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همه نعمت  از مهمترکه اين همه فضل و رحمت و ترين نمهرباو تمندترين رقدم به نا

غير خود را به ايمان آورندگان  بندگی خود و رهايی و آزادی هميشگی از بندگینظير بی
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با خوانندگان نويسنده پيش گفتار  

 

ه گرامیننداخوبه و درود و تحيات عرض سالم با   

 

ل و كماو شد ل رنبادگويم كه به  میيك تبر مزست عزيدوبه تو ، هر چيز ازقبل اول 

اوند مهربان خدر ارتباط بيشتر با ستااهمين كه خونزديکی بيشتر به خداوند مهربان هستی و 

حاال از ما ام، ا هنديدل تا به حارا ين كه تو ابا . ن به او نزديکتر شده ایكنواهم هستی، از 

ب را ين كتااكه مومنانی با لی زيادی همدس حسا، انويسممی اخدب را به لطف ين كتااكه 

ت مالقاهستی، كه تو رگوار اين کتاب را بزه ننداخوروزی كنم انند، دارم و آرزو میخومی 

.كنم  

کتاب های به دنبال پيدا کردن بهترين راه زندگی سعادتمندانه برای بشر، از سنين کم من 

سراسر و مکاتب و روانشناسی از نويسندگان  بسياری در رشته های مختلف فلسفه و عرفان

جست و جوی حاال بعد از مطالعه زياد در کتاب های غرب و شرق و .دنيا مطالعه کردم

و گذراندن آزمون و خطاهای بسيار برای به دست مکاتب مختلف فکری و فلسفی بسيار در 

 داياک .اين سفارش را به همه دوستانم می کنمآوردن بهترين روش زندگی سعادتمندانه، 

غير از خداوند و  شخصی چيه و یدمحم ناب اسالم از ريغ یمکتب چيه تابع کنم یم سفارش

 تيوال و است خداوند تيوال حق، تيوال تنها. رسول او و جانشينان رسول او نشويد

مکتب اسالم ناب دمحمی پديده عظيم الهی است که بر  .است کرده نييتع او خود که ینانيجانش

خالف مکاتب غير توحيدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و 

مفاهيم و تعاليم اسالم . سياسی و نظامی و اقتصادی انسان را به کمال مطلوب خود می رساند

يث مقامات عرفانی و معنوی و ناب دمحمی و آن علمی که رسول خدا از آن سخن گفت از ح
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ابدی بسيار واال و نامحدود و عمقش بی منتهاست و قلم چون منی عاجز است از جسارت در 

عمق حقايق اين دين آنقدر بی منتهاست که در فهم . مرتبه سنگين عرفانی تعاليم اسالم ناب

کوچکتر قلم من بسيار . من نمی گنجد و تحمل درجات وااليش جز بر خاصان ممکن نيست

اين کتاب فقط درک . از آن است که بتواند در وصف خداوند عظيم الشان و اوليای او بنويسد

محدود و کوتاه بنده ای عاشق خدا و دين او است که با نوشتن، رضای محبوبش را طلب می 

. کند  

 اطاعت به ليتما و شتريب قلبها در خداوند به عشق که است نياحاضر کتاب از نوشتن  تين

. شد زنده عشق نيهم خوندند رو کتاب که یکسان از یليخ در... بحمدا و. بشه شتريب خداوند

 و ديام مدنآ وجود به باعث م،ه اداشت کتاب نيا خوانندگان از که یبازخورد از بحمدهللا

 یها بيآس معرض در یحت و ديناام یزندگ از که شده یکسان از یليخ در زهيانگ و مانيا

 راه به شهيهم که هست ما همه حال شاملبزرگ   خداوند مهر و لطف.  بودند یروح ديشد

 یم ديام و مانيا آنان به و کند یم تيهدا خود رحمت سمت به ار بندگانش مختلف یها

.بخشد  

اميد متمايل ساختن قلوب  اين کتاب را به وند رحمانآرام و اميدوار به فضل خداحاال با دلی 

جز به خواست خداوند ممکن نيست، منتشر می کنم و از خدای به مکتب اسالم ناب دمحمی که 

.رحمان و رحيم می خواهم که عذرم را در کوتاهی و تقصيرم را به دليل کمی علمم بپذيرد  

 

:ايميل نويسنده  

Zahra.montazerghaem@chmail.ir 
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بانبه نام خداوند بخشنده مهر  

 مقدمه

 

 

بر زمين و در تمام  حاکميت و پادشاهیحق هر روح خداجوی و عقل سليمی باور دارد که 

است و او که صاحب و فرمانروا است، طريق هدايت و و مهربان پاک  از آن خالق عالم

از  بندگانش را به بهترين دين فرمان داده و رستگاری را برای تمامی انسانها روشن کرده و

و امنيت و رستگاری ابدی دعوت  آنان را به دارالسالم يا ملک سالمت ،طريق پيامبران

زمين انتخاب کرد و به هر زمان در خود را در  ولیاو که عليم و خبير است . نموده است

از و مهربان خداوند سبحان . را به همگان نشان داد و سعادت راه نجات ليای خودواسطه او

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

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

از طريق جانشين خود بر روی زمين يا ولی هر زمان و هم چنين از طريق هدايت های 

و نجات او از ظلمتها و سعادت ابدی بشر  هدايت خود را که راه درونی پيامبر درونی،

است، به انسان ها ابالغ کرد و اين مسير را روشن و آشکار و با حجت های سختی ها 

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

.راه ضاللت را بپويد  

جز حکومت حکومت پايداری جز پادشاهی خداوند و پادشاهی حقيقی  ،در تمامی عالم وجود

او . که خالق آسمان ها و زمين است یاهپادشمهربان ترين و مقتدرترين . وجود ندارد لهیا

پرجالل و جبروت و  ،و بی نياز است و حکومتی که الهی که رحمان، خالق، معبود، عظيم

اما . تندهسکبريايی پادشاهی  بنده اين ،همه آسمان ها و زمين. است مقتدر، ابدی و باشکوه
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 برابردر  حاضر به پذيرش بندگی ، گردنکشی و طغيان می کنند وبرخی به تبعيت از شيطان

مستبدانه همان انسان های مستکبر که سعی می کنند حکومتی . يستندنالهی فرمانروايی عظيم 

به قيمت زير پا  و قدرت ود آورند و به رويای حکومت دنيویدر زمين به وجو ظالمانه 

فرمان هايی  دست يابند وگذاشتن حقوق مستضعفان و آواره کردن آنان از خانه هايشان 

ماندنی نيست  عدلمت زهی خيال باطل که حکومتی جز حکو. صادر می کنند عدالتخالف 

مستکبران و  حکومت .وجود ندارد فرامين الهیايه اطاعت از جز در س پايداری و قدرت

الهی  بر اساس حکمدر آن که  وال است و نظامیگذرا و محکوم به ز ورزر و ز صاحبان

تنها راه روشنايی بخش، نجات دهنده، بی همتا و  .، ماندگار و پيروز استحکومت می شود

يامبر خاتم و فرزندانش معرفی از طريق پمهربان است که خداوند  ناب بی بديل راه اسالم

 او ولیو هرکس با حکومت خود را بر روی زمين انتخاب کرده است  ولیخداوند  .کرد

سران هر مستکبر ظالمی مانند  .است مغلوبجزو حزب شيطان و ، کند ستيزه و دشمنی

و در زمين فساد و سرکشی کردند  انشان کهو پيرو رژيم غاصب صهيونيستی آمريکا وظالم 

و بسياری را تجاوز نمودند  از جمله مردم مظلوم فلسطين و سوريه و يمن به حقوق مؤمنان

ذليل و  ،ز آهندست مؤمنانی محکم تر ابه ، کشتند و بسياری را از خانه خود آواره نمودند

.خواهند شد مغلوب   

اوليای خداوند که چراغ هدايت بشر به سمت همه آرزوهای حقيقی و فطری انسان هستند، 

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

در آن روز ولی آخر که . پيروز خواهند شدو استکبار ی اهل ظلم و جور حق بر تمام

عصاره تمامی انبيا و اوليا است و تمامی صفات کمال اوليای خداوند را يکجا دارد، حکومت 

هان را از سيطره حاکميت هوای نفس انسانها نجات و مردمان ج زمين را به دست می گيرد

و عدل آن روز که او بيايد، همگان به سوی حاکميت . و به سيطره الهی بازمی گرداند

، خداوند سبحان و قدير روی خواهند آورد و هر معبود پادشاه حقيقی عالمفرمانروايی 

.و از تمامی ظلم ها نجات خواهند يافت دروغين و پادشاه مستکبر را رها خواهند کرد  
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به طور کامل حکومت همه دوستان شيطان و پيروان شهوت و قدرت و ظلم،  ،آن روز

حاکميت خداوند متعال به . در زمين باقی خواهد ماندواحد برچيده خواهد شد و يک حکومت 

دالت هر چه هست، ع. حق کشی نيست .آن روزها ظلمی نيست( . عج)جانشينی امام عصر

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

دوازدهمين فرزند از نسل دخترش و پسرعمويش، حضرت علی بن . را به همه شناساند

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

ی غائب شد تا روزی که تعداد ياران او آن قدر بشود که با آنان قيام دنيا و نداشتن ياران کاف

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

حاال امروز، موج بيداری اسالمی در بسياری از کشورها پيچيده و چه تعداد عظيم از بندگان 

اف اسالم که زمينه سازی حکومت جهانی اسالم خوب خدا ، جان بر کف برای تحقق اهد

....ت، قيام کرده اند اس  

که امروز مهم عزيز مقاومت اسالمی به سردمداری جمهوری اسالمی ايران در جبهه حق 

به لطف است،  در جهانو اولين حرم دفاع از اسالم ناب ( ع)ترين پايگاه اميرالمومنين 

خداوند و عنايات امام زمان هر روز توفيقات بيشتری حاصل می شود و خيل مسلمانان هر 

گذر زمان بر مردم دنيا حق را ثابت کرده است و . روز بيشتر به اين جبهه روی می آورند

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

....اعالم کردندبزرگ  (ره) خمينیامام دين،   

.همان که همه می دانند  

(..ص)همان هدف پيامبر اکرم  

(...عج) همان هدف امام زمان  

...لمحکومت ظ برچيده شدنبازگشت به عدالت و    
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....از بندگی طاغوت و شياطين نجات بندگی خداوند و  

برپايی حکومت يکپارچه جهانی که در آن در سراسر زمين بر اساس قانون الهی حکم 

... خواهد شد  

...حکومت جهانی عدل الهی برپايی   

است، کشتی نجات ... فقيه که ادامه همان واليت رسول ا تو حاال امروز در سايه والي

و قدرت به پيش  سربلندیبا  ی قائم آل دمحمت ساحل امن حکومت جهانمقاومت اسالمی به سم

مستکبر آمريکا و رژيم صهيونيستی  رژيمقدرت و شکست ناپذيری خود چشم می رود و از 

...همه نوکران شيطان صفت آنها را کور کرده استانگليس و و   

پيروان واليت حق را تضمين کرده  رستگارینجات ، خود خداوند است که  حافظ اين کشتی

...ه ساحل رسيدن آن حتمی و قطعی ستپس نجات اين کشتی و ب. است  

...دشمنان آن حتمی و قطعی ست شکستکه  همانطور  

و و دشمنان اسالم  مؤمنان پيروزصالحان و و اين تقدير تغيير ناپذير الهی است که 

مستکبران را « قُِل انتَِظُرواْ إِنَّا ُمنتَِظُروَن »..... شکست خواهند خوردمتجاوزان و ظالمان 

و پيروزی قطعی بگو منتظر ذلت و شکست وعده داده شده باشند ما مؤمنان نيز منتظر فتح 

.نزديک هستيم  

 

 

:فصل اول  
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ست ریجا عالمدت الهی در سعاژی نرا   

 

 

 

خطاهای .   به رحم و محبت توصيه کن. شاشته بن دايماا. توكل كناو به . شباار شكرگذ

. در برابر پروردگارت خضوع و خشوع کن. به پدر و مادرت نيکی کن. ببخشانسانها را 

 و باش ميحل و صبور و بايشک خداوند راه در و کن ینه ها یزشت از و کن امر ها یکين به

خواست انسان هرگز مطيع .  نده راه بهير و شک نيکوچکتر خود به حق راه پيمودن در

بر نبی خدا حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله بسيار درود و . زورگوی مستکبر نشو

از حريم الهی  .باش داشته نيقي آخرت به و باش رها ايدن یها یوابستگ از .صلوات فرست

 طانيش بندگان یزندگ روش مخالف. دفاع کن و رنگ خدايی را بر هر رنگی ترجيح بده

.راسنه وندخدا قدرت جز یقدرت چيه از و کن یزندگ  

 

 

خداوند مهربان بی شمار ابزار و وسيله و راه دارد که از طريق آنها راه راست و قلمرو با 

دهد و بارها و بارها در طول زندگی هر انسان  ن مینشاانسانها به شکوه حقيقت هستی را 

خداوند متعال از طريق پيامبر درونی يا . ش می کندفامی را برايش كادشاشبختی و خوراز 

همان الهام و شهود درونی و از طريق پيامبر بيرونی ، حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه 

خواست خداوند بر رحم . د می کندلبشان واربه قرا سخنانش  ا می کند ونجوو آله با بندگانش 

او بندگان را به کاخ خوشبختی ابدی يا دارالسالم . و مهربانی و رستگاری تمامی انسانهاست

عنده دعوت نموده وهمه نعمتها و زيبايی ها را برای هر انسانی که بندگی هر کس جز او را 
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ن با هدايت های پيامبر مهرباعظيم خدای . انکار کند و بندگی او را بپذيرد، خلق کرده است

ار داده و با نماياندن رحم و عظمت و قرما مقابل ای در يينهدرونی و پيامبر بيرونی آ

دارد انسانها با پذيرفتن تصميم ا خد. زده نموده استشگفتتش همه ما را عاشق و ساقد

کران  ان ، بهروزی بی کران و شادی بیكريی بیيباحاکميت او و رد حاکميت غير او به ز

زندگی در سايه دين نازل شده از . د، دست يابندگيرمیمنشا  همه از ذات بی همتای اوكه 

.و شادمانی و آرامشعشق س قيانوخداوند متعال يعنی غوطه خوردن در ا  

ن ميادر تو خدای بی همتا راز خوشبختی و سعادت را از طريق پيامبر بيرونی و درونی با 

نگ ل نبوت و امامت و رالرا استشمام کنی و آب زستی يكتاپرش تا عطر خو. گذاشته است

تا نور فروزان و . دی عظيم شکرگزاری را حس کنیشاعدالت خداوند را مشاهده و پرتاللو 

تا به ثروت . رت بی بديل ياری و روزی رسانی خداوند را در زندگی ات مشاهده کنیقد

يابی و از عطيه الهی ان هم نشينی با خالق و سجده در برابر زيبايی وجود او دست كربی

در دل عميق ایيشهرعشق تو درخت . ی عزت و کرامت انسانی لذت ببریبهاانگوهر گر

.آن، ايمان به خداوند مهربان و عمل صالح استيشه ن دارد و رمهرباو ند بلندمرتبه اوخد  

و راز  ، انذاری آشکار برای کفران کنندگان نعمات الهیقرآن کريم، بزرگترين معجزه عالم

تاب نازل شده بر قلب اين ک. تگاری و دستيابی بشريت به حيات نيکوی جاودانه استرس

، گشايش راز سواالت بشريت و يگانه راه هدايت و رستگاری و گشايش رازهای پيامبر خاتم

و کسی ست اند اوخدل به عظمت و مهربانی تصاب عظيم، راز اکتا ينا. زندگی حقيقی ست

هن در ذكه يی يارؤبهشت تصوير . دشون میگرگودندگيش ز متماد، ند متصل شواوخدبه كه 

ست اگرفته ی تو جاا در آرزوی خدف طراز هاست كه نسماای دعوت الهی آندد داری، خو

.سته داده اعدن وند مهربااوست كه خدن بهشتی اهما و مقصد هدايت الهی،  

...بداتا ، هميشه تا از اکنون و  
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ن يماو احس كن ر او را در کنار خود حضوو كن  را صبح و شام تکرارند جالله اوخدم نا

، تو توانايی انجام آن را بخواهد وند اعلیاگر خداكه ارد ندد جوويا نری در دكاش شته بادا

تو  د هر تغييری دريجاای او، ابر. به مهربانی و کارسازی او ايمان داشته باش. شیشته باندا

 لی ووشحاخ گی وندزسرس حسا، انداوخدا ارتباط قلبی ببا . ستن اساآ ربسياو زندگی ات، 

و ابعاد مادی زندگی اش نيز گشايش می  می گيرد افررا  انساند جووسر اسردی ياز آرامش

وجود  که از و آرامش و امنيت روحی گیندحس سرزگشايش و  برای اينکه هميشه در .يابد

و پيرو قوانين  عايت كناره رهموالهی را نين اقونی، بمابی همتای الهی نشات می گيرد 

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

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

و مالک تمام ابعاد وجود  و خيرخواه ترين به او مصلحت او را به طور کامل می داند

که  اما قوانين مخالف قوانين الهی. ستو درست و به مصلحت اوپس بی نهايت دقيق . ستاو

 بر اساس منفعت و زياده طلبیيا ، بر اساس ظن انسان های مخالف آيين الهی وضع می شود

به خير  هوای نفس کسانی ست که نه علم بر اساسيا عده ای قليل و مستکبر و  و دنياخواهی

 .برای بشريترستگاری  نه توان تشخيص بهترين راهبشر دارند و و صالح ازلی و ابدی 

و از فرمان هر کس ديگر و سخن او عالی تر  بزرگتر و باالتر و هدايتگر تر فرمان الهی

ند اوخدس دريافت ياری قيانوانين الهی به اعايت قوربا  .از سخن هر کس ديگر استمهم تر 

اهی خونی يماابه ور مرتمرين، ان شاء هللا به و با . یشومیمتصل قدرتمند و شکست ناپذير 

با رعايت قوانين آدمی . دهد بووفق ترين انسانها نخوان مومن ترين و ميماا از سيد كه كمترر

و ان  می کندس حساايك دنزد به خو ا راخدر قدايمان به سخن و وعده های او، آنالهی و 

صوير شادکامی و بهروزی که اوج ت به جايی خواهد رسيد که به اذن او به ششاء هللا باور

. رسيد دبه امانت سپرده شده خواه شدر روح  

ر به گا ست يات و سربلندی يا عزوت ثرل نبادبه  ،است ارپايدشبختی خول نبادبه  هر کس

اوند خد ،ساندمی رها آنبه همه را و اكه  کسیتنها بداند ، ستمش و آرامنيت احس ل نباد
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رت قدبينی و به  حمت عظيم خداوند را در زندگيت میوقتی آثار مهربانی و ر. است

س مهربانی و عظمت خداوند حساا ا شهادت ميدهی، ديگران را هم در کشف ونهايت خدبی

به در هدايت خاتم پيامبران و هدايت شهود درونی، تبديل ند اوخددن كرا تو با پيد. شريك كن

او، همه مين افروی از پيرو پروردگار به ل تكاابا انی تومیكه ی شورگ میبزدی ستاا

گی ندنی زگرگودعامل  اذن و اراده اوبه انی تومی. ايمان آورندگان را هم رهبری کنی

با ايمان آوردن به هر کدام از صفات جالله خداوند ، ان شاء هللا . یيگرشوی دهاننساا

 با ايمان به صفت طبابت و شفا. مظاهر عينی آن صفت در زندگی تو پديدار خواهد شد

با ايمان به صفت رزاقيت او، ان .  بخشی او، ان شاء هللا بيماری جسمی تو شفا خواهد يافت

با ايمان به وعده . عطا خواهد کردمادی و معنوی ون فزبرکت روزاتو شاء هللا او به زندگی 

 ياری او، بر مخالفان مکتب مقدس اسالم ناب پيروز خواهی شد و به آرامشی ژرف و

و نيری يادربه تنها خداوند است که می تواند انسانها را . دست خواهی يافتنی عميق طميناا

. روهای عظيم عالم از ذات قدرتمند او منشا ميگيردنيم تما. ساندی بربدامثبت ژی نرا و

شر شياطين ، معجزه پيامبر اکرم، کتاب مقدس قرآن کريم را با پناه بردن به خداوند از 

ز زندگی حجج خداوند، جانشينان حضرت رسول اکرم، از طر و انها بخورباو ها بار

. دوازده امام معصوم تبعيت کن  

ت و کرامت عطا کرد و او را جانشين ا اشرف مخلوقات آفريد و به او عزخداوند انسان ر

خود بر روی زمين قرار داد و هر کس اين حقيقت را انکار کند ، اين انکار به زيان خود 

ش رحم و غوا، درآتوسط خده خلق شدد موجوعزيزترين شكل كه به خود را ببين . اوست

هستی و او از مهربانی و فضل خود و نه از لياقت ما، زندگی ما را سرشار از  مهر او

تصوير رحم و فضل و عطای خداوند به انسان . گرداند میو توانگری هدايت و برکت 

ق ليل غردما ما به است دادن ا ل رخحااز ابتدای خلقت تا اکنون و تا ابد درست كه واقعيتی ا

زندگی مادی، حضور مهربانی عظيم خداوند در پشت ظاهر اتفاقات نه ت روزاتفاقان دراشد

عطايا و پس مرتبا . و از شکرگزاری غافليم يمده اسپرشی موابه فرخوب و بد زندگی را 
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د كراهی حس خودت خو. و از اعماق قلبت باورش کن وربياد هن خوذ در الطاف الهی را

تجسم روزانه  .فتدق می اتفااه به ثانيه قعا ثانيوا ت خداوند به توحقيقت محبت و رافكه 

انسان ، انسان را به درجات به  حضرتشمحبت  تفکر درای خداوند و الطاف و مهربانی ه

به ياد بياور که خداوند از روح خود در تو دميد و مالئکه را  .باالتر ايمان و يقين می رساند

ارت گراميت به ياد بياور که پروردگ. بر تو به سجده تکريم و احترام، امر فرموددر برا

با يادآوری مهربانی ها و نعمتهای خداوند به تدريج به . و محترمت قرار داده استداشته 

الهی را بيشتر  و عشق خواهی رسيدو درجات ايمان باالتر احساسی بی نظير و فوق العاده 

.و بيشتر تجربه خواهی نمود  

هر  .می شود با خداوند تقويت انسانعاشقانه  م و صميمی وبطه گر، رابا خواندن قرآن کريم

گرامی  انی، حس کن که او اين آيات را به واسطه رسولخومی كه اين کتاب عظيم را  خط

از طريق اين کتاب با خداوند گفت و گو کن که گفت و گو با  .می گويدبه تو ب خطاخود، 

نعمت اين گفت و گو را در گر خداوند آنقدر تعالی بخش و آرامش بخش و روح افزاست که ا

ارتباط با . زنیبف يگر حردهد با كس اخو نمیلت حتی ديگر د زندگيت استمرار بخشی،

. بدهد خداوند را به آدمیرتباط با هيچ انسانی نمی تواند حس بی نظير آرامش و رضايت ا

. بهترين مصاحبان در برابر او چه حقيرند و برترين سخنوران جهان در برابر او چه عاجز

.يگانه و قدرتمندبهترين هم نشين مهربان و دوست و اوست   

كه نی يددناو عظيم وتمند رقد ربسيالمی به عا، نيادر د شگی انداز زهر لحظه در  بنی آدم

تی طالعادر عالم باال، ا. استمتصل  ومرتبط ، ستا سوافری نياديا ت عالم ملكون هما

يخ رتاه يندو آگذشته ن و كنوت اطالعاا از عم، ار عظيم تر از اطالعات دنيای مادیبسيا

انسانها بسته به ميزان ايمان خود به واليت خداوند و واليت پيامبر اکرم . وجود داردبشريت 

رت دست يافتن به بسياری قدخداوند .  عظيم ماورايی بهره مند می شوند و ائمه ، از اين علم

البته به هر . از حقايق فرامادی را به بندگان خالص و شايسته خود عطا کرده و خواهد کرد

انسانهايی که در جهت رضای خداوند زندگی می کنند و تسليم قضا . ميزان که خود بخواهد
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، از اين علم فرامادی بهره مند که خداوند مهربان اذن دهدميزان  و اوامر او هستند، به هر

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

به واسطه رسول اکرم و ائمه اطهار انسانها را از بسياری از حقايق به ابعاد پايين دنيا، 

ست ين موهبت الهی همتوسط خاتم پيامبران، اوج   نهدايت مومنا .فرای اين عالم مطلع کرد 

.برای تمام بشريت در دسترس استكه   

ژی نرر و اين منبع شعوخداوند متعال هر کس را شايسته بداند به ميزان ظرفيتش به ا

همانطور که ابزارهای و خداوند بسيار بخشنده است  .متصل می گرداندعظيم ونهايت بی

رای انسان به تسخير درآورده و به واسطه ابزارهای مادی، گوناگون و متنوع مادی را ب

نيازهای مادی بندگانش را تامين می کند، بی شمار ابزار معنوی را نيز برای انسان مسخر 

 .نموده تا به واسطه آنها انسان را از نعمتها و عطايای حقيقی ناديدنی بهره مند گرداند

يدنی در آسمانها و زمين هست را برای انسان همانطور که خداوند تمام آنچه از مخلوقات د

روحی و زيبايی بی پايان ناديدنی و عشق های بی شمار خلق و تسخير نموده، تمام مخلوقات 

برای روح انسان خلق  و هر لذت معنوی بی پايان ديگر را نيز های فطری و آرامش درونی

. است و برای او تسخير نموده  

ز شريعت را با پيروی ا گوهر ايمان و دالهی بايد ايمان آورحقيقی برای دريافتن عطايای 

تمام . در کنار خداوند باش و مرتبا رابطه ات را با او تقويت کن. اداسالم ناب دمحمی صيقل د

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

او را متواضعانه و . آرزويش را داری، بخواناو را برای هر چه به آن نياز داری يا 

 وعلم  رت وقدت و طالعام اتماوی حات، كائنا انكرژی بی نرمنبع ا. خاضعانه بخوان

، در فيانتاطری اهاالسوی تو و هاالسوم تمااب جو. هی در يد قدرت خداوند جريان داردگاآ

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

شی، او خودش به وسيله های مختلف باب تمامی علومی را که به آن شته باعظيم او ايمان دا

نظريه های انسانها را که راجع به صحت آن اطمينان . نياز داری به روی تو خواهد گشود
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 نداری و به آن نيازی نداری دنبال نکن که گوش و چشم و زبان تو در برابر آن چه می

برای باز شدن دريچه علوم . خرت مسئول استآبيند و می گويد، در دنيا و  و می دشنو

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

علم اهل . يت استيشرفته ترين راه زندگی برای بشرپاه و شيوه زندگی آنان، برترين و ر

خداوند باالترين درجه علمی که . مستقيم علم الهی ستدريافت ( ص) بيت پيامبر اکرم

و  هدايت بخشای به صد. هارده معصوم عطا کردبشريت ميتواند به آن دست يابد را به چ

در و توسط پيامبر درونی در هدايت تشريعی توسط پيامبر اکرم  الهی کهنگيز اشگفت هیگاآ

.عمل کنر و به آن بسپادريافت خواهی کرد گوش هدايت تکوينی،   

ط تبادر ارمستقيم ر ين منبع به طوابا ی تمندز قدربه طراکرم صلی هللا عليه و آله پيامبر 

قادر،   خداوندبا ط تباد را از ارخوظيم علم عمی تمادند و نياموخته بوعلمی هيچ ايشان . دندبو

ن سانا لياردميده ها ی هنما، رانوشتنن و نداخواد سوون بددند و كرمی يافت دربه سرعت 

خداوند مهربان ايشان را به باالترين مرتبه ملکوت عروج داد . ندشداد سوبا ده وتحصيل كر

.و بی کوچکترين واسطه ای با او سخن گفت  

پروردگار  .هنگ و جاری باشهما الهیدستورات  تسليم تقدير و تکليف الهی باش و با

خداوند .  نديدامانسان ها را همه  حصالاو خير و . ها باخبر است نسانه همه ايندمهربان از آ

ی نتهااو ا .شناسدا می رسر به مهر ت المی مجهوتماهستی و جواب  و رازخلقت عليم راز 

م تماه ندعلم الهی دربردار. نديدامرا مختلف م علومهرسر به ار سراحقيقت و معماها م تما

هر اند او مرتبا آن ميزان علمی را که صالح ميد. ستاقيمت عالم و ذیقيق ت دطالعاا

و از  از طريق پيامبر درونی و بيرونی دعادت دنيا و آخرت به آن نياز داربرای سانسان 

هدايت الهی برای همه در دسترس . دهد و نشان میابه و مثال ها طريق آيات و نشانه ها 

است و کسانی که ايمان آورده اند می دانند آيات و نشانه ها و مثال های الهی حق است و از 

طرف پروردگارشان است اما منکران حقيقت، از آنجايی که به آيات پشت می کنند و آنها را 

تکذيب می کنند، توسط همين آيات گمراه می شوند و دليل گمراه شدنشان فسق و نافرمانی 
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خداوند به هر کس به او و رسول او و حجت قائم و کتاب آسمانی او، قرآن . خودشان است

.   کند نيکوکار باشد، برترين هدايتها و نعمات باالتر از تصور را عطا میکريم ايمان آورد و 

رای  بندگان خود برا ها راهبهترين خداوند مهربان نيکوکار و خيرخواه و عادل است و 

اطاعت طاغوت  هر کس تقوای الهی داشته باشد و او را اطاعت کند و از. كندب می نتخاا

به  عظيمی راموفقيت ی هاو راهشگفت دنی و نكروربا لیعای حلهاراهسرباز زند، خداوند 

 عنوی عطا میش ميگشايد و او را چنان از راه های غير قابل تصور روزی مادی و ميرو

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

بينند و کدام نعمتهای  ز جانب او میکه کدام شکر نعمتهای او را ميگويند و نعمتها را فقط ا

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

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

در فقر . ين سپاس نعمت استمنتظر هدايت و فتح نزديک باش که همين انتظار نعمت، باالتر

، ايمانت به روزی رسانی خداوند و ماری و سالمتی، در تنگنا و گشايشو ثروت، در بي

دنيا هر گونه باشد . پاسدار عشق و ايمانت به هللا باش. اميدت به رحمت الهی را حفظ کن

 در سختی يا آسايش، پاسدار گوهر واالی انسانيتت و ايمانت به. خيلی زود می گذرد

تنها چيزی که به آن . شياطين حفظ کن دستبردباش و قلبت را از  رحمان خداوند هربانیم

گوهر ايمانت را حفظ کن و به . خداستکارسازی و ياری نياز داری فقط حفظ باور قلبت به 

و ظاهر اتفاقاتی که پيش برو و اجازه نده طوفان های زندگی و پستی و بلندی های روزگار 

کوچکترين خللی در حسن ظنت به يگانه روزی رسان مهربان ايجاد  مخالف ميلت است،

، خيرخواهی و مهربانی و حکمت و درايت الهی ست مطمئن باش که در پس هر اتفاق. کند

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

اجازه نده هيچ عامل درونی مانند . شيده ستکردن تو از آن، تو را از شری بزرگ نجات بخ

وسوسه شياطين حسود يا عامل بيرونی مانند القای نااميدی دشمنان تو را از عظمت 

در ذهنت با شياطينی که تو را . دشادکامی و پيروزی عظيمی که در انتظارت است نااميد کن
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. ميد می کنند مبارزه کناز اميد به بهترين آينده ها و اتصال به صفات بی نهايت معبود ناا

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

افزايش اميدت به آينده، . حسن ظن صد در صد به حضرتش می شود، القای شيطان است

تواند هيچ عاملی نمی  .شياطين جن و انس انجام دهیباالترين جهادی ست که بايد در برابر 

جايگاه وااليی که خداوند به . بازداردو امين اللهی  خليفه اللهی مومنان را از عظمت جايگاه

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

در باور به فتح قريب روزگار بگذران و با شدت ايمانت به رويدادهای عالم مطمئن باش و 

  .، شياطين را که آرزويشان نااميدی توست، خشمگين کنهیالگشايش عظيم 

وقتی واقعا . نی، مهربانی خداوند را با تمام روحت باور کنسمات آبه ملكوبرای ورود 

را  اود و شومی متوقف ن مااور کنی، زمهربانی و رحمانيت و سخاوت پروردگار را ب

قرآن کريم را زياد بخوان و در . كنال سو اواز  .قلب توست در پروردگار .ت می کنیمالقا

ت است و ملكو قرآن کريم سخن مستقيم خداوند، و وحی از .مل کنمعانی ژرف آن زياد تا

و او را از عاقبت سخت انکار و  هدد ار میقر ی آدمیپای جلوشبختی را در خو ل وكماراه 

می طنين  ان مومنانس دجوم وتماصدق گفتار الهی در . تکذيب نعمات الهی بيم می دهد

قرآن عظيم و سيره زندگی دوازده امام . و نشان ميدهدا افکند و راه شقاوت و سعادت را به

بينی ژرف شنو روكامل هدايت الهی بر اساس حکمت  .ی مقتدر الهی استمعصوم، راهنما

در پيروی مستقيم اط صر .ستط امحام علوم بر تماتو ای علم خد. و فرزانگی بی کران ست

، شيدرخويی شناروبر ابراران هزيی علم الهی شنارو .ستايت پروردگار مهربان ااز هد

 که اوست و ، اوست نزد امتيق رخداد هنگام به علم که خداست .ستن اتاباه و كنندهخير

 ، حمل تعدد از است ندهيزا جانداران یها رحم در را آنچه و ، فرستد یم فرو را باران

 .داند یمبه دقت  راها  آن يینها مقر   و یآت اعمال ، یروان حاالت ، ندهيآ یجسم اوصاف

 کس چيه و خواهد آورد دست بهاز دانش و عمل و مال  چه فردا که داند ینم انسانی چيه

و بسياری مسائل ديگر  نهايا همه به خداوند .خواهد مرد نيزم قسمت کدام در که داند ینم
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ده فتاق اتفااچه و آنفتد ق می اتفاامين ز درچه  آن .است آگاه و دانافرای تصور انسان 

 خداوند می را همهد، فتااهد اخوق تفااچه و آنتد فق می اتفااها نسمادر آ را چه ، و آنستا

 .از بندگانش بخواهد منتقل می کند را به هر کسهر ميزان از علم بی نهايت خود  داند و

. نددامی ای را حل هر مسئلهو راهشناسد مینعی نماو هيچ مسئله ايی، خدد خرش و هو

ش را از يواژه هاند اوخد. ستانش اكر، هدايت بی انسانبه  وند متعالاخدی گترين هديهربز

را  اوند مومنانخدب ناو عال اعشق . نشاندمی  آدمیپيامبر بيرونی و درونی بر قلب طريق 

و سالمت لتمند و دور نگاتورا  مومنان،هايشيیهنمارابا ای مهربان خد .كندمیيت اهد

چه  آن. هددمی ن نشا مومنانبه به آرزوهای فطری را  دنسيهدايت الهی، راه ر. ندداگرمی

عمل آن بر طبق . هدبم نجااقلب تقوبه تو فرمان داده با  خاتم خداوند به واسطه رسولكه را 

 ندای خاتم. کنیتجربه ار را پايدو دولتی عظيم کتی برگی ات، ندی زجنبههام تمادر كن تا 

حك ا در آن دخی پارد كه راه روشنی . ستانسان خير ابدی  ،ستاكه متصل به خدالنبيين 

ه در تبعيت از هدايت الهی، طبق سيره چهارده گاهر. و اليتغير است ه، جاويد و پايدارشد

ر بسياآرامشی به . می رسی نگيزاشگفتو محض آرامشی به معصوم زندگی کنی، 

. اهد دادخوار تو قرر گفتادار و كرر و فكاه خداوند نورش را در اگاآن . و ژرفعميق ربسيا

.دبواهی خود خور گاوردپربندگی حقيقی  مقام واالی ههندن دتو نشاه گاآن    

او به واسطه  .گويدمی بندگانشش گو ن را دريباترين سخنال خود زخداوند از طريق رسو

به او . رسول خود مومنان را بشارت هايی جاويدان و مکذبان را انذارهای شديد نموده است

کسی که تنها  .بخشدمی عظيم رتی به تو قد وقتی پيرو مسير او شوی،او . اعتماد کن

ی پيامبر درونی و هنمارابا را ست كه تو اخد ،ستاست ر دركاام ند به تو بگويد كداتومی

اره آواز هموهدايت الهی برای مومنان . كنديی میهنماراست ر دربه سمت كابيرونی 

برخالف دعوت . هدميدميد سر وزی و اهميشه نغمه پيرو ند اخوت را میبركات و توفيقا

 ورمشادی و هااره هموای مهربان خد .شود جب حس بخل و بدبينی میشياطين که مو

.ستاعالم  یينهابهتربه سمت  مومنان  
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 میش اعلی و واالترين مقام ها ه عربرا كه تو گی ات را ندح الهی زطربان خدای مهر

 لنبابه د) :كهی شنودای هدايتی خردمندانه می نلت درد. با به قلبت الهام می کندمرتساند ر

. و و از هيچ کس جز پروردگارت انديشه مکنبر، صالحی که توان آن را داریعمل  هر

ه ين موهبت به تو عطا شدا. خواهد بودتو وانی از آن افرو فيض و حمت و ربركت نيکی و 

هم در ساختن زندگی ديگران را  وندسازی و به ياری خدابد را خوگی دنيا و عقبای ندزكه 

ی برقراری عدالت در خانواده ات، در شهرت، دردنيايت، برو به سوو بر. بهتر ياری کنی

مقام خليفه  ینگراتوه و شكوسوی به سوی مبارزه با ظالمان و دشمنان دين خدا، برو به 

خداوند . دنبالش بروبه  ( به مظلومين و نيکی به خويشاندمت خی به سوو بر,  اللهی

از شدت . ستد دارد اجووچه ن آ تمند هررقددوستدار بندگان و بسيار ودود و غفور و خالق 

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

به تو تی را از درون و بيرون خوشبخ نين، قواخداوند عادل و مهربان. كندجوا میبا آنان ن

تو را از عاقبت هواپرستی  و بخشد میعشق  دشجواز ومهربانانه  به توو كند دآوری می يا

و عشق  ست كه چترار اگوربزه و بخشندپرلطف، ر نقداو آ. و ظلم و انکار انذار می دهد

کسی که او و آياتش را سر ی باالد باهميشه تا ای برد را، خواوانی فرو عمت نو محبت 

او بهترين خوب است و خالق همه خوبی هاست و هيچ خوبی . شتداهد انگه خوانکار نکند، 

او بهترين مهربان است و خالق مهربانی هاست و هيچ مهربانی جز . جز از سوی او نيست

، عشقدی، شا، هیاچه كه بخون آ هر. توستهی تناالين سااو روزی ر. ملهم از او نيست

تو فقط . کنیتصاحب آن را ست تا تو ده اماآ پروردگار بزرگسمت از بركت دت و سعا

 گیندزين در ا شبختیخو. رگذار باشیگی کنی و نيکوکار و شکندر او زكنادر ست فیكا

ر دارد و تو را در تمام لحظات زندگی ات در کنار تو حضو او .كنه نگا .ستدهساحقيقتا 

چه تنهای تنها باشی چه در ميان شلوغی . ارشقتدو اعظمت رت و قدم تمابا .   نظاره می کند

 مومنان هميشه کنار ونداخد .د داریخورا در کنار  باری تعالیی هميشه همسفر پرجمعيت،

بی وی يرحمايت ن، حضرتشر حضواز تو هميشه . ستاآنان و پشتيبان و ياور و صالحان 
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آيا او کنار تو و از . فقط نگاهی به کنار خود بينداز .دیمناو بهره عشق عظيم و  کرانش

 رگ گردن به تو نزديکتر نيست؟

رت نازل شده بر دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله پرقدو مشبخش تی و آراملكوای صد

هد اوتر خ ضحو وابلندتر روز در قلب و روحت هر ا ين صدا .توستن يماامنتظر اره همو

می تو . هد شداخووده فزاتو ه نيت چهررانوو مش ن، آراطمينان، ايماابر روز هرو شد 

 نجات بخش اسالم ناب دمحمیزيبا و دين  بهد، خو نيماانيز با را ها نانسمی اتماانی تو

، عزت و بزرگواری عظمت توه نورانيت و طريق مشاهدن از ناآكه زه دهی جاو ا انیخوفرا

كه خصيت خليفه اللهی محکم و استوار را شکه خداوند به مومنان عطا می کند را ببينند و آن

.هاست تجربه کنند د آنجووصالت ا   

پيامبر  .رخ می دهدنيز در فطرتت  توسط رسول درونیالهی  الهامات درونی يا راهنمايی 

پس . راه ندارد اشتباه و خطا در راهنمای دروندرون هم مانند پيامبر بيرون معصوم است و 

تی تمرين و مبارزه با هوای نفس ان شاء هللا خواهی توانست تفاوت خواسته های مداز 

به را تو اره كه هموايی صد. دهینت تشخيص نفسانی و مادی را از ندای هدايت الهی درو

نی و عدم تسليم در برابر زورگويی مهربااهی و شجاعت و خيرخوو ش بخشو مش آرا

و تو را از گناهان و هد شبختی می دخو ه پيروزی و برکت وعدوبه تو و كند ت میعود

ندايی که تو را اميدوار می کند . ستای پيامبر درونی صدزشتی ها و تجاوز انذار می دهد، 

ی گرداند و تو را از ياری و حمايت او و دلت را سرشار از عشق و محبت به معبود م

قابت ربه تصميم عجوالنه يا را كه تو ندايی . مطمئن می گرداند، صدای پيامبر درونی ست

حسی . ستای هوای نفس اصد، كندت میعوی يا جسارت بر گناه دبرتررت و قدت ثباايا 

و ترس دعوت  که تو را از رحمت الهی نااميد ميکند و تو را به کبر يا خمودگی و تنبلی

نفست را مطيع و . تسليم خرد الهی درونت باش نه تسليم نفست. ميکند، صدای شيطان است

در برابر افکار يا اشخاص نااميدکننده محکم و استوار مقاومت . فرمانبردار خرد درونت کن

چه بيشتر ندای الهی را  هر .متجاوز نشو و زورگو جبار و وهرگز پيرو خواست شخص  کن
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که باشد يادت . کنی و وعده های دروغ شيطان را تکذيب کنی، قدرتمندتر می شویتاييد 

. كنددآوری میيا مومنانبه دشمنان را پيروزی و فتح در برابر مرتب از درون،  ونداخد

 و آنانکند  عطا میو عشق اميد و اطمينان  مومناناز درون مرتبا به  حضرت باری تعالی

وقتی به ندای الهی درونت گوش بسپاری،  .خبر می دهد شرا از حمايت و پشتيبانی عظيم

. مطمئن و قاطع و تاثيرگزار می شوی. عاشق و آرام می شوی. آزاد و ايثارگر می شوی  

و را بر دل امهر و عشق  خداوند درحمت و برکت و فضل الهی مومن شو به آيات هرکس 

که و نورانيت و جالل و بزرگی قرار خواهد داد اخداوند برای . انها خواهد انداختساير انس

و قرار ارگی و نورانيتی برای بز. هند ديد، همه آن را خوادوقتی در ميان انسانها قدم بزن

وقتی به آيات او . ها در ميان خواهد گذاشت قلب همه انسانبا و را اخواهد داد و محبت 

تير عشق ، فقط با نگاهت، نیو محبتش را تصديق ک مومن شوی و از مخالفت او حذر کنی

سخن ان يگردبا ن بازبه ج حتياون اتو بدالهی از درون  عشق. نینشاکس می ر بر قلب هرا 

د به عتما، اكليدآن . داریست را در دها ننسااقلب س و حساابه تو کليد ورود . خواهد گفت

او سخن  هبدزه جاا. ستالق آسمانها و زمين و انجام اعمال صالح اخرت و مهربانی قد

ژرف شخص مهر خداوند . كندم لهااها ننساا به قلبرا عشق تو دش خوه او بدزه جاا. بگويد

.می نشاندمين ی روی زهاننسامی ابر قلب تمامومن را   
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د داردجووتو و مهربان در ثانيه به ثانيه زندگی تمند رقدری حضو  

 

شته به آيات رحمت الهی ايمان دا. توكل كناو به . شباارشكرگذ .تسليم پروردگارت باش

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

به عدل امر کن و  .پروردگارت و پدر و مادرت را سپاس گو .و قيامت را زياد ياد کن کن

 راه پيرو. ندستور انسان ظالم زورگو اطاعت نکببخش و هرگز از  خطای انسانها را

.و و يار مظلوم باشنش اپرستانيدن و گانيفروما و گمراهان و منحرفان  

 

و گو و گفت و بخند و و بره راه گاو آنا داند اوبا خد. شبار مخون دجهااز برتر ای با خد

با ت معاشردر . كندد میيجااتو ت او را در صفاار، گورند بزاوبا خدت معاشر. كنت معاشر

و نشست د او با خو. یشومیحاكم ر و صبوو مند دخرو كامل و يبا ، زوند حکيماخد

تنها راه دل . به سوی او هجرت کن و از غير او دل بکندمادم . كناوده مرو برخاست 

ارتباط درونی و روحی با رکون به هستی آفرين، ، و عدم رکون به ظالمان کندن از اغيار

و انتقال مهربانی او به ساير مخلوقاتش  اوو عشق خود او، شناخت او و دريافت مهربانی 

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

شديدا به  ، به او ميل شديد پيدا می کنی و وقتی او را شناختی. زندگی کن تا او را بشناسی

ديگر در  خوب ترين شد، آنگاه که دلت اسير عادل ترين و. او شيفته و عالقه مند می شوی

و با بند بند وجودت به يگانگی او در  حقير و ظالم دنيا نمی افتدبند معشوق های دروغين 

به او عادت کن و با او انس بگير که او تنها انيسی . شهادت خواهی دادالوهيت و معبوديت 

ی هافحر بهو با خواندن قرآن کريم بنشين . ست که مانوس خود را هرگز تنها نمی گذارد

کنی،  ش میگون او كه به سخنا رهر با. كنش گواو  ترساننده انذارو بشارت ه هندد تلذ

ز بااو سخن گفتن با از كه ر هر با. س می کنیحساانت را در دروو اقتدار و آرامش  عزت
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نی نسا، ااتقوابه و بخشندو مند ترقدنی نساا. ه ایشدی يگرن دنسااتبديل به دی، گرمی 

با همه ناپاکی ها و گناهان . تیملكوی يبازبا لبخند ن و يماو ايقين و  عشقر از سرشا

می شوی يبا ر زنقدش او می روی، آغودر آكه ر هر با. خداحافظی کن و به آغوش او برو

كه می شوی تمند وثرر قدآن. می شودهيچ تو يی يبازبر ابرالم در ع همهی هايیيبازكه 

مهربانی ند نهايت اوخد. می شودکوچک تو رون وت دبر ثرابردر ن ميو زها نسماوت آثر

می صف وغيرقابل نی ماشادبه هستی،  ابا خدوقتی حقيقتا تو هم . ستور و بزرگی اسرو 

ن كانو. دگيرت میانش پروردگار عالميی عالم از يبازثروت و ل و جماجالل و  منبع. رسی

م، و لهاو امهر و عشق ی يادر. ستا دو عالم گی از پروردگارندت و هستی و سرزحيا

به او متصل شو و . ستاوند مهربانت اخداز همه فقط ، لطفبی و نيکی و سرچشمه خو

ير در زنيکوکار باش و به بندگانش ی او آور و به سوروی  .سايرين را نيز به او متصل کن

که ر او كنادر . خداوند مهربان تا ابد نيکوکاران را دوست خواهد داشت. كنگی نداو زسايه 

اهد، وارد بخودستی را هر نی او، كيهاافر ستد. و آرام می شویتمند رقدآزاد و باشی، 

 رت آنقد، ستد ينا. دبرون میبيرگی ات نداهد، از زبخودستی را هر و كند گی ات میندز

، ستدين ا. را برای رساندن تو به سعادت حقيقی بچيندمين زناخنش ره شااكه با را دارد 

او  .هدرا در جهت رستگاری ابدی تو جهت دمين ه زيخ كرره سير تاكرا دارد  رت آنقد

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

 به يتابراهی، بخواز او كه را ری كا هر ست كهاند اوخدو تنها . کن و به سوی او بازگرد

.، اوج تجربه لذت است گیدر زند وندهمسفری خدا. اتمام می رساند  

يز من، بدان خداوند بی نياز مطلق از همه هستی ست و همه هستی به او بسيار زعست دو

او نياز به ياری هيچ کس ندارد و همگان را مراقبت، ياری و  .محتاج و نيازمند است

ه تو هم به جز بو ند ج دارحتياامين و زها نسماآها به خالق ننسام اتما. محافظت می کند

، و عزت دتسعای فتح قلههاای برشبختی، عظيم خوی هاهكون يدردنوای دربرا، خدبندگی 

دن، كرنی مادشا دن وبرت لذ گی، برای غلبه بر دشمنان و ندوش زپرخری يادر درشنا ای بر
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ر از سرشااره همودن و خوشبخت بوای بردن، بول خوشحاای بر. اریندج حتياا به هيچ چيز

ت و توفيقاو ها شیهمه خوای بررا ند تو خداو. ستفیكاا خددنت، بون طميناو امش آرا

وی نير. كندمیكفايت دينت  بر دشمن خودت يا دشمن عظيم  پيروزی هایسربلندی ها و 

وی نير، از ندايستهن زكه تاكنوانی هبررم تماوی نيرپروردگار مهربانت مسلما، از 

ن كه تاكنويی هاننسااتمندترين رقدوی نيرو از ند ايستهن زكه تاكنويی هاننسااتمندترين وثر

منشا قدرت  م يا قدرت و ثروتی داشتند ازو آنان هم هر علست اعظيمتر ر بسيا، ندايستهز

نی جهت پشتيبامنان و در موفق امواره هموا خد ياری. آنان بودخداوند و برای آزمايش 

که طغيان خواهی  هرگز خود را از خداوند و تبعيت از دين او بی نياز نبين. ستصالحان ا

بيشتر به روح الهی که آيات الهی ايمان آوری، به  هر چه بيشتر. کرد و هالک خواهی شد

با . شود الهی در زندگيت بيشتر آشکار می ياریدر تو دميده شده متصل می شوی و 

و نماز را تشكر كن رش شمای بیياابه خاطر هددرت قاای خداز كامل ع و خشوع ضوخ

.برای ياد او به پا دار  

و حمت دن در رگشوای برم لين قداو. ستابه سمت خد، روی آوردن عالمگترين گنج بزر

و هجرت از غير او به سوی  حضرت حقی، روی کردن به سوی بدار و اايدپوت ثر

مهاجرت الی هللا من غير هللا را که آغاز کنی، فضل الهی هم زندگی دنيايت را تامين . اوست

مقرب را به تو و سرشار و لبريز از موهبت ها خواهد نمود و هم در آخرت درجه صالحان 

، به نيرويی کندود انتخاب قدرتمند خ پشتيبانيگانه  خداوند را اگر انسان. عطا خواهد نمود

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

وجود ندارد و وقتی باور کنی قوت و نيرويی جز نيروی خداوند در هستی كه می هنگا. نمود

، همه بنده و مخلوق هستدر آن نچه آهر و ها نكهكشامی تمان و جها میتماباور کنی 

ا ست خدابه خو، ستد اخرو چك عظمت پروردگارت بسيار کوبر ابرت و در سوندخدا

.يددر می آخدمت تو ، به عالممی تما  
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زندگی کسانی که به سمت معشوق های دروغين می روند و زرق و برق دنيا آنان را می 

و با ا خدر كناگی آنان که در نداما ز. فريبد، هميشه در رخوت و مردگی و کسالت است

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

هر ثانيه ، و با تکيه به او وند بزرگاخدر كناگی در ندز. ستن انو شدو تغيير ل حادر 

 حضرت دوستست در دست دكه می هنگا. دشومیتر زهتاو جديدتر و يباتر و زسبزتر 

. یشومیمتولد ره بادوهر لحظه ، ی او تکيه داریو به ياری و پشتيبان گی می کنیندز

. ستاخدر كنادر يستن يی زيبا، زينا. كنس حسارا ايت ابا خدات بطهراعظمت نی و مادشا

سر اسراوند رحمان خد. ستا و بخشش نشاط ، عظمت و مهربانی وسراسررحمان اوند خد

خداوند . او سراسر قدرت و کارآمدی و چيرگی ست. ستدی اشاعزت و بزرگواری و 

و دوری از او فقط تاريکی ست و عذاب و  مهربان نهايت نيکوکاری و احسان و عطاست

. سختی  

. ستری اجاگی ات ندت زساعات و لحظام تما، در به توا بخشش خدحمايت و و عشق 

ی ات گندت زتفاقام اتماو در هايت ركام تما، در به تورگ ند بزاوخدنی مهربارافت و 

توفيقات مادی و معنوی و همه ، در به تو وندو احسان خدامهربانی . ستواضح و آشکار ا

حقيقتا چقدر . ستو حتی در شکست ها و ناکامی هايت، روان و پايدار اهايت وردستاد

اوند خدرحم عميق و ژرف جلوه عالم همه . و چقدر ناسپاس است انسان وندمهربان است خدا

ن فريدگاو آبه شكل عالم انسان است که به  وند مهربانعطای خداين ا. ست انسانبه 

ولی انسان حتی  .برای انسان آفريدرا  هستیعالم م تماد و خلق كرنسان را اوند اخد. يمبينمی

زند و خودش هم بر اين همه ناسپاسی و بدهکاری به  از ذکر و ياد نعمات خداوند سرباز می

. دهد یپروردگار مهربان شهادت م  

زيبايی نامحدود، توانگری نامحدود، عشق نامحدود،   .صفات زيبای خداوند بی نهايت است

از آنجايی که از . رحم نامحدود، قدرت نامحدود، جذابيت نامحدود و بی نهايت صفت کمال

تعداد و . در روح تو به امانت سپرده شده است وح الهی در تو دميده شده، صفات الهیر
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که در روح تو وديعه قرار داده شده، بی و منبع خرد ميزان صفات جمال و کمال الهی 

به ميزانی صفات او . تا به آنان متصل شوی از درون ايمان بياورصفات او  به. نهايت است

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

و به آيات زيبايی . نسبت ندهی و از آنان اعراض نکنی خودت يا هر که غير وجود الهی

به آيات . ننگاه کن و او را ستايش کو ساير انسان ها او در عالم و در خودت مهربانی 

و  رحمانه چهرآيات  . و را ستايش کنهستی بنگر و ادر سراسر  او صفات جمال و جالل

او . ستنگاه می کنی، آشکار ابيرون و در عالم درونت در عالم كه ر هر با ونداحيم خدر

ود خداوند و تمامی فرشتگانش خ .معشوق و محبوب همه عالميان است يگانه معبود و

حسن الخالقين بودن خود او با خلقت انسان به ا . دهند که معشوقی جز او نيست شهادت می

او بديل ظمت صفات بیع خلوقات به يگانگی و بی همتايی او واو و همه م. شهادت داد

اگر صفات وجود الهی  .ان ذات کامل الهی را می ستايندكرس بی قيانودهند و ا شهادت می

ديگر معيت او آنقدر غرق لذت و آرامش و اطمينان خواهی شد که را از درون درک کنی، 

.اخروی عوض نخواهی کردرا با هيچ نعمت دنيوی و حتی عظيم ترين نعمت های   

ماری و فقر و هر آنچه از زيبايی و ثروت و سالمتی در عالم هست از خداست و هرچه بي

، متیسالروزی ها ،  هر چه در دنيا از .، از ظلم نفس انسانهاستمشکالت روحی و جسمی

هر  وجود دارد، از رحمت بی کران الهی ست ودر بين انسانها صفا و صلح شبختی و خو

و خداوند همواره آدمی را از  .ی و فساد در زمين هست از اعمال انسان استچه زشت

اشتن قدرت و پندز انسانها با بسياری ا. عقوبت هر نوع شرک و طغيان و فساد بيم داده است

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

عده ای ديگر نيز . و با طواغيت همکاری می کننددهند و واليت ظالمان را می پذيرند 

طغيان می کنند و بر سايرين ستم می کنند و  ،فرعون مآبانه با تکبر و برتری جويی و علو

منشأ فساد و رنج و بی ، لتی هابی عدابا رواج  زورگويی و و اعمال زشت و گناهانبا 

و تازه اين رنج ها و بی برکتی ها نتيجه فقط درصدی  می شونددر زمين تها برکتی و مصيب
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از اعمال انسانهاست زيرا خداوند به رحمتش بسياری از گناهان را بخشيده و ناديده گرفته 

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

در . م می بخشد و پاک می گرداندخداوند رحمان نااميد نباش که خداوند همه گناهان را با ه

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

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

المان و از اين پس در مسير ياری مظلومان و نيکان و ايستادگی در برابر ظ. شريک ندان

مستکبران با صالحان هم قدم شو و به شکوه و عظمت و بزرگی و قدرت خداوند بسيار اميد 

آنان را می پوشاند و  بندگان، ظلم استغفاربا  بسيار قدرتمند و مهربان است وخداوند . ببند

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

اموال و فرزندان و نعمتهای گوناگون تا پايان عمر دنيوی و زمان رسيدن اجل حتمی،  با

اعمال صالح انجام بده و در راه خدا صدقه بده و به خداوند مهربان بسيار  .ياری می کند

اميد داشته باش که حتی اگر بسياری سيئات هم در کارنامه اعمالت باشد، با توبه و بازگشت 

خداوند توبه بندگانش را . خداوند، اميد به صفت توابيت خداوند بسيار استبه سوی وحدانيت 

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

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

 الهی روزیو خير  ،شفا و قدم گذاشتن در وادی توحيد، وندتوبه به سوی خدابا . رئوف است

تصديق هر بنده به وحدانيت مقام ربوبی الهی با کريم اوند خد. شود روان می زندگيتدر 

الهی تفاهم در غرقه را و ابا انجام اعمال صالح بنده،  دت را می بخشد وهديه سعابه او  اش،

.می کندمش آراسکينه و و   

بينديش که چگونه هفت آسمان را بر فراز  قدرت و اقتدار و بی نيازی پروردگار در 

يکديگر آفريد و ماه را در ميان آنها روشنی بخش و خورشيد را چراغ فروزان قرار داد و 

واهد سپس دوباره آنان را به همين زمين بر خ. انسان ها را از زمين مانند گياهی روياند

خداوند به  .ن آنان را برای زندگی ابدی محشور خواهد نمودزمي گرداند و دوباره از همين

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
29 

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

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

ر تمام زمان ها و مکان ها در عالم ربوبيت و حاکميت و مديريت خداوند لحظه به لحظه د

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

جز خالق هستی، حاکم و مدير و برنامه ريزی در . و به مقصد می رساند به پيش می برد

فرشی  در صفت ربوبيت او و خلقت عظيم او بينديش که زمين را. اين عالم وجود ندارد

گسترده آفريد و در آن راه ها را قرار داد و ميلياردها انسان را در همين زمين سال های 

، ياری جستن از غير او و دل با وجود چنين خداوند قادری. داندسال متنعم و بهره مند گر

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

از شرک ورزيدن . ر، چه خطای بزرگی و مستحق چه عقوبت شديدی ستغرور و استکبا

رمايه داران مستکبر حيله گر که ظلم می کنند و به ظلم امر می به خداوند و تبعيت از س

شرک ظلم بسيار شرک است و  اطاعت از طواغيت و مستکبران، به خودش پناه ببر که کنند

سوی عذابی دردناک است زيرا خداوند عظيمی ست و شخص مشرک در حال پيش رفتن به 

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

در آن قدم برداشته ، ظالم اطاعت از سرمايه داران مستکبرتسليم و راهی که در انتهای 

است اما انتهای راهی که و در آخرت عذاب دردناک  ذلت و فقدان و شکستدر دنيا شود، 

و جهاد با آنان در آن قدم برداشته شود،  و طواغيت مخالفت با کفاردر اطاعت خداوند و در 

آن کسی به راه راست خداوند . استو اليتناهی پايدار و سربلندی برکت و خير کثير و عزت 

جهاد  هدايت می شود که طبق اصل قرآنیکه راه موفقيت پايدار و رستگاری ابدی ست 

در اليه های عميق اطاعت نکن و  ظالمان از .دمستکبران اطاعت نکناز کفار و کبير، 

بی نيازی را به عزت و  ز خداوند متعال نمی تواند توهيچ کس ج روحت يقين داشته باش که

عطا  به تو را که خودشمقام های واال برساند و هيچ کس جز خداوند هم نمی تواند مقامی و 

. می کند، ذره ای تنزل دهد  
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به بارگاه کبريايی او ، يا ترک واجبات مهمقادی و عملی از خطاهای اعته خداوند رو کن و ب

توبه  ،در صورت توبه حقيقی و اصالح گذشته است که رگاهم اين پرورد بازگرد و بدان باز

باز هم آن . عفو می کندرا  ی توبه کارسانهاانخطای گذشته از اعمال می پذيرد و فقر ناشی 

نعمت امنيت و سالمت  کند و رو می ه اوب گناهانشبا اعتراف بنده اش به مهربان است که 

بخشندگی و  .ردبامیها ننساعشق الهی بی حد و حصر بر سر ا. می چشاند وی بهرا 

روی به ا از ازل خدو دوستی محبت و عشق و لطف ران با. ستنهايت ا مهربانی او بی

حمانيت او را انکار آيات ربه او شرک نورزند و بر کسانی که بد اتا و گرفته انسان باريدن 

. يدرهد بااخوو از طواغيت و مستکبران اطاعت نکنند ،  و با بندگان او دشمنی نکنند نکنند

ن و ست مهربادويكترين دنزو  روزی و برکت گذشته و آينده زندگیتنها منشا هر  ونداخد

 و. بندگانش را نجات دهدهد كه اخومی او. توستل همدور حقيقی و يام و عزيزترين همد

او و با  آنان که مشمول عذاب جهنم ابدی می شوند، خود با عصيان و انکار با آيات رحمت

. کرده انديا با دشمنان او همکاری و دوستی  بندگان صالح او دشمنی  

، يتيم را از خودت نران، سائل را از خود طرد نکن و از لهینعمت ا بی شماربرای شکر 

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

پيامبر رحم و مهربانی، دمحم مصطفی صلی هللا عليه و . رکوع کنندگان در برابرش رکوع کن

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

.کننده ای ابا نداشته باشعظيم دار و در راه ابالغ دين از سرزنش هيچ سرزنش   

شوی و  مینگرتر اتو، هر روز زندگی کنیدمحمی وقتی طبق آيين پيشرفته اسالم ناب 

حکيم نفس هرکس را   و البته خداوند. به زندگيت روان خواهد شدها شبختیخونی ها و مادشا

ت در شرايط سخت، ايمان. به ذره ای از فقر و  گرسنگی و نقص در جان و مال می آزمايد

صبور باش و به ياد بياور از آن خدايی، . به روزی رسانی و مهربانی او را حفظ کن

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

سختی ها گذراست و آنچه خواهد ماند تحقق وعده های . حتمی پيامبر را به ياد داشته باش
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به تو اين . راضی بودنت را داردهميشه د بودن و وقع شاتو تاز  ونداخد. نيک الهی ست

توان بخشيده شده که از هر موقعيتی، حتی شرايط بسيار سخت، زيباترين و شکرگذارانه 

تجربه را  يینيكوو نی معنوی مادشاپس از هر سختی و تنگی، . ترين لحظات را بسازی

يا ی بپذيرنی را مهرباو لطف  ين همهکنی ا ب مینتخااكه هر ثانيه ئی ين توا. خواهی کرد

 وند رحمانی راضی و تسليم مهربانی خداگيرمیكه هر ثانيه تصميم ئی ين توا. ینپذير

ه پيامبر اکرم به معجزاهی ايمان آوری و خومیيا آ: ستاين می راز در اتما. باشی يا نه

ی؟متصل شو  

واليت خود  دستور به پذيرشبه انسان ، ی دادهعالم برترم تماانسان را بر كه  وند قادریاخد

و پذيرش واليت آنان که در حال نماز ، زکوه می دهند داده  خودو پذيرش واليت رسول 

خداوند سرپرست و ياور مومنان است و آنان را از تاريکی ها به روشنايی ها و . است

و  دوناما آنان که کفر ورزند و انکار کنند، به جای واليت خدا. کند بهروزی ها هدايت می

 ، واليت طاغوت را می پذيرند و به جای اطاعت خداوند از طاغوت اطاعت میاواوليای 

د و نانسانهای طاغوتی و تفکرات طاغوتی آنان را از روشنايی و خوشبختی دور می کن. نندک

اين اشخاص دچار خشم الهی و عذاب و خواری ابدی . دنبه تاريکی و سيه روزی می کشان

.خواهند شد  

دم، به مر ارستددوعاشقترين ن و ترين عفوكنندگاهبخشندن و ترين مهربانانربامهواليت 

و واليت طاغوت، انکارکنندگان دين اسالم ناب و . رسد عزت و سربلندی و بهشت ابدی می

يوسف با  . ، به تاريکی و ذلت و جهنم ابدی خواهد رسيدو شياطين متجاوزان و زورگويان

واليت خداوند و اوليای او  واردتو هم . سيدرحاكميت مصر به پذيرش واليت هللا و اولياء او 

به را تو يزان لياقتت اوند بسته به مخدپروردگارت خشوع کن تا حکم در برابر شو و 

او . کنی میست كه فكر ر بخشنده تر از آنی ابسيااوند بزرگ بسيار خد. برساند حاكميت

سنت او بر افزايش نعمتها و . کنیرش را می ست كه تصواز آن اتر نمهربار بسيار بسيا

برکات است و همه بدی ها و بدبختی ها به دليل کفر و ظلم خود انسانهاست و خداوند هرگز 
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و با عدالت بر يكجا را عشق عالم و ها نیمهربام تمااو . به هيچ بنده ای ذره ای ظلم نمی کند

بر عالم برگزيد، به اين  اگر او خاندان پاک دمحم مصطفی را. ردبامیهايش هفريدم آتما سر

دليل است که آنان در تمامی آزمايشهای الهی عالم زر سربلند شدند و هرگز کوچکترين 

مانع . شايسته خداوند هستند و در دنيا و آخرت بندگان  رمانی از دستورات خداوند نکردندناف

ب مغفرت و از خداوند طل. نزول بسياری از نعمتهای الهی ظلمها و گناهان خود انسان است

او هرگز در را به سوی خودش حتی برای گناهکارترين انسان نمی بندد و بخشايش کن که 

رحمت الهی از گناهان بندگان بسيار عظيم تر . او بسيار بخشنده و پوشاننده گناهان است

و  توبهبر ابرا در خد .تعداد قطرات درياها گناه کرده است به است حتی برای بنده ای که

. كنديی میهنماره راباره و دوباو او را دو ن از گناهش، می پوشاند و می بخشدنسااپشيمانی 

بندگان را جز آنان که خود با آيات رحمت حق عناد هد تا يدمه ميی اداهنمارا بهر قدو آن

ا مبدو الهی ست دارند و قلبهايشان از گناه سخت تر از سنگ شده است را به راه در

اعراض نکن و از فرصت های زندگی بيشترين بهره  الهیمت از رح. وجودشان هدايت کند

ل حات در لحظام تمااو در . را برای اطاعت اوامر او ببر و مشغول لهو و لعب نشو

ی او كه به سومی هنگاا حتی خد.  ستپايدار ابركت و نعمت راه هايش به هبندم تمايی هنمارا

كه ا را بخشش خد. كندمیيتها تبديل موفقاوج به ب پرتای به سكورا تو ت شتباهادی، ابرگر

ت عشق لبريز اميد و دت ازجوق وعما، و از افتدق می اتفادر تمام ابعاد حيات بشری ا

با تقوای الهی از خشم او حذر کن و با تقويت ايمان و انجام . ببرت لذو كن س حسااكند می

از چنين خدای  .تسمی گيتی اتمااه همرا لطف خد. اعمال خير به سوی بخشش او بشتاب

. هسته معجزو گشايش ج و فرری و ستگاوزی و رميد پيرا ،ثانيه به ثانيهتواب و غفاری، 

...همهجا.. ثانيه هست به ثانيهن او چو  

او را بر هر کس ديگر برگزينی و دين او را بر كه را داری ين فرصت اتو ثانيه به ثانيه و 

...هر دين و آيين ديگر ترجيح دهی  
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اگر دچار مشکل تکرار . وکل کن و امورات زندگی ات را به او واگذار کنت وندبر خدا

يی در هاشونده در زندگيت هستی، ايراد را در خودت جست و جو کن که حتما اشتباه و خطا

اعمالت داری که اگر آن ها را تصحيح کنی، گفتار و نگرش و افکار و بينشت يا گناهانی در 

خالصانه خداوند را . ودت بوده است، برطرف خواهد شدگرفته از ايراد خ مشکلی که منشا

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

گشايش مشکالتت از او   برایبه خطاهايت در محضر او اعتراف می کنی و هنگامی که 

تو را در آغوش می کند و  او دست پرقدرتش را وارد زندگی ات می ،خواهی کمک می

ا فراموش نکن و به ياد بياور در گذشته های او ر کمک. دبرگيرد و خودش تو را راه می

بارها و بارها و بارها ياری او را طلبيدی و او هر بار تو را ياری کرد و از فقر و سختی 

سائل  حقی معلوم برای تقوا پيشه کن و در اموالت به پاس اين همه مهربانی او، . ددا تنجات

م تمادر تو هم . ستابا تو ل مهربانی حات در حاالم تما خداوند در. و محروم قرار بده 

ن و نو بزمتش زابرعظابرو در كن ه سجد. تشكر كن. مدحش كن. كن يشستات او را حاال

در . عت كنو اطابپذير ن و دل با جای، شنواز پيامبر اکرم میكه را حرفهايش  .شتسليم با

 پشت مومنانه مثل كو ونداخداره بدان همو. كنداری برنفرمااز او ليم تسيی و هارنهايت 

.به او و رسول او وفادار بمان تا او تو را از آزمونها سربلند بيرون آورد .دهيستاا  

به هستی و هم چنين در  محيطاو در همه هستی، . ستايكتر دبه تو نزدن گرخداوند از رگ 

در  حضرت باری تعالی. ن داردتو جريای يههانفس در ركه با قدرت خداست . ستدت جوو

بر را كه پايت او در هر زمين . ر داردتو حضور كنادر هر قدمت ، در تك تك ثانيهها

در سراسر عالم ماده و معنا، مکانی جز در . ر داردحضواری در کنار تو گذمیيش رو

تسلط و اختيار خداوند جنبنده و آفريده ای جز تحت . تملک پادشاهی خداوند وجود ندارد

آيات حضور . در ميان آنان است، وجود ندارد ز اينکه حضرت ربوبیجمعی ج. وجود ندارد

مقربان . ببينن نگينكماد و در رباو در مونت امه پيرو کوه ها و در برها را در ا ونداخد

 همه جا زمزمه تحميد و تقديس او. زمزمه ذکر تسبيح موجودات را در همه جا می شنوند
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اينکه به واسطه  موجودی نيست مگر. ارکان هر موجود سرشار از اسماء هللا است. پيچيده

اری، گذم میهر جا كه قد بلندمرتبه خداوند. در رابطه است اسماء هللا با ذات بی کران الهی

تو ی هااو در رگ. ستو نظاره توسخن گفتن با تو ل حااو در . توستی پشت شانههادر 

آيات حضور و قدرت او  .ستم اگررت او قدو به حمايت  ت مومنانپشهميشه . ری ستجا

تپش  .ستر اگاوردپرو از قدرت تای صدکنی؟ نوای  میپايت حس و ست دحركت را در 

گردش زمين و حرکت . ستجنبنده از قدرت اوحرکت هر هر . ستقلب تو از نيروی او

کل هستی قائم به ذات بی . ميليون ها ستاره و کرات و سيارات از نيروی بی کران الهی ست

را در پوشش های مختلف  الهیجمال و جالل قدرت و مومنان صفات . نهايت مقتدر اوست

 هموارهمی بينند و او را و لطف و رحمت الهی مومنان همه جا نور . در همه جا می بينند

. هستندسرور و بهجت  لذت روحی و خداوند غرق از اطاعت و عبادت  

عظمت ار و  در برابرستانش بگذروی دبر ت را همين حاال سر. نبزف حرپروردگارت با 

از شدت شيفتگی و بهت از . از شدت عشق در برابرش سجده کن. رگی اش سجده کنبزو 

با . نيايش كناو را  تضرع، مخفی و آشکار بازيبايی و جذابيتش در برابرش سجده کن و 

او همين حاال و . همينجاستاو همين حاال . اعمال صالح او را مسرور و خوشنود کن

بگو خدايا مرا در تمامی امور زندگی ام با سالمت و صحت و . كنده میبه تو نگاهمينجا، 

ارج کن و برای صدق نيت وارد کن و مرا از تمامی امور زندگی ام با سالمت و صداقت خ

برای روز عظيم و سخت قيامت خود را  .ر بدهمن از جانب خودت حجتی ياری کننده قرا

رگی اش در برابر اجری که خداوند برای مومنان و صالحان آماده بزم نيا با تماد. آماده کن

اجر اشرف . نياستدين از ابيشتر اجر انسان مومن صالح . ستاكوچك کرده ، بسيار 

ست که هدف تمام اهداف محبوب خداست و او. ستاعظيم ای خدنشينی ابدی با مخلوقات هم 

آوردن مال و متاع دنيا از دست رضای معشوق حقيقی را برای به دست  کسی که. واالست

، گويی تکه کاهی بی ارزش را در ازای از دست ی اگر به مال و متاع دنيا هم برسد، حتدهد

و با او بودن است، در گر و عزتش انی و ثروتدادن محبوبی که تمامی سعادت و شادم
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، هرگز اگر به همه متاع دنيا هم دست يابد اما از محبوبت دور بماند. معامله کرده است

انجام از فرصت های کوتاه دنيا برای . ديد آرامش و قرار و خوشبختی را نخواهدروی 

بی نظيری که کوه و باشاستفاده کن و به زندگی پاک و  اعمال صالح و ياری رسول هللا

با تبعيت از سيره زندگی حضرت دمحم . خداوند برای متقين مهيا نموده است پشت نکن

ان خواهد شد و داشتن زندگی يگرم دلهااتو گی ندمصطفی صلی هللا و اهل بيت پاک او، ز

.م انسانهاتمامانند زندگی تو آرزوی   

 

 

 

 

 

 

 

 

:فصل سوم  

 

باز می گرددبه روی زندگيت  نعمت ی ساآعظيم سيلی يچهها، دراموالتاضافی با بخشش   
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افعال و صفات جمال و کمال خداوند را تحسين . توكل كناو به  .شباار شكرگذ. شها بار

و پيرو اهل بيت پيامبر عاشق به دمحم مصطفی و آل او درود فرست و . ششته بان دايماا. کن

به حق و . بر و غرور دوری کناز ک مالحظه خواست خداوند را بکن و .ببخش. شبااکرم 

در راه خداوند شکيبا و . به نيکی ها امر کن و از زشتی ها نهی کن. به صبر توصيه کن

 .با دشمنان دين دوستی نکن و واليت آنان را نپذير و به ظالمان متمايل نشو. صبور باش

.راسنه الهی قدرت جز یقدرت چيه از و کن یزندگ طانيش بندگان یزندگ روش مخالف  

 

 

را  اخدراه يند تا آ ن میناآ .آيند میبه سمت تو ی خدا، جووجستروح در سطح انسانها در 

و خداوند از طريق ند ه اشدگی ات ندالهی وارد زست ابه خون ناهمه آ. ن دهیها نشاآنبه 

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

در حد يک بنده با ساير توهم ، ستن امهرباار و گورهايش بزهبه بنداوند خدكه نطور هما

يی و آزادی و در هاربا را ها ننساا. و آنان را به حق توصيه کن شبامهربان  وندبندگان خدا

محبت و خدمت ار و ست بد، دوستگارت اپروردمنحصر به واقعی قلبت ين كه عشق اعين 

ای آن ست بر، راهی ااری كرگذشت لذ ستی ويكتاپری نمادها به سمت شاننسات اعود. كن

. شیباه شادكن تا پاگی ندو الهی زقلمر در. سیبركت برت و عزوت و به ثردت كه خو

. زنياون بدط و شرو قيد بی. همهكسو عشق به همهچيز . ستاعشق و قلمرو الهی، قلمر

.خدافقط به خاطر   

به ثروتمند يا خيلی فقير و ناتوان  وتمند رقدچه خيلی نها آ .ببخشرا  خطای انسانها

در . محبت كنی پروردگارت هاهفريدآبه . هستنداوند مهربان خده ی همه بند ،نظربرسند
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جز  سته افريدا آكس كه خدآن هر ای برد جوم وبا تماو كن ه نگا ونداخدی هاهفريدن آچشما

و بقيه دن كرد شاو به خلق دن كمك كر. مش كندت و آراسعاشبختی و خو، آرزوی ظالمان

خداوند با تو همانگونه . كندات می گیندالهی را وارد زعشق ژی نر، اشتن بقيهداست دو

عا دها ننسامی اتماشبختی خومتی و سالای بر. کند که تو با بقيه رفتار می کنی رفتار می

ی، چه قوو چه ضعيف رگ، چه بزو چه كوچك غنی، چه و چه فقير ، هاننساهمه ابا  .نك

اما دشمنان خدا . كنرفتاام و محبت و عدالت رحتراکند با مومنان دشمنی نمی  هر کس که با

آنان که بر عليه . و دشمنان خودت را به دوستی نگير و هرگز مطيع خواست آنان نشو

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

با آنان غليظ و درشت و شديد باش و از . ون می کنندمظلوم را از خانه و کاشانه خود بير

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

.تجاوز دست بردارند  

 مخلوقنيا دكل . هستندو مصلحت و بر اساس حکمت  ونداخده فريدآثانيهها ت و تفاقام اتما

همه . ستا شمخلوقاتبا  حضرتشل رحم و دوستی سيگناست و رد خداوند رحمان 

طبق حکمت  کند،  چون هدفی بسيار مهم را دنبال میها وردستادهمه گی و ندی زهااديدرو

، ستنیيددنچه نانی و آيددچه م آنتما، نچه نيستو آنچه هست م آتماپشت . و فکر الهی ست

و برنامه ريزی برای معنی و با فکر گی جهت دار و با ندم زتما. تفکر واالی الهی ست

خيرخواهی اش پس از گذر زمان از تدبير و ست که وندخدا. است ايمان آورندگانخوشبختی 

مالکيت تمام زمان ها و تمام مکان ها از آن حضرت . ر می شودشكاق خوب يا بد آتفاا هر

ت هر مخلوق و مالکي. مالکيت هر آنچه هستی و حيات دارد ، از آن اوست. باری تعالی ست

هيچ اتفاقی بی هر آنچه وجود عينی يا انتزاعی دارد و مالکيت اتفاقات عالم از آن اوست و 

ز کن و اراده و برنامه و چشمانت را خوب با. هيچ رويدادی بی هدف نيست. دليل نيست

. را در پس اتفاقات خوب و بد ببين الهیحکمت   
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بر او عشق ر تابش نوو ست اوعشق  لمعلونيا دهمه و ست اعامل عشق رحمان خداوند 

و ن كن تحسيه، خالقت را در دل فريدبا ديدن هر آ. ستده اكرداشتنی ست آنرا دوست كه دنيا

ی ونير. بپرست را وند عظيم الشاناخد و. ست شكر بگوخالق از آن كه را مثبت ت نكا

نيا به تو ديينه در آنچه و آنيا ساطع كن دبه د خورا از  القتای عشقت به خگيرو تمند رقد

و محبتی عميقتر  براصدها برو دوستی تمندتر ربر قداصدها برد، عشقی شومیمنعكس 

خدايی  .دارمستت دو خداونداكن ار صميم قلب تكرو از  وفادارانه. ستا ترابر گيراصدها بر

 .مقام ربوبی ات را می ستايم. مديريتت بر عالم را می ستايم. کردنت را عشق می ورزم

. افعالت را می ستايم  

.جهاد در راه تو را دوست دارم . سولت را دوست دارمر  

..دارم ستتدويا اخد  

..دارم ستتدو يااخد  

...دارم ستتدو يااخد  

 

...پرستمتدارم و میستت رعظيم و بلندمرتبه دوگاوردپر  

و عشق از مملو ی نفس خالی کنی و هارا از کبر و حسد و دنياخواهی و هوانت وقتی درو

 عشق بر سر ،مجاهدت کنی وندو در راه خدا کنیبخشش اهی و شجاعت و خيرخوو صلح 

جو و جست را خانه تو نی سو فقط نشاو آنين سو شبختی از اخو. يدرهد باايت خورو و

اه به همردرونی ضايت س رحساا. زدهد اخورا خانه تو در محبت فقط د و هد كراخو

ی هايیيبامی زتما، نصرت عظيم الهیقريب ع قوبه وو اطمينان  الهیهای وعده به ن طميناا

، ستهانيكوترين و يباترين زكه  پروردگار عالميانه عدو وهد كشاند اتو خوی سوبه را عالم 

از هرگز به هيچ بنده ای رحمان خداوند . هد پيوستايت به تحقق خوابردر دنيا و آخرت 
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آنچه در دنيا از زشتی ها  .خواهد کردنيا خيانت نکرده و ظلم ازل تا کنون و از اکنون تا ابد 

شتن دابه . تو فسادها وجود دارد فقط به سبب اعمال بد خود انسانها و ظلم خود آنان اس

تو ای بيشتر برآن نتايج روز هر دت کن تا عااز حسن ظن به خداوند مهربان پر ذهنی 

.محبت خداوند را بنوشی ی ازگترربزت لذم جاروز هر  ونداخداراده به و د وشن مايان  

بسيار اجتناب کن و فراموش نکن نطفه ای بدبو بودی و الشه ای  و خودبرتر بينیغرور  از 

می کنند و با تبختر و ناز از مردم نيازمند روی می  خودستايیآنان که . متعفن خواهی شد

زمين را  توانندمی هرگز  می روند گمان می کنند کهو روی زمين با تکبر راه  گردانند

؟ هرگز به کوه ها می رسد شانو طول قامت ندبشکاف  

، عين کفر و ضديت با خداوند خودبرتربينی مقدمه کبر و کبر مقدمه استکبار و استکبار

سبب از دست دادن نعمات الهی و مقدمه بسياری از گناهان و زشتی های ديگر  کبر. است

ان و پستی هاست و در برابر استکبار بيرونی در برابر کبر درونی که منشا همه گناه. است

به ن سيدای رتو بر. که منشا همه جنگ ها و ظلم ها و خونريزی هاست، مقاومت کن

يش از فضل خداوند آرزوكه ی يا هر چيزدت دنيوی و اخروی و سعا، موفقيتشبختی، خو

ج حتياار او خاضع و خاشع در برابر پروردگ ،دلی پاک از غرورهمه به را داری، اول از 

در آيينه  الهیمهر تصوير د، شوف صاو خودبينی از کبر و غرور نت وقتی درو. داری

در برابر عظمت . موداهی پيخورا صدساله ره يكشبه د و شومیمنعكس وجودت 

پروردگارت بی ادعاترين و عاشق ترين و کوچک ترين باش تا نزد او از همه محبوب تر 

تکبيرگويانه به سراغش برو تا بيش از همه به تو ميل  بيش از همه، بنده وارانه و. شوی

. کند  

يافت ای دربرزم الی هاربه كاام قداكه از آن قبل طلبی ، می  الهیاز فضل كه ی را هر چيز

كامال جال و آنرا با پاک کردن از ياس و خودبزرگ بينی، كن ع جوافکارت ربه آن کنی، 

از وسوسه لت دن دكرابا جال پيدسی، بكشد تا به هدفت برل طول ساده باشد ار گر قرا. هبد
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درونت را . سيداهی رخوآن به تر  های شياطين و از غرور در طی مدت زمانی بسيار کوتاه

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

زيبايی اصيلی که در فطرت انسان وجود دارد، بسيار عظيم تر از حداکثر . اصيلت بازگرد

 ودرک  كهاز زيبايی  چههر . زيبايی ست که در دنيای مادی امکان بروز آن وجود دارد

ونت است و هر چه از ميزان ارتباطت با دنيای اصيل فطرت درل محصو، تجربه می کنی

. ست انقطاعت از فطرت درونتميزان می کنی، محصول  زندگيت تجربه زشتی که در  

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

برنامه ريزی می کنند، از حاال برای ابديتت برنامه ريزی ها سال بعد خود از زمان حال 

از زمان حال برای زمان طوالنی قيامت برنامه ريزی کن و بذر توفيقات و برکات . کن

تاجر موفقی را نمی بينی که فقط به فکر . زندگی ابدی ات را از زندگی کنونی دنيوی بکار

تاجران هر چه . تماد وارد معامله شوددرآمد يک ماه آينده باشد يا با اشخاص غيرقابل اع

موفق تر ، افق ديدشان گسترده تر، ميزان سرمايه گذاری شان سنگين تر و طرف معامله 

زيرک ترين و موفق ترين تاجران آنانی هستند که . شان را قابل اعتماد تر انتخاب می کنند

نان با قابل اعتماد ترين آ. زندگی کوتاه دنيا را با زندگی حقيقی ابدی آخرت معامله می کنند

بلندمرتبه معامله می بزرگ ، خداوند راست گو ترين و قدرتمندترين شخص شخص عالم،

.کنند و باارزش ترين سرمايه های زندگی دنيوی خود را سرمايه گذاری می کنند   

کنی، از خطاها و  را برای گناهان خودت طلب می الهیاگر بخشش و چشم پوشی عظيم 

به چيز را همه  ، گذشتبا . باهاتشان را ناديده بگيرنها هم در گذر و اشتلغزش های انسا

ستين مانند را عفو. د کنیخور مهاا رعالم م تماانی توبندگان خدا می فوع با. آوری میست د

و د كنت میبلندن سمااوج آتا و كند ر میپرباو هد دمی شد را رتو د جول وست كه نهابی اآ

عفو کن و ديگران را هم به عفو تشويق و . ساندرمی ر الهی پرنوش به عررا حت رو

 ش وبكوان به نيت رضای الهی يگردخدمت به در بلكه ، بخششدر نه تنها . ترغيب کن

بخشايش بهو ببين با كمك سايرين را هم به خدمت و نفع رساندن به خلق خدا تشويق کن و   
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مقصد بخششت و باشد كه دت ياو . رسیمی يشی سادگی و آوسيی و آهاو راطر مشخآراچه 

.ستپروردگارت  تو منحصر بهحقيقی عشق   

. ندوبرد خوملی زندگی اتكل راه نبادبه ار بگذو كن آزاد با قلبت و نت را از دروها ننساا

ن را ناآهمه ن را، ناآكه می گافقط هنو ست ام اكدن ناای آمسير كامل بر ندادمی  وندافقط خد

انی تو، میبرترين مراقب و حافظ آنان است و بدانی وجود الهی ریبسپا حافظ يگانه به

شبختی خوو  دیبه شانی را نسااست هر ار انتها قردر اكه آن کسی  .یبگيريی و آرام ابياس

هركس ر موار امامدو زخالق و ست كه مالك اوفقط و ست وجود الهی برساند فقط وت ثرو 

. ها كنركامال  ،انتخاب بين آنچه خداوند آن را جايز و حالل می داندرا در نت اعزيز .ستا

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

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

ت را به نماز و زکات فرمان ده و با موعظه و خانواده ا. دامن سايرين را، اجتناب کن

ل، لحظه پرعمق حا، در حاال مينه. قلب آنان را به سوی خير و نيکی متمايل کن ،يادآوری

. كن به آنان عطااز گناهان  آنان به نيکی ها و نهینزديکانت را با فرمان عشقت و مهر 

.شبكاقوامت بر شانه با نصيحت های تاثيرگزار را شت ازست نود  

می در دقشی و شته بااگذی به جاد خواثی مفيد از ميرد كراهی خوت آرزو خرعمردر آتو 

اضافه كه د كراهی خوآرزو لحظه در آن تو . شیشته بادابر مظلومينگی ندد زجهت بهبو

ده متعلق به تو بورا نچه اضافی از آ. شیباه بخشيد وندای را، در راه رضای خداشتهدانچه آ

می در راه ياری آن حکومت قد. شیشته بافقير و يتيم و اسير و سائل ارزانی دابه ، ستا

به يی را هادل. شیشته باادبر، سته داده اعدبا ظهور حجتش آن را وند اوكه خدعدل جهانی 

ده بو پروردگاربندگی ه يينآ. شیابده مطمئن كراری او گوربزو بخشش و  غالب الهیرت قد

و رگ بزای طريق تو به خداز تا شی باه ها نماياندننساابه ت مومن واقعی را صفاشی و با

د بقيه عمر خودر كه شی باده كرازش نور نقدخطاکاران را آ. باشندن آورده يمااحجج او 

اد كه تعدشی باده ايجاد کرمين ز ر کار مولد درقدآن . باشنداده ندم نجاابه جز خير ری كا
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به د علم خور از قدآن. به واسطه آن به طور دائم به درآمد رسيده باشندها ننسادی ازاياز

ه ساندر حقيقتو ست حق راه دربه ن را جاهالدی از يااد زكه تعدشی باه بخشيدان يگرد

در . شیباياد خدا بشارت داده مش و آرادريافت ياری الهی ور سر بهيی را هادل. شیبا

ه ياندرو تالش و جهاد در راه اوه نگيزاشور و و به رحمت الهی ميد ژی و انراگل ، مينز

.شیبا  

ها ننساب اخور كوچكترين كااز  .شصميميت بانی و مهرباردی، همدی الگوها ننساای ابر

هر به  .و آنان را به صبر و پايداری در برابر زورگويی دشمنان دين تشويق کنكن ردانی قد

به ارزش گوهر واالی  كن کمکشانه و بدن توجه عميق نشامی با گر هاکار خوب آن

که  بينی اجتناب کنغرور و خوداز کبر و  .خليفه اللهی پی ببرندانسانيت و شان و جايگاه 

مثبت ت نكاو برجسته ب، خوت به صفا. خداوند فخرفروشان خودستا را دوست ندارد

نعمتهای الهی را گفته باشی و سايرين را تا شکر كن  بازگون را ناو آه كن فيانت توجاطرا

را فقط بايد هر کاری  هر چند كه تو. هم به ديدن نعمتها و شکرگزاری تشويق کرده باشی

زش و ارباگنجی مانند د شومیتو باعث ر فتارين اما ، ابرای رضای الهی انجام دهی

ساالت اسالم بر اعمال صالح تشويق کن و ر. نیبما هن سايريندر ذخرعمرآتا ، بهاانگر

ها ننساابه . ناب دمحمی را تبليغ کن و در اين راه از سرزنش هيچ سرزنش کننده ای نترس

و دمادم پيروزی نزديکی که در مقاومت در برابر جبهه  هبدی ژنربرای انجام تکاليف الهی ا

می گرق و شور و با شومومنان با . استکبار جهانی منتظرشان است را به آنان ياد آوری کن

ژی نرو اقت وفيانت اطرای ابر. ببر وندو دل آنان را به سمت خدا كنرد برخوش پذير و

مسائل  .كنندش پذيرس راحتی و حساو اشند بان شادتو خور كناه در بدزه جاو اكن ف صر

ای بر، ديگران هم ستاه اهمرن يماو ابا عشق ت فكروقتی . كنه يد طرفت نگاديه را از زاو

با همه در حد متعادل ارتباط داشته باش اما با . هنددمی م نجا، اننداتوبری كا تو با عشق هر

و از ياد قيامت غافل می کنند و به حق پشت می کنند هم  وندکسانی که تو را از ياد خدا

آنان که به گناهان و به لهو و لعب و دوری از خدا ترغيب می کنند . نشينی و دوستی نکن
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همان کسانی هستند که دوستی و هم نشينی با آنان و تاثير پذيرفتن از آنان پشيمانی و 

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

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

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

مجاهد راه انسانهای نيک با ت حدوطريق از . در طلب رضای الهی باشارتباطات انسانی 

در . ياری الهی به جمع انسانها سريع تر فرود می آيد. سیبرل كمااوج به انی تومی خدا 

صالحان و صادقان آنانند که با نفی . و با آنان يکی و متحد باشو صادقان کنار صالحان 

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

وشيدن بر عليه ظلم استکبار دست نمی کشند و تسلط دشمن را به آرزوی حقيرانه به خر

و رسولش را ياری می  وندصادقان همانها هستند که خدا. دست آوردن متاع دنيا، نمی پذيرند

از خست نفس مصون نگه  ا بر خود مقدم می دارند و خود راکنند و ايثارگرند و ديگران ر

برادران . ود را از خست نفس مصون نگه دارد، رستگار استمی دارند و آن کس که خ

به هيچ کس جز اما . ارکنبرقری معنونی و حاروتباط ايمانی ات را دوست بدار و با آنان ار

ذات قطع اميد کن و از هر کس به سوی  روردگارت وابسته نباش و از غير حضرتشپ

.او منقطع شو و بر او توکل کناليزال   

منفعت و مصلحت  تبديل به، يطاشرع وضام اوتما ذات بی همتای الهیل به با اعتماد و توک

يقی ربه طرا نيا و د کنندر می كا نيادر دپروردگار  اسباب و وسايل بی شمار. شوندمیتو 

 رحمانخداوند  .ددبرگر و پيروزی يیيبازبه سمت  مومنانای چرخاند تا همه چيز برمی

از  وارهآيات و معجزات هم به تسخير در آورده و مومنانت را برای نفع رساندن به ئناكا

از آيات و معجزات الهی روی نگردان که از خاسران خواهی  .در عالم جاری ست اوسوی 

.شد  

را داری و چه ن آپس . ستخالق آسمان ها و زمين می بينی، از آن مين زی روی هر چيز

. ستپروردگارت ، از آن نيا كه باشدی در جانيا هم دتمال ما. ببخشاری را ندز نياآن به 
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بر به سمت تو ابركت چند براوانی و فرهی و نبوابا فی ات را می بخشی، ضاوقتی دارايی ا

، از نچه هستم آتما. به او باز می گرددنهايت و در ست از آن خداوندنيا دكل . ددگرز میبا

هد اخواو متعلق به ، بد باشداا هر چه تده و بوده، در تملک او بواز ازل هر چه . آن اوست

، ندز داركه نيانی به كسارا در دست توست رحمان اضافی امانتی که از خداوند پس . دبو

نيا ی دهر جادر چه آنهر . هر لحظه بيشتر كنگی ات را ندشبختی زخوو بركت و ببخش 

شبختی صاحب خوو نيا ر دختيااصاحب موال، مالک و او . ستاز آن اوبد اتا د دارد، جوو

باز می نعمت ی ساآعظيم سيلی يچههاداری، درچه  اضافی از آنبا بخشش . هاستننساا

مقصد . ت الهی بر زندگيت می باردلن دوسماه ای، از آنچه بخشيدآبر ابرگردد و ده ها 

اره در همو ذات مجيد الهی. شکور و بسيار جبران کننده استست و خداوند وند، خدابخشش

. ندداگرزباآنان بر به اچندين بررا، ها د و آنكنان جبربندگانش را  یهابیست كه خوپی آن ا

همه . ستاگرفته  وجود الهیاز ی بندگان را از ازل هانيکیبر اچند بران جبرر ستوت دكائنا

در مصرف و در انفاق اسراف و زياده روی نکن و از . ددگرمیبردت به سمت خونيکی ها 

هم خودت بهره ببر هم نيازمندان و ايتام و . فيد را ببرنعمتهای حالل الهی حداکثر استفاده م

هم خودت از طعام های پاکيزه که خداوند برای بندگانش خلق . خويشاوندان را بهره مند کن

ايثار کن و ديگران را بر خود مقدم . کرده بخور هم اسير و يتيم و مسکين را اطعام کن

ايثار کن و ديگران . ديگران هم بپسند می پسندی برای شمار و سخی باش و آنچه برای خود

مهربان باش و سايرين را هم به مهربانی دعوت و تشويق . را هم به ايثار امر و دعوت کن

نماد مهربانی الهی در ميان . و آنان را به عظمت رحمت الهی به نيکوکاران بشارت ده کن

ربانی اش، نماد آن بنده با ايمان به رحمت الهی و بشارت سايرين به مه. ساير بندگانش باش

هايش گی و آدمندخودت، با زكه با می هنگا. ای شو که خداوند به او مهر ورزيده است

می كه می هنگا. كندمیتقديم تو د را خونی عمق مهربا، طبيعتا خدر ستودبه شی، بان مهربا

 كهمی هنگا. شوندمیتمند وسخاو بخشايشگر ، توای برو آدم عالم ر او، ستودبه بخشی، 
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می کنی، ها كمك آنكه به می هنگاو ند زسومیعشقت  وار درنهايون دنان داری، آستشادو

.شوندمی  توار مشتاقانه خدمتگز، هامی آنتما   

. به تو عطا کرده، در راه او و خالصانه به نيت رضای او صدقه بدهمنان از آنچه خداوند  

و ميد چه به او از لحاظ روحی ا، صدقه دهی نشده ای از بندگابه بندر راه خدا كه ر هر با

يا توانايی و دارايی نيازمند يا محرومی ببخشی به الی دهی يا از لحاظ مبهنفس دعتماو و انير

زندگی ات ی عظيمی وارد هاژینر، اببينیينكه اون بدو علمت را در اختيار کسی گذاری، 

چند  آن راودش خ خداوند به دست خود صدقات را از تو می گيرد و به دست. می شود

و هم در مواردی که حتی به ذهنت  اهیخومیكه تو ای مينهدر آن زهم و  نمايد میبر ابر

. خواهد گرداند زسمت تو باشکل منفعت های بزرگ مادی و معنوی به به ، خطور نمی کند

. ر عملی را به طور کامل می پردازدخداوند اجر نيکوکاران را ضايع نمی کند و پاداش ه

ان به بندگان خدا از پدر و مادرت تا خويشاوندان و ايتام و دوستان در عالم ی احسهاژینرا

.شونده میندداگرزبه سمت تو باالهی عظيم وی عظيم با نيرنعمتی به شكل و شوند میجمع   

. قلبت را از هر کينه و حسد و کدورت پاک کن. شيطان تو را به حسد و کينه تشويق می کند

يب، کينه است و آرامش و خوشبختی را حبط می کند و مانع زشت ترين اخالق و بدترين ع

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

سنجيده خطاکاران با حلم و عفو و بخشش رفتار کن و يادت باشد هنگامی که در پيشگاه عدل 

هم پس . حق ديگران مرتکب شده ایخطاهای بسياری در  شوی، خودش هم کوتاهی ها و

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

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

و با عفو . می رسیت نالهی دروخير وی كامل با نيرهنگی هما بهاشتباهات ديگران، 

ی وقت . كنندمی تغيير به سمت خير و صالحت  ی زندگيتهااديدرو به اذن الهی بخشش،

كه  شوندگی ات می ندارد زو تیتفاقااپس کنی، از آن  گذشتعفو و  الهیبرای اطاعت امر 

طبق دستورات اسالم ناب زندگی کن و هرچه خداوند امر  همواره .توستمصلحت مطابق با 
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ا دوست نداری به انجام برسان که مصلحت و عزت در همان کرده حتی اگر ظاهرا آن ر

.است  

می آورد پديد ايطی را شررا اطاعت کنی، او  مالک مهربان آسمان ها و زمينهر چه بيشتر 

كه د گونه شونهما همهچيزارد و به نمايش بگذرا تو ، مصلحت همه كسو چيز  كه همه

اوامر . ط تو را به معبود نزديک کندياشر ت وتفاقااهمه و عاقبت به خيری تو در آن است 

اطاعت ست كه با خواسته اين گونه ا معبود يگانه خود. اطاعت کن تا شبيه او شوی الهی را

ذات بی و توکل و اعتماد بر  الهیمر وااطاعت ابا سعادت و آرامش ه هم .او، شبيه او شوی

. بخواه وند مقتدراز خدا. ودد به امر الهی وارد زندگی ات ميشبه خود خو، او نهايت مقتدر

و مين فررا آب خواهد کرد و در زناممكنها گی و ندزمسائل م تمااو ، حمانيت و ربخشش 

.ار و صيقلی خواهد نمودهمو ف وصارا تو گی ندزسطح خواهد برد و   

سرور و  کاخو اطاعت کنی،  عبوديتخداوند را ر بيشتازه نداهر دوست عزيز من 

مهمترين  الهیاعتماد به وعده های . خواهد شديكتر دنز به توخوشبختی وسيع ابدی ات 

مالحظه خواست خداوند را . م دهینجاانی اتو سعادت میبه ن سيدای رست كه برامی اقدا

ر و نوات را گی ندو زكند ری جات كائنارا در مش عظيی هاونير را بندگی کن تا اوبکن و 

 متعادلفراموش نکن و و در حد  يا رانصيبت از دن. ببخشدش خوی عطريی و يباوز و زفر

نعمتهای دنيوی فضل خداوند و خير و نعمت است . در همه ابعاد بهره ببر مادی از زندگی

اما به دنيا وابسته نشو از نعمتهای حالل دنيا استفاده کن و غرق لذت و شکرگذاری شو  پس

از راه  دنيوی هدفیهرگز برای به دست آوردن ابديت در پيش رو را فراموش نکن و  و

ملک آسمان ها و زمين . برای زندگی ابدی پس از مرگ از حاال تالش کنحرام اقدام نکن و 

از آن خداست پس احتياجی نيست برای رسيدن به هدفی از طريق نامشروعی وارد شد زيرا 

مالک مقتدر گيتی خود آنچه را که بندگانش احتياج دارند به آنان خواهد رساند و آنان را به 

. پيش خواهد برد  
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از كه کسی قع وا در. اضافی اموالت را در راه خدا و برای به دست آوردن رضای او ببخش

ببخشی و كه د شوری میجامی هنگاگی ندز. هستیتو د، شوش میبر عايدابخشش چندين بر

شيطان در هنگام انفاق در . ببخش، هللابه ن يماش و در راه اباع شجا. کنیتقسيم ان يگردبا 

 .تخشش بزرگتر و فضل حقيقی داده اسوعده بکريم خدا وعده فقر می دهد اما خداوند  راه

.بخشدر کنی، میچه تصواز آنعظيمتر ر بسيايی شهاداپاو ايمانت به شجاعت  او  

به تقسيم کنی،  وقتیفقط . سته ايدورزكيد تأار و صرا ربسيافعل انفاق  ربمتعال ند اوخد

کنی معتدل باش و نه کم انفاق کن و  هنگامی که در راه خدا انفاق می. شبختی می رسیخو

اگر در انفاق زياده روی کنی، ملول و . نه آن قدر زياد انفاق کن که خودت نيازمند شوی

حق خويشاوند را هم ادا کن اما در ادای حق خويشاوند هم زياده . حسرت زده خواهی شد 

زيرا کسانی که در ادای حق ديگران تبذير و زياده روی می کنند برادران . نکنروی 

در همه کارهای دنيوی و اخروی جانب اعتدال را . شيطانند و نسبت به خداوند ناسپاسند

.رعايت کن که دين اسالم دين اعتدال و ميانه روی و پرهيز از افراط و تفريط است  

نی نسااگرا. سته امتولد شدورزی به معبود عشقد و توحي وقت اصدن در نيکی و نساذات ا

كمك كن او به ، گرايش پيدا کردهو طواغيت يا به سمت منکرها  سته اشدد دور خو ز ذاتا

او مثل تو به سمت منجی ين كه يك اهد شد مگر انخوم تمااو نج ر. ددگرزباد خوذات كه به 

به به حق و صبر را با توصيه  اوچندين ساله ی مهاخو ز دبگيررا ستش ه درود، دلسوزان

آن کس که لجوجانه از پذيرش حق سرباز هر چند که نمی توانی برای . دبخشم لتياآرامی ا

و از هر شيطان دروغ پيشه تبعيت کند کاری کنی  آيات و معجزات الهی را انکار کندزند و 

بر دوش فه رساندن پيام الهی زيرا بر گوش و چشم و قلب او مهر خورده است اما وظي

و دعوت به خير  حاکميت الهیين و انذار و بشارت و توصيه به پس برای تبليغ د. توست

امربه معروف و نهی از منکر، باالترين مظهر خيرخواهی انسانی در حق  .سيار تالش کنب

انسان ديگر است و آنان که دعوت به نيکی ها می کنند و به معروف ها امر و از منکرها 

در امر به معروف و نهی از منکر، مقتدر و  .ان رستگاران ابدی اندنهی می کنند، هم
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خود را برای نجات انسان ها از فريب . نيرومند اما سراسر رحم و شفقت و دلسوزی باش

چه بسا . شياطين خرج کن و با اين کار خود را به مقام واالی رسول اکرم شبيه گردان

اگر . عظه تو به راه راست هدايت کنددلهايی را از طريق نصيحت و مورحمان خداوند 

متمايل کنی، عظمت اجر و پاداش اين کار برايت از  الهیبتوانی دلی را به سمت رحمت 

. ثروت آسمانها و زمين بيشتر خواهد بود   

. روی برگردان ان و منکرانخطاکارو عفو را پيشه کن و به نيکی ها امر کن و از جاهالن 

از . سبر آزادیبه و ها كن ر از آنان را دخوی و ببخشاصبور باش و اذيت جاهالن را  

آنان که به مالقات پروردگارشان اميد ندارند و از ياد خدا روی گردانند ، روی بگردان و 

ز نقشه های آنان ترسی آشکارا حقايق دين را بيان کن و به استهزاکنندگان اعتنا نکن و ا

را ابالغ کن و  از هواهای نفسانی همه انسانها گذر کن و رساالت دين خداوند. اشته باشند

خداوند قطعا شر استهزاکنندگان و نگران هيچ چيز نباش که . منتظر فتح عظيم خدا باش

با آنان که مردم را از راه خدا گمراه می کنند با استدالل و . مکاران را از تو دفع خواهد کرد

.زبان شيوا مبارزه کن و مکر و نيرنگ آنان را فاش کنمنطق قوی و   

ی هاهمعجز، در انجام ماموريتت ثابت قدم باشی وقتی. در تبليغ دين صبور و شجاع باش 

كامل و شمند ارزستين راسرشت تبليغ صبورانه دين با . كنندادن مید رخبه وع شرعظيمی 

ی شومی مش و آراغنا و صفا و  صلحن تبديل به كانو. دشون مینمايات برابرالهی ات در 

ای معبود کمک به ديگران در راه رض حقيقی،حل راه . ب می روینای  هاتلذورای به و 

به هدايت  گترينربز همهای لت برددر . است تبعيت از شياطينبرای نجات از عذاب 

.كن آرزوحت و روقلب ق عماا وفا ز ژررا اصراط مستقيم   

و ست ود انامحدشته است به وديعه گذا انساند جوو خداوند دركه يی موهبتهاو ها يینااتو 

امر به معروف و نهی از  رد. سدرمی د خواوج به  هدايت ديگراننجات و تالش برای با 

ن و گارستام تماان تو يگانه منشا قدرت در عالم،ست كه يمان به وعده های الهی اا منکر و
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 خداوند. را باور کن الهیوعده های . بخشدمیبه تو را ها نسماو آد شيرخو ه ومارت قد

و . ستاو خودش حامی مومنان ا. انی ست که سخنان او را باور کنندمدافع و پشتيبان کس

 کفی باهلل وکيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:چهارمفصل   

 

 آرامش الهی همه مومنان را در آرامشی عميق غرق کرده است
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عاشق .ششته بان دايمابه غيب و ناديدنی ها ا. توكل كناو به . شباار شكرگذ. شبارها 

نماز را به پا دار و . هرگز مطيع امر زورگوی ظالم نشو. خطای ديگران را عفو کن. شبا

صبور و حليم باش و به آخرت يقين داشته باش و از کبر و غرور . به نماز و زکات امر کن

پروردگارت جز حق را نگو و جز طبق احکامی که خداوند بر رسول در مورد . اجتناب کن

خود، حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله نازل نموده، حکم نکن که حکم و فرمان جز 

از عقايد دينی ات محکم و استوار دفاع کن و در برابر ظلم و استکبار . از آن خداوند نيست

.بايست   

 

 

 احیطرگی ات را ندح زطر، يباترين شكلزند به اوخده بد زهجاباش و ا پروردگارتتسليم 

گی و بالنده، تصوير شكوش باشی، تکليف و تقدير اگر تسليماو .به او اعتماد داشته باش. كند

همه ی سوافررا تو گی نداو ز. دهد كرانگها نقش خورترين ببا نارا عظيم تو  بیكاميا

با پيروی از شريعت اسالم فقط . زدهد اخوها نقش نیمادشاو ها بیخوو ها و نيکیها رنو

ن جريابا پيروی از شيوه زندگی دوازده امام معصوم در. شباری جان او ستاد ناب دمحمی در

ت و معجزات الهی و به تمام انبيا ياآبه . شهماهنگ باو همسو و فق اموش او، غواو و آقلم 

ش و پيرو راه گمراهان و با شتهن دايماو فرشتگان و جبرييل و ميکاييل و کتاب آسمانی ا

آنان که همواره در گمراهی ها و تاريکی ها سرگشته اند و مانند کران حق . ناسپاسان نباش

او را که آب را از آسمان  .را بخوان وندخدا. را نمی شنوند و مانند کوران حق را نمی بينند 

رد ای انسان بيرون آوبرای انسانها نازل فرمود و روزی و ميوه و نباتات را از دل خاک بر

چه آن  هرقرار نده و  وند بزرگهرگز کسی را همتای خدا. و نعمتهايش را بر او تمام کرد
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ه گاآن. طلب کن و رزق و روزی ات را فقط در دست او ببين الهیخواهی از فضل  را می

 بارفتی، می ن نبالشادبه ن كه تاكنويی قيتهاموفو شيا ، ايطاشر، هاننسام اتمامی بينی 

و رو  ونداخدب ناس و مقدر حضودن در با بو. شوندری میبه سمت تو جا الهیوی نير

گی ات می ندز مطلوبع ضااهی، وارد اوخومیچه كه هر ای بری او فقط به سودن كر

مش ن آراكانوپيامبر درونی و بيرونی و مبارزه با شياطين، وارد به دن سپرش با گو. یشو

به مهربانی او، ش آيات او و ايمان پذيرو بی همتا  وندابه خددگی سپربا دل . یشوالهی می

نی عميقی در گرگود و دشود میبه فر منحصرو يبا ری زتبديل به شاهكاگی ات ندن زستادا

سرشت ال الهی و جوهر اليزاطاعت اوامرش وارد  او وبا تسليم به . دشود می يجاا تو

او را عبد باش . یشوار و حقيقی میپايدو تمند هميشه حاضر رقدر گاوردستين يگانه پررا

که کسانی که از عبادت و عبوديت خداوند يگانه استکبار می ورزند، با ذلت وارد جهنم 

.خواهند شد   

تو ، نددامی كه سمتی به هر ار بگذر و پاد بسناوخدان هدايت كربیعظيم  سقيانوابه د را خو

اوست که انسان را خلق . سته اگاو آنا دابه همه عالم او . به او يقين داشته باش. دببررا 

او را می ميراند و پس از مرگ دوباره او را زنده خواهد کرد و او را پرورش داد و کرد و 

، كنندگی میندو رسولش ز دوناكه تسليم به خدنی كسا.  به سوی خود بازخواهد گرداند

رد و سپارگ میبزس قيانودل ابه د را خوهی ما. ها هستندننساا ترينهگاو آ تمندترينرقد

. ، می روديتش كنداج هدامواكه س قيانوسمتی از ابه هر و آرام ها و رست س اقيانواتسليم 

به را تو  گارپرورد. باش وپيامبر اخداوند و تسليم اوامر . ستس يکی اقيانوم ابا تماهی ما

و نهترين اتمندرقدگی، ندزيط اشرم تمادن دربوا تسليم خد .دبرهد اخوط يباترين نقاز

ايمان  صلی هللا عليه و آله رسول خدا، خاتم النبينرسالت به . ستگی اندام زقدين انهتررامقتد

داشته باش که حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله تقسيم کننده رحمت الهی ست و 

ش در گرامی ا رحمت عظيم خود را از مجرای وجود رسولصاحب جالل و اکرام، خداوند 

به رحمت  وندپيامبر اکرم آن قدر دلسوز و شيفته رساندن بندگان خدا. عالم جاری می سازد
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او را به مقام محمود و عظيم شفاعت رساند و او رحمان است که خداوند الهی و نجات انسانه

او مورد تصديق تمامی پيامبران پيشين و . را رحمت عظيم خود برای همه عالميان قرار داد

مايه آرامش و بخشيده شدن گناهان انسانها و دلسوزترين دستگير و ياور از ميان بندگان خدا 

ترين پدر برای بنی آدم است و تمام آرزو و خواست او در او دلسوز .برای هر انسان است

.نجات انسانها و رستگاری و خوشبختی ابدی آنان است   

ر و فقط يك حضو. بر می گيردرا درو رسولش  وندبه خدامومنان همه الهی عظيم مش آرا

 وند حکيماست خددبه را همه چيز . ستد دارد و آن، خالق عالم اجورت در عالم ويك قد

انجام بر دوش تو گذاشته به  حضرت باری تعالیمه اتفاقات وظيفه ای را که ر و در هپابس

. بسته ای وفا کن تا خداوند نيز به عهد خود وفا کند پروردگارتبرسان و به عهدی که با 

کسانی که آنچه را خداوند از بينات و هدايت . ق را مخفی نکن و به حق شهادت بدههرگز ح

کسانی . و حقيقت نازل نموده ، کتمان و مخفی می کنند، ملعون و دور از رحمت الهی هستند

را تکه تکه کردند و تعدادی را که خود می پسنديدند نگاه داشتند و تعدادی را  که آيات الهی

بدان به . مشمول عذاب شديد می شوندکه مطابق هوای نفسشان نبود انکار و مخفی نمودند، 

ش و حق بااو امر زودی خداوند را مالقات خواهی کرد پس تقوای الهی داشته باش و تسليم 

يت وظيفه ات را ، در هر موقعبه دين خداوندم تسليو هماهنگ . را تببين و روشنگری کن

ار قتداچه ارد و ت عميقی دچه لذدن بوقضای خدا تسليم  بين تبيين حقايق وب. انجام بده 

بی نهايت ار قتدو و انير. زهمه چين چاندهم پيدر نه رامقتدو نه اشكوهمندای ست برعظيمی ا

را همه چيز د و شور میشكا، آ ، وقتی که تسليم او هستی و حقايق را تبيين می کنیالهی

.كندمیتو خوشبختی و رستگاری ابدی مطابق عجيبی ،  زبه طرد خو   

می آزمايد تا تصديق کنندگان حق از تکذيب خوب و بد را با اتفاقات انسان سبحان خداوند 

تا آنان که وعده های پيروزی خدا را باور می کنند و در  .کنندگان حق تمييز داده شوند

ميدان مبارزه با استکبار می مانند از آنان که فکر می کنند وعده پيروزی خداوند به مومنان 

تا آنان که قيامت و زلزله . ار می کنند تميز داده شوندفريب است و از ميدان مبارزه فر
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عظيم آن روز را باور می کنند و برای  آن روز توشه می گيرند از آنان که حقانيت  اين 

تا آنان که . خواهند تمييز داده شوند روز عظيم را تکذيب می کنند و جز حيات دنيا را نمی

در تبعيت از خواست و ميل شياطين حقيقت را کتمان می کنند و پيرو حکم ظالم می شوند ، 

از آنان که حق و بينات و آيات الهی را روشنگری و تبيين می کنند و برای گفتن حق و دفاع 

. از مظلوم از کسی جز خداوند هراس ندارند، تمييز داده شوند  

گار باش و به ياد بياور بارها و بارهايی را که در مظلوميت و پاسدار حسن ظنت به پرورد

سختی و رنج خدا را خواندی و او هر بار تو را از دست ظالم و از سختی ها و رنج ها 

مگر آن هنگام که در سختی خدا را خواندی نجاتت  .نجات داد و ياری اش تو را کفايت کرد

مگر آن هنگام . خواندی بی نيازت نکرد؟ آری مگر آن هنگام که در فقر او را . نداد؟ آری 

پس برای او شريکی قائل . که در گمراهی او را خواندی به راه راست هدايتت نکرد؟ آری

سبت نده و عطايايش را او را به غير او نو امنيت بخشی نباش و فعل عطا و احسان 

طرف می کند ضرر و بيماری و فقرش را بر پروردگارشانسان هنگامی که . فراموش نکن

را برای برطرف شدن ضرر  خداوندانگار هرگز . رود پشت می کند و به سوی غير او می

. چه ناسپاس و فراموشکار است انسانو بيماری و فقرش نخوانده بود و   

در  باری تعالیه کمش مطلق نی و آرامادشاشبختی و نهايت عظيم خون بیبه جريادت را خو

ر و زندگی وفادارانه به پروردگار را بسپالق نموده است، و ختنظيم  رستگاری مومنانجهت 

خداوند وعده بخشش به بازگشت کنندگان به سوی خودش و نيکوکاران داده . كنب نتخاا

، به آنچه اکنون داری تمرکز کن و به خاطر داشتن آن طلبیکه بيشتر ب قبل از آن. است

م تمااو بطلبيم پس تجلی خداوند خود امر کرده از فضل . شکرگزار و شادمان باش

را از ياد طلب کن اما نگذار آرزوهای دنيوی تو  الهیاز فضل ثانيه  به ثانيهيت را هاآرزو

انسانی را که کفر تا شده يت اهداحی و طرای به گونهگی ندی زخانهرود. معاد غافل کند

ان سيل خروش .و او را به رستگاری نزديک کندند برساش به مقصدهاينورزد پی در پی 

و قدرت های فزاينده به طور مداوم از سمت منبع  حمت الهی به شکل شادمانی ها، توفيقاتر
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فقط کافی ست در برابر سيل عظيم . اليزال الهی در زندگی همه بندگان روان می شود

توفيقات و برکات هر روز تا  مو همراهش به پيش روي ممقاومت نکنيالهی  رحمتهدايت و 

يت اهدالهی، عظيم وی كه نيرنی ست جريادبه را  دخوکافی ست . ودبيشتر ش در زندگيمان

در زندگی تا کنون هر چه كه . يمتوكل كنو بر او  يمربسپا، هدم ميدنجادرستی ابه را  آن

از  پاک شدنو  مانزش و ارتقای روحموو آشد ای ربرده وبه جا بوو نيكو ه مدآپيش  مانا

ه تا به جايگا ه ايمدكه پيمو هدبوراهی گذشته بهترين . ستده ابووری ضراشتباهات گناهان و 

ت و عزو حمت چنان ر خداوند رحمان. مسيبرن كنوامش هی و آراگاآ ر از درك وسرشا

ت فقط مبهوآن، ن يدد نعمتی به زندگی همه معادباوران نيکوکار خواهد باراند که از رت وقد

.دزده خواهند ششگفتو  

. شندباوز پيرم و كادشا، خوشبخت، يبااهد بندگانش زخو میرحمان خداوند ست كه امسلم 

گی اشان، پلی به سوی ندی زهر ثانيهبندگانش از تا خواهد  خداوند میست كه امسلم 

او آن . گی کنندندزقبل ی لحظه کامل تر و باالتر از هر لحظه رستگاری ابدی بسازند و 

مهربان ترين و بزرگترين شخصی ست که قلب بی نهايتش، عظيم تر از قلب خيرخواه ترين 

از مسير عبور تا انسان را به دنيا آورد بخشنده ، خداوند . ها، برای نجات بندگانش می تپد

بيشتر به کند و بيشتر كشف را  پروردگارشم عظيرت و مهربانی قدنيوی، زندگی کوتاه د

رد و تسليم تر سر به عبوديت و ببد پی خول خدای جالو عظمت ربانی و رحمانيت و مه

تا در . و به باالترين مقام تقرب به ذات بی نهايت الهی در زندگی ابدی برسد بندگی او نهد

و فقط عاشقتر روز به، روزو با مشاهده و درک آيات رحمت او اتفاقات زندگیپس همه 

به شکرانه اين همه  مومنان. د رحمان و رحيم استداونخو آن د عاشقتر نسبت به يك نفرشو

را در تابع دنيا پرستان و مال اندوزان که ثروت را انباشته می کنند و آن  ،و هدايت نعمت

که به  را ثروت و زيبايی و ملک بی کرانی انتظار آنان. می شوندراه خدا انفاق نمی کنند ن

باالترين . می کشد ال صالح انجام دادندو اعمو رسولش و روز قيامت ايمان آوردند  وندخدا

ثروت مردان دنيا پرست و بيشترين زيبايی زنان دنيا خواه در برابر زيبايی و ثروتی که 

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
55 

مقامات دنيوی صاحبان زر و زور و از . ن و زنان مومن را می کشد هيچ استانتظار مردا

های معنوی و نعمت خدا بی خبر تو را فريب ندهد و شيطان تو را از توجه به عظمت نعمت

ارزش و عظمت نعمت . به تو و مومنان عطا کرده غافل نکندرحيم بندگی که خداوند 

های مادی عالم  که خداوند به مومنان عطا کرده از تمامی ثروتو جهاد عبوديت و تسليم 

محبوبيت بی نهايت آخر که عزت و همواره عشق و لذت ابدی و . تر استبسيار بسيار بيش

در انتظار تو و همه مومنان است را در ذهن تصويرسازی کن و به آن باور داشته باش تا 

با حفظ ايمان و . به خاطر گرايش به دنيای حقير مادی، جهاد در راه خدا را رها نکنی

دنيوی  چقدر هم که از مقامات قراردادی دنياپرستان و دشمنان دين هر. کن ت، استقامتاميد

. برخوردار باشند قلبهايشان پر از حقارت و حسد به مومنان است  

مثل وسوسه دنياطلبی مثل مار است که  زير دست . بسيار مراقب وسوسه دنيا طلبی باش

نادان بی خبر فريفته دنيا می شود . انسان نرم و ماليم است ولی سم کشنده ای در خود دارد

يامت را عظيم آنقدر زندگی ابدی و روز ق. پرهيز می کندو انسان عاقل بصير از دنياپرستی 

فريب دنيا را نخور که . دنيا در نظرت کم ارزش تر از پشم حيوانات شودو نزديک بدان که 

مقصدی بزرگ پيش روی  و مسفری عظيم در پيش داري. دنيا بسيار بسيار کوتاه است

کل دنيا در برابر زندگی . ستهايش نابود شدنی  های دنيا فانی شدنی و لذت نعمت. ستما

وقتی  .دهان ملخی بی ارزش تر است از برگ جويده ای در معظيمی که در پيش داري

اوصاف دنيا را ذکر می کنند، به نظر خيلی مهم می آيد ولی وقتی انسان آن را از نزديک 

لمس می کند متوجه می شود بسيار کوچک تر و کم ارزش تر از آن بوده است که شنيده 

يند اعتراف وقتی انسان آخرت را از نزديک بب. ولی آخرت از اين نظر عکس دنياست. دبو

. يا شنيده بودخرت بسيار بزرگتر و باارزش تر از آن است که در دنآخواهد کرد که واقعيت 

کم و  شآخرت افزوده شود بهتر از آن است که از شکم و به آخرت آدمی اگر چيزی از دنيای

و برای برخورداری ا یکس بهمال دنيا هرگز ارزش آن را ندارد که . ودافزوده ش شبه دنياي

زيرا ثروت و فرزند متاع اين دنيا و عمل صالح  ورزيداز مال يا فرزند بيشتر حسد 
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و از هر کسی به سوی مواهب  انجام اعمال صالح بيشتر می توان محصول آخرت است و با

ا برای دنيا پرستانی که آخرت را انکار می دني. گرفتابدی و زوال ناپذير سبقت ثروت های 

کنند خسارت ابدی به جای می گذارد اما برای آخرت خواهان، دنيا محل تجارت با خداوند و 

آخرت باوران در حال گذر به سوی  .است الهین رحمت و فضل و انعام ابدی به دست آورد

ش و سعادت حاضرند منزل ابدی باشکوه و پرنعمتند و برای رسيدن به سرای ابدی آرام

اما دنياپرستان مانند مسافرانی هستند که در منزل پرنعمتی هستند . مشقات را به جان بخرند

که هيچ توشه ای برای منزل ابدی خود برنداشته اند به همين دليل برای آنان هيچ چيز 

ه نشده کوتاه آفريد انسان برای دنيای. دگی ابدی نيستناخوشايند تر از نزديک تر شدن به زن

تکذيب کنندگان روز جزا همان کسانی هستند که يتيم را از خود می رانند و بر طعام . است

آنان . مستمند تشويق نمی کنند و همواره در حال خودنمايی و رياکاری و مال اندوزی هستند

برای به دست آوردن متاع دنيا هر ظلم و جنايتی می کنند اما آخرت باوران خالصانه برای 

دست به عمل می زنند و يتيم را اکرام می کنند و غذا را به عشق رضای  يکتا دخداون

به مسکين و يتيم و فقير اطعام می کنند و برای به دست آوردن رضای الهی از  ،معبود

ثروتهای ابدی موعود برای هر يک از مومنان وارث بهشت از . خودگذشتگی می کنند

ت نعما، از دارايی و عظيمدن معاه، از نبوی اهاوتثر، از ستامين روی زچه كه تمامی آن 

همه چه ملک و دارايی زودگذر دنيا و چه ملک و ثروت عظيم ابدی . بسيار عظيم تر است

مالک ملک آسمانها و زمين از اکنون تا ابد . ر آسمانها و زمين استگاوردبه پرمتعلق 

رتری دارند و برخی چقدر نگاه کن در دنيا برخی مردم چقدر بر برخی ديگر ب. خداوند است

تفاوت مقام ها در آخرت . داراتر و ثروتمند تر و از لحاظ جايگاه و مقام و رتبه باالتر هستند

بسيار بيشتر است و بندگان مقرب با تفاوت زيادی نسبت به سايرين در مقامها و جايگاه های 

.باالتر و داراتر و ثروتمندتر خواهند بود  

پس در پيمودن راه خدا با اراده ای پوالدين و گام هايی استوار و سينه ای ستبر و قلبی  

مراقب باش با رکون به کسانی که با پستی و ذلت به دنيای دون چسبيده . مطمئن به پيش برو
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اند، شوق و الهام قوی درونت را برای حفظ گوهر واالی عزت و کرامت خليفه اللهی که 

مراقب باش با باور سخنان دروغ  .نت به امانت سپرده است، کم نکنیدروخداوند آن را در 

و ه وعده های نيک الهی نااميد را از اطمينان ب ، خودتن حسودياطيو مايوس کننده ش

خداوند اجر عظيم مومنانی را که برای انجام اعمال صالح متحمل سختی ها . محروم نکنی

ن ميزان اميد به آينده با طمانينه و اطمينان به پيش با باالتري. شدند، هرگز ضايع نخواهد کرد

اد است که مقدمه افتخارآفرينی ها و برو که همين اميد، عميق ترين و ريشه دارترين جه

داشته باش و بر اعمال صالح بکوش و در  استقامت. خواهد بودبزرگ  خلق حماسه های

به زودی خواهيم ديد . باشمنتظر فتح قريب و کن  ه استکبار جهانی پايداریبرابر جبه

که وعده  از آن مستکبران ظالم دنياپرست يا مومنان صالح؟ صبر کن. عاقبت از آن کيست

به زودی ظالمان خواهند فهميد که به چه سرايی بازخواهند . های پيروزی الهی حق است

گشت و به زودی برای همه عالم مشخص خواهد شد که راست گفت خداوند بلند مرتبه 

به عهد و پيمانی که با خدا بسته ای . که فرمود عاقبت نيک از آن متقيان خواهد بودبزرگ 

.وفادار بمان  

كه ده بوده، راهی هر چه كه بو ،گذشته تو. ست خدا در تمام مسائل زندگيت باشتسليم خوا

الهی وجود كه تسليم می هنگا. نیبرسام نجاابه ات را  نیعظيم جهار كند تا كاده مارا آتو 

ه مدآنيا دبه ف شگرو  مهم ربسياری كاای انجام كه تو بر سيداهی رين نتيجه خوابه ی، شبا

 نيار دن كاگتريربزم دهی، نجااست تو ار اكه قرری سيد كه كااهی رين نتيجه خوابه . ای

که رسالت الهی توست عظيم امر ای آن برگی ات ندزحل امرم تما رن دتو تاكنوو ست ا

بلکه برای انجام ماموريتی بسيار . ای دنياخواهی به دنيا نيامده استانسان بر .ه ایشد دهماآ

واال از طرف برترين و بزرگترين معشوق عالم هستی، خداوند بلندمرتبه بزرگ به دنيا آمده 

است تا با گذر از معشوق های دروغين و گذر از خواست هر کس جز او و اطاعت 

ت کند و دوباره به سوی معشوق خود خالصانه خواست او  وفاداری اش را به او ثاب

ل هر حا در. ستاعظيم نهفته  وهوشمند  دیخرو حكمت ت، تفاقااپشت تكتك در . بازگردد
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هوای نفست و كه ب کنی نتخاری را اكار داری ختياا ر هستی وهميشه مختااره و تو همو

كه ب کنی خانتری را اكاشی و با باری تعالیيا تسليم اهند خومیتو نانت از شياطين و دشم

شقاوت و ذلت و هالکت در پيروی از مسلما اهند و خومی تو خداوند مهربان و رسول او از 

د جووست كه ری اكا درحت روحقيقی ت لذی و بدا و رستگاری مششياطين است و آرا

در ست كه اعالم  ه وگاآعظيم  اریسرابه  خالق آسمان ها و زمين. هداخومی توالهی از 

را نها ی، اگر شايستگی اش را داشته باشی آبپذيرالهی را  خيرهدايت ن كه جريارتی صو

.زدسان میتو نماياای بر  

ده و صحيح بوو ست در. ستاصحيح و ست در ونداست خدابه خو، همين حاالدر چيز  همه

و در كه بايد باشد ار دارد قريی جااراده او در همه چيز به  .دهد بواصحيح خوو ست در

ن درهستی آلا ه وتو خلق شداوند توسط خدل از ازل كما. ستا كاملازن توو تكامل 

ن، الاهمين، چيزهمه. بودهد اخوو هست ده و كامل بوو ست از ازل درنيا د. ستریجا

در هر شرايطی وظيفه ای که خداوند بر دوشت نهاده است را  .ست كه بايد باشداگونه نهما

از خالل همين جايی که االن در آن . سانوارانه و مطيعانه به انجام برپيدا کن و آن را بنده 

، و از همين شرايطی که هم اکنون در آن به روابطی که همين االن در آن هستی هستی، از

، برترين نعمت های ابدی را از وند بزرگتوانی با جاری ساختن امر خدا سر می بری می

بنده اش از او نميخواهد و هر  بيش از حد توانايمان و عمل صالح خداوند . آن خود کنی

کس که در حد توانش به انجام اعمال صالح مشغول شود، از اصحاب بهشت ابدی خواهد 

را با اطاعت حکم او در هر  وند متعال، رضای خداپس در حد توان از همين اوضاع. شد

نده م کنفقط رب يگانه را بندگی کن که او بنده نواز است و اکرا. مسئله زندگی به دست بياور

با بندگی او اوج . ی بخش استآزاد خداوند بسيار بندگی .و گرامی دارنده بندگانش است

با بندگی او از . دكراهی خو تجربهبه کرده را، تجرش عمردر كه بشر آزادی سربلندی و 

از همه اسارت ها و غل و زنجيرها با بندگی او  .ز می شوینياو بی ها هر کسی آزاد و ر

از قطع رابطه با اقوامت تقوای الهی پيشه کن و  .مانی و سرور می شویغرق شادرها و 
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بپرهيز و رابطه های انسانی و عاطفی و دينی را که خداوند دستور به وصل آن داده است 

حذر مومن ويشاوندان و ايتام و دوستان و از عقوبت زير پا گذاشتن حق واجب خ قطع نکن

تجربه  ،بسياری از نعمات و معجزات را در زندگيت فقط در پرتو ارتباط  و صله .کن

.خواهی کرد  

ر كامل به تابش نون يماابا . را در کنار خود داریمندترين ونيرو ترين رمقتدر تو حضو

ی هاآبتو مانند . آرامشی ژرف باش گی ات، درنددر ز وند رحماناحمايت خدو حمت ر

 ی قادرامن خدش اغواره در آهموران، انند نسيم خنك كوهسامو بركهها ل الف و زشفا

کس به همه  با. یبرمیبه سر ايی خدآرامشی  وقتی مومن به يگانگی او هستی در. هستی

.شو آشتی بامش آرا درو دين او،  وندجز دشمنان قسم خورده خدا  

نی ساآبه شبختی خانه خوبا اجرای فرمان الهی رود. رودپيش الهی  مسير در چيز همهبگذار 

حت دين را را. نشده دين اسالم راحت است و برای مشقت هيچ کس نازل . دشوری می جا

دين اسالم ناب دمحمی برای نجات دادن بشريت از غل و زنجيرهايی نازل شده  که اصالبگير 

دين اسالم برای رساندن . گی خود بسته اندکه انسانها با افکار خرافی و شيطانی به زند

. راحت استفطری و دين اسالم ناب دينی . انسان به منفعت حقيقی و اصيل نازل شده است

دين . دين نجات بخشی و آزاد کننده انسان است. نی آسان گير و سرشار از بخشش استدي

اسالم دين . برساندعزت و تعالی و آمده تا دست و پای انسان را باز کند و او را به آزادی 

. آزادی بر معيار عقل و عدل و جلوگيری از ستمگری و استثمار و استعباد استاستقالل و 

چه که در دين حرام شده برای اين است که راه انسان را برای استفاده و لذت از  حتی آن

قيقی طيبات و منافع حنعمتهای پاکيزه و حالل باز کند و بهره وری او را از رزق ها و 

هر چه در دين اسالم حرام شده، خبيث ها و آلوده ها و مضرات و موانع عزت و . بيشتر کند

انسان در اين دين و نامتناهی همه طيبات و پاکيزه ها و منافع حقيقی . سالمت انسان است

و هر آنچه در اين دين نجات بخش واجب شده، برای نجات انسان . نجات بخش حالل است

، بی نهايت ، توانگریبی نهايت لم ها و دست يافتن هميشگی او به عزتاز ظلمت ها و ظ
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روان شدن فرمان اين جاری شدن معنويات فطری و بگذار با . سعادت و آرامش حقيقی ست

از همه القائات شيطانی که سعی می کنند حکم خدا را بپوشانند . دين الهی زندگيت نجات يابد

وقتی همه القائات شيطانی را کنار بزنی ، نور سعادت . و راه خدا را سد کنند، عبور کن

بخش حکم خدا باقی خواهد ماند و از شر تمامی زشتی ها و فسادهايی که در انحرافات از 

تو خواهی ماند و خدا و آرامش و خوشبختی راه خدا به وجود می آيد، خالص خواهی شد و 

د و خربه دنبال علم دين و تحقيق در مفاهيم دين رسول خدا برو و بدان . بی حد و حصر

به . خواهد بردبه پيش های دنيوی و اخروی يافت موهبتده درجارا در تو هی الهی گاآ

د و برمیبه پيش ا رنيا دنه اكامال هوشمندخداوند حکيم . خداوند اطمينان کامل داشته باش

مه بندگانش که در های براو . باالترين درجه هوشمندی و علم استتمامی دستوراتش در 

 تختبه پروردگارت خيالت . خواهد کردهم افررا بركت و خير برابر او استکبار نورزند 

ش پير طبيعی ها به طواديدن روجرياه بدزه جاا به ياری او يقين داشته باش و. باشدتخت 

ی را که خداوند بر طبق قرآن کريم و سيره اهل بيت و تو در هر موقعيت وظيفه ارود 

تمايالت و احساسات فطری را که ندای . را  به انجام برسان پيامبرش بر دوش تو گذاشته

به كه يی را هاركا. الهی درونت تو را به آن مسير هدايت می کند بپذير و با آن همراه شو

ی عطايا هاآن. شود انجام بده میاکميت وسيع تر دين خدا منجر و حن اسالم ناب گسترش دي

و و تالش کن د، به آن اقدام کن شوم نجااهی اخومیهم كه يی را هاركاو آن هستند  به توا خد

در همه چيز . تو حاصل كندای بررا  دی، آنغيرمال حصوب سبااتا با ر بسپاا خد بهبعد 

به اوند خداراده طبق ، ضعوكاملترين در كل به بهترين شو مش آرابا هنگی و همال كما

همه . تحقق وعده های الهی و پيروزی و حاکميت هميشگی صالحان به پيش می رودسمت 

ه پيش بو بهروزی مومنان و صالحان  پيروزیاتفاقات عالم در جهت حاکميت قائم آل دمحم و 

ل حادر ر ثانيه هداوند برتر خوی توسط نير مومنان صالحگی ندزنب اجوم تما. رودمی 

طريق از  هاهترين ثمرلیعا .ستن اشدراهبهو رويافتن د بهبون و شدل معتدن و تنظيم شد

همه و همه مسائل   .ستايش اپيدل حادر برای مجاهدان مقاومت اسالمی وی الهی نير
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ن و هماهنگ شدل حاا چه خود بخواهند چه نخواهند در خداراده هر ثانيه به در ها ننساا

.هستندمومنان و فالح ابدی تقدير حتمی الهی يعنی پيروزی با ن منطبق شد  

امر الهی  عظيم وی نير. ستهاننسااهمه ی غناو مش و آراكت برو منبع خير خداوند 

، همواره در نجات و خداوند یهمتاو بیستين د راجوو. ستری اساری و جادرهمه عالم  

خودت . همه هستی منعکس است ا در خدر حضوژرف حقيقت . ياری و هدايت بندگان است

بعد . ا باشی نه خداتمندرقدی هبررخلقت به ی يبان زستاچندم دانقش  يگرزباانتخاب می کنی 

از اين همه انسانی که آمدند و به دليل دنيا پرستی و کبر نتوانستند رضای معشوق حقيقی را 

ايمان به او فرصت به دست بياورند، تو شجاعت اين را داشته باش که با کفر به طاغوت و 

خواهد که برای  اين شجاعت می. های زندگی را به به دست آوردن لبخند روی او بگذرانی

به دست آوردن رضای او، رضايت هر کس ديگر را که مخالف رضای اوست کنار 

ناسزاها و خواهد که برای بندگی او حرف حق را بگويی و حمله  اين شجاعت می. بگذاری

شجاعت اين را داشته باش که مثل خيلی انسان ها بنده . ن را تحمل کنیدنياپرستاتهمت های 

شجاعت اين را داشته باش . دنيا و بنده هوای نفس ديگران يا بنده هوای نفس خودت نباشی

 فطری ات را که ن را داشته باش که گوهرشجاعت اي. که از حرام دنيا برای آخرت بگذری

و مافيهاست را حفظ کنی و آن را به خاطر تمايل به  دنياهمه بسيار بسيار گران بهاتر از 

زورگويان باشی خواست خواهی سازگار با دنياپرستان و مطيع  اگر می. دنيا از دست ندهی

برای از دست دادن شکوه و عزت الهی ات و فرو رفتن در پستی . هيچ شجاعتی الزم نيست

يی که خداوند به تو عطا کرده است برای انکار مقام واال. متاع دنيا هيچ شجاعتی الزم نيست

باشی که دنياپرستان  آزاده و بزرگی د آن انسانهخوا شجاعت می. شجاعتی الزم نيست

د سخن عدل را بگويی که ديگران از هخوا شجاعت می. و نمی خواهند تو باشی نيستند

و زخم زبانت می  گفتنش می هراسند يا به خاطر آن حرف با تو مخالفت و ضديت می کنند

، به و دفاع از مکتب مقدس اسالم خواهد که برای برافراشتن پرچم حقشجاعت می . زنند

شجاعت می خواهد که برای نه گفتن به سلطه طاغوت، دست از جان  .استقبال خطر روی
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به دست آوردن رضای کسی که  .بشويی و شکوه حق را عليه ستمگران روزگار فرياد بزنی

تو برای . خواهد شجاعت می. خواهد زمين در دست اوست شجاعت می ملک آسمانها و

. تو بنده منحصر به فرد خداوندی. تو برای محبوب مطيع باش. معشوق متفاوت باش

شجاعت اين را داشته باش که با ايمان به او از همه ترس ها و نااميدی ها و خستگی ها 

دنيا آزاد شوی و بدون بيم و اميد عليه  و آن گاه که از همه قيد و بندهای اسارت. عبور کنی

معراج و  ،واهمه نکنی و از مرگ ستمگران مبارزه کنی و از منفعت های دنيوی بگذری

آزادی باشکوه بندگی خداوند را تجربه خواهی کرد و آفتاب سلطنت عظيم الهی بر همه 

ر همه عالم محض. س او هستیمقدر حضودر  تو .هستی ات نورافشانی خواهد نمود

در حضور او بنده وارانه و ذليالنه پيشانی ات را به .. ستاومحضر  عالم همه... ستخدا

.گو که او شايسته برترين حمد و ستايش و تعريف استاو خاک بمال و حمد   

  

ست كه قی اتفااكاملترين و بهترين ، هددمی گی روی ندزمسير در يت اكه برقی تفااهر 

ی نياق در دتفااكاملترين ع، قواز وپس چه بد و چه خوب ها اديدم روتما. هدرخ دند اتومی

. مسيبرل تا به كما مييپيمامی كه است ربه خيو ست گی، راهی درندت زتفاقام اتما. ستاما 

ی اين رويداد به دهد ، سختمی رخ  مانبدی در اثر اشتباهات و معاصی خوداگر رويداد 

و اگر بر  رار معصيت هشدار می دهدرا از تک و ما را پاک می کند مانلطف الهی گناهان

تطهير می شود، به سبب  م، عالوه بر اينکه گناهانماناين سختی راضی به رضای الهی باشي

 و ماگر هم امتحان الهی باشد، چنانچه صبر کني. ارتقاء مقام عطا خواهد شد رضايتمان، به ما

ای بر مادگی مای آبه سكو ما برآن را ند اوخد محفظ کنيمنان را به خداوند  مانتوکل و ايمان

واالتر بسيار های مقام  به را به واسطه آن ارتقاء مامی کند و تبديل ل كمااوج به  بپرتا

.عطا می کند  
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عتی با سررا تو گی، نعمتهای الهی هستند و ندو ابتالئات زمسائل . مشکالت را زيبا ببين

ی، نگررت، ژرفبه تو قدو نند يرامدت و رستگاری سعای به سول معمواز بيشتر ر بسيا

و مشکالت مسائل از با گذشتن . ندزموی را می آمنددخرهنگی وهمابينی، قعوتنی، وافر

د يا. دشومیتر انپاهايت پرتو، و قدرت ترزوانت عضالنیبا، ترارستويت اهامگاگی، ندز

در برابر وسوسه  شياطين بايستی و صبورتر باشی و بيشتر به نهتر راچگونه مقتدی گيرمی

.قيامت ياد  

و بوده اند برو ابتالئات روگترين مسائل ربا بزن ندگيشازمسير ، در نيای دهاننسااگترين ربز

ن و صبور شدنشان و دل نای الهی درونی آهاادستعدن اليل شكوفا شد، دهمين مسائلو

از پس ن ناآ. دكرواالمقام ترين بندگان خدا تبديل به ن را ناآكه د بوکندنشان از غير خدا 

سيدند كه ن صبر و استقامتی  ربه چناو ايستادگی در برابر شياطين، مسائل اردن رگذپشت س

ساعت قبل ، يكترين ساعت شبرباشد كه تا مانديا. يخ حك شدرتادر هميشه ای برن نام آنا

و خداوند همه سختی . ستاعظيمترين موهبت  ،يكترين لحظه شبرتا. ستب افتاع آطلواز 

ره باو دوشيد خدرهد اخوره باب به زودی دوفتاآ. جر خواهد دادو ا ها را جبران خواهد کرد

ل حتی اگر ظاهرش همه حا گی برای مومن درندزيط اباشد شر مانديا. هد بخشيداگرما خو

.ستو با معنی اكامل ورد، ستادپرهميشه  ،بد باشد  

وز و پير،  دباشبه خدا و رسول و روز جزا مومن  اگر دشباايطی که هر شردر  آدمی 

يك دنز يشستههاابه خورا  انسانهمهچيز ن در حال ايمان، چو. خواهد بودموفق  ن وهرماق

مومن منفعف ه و فايدده آن پشت پر، در حتی باليا و سختی ها فتدا میكه قی تفااهر . دكنمی

برای کسی که به خداوند ايمان دارد، بن  .ستانهفته ش و بهروزی ابدی ا و تجلی سعادت

بی ستياا او را در دست خدابه خود، شوگی مومن ندوارد زكه ی هر چيز .بستی وجود ندارد

عالی خلقت ف مسير هدش در ندپيش بر، در كه بيفتدقی تفااهر وكند می كمك ش به هدف

ای بر خداوند رحيمسمت  ت ازكسير كائناا. ختاندش اهداجلو خود و هد كراخوش كمك

جز و منکران و معاندان را  ستهاات وشگفتی هميشه حامل معجزمومنان و صالحان 
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همه  باشد به خدا و رسولش و روز جزا مومن کسی که برای.خسارت و حسرت نمی افزايد

 .ش خواهند بودالهی ابی کران موفقيت  بی اخروی وو به سمت كاميااش پری چيز سكوها

.صالبت انسان مومن به آنجا می رسد که کوه ها در مقابل ايمان او هموار می شود  

اگر در ارتباطت با انسانها رضای الهی را در نظر بگيری و تقوا پيشه کنی و با همه کس با 

كه يی هاننسام اتماعدالت و احسان رفتار کنی و تابع گمراهان و منحرفان نشوی، آنگاه 

و به سمت خير را تو ، نندابدن شادنكه خوون آبد، به اراده الهی می شوندگی ات ندز وارد

 آنپس نی روحی ابدی در مادشات و كه بيشترين لذفی هدآن ه سمت بو عظيم حی صال

. تسليم هستندخواست خداوند بزرگ بر ابردر نها كامال آ. می کننديت اهد، ستايت نهفته ابر

د، از گيرار می قرگی ات ندز مسير دركه کسی  هرروز می بينی وكه هر ای صحنه هر

نهفته بی و آيات الهی خوو ها خير م آنتماو در ست ونداخدنی عنايت مهرباو مظاهر لطف 

به وری سرو عظيم شی خوای مومنان و صالحان برقی، تفااهر اوند علی اعلی از خد. ستا

بهترين مسير و ين به نفع تو اند ده ابور پددر و ين مارت، اپددر و گر ماا. زدسانی میماندديا

ت را تواضع کن و بال و پس به شکرانه اين نعمت بزرگ، پدر و مادر. دهيت بوابرگی ندز

پر مهربانی و محبت قلبی ات را در برابرشان بگشا و کلمه ای که آنان را آزرده خاطر کند 

مهم پروردگار است پس در اجرای بسيار احسان به پدر و مادر فرمان بسيار . بر زبان نياور

آنان را اما اگر پدر و مادرت تو را به شرک به خداوند وادار کردند . اين امر بکوش 

اطاعت نکن اما هميشه با پدر و مادرت خوشرفتار و متواضع و با محبت باش و بگو خدايا 

ان را وارد نعمت های همانطور که آنان با محبت مرا پروراندند تو به آنان رحم کن و آن

بازگشت تو به سوی در و مادرت را سپاس گو و بدان خداوند را و پ .ابدی خود کن

 .ستايت خدو درابا حكمت ، هددمی گی رخ نددر زكه يی هاردخوبر. پروردگارت است

چه در مبارزه با دشمنان چه در شرايط عادی زندگی  ،كه بيفتدقی تفان هر اچوش، باده سوآ

.دهد بواخو مومنانبه نفع لطف الهی به روزمره ،   
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کسی . ستونداخدوی نيرو، نيرآن . كندمی يت اهدرا  مومنانكه حركت د دارد جوويی ونير

و هد را می د شهايرترتيب كاد خو خداوند، دشوی و بر او توکل کن لهیو هدايت اپير  که

پيرو اغوای شياطين . می دهد و از شر سلطه شياطين نجاتشرا کفايت می کند  شامورات

نهايت آرزوی شيطان است که انسان از  .ر دشمنی با تو قسم ياد کرده استنباش که شيطان ب

بماند و به عذاب  برای او آماده کرده بازرحمان بختی ابدی که خداوند رسيدن به کاخ خوش

شيطان . رداز ترفندهای شيطان آگاهی پيدا ک به وسيله عقل و وحیمی توان . ابدی مبتال شود

وعده دروغ می دهد و وسوسه و اغوا می کند و دعوت به نافرمانی حق و ناسپاسی و انکار 

متمايل به انجماد فکری و تکرار . می کند رحم و نااميدیدعوت به کبر و قطع . حق می کند

دعوت به سازش با دشمنان اسالم و پذيرش ذلت در برابر . مکرر عادات مذموم می کند

دعوت به دشمنی و کينه و بخل می کند و سعی می کند از . ابرقدرتهای استکباری می کند

انسانها ايجاد کدورت و نفرت طريق تهييج به افعال حرامی مثل شراب و شرط بندی ميان 

و از غيرخدا را از يادها می برند و به آتش ابدی ترس  وندشيطان و حزب او  ذکر خدا. کند

شيطان دام های گسترده برای بنی آدم پهن کرده است و حيله  .بی ايمانی دعوت می کنند

  .های بسيار برای مشتبه ساختن حقيقت دارد

، به نور الهی وصل شد تا ان شاء هللا در (ص) مبر اکرمبا وصل به اهل بيت پيامی توان 

بت عادات ناپسند افکار و انديشه ات را در مسير الهی تربيت کن و . دام شيطان گرفتار نشد

پناه ببر و در تربيت  وندبه خدابسيار . به شدت مراقب افکارت باشو  ذهنی ات را بشکن

آدمی اختيار و توان اين . خود جبران کنو ضعف خود را با کمال خليفه اللهی  ذهنت بکوش

و به آزادی ذهنی و  محدوديت ذهنی ، بت عادات را بشکندکه با عبور از هر  را دارد

يا جايگاه  دخود را جايگاه ذکر الهی قرار ده که روح و ذهن ستو مخيرا. روحی برسد

و نيز بی روح ا. ست و به بی نهايت متصل استبی نهايت ا ذهن انسان. وسوسه شياطين

در  تقوا پيشه کن و تمام زيبايی ها و حسنات را. نهايت است و به بی نهايت متصل است

. و برکات را تصديق کن  ی الهیتمام نعمتها. که متقين محبوب خداوندند تصديق کنقلبت 
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به . بی نهايت بودن بخشش و فضل الهی را يقين کن. بی نهايت بودن روحت را يقين کن

خداوند رحمان کسی را که . نهايت الهی را باور کن بينديش و نعمات بی نعمات بی نهايت

ندگی کوچک مادی منحصر در اين ز يقين کند فقط اين جسم خاکی فانی نيست و وجودش

اما کسی که پيرو شياطين شود و . کندمی به آسانی ها و گشايش ها و برکات هدايت ، نيست

را و فضل الهی ازی کند و برکات و حسنات بی ني بخل ورزد و از بندگی خداوند اظهار

.تکذيب کند، به سختی و تنگدستی و عذاب دچار خواهد شد  

و حسودان  و او را برای غلبه بر دشمنانله كن احو القتبه خرا هايت م نيازها و آرزوتما

خود ولی و سرپرست  ذات بی نهايت مقتدر الهی راکسی که . بخوان و صبر داشته باش

قی حتی با ظاهر مخالف در زندگيش رخ دهد فقط بر آرامش و اقتدار او تفاا، هر بگيرد

لوهيت عظيم ابه را هايت ربا متما.  خواهد افزود و او را محکم تر و قوی تر خواهد ساخت

 میحل مشکالتت را مناسب ن مكاو در مناسب ن ما، در زقدير اوندخد.  ها شور و ربسپا

.كند  

انی آن را دور تومی وندبا توکل به خداكه ش مطمئن باردی، برخواری يودبه  یدر زندگگرا

يادت باشد طول کشيدن مشکالت در برابر طول زندگی ابدی ات . یبپراز روی آن يا نی بز

تو از سوی خدا آمده ای و به سوی او بازخواهی گشت و مشکالت کوتاه . بسيار کوتاه است

حركت ار يودبه سمت . ستخالقت ان ستادر دستت د. دارعظيم بری زخي. و زودگذر است

 وند رحمانبا خدا قتیو. بپر ار مشکالتتيواز روی د پروردگارتست در دست و دكن 

ن همچنای وگيرواز می کنی و اوج می تو پرو بخشد می به تو واز را پری هالبا اوباشی ، 

و كوچكتر و كوچك ت نظردر مسائل و نع اكه مومی روی باال ر قداو، آن ست در دست د

باالتر ن همراهی با او سماآ در وجود رب يگانهر كنان در تو همچناو شوند می يد سپس ناپد

رش می كناردر قدآن حی قيوم ونداخدآن کس که معبودی جز خدا را برنگزيند،  . رویمی 

جرئت د به خوه خراالبخشد تا برت می و قدابه ر قدد و آنگيرش را می ستر دقدو آنيستد ا

رضايت و تسليم در کنار با . دبگيراوج هشتم ن سمای آنتهااتا ر او اكند و در بدهن پريد
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را می تو خودش  وند عظيم الشاناخد. روباالتر و باال با توکل بر او  .واز کنپرمعبودت 

رگی بزه و شكوار و قتدابا مالک آسمانها و زمين . برسانددش به خوبنده اش را تا د بر

هر كجا كه  كه با تو وند علی اعلی ستاخد .ستده اتو بوره نظال حادر ه هميشحقيقی، 

.هانسمای آنتهادر اچه . مينروی زچه . هستوی بر  

او که يکی ست و هيچ کس . او که تنها فرمانروای عالم است. او که معبودی جز او نيست

او که مهربان ترين مهربانان و .....او که وجودی جز وجود او وجود ندارد... جز او نيست

....ترين بخشندگان استبخشنده   

 

 

 

 

 

 

:پنجمفصل   

 

 نيروی ايمان برترين نيروی عالم است
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و با محبت عاشق . ششته بان دايمابه آياتش و کتابش ا. توكل كنقدرت او به . شباار شكرگذ

تکبر و خودبزرگ  در برابر عظمت پروردگارت خضوع و خشوع کن و از. ببخش. شبا

.وراهان و مطيع زورگويان مستکبر نشرفان و گمهرگز پيرو منح .بينی اجتناب کن  

 

 

به معنی « ايمان». به معنی آرامش و سکون قلب از خطرها و مشکالت است «ايمان»

ب انسان به  اطمينان قلب و واگذاری تمام اموری به خداوند است که آن امور باعث تقر 

ايمان يعنی اعتماد خاطر داشتن به . تعالی و رستگاری و خوشبختی ابدی او می گردد حق

.ت نزد شخصی خاص قرار داده شده استحفظ چيزی از ناحيه آفات که برای امان  

شخصی قابل خير وقوع اتفاقی خير يا به انجام فعل ست كه به نی اطميناو ايقين ن، يماا

ايمان يعنی اطمينانی که به درست بودن سخن شخصی خاص و تحقق بی برو . اعتماد داری

تک تک  ايمان به پروردگار يعنی مطمئن بودن به حقانيت. برگرد وعده های او داری

ايمان به رزاقيت پروردگار . يعنی مطمئن بودن به وقوع تک تک وعده های او. سخنان او

ايمان به . يعنی مطمئن بودن به اينکه روزی تو را در سخت ترين شرايط خواهد رساند 

مهربانی معبود يعنی مطمئن بودن به اينکه هرکس به سوی او برگردد، او قطعا و يقينا با او 

ی رفتار خواهد کرد و وقوع فعل نامهربانی از او در حالی که خودش وعده با  مهربان

پروردگار يعنی  وعدهن به ايما. مهربانی در صورت توبه بنده داده غيرممکن و محال است

باور داشتن به اينکه که طبق سخن او اگر مومن و صالح باشی جزو وارثان زمين خواهی 

ئن بودن به وجود روز قيامت، بهشت و جهنم و ايمان به سخن پروردگار يعنی مطم. شد

ايمان به صفات پروردگار يعنی مطمئن بودن به اينکه او عين صفاتی ست . حساب و کتاب 

مطمئن بودن به اينکه او عادل ، . که از خود در کتاب آسمانی قرآن کريم برشمرده است

همه صفات  جالل و  دوستدار بندگان و عين ،ودود بامحبت وبخشنده، ثروتمند و جواد، 
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به تبع ، و ليمتسدن و بوری جاو مش آرا يی وها، رنايما مظاهر. جمال در اوج خود است

 ن وطمينااحاصل ، ضايتو ر س ايمنیحساا .ستو رضايت قلبی ات کابرشبختی و خوآن، 

می خالصه  حضرت حقتو به ن يما، در اتوگی دنزهمه نتايج . ستاكامل به خدن يماا

.دشومی حاصل ن يمااطريق از ها وتثرو عظيم ی هانيکی.دشو  

. برای انجام هر کار دنيوی يا اخروی از خداوند کمک بخواه و بر ياری رسانی او توکل کن

خداوند هم کسی را که دنيا را . زيرا فقط آن کاری به سرانجام می رسد که خداوند بخواهد

کس  ياری رسانی می کند و هيچبخواهد ياری می رساند و هم کسی را که آخرت را بجويد 

، را بخواهدو زودگذر  ی عاجل نقداما کسی که فقط دنيا. از عطای پروردگار محروم نيست

 نصيباما  خداوند هم در عطای آن ميزان از دنيای عاجل به او که بخواهد ، شتاب می کند

ش و آن کس که آخرت را بخواهد و برای آن تال. استدوزخ در آخرت عذاب  چنين کسی

کند در حالی که مومن باشد، تالشش از سوی خدا در دنيا و آخرت اجر و نتيجه خواهد 

همواره به ياد . آن را برای تو گسترده اسير نشوپس در بازی دنيا خواهی که شيطان . داشت

و زندگی  نت و تفاخر و تکاثر در اموال استلعب و زي داشته باش زندگی دنيا فقط لهو و

شيطان با همه حسادت و بدخواهی خود سعی می کند  .سرای آخرت است حقيقی و واقعی در

او از چهار جهت به . هنم بکشاندرا به آتش ج انسانز دنيوی با اغوای آرزوهای دور و درا

دستت را در دست خدا بگذار و به سمت راهی . می کند شوسوسه ا حمله می کند و انسان

زيرا شيطان هرگز . دهد برو مصطفی به تو نشان میکه خداوند از طريق پيامبر اکرم ، دمحم 

شيطان به زودی در .  تسلطی بر کسی که ايمان آورد و بر پروردگارش توکل کند ندارد

قيامت از همه پيروان خود بيزاری خواهد جست و همگان خواهند ديد که تمام وعده های 

. ه های شيطان دروغ و فريبالهی حق بود و تمام وعد  

حداوند برای  .و غالب و چيره است ست و او قاهروند نها و زمين از آن خداجنود آسما 

، درونی را هم تصديق کند و هدايت الهی بيرونی و دوربيان يماو ا دد کنعتمااو ابه  کسی که

را به بهترين و کامل ترين شکل  اون يمااب اوتا جت را اجير می کند كائنان و عالميامی تما
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 باری تعالی ت ازعاهايدر دهميشه  .جبران کننده و جزا دهنده است و خداوند شکور وبدهد 

ايمان درجات مختلف دارد و هميشه راه برای ارتقای ايمان و افزايش باور . ايمان طلب کن

خداوند ورای بی نهايت است و ايمان به کسی که ورای بی نهايت است هيچ سقفی . هست

آوری، درجات بی نهايت باالتر از همان صفت  به هر درجه از صفات الهی که ايمان. ندارد

پس راه برای ارتقای ايمان به خداوند تا بی نهايت هست و . يا صفات ديگر در او وجود دارد

سقف و  ،صفات کسی که به او ايمان می آوریوجود و زيرا . ايمان هيچ سقف و حدی ندارد

. حدی ندارد  

 ، کتاب آسمانی قرآن کريم،فرشتگان و رسوالنآيات الهی ، به دنيای ناديدنی، به به وقتی 

و با ايمان اعمال صالح  شیشته بان دايمادل اته و به ياری الهی از  هدايت فطری روز جزا،

خدا از های مادی و معنوی ، معجزات شروع به رخ دادن می کنند و روزی انجام دهی

ا خدد خود از جوم وتمابا ی را چيز هر .انش را نمی بری به تو خواهد رسيدجاهايی که گم

م ثابتقدن قهرما، عطا و بخشش الهیصفت به عميق وربا با. ایست يافتهآن دبه اهی بخو

.د شخص مومن مثال زدنی ستجووشهامت و شجاعت اری، ستواری اپايدت، ثبا. لمیعا  

بسيار بسيار نزديک كه ل به دست آوردن زندگی ابدی پس از مرگ نبادبه ن يماابای هاننساا

ن يماا جوار الهی خ خوشبختی ابدی دركاوعده دارالسالم يا هميشه به ن ناآ. ندی رواست م

 شبختی وخودت و سعاط به باالترين نقارا ها ن آنيمااهمين و آن را در ذهن دارند و ند دار

بازگشت به خانه اصلی، آنجا که معشوق در انتظار مالقات . خواهد رساندغنا  وت وثر

، اجر حيمرند اوخد. است، برای مومنان به اين حقيقت، بسيار شيرين و لذت بخش است

ل جالوزی و پيرو موفقيت ی معنو س ومقدده و گشوداد و راه هد اخون را يماابا یهاننساا

از کار واره در نمازشان فروتنند و همان مومنان تائب که هم. دهد كراخو رشكان آناآبر را 

همان ها که زکات دارايی هايشان را می پردازند و پاکدامنند و . و سخن بيهوده روی گردانند

آنان . و امانتدارندمراعات می کنند و بندگان خدا خدا و پيمان خود را با  همانهايی که عهد

م دوری می کنند و تمام که از بدگمانی و غيبت و بدگويی و تهمت و تجسس در کار مرد
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آنان که وقتی نعمتهای مادی و . امور وجودی خود را به اختيار خداوند واگذار می کنند

می گويند خداوند ما را برای دريافت  ، می بينندعطا کردهمعنوی را که خداوند به سايرين 

آنان که با کافران و دشمنان دين دوستی . ی کافی ستوااليو رسيدن به هر مرتبه  ینعمت هر

.آنان وارثان ابدی زمين و رستگارند. نمی کنند و واليت و اطاعت آنان را نمی پذيرند  

خداوند انسان را از عصاری ای از گل آفريد سپس او را به صورت نطفه در جايگاهش  

ند و بعد آن را آورد و بعد آن را مضغه گردا قرار داد آنگاه نطفه را به صورت علقه در

تبديل به استخوان نمود بعد استخوان ها را با گوشت پوشانيد و بعد انسان را در آفرينشی 

.ديگر پديد آورد پس آفرين باد بر خدا که او بهترين آفرينندگان است  

و به او بيان را آموخت و به او دستور داد که در ميزان الهی  درحمان انسان را آفريند اوخد

او ميوه ها و باغ ها و درختان و درياها را پديدار کرد و انواع خوراکی های . طغيان نکند

او بی شمار نعمت پاک را به  .پاک و سالم و خوش طعم را برای انسان از خاک بيرون آورد

وعده نعمت های بی شمار ابدی را به راه راست را به او نشان داد و انسان ارزانی داشت و 

س به او ايمان داشته باش و او را حمد گو که تو را از بسياری از پ. صالحان و متقين داد

ه ات از بهری به قلبت راه دهی، بيشترن يمار اهرچقد. ظالمان و شياطين نجات بخشيده است

خدا را با تضرع و نياز و با ترس از عذابش و اميد به رحمتش . دهد بوابيشتر خوگی ندز

سمی يا فکری حذر کن که برای دنيا و عقبای بخوان و دست به عمل بزن و از تنبلی ج

ب و سبامی اتما. انسان چيزی جز آنچه برای به دست آوردنش تالش کرده باشد نخواهد بود

پس از آنچه اکنون داری راضی و قانع و خوشنود باش و . در دستان پرتوان اوستسايل و

طلب و در راستای هر چه از نيازهای مادی يا خواسته های معنوی می خواهی از فضلش ب

.به دست آوردنش تالش کن   

و  ار ده که تو بهترين تقدير کنندهبگو خدايا قرار و حرکت مرا در جايگاهی پربرکت قر 

وی که رضای خدا بررگی بزل عمل صالح نبادبه اهی خوه میهرگا.برترين مهمان نوازی
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 رتقد. انداخت خواهدات را در جهت آن به کار ان شاء هللا کائنند اوخددر آن است، 

 .كندمیحمايت ست، مومنان خير و صالح نچه آهر و  مومناناز  ونداشكستناپذير خد

ست كه ای اشك هديهخداوند عطا می کند و می بخشد انسان خطاکار فراموشکار را و اين بی

و اعمال اشتباه گذشته را  ای کسانی که به درگاه او توبه می کنندبرن، مهرباو ند عاشق اوخد

از اميد به کرم . ستارفته نظر گ ، درمی کنند و حق را تبيين و روشنگری می کنند جبران

دت ابدی سعاو مش ی و آرانگراتوشبختی و خوو موفقيت ی قلهها برد را خون يدگا، دخداوند

را بطلبی و  ی ابدیوز و آنقدر به رحمت او اميدوار باش که از فضل او عظيم ترين هابد

و عذاب سخت او بترس که قدمی به سمت معاصی و گناهان و  آنقدر هم از عقاب و خشم

و از از مخالفت فرمان خدا . فساد برنداری و با تمام توان از هر کس به سوی او فرار کن

خداوند دستور به وصل آن داده بترس که خداوند  روابطی که انکار آيات او و از قطع آن

و با کافران در همه جنبه ها رحمانی وسيع  با مومنان ارتباط. استو ذوانتقام شديد العقاب 

را با  ارتباط رحمانی ات. از موضع برتر و باصالبت برقرار کن اشدائی منحصرا ارتباط

و آن  بخش يب و امام منتظر و رسوالن و مالئکه و شهدا و هر بنده صالح استمرارعالم غ

ضديت و تبليغ که آنان که در حال  از خشم خدا حذر کن. را تقويت کن تا معجزات را ببينی

از دنيا بروند و توبه نکنند، لعنت خدا و يا احکام الهی دين خدا  خدا يادشمنی با رسول 

را  خداجز . فرشتگان و همه مردم بر آنان خواهد بود و در جهنم پرعذاب مخلد خواهند شد

د به او را درک کن و نياز مداوم خو. به ياری نخوان و از خطر هوای نفست به او پناه ببر

وند اخده بدزه جااز غيرخدا قطع اميد کن و ا. کمک خواستن از او را ثانيه ای ترک نکن

كند يی هنماد راخونبی گرامی با را تو د و ست بگيردبه گی ات را ندز رمواداره ا حکيم

ی هاركاو ست اممكن رگ بزکارهای همه  اوای بر. بخشدن ساماو سر يت را اهرهمه كاو

بی حدو نهايت خوشبختی به مومنان را ند مطمئناً اوخد. ستانگيز اشگفتگ وستر، عظيماو 

ق به تحق. و وعده عقاب و جهنم او برای ظالمان نيز مسلما حق استساند ميرحصر 

وند اخدف هدمهربانی خدا در حق انسان، تحقق  .كنن طميناا ونداخدر كنادر يت ياهارو
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يچه از فضلش درست كه مهربان و بخشنده و پاک ا رقدآنند اوخد .ستاخلقت از  رحمان

هر د و هد گشواخو بنده اش بر او تقوایاجر ايمان و به را مين ز ن وسمای آنعمتهامی تما

 داهخووز يراز دتر و آرامخوشبختتر روز هر  شاو و مخالفت هوای نفسبا بندگی  انسانی

. شد  

رج خا مومناند جوی از ونهايت قو ژی بینری اهادهبه شكل تون و عمل صالح، يماوی انير

ن ميادر سپس ت و نباتات ونااحيوو ها ننسامی اتمان مياو در مين می زتماد و در شومی

ق مطابق تحقا رها نكهكشا ت وشكل حركت كائناو به اذن الهی پيچد میها نكهكشامی تما

وزی ر فتح و پيرمسي ل درعماا ت ونيام تما. هددمی  تغيير آنانخوشبختی و پيروزی 

وعده هايش که در راه خدا صبر و به خداوند به شخص مومن  .دگيرمی ارقرمومنان 

 ،رتقدپيروزی، ايستادگی می کند و با دشمنان دين اسالم و معاندان مبارزه می کند، 

.و صالبت و نفوذ عطا می کندجذابيت   

دنيوی  زندگی انسان که خداوند او را آفريد و به او فرصت داد تا از طريقدت خوشا به سعا

و وای بر . و ايمان و عمل صالح دست پيدا کنددر پرت رضای الهیبه واالترين مقام های 

، در برابر حق استکبار کند و آيات رحمت الهی و نی که به دليل غرور و دنيا خواهیانسا

ن وای بر آنا. بکشاند و از اهل دوزخ شودانبيا را انکار کند و خود را به پستی کفر و انکار 

. که پس از اسالم آوردن کافر و منکر می شوند و تصميم به دشمنی با اهالی حق می گيرند 

اينان اگر توبه نکنند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت به مجازات دردناکی کيفر خواهد داد و 

.در سراسر زمين نه ولی و حامی خواهند داشت و نه ياوری  

نديشه ا. اردگذی شمند به جاف و ارزشگری يرنيا تاثدمه ه براند توا میبه خدن يماا با انسان

كه بنا به است ينگونه ن انساا هنذ. کنتربيت الهی ست به شكل ن ايمااكه عامل ا د رخو

به آيات رحمت الهی در . به تحقق وعده های الهی زياد فکر کن. دشوطی میشرتفکرات ، 

گشايش عظيمی که با ظهور حجت قائم  به. آفاق و انفس زياد بنگر و آنان را به خاطر بسپار
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زياد جمال و جالل نعمات بهشتی را در ذهنت . در عالم رخ خواهد داد زياد فکر کن

به جذابيت، . به الهامات روحانی و فطری ات اجازه جاری شدن بده .تصويرسازی کن

به صفات الهی بسيار توجه کن و . شجاعت و صالبت شخصيت مومنان حقيقی زياد بينديش

ات، رابطه ای که فقط فکر به آن رابطه ر مورد عظمت و اهميت بزرگترين و مهم ترين د

می هنگا. نفس را در سينه ات حبس می کند يعنی رابطه ابدی ات با معبود بسيار تفکر کن

ر از تو سرشااف طرن امكاداری،  و تحقق وعده های اورحمان وند ابه خدی قون يمااكه 

ست كه هر اليل دبه همين . ستنی امادشا متی وسال، صلحد، عتمانی، امهربا ،عشقژی نرا

برای . كندس میحسادی ايازكشش و تو عالقه به سمت د، تو شوژی نره ی ايروارد داكس 

از گناهانی مانند غيبت ، مال . اينکه انرژی ايمانت را حفظ کنی از هر گناهی اجتناب کن

عقوبت . مانت و ريختن آبروی مردم به شدت اجتناب کنآلوده به حرام،  تهمت ، خيانت در ا

سخت می شود و بسيار اين گناهان ريشه های ايمان را سست می کند، سبب نزول عقوبت 

.داز برکات و توفيقات محروم می کن آدمی را از بسياری   

. مجسم كند هن خوذ از مهربانی خدا می توانی درک کنی دركه ی را ترين تصويرقشنگ

 وحمايت و لطف ن راخيس با، هميشه تاگی بشر ندز .تو رحيم  اسرئوف بسيار ر پروردگا

رگ را بزی هاوردستاو دقيتها موفی پلههااز فضل خداوند باال رفتن از  .ستالهی اعشق 

ن يمار از اكه سرشارا بطلب باشخصيت ر و قاوبا، شايسته، بالياقتر بسياانی ندزفر. بطلب

ان تو چند صددت سعاعزت و مايه ن، موفقيت هايشارات و خافتابا و بهنفس هستند دعتماوا

در ايمان و عمل صالح باشی همه  یلگودت انه تنها خواز فضل خداوند بخواه که . شوندمی

صبر داشته استقامت و و با حفظ باورت ، . بلکه فرزندانت نيز الگوی مومنان و متقيان باشند

...باش  

كه غيرممكن به موهبت هايی را  .کنها ن او رستادر دد را خواوند را به ياری بخوان و خد

کن و در راه او بمان و برای به دست آوردن رضای طلب  اخد، را از فضل سندمی رنظر 

شتن از دا. او آن را يا بهتر از آن را در زمان مناسب به تو  خواهد بخشيد. او تالش کن
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ی که اين همه مهربان و از خداوند .اری باشذشكرگط و نشات و لذق غر چنين خدايی

. ممکن است به هر بنده ایرحمان است عطای هر موهبتی هر چقدر هم عظيم   

ين اكه کن شكر نه مادشارا  اود جوم وبا تما .رسیمی وی، به هر كجا بر خداوندر كنادر 

ی هانماآنان ز. به صدق گفتار پيامبران الهی ايمان داشته باش. شبختیخور او كنادر چنين 

ند و هرگز از هوا و هوس ندراگذت میكائنااصلی با منبع س تماد را در عمر خواز دی ياز

به ت كائنار كنارت را در حضوگو و شكر ا را خدپيرو راه پيامبران الهی  .سخنی نمی گفتند

، در انتخاب بهشت يا انسان در انتخاب راه خير و شرن کن و بداتبديل شکرگزاری جشن 

.مختار استکامال جهنم، در انتخاب شقاوت يا سعادت   

پس از دست دادنها او . داند که اموال و اوالد وسيله آزمايش او در دنياست انسان مومن می

، چه از بيفتدكه قی تفااهر  .را ناراحت نمی کند و به دست آوردنها او را مغرور نمی کند

. می کند ترورمسر، انسان مومن به عالم غيب را اميدوارتر و ندست دادن چه به دست آورد

او در کارهای . می گيردجشن ه انسانيتش را شكوبه قضای الهی راضی ست و هميشه  او

خير شتاب می کند و قلبش پر از هيجان و ترس و اشتياق است از اينکه قرار است به زودی 

او از خشم خدا می ترسد . ت مالقات کندبه سوی پروردگارش بازگردد و او را در روز قيام

روزی ها و يکی از و او در اطاعت امر الهی می کوشد و هيچ کس را شريک در عطای 

به او عطا کرده نمی داند و همواره شکرگزار است از ابتدای زندگيش نعمتهايی که خداوند 

ت او را بندگی کرده و باز هم از اينکه نکند نتوانسته باشد آن چنان که حق بندگی خداوند اس

. او هميشه منتظر فتح قريب و نصر الهی و تحقق وعده های اوست . نگران است ،باشد

انسان مومن همواره خود را در اوج نياز به پروردگار می بيند و قسمتی از شب از خواب 

از نعمتهای . می گذرد و قرآن تالوت می کند و در برابر خداوند به قيام و رکوع می ايستد

الل و پاکيزه بخور و اعمال صالح انجام بده و پدر و مادرت را از خود خوشنود کن و ح

نيازهای آنان را برطرف کن و مايه آرامش و افتخار آنان باش که نعمتهای عظيم الهی در 

.احسان به والدين و تواضع در برابر آنان پنهان است  
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ش کن و همراه ساير مومنان در حد توانت تالدمحمی انی اسالم ناب در تشکيل تمدن جه

از مرزهای اعتقادی و جغرافيايی اسالم در برابر هجمه های دشمنان مقاومت اسالمی 

و از كن وی پير ن الهیقانو هميشه از. دفاع کنسعودی  -صهيونيستی -مستکبر آمريکايی

ف طراز تو  .و از آنان دفاع می کندحفظ مومنان را ند اوكه خدش شته بادايقين قلبت ق عماا

انقالب درونی و  يی ويبابانی و زمهرو  عدالت، احسانبه را دنيا دم تا مر. ه ایمدا آخد

 مستضعفانتا به . را به خاک بمالیو مستکبران ن اطيو پشت شي ت کنیعوبيرونی د

رت عظيمی برای مقابله با زورگويی های دشمنان و چه قدبه اذن الهی كه دآوری کنی يا

ند دامی ا كه فقط خدتضعفان بر مستکبران پيروزی قريب مسنويد . ارندمستکبران جهانی د

 ونداخددآوری کن ها ياآنبه  و ده دهمژو آزادی خواهان مومنان به ت را سر نزديک اچقد

و  وارد خواهد نموددر ميان برترين بندگان خود د را خوو نفوس مطمئن به خالص ی هاهبند

سپس بهشت وارد بهشت دنيا و  و سرور هستند،که سرشار از رضايت آنان را در حالی 

.خواهد کردآخرت خود   

 

ششم فصل  

 

دعا نتايجی شگرف دارد   

 

 

عفو .ششته بان دايمابه مهربانی اش ا. توكل كناو به . شباار شكرگذ. شها بااز ماديات ر

در  . کن شهيپ یاله یتقوا و بکن را خداوند امر مالحظه .پيشه کن و خطای مردم را ببخش
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از سخن ناحق و باطل . کنار ساير مومنان از مرزهای اعتقادی و جغرافيايی اسالم دفاع کن

 در و کن  ذلت و عجز اظهار و خشوع و خضوع پروردگارت عظمت برابر در. اجتناب کن

 بندگان یزندگ روش مخالف .به پدر و مادرت نيکی کن. نکن خم سر پزوردگارت جز برابر

.راسنه خدا قدرت جز یقدرت چيه از و کن یزندگ طانيش  

 

 

ن و اظهار نياز به درگاه يماابای عاد .را بخوان و با دعا او را عبادت کنمتعال خداوند 

عا د. م دهینجاانی اتومی ست كه لی اعماآرامش بخش ترين ا وترين تپرلذو جزالهی، 

عا د. ستالهی کران رحمت و عطای  د دارد با منبع بیجووعالم در چه آن هر بيشترل تصاا

دن و از عا كردنند كه دامی ، ندده امورا آزعا رت دكه قدنی كسا. ف دارد شگررتی قد

. عمات فراوان می شودنزول ن دن، سبب جلب رحمت الهی وست كراخودرمنان ند اوخد

ست و دلباز و بسيار دتمند ونهايت ثراو بی . ستو داراتمند وثر خالق آسمانها و زمين بسيار

کوچکترين تا بزرگترين نيازهای مادی و . همه نعمتها در دست اوست و ستا و سخاوتمند

يگانه مالک ين كه ابه محض . معنوی ات را به خداوند عرضه کن و از او ياری بطلب

 او، خوانی ب داری میقلرا برای برآورده شدن نياز يا خواسته ای که در  مقتدر هستی

و در زمانی که به صالحت است و كند می همجهت آوردن اين خواسته بربرای  ت راكائنا

، الهی نقانو. از طرقی که به صالحت است همان را يا بهتر از آن را به تو عطا می کند

و آرامش است و بر نعمات بنده ای که کفر نورزد و ناسپاسی شوكت و يش نعمت افزن اقانو

.همواره افزوده می شود ،نکند  

كند ر می مأمورا فرشته اران هز نداوخدهدفی حق بخوانی، وقتی خداوند را خالصانه برای 

هر القای نااميدی از وسوسه شياطين است پس از . بشارت دهندبه هدفت ن سيدرا در رتا تو 

تو ی ستههااپشت توست كه خوو مهربان تمند رقد وندیاخد. دا پناه ببروسوسه شياطين به خ
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توفيق انجام . ند باالترين توفيق را بخواهاز خداو .ساندر میبه نتيجه و گويد میپاسخ را 

 اواز . زمان ابدی آخرت را . هبرترين و طوالنی ترين زمان را بخوا اواز . را اعمال صالح

به  از غير و اتصالت انقطاع روحت ی را که سبباعمالافکار و . را بخواه باقيات الصالحات

.بخواهخودش را . از او عظيم ترين را بخواه. می شود معبود  

كه فقط خواسته هايی  او. دشنورا می تو نی بای قلبی و زستهااخوم درتما خداوند رحمان

. هداب می دجود و شنون نمی آوری، را می بانشازبر حتی تو و گيرند میتو شكل در قلب 

به او . دشنوا می نيستی رها باخبر داری و حتی از آنحت روسطح در كه يی ستههااخواو 

پس هيچ کس و . هداب می دكامل جور قطعی و به طوء و ستثناابال، ندگانشبم نيازهای تما

هيچ عاملی را در نعمتهايی که داری شريک پروردگار نکن که خداوند تنها کسی بوده که 

.ه تو عطا نموده استآنها را ب  

نفست را از هواها پاک کن و مراقب شياطينی که تو را در آرزوهای دور و دراز دنيوی به  

. خودت را کم نفروش. قيمت تو باالتر از دنيا و مافيهاست. و غرور می کشانند باش غفلت

از خداوند بخواه که خواسته هايت را در جهت خواست خودش جهت دهد و تو را از خواسته 

. های پوچ نجات دهد  

  .دادهد اخو يقی عالیبه طررا حتماً پاسخت او . سبپررا التت اند سواوخداز 

  ..ياری او قطعا تو را کفايت خواهد نمود. نيازهايت را طلب کناز او 

...او را بخوان  

...او مطمئنا اجابتت خواهد کرد  
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آرزويشان  كه مومنانیم تماف طررا از عاشقانه ای ين نجون، امهرباو عظيم  ایخد ای

...، بپذيروصال توست  

ش از ازل تا ابد بر مخلوقات به نام او که نسيم رحمتش همه عالم را زنده کرده و نور لطف

به نام او که اين همه بدی و نقص از ما بندگان گناهکار می بيند اما باز . خواهد تابيد  تابيده و

به نام او که به عمل کم بندگان پاداش های بی شمار عطا می . هم می بخشد و عفو می کند

به . را محقق خواهد ساختبه نام او که وعده پيروزی و غلبه ايمان بر کفر و طاغوت . کند

به نام خالق مهربان که هرچه . نام او که وعده هايش عين حق و سخنانش عين صدق است

به نام او که تواب و . به نام او که شنونده دعای بندگان است. در عالم هست، از اوست

 رحمان و رحيم و غفور است و دعای بندگان را اجابت می کند، او که بندگان را به بهشت

به نام او که . ابدی خود فراخوانده و از تبعيت شياطين که راه جهنم است نهی نموده است

به نام او که . است خالق هر جنبنده و روزی رسان به هر مخلوق و برپادارنده روز قيامت 

به نام او که جز به اذن و اراده او در کاری گشايش . موی پيشانی بندگان در يد قدرت اوست

به نام او که هرچه هست در دستان . گردد شود و جز به خواست او قفلی بازنمیايجاد نمی 

پرتوان و قدرتمند اوست و هيچ کس را يارای فرار از قلمرو پادشاهی اش و از حسابش 

ام او به ن. به نام او که يادش آرام بخش دلها و نجات دهنده از دلتنگی ها و ترسهاست. نيست

ين بندگانش کرد و هر که را خواست، مقام های واال و ربهتکه مقام شهادت را نصيب 

. به نام او که هيچ کس از لطف و رحمت بی منتهايش دور نيست. نعمتهای عظيم عطا کرد

بسم . به نام او يکتای بی نظير بی همتا. دعای خلق است  به نام او که اجابت کننده

حضرت دمحم مصطفی  و منتخب، بر رسول پاک  سالم و صلوات خداوند. هللا الرحمن الرحيم

...سالم هللا عليه و آله  

حمد و .  حمد و سپاس خدايی را که بهترين دوست و وفادارترين ياور همه مخلوقات است

، هرگز خلف وعده نمی کند، و اوست پادشاه عادل و اس خدايی را که هرگز ظلم نمی کندسپ

...مهربان و رئوف  
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به راه درست و صواب رهنمون شد و ما را از تاريکی او که ما را . پاک است پروردگار ما

پاک است پروردگار عالمين که ما را از شرها در امان داشت و چتر رحمتش . ها نجات داد

پاک است پروردگار عالم که هر کس او را اطاعت کرد، با . را در زندگی امان گستراند

او تشکر کرد و  بود از عطای نعمتهايش از کاری که بنده اش به اميد رحمت او کرده

پاک است خداوند سبحان که از سر لطف و رحمتش، عطايای بسيار . گناهانش را بخشيد

را برای زندگی ابدی مومنان به اجر اعمالی که  ی بی نهايتعظيم و موهبت ها و سرورها

پاک است او که به اعمال کوچک بندگان . به عشقش در دنيا انجام دادند، ذخيره نموده است

پاک است پروردگار بزرگ از کوچکترين . اداش های بی شمار و بی نهايت عطا می کندپ

پاک است پروردگار ما از آنچه به او نسبت می دهند. ظلم و حق کشی  

ای . ای که در تنها ترين تنهايی ها، يار و ياورمان بودی خداوند پاک و بلند مرتبه و بزرگ،

ای که در فقر خوانديمت، بی حساب . سان کردیکه در سخت ترين سختی ها ، کارمان را آ

ای .  ای که از ظلم ظالمان به تو پناه برديم، از شر ظالمان نجاتمان دادی. روزی امان دادی

ای که در . راهمان را گشوده و هموار ساختی خوانديمت، اندر بن بست های زندگی ام  که

تو را خوانديم و به ما آرامش و  ای مهربانی که در ترس. غم ها خوانديمت، تسکينمان دادی

در تاريکی های گمراهی تو  را خوانديم و زندگی امان را روشن . عطا نمودیسکينه 

کردی. ای که در کوير تنهايی، انيس شبهای تارمان شدی و در ظلمت نااميدی دستمان را 

گرفتی و با الهاماتت بر دلمان به راه گشايش هدايتمان کردی آنجايی که هيچ عقل و منطقی 

قادر به محاسبه و يافتن راه نبود. ای که در گمگشتگی تو را خوانديم و هدايتمان کردی و به 

ای که در نداری . در حقارت تو را خوانديم و عزتمان دادی. رضا و توکل مسلحمان نمودی

ی سنگين ای که خوانديمت هنگامی که توان کشيدن بارها. تو را خوانديم و دارايمان نمودی

گرفتار  .زندگی امان را نداشتيم و بارمان را سبک کردی و خودت عهده دار امور ما شدی

گرفتار در زندان ظالمان خوانديمت و . در زندان نفس خوانديمت و آزادی امان بخشيدی
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گرفتار در زخم زبان های مردم خوانديمت و تو اذيت و آسيب آنان را از ما . نجاتمان دادی

. دور کردی  

ای زيباترين معبود و ای منتها آرزوی خوبان... ای بی نظير بی همتا... ای که در انتقام 

تواناست اما در عين حال بسيار 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 پيش پايش التماس لقايش را 

می کنند... ای که برترين بندگان در تمام طول عمرشان در التماس و اشک و ناله برای 

لقای صفات زيبايی و جمال و جالل او هستند... ای که با ارزش ترين جان ها صبح و شب 

اشک می ريزند تا جانشان را بپذيری و بخری و اذن مالقات دهی... ای که در ملک 

پادشاهی ات، بی شمار بنده مقرب، برده وارانه و عاشقانه و شيفته برای جلب نظرت با هم 

رقابت می کنند... ای که آتش عشقت، وجود همه عاشقان را سوزانده و خاکستر کرده.. ای 

  که تمنای لقايت، ذره ذره ذوبمان می کند... خدايا؟ يا ارحم الراحمين؟

دايتمان کرد، و شر ظالمان ای يگانه بی همتا تويی همان که خلقمان کرد، روزی امان داد، ه

تويی که هرگاه هر کس بر تو توکل کرد، اموراتش را کفايت . را از زندگی امان دور کرد

.کرد حل نمودی و به او عزت و نعمت دادی کردی و مشکالتش را از طرقی که گمان نمی  

 ، رحم و مهر و عشق بود و رساندندهيم نيت تو از خلق خالق عزيز و مهربان شهادت می

دهيم ما همواره در پرتو عشق و  شهادت می. انسانها به خوشبختی و سعادت و سرور ابدی

دهيم به  شهادت می .دهيم به پاکی ات شهادت می. محبت و حمايت تو بوده ايم و خواهيم بود

...دهيم به خيرخواهی ات برای بندگان شهادت می...بخشندگی ات  

و اعتراف می کنيم . اعتراف می کنيم که نمی توانيم نعمتهای تو را از کثرت شماره کنيم

و اعتراف می کنيم که با نعمتهايی که . شکر آن نعمتهايت را که شناختيم هم به جا نياورديم

فروتن و خوار و درمانده و کوچک در پيشگاه تو . عطای تو بود، تو را معصيت کرديم

ای که هر کس را اراده کنی، محروم می . نداريم که به ياری بطلبيم هستيم و کسی جز تو
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خدايا اگر . کنی و هر کس را بخواهی، بی شمار عطا می کنی و همه ذليل اراده نافذ تواند

معبودی . عذابمان کنی از گناهانمان است و اگر درگذری، از بردباری و جود و کرم توست

معبودی . ودی جز تو نيست و ما از آمرزش خواهانيممعب. جز تو نيست و ما از ستمکارانيم

ای که جميع حامدان، حمد او نتوانند . جز تو نيست و ما از تکبيرگويان ذات پاک تو هستيم

....جميع شاکران، شکر ذره ای از نعمتهايش را نتوانند به جای آورد گفت و  

ای خالق دو .   ی نيستما را جز به سوی تو راه. خواند و ما تو را هر کس معشوقی را می

ن پر قلبما. زندگی امان گسترده به عشق توست.   عالم  تا اوج خواهيم آمد تا به تو برسيم

هر کس هر معشوقی را . محبوب عالميان تو را صدا ميزنيمای .  کشيده تا اوج وصال تو

شايسته ای . ای ستودنی بی همتا.... صدايت ميزنيم. صدا بزند ما تو را تا ابد می خوانيم

... با تو دريافتيم عشق را... تو اوج همانی هستی که از ازل وصالش را می خواستيم... حمد

خوانيم و با همه قلبها  با همه دهانها تو را می... با تو دريافتيم سعادت و خوشبختی حقيقی را

...فقط تو را... خوانند، ما تو را را می ی دروغينعاشقها معشوقها.   تو را می پرستيم  

ای  .ای خداوند زيبای توانای قدير و عليم، ای پادشاه بالمنازع که همه عاشق او هستند

ای معشوقی که عشق به او، اوج  .معشوقی که هر شفاعتی فقط با اجازه او پذيرفته است

ای  .ای که از هر کس به عهد و وعده و قول خود وفادارتری .رستگاری و خوشبختی ست

ای که هرگز تو را خستگی و ناتوانی و  .و زمين است از آن توست که هرآنچه در آسمان ها

ای که بزرگی و عظمت و قدرت فقط از . ..خواب آلودگی نمی گيرد و تا ابد زنده و پايداری

و  مالکيت ای که... آن توست و جز تو همه ذليل و عاجز و فقر محض و هيچ و پوچ اند

....همه زبون و عبد و برده اندفرماندهی و آقايی فقط از آن توست و جز تو   

عاشقانه و ملتمسانه دوباره به ...ای خداوند بزرگ و بلندمرتبه...  خداوند بخشنده مهربان

از همه بدی های نفسمان به .  دوباره به سوی تو هجرت می کنيم.. بارگاه کبريايی ات آمديم

تو ما را به آن   از همه ظلمات به سوی نوری که. سوی رحم و مغفرت تو هجرت می کنيم
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عاشق ديدار  .معشوق ما به لحظه ديدار تو می انديشيم. رهنمون شدی، هجرت می کنيم

پشت در کاخ عظيم پادشاهی تو می نشينيم و التماس می کنيم در را باز کنی و ما را  .توايم

بی اذن ورود بده ای واالی . اذن بده معشوق بی همتا. منتظر توايم. هم در نزد خود راه دهی

 عشق به تو همه قلب ما را در بر. کرامت و عظمت تو می انديشيم  به مهربانی و. نظير

. سائليم. نيازمند قدرت تو. نيازمنديم .گرفتار جذابيت تو. گرفتاريميا ارحم الراحمين؟ . گرفته

...يا فتاح. راه به سوی خودت برايمان بگشا. فقير توجه تو. فقيريم. تو سائل حضور  

نعمت کرامت و عزت انسانی . های خفيه تو را ياد می کنيم نعمت بزرگی از نعمتمهربانا 

به خاطر . خدايا شکرت. و حس ارزشمندی و به طبع آن رهايی از دنياپرستی و طمع را

به خاطر مشکالتی که باعث . شکرت و پوچی ها رهايی امان از طمع ها و دنيا پرستی ها

به خاطر نجاتمان . يان نجات پيدا کنيم شکرتر و طغمی شود نفسمان رام شود و از استکبا

اين که ستايشگر تو و پرستنده تو . از قدرت پرستی و شهرت پرستی و پول پرستی شکرت

. شديم و پوچ بودن معشوق های دروغين را درک کرديم، نگاه تو و منت تو بر ما بود

.به هر سو نگريستيم رحمت و مهربانی تو را ديديم و بس امهربان  

ضيافت ه شكونعمت بزرگ حيات و اينکه به خاطر ت شكرپادشاه بزرگ آسمانها و زمين، 

 دآوریبه ما ياا آزادی از بندگی غير خودت رو گی و لذت بندگی خودت و رهايی ندز

ه رسول اکرم بخشندب فتاما گذاشتی، آ ترين منتی که بر سر بزرگبه خاطر شکرت  .کردی

و کرامت ، بخشايش به واسطه کرامت آنان، كه و و دوازده جانشين پاک و معصوم ا

ما دين نازل شده از تو، اسالم ناب دمحمی را . آموختیبه ما عت و عزت انسانی را شجا

ما با تبعيت از تو به آرامش . برگزيديم و تبعيت کرديم و به آرامش و سعادت حقيقی رسيديم

يديم و به صداقت سخن تو قلبی و عزت و غنا رسيديم و تحقق وعده های ياری تو را د

يی يباتوسط آنها ز نيماتومی كه نمان چشمات بی نظير ت برای نعمشكر .شهادت داديم

ش خو نيم با عطراتومی كه ت برای زبانی شكر. كنيمه مشاهدرت را شمای بی نعمتها

 ،هاننساابه آن با و عطر كنيم شخورا نيا غ دباتوصيه به حق و توصيه به صبر و رحم، 
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شکرت به خاطر توفيق تک تک اعمال صالحی که در گذشته . دهيمعشق هديه و ميد ا

عطايمان کردی و و سپاس برای تک تک اعمال صالحی که در آينده توفيقمان به انجامشان 

شکرت که به ما فهماندی . شکرت که مفهوم واقعی حيات را به ما فهماندی. خواهی داد

مبارزه با کفر و ظلم و نهراسيدن از مرگ حيات واقعی در آسايش جسمی نيست بلکه در 

.تو را سپاس می گوييم و با اميد به رحمت تو زندگی می کنيم. است  

ما و نماياندن آياتت در آفاق و انفس نيا دمين زسرندی ينبآذكه با ت شكر ای پادشاه بزرگ،

شکرت که تقدير را بر غلبه و پيروزی حتمی و قطعی  .می کنیيبايت ن رخ زفسورا ا

مستضعفان بر مستکبران نگاشتی و فالح و رستگاری را سرنوشت محتوم آنان که هرگز 

شکرت به خاطر نجات يافتنمان از  .ا قبول نمی کنند قرار دادیواليت دشمنان دين تو ر

ت موهبت نجات ما از دست ظالمان نی عظمفقط تو می دا که ظالمانچنگال بسياری از 

دی كر نمارسرشا ريختی وما ن و روح جا در ت که هدايتت راشكر. چقدر بزرگ است

تو موال و صاحب اختيار و فرمانروای مايی و ما از انکار واليت اوليای  .دتخو عشقاز

ضعيف و ذليل طاغوت و ورود در واليت عظيم کبريايی تو افتخار می کنيم و به خود می 

از اينکه تو خدای مايی، ثانيه . به اينکه بنده تسليم توايم، به همه عالم فخر می فروشيم. باليم

ما با برگزيدن واليت تو بر واليت غير تو، پيروز و . به ثانيه زندگی مان را جشن می گيريم

معشوق . خدايی، ثروتمندترين در عالم هستيم ما از داشتن چنين. برنده و رستگار شديم

را به راه راست راهنمايی می ما از طريق رسوالنت نت اكررت بی قد ممنونيم كه باعالمين 

  .کنی

تو اين است که برای هر کاری که به عشق تو و به اميد تو عظمت مهربانی خدايا ظن ما به 

ظن ما به تو . را به بندگان حقيرت عطا خواهی کرد  انجام داديم، بيش از ثروت تمام زمين

قلب ما ت که به ازای هر ثانيه که به نيت رضای تو به پدر و مادرمان خدمت کرديم، اين اس

متنعم  اکبر رضايتت يونها سال از نعمتما را ميلرا به خودت عاشق تر خواهی نمود و 

ما به تو اين  زيبای بی همتا ظن. خواهی کرد و اجازه خواهی داد زيبايی ات را نظاره کنيم

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
85 

ظن ما به  .واهی کردآنچه به خوبانت عطا کردی، به ما هم عطا خاست که از سر رحمتت، 

را و ما  خواهی گردانددر ميان تمام مخلوقاتت و عزيز  اين است که تو ما را محبوبتو 

طور که  ما به تو اين است که آن ظن. قرار خواهی داد سفيران عشق و رحمت خود در عالم

مهربانی ات است، با ما رفتار خواهی کرد نه آنچنان که ما اليق کرامت و شايسته عظمت 

به رحمتت بسيار اميد داريم و يقين داريم در هر راهی که خالصانه برای رضای تو و   .آنيم

ظن ما . طبق خواست تو قدم گذاريم، تا بی نهايت برکتش خواهی داد و افزونش خواهی نمود

همه وعده هايت عمل خواهی کرد و ما را بر  به تو اين است که تو حتما و قطعا به

عطا  و توفيقات عظيممستکبران پيروز خواهی کرد و ما را در زمين مکنت و خالفت 

ها و زمين ظن ما به تو اين است که ما را وارثان بهشتت به وسعت آسمان  .خواهی کرد

.ی نمودو روح ما را سيراب از مهربانی و زيبايی بی نهايت خود خواهخواهی نمود   

آنچه که ضعيفان . نه آن چه اراده کنيم، می شود بلکه آنچه تو امر و اراده کنی، می شود

خواستند نشد و آن چه که گردنکشان و زورگويان هم با همه زور و قدرتشان خواستند نشد و 

تو  .پيروز گشتهمواره تنها خواست تو غالب شد و همواره فقط اراده تو بر هر اراده ای 

وای بزرگ عالمی که همه عالم مقهور و مغلوب اراده عظيم تو هستند و احدی را فرمانر

شکرت به خاطر هر . يارای کوچکترين مخالفت با آنچه تو در نهايت اراده می کنی نيست

چه به دست آوردن ها و چه . چه عطا کردی و بسيار شکرت از هرچه از آن منعمان کردی

می . بر تسليم و رضايمان به خواست تو نخواهد افزود از دست دادن ها اگر تو بخواهی، جز

دانيم آن چه که از آن محروممان کردی بی خاصيتی پرضرر و پر شر بود و آنچه که به ما 

شکرت به خاطر وصال ها و بسيار شکرت به خاطر . عطا کردی، خير و سود باقی بود

شد که اگر به وصال می رسيد  و ايمانمان ه بسيار فراق ها که باعث حفظ عزتچ. فراق ها

و چه بسيار وصال ها که اگر فراق می شد ضرر  می شد شدنمان خوارشر رسيدن و باعث 

اگر خواست تو . تو بود که به وصالش تبديل نمودیو خيرخواهی رحمت جلوه می شد و اين 

تو خير و  در اتفاقی باشد که به آن اکراه داريم و آن را خوش نمی داريم، باز هم مطمئنيم که
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. شکرا هلل .صالح و رشد و ارتقای ما را برای رسيدن به اوج کماالت در همان قرار داده ای

شکرت به خاطر آن چه به دست آورديم که قلب ما را مطمئن تر به رحمتت و شکرگزارتر 

ر آن چه از دست داديم که از دست دادن ها باعث شکرت به خاط نسبت به عطايت کرد و 

. نجات پيدا کنيم و تعلقات و کنده و رها و آزاد شويم و از بند وابستگی هاشد از غير ت

شکرت به خاطر آرزوهايی که به آنها دست نيافتيم که همين دست نيافتن به پاره ای خواسته 

شکرت به خاطر دوستان و ياران باوفا خدايا . ها باعث شد دل بکنيم و بگذريم و آزاد شويم

اختن دنيا و عقبای بهتر آنان را مالزم و همراهمان قرار دادی و که در مسير تالش برای س

با تمام وجود حمايت و شکرت به خاطر اطرافيان بی وفا و جفاکننده که جفای آنان باعث شد 

. به آنان که در حقشان جفا شده استای عوض دهنده  و تو چه زيبا. ميکن پشتيبانی تو را حس

ی، زنجيرها را از قلب و روحمان باز کرد و ما را جفا ديدن و از دست دادن های ظاهر

تا  قرار دادیواسطه ای  ر سختی و بال راه. آماده نمود برای پرواز به سوی عظمت خودت

و از  مياز غير تو، توبه کن خير رسيدنبه تا از گمان  و از عشق غير تو پاک شود انقلبم

را پوشاندی  انگناهانمبا هر سختی . مپوچی ها و خوشی های ناپايدار و قيد و بندها آزاد شوي

را رقيق کردی و دوباره رفعت  انرا به خودت نزديک نمودی و دوباره قلبما و دوباره م

گمان ما به . و در پس هر سختی آسايش و گشايش و راحتی قرار دادی عطا کردی انمقامم

ه ايم به ما عطا تو اين است که بسيار زيباتر و وسيع تر و عظيم تر از آن چه از دست داد

خواهی کرد و ما را عزيز خواهی نمود و ما را بر دنياپرستان مغرور و ستمکار که با متاع 

ی خواهی داد و ما را محصول و نتيجه و ولت و پيروزدنيوی بر ما فخر فروختند عزت و د

تک خدايا شهادت می دهيم . دادعاقبتی بسيار بهتر از محصول و عاقبت آنان قرار خواهی 

داده ای بهتر و  دنياپرستان مغرور و غافلچه به  داده ای از جمع آن ابه م نعماتی کهتک 

از جمع مقامی که به همه  کرده ایعطا  اتک تک مقام هايی که به م. تر استعظيم 

تو به ما آن فضل و نعمت عظيم و  .داده ای باالتر است جفاکاران دنيا خواه و مال اندوز

م و ينعماتت را می بين. ای که به هيچ کدام از حريصان دنيا نداده ای باقی را عطا نموده
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شکرا . شکرا هلل. شکرا هلل. ميم و شکر می گوييم و می بينينعماتت را می بين. ميانکار نمی کن

دنيا . ای يادآوری فضل و نعمت تو بر مام اما نه برای برتری جويی بلکه بريمی گوي .هلل

و ی ظيم سجده و خضوع در برابر عظمت تو و از خود گذشتگخواهان ستمکار از نعمت ع

ر راه تو و جهاد دآنان از موهبت بزرگ . ده ای محرومندعطا کر انفاق در راه تو که به ما

از صاحب هيچ کدام  صاحبان دنيا . کرده ای محرومند عطا اطاعت اوامرت که به ما

چه به ما عطا کرده ای از اخالص و آن . نيستندنعمتهای حقيقی که به مومنان عطا کرده ای 

يم و خوشنود. ست رهايی و ايثار و لذت های روحی و آزادی و آزادگی، عالی و بی نظير

به جای شکرانه فضل عظيم تو بر خود، به . خوشحال و راضی از عطا و فضل بی کرانت

بی  تن به متاع ناچيز دنيوی که سهم حقيرانه صاحبان زر و زور است، به رحمتچشم دوخ

از آنان و رضای آنان گذر می کنيم . کران و فضل و عطای ابدی تو به خود چشم دوخته ايم

.الهنا رضا برضاک. فقط تو راضی باش و بس .به رضای تو می انديشيمفقط و   

روزی خورده ايم و ی تو ما همواره در سايه امنيت و عشق تو بوده ايم و بر سفره روز

از روزهای زندگی مان فقط آن . بخشی تو شفا يافته استروح و جسممان از طبابت و شفا

روزهايی که برای به دست آوردن رضای تو کوشيديم، واقعی و ماندگار و موثر شد و هر 

 هرچه تو بفرمايی. تسليم توايم. تالشی برای کسب رضای غير تو حبط و بی ثمر شد

 .سمعا و طاعتا . ر توستامر ام. رچه خودت امر کنیه.  هر چه تو بگويی آقا.  فرمانده

.ای فرمانده مهربان. ای فرمانده قلوبفرمانبرداريم   

 تويی که واسطه های روزی را. تو همان يگانه ابدی هستی که نعمت و روزی را مالکی

توئی که به . و خوراندی و پوشاندی و شفا بخشيدی عطا کردیما را تويی که . برانگيختی

هر کجا در راه تو هجرت کرديم، از بندگانت بر سر راه ما قرار دادی و به واسطه آنان 

تنها توئی که هميشه کنار بنده ات و . روزی های مادی و معنوی ات را بر ما نازل فرمودی

و تو . همه فانی اند و روزی می آيند و روزی می روند. بوده ای و هستی و خواهی بود
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گردنمان در برابرت کج و قدمان در برابرت خميده و . وال ناپذير و باقی هستیزنده و ز

.دستانمان در حضورت لرزان است و از تسليم شدگان حقير تو و عاشقان توايم  

تنها بازوان عالم که می توان بر آن تکيه . آقا جان دنبال بازوانی گشتيم که به آنان تکيه کنيم

تنها کسی بودی که وقتی روی عشقت حساب کرديم، کوچکترين  تو. کرد را بازوان تو يافتيم

تو تنها کسی هستی که با سجده در  .خيانتی نکردی و با عشق و وفای بيشتر پاسخمان دادی

تو سايرين ظلم کردند اما از . برابر عظمتش به عزت رسيديم و از ذلت رهايی پيدا کرديم

آنگاه  کردیمی ان بودی و از ما دفاع تو پشت و پناهم .جز عطا و احسان و فضل سر نزد

آنگاه که سايرين حق ما را  گرداندی تو حق ما را باز .که همه پشتمان را خالی کرده بودند

آنگاه که سايرين رهايمان کردند و  تو نگاهمان داشتی و محافظتمان نمودی. خورده بودند

اه که همه تالش می کردند آنگعطا نمودی عظيم تو ما را رشد و پيشرفت  .تنهايمان گذاشتند

که نه خود ما می توانستيم اينقدر رشد کنيم  یعظيم رشد .سد راه توفيقات و پيشرفتمان شوند

 دوباره از همه کس به سوی تو بازمی. و نه هيچ کس جز تو می توانست اينقدر رشدمان دهد

 می. ارحم الراحميندوباره آمديم يا . گرديم دوباره از همه جا به سوی کوی تو بازمی. گرديم

می دانيم در هر بار پيروزی، تو بودی . دانيم به چه عظمتی نعمتهايت را بر ما تمام کردی

وکيل خودت تو  .سپاس. می دانيم که مونس و محافظ و ياورمان بودی. که پيروزمان کردی

 تو وکيل ما باش برای نجات يافتنمان از. ما باش برای نجات يافتنمان از خدعه شياطين

تو وکيل ما باش . تو وکيل ما باش برای پوشاندن گناهانمان. رذائل اخالقی و گناهان درونی

با عمل اشتباهمان تو وکيل ما باش که . نجاتمان از جهنمرهايی مان از اسارت نفس و برای 

ای که بزرگترينها برای نجات  .نشويميا سخن خطايمان مايه گمراهی بندگانت از راه تو 

تنها بر تو توکل کردند و تو همه بارها را از  و خطاها، رگترين مشکالتيافتن از بز

.دوششان برداشتی و نجاتشان دادی  

ست که تو هم ما را رفيق خود ا محبوب خوبم تو رفيق مايی و گمان ما به مهربانی تو اين

زنجيرهای گناه بارها و بارها ما را . خدايا نگذار رفيقت طعمه شيطان شود. دانی می
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و گناهکار  زشتی کردارمانبه . زمينگير نمود و از پرواز به سويت محروممان کرد

آنچه در خلوت هايمان برحق و عاجزانه تقاضا داريم در کيفر  بودنمان اعتراف می کنيم

مان و حاال پس از کوتاهی بسيار در عبادتت، عذرخواه و پشي .انجام داديم شتاب نکنی

ت شود و شهوات نگذار گناهان مانع اجابت دعايمان به درگاه. معترف به سويت بازگشته ايم

 عذرمان را بپذير و بر ناتوانی مان رحم کن .مانع نزول رحمتت و هواها و لغزش هايمان،

ای . منحرف شويم و قلبمان را نفاق يا شرک، سياه و جهنمی کند و نگذار از مسير رضايتت

تو از ناتوانی مان در برابر اندک غم و اندوه و سختی دنيا آگاهی پس چگونه در  خدای منان

برابر جزای آخرتت و سختی های جسمی و جانی ابدی آن و بدتر از همه، دوری از رحمت 

 تو تاب آوريم در حالی که بنده خوار و کوچک و درمانده توايم؟ ای سرور ما ای موالی ما،

می خواهيم ما را از امتحانات سخت خود با روی سفيد خارج و ای هادی با تضرع از تو 

. قلبمان را به تو امانت می سپاريم. سازی و ما را قبول شده در پيشگاه حضرت خود بپذيری

، ای که ای که از هر امانتداری امانتدارتر و وفادارتری.  مانت می سپاريمروحمان را به تو ا

صداقت و عشق به شهادت در راهت را در دل بندگان خوبت قرار دادی، بيشترين صداقت 

در حضور تو . جان باختن در راه خودت را به قلبمان الهام کنشوق و عشق به شهادت و 

و شهادت می دهيم هر معبودی جز  می جوييماز هر معشوق دروغين با تمام وجود بيزاری 

قلب ما را از ورود عشق غيرخودت محافظت . قعی و باطل استتو فقط توهمی غير وا

بفرما و روح ما را از تاثير وسوسه های شياطين و اغواهای صوتی و تصويری آنان در 

امان نگاه دار. ای خدای بزرگ آنچنان عشق خود را در دل ما جايگزين کن که جايی برای 

ديگری نماند. آنچنان روح ما را تسخير نما که هوای ديگری نکند. آنچنان همه هستی ما را 

از وجود خود پر کن که از همه کس و از همه چيز بی نياز باشيم. آن قدر به ما معرفت ده 

که جز تو کسی را نپرستيم آنقدر به ما عزت ده تا در برابر هيچ طاغوتی به زمين نيفتيم و 

آنقدر به ما شجاعت ده که در مقابل هيچ ظالمی تسليم نشويم و برای به زانو درآوردن ظالم، 

 يک لحظه هم درنگ نکنيم. 
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ه ايم اراده کرد را رضای تو. تو را می طلبيم نه غير تو را. تو را می خواهيم نه غير تو را

هر دوستی مان با هر کس برای تقرب به توست و هر دشمنی مان با  .نه رضای غير تو را

و همه اين ها هم از لطف و رحمت خود توست که قلب . و هم برای تقرب به توستدشمنان ت

از هر وسيله ای استفاده می کنيم تا . ما را متمايل به خودت و بيزار از دشمنانت قرار دادی

هر هدفی جز . به تو برسيم و به سمت هر هدفی حرکت می کنيم، به سوی تو می آييم

ما را به مقصودمان . تو را قصد داريم. د و نه ارزشرضای تو برايمان نه حقيقت دار

. برسان  

پناه بر تو از  .پناه بر تو از مکر آنان که در ظاهر دوستند و از پشت خنجر می زنند خدايا

از جن و  خدايا بين ما و شياطين حسود... خائنانی که به محبت و اطاعت غير تو می خوانند

م و هرگز نامی از يتا هرگز آنان را به ياد نياورتهای ابديت جدايی و فاصله انداز تا انانس 

را ا را برای ابد از شر آنان نجات بده و ما خدايا م. نرسند انم و هرگز به خاطرميآنان نشنو

ا را منع مرا که  هر کس. خدايا با هر کس با ما مکر کرد مکر کن .پذيردر آغوش خودت ب

آن چه در دست مردم است  دل از .کس را بر ما فخر فروخت ، خوار کن هر. کرد منع کن

کنده ايم و فقط آن چيزی را می خواهيم که از دست تو با واسطه های مختلف به ما عطا می 

خدايا زبانمان را از دروغ، دلمان را از نفاق، عملمان را از ريا و ديده مان را از . شود

.بدارخيانت پاک و منزه   

را بر ا م مييقين دار. ار هفت آسمان و زمين، يقين داريم رهايمان نخواهی کردخداوندگ

يقين  .را برطرف خواهی کرد انم تمام نيازهايمييقين دار. پيروز خواهی کرد انبدخواهانم

را به غير خودت واگذار نخواهی کرد و ا م مييقين دار. م به مهربانی و بخشش عظيمتيدار

 است سبحان و کپا. نعم النصير يا. م يا هللايبه ياری تو مطمئن ام.  خواهی کرد انتا ابد کفايتم

 و اتيآ و سازد یم محقق را مومنان یاري وعده مداوم طور به زمان گذر در  که يیخدا
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 يینها وعده یزود به و اندينما یم همگان  به را طاغوت و کفر بر  اسالم یروزيپ یها جلوه

.ساخت خواهد انينما را باطل جبهه  یتمام بر حق جبهه یتمام ميعظ یروزيپ   

اين امانتداری ظالم   دانيم در می. ای معشوق ابدی دوباره امانت عشقت را بر دوشمان بگذار

اما اگر بارها و بارها . دانيم در درک عظمت امانت عشق تو جاهل بوده ايم می. بوده ايم

حتی اگر می . تار دوباره آن را خواهيم پذيرفدوباره اين امانت را به ما عرضه کنی، هر ب

خدايا . کرديم توانيم، هرگز اين کار را نمی تو را بازگردانيم، که نمی واليتتوانستيم امانت 

. گذريم ما از به دست آوردن تو نمی. گذريم از عشق تو نمیما  .دانی خودت دليلش را می

مقام وصل به جذابيت وجود تو  .گذريم ما از تالش برای اينکه تو را عاشق خود کنيم، نمی

آن روز که امانت را بر ما عرضه فرمودی آنچنان دلمان را ربود که حاضر شديم برای به 

دست آوردن تو در باالترين حد ريسک کنيم و پا به دنيای اختيار بين اجر ايمان و جزای 

به لطف و رحمتت به نفاق بگذاريم تا با اختيار، عشق تو را بر هر عشق ديگر برگزينيم و 

باالترين درجه قرب و وصال تو برسيم که آسمان ها و زمين و فرشتگان تاب و توان رسيدن 

جنون عشق به تو کاری کرد که بار سنگين ترين امانت عالم را برای  .به آن درجه را ندارند

. به دست آوردنت به دوش بگيريم و زير بار بيشترين استقامت در راه وصال تو رويم  

تو اين است که ما را ظن ما به . خودت فرمودی بايد به تو برترين ظن و گمان داشت

با تمام ظلم و . که تو هم ما را دوست داریخدايا ظن ما به تو اين است . خواهی بخشيد

انسته بدون ياری و کمک تو کدام بنده ای تو .يمگير ، امانت عشقت را بر دوش میجهلمان

 هيچ جز ظلم و جهل در خود نيافتيم و هيچ اميدی بهجای بلند کند؟ از  ، ذره شنی رامهربان

 ما در ادای. ، عطای تو بوده و خواهد بودهر چه داريم و هرچه خواهيم داشت .خود نداريم

پناه می بريم به . نه بر تالش خودمان تکيه می کنيم و نه بر هيچ کس جز توواليتت امانت 

ما به عظمت رحمت تو ... رکان را در آن می سوزانیرحمت تو از عذابی که منافقان و مش

باور داشتيم و فقط بر مهربانی تو تکيه کرديم که امانتی اين چنين عظيم را که کمر آسمان ها 
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ای خداوند . و زمين را خم کرد و بی شمار آفريده ات از پذيرشش قالب تهی کردند، پذيرفتيم

. ظالميم. دانيم نمی. توانيم ما نمی. امانتداری کنخودت امانتی را که از تو پذيرفتيم، تواب 

 .، از به دست آوردن تو نمی گذريمچه بگذريم از هر. گذريم اما از عشق تو نمی. جاهليم

  خدايا. جانمان را عشق وصال تو تصاحب کرده استوجودمان پر از تمنا و خواهش است و 

کمکمان کن برای . ی پذيريمهر شرطی برای وصالت بگذاری، با جان م.... خواهيمت می

...به دست آوردن وجود بی همتای خودت  

و در عشق  ه آيات رحمتت ما را عاشق خود کنیکه با جلو خلق کردیسپاس که ما را  

تو را که در عالم می بينيم، از عمق وجود  آيات صفات تو و افعال اقتدار  .خودت بسوزانی

قتی آيات زيبايی ات را در آفاق و انفس می اعتراف می کنيم و. تحسين و ستايشت می کنيم

بند بند وجودمان، يکی شدن با . بينيم، همه وجودمان ارتباط بيشتر و بيشتر با تو را می طلبد

وقتی غلبه و  شويم چقدر بيشتر جذبت می ای سلطان مهربان. ذات جذاب تو را تمنا می کند

دهی  کاری دلت بخواهد انجام می از اينکه می بينيم هر .قدرتت را می بينيمغرور و 

 از مهربانی ات. ت شديمعاشق و غلبه و چيرگی ات اقتدارمشاهده از . شويم عاشقترت می

و جذابيت سوگند که ما عاشق زيبايی  .سوختيمزيبايی ات درک از . شعله بر جانمان افتاد

دوباره بازگرد به عزيز ما  .ميبيا که دوباره آمدمعشوقا . انباز هم برگرد به سويم. توايم

با . از غير خودت بيزاریبا . ميدوباره آمد .مهربان م به سوی تويکه دوباره بازگشتمان سوي

...با عشق به خودت و الغير. تکذيب غير خودت  

هيهات اگر برده مطيع و عاشق بخواهی و . هيهات اگر بنده ذليل بخواهی و نباشيم شاه هللا

. وجود ما ملک توست. فرمانبردار بخواهی و نباشيم هيهات اگر خادم کوچک. نباشيم آقا

ما ندای منادی را که به ايمان به تو می . هرگونه می خواهی، در ملک خودت تصرف کن

پروردگارم چقدر لذت بخش است وقتی هر کس حتی خودمان . خواند شنيديم و ايمان آورديم

را برای اطاعت دستورت در راه اطاعت امرت برای ما بی اهميت می شود و تمامی بتها 
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می شکنيم و چشم ما جز به سوی تو نيست و جز تو و جز برپايی فرمان و امر تو را نمی 

خواهيم. پروردگارا چه زيباست همدرد ولی تو، همدرد حضرت علی )ع( شدن. چه زيباست 

برای اقامه عدالت و گفتن حق، از طرف پست ترين جنايتکاران تهمت شنيدن. چه زيباست 

برای به دست آوردن رضايتت، تن به خطر دادن و بيشترين استقامت را نمودن. چه زيباست 

برای امر به حق و نهی از ناحق از طرف کينه توزان بی انصاف نفرين شنيدن. ای سرور 

ذليل بودن در برابر شخصيت کامل . در برابر عظمت تو چه لذتی دارد بزرگ، حقير بودن

ای ثروتمند، ای مقتدر، ای عزيز، ما . ممنون از اين همه لذت. چه لذتی دارد و بی همتای تو

مان با پای خود. را روزی بده از عزتت، از ثروتت و از اقتدارت و ما را با شهيدان بنويس

با فقر و اشک و  .با عجز آمده ايم .با عشق آمده ايم. خود آمده ايم تا خود را به تو تقديم کنيم

به همه کس پشت کرديم و . با اميد به رحمت عظيمت آمده ايم. درگاهت آمده ايمآه و ناله به 

يا  .ما را ببند به بند بندگی ابدی ات. ما را ببند به بند عشق ابدی ات. سوی تو آورديم رو به 

اگر هزينه ... برای وصال تو. آمده ايم شاه هللا . آماده ايم پادشاه. ما را بپذير ارحم الراحمين

ت آوردن تو ، جان و مال و آبرويمان است، با جان و دل می پردازيم و با شوق به به دس

برترين جان و مال و آبرو را عطايمان کن تا بهترين را برای تو . سوی تو پرواز می کنيم

بارمان را برای هجرت به سوی تو پيچيده  کوله. تمام وجودمان فدای اراده تو. قربانی کنيم

جز او شايسته نيست که بندگان از او بترسند زيرا نفع و ضرر بندگان ای که هيچ کس . ايم

پاهايشان لرزان و دلهاشان  شای که مقربان از ترس از عظمت... فقط به دست توست

... ه استسرشار از خوف از هيبتت و چشمانشان از جالل و قدرتت به زير افکند  

جز رهايی و لذت از . راه تو نديديمجهاد در جز زيبايی در ... ای عظيم و شکست ناپذير

بهترين عبد صالحت، بدی هايمان را و اجازه بده در کنار ببخش همه . عاشقی تو نچشيديم

امام حسين )ع( روزی خوار خوان کرم تو گرديم... يا ارحم الراحمين ما را هم خريدار شو. 

تو ثروتمندترينی و بی نياز. ای که از هر مشتری ثروتمند تری. ای که از هر مشتری باجود 

و سخاتری. ای که از هر مشتری بی نيازتر و بنده نوازتری. فرمانده بزرگ اگر تو بخواهی 

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
94 

آنقدر خود را به تو عرضه می کنيم تا از لطف و کرم و رحمتت خريدارمان شوی. فقط يک 

اشاره کن تا اگر تو بخواهی، با سر به سوی تو بشتابيم... می دانيم چقدر گناهکاريم اما به 

قرب تو طمع داريم. پس به لطف و احسانت ما را خريدار شو و مقام ) عند مليک مقتدر ( 

را به  ما بفروش.. ای  که جز او معشوقی در عالم نيست و آسمان ها پيچيده به دست قدرت 

اوست... منتظر امر توايم. اگر اراده داری تا اجلی معين در دنيا بمانيم و وعده های بزرگ 

پيروزی دينت را ببينيم، تسليم و راضی به رضايت هستيم و اگر اراده می کنی زودتر با 

پيشکش ناقابل جانمان که آن هم کرم و عطای خودت است، به سويت بازگرديم، با نهايت 

ميل و اشتياق آماده ايم که حتی فکر به نزديکی به تو، قلبمان را پر از عشق و ذوب در 

تمنای وصالت می گرداند... ای زيباترين و ای قدرتمند ترين... ای آنکه مهر به هر مهربان 

و بخشش به هر بخشنده آموخته ای... چگونه دلمان به ساحتت مهر نورزد و چگونه قلبمان 

اسير مهر تو نشود در حالی که آيات رافت و رحمت و بخشش بی نهايتت را در کرانه های 

عالم و در آنچه به بندگان مقرب و اوليايت عطا کرده ای، مشاهده می کنيم و دل از شوق و 

 شور و مجذوبيت می بازيم... 

مگر می شود به تو نزديک شد و دل نباخت و اسير عشقت نشد؟ خدايا؟ وقتی اين همه بنده 

مقربت را می بينيم که در به دست آوردن رضای تو و خدمت به دين تو و اقامه شعائر 

اوليای تو ، چگونه از هم سبقت می گيرند، پر از غبطه و حسرت می شويم. به آنان که به 

تو تقرب جسته اند غبطه ميخوريم... نگران می شويم از اينکه فرصت هايمان از دست برود 

و نتوانيم جلب نظرت کنيم... تو اين همه بنده خوب داری که در بارگاه کبريايی ات ، با تمام 

وجود بندگی می کنند. خدايا نشانه های صفات تو را که در عالم و در بندگان مقربت می 

بينيم ، هر روز بيشتر عاشقت می شويم و در عشقت تاب و توان از دست می دهيم... خدايا 

آنقدر صفات عدل و احسان و رحمت و تکبر و تسلط و قدرتت چشمانمان را خيره و قلبمان 

را عاشق کرده که در تبعيت از حضرت علی )ع( می گوييم: حتی اگر در دوزخمان 

اندازی، اگر در دوزخ اجازه سخن گفتنمان دهی، زبان به وصف عشقت باز می کنيم و به 
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همه عالم می گوييم که چقدر عاشقت هستيم... اما خبر فضل و رحمت و احسان عظيم تو به 

ما رسيده است... حضرت علی )ع( در ادامه فرمود: ما هکذا الظن بک ... فضل و رحمت 

عظيم تو اين نيست که بنده ای هرچقدر هم گناهکار که عاشق توست و در برابر عظمتت به 

خاک افتاده را رد کنی. تو کريم تر از آنی که آن کس را که خود پروريده ای و پناه داده ای، 

ضايع و طرد کنی. خدايا تو آنقدر رحمانی که خودت پيش از آنکه تو را بشناسيم، ما را به 

سوی خود دعوت کردی... خدايا خودت وعده بهشت و جوار رحمتت و نزديکی به ذات بی 

همتايت را دادی. خودت از فضل و بخشش و رحمتت فرمودی.... خدايا خدايا خدايا .... 

دست يافتنمان به بزرگترين نعمت های . دور نيست بزرگترين بخشش ها از رحمت تو به

تويی همان مهربانی که به ما . دانيم ابدی و جوار قرب تو را از عظمت رحمت تو بعيد نمی

مگر می شود بندگان گناهکارت را که در بند هوای . امر به آزاد کردن بندگان کردی

تو منزهی از اين که . نفسشان اسيرند را نجات ندهی و آزاد نکنی؟ نه ظن ما به تو اين نيست

را از تو برساند و او اجازه دهی شيطان به آن بنده ای که به آغوش تو پناه آورده، آسيبی 

ضعيف و م مخلوق کوچک و اييتويی ای آفريدگار بزرگ و م اموال و منجی م. دور کند

 ا؟ سرور و ياور معظيمار بزرگ و ناچيز تو و آيا رحم کند بر آفريده کوچک جز آفريدگ

م ناتوان و نيازمند و آيا رحم کند بر ناتوان نيازمند جز اييتويی ای بی نياز مهربان و م

م اييوزی رسان مهربان زنده و ابدی و متويی ر ا؟ اى موالى مرومند رحمان و رحيمني

روزی خور فانی جز روزی رسان باقی بر روزی خور زائل و فناپذير و آيا رحم می کند 

گرفتار  اييمتويى طبيب شفابخش سخاوتمند و م او بخشايشگر؟ اى موالى مهربان م مهربان

ند و بخشنده ای م می کند بر بخيل و نيازمند جز مهربان سخاوتمو بخيل و نيازمند و آيا رح

  چون تو؟

تو . دعای بنده ای که تنها از تو درخواست می کند را اجابت نکنی  تو منزهی از اين که 

. منزهی از اين که بنده ای هر چقدر هم گناهکار که از اشتباهش پشيمان است را نبخشی

خدايا تو . ده ای که به رحمت تو ايمان آورده، عزت ندهیخدايا تو منزهی از اين که به بن
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منزهی از اين که به بنده ای که خاضعانه در برابر تو زانو زده و در برابرت اظهار عشق 

ما را محرم حرم کبريايی ات ... وصالت را تقاضا داريم ... و دلدادگی می کند رخ ننمايی 

م و تنها از تو ياری می يتنها تو را می پرست خداوندم. کن و پرده از روی زيبايت کنار بزن

اسير  ..ای که جز تو نيست الهه و معشوق و معبودی ...ای يگانه معشوق مهربان... ميخواه

... الهی... م پادشاه مهربان آسمان ها و زمينيدوستت دار ..   م مواليدوستت دار.. ميعشق توا

...نگاهی  

 بعد امام دوازده و توست دهيبرگز بنده و تو رسول ص دمحم حضرت ميده یم شهادتمعبودا 

 در ميده یم شهادت. هستند عالم در تيهدا یها چراغ و تو منتخبان و او نانيجانش او، از

 خواهد محقق تو یها وعده همه رسول، حضرت نسل از موعود امام نيدوازدهم حکومت

 نيد ميده یم شهادت ايخدا. شد خواهند روزيپ و غالب عالم کفار بر ايدن نيمومن همه و شد

اسالم دين برحق و يگانه راه نجات و هدايت است و تحقق وعده های تو بسيار نزديک 

است. از وعده ات در ظهور امام زمان تا وعده ات در مورد روز عظيم قيامت، آن روز 

عظيم که پس از مرگ دوباره زنده شويم و عظمت و هييت حکومت تو را در آسمان ها و 

زمين ببينيم. خداوند مهربان شهادت می دهيم هر کس با تو و رسول تو و دين تو دشمنی 

 یعني او فتريضع روانيپ یتمام و ف،يضع طانيش و شد خواهد ليذل و خوار و مغلوب کند،

 شکست یپست و ضعف و ذلت به یزود به آنها، زبون نوکران و ايدن مستکبران و کفار همه

ايمان و شجاع خود قرار بده که عاشقشان هستی و بندگان باما را از آن  .خورد خواهند

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 پوالدين و محکم است که تحريم و 

اثری در صالبت و قاطعيتشان در ياری  سرزنش و تهديد هر مخالف و معاندی کوچکترين

، اسالم راه مجاهدانتسليم شدگان به خودت،  از را ما. حجت تو، حضرت سيدالشهدا ندارد

ما را فدايی . قرار بده  کفار دهکنن نيخشمگ و فدايی دفاع از مظلوم محصور در چنگ ظالم

و ايران اسالمی عزيز يعنی ملت مسلمان باالخص فدايی مهم ترين پايگاه دين اسالم 

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
97 

رزق نيکوی ابدی  وعده ها آن به که زمان امام رکاب دانيشه وافشاکننده خدعه شياطين 

دادی، قرار بده. و خون ما را ، مالمان را و آبرويمان را در راه تشکيل حکومت جهانی 

 اسالم خريدار شو.

ستوده و پاکی تو که بندگانت را که به قدرت و رحمتت ايمان می آورند و وعده های تو را 

باور می کنند، عزيز و مفلح و غالب می گردانی و آنان را از عظمت ملک بی انتهای 

پادشاهی خود عطا می کنی و الی االبد وارث عطيه الهی توانگری و زيبايی و محبوبيت می 

 گردانی.

دنيا به ما  ستگارمان باشند، چه مال و خوشیچه همه دنيا طردمان کنند و چه خواهان و خوا

رو کند و يا از ما روی برگرداند، در همه شرايط اگر تو بخواهی ما تا ابد فقط خواهان و 

...لبيک اللهم. خواستگار تو باقی خواهيم ماند  

...معشوقا مست و خراب توايم  

...از باده هم نشينی با تو مست و حيرانيم  

...مست زيبايی توايم  

الراحمين يا ارحم ...يا هللا... بيتا عندک فی الجنه ی و لمن يريدکرب ابن ل  

هلل شکرا... هلل شکرا....هلل شکرا  

....لمفعوال ربنا وعد کان ان ربنا سبحان  
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مهفت فصل  

 

 خزانه الهی پر از ارزاق است و پيوسته سرشار خواهد ماند
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و عفو ببخش بدی مردم را . ششته بان دايمابه رحمت او ا. توكل كناو به . شباارشكرگذ

در  .با دشمنان خدا دوستی نکن و تابع راه گمراهان و فرومايگان و دنياپرستان نشو. کن

 از و کن امر ها یکين به. برابر حيله دشمنان از خودت و دينت محافظت و مراقبت کن

 یجا یب یها خواسته ميتسل .باش ميحل و صبور و بايشک خداوند راه در و کن ینه ها یزشت

 جز یقدرت چيه از و کن یزندگ طانيش بندگان یزندگ روش مخالف و نشو گرانيد و خود

.راسنه خدا قدرت  

 

وقتی در صراط . رند بسپااوبه خدرا نتيجه دار و برم گاف عالی خلقتت جهت هددر هميشه 

او تمامی دروازه های کمال را به روی  .ای هم يگانهد مصلحت خوو با خير مستقيم باشی، 

انسانها گشوده تا ان شاء هللا هر کس خود خواهان است، وارد کاخ توفيقات و پيروزی و 

از آنچه خداوند در دين اسالم حرام نموده است، اجتناب کن و واجبات الهی را . موفقيت شود

دگی کن و از رحمت و بنآنگونه که خودش می پسندد و امر فرموده، او را . به جای آور

می يکجا بخشش الهی نااميد نباش که او همه گناهان بنده بازگشت کننده به سوی خودش را 

پيامبر گرامی اسالم، حضرت دمحم . به رحمت الهی رو کن و جذب رحمت الهی شو. بخشد

به رحمت الهی . مصطفی صلی هللا عليه و آله بزرگترين رحمت الهی برای عالميان است

ن که برکات و نعمتها در بودن کنار خداوند و رسول او و دوازده امام پس از پشت نک

.اوست   

را ند اوخد دجوم وبا تمادل و ته و از  يموربيان بازبر را ند اوخد شكرر باار هزروزی 

، ميشوار میبيداب خو از در يا همسرماای با صدروز  هر گراباشد كه  مانديا. يميگوس سپا

عشق بازگشت به سوی خودش و  گی وندای زفرصت برز هنو مهربان ونداين كه خديعنی ا

را  درمار و نصيحت پدای صد گرا. ستداده ا مابه دن خوشبخت بودن و برتلذ ن و يدورز

كه ر را اگوربزی فاوبار ياآن دو كه سايه دارد  وستمانر دقدآن ند اوخد يعنی، ميشنومی 
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 ناندزغرغر فر ایگر صدا .ستاشته دانگه  مانسری باال، كنند مانايفدن را حاضرند جانشا

ند زفرع مطبو ش وطعم خو ماكه به ده بو مهربان با ما رقدآنند اوخد، يعنی ميشنورا می

. ميشنو ژی مینردابی و اشامتی و عين سالن را در ناآجيغ ای صد ماه و چشاندرا شتن دا

ما عطا به ر پرنوو المت سو بينا  نچشما ونداخديعنی  مرا می بيني وند منانی خدانعمتها گرا

 خانهب سبااگر ا. مببيني مانناپس مژگرا از ند اوخدزيبای ی نعمتها مانيست تا بتوا کرده

ه پنادر آن و در يستن ای زمن برهی اسرپنا ونداكه خد مشبختيخو رنقد، يعنی آنو نيست مان

 مادی از يارات زنتظاام اقوو اميل گر فاا .ستداده ا مابه ده سونی آرام و آمكادن در بو

ر كنااره در تا هموده فرستا مانگی اندزبه  مابه خاطر ن را نسااين همه اند اوخد، يعنی نددار

و از آنان برکات  ميعشق شو ت ولذور و سرق غردن با همبون و شادجوو از وباشند  ما

 نداوخد، يعنی هدد مانشزموآتا د شووارد می مانگی ندزبه معلمی گر ا. برسد مافراوان به 

.مسيبراو تا به د ببر ترباالل كما مسيرروز در هر را  ماهد اخومی رحمان  

کفران نعمت عقوبت شديدی دارد و به جهنم ختم می  دارد؟ين همه نعمت ه ای افريدآام كد

تصور نعمت های دنيوی و اخروی، اظهار نعمت و به زبان آوردن نعمتها، و حس . شود

ن بودن از انعام و دلشادی و فرحناک بود. دلپذيری نعمتها همه از مظاهر شکرگذاری ست

روزی ها و نعمتهای عالم نسبت دادن تمامی  اميدواری و دلگرمی به خداوند، عنايت الهی و

استفاده از نعمتهای الهی و لذت بردن از نعمتهای حالل از مظاهر  به يگانه سرچشمه نعمتها،

عدم تسليم و سازش در برابر دشمنان، عدم رکون به اطاعت اوامر الهی،  .شکرگزاری ست

يش ظالمان و رد دوستی طواغيت نيز از مهم ترين مصاديق شکرگزاری ست که باعث افزا

. نعمت و سرشار شدن زندگی از سعادت و بهروزی می گردد  

را در عظيم يی هاادستعداتا  كمك كند ماهد به اخومی ی رحماناخد، يعنی ماريندلی گر پوا

يا خدماتی مفيد را به ساير  مکنيخلق ياری او به ری ماندگار را ثاو آ مکنيكشف  مانندرو

يی پاو ست ن و دبد مابه کريم ند اوما خد، اماريندفی كال پوز گر هنوا .مبندگان ارائه کني

به ن يماا باست تا ده افرعطا كرواو نظير ادی بی ستعدش و اهوار، و ستوی و اقوو سالم 
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، مهايی که ذکر شد را هم نداري اگر هرکدام از نعمت. ميشو هاننساو موفق ترين اجز ،او

، خوشبختی دنيا و آخرت را هر کدام که با استفاده درست از ميبسيار بسيار نعمت ديگر دار

تظر فتح و گشايش و من قانع و راضی و شاکر دآنچه دار کسی که به .آورد مبه دست خواهي

در واضح تر روز هر را ند اوخده بخشندن و مهرباو ست پرلطف د است، عظيم نزديک

.ش خواهد ديدا گیندز  

که  يمعطا نموده، کوچک و کم نشمار معنوی را که خداوند مهربان به ما نعمتهای مادی و

دريافت  آنان را در کمال رضايت .هيچ عطاکننده ای خوش ندارد عطايش کم شمرده شود

. هر عطای الهی وسيله و راهی ست برای دريافت نعمات بزرگتر و بزرگتر يمو بدان يمکن

و ی و در حضور ديگران از فضل و مهربان يمنعمات و فضل خداوند را بر زبان بياور

آنان  .يمت عظيمش را به همگان يادآوری کنو نعما ييمبگو ماندر زندگی ا پروردگارعطای 

که نعمتهای مادی و معنوی را که خداوند از فضل خود به آنان عطا نموده است، کتمان و 

به  .ند شدخواه رفتاربه عذاب خوارکننده گکافران به نعمتند و انکار و مخفی می کنند، 

و  ديدآنان را . ردرو به سوی نعمتها کبايد . يمو از آن ها روی برنگردان يمنعمتها پشت نکن

مثبت ترين و اميدوارانه ترين جنبه اتفاقات و رويدادها را  .رد و به آنان فکر کردحس ک

.را شکرگزارتر می کنديم که ما و دنيا را از آن زاويه ديدی نگاه کن يمببين  

آن تفکری را در  کرد و مداوم برای افزايش اميد و ايمان و شکرگزاری، تالشبه طور  بايد

رحيم را نسبت به خداوند  و انسان می شود ذهن پروراند که موجب حس شکرگزاری قلبی

موجب حس نااميدی و ناشکری قلبی و از هر بينش انحرافی يا فکری که  عاشق تر می کند

.می شود، روی گرداند  

به  مانو با گفتار و رفتار يمرا تبليغ کن پروردگارو تشکر از  يمامه کنلهی را اقشکر ا 

و  برای خودراضی به رضای الهی هم  .يمامر کن به خواست الهی و رضايت شکرگزاری

را به خاطر مشکالتی که  محبت به اقوام و خانواده، قلبمان هرگز .يمهم برای ديگران باش
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ناشکر  شوند، نسبت به خالق مهربانمان در اثر ناشکری ها و اعمال خطای خود متحمل می

، مرا از دست دهي ای ديگران، شکرگزاری و ايمان قلبمانباشد که اگر برای دني يادمان .نکند

 مار ن صفت شکرگزاری و برکاتش را دديگرا يمبگذار. بود مزيانکارترين انسان خواهي

آموزش  مارا از و لذت بردن از مواهب الهی  شکرگزار بودنخوشنود بودن و ببينند و 

 و از نعمتهای يمشبا ارشكرگذو ضع اهمتا متوبی  رفريدگاآ برابربنده وارانه در . بگيرند

از . يمسهيم کن و محروم را هم در اين بهره و يتيم و سائل يمو بياشام يماو بخورحالل 

دنيای مادی و مافيها  .يمببر در باالترين شکل ممکن بهره نيز لهیمعنوی اروحی و نعمتهای 

اگر قابليتش را در خود به را  روحیبرای روح بی کران انسان محدود است اما نعمات 

کسانی که نعمتهای حالل خداوند را بر خود  .کرد م، تا بی نهايت تجربه خواهيموجود آوري

آنان . هم دنيا را از دست می دهند و هم در آخرت از زيانکاران خواهند بود ،حرام می کنند

افترا می بندند و از ظن خود نعمتهای حالل را حرام می کنند و هيچ علمی  وندبر خدا

.ندارند  

ثانيه ای نيست که انسانی . انسان به طور مداوم در حال دريافت عطايای الهی و نعمتهاست

صرف بودن آدمی يعنی دريافت نعمت حيات، نعمت . الهی نباشددر حال دريافت نعمات 

مادی  تنفس، نعمت وجود، نعمت درک، نعمت فرصتهای بی شمار، و بسياری بسياری نعمت

.ديگر و معنوی  

از خداوند رحمان به خاطر نعمت بزرگ حيات و بی شمار نعمت مادی و معنوی تشکر 

ست را در ماراك كه عسل خوی عسلی هارنبوزتك به خاطر تك  وند رحماناخد از. يمکن

كاغذ لی و صندو تا ميز ه كه قطع شدنی  ختادربه خاطر تكتك  اواز . يمکنتشكر  ،ندده اكر

روز از كه هر انی تكتك گوسفند به خاطر اواز . کنيمتشكر د، ست شودر ماده استفرد امو

به خاطر  ونداخداز . کنيمتشكر ، مده می کنيستفااها آنگوشت و شير ت محصوال

. کنيمتشكر ، نددی داريای زهاهفايد ماای بر وكنند گی می ندز نمانبدروی كه يی هایباكتر

ند اگرفتهار هم قر ركنادر كه  مانبدنن تووپرون و لكتررد اها ميلياردتكتك ميلياای بر او از
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 ن مابددر كه هر ثانيه نی مورر هر هوبه خاط ونداخداز . کنيمند تشكر داده اتشكيل را  ماو 

.کنيمتشكر ، ميمانده نمی ندز ماها ون آنبدد و شومی ترشح   

ی نههاانگدو ر هاهمژو ها وبری اموهايکی  يکیخاطر  بهاز خالق بی همتای مهربان يا آ

از يا ؟ آمده ايتشكركرمان ترصوط خطوای يکی يکی براز او ا ي؟ آمده ايها تشكركرآن

خاطر مغز  ؟ آيا از او بهمده ايتشكر كر بدنمانل عصبی ها سلوردميلياای بردگار پرور

دارد و به خاطر دها برابر قوی ترين رايانه توان پردازش و حافظه شگفت انگيزی که ميليار

؟ آيا مکرده اي تشکر مان، گوشت و خون و مو و رگ هايماناستخوان ها، مفاصل، دندان هاي

نمود و شر  مانرا خوراند و نوشاند و بی نياز ساخت و ياری ا مااز او به خاطر اينکه 

که پوشاند  آيا از او به خاطر گناهانی از ما ؟متشکر کرده اي ،کفايت کرد ماستمگران را از 

آيا از خداوند به خاطر توفيق تک تک ؟ مکه بخشيد و عفو کرد، تشکر کرده اي و خطاهايی

، توفيق انجام احکام عبادی، توفيق احسان به والدين و منمازهايی که در پيشگاه او اقامه کردي

؟متوفيق ساير طاعات تشکر کرده اي  

هايی که  يافت عظمت نعمت م، درخواهيمباشي ا شکرگزار وجود کريم و بخشنده اواگر واقع

 مدر خواهي .استو کامل تر  متی که به سايرين عطا شده، بيشترعطا شده، از نع به خود ما

اگر . وجود دارد ار بسيار بيشتر از آن در روح خودمانآنچه ديگران دارند و بسيفت همه يا

، برای ابد دل مقرار داده است بشناسي يت و گوهری را که خداوند در وجودمانعظمت هدا

عطا شده را عظيم تر از همه  م کند و آنچه به خودماناست خواهيدر دست ديگران  از آنچه

.يافت معالم خواهي  

بزرگترين . يمگزاری از درگاه حضرت حق، به سوی نعمات عظيم تر الهی بشتاببا شکر 

. نعمت برای همه بندگان، نعمت داشتن محبوبی در نهايت زيبايی و کمال و جذابيت است

بزرگترين نعمت داشتن خداوندی ست که يک نگاه به جذابيتش تا ابد دل سراسر عالم را 

سوی رستگاری و  ، بهبا تصحيح ظنمان به پروردگار. لبريز از شيدايی و شادمانی می کند
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 يمنبزد فريا مانقلبدر بلند ر نقدآ. يمبشتابعبوديت او معرفت و توانگری و لذت بی کران 

 مانحی رواعظيم صدت تعاشاو ارند زابلررا عالم ، روح مانای روحكه طنين صدم متشكر

.ددگرزبا مابه سمت ت قلب كائنااز   

او را به خاطر نعمت عظيم . يمرا به خاطر نعمت عظيم سپاسگزاری، سپاسگزار باش معبود

. يمسپاسگزار باش به خاطر بخشايش بسياری از گناهاناو را . يمايمان و توکل سپاسگزار باش

او را به خاطر نعمت دوستان . يمسپاسگزار باش مابه خاطر ياری و پشتيبانی اش از او را 

از واليت و سلطنت ظالمانه طواغيت  او را برای نجاتمان. يممومن سپاسگزار باش

و به . او را برای نعمت نجوا و راز و نياز با حضرتش سپاسگزار باشيم. يمسپاسگزار باش

به واسطه اين موهبت، منت بزرگی بر سر منان بی همتای موهبتی که خداوند  بهترينخاطر 

به راه نور و طهارت هدايت کرد، و تاريکی ها مومنان گذاشت و آنان را از گمراهی ها 

و ما را  نعمت پيامبری از جنس خودمان که ما را پاک کرد و به ما کتاب و حکمت آموخت

.ييم، سپاس گوبه راه پروردگارمان رهنمون شد  

و به سبب  مانمی شود از اعمال و اشتباهات خود مانکه اگر مصيبتی وارد زندگی ا يمبدان 

تا . و پاره ای از سختی ها هم برای آزمايش مومنان است. کفران بسياری از نعمتهاست

مشخص شود چه کسانی به وعده در برابر اراده خداوند معين شود و تا  درجه تسليم مومنان

ياری الهی و به قيامت اعتقاد دارند و در رويارويی با جبهه دشمنان اسالم به دشمن پشت 

.نمی کنند  

الهی  عطايایاز بزرگترين خداوند نعمت بهشت ابدی شکر نعمت است و  ،تصور نعمت

اما از آنان  .يمتصور کنو جوار قرب الهی پس خود را در واالترين نعمتهای بهشتی . ست

نعمات جاودان و ابدی را با . مجاهدت و عمل صالح، طمع بهشت دارند که بدون يمنباش

نعمات الهی بسته . يمو با ناشکری و نافرمانی آنان را رد نکن يمپذيرش واليت الهی پذيرا باش

پس از آنجايی که نعمات الهی بی نهايت . به ميزان شکرگزاری بنده اش وسعت پيدا می کند
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شکرگزاری  است، در هيچ پله ای ازاست و بی شمار نعمت برای انسان از پيش آماده شده 

لح به قصد شکرگزاری بيشتر، م اعمال صاکه حضرت باری تعالی با انجا يممتوقف نشو

. را برکت فزون تر عطا می کند يوی و اخروی بندگانشرا می افزايد و زندگی دن نعمات

و  يموسعت هفت آسمان و همه آنچه در آن است و زمين و همه آنچه در آن است را ببين

سان خلق و تسخير او همه اين نعمات را برای ان. يمرا انکار نکنهستی آفرين نعمات خداوند 

پس چرا انسان اين همه نعمت پروردگارش را انکار می کند؟ خداوند کسانی را . نموده است

که از مقام قهر و کبريايی او بترسند، مالک دو بهشت ابدی جاودان و تمامی نعمات بی 

پس انسان کدام يک از . شمارش از جمله چشمه ها و درختان و ميوه هايش قرار خواهد داد

خداوند به متقيان در آن بهشت ها حورانی بسيار همه نعمت پروردگار را انکار کند؟  اين

زيبا مانند ياقوت و مرجان که دست هيچ انس و جنی پيش از اين به آنان نرسيده است، عطا 

آن اعلی خداوند  پس چرا انسان اين همه نعمت پروردگارش را انکار می کند؟. خواهد نمود

عظمت مقام و هيبت او ترسان بودند، در آن بهشت های جاودان بر فرش بندگانش را که از 

های نيکو و جايگاه های باشکوه منزل خواهد داد و آنان را از انواع ميوه های در دسترس 

شهادت  پس چرا انسان اين همه نعمت پروردگارش را انکار می کند؟. روزی خواهد داد

از آنان که در  .عطا کرده استقی عالم را به ما نعمتهای حقي عظيم ترين دهيم پروردگارمان

و در برابر  يمغفلتند و اين همه نعمت و بخشندگی بی نهايت منعم را انکار می کنند نباش

.يمبخشنده بی نهايت، سر عبوديت فرود آور  

او پاک است . اوند مهربان شکور است و بخشش و عطای او را هيچ بازدارنده ای نيستخد

در جبران شکرگذاری  .تمام می کند و نعمتهايش بزرگ استبر بندگانش و نعمتهايش را 

دور می  مارا از  مانش را می افزايد و عقوبت اشتباهاتو نعمتهايهد اجر می د مابه ، مانا

 هر. ممی کنييافت ی را از او درگترربز یهديهها، مشيتر بار شکرگزارهر چقد. گرداند

و ها ، شگفتیمکنيحس  قلبمانی را در بيشتراری سپاسگذدی و اشو يباتر س زحساا رچقد

آن بر اچند براوند علی اعلی خد. دشومی بيشتر  ماناجر شکرگزاری به  ونداخدی هاداشپا
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ثر ا دركه  يیيباس زحساا اجربه او . ندداگرزمی با مابه را شکرگزارانه س حساا

 یخبرها باو  فاهدابا تحقق و گونه  همعجزت تفاقاابا د، شود می يجااری قلبی اسپاسگذ

ند اوخد. هدد میعجيب داشی پارا  بنده اش به صراط مستقيم، يتو با هدا هاننساا ش ازخو

ز ظن ا بهتر، خيلی خيلی به رحمت الهی مثبتس حساو ااميدوارانه مثبت ر فكاس ابه پاحتی 

ان شاء نعمتهای الهی، ت از لذ اری قلبی وشكرگذ توکل وبا . كندمی عطا  ویبه را  بنده اش

 مانگی اندی وارد زتردخوشاينی جربههات و خواهيم کردا پيدی بيشترل كماو شد رهللا مرتبا 

. خواهند شد  

. يمشوشق عاو خالقشان را  کنيمه نگا فمانو زيبايی های اطرا مانبه زيبايی های خود 

. فرمانروای عادل گيتی ستعالم و ستين را مالكخداوند صاحب تمام زيبايی ها و ثروتها، 

 و يمخود را خرج دين او کن و يمار مخلص پيامبر او و اوليای او باشپرچمددر سپاه او و 

روزی و به نعمت . غالب و پيروز است ، هموارهاعلی وندکه سپاه خدا يمبرای او شمشير بزن

، ستکننده برترين عطاسمت  همه ازكه  مانشتههايم دابه تماعطا کرده و  مااکنون به كه 

.کنيمر فتخاا  

ی که خداوند. مهستي مانسرنوشتار سكاند، موند برتر و نيرومندياخدر كنادر كه می هنگا 

يار واال بندگان را به خاطر سرنوشتی باارزش و هدفی بس حمد و ستايش فقط از آن اوست،

و از ثانيه به ثانيه آن بيشترين بهره را در  يمرا غنيمت بدان مانزندگی . خلق کرده است

داب و شارا،  مانشمندگی ارزندی زيباکشتی ز. يمجهت به دست آوردن رضای الهی ببر

از آب تنی در مسير ل طوو در  يمی هدايت الهی به پيش ببريبااج زمون امياط، در بانشا

در  حضرت حقهدايت به  ما به لطف الهی. ييمگوو شکر  يمببرت لذ اقيانوس نعمتهای الهی 

.ممتصليتو هدايت پيامبر درونی و بيرونی پر  

مانه دشارت و باقدان و بر. نتهابی ا وست ان اكربی  و رحمت پروردگارعظمت  سقيانوا 

هرگاه خداوند تو را اراده شادکامی و خير و پيروزی کند، احدی را توان . وبر به جلو
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ير اوليايش را اطاعت و متابعت نکن که اگر پس غير او و غ .بازگرداندن اراده او نيست

پيرو شياطين و طواغيت شوی، دچار عذاب می شوی و هيچ کس جز خداوند مهربان 

و با ناسپاسی و انکار نعمت ها خودت را مستحق . نخواهد توانست از عذاب نجاتت دهد

.به پيش برو وند علی اعلیعقوبت الهی نکن و پرسرعت و پرتالش در راه خدا  

بدان که تحت سلطنت و قدرت الهی هستی پس از شکوه هيچ کس پروا و انديشه نکن و از 

دشمنان هراس نکن زيرا سلطنت و قدرت الهی بر تو جاويدان و ياری او برای تو هميشگی 

وسته سرشار از روزی خويش نگران نباش زيرا خزانه الهی پر از ارزاق است و پي .ست

از نطفه و علقه و مضغه پديد آورد و اين آفرينش بر او  را انسانخداوند . خواهد ماند

کوچکترين سختی و دشواری نداشت پس مپنداری که از رساندن روزی به تو دچار 

خداوند رساندن روزی تو را بر خود واجب کرده است و . کوچکترين دشواری می شود

اگر تو در انجام عمل واجباتی را هم بر عهده تو قرار داده است اما بدان او کسی نيست که 

واجبت نسبت به او کوتاهی کنی، در برابر عهد و پيمان خود و ادای آنچه بر خود واجب 

او بنی آدم را دوست دارد و به راحتی هزارها هزار ميليارد بنده . کرده است ، کوتاهی کند

ی می از جن و انس و فرشتگان و حيوانات و نباتات و ساير آفريده ها را در آن واحد روز

پس عاشق و دوستدار او باش و در برابر او چنان به بندگی بايست که  بنده ای . رساند

تا لحظه ای که او . خاکسار و عاشق در برابر پادشاهی شکوهمند و با عظمت ايستاده است

را مالقات کنی، از خشم او خود را در ايمنی نبين و به کسی جز او دل مبند و او را بخوان 

به روزی ات قانع . را بخوانی او را نزديک و نيکوکار و مهربان خواهی يافت که هرگاه او

باش که قناعت تو را آسوده و راحت و خوشبخت می کند ولی اگر قانع به قسمتت نباشی، 

ی که فرماندهی و برازندگی تنها از آن خداوند. حيران و سرگردان و مضطرب خواهی شد

عبوديت و او را  .و تو را برای عبادت خود آفريد دهمه چيز را به خاطر تو آفري اوست،

...عبادت کن و لبريز لذت از حضور او در زندگی ات باش  
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ند اود كه خدبمان ماندتا يا مسيمثبت بپرتی الاسود خو ازصبح روز هر  يمهبددت عا د راخو

گونه  هيچون بدرا ها نعمت ردميليا مابه و ست ده اكرم تما مابر د را خوی نعمتها

.ستاشته طی ارزانی داشر وقيد و شت اچشمد  

است که بايد هم جنبه قلبی داشته باشد هم زبانی و  الهینعمت از واجب ترين دستورات شکر 

روز از هر و  يمهميشه خود را در برابر خداوند مهربان مقصر و بدهکار بدان. هم عملی

فتد می ايم ابرروز كه هر  بیخوت تفاقااچگونه شكر " ".دارم نعمت رچقد من":  يمسبپرد خو

تا آورد مين زبه ت و کرامت عز عطایبا ا مرپرمهر ، ند اوچگونه خد" ".ی آورمبه جارا 

."مين باشمروی زند اوخدصفات نمايانگر   

ی از کتاب عظيم هدايتش ، قرآن کريم را به جديدروز در  هربخشايشگر چگونه خداوند "

هر زم و بيشتر بياموروز هر دن را كرگی ندز ستراه دركند كه ز میيم باابرلطف و منتش 

."دارمبرم به جلو گای با سرعت بيشترل مسير كمادر  روز  

شته كه ايعه گذودمن به ر را در شمايی بی نااتواد و ستعداين همه ارحمان ند اوچگونه خد"

."مبرد آن پی میجووبيشتر به روز هر   

ط  نشار و فقط شو، ان شاء هللا هددمی م روی گی اندز دركه قی تفااست كه هر اچگونه "

."و زبانم و قلبم را بيشتر به ستايش و حمد مواليم می گشايدكند می بيشتر شبختی ام را خوو  

ن جهامظلومين، كوچك من به ر بسيای حتی كمكهاچگونه است که به لطف و عنايت الهی "

کنار ساير مومنان در  و مبارزه ام در. کند تبديل میبهشت گونه تر و يباتر نی زجهارا به 

راه خدا با ظلم و استکبار جهانی ، نتايج به اين بزرگی و پيروزی های پی در پی به بار می 

."آورد   
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، شجاعت و محبت نی ازنشد متمار بسيا، منبعی لمبه عنايت الهی در دست كه اچگونه "

عتماد روح و ا سايشی، آنگر، ژرفمش خاطرر از آراسرشاو ست اگرفته ن بخشش جوشيد

."ه امشدبه نفس   

."سته افريدآيبا قامت ز رت وصو شخو ،ظاهر يباا زمر وند حميداست كه خداچگونه "  

و موثر هستم و نافذ رت، پرقدر، قاوبا، متينبه لطف و منت الهی ست كه من اچگونه "

."معيت من باشنددر ين كه از اكنند ر میفتخااها ننساا  

."ستداشتنی استدو وبخش تلذ ،يبار زينقدگی اندزست كه اچگونه "  

شبختی ها ، عدالت خو ظهور اوج نيکی ها،به سمت ، نيا با سرعتدست كه اچگونه "

در سايه لحظه به لحظه ن بهتر شدگسترده و فراگير، نابودی حکومت ظلم و طاغوت و 

."می رودپيش حجت قائم آل دمحم صلی هللا عليه به منجی بشريت، حکومت   

 

گوشه بسيار کوچکی از عطايا و ها الين سؤا. يمسبپرد خوت را از الاسوين م اتماروز هر 

مثبت ت به نكان نديشيدای ابر کنيمتربيت د را هن خوذ. به ماستبان اوند مهرخدی موهبتها

و  ی ابدیلذت ها به  و زيباگی ابدی ندز به. گی و تمرکز بر نعمتها و موهبت های الهیندز

نين اقوم كه نظا ه بشر اين قدرت را عطا نموده استند بخداو. کنيمفكر بهشتی  یهايیيباز

و ها وربان هما كهش را هنذنين اقود و كنری ستكا، ددزسامی  گی اش راندزكه ش را هنذ

، ستای حق اكه صدد درونی شهوهدايت پيامبر بيرونی و بر طبق ، هستندداتش عتقاا

سوسه های دروغ شياطين و زی به ياری الهی ذهنش را از وسازين باد و با اكن زیسازبا

اگر انسان بتواند ذهنش را روی نعمتها متمرکز کند و از . تمرکز بر نکات منفی رها کند

به وجود می آيد و زياده طلبی ها احساس بدی که در اثر تفکرات منفی و ناشکری ها 
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اجتناب کند، در حالت شکرگزاری قلبی قرار می گيرد و به لطف الهی نعمتها بر زندگيش 

. باريدن خواهند گرفت  

به ناخواسته ها و ناشکری ها پشت کن و به زيبايی های ابدی و پيروزی های پايدار که در 

ن كنوا چه هر. سايه مجاهدت و صبر بر ناماليمات مقطعی حاصل می شود، روی کن

 .دش آورده ایجووبه ی ات فكرم نظا وهايت وربا بادت ست كه خوی اچيزن هماهستی، 

ل مبدگی ات ندزشك به تجربه ون بد، تور از شکرگزاری سرشاو يبا و زمثبت نديشه ا هر

.دشومی   

 ه وشكوانی تومیتو . د همين حاال در حال نظاره توست و تو در محضر او هستیناوخد

. س کنیحساد اجوم وبا تمال لحظه حارا در  ونداخد حضور کبريايیدن در عظمت بو

عالم در قدرتمند شاه پادظيم ترين و قدرتمند ترين حضور بنده وارانه خودت را در محضر ع

و در برابر او خاشع و فروتن  در برابر او سجده کن و با او سخن بگو. لحظه حال حس کن

عظمت . که او به قلب بندگانش آگاه و بصير است را در قلبت مالقات کنودود خداوند . باش

يعی، در فکرت عبادت ر عبادت تشرکاخ پادشاهی او را در ذهنت مجسم کن و او را عالوه ب

. ناستاتوری به هر كاجا و هر لحظه،  و هرهمينجا  او .و عبوديت کن  

همه انسانها در مسيری پر پيچ و خم به سوی پروردگار خود در حرکتند و او را به زودی 

کسانی که لحظه مالقات با خداوند را تکذيب و فراموش می کنند، همه . مالقات خواهند کرد

را خيلی زودتر از آنچه فکر  پروردگار. روی را از دست می دهندبت های دنيوی و اخموه

،برقراری ارتباط ثانيه ای را برای شتافتن به سوی معبود. کرد مت خواهيمالقا ممی کني

که رضای او را برمی انگيزد، تلف  عميق تر با او،حمد و ستايش او و انجام هر کاری

خداوند مهربان بيشتر از اشتياق نيکوکارترين بندگانش به مالقات او، مالقات آنان را . يمنکن

چه  مو اگر می دانستي ماگر اشتياق خداوند به بندگان مقربش را درک می کردي. مشتاق است
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، از شوق وصال او در دم عظمتی از لطف و محبت و عشق الهی در انتظار ابرار است

.مجان می سپردي  

 درند تا تو اخورا می همين لحظه تو  او. ندزمی ا صدرا  بندگانشهمين لحظه  قديرند اوخد 

طعم ، او و شهادت به عدالت و رحمت اواو روی و با بندگی و پرستش گر زعجاش اغوآ

زندگی  لهیتحت حکومت ا. وز قيامت و تا ابديت بچشیگی را از حاال و تا رندی زهايیيباز

ه گاآن. بزنکن و به حکومت طاغوت کافر باش و به ريسمان محکم الهی، اوليای او چنگ 

هر چه هست فقط ، وندیخدا با اميد به چنين .تا ابد تجربه خواهی کرد ای رافسانهبهشتی ا

غيرممکن ها را ممکن بخشنده، در کنار خداوند . سته امعجز لی وخوشحا دابی وشاو  عشق

در . وج را ممکن بدانرسيدن به ا ست،بخشنده مواهب بزرگ ی که خداوند در کنار. بدان

ن سختی ها را نجات از بزرگترين مشکالت و برطرف شدن شديدتريرحمان  کنار خداوند

که بنده اش يوسف را از قعر چاه به سلطنت سرزمين  پروردگاری ستاو . ممکن بدان

مصر را مملوک يوسفی قرار داد  او پروردگاری ست که تمامی مردم. بزرگ مصر رساند

که يوسف را مسجود برادرانی قرار  ست پروردگاری او. ک و برده بودوزی مملوکه خود ر

او توشه و اميد بندگانش در . داد که روزی او را به شدت تحقير و قصد جانش را کرده بودند

. و راهنما و فريادرسشان در گرفتاری ها و پناه و مددرسان و همدم جانشان استسختی ها 

که آنان که به  ارسازی چنين پروردگاری مطمئن باشبه او تکيه کن و به مهربانی و ک

سی که پادشاه آسمان ها عميق بردرك ين ابه وقتی . پروردگارشان اطمينان دارند اهل بهشتند

و فقط ست ايكتر دبه تو نزدن گرر و محافظ تو و از رگو زمين همواره مراقب و ياو

ه صيل شدن افارعاراز هم تمشيت و خواست او در زندگيت رخ می دهد و نه احدی جز او، 

می تماازه نداكه به حال لحظه ن هميالهی درنين اعايت قوبازگشت به سوی معبود و ر. ای

ن در روح ازلی كنواهمين ه يندو آه گذشت.  كندمیسفيد ات را  گیندمی زتما، ستابد اتا ازل 

.ستدن افتاق اتفای درحال ابدو ا  
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برای نفع  ن هستی راجهارافع الدرجات و سودبخش و مهرگستر است و پروردگار مهربان  

در جهت مصلحت مومنان كه او را مين افرمی تمات كائناتسخير نموده و  مومنانرسانی به 

اين ديگر اختيار انسان است که می خواهد با هواهای نفس و . كندا می جرانه اماهراست 

زياده خواهی و ستمگری حيات دنيا و آخرت خود را خراب کند و دروغگويی و ناشکری و 

و ايمان و عمل صالح ، آن را در اوج زيبايی و به سمت هالکت و نابودی برود يا با شکر 

به رو همين ثانيه  در و يمانبدارزش ثانيه به ثانيه زندگی را صميم قلب از. شکوه بسازد

زندگی دنيا کوتاه است آنقدر کوتاه . يمپيرو دين او باشمرتبط با او و و  کنيم معبودی سو

حس می کنند کل سالهای  است که کسانی که پس از مرگ وارد صحرای محشر می شوند

به عکس، زندگی اخروی بی نهايت . ، نيم روزی بيشتر طول نکشيده استزندگی دنيا

پس . آنقدر که هر روز قيامت مانند پنجاه هزار سال از زمان دنياست. طوالنی و ابدی ست

برقراری بيشترين ارتباط با از فرصت ها برای و  يمبه دنبال کارهای لغو و بيهوده نرو

.يماستفاده کندارد،  يی که رضای الهی را در پیانجام بهترين هاود و معب  

  

خداوند تبارک و تعالی، ساختار وجودی و فطرت انسان را بر همان الگوی فطرت بی 

روحی که در . ستروح الهی به ه معطرشد انسان وجود .نهايت خود، خلق نموده است

با . بی نهايت است جذابيت روح آدمیزيبايی و . بردارنده صفات جمال و جالل الهی ست

خودت را به اين جسم  ،روحتبه وديعه سپرده شده در انکار جذابيت و زيبايی بی نهايت 

به دنيای مادی راضی نشو که محبوس کردن روحت در دنيای . فانی خاکی محدود نکن

روح . مادی محدود و سرگرم شدن و مشغول شدن به آن، آن را در عذاب حبس می کند

قدر خودت را بدان و خودت را . دمی را جز وصل به وجود بی نهايت الهی آرام نمی کندآ

ثر دنياخواهی به که نوعا در ا پيشين اشتباهو رفتارهای  همه عادات و عقايداز . کم نفروش

اين وعده الهی ست که با توبه کن و الهی ات را به بند دنيا اسير نموده،  وجود آمده و روح

خدا آن قدر عظيم  مهربانی .گذشته پاک خواهد شد گناهان ، اثر سوءاعمال حتوبه و اصال
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می کند و اثر در آينده را تبديل به نيکی و حسنه گذشته زشتی ها و گناهان  ،است که با توبه

. نيکی و حسنه ای که انجام نداده ای را وارد زندگی پس از توبه می نمايد  

در مورد آن آرزوهايت که  .ستاخدتوجه و محبت مای گر، از هاتحقق هر کدام از آرزو

خداوند آن قدر . اجابت نشده بدان صالح و خير تو در اجابت نشدن آن تا زمان حاال بوده

مهربان است که بهتر از آن را در آينده دنيا هر زمان که صالحت باشد يا در آخرت به تو 

.عطا خواهد کرد   

انجام به ل همين لحظه حارسول از فرشتگان درو بسياری توست  ارنگهد ن وند نگهبااوخد

 .كنگی نداو زبا و كن ی او به سوتقوای الهی پيشه کن، رو . مشغولنديت تو اهد امور تو و

و با جان و مالشان جهاد کنند، نزد خدا مقام  يمان آورند و در راه خدا مهاجرتکسانی که ا

وند آنان را به رحمت و خوشنودی خدا .های بسيار باال دارند و همان رستگاران ابدی اند

با مشاهده آيات الهی قلبت را به . ظيم مژده داده استخود و باغ های ابدی بهشت و اجری ع

و  با جان و مال خود جهاد کنو مشتاقانه خالصانه در راه خدا روی عشق الهی بگشا و 

ای عالم به پرچم حق را در کرانه ه ان شاء هللا همراه ساير مجاهدانبرای آن روز که 

بر همه ابررا در  را برگزيده است و آنان مومنانند اوخد. خود را آماده کن ،اهتزاز درآوری

با خداوند جهاد بيش از توان کسی از او طلب نکرده است و  .می کندو عزيز از فراسرعالم 

 خود او. تکليف جهاد ، ميزان تسليم بندگانش را می آزمايد و از آنان نتيجه و فتح نمی طلبد

و رساننده آنان به مقصود برای مومنان و فتح به وجود آورنده نتايج پيروزی و سرافرازی 

مفعول مشيت او می  ،اوامر او خود، فاعل است و بندگان مجاهدش با تسليم در برابر  .است

  .شوند

صبر اب جواو  .صبر کن. ندمتصل الهیی نگرانهايت تون بیبه جريا مجاهدان راه خدا 

ان : ست که در قرآن کريم فرمود حضرت باری تعالی وعده ين و ا. هددمی را  صابران

سازش نکن و  دشمنان قسم خورده اسالم صالح باش و با .الصالحوناالرض يرثها عبادی 
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به مقام شاهدان بر مردم می را نيکوکار او به زودی مومنان  .در جبهه مقاومت اسالمی بمان

....و آزادی عظيم عطا خواهد کردنهايی ی غلبه و پيروزرساند و آنان را   

د هاخومقاوم در برابر طاغوت مومنان ساير و به تو می بينی كه را مين زين می اتما و

...بخشيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتمفصل   

 

ستی و هميشگی ابداتو روح نين اقو  
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به اطاعت اوامر الهی راضی و . توكل كناو به . شباارشكرگذ .تسليم پروردگارت باش

 زکات و نماز به و دار پا به را نماز .ششته بابه آيات رحمت الهی ايمان دا. خوشنود باش

 پروردگارت .و قيامت را زياد ياد کن در برابر پروردگارت خضوع و خشوع کن .کن امر

ظالم دستور انسان ببخش و هرگز از  به عدل امر کن و خطای انسانها را .را سپاس گو

و و يار نش اپرستانيدن و گانيفروما و گمراهان و منحرفان راه پيرو. نزورگو اطاعت نک

.مظلوم باش  

 

 

تمامی انسانها پس از مرگ دوباره زنده خواهند شد و در روز قيامت در پيشگاه خداوند 

آن روز برای انسانهای مومن بسيار باشکوه و فرح بخش و . شد  مهربان حاضر خواهند

در دنيا در آن روز مومنانی که . برای ظالمان و انکار کنندگان بسيار سخت و دردناک است

ر به شعووارد درگاه ربوی می شوند،  و با قلب سليماه اعمال صالح همرنيکوکار بوده اند و 

يی يبازست كه هگاند و آنشومیصل و هميشگی ومستقيم ر به طويی الهی ناو دا

در آن روز مومنان و صالحان . اهند کردخوگی حقيقی را درك ندو جاودان زصفناپذيرو

سراسر عشق و تا ابد کرد  و  ندهاسطه تجربه خوون وابدد را ند به خواونهايت خدعشق بی

اما ظالمانی که سبب اشاعه فحشا و منکرات و گناه ها . لذت و يکپارچه سرور خواهند شد

در زمين شدند و در زمين فساد کردند و خون بندگان خدا را به ناحق ريختند و توبه نکردند، 

ند و منع خير ها که مانع راه خدا می شد همان. و خواری ابدی مخلد خواهند شد در عذاب

برای . کردند کردند و از ياد خدا روی گردان بودند و مسکين و فقير را اطعام نمی می

زندگی دنيايی با همه سختی ها و رنج مومنانی که همواره به درگاه خداوند انابه می کردند، 

و . خواهد بود هايش محل عبور به سمت ابديتی پر از لذت و خوشی و نعمت و نجات

و از  يمكنگی ندصالحانه زتا ده فرستاا ما را به زندگی دنيكه دارد ست ر ما را دوچقدند اوخد
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بدان . يمبچشروحی را بی نهايت دی شا الهی وعشق  ،ی ابدیعم سربلندبستر دنيای پست، ط

 کی درنيو صميميت بی و خورانی شمع نوای آوردن بررت زيادی قدخداوند به هر انسان 

پس به شکل های مختلف . ارزه با بدی ها و ظلمها عطا کرده استو مبها ننسان ساير اميا

ها تشويق و امر کن و از زشتی ها و ظلم ها نهی  معروفاحسان و عدالت، ديگران را به 

منجر به ، ه ترک نهی از منکرنباش ک و منفعل فساد و گناه ساکت و در برابر تجاوز، کن

ديگران . عقوبت بدی داردجامعه انسانی اشاعه و عادی شدن منکرها می گردد و برای کل 

را به راه نورانی اسالم و به مهربانی و بخشش و صبر توصيه کن و در برابر زورگويان 

.هواپرست مقاومت کن  

 .ددگرز میتو باد به خونيا و آخرت ن در دقيقاً عين هماهر عملی در اين دنيا انجام دهی، د

ند و قسمتی از شوتو ذخيره میل اعماافکار و . م داده اینجادت ابا خوم دهی، نجاعملی اهر

ماند تا روز قيامت  به تمام و کمال باقی می آند و روح و حقيقت شومیت منتقل به جسمآن 

را صل اين ند، ابيايدی مای نيادين اين كه به از اتا قبل انسانها از ازل . به آن سنجيده شوی

و در جواب  تندنسرسان آنهاست می داتنها و تنها خداوند پروردگار و هادی و روزی كه 

آنان برای مالقات ابدی با معشوق يگانه در اجل حتمی قرار . الست بربکم ، بلی پاسخ دادند

گذاشتند و برای دست يافتن به آرمان وصال معشوق در بهترين و کامل ترين حالتی که 

 عشق ايمان، امانتمخلوقی می تواند تجربه کند، با شرط داشتن اختيار انتخاب بين کفر و 

رسل مکرر با وجود اتمام حجت ، بعضی از آنان ندمدآنيا دين ابه  قتیوما ا. الهی را پذيرفتند

هدف . فراموش کردندانکار و را  آيات الهی ند وشد الهی بر آنان، خودخواسته تابع شياطين

 ی را که از عالمالهعشق ، و امانت آن به دنيا آمدند، ربانيت خداوندخلقتشان، دليلی که برای 

زر بر دوش گرفته بودند، همه و همه را از خاطر بردند و مشغول سرگرمی های دنيای 

.شدند  فساد در زمينمعشوق های دروغين و پست و   
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عمالت به و او گرايش ها افکار نتيجه كامل تا ابد، هر ثانيه در كه  ش شته باد دابه ياهميشه 

ايمان بياور و به پروردگارت بهترين حس ظن را  پس به بهترين قول. ددگرز میسمتت با

.داشته باش و با انجام اعمال صالح، برای دريافت عظيم ترين موهبتها اميد داشته باش  

. رزعشق بو. كنگذاری شكر. كننيکی  .به آيات و رسل الهی دوباره و دوباره ايمان بياور

دنيا پرست زياده خواه  هرگز تابع اميال شخص. شيكتاپرست با. ارست بددو. دمت كنخ

قلبت را از غرور و  .نفست را از هواها منع کن. زه کنبا فسادها و زشتی ها مبار.  نشو

با همسايه رابطه نيکو . يتيم را گرامی دار. مسکين و فقير را اطعام کن. نخوت پاک کن

اموالت را طبق فقه اسالم  خمس. ديگران را به اطعام مسکين تشويق کن.  برقرار کن

و از ببر از نعمتهای حالل در حد الزم استفاده کن و لذت. خويشاوندانت را شاد کن. بپرداز

. نبزف حرا با خد. نيايش كن. در سختی ها صبور و محکم و شاد باش. اسراف دوری کن

ه و در برابر ظلم مستکبران و دشمنان خدا مقاومت و ايستادگی بدن نشاا به خدرا عشقت 

بورز و قت اصدمتواضعانه و رحيمانه و بسيار مهربانانه رفتار کن، با پدر و مادرت . کن

حرف حق را بگو حتی اگر به ضرر خودت يا خانواده ات باشد و از کسی جز پروردگارت 

.پروا نکن  

هرگز به منکران عنود و حسود و . ار و با آنان رحيمانه رفتار کنست بدبندگان صالح را دو

ظالم که هر پيمانی را می شکنند و به مظلومين رحم نمی کنند اعتماد نکن و با آنان درشت 

به مظلومی که تحت ظلم ظالم مستکبری انقدر تحت فشار . و قدرتمند و با صالبت رفتار کن

ه آرزو می کند از دياری که در آن به شدت تحت ظلم قرار گرفته نجات پيدا قرار گرفته ک

کسی که دنيا را برای به دست آوردن آخرت می فروشد، بايد در راه خدا با . کند کمک کن

با ياران و . ظالمان مستکبر که مستضعفان را آواره و شکنجه و آزار می کنند، پيکار کند

ينا نيرنگ و توطئه شيطان در برابر اراده خدا که پشتيبان سپاهيان شيطان پيکار کن که يق

. اصحاب شيطان، قطعا باطل و از ميان رفتنی هستند. مومنان است، سست و بی پايه است

آن کسی که با ورود اصحاب حق به ميدان، اصحاب باطل را از ميان برخواهد داشت و آنان 
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آن کسی که همه اعمال صالح . ترا خوار و محو خواهد نمود خداوند شکست ناپذير اس

يمش هم را بی کم و کاست و بدون نقصان و ظلم جبران خواهد کرد و از فضل عظ بندگانش

خداوند با واسطه های . بازخواهد گرداند، خداوند مهربان است آنانبر آن خواهد افزود و به 

ل و غفور و قدرشناس و عادکه ا را جبران خواهد کرد بندگانشنيکی های  مختلف تمامی

برای و خداوند در حد عظمت خودش  ندکن نيکی می شاندر حد توان بازويبندگان . است

  .کند جبران می آنان

 گی وبخشندو گذشت بی و نيکی و خوصداقت، وفای به عهد، بازگرداندن امانات، احسان، 

به ريم آن کقردر كه نی نساانيك ت صفاو ساير  رنی و ايستادگی در برابر ظالم مستکبمهربا

بازگشت اعمال، ين و اند داگرزمیها باآنفاعل  بهد را قيقا عين خو، دسته اشدرش ها سفاآن

ه بنا شدس آن ساابر ت كائنام ست كه تمانی اقانون، ين قانوا. ستت اكائنان قانومهم ترين 

افکار و نگرش ها و رفتار و اعمال انعکاس تمام . دهد بواخوده و بد بواتا و از ازل ست ا

. اصابت خواهد کرد به زودی به خودشدر هستی منتشر و گسترده می شود و  سانان  

، بازگشت افکار و بازگشت کوچکترين ذره کار خير يا شری که انجام داده ای و خواهی داد

ر شکل اتم و اکمل و را به زودی در دنيا و د ا و ظن ها و بازگشت سخنان و کالمتپنداره

در برابر  ی تابگيررا  مستضعفاد فراست دگر اپس . در آخرت خواهی ديدپايدار آن 

د هاخورا  توست به واسطه افراد مختلف، د ند ، خداوتمند شوندرقد ظالمان توان دفاع يابند و

مهربان به   خداوند دهی، ميد اها ننسااگر به ا. د کنیصعو بيشترروی و تا باالتر گرفت 

تهای مختلف و به واسطه فرشتگان بشارت دهنده برای واسطه انسانهای مختلف، موقعي

البته اينان همه بشارت . خواهد کرد تقام ها و موقعيتهای ابدی اميدواررسيدن به واالترين م

، حسن ظن اگر در افکارت. دهنده اند و ياری و فتح جز از سوی خداوند قادر يگانه نيست

بپرورانی، خداوند را ف و فضل الهی به پروردگارت و ايمان به آينده های سرشار از لط

شکور پاداش ظن نيکی که به او داشتی را به بهترين شکل خواهد داد و بسيار بيش از حسن 

اگر خداوند را بسيار ستايش و حمد و تعريف و تمجيد و . ظنت را به تو عطا خواهد نمود
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تشکر کنی، خداوند خوبی که جبران کننده و جزادهنده و دارای فضل عظيم است، هم تو را 

اگر با انجام اعمال صالح، نعمتهای خداوند . مورد حمد و ستايش مخلوقاتش قرار خواهد داد

و خوشحال و شادمان و مسرور باشی، را قدردانی کنی و شکر گويی و به خاطر نعمتهای ا

ب و شادی و سرور خوس حسايقی، اطربه امر خدا به فلك هر لحظه ه و ماو مانه زمين و ز

ياری مظلومين و ايستادگی در برابر قف د را وگر خوا. دهند كرابه تو تقديم خوی را بيشتر

، ان از زندگی اتد و دست ظالمند كرهاقف تو خود را وخودم به اذن خداوند مرظالم کنی، 

از شهرت و از دنيايت قطع خواهد شد و خداوند به تو امنيت و استقالل و عزت و ابهت 

هی و در حقشان نيکی کنی، خداوند ان شاء هللا عشق بد انيگردگر به ا. عطا خواهد کرد

ايمان و عمل . عشق و محبت تو را به دلشان خواهد انداخت و تو را محبوب خواهد گرداند

د و خوای برور را سرشی و سر خواسرگی ندن چيزی ست که توسط آن زصالح آ

. خواهی ساختفيانت اطرا  

شبختی قرآن کريم و هدايت خونردبان . صبور باش که وعده نصرت و فتح الهی حق است

گرفته ار پاهايت قری ست جلودرهاست كه لسااهل بيت پيامبر اکرم صلی هللا عليه و آله 

ند محكم اوخدقدرتمند ن ستاد. وباال برن يمان و اطميناابا و  بگير  آنبه را ستهايت د. ستا

.الهی هستیعشق و حمت و رحاطه لطف در اتو هميشه . ستاشته دانگه  پشترا از تو   

با . ستاتغييرناپذير ار و پايدو ثابت ن هميشه ين جهانی احاسنن الهی يا همان قوانين رو

به به مظلوم، كمك و خدمت ورزی و عشقن انوبا ق. يرسیمشبختی به خواری شكرگزن قانو

دنی نكرورشجاعت بای و آزادگی و آزادبه ستی، يكتاپرن با قانو. سیميرت انسانيت لذدرك 

با توبه از گناهان . قلوب و رستگاری و نيکبختی می رسیبه فتح ن، يمان ابا قانو. رسیمی 

قوبت گناهان پاک ميشود و با ، طبق وعده الهی، کارما يا عصميم به جبران گذشتهگذشته و ت

کفر پس از ايمان يا فساد پس از اصالح و ظلم و ستم پس از نيکی، اعمال نيک گذشته حبط 

مسلط بر را تو خداوند  .و باطل ميشود و روح انسان وارد جهنم و نکبت و هالکت می شود

انگونه درو هر گونه با انديشه و گفتار و اعمالت بکاری، هم. ار داده استقردت خوگی ندز
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انديشه و نيت به سمت صاحب او برمی  سخن و طبق وعده الهی هر عمل و. خواهی کرد

عقوبت اعمال بد گذشته را از او می  ،گردد مگر شخص توبه کاری که خداوند به دليل توبه

که به دليل کفر پس  یمی کند و يا شخصگرداند و حتی اعمال بد او را به عمل نيک تبديل 

. بی اثر می گردد مال نيک گذشته اوايمان، اعاز   

بسيار مطالعه و  فروع اين دين زيبا و مفاهيم آن در مورد اصول دين اسالم ناب دمحمی و

دريای ژرفی از مفاهيم عميق روحانی در هر کدام از اصول و فروع دين اسالم . تحقيق کن

آيين اسالم ناب دمحمی يگانه عرفان حق است که توسط تمام امامان تبليغ و تشريح . نهفته است

 اين دين روشنگر ، سيری است که ابتدا و انتهای آن نور و روشنی و هدايت است و. شد

آدمی با اطاعت قرآن و اهل بيت . آدمی را به سعادت حقيقی دنيا و آخرت می رساند

و توفيق و است پيروزی  مسيری قدم می گذارد کهو اجرای دستورات آنان، در ( ص)پيامبر

در صورت نافرمانی و تکذيب آيين حق و تبعيت از راه های کج و منحرف و دروغين، 

.د شددچار ظلمت و گمراهی و عذاب خواه  

دت را سعاو مش لی و آراخوشحاخداوند برای انسان  .ند برای انسان آسانی می خواهدخداو

او برای انسان موفقيت و . و توانگری را می خواهد او برای انسان پيروزی. دمی خواه

و تمامی احکام اصول و فروع دين نجات بخش اسالم از توحيد و . سربلندی را می خواهد

تا نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر به معروف و و امامت  و عدلنبوت و معاد 

. نهی از منکر و تولی و تبری و جهاد، انسان را به سر منزل همين موهبت ها ميرساند

تمامی آنچه در اين دين از آن نهی شده از جمله کجروی و ستمگری و فساد و فحشا برای 

.نجات بشريت از فساد و تباهی ست   

و منيت ش در امطمئن بای توحيد و ايمان و شکرگذاری هستی، يباز حالدر  كهوقتی تا 

حالت در كه می هنگا. هستی رگاوردپردی ماافرو برتر رت قدو نيرومند حفاظت كامل 

او هستی، کائنات به به ن يمااوند مهربان و اتسليم به خدی مادی و ياد قيامت و نيايی از دهار
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، توای هند تا بردمی ست دست به دهمه كس و همه چيز و يد در می آبه خدمت تو اذن خدا 

 ار و موحد باششكرگذتسليم امر الهی و  پس فقط. پيش ببرنده شکل ببه بهترين را همه چيز 

.و صبر جميل کن  

. دكراهی خوس حسازمين ا به خالق آسمانها وتسليم م هنگاور را در سرت و عظيمترين لذ

امر و تسليم . دشوب میمستجای فطری ات هامی آرزوتمااست که  به خداوند بودن تسليمدر 

از عظيمتر ربسيار بسيايی يااهده بدزه جاش و با تسليم در برابر مقام ربوبی اباتقدير الهی 

عشق . دشوه به تو بخشيدپروردگارت سمت از  از جايی که گمان نمی کردی،هايتآرزو

عشق گی درندزكل . ستاتسليم كامل ی معنا به، به يگانه خالق عاشقن حقيقی يماحقيقی و ا

كه ری را هر كا .سدرمی عشق به هللا به بهشت راه . دشومیه خالصخداوند عالم به يگانه 

روزی كه تنها منبع ر گاوردتا پرخداوند مهربان انجام بده خاطر  فقط بهدهی، می م نجاا

ات،  گیندد زبعام اتماوقتی در . هدقی دترو شد را رتو ، ستائيس عالم ركه تنها و او ست ا

ی نظر بگيررا در  اوعشق به و  الهیرضای همه اول از  معنویچه علمی، چه لی، چه ما

هر چه ، ندخداو. د درآورده ایبه تملك خوخوشبختی راستين را  حقيقی وعلم حقيقی، لت دو

اش ش و هميشه در ياد و ذکر او بشته بااو را در دل دامحبت . دشو، میفرمايداراده كه را 

.او بهترين حافظ و برترين ياور است. در آوردبه محبت تو را عالم دل تا   

ط نت فقدرو عشقعميق ترين و ست امنحصر د الهی جووط به تو فقحقيقی كه عشق ان بد

و هستند پروردگار بنده مملوک و ها ننسااباشد كه همه دت يا .ستر اگاوردمتعلق به پر

زيبايی  جذابيت ها وتمامی  .آنان خالق يگانه استی يا باطنی مالک هر صفت نيکوی ظاهر

اراده كه اوست . عطای خداوند و لطف و هديه او به آنان است، رادظاهری اف ياهای درونی 

همه وابسته اند و هيچ از . اد صاحب کماالت و زيبايی ها و برکات باشندفراين اكه ده كر

وقين از جمله تمام انسان ها عاجزند مخل. د و او يگانه علت مستقل در عالم استخود ندارن

جذابيتی که به آنان عطا محبوبيت و از به دست آوردن هر صفت از صفات جمال و کمال و 

جذابيت ها و محبوبيت ها و عطا کننده تمامی . هر کس هر چه دارد از خدا دارد. شده است
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و انسان ها می ق جمع تمام جذابيت هايی که در آفا. مالک و صاحب جذابيت ها خداوندست

فکر کن او چقدر جذاب است که جمع تمام جذابيت های عالم . بينی، مخلوق باری تعالی ست

فقط گوشه ای کوچک از جلوه جذابيت او آن هم در خلق است چه برسد به جذابيت وجود 

جمع تمام عشق های پاکی که تمام انسان های عالم از گذشتگان تا آيندگان تجربه . خودش

فکر کن او چقدر معشوق است که جمع  .مخلوق خداوندستو تجربه خواهند کرد، کرده اند 

تمام عشق هايی که در قلب جميع بندگان از ازل تا ابد به وجود آمده و خواهد آمد، نسبت به 

خالق کماالت و صفات نيکو . را عاشق شوها  زيبايیخالق  پس .او بوده و خواهد بود آيات

 راگ. قرار بده در انحصار محبوب يگانهرا قلبت حقيقی  عشق شديدترين .را عاشق شو

اين آن شخص نيست که مالک اين شهادت بده ديدی،  را در هر شخصی کماالتزيبايی ها و 

آنقدر بت های  .استاو عطا کرده  اينها نعمتهای الهی ست که خداوند به. صفات است

دروغينی که در ذهنت ساختی و صفات الهی را به آنان نسبت دادی را بشکن تا همه معشوق 

بيشترين حرمت و . های دروغين در نظرت محو و ناپديد شوند و جز يگانه کسی را نپرستی

مهم ترين و بزرگترين، کريم ترين، احترام را برای روح الهی قائل شو که وجود الهی 

شهادت بده به مفهوم عظيم " . هللا اکبر"شهادت بده به مفهوم . استباارزش ترين وجود عالم 

حقير دروغين معشوق های توهم بگذار شهادت بده معشوقی جز او نيست و " . ال اله اال هللا"

ال باشند و تو با ديدن آيات جمال جم دنيای کوتاه و حقيرفريب خورده ا برای عاشقان دني

عشق به معبود . را بيشتر و بيشتر در دلت بپرورانحقيقی يگانه آفرين يگانه، محبت معبود 

و آيات جذابيت  .همه چيزت را فدا کنی ،آنقدر می ارزد که برای به دست آوردن عشقش

ببين و از سوختن در از آفاق تا انفس عالم کرانه های خداوند را در و معشوقيت زيبايی 

 .و سر تعظيم در برابر اين همه زيبايی و جذابيت ذات پاکش فرود آورعشق او ابا نکن 

از  .تمايل شديد فطری ات برای رسيدن به خلوت با يگانه معشوق حقيقی را سرکوب نکن

باشی و تنها به او فکر کنی عالميان معشوق يگانه  اينکه سخت تر از همه مجنون ها، مجنون

از اينکه آنقدر در عشقش به پيش . و بنگری، ابا نکنو تنها صدای او را بشنوی و تنها به ا
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. را طلبد، ابا نکنيگانه روی که آرام و قرار از دست دهی و بند بند وجودت وصال معشوق 

برای به دست آوردن رضايش و  عشقش بسوزی که از جان و نفس خودتاز اينکه آنقدر در 

رت دلت در عشق او، تو را از رکون و ميل شديد به خالق و اسا. وصالش بگذری، ابا نکن

تبديل  ست كهرت اگاوردبه پردر راه عشق . همه بدی ها نجات می دهد و رستگارت می کند

و به مقام های بسيار واال دست پيدا می  یشومیخوشبختترين و عالمترين ، يباترينزبه 

.کنی  

صانه خالكه ين امحض به . خداوند را با ترس و اشتياق بخوان و خودش را از خودش بخواه

به حسن ظن او در آفرينشت و رحم و مهربانی بی . جابت می کنداانی، او تو را بخوا را خد

و عالم د منحصر به فردر و خالق قااو . نهايت او در پرورش و تربيتت ايمان داشته باش

او صاحب . كمك بگيراهی از او خومیهر چه كه ای به دست آوردن پس بر. ستن اعالميا

عطا و بخشش الهی در . كندمیتو خلق ای بررا عظيمترينها ست واگر بخواهد فضل عظيم ا

ها بر ننساا. همه جنبه ها ، هميشگی و مستمر و مادی و معنوی و دنيوی و اخروی ست

می مين زبر نيکويی و برکت هر چه . خالق توستاز تنها تاثير . ثر هستندبی اتو گی ندز

م نجاا اخدری را به نيت رضای كا هر. ستده اكر خلقآن را مين و زها نسماآخالق بينی، 

پيش به دست آوردن رضای الهی راه عدالت و احسان و صله رحم را در به قصد وقتی . هبد

ت کسی که رضای خالق را به دس. كندمیغالب ن جهام بر تما را تووی الهی نيری، گير

ر خدا دنبال رضای غيخلق را به او عطا می کند و کسی که آورد، خداوند رضايت و محبت 

خشم . نارضايی و طرد همه خلق را به جان خود خريده است رضای خدا را زير پا گزارد،

از راه در قضاوت يا رفتار نسبت به آنان، عث نشود بغض شخصی نسبت به گروهی بايا 

چه با آنان که به آنان محبت داری و چه با آنان که به آنان بغض  .عدالت منحرف شوی

تقوای الهی  .لهی نزديکتر استی با عدالت برخورد کن که عدالت به تقوای اشخصی دار

ف رسيدن هر صاحب حقی به با هدرا ها داوند آنكه خاحکام الهی طبق  برداشته باش و 

کن و بدان عمل ده است، ضع كرحقوقش و افزايش عدالت و صلح و آشتی بين انسانها و
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و حمت و رهد می دفضل نيكو و كند میفظ حرا تو وی الهی نيروقتی تقوا پيشه کنی، 

قيام کننده به قسط و عدل باش و برای خداوند بر اساس حق و . كندمیبه تو عطا را گشايش 

برای احيای حق شهادت بده حتی اگر شهادتت بر ضد خودت يا ضد پدر و مادرت يا 

را وادار به مواظب باش حب نفس يا دوستی و محبت نسبت به فاميل تو . خويشاوندانت باشد

ر از رعايت رعايت حق خداوند و قيام به عدل مهم ت. ترک عدل و شهادت به ناحق نکند

پيروی نکن که  خودت يا هوا و هوس ديگران پس از هوا و هوس. خواست اطرافيانت است

و خداوند عاشق بندگان با تقوا و . ممکن است از راه حق منحرف شوی و بی عدالتی کنی

وقتی به بازوان پرتوان خدا اعتماد کنی و به مصلحت انديشی و . ستعدالت پيشه خود ا

خيرخواهی او در پس اتفاقات به ظاهر مخالف اعتقاد داشته باشی و برای قسط و عدل قيام 

ام كررا زيبا خلق و اتو خالق آسمانها و زمين . توستر يانی الهی سماآبخت و لت کنی، دو

رده و به تو راه خير و شر را نمايانده تا از عدالت را چشم و گوش و قلب عطا کتو ده و كر

و قيد بی لطف  .و حق گويی منحرف نشوی اما تعداد کمی از بندگان او شکرگزار هستند

د و اجابت کننده شنورا میعاهايت دست كه همه او کسی ا. ستتوق همراه معشوط شر

ن و در بمادار فاو اوبه . كمك توستور و يار و يااره همواو . دعای دعاکنندگان است

وز پيررت ست كه قدتنها او. اهبخواز او فقط  . صراط مستقيم عدالت و حق گويی بمان

. ردرا داتو ن و نجات دادن نيدداموفق گردن و كر  

نی ما، در زكه بايدی را چيزت آور آنحيرشکلی به و ند دامی ار را سراهمه خداوند متعال 

هر ند اتومیكه کسی تنها . عطا می کندبه تو  جايی که فکرش را نمی کنی، از كه بايد

را بر ها م راهست كه تماافقط خد .ستوند بزرگ اخددش درآورد، به گررا عظيم  وینير

فقط . ستی اوناايد تودر همه چيز . ندرا ميداست كه مسير افقط خد. كندز میبابندگان نيک 

خداوند ی که نجات مسيردر . ندگی ات را می داندشبختی زخويی طالر بشاآست كه مسير او

کن و دين او  او را ياریگرامی رسول . به پيش برو را به آن هدايت کرده رحمان بندگانش

او . یبگيراب جوارد، موم تمان، در طمينااتكيه كن تا با  رحمتشبه را تبليغ کن و 
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ن و پروراندنيا ل احداث و تکميل نمودن دحادر لحظه به لحظه و . م استسرپرست عال

و،هميشه ين همه نيرابا کسی يك . و بزرگی ست مهربانیر از سرشااو . ستبندگانش 

ی در تمام عالم برترغلبه و . ستوند قادر و بلند مرتبه اخدو او ست کنارت ا درمهربانانه 

و ها نسماآخالق و او ست او يکی. ستت اعظم كائنااو قدرت ا. اوند استخداز آن فقط 

. و سرباز اوست بندههمه عالم هست وهمه عالم در  همه جات كه سنی اهماو او ست امين ز

.و جنود آسمانها و زمين از آن اوستست ن اكه تنها خالق جهاش باايی يكتاپرست خد  

به خداوند مهربان و رسول او و حجت قائم آل دمحم صلی هللا عليه و آله مومن باش و خدا را 

نی آزاده و غيور برسی نسازی انيابیبه ابی و بندگی کن تا از بندگی هر کس جز او رهايی ي

د موجوکامل ترين و باکرامت ترين انسان . ی را بچشیرت و آزادی حقيققدو غنا ت لذو 

و حد است و روح او برای طی مراحل کمال و عروج به مقامات واالتر خلق شده ت كائنا

بدی دعوت کرده و دت اسعايی و يباخداوند تو را به دارالسالم يا اوج ز. زی نداردمر

س ساتو بر ا. شياطين در جبهه مخالف بندگی خدا تو را می خوانند تا تو را به دوزخ بکشانند

 به لطفتا و با شياطين مبارزه کن كن گی ندهدايت های پيامبر درونی و پيامبر بيرونی ز

.واز کنیپرشبختی خوسعادت و اوج  در الهی  

و مسئول  سعادت ست اخويش ی نياه دفرماندرش ختيارت اند با قداوخدلطف به نی نساهر ا

و بهترين توانی با ايمان و عمل صالح  دت میعالم خودرتو . يا شقاوت خود است

عاقبت را بسازی و با کفر و انکار و استکبار، بدترين و پر عذاب ترين عاقبت ترين هباشكو

الهی خير ر وحاطه ناری، در اشكرگذ ويكتاپرست مومن و كه می هنگا. را تجربه کنی

کنی و مظلوم را  در راه خدا همراه ساير مومنان با ظلم ظالم مبارزه میكه می هنگا. هستی

ی غلبه و هاياری می کنی، نيروی الهی به طور کامل از تو پشتيبانی می کند و دروازه

و  تفاخر و تکبر اما اگر به دنبال. گشايد میبه رويت سا ه آمعجزشکلی به پيروزی را 

ظلم و فساد شوی، هيچ کس نخواهد توانست تو را از شهوات حرام و ، دچار افزون طلبی

.اعمالت نجات دهدپرعذاب عقوبت   
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و با جان و مال خود برای تثبيت حاکميت الهی و دفاع از  مالحظه امر الهی را بکن

در ازای  خداوند جان و مال مومنان را. مرزهای اعتقادی و جغرافيايی اسالم ناب تالش کن

مومنانی که با دشمنان اسالم که به کيان . بهشت برين ابدی از آنان خريداری نموده است

آنان که با . جنگند و می کشند و کشته می شوند جوامع اسالمی ظالمانه حمله کرده اند، می

جان بسياری از مظلومين و مستضعفان را حفظ می کنند و جلوی ظلم و  ،اهدای جان خود

ود قرار بر عهده خرا خداوند متعال اين وعده حق . يشتر ظالمان را می گيرندخونريزی ب

 حضرت باری تعالیبا . ورات و انجيل ذکر شده بودکه پيش از قرآن کريم در ت داده است

معامله کن و از نتيحه معامله مطمئن باش که اين معامله همان پيروزی عظيم و کاميابی 

قسم خورده ی اسالم صبور و با استقامت باش که ياری  در مبارزه با دشمنان. ابدی است

خداوند همراه صابران است و خداوند آن مومنان را که در راه او در صف پيکار با کافران 

با ساير مومنان مقاوم در برابر  .، بسيار دوست می داردمانند سدی آهنين همدست و پايدارند

همواره پرشور و پر اميد و نيرومند باش استکبار جهانی متحد باش و سست و خسته نشو و 

و به ياد داشته باش که طبق وعده صريح قرآن کريم اگر در برابر هر هجوم دشمنان اسالم، 

در هر عرصه ای که به مومنان حمله می کنند از نظامی يا اقتصادی يا فرهنگی، متحد با 

ند شد و از حمله دست ساير مومنان دفاع و استقامت کنی، دشمنان از پيروزی مايوس خواه

. خواهند کشيد و به جنگ پشت خواهند کرد و خود با پای خود از ميدان فرار خواهند نمود

فرار قريب دشمنان اسالم در صورت پايداری مومنان، سنت کيهانی الهی ست که در تمامی 

 امم پيشين در هر عرصه رويارويی مومنان و کافران به وقوع پيوسته و سنت های الهی از

طوالنی گذشته تا حال و از زمان های دنيا در  و .ابتدای خلقت تا انتهای آن تغييرپذير نيست

خواری و شکست  و استمومنان  همواره شاهد پيروزی ها و توفيقات ،حال تا آينده

. مستکبران و عنودان   

صبر و مقاومت سايه  ش را بکنی، دركه فكران اسالم نپيروزی  بزرگی در مقابل دشمهر 

تجلی تحقق ، خدامان و جهاد در راه ياتو با . ل خواهد شدلوصواحتن و راساان شاء هللا آ
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ظلم و تجاوز استکبار پاداش مجاهدت مجاهدان،  شکور درخداوند د و بواهی خو وعده الهی

.جهانی را از کشورهای مظلوم و مسلمان دفع خواهد نمود  

شاهرگ سيطره غرب ( ره)و امام خامنه ای (ره)مانند مردان مقاوم راه خدا مثل امام خمينی 

هنگامی که تيری به سمت . و حکومت آمريکای ظالم خونخوار را هدف بگير و شليک کن

دشمنان قسم خورده ی خدا و رسول او پرتاب می کنی اين تو نيستی که تير می زنی بلکه 

فالح و اش جهكه نتيباشد  مقاومت و ايستادگی در برابر دشمنان خداتو فقط ر كا .خداست

. نپايای بیبركتها و پيروزی وست اتو فقط خدگی نده، در راه زگاآن . ستا رستگاری

فقط تو . کرده استمزمه ش فتح قريب را زخورت بشامقاوم ش همه مومنان گو درند اوخد

ا و با خدر كناش و در فتن بارجلو ای برپيرو آيات قرآن کريم و سيره اهل بيت پيامبر خاتم 

به اش بقيه. و پايدار باش قائمدفاع کن و در اين راه و مسلمين اسالم او از کيان  حسن ظن به

رساندن مومنان به پيروزی و برتری دادن بر مستکبران به عهده . دشوط میمربوا خد

د و از هد براخواوند مومنان را راه خدفقط دستت در دستان پروردگارت باشد که . اوست

به او پس . د و سختی ها را بر آنان آسان خواهد نمودآنان حفاظت و حمايت خواهد کر

که حتما و . اعتماد کن و مستکبران را از عجز به صلحی که خفت بار باشد دعوت نکن

ش باآرام  .یپيروزه ساير مومنان بر معاندان باشی به همرابه پروردگارت قطعا اگر مومن 

در هر بعدی چه سياسی، چه دفاع از مرزهای اسالم . بخندوبه پوچی های دنيای مادی 

هرچند که مبارزه  . يا جغرافيايی بر مومنان تکليفی الهی ستو فرهنگی اقتصادی ، اعتقادی 

برای انسان سخت و ناخوشايند است اما چه بسا برای آدمی امری ناخوشايند باشد اما خيرش 

نها کسی که در همان باشد و چه بسا برايش امری محبوب باشد اما شرش در همان باشد و ت

کسانی که در راه . داند خداوند عليم و آگاه است خير و صالح انسان و راه سعادت او را می

هستند که واقعا به رحمت خداوند اعتقاد  بارزه می کنند همان مومنان واقعیخدا هجرت و م

مغفرت و اوج نعمتهای بی . دارند و صفت بزرگ بخشش و مهربانی او را باور کرده اند

 عاشقان گرلش. به لشگر فاتح و غالب عاشقان معبود بپيوند. ابدی از آن آنان استبديل 
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 یدمحم ناب اسالم ميمستق ريمس در( ع) یعل حضرت و( س) زهرا حضرت یاقتدا به ، معبود

. خداست خود مقصدش و خداوند دستورات از تيتبع لشگر نيا ريمس. کنند یم حرکت

 نيتر خالص و نيتر صادق و نيتر عاشق همان. اند هللا یال مهاجران همان ، انشيلشگر

 یم عشق را او خالصانه و کنند یم تالش معبود یرضا یبرا فقط که همانان. مردمان

 نيثروتمندتر و نيازترين یب با عالم معامله نيتر ميعظ و نيپرسودتر واردآنان  . ورزند

. است بزرگ بسيار ، برد یم شيپ به راه نيدرا را آنان که یعشق.  شده اند عالم داريخر

( س) زهرا فاطمه حضرت حرم، مدافع اول یفرمانده بهاهل بيت  حرم مدافعان ميعظ ليخ

 ميحر از خدا یول ميحر از دفاع با و کنند یم حرکت است هللا لقاء آن یانتها که یريمس در

 خواهند مالقات احمان رر خداوند که هنگام آن مطمئنند آنان. کنند یم دفاع که ست یاله

. کرد خواهد عطا آنان به تالششان و اقتيل از شيب اريبس اريبس ، حقش وعده طبق او کرد،  

 پس يعنی. فَارَغب َرب ِکَ  الى   و . فَاْنَصبْ  فََرْغتَ  فَإِذا: ميدار ۸ و ۷  اتيآ شرح سورهدر 

 پروردگارت یسو به و. پرداز یگريد مهم به یشو یم فارغ یمهم   کار از که یهنگام

 را گريد مهم به پرداختن و مهمى، هر از فراغت که دارد اى  گسترده مفهوم هيآ .کن رغبت

 نيا در. کند  مى هيتوص پروردگار سوى به را ها تالش تمام رىيگ  جهت و شود،  مى شامل

 به را بزرگ یآرمانها از یکي که یهنگام که رنديگ یم دستور اعظم امبريپ مبارکه هيآ

 و رغبت لهيوس نيا به و کن آغاز را یگريد آرمان تحقق جهت در تالش ،یرساند سرانجام

 راست قامت تازه ،یکرد دايپ فراغت کار از یوقت .بده نشان را پروردگارت به خود عشق

 سمت به که یحرکت هر با. ندارد وجودو بن بستی  توقف ؛یبعد کار به کن شروع و کن

 نيا در .است للا   یال رغبت ن،يا ،یکن حرکت اسالم ی شده اعالم و شده رفتهيپذ یها آرمان

 یمعنا به عبارت دو نيا. انصب و فرغت یها واژه. دارد وجود مهم واژه ديکل دو هيآ دو

 تحمل با یحت گريد یتالش به شروع دوباره و یبزرگ آرمان جهت در یکار کردن تمام

 است اسالم آرمان نيبزرگتر که بزرگ آرمان نيا اما. است آرمان همان جهت در ها یسخت

 به افتني دست یبرا ديبا خدا یرضا آوردن دست به یبرا انسان و شد خواهد محقق نايقي و
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؟ ستيچ افکند، یسخت و رنج به را خود راه نيا در یحت و کند را خود تالش و یسع تمام آن

 و جن. عبدونيل اال االنس و الجن خلقت ما و: است آمده ريز هيآ در اسالم آرمان نيتر مهم

 که اسالم آرمان نيبزرگتر هيآ نيا طبق. کنند پرستش مرا آنکه یبرا مگر دميافرين را انس

 از انسانها همه بازگشت و. است خداوند یبندگ به انسانها همه بازگشت ست، یقطع آن وقوع

 حکومت ليتشک قيطر از فقط خداوند، یبندگ به مستکبران و ستمگران و نياطيش یبندگ

 حکومت ليتشک. دارد امکان ن،يزم یرو بر خداوند نيجانش یفرمانده به اسالم یجهان

 حضرت يیفرمانروا به معصوم امامان و امبرانيپ همه توسط ايدن سراسر در اسالم کپارچهي

 هيپا که یکنون زمان در پس .است شده داده وعده یقطع و یحتم طور به الحسن بن حجه

 به و یاسالم انقالب توسط متعال خداوند خواست به اسالم یجهان حکومت ليتشک یها

 اسالم، آرمان نيتر مهم از یقسمت است، شده زده عادل هيفق یول ، زمان امام نائب یفرمانده

 یجمهور حکومت توسعه و تيتقو یبرا یسخت تحمل و تالش هر پس .است گشته محقق

اهميت  .است فانصب عبارت مصداق است، زمان امام حکومت هيپا که رانيا یاسالم

انقالب شکوهمند اسالمی که با تاييدات غيبی الهی پيروز شد و مورد اميد ميليونها مسلمان و 

جمهوری اسالمی ايران حرمی ست که از . مستضعفان تمام جهان است، بسيار واالست

حريم اسالم ناب و حريم اهل بيت عليهم السالم دفاع می کند و هر کس از اين حرم دفاع می 

 نيا یها هيپا تيتقو یبرا یتالش هر کردن تمام. حرم اسالم ناب دمحمی است کند، مدافع

 یاله حکومت نيا کردن تر مستحکم یبرا گريد یتالش و حرکت آغاز با ديبا ینيد حکومت

 نيا که...  و ینظام ،یاسيس ،یعلم ،یفرهنگ ،یاقتصاد یراستا در یتالش هر. شود همراه

 تر مقاوم مستکبران و اسالم دشمنان یها ضربه برابر در یاله یاري به را یاله حکومت

 دهد، گسترش را آن ینظام اي یاقتصاد اي يیايجغراف یمرزها و ،و آن را مقتدرتر کند کند

 عبارت یعني واژه ديکل نيسوم حال. است اسالم موعود آرمان نيبزرگتر تحقق یبرا تالش

 لهيوس به که است نيا عبارت نيا ترجمه. ميده یم قرار یبررس مورد را فارغب ربک یال

 نيا قيطر از یعني. کن ليم و رغبت پرودگارت به( حاکميت دين خدا یبرا تالش) عمل نيا
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 هللا یال رغبت. کن ثابت او به را خود یوفادار و کن عشق اظهار پروردگارت به ، تالش

 یمعن پس. و دلبری برای او گانهي معبود شگاهيپ به عاشق اخالص و عشق دادن نشان یعني

 و تمنا دادن نشان یبرا و یاله قرب و رضا آوردن دست به یبرا: است نيا هيآ دو نيا یکل

 ليتشک که اسالم موعود آرمان تحقق راه در ،یابد و یازل معشوق به خواهشت و عشق

 فرعون و مستکبران یعني آرمان نيا دشمنان با و کن تالش است، اسالم یجهان حکومت

ُ  َوَعدَ . کن مبارزه است، تکاريجنا لياسرائ و کايآمر ما زمان در که زمان  آَمنُوا نَ يالَّذ للاَّ

اِلحاتِ  َعِملُوا وَ  ِمْنُکمْ  نَنَّ يُ لَ  وَ  قَْبِلِهمْ  ِمنْ  نَ يالَّذ اْستَْخلَفَ  َکَما اْْلَْرِض  یفِ  ْستَْخِلفَنَُّهمْ يَ لَ  الصَّ  َلُهمْ  َمک ِ

َلنَُّهمْ يُ لَ  وَ  لَُهمْ   یاْرتَض یالَّذِ  َنُهمُ يد ً  َخْوِفِهمْ  َبْعدِ  ِمنْ  بَد ِ ً يْ شَ   یب ْشِرُکونَ يُ  ال  یْعبُُدوَننيَ  أَْمنا  َکفَرَ  َمنْ  وَ  ئا

 و آورده مانيا که(  مسلمانان)  شما از یکسان به خداوند: اْلفاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولِئکَ  ذِلکَ  بَْعدَ 

(  خود)  نيجانش نيزم یرو در را آنها قطعا که است داده وعده اند کرده ستهيشا یکارها

 نوح قوم مؤمنان مانند)  بودند آنها از شيپ که را یکسان که گونه همان بخشد حکومت و کند

 دهيپسند آنها یبرا که را ینيد آن حتما و ، ساخت نيجانش(  ونسي قوم و صالح و هود قوم و

 و ميب از پس را آنها حال ديترد یب و ، سازد استوار و مستقر آنها یبرا(  اسالم نيد)  است

 قرار من کيشر را یزيچ و بپرستند مرا تنها که یطور به دينما ليتبد یمنيا و امن به ترس

 قتيحق به یکسان نيچن ، ورزد کفران(  بزرگ نعمت)  نيا از پس که هر و. ندهند

ه: مييگو یم: لََمْفعُوال َرب ِنا َوْعدُ  کانَ  إِنْ  َرب ِنا ُسْبحانَ  نقول وَ . نافرمانند  ما، پروردگار است منز 

.است یشدن انجام نيقي به شيها وعده که  

 

با تالش برای ترقی و تعالی کشور اسالمی در خدمت خدا باش و از هدايای الهی که  

و مين ز در جهت حاکميت دين خدا تالش کند،کسی که . شبا مسرور انتظارت را می کشد

گی انسان ندی در زهر چيز. كنندمی ركای او ستههااخوو منافع و جهت مصالح ن درماز

وزی او و شکست و خواری دشمنانش پيرو موفقيت و ظفر ای شيا هم بر، حتی اهست مومن
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مومنان مجاهد به ا نه خدوداهديه جا، هانماآرتحقق ح و صالو خير نيل به . كنندمی ركا

.ستا  

اوند بزرگ در هستند كه خدنی كسان همان يمااباو  مجاهدحد و شکرگزار و موی هاننساا

مسلما با ن ناآ .ده استكرز بان يشاروبه را مين و زها نسمای نعمت آهاآن می فرمايد درقر

کسی گر ا. نده اسيدالهی ربركت و به نعمت و ايمان به آيات الهی  پذيرش حاکميت الهی

ن قيقاً به همان راه را روی، دهماگر اتو هم ، سته اسيدبی ربه نتايج خوو فته راهی را ر

.سيداهی رنتايج خو   

می تماای هم برت كائناد در موجونی حاالهی و رونين اقوخداوند عدالت محض است و 

خداوند منزه و پاک مطلق است و کوچکترين ظلم و حق کشی . كندمیعمل ن ها يكساننساا

، در نيايی از دهر جاکسی در  گرا. و پارتی بازی و نژادپرستی در دستگاه الهی وجود ندارد

اگر در اعتقادات و اعمال به درجه او تو نيز نی، به موفقيت بزرگی رسيده است، مازهر 

هستی كند طرفش تو قی نمیفرت كائناای بر. م دهینجار را اكان عيناً هماانی توبرسی می 

ا کامال دنيا توسط خدخلقت در روز اول كه انينی قوس ساافقط بر ت كائنا. کس ديگريا 

با تالش و کوشش و تفکر و نست انيشتن تواگر ا. كندر میفتا، رسته اضع شدعادالنه و

و باالترين توفيقات علمی را به  كشف كندرا نين فيزيك اترين قورگبزمطالعه و تحقيق، 

اگر حر توانست به سپاه شيطان پشت کند و تبديل به . انیتومی ان شاء هللا تو هم، دست آورد

شود، تو هم اگر صفات او را پيدا کنی و در و از بهشتيان هترين ياران ولی خدا يکی از ب

می توانی از نزديکترين ياران ولی ان شاء هللا به درجه او برسی، و توبه خلوص و تواضع 

 حتی اگر در سپاه شيطان هم باشی،. شویو از بهشتيان مقرب خدا و از سرداران سپاه او 

خدا را اگر توبه کنی و رضای  ت گناهان هم سقوط کرده باشی،حتی اگر در قعر چاه ظلما

 يی که عظمتش در ذهنت هم نمی گنجدبه باالترين مقام ها صعودجلب کنی، فرصتت برای 

استند و اعتقاد عميق خوا خداز فقط درجات باال رسيدند، بزرگانی که به . محفوظ است

اوند هم آنان را خدر بودند و داشتند و تالش و کوشش بسيار کردند و راضی و شکرگزا
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ت جاباهم  هم اگر با اعمال و اعتقاداتت رضای الهی را جلب کنی تو راپس تو . دجابت كرا

انسان تواب به سوی پروردگارش ظرفيت اين را دارد که به چنان درجه ای از . کند می

و مافيها بندگی و اخالص و عشق به معبود برسد که در هنگام مرگش کل آسمان ها و زمين 

ند و به جای توكل كا به خدباور کند و هر کس . او بگريندبه بی نهايت و ارادت از عشق 

برای تثبيت زندگی را به اعمال نيک و تالش  گی به مستی و تفاخر و لهو و لعب،گذران زند

اوند او را فضل و درجات بسيار واال عطا خواهد کرد و از خدبگذراند ، حاکميت دين خدا 

باش تا  ، مدافع حريم حقامام حسين ع نمانند يارا. م بر آن خواهد افزوديمش هفضل عظ

. و از سر رحمت و مهربانی خداست. ستاخده عدوها ننسااجابت ا. وارث بهشت گردی

موانع . ستد دارد اجوونچه آكه منشا هر خداوندی دارد با ات بطهکيفيت رابه فقط بستگی 

ا و خدی هايیهنماس راساابر. ی تعالی را برطرف کنارتباط بهتر و بيشترت با حضرت بار

دار و از وسوسه های شياطين که به فقر و تاريکی برم گاگی ندی او در زنشانههات و ياآ

. کنند به خدا پناه ببرو دلسرد از مجاهدت در راه خدا وعده ميدهند و سعی دارند تو را نااميد 

و اين منشا بی کران، ر آسمان است فراموش نکن که منشا روزی ها و گشايش و نعمت د

مرتبا آيات الهی را . تابع محدوديت های دنيای مادی نيست و تا بی نهايت را شامل می شود

به ياد آور و به ياد ديگران بياور و همه را به فتح قريب و گشايش و فرج موعود متذکر 

تو و طوالنی تر  آخرت را بر دنيا ترجيح بده که زندگی اخروی بسيار بهتر و باقی. شو

تو روی به گی ات نداره در زعظيم هموی يچههابدان در مسير خدا که باشی، در. است

عظيم ی شانسهات و نعماو فرصتها ده جاروز در هر ان شاء هللا تو  ده خواهند شد وگشو

ش و برای آخرت توشه برگير و هرگز مطمئن باو توكل كن او تو بر . خواهی داشتبرم قد

است که خدکنی، قصد را چه آن هر . دا دوستی نکن و واليت آنان را نپذيربا دشمنان خ

. ستا توحيدیگی دنزفقط بر حسب دريافت تمامی نعمات حقيقی الهی . می آورديت پديد ابر

هر چه . ميزان اقتدار و سرافرازی ات بستگی به ميزان اتصالت به خداوند قادر دارد

بيشتر برای استحکام . و قوتت هم افزون می گردد اتصالت به خداوند بيشتر باشد، اقتدار
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ان ميزکيفيت و نتايج گی ات داری ندز متمادر تو  .جاودان تالش کنرابطه ات با معبود 

.ر می بينیگات روزتفاقااصفحه را در  وند بزرگابا خدات بطهرا  
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افعال و صفات جمال و کمال خداوند را تحسين . توكل كناو به .شباار شكرگذ. شها بار

و پيرو اهل بيت پيامبر عاشق به دمحم مصطفی و آل او درود فرست و . ششته بان دايماا. کن

به حق و به صبر . از کبر و غرور دوری کن مالحظه امر الهی را بکن و.ببخش. شبااکرم 

در راه خداوند شکيبا و صبور . ی ها نهی کنبه نيکی ها امر کن و از زشت. توصيه کن

 مخالف .با دشمنان دين دوستی نکن و واليت آنان را نپذير و به ظالمان متمايل نشو. باش

.راسنه خدا قدرت جز یقدرت چيه از و کن یزندگ طانيش بندگان یزندگ روش  

 

 

احسان و نيکی در حق بندگان خدا و  راه های تقرب به رحمت عظيم خداوند،مهمترين از  

به نيت به دست آوردن اشتباهات آنان بخشش ورزی بی چشمداشت به بندگان او و عشق 

و ميد ژی و انرو اشجاعت نی و مادشام آور ها پياننساای ابراره همو. استرضای الهی 

سايه  درنيا كه بی دخومی خير و تماش و از باو خوشرو بخند اره همو .شيقين باو خير 

رتی قدن برکت و ناآبه . ها صحبت كنننسار اكنا ، درستاپذير نمكاا و معاد ابه خدن يماا

 نيکت صفاو كن د ند گوشزپيامبر دارا و پيروی از اهل بيت پاک خددر اعتماد به  كه را 

 ه ابدی پس از مرگ ويندآبه ن را ناآ. كندآوری يان ناآبه و حمد و ستايش با تحسين الهی را 

پرستی و بی و آنان را از عقوبت ابدی دنياكن وار ميدا الطف خدان فضل و كربینه ازبه خ

ش گنجخون را از ناآ. پيام آور يکتاپرستی در ميان مردم باش. رحمی و بخل و فساد بيم ده

ی که در سايه نگيزت احير آنان را به کرامت و عزت کن و آگاه لی توبه به سوی هللاقباا

 نيز  غافالن و انکارکنندگان را .دهاوليای او خواهند داشت بشارت محبت خداوند و محبت 

.و از آنان روی بگردان دهو هشدار بانذار     

طبق ده ای و كران چند صدد را خوو ايمان دهی، ايمان و باور  نفسبهدعتمانی انساابه هر 

. د گشتهاخوز بادت خوی به سون هما م دهی، چند برابرنجال صالحی اهر عم ،ن الهیقانو
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به نيت رضای الهی دت جوم وبا تما.  كندا میپيدر ظهواهی با خيرخون نساان اكرکرامت بی

م تما. موفقيت كن، نيکی و عاقبت به خيری و درجات باال و طلب خيردم مرای همه بر

ی راه قهربدد را تمند خير خورقدی عاد. هبدار قرد خوی خيرخواهی  هيررا در داها ننساا

.نكن جهانيام تما  

خيرخواهی و موعظه نيک و با را نها آكه رابطه برقرار کن ها ننسااين فكر با اتو با 

همه ما  برر محبتش را نوودود و رحيم، ند اوخد. کنی خوشبختتر، توصيه به حق و رحم

جنس ی اما از چند که بنده ای خطاکار هرتو هم  .و به مردم رئوف و مهربان استند تابامی

صدقه مهربانی های بی شمار و . باش بندگان خدا خيرخواه ورز عشق بوپس  .اوئی

نامحدودی که خداوند در حقت نموده و خواهد نمود را با مهربانی کردن با بندگانش ادا کن و 

بسيار در برقراری . هستندا خد گان بنده هایهم. يدورزهند اهم به تو عشق خو نهمگا آنگاه

خوش بينی و اميد در ميان مردم مصمم  م ،محبت، رح ارتباطات موثر انسانی و گسترش

. و اميد و خير و يقين باشنيک  یو شجاعت و انرژ یانسان ها پيام آور شادمان یبرا .باش

امكان و معاد اتفاقات خوب دنيا كه در سايه ايمان به خدا  میواره خوشرو باش و از تماهم

كنار خدا دارند گوشزد  را كه در تیبه آنان قدر .انسان ها صحبت كنپذير است، در كنار 

به را به آينده و  انسان ها. كن یبا تحسين و تشكر به آنان يادآور را نيک الهیكن و صفات 

در سايه عمل  لیآنان را از گنج خوش اقبا و ار كنكران نعمت و لطف خدا اميدو یخزانه ب

.نيك آگاه كن  

هدف به دست به . ازل می کندخداوند رحمت عظيمش را بر رحم کنندگان به بندگانش ن

ش باا پذيرز باش غوآبا را ها می آن تماا رحم کن و خدن بندگامی تماآوردن قلب خداوند به 

از مال خود برای به دست آوردن رضای . مان خواهی شدو مومنان را طرد نکن که از ظال

علمت، زکات ، زکات زکات مالت .سکين و در راه مانده بدهيم و مخدا به خويشاوند و يت

ست دوعيبها همه با مردم را . زمانت و زکات هر دارايی مادی و معنوی خود را بپرداز

و در  انو مسکين ان و ايتامخويشاوند وقحق .وارشان کن و به آنان مهربانی کنار و اميدبد
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و ديدار صورت بی نهايت ا کن که اين برای آنان که مشتاق لقای خدا را ادراه ماندگان 

هم  .و همين نيکوکارانند که رستگاران عالمند استو زيبای اويند، بهترين کار مهربان 

افزايش . که محسنين محبوب خداوندند خودت احسان کن هم ديگران را تشويق به احسان کن

تو را رهايی و  وكند میتر یقوو تر یقورا تو درون مغناطيس  ارتباطات نيک انسانی،

خداوند برترين نيکوکار است و . خداوند نزديک می کند ا بهتو ر آزادی می بخشد و بسيار

ا پيدگی ندواقعی از زضايت س رحساا میهنگا. بندگان نيکوکار خود را بسيار دوست دارد

انسان انی، تومی كه يی تا جابخشی و بقلبت را در همه باشی و خيرخواه همهكه د كراهی خو

خداوند و اهل بيت پيامبر او را در دل محبت ر تو بذ. خداوند و اوليای او کنیعاشق را  ها

وقتی برای وصل قلوب . اجری عظيم از دستان مهربان خداوند دريافت کنیها بکار تا 

 می کند وند رفتار همه را با تو اصالحان شاء هللا خدا اوند تالش کنی،انسان ها به محبت خد

با عشق ، سطه تووابه و ند ت بدارسط دوشرو قيد را بیتو  انسان ها اکند تمی و کاری 

رت خداوند ين همه قدت خواهی شد از اتو مبهوو شنا شوند ر و رسول او آگاوردپرر ماندگا

 .خواهد کردتبديل  عاشقپيشهدلی به  اگر بخواهد به واسطه تو دل نااميد انسانی راكه 

 .ن متصل کنشادجورا با موعظه نيک و احسن به مبدا ومعاد تذکر ده و آنان به را ها ننساا

صلح دهی، هنگامی که حرف حق را بگويی و ميام مردم را آشتی و تو د جوبه اذن الهی و

مومنانی که با فقر يا ترس يا نقص در اموال در حال آزموده  .ستان ايگردمش آراموجب 

ر نيک و باشکوهی که در شدن هستند را به صبر و صابر بودن توصيه کن و عاقبت بسيا

خ گل سرو كن دآوری يان ناآبه صورت صبر و اطمينان و آرامش در انتظار آنان است را 

توبه دسته جمعی به سوی خداوند از ين ا. اربگذن ستانشاو اوليای او را در دند اوعشق خد

ای پس بر. ستاخدر كاقدرت انسانها برای ارتقای زندگی يکديگر، . ستا یشبختخوز مور

.ستا ارپايدار و ستور و اگاهميشه ماند  

دن كرل به خوشحارا تفريحت ری و قت بيكانی، وبمارگ بزی و شورگ ين كه بزای ابر

ن مازهمه . رانبگذو هدايت آنان به صراط مستقيم  آنانبه دن كرنی مهرباو كمك ن و ايگرد
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به ن سانيدرنفع و خلق خدمت به به ش را هم برای به دست آوردن رضای الهی تالر و كا

هی نبوداش اچه پاو كند ن میخوشبختماان يگردن دخوشبخت كرر چقد. رانها بگذننساا

.هان نساابه قلب ن مهر پاشيددارد   

، صبر و ستامشبخش ر آراچقد. دنشكوفا كرد را جور الهی وبذ، ستابخش تلذر چقد

صل در اكه ن آن کسی ساندر رست به ظهوابخش دیشار چقدان و يگردبه ن مش بخشيدآرا

و چقدر  ابر مشيت الهیبردر  تسليم ا وكل عميق به خدتو، ستابخش تمسرر چقدو هستيم 

دفاع و از خودگذشتگی و جهاد و باشکوه است نجات مظلومان از دست مستکبران زمان با 

.گذشتن از جان و مال  

برای گسترش نيکی ها در عالم بايد با آن ظالمی که مانع گسترش عدالت و خير و نيکی شده 

ظالمانی که در زمين فسادهای عظيم می کنند و اموال مردم را به ناحق . مبارزه کرد

است که در برابر تجاوز  سلمانوظيفه هر م .و آتش جنگ را در دنيا می افروزندميخورند 

ِآيين و خاک و ناموسش بايستد و مقاومت کند و در ازای هر قدم  ظالم مستکبر به دين و

پايداری که در برابر مستکبران و دشمنان اسالم برميدارد و آنان را خشمگين می کند و در 

ازای هر سختی و گرسنکی و تشنگی که در اين راه می کشد خداوند برای او عمل صالح 

الش ثواب و جزای نيک عظيم عطا خواهد خواهد نوشت و او را به بسيار بيشتر از اعم

.کرد  

تب به اتو به مرگی ندوقتی برای نجات زندگی مظلومين از دست ظالمان تالش کنی ز

ی می رسد و به عزت و شجاعتی فرای تصورت دست پيدا خواهی تررگبزات خيلی تغيير

ای و با  مظلوم از دست ظالم، عطر خوشبختی را در دنيا پراکندههر يك تو با نجات . کرد

با تسليم نشدن در . خوشبخت کردن همين يک نفر کل دنيا را به خوشبختی عظيم رسانده ای

ری برابر زياده خواهی دشمنان اسالم، کل دنيا را متحول کرده ای و به مرتبه واالی يا

با کوچکترين دفع . ، حضرت صاحب الزمان رسيده ایبرترين جانشين خداوند بر زمين
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ا اتحاد با ساير مومنان و بشبختی را عطر خو.ن را به لرزه درمی آوریتجاوز دشمن ، جها

توسط شبختی تنفس عطر خوو از مشاهده كن حمايت از جوامع مسلمان مستضعف بپرا

زه درمی به لری را معنودی ومان جهاکمک به مظلوم، تو با كوچكترين . ببرت لذان، يگرد

می ت نجان را بلكه يك جهان را، نساا نه فقط يكحمايت تو از مظلوم، كوچكترين . آوری

و كند وار ميدگی اندزبه ن مظلوم را نسااند يك اتوايستادگی ات در برابر ظلم ظالم می. هدد

نی و باو تو مبنع و . ی رايگردهم كس د و او هد كراخووار ميدی را ايگرن دنسان، انساآن ا

تكتك دی شا، بشريتی دشا. دیبوره باگی دوندشبختی و زخوو عشق و ميد اين امنشأ 

. مش تكتك ماست، آرامش بشريتآرا. تكتك ماستشبختی خو، بشريتخوشبختی . ماست

مثبت و گتر ربزر بسيای هااديدروموجب ن جها، در خير توو كوچكترين عمل مثبت 

.دشومی  

به سايرين هم برای تسليم نشدن در برابر ظلم استکبار جهانی فقط با سخنانت انی تومیتو 

گی ات ندزمسير در پيشرفت هر كس كه و شد رباعث انگيزه دهی و اينگونه شجاعت و 

با توصيه او به پيشرفته ترين روش يد می آكه به سمتت را هر كس . یشود، گيرار میقر

. تعالی بخشيدن را داریين رت اتو قد. لی دهتعازندگی بشريت يعنی اسالم ناب دمحمی، 

... سياسی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی و نظامی و  زندگی ائمه اطهار در تمام زمينه ها از

با اقامه سبک زندگی آنان برای خودت و انی تومی. واالترين سبک زندگی بشری بود

با اقامه سبک زندگی اهل بيت ، انی تومیتو . ار کنیهموری را بسياشبختی خوراه سايرين، 

.نیبرسا دجووباالتر ح به سطوروحی و التر ح وابه سطورا ها ننسااهم خودت را و هم   

. به مومنان قدرت و نصرت بزرگی عطا شده تا بر ظالمان مستکبر پيروز و غالب شوند

در جهت  ايمان آورد و خداوند بزرگبه هر کس که به  الهینافذ عظيم و قسمتی از امر 

. ی شودبخشيده م ،تالش کندتحت واليت ولی او  اقامه و اجرای حکم حضرت باری تعالی

و در رتبه های  صاحب الزمان باالترين جلوه و رتبه امر الهی به ولی هللا االعظم ، حضرت

 امر الهی،. پايين تر به هر کس که در جهت تحقق اهداف او تالش کند بخشيده شده است
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قضای حتمی  همان امر الهی .هر کار غيرممکن استبرای انجام  الهی توان انبوه و عظيم

قطعی م نصرت عظيربسيانيروی  ر الهیام. از رتبه کن فيکون استبر وقوع اتفاقی خاص 

او با . ا را پر از عدل و داد خواهد نمودالهی است که صاحب الزمان توسط آن تمامی دني

امر عظيم الهی بساط حکومت طاغوتی ظلم و جور را ريشه کن خواهد کرد و پرچم 

كه ای آن بر .اهتزاز درخواهد آوردحکومت جهانی اسالم ناب دمحمی را در سراسر گيتی به 

ساندن به ملت های مظلوم و ياری ركن به وع شرت امر الهی را درك کنی، عظم

. شیباه كل عالم معجزای براگر خدا بخواهد كه رت آن را داری تو قد. مستضعف

الهی آنگاه امر در بهره مند شدنت از توان انبوه . ياران قائم آل دمحم استحقيقت ، یگرهمعجز

که خالصانه برای انجام تکليف الهی و به دست آوردن فتح و پيروزی برای مستضعفان 

. جهان وارد ميدان می شوی، شک و شبهه به دل راه نده  

مظلوم ترين ملت های جهان، مردم مظلوم فلسطين و يمن هستند که تحت ظلم و زياده 

ژيم کودک کش آل و رخواهی سردمداران جنايتکار آمريکا و رژيم غاصب صهيونيستی 

در راس دشمنان خدا، حکومت تروريست و . از خانه و کاشانه خود آواره شده اندسعود 

آتش کشيده و ديکتاتور آمريکاست که برای قدرت طلبی و سلطه جويی، سرتاسر جهان را به 

جهانی ست که از هيچ جنايت و خيانتی برای جمع آوری مال و  هم پيمان او صهيونيسم

ظلم ستيز باش و با ظلم ظالم سازش  .د شوم جنايتکارانه خود دست نمی کشدثروت و مقاص

کسی که مظلومی را ببيند و بتواند کمکش . نکن و هرگز در بند قدرتهای بزرگ مادی نباش

مالحظه امر الهی را بکن و در برابر دشمنان . کند و نکند، دچار عقوبت سخت خواهد شد

به مظلومان تحت فشار توسط استکبار . بيدار و هوشيار و متعهد به مقاومت و استواری باش

ژی و نيرو و ياری نراها هر شکل مادی يا معنوی به آنبه و كن عطا نه اتمندوسخاجهانی 

م نجار را اين كااكه ر يك باهر . برسان و از آنان در عرصه های بين المللی پشتيبانی کن

كن تا ن متحاا. بیياز میبادت خورت را در درون قدژی و نراز اعظيم يی هادهتودهی، 

ی به استضعاف کشيده شده توسط ابرقدرتهای هاننساری از ابسيا. آن را ببينینتايج 
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و استکباری آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستی، به ياری تو و ساير مومنان -شيطانی

آنان به مشاهده انرژی و قدرتی که خداوند به . ندج دارحتياسراسر دنيا ازادی خواهان آ

ن که خداوند آن را به نشارت واقعی درونند به قداتا بتومومنان حقيقی بخشيده احتياج دارند 

با ها از آنپس . ببرندکند پی  هر کس که ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد عطا می

و ياری يرچتر حمايت را زها آن. ات در عرصه های مختلف دفاع کنسخنان روشنگرانه 

ن پی نشاان دروكروی بی ند كه به نيرز دارنيامومنانی که در سختی ها هستند، . بگيرد خو

ياری ساير آزادی به مظلومان  چقدرببينی تا از بيندت بردور و به هی فقط نگا. ببرند

 ه شکرانه اعتماد به نفس و آزادی و امنيتی کهپس تو ب. ندج دارحتياخواهان سراسر دنيا ا

ان قدرتشان برای مبارزه با دنيای استکبار را يگردبه ، خداوند به تو و ملت تو عطا کرده

عمل طبيعی گشت زين مسلما باا. كنندس حسان را اشادخوو قدرت نند لياقت اتا بتوه بدن نشا

رای رضای قط بفر را ين كااما تو اد تو شون بد شيفتهاينگونه تا ، اهاآنكه د هد بواتو خو

تحت فرماندهی ولی فقيه در بزرگترين پايگاه . هبدم نجابی توقع ا وشت اچشمدالهی و بی

حشدالشعبی عراق و  اللهیبا مردم حزب اميرالمومنين در جهان، جمهوری اسالمی ايران 

در الهی جزای خير حزب هللا لبنان و مردم مقاوم و مومن يمن و سوريه متحد باش و به اميد 

. شمشير بزنو دولت مستکبر آمريکا کنار آنان بر عليه جنايتکاران غاصب صهيونيست 

د الهی ست که فقط ثانيه ای جوآن شخص و در دنيا تو را کافی ست ويك نفر جزای خير 

به بی چشمداشت پس . نظر رضايتش به تو، تو را بر همه دنيا سرور و آقا خواهد کرد

با اجر كه ئی تود نتها خودر اين مومنان برادرند و ا. ه و ياری برسانبدرت قدمظلومان 

ديگر مومنان مظلوم که در مبارزه با دشمنان نچه به آپس هر . کنی ا میتقا پيدعظيم الهی ار

د عتماط ياری کن و اشرو قيد بی پس . دت ياری رسانده ایبه خودين هستند  ياری رسانی، 

عشق بی، كامياو ستههايت اخوو ها آرزوبه ن سيدراه ريعترين سرو گترين ربز. هبه نفس بد

.ورزيدن به پيروان اهل بيت و ياری آنان در برابر دشمن غاصب است  
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 بر را عالم یمبنا که کا،يآمر یرهبر به غربو غاصب  براليل یدار هيسرما یها ظامن

 در یا گونه به ندارند، گانهي خداوند يیفرمانروا به یاعتقاد و اند گذاشته یويدن یزندگ

 شما د،يباش ما خواست عيمط و ديبردار خدا نيد از دست اگر که کنند یم القاء یجهان اذهان

 نيا .ميکن یم ميتحر و ديتهد را شما د،ينباش ما خواست عيمط اگر و رساند ميخواه رفاه به را

 در شوند، یم ايدن مردم از یاريبس دادن بيفر و انحراف موجب تنها نه یطانيش یها نظام

 ميتحر و ديتهد کشند، یم خون و خاک به را گناه یب مردم کنند، یم یافروز آتش ايدن تمام

 یکوتاه یظلم چيه از و نديربا یم چنگشان از را ملتها حقوق ند،يگو یم زور کنند، یم

 به از اطاعت خدا خارج و را ايدن همه کنند یم یسع یبراليل یها نظام نيا. کنند ینم

 یماد منافع برده و عيمطبه قيمت هر ظلم و ستمی  را ايدن مردم و درآورند خود اطاعت

 یفرمانرواحاکم و  را خداوند نکهيا یجا به که کايآمر یرهبر به ها نظام نيا. کنند خود

 و ظلم و زور به توسل با کند یم یسع و  داند یم ايدن یفرمانروا را خود بداند، ايدن همه

 اصطالح با ميکر قرآن در که است فرعون همان کند، خود بنده را همه و خشونت ميتحر

 که است نيا مومن هر یقطع فهيوظ. است شده ادي آن از طانيش جنود اي استکبار اي طاغوت

  مسامحه و سازش فرعون نيا ظلم با و کند یستادگيا و مقاومت خود زمان فرعون  برابر در

در . ستم پذيری همانقدر گناه است که ستمگری گناه است. نشود او خواست عيمط و نکند

زورگو  مقاومت در برابر استکبار  ترک از ت،يب اهل اتيروا و ميکر قرآن از یاديز اتيآ

استقامت  به فراوان یمعنو و یماد یها یروز و عزت و یروزيپ و است شده ینه شدت به

 گانهي را خود خداوند. است شده داده وعده یقطع و یحتم طور به خدا راه کنندگان در

 یويدن ینعمتها به افتني دست شرط و است کرده یمعرف یحام و سرپرست و رسان یروز

 نموده ديق او دشمنان به شدن کافر و شيکتابها و شياياول و او کردن باور در را یاخرو و

 وعده یروزيپ به مانيا با باشد، کرده باور را او یاياول و خداوند یها وعده که یکس. است

. می ايستد یجهان استکبارظلم  برابر در سربلند و صالبت با و محکم خداوند، شده داده

 به افتني دست و ظالمان ظلم از شدن رها راه تنها ابعاد، همه در استکبار ايستادگی در برابر
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مقاومت و ايستادگی قطعا برای مومنان نتايج . است اقتدار و یآزاد و یمعنو و یماد حقوق

يا  فرعون با سازش. مثبت خواهد داد و قدرت و پيروزی را به ارمغان خواهد آورد

 ايدن در بلکه شود، یم سبب را یاخرو بد اريبس عاقبت تنها نهابرقدرت ظالم هر زمان، 

 یميا ملت سازشکار  سازشکار شخص یجيتدر هالکت و فقر و ذلت و یخوار موجب

که به يا ملتی  شخص. سازش با ابرقدرتهای شيطانی ، ظلم بر نوع بشريت است. گردد

فريب به دست آوردن متاعی حقير از زورگويان، آنان را اطاعت کند و با ظلم و زياده 

خواهی آنان سازش کند يا به ظلم آنان راضی باشد، کم کم تبديل به برده ای در جهت تامين 

و منافع پايان ناپذير آنان و ابزار شيطان برای ترويج اهداف حرام و نامشروع خواهد  متامع

 جمله از. شد و با خروج از بندگی خداوند هم دنيايش را از دست خواهد داد و هم آخرتش را

 شوند یم او عيمط يا فتهيش که یکسان و مستکبر فرعون عاقبت مورد در که ميکر قرآن اتيآ

: است ريز هيآ دو کنند، یم باور را او یها وعده و کنند یمو از او اطاعت  اعتماد او به و

 در(  محاسبه یبرا)  یهمگ(  امتيق روز)  و": ميدار ۱۲ هيآ ميابراه سوره ترجمه در

 یها نظام عانيمط و استکبار فتگانيش)  ها ناتوان پس ، گردند یم ظاهر خدا محضر

 خاطر به که اکنون) ، ميبود شما رويپ ما: نديگو یم مستکبران به( یفرعون یدار هيسرما

 د؟يکن یم دفع ما از را خدا عذاب از یزيچ شما ايآ ،(ميشد یاله عذاب گرفتار شما از یرويپ

 یم تيهدا را شما حتما هم ما بود داده تيهدا قيتوف را ما(  ايدن در) خدا اگر: نديگو یم آنها

 ما یبرا یزيگر راه چيه ، ميينما يیبايشک اي ميکن یتاب یب چه است کساني ما بر. ميکرد

 در ملعون صهيونيزم و کايآمربندگان سران ظالم  و یطانيش تبامک روانيپ عاقبت ".ستين

 ميتسل استکبار برابر در که یمستضعفان امتيق روز در. است شده دهيکش ريتصو به هيآ نيا

 طانيش ) مستکبران و اياقو به شدند، یم استکبار یايدن خواست و مطيع  رويپ و شدند یم

 استقالل خود از و ميبود شما خواست عيمط و شما راه مقلد ايدن در ما که نديگو یم ،(بزرگ

 ظلم ايستادگی در برابر به دستور را مار که ناب اسالم نيد رويپ و مينداشت روش و دهيعق

 و عزت یدارا و بوده ما مطاع و اءياول که شما امروز، ايآ پس م،ينبود است، داده استکبار
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 به را ما و ديکرد ینه او اتيآ و خدا به مانيا از را ما یول د،يبود هيسرما و ثروت و قدرت

 افراد و ضعفاء د؟يکن دفع ما از را یاله ازعذاب یزيچ ديتوان یم د،يفراخواند خود اطاعت

 و دهيعق از را خود و شده مستکبر افرادو ذليل  عيمط یبرهان و ليدل چيه بدون ااستکبارگر

 بدون هرگز مستکبر دار هيسرما گروه. بودند کرده ساقطو شهود فطری  یاله مانيا

 پس سازند، شيخو رويپ را آنها تا نبودند قادر مستضعف افراد خود خواست و مساعدت

 قدرت نيا شانيا به آنان برابر در سازش و ميتسل و ذلت و خضوع با خودشان مستضعفان

 ستهيشا هرگز و است مؤمنان و رسول و خدا آن از فقط عزت که یحال در. کردند اعطا را

 ليذل ، ظالم مستکبر یزورگو شخص برابر در را خودش خدا، بندگان از یا بنده که ستين

 روز)  کار چون و: ميدار ميابراه سوره ۱۱ هيآ در .باشد او عيمط و بنده و سازد خوار و

( استکبار سران) بزرگ طانيش( رنديگ قرار خود یجا در انيدوزخ و)  شود تمام(  امتيق

 بهشت ،مقاومت کنيد استکبار برابر در اگر که) داد حق وعده را شما خداوند همانا: ديگو

 دادم وعده را شما من و(  افتي تحقق همه که یا وعده( . ) کرد خواهد عطا شما به را یابد

 رفاه به د،يشو تياغوط خواستو مطيع و بنده  رويپ و ديبردار خدا نيد از دست اگر که)

 چيه(  ايدن در)  شما بر مرا و(  درآمد خالف همه)  کردم تخلف من و( افتي ديخواه دست

 مرا پس ، ديکرد اجابت مرا خود شما و کردم دعوت را شما فقط آنکه جز نبود یتسلط

 ادرسيفر هم شما و ستمين شما ادرسيفر من نکيا و ديکن سرزنش را خود و دينکن سرزنش

 خدا، اطاعت یجا به) ديکرد خدا طاعت کيشر مرا نيا از شيپ نکهيا به من ، ديستين من

.  زارميب و کافر ،(ديشد آنان ميتسل و عيمط و ديکرد اطاعت را طاغوت و استکبار سران

.است دردناک یعذاب را ستمکاران همانا  

 کردن القا با دکن یم یسع زمان فرعون که ست یزيرآميتحق تفکرات از آزاد یواقع نموم 

 ستضعافا به را او یتوان ینم تو تفکر یالقا با تا کند درمانده و رينگيزم را او تفکرات، آن

آن کس که به . اورديدرب او چنگ از را کرده مقرر او یبرا خداوند که ینعمات و بکشاند

ياری خداوند و خيرخواهی او ايمان دارد، هرگز سلطه و قدرت آن کفاری که او را تحقير 
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می کنند و سعی می کنند استقالل و آزادی و دينش را از او بگيرند، نميپذيرد و به آنان دست 

و جديت و مقاومت رفتار می  عی با مستکبران زورگو با اقتدارمومن واق. دوستی نمی دهد

که چشم به خوار ودان ادامه می دهد تا دشمنانی کند و آنقدر به صالبت و قاطعيت با عن

در برابر مقامی که خداوند  شوند و خته بودند، خواردو کردن و محروم و وابسته نمودن او

رونی به مومن واقعی همواره اطمينان د. به غبطه درآيند به مومن به خود عطا می کند،

و  لهی را حفظ می کند و بر استمرارپشتيبانی الهی و رابطه درونی با نيروی اليرال ا

  .لهی، عزم جزم داردبی کران ا استحکام رابطه عاشقانه با ذات

 نانآ به و کرد یم ريتحق را خود قوم .فاطاعوه ومهق فاستخف خود اتيح زمان در فرعون

 راه تنها وزندگی خود را تامين کنيد و از خود دفاع کنيد  ديناتو یمن اشم که قبوالند یم

 باور ليدل به او قوم.  ديباشو بنده خواست من  من امر تحت که است نيا شما یبرا یزندگ

 امر تحت با و باختند را خود و شدند یروح و یفکر استضعاف دچار «یتوانينم تو»  تفکر

 که یبزرگ یها هيسرما یتمام از دادند دست از را خود عزت تنها نه ، گرفتن قرار فرعون

و تحت شکنجه های  شدند محروم داده، قرار انسان هر یمعنو و یماد یعيطب حق خداوند

هنگامی که حضرت موسی در حال نجات دادن قوم از دست فرعونيان  .شديد قرار گرفتند

بود، بسياری دچار ترس شده بودند و فکر می کردند فرعون به آنان خواهد رسيد و آنان را 

قتل عام خواهد کرد اما حضرت موسی به آنان فرمود خداوند همراه من است و مرا به راه 

واند بر کسی که خداوند همراه اوست دست نجات هدايت خواهد کرد و هرگز فرعون نمی ت

در زمان معاصر نيز استعمارگران غربی از جمله حکومت آمريکا و انگليس و . درازی کند

صهيونيسم غاصب تالش می کنند کاری کنند کشورهای ديگر مخصوصا کشورهای 

 خاورميانه خود را و فرهنگ و قدرت خود را فراموش کنند تا به غربزدگی و وابستگی و

آنان سعی می کنند کشورهای ستمديده را زير سلطه و در همه چيز . مصرف روی آورند

عقب نگاه دارند آنقدر که ابتکار و قدرت و خالقيت خود را تسليم آنان کرده و چشم و گوش 

راه . بسته مطيع فرمان آنان شوند و استعمارگران را قبله گاه و کدخدای عالم قلمداد کنند
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ه شرق ملحد و نه به غرب ستمگر و روی آوردن به آيين پيامبران موحد و مستقيم الهی نه ب

. قرار گرفتن تحت حاکميت الهی ست  

از معدود منفعت های مادی را موقتی خروج از بندگی طاغوت هرچند گاهی صرف نظر 

می طلبد، اما به عظمت اجر موهبت های اليتناهی و آزادی بی انتهايی که خداوند به 

پذيرش بندگی غيرخدا هرچند در ظاهر سراب منفعت . می کند، می ارزدصابران عطا 

نه تنها در حقيقت فريب خوردگان  می سازد، اما بسيار حقيرانه مادی را پيش نظر جلوه گر

در زندانی وحشتناک از مرگ و زجر از همان منفعت حقيرانه مادی محروم می شوند بلکه 

به دليل رشک کبران و طواغيت باش که مستبه هوش . شديد بندگی طاغوت حبس می شوند

به ايمان مومنان به مقام واالی خليفه اللهی، تمام تالش خود را خواهند کرد آنان را تا 

و برده حقارت کفر و بی ايمانی که خود در آن سقوط کرده اند، سقوط دهند و آنان را مطيع 

د را خواهند کرد که نسبت به هوش باش که آنان همه سعی خو .اميال و هوس های خود کنند

به  .به موهبت های عظيم الهی و مقام وااليی که به تو عطا شده، ناسپاس و نااميدت کنند

، وعده های فريبنده بسيار می دهند و تو را از برای مطيع ساختنتهوش باش که مستکبران 

قدرت از هرگز از اميال و هوس هايشان اطاعت نکن و . نافرمانی شان، بسيار می ترسانند

رگزاری روحت در برابر وسوسه های اميدواری روحت به عطای الهی و شکفطری ات، 

از دست دادن های ظاهری که با سختی های موقتی و نگران . شياطين دفاع کن نااميدکننده 

خداوندی که تنها روزی رسان تمامی . اعت طاغوت رخ می دهد، نباشخروج از اط

نيز ردن نيازهای مادی ات را پس از کافر شدنت به طاغوت جنبندگان عالم است، توان برآو

خداوند حکيم و قادر پس از خروجت از اطاعت طاغوت، هم آن روزی مادی که . دارد

با واسطه های مختلف به تو خواهد رساند، و هم موهبت های عظيمی را برايت مقرر نموده 

آزادی، فراوانی، اطمينان ،  اعتمادبه نفس، توانگری،از جنس بی نهايت از جمله عزت ، 

، شدن نيازهابرآورده  .را بر تمام ابعاد وجود و هستی ات خواهد باراند اقتدار و جانشينی

دست يافتن به خواسته ها و نجات از ترس ها فقط در گرو خروج از بندگی و اطاعت 
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 واليت وبا خروج از . طاغوت و ورود بی بازگشت در بندگی هميشگی خداوند قادر است

به فضل اگر مجاهدت و صبر کنی، و مستقل و خودکفا و آزاد خواهی شد  ،اطاعت طاغوت

الهی به چنان موهبت ها و توفيقاتی دست خواهی يافت که همان مستکبرانی که تالش بر 

سلطه يافتن بر تو و تبديل ساختنت به برده ای حقير و مطيع برای تامين منافع خود داشتند، 

طاغوت ستيز . آرزو خواهند کرد مانند تو آزاد و مقتدر و تسليم پروردگارشان می بودند

ن آن هنگام که خداوند تو را به باال بکشد و رفعت مقامت عطا کند، ديگر احدی و بداباش 

انکار بندگی غيرخدا صبر سختی موقت بر . نخواهد توانست ذره ای از مقام وااليت بکاهد

خداوندی که عظمت او بی نهايت  .باشو پيرو مسير پيامبر الهی کن و مانند حضرت موسی 

رسوالنش را تقدير نموده است و او قوی و شکست ناپذير را به سجده درآورده، پيروزی 

، ق معجزاتچه از طريه از طرق عادی چپروردگاری که پشتيبان مومنان است، . است

آن هنگام که خداوند از کسی دفاع کند، ماه و خورشيد و . دشمنانشان را مغلوب خواهد کرد

ياری و پشتيبانی او قرار می باد و باران و سنگ و خاک و جنبندگان را در جهت حفاظت و 

. عظمت پشتيبانی و ياری الهی را با بند بند وجودت باور کن. هللا يدافع عن الذين امنوا. دهد

پشتيبانی خداوند از ايمان آورندگان حق دفاع و قسم که . اميد و جهاد و پيروزی را باورکن

به همه . ن هللا وعداو من اصدق م. مومنان حق است که تحقق وعده های پيروزی قسم. است

دوستانت يادآوری کن که هيچ چيز کم ندارند و در کنار خدا قدرت همه کار و ساختن همه 

چيز دارند و می توانند با اتکا به خداوند متعال و قطع وابستگی از زورمندان مستکبر به 

و به شکرانه باور . خيلی بيشتر از آن چيزهايی که زورمندان به آن رسيده اند برسند

اطمينانی که خداوند به قلب تو نازل نموده، مظلومان مستضعف را اعتماد به نفس بده و آنان 

با . را به نتايج عظيم توکل بر خداوند تذکر ده و آنان را از تحقق حتمی ياری خدا مطمئن کن

يادآوری تحقق ياری الهی به آنان روحيه بده و آنان را به مقاومت در برابر فرعون زمان، 

ن ظالم آمريکا و رژيم صهيونيستی تشويق کن که اگر بيست تن مومن صابر در برابر سرا

و اگر صد مومن . جبهه دشمن مقاومت کنند، بر دويست نفر از دشمنان پيروز خواهند شد
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و ياری عظيم . صابر در برابر دشمن بايستند، بر هزار نفر از معاندان غالب خواهند آمد

و خداوند چه نيکو در طول تاريخ ثابت کرده است که . استخداوند همراه مومنان صابر 

. همراه مومنان است  

ژی نرابه شكل می بخشی،  و مستضعفان مظلومانكه به  عتماد به نفسیو ا ايمان انرژی و

بر اسرعت چندين بررت و با قدو كند رد میبرخوت كائنای يينههاآبه د، شورج میتو خااز 

می كمك مظلومين به وقتی . ددگرز میباد و گيرب میبر به سمتت شتااصدها بران به ميزو 

ی دنمراجوور و سراز قلبت دهی، می كاهش را هرچند کم ها آنمسائل ر باکنی و سنگينی 

به شبختی را خو دی وست كه شاتی الحظاگی ات، ندت زيباترين لحظاز. دشومیلبريز 

می کنی و تجلی ياری و نصرت الهی منتقل مظلومان مقاومت اسالمی در برابر استکبار 

-ورزی به مظلوم و نجات او از دست ظالم خبيث صهيونيستیعشق. برای ديگران می شوی

ها هكوروح انسان بر همه آسمان ها و . ستگی اندقی زت حقيلذيی و نهادت سعا، آمريکايی

و قلبت را در كن ردی همدمستضعفين با . و ساير مخلوقات شرافت و کرامت داردياها و در

 رت وقدو ضايت دی و رشا عظيمی ازبخش . سعت ببخشمظلومين وكمك به ر كنا

و عاشقانه ن انآبه د کنی و شامحرومان را كه د شومی متجلی میهنگا، نتبختی دروخوش

ی کنی و هبريی زندگی در کنار خداوند ريبازبه سمت ن را ناآ کنی ونه خدمت امدبر

به آنان نشان عطا کرده را  آنانيی که خداوند از فضلش به هاادعدستا وها و دارايیها رتقد

و بدان که . و با دفع ظلم ظالمان جهان را به جای بهتری برای زيستن تبديل کنی دهی

و هر پيروزی جبهه مقاومت در برابر جبهه استکبار تا بزرگترين کار مثبت  تو کوچکترين 

هرگز  و اگر لطف و رحم و خواست او نبودفقط به اذن خدا، به ياری خدا و لطف اوست و ت

.یبه انجام کوچکترين کاری نبودقادر   

ش برای تحقق با تال. ن می گيردجازمين به اذن الهی كل با ياری مظلوم و مبارزه با ظالم  

م در عرصه فرهنگی برای ياری ملل مظلوم قيا. اهداف حکومت اسالمی در خدمت خدا باش

د جووعمق و در ست ابخش تحياای مومنان تو براميد بخش  نسخناکن و بدان کلمات و 
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انی با نور ايمانت تسلی دهی، با توصيه به ايمان به ياری الهی، تومی تو. اثر می گذاردها آن

، هاننسامی اتما. توستا در کنار تو و يار خدد خو. ل کنیمتحودهی و هر کسی را وره مشا

به مفاهيم  با تذکر. تذکر و يادآوری رسالت پيامبر درونی و پيامبر بيرونی دارندبه ز نيا

ی ل اهل بيت عليهم السالم و يادآوری فتح و گشايش عظيم و نزديکائواالی قرآن کريم و فض

با . و تذکر ياری شان کنتوجه و  با حمايت. است، قلبشان شفا می يابد که در انتظار مومنان

 يی ويباو برای آنان زحبت كن من و برساری ها ياآنبه ت، مندوبا فكر نيرو مثبت ژی نرا

آنان را با انذار دادن از عاقبت تکذيب آيات . متی از خداوند طلب کنسالو مش و آرا وتثر

تا ش بای مظلوم هاننساابخش ملهاا. اطين رهايی بخشو وعده های الهی از شر وسوسه شي

ب نتخااوانی حقيقی و ابدی ست را افروت و ثررت و قدراه اسالم ناب دمحمی که تنها راه 

ت صفاود از تجلی ها منابع نامحدننسام اتما. و حمايت زورگويان بين المللی را رد کنند كنند

به اذن ها آن. د داردجووها آنهمه ئی درمرنارت قديی و نااتواد و ستعدامنبع و هستند ا خد

البته تو تنها . كنندمیشكوفا د را خوی هاادستعدو اند آور ن میيماالهی با تذکر و يادآوری ا

توانی بر قلب کسی اثر بگذاری که وعده نصرت الهی را باور می کند و در دل از وعده  می

قلبش سنگ شده، نه تنها تذکر  عذاب الهی می ترسد ولی آن کسی که از شدت گناه و انکار

تو بر خدا توکل کن و پيش . برايش اثری ندارد بلکه فقط بر انکار و تنفرش اضافه می شود

پيروز و فاتح  راياری خود مومنان او کسی ست که با . خداوند تو را کفايت می کند. برو

.می گرداند  

هر عمل صالحی به درجات توانی با  مقامهای بسيار باالی اخروی در انتظار توست که می

با اعمال صالحی مثل دعای خير برای مومنان، توجه و . مختلفی از اين مقامها برسی

نوازش و دلگرمی دادن به آنان يا رهبری آنان به سمت کار خير، انگيزه دادن و اميد دادن 

به آينده های سرشار از موفقيت و پيروزی، کمک های اقتصادی و آموزشی، حرف های 

ورود . ی بخش و دلگرم کننده، محبت و رحم و تواضع و ايجاد صلح و دوستی و آشتیانرژ

که از حق  با هر انسانی. به زندگی ات عطيه الهی ست جدای از دين و آيينش ننساهر ا
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می توانی عمل صالحی را شريک شوی و در کنار هر کس ديگر يا به  روی نگرداند،

با  . برای خدا شهادت دهی و برای خدا سخن بگويی توانی برای خدا قيام کنی و تنهايی می

همکاری کن و هرگز با کسی بر دشمنی و گناه و ستم تعاون و همگان بر نيکی و تقوی 

منان خدا دست شبا د. ردهمکاری نکن که خداوند متجاوزان و ستمکاران را دوست ندا

و با او همکاری نکرده و مراقب باش که با سکوت در برابر ظلم، ظالم را تاييد  دوستی نده

که بر مومنان ستم می کنند و آنان را  آن ظالمان. باشی که تاييد ظالم عقوبت بسيار بدی دارد

را از  مومنان خداوند با اين فرمان که. دبا بی رحمی از خانه هايشان بيرون و آواره می کنن

 مسلمانان سانی که باله به عدل با کرا از احسان و معام آنان با دشمنانش نهی کرده، دوستی

با هر کس  پس. نکرده استان بيرون نکرده اند نهی شرا از خانه  آناندشمنی نکرده اند و 

و دشمنی روا نداشته، پيرو هر دين و آيينی يا اهل هر ديار و  تخاصمکه با مومنان تجاوز و 

آزادی و  دين اسالم دين. منطقه ای، با عدالت کامل رفتار کن و به او احسان و نيکی کن

.آزادگی و وحدت مسلمانان و حتی دين وحدت بشريت است  

ه شدار يگر تكرنی دسمای آهابكتامی تماآن کريم و در قردر ها ربار گاوردپره نصرت عدو

دين خدا را ياری کنی، خداوند با قدرت بی کرانش و از طريق اسباب مختلف تو گر ا. ستا

ان تنصرو . كندمیعمل روحی تمند رقدن قانو ينس ااسابر ن ين جهاا. را ياری خواهد نمود

و باز هم خداوند چه نيکو در زمان ما وعده عظيم ياری خود . هللا ينصرکم و يثبت اقدامکم

 یاسالم یورآيتی برای همه دنيا قرار داد و جمه( ره)بر بنده صالحش، امام خمينی را 

نمود و به آن  ليتبد ايدن یکشورها تمام انيم در وزنه نيتر نيسنگ به خود لطف بهرا  رانيا

 و لياسرائ و کايآمر یتالشها تمام وجود باآن قدر که  .عظمتی عيان و خيره کننده بخشيد

پس از  روز مخالفان،هر و معاندان ريسا و یاسالم یجمهور مخالف یعرب یکشورها

 یجمهور ینيسنگحاال  شد و افزوده یاسالم یجمهور  قدرت و  وسعت برپيروزی انقالب 

 نوکرانش و استکبار و است شده خيم نيزم در محکم یکوه مانند که دهيرس نجايا به یاسالم

. کنند بلند یجا از را کوه کنند یم یسع هانهيسف ، کوه نيا دامنه در که هستند یکودکان مانند
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 یبرا یخوب و قيدق هيتشب عظمت، با و بلند یکوه و ستادهيا کوه دامنه در که یکودک  هيتشب

 یم ايدن همه به را قتيحقحاال ما . ست یاسالم انقالب خود و یاسالم انقالب دشمنان اسيمق

 قادر خالق از عظمت نيا. کجاست از یريناپذ شکست و اقتدار و عظمت نيا که مييگو

و  نهاد انيبن را انقالب نيا او بر اعتماد و توکل با ره ینيخم امام که است ريناپذ شکست

 نيا. عزيز، عبد صالح و مومن خدا ره آن را به بهترين شکل راهبری کردامام خامنه ای 

 از اقتدار نيا. است بسته نقش یاله انقالب نيا پرچم بر که است «هللا» جالله نام از عظمت

 نيا. است نيزم یرو بر خداوند احکام تيحاکم نيد که است رانيا در اسالم نيد تيحاکم

 با .است انقالب نيا یاصل صاحب ، دمحم آل قائم ،بشريتمنجی  یدعا از یريناپذ شکست

 با یا ماهواره یکانالها و یمجاز یها شبکه در روز و شب که یگرگ همه نيا وجود

 به يیآس و ضرر نيکوچکتر کنند، یم حمله و تازند یم انقالب نيا به دالر اردهايليم صرف

 هر انقالب نيا ، استکبار یدالر ارديليم یها نهيهز صرف وجود با . رسد ینم انقالب نيا

 یاسالم یجمهور یحام و بانيپشت خداوند رايز. شود یم تر بزرگ و تر صالبت با روز

 انقالب نيا با کس هر که است ليدل نيهم به. است اوري و یحام و بانيپشت نيبهتر او و ست

 که است ليدل نيهم به. بازگشت خورده، شکست و ديناام و عاجز و افتاد ور ، افتاد در

 نيا به زدن ضرر در هم یا ماهواره شبکه صدها و یدالر ارديليم یها نهيهز صرف

مانند صدور انقالب به کل  اهدافش به افتني دست در را آن چيه نداشته، که یريتاث انقالب

 امام خدا، ولی او از پس و خداست خود انقالب نيا صاحب.  است ساخته تر موفقجهان 

 کوه نيتر نيسنگ و نيتر ميعظ یاسالم یجمهور.  زمان امام نائب ، او از پس و عج زمان

 دنيد قدرت یحت ، کوه نييپا از که هستند يیها بچه همان دشمنانش و است صالبت با و بلند

.پرورانند یم سر در را کوه نيا کردن بلند پوچ یآرزو و ندارند را کوه یبلند  

** است برتر و روزيپ همواره و ريناپذ شکست و غالب خداوند و  ** 
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دهم فصل  

 

 خداوند قادر پشتيبان توست

 

از . از دين نازل شده توسط خداوند بزرگ به رسولش، حضرت دمحم مصطفی تبعيت کن

ش و از نعمتها بيشترين استفاده و باار نعمتهای الهی شكرگذ. شها باوابستگی های دنيا ر
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به بهترين و برترين و . توكل كنپروردگارت به . اسراف و زياده روی نکن. بهره را ببر

عفو پيشه کن و با مردم با حلم و .ششته بان دايماحکيمانه ترين کتاب عالمين، قرآن کريم ا

از کبر و خودخواهی دوری کن و در . روز قيامت را ياد کن. بردباری و محبت رفتار کن

يار مظلوم و . لهی پيشه کنتقوای ا. برابر عظمت پروردگار اظهار نهايت عجز و ذلت کن

در برابر مستکبران و زورگويان مانند شيری غران، شجاع و استوار و . خصم ظالم باش

.راسنه خدا قدرت جز یقدرت چيه از و بر ضد خواست شياطين به پيش برو .محکم باش   

 

 

هنگامی که فارغ می شوی، از زمانت برای ساختن دنيا و . از فضل خدا بسيار طلب کن

از رشد و پيشرفت بازنمان و در تالش مداوم . به خداوند استفاده کنبيشتر آخرتت و تقرب 

باالخص رشد معنوی و اخروی ات و  زندگی دنيویتمام عرصه های بهبود و ارتقای  برای

ربانيت و ياری خداوند مهربان را در طول مسير پيشرفت است که بيش از پيش . باشعلمی 

خواسته هايت را، نيازهايت را، روياهايت را از فضل او بخواه و در . تجربه خواهی کرد

خداوندی که پادشاهی دنيا و آخرت در دست اوست، . روع به دنبال آن بروراه حالل و مش

ی و اجابت تو را به عهده گرفته و فرمان داده که از او به تو اجازه داده تا او را بخوان

سفره ی دلت را . درخواست کنی تا به تو عطا فرمايد و از او طلب کنی تا به تو رحم کند

از . نزد او بگستران و از غم هايت به سوی او شکوه کن و حل مشکالتت را از او بخواه

طلب که ديگران قدرت بخشيدنش را گنجينه ی رحمتش آن آرمان های راستين و عظيم را ب

آن به ن سيدای ربريی زيادی نااتو، ستاهنت در ذو جاودان راستين  آرمانیوقتی . ندارند

جهت گيری خواسته هايت را به سمت خواسته های . هستدت جوا در وتوسط خد، هم

ی اخروی و ابدی متمايل کن و بهترين ها را بخواه و از خواسته های بی ارزش برافطری، 
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از خداوند بخواه که در دنيا و . به دست آوردن عطايای بزرگتر اخروی چشم پوشی کن

. عطا کندو بی نيازی از غير خودش آخرت به تو حسنه و زيبايی   

داشته ن يماا اخدروزی رسانی ه به ست كاين زم االر كاسی، برفی به هداهی خووقتی می

اهی در هر خومیگر ا. عمل و تالش بزنیو با اعتماد بر ياری و مهربانی او دست به  باشی

:بنويسر باگ آن دو هر بردار و در برگ يست بری دوفتری، دشوزمينه ای غنی و توانگر   

به من در دنيا و  او از مهربانی اش. رت خود توانگر و بی نياز می کندقدخداوند مرا به 

او عشق و يم اخدعشق طه حادر امن . هايش را عطا خواهد کردنعمت  رفواوانی وفرآخرت 

و او هستم  عزيز اخدای من بر.  كندمی يرازسررا لت و دومكنت وت و ثرن سمااز آيم ابر

آن ه بدر راه او تالش کنم خالصانه در صورتی که هم را پس من . عدالت محض است

من بنده ثروتمندترين حاکم و  .خواهد رساند ،عطا کرده نيکش نعمتهايی که به ساير بندگان

. فرمانروای آسمانها و زمين هستم و از سخاوت و بخشش او جز بهترين ها انتظار نمی رود

جميع خير و نفع آخرت را به من و به  او از سخاوت و بخشش خود جميع خير و نفع دنيا و

.همه مومنان عطا خواهد کرد   

زندگی آزموده  اميد و ايمانت را حفظ کن و بدان که مطمئنا پس از اظهار ايمان در فتنه های

اگر معشوقت يکی . خواهی شد تا مشخص شود که در اظهار ايمان صادق بوده ای يا نه

زکات  خمس و ،گر به روزی رسانی خدا ايمان داریا. ست، جز برای رضای او کار نکن

، برای جلب حمايت سرمايه ياری و پشتيبانی خدا ايمان داری اگر به. واجب مالت را بپرداز

خواست آنان نشو و بر آنان تکيه و اعتماد  ، تابع و مطيعندان ظالم مستکبرداران و زورم

، بدون اينکه و آنچه قسمت و روزی تو کرده باشدخداوند دست و دلباز و مقتدر است . نکن

اگر يار ولی . داحتياج به کوچکترين ياری از طواغيت داشته باشی، به تو خواهد دا

هستی، همواره در برابر دشمنان  الی فرجه شريف،حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعخدا

اگر به . آن حضرت ، هوشياری و آمادگی کامل خود را برای دفع هر حمله احتمالی حفظ کن
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کاخ عظيم خوشبختی که به مومنان عطا خواهد شد ايمان داری ، ابتالئات و سختی های 

اگر به . ذره ای متزلزل نشو موقتی زندگی دنيا تو را نااميد نکند و از پيمودن صراط مستقيم

جبران چندين برابر نيکی ها از طرف خداوند قادر ايمان داری، به احسان و نيکوکاری و 

عفو و بخشش ادامه بده و جفا و بی توجهی و ناسپاسی مردم تو را از استمرار نيکی و 

و ندان انسان های مسرف و خطاکار را عذاب خداوند  فتنه و جفای .احسان و عفو بازندارد

بر  .شکرگزاری قلبی ات نسبت به پروردگارت بکاهد ازاجازه نده ظلم آنان حتی ذره ای 

خود را به فتنه جفاکاران مبتال کرد و به اين نيک بندگان  که خداوندآزار جفاکاران صبر کن 

وسيله آنان را به برترين مقام ها رساند و سايرين را از مشاهده عظمت مقامی که به بندگان 

. ور خود عطا کرد، به تکريم و احترام درآوردصب   

به ء ستثنااهميشه بالکنی،  ستاخوا درخداز خالصانه را  هر خواسته دنيوی يا اخروی اگر

او اجابت . سته اگاآ بنده هايشبه د و شنومیرا نت همه چيز ا از دروخد. دشوه میتو بخشيد

 خداوند رالت اهی، در دخومیكه ی را هر چيز .هدد میپاسخ هاست و همواره کننده دعا

آن نعمت شتن ای دابررز و عشق بوخالق آن نعمت به و ستايش كن برای عطای آن نعمت 

.كنپيش از آن که به تو عطا شود شکرگزاری   

نظر زيبايی  اهی ازخومی گرا. مثال زير را می توانی به خواسته های ديگر هم تعميم دهی

نيکوکار و زيبا و  ،خداوند مهربان: بنويسر چند باگ هر بر، در سی بر به تناسبظاهری 

و از رحمتش،  استو زيباآفرين او مصور است و او بهترين تصويرگر . زيباآفرين است

 .هستم متناسبروی و يباز ه لطف خدابمن . انسان را در بهترين قوام خلق نموده است

من  نجاا در روح و خدربانی و مه و لطفست ر الهی انواز شن ر و رومن منورت صو

وند است خداخوو ين مشيت ا. ستازن اتويی و يباز من،ت پس خصوصيا. دارد نجريا

. يبا هستما زخدرت من به قد .انسان را در زيباترين شکل و قوام خلق نمودست كه مهربان 

من به شکرانه ظاهر زيبايی که . كندمیمن تاللو د جودر وست كه اخديی يبار زين نوا

وند به من عطا کرده، با عفت و پاکدامن زندگی خواهم کرد و سايرين را هم به عفاف و خدا
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دعوت خواهم کرد و حفظ نگاه از نامحرم و زنان را به حفظ حجاب در برابر نامحرم پاکی 

.تا او نعماتش را بر من گسترش دهد   

روز هر . را ببينیروز آن كه هر ه بدار قريی جاو آن را بنويس را ين جمله ايك برگه روی 

ان و بسيار خدا را ياد کن و نماز را به پا دار که نماز حسنه است و بخوجمالت را ين ا

حسنات گناهان و زشتی ها را می شويد و موجب افزايش نورانيت باطن و نورانيت چهره 

.می گردد   

...نینساا منبه لطف و مهربانی خداوند   

به ه هنددنفس به د عتماو افرين دی آشاو فا وبا وبهنفس دعتمااباو يبا و ز بمحبوو اب جذ

ردان و كاو هبر و رر اثرگذا وقل عاو آرام و خوشبخت  ر وباپشتكاو نگ و زران يگرد

من از خود هيچ ندارم و همه اينها عطا . هستمداشتنی و ثروتمند  ستع و صميمی و دوشجا

نعمت او هستم يا کفران کننده و فضل الهی ست تا مرا آزمايش کند که آيا شکرگزار اين همه 

..او را سپاس می گويم و او را شکرگزارم. نعمات او  

. ستاچه حد ممكن در  مانتآرنيست مهم . تسرگ ابزر چقدات ستهاصال مهم نيست خوا

و دستانش برای  داردتو ای برری را هر كام نجارت اكبير قدو ست كه خالق مجيد اين امهم 

اگر تقوای الهی . هر گونه بخواهد، عطا و انفاق می کند انجام هرکار عظيمی باز است و

كمكت ه كنندتمبهوو نگيز ا بعجای اهاروش به پيشه کنی ، او با وسايل بی شمار خود و 

و شبختی خو بهرا ند چگونه تو دا دش میوخا خددانی،  نمیگر تو حتی ا. خواهد کرد

نی پشتيبا. ند چه كنددا می وند دا را میتو ی ستهااخودر وند بزرگاخد. برساند سعادت

خداوند از هر پدر و مادری دلسوزتر و مهربان تر به بندگانش . توستر كنا الهی درتمند رقد

مگر می شود پدر و مادر ارتقا و رشد و پيشرفت فرزندشان را خواهان باشند و . است

ی ترقی و ارتقا ،خدايی که خودش اين رحم و محبت را در دل پدر و مادر قرار داده

شديدترين محبت و  مگر می شود يک مادر پر احساس و عاطفه،بندگانش را نخواهد؟ 
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و پناه آورده، داشته باشد و احساسات حمايتگرانه را نسبت به فرزند کوچکش که به آغوش ا

بيشترين  که خودش مادران را لطيف و حمايتگر فرزندانشان قرار داده، خداوند رحمانی

ه بنده پروريده شده در دست خود که خاضعانه به درگاهش پناه حمايت را نسبت بدلسوزی و 

  آورده نداشته باشد ؟

خداوند بزرگ تمام مخلوقاتش را می گستراند و وسعت و ارتقاء می بخشد و به پيش می 

او گستراننده و رشد دهنده آسمان . او افزايش و رشد را به همه مخلوقاتش عطا می کند. برد

پس مسلم است که ارتقاء و . ها را برای انسان خلق و مسخر نمودها و زمينی ست که آن 

رشد و پيشرفت و افزايش مداوم نعمت و نيل به واالترين مقام های بی نهايت را برای 

تا بی انسان را او می خواهد رحم و عطا کند و رشد  دهد . اشرف مخلوقاتش می خواهد

. در صفات بی نهايت او تفکر کن. زيرا صفت عطا و بخشندگی او بی نهايت است. نهايت

مهربانی خداوندی را تصور کن که . در مورد مهربانی و بخشندگی بی نهايت او تفکر کن

بهترين تصوير از . مهربانی او بی نهايت برابر مهربانی مهربان ترين انسان جهان است

کسی که . باالترين مهربانی مهربان ترين در ميان همه مهربانان را در ذهنت تصوير کن

و چگونه او را نوازش  مهربانی اش بی نهايت است، چگونه با زيردست خود رفتار می کند

؟ کسی که بخشندگی اش بی نهايت است، چگونه می بخشد و در و حمايت و ياری می کند

بی نهايت است ترين و رقيق القلب ترين و رئوف ترين می کند؟ به آن که کريم چه حد عطا 

کسی که تا بی نهايت را مالک است و تا بی نهايت رئوف و دست و دلباز است، . فکر کن

عطای بی نهايت اقتضا می کند که عطا  چقدر عطا می کند و تا چه زمان عطا می کند؟

بخشندگی . ی که مالک است، بدون محدوديت عطا کندکننده بی نهايت از همه بی نهايت هاي

بی نهايت او اقتضا می کند که او اشرف مخلوقاتش را پس از پشت سر گذاشتن آزمايش ها 

به زيبايی بی نهايت خود، به ثروت بی نهايت خود، به آرامش بی نهايت خود و به ساير 

. ديت وصل کنددارايی های بی نهايت و صفات کمال خود الی االبد و بی محدو  
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از آنجايی که ملک خداوند نامحدود و تعداد صفات کمال او بی نهايت است و هر صفت  

خداوند از جمله رحمت و توابيت و غفاريت او نيز بی نهايت است، پس احتمال بزرگترين 

تحوالت در زندگی ات، واالترين پيشرفت ها و دريافت عظيم ترين موهبت ها حتی با وجود 

اگر به سوی خودش بازگردی و رحمت و عطای بی . از اشتباهت بسيار باالستگذشته پر 

نهايت او را انکار نکنی، احتمال اينکه از برترين بندگان خدا شوی و به واالترين مقام ها و 

به بزرگترين آرزوهای برحق خود دست يابی و به پيشرفت های عظيم و غير قابل باور 

ين دليل که توانايی رسيدن به آن را داری بلکه به اين دليل نه به ا. برسی، بسيار زياد است

به . پس به باال ترين قله های موفقيت چشم بدوز. که صفات بخشش ذات الهی بی نهايت است

به اوج کماالتی که در روحت وجود دارد بينديش . باالترين امکانات و توانمندی ها فکر کن

نااميدی از . سير مسير عبوديت، اطمينان کنو به نيل به آنان در زمان مقرر در صورت 

نااميدی . رحمت الهی از بزرگترين اتهاماتی ست که می توان به مهربان ترين مهربانان زد

از دست يافتن به اوج بی نهايت، بزرگترين سوء ظنی ست که می توان به صفت توابيت و 

را حتی ذره ای کمتر از اگر عطا و غفران خداوند . بخشندگی بخشنده ترين بخشندگان داشت

اگر جز دست يافتن به واالترين آرزوهای فطری ات و . بی نهايت بدانی، به او اتهام زده ای

نيل به نزديکترين مقام به پروردگار عالم در ميان همه مخلوقات، در صورت طی طريق 

د بنده اگر تصور کنی خداون. را تکذيب نموده ای الهیوعده های  ور کنی،بندگی هللا را تص

ای را حتی ذره ای از تمامی وسعت ملک پادشاهی بی نهايت خود منع خواهد کرد، به او 

اگر خصوصيات معبودت آن . در اليه های نهانی ذهنت جست و جو کن. اتهام زده ای

واالترين خصوصيات رحمت و غفاريت و توابيت در بی نهايت حدی که می توانی تصور 

ه های ذهنی ات را می پرستی نه خالق مهربان آسمان ها و کنی نيست، بتی خودساخته گمان

و بدان آنان که خودخواسته خود را از عطای الهی محروم می کنند و دچار . زمين را

با آيات  ابدی می شوند، خود با اختيار با حق و رحمت او جنگيدند وجهنم محروميت وعذاب 

.دشمنی و ستيزه آشکار کردنداو   
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قی ترتا بی نهايت ، مينههام زتما دربه طور مداوم ت که بندگانش ساين ابر ر گاوردمشيت پر

خوابند، سعادت را به آنان که  حتی هنگامی که مردمكه د دارد جووويی نير. ا کنندتقا پيدو ار

و بسياری از انسان . ستاخد وینيرو، نير آن .كندمیيك دنزدشمنی نمی کنند  لهیا با رحمت

در زندگی دنيا به همه خواسته های مادی خود نمی رسند، به اشتباه گمان می کنند  ها چون

اما حتی همان هنگام که  در سختی مادی هستند ، خداوند . خداوند آنان را محروم نموده است

بزرگ در حال گستردن جان و وجودشان و آماده نمودن آنان برای مراتب باالتر کمال و 

هرگز از صفت عطاکنندگی بی نهايت خداوند چيزی . و واالتر است ارتقا به درجات واالتر

کم نشده است و خداوند به زودی پس از گذر آزمايش ها و شناخت مومن از منافق، تمامی 

وعده های خود را جامه عمل خواهد پوشاند و بی نهايت موهبت را تا زمان بی نهايت به 

هايی و دريافت عظيم ترين موهبت ها و روزهای پيروزی ن. بندگان خود عطا خواهد نمود

بر . به همان نزديکی که صبح روز بعد نزديک است. باالترين لذت ها بسيار نزديکند

دوستان خدا ، همان ها که ايمان آورده و تقوا پيشه کردند، هرگز نه بيمی خواهد بود و نه 

ون تا ابد در بشارت های عظيم ترين نعمتها و لذتهای بزرگ روحی از هم اکن. اندوهی

وجود آنان که رحمت و عطا و سخن الهی را تاييد و تصديق می کنند، در جريان است و 

.سخن و وعده الهی را هيچ تغييری نخواهد بود  

سخن منکران نااميدت نکند که عزت و ثروت و قدرت جميعا در دست خداست و خداوند 

لک شب و روز و صاحب نفع و اوست که مالک تمام آسمانها و زمين و ما. شنوا و داناست

درخواست نکن و غير او را شريک در  وند رحمانجز از خدا. ضرر تمامی مخلوقات است

رگ، چه دنيوی ست چه بزاكوچك ات را، چه ستهاخوهر . برطرف ساختن نيازهايت ندان

 وقتی خواسته ای داری،. و منتظر گشايش باشست كن اخوا درخدست يا اخروی، آن را از 

خواسته به ه سيدرضعيت د را در وهنت خودر ذبا اميد به عطای الهی، بعد و بطلب ا خداز 

. او بسيار بخشنده و عطا کننده استهيچ کس از عطای الهی محروم نيست و . كنر تصوات 

به كمك تو ا خدن همه به فرما. اه و نيکوکار باشبخوات را ستهاخو پروردگارتاز فقط  
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به ن يماابا . سته اعاهايت محقق شددحاال همه ر نگااكن كه س حسااگونه آن .مدآهند اخو

در اوج كن كه ر فتارگونه آن. كنگی ندانديشه تحقق خواسته ات زبا ا، خدروزی رسانی 

.كندگی میندنی ات زسمای آياهادراوج روكه ه بدوز برن شخصيتی را هما. ستاياهايت رو  

رتی به هدفت قد ونداخدب می کنی، نتخاگی اندفی بزرگ و الهی را در زتو هد قتیو

حق، آن اهداف واالی انسانی که از شهوات و اف هداقع همه در وا. بخشد ان میكربی

تا او از ازل . ستاز آن اوها به تو هم آنبخشش و . ستد اوخواز آن  هواهای نفسانی نباشد،

باال به سمت تو ر بسياعتی رس رت وبا قدف را هدو ا. ستگان اترين بخشندهبد بخشندا

عظيم و تمند رقدای خد. زدسامیگتر ربزو تمندتر رقدرا هدفت  روز هر او. هددمی حركت 

عرضه ا به خدرا ستههايت اخونيازها و تو  .و اجابت کننده خواسته هاستشنونده دعای خلق 

از او بخواه گناهانی را که . اشر و در برابر او خاضع و خاشع بابگذن ميااو در با و كن 

رت کن فاز او طلب مغبه او به شدت اظهار نياز کن و . کند بر تو ببخشايددعا را حبس می 

آسمان برکات را پی در پی بر تو بباراند و به سوی تو بازگردد و و به سوی او بازگرد تا 

ر و افزايش طرز تفک حبا اصال. ی زندگی افزون گرداندقوت تو را در تمام جنبه ها

از حرص و طمع بسيار حذر کن . شکرگزاری تحقق بسياری از خواسته ها آسان می گردد

به آنچه داری راضی و قانع و شاد باش و . که حرص و طمع نابودکننده دنيا و آخرت است

يد ی آمتو ی به سودش خو، سرعتبا باالترين و برای تو مقرر شده، توست ل چه ماآن بدان 

را يی يباگی زند، زرت و رحمت الهیبه قدن يمااتو با . خواهی رسيدآن به  راحتیتو به و 

صاحب عرش و سلطنت آسمانها و زمين و  خداوند متعال. اهی داشتخودر دنيا و آخرت 

او . و دارای شئون و مراتب رفيع و باالستصالحان و ذليل کننده ظالمان باالبرنده درجات 

مالک تمام دارايی و ثروت آسمان ها و زمين است و دارايی و ثروت ملک عظيم خود را به 

او . هر کس بخواهد می بخشد و از هر کس بخواهد منع می کند و او بر هر کاری تواناست

آن قادری ست که مالک نتايج و به پيش برنده يا متوقف کننده است و هر چه را بخواهد به 

نمی  ی کند و هرگز به هيچ بنده ای ظلمم ند و هر چه را بخواهد محورسانتيجه و ثمر می 
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از سختی روز عظيم و نزديک قيامت بترس و اعمال و افکارت را اصالح کن که در . کند

چه در زندگی دنيا از اعمال و افکار و  آن روز همه چيز آشکار می شود و هر کس به آن

ختی و عظمت آن روز جان ها به گلوگاه می از س. کردار کسب کرده، جزا داده می شود

به حق داوری  وند عظيم الشاندر آن روز حکومت يکپارچه از آن خداست و خدا. رسد 

در آن روز ستمکاران هيچ ياور و . خواهد کرد و بر هيچ کس کوچکترين ستمی نخواهد شد

خداوند قوی و برای به دست آوردن هيچ  چيز از راه خيانت وارد نشو که . شفيعی ندارند 

.  بصير و آگاه و شديدالعقاب است و خيانتکاران را می شناسد  

  را داری ازيش آرزوه هر چ. فقط او را خالصانه بخوان که رستگاری ابدی در نزد خداست

رت قدگی ات مهربانی و ندت زلحظام تمادر . نجات دنيوی يا اخروی در دست خداست

 ق وشتيادی واشاس حساا از پرد کن تا در هر لحظه ان الهی را تصديق و تاييكرو بی عظيم 

حذر کن که انسانهای نيرومند بسياری  و فسادها از گناهان و ظلم ها. لی باشیخوشحاو ميد ا

در زمين بودند که خداوند آنان را به کيفر ظلمها و گناهانشان گرفت و همه هالک شدند و 

اوند با رحمت و لطف، آفرينش انسان خد. هيچ کس نتوانست آنان را از قهر خدا نجات دهد

دريافت  و به او مومن شوند، مشمول کسانی که جذب رحمت الهی شوند. را آغاز کرد

اخروی می شوند اما کسانی که به رحمت و نعمتهای بی نهايت نعمتهای دنيوی و  کنندگان

اهر عنايت خدا پشت کنند و با رحمت خدا و رسول او دشمنی و قهر کنند و کافر به مظ

خداوند بسيار . رحمت الهی شوند در دنيا و آخرت محروم و مشمول غضب الهی می گردند

در درگاه او خود را کوچک کن و در برابر مهربانی اش . توانا و قوی و سخت کيفر است

. به خاک بيفت و صورتت را در برابرش به خاک بمال تا به واالترين مقام ها برسی  

نون داری، خواسته ديروز زندگی ات از درگاه الهی بود و حاال که هم اک چهبسياری از آن 

که آن را به تو عطا کرده حتی به ياد نمی آوری که روزی برای به دست آوردن همين 

خواسته های دنيوی ات را که از خداوند طلب کردی و . موهبت، خداوند را خوانده بودی

را که به تو سختی و رنج و بيماری رسيده آن روزهايی . آنها را به تو عطا کرد به ياد بياور
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بود و تو خداوند را برای نجات از آن سختی ها خوانده بودی و او تو را نجات داده بود به 

فراموش نکن انگار هيچ گاه او را ، حاال که سختی زندگيت را برطرف کرده . ياد بياور

مان و برای آنچه عاشق و سپاسگزار او ب. برای برطرف شدن مشکالتت نخوانده بودی

اکنون هستی شکرگزار باش و به زمان بندی الهی و نقشه منحصر به فرد او برای محقق 

دن نيازهای كررفع  متمركز براره همواوند مهربان خد. شدن خوشبختی ات اعتماد کن

بی شماری که در زندگيت او را برای رفع  دفعات. ن استبندگانش و روزی رسانی به آنا

ر و بت خواسته هايت خوانده بودی و او تو را اجابت کرده بود به ياد بياومشکالتت و اجا

.مرتبا او را بخوانو  همواره متوجه او باش  

ل به منزهمه بندگانش را  او. توست ارستدن و دوپشتيبامی و گترين حاربزائند مهربان خد

را وظيفه ای از قواعد الهی تبعيت کن و  .نداخو هميشگی میسالمت بی و كاميادت و سعا

. از دين خدا با دست و زبان و جان و مالت دفاع کنانجام بده و  گذاشتهکه خداوند بر دوشت 

 گر، ات همتصوراز التر ت واتفاقاخيلی ا. شباو آزاد ها رنتيجه نتيجه را به خدا بسپار و از 

د و در سرزمين توحي. هدرخ ديت اند براتواری، میبگذا خد خواست تسليمدت را آزاد و خو

. يکتاپرستی حرکت کن و بدان خواست خداوند باالتر از تمامی اعمال خير و شر انسانهاست

خواست او عظيم تر . استص خاآرزوی  هر ص ونتيجه خا هراز تر افرر بسيا خواست او

ته شد داجووند اتومی كه  نامحدودی ست تمكانام امجموعه تمااز تفکر و تصور انسان و 

و حتی بسيار فراتر از  رشمابینتايج م تما عمجموممکن ها و م تما خواست او مجموع. باشد

و با مجاهدت در ند اوخدر كنادر  هبدزه جاو اها كن ای نفسانی را رهواهپس . آن است

بر كل ابرذره ای در  ،هاآن برابر ی دنيوی درهاآرزوكه سی برتی نهايآن بیبه راهش، 

.هاستنكهكشا  

خواسته های درونی نفس انسان است که در برابر خواست الهی قرار می  هواهای نفسانی

. گيرد و مسبب همه زياده روی ها و مانع سعادت و عزت و رستگاری انسان می شود

و هواها بزرگترين دشمن در باطن انسان است که اخالق و دين و حتی توحيد و انسانيت 
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و شان تو و مخالف  ه مخالف عزتبه خواسته هايی ک. را از آدمی سلب می کندفطرت 

از تابعيت و . نه بگو و تسليم خواسته های بی جای خودت و ديگران نشو ،شرع اسالم است

بندگی هوای نفس خودت و هوای نفس ديگران حذر کن که تو را از مقام واالی انسانی ات 

ل نپروران محبت دنيا را در د .تا زبونی چهارپايان تنزل می دهد و موجب هالکتت می شود

ها دهی و بنده  که کم کم باعث می شود برای به دست آوردنش تن به ذلت فدا کردن ارزش

از شهوت شکم، افزون طلبی و فساد مالی به شدت حذر کن و برای . شوی منافع دنيای حقير

. فدا کن را برای آزادی و مقام واالی انسانيتت منيتت. هواهای نفسانی ات ارزشی قائل نشو

در جهت اصالح و  .های نفسانی را در پيشگاه حضرت باری تعالی قربانی کن خواسته

 که ديگر منی از تو باقی نماند نفسانی ات بجنگ آنقدر با هواهای. تعالی، به خودت انتقاد کن

رهايی از خواسته های نفس به معنای زير پا گذاشتن فطرت . و يکپارچه عبد خداوند شوی

 به معنای آزاد شدنبلکه . طلبد، نيستجويد و می ل الهی را می فضمداوما جوينده انسان که 

برای شتافتن پرسرعت تر به سوی فضل الهی و از خواسته های بی مقدار و بی ارزش 

انسان تا زمانی که درگير خواسته های پوچ و بی ارزش و نفسانی ست، . ستنعمات حقيقی 

امی که غبار خواسته های نفسانی از نمی تواند نور خواسته حقيقی فطرتش را ببيند و هنگ

مقابل ديدگان آدمی کنار رود، خورشيد آرزوی ازلی و ابدی را در برابر خود نمايان خواهد 

ه دنبال خواست برتر توانست ب قتی هواهای نفسانی را کنار بگذارد، خواهدفقط وآدمی . ديد

رتها محکم و استوار آن هنگامی می توانی در مقابل مستکبران و ابرقد. الهی حرکت کند

در . بايستی و پيروز و غالب شوی که ابتدا در برابر هوای نفس خودت ايستاده باشی

و روزی  قيقیای حلذت هپيروزی و قدرت، ست كه به يی از هواهای نفسانی اهارت رصو

.رسیمی هم از آن بيشتر و خيلی های عظيم   

تبعيت از . دين و آيين ديگر ترجيح بدهدر هر موقعيت زندگی، دين و آيين خداوند را بر هر  

در . عيت از هر شخصيت ديگر ترجيح بدهجانشينان پاک رسول خاتم را بر تب اوليای الهی،

خواست خداوند متعال . خواست خداوند را بر خواست خودت ترجيح بده ،هر موقعيت زندگی
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خواست خداوند را بر تمايلت به رياست و . ارجح بداندنيوی را بر تمايلت به مال و ثروت 

رضای خداوند را بر وابستگی ات به رضای خانواده و دوستان ارجح . مقام ارجح بدان

در بند آرزوهای دنيوی و . حاکميت دين خدا را بر حاکميت هر فرد يا گروه ترجيح بده. بدان

و به دنبال رضای الهی  یشو و آزادها رستههايت اخوم تماه از بدزه جاا. شخصی نباش

، نددومی ل آن نبادبه ان يگردكه رانه ای می خواسته های حقيتماه از بدزه جاا. حرکت کنی

های سته اخو وها ر آرزوكولهبا. و خواسته عظيم و برتر الهی را طلب کنی یها شور

بر ابر دركه آرزويی همه ر آن كولهبا قتیو. واز کنیپره بدزه جاا. ارمين بگذزمينی را ز

و آرمان واالی و در پی رضای خداوند  اریگذمیمين زبه ، هستند حقيرد و خرر بسيا، تو

 و کنی می وازپری، شویرگ مبزی، گيری، اوج میشومی بلند، حرکت می کنیلقاء هللا 

به ، پرسرعتآوری و می در به حركت د بان ميارا در ايت هلبا. رویمی باالتر و باال 

ر اوج ين كه چقدی از اشوزده میبهته کنی، نگارا پايين وقتی . می کنی وازسمت باال پر

بر ابرد، در يت مهم بوامين برروی زكه  يیچيزهام آن تمار ين كه چقدو از اای گرفته

همه که حاال بفهمی ين كه ت می کنی از احير. ستد اخرو كوچك ، توکرامت الهی 

واز پردت خوی مقام خليفه اللهی بلند بهزه دادی جادی و اها كروابستگی های دنيوی را ر

. ستزن سوك نوچکی به كو، مدمی آست دسخت به ت، كه به نظريی چيزهامی آن تماکنی، 

و  خداوندو رحمت به سمت عظمت ، سبكسبكهستی و ها آرزوی زمينی رهر ر بااز حاال 

 و به عزت و قدرت و مقامیمی روی باالتر و باال ، نعمت های بی شمار اوتوانگری و 

 اين و. دست پيدا می کنی که با هزار سال تالش دنيوی نمی توانستی آن را به دست آوری

، ينباارزش تر كهدی جوو. یشوت می ود پروردگار مهربانجوعاشق بيشترثانيه  هرگونه 

آرزوهای ن گتريربزر از ببين كه تو چقد. ستا ينتروتپرجبرو  ينعظيمتر وين التروا

ببين حاال . ن نگاه کنميزين باال به از احاال . یتر، باالنددار سر درصاحبان دنيا كه دنيوی 

ك به خاخالق آسمانها و زمين به سمت ، ستدر آن اچه آن هر و مين می زتمايی، باالآن كه 

د دارد و او جوووست كه مقتدر امشت  درمين می زببين تما. كنده میسجدرا و ده و افتاا
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خداوند را عظمت  وند ده افتاك اخا بهعالم  همه. گيرنده موی پيشانی همه جنبندگان است

هايت آرزو. بنده و برده او هستندها هم مگترين مقاربز .كنندمی نيايش را و امجد ه و سجد

پروردگار آسمان ها و زمين و لقای او و وقار وت تو به سمت كشف جبردم خاوسيله و فقط 

. هستند  

ها تو به عظمت آنطريق تحقق از هستند كه  ابزاریصل ا ، دری دنيویستههااخوو ها آرزو

ار و قتددرک صفات ا تلذی و در ببری او پعطا و بخشش ت واالی صفاار الهی و قتدو ا

نيل به خواسته . و تحقق آنان هدف نيست ی دنيویآرزوهااما  .یشوق غرو ل اجالکمال و 

شديد فطری ات به حقيقی خلقتت ، ميل عظيم ترين آرمان و آرزوی . هدف نيست ی دنيویها

و لقای  وند جاللهاخدگی، رسيدن به مقام بندگی ندف واقعی زكه هدراستی به . لقاء هللا است

ان مهربانی كرو بیعظيم وی نيردن از كراپيدهی گاهدف زندگی لذت آ. ستابدی او

 و آزادی ومش ت و آراكه حالت برتر لذراستی به . ستو درک معيت ابدی اوپروردگار 

و باالترين  فاهداوج همه ا. ستو در بازگشت و انابه به سوی او معبودر كنار د ،شبختیخو

به کمتر از او رضايت . تو از آن خداوندی .ستمعشوق لقای  ،لذت حقيقی برای هر مخلوق

از وسوسه نااميدی از لقای محبوب يا نااميدی از . نده و خودت را به کمتر از او نفروش

حبوب برحذر باش که اگر از آرمان مورد توجه او قرار محبوب شدن در پيشگاه يگانه م

گرفتن يا آرمان موفقيت در سبقت به سوی نعمت ابدی تقرب به او نااميد شوی، به آيات الهی 

پشت خواهی کرد و همه زمان کوتاه دنيا می خوانند که تو را به سوی لذات بی نهايت ابدی 

اهی نمود و با وجود تمايل شديد روحت را برای به دست آوردن اهداف حقير مادی تلف خو

های بی نهايت، به پستی متاع محدود و حقير دنيا  پر کشيدن به سمت زيبايی ها و لذتبرای 

جايگاه ابدی روحت رضايت خواهی داد و در صورت توبه نکردن از نااميدی از لقاء هللا، 

 شدن در قلبترين و به محبوب  به سوی خدا حرکت کن و برده او باشپس . آتش خواهد بود

خودت را در هيچ درجه ای از درجات ايمان و تقرب به محبوب محدود  .او بسيار اميد ببند

خداوند ودود خود بندگانش را به سوی خود دعوت نموده است و بيش از اشتياق . ندان
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اما را مانند متواضع ترين  او. بندگانش به مالقات خود، مالقات آنان را مشتاق است

 ی دنيویهاآرزوست كه به رت اگاوردپر بهن سيددر راه ر. اميدوارترين بندگانش طلب کن

می  انجاويدو غنا و عزت مش آراست كه به رت اگاوردبه پرن سيددر راه ر. رسیهم می 

.یرس  

کاری انجام ندهی که خشم الهی را در پی  دنيوی ر رسيدن به اهدافمراقب باش به خاط

مراقب باش شيطان با مشغول  تقوای الهی پيشه کن و از مکر خداوند حذر کن و. داشته باشد

دور نکند که خاسر و جهاد در راه او کردنت به دنيا يا خواسته های دنيوی تو را از ياد خدا 

 نصيبت از دنيا راتالش کن و برای ارتقای زندگی خودت و ديگران . و زيانکار خواهی شد

همواره يادت باشد همه چيز وسيله است برای نيل به او و . فراموش نکن اما دنيا هدف نيست

خدا بودن و سرباز سپاه او  مجاهد راه. انها و مقصد همه هدفهاستاوست که انتهای آرم

.ستوزی واقعی اپيرو كه نهايت موفقيت بودن و يار رسول او بودن است   

ر بسيا، توقيمت . تسا بيشتری مادی هامی آرزوتماو از تقيمت . ايت را تعالی ببخشآرزوه

ها شكل ننسام اتمان در دل تاكنواز ابتدای خلقت كه ی مادی ست هااز تمامی آرزوتر افر

دت را در بند آرزوهای خواز نعمتهای حالل مادی استفاده کن و لذت ببر اما . ستاگرفته 

طرح الهی به عظمت روح بی کرانت کن و  رو .اهبخويات را از مادبيشتر . نكنمادی 

به ن يماابا . تو مطمئنا برای انجام ماموريتی الهی به دنيا آمده ای. بگيری جدزندگيت را 

ی راستين و ابدی، وصال معشوق ابدی يارو. يافتاهی خو آن راتو مسلما . وبرل آن نباد

و و ماموريت تل مسير تكامهر آن چيزی که تو را به مقام رضای الهی نائل کند، . ست

پس محوريت زندگيت را بر تسليم شدن در پيشگاه حضرت دوست و عشق به او . توست

. قرار بده و همه آرزوها و فعاليت هايت را تحت الشعاع تسليم و عشق به او کن  

زالل ابدی که بيشترين  مانح الهی خلقتت، آن آره طربدزه جادار و ابرو قلمی تكه كاغذ 

واالترين . شودری كاغذ جاروی نت تقرب به خداوند را برايت حاصل خواهد کرد از درو
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باالترين نقشی ست که می توانی در سپاه تو وجود داشته باشد  طرحی که می تواند برای

ی را که می تواند تو را يآرمان هاگترين ربز .رسول او و جانشينان پاک رسول او ايفا کنی

هنگامی که واالترين آرمان هايت را . بنويس ،به يکی از سرداران سپاه حجت خدا تبديل کند

می نويسی از شر شيطان به خدا پناه ببر تا از دنياخواهی و آرزوهای پوچ و دور و دراز و 

ی الهی و که طبق رضارا لهو و لعب ، تو را در امان نگه دارد و آن واالترين اهداف 

.به تو الهام کند دمحم صلی هللا عليه و آله است رضای حجت و جانشين او، قائم آل   

و عروج به خداوند رحمان انسان را در احسن تقويم و مستعد برای باالترين رشد و کمال 

و  خلق نمود صاحب بهترين قوامبذر بی نهايت و او انسان را . آفريداعلی ترين مقام ها 

خداوند  . ار وجودی را برای انسان قرار داد تا او به سعيدترين حيات برسدبهترين ساخت

انسان روح و جسم . ، او را بر همه عالم برگزيدانبخشاينده با شناساندن اسماء خود به انس

و باالترين ويژگی های مثبت و  تواند باشد خلق شد در بهترين حالتی که يک مخلوق خدا می

انسان استعدادهای بی شماری وجود در . ظرفيت ها در ميان تمام مخلوقات به او عطا شد

. برسدقرار داده شد و اکمل آگاهی و ادب و عقل و شعور به او عطا شد تا به واالترين هدف 

و زمين ها و اهل  انسان در ميان تمام مخلوقات عالم از آسمانهای هفت گانه و اهل آسمانها

امانت الهی را پذيرفت و باالترين لطف و موهبت الهی يعنی زمين ها، تنها مخلوقی بود که 

احسن تقويمی مقام خليفه اللهی از ابتدای تولد در  تصوير شکوه. به مقام خليفه اللهی رسيد

ل صالح انسان به وديعه قرار داده شد و فقط کسانی که در طول حيات ايمان آورند و اعما

انتهای عمر حفظ و آن را تا  مانت عشق الهیند توانست اين گوهر واالی اانجام دهند خواه

اما آنان که خود را به دنيای پست مادی بفروشند و مانند کران و . به صاحبش بازگردانندرا 

در  و به فطرت بی کران خود پشت کنند، کوران ، از شنيدن و ديدن آيات الهی سرباز زنند

به پست  آنان. دهند جايگاه واالی انسانی خود را از دست میت الهی خيانت می کنند و امان

و دچار عذاب اليم ابدی می  و در اسفل السافلين سقوط می کنند ترين ذلت کشانده می شوند

.شوند   
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و ادر ، و نفخ روح خود در او خداوند مهربان حکيم با اعطای مقام خليفه اللهی به انسان

مانع به قوايی که نه تنها به فعليت رسيدن هر کدام . قوای بی شماری قرار داداستعدادها و 

باعث رشد و  ه استفاده از هر ظرفيت و استعدادبلک ،نمی شود فعليت رسيدن قوای ديگر

همه عالم هستی در گوهر خليفه اللهی به انسان عطا . می گردد آدمیکمال بيشتر ساير قوای 

چيز است که با اعطای اين مقام، به انسان عطا نشده باشد؟ انسان چقدر بايد از  ديگر چه. شد

استعدادهايت را بشناس و به فعليت الهی شادمان و سپاسگزار باشد؟ بی کران اين عطيه 

از پيش واالترين هدف كه ان يقين بد. ه آرمانت استفاده کنبرسان و از آنان برای رسيدن ب

وقتی بر مهربانی خداوند رحمان توکل کنی او . سته اتو عطا شدبه کنی ست اخودرين كه ا

.زدساور میبان و يمار از اسرشارا قلبت و مطمئن را تو خود    

 ات، از کيفيت نقش آفرينی ات در سپاه خداوند رااز طرح الهی زندگی ضح ی واتصوير

ك نو. حك كنار هنت با تكرو در ذلت را در د الهیی هار آرمانشعا. كند يجاااغذ كروی 

های ابدی در کنار مالک نعمت ن رضای الهی و برخورداری از كه همارا فت اهداقله 

مرتبا خواسته هايت را با خط . ری کنكاه هنت كنددر ذكامالً را ست مقتدر آسمانها و زمين ا

کش تعاليم دين اسالم بسنج تا از راهی که خداوند آن را ممنوع کرده به سراغ آرمانها 

به واسطه آنان بيشترين نفع را به سپاه خدا و رسول او رين کارهايی که گتبزر. نروی

خواهد بخشيد، به ترتيب  را سودبيشترين در زندگی پس از مرگ تو را خواهی رساند و 

.بنويس   

ن اهدافت موارد زير را سعی کدر راستای کيفيت بخشيدن به سربازی در سپاه خداوند، 

آبادانی  عمران وسازندگی و. ارتقای آخرت خودت و ديگرانارتقای دنيا و : محقق کند

لل مستضعف به به مرساندن ياری . به جای گذاشتن اثری ماندگار و مفيد از خودت. زمين

اطعام مظلومين و . استکبار جهانی مخالفت با سلطه گری. ويژه ملت مظلوم فلسطين

برای در هر عرصه ای  افتخارآفرينی. الهی علم و معرفتو گسترش ترويج . محرومين

سهم داشتن در تقويت اقتصاد نظام اسالمی و مبارزه با . خودکفايی اقتصادی. کشور اسالمی 
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و ترويج فرهنگ و ارزش های واالی اسالم و  تبليغ دين اسالم ناب دمحمی .فساد اقتصادی

( عج)شناساندن شخصيت ائمه اطهار به خصوص حضرت مهدی موعود . حکومت اسالمی

نيان و در همين راستا، تبيين شخصيت و مبانی سياسی و فکری امام خمينی ره و به جها

شناساندن نعمت عظيم واليت الهی و نبوت . خلف صالح ايشان، امام خامنه ای برای کل دنيا

افشای وسيع . بيشترين استفاده و بهره را بردن از نعمتهای الهی. و امامت به مردم دنيا

تالش . عقب راندن لشگر ضعيف معاندان و شياطين. ار جهانیخدعه و نيرنگ سران استکب

حفاظت از منافع ملی انقالب اسالمی، دفاع . برای رهايی منطقه از حضور نظامی بيگانگان

افزايش . تامين عدالت اجتماعی. از نظام اسالمی در عرصه های علمی و فرهنگی و سياسی

. .، اکرام ايتام و ميد و شادی بين مردما  

 به دست آوردن رضايت ی نيل به آن هدف است،هدفی که تمامی اين اهداف برارين واالت

پادشاه عالمين را . واالترين هدف آدمی وصال زيباترين معشوق عالم است .است خداوند

تمامی زيبايی ها و جمع او که . سربازی کن و با دشمنان او و دشمنان دين او پيکار کن

وی هر لحظه توسط نير الهی تو،هدفنامه . شا می گيردلم از او منجذابيت ها و عشق عا

ه می سانيدر ربه مرحله ظهود و شومی شته اگذاء جرابه د و شوور میمران الهی كربی

برای محقق توصيف ورای مارتی عظيم و قد او. اجرا کننده امر خود است خداوند .دشو

و تسليم مطلق  تو همه تالشت را بکن و نتيجه را به خدا واگذار کن .ان آدمی داردکردن آرم

نرسيدی، هرگز نااميد و بدبين نشو و  اهدافتبه در کوتاه مدت  اگر. در برابر مشيت او باش

اگر در سپاه خدا و وفادار به او بمانی  .و با اميد به پيش برو در تحقق نقشه الهی ترديد نکن

و به تو رش را می کنی چه تصواز آن بيشتر ر بسيا ن شاء  هللاااوند بزرگ و مهربان خد، 

برای آن کسی که معتقد به ظهور قطعی منجی بشريت، . خواهد کردعطا همه مومنان مجاهد 

تمامی تالش . است، هيچ بن بستی وجود ندارد( ص)قطب عالم امکان ، حضرت مهدی 

ش، اد و فارق از نتيجه اهايی که در جهت ياری منجی بشريت می شود، چه کم چه زي

. ماجور و محفوظ و ثمربخش است   
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هايت فهدم تما دست يافتن به عظيم ترين نعمتها از عظمت رحمت الهی بعيد نيست، پس در

تنها و ست اممكن ری هر كاای او كه برشود تو ثابت به تا  نظر بگيرال را در بای قلهها

هر كار عظيم و شگرفي، در كنار . است و او مهربان ترين مهربانانست اونيا دبرتر رت قد

خودت را در هيچ درجه ای از در کنار خداوند که هستی،  .است نیشد خداوند که باشی،

در کنار او، جان خود را در هيچ . دست يافتن به عزت بيشتر و مقام های باالتر محدود ندان

درجه ای از اعتال و وقار محدود ندان و هيچ درجه فرای تصوری از پيروزی بر دشمنان 

فکر به آن در هيچ درجه ای از شوق بيشتر از نعمات ابدی که حتی . خدا را غيرممکن ندان

طرح در مسير  .حركت كنبرای جهاد در راه خدا ، . وجودت را می لرزاند متوقف نشو

به توست، با ايمان  فطریالهام دروني هم بر طبق شريعت و هم هماهنگ با كه  الهی ات

عظيم  یفتح قله ها .ممكن است خداوند،در كنار  عظيم ترين پروژه هاي عالم، .حركت كن

 .ايمان داشته باش اوبه . از آن توست اوزت و افتخاردر كنار ع .است نیشد ، اودر كنار 

 .خواهد آمد تو آسان به دست یبرا تمامي آن چه غير قابل باور است،که باشی،  اودر كنار 

كس هر  .شود یتوكل كند باز م وجود اليزال الهیكه به  کسیر در براب قیراه پيشرفت و تر

نداشته باشد، بر اوج قله صالبت ارزش  یبرايش پشيز ،الهیكه هر قدرتي غير از قدرت 

تقوا . و تقوا داشته باش بگير وی خالقتاميد و درخواستت را فقط به س یرو .تهد نشسخوا

احدی جز او نخواهد توانست آن كه  خواهد گشودتو  یرا برا یدرها خداوندکه داشته باشی، 

، همواره تو را در الهیو مهر و لطف  یرا همراه خود دار ياری الهیتو همواره . را ببندد

.خواهد کرد و عشق محافظت يینور و زيبااز  یگهواره ا  

. تالش کن و در راستای محقق شدن آنكن  ارهنت تكرروز در ذهر طرح الهی ات را  متن

زدن  از سکون و درجا. استفاده کنبرای گسترش حاکميت الهی مشروع  از همه ابزارهای

با هر منکر اجتماعی و فساد اقتصادی مبارزه . بپرهيز و به سمت قله های بلند حرکت کن

کن اما مراقب دشمنی و مکر شياطينی باش که می خواهند از مشکالت اقتصادی نظام 

جمهوری اسالمی برای ضربه زدن به اين نظام مقدس سوء استفاده کنند و مانع اقتدار 
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 بر آنان که از رشد و پيشرفت نظام اسالمی عصبانی هستند ودر برا .روزافزون آن شوند

تالش می کنند مانع ترقی و پيشرفت نظام اسالمی شوند، بايست و به آنان محکم  مذبوحانه

 و. نظام مقدس را در سر نپرورانندديگر هرگز خيال خام به زمين زدن اين ضربه بزن تا 

 .مهربان الهی و گشايش بيشتر بپيمااز دستان  اخروی زمين را به اميد دريافت روزی

زندگی ات را و آرزوهايت را برای خدا خالص کن و در مسير عبوديت با سرعت به پيش 

يا از  ناخشنود شوندبسيار از تو حتی اگر و تابع دنياپرستان و زورمندان مستکبر نشو برو 

.شدت خشم دندان هايشان را به هم بکوبند  

ی اعلی بمان و او را عبوديت و عبادت کن و در برابر ذات در انقياد و اطاعت خداوند عل

و با دشمنان  اقدسش اظهار نهايت خضوع و ذلت و عجز کن و تسليم خواست و امر او باش

خداوند کسی ست که پيامبران را فرستاد تا توسط آنان انسانها را پاک کند و . او سازش نکن

را که هرگز انسان به تنهايی نمی توانست  به آنان کتاب و حکمت را بياموزد و آن چيزهايی

. و او را از عذاب شديد بيم دهد دريابد به او آموزش دهد و او را از گمراهی ها نجات دهد

را تنها رهبر و هادی زندگيت بدان و فقط از هدايت و رسولش و جانشينان رسولش خداوند 

قليم ا. تبعيت کن تا هرگز گمراه نشوی و خوف و حزنی در زندگيت نباشد و رسول خداوند

و ظفر ن مغاار. بمان مومن باش و مومن .توستاوند بزرگ خداز آن ها نسماهی آشادپا

مگر می شود کسی واليت و . ده دادبه عالم مژا خدخلقت، لحظه ن هماوزی مومنان را پير

ذيرد و مطيع او باشد و همواره قهرمان و سربلند فرمانروايی پادشاه آسمانها و زمين را بپ

با خروج از اطاعت طاغوت و ورود در قلمرو واليت و اطاعت باشد دت هميشه به يانباشد؟ 

.هستی مظفرو سربلند الهی هميشه ان شاء هللا    

آنچه را خداوند و رسولش می . نيستيتی نهاد ترا جودی ابدی و معنوی هستی و وجووتو 

گسترش حاکميت الهی در سراسر زمين و . ه تا همواره پيروز و غالب باشیخواهند بخوا

برچيده شدن حکومت مستکبران و طواغيت را بخواه تا در ميان صالحان و وارثان زمين 

احب و مالک و ست و او صوند بزرگ ن پرتوان خداستان در دسماو آمين ز  .قرار گيری
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خداوند . سرباز خداوند هستندين داشتن اختيار، سانها نيز در عساير ان .فرمانروای گيتی ست

. که تمام جنود آسمان ها و زمين از آن اوست غالب و به انجام رساننده وعده خود است

خداوند نور خود را به اتمام خواهد رساند حتی اگر همه کافران در مقابل نور او بايستند و 

چه ها ننساهمه ا. پيروز استتالش کنند آن را خاموش کنند و خداوند شکست ناپذير و 

سمت پيروزی به عالم را ست ار اقرا، ست خدابه خو، چه دوست چه دشمنمومن چه کافر، 

.يك كننددنزموعود نهايی صالحان و استقرار حکومت عدالت يکپارچه مهدی موعود   

تالش برای زمينه سازی تشکيل جکومت موعود واحد جهانی به فرمانروايی جانشين تو با 

مين به بهشت ، قدمی در نزديک تر شدن زقائم آل دمحم منجی بشريت، د روی زمين،خداون

 راها ننسام اتماالجان، آرزوی الهی صتحقق ی هاژینرا. ه بر می داریشده داده عدو

تحقق آرزوی صالحان موفقيت و سرور و عدالت را برای همه زمينيان . كندمیخوشبختتر 

مينيانند كه م زقع تمامحقق می سازد و در وارسولش  وبه جز دشمنان قسم خورده ی خداوند 

.سندسعادت می ربه ن صالحان به آرزويشان، سيدربا   

 .زندگی و تک تک نعمات الهی ستلحظه لحظه دن از برت لذاز مظاهر شکرگزاری، 

عمده رنج های روحی در اثر گناهان و باالخص کفران قلبی نعمتهاست و لذت های روحی 

ناب و اصيل نيز ناشی از شکرگزاری قلبی و رضايتمندی به فعل و خواست خداوند و 

ندگی ات لذت ببر و بدان برای شکر اين همه نعمت از ز .تحسين و ستايش درونی اوست

بندگی و اطاعت . های عالم را در حق تو نموده استبزرگترين نيکی  نيکوکار پروردگار

از اقامه نماز . پس از اطاعت خداوند لذت ببر که شکر نعمت است. الهی نعمت عظيمی ست

از ايثار و از خودگذشتگی و . از پرداخت زکات لذت ببر. که شکر نعمت است لذت ببر

گی ندراه زكه نی كسامی تما .از ايستادگی در برابر دشمنان اسالم لذت ببر. احسان لذت ببر

مسکينی ست ت دند لذ ده اكراف عتراعمر ن پايا، در ندافتهدنيوی را تا نزديکی انتها ر

دن و اصالح و آشتی برقرار كره پرخنده مومنی را چهردن ، كمك كرمحرومی به ، گرفتنرا

ر ين كاترتپرلذ الهی، نين اقوهر کدام از قع عمل به کردن در روابط انسان ها، و در وا
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هرگز به متاع ناچيز دنيا که به قوم کافر و جاهل در جلوه حيات دنيای فانی برای . نياستد

امتحان عطا شده چشم آرزو نبند و به رزق معنوی و حقيقی که پروردگارت به خودت عطا 

ريشه . کرده و بسيار بيشتر را برای آينده های ابدی برايت آماده نموده است، چشم بدوز

حسادت ها چشم دوختن انسانها به متاع ناچيزی ست که به سايرين برای آزمايش  بسياری از

شخصی که حسادت می کند به پروردگارش و آن همه موهبتی که به خودش عطا . عطا شده 

پس از متاع ناچيز دنيوی ديگران چشم و دل برکن و رو به سوی . کرده پشت کرده است

بيکرانی که در روحت ناديدنی و عظمت ده ساخته پروردگارت و رزق ابدی که برای تو آما

رو به سوی گوهر نورانی که در وجودت قرار داده و مقام خليفه اللهی . کنقرار داده، 

.رو به سوی بی شمار نعمت حقيقی و ابدی که از آن توست کن. عظيمت کن  

در يصر قملک ه هستيم كن نماه اقليمی الهی در دروشادهمه ما پا. هستيمرون همه ما قا

ارزش گنج پرخداوند ما را جانشين خود بر روی زمين قرار داده و . ستاحقير ش برابر

و كه عظيمترين او و محبت ر واليت گوه. ستامانت سپرده ابه ما ود را خو واليت عشق 

آن بر ابردر عالم يكجا می تما. سته اشدعطا به ما ، ستاترين هديه خدهی نامتناو كثيرترين 

ت حضرص لطف خاو فيض ف الهی و لطاو اعالم ی هابیخومی تما. تسا صفرو هيچ 

قلبت محافظت کن و از اين گوهر واال در . سته اهمين گوهر يكجا جمع شد دوست در

و تصحيح افکارت و پااليش گرايش های قلبی ات  بر روی ارتقای ايمانت .مراقب قلبت باش

کسب و هدف های دنيوی و . بسيار بيش از ارتقای جنبه های مادی زندگيت تالش کن

مال و فرزندان در روز عظيم و حق قيامت به کار کسی نمی آيد و تنها کسی که با تجارت و 

کسی . به سوی پروردگارش بازگردد، برای ابد برنده و رستگار استو خوشنود قلب سالم 

قلبت . که تنها سلطان قلبش خداوند باشد و غير خدا را بر دل خود حاکم نکند، قلبی سالم دارد

 شاد و عاشق و اميدوار نگاه دار و آندر محبت معبود، را فارغ از مشکالت و سختی ها، 

را برای روز مالقات خداوند  قلبت. افتراها حفظ کنو را از آفات گناهان و سوء ظن ها 

که آن تويی که قرار است ابدی شوی، افکار و احساسات و گرايش  نگه دارطمئن و مسالم 
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. ظنی که به خداوند داری، ابدی خواهد شد .ت است نه جسمت يا اموالتی قلبی اها

افکارت و . احساسات قلبی ات که ناشی از برداشت تو از اتفاقات است، ابدی خواهد شد

دهند و تا ابد با تو  خود حقيقی ات را تشکيل میآنچه در کنه پندارت در انتظارش هستی، 

نقصانی که در گذر زمان به علل مختلف در اموال و جان ها ايجاد می شود،  .خواهند بود

فقط نقص حيات زودگذر دنياست اما جان يا خود حقيقی انسان در صورت ايمان و 

دار از نعمات شکرگزاری همواره در بهترين صورت و آسيب ناپذير و جاويدان و برخور

پس روحت را مرتبا پااليش کن و از ارتباط با عالم معنا که روحت را . بی کران خواهد بود

.تعالی می بخشد، لحظه ای غافل نشو  

  

اتفاقات هر کدام معجزه های بزرگی هستند . اتفاقات روزمره زندگی را عادی و طبيعی نبين

به جديد دری  ،با هر اتفاق زندگیند اوخدخواست رخ نمی دادند و  نمی وند حکيمکه اگر خدا

آنان را به کمال قرب خود  زمی کند تابای بندگان خود روسوی مسير آرامش و سعادت به 

تفال مثبت بزن و همه رويدادها را به فال نيک  فارق از ظاهرش به همه اتفاقات. برساند

. ها نوعی از شرک استکه تطير يا گمان بد بردن به اتفاقات و شوم پنداشتن رويداد بگير

مثبت ترين برداشت را از اتفاقات داشته باش که چه بسا اتفاقی که ظاهرش در اين زمان 

در ثانيه به . مناسب نيست اما در طوالنی مدت سبب رسيدن نفع و خيری عظيم به تو شود

کلی شتو به گی ندزبه خداوند مهربان هد كه ن دهستند تا به تو نشاهايی نشانهثانيه زندگی 

رحمت خداوند . شیباص او خاو خالص ن بندگااز هد تو اخوو میهد می دهميت ايگر د

. نی و فتح و گشايش برای همه بندگانش استگرگوو دتغيير ن هااخواقتضا می کند که او 

کسی که از رحمت عظيم الهی محروم می گردد، خود آگاهانه حق را انکار کرده و به 

هرگز واليت و دوستی آنان را که با خدا و . استه استدشمنی با  خدا و رسول او برخ

با  .ی گيردرسول او دشمنی کردند نپذير و به آنان متمايل نشو که آتش عذاب تو را نيز فرا م

و بدان خداوند هرگز عذاب نمی کند و کن از آنان، از خداوند سپاسگزاری اظهار برائت  
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ها نیگرگوت و دتفاقاامنتظر از اين پس و . کسی را که الطافش را سپاس گويد و ايمان آورد

    .شباگی ات نددر زو افزايش برکت رگ بزی موفقيتهاسی و ساتی اتحوالو 

بزرگترين تحوالت زندگی ات با درک و فهم عميق تر آيات قرآن کريم و سيره اهل بيت  

ست که هرچه  اقيانوس عظيمیانذاری آشکار و قرآن کريم . عليهم السالم رخ می دهند

، افق های وسيع تری از معانی عظيم و شگرف به روی ديدگانت بيشتر آن را درک کنی

را نيا ه با عظمت الهی، ديچه نگامطالعه می کنی، از در وقتی قرآن کريم را. گشوده می شود

سخنی که خداوند به واسطه رسولش برای بندگانش نازل نموده، سخن برتر . کنی ه مینگا

نه در زيبايی کالم و نه در . عالم است که سخن هيچ سخنوری را يارای مقابله با آن نيست

شخصيت ائمه اطهار عليهم السالم،  با درک بيشتر قرآن کريم و تبعيت از. حکمت و معنا

، ستاخداراده مثبت شخصيتت كه فقط به ل تحوو تغيير از . شخصيتت دگرگون خواهد شد

ت قرآن کريم و هر سخن اهل بيت پيامبر خاتم جماليک آيه از  هر. دكراهی تعجب خو

.  كندورو  يرزهميشه ای بررا تو گی ندزند اتوا میست خدابه خوصلی هللا عليه و آله، 

ت وحی الهی جمال. داردنهفته ت الهی را كلماژی نرد اخوکتاب آسمانی قرآن در درون 

ين اگرفتن ارقر. ستاو برکت و نيکی فرينش خير آجنس منبع ی از قور بسياژی نراحامل 

و خير ء رحمت و منشايی جا هر ب کريم، درين كتاد اجو، از وهمر كنات الهی در كلما

د می آورد و ظالمان و منکران را جز جووبه ای مومنان ويی الهی برنيراست و بركت 

عميق  دار و به وعده هايش باورنگه د خود نزقرآن کريم را همواره . خسارت نمی افزايد

، با توب آسمانی ين كتادن ابوف صرانی، خوآن را نمیكه تی لحظاحتی . داشته باش

در عظيم ی بركتهاء امنشو كند می به تو منتقل ی و شفابخش را مثبت قوی هاژینرا

د هميشه به يا ا و سيره اهل بيت پيامبر اکرم راخدم كال. دهد بواخوو همه مومنان تو گی ندز

ش و در برابر پروردگار همواره اظهار عجز و ذلت کن و حتی لحظه ای خود را شته بادا

نين اقوکريم، بگذار با مرور آيات نورانی قرآن . از بندگی و ياری و هدايت او بی نياز نبين

از ايمان آوردن، بارها و بارها  پس. دشودآوری يت ياامرتبا برختی شبخوی هاالهی و راه
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ه وعظيم غيرمنتظرت تفاقاامنتظر . دوباره به قرآن ايمان بياور که نردبان ايمان نهايتی ندارد

 منتظر بهترين ها باش که عطای پروردگارت بی منتها و. شباگی ات ندا در زخدف طراز 

.رافت او بی حد و حصر است   

راه آنان که . و بگو خدايا ما را به راه راست هدايت فرما. در طريق مستقيم الهی قدم بردار

در د ناوخد. به آنان نعمت عطا کرده ای نه آنان که بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهان

قيقی عظيم را آن هايی که به آنان نعمت های ح ،بندگان صالحشست دمستقيم همين طريق 

ا رتبه و مقام عطا کرده و می کند رر آنان نقدآ فته و خواهد گرفت وگرعنايت کرده است، 

بی كامياو مش ن و آرايماابه چه د نبين، می ندكنه می نگاد كه به گذشته خوبعد از مدتی كه 

اوند علی اعلی ست خدب آسمانی قرآن کريم به دكه كتان باش مطمئه اند و سيدری رسرشا

ن را سخناهدايت بخش ترين ست تا ه اشدده تو فرستاای بروسط جبرييل امين بر رسول او، ت

توست اوند رحمان همواره در کنار خد. مزمه كندزتو ش گوگرامی اش در  به واسطه رسول

اگر تقوا پيشه کنی و پس . ده ایكرور باد و حضور هميشگی او را در کنار خود جووتو و 

و کالم سنگين و مقتدر او را عاشقانه ی مزمههارات و زستودکنی، نفست را از هواها نهی 

وقتی بر پروردگار مهربان توکل کنی و خود را به او . دكراهی خوس حساد نيز اخودر دل 

ات را  گیندبسپاری و از نتيجه کاری که به خداوند سپرده ای مطمئن باشی، او تو و ز

مر و حاصلی را روزی ات خواهد داد که و ث و ياری ات خواهد نمود دركدگرگون خواهد 

چرا ياری ات نکند در حالی که  .هيچ کس با تالش مادی نمی توانست آن را به دست آورد

او رب تو و رب خانواده ات و رب تمام انسان . خلقت کرد و پرورشت داد و هدايتت نمود

همان تنها کسی که تا کنون تو و خانواده ات و . های روی زمين از گذشتگان تا آيندگان است

از اين پس تا ابد نيز روزی  داده و پرورانده و محافظت نموده ،تمام انسان ها را روزی 

ر قدوکل بر ذات اليزال الهی آنبا ت. خواهد داد و خواهد پروراند و محافظت خواهد نمود

توقع كمك ن بی ناآبه ان، يگراز دست كمك اخوی دركه به جاو غنی می شوی تمند رقد

به مقام ربانيت وقتی . شتاهی داست خودو خداوندفقط به خاطر ن را ناد و آكراهی خو
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هی و ايمان گا، آستده اار داقردت جودر و اوكه گران بهايی گوهر به حضرت حق و 

ام حترا ردموب، متبوع و محبوداشتنی، ستدوعالم م تماای بربه لطف الهی ، پيدا کنیی حقيق

. و از نعمات الهی از جايی که گمانش را نمی کردی، بهره مند خواهی شد می شوی  

در روابطت  .شبا آنانناصح و خيرخواه با مردم با زبان نرم و آرام و بامحبت سخن بگو و 

خودت هم خودت حق  .انصاف داشته باش و عدالت را ميان خودت و همه انسانها اقامه کن

عدالت را در . ديگران را ادا کن هم ديگران را امر کن که حق تو و سايرين را ادا کنندو 

حتی عشق قلبت را هم با عدالت ميان  وعايت کن ران رسيدن خودت و سايرين به حقوقش

ديگران را همان قدر دوست بدار که خودت را دوست داری و . ان تقسيم کنخودت و ديگر

برای خودت همان قدر احترام  .ست بدار که ديگران را دوست داریخودت را همان قدر دو

قائل شو که برای ديگران می شوی و در احترام و محبت به همه انسان ها عدالت را ميان 

مهربان و دلسوز باشی، قدرتت بر دلسوزی برای هر چه بيشتر بر خودت . آنان رعايت کن

به خودت ظلم با کوتاهی ها يا زياده روی ها مراقب باش . سايرين نيز بيشتر خواهد شد

نکنی که تو هم بنده ای از بندگان خدايی و اجازه ظلم به هيچ کدام از بندگان خدا حتی خودت 

.  را نداری  

در صد همه با ات بطهاينگونه را. انها تالش کنهرچه بيشتر در آشتی برقرار کردن ميان انس

ت لذن نار آكنادن در بوی لحظههاد و از هد بواعشق خوو مش و آراصلح لی و در صد عا

ب جذدم را مرمی تماد خوو صميمی عاشق ه با چهراری به هر كجا كه پا بگذد و براهی خو

و قلبت را از کينه  در سخنانت و در روابطت انصاف داشته باش. دكراهی خود عاشق خوو 

و کدورت و دلخوری پاک کن تا دوستان و عالقه مندانت زياد شوند و عزتت زياد شود و 

کار  .ببرندت با تو لذدن بوز و اتو باشند ر كناآرزو کنند در كه وند عاشق تو شر نقدسايرين آ

ر دوش مفيد انجام بده و از تنبلی و آسوده خواهی و بطالت دوری کن و بار زندگيت را ب

اشتباهات . ديگری نينداز که آنان که بار خود را بر دوش ديگران می اندازند ملعون هستند

ديگران را ببخش که اگر کسی يک بار در حق تو اشتباهی کرده، خودت بسيار بيشتر در 
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با . حق ديگران اشتباه کرده ای و حقوقی را که از ديگران بر گردنت بوده، ادا نکرده ای

با ديگران برخورد کن تا خداوند هم همينگونه با تو برخورد کند و اشتباهات و رافت و عفو 

كه ی می شود قور نقدآفكر تو رت قدبخشش که داشته باشی، .  کوتاهی های تو را عفو کند

نی رت و مهربابيشتر به قدروز  هر توو بيفتد ق تفااسريعاً کنی، كه فكر ی به هر چيز

نعمت يی، شكر گوخداوند را حقيقتا گر اكه ی الهی پيشه کن تقوا. یببرد پی ناوخدان كربی

برجسته وت و متفاد و آنان را کامال كرد هاخوای شکرگزاران تمام بررا مين ن و زسماآ

شکرگزار که . از ناسپاسی حذر کن که همه اعمال نيکت حبط می شود. قرار خواهد داد

و شت اهی داخوق ها فرننساا میبا تمادی مشهور به طواری، گذم هر كجا قدباشی، در 

ار می کنی، در يددكه ايطی هر شرکسی و در با هر از اين پس . ا خواهی شدخدده نظر كر

و وعده شبختی و فضل و رحمت الهی خوورزی و عشقرت، قدنی، مادشامتی، سالرد مو

کن؛ از فضل و رحمت الهی شادمان و فرحناک  صحبتهای پيروزی الهی برای صالحان 

. الهی از همه مال و اموالی که دنيا پرستان جمع می کنند برای تو بهتر است باش که فضل

مانند آنان که به خداوند افترا می بندند و به او سوء ظن دارند و رحمت عظيم او را باور 

زيرا خداوند صاحب . نمی کنند، هرگز رزقی که خداوند بر تو نازل کرده را حرام نکن

هر . همه انسانها ست اما اکثر آنان سپاسگزاری نمی کنندفضل عظيم دنيوی و اخروی بر 

عملی انجام دهی و هر کجا باشی و هر فکری در سر داشته باشی، خداوند بر تو شاهد و 

و ذره ای به کوچکی مثقال يا کوچکتر و بزرگتر از آن در آسمان ها و زمين از . ناظر است

آگاه باش که اگر دوست . لهی ثبت استديد خداوند پوشيده نيست و همه چيز در کتاب علم ا

با ايمان و رعايت . خداوند باشی، هرگز هيچ خوف و حزنی در دنيا و آخرت نخواهی داشت

در وعده . تا برای تو بشارت های عظيم در دنيا و آخرت باشد. تقوا، دوست خداوند باش

س از سخنان و پ. فضل و نعمتهای عظيم خداوند به مومنان هيچ تغييری وجود نخواهد داشت

ناراحت نباش که آنان هيچ کاره اند و همه عزت و ثروت و  و حسودان  اذيت های منکران

 فهميشه طرگی ات ندن و در زه را ببيشن ماروهميشه سمت . قدرت عالم در دست خداست

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
178 

گی ندی زجنبههام تمابينی در  شين خورا ببين تا امسائل ت و تفاقااميدبخش و ايبا و زمثبت 

ه ماملی به كاگی ات، ندرانی زنوه ماد و به فضل الهی قعيت كامل تبديل شووابه ات 

را ستههايت اوتحقق خو يبا ت زتفاقاو اكند نی فشارانوبی، كامياشبختی و خورده، شبچها

ه پرخندو و پرنيرژی و نراپرشاش و هميشه ب توه چهرکه  باشی، شکرگزار . شن كندرو

اهی داد و تبديل به خوژی و اميد نرت اكائنات و مخلوقاتا هميشه به همه د و هد بواخو

ای از  هند به بنداوكه خدروزی خوشا به . ر و برکت برای سايرين خواهی شدواسطه خي

هنگامی که اليه های عميق روحت مومن . باال بكشداو را هد كه ابخوو نظر كند د خون بندگا

اگر مدتی كند كه ل می متحورا و تر نقدهی آكوتان مات زمددر ند اوخدو شکرگزار شود، 

ن  پيشين هستی و نسان اكه هماد كراهی نخوور باازی، بيندت به پشت سرهی يگر نگاد

. آن رو کرده استبه رو ين گی ات را از اندم زتماخداوند مهربان در طول اين مدت چگونه 

تو هم ای برهللا  ان شاء وند می افتد وخداشکور ای بندگان خالص كه برقی است تفااقيقاً دين ا

.دفتااهد اخو  

را عالوه بر اينکه بر طبق شريعت بندگی می کنی، بر اساس شهود درونی مهربان خداوند  

او را در قلبت و  و او را در قلبت بشناس با او از درونت ارتباط برقرار کن. بندگی کن

ت عبادت و خداوند را عالوه بر اينکه با اعمالت عبادت می کنی، در افکار. بندگی کن

. در تمام منش ها و رفتارها و سخنانت، به دنبال رضای معشوق باش. کنو عاشقی اطاعت 

فکر می کنی کريمی که بخشنده ترين بخشندگان است، به کسی که خالصانه به دنبال 

اوند خدرضايش باشد، چه حجم بی نهايتی از لذت و سرور و رضايت را عطا خواهد کرد؟ 

مختلف انسانهايی که با رحمت او دشمنی نکنند و ستمکار نباشند را   مهربان با واسطه های

که اگر اهلی ايمان آورند و ست ونداخدل ين قوا. رساندرت می قدو عشق شبختی و به خو

تقوا پيشه کنند و حق را تکذيب نکنند، برکات آسمانها و زمين را بر آنان می گشايد و او 

يی و يباو زبركت و خير ايمان که آوری و نيکوکار باشی، به او . ستن ابهترين عمل كنندگا

ين بهترمنتظر . واهد بودخگی ات نداه زهمرور و يار و تا هميشه يانی، سماآمش آرا
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از او روی خودت را در ايمنی نبين و نيز  از خشم الهی. گی ات باشندزيخ رتاروزهای 

عذاب سخت و و رسوايی و هالکت و مشرکان، بدان عاقبت طاغيان و منکران نگردان و 

همه چيز رد كه بگذروز هر با حفظ ايمان و دوری از معاصی ين پس از ا. ست کنندهخوار

فق ا. ددگرمیتو اد فق مرونيا بيشتر بر د و دشو میبيشتر به نفع تو ا، ست خدابه خو

شن ه و رونيا كشيدی دبه پهناای مومنان، برا توسط خدالهی، ظفر می و نا نيكو پيشرفت 

.ه استدش  

تا ت نباتان و پرندگات و نااحيواز عالم ن و تک تک ذرات فرشتگاای صدمومنان واقعی  

می گويند و با خوف و مد الهی را حكه ند شنو را میپيكر  لغون گارستاو مين و زها نسماآ

رغبت، نام جالله او را صدا می زنند و برای زمينيان از خداوند طلب مغفرت و رحمت می 

ای روح صد ی روان وهاای آبصدحلی را، سای شنهاای صدرا، ها گبر ایصد. کنند

در نيا د. قصاننداو، رعشق و از شادی هند می دسر خدا را كه عشق ند شنون را میمياآد

عالم به م ذرات تما. سدل می ربه كماو كند  میست كه حركت خداعشق ی پارد تعقيب 

ز می باد خوالهی به منبع ره باو دو دشوآب میو اعشق در نيا د. ندزسومیتب در و اعشق 

وند اخدت عزو حمت نی و رمهربار سايه سادر نيا د. ددگريکی می با خالقش دد و گر

اوند مهربان خدو . گرفتهآرام كه  اوستعشق و محبت در نيا ه و دل ددميآركه  مهربان است

يعه ودبه  مومنانقلب خود و اوليای خود را در شق عبا اين همه عظمت و مهربانی ، 

او که . و همه انسان ها را از عاقبت تلخ انکار و تکذيب و ظلم انذار داده است اشته استگذ

صاحب اسماء حسنی و معشوق تمام معشوق ها و محبوب همه زيبايان است، بندگان 

ان هللا يحب التوابين و . ان هللا يحب المحسنين. نيکوکار و تواب و پاک خود را دوست دارد

و ما چه .  ان هللا يحب المتقين. ان هللا يحب المتوکلين. و هللا يحب الصابرين. طهرينيحب المت

می دانيم آن زمان که خداوند حب و عشق نسبت به بنده اش داشته باشد، به او چه عظمتی از 

است و محترم و واالمقام جاودانه عطا می کند؟ چه عزيز و عزت سرور و طرب و عشق 

و چه بدبخت و شوم و ذليل است آن که  را عزيز و محبوب گردانداو  وندکه خداکس آن 
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خداوند منبع و . خداوند قهار به دليل کفر و انکار و استکبار خودش، او را خوار و رسوا کند

منشا محبت و عشق است و هر کس را که به او ايمان آورد، منشا عشق قرار می دهد و 

عطای بی . دل تک تک ذرات عالم می اندازد محبت او را نه تنها به دل آدميان بلکه به

نهايت الهی اقتضا می کند حدوث باالترين مودت و محبت معجزه گونه بين قلب بنده مومن و 

انسان مومن  .تعداد بسيار باال از ساير انسانها و فرشتگان و ساير مخلوقات ممکن باشد

عاشق خدا . متجلی می کندمخلوق خدا را شايستهترين و گترين ربزت الهی فطر، واليتمدار

به منتخب اگر به آيات الهی پشت نکنی و . ت تو الهی ستفطر. باش تا معشوق عالم شوی

وت و مردنيا ترجيح دهی، آخرت را بر ساير انسانها شهادت و  بودن ولی خدا در ميان

من بگذار تواضع و سجده در برابر ست دو. ستاطبيعت عالم از باالتر ر تو بسيا دینمراجو

او يگانه و بی همتاست و هر . کار دم به دم تو باشدو طلب بخشش از او الق يگانه خ

انگی و منحصر به فرد او خصوصيت يگ. مخلوقش را يگانه و بی همتا خلق کرده است

می توانی ان شاء هللا پس بدان تو . در تک تک مخلوقاتش به وديعه نهاده است بودن خود را

. کنون چنين خداوند را ستايش ننموده استکه هيچ مخلوقی تاو را ستايش کنی به گونه ای ا

می توانی به گونه ای خدا را از خودت راضی و او را عاشق خود کنی که ان شاء هللا تو 

می توانی به اگر خدا بخواهد تو . هيچ مخلوقی تاکنون چنين نتوانسته رضای او را کسب کند

چنين تا  اين فرعون زمان بايستی که هيچ کس ظلمگونه ای قدرتمندانه و شجاعانه در برابر 

می توانی کاری در اين دنيا انجام دهی که احدی از به لطف الهی تو .  است کنون نتوانسته

هر چه بيشتر مودت و . آدميان تاکنون نتوانسته انجام دهد و از اين پس هم نخواهد توانست

ن تو را شبيه آنان می کند و سهم محبت خاندان پاک نبوت را در دل داشته باش که محبت آنا

  .ت واالی انسانی، اکمل و اتم استآنان از تمامی صفا

آدمی با تفکر و تعقل و درک معارف الهی و شناخت خود و پروردگار خويش می تواند به 

پيشرفت و شد خيرات گسترده و رليل ت و دكائناای برد شمندترين موجوجايی برسد که ارز

شود و با پيروی از هوای نفس و شهوات و غفلت، آنقدر سقوط  صلح و ش و آبادانی گسترو 
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از قوانين و آيات الهی و استفاده از نعماتی مانند تعقل . کند که از چهارپايان هم حقيرتر شود

و درک مفهوم  چرا که کسانی که از عقل خويش برای تعقل و تفکر. و تفکر غفلت نکن

افت و استنباط راه خير از شر، از چشم خويش ، از قلب خويش برای دريژرف آيات الهی

معارف الهی استفاده نمی کنند، آيات و برای ديدن حقايق و از گوش خويش برای شنيدن 

درک درونی تعقل و توانايی . و هرگز نجات پيدا نخواهند کرد برای جهنم آفريده شده اند

ز نعمت عقل و بصيرت و عدم استفاده ا. حقايق، از بزرگترين نعمات الهی برای انسان ست

، انسان را در منجالب شهوات غرق می کند و او را و اعراض از خرد الهی درونی ،فکر

خداوند را . خداوند را عالوه بر عبادت بر اساس شريعت، شهودی عبادت کن. فنا می سازد

او را در تفکرت ستايش کن و عظمت . عبادت کنو به وسعت روحت با تفکر و در تفکرت 

و راهنمای و تعقل از نعمت عظيم تفکر  .ت ببينفطرتدر هم در آياتش هم لش را و جال

راه آنان را که . استفاده کن و خداوند را شکر گو و راه گمراهی را انتخاب نکنبسيار درون 

ان اللله ال يحب . ان هللا ال يحب المعتدين. دارد تبعيت نکن خداوند عمل آنان را مبغوض می

. ان هللا ال يحب الخائنين. ان هللا ال يحب من کان خوانا اثيما. فخورامن کان مختاال   

ت و تحوالم به خاطر تماو او را كن ت خلو وند مهربانابا خداب خواز قبل ، مشباهمين 

ای ند براوخدات بزرگ معجزمنتظر باش که . شكر بگو، ستهاتو خوای كه بريی هانیگرگود

ورود شاهد اگر کفران نعمت نکنی، ی ان شاء هللا به زود. ستو همه مومنان در راه اتو 

گی ات، افزايش رزق و روزی، و بی نياز شدن از بدخواهانت ندزجديد به ی هاننساا

به زودی شاهد جاری شدن ياری عظيم الهی و گسترش حکومت اسالم ناب .  دبواهی خو

.بود مران خواهيدمحمی و پيروزی و غلبه مداوم جبهه مقاومت اسالمی بر فرعونان و مستکب   

برای انجام هر کاری به خدا و رضای نظر خداوند و رسولش را بر نظر خودت مقدم دار و 

سته كه اخوای آدمی براو . ت گرداندرستگارا شوی و باالتر و خدده نظر كراو نظر کن تا 

به ياد خدا . مگر آنکه خودش استکبار ورزد و پيرو شياطين شودبه همه جا برساند را و ا

مگر می شود بنده ای در ذکر و ياد معبودش باشد و او که بسيار  .باش تا او به ياد تو باشد
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او را محبوب ترين معشوق زندگی ات برگزين  جبران کننده و ودود است، در فکر او نباشد؟

 وهد ار دقرد خون ترين بندگاب محبوو جزرا كه تو و نام و ياد او را در ذهن خود حک کن 

عزيز و بلندمرتبه و محبوب می و قطعا ، مسلما خداوند. نيک و بلند گرداند آوازه تو را

به آنچه برای . کندو اکرام دينش را اعزاز مقام ربوبی اش و گرداند آن بنده اش را که 

فردای خود از پيش فرستاده ای بنگر و مانند آنان نباش که خداوند را فراموش کرده اند و 

آنان همان دوزخيان فاسقند که از مسير بندگی . دشان برده استخداوند هم خودشان را از يا

هر کس به خدا و . و مسلما دوزخيان با بهشتيان مومن مساوی نيستند. رج شده اندخداوند خا

رسولش ايمان آورد و در ايستادگی در برابر جباران و زورگويان، صابر و مومن به ياری 

با پذيرش  .دكراهد خوگی ندزشجاعت ر و فتخاو امحبت و عشق در فقط خداوند باشد، 

شبختی خواهی خو گی وندو زعشق در راه مهربان  ونداست خد، دوواليت خدا و اوليای او

خداوند هر کس را که واليت او را بپذيرد بی . دكراهی جديد خوی تغييرروز هر بود و 

حساب روزی می دهد و سخت ترين مشکالت را بر او به آسان ترين تبديل می نمايد و قلب 

او را فراخ و گشاده و صبور می نمايد و از هر سمتی که برود پيروزی را قسمت او قرار 

هم تنهايت بگذارند، خداوند اگر تمام دنيا باشی،  توحيدصراط مستقيم  آنگاه که در. می دهد

بزرگ ياور و پشتيبانت خواهد بود و ياری و روزی رسانی اش از غير بی نيازت خواهد 

برای به هدايت الهی مزين  هم افعال توسخن تو در مسير مستقيم پروردگارت، هم . نمود

. ندرسادن می بور او كناشبختی در خورا به تو اين مسير راهی ست که . سايرين خواهد شد

زندگی کن که معبودی جز او يگانه ای به خدن يمان و اطمينا، ايقيناو را شکر بگو و در 

. و او مدافع پرقدرت تو و همه مومنان ست نيست  

و . آسمانها و زمين را به حق آفريد و انسان را از نطفه ای خلق کرد خداوند رحمان

نها خلق کرد تا به آسانی از مکانی چهارپايان و وسايل نقليه را برای تمتع و بهره وری انسا

و برای انسانها از انواع تجمالت و زيبايی ها و اسباب راحتی خلق . به مکان ديگر سفر کنند

او از آسمان آب فرو فرستاد تا با . استو پاک سرشت نمود زيرا او بسيار مهربان و رئوف 
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. ی وجود دارد را سيراب کنيمآن سيراب شويم و چهارپايانی که در آنها انواع منافع برای آدم

او درختان ميوه و زيتون و خرما و انگور و ساير محصوالت را برای انسان روياند و شب 

او دريا را برای سود . و روز و خورشيد و ماه را  برای نفع رساندن به انسان تسخير نمود

و از . دانسان تسخير کرد تا از آن گوشت تازه بخورد و کشتی ها را در آن روان ساز

رحمت و مهربانی اش بی شمار نعمت ديگر برای انسان خلق کرد که اگر بخواهد آنها را 

با وجود اين همه نعمت، بسياری از انسانها کفران نعمت می کنند و . شماره کند، نمی تواند

با وجود آنکه از خود هيچ ندارند و هرچه دارند از لطف و عنايت الهی است،  با حق ستيزه 

 شا روزی خود می بينند و جز او راو پاره ای از انسانها جز خدا را من. ی می کنندو دشمن

در حالی که آنان که به ياری می خوانند، کوچکترين شراکتی در خلق هيچ چيز . می خوانند

و پاره ای ديگر هم به آخرت ايمان نمی آورند و . نداشته اند و خودشان مخلوقاتی عاجزند

آن متکبرانی که هر آيه از آيات الهی بر  .انکار خدا و رسول اوست  قلبشان پر از تکبر و

خداوند آنان را پيش از عذاب . آنان خوانده می شود، با ناباوری تمسخر و اعراض می کنند

ابدی قيامت، در اين دنيا برای اتمام حجت عذاب می کند شايد بيدار شوند و توبه کنند و از 

فرشتگان در حالی جانشان را توبه نکنند و آنان که  .زگردندلجبازی و انکار به سوی خدا با

بگيرند که قلبشان سرشار از تکبر و ظلم و شرک است، با ذلت و خواری وارد جهنم ابدی 

جهنمی که از غم و رنج و عذاب آن هرگز رها نمی شوند و در آن غذايی جز . می شوند

کسانی که آيات الهی را باور کردند و تقوا پيشه کردند، در  و. چرک متعفن و خون نمی يابند

امن الهی تا  و باشکوه ترين کاخ آزادی ابدی در بهترينلذت و هايی و باالترين آرامش و ر

خوشبختی و گشايش و آنان در کامروايی و . خواهند شد و توانگر ابد متنعم و بهره مند

بهشتی به وسعت آسمانها و زمين سکنی شادمانی حقيقی در جوار رحمت عظيم الهی در 

.داشتخواهند    

گی مومنانی که از اطاعت حکومت طاغوت اجتناب می کنند و خدا را يگانه حاکم عالم ندز

با ، در دنيا و آخرت رابطه دو طرفه با پروردگارشان را تقويت و تحفيظ می کنندو می دانند 
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س و سپاتواضع و با را  ونداخدر اشمنعمات بی. ن می يابدجريانی مادشاعزت و فراخی، 

دين . از خشم الهی بترس و عصيان نکن که عذاب خدا سخت است. کنيافت اری درشكرگذ

با . را به پا دار و زکات را بپرداز او را در تمام جنبه های زندگی ات به پا دار و نماز

مشغول  وقتی از انجام عمل صالحی فارغ شدی به کار مهم ديگری کافران دوستی نکن و

خداوند احتياجی به عمل تو ندارد اما تو برای آنکه بندگی و اطاعت خود را به  او نشان . شو

م كه قدعمل صالح هر وع شرای بر. دهی، به جلب توجه او و اطاعت امر او نياز داری

ن ياری الهی وارد ستاد. اردگذمیپيش پايت ر را كام آن نجای اهاوی الهی راهنيراری، گذ

و حتی اگر در ظاهر به توفيق دست نيافته ای، كنند می كمك را تو و شوند میگی ات ندز

اگر عمل تو خالص برای خدا باشد . توفيق و فتح قريب را به ياد بياور و با پشتکار ادامه بده

.و موفقت می گرداند كندنی میپشتيباو حمايت را تو خداوند قطعا و حتما   

بندگان خداوند رحمان آنان هستند که . نش بندگی کنخداوند رحمان را مانند بهترين بندگا

روی زمين با آرامی و نرمی و تواضع راه می روند و مردم از جانب آنان در امنيت هستند  

بندگان . و در پاسخ به جهالت جاهالن با بزرگواری و بخشش از کنار آنان عبور می کنند

با معبود برای سجده و قيام در  آنانند که قسمتی از شب را به عشق ارتباطخدای رحمان 

بندگان خدای مهربان آنان هستند که در دعاهايشان می گويند خدايا . برابر او به پا می خيزند

که وقتی آنها و . خت و پايان ناپذير استعذاب جهنم را از ما دور کن که عذاب آن بسيار س

برای انفاق  و حد وسط را انفاق می کنند نه بيش از حد انفاق می کنند و نه تنگ می گيرند

و آنان که معبودی به جز هللا را نمی پرستند و هرگز دستشان به خون . انتخاب می کنند

که شهادت دروغ  و آنان .روند ال فحشا و زنا نمیانسانی بی گناه آلوده نمی گردد و به دنب

. زنندنمی دهند و وقتی به آيات پروردگار تذکر داده می شوند خود را به کری و کوری نمی 

و پاداش و کرم الهی اميد دارند و می گويند پروردگارا  عطاو همان ها که بسيار به 

همسران و فرزندان ما را مايه روشنی چشم و شادکامی ما قرار ده و ما را رهبر و پيشوای 

اين مردم، بندگان واقعی خداوندند و به پاداش صبرشان زمين بی . رهيزکاران قرار دهپ
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و ثروت نعمتها لذتها، نهايت وسيع بهشت را پاداش خواهند يافت و در آن جا تا ابد در اوج 

.زندگی خواهند کردها    

يد و بر که آسمان ها و زمين را در شش روز آفر پديدآورنده يگانه ستخداوند مهربان همان 

او ايمنی بخش، جبران کننده نيکی ها، . تخت عظيم پادشاهی و حکمفرمايی ابدی قرار گرفت

فرمانروای پاک است که تدبير تمام امور بندگان در اختيار او . بزرگ منش و مقتدر است

آنقدر بخشنده و مهربان و رحمان است که نمی توانی در ذهنت عظمت رحمت او اوست و 

آنان که نمی توانند شدت . عظمت رحمت او از شخصی آگاه سوال کناز . را بسنجی 

، هنگامی که به آنان گفته می شود در ربانی خداوند را درک و باور کنندرحمانيت و مه

اما او . برابر مهربان ترين مهربانان، پروردگار رحمان سجده کنيد، می گويند رحمان چيست

و ذره ای از باالترين و عظيم ترين بخشش و منزه و پاک است از اينکه مهربانی عظيم ا

او که در آسمانها برای انسان چراغ و ماهی نوربخش قرار . مهربانی بی نهايت ، کم تر باشد

اگر کسی شدت بخشش و رحمت خداوند . گوار و غفور و رئوف و مهربان استداد ، بزر

فتگی به خداوند در را حتی برای ثانيه ای درک می کرد ، تا آخر عمر از شدت عشق و شي

هر کس بخواهد، از اين . برابر او سجده کنان می گريست و وصل او را التماس می نمود

.همه آيات رحمت و مهربانی او پند می گيرد و شکرگزار می گردد  

را در تو رحمان . ستانشسته ره آدميان به نظار عصاون و اقرای بلندرحمان از ند اوخد 

. كندا میقلب تو نجوو در كند ه میچشمانت نگات در سكواو در . كندمیعظيمش تماشا ه نگا

. از موهبت های ابدیكند شان میلبريزو گويد میسخن بندگانش با  به واسطه رسوالنشاو 

 شانپيشانيو روی فرستد می بندگانشی به سود را لطيف خو ی رحمتبوسهها نداوخد

.نشاندمی  

 .دشومی رشكاو آتابد ی آنان میست كه بر سيمااگرفته ا فر، مومنان را الهیسی قد عطای

.كندمیتاللو دت جودر وست كه امحبت خدر قه نوربا. ستاخدر نواز جنس تو   
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كه و آيات الهی ها مبه پيادار و ربشی را گو. دگير را میتو ره هر لحظه شمات خط كائنا و

خداوند از طريق پيامبر درونی و پيامبر بيرونی در جانت میخواند، گوش كن... آيات الهی 

را هم در وحی تشريعی هم در وحی تکوينی هم در آفاق و انفس مشاهده کن و به حقانيت آن 

ايمان آور. نيمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمين به مناجات برخيز و با معشوقت 

نجوا کن و قلب خود را به اسرار ناگفتنی الهی بگشا و محو عالم رازآلود بی نهايت فطرتت 

شو. معشوق يگانه، بی شمار صفات کمال و اسماء شکوه خود را پيش از خلقتت به تو تعليم 

خود را که آسمان ها و زمين از درک آن غالب جمال و جالل داده است و حقيقت صفات 

و تو را با اتصال درونی به تهی کردند و عاجز ماندند، در جان و فطرت تو ريخته است 

و آگاهی الهی و شناخت  به اسماء علم .، حيات ابدی بخشيده استو عطای شهود درونی خود

در ميان تمام ست که خداوند فطری محبوب، علمی جذاب بی نهايت درونی از وجود 

اين بزرگترين و مهمترين نعمت الهی، عطای . مخلوقات فقط به انسان تعليم نموده است

باالترين ظرفيت و فرصت برای ايجاد ارتباط نزديکتر با يگانه محبوب آسمان ها و زمين، و 

به . در ميان تمام بندگان در سراسر آسمان ها و زمين ، فقط مختص و ويژه انسان است

امش بخش و پرمحبت معشوق واال که در قلبت می شنوی اعتماد کن که از درون صدای آر

...تو را به خلوت ژرف معيت خود می خواند  

به . كنه نگان سماآبه و باال كن ت را سر. ر او باشكنا در هميشه. برو اود به نزدم به دم 

کرانه در رحمت الهی زيبايی، عظمت و آيات به و كن ه شيد نگارخورانی نو يی وطاله يردا

. گوش کنبی شمار ديدنی و ناديدنی به صدای نماز و نيايش موجودات . وزچشم بدعالم های 

با . با دقت نگاه کن و با دقت گوش کن و با دقت ادراک کنبه پيرامونت از همانجا که هستی 

و با تفکر و انديشه در پهنه آسمان ها . چشمان سرت و با چشمان شهود روحت نگاه کن

خلقت . مافيها از کرات و کهکشان ها و ستاره های غول پيکر و عجايب خلقت آنها نگاه کن

ن و در کوه سماآ و دربرها آيات عظمت و رحمت الهی را در ا .بيهوده نيست هيچ مخلوقی

او را در انفس و  آيات جذابيت و زيبايی .ببينو ساير مخلوقات ستاره ها درختان و و ها 
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تمامی . معبود يگانه لبريز شومحبت و سراسر از  جان ها و شخصيت انسان کامل ببين

. كنه نگادر آياتش  اوبه عظمت . جمال و کمال صنع مادی و معنوی، آيات الهی ست

خداوند بود که هر بار . خداست که دارد در زيبايی ها و نعمتها، آيات بهشتش را می نمايد

. قلبت عشقی پاک و زالل را تجربه کرد، جلوه ای از عشق بی نهايت خود را به تو چشاند

و محافظتت می ند اگرفتهش غورا در آتو همواره كه نی برو ستااغ دبه سر. اغش بروبه سر

با معبودت نجوا و لت دمطابق آهسته و  ان وبخو عشقش آواز او ازمهر  پرش غوآ در. کنند

روحت به بلندای از مرزهای خودت بگذر تا در وادی ثنای الهی غوطه ور شوی و  .عا كند

جز لذت معيت پروردگار عظيم پرواز کند و و زمان های بی نهايت بی نهايت مکان های 

.را احساس نکنیچيزی   

....يكدنزخيلی خيلی . ستيکی دهمين نزاو در ... نگرداوست که تو را می    
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راضی و خوشنود به اطاعت اوامر الهی . ششته بان دايماا. توكل كناو به . شباار شكرگذ

در برابر پروردگارت . ببخشا خطاهای انسانها ر.   به رحم و محبت توصيه کن. باش

هرگز مطيع خواست انسان زورگوی مالحظه امر خداوند را بکن و . خضوع و خشوع کن

بر نبی خدا حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله هم نوا با خدا و مالئکه  . مستکبر نشو

به ميل مستکبران پشت کن و در خالف جهت خواست آنان . بسيار درود و صلوات فرست

 نگو را حق جز پروردگارت مورد در .هرگز دوستی و سرپرستی کفار را نپذير. حرکت کن

.کن دفاع استوار و محکم ات ینيد ديعقا از و   

 

جسم ن كنواگتر كه همربزد بعاابا غيب نگيز اشگفتف و عالم شفاکمی ازها فقط ننسااگر ما ا

لی را در بهشتيان خوشحاور و سردی و شار قد، آن يديمار دارد، را می دقردی ما در آن ما

گذرانده بودند  تزکيها به شکرگزاری و احسان و مومن که ايمان آورده بودند و عمرشان ر

ثانيه ای را برای ارتباط با معبود، شکرگزاری از نعمتهای عمر  خرآيم كه تا دكرره مینظا

. از دست نمی داديم پاکانايگاه واالی و تالش برای نيل به جو انفاق بی بديل او و احسان 

شديد اگر به علم يقين به عالم غيب و آخرت رسيده بوديم، همين زمان قطعا جهنم و عذاب 

آخرت از  .ياپرستی برمی داشتيمديديم و دست از تکاثر و ظلم و دن ابدی را هم به چشم می

. ما همين اکنون محاط در آخرت هستيم. گذشته شروع شده و تا آينده ادامه خواهد داشت

، هانمكام تمات در خرآ. آخرت محيط بر دنياست و در  همين جا و همين زمان وجود دارد

بهشت و جهنم از همين جا و در همين زمان . د داردجوگی وندم زتمادر تمام زمانها و در 

. آغاز شده است  

ه هركس نگاو به هرچيز کنی، تماشا را  ملکوتان كر بیفق از اكوچك ر سيابای يچهدر اگر

ق در نيا غرمی دتما. ورزی عالميان به اوعشق  حمد و ستايش معبود می بينی وفقط ی، کن

ق در غرت كائنام تما. ستد اخود بی خوو از مست الهی، عشق  وشخرش و جو وهلهله 
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. گيرندمی شن جبندگی شان را هر لحظه د جوو ذرات وست اخد عشقينی شيروت و حال

مين ديدی، متوجه می شدی برای صالحان، ز و عالم غيب را می اگر ثانيه ای ملکوت

، طالآبجنس از نهرها در آن ست كه و شگفتی آور انگيز غی دل ابارگ و بزبهشتی 

ت و ياقوو يد وارمراز ياها د و درمرزجنس از ها ب، رودنای هاهميوه از ها پوشيدرجويبا

ين را از اعالم مثبت ی جنبههامی تمان از خشاو دريبا غی زبا.  ستن ابرليااز ها سقيانوا

در . و گشايش شبختیخوو ست ت الذ، برای مومنان كندر میكه تا چشم كامی ديدی يچه در

آتش . آتشاسپاسان تنگی است و تاريکی و و برای کافران و معاندان و ن. گيتیپهنه كل 

كن بيرون خانه رفتی، سعی كه به ر ينباا. عذابی که بامداد و شامگاه به آن عرضه می شوند

ه شكو. ه کنینگاگی و آيات الهی ندف زيينه صاآبصير بر و عميق هی با نگاو لت دشم با چ

رد را می بان میيماو روبر سر ن سمااز آكه الهی  اتمعجزآيات و ا و تجلی فرينش خدآ

می بينی؟  ما هستند دوربه واز پرل حادر كه را و کريم  يبار زعيامتمای فرشتههابينی؟ 

و آرامش دت سعاو  شبختیخون نگينكمارما اف طردر اكه ا الهی  ركسير عشق ات اقطر

 بهاو و ما به از يک کدام لحظه  هر درند كه دامی  ونداخدمی بينی؟ هند دمی شكل را 

م حق قدر به نودگی سپراط دلصرن می آورد و در يماه، اشكويی و يبازين ن نامتناهی اجريا

.اردگذمی   

را نيا دقسمت آن فقط ، پنجگانهاس طريق حواز  ما .کنند گی میندن زجهاهمه انسانها در دو 

لم درک می چه را که با حواس پنج گانه از عا آن. سته اسيدركه به مرئيت  يمدرك می کن

، عظيمتر ربسيا ربسيا نيادقع كل در وا. فقط يک پوسته از دنيای حقيقی اليتناهی است يمکن

يا  از ملکكوچك بسيار تی قسمدی مای نيادين اآسمانها و زمين . ستاتر هباشكوو يباتر ز

از ديد عالم و مهم تر قسمت بسيار عظيم تر . ستا وند بزرگاخدپادشاهی عظيم  کرسی

و زمان های خيلی خيلی طوالنی گتر ربزهای خيلی خيلی قسمت . ستب اغيچشم مادی در 

ان با ميلياردها تمامی هفت آسم. در غيب اين جهان خبرهايی عظيم است. ود داردجوهم تر 

و  درک می کنيمپنجگانه اس حوو با چشم  است کهچکی از عالم قسمت كوکهکشان و زمين 
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هدايت پيامبر بيرونی و پيامبر طريق تر و زمان های نامتناهی آتی را از عظيم ر قسمت بسيا

ز ايمان به آياتی که خداوند ابا  مانيتومی  بخواهد ونداگر خدا. مبشناسي مانيتودرونی می

درونی،  دشهوطريق حضرت جبرييل بر رسول خود برای هدايت بشر نازل فرمود و 

به او اذن دهد می  وند تعالیهر کس خدا. متی عالم را ببينيملكوو قسمتی از حقايق ناديدنی 

ی نيارت آن دقدسمتی از قاز عالم را ببيند و عظيم با چشم دل قسمتی از ذات و گوهر اند تو

کسانی . بهره مند شودئی مری نياد ، درستئی امری نيادرت بر قداها برنكه ميليوئی نامر

که خداوند اعلی به آنان بزرگترين قدرت های ماورايی و بيشترين قدرت ارتباط با عالم 

. هستند( ع)عظيم ملکوت را عطا کرد، رسولش و جانشين او، اميرالمومنين، حضرت علی   

با چشم كه يی نياد. بسيار بيشتر از سه بعد مادید بعاابا  يینياد. د داردجوی ويگری دنياد

يی نياد. دنيای عظيم و سترگ معنويت و ملکوت. ما همينجاستا آن نيستيم سر قابل به ديدن

تهايش رقدمی تماو عظيم ی نياآن د. ستاگرفته ار قرآن گتر ربزد بعادرون ا ده دركه عالم ما

نی يددچه آن . ستو جزو قلمرو نامتناهی پادشاهی اودر يد قدرت خداوند هايش هم يیيباو ز

و عظيمتر ی نياد. ستدر عرش عظيم پادشاهی اوبنده او و همه ، ستنی يددچه ناو آن

ند استهاما خوو از ند اسخن گفتهو پيامبران از آن عالم ن گاركه همه بزده لطبيعه ماوراءاما

و به آينده نامتناهی پس از عالم غيب به . ستت اپروردگار، در يد قدرت يموربيان مايآن ابه 

برتر ی هاورشن به نيروايمان داشته باش که وجود کسی که به عالم غيب ايمان آورد، مرگ 

از كه شی شته باط داتبااربا عالم معنا انی تومی می هنگا. وند می گردداخدت غيبی فاضاو ا

كه قلبا می هنگا. شیبا مشآرا يقين و توکل و ايمان وسر اسريعنی . شیجنس عالم معنا با

تقوا پيشه کنی و به رحمت ن هدايت او کنی و جرياا و تسليم خدد را خوشی و با ارشكرگذ

.شیشته بان دايمااخداوند   

در حد ايمان و درک بسيار  ما راهيم كه ابخو وند عليم و قديراخدای از حاال بيا چند ثانيه 

ف شگری هايیيبااز زكوچك ی ظرمنهيم ابخواز او بيا . کندصل ملکوت وبه محدودمان 

.هدن دبه ما نشاو روشنی چشم ابدی که برای مومنان آماده شده است را  دخو بهشت  
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و يبا ای زقلهکنار پيامبران و اوليای الهی و مومنان و شهدا روی كه لی حادرببين دت را خو

. ده ایستاي، استانگيز ل اخياو يبا ی زگلهاه از كه پوشيدهی شته كوه روی ركنندرمسحو

ميان مومنان و منافقان حصاری حائل می گردد و بر آن حصار دری قرار می گيرد که 

اگر خدا . باطن و درون آن بهشت رحمت است و ظاهر آن عذاب ابدی برای جهنميان

پس از گذر از جهنم  تقيان، تو در کنار ساير ماوو بخشش بی کران  بخواهد به لطف الهی

و نعمت ر فووبا و زيبا و بی نظير نگ رنگاربهشت باغ . شوی وارد بهشت رحمت الهی می

پس از پشت سر گذاشتن حساب و  تقیی مهاننسام اتما. بر توستابرر دخشش و درعظمت 

رانی، در کنار رحمت واسعه الهی ، نوه و راضی و يباترين چهرزبه کتاب عظيم الهی، 

. هستندشکرگزاری جشن ل حا پيامبر اکرم، حضرت دمحم مصطفی صلی هللا عليه و آله در

مقربان درگاه الهی بر جايگاه های رفيع و بلند در حالی که زير پايشان سراسر گل های 

و ابريشم هستند، رو به روی هم تکيه زده با است و ملبس به لباس های حرير معطر و زي

لپذيرترين در حالی که زيباترين جوانان خوش سيما و معطر و نورانی با کاسه هايی از د. اند

اين باغ . نوشيدنی های خوش طعم عالم به دور آنان می گردند و آنان را پذيرايی می نمايند

رها از سراسر پوشيده از درختان از بی شمار نوع ميوه مختلف ، عسل های پاکيزه و نه

و  قصرهااز پر رگ را بزدوس جاويدان فرين اوند رحيم اخد .انواع  شراب های گواراست

بهشت ين ا. ستاساخته ای مومنان برر و امنيت ابدی شكای آبهاان گری گنجهای نههااخز

 تمكانار از اسرشاوه ها و برای ساکنانش در امنيت کامل از آفات و باليا و اندنگيز اشگفت

ه، كواز روی قله  .ستان اكربی یهادیشاو عظيم ت بركاو يبا زات معجزی مينهازسرو 

بسياری از تحوالت و منبع تو منشأ ن و عمل صالح ايماكه رسی می عظيم درك ين ابه 

كه رسی می عظيم درك ين ابه . ستن آن ار شديباتو زمين م زمش تمادی و آراشاافزايش 

و ها خكا وشن آب روپری هام رودتما، هاهين كوم اتما، هايیيبازين م اتماا خدر ستودبه 

مقام بر ابردر ود آوردن رسر تعظيم فل حادر نظير ن بینيگلون سمان و آختاو درگنجها 

ای برا خدر ستودبه ن مازهمين ی بهشتی، از يبايی و زيارومين زسر .هستند یخليفه الله
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مومنان در سطح روح از همين حاال از . ستده اماآنان که تکبر نکنند و نيکوکار باشند، آ

پس از  قسمتی از اين لذتهای عظيم بهره مندند و روشناها و لذت های بسيار بزرگتری هم

. حساب و کتاب قيامت و زندگی ابدی حق است. مرگ و بعث ، انتظار آنان را می کشد

ی ورای هادیشا. اتفاقات عظيم روز آخر حق است .رستاخيز و بهشت و جهنم حق است

و عذاب  ستده اماآ هر انسانی که بخواهد به سوی پروردگارش راه بيابد،ای بر، توصيف

آماده شده و تبعيت کنندگان از شياطين سوزان آتش هم برای نفس پرستان و هوا پرستان 

از مجلس دنيای پست و تعلقاتش رها شو و وعده های اخروی الهی را باور کن و با . است

ين بهشت در ا. آمادگی برای روز موعود بعث، به سوی بهشت بی کران مغفرت الهی بشتاب

عظيم رت با قد، هداخوی میهر چيزکس كه هر کنی  ه میمشاهده كوی باالاز تو ، عظيم

ين در ا.گويدمیشكر ا را خدد و برت میلذد و او از آن شومیهم ايش فرابه سرعت برا خد

نی همه به همه مهرباورزد و  مینيا عشق دنيا به وت و تمول، درو سرشار از ثيبا بهشت ز

به بهشتيان سالم و تحيت و درود می گويند و بی شمار نگهبان و فرشته زيباروی . كنندمی

هر لحظه در بهشت ابدی ا ست خداها به خوادستعدا. آنان را اکرام و احترام و تجليل می کنند

. شوندمیتر يیياو رومجللتر ، شكوهمندتر، يبا هر لحظهی زهاخكاو شوند میشكوفاتر 

هايی سفيد و درخشنده و  مومنان در زير لوای اميرالمومنين علی عليه السالم، با صورت

و  مسحور و شيفتهفقط به معبودشان می نگرند و نورانی ، حمد پروردگارشان می گويند و 

.واله زيبايی و عظمت او هستند  

 یيبازندگی ز حقيقتاز  با قلم ناچيز بنده ای درکی کوچکی، يددهنت در ذكه ی يروتصا

برای به . در آينده عالم در پيش است اتفاقاتی عظيم و فراتر از توصيف،. ستابدی مومنان ا

و باالتر از همه، به دست آوردن خوشنودی قلب خداوند ابدی شکوه و زيبايی  دست آوردن

گی را برای  نداو ز. خداوند بی نهايت مهربان و رئوف و تواب است. بر خودش توکل کن

زيبايی  عشق و و آرامش وز شادمانی البريز هر کس که به او و نعمتهايش کفر نورزد، 

.سته افريدآ  
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حضرت باری كه اه بخوی را چيزآن  .بپذيردی شااری و شكرگذو با عشق را  نعمات الهی

. دهاخورا در زندگی اخروی می  بندگانشدت حقيقی سعااو . هداخومی تو ی ابر تعالی

مهربان مرتبا فرصت ها را برای به دست آوردن مقامات باالی اخروی و قرب خود ند اوخد

پايت ی جلورا گونه همعجزصتی فر، دگینزلحظه  هر در او. ر جلوی پای تو قرار می دهدد

ست اخودرتو نيازمندی از اين که . برساندنعمتهای حقيقی اش اوج به را هد تا تو ار می دقر

ی پس تقاضادر ند اوخد. بپذيراو را ست اخودر ست پسوند رحمان هديه خدا ،كندمی كمك 

، اوبه دادن رفته كه با پاسخ مثبت نظر گدر تو ای عظيم بريی ابركتهو موهبتها او، 

مظلومان تحت ظلم جبهه استکبار جهانی که از كه  اين. یشومی ها آنبه ن سيدرسته شاي

برای مومنان و آزادی خواهان است  هديه الهی، جويند خانه هايشان آواره شدند ياری می

ن يماو ابا شجاعت بپذير و با مالت يا اگر توانش را داری با جانت آنان را ياری کن و پس 

در کنار ساير مومنان تا دفع ظلم مستکبری که آنان را از ديارشان اخراج و آواره کرده 

ت حيرشکلی به را تو ، دفاعت از مظلومهد با همين اخومی ند اوخد. مقاومت و پايداری کن

در ياری رساندن  .برساندو افتخار و بزرگی و خالفت عظيم عزت به ده العرق اخاو نگيز ا

ست دبه تو از ياری رسانی كه لذتی عميق س حساابر وه عالبه مظلوم و مبارزه با ظالم 

، نظرگرفتهدر يت ابرق تفااين اپس در ند اوكه خد، نعمات و برکات و پيروزی هايی هديدم

حکيم ند اوخدان بد. كنه فت مشاهداطررا در ا ی الهیيااهد. هد شداخور شكاآتو ای بر

اگر در رابطه ات با او امر الهی را كه آن مگر د هد فرستااتو نخوی به سوشخصی را 

بال و سختی را وارد زندگی غفور بدان خداوند . دی ابدی خواهد رساندبه تو سوجاری کنی، 

مقام پيدا خواهی کرد و به ات نخواهد کرد مگر آنکه با صبر و توکل و حفظ ايمان، ارتقاء 

همه اتفاقات و رويدادها چه با ظاهر خوب چه با ظاهری . درجات بسيار واال خواهی رسيد

. که خودت گمان ميکنی بد است را به نفع خود و تجلی رحم و خيرخواهی خداوند بدان

 وكند عطا می بندگانش  به را پيشرفت د و يط صعواشرهمواره ه بخشندن و ند مهربااوخد

پس از آنان که در بطالت و پوچی و غفلت زندگی را هدر می . می خواند آنانآياتش را بر 
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 .خواهی شد نباش که زيانکاربر می ورزند دهند و آيات را انکار می کنند يا در برابر آن تک

و از  ار دادهقرانه های خوشبختی را ، قرآن کريم نشدر کتاب عظيم آسمانیهدايتگر اوند خد

وقتی از . خوانده است انسانها را به راه راست بر اکرم، حضرت دمحم مصطفی صطريق پيام

می ، ستاشته اگذدر راه خداوند كه و برکاتی يا ابه هدمی کنی حركت ی راه اسالم ناب دمحم

مهربان با مردم و محکم و . باشيار مظلوم و خصم ظالم  هم قدم با پيامبر اکرم، پس .رسی

و از طريق بندگی خداوند باالترين مقام های رضای الهی را  باشبا زورگويان قاطع و غليظ 

  .طلب کن

آخرت از نشانه های سعادت روی  عالم غيب و بسياری از مردم به دليل بی اعتقادی به

تو از اين نشانه ها . گردان می شوند و طغيان می کنند و مانند کران و کوران رفتار می کنند

خداست که برای انسان چشم و گوش و . رابر پروردگارت فروتن باشاعراض نکن و در ب

تا  و شب را برای آسايش او قرار دادقلب قرار داد و او را خلق کرد و روز را برای معاش 

اوست که بر بندگان خود چيره است و . مدتی معين که بنده اش را به سوی خود بازگرداند

وست که بندگانش را پس از مرگ دوباره زنده می ا. مافوق  آنهاست و بر آنان احاطه دارد

اوست که انسان ها را از دشواری ها و تاريکی  .کند و به همه اعمال آنان رسيدگی می کند

و انسان همان بنده است که هر گاه دچار رنج . های خشکی و دريا رهايی و نجات می بخشد

يمان می بندد که اگر از مهلکه و سختی می شود، خداوند را با فروتنی می خواند و با او پ

اما وقتی خداوند او را از آن سختی يا هر . نجاتش دهد، از بندگان سپاسگزار او خواهد شد

اندوه ديگری نجات داد، پيمان شکنی می کند و باز برای ربوبيت خدايی که همه نعمات از 

ه عذاب خدا با پيمان شکنی و کفر و شرک، خود را ب.  جانب اوست شريک قائل می گردد

. نزديک نکن که وعده عذاب راست است و کيفر و مجازات مجرمان محقق خواهد شد

خداوند می تواند از فراز سر مجرم يا از زير پاهايش عذاب را بر او بفرستد يا مجرمان را 

گروهی را به گروهی ديگر در گروه های مختلف به جان هم اندازد و آسيب و خشم 

دت و مسير سعای الهی که نشانههااو را سپاسگزار باش و در کن و از خشم او حذر .بچشاند
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خداست که فرمانروايی . انديشه کن  و مسير شقاوت و هالکت را نشان می دهند بی راكاميا

هر چيز به دست اوست و هر کس را پناه و ياری می دهد و احتياج به ياری هيچ کس 

و هنگامی که ديدی کسانی در . عهد خود استاو دانای نهان و آشکار و وفا کننده به . ندارد

.  حال تمسخر آيات الهی هستند با آنان ننشين و از آنان روی بگردان که آنان ظالمانند  

. شوندده می يت فرستاابرآيات الهی از طريق پيامبر درونی و بيرونی و در آفاق و انفس 

با تا ارداده قرگی  ات ندراه زمسير رحمان در ند اوخدرگی را بزی يااهدب و نات لحظا

روح الهی سمت از نشانهها و ها مپيام تما. نیبرسااوج به د را خوايمان و تصديق آيات، 

اما  سته اشدی جهتگير مومنانکاميابی و سعادت سمت  بهی الهی انشانهه  .ستا

.را جز خسارت نمی افزايدو مکذبان انکارکنندگان   

تمام . ستيی ايباوت و زثراوانی و فرو نعمت ق هر خلود منشأ نامحد ،پروردگار مهربان

زاده نشده و . او زنده و پايدار و يگانه و بی نياز است .پاه آسمان ها و زمين از آن اوستس

ربوبيت و پادشاهی از . الق بی همتای آسمانها و زمين استاو خ. از او کسی زاده نمی شود

معبود و خدايی جز او . يس و تنها کارفرمای عالم استاو يگانه ري. آن اوست و الغير

تمامی گذشته و آينده تمامی بندگانش  .ادر به شفاعت جز به اذن او نيستهيچ کس ق. نيست

هيچ کس نمی تواند به علم او . را می داند و به همه افکار و اعمال و نيات آنان آگاه است

تخت پادشاهی . ن که خودش اراده کنددست يابد مگر کسی که خودش بخواهد و به هر ميزا

اوست . او وجود نداردن وسعت دارد و شريکی در پادشاهی او به اندازه زمين و هفت آسما

همه آنچه در  آسمان ها و . خالق صورتگر نوساز که برترين نام ها و صفات از آن اوست

برکت عالم  همه ثروت و. زمين است، جملگی تسبيح او می گويند و او عزيز و حکيم است

و نورانی به الهی اش به بركت ك متبرايمان آورد،  ست و او هر کس را به اودر دست او

.می نمايدنور انورش   
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او گيرنده موی پيشانی تمام جنبندگان است . ستحضرت باری تعالی همه عالم تحت فرمان 

رش را با حضرتشزه جاای بدون اچهرهيچ مو. ی ستامر او غالب و خواست او محقق شدن

ون بدای نهاهيچ جود و شونمی يش وكندوارد  اوزه جاون ابدری نبوزهيچ . كندی نمحمل 

. استعالم می اتفاقات پشت تمادر  بزرگ نداوخد غالب ستد .دشونمی سبز  اوزه جاا

و فطرت الهی بشر منکران حسود می خواهند نور فروزان پيامبر خاتم و کتاب آسمانی او 

نور خود را به کمال خواهد رساند هرچند قادر، ورتی که خداوند را خاموش کنند در ص

طرح الهی در حال پيش . کافرانی که بر خدا و رسولش افترا می بندند خوش نداشته باشند

را ( ص)ست که پيامبرش دمحم وندخدا .رفتن است و احدی را توان مقابله با طرح الهی نيست

با رهنمود و دين حق به رسالت فرستاد تا آن را بر همه اديان فائق سازد گرچه مشرکان 

. متکبر و ظالم خوش نداشته باشند  

اند را از عذاب دردناک می ره آناننان را به تجارتی سودمند که موم متعال خداوند

خدا و رسول او و جهاد با مال و جان در  ، ايمان راستين بهآن تجارت. راهنمايی کرده است

هر  .ديگر سودمندتر و بهتر استراه خداست و اين ايمان و جهاد برای آدمی از هر چيز 

چه . خدا می داندفقط را  آدمی اما مصلحت ناخوشايند استمبارزه برای انسان سخت و چند 

سان چيزی را ناخوشايند بسا انسان چيزی را دوست بدارد ولی برای او شر باشد و چه بسا ان

يقی انسان داند مصلحت و منفعت حق میبزرگ فقط خداوند . بداند اما خير او در همان باشد

.داند چيست و انسان نمی  

ايمان آورد و در راه خدا با دشمنی به عالم غيب گناهان هر کس را که  حضرت باری تعالی

مبارزه کند، می بخشد و او را وارد خانه های وسيع و فراخ سعادت و و مستکبران  منافقان

و نعمتی . رستگاری بهشت جاويدان می کند و اين همان سعادت و رستگاری بزرگ است

نمود و آن نصرتی بزرگ از نزديکتر نيز که مومنان آن را دوست دارند نصيب آنان خواهد 

و پيامبر اکرم مومنان را هم به . ياستو فتحی نزديک بر دشمنان در همين دن جانب خود

.بهشت اخروی و هم به پيروزی بر دشمنان در دنيا بشارت داده است  
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ارزش هيچ عملی به اندازه مجاهدت در راه خدا نمی رسد و هيچ عملی به اندازه جهاد،  

راه خدا، راه جهاد با دشمنان  .انسان را افزايش مقام و تقرب به خداوند حاصل نمی کند

. خير کثير و اليتناهی در جهاد است. عطای عظيم الهی در جهاد فی سبيل هللا است .ستاو

دت را خو جهاد در راه خدابا ايمان و  .منفعت حقيقی انسان نهفته است جهاد بزرگتريندر 

دين خدا را با با پيمودن راهی که پيامبرش . كنب آب تنی خواز و بينددر اقيانوس مهر الهی 

توانا ند اوخد. و يار دين او باش وند بزرگ و بی نيازيار خدا. نهاده ياری کندر آن گام 

 .و آنان را بر دشمنانشان قدرت و پيروزی می بخشد دگيررا می  ست مومنانشه دهمي

با سران استکبار جهانی که سردمدار آنان صهيونيزم ملعون  و  ونددر راه خداشجاعانه 

ی هاپيروزیق عمااتا را  مومنانچگونه  ونداخد ببينحکومت ظالم آمريکاست مبارزه کن و 

.دهد براپيش خوبه و توفيقات و سربلندی ها تی ها خوشبخی نتهااتا عظيم،   

  

 

 

دوازدهم فصل  

 

 

فكندمی اطنين ون قرای قلبت به بلنددر ست كه اند اوخدار ستوکالم ا  
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در برابر جز . ببخش. شباعاشق . ششته بان دايماا. توكل كناو به . شباارشكرگذ. شهابار

با  . شبا شتهدا نيماا ها یدنيناد و بيغ به و کن امر عدل به .پروردگارت سر خم نکن

به عفت و . دشمنان باصالبت و محکم و نفوذناپذير باش و با مومنان متواضع و مهربان

پاکدامنی و حفظ نگاه حرام از نامحرم تشويق کن و به زنان در مورد حفظ حجاب در برابر 

در . نامحرم و فوايد آن و عواقب سوء عدم رعايت اوامر الهی در مورد حجاب و عفاف بگو

تسليم خواسته های بی جای خود و ديگران .  راه حق به خود کوچکترين شک و ريبه راه نده

مخالف روش زندگی بندگان شيطان زندگی کن و از هيچ . حظه امر خداوند را بکنمال. نشو

.قدرتی جز قدرت خدا نهراس   

 

 

سر اسربا ذکر خدا كه شبختی و آرامشی بر خوو ببند ای چند ثانيهرا چشمهايت  نكنوا

قلبت بلكه در نه فقط  راو آرامش شبختی ين خواتو حاال . تمركز كن، گرفتها فردت را جوو

انذاردهنده و ای به صدمخلوقات الهی ،  ای اشرف. س می کنیحساا بند بند وجودت در

 عالمدمحم مصطفی صلی هللا عليه در توسط پيامبر خاتم، حضرت كه ی تمندرقدبشارت دهنده 

اعلی ند اوخدار ستوای سخن اصد .ستخداسخن قرآن کريم، کالم . توجه كن پيچيده است

کالم خداوند بزرگ برهانی از  .فكندا میطنين ون قرای به بلند قلب مومناندر ست كه ا

به ست كه اوند واال و بلند مرتبه خداين کالم  .تجانب پروردگار و نور روشن هدايت اس

.كندا مینجوطور مداوم به واسطه رسول خود با تو     

 

...او خالق و پروردگار توست  
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هر خطا از كه نی هما. ستا تركپاو ر گتربزو برتر و همه كس باالتر ازكه او کسی است 

از خواست او ند اتون نمیجهاشخصی در كه هيچ ن هما. تسه امنزك و مبرا  و پاو عيبی، 

ت كائنای مطلقهرت كه قدن هما. ندز زسربانی مومنان ست، پشتيباو به نفع اره كه همو

م عال همهه اوست و او که آنقدر مهربان است کطاعت و اطاعت در  همه عالماو که . ستا

 او که آنقدر عادل است که بهشت عظيم ابدی را،. ارداده استقرن نيکوکاران پشتيبا را

.می کندعطا کس که تسليم او شود و محسن باشد  ره بهمنصفانه   

بی . استنهايت ت بیحتماالاهمه ق مافوت و مكانااهمه او ورای تفکر انسانها و ورای 

اوست که زمين به . است و محيط به بی نهايت نهايت نهايت مخلوق اوست و او باالتر از بی

اذن او پايدار و کوه ها به اذن و قدرت او محکم است و اوست که بادها به اذن و قدرت او 

اند تومیراحتی به او . به راحتی بر خلق معجزات توانا و قادر است. کنند حرکت می

اند تومیراحتی به او . دكنه ندره زبادو جسمن با همارا  مخلوقن هما ن دهد وجاگان را دمر

اهد با يک خومیكه ی را چيز هرارد، ندد جووچيز  كه هيچيی جام و نيستی، در عداز 

و ست ه، دقطع شدی پاو ست ی دجاد در ناتوراحتی میبه او  .آورد دجووبه ره با، دودستور

او به . ندياوكليه برده، داست د را از دكه كليه خوای کسی براند تواو می . ندياوجديد بری پا

از گذر سال های طوالنی در  راحتی اجزای از هم گسسته و پخش شده بدن انسان ها را پس

او قادر است سرانگشتان هر . روز بعث جمع خواهد کرد و آن را دوباره زنده خواهد نمود

که منشا تمام معجزاتی . انسان را نيز در روز بعث با همان خطوطی که اول داشت بسازد

 عظيم قرآن کريماو بود که برای اثبات حقانيت رسولش کتاب . در عالم رخ می دهد، اوست

کتابی که اگر تمامی جن و انس با هم اجتماع و مشورت .  نمود بر قلب مبارک او نازلرا 

او بود که برای اثبات حقانيت . کنند که فقط يک آيه مانند آيات آن بياورند، نمی توانند

را توسط او به دو نيم کرد و او را به معراج ، در نزديکترين مقام به وجود پيامبرش ماه 

مخلوقات ت و نباتات و انسانها و ساير نااحيومی موجودات عالم از تما. وااليش باال برد

ر او و به هر ما تحتران با .كندمیحركت ن او به فرماد با .هستندن او مين به فرماز
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ر سراسر زمين به تمامی نباتات د. ن دهد می باردفرما اراده کند و حضرتشزمينی که رس

 .رشد می کنند و ثمر می دهند ريشه می گيرند و يگانه فرمانروای گيتیاراده و فرمان 

اوست که به امر قدرتمندش در آستانه قيامت آسمانها و زمين را دگرگون و مبدل خواهد 

تمام بر انهايت برتصور و بی فرایهم ش يونيرژی و نراست و ايت نهان بیجها دراو  .نمود

اهی و كمك بخووی الهی نير وقتی با ايمان ازست كه اليل دبه همين . نيروهای مادی دنياست

بسيار بسيار ويی نيرطالب را بپذيری،  واليت خداوند و رسولش و حضرت علی بن ابی

آسمان و خالق بزرگ هفت عظيم وی نير. ياری می رساندبه تو  بزرگتر از نيروهای مادی

چه . سته انبود و ايار زبسيار بسيای نهايت بعددر جهان های عظيم بیخلق ای برزمين 

.یسه بعدن جهادر برسد به خلق   

برای دست يافتن به امر عظيم الهی و رحمت واسعه او، واليت ولی برگزيده از سوی او، 

شينان بعد از او حضرت علی بن ابی طالب عليه السالم را بپذير و تسليم فرمان او و جان

عليه السالم و بن ابی طالب علی حضرت خداوند . باش تا به بهشت دنيا و آخرت برسی

، امام علی بن (ع)، امام حسين بن علی(ع)به ترتيب امام حسن بن علی  جانشينان او

، امام (ع) ،امام موسی بن جعفر(ع)، امام جعفر بن دمحم(ع)، امام دمحم بن علی( ع)الحسين

، امام حسن بن علی (ع)، امام علی بن دمحم(ع)، امام دمحم بن علی(ع)وسیعلی بن م

خود بر اهل دنيا و را حجت ( ع)، و امام غائب، حضرت حجه بن الحسن (ع)العسکری

خداوند آنان . بزرگترين جداکننده حق از باطل و وصی و جانشين پيامبر اکرم قرار داده است

و برگزيده تمام انسانها  ، قرآن ناطققرآن کريمرا واسطه رحمت خود، صاحب علوم باطنی 

آنان بندگان برگزيده و کريم خداوند بزرگ هستند و مستقيما توسط خداوند . قرار داده است

رحمان به امامت منصوب شده و در تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی بشری به راه 

نان اقتدا کن و پيرو راه آنان راست هدايت شده اند پس در هر جنبه از زندگيت به هدايت آ

آنان در تمام زندگی کامل . الترين جلوه شخصيت انسان کامل استشخصيت آنان با. باش

و گفتار را بروز می دهند و گوهر گرانبهای خليفه اللهی را در ترين و درست ترين رفتار 
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با . پيدا کردندآنان به اوج مقام امين اللهی دست . باالترين شکل ممکن امانت داری می کنند

خودت نيز به وديعه منعکس شده  صيت کامل آنان که تصوير آن در فطرتالگوگيری از شخ

آنان را ياری کن و از اهداف آنان دفاع کن که با دفاع از ولی خدا و . است، زندگی کن

آنان، و سرپرستی با پذيرش واليت . آرمان هايش از اصل فطرت کل بشريت دفاع کرده ای

ب مقام شفاعت و صاحب درجاتی بلند از مقامات واالی عزت و شرافت و تو هم صاح

.  بزرگواری آنان می شوی  

از روش زندگی اکثريت مردم تبعيت نکن که اکثريت به دنبال هواهای نفسانی هستند و تو 

کسی که به سوی هر کس جز خداوند يا به هر راهی جز . را از مسير مستقيم گمراه می کنند

فقط از نسخه الهی بخوان و آن را دنبال کن و آن را به . گمراه است می خواند،راه خداوند 

نين اها قورباو حجج رسولش بيرونی و درونی  رسولطه خداوند مهربان به واس. کار ببند

د و كندآوری میبه تو يارا و جهاد اری و احسان شكرگز ن ويمااتا ستی يكتاپراز  ستگاریر

ی تاريک و نيادبه رت و بشان ناآعمل به تزکيه و رت صو يی دريبای زنيادبه را تو 

هيچ گاه خود را به خاطر  .دهدمی ار هشدرت فساد و طغيان صوپرعذاب و زشتی در 

نعمتهای مادی و معنوی که تاکنون به تو عطا شده بی نياز نبين و در اين حد از بندگی 

بندگی . دا متوقف نشوتالش و کوشش در راه ختحصيل علم يا خداوند و در اين حد از 

از حس بی  .خداوند حد و سقفی ندارد و بايد تا لحظه مرگ استمرار و افزايش داشته باشد

نديد که طاغی انسان  و. ندگی، به خداوند پناه ببرنيازی از خداوند و طغيان نمودن از حد ب

از  ها کرد؟ آنگونه رفتار و قوم عاد و ثمود چ قدرتمندعون خداوند با طاغيانی چون فر

و هم رتبه آنان وجود لحاظ قدرت و ثروت و رفاه مادی آن قدر پيشرفته بودند که مانند آنان 

خداوند هم . و در زمين فتنه ها و فسادهای گسترده ايجاد کردند طغيان کردنداما آنان  نداشت

وای بر . تازيانه عذاب را بر آنان فرود آورد و خداوند در کمين ظالمان و طاغيان است

وای بر آن کسانی که گمان می کنند . کذيب کنندگان قيامت و وای بر ظالمان متجاوزت

خداوند آنان را نمی بيند و از افکار و اعمال آنان غافل است و به دليل همين گمان، دست به 
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وای بر آنان که بر خدا و رسولش افترا می بندند و در . می زنندو ظلمی هر فساد و زشتی 

وای بر آنان که آنچه را در دين اسالم نيست به دين . بدعت ايجاد می کننددين رسول خدا 

نسبت می دهند و آن چه را در دين هست، کتمان می کنند و به خداوند پاک، دروغ نسبت 

وای بر آنان که حق خود را از مردم می گيرند اما در دادن حق مردم اجحاف و . می دهند

وای بر آنان که هوای نفس خود . ران فروشی می کنندظلم و در معامالتشان کم فروشی و گ

وای بر آنان از عذاب . را خدای خود می دانند و در زمين برتری جويی و سرکشی می کنند

.شديد   

گاهی خداوند انسانها را با اکرام و عطای . زندگی دنيا سراسر امتحان و آزمايش است 

انسان هنگامی . زی و بيماری و فقداننعمتهای مادی می آزمايد و گاهی با تنگ گرفتن رو

کند  که خداوند نعمتهای مادی از سالمتی و ثروت مادی را به او عطا می کند، گمان می

که روزی را بر او تنگ می کند مايوس می شود و  زمانیمقرب درگاه خدا شده است و 

ادی وسيله در حالی که هم اقبال نعمتهای م. گمان می کند خداوند او را خوار نموده است

آزمايش است و دليل بر تقرب کسی به خداوند نيست و هم بيماری و تنگی مادی آزمايش 

همه اينها شکل های مختلف امتحان الهی . است و دليل دوری از ساحت مقدس حق نيست

. معيار کرامت و قرب به خداوند هميشه ايمان و تقوا و عمل به دستورات الهی ست. است

کرام می کند و ديگران را به اطعام مستمندان تشويق می کند و مال حرام آن کس که يتيم را ا

مقرب درگاه الهی ست و آن کس که ميراث يتيمان و  ،نمی خورد، چه ثروتمند باشد يا فقير

برای حقوق صغيران را به ناحق می خورد و يتيم را اکرام نمی کند و بندگان مظلوم خدا را 

د و ثروت اندوز و دنياپرست است، چه ثروتمند باشد يا آزار و شکنجه می کنمنافع خود 

، که هنگام جمع آوری مال کسانی. دور و مستحق مجازات الهی ستفقير، از درگاه الهی 

حالل و حرام را مالحظه نمی کنند و از اموال خود در راه خدا انفاق نمی کنند، گمان می 

 که زمينخواهد رسيد  زمانآن . ه استاما گمانشان اشتبا. کنند حساب و کتابی در کار نيست

انسانها آن روز که شود، می يابد و رستاخيز آغاز می شود و دنيا پايان  می در هم کوبيده
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 روز بزرگدر آن . ل الهی حاضر می شوندهمگی از قبرها بر می خيزند و در دادگاه عد

ی همه فرمان پروردگار می رسد و فرشتگان صف به صف حاضر می شوند و جهنم برا

هنگامی که مجرمان اين صحنه را می بينند . عيان و برای ظالمان و منکران آماده می شود

زندگی حقيقی کاش اعمال صالحی برای  د و فرياد می زنندبيدار و سخت پشيمان می شون

 . د می کشد و عذابی سخت می کنددر آن روز خداوند مجرمان را به بن .ابدی فرستاده بوديم

د که به سمت پروردگارتان نه وعده های الهی مطمئن بودند را ندا می دهمومنانی که ب

بازگرديد در حالی که خداوند از شما خوشنود و راضی و شما از خداوند راضی و خوشنود 

در ميان بندگان او در بهشت موعود دل انگيز و روح پرور وارد شويد و از رحمت . هستيد

وارد کاخ  می نموديد بهره مند شويد وصورش را فضلی خيلی بيشتر از آنچه ت ثروت و و

سفره رزق عظيم مالکيت الهی به ميزبانی خود او شويد و خود اوست که مومنان را ميهمان 

.ابدی خود خواهد نمود  

مظلومان را شکنجه و آوار و تحريم می کنند، است که  ستکبرانیعذاب سختی در انتظار م

يرند و دين و کتابهای آسمانی و معاد را تکذيب می حقايق دينی و الهی را به تمسخر می گ

عقوبت بسيار دردناک و سختی به آنان که نعمتهای الهی را کفران می کنند و زکات را . کنند

.، خواهد رسيدمردم امتناع می کنندداخت حقوق و از پر پردازند نمی   

و قوه عقل و  فطرت. خداوند رحمان تشخيص بدی و خوبی را به آدمی الهام نموده است 

، با مراجعه به فطرت و عقل هر انسان. ای انسانهاستبريی او هنماهای رانشانه احساس از 

ش گوبه ندای عقل و فطرتت . و اجتناب از هوای نفس به حقانيت راه حق شهادت خواهد داد

خداوند مهربان از طريق پيامبر . خرد و علمی انبوه در فطرت خودت وجود دارد. كن

با تفکر و گوش سپردن . انيت پيامبر بيرونی را برای تو تبديل به يقين می نمايددرونی، حق

فطرتت به چنان يقينی خواهی رسيد که اگر تمام دنيا برای ارتکاب هدايت درونی به ندای 

يک گناه به تو بدهند، به دنيا پشت پا خواهی زد و حاضر نخواهی شد از مقام خليفه اللهی 

هر چه به ندای فطری درونی خود بيشتر گوش بسپاری، ارتباطت  .خود ذره ای سقوط کنی
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با قرآن کريم و عترت طاهره بيشتر خواهد شد و عشق الهی را عميق تر حس خواهی کرد 

.انسانی را بيشتر تجربه خواهی نمودو کرامت و مقام واالی عزت   

به درکی برسی  باری تعالی و مبارزه با هوای نفس بايد بتوانیحضرت با ياری جستن از  

برای رسيدن به سعادت . که شهوات معنوی را از معنويت حقيقی و فطری تشخيص دهی

ت طلبی، حس رياست معنوی مانند حس قدرمادی و هم از شهوات از شهوات هم بايد بتوانی 

خشوع تو ت فطرت الهی صفااز جمله . و غرور های معنوی عبور کنی طلبی، جاه طلبی

نی از فضل و رحمت مادشاگار، تعظيم در برابر قدرت عظيم الهی، در برابر مقام پرورد

قلبی او، ستايش حمد و اطمينان به قطعيت ياری الهی، عظيم به معبود يگانه، عشق الهی، 

ت حساسااين ابه را كه تو ری هر كاو ست ت از نعمات حالل او الذن به مهربانی او و يماا

ربان به خاطر اين همه منت و خداوند مه از. توستفطرت منطبق با ، ساندفطری می ر

ببخش کظم غيظ کن و خطای ديگران را . ستيکی اتو فطرت با ر ين كاا. كن تشکر نعمت

از وابستگی های دنيوی و از نفس . ستيکی اتو فطرت با ر ين كاا. و به آنان احسان کن

ت تو يکی اين کار با فطر. آزاد شو و عادات دنيوی ات عبور کن و از اسارت تعصبات

پروردگار مهربان مناجات و نيايش کن و در برابر او اظهار عجز و فقر و ناتوانی با . است

ندای هدايتگر . ستيکی اتو فطرت با ر ين كاا. ششته بان دايمااو اعظيم قدرت به کن و 

آيات قدرت الهی در . اين کار با فطرت تو يکی ست. الهی درونت را تصديق و تاييد کن

نی مومنان از عطای الهی، آيات بشارت نعمتهای ابدی برای مادشافس، آيات آفاق و ان

از جانب خداوند مهربان را باور کن و صفات خداوند را تمجيد و نعمت ر فومومنان و و

با دشمنان خودت و دشمنان دين دوستی نکن و . اين کار با فطرت تو يکی است. ستايش کن

در برابر زورگويی . اين کار با فطرت تو يکی ست. نبه آنان اعتماد نکن و از آنان حذر ک

اين کار با . با ظلم آنان مبارزه کنشجاعانه و زياده طلبی دشمنان متجاوز محکم بايست و 

. فطرت تو يکی ست  
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ممنوعيت دوستی مومنان با دشمنان از قوانين مهم الهی ست و طبق آيات صريح قرآن کريم 

اهل ايمان به هيچ دليلی نبايد دشمنان دين را . دوستی با دشمنان دين از گناهان بزرگ است

دوست يا سرپرست خود بگيرند در حالی که در بين مومنان بسياری هستند که می توانند 

و سرپرستی انتخاب کنند و هر کس با دشمنان خدا دوستی کند مگر کسی آنان را به دوستی 

رابطه او با خدا قطع است و گمراه است و که برای در حذر بودن از شر آنها تقيه کند، 

خداوند بندگانش را از عقوبت خود . ديگر او را از دوستی خدا هيچ بهره ای نخواهد بود

دوست کسی که کافران و دشمنان دين را . تترسانده است و بازگشت همه به سوی خداس

به دوستی و سرپرستی بگيرد، خود از ظالمان است و کسی که حقيقتا به بدارد و آنان را 

و روز آخر ايمان آورده باشد، هرگز با کسی که با خدا و رسولش  وند توانا و پاکخدا

هرش يا خويشانش دشمنی دارد دوستی نمی کند حتی اگر پدرش يا فرزندش يا برادر و خوا

مومنانی که واليت و دوستی دشمنان دين را به هيچ قيمتی نمی پذيرند، همانها هستند . باشد

که خداوند نور اطمينان را بر صفحه دلشان ثابت و مقرر نموده و آنها را با توفيقات غيبی 

آن ها . تاييد نموده است و آنان را به زودی در باغ های جاويدان بهشت وارد خواهد نمود

خوشنودند و  ونداز آنان خوشنود است و آنان از خدا وندهمان حزب و سپاه خداوندند که خدا

   .و پيروزمندان و وارثان ابدی اندحزب خدا همان رستگاران 

او . زندگی ات برگزينرا ناظر و کارساز پس او . خداوند صاحب سلطنت دو عالم است

و پشتيبان و کفالت كيل او بهترين و. هد گرفته خوابر عهدرا هايت ركا پيشبردبر رت نظا

محال است شکست بخوری، . کننده هر کس است که تنها او را کارساز زندگی اش برگزيند

وزی پيرو با موفقيت اهی، همرخداوند مهربان با وقتی . آن گاه که خداوند ياورت باشد

د خواهد رساند و همه او اطمينان کن و ثانيه ای در اينکه او تو را به مقصبه . اهیهمر

او فطرت انسانی را که نفسش را از هواها . نيازهايت را برطرف خواهد گرداند شک نکن

د به بنده ای که او خواو . ه استندداگرت ملكورگ بزی عطيهو نعمت ی گنجينهپاک کند، 

.قی را خواهد بخشيدخالا ئلفضات و برترين صفاشايسته بداند را   
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، اصل آفريد و ساير موجودات را فرع بر انسان  مهربان انسان را در مجموعه عالم خداوند

 برود خلق نمود و او را خليفه خود برترين مخلوق خ نسان رااو ا. و برای انسان خلق نمود

اگر فقط يک مخلوق با درجه باالتر از انسان خلق شده بود، قرار دادن . زمين قرار داد

در حالی که خداوند عين حکيم بودن . ن خداوند، کار حکيمانه ای نبودانسان به عنوان جانشي

همه موجودات عالم . دهد است پس برترين و واالترين مخلوق خود را جانشين خود قرار می

چه آنان که با چشم قابل ديدن هستند چه آنان که مجرد و ناديدنی هستند، برای خدمت به 

وق را برای نفع رساندن به انسان خلق کرد که انسان خداوند بی شمار مخل. انسان خلق شدند

حتی از آن ها خبر ندارد و آنها را با چشم سر نمی بيند اما آنان در حال خدمت و نفع رسانی 

ن، برای هر لحظه لحظه نيايششابرای انسان خلق شدند و درفرشتهها تمام . به انسان هستند

از عظيمتر ه است، فريدخداوند مهربان آ كهنی نساا .کس روی زمين است استغفار می کنند

هميت داد که همه آنچه خداوند آنقدر به انسان ارزش و ا. بگنجد نفرشتگا فهمدر ست كه آن ا

ست و تمامی مخلوقات مختلف و رنگارنگ زمين را برای خدمت به انسان مسخر در آسمانها

انسان . ای انسان استکل خلق بر. نمود و به فرمان خودش همه را فرمانبردار انسان کرد

در همه عالم و در بين همه مخلوقات اصل است و در ميان همه انسانها ، پيامبر اکرم و 

همه . جانشينان او به دليل شايستگی و شدت بندگی حقيقی در برابر خداوند اصل هستند

در موجودات و مخلوقات چه انسان بداند يا نداند برای نفع رسانی به انسان خلق شده اند و 

خداوند مهربان برای انسان زمين را . حال انجام وظيفه نفع رسانی خود به انسان هستند

برافراشت و آب را از آسمان برای  مش خلق کرد و آسمان رافرش گسترده و بستر آرا

انسان نازل کرد تا هم خود بنوشد هم به وسيله آن درختان و باغ ها و چهارپايان خود را 

نان ستارگان را برای انسان عالمت قرار داد تا به وسيله آنان در خداوند م. سيراب کند

ظلمات خشکی و دريا راه خود را بيابند و خورشيد را برای انسان چراغ قرار داد و ماه را 

. در منزل های مختلف به گردش درآورد و همه اينها را برای خدمت به انسان تسخير نمود

سيم کرد و شب را برای انسان به شکل لباس و مايه او راه ها را برای انسان در زمين تر
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خداوند . را برای حرکت انسان مسخر نمودآرامش و استراحت به تسخير درآورد و روز 

او چهارپايان را نيز برای انسان قرار داد  .انسان گوشها و چشمها و قلب آفريدبرای  مهربان

تا از محصوالت آنان بهره مند شود و  و انواع منافع مختلف را از آنان برای انسان قرار داد

از گوشت آنان بخورد و وسايل نقليه از کشتی تا هواپيما را برای انسان قرار داد تا بر آنان 

او انواع روييدنی ها و درخت های خرما و زيتون و . سوار شود و به نقاط مختلف سفر کند

زمين بيرون آورد و او را از  انسان از ه های گوناگون را برای بهره مندیسيب و انواع ميو

. اطعمه پاک روزی داد و به او امر کرد که هم خود بخورد و هم حق فقير را از آن ادا کند

او انسان را به زيباترين صورت تصويرگری کرد و از جنس خود انسان برای او همسر 

ه واسطه خلق کرد تا در کنار او آرامش پيدا کند و ميان آنان محبت و عشق قرار داد و ب

همسر برای او فرزندان و نوه ها و ذريه قرار داد و انواع نعمتهای آشکار و پنهان خود را 

زمين را  پروردگار بی همتای مهربان. و وسيع بر انسان ارزانی داشت به طور فراوان

ن شيدوخررا برای انسان يا او در. آراستها يیيباو زها شگفتیبه د و تزيين كربرای انسان 

گی و ندی حالل زهاتلذاو . ار دادقرف پوشش صدها را برای انسان در يدوارمر وبخشيد 

همه اين مخلوقات را خداوند برای . ای انسان قرار دادبری مادی و روحانی را هاشیخو

خداوند همه عالم هستی را با همه وسعتش برای . انسان و نفع رسانی به انسان مسخر نمود

ا نشانه های رحمت و همه اين ه. ش انسان غافل  نبودانسان خلق نمود و هرگز از پرور

او . خداوند از آفرينش انسان به خود افتخار کرد و به خود احسنت گفت. قدرت الهی ست

پس . مومنان از جنس انسان را وارثان ملکوت و وارثان همه نعمتها و زيبايی ها قرار داد

حضرت ند و به در خانه چه کسی جز انسان کدام يک از اين همه نشانه آشکار را انکار ک

برود و از چه کسی جز او کمک بخواهد؟ پروردگار عالميان برتر و بزرگوارتر و  دوست

همه نعمتهای . ت و ربانيت خود ندارديقمهربان تر از هر کس است و هيچ شريکی در خال

آيات الهی را کسانی که در گذشته  دخداوند شريک قائلند بدانن عالم از اوست و آنان که برای

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
208 

انکار کردند و برای او شريک قائل شدند، مستوجب خشم الهی شدند و کسب و مالشان 

.نتوانست آنان را از خشم الهی نجات دهد  

نعمت خود را کم نمی کند مگر اينکه بنده از شکرگزاری به کفران و ناسپاسی منان خداوند 

است، از شته ن نگه دامصوکنون  هر چه تااو را شکر گذار که باشی، تو را از . بازگردد

و نعمات و برکاتی که تاکنون از لطف و مرحمت و شت اهد دانگه خون ين پس هم مصوا

.و بر آنان خواهد افزود بخشيداهد خواوم تدده است، كرعطا به تو آقايی اش   

خداوند همواره به ياد آنان . هستند عزيز د خداوند اعلی بسيارنز، درخدا صابران در راه 

مجاهد و مقاوم در مومنان . و سلطه طاغوت را نمی پذيرند ه همواره به ياد خدايندست کا

و آنان که مشغول گناهان و پليدی ها . برابر سلطه طاغوت، مورد غبطه اهل آسمان و زمينند

ن بازكه سخن حق بر می هنگا ای مومن،صد. مورد نفرت همه مخلوقات ،و کفر و انکارند

و در برابر سلطان جائر، از  نازل شده از پروردگار عالم دفاع می کندمی آورد و از دين 

صوت در ترين ازنوشخوو هنگترين ش آخو، عدالت می گويد و از مظلوم پشتيبانی می کند

مومن شيعه علی بن ابی . اش استنيا شيفتهدكه آنقدر مقام دارد  باتقواانسان . ستگيتی ا

ن ميات و در ملكوم تمامقام واالی خليفه اللهی در گر نمايشيی يبازمجسمه طالب عليه السالم 

آنان که منتظر ظهور حجت قائم و در تالش برای زمينه سازی ظهور او . ن استعالميا

 آنان. بشريته تاريخ يندن آقهرماهستند، صاحب اجر بسيار عظيم الهی خواهند بود و آنانند 

تانه و مردانه از حريم الهی و ولی که سستی در برابر دشمن به خود راه نمی دهند و سرسخ

او دفاع می کنند و در وعده قطعی پيروزی هيچ شک و ترديد ندارند، ياران وفادار و صادق 

.و به ارث برندگان آنمين وايی عظيم موعود در زفرمانروارثان صاحب الزمانند و آنانند   

ت آدميان قرار نعمولی  انسان را خلق کرد و پيامبر خاتم و جانشينان او را هادی، خداوند 

جانشينی زمين خواهد بر تخت هرکس به حجت الهی ايمان آورد و او را ياری کند . داد

اين مقام ها به مجاهدت و تالش در . سپاهيان خداوند خواهد شدعظيم و قلمرنشست و وارد 
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ج اين نتاي. يجه ای جز سعی و تالش او نيستنتدست خواهد آمد و برای انسان راه خدا به 

حاصل نمی در اين راه استکبار جهانی و استقامت  وا مقاومت در برابر دشمنان واال جز ب

خداوند هيچ کس را جز به حد توان او تکليف نمی کند و به بندگان آسان گير و رئوف . شود

از سپاه شياطين . آسانی ست و در پی هر تنگی گشايش بدان که در پی هر سختی. است

تقوای الهی پيشه . ان خدا در جبهه مقاومت اسالمی شومرو عظيم سپاهيبرائت بجو و وارد قل

و  وندبا همانها که به خدا. باششکست ناپذير  وندخداغالب سپاه و مالزم کن و همراه 

و از مظلومين دفاع می د رسولش ايمان دارند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کنن

قلمرو سپاهيان خدا سراسر پيروزی و فتح است و . وفادارندو به عهد و پيمان خود کنند 

همان طور که قلمرو دروغين سپاه مستکبرين و طواغيت سراسر . تحقق وعده های الهی

در قلمرو الهی . شکست و خسارت است و آشکار شدن فريب وعده های دروغ شياطين

کينه و نفرت و خشم و شياطين پر از  طور که قلمرو همان. ظلم نيستدشمنی و بدخواهی و 

. ستاز انداطنينتی بشارت به بهشت وملكه كنندای آرامصددر قلمرو الهی . دشمنی ست

طور که در قلمرو شياطين صداهای شيطانی و اغواگر و فريبنده و گمراه کننده می  همان

و آنجا دروازه  رافروخته است از شوق لقای الهیدر قلمرو سپاهيان خدا، صورتها ب. پيچد

همان طور که قلمرو سپاه ايمان . هنبوی ابركتهای غنی و موهبتهاش الهی و بهعر است

قلمرو سپاهيان . آورندگان به طواغيت و شياطين، دری ست به سوی جهنم خوارکننده ابدی

اما قلمرو . خدا سراسر توانگری ست و عزت و ابهت حتی با ظاهر ساده موقتی دنيوی

و  ادی و دنيوی، سراسر حقارت است و کوچکیشياطين حتی با وجود ثروت ظاهری م

خدا از هيچ قدرت و ابرقدرتی نمی هراسند و اسير و برده حيات  سربازان. اسارت ماده

آزادند و با افتخار و شرف زندگی می کنند و از مرگ واهمه ای ندارند و  .مادی نيستند

وديعه خليفه اللهی ، شخصيت واالی انسانی و دنيوی برای هيچ چيز حتی به خاطر زندگی

آنها . زبوننداسير دنيا و وحشت زده و  اما سربازان شيطان،. خود را از دست نمی دهند

يت شخصدهند، ی شرف و حيثيت خود را مبرای آنکه زندگی مادی جسدشان را تامين کنند، 
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ند، تسليم قيود ذلت بار و شرايط ننگينی می شوند که كنی فدا م خود را یانسان ارزش و

.كنند يخود را نابود م قيقیحيات حمان بر آنان تحميل می کنند و ظال  

آنان می بارد که در سپاه حجت خدا و وفادار به  بر زندگیجنبهها م تما ی الهی درنعمتها 

ده فرستاای آنان بر رشمای بی هاراه از رشمای بیموهبتها. هستندو شديد با دشمنان او او 

داد و آنانند وارثان هند اخو پاسخ مثبتآنان به  نجها یهمهدر آينده ای نزديک  .می شود

خداوند رسولش را فرستاد تا چون از طرف اوست، مردم او را اطاعت کنند و با  .ينزم

اگر تاکنون با نافرمانی رسول خدا و حجج او بر خودت ظلم . اطاعت او به سعادت برسند

شينان رسولش را نيز کرده ای، استغفار کن و از خداوند بخواه که رسولش و جان

توبه و استغفار صادقانه دوباره انسان را به جايگاه . استغفارکننده برای گناهان تو قرار دهد

با رسول خدا و جانشين او در اين زمان، امام منتظر . واالی خليفه اللهی باز می گرداند

و از حق  غائب بيعت کن که به خداوند شرک نورزی و به دنبال فحشا و ستم و گناه نروی

خداوند از . با بيعت با حجت الهی، دستت را در دستان عظيم و برتر الهی بگذار. دفاع کنی

به عهد خود با خدا . آنان که با حجت قائم او بيعت می کنند خوشنود و راضی می شود

وفادار بمان که هر کس پيمان شکنی کند به ضرر خودش است و خداوند به هر کس به 

. وفادار بماند، به زودی اجر و جزای بسيار بزرگ عطا خواهد کرد پيمان خود با خدا

سخی تا پاوفادار بمان . می بخشدعظيم آنان را که به عهد خود وفادارند آرامشی قلب خداوند 

وفای به تر به دهمان تر و آمهرباو تر زلسودر دمار و هر پدخداوند از . کنیيافت درعظيم 

ر سپاه حجت خدا دروازه های رحمت الهی در زندگيت ار با ماندنت دبگذ. عهد خود است

خداوند . الهی را به روی خود سد نکن عظيمو با اعراض کردن، جريان فيض  گشوده بماند

ری تا كااراده کند ست فی فقط كات است و كائناار در قتدرت و اعظيم قديگانه منبع قدير، 

يت ابرخداوند كه ری ند كااكه بتوارد ندد جوومين کس روی زهيچ . دشوم نجاای اثانيهدر 

يا روزی که او به واسطه های مختلف به تو می رساند را به تو هد م دنجاانجام می دهد را ا

ه و فريدرا آكه هر چه هست خداوند است . استعامل هر چيز لق و خاباری تعالی . برساند
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همه . ن خواهد کردوگرگخواهد داد و دتغيير ره ای شاابا اهد، هر گونه بخورا هر چه هست 

چيز  همهای آدمی برپروردگار مهربان . اوستتسليم اراده الهی و تحت چيز و همه کس 

تكيه او گر به اكه را در کنار خود دارد  مهربان ترين مهربانانآدمی  .استهمه كس . است

اگر او را كه ی است بدنی اپشتيباآدمی در حضور . کندجا به جا را ها هكواند توکند، می 

آورده بررا و ا و نياز ستهاهر خو، شتاچشمدو بیيغ پشتيبان و ياور خود برگزيند، بی در

او . است ی بندگانش آگاهستههااخوم تمابه  دعای خلق و خداوند مهربان اجابت کننده. كندمی

.و هر کس است که به او ايمان آوردتو ور ياه و پناو پشت ، ندگيتت زلحظام تمادر   

خداوند فرار کن و از عاقبت دردناک به شمار آوردن معبود ديگری به از هر کس به سوی  

ات  روزیكه کسی تنها . جز خداوند معبود و رازق ديگری وجود ندارد. جای خدا بترس

اره همو وكند میقبت امرو حفظ شی، كه بالتی هر حارا در تو ت و پوشاندو میهد د می

ش و پيرو خواست آنان نشو و فقط از دشمنان هراسی نداشته با .، اوستتوستان نگر

از آنان . خداوند جن و انس را آفريد تا او را بندگی کنند .خداوند را اطاعت و بندگی کن

خواهد و خود خداست که يگانه روزی دهنده بسيار قوی ست و تمام اسباب و  روزی نمی

وند وای بر کسانی که به روزی رسانی خدا. وسايل روزی تمامی خاليق در دستش است

هر لطفی از جانب هر . کافر می شوند و روزی خود را از منشا ديگری می بينندمهربان 

انسانی که به سوی بنده می رسد، لطف الهی ست که به واسطه آن اشخاص به سوی بنده ها 

خداست که به واسطه  .منبع و بانی تمامی نعمتهای مادی و معنوی خداست .می رسد

 وای بر انسان. ات مادی و معنوی را به بندگانش عطا می کندانسانهای مختلف روزی و نعم

وای بر آنان که به يگانگی . را عبادت و اطاعت می کنند پروردگار عالميانهايی که جز 

وای بر آنان که منشا هر برکت و نعمت و دولت و . قدرت الهی در عالم کافر می شوند

آنان هم همانند . وای بر آنان در روز موعود. مالکيت را جز ذات الهی تصور می کنند

پيشينيانشان که به يگانگی خداوند در الوهيت و قدرت و روزی رسانی کافر شدند، عذاب 

از او لبريز سر اسردت را از او پر کن و جوف وظرتقوای الهی پيشه کن ، . خواهند شد
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م حمل تمارت قدراحتی به  ن اوستاد. هبدار قری او نااتمند تورقدن ستادبر را هايت ربا. وش

از باليا، از شياطين حسود و بدخواه و از وساوس نفست مفری جز . ن را داردجهای هاربا

جز . از هر آنچه از شر او نگرانی، به سوی خداوند پناه ببر. نيست وند متعالبه سوی خدا

ببر از پناه  شرقبه پروردگار مغرب و م. هی نيستخداوند ياوری و جز در نزد او پناهگا

که  ر و برای او آن چنانبسپان او ستادبه ن يماابا گی ات را ندن زسكاشر همه مخلوقاتش و 

. مومنان را برای خود برگزيده است که خداوند تو و ساير شايسته بندگی اوست بندگی کن  

ماتش با دشمنانش دوستی نکن برای شکر نع. انسانها به پروردگارشان بسيار بسيار بدهکارند

 و دشمنان خدا اعتماد نکن و فريب مکر آنان را مومنانهرگز به دشمنان . يم آنان نشولتس و

و حضور قدرتمندش در پشتيبانی ات، ياری الهی به  رنقدآدر مبارزه با دشمنان دين . نخور

دشمنان پشت با بی وقفه به دشمنان هجوم ببری و ذره ای به مبارزه كه ش شته باد داعتماا

. را چنان باور کن که هر کس جز خدا را هيچ و پوچ ببينی" هللا اکبر"معنای ژرف . نکنی

آنقدر آزاده و نترس باش که قدرتها و سلطه بت مستکبران را در منظر جهانيان بشکن و 

برای انجام کاری که خدا و رسولش و . طلب ها از تو بهراسند و تسليم اراده ات شوند

که از مرگ نهراس . رده اند، منتظر اجازه هيچ کس نباشجانشينان رسولش بر تو واجب ک

خانه حقيقی انسان آنجاست که از آنجا آمده و . مرگ بازگشت به خانه قرار حقيقی ست

. رگ تو را ذليل و زبون نمايدنگذار هيچ چيز حتی م دوباره به آنجا بازخواهد گشت پس

برش غيرممکنی وجود نخواهد در براشد و  سد بسيار قدرتمند خواهداز مرگ نهرا کسی که

چه کس جز خداوند می تواند تو  .خواهند آمد به تعظيم در داشت و حتی دشمنان در برابرش

های بی نهايت منع کند؟ چه کس جز  های بی نهايت و زمان را از حضور در وسعت مکان

لذت ها و خداوند می تواند قلب و روح تو را از سيراب شدن از عشق های بی نهايت و 

چه کس جز او می تواند خوشی های بی نهايت در وسعت زمان های بی نهايت منع کند؟ 

 بی نهايتهای و زمان ها در وسعت مکان که نعمتهای بی نهايت را  ارتباط ابدی عاشقانه و

د بترس که اگر او بخواه لهیفقط از خشم و عقاب امنع کند؟ برای متقين آماده شده از آنان 
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بر ضد او جمع شوند، نمی توانند کوچکترين ضرری به او  گر همه دنياکسی را ياری کند، ا

ش مطمئن باکن و ها ن الهی رستادت را در دخو. ياری خداوند مومنان را کافی ست. رسانند

ضمانت ت ملكوبی مومنان در ستياو دظفر . سته اتضمين شدشبختی مومنان خووزی و پير

قوام و خانواده اش يا کسب و کار و اموالش يا اما کسی که ا. سترده و حتمی امهرخوه و شد

خانه و کاشانه اش برايش مهم تر و محبوب تر از خدا و رسول او و جهاد در راه باشد، از 

. گمراهان و نافرمانان است و بايد منتظر فرمان عذاب خدا باشد  

اين فزونی عدد يک گروه نيست که آن را پيروز می کند بلکه ياری خداست که سبب 

چه بسيار گروه های کوچک با تعداد کم از مومنان در طول تاريخ که به . يروزی می شودپ

اذن خدا بر لشگريان انبوه دشمن پيروز شدند و نصرت خداوند مجاهدان راهش را بس 

در مبارزه بين اهل حق و اهل باطل، آرامش و اطمينان قلبی  مالک آسمان ها و زمين، .است

ان آورندگان به خود نازل می کند و سپاهيانی از آسمان که انسانها را بر پيروان دينش و ايم

آن را با چشم سر نمی بينند برای ياری سپاه حجت خود فرو می فرستد و باطل را از بين 

وزی يا غلبه و پير. برای مومنان جز يکی از دو نيکی عظيم انتظار ديگری نيست. می برد

می پنداری و  ...و رستگاری ابدی اوو لقای  عالم سلطان حقيقیيا فوز عظيم شهادت در راه 

خداوند سبحان چگونه و به چه ميزان به آن که در راهش کشته شود، الی االبد عطا خواهد 

طبق وعده قطعی الهی به هر مومنی که توفيق شهادت در راه معبود عطا شود، کرد؟ 

از تمام ثروتهايی که  واالترين آمرزش و رحمت و پاداش الهی و نعماتی بسيار عظيم تر

خداوند ... تمامی انکارکنندگان حق در تمام طول زندگيشان جمع نموده اند، عطا خواهد شد

بهره مند می  الی االبد انبوهیحقيقی  لذائذشهيدی را که در راه او کشته شود، از چنان 

....که هيچ چشمی نديده و هيچ گوشی نشنيده و به هيچ قلبی خطور نکرده استگرداند   

شهادت واالترين جايگاه جوار معشوق و سربلندی در آزمون نهايی و نظر به وجه هللا و 

ميانبری به سوی هدف حقيقی و نهايی و رفتن در مسيری پر در راه خدا، شهادت . است
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شهادت لبيک به دعوت . رمز و راز به سوی ارتزاق نزد پادشاه آسمان ها و زمين ست

......خود است و رفتن به سوی خداوند با پيشکش پيکر نمحبوب و رسيدن به اله عالمي  

پيروزی بر دشمنان و فتح و غلبه به سمت مومنان ست و آنان را  ست و مدافعسرپرخداوند 

به دليل نگرانی از ، مانند بزدالن بی ايمانبرای خدا شمشير بزن و هرگز . کند يی میهنمارا

هرگز پيشامد يا مصيبتی برايت رخ نخواهد داد . پيشامدها، مبارزه در راه خدا را ترک نکن

از  ست آوردن نتيجه دلخواه خودت،پس برای به د. مگر آنچه خداوند برايت مقرر کرده باشد

، شانه زير بار مسئوليتی که خدا و رسولش آن را بر تو واجب و بر عهده ات قرار داده اند

تصور نکن با . ستوندبرای در امان ماندن از حوادث ناگوار، تنها پشتيبانت خدا. خالی نکن

بر تو واجب نموده، می توانی از اتفاق آن را مسئوليتی که دين  مبارزه در راه خدا،فرار از 

هر جا که باشی، چه در ميدان باشد دت يا. فرار کنیيا حتی از مرگ ناخوشايند يا مصائب 

اگر . خ خواهد دادمبارزه، چه در خانه و کاشانه، آن اتفاقی که خداوند تقديرت نموده باشد، ر

به هر حال مرگ را در هر جا و در هر حالتی که باشی، اجل مرگت فرا رسيده باشد، 

اگر هم اجلت در زمانی ديگر . تجربه خواهی کرد چه در ميدان جنگ چه در بستر آرام خانه

ات تا زمان مقرر ادامه پيدا خواهد کرد چه در خانه آرام باشی چه زير  باشد، حيات دنيوی

می توانی در ميدان مبارزه با دشمنان باشی و به دليل . دشمنآتشين سخت ترين حمالت 

و عزت و اقتدار و آرامش روحی ن و توکلت در نهايت شادی درونی و امنيت و ايما

ينان و پشتيبانت انتخاب نمودی از مصائب چون خداوند را يگانه منبع اطمرضايت باشی و 

آسوده باشی اما به دليل سرپيچی از فرمان الهی و  می توانی در خانهو  در امان بمانی

 مصيبت و عذابناامنی و  خانه های سست دنيوی، در اضطراب وبه و اطمينان اعتماد 

ا شمشير می زنی هنگامی که برای خدپس بر مهربان ترين مهربانان توکل کن و بدان . باشی

هنگی يا چه در ميدان مبارزه اقتصادی با دشمنان و معاندان اسالم، چه در ميدان مبارزه فر

راه به ح و رو صالد ابه خود خوعت را ضام اوتماوی پروردگارت نير سياسی يا نظامی،

نيروی . ن به پيش می بردرا به نفع مومناچيز  همهياری الهی خود برتر وی نير. كندمی
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زنی، از  الهی وقتی برای او و در سپاه او و بر ضد دشمنانش شمشير می نصرتعظيم 

و بهترين  كند میست د دربه خود خورا ضع اراده او وبه د و شول میساارنيا دبه ماورا 

وقتی در مسير رضای الهی . خير و نيکی و نيرومندی و اقتدار را روزی ات می نمايد

همه مخلوقات حتی آنان که با مکر و حيله با تو رفتار می کنند، به اذن الهی حرکت کنی، 

به اذن الهی کارشکنی حسودان . وظيفه سودرسانی شان به تو را به انجام خواهند رساند

موفق ترت خواهد نمود و هر بدخواهی حتی با وجود همه تالشش برای ضربه زدن به تو، 

برتر  بدان مکر و سياست خداوند از هر سياستی باالتر وو . به تو خيری عظيم خواهد رساند

و سربلندی و محبوبيت  را مايه عزتدشمنی دشمنان ان شاء هللا خداوند  .و قطعا پيروز است

مراقب باش منفعت ها و خيرات و پيروزی هايی که  .قرار خواهد داد روزافزون مومنان

نسبت  به جز پروردگاررا واهد رسيد رسيده يا از اين پس خو جبهه مقاومت تاکنون به تو 

ندهی و قدرت سلب آنان از خود را هم به احدی جز او نسبت ندهی که اين تصور، شرک 

 هر دش،خو پروردگار عالميانيقين داشته باش . است و شرک توفيقات را حبط خواهد نمود

نيا د انجام شود، درو مجاهدان راهش برای پيروزی ياران حجتش ست زم اكه الری را كا

خداوند بزرگ جهاد را برای رساندن . و فعل او بی عيب و نقص است دهد م مینجاا

 دش،خوبندگانش به عزت و قدرت و عدالت و رهايی از ظلم و ذلت واجب نموده است و 

ر از عدالت، سرشارا به واسطه ظهور حجت خود، نيا نکنند، ديا ور کنند بامنکران چه 

همه کس چه مومنانی که در جهت استقرار عدل . گرداندشبختی و رفاه خواهد خوو ق عش

که با عدل الهی  تالش می کنند و چه بی عقل هايی و تحکيم و توسعه حکومت اسالمیالهی 

لهی و اتمام نور الهی مخالفت می کنند، همه در جريان بی نهايت قدرتمند خواست برتر ا

. قرار دارندجهانی عدالت چه و تشکيل حکومت يکپار برای تحقق عدالت نهايی و هميشگی

در  اجرای عدل مطلقپيروزی حجت او و هيچ کس نمی تواند در نقشه عالی الهی برای 

. ، کوچکترين خللی ايجاد کندزمان موعود  
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هستند، اشداء بر دشمنان دين و مهربان و و حجت قائم مومنانی که همراه رسول هللا 

خالقند و با  ترکوع و سجده در برابر عظمدر حال همواره . متواضعان با ساير مومنانند

چهره هايشان نورانی ست و آنان مانند شاخه . ان فضل و رضوان الهی را می طلبندتالشش

های نازکی هستند که پس از مدت زمانی کوتاه آن قدر رشد و نمو و تکثير می کنند و آنقدر 

آنان شگفت زده و مبهوت  می شوند که زارعان از ديدنو نفوذناپذير محکم و استوار و قوی 

خداوند برای . مومنان به خشم می آيندو نفوذ زی و قدرت دشمنان از شدت پيرو. می شوند

اجر عظيم . داده است ، وعده آمرزش و اجر عظيم منانی که عمل صالح انجام می دهندمو

شامل هر موهبت و اجر بی منتهای مادی و معنوی که عقل آدمی می تواند آن را تصور 

هيچ مومنی نبايد از امر خدا و رسول او سرپيچی کند و نبايد جان خود را . د، می شودکن

عزيزتر از جان رسول خدا يا جانشينان رسول خدا بداند و بايد در دفاع از مرزهای اسالم 

در ازای هر . ، مشارکت نمايدا نائب بر حق امام در زمان غيبتشدر برابر هجمه دشمنان ب

گی که برای جهاد در راه خدا به مومنان می رسد و به ازای هر يک خستگی و رنج و تشن

بر می به مومنان  و بازداشتن آنان از حملهقدمی که برای به خشم آوردن دشمنان اسالم 

دارند و به ازای هر يک غنيمت و فتحی که از دشمنان به دست می آورند، عمل صالحی در 

ر و پاداش نيکوکاران و صالحان را ضايع نمی کارنامه اعمالشان ثبت می شود و خداوند اج

مومنان هر مال کوچک و بزرگی را که در راه خدا و برای گسترش حاکميت نظام . کند

اسالمی و دفاع از مرزهای اسالم انفاق کنند به حساب اعمالشان نوشته می شود و خداوند 

که با دشمنان امام  مومنی. آنان را به بسيار بهتر از اعمال صالحشان پاداش خواهد داد

منتظر در هر عرصه ای مبارزه کند، چه بر معاندان ضربه بزند و چه از آنان ضربه 

بخورد، فقط بر سنگينی اعمال صالحش افزوده می شود و طبق وعده قطعی باری تعالی 

دريافت پاداش های عظيم تر از نعمات مادی و معنوی و عزت و قدرت افزونتر بر او مقرر 

جا به همه دش آنان را خو ن می گرداند وسااوند خود بر مومنان صالح کار را آخد. می شود

و محكم ن ستان در دطمينااپرگی ات را ندز رفساامطيع خداوند باش و . خواهد رساند
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در کنار ساير تو  بدانبه پيش برو و و مطمئن در راه خدا ار و مجاهدانه بگذالهی مند ونير

.دبو اهيدخورستگار و فاتح مومنان   

گر که ا ندبدانمومنان  .خواهد کردل حپروردگارت خود را جهاد در راه خدا  سختی های

، دشمنان نيز متحمل سختی های بسيار برای مبارزه با سختی در مبارزه را تحمل می کنند

با اين تفاوت که مومنان به اجر عظيم ابدی الهی و فتح قريب موعود اميد . مومنان می شوند

و  تحت پرچم واليت فقيهمسلمانان بايد  .و ظالمان از چنين اميدی محرومندندان دارند و معا

خود را قوی و مجهز و انقالب اسالمی، در برابر دشمنان اسالم ، ساير مسلمانان متحد با

در هر مقابله با که مومنان  ندو به ياد داشته باش ندو مقاومت کن ندآرايش جنگی بگيرو  ندکن

ا صالبت و اقتدارشان، دشمن خود و دشمن دين خود را بآنان بايد . برتر و پيروزنددشمنان، 

و دشمنان هم از نظر  معاندانبا  بايد .ندمنصرف کن از فکر حمله به خود و حمله به دينشان

فکری با آنان هم در سطح قدرتهای . هم از نظر مادی و نظامی ندعقيدتی و فکری مبارزه کن

با آنان مبارزه  هم با رفتارشان. و مادی هم در سطح قدرتهای جسمی دنروحی اشداء باشو 

و  سخنشان هم با قلمشان، هم با قدرت بازويشانهم با  ند هم با قدرت افکار و انديشه شانکن

ون را افز بايد هم قدرت های روحی اشانبرای مبارزه با دشمن . و ُعدهده عِ نفر و هم با 

هرگاه دشمنان از سر دشمنی به اسالم يا جوامع . را شانيند و هم قدرت های جسمی نما

مقاومت اسالمی ضربه زدند، مسلمانان بايد در همان حد و مثل ضربه خود آنان به آنان 

رعايت عدالت و تساوی در شدت ضربه ای که مسلمانان در پی ضربه . ضربه وارد کنند

. دشمنان بر آنان وارد می کنند، از مصاديق مهم تقواست  

چرا  زودن بر قدرت فکر و روحشان غافل نشونداز افبا دشمنان، در ميانه مبارزه سلمانان م

رف را در افزودن که قدرت فکر و روح می تواند تا بی نهايت به پيش رود و معجزاتی شگ

که با تالش صرف  پديدار کند بر سياست جنگی مسلمانان و هم چنين قدرت جسمی شان

مرتبا در افزودن بر روحيه مثبت اميد و . دم آن دست يابندجسمی نمی توانستند به يکص

و با ايمان به قدرت ناديدنی روحت، زير  گذار کنسختی ها را به خداوند واايمانت بکوش و 
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به ياری و پشتيبانی پروردگارت بسيار اميد ببند و . بار هيچ سختی و مشکلی قد خم نکن

و تزلزل صابر با يقين قلبی به ياری و معجزه خداوند،  بسيار بر رحمت او حساب باز کن و

.باش که خداوند صابران را دوست داردناپذير   

و راضی و پذيرنده و آرام . هستندتسليم قضای الهی شکور و و  بار، صها سختی درمومنان 

حتی به . وابسته نيستنددنيوی شرايط خاص  افراد وبه . الهیفتح ظر امر و منت شادند

ها و شرها، شکست خيرخداوند از خالل  هم دلبسته نيستند و ميدانند ی موقتیهاپيروزی 

و و عزت اوج رستگاری پيروزی حقيقی نهايی و را به  و پيروزی ها، آنان ی ظاهریها

برای شادکامی و  نيستند و می دانندتوفيقات ظاهری هم دلبسته . خواهد رساندسعادت 

باشند که خود  به هدف حتما در شرايطی خاصبرای رسيدن  رستگاری، احتياجی نيست

آن و راضی به تسليم  ،و اهداف برای رسيدن به واالترين نتايج. بهترين است تصور می کنند

يقين و رساند می را به هدف  آنان، از خالل آن شرايطحکيم که خداوند  شرايطی هستند

مسير بهترين چه توفيقات،  چه ابتالئات و ، چه فقدان، چه موفقيت،کنونیهمين شرايط  دارند

درون به خداوند قادر مومن وقتی از  آنان مطمئنند .استبه هدف غايی  شانخير برای رسيدن

نيست و آن شکست های ظاهری که در  و متصلند، هيچ دشمنی قادر به شکست دادن آنان

برای رخ می دهد، از سمت خود خدا و خواست او مقاومت در برابر دشمن طول مسير 

برای رساندن مومنان به فتح عظيم در طول زمان نقشه او مکر و  امتحان ايمان مومنان و

به پيش  به طور مداوم در مسير رضای الهیمسلمان واقعی آن کسی ست که . هميشگی است

که در مسير استقامت در سختی يا آسانی، پيروزی يا شکست های ظاهری از هر می رود و 

خداوند به زودی از  ن استو مطمئ ن و راضی ستشادما ،برايش پيش می آيدراه خدا 

مومن صبار آن کسی ست که پای به راه . را عطا خواهد کرد به او بهترين نتايجفضلش 

رضای الهی می نهد و در اين راه، هر اتفاق بيرونی را به بهترين و اميدوارانه ترين شکل 

در درونش تحليل می کند که مداوما در درونش تعبير می کند و فشارهای بيرونی را آنچنان 

شخص مومن به خداوند، به دليل طرز نگرش . بر ايمان و قدرت درونی او افزوده می شود
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توحيدی و حسن ظن به پروردگار، همواره روحی سرشار از آرامش و لذت دارد و از 

ز در ج. کشاکش اتفاقاتی که در جهاد در راه خدا برايش رخ می دهد، جز زيبايی نمی بيند

و تصور مداوم  خوشنودی و رضايت کامل از تمامی شرايط زندگیاميد فزاينده و حال 

م ناب خداوند را حمد گوی و با او باش و در مسير اسال صائبدر م. ، نباشبهترين آينده

و اميدوار به وکل به او و مت دست خداونددر دست ر هم اگ مشکالتدر . دمحمی استقامت کن

اهی خوروحی مش و آرافکری  سايشباشی، در آو سعادت آينده های سرشار از پيروزی 

. دبو  

. با بهترين پاداش هاستبرای مومنان باطن باليا و سختی ها، ضيافت و مهمانی خداوند 

دت و سعاو حمت و ر ندکشيده ادر راه خدا صابران که  مشکالتیبر اچندين برداشی پا

پروردگار كه با ای معاملهای بر. ده داده شده استمژ آنان عظيم بهيی نعمتهاشبختی و وخ

را  مقام انسان مومنخداوند . بندكاميار و ستگامومنان ر. شبال خوشحان و مادشاده ای، كر

و هر  به آنجا خواهد رساند که در گذر زمان همه چيز و همه کس در برابرش تسليم شوند

.  قدرت روح او بر قدرت روح هر مخلوق ديگری غلبه کندمخلوقی به خدمت او درآيد و 

به رگ، بزداش به پا، ودانجات به نعما، منتها ی بیحمتهاربه خداوند مومنان صالح را 

همان طور . ی در دنيا و آخرت بشارت داده استوزی حتمپيرت و به نصر، و عظيملطف 

جانی که مومنان را فقط به  آن ظالمان مستکبر. که به ظالمان وعده عذاب حريق داده است

اين دليل که به خداوند ستوده ايمان آورده اند آزار و اذيت و آواره می کنند و خون آنان را 

خداوند از ظالم در دنيا و آخرت انتقام خواهد گرفت و جهنم و محروميت ابدی . می ريزند

.برای آنان است   

قعا ، واساندرمی های موعود الهی  نعمتم به تمارا كه تو ستی حقيقی يكتاپردانی می يا آ

مادی يا نعمت هر و عطای خلق ء و منبع سرمنشاستی واقعی يعنی يكتاپر؟ ستاچگونه 

و مهم لين ستی واقعی يعنی اويكتاپر. ببينیاز پروردگار آسمانها و زمين فقط معنوی را 

را چه نآهر ستی واقعی يعنی يكتاپر. ای مهربانت باشدخد ،ترين محبوب زندگی ات
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ش چه خووت، چه ثرمتی، چه سالشبختی، چه خو، ستاچه شئ اهی و آرزو داری، خومی

از خداوند فقط فقط زت، يا هر نعمت مادی و معنوی يا دنيوی و اخروی ديگر، چه عمی، نا

عطا خواهد به تو را هر آنچه به صالح توست كه شی مطمئن بااهی و بخومقتدر و توانا 

اوند گيرنده موی پيشانی همه بندگان از ين كه خدابه ن يمای استی واقعی يعنيكتاپر. کرد

پيروزی عظيم نهايی جهت مسلمان و مومن تا کافر و طاغی ست و او خود آنها را در 

ستی واقعی يعنی يكتاپر. خواهد دادار قرمل حکومت ظلم و طاغوت مومنان و شکست کا

دی به واسطه های مختلف سيرت او يگانه کسی بود که هر گاه گرسنه بوين كه ابه ن يماا

دش هر كه غيرخورا از تو گرداند، هرگاه بيمار بودی شفايت بخشيد و هرگاه نيازمند بودی 

تحقق رد موه های الهی در عدوبه ر قدستی واقعی يعنی آن يكتاپر. ندداگرزت نيابی

 آزادو ها ق خاص رتفااهر ص و از خای هر نتيجهاز كه ن داری يمارستگاری مومنان ا

چه در ظاهر شکست باشد يا پيروزی، به اراده كه بيفتد  قیتفااهر باشی و مطمئن باشی 

ستی يكتاپر؛ ستی فتح و نيکبختی و پيروزی ابه قلهدن مومنان يك كردنزل حاالهی در 

شبختی و خوو رو کردن به سوی رحمت و  تقدير و تکليف الهیش پذيرو تسليم واقعی يعنی 

ت پاک او، همه اوند به وسيله پيامبر اکرم و اهل بيسمت خدمرتبا از كه ی خيرژی نرا

هيچ خواست كه شی شته بان دايماستی واقعی يعنی ايكتا پر. می گيردبرمومنان را در 

سرنوشت و عاقبت ی در كوچكترين تاثير، تمندرقدمتکبر و به ظاهر هم  رچقد هرنی، نساا

اوان می فری نعمتهادت و سعاق غرمسترا تو ، هدابخوه ست كه هرگااتنها خدارد و تو ند

در عالم جز خودش و هر گاه در اثر گناهانت به تو اراده عقوبت کند، هيچ کس ند داگر

هر ستی واقعی يعنی در يكتاپر. نخواهد توانست تو را از سختی عقوبت او نجات دهد

تا  وست ايكتر دبه تو  نزدن گرو از رگ تو ر كناا در خدشی مطمئن باهستی، كه ايطی شر

را تو و كند میمحافظت نی و پشتيباو حمايت را در برابر دشمنانت تو وقتی به او مومنی، 

شی او شته بان دايمايکتاپرستی حقيقی يعنی ا. داردمی نگه ن مصوآنان گونه گزند  هراز 

كه ه هرگارجی، شمن خادهر طمع و مکر غم يركه علی عالم يكتاو يگانه تنها قدرت ست ا
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د خو عظيم تانعمو عشق  ير چترزكامل ر به طورا و تشايسته ببيند،  و تو را هدابخو

.ندداگرلم میعام تماد و به تو پيروزی و قوت و اقتدار عطا می کند و تو را محبوب گيرمی  

ل متعاای خدوقتی تقوای الهی پيشه کنی، ين كه ابه شی شته بان دايماستی واقعی يعنی ايكتاپر

كه ضد را يگر ديا شئ يا هر چيز ق تفاايا بدخواه و حسود ن نسااز اعم ی و کسی اهر چيز

ستی واقعی يعنی يكتاپر. می داردتو بر راه سر و از كند بی اثر میكامال را توست دت سعا

كامل د عتمافرستاده، ات يابربه واسطه پيامبر اکرم بلند مرتبه رگ و ند بزاوكه خدآياتی به 

و سيره زندگی اهل بيت با توست ا بت خدصحيق كه طرت الهی ياآين اطريق از  کنی و

و پيرو راه  یبه پيش ببر ونداخده ی تضمين شددت به سمت سعاگی ات را ندعصمت، ز

تو را توسط رسوالنش به دی که خداونبه ستی واقعی يعنی يكتاپر. گمراهان و ظالمان نشوی

شبختی كه خوی آن را يبازتا نتايج  کنی طاعتد کنی و او را اعتما، اراه راست هدايت نموده

.یشاهد شو، ستو سکينه الهی مش آراپيروزی و و    

را اطاعت و بندگی نکن و جز او را منشا اثر در عالم ندان و واليت  پروردگار عالميانجز 

شرک . جز او و اوليايش را نپذير که خداوند کسانی را که مشرک می شوند نمی بخشد

.يگاه مشرکان آتش استبزرگترين گناه است و جا   

. ان هللا ال يغفر ان يشرک به .هر گناهی. شرک را می بخشدخداوند هر گناهی جز . آری 

مشرکان آنانند که . معنای دقيق شرک چيست؟ از قرآن کريم صفات مشرکان به دست می آيد

آنان  غير خدا را بندگی و اطاعت می کنند و به غير خدايانی اميد می بندند که نه ضرری به

آنان قدرت را در دست غير خدا می بيينند و . می رسانند و نه مالک نفعی برای آنان هستند

خدا می بينند و برای غير خدا  از قدرت جز خدا می هراسند و روزی شان را در دست غير

را عالوه بر خداوند به و پروراندن آنان صفت آفرينندگی و به وجود آوردن . حاکميت قائلند

د آوردن نيروی مادی يا چه به وجود آوردن شی چه به وجو. ند هم نسبت می دهندجز خداو

آنان جز خدا را سلطان و حاکم و فرمانده تصور می کنند و سلطه و احاطه و  .غير مادی
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مشرک کسی ست که اعمالش را نه به . ی جز او نسبت می دهندانتسلط و تملک را به کس

طر غير خدا و به ابه قصد خوشنودی او بلکه به خو  وند بزرگخاطر امتثال فرمان خدا

مشرک آن کس است . خاطر غرض های شخصی و کسب وجهه در بين مردم انجام می دهد

دستور می دهند اطاعت می کند و امر قانون گذارانی  وندکه از کسانی که خالف حکم خدا

ردانندگی جهان و صفت تدبير و اداره و گمشرکان  .جز خداوند را امتثال و اطاعت می کند

مشرک کسی  .وند به غير او نيز نسبت می دهندتامين خواسته های انسان را عالوه بر خدا

مشرکان آنانند که در مورد خداوند انديشه های بد و ناحق . ست که الظانين باهلل ظن السوء

ی را ثروتشادکامی و تهمت ميزنند و خلق هر زيبايی و   دارند يا به عبارت ديگر به خداوند

بدترين عمل تهمت . سبحان شرک يعنی تهمت زدن به خداوند. به غير او نسبت می دهند

. است و بزرگترين ظلم، افترا زدن به شخصی ست که سبحان محض و پاکی محض است

کسی که به خداوند سبحان افترا می بندد و ديگران را نيز با اين افتراها از راه خداوند گمراه 

مشرکان گاهی افعال و سخنانی را به خداوند سبحان و واال به . استظالم ترين  می کند،

دروغ نسبت می دهند که خودشان شهادت می دهند چنين افعال و سخنانی حتی از انسانی که 

چه برسد به صدور . دارای خصوصيات مهربانی و بخشندگی و کرامت است نيز بعيد است

. بخشندگی ها و کرامت ها و پاکی ها چنين فعل يا سخنی از خالق تمام مهربانی ها و  

شرک يعنی  .حرام نکرده استآن را که خداوند حرام کردن آن نعمت و لذتی شرک يعنی 

شرک يعنی طلب ياری . انکار آخرتشرک يعنی  .تکذيب بهشت ابدی يا تکذيب جهنم ابدی

غير شرک يعنی ترس از . شرک يعنی قدرت قائل شدن برای غيرخدا. و مدد از غير خدا

صفاتی . شرک يعنی نسبت دادن صفات بد به خداوند يا نسبت دادن صفات او به غير او. خدا

. شرک يعنی نا اميدی از رحمت خداوند. مانند مالکيت، رزاقيت، رحمانيت و غفاريت

شرک يعنی تهمت ندانستن زدن . خداوند دانا و بصير و آگاه به تمامی احواالت بندگان است

شرک يعنی تهمت . ه بندگان استخداوند خيرخواه ترين ب. همه عالم استبه او که دانا به 

خداوند . نيست که خيرخواه بندگان است ه خيرخواه تر از همه عالم بهبه کسی ک زدن
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قطعا وعده غفران حتمی به بازگشت کنندگان به سوی خود داده و مهربان و بخشنده است و 

به کسی که  زدنشرک يعنی تهمت . ی کنده پاک مو طبق وعده خود، گناهان را با توب

پس از گيرد و بدی ها را می پوشاند که او  بخشد و ناديده می بسياری از گناهان را می

يا پس از توبه، با بنده اش حتی ذره ای نامهربانی خواهد  نخواهد بود نده گناهانبخشايتوبه، 

خدا طلب  غير شرک يعنی از. کرد و رفتار او جز رحمت و بخشش محض خواهد بود

. بندگانش است خداوند آسان گير و رئوف و لطيف به حال. کردنبخشش و آمرزش و نجات 

خداوند محافظ . به کسی که مهربان و لطيف است که سخت گير است زدنشرک يعنی تهمت 

به آن بهترين حافظ و رئوف  زدنشرک يعنی تهمت . گان خود استو مراقب و مواظب بند

 شريرها نيست يا غير او حافظ  از شرور بندگانش که مراقب و حافظ محافظ بندگان ترين

. وش قول استخداوند به کسی که به سوی او بازگردد، کامال وفادار و خ . بندگانش ست

به او که وفاکننده ترين به قول و وعده خود است که وفادار و  زدنشرک يعنی تهمت 

وجود پاک و معصوم حقيقی و منزه از  خداوند يگانه. وفاکننده به وعده های خود نيست

پاکی محض است که به نيکی و شرک يعنی تهمت زدن به کسی که . کوچکترين ظلم است

هر انسان و هر هر روزی که تاکنون . احدی ظلم کرده يا ظلم انسان ها را به او نسبت دادن

شرک يعنی تهمت . او بوده است از منشأ خداوند و از جانب هخورد شزندگی ادر جنبنده ای 

را رها خواهد  بندگان خودآينده را روزی داده که در  بندگانشبه تنها کسی که همواره  زدن

و امن و  ديدنهر روزی را در دست غير خدا  شرک يعنی. نخواهد داد شانکرد و روزی ا

ندگان و افعال خداوند از سر خيرخواهی برای ب. جستناه و نجات را در نزد غير او پن

 ظاهر بد اتفاقات زندگی، تهمتشرک يعنی به خاطر . رساندن منفعت ابدی به آنان است

 توکه او خيرخواه  توستدر جهت خير و منفعت و مصلحت  به کسی که تمام افعالش بزنی

شرک يعنی . خداوند هرگز تو را رها نکرده و حواسش هميشه به تو هست. است نبوده

اره حواسش به تو هست و همواره در حال نگاه به توست که تهمت بزنی به کسی که همو

. صفات خداوند، باالترين و واالترين صفات است .حواسش به تو نيست و تو را رها کرده
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شرک يعنی تهمت بزنی به کسی که برترين و شايسته ترين خصوصيات را دارد که اين 

شی به شرک يعنی بدبين با .ی اوستيا جز او صاحب صفات واال  برترين صفات را ندارد

و کفالت  ، رفع تمام نيازهای دنيوی و اخروی تو را تضمينکسی که با قول و وعده صادق

. استودود رقيق القلب و شرک يعنی شک کنی به اين که او عاشق بندگان و  .کرده است

شرک يعنی صفت عشق ورزی او را به کس ديگر نسبت دهی و همه عشق های عالم را از 

پشتيبانی و حمايت در برابر دشمنانشان خداوند يقينا و قطعا از مومنان . منشأ وجود او نبينی

شرک يعنی حس بی اعتمادی به معبود يا اعتماد به . کند و بهترين ياور و کمککار است می

صالحش در مقابله با  به بندگانی به او که با دلسوزی تهمت بزنشرک يعنی . غير او

پشت تو را خالی خواهد در ميدان جنگ با دشمنان کند که او  میياری و کمک  دشمنانش

شرک يعنی تصور کنی جز خدا مدافع و پشتيبان  .کرد و از تو دفاع و پشتيبانی نخواهد کرد

شرک . دن زدن به کسی که يار توستشرک يعنی تهمت يار نبو .ت استا و در زندگیت

شرک يعنی تهمت پشتيبان . يعنی تهمت مدافع تو نبودن زدن به کسی که همواره مدافع توست

شرک يعنی شک در دقت و . تو نبودن زدن به کسی که همواره پشتيبان و حامی توست

و از و حکيمانه در حالی که تمام کارهای خداوند درست و به جا . درستی اعمال خداوند

.ستات مصلح روی علم و آگاهی و  

از کسانی که وارد زندگی ات . ونداز همه اتفاقات و انسانها استفاده کن برای تقرب به خدا

ثانيه هد، از سخنانی که می شنوی، از می شوند، از اتفاقات ناخواسته ای که برايت رخ می د

ه زندگی در اين دنيا را قدر بدان که ثانيه به ثاني. استفاده کن برای تقرب به او به ثانيه زندگی

اين دنيا . در همين ثانيه ها می توانی از خودت بنده ای بسازی که خداوند عاشق او شود

اين دنيا دروازه است برای . دروازه است برای اتصال ابدی به صفات جمال و کمال خداوند

. اق، فرصت استهر فرصت، هر انسان، هر اتف. دست يافتن به همجواری ابدی با معشوق

برای است فرصت . فرصت برای به دست آوردن رضايت او. فرصت برای اطاعت او

هيچ کدام را از دست نده و در هيچ اتفاق و انسانی توقف . نشاندن لبخند رضايت بر چهره او
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محبت هر ... خودت را به غير او نفروش... هدف اوست و الغير. هدف آنان نيستند. نکن

...تو از آن خدايی. قلبت کنار بزن تا به منبع نور و عشق حقيقی برسی غير خدايی را از   

كه  يیهاهعدم آن وبه تمابندگان را كه اری واقعی زشكرگدانی ذره ای کوچک از آن می يا آ

اری واقعی يعنی از شكرگذ؟ ستاقعا چگونه ، واساندرمی خداوند به شاکران داده است 

سی و از پا نشنااز سر  ،عطا کرده استبه تو را خداوند  شتههايت كه همهدی از داشات شد

يعنی مرتبا يکی  ،اری واقعی رگذشك. یشك بريز، اشتههايتت از دالذ ت قدرشناسی و شد

وقتی . حمد الهی گويی سیکنی و از حس قدرشنا ورقلبت مرداری، در كه تی را نعمايکی 

ور و سراز ها رباو ها ربا ز کنی،بارا صبح كه چشمانت  شی ازباار واقعی كه شكرگذ

پرسيد چگونه اهی تو فقط خوو هد بست اچشمانت حلقه خودر شك نی نعمات الهی، امادشا

دن شمرل مشغور نقداری واقعی يعنی آشكرگذی آورم؟ به جارا ين همه نعمت اشكر 

شکر . شیشته بااكه تو ندارد ندد جوو عالمی در چيزی شومیكه متوجه هستی شتههايت دا

اقعی يعنی در آرامش يا مصائب، در فقر يا توانگری، در سالمت يا بيماری، گزاری و

را  ی معنویت نعمتهاخوشنود و راضی و خوشحال باشی و حس دلپذيری و خوشايندی و لذ

شکرگزاری يعنی از آنچه نداری يا از دست داده ای اندوهناک نباشی . در قلبت تداوم ببخشی

دانی خداوند آن چه را از دست داده ای يا خيلی بهتر از و بر همان چه داری تمرکز کنی و ب

شکرگزاری يعنی استفاده کنی از تمام . آن را در زمان مناسب به تو عوض خواهد داد

است و به تو عطا کرده که خداوند  حاللی هی و برخوردار شوی از هر آن نعمتنعمات ال

رام کردن آن ها بر خود پرهيز نعماتش را اظهار و آشکار کنی و از اخفاء و فراموشی و ح

شکرگزاری واقعی يعنی برای تشکر از نعمات الهی، در راه او از آن چه به تو عطا . کنی

شکرگزاری يعنی . کرده انفاق کنی و محرومان را اطعام کنی و اعمال صالح انجام دهی

روحی و ، باالخص نعمات از خصوصيات نعماتی که خداوند به تو عطا کرده قلبی و زبانی

تعريف و تمجيد کنی و در مرتبه باالتر، خالق نعماتت را حمد و سپاس و تمجيد و  معنوی

شکرگزاری يعنی با شادی و بهجت از انسانهايی که خداوند به واسطه آنان . تحميد کنی
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شکرگزاری يعنی . نعماتش را به تو ارزانی داشته سپاسگزاری و آنان را خوشحال کنی

ا بدانی و نعمات الهی را حفظ اهميت نعمات الهی را و قدر نعمات ر يادآوری کنی ارزش و

الهی را و آنان را رد و  ی و دريافت و تصرف کنی نعماتشکرگزاری يعنی بپذير. کنی

شکرگزاری واقعی يعنی آنقدر خودت را مديون و بدهکار عطايای خداوند حس . طرد نکنی

ظيم خود به خداوند را ه ای از دين عمی کنی که سعی می کنی با انجام اعمال صالح ذر

شکرگزاری حقيقی يعنی حتی خداوند را برای نعمتهايی که به سايرين عطا . جبران کنی

کرده نيز شاکر باشی و بدانی خداوند به زودی بهتر از آن نعمات را از فضل خود در موعد 

رين نعمات مقرر به خودت نيز عطا خواهد نمود و فضل او تو را برای دريافت عظيم ت

.خواهد بود سپاسگزار شوی همه عالم از آن تواگر حقيقتا . کفايت خواهد نمود  

متحمل می شوند، خود و عقوبتی که در اثر ناسپاسی  اسپاسی ديگراننمشاهده مراقب باش  

هر چه خودت بيشتر به سوی نور فطری ايمان و  .نگردد توقلبی موجب ناسپاسی 

نجات دهی، کسانی که  خودت را از تاريکی ناسپاسی و حرکت کنیاز خداوند شکرگزاری 

با تو دوستی می کنند نيز بيشتر از نور بهره مند خواهند شد و از ظلمات نجات خواهند يافت 

اما هرچه بيشتر خودت در ظلمات کفر و ناسپاسی فرو روی، افرادی نيز که با تو دوستی 

ل از همه قلب ای نجات اطرافيان، اوپس بر. کنند، بهره ای از ظلمات نصيبشان خواهد شد

اگر در ايمان و آرامش و شکرگزاری باشی و  .نجات ببخش خودت را از ظلمت ناسپاسی

درونت را حفظ کنی، اطرافيانت نيز تحت تاثير قدرت روحی تو ، قوی تر و الهی گوهر 

ت پشت به فطرت ،دنيای خودت يا دنيای ديگرانمنافع آرام تر خواهند شد و اگر به خاطر 

کنی و دين و ايمان و قلب مطمئن و راضی را از دست دهی، نه تنها خودت در آتش سقوط 

می کنی بلکه هر کس وارد دايره رکون و تمايل به تو و دوستی با تو شود نيز بهره ای از 

. ظلمت خواهد برد  

آنان را  که خداوندو معنوی حقيقی روحی و فطری  تابی شمار نعملذت از خودت را از 

 نموده است تسخير انسانابديت  برای منفعت رساندن بهو همه آنان را نموده نسان ا مختص

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
227 

خداوند شکرپذير، رئوف و رحمان و  .خواهی شدمحروم نکن که در دنيا و آخرت زيانکار 

هيچ چيز را  .آورند و شکر گزارند را عذاب نمی کندکسانی که ايمان رحيم است و هرگز 

فطرت شکرگذارت را محفوظ نگه . ايمان و فطرت شکرگزارت ترجيح ندهدين و حفظ بر 

کن نه فطرتت را فدای حفظ  تشکرگزار فطرت ايمان و ای مادی را فدای حفظدني .دار

. يدف او درآهمه عالم به تصر د،شوار واقعی شكرگذمومن و هر كس . دنيای مادی زودگذر

خداوند را شکر گويد و رو به سوی نعمتهای الهی کند به نفع خودش ايمان آورد و کس هر 

الهی غافل گردد و به آنان پشت کند، ابدی  حقيقی از نعمات ناسپاسی کند واست و هر کس 

اگر در پرستش  باش دنياياد داشته  و همواره در. خداوند ستوده و بی نياز از سپاس اوست

نعمات يقين داشته باش  و و لعبی بيش نيست وحق و در راه سعادت آخرت صرف نشود، له

پس با تزکيه نفس و انجام اعمال . پاک حقيقی خداوند، نعمات اخروی و ابدی هستندزنده و 

صالح خود را برای تصرف نعمات ابدی آماده کن و با ترک انفاق يا مشغول شدن به لهو و 

.بر خود حرام نکن، نعمات عظيم ابدی را يا طمع و زياده خواهی در ماديات لعب   

می رت ايمان به آدمی داده شده است در صوكه يی هاهعدوبه را كه تو ن يمادانی آن امی يا آ

؟ ايمان درجات و مراتب بسيار دارد و باالترين درجه آن در پيامبر خاتم ستاچگونه ، ساندر

ميزان ايمانش و اميرالمومنين علی عليه السالم به ظهور رسيده است و هر انسان به تناسب 

.از درجات و عطايای الهی بهره مند می گردد  

را خالصانه از چه خداوند آن كه شی يط مطمئن بااشرو ها نمام زتمان واقعی يعنی در يماا

م اتمن واقعی يعنی در يماا. دكرد هاعطا خو به توده ای، در زمان مناسب ست كراخواو در 

و همه ه تو بروزی و غلبه ای که  خداوند مطمئن هستی آن پي ت رويارويی با دشمن،لحظا

ايمان واقعی يعنی در تمام زندگی مطمئنی که . دشومی محقق ، ه داده استعدمومنان و

كه نی مان واقعی يعنی زيماا. روزی خداوند به تو خواهد رسيد و او تو را حفظ خواهد کرد

ص، قری و قوی دلبا سی، برفتح و گشايش به از سختی ها گذر کنی و تا می کنی صبر 

، فتدمی اكه قی تفااهر ن واقعی يعنی يماا. شیباو شکرگزاری و شادمانی مش آرا ازر سرشا
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تو و پاک گرداندن تو از و بخشيدن به جهت نيرباشی در پرتو تدبير الهی و در مطمئن 

 يعنین واقعی يماا. توستوزی موعود و رساندن تو به صالح و مصلحت و پير اشتباهات

عرصه رويارويی هر در شجاعانه می بينی و تمند خالق رپرتو حمايت قدرا در  دخواره همو

و جز  كندمیحفظ ی خود بدرا در پرتو حمايت اتو هستی او مطمئن  اری وگذمیپا با دشمن 

ايمان واقعی يعنی باور به اين سنت غير قابل تغيير الهی . يکی از دو نيکی را منتظر نباشی

ار ساير مومنان در برابر حمله و تجاوز دشمن مقاومت کنی، که مطمئن باشی وقتی در کن

مرتب ن واقعی يعنی يماا. کرد دشمن قطعا نااميد خواهد شد و به مبارزه پشت و فرار خواهد

اهی و در باالترين شکل بخورگ را از خداوند رحمان بزآرمانهای تحقق ، قفهون وبدو 

برای نيل به آن  که را نفس مطمئنهام آن مق. اهیبخوی ابدی را بهترينها. اهیبخوممکن 

و باالتر از همه باالترين مقام رضوان الهی را از خودش طلب . اهیبخوخلق شده ای را 

.می دهدپاسخ و ايمان بندگانش ست كه به يقين ی خداوند ابدو اثابت ن ين قانوا. کنی  

ی داده شده است صورت صبر به آدمدر كه  الهی یهاهعدوبه را كه تو دانی آن صبر می يا آ

گی ات چه با ظاهر ندت زلحظام تماواقعی يعنی در شتن داصبر ؟ ستاچگونه ، ساندرمی 

صبر داشتن يعنی  . شیبان و راضی مادشال و خوشحاار و شكرگذموافق چه مخالف، 

زيبايی و نيکويی را در پس هر مصيبت و شرايط سخت ببينی و با وجود مشکالت در 

بدانی اگر در مسير مستقيم باشی،  صبر يعنی . صراط مغفرت پروردگار حرکت کنی 

سختی ها و مصائب و فقدان های موقتی نمی توانند مانع از رسيدن تو به ابديت باشکوه و 

صبر يعنی در برابر سختی ها و مشقات روزگار سستی و ضعف . کاميابی موعود تو شوند

حق  به خود راه ندهی و عنان اوضاع را به دست احساسات نسپری و در پيمودن مسير

صبر يعنی آنقدر به رسيدن . کوچکترين شکی به خود راه ندهی تا به مقصود خود نائل شوی

به اوج قله های ظفر و موفقيت و سربلندی در صورت توکل بر خداوند ايمان داری که 

. سختی ها و کمبودها و نقصان ها ذره ای در تو تزلزل و دستپاچگی يا شتابزدگی ايجاد نکند

تا وقتی توکلت بر كه ايطی چه با ظاهر بد يا خوب، مطمئن باشی شرهر صبر يعنی در 
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ه تضمين شدا خدد تو نزر فتخات و اعزدت و سعاپروردگار است و بندگی او را می کنی، 

صبر داشتن واقعی يعنی در ميدان های مبارزه با دشمنان خدا سست و ضعيف نشوی . ستا

ردی و تا لحظه غلبه و فتح نهايی از پای و در دنبال نمودن پيروزی حتمی موعود متوقف نگ

اجرای احکام الهی و ترک نواهی الهی پر ابالغ و صبر داشتن واقعی يعنی در . ننشينی

طاقت و پرقدرت، پافشاری و پايداری کنی و از مسير درست با وجود مخالفت گمراهان و 

فاق مثبت و منفی صبر داشتن واقعی يعنی از هر ات. اذيت تکذيب کنندگان عقب نشينی نکنی

که در مسير 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 يعنی در سختی ها مستحکم و پايدار و مقاوم و با ثبات و ادامه دهنده راه 

. يم باشی و از شکايت خويشتن داری کنی تا به ظفر و پيروزی و گشايش نائل شویمستق

صبر داشتن واقعی يعنی بر فقر و نداری راضی و خوشنود باشی آن زمان که بر به دست 

آوردن ثروت از راه معصيت توانايی داشته باشی و بر دشمنی حسودان و بدخواهان و 

دوستی آنان از طريق گناه و کتمان حق توانا باشی معاندان صبر کنی آن زمان که بر جلب 

و بر ذلت ظاهری و موقتی صبر کنی با آنکه بر به دست آوردن عزت از راه معصيت قادر 

باشی و در تمام اين مواقع مطمئن باشی عزت و ثروت و مکنت و مقام تو در همين زمان و 

م، ثروت های بی شمار و تا ابد نزد خداوند محفوظ است و بدانی خداوند عزت های عظي

مقام هايی فرای تصور را به زودی پس از پشت سر گذاشتن امتحانات به تو عطا خواهد 

صبر يعنی آرام و قرار و بردباری و تاب و تحمل زياد و شکيبايی و انتظار بهترين . نمود

ب مستجارا تو ی عاهاد خداوندكه انی دبت، لحظام تماواقعی يعنی در شتن داصبر . ها

 تو و همه آزادی خواهان جبهه مقاومت اسالمیبه وعده های خود عمل می کند و  وكند یم

صبر يعنی تهديد و تهاجم دشمنان . پيروز می گرداندو معاندان  و حسودان را بر بدخواهان

يروزی و اسالم را به مرزهای نظام اسالمی ببينی اما با طيب خاطر و اطمينان کامل به پ

صبر يعنی تهاجم ها و . ، از مرزهای نظام اسالمی دفاع کنیالهی ايمان به ياری قطعی
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اهانت ها و بدگويی ها و افتراهای مستکبران ظالم صهيونيستی و آمريکايی و سعودی را 

عليه جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ببينی اما با قلبی آرام و مطمئن به اينکه خداوند تو 

ن پيروزی و غلبه عطا خواهد کرد که با تمام وجود و همه مدافعان اسالم را چنان بر آنا

. آرزو کنند کاش مسلمان و در سپاه اسالم بودند، مدافع و عاشق انقالب اسالمی ايران بمانی

چهل سال تمام، آمريکا و اذناب و مزدورانش بر عليه جمهوری اسالمی نقشه کشيدند و 

اما بر خالف ميل آنان . کردندفعاليت های گسترده انجام دادند و پول های هنگفت خرج 

جمهوری اسالمی در اين چهل سال از يک نهال باريک تبديل شد به يک درخت تناور که 

.اصلها ثابت و فرعها فی السماء  

 پروردگارتو بغض دين تنظيم کن و به خاطر حب و بغض قلب خود را بر اساس حب 

 دشمنان اوليايشو  اشخورده از دشمنان قسم  اوخاطر ش و به شته باداست را دوها ننساا

اطاعت امر خداوند در از طريق كه ای آن بر. اهبخوانسانها را برای معبودت . بيزار باش

از هيچ کس انديشه و پروا نکن که قدرتی جز قدرت  .د مقرب شویبه خداون ،آنانمورد 

مستقيم با شو و در مسير  وندبا اطمينان وارد کشتی نجات خدا. نيست وند شکست ناپذيرخدا

و فقط به دنبال به دست آوردن رضای ها كن نها را رنساا رضایسرعت به پيش برو و 

به سالمت رسيدن کشتی نجات الهی حتمی و قطعی ست زيرا خود خداوند علی . الهی باش

د فقط خوارد، ثر بگذات ا گیندروی زند اتومیكه کسی تنها . اعلی ناخدای اين کشتی ست

و شر هر شيطان كند ب میخو سحساو امنيت و امش ق آراغررا تو كه کسی تنها  .خداست

ديگر اين کشتی را به مقصد قرار نيست خودت يا کس . اوستفقط را از تو دفع می کند، 

مکر و حمله دشمنان و حسودان هم کوچکترين اثری در پيش رفتن اين کشتی به . برساند

رابر اراده خداوند کامال بی اثر و خنثی نها در بنسااراده ا. سوی ساحل ابدی خوشبختی ندارد

خلق هر مخلوق را  اراده اش،كه با خداوند است . و فقط اراده خداوند محقق شدنی ستست 

ی و بدر احضوو كن ك پاو ها نی رنساا هررا از قلبت ت و پس فكر. تده اسكر

بخش با و آزادیتمند رقدری حضو. كنس حسااجانت و قلب خداوند را در مشبخش آرا

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
231 

آن کس که . استپناهت  ت وپشات  گیندل زطوم تمادر كه اوست فقط . وری هميشگیسر

اتمام می کند وعده خود را و بندگانش را که به او ايمان آوردند و واليت جز او و رسولش 

، خود مالک دروغين نرفتند به مقصد می رساند را نپذيرفتند و زير بار اطاعت کدخدايان

بندگان خود را به مقامی خواهد رساند که اهل آسمانها و زمين به  او. آسمانها و زمين است

به پروردگارت اعتماد داشته باش و با اطمينان وارد کشتی نجات اسالم . آن غبطه بخورند

و در ادامه با ( ره)جمهوری اسالمی ايران با رهبری صالحانه امام خمينی . ناب دمحمی شو

اولين کشوری بود که در همه ابعاد ( ره)امنه ای رهبری حکيمانه فرزانه معاصر، امام خ

باالخص بعد سياست وارد کشتی نجات مترقی ترين سياست يعنی سياست اسالم ناب دمحمی 

بحمدهللا وعده صدور انقالب اسالمی تنها بعد از گذشت چند دهه محقق شده است و . شد

اين . ن کشتی عظيم پيوسته اندميليونها نفر از مردم آزادی خواه بسياری از کشورها نيز به اي

و لحظه ای از پيش رفتن به سمت ساحل  کشتی در حفاظت و امنيت عظيم الهی ست

.رستگاری و پيروزی باز نخواهد ايستاد  

 

قرار نده که اگر چنين کنی  پروردگار عالميانسان و معبودی در ذهنت در کنار روزی ر

ی و طلب کردی از يددكه ی الهی را نعمتهاام از هر كد. زبون و خوار و تنها خواهی شد

با توکل بر پروردگارت برای . کندتا به تو عطا بخواه منان فقط از خداوند فقط ، تو باشدآن 

ز نعمتهای د دارد، اجووچه آنباشد هر دت يابه دست آوردن نعمات اقدام و تالش کن و 

می فكر . سته و تحت تسخير اوشدتکميل پرورش و و خلق اراده خداوند به مادی و معنوی 

می فكر پروردگار آسمانها و زمين؟ يا ن شادخوده؟ تمند كروثران را تمندوثرکسی چه کنی 

هايی مثل  می کنی نعمتفكر؟  خالقشانيا ن شادخوده؟ يبا كرزکسی چه ن را يارويباکنی ز

كه  يی و عزت و کرامتيبازازدواج های موفق و ماندگار، و باوحدت،  تمندربط قدروا

مسلما ؟ خالق هستیها يا ننساده؟ اعطا كرها آنبه کسی چه را غرقند ن واقعی در آن مومنا
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و  متی و علمسالو  تگرفته تا شهرل ماد دارد، از جوونيا مادی و معنوی در دهر چه نعمت 

، به اراده او و تحت تسلط و اراده سمان ها و زمينالق آف خطراز همه و همه دانش، 

، عزت و هاننسان اعشق ميا ،ی مادی و معنویموفقيتهانی، نساا نيکویبط روا. ستاو

و تحت تسلط و اراده ست ه اخلق شداراده خداوند به کرامت و آرامش و شادمانی، همه 

 اما به مال. ک اوستلچه متاع دنيا و چه رزق ابدی، همه مخلوق خداوند و تحت تم. اوست

ثروت دنيا هرچقدر هم زياد باشد مانند . ه به اهل دنيا داده شده چشم ندوزتمتع دنيوی ک و

شکوفه ای ست که هرگز گل نخواهد داد و خيلی زودگذر و فقط اسباب آزمايش بنی آدم 

 بسيار بسيار .قی تر و عظيم تر استرزق نيکوی ابدی از همه ثروت دنيا بهتر و با. است

مومنان عظيم تر از هر نعمت زودگذری که در دنيا می بينی به اراده خداوند برای آخرت 

به اهل دنيا برای آزمايش عليم بسيار عظيم تر از ثروتی که خداوند . خلق و مهيا شده است

ه، زندگی ابدی را از خود هرگا. استنموده عطا کرده برای زندگی ابدی مومنان آماده 

باشی پاسخ اهی، و برای به دست آوردنش تالش کنی و مومن هم وبخخداوند خالصانه 

. شبااو متکی به . داردمهربان را دارد از خداوند هر چه هر کس . ا می گيریتالشت ر

 اراده اومين به ن روی زجنبندگام تماو ست اوست دبه دی هر موجور ختيام امان زچو

تا كه اه بخواز او . داندگرابدی اش  ینعمتهاق مستغررا كه تو اه بخواز او . كنندمیحركت 

ی و صبر داشته شكر گوا رو او . زدسان نعمتها گلگوت كثراوت طررا از تو ه ی چهرابد 

فرستاده يت اكه بريی تسليم نشانهها. را خواهد بخشيدنها آبه تو خداوند . باش و عجله نکن

نعمتها و فراوانی هايی  آنان را که به آيات او ايمان می آورند، هستی آفرين خداوند. شبا

ی الهی از هاهعدم وتما. اوانی شوندفرت آن مبهوت و مان مينيامی زكه تماعطا خواهد کرد 

ی مومنان شکرگزار و خواری و شکست معاندان عاهادجابت م اعمال و اگشت تمازجمله با

لب طارا  اوان فناناپذير اخرویپس نعمت فر .هد شدامحقق خوو سلطنت طلبان به زودی 

چه ن آهر ن و سماو آمين زعظيم ی عمتهاتو به نن سيده رگادركه تنها ان بدباش و 

يافت ای دربررا كه چشمت می مطمئنا هنگاو او توست رگ بزو ند قدير اوخداهی، خومی
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نعمت هر را از تو ، تالش کنی وزی و برای به دست آوردن رضای او بداو به نعمات ابدی 

.هد گرداندر خواسرشااب و سيراهی، كه بخو  

به ن يمااا ب، تور گاروز. ستت اكائنارگ تمندترين حاكم بزرقد و بزرگترينند اومسلما خد

خواهد يبا ی زبهشتهاستی، تو با يكتاپرن مكا. خواهد بود و شادکامی دتسعار اگ، روزاو 

 هپرشكوو تمند رقدو بهشتی و يبا زق خالاری، ابا شكرگز، ين پساز اتو ی خوو خلق . بود

پس . اويیير چتر حمايت در ز. ششته بان دايماخداوند رحمان ابه وار نهايود. خواهد بود

آن گونه برای به دست آوردن رضای معبودت  .شباع شجاار در برابر دشمنان او ونهايود

مجاهدت و تالش کن که آن روز بزرگ که چشمت به عظمت زيبايی جمالش افتاد تا ابد 

را به جای گذران زندگی دنيا برای به دست آوردن چنين دچار حسرت ابدی نشوی که چ

معبود بی همتايی ، زمان کوتاه زندگی دنيا را به طلب معبودهای پوچ و دروغين و فناشدنی 

. فقط از خشم او حذر کن و بدان تقوا تنها راه نجات از عذاب الهی است. نابود کردی   

ويی و انجام خواهم داد مگر اينکه بگو در مورد کاری نگو که من خودم آن کار را فردا 

هرگاه خواستی بر تالش . ، آن را به انجام خواهی رساندبخواهد وند قادرمعتقد باشی اگر خدا

، دوباره پروردگارت را ياد کن و راموش کردی اراده عظيم خداوند راخودت تکيه کنی و ف

حتی ذره ای از آنچه را  .ت کنداز او بخواه تو را مداوما به راه نزديکتر به راه حق هداي

داری از تالش خودت يا از علم خودت يا از توان و مهارت خودت ندان که هر چه داری 

از داليلی که قارون ثروتمند اليق عذاب شد اين بود که . عطا و فضل و اراده الهی ست

ی فقط آنچه در زندگ. اعتقاد داشت ثروتش را با دانش و کاردانی خودش به دست آورده است

. بخواهد حضرت علی اعلیرخ می دهد که  آدمی  

آن را برای  سيدن آن روزی به تو شود که پروردگارتهيچ کس نمی تواند ذره ای مانع از ر

. روزی مادی و معنوی ات در آسمان است. روزی تو در آسمان است. تو مقرر نموده است

ذره ای از اجرای پس . روزی سعادت و پيروزی و شادمانی و آرامشت در آسمان است
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ف حق در اعمالت و ايستادگی بر اعتقادات توحيدی در افکارت و بيان حر فرمان های الهی

دن تو به آن سعادتی نمی تواند مانع از رسي بدخواهی هيچ کس. در گفتارت عقب نشينی نکن

دشمنان و مکر حيله گران و دشمنی . مقرر نموده است برای تو شود که پروردگارت

 از مقام وااليی که فرمانروای آسمانها و زمينذره ای تو را  دان نمی تواندحسادت حسو

پس ذره ای از مواضع اسالم ناب دمحمی . مطيع خود قرار داده است، تنزل دهد برای بنده

با . با ترس از غير خدا باعث نشو خداوند تو را به غير خودش واگذار کند. عقب نشينی نکن

با پنداشتن . خدا باعث نشو او تو را به غير خودش واگذار کندنسبت دادن روزی ات به غير 

بدبختی فقط در صورتی در زندگی شخص به . عاقبتت در دست غيرخدا او را به خشم نياور

وجود می آيد که به خاطر ترس از غيرخدا از بندگی خدا در اعمال يا افکار يا گفتارش عقب 

ر يا شری را می خواهند يا می خواهند تو را مهم نيست ديگران برای تو چه خي. نشينی کند

مهم اين . برای تو چه می خواهد قدير مهم اين است که خداوند. از چه چيز محروم کنند

مهم اين است که نظر و . نيست که ديگران درباره تو چه انديشه خوب يا بدی در سر دارند

ی خوشنود کردن خداوند پس هر کاری را فقط برا. در مورد تو چيستبزرگ انديشه خداوند 

برای خوشنود کردن خداوند، احتياج به . و فقط برای آنکه او ببيند و بپسندد انجام بده

خوشنودی يا ناخوشنودی ديگران کوچکترين اثری در . کس ديگر نيست و تاييد خوشنودی

 ی را که خالصانه فقط برای اينکه او ببيندکارخداوند . ندارد برکت يا بی برکتی عمل تو

است که آن رحمان خداوند . انجام ميدهی، رشد می دهد و باال می برد و برکت می افزايد

ال نظاره توست و عمل تو را تا هنگام که هيچ کس عمل خالصانه تو را نمی بيند، در ح

عرش خود باال می برد  و تمام عالم را در جهت برکت دادن به عمل تو و ياری رساندن به 

می تما. و حسودان در امان نگه می دارد تو را از گزند بدخواهانتو بسيج می نمايد و 

ا و همنواراده ی عظيم او با و وست ی اگونبله قرباو اعلی ن خداوند به فرمات كائنا

ملک . كندا میجرد ابگيرن فرما حضرتشرا از ملک پادشاهی هرچه د و وشمیهماهنگ 

لم، عوامل و زيردستان خدايند و او پادشاهی خداوند زنده و زوال ناپذير است و تمامی عا
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خداوند عالم مطلق و از هر شخصی عالم . هيچ کس را در فرماندهی خود شريک نمی کند

آنچه از کتاب آسمانی توسط پيامبر او به . تر است و علم غيب آسمانها و زمين از آن اوست

اراده کسی . کلمات الهی وجود ندارد ت را بخوان و بدان هيچ تغييری درتو ابالغ شده اس

در زندگی تو اثری ندارد و پناهی جز او نخواهی داشت و اراده خداوند بزرگ جز خداوند 

پس اگر ديگران تو را اذيت و آزار کردند، آن را . بر رحم و عشق به بندگان استرحمان 

منکران پوشيده به حساب عذاب خداوند نگذار که مسير زندگی مومن با باليا و اذيت های 

. و بر مقاماتش افزوده گردد شده تا ميزان ايمان و پايداری او در مسير حق سنجيده شود

 خوشنودی او را هميشه همراه کسانی باش که پروردگارشان را صبح و شب می خوانند و

می طلبند و از آن کس که قلبش از ياد الهی غافل است و از هوا و هوس خود پيروی می 

.مکنکند اطاعت   

پس هر چه هست می کنی از عهده تو باالتر است؟ كه تو فكر د دارد جوآيا  عمل صالحی و

بخواهد انجام خواهد  پروردگارتو با اعتقاد به اينکه اگر  كنوع شرن به اراده خداوند يماابا 

ن در كنواهمولی ست ايد تو عالم غيب از دكه ی نهايت بعدبیعالم خداوند از. شد، اقدام کن

ستاد و حتما خواهد فربه سمت تو ز داری، نياوزی پيرای بررا چه ن آ هرار داری، رقآن 

او از عالم ناديدنی معجزات و برکات و گشايش ها را در مسير  .ياری ات خواهد نمود

بسياری از کارهای . مطمئن باش. حرکت تو نازل خواهد نمود و بسيار عطايت خواهد نمود

ممكن ، ندن داريماخداوند اكه به نی كساای برممکن است غيربزرگی که برای سايرين 

در مسير جمع آوری سپاه بزرگتر برای ظهور حضرت صاحب الزمان بگو خدايا از . است

به واسطه بی شمار عوامل و  عزيز خداوند. طرف خودت برايم حجت ياری کننده قرار بده

چه  کنی خالق آسمان ها و زمينحتی نمی توانی تصور . ی ات خواهد نمودزيردستانش يار

تعداد بی نهايت از عوامل و وسيله ها و ابزار و سربازان گوش به فرمان از انسانها و 

و با چه قدرتی آنان را در جهت ياری ولی خود بر روی  مجردات زير دست خود دارد

سپاه ولی خدا و افزودن بر قدرت سپاهش قدم  هنگامی که برای ياری. زمين، بسيج می نمايد
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بلكه ر، نيكوكان نساار اهزر، نيكوكان نسااصد ر، نيكوكان نساانه تنها يك خداوند برداری، 

خواهد کرد و ان شاء هللا تو را از سرداران تو جمع را دور مين ه زكری نيكوی هاننسام اتما

پاه نائب عام امام زمان متحد باش و در در زمان غيبت، با س. سپاه ولی خود قرار خواهد داد

در برابر  جبهه مقاومت اسالمی به سردمداری جمهوری اسالمی ايران کنار ساير مومنان

دشمنان ولی خدا، با اقتدار و شکوه ،صف آرايی کن تا لرزه بر تن دشمن مومنان و دشمن 

ر ازهر چه در راه برای سپاه ولی خدا خرج کن و مطمئن باش بسيار بيشت. خداوند بيندازی

خداوند بسيار جبران کننده و . به تو بازگردانده خواهد شد وندخدا خرج کنی، از طرف خدا

و اماليمت نر همومنان به دليل ايستادگی در برابر ظلم دنيای استکبار گر ا. شکور است

ن قلبی شان و صبر و پايداری شان، خداوند تمام يماداش ابه پامی شوند متحمل سختی را 

به تحمل نموده اند، كه ئلی مسام بر تمااچند برختی ها را برای آنان جبران خواهد نمود و س

برگشتناپذير ه عدوين ا. خواهد بخشيدنعمت ی و برتر، قدرت، حكومتت، عز، سلطنتآنان 

در دستگاه پرجبروت الهی . شباه الهی عدومنتظر تحقق . استو شکست ناپذير در قاای خد

. دهند بوامين خوت زعزحکومت و صاحب ن صالح مومناندارد و  کوچکترين ظلمی وجود

و ست ابه نفعت ، هنددمی رخ يت اكه برتی تفاقام اتماوی، وقتی وارد سپاه صاحب الزمان ش

و هر رويارويی با مخالفان برايت به  ستايت بهترين ابری، شووارد میكه به هر جا 

بهترين رهبری برگزيده، يت به ابرد خداونكه آن باقی خداوندی . پيروزی بدل خواهد شد

خداوند . هد شداخوری جاگی ات ندواقعی با بودن در سپاه خداوند در زمش آرا. توستای بر

خداست که سپاه . ده است و از آنان دفاع می کنديستامومنان انه پشت اتمندرقدمهربان 

ب ، پيروز و سعادتمند خواهد داد و آنان را فاتح، غال مهدی را بر تمام عالم تسلطاباصالح ال

ی ايمان آورندگان به خود نگراتورت و قدهای نشانه او ياوران حجت قائم را . خواهد گرداند

برای يک ن قرار خواهد داد و آنان را  يندگاو آحاضر ی هاننسامی اتماای بر، مينروی ز

ی گندی زلگوی خود را از انگراتورت و قدخداوند مهربان  .عمر، سروری خواهد بخشيد

ت وفای صفگی آنان، نداو از ز .شتاگذاهد به نمايش خوای ساير بندگانش برسپاه اباصالح 
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رت و چه قدانی ين كه بدت می کنی از احير. اهد دادخون نشاهمه زمينيان به به عهدش را 

يک بار وعده منان خداوند  .م غائب عطا شده استجانشينی عظيمی به ياران اماياری و 

محقق نمود و او را بر حاکمان ( ره)بر عبد صالحش، امام خمينی عظيم ياری خود را 

فرعونی و طغيان گر و غاصب غرب و شرق پيروز گرداند و به واسطه او حکومتی 

و به . اسالمی را ايجاد نمود و ما ايرانيان را منت زندگی تحت سايه حکومت اسالمی نهاد

م سيد كه تمارهد اخوروز  آندی زودی ياری های بسيار بزرگتر فراخواهد رسيد و به زو

 آن. يت الهی را بپذيرند، تحت حکومت واحد الهی زندگی کنند و همگان حاکمميندم زمر

ستی روی آورند و همه به حقوق خود دست يابند و نيا به يكتاپردسيد كه همه رهد اخوروز 

عدالت به طور کامل به اذن الهی سيد كه رهد اخوروز  آن. تحت عدالت کامل زندگی کنند

ثروت توسط ناجی بشريت، عبد صالح خدا، مهدی موعود در سراسر زمين برقرار گردد و 

حد وت بیثر د و ثروت های نهفته آشکار گردد وزمين از انحصار ثروت اندوزان خارج شو

ر در دنقآسيد كه رهد اخوروز  آن .دهد بواخودش گرو پخش با عدالت در مين ازه ی زندو ا

هد اپيشرفته خور بسياژی با تكنولوس جنال و دارايی و اها پووقصندو نهها اخزو بانكها 

بود كه حتی از شمارش و حساب خارج خواهد شد. ترديدی نداشته باش که روزگار ظلم و 

طغيان و تجاوز حاکمان مستکبر سرانجام به پايان خواهد رسيد و قدرت قاهره حق، همه ی 

قله های فساد و تعدی را از بين خواهد برد. باور داشته باش که با ظهور مهدی موعود 

)عج( آن روزها خواهد رسيد که ملتها ديگر با يکديگر نخواهند جنگيد و صلح و امنيت 

 کامل در مقياس جهانی آن به وجود خواهد  آمد.

 استمين زر خدا روی موی امجر د خدا وجوويت بقيه هللا االعظم آ. ستايك دنزروزها  آن

و به واسطه او پرچم حکومت جهانی اسالم ناب دمحمی در سراسر گيتی برافراشته خواهد 

كه نی كساه ی يندآ. دهد بواقدير خوای خدی بدالبخند يی يبازبه منتظر ن مومناه ی يندآ. شد

و منتظر فرج  پيرو مکتب اسالم ناب دمحمی وند ن داريمااحكيم ای خدوحدانيت و ربوبيت به 

صف وغيرقابل ی هاپيروزی به زودی  .دهد بواخوعظيم  یموفقيتهار از سرشا، هستند
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تو نيز در . هد شداخور شكاآمين زهمين روی بر و عدالتی بی نظير  برای منتظران مجاهد

ميان خيل بی شمار منتظران باش و برای نزديک شدن به آن دوران تمامی تالش خود را 

ان شاء هللا در هم قبل از ظهور و هم پس از ظهور ظهور حجت الهی، ن به مومنا. بکن

مومنان صابر ان شاء . ستاده اندم نجان اكنوتازل از اكه هيچ كس د هند كراخوری مين كاز

هللا به اذن الهی به توفيقاتی دست خواهند يافت و تحوالت و دگرگونی هايی را در ساختار 

. ر رويای خود نيز نمی ديددنيا ايجاد خواهند نمود که زمين د  

خود را به حضرت باری تعالی تسليم کن که او تو را خلق . ياری جز از سوی خداوند نيست

کنی و تسليم او به د را كه خومی هنگااو خودش، . کرد و پرورشت داد و روزی ات رساند

يی به جاه برای اينک. ری خواهد رساندهم يان آوردن يمارا در اتو او را خالصانه بخوانی، 

برای اينکه کسی . سيده است، پروردگارت تو را کفايت می کندنرن كه هيچكس تاكنوبرسی 

برای اينکه کاری . بشوی که هيچ کس تا کنون نشده، ياری پروردگارت تو را کفايت می کند

برای . انجام دهی که هيچ کس تاکنون انجام نداده، ياری پروردگارت تو را کفايت می کند

از فقط . تو را کفايت می کند  پروردگارترزه با دشمنانت پيروز شوی، ياری مبا اينکه در

به تو  و پيروزی ران را يماد اخواهی، او بخودش خووقتی از . شمنتظر بااه و بخودش خو

و پيروزی بيش از آنچه انتظارش  از آنچه در تفکرت می گنجدبيش نی يماا. خواهد کردعطا 

.را داشتی  

عميقتر ط تباای اربررا قتت و. اربگذدی الهی عميق تر با بعد غير ماط تباای اربررا قتت و

با ط تباشبختی در ارخوو مش و آرابركت و خير ت حقيقی و لذ. پروردگارت صرف کنبا 

می تما. به روزی رسانی او مطمئن باش. دشومیحاصل منشا وجود هستی، خداوند بزرگ 

در ملک عظيم . ستده اماآهمهچيز و ست ه افع شدرقبل  خالقت ازتو توسط ی هازنيا

پادشاهی او هر نعمت و مکنتی وجود دارد و آن را به هر کدام از بندگانش بخواهد عطا می 

ی اميدوار باش که دعاهای غيرممکن مهربان به رحمت خداوند. او کريم و بخشنده ست. کند

به سبب سازی و رحمت پروردگار . را در زمان های غيرممکن برآورده و اجابت می کند
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را در زمانی که به ( ع)او که دعای بنده اش، ابراهيم. اميدوار باش( ع)حضرت ابراهيم 

نظر کامال غيرممکن می رسيد اجابت کرد و او و همسرش را در سنين پيری آن هنگام که 

رين معجزات از بروز بزرگت. آنان بسيار سالمند و نازا بودند، فرزند سالم و صالح عطا کرد

و از اجابت بزرگترين دعاها نااميد نباش که خداوند آنچه را بخواهد هر چقدر هم به نظر 

خودت را به خداوند بزرگ . سند خدا باشمورد پو . اممکن باشد، به انجام می رساندآدمی ن

را يگانه کارفرمای  حضرت باری تعالی. دلبری کن حضرت ربوبی اشبرای عرضه کن و 

دربيا و از  و با تالش برای گسترش حاکميت الهی به استخدام پروردگارت زينزندگيت برگ

باد تا وقتی از آن خود و مالک خود باشی، نمی توانی آ. مال خودت نباش. خودش مزد بگير

بفروش و به تملک و تصرف او دربيا و گوش به  قلب و روح خود را به خالقت. شوی

ت و قطعا ملک خود را به بهترين شکل آباد می خداوند برترين مالک اس. فرمان او باش

و  توجه او را به خود جلب کن و سعی کن آنقدر نيکوکار باشی که او عاشق تو شود. کند

.انتخابت کند  

تنها . کنطلب  اورا از بهترينها و گترينها ربزر و بسپا القتخبه را يت داشته هاهمه 

از  .ستالهی امطلقه رت قد، فظت كندمحاداری، چه آنهر از ند اتومیكه ای مطلقهرت قد

درگاه الهی به رگ را بزی ستههااخواری، شكرگذنی و اميد و مادكه مرتب با شايی هاننساا

رحمان خداوند . باشند را دارپاسخ مثبت ن به رحمت الهی، اميد يماابا، و كنندمیعرضه 

.کسانی را که بر کرم و بخشش او توکل دارند بسيار دوست دارد   

، هر کس را آيات او را شيدرخووب غرع و طلور با هر باآنقدر مهربان است که  خداوند

يی می بخشد و يباو زصفا و مش آراسر تا پا انکار نکند و از کبائر گناهان اجتناب کند، 

دستورات الهی را بر طبق شريعت . ی دل او می کندخانهی نهشبختی را رواخونی و مادشا

دستوری را نازل نکرده مگر آنکه بدان پروردگار عالميان  ب جامه عمل بپوشان واسالم نا

واسطه اجرای آن دستور، تعالی و  و رسولش و آياتش ايمان آورد، به هر کس را به خودش

می و كادشات و لذ مكه جااست  کسی خالق همه هستی. طهارت و سعادت خواهد بخشيد
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ت سرمست لذشند و بنواز آن خرين جرعه آتا ارد گذی مومنان شاکر میبر لبها دت راسعا

آنان را که تحت رحم می کند و  او به واسطه های مختلف به بندگانش. ندشوی بدور اسرو 

اطاعت او زندگی می کنند و اوامر او را اقامه می کنند، می بخشايد و عفو می کند و از 

آن کارهايی توانا خواهی شد به ان شاء هللا  وند بزرگر خداكنادر تو . گناهانشان می گذرد

هر کس به سوی پروردگارش توبه و انابه کند، . به نظر می رسدغيرممكن که برای ديگران 

ات بی نهايت مهربانش ذبه  و رارحمت عظيم خداوند اقتضا می کند که خداوند مهربان ا

.دندارگدش مانند خورا تا تو او را اطاعت کن . وصل کند  

. شباری جاالهی  آياتبا  .اریندخداوند پرستش اطاعت و ز مين جای روی زظيفهوتو 

ين ا وندابر خدابردر تسليم معنی . چرخدای پيروزی اهل حق میفقط براراده الهی به ت كائنا

از سمت خداوند كه اوانی را فرو نعمت شبختی و خو وینيرد کنی و عتمابه او ا ست كها

و وعده حتمی فوز عظيم الهی را که به  یبپذيرد را شوری میجاوی تو به سرحمان رحيم 

تمندتر رقدد کنی، عتماا پروردگارتهر چه بيشتر به . مجاهدان راه خود داده است باور کنی

تسليم پروردگارشان به د را شدند كه خورگ جا بزر از آنگارگ روزبزدان مر .یعظيمترو 

. ارت های عظيم برای مومنان ستايشگر خداوند استبش. نددتوكل كامل كراو، بر و ند دكر

آنان که به عشق خداوند روزه می گيرند 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 

.نمايند و با دشمنان خدا سازش نمی کنند   

اه تو را بخواز خداوند  .نتخاب راه خير يا شر خلق شده استبرای امل كار ختياانسان با ا

خواهد يتت اهداو . بطلبیيت اهداز او خالصانه و خاضعانه ست كه فیفقط كاو  کنديت اهد

ار فقط بگذهی تبعيت نکن و از رهبران غير ال. عالمی هايیيبازيباترين زبه سمت کرد 

عليم توسط پيامبر درونی و بيرونی ار خداوند بگذ. کندمشخص را سيدنت راه رپروردگارت 

وحی تشريعی فقط بر پيامبران و امامان معصوم نازل می شود اما  .يی کندهنماراتو را 

ی پيروزی و وحی تکوينی بر تمامی انسانها رخ می دهد و راه درست زندگی و ميانبرها
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خداوند حکيم باب تعامل بين خود و مخلوق خود را  .روشن می گرداند فالح را برای آنان

و راه های غلبه و شاه کليد راه حل های زندگی گشايشها و  هام پاسخ تما. باز گذاشته است

ار داده قردت خوينی در درون را خداوند به شکل هدايت تکوبر دشمنان در ميدان مبارزه 

ودت رجوع کن و از دنيای عظيم برای دريافت بيشترين انگيزه و اميد، به درون خ .است

. استنت در دروو منشا استقالل و آزادی هدايت الهی عظيم ی گنجها. درونت هدايت بطلب

ن خواهد شابه تو نقعيتی هر مورا در  هدايت راهبهترين بان با هدايت تکوينی خداوند مهر

خداوند از درون و . خواهد بردپيش به دت ست سعارا در راه درتو ، داد و با هدايت تشريعی

همه كس او از . م می دهدنجاا پيروزی و شادکامیبه سمت ندگانش را يی بهنمابيرون ، را

او حقايقی را از درون . كنش گوخودت قلب او در اطمينان بخش به راهنمايی . ستباالتر

و  هدايت تکوينی فعل مستقيم حضرت حق. به تو می فهماند که ديگران متوجه آن نمی شوند

هدايت درونی ات گوش بسپار و شهود و به . قطعی ستجج روز قيامت و حقانيت آن از ح

و رفته رفته در برابر حق کر و  که گمراه می شوی به آن اعتماد کن و آن را تکذيب نکن

 ضحو واساتر و ربلندتر اره همو اوآرامش بخش يی هنماهدايت و را. کور و الل خواهی شد

آن آگاهی و علمی را که  .ستگی ات اندونی زبيرت تفاقاو ا انيگردعقايد  ازتر  و ژرفتر 

سخن هدايتگر . برای توفيقات و شادکامی ها نياز داری بدانی، به تو از درون عطا می شود

و خداوند در فطرتت و در متن خلقتت وجود دارد و انواع ادراکات، شعور، عقل و عاطفه 

خداوند مهربان از درونت با تو ارتباط  .را شامل می شوداحساس و ارتباط معنوی و شهود 

به تو وحی تکوينی را نازل  درون او از. و تو را ثبات و اطمينان می بخشدبرقرار می کند 

راه رسيدنت به روزی های معنوی را قرار می دهد و  خودت هدايت ها و در نهادمی کند و 

  .تکامل را می گويد و می نشاند

هر عزت و قدرتی . ندزمی قم ريت ابررا ها  موفقيتو ها وردستادست كه رت الهی افقط قد

نيروی ناديدنی الهی، منشا تمام عشق ها . در عالم وجود دارد، همه از منبع واحد الهی ست

اه و به بخواز او فقط . و عزت ها و پيروزی ها و آرامش هايی ست که در دنيا وجود دارد
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وقتی به مقام توبه الی كه ان بد .دوست دارد توابين رارحمان که خداوند  سوی او توبه کن

و گرفتنت ای اوج تو برن برايت رخ داده اند، تبديل به راه كه تاكنوتی تفاقام اتماهللا برسی، 

با رسيدن به مقام توبه الی هللا . دت می شوندسعاشبختی و خوی تب باالامرای تو بردگی ماآ

شبختی خوای نيل به آن بر حت می شوندديل به کمال خير و صالهمه اتفاقات گذشته ات تب

زندگيت گذشته ت تفاقام اتما. کنیتجربه  رحمان عبوديتدر سايه ين پس از است ار اركه ق

ی هانمكادی، جا بون در آنكه تاكنويی هانمكاد و فتامی اكه بايد د بوت درستی تفاقاا

ل و كمااز حد نآبه ی و بگيرا فرزم را الی هادرستا  دیبودر آن میكه بايد  دبودرستی 

نقطه لحظه ای که به سوی خدا از هر غيرخدايی هجرت کنی، . پاک شدن از غير خدا برسی

ستين نخروز هجرت الی هللا . خواهد بودها دتسعاو ها يینيكوز غاگی ات يعنی آنده زباشكو

ت لحظام تمالحظه تا هر زمانی که ايمان خود را حفظ کنی، ين از ا. توستگی ندروز ز

. د و ديگر نه ترسی خواهی داشت و نه حزنیهد بواخوشبختی خور از سرشا گی اتندز

هم با روحت و هم با جسمت از اغيار به . هجرت کنهمين اکنون تا هميشه به سوی او 

و واليت دشمنان او را رد  معامله کردی پروردگاراز لحظه ای که با . سوی او هجرت کن

موهبت ها پس از آنکه در ميدان عمل با  انبد ش وترينها بابهر نتظادر اپيوسته ، نمودی

و سختی ها آزموده شدی و در هر شرايطی واليت و اطاعت دشمنان خدا را رد کردی 

.دفرستااهد خوفرستاده بر تو ، بسيار صبر کردی  

دن بوخدا با در . باشد و لحظه ای دست او را رها نکن وند متعالخداست در دستت هميشه د

او را بپرست و در وفای به عهدت با خداوند صادق باش و به . ا می کنیمش پيدآراست كه ا

اگر وفای قلبت به معشوق را حفظ کنی، . مبارزه با دشمنان خدا و دشمنان دين او پشت نکن

انی و به راحتی در راه خدا از خود نهايت عشقی که احتياج داری تا با اشتياق و شادم

در طلب خوشنودی پروردگارت که . بگذری را خداوند منان خودش به تو عطا خواهد کرد

باشی و در اين راه پايدار بمانی، دستور خوشبختی و سعادت و شادکامی تو را به سراسر 

يی اشرف يباز .کائنات خواهد فرستاد و مقام تو را بلند و آوازه تو را رفيع خواهد نمود 
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د يار زنقدمخلوقات الهی اگر ايمان آورد و به آيات الهی پشت نکند و استکبار نورزد،  آ

. يدنمی آبه چشم هم يی او، يبازبرابر، دريكجای بهشتی هاریحومی تمايی يبازهد شد كه اخو

.از جسم زيباترين انسان است يباترز ربسيا ربسياروح ابدی انسان مومن به خداوند    

آنان که آيات الهی را انکار می کنند و بر خداوند افترا می بندند و حجج او را تکذيب می  اما

هر انسانی زشتی ها و گناهان کسب . کنند، گرفتار عاقبتی زشت و تلخ و تاريک خواهند شد

کند و آنقدر در کردار بد فرو رود تا آثار گناه و پليدی سراسر وجودش را در برگيرد، اهل 

بسياری از انسانها از پذيرش حکم الهی . د شد و در آتش عذاب مخلد خواهد شددوزخ خواه

مانند فرزندان اسراييل که خداوند از آنان . سرباز می زنند و پيرو هوای نفس می شوند

پيمان محکم گرفت که جز خدا را نپرستند و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان احسان کنند 

بگويند و نماز را به پا دارند و زکات بدهند اما جز اندکی از  و با مردم با زبان نيک سخن

و خداوند از آنان پيمان محکم گرفت که خون يکديگر را نريزند و . آنان روی برگرداندند

يکديگر را از سرزمين خود بيرون نکنند و آنان به اين پيمان اقرار کردند و خود گواه بر 

يگر را ريختند و يکديگر را از ديارشان بيرون راندند اقرارشان بودند اما خود آنان خون يکد

ای از دست آنان همان ها هستنند که زندگی دنيا را به به. و بر يکديگر تجاوز و گناه نمودند

بسياری . عذاب و خواری در دنيا و آخرت از آن آنان خواهد بود. دادن جهان ابدی خريدند

دستوری آوردند که خوشايند آنان و مطابق هوای ديگر از اقوام گذشته هم هرگاه پيامبرانشان 

. نفسشان نبود کبر ورزيدند و گروهی از پيامبران را دروغگو خواندند و گروهی را کشتند

آنان به دليل کفرشان لعن شدند و از رحمت الهی محروم شدند و فقط تعداد کمی از آنان 

ر آنان نازل کرده بود، به دلخواه خداوند توسط پيامبرش بن آن سخنی را که آنا. ايمان آوردند

هوای نفس خود به سخنی غير از آنچه خداوند بر پيامبر آنان نازل کرده بود تغيير دادند و با 

. اين کار ستمی بسيار بزرگ کردند و به سبب همين نافرمانی شان دچار عذاب الهی شدند

ان آورند، ديگر وقتی عذاب بر گروه ستمکاران نازل شود، حتی اگر در لحظه آخر ايم

.ايمانشان سودی برای آنان نخواهد داشت  
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بگو ما به خدا ايمان آورديم و به آنچه توسط پيامبر خاتم بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و 

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوی 

ن هيچ کدام از پيامبران خدا فرق نمی گذاريم و ميا. پروردگارشان نازل شده ايمان آورده ايم

.در برابر پروردگارمان تسليم هستيم  

از توفيقات . هواهای نفسانی و دنياخواهی بخواناز  ترا برای نجاتپروردگار مهربانت 

دنيوی و از به دست آوردن مال و مقام يا افتخارات دنيوی دچار سرمستی و غرور نشو که 

کسانی که به داشته های دنيوی شان با تکبر شادمانی . خداوند سرمست ها را دوست ندارد

می کنند و دوست دارند مردم آنان را در حالی که هيچ تالشی نکرده اند و عمل صالح انجام 

يا آنان را به علمی که ندارند احترام کنند، مشمول ند، ستايش و تملق و تقدير گويند ا نداده

غره هم اگر اعمال عبادی کم يا زيادی انجام داده ای،  .عذاب شوندگان قطعی خواهند بود

انسانهای روی  بسيار است و اگر همين اکنون نشو که بدی ها و خطاهای همه ما انسانها

زمين در پيشگاه عدل خداوند به اعمالشان سنجيده شوند، همه آنان از جمله من و تو همين جا 

. در دم از عقوبت اعمالشان هالک می شوند  

انی و هر کاری را خالصانه فقط برای بخوا خالصانه روقتی او او را برای نجاتت بخوان که 

خواهد تو برراه سر نعی را از هر ماخود  به دست آوردن خوشنودی او انجام دهی، او

و مش هنگی و آراهمادل، به سمت تعادی انسانها هاو هنما ر مهربان راگاوردپر. داشت

تو تسليم . نگذار کفر و ظلم سايرين تو را نااميد کند. ستنجات از تاريکی ها و زشتی ها ا

نفس خود را از پروردگارت باش و تسبيح پروردگار را بگو و نيکوکاری پيشه کن و 

. سرکشی رام کن و از عقوبت ظلم به خود و به بندگان خدا بترس و خداوند را بخوان

ن خواهد به تو نشاراه را هم . استبس اوج نيکی ها به ن سيدای ربررا تو حکيم خداوند 

.خواهد رساندبه مقصد را هم تو . را راه خواهد بردهم تو . داد   
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را غنائت وت و ثرروی  میكه سمتی هر از پيشه كن تا دا با بندگان خقت اصدری و نيكوكا

تقوا پيشه کن تا توانگری عدالت را اقامه کن و همواره حق را بگو و . کندهت سبز راسر 

او . ری کندجلو به سمتت جاو عقب و ست و راچپ و پايين و باال از شش جهت را از 

او روزی ات . ششته بان دايمااو ابه . خواهد آورديت باال امين برزير روزی ات را از ز

ر با هر بااو روزی ات را . شباارش شكرگذ. خواهد فرستاديت ابرد بار وزش با هر بارا 

ها هكوی گر به باالاو ا. در برابر دشمنانش تسليم نشو. خواهد فرستاديت اشيد بررخوع طلو

يا شنا در درگر ا. در راه او استقامت کن. اهد دادار خوها قرهكوی باالرا تو روی، روزی 

شی، روزی ات هر جا كه باخداوند مهربان . ار خواهد داديا قرروزی ات را در در کنی، 

مطمئن باش چه در دريا باشی چه در خشکی، چه در ميان . ار خواهد دادجا قرن همارا 

خويشاوندانت باشی چه در غربت، چه در ميان دوستانت باشی چه محصور شده در ميان 

يا باشی يا برزخ يا قيامت، او روزی ات خواهد داد و ياری ات خواهد دشمنان، چه در دن

يی هاروز. او با تو و دوستدار تو و ياور توست. نمود و بر بدخواهانت پيروزت خواهد نمود

می توكل او كه فقط بر می هنگا. شباار قلبی او شكرگذ. را می کشد رتنتظاابا يز ربسيا

توانگر شدنت و موجب می کند، هم افررا يدنت كه موجب نفسكشنی سان آبه هماکنی، 

.کند میهم افرهم را نيا دكل ات از  زینيابی  

و با استکبار جهانی مبارزه توكل او بر . روزی بندگانش استضامن ، ابدتا خداوند مهربان 

به را حاال هم تو خت، كامل ساو متناسب رگ و بزرا تو دی، بودر حم مااو وقتی در ر. كن

د، روزی رسانی به خواو . یگوس سپاا راو . نی و رزق نيکو خواهد بردنسال اسمت كما

اهی نخوه كه هيچگاهمين اکنون صاحب نعمات بسياری هستی . ه داردبر عهدبندگانش را 

ن چه كه تاكنوشی و از آنبا پروردگارتار شكرگذوقتی . ره کنیشماا را تعداد آن هنست اتو

هر واسطه طريق ، از بر قبلاچندين بری او نعمتهاشی، ابور صميم قلب مسرداده از به تو 

بركت شی و خوو ترين خير دهگستر، توای خدملک پادشاهی عظمت در. خواهد رسيدبه تو 

دو ر گاورديگانه منبع پرن از ت جهانهايو توانگری بیبركت . د داردجوت وكائنااوانی فرو 
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بهترين حافظان و مهربان مان رحخداوند . شیبادت ظب خوامودت نيست خوزم ال. ستعالم 

او . و به سرعت در راه اطاعت او به پيش بتاز توكل كناو تو بر . ترين مهربانان است

، ستت اكل كائناوی بر نيراها برردكه ميلياوی الهی نير. خواهد کردتو محافظت دش از خو

 د و و از هر دشمن داخلی و خارجیگيرمیبر را در تو وقتی از او طلب ياری کنی 

هميشه او . ستتوان هميشه نگراو . نمی کندها ه بنده خود را رهيچگااو . كندمیحفاظتت 

بندگان خود كه خداوند بر عهده خود قرار داده است . ستهميشه محافظ تواو . توستقب امر

می تما. ستف ابه تو معطوالهی توجه می تو تمای نيادر د. داندگروز پيرو خوشبخت را 

 به پيشت را تفاقا، اتوای رستگاری برو تو ای فقط برو توست ی ابرش قبتامرو حفاظت 

انگيزه بسياری از گناه ها و خالف های انسان های گناهکار، به دست آوردن ياور . دبرمی

آن کسانی که تصور می کنند جز خداوند می توانند ياور و حامی برای خود . و حامی  است

کدخدايان و فرعونان سرمايه دار و زورگو می  و تابعبيايند، تن به ذلت و گناه می دهند 

اما نه تنها هرگز ياور و حامی جز خداوند نخواهند يافت بلکه آثار گناهانشان نيز شوند 

، واهند توانست از آثار گناهان خودزندگی شان را دچار مصيبت و سختی خواهد نمود و نخ

.اگر به درگاه الهی توبه نکنند فرار کنند   

تی می تواند رزق مادی هر بنده را تا بی شمار افزايش دهد اما طبق قرآن خداوند به راح

کريم اگر اين کار را می کرد، بسياری از بندگانش طغيان می کردند و از مسير بندگی 

او که بر اوضاع و احوال بندگانش آگاه است، . خارج می شدند و خود را هالک می نمودند

پس اگر معيشتت در تنگناست هرگز . ازل می کندا به اندازه ای معين نروزی هر کس ر

دچار سوء ظن به خداوند نشو که چه بسا همين تنگی معيشت از بزرگترين الطاف الهی 

و نگذار شيطان آنقدر به  اگر هم در رفاه مادی هستی دچار غفلت و غرور نشو. برای توست

.رحمت خداوند مغرورت کند که از حد بندگی تجاوز کنی   

م تماو رحمان خداوند . ن را ايفا می کنیترين نقش جهاگی ات، اصلیندزه صحندر تو 

و در راه خدا به مقام شهادت يستند زمی تو از كه قبل خداوند برتر ی هاهبندم تماو فرشتهها 
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شهدا از نعمت های عظيمی که خداوند به آنان داده . اندتو نشستهره به نظا ،شدند نائل

و مسرور و شادمانند و به تو و ساير مومنان بشارت می دهند که آنان که وعده های الهی 

و در برابر دشمنان  بشتابند خدارا باور کنند و به سوی اطاعت زندگی ابدی پس از مرگ 

منتظر . توستمنتظر  القتخ. سی خواهند شد و نه اندوهیر تر، تا ابد نه دچاايستادگی کنند

به رت فراجهانی خود تا با قداعمال صالح و مجاهدت در راه او اراده کنی، تو به است تا 

 الهیو يبا ر زفكاشی، اشته بای داب شکرگزارخو سحسااست فی اتو فقط كا. يدكمك تو بيا

ين قدم را برای اول مالک و فرمانروايت،و برای نشان دادن وفايت به ورانی بپرت سردر 

ه بر عهدرا به هدفت ن سيدرمسئوليت  حضرت حقد خوه گاآن. برداری اومجاهدت در راه 

وعده های نيک خود را تا درمی آورد به حركت را برای ياری تو ها ننساو انيا د و دگيرمی

.محقق نمايد  

وجود آن . است رحمانخداوند  ،كشدمیتو نفس ای برابی، كه خومی كه هنگا مهربانیآن  

كه باعث  غفوریآن . است رحماندر می آورد، ه به تپش هر ثانيرا كه قلب تو  بخشنده ای

پوستت ی خمهازكه  مهربانیآن . است مهربان د، خداوندشوه ات میمعدا در درون هضم غذ

و ياند رومی را موهايت ده، بلند كررا قد تو كه ويی نير. ، پروردگارت استكندمیترميم را 

اوست که دارد از دنيای عظيم ناديدنی، . ستوی الهی انير، كندمیبلند را ناخنهايت 

. اين تو نيستی که رزق خود يا سايرين را مهيا می کنی. کارهای تو را به پيش می برد

مه ه. دستان قدرتمند اوست که از دنيای ناديدنی، رزق تو و همه انسان ها را مهيا می کند

داوند است که در دل هدايت خين و است ا مهربانت ف پروردگارطرداری از نچهآهمه 

.ايمان را محبوب قرار داده و کفر و فسق و گناه را در نظرشان منفور نموده است انيافتگ   

خواهد برن ميا، از ضد تو باشدرا نچه آهر باشی، او وی الهی اگر تسليم نير .توكل كناو  بر

خواهد محو ، تو باشدو توانگری و پيروزی  مش آرا ،لف عشقمخارا چه ن آهر او . داشت

مغلوب ، باشددشمن آرمان حکومت جهانی اسالم ناب دمحمی كه کس را  آنهر او . نمود

، توای خداگيتی فروی نير .و صبور باش وبراست به تو گفته  كهآن راهی را . خواهد نمود

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
248 

دارد، بی اثر و خنثی برم گامقاومت اسالمی الهی مومنان مخالفت مسير را در نچه آهر 

رگی را در بزی هاركامتحد با ساير مومنان و تحت امر ولی فقيه زمان،  پس. كندمی

وقتی برای رضای او گام  عظيم ونداخد. كنوع شررين آرمان های الهی راستای بزرگت

ای برا ريط اشرم تما وی می رود وست برار اكه قريی به هر جا، تو از پيشبرداری، 

م نجااست ار اكه قرری هر كااغ تو به سراز پيش او . زدسامیهماهنگ ده و ماآتو موفقيت 

آن را تو ف طرای از نهدابا كاشتن فقط او . ر را فراهم و مهيا می نمايدكادهی می رود و آن

می نمايد تا ثمر دهد و مهيا رج را خا ازها عامل ارهزدهد و می شد می دهد، آن را رنه اجو

ر به بامی کند و آن را تبديل گ ها برنبا ميليوی خت تنومنددربه خودش آن را . دشور باپر

عم تك طشخوی هاهميو برایيی و تا تو بياند ياه می روميو ارهزاران هزند و از آن نشامی

چه انی نيست بدزم الحتی تو . شکرگزاری کنیای كاشتهبا توکل به پروردگارت كه ای نهدا

دن مومنان خوشبخت كرپيروز و . دتبديل شوه نبودرختی انه به آن داتا ه شدم نجايی اهاركا

و در راه او  وقتی تنها او را کارگزار زندگيت برگزينیكه اوست . ستوند قادرکار خدا

و قدر اين همه كن  مجاهدتشکرگزارانه تو . م می دهدنجاايت ابررا ها ركا، مجاهدت کنی

عشق  اوبندگان به . و شادمان باشببر ت لذاز عطايای او . فضل و نعمت الهی را بدان

ش باار نعمتهايت هر ثانيه سپاسگذ. كنن مادشارا نيا لی شکرگزاری ات، دبا خوشحارز و بو

ن ستادر دستت ی زندگی ات، دو دهر ثانيهدر . شمطمئن باآرمان عظيم الهی به تحقق و 

ع تا شعادت جوم وتماحق هستی، و تسليم به و آن هنگام که در عبوديت ست رحمان  وندخدا

.حسرت به مقامت تو را می نگرند و فرشتگان با احترام و غبطه وست ران اگلبادی ياز  

. دهدمی ن نشا بندگانشبه را نها زد و آساا میی گشايش رها، راههيچاز دل کريم خداوند 

 صالحاناو مر ابه گی ندز. دبرمیبه پيش ها را در آن آنهادهد و  میار نها قررا در آ آنان

و ها نسمام آكه تما رگیبزو  حشمتل و پرجالای خدمطمئنا  .خواهد رساندبه مقصد ا ر

ی غلبه و پيروزن به پوشانيدل عمی جامهت رقدهی، با نگا، سته افريدنی آساآبه را مين ز

خداوند بود که انسان را در بهترين شکل از خون بسته شده . را دارد صالحان و مجاهدان
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اوست که توفيق هر کاری که .علمی را که نمی دانست تعليم داد خلق کرد و به انسان آن

تاکنون انجام داده ای را به تو بخشيده و اگر نظر او نبود تو حتی قادر به انجام کوچکترين 

بر ابراو بی نهايت . ستوار به ذات باری تعالی وجود نداردقوه و نيرويی جز ا. کارها نبودی

در کل زمين در طول زمانها توسط تمامی آدميان انجام می شود را كه يی هاركااد تعد

دت خورا  هارنيست همه كازم ال. م دهدنجاا زدنیچشم به هم ره دست در شاابا اند تومی

بسپار و کارت را  پروردگارا به بارت ر. دت به دوش بکشیرا خو م دهی و همه بارهانجاا

اهی و او را وکيل انجام بخوه از او هرگا. به او تفويض کن و تسليم دستور و تقدير او باش

را  اموریم تماياری ات خواهد کرد و جنود بی شمار ديدنی و ناديدنی، با ،  امورت بگيری

م نجاابه د، هد كراخوت مبهوزده و شگفترا  آنانكه يی هااست از راه مومنان که به صالح

پيروزی های خيره کننده و  فتح و اقتدارخداوند عزيز همان طور که تا کنون . سانداهد رخو

اراده نافذش به ، از اين پس نيز ان شاء هللا هپی در پی را نصيب جبهه مقاومت اسالمی نمود

هد اخوز با بر روی مومنان جبهه مقاومت اسالمیرا  ی فتح و گشايش و اقتدارهام درتما

.حتی اگر تمام مستکبران صهيونيستی آمريکايی تالش کنند که درها باز نشود نمود  

خودت را به غير به سوی او تمايل کن و . اله ديگری در کنار خداوند در عالم وجود ندارد

به  .به نام او بخوان و سوی غير او نرو و جز او را وکيل و پشتيبان خود نگير. او نفروش

می  از عمق قلب و روحتكه تی تفاقااتكتك . شمئن بامطرحمان خداوند غالب رت قد

گی ات نده وارد زينددر آهد اخومیلت دكه يی هاننسااتكتك ، هده رخ دينددر آ هیاخو

خلق اهی خومیكه  ری را ثا، آشته باشندداها با تو ننساداری است دوكه ری را فتا، رشوند

كه ری را ماندگاو عميق  ثرن کنی و اسر جهااسردم به مرهی اخومیكه يی را كمكهاکنی، 

گی ايده آلت را برای خودت و ندزهمه همه اری، و مين بگذه زكرمی بر تماداری ست دو

به ای به شكل نامهه و آن را بدح شر، باشدآرزو داری گونه كه ت، آنبا جزئياهمنوعانت 

بخشترين تلذو گترين ربزو دار بری كاغذو همين حاال قلم . بنويسرحمان خداوند 

اوانی و از عزت و پيروزی و اقتدار امت های اسالمی فرو سالمت از كه ی را تصوير
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نگی چگوعی از طالاكوچكترين حتی كه يی را هاركا. بنويسور و كاغذ بياروی به داری 

 و بعد مطيع بنويس، سدميرن غيرممكت به نظر كهيی را هاركا. بنويساری، ها ندم آننجاا

از طريق كه ن بخشی يمان اسخناخداوند و از با ات نه ط روزاتباش و از ارباالهی  اوامر

نی ساآند به اتومیمطمئنا  پروردگار. ببرت لذمی کند، مزمه ا تو زپيامبر درونی و بيرونی ب

دت تو سعاح و صالو خير که به نامه  ينا آن قسمت هايی از. مو به مو خلق كندرا ين نامه ا

و خستگی ناپذير برای تحقق آرمان  ششته باداصبر . هد شداخوا جرابه لطف الهی ، باشد

. كند ا يامرتبا ريگانه منبع قدرت عالم، پروردگارت . اسالم ناب دمحمی تالش و مجاهدت کن

هم خداوند مهربان . و قدم اول را بردارتوكل كن او بر . اهد دادخون به تو نشارا هش رااو 

و نتها ابه را ها آنهم ، کندمی ر جوندگانش به عزت و پيروزی را ب نسيدت رمقدمادش خو

رهايت انتخاب كام تمای ست که می توانی برای پيشبرد مديراو برترين . ندسارمی نتيجه 

. دبرمیبه پيش را ها ركابندگانش ئما به نفع او دا. كنب حساروی پروردگارت كامال . کنی

ين جمله م می دهی، انجااكه ری هر كا. مزمه كنز دتخوبا ها رباو ها رهم بارا ينجمله ا

د خداوند طلب کنی و به او خواز فقط اگر توفيقات و پيروزی را : مزمه كنزقلبت را در 

شیء وزن دار را گر يك مطمئنی اكه ر قدن هما. عطا خواهد کردتو نا به مطمئمومن باشی، 

اهی، بخوش وقتی از خداوند بامطمئن ، كشدمیبه سمت پايين آن را مين زبه ذجاکنی، ها ر

ن نشااره رحمت و رافت و مهربانی اش به انسانها را هموخداوند . خواهد کردبه تو عطا 

اره تو هم همو. كندمیهد خلق ابخورا هر چه پروردگار مهربان .  داده و ثابت کرده است

.با قلبت حس كنور و بيان بازبر ال الهی را عشق اليزرحمت و ين همه اشكر   

انجام اعمال مسير در. حركت كن. ستنی اشدفی، اگر خداوند اذن دهد شگرو عظيم ر كاهر 

با انگيزه و قدرتمندانه در . حركت كنن يماابا صالح و مغلوب ساختن دشمنان اسالم ناب، 

عظيمترين . مسير سرافرازی نظام اسالمی در ابعاد مختلف مخصوصا اقتصادی تالش کن

، حضرتشر كنادر عظيم ی فتح قلهها. ستاممكن بزرگ وند ر خداكنا، در عالمی هاوژهپر

ر كنادر . ششته بان دايمااو ابه . ر او از آن مومنان استكنار در فتخات و اعز.ستنی اشد
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قی در رتو پيشرفت راه . يدآ میست دبه ن ساآتو ای بر، ستور اچه غيرقابلبامی آنتمااو 

كه هر ا ركس  هر خداوند. دشوز میاتوكل كند ب نيروی اليزال الهیكه به کسی بر ابر

صالبت ر و فتخااقله اوج بر ، شته باشداندی ارزش يش پشيزابر، الهیرت قداز غير رتی قد

يا  برای شخصی پروردگار عالميانپيروزی و موفقيتی که ند كه بمادت بد يااتا . نشانداهد خو

کوچکترين مانعی  ،و کارشکنی و اکراه هر بدخواهیهد شد اخواراده کند مطمئنا محقق  ملتی

 هيچ انسانی کوچکترين توان و. برای موفقيتی که خدا برای او اراده کرده ايجاد نمی کند

از هميشه . اثری برای ضديت با نعمت و عطايی که خداوند برای بنده اش بخواهد ندارد

نه اه عامل بخواز . قمخلواز نه اه خالق بخواز . به عمل بزن و دست ست كناخودش درخو

در هر كه و هرچه دات اوست و موجوه فرينندآ. بسبااز انه اه بخوور سراز . لمعلواز 

 رستگاری ابدینقشه ح و طرآرمان های الهی، رين گتربز. ز داردنيااو ست به اعالم 

تالشت در جهت . وده استريزی نم ای صالحان آينده های روشنی برنامهبرخداوند . توست

ر ماندگاای  رهسطوابه را تو ، ، آرمان گسترش حاکميت دين خداوندالهی رگبز آرمانتحقق 

تو خلق ای بری را بدا ایفسانهف حجت قائم، اانگيزه ياری اهدا. كندمیبديل تبديل و بی

. سته خداوند ای ارادستاحجت قائم در را يگانه منجی بشريت، اراده ولی خدا،. دهد كراخو

. ستری اجاصاحب الزمان سته اخو هر رت خداوند درقد. هد پذيرفتاخوم نجااپس مسلماً 

 قطعا و حتما غالب و پيروز پس اگر در راستای ياری اهداف حجت قائم حرکت کنی،

ای،  هنرسيدصی خا به نظر برسد به نتيجههی گر گاحتی ا. خيالت تخت باشد. خواهی بود

.ست آن سعادت حقيقیتو به سمت دن پيش برل حان در مازن هماخداوند در   

شكل مومن به ظهور برای فالح و شادکامی نيکان ست كه ده اماخداوند آ رستودبه گی ندز

تو ای بريی را هادر او. بگيری پروردگارت فقط به سوا رستت اخوو درميد روی ا. دبگير

مهر د داری و خواه همرلطف الهی را اره همو تو. هند مانداخوده بد گشواكه تا خواهد گشود 

تو فقط هر . كندیمعشق محافظت ر و نوای از  ارهگهورا در تو اره هموالهی، لطف و 

. کنضايت خالقت خالص ف رهد به يیگومیكه  را سخنیهر دهی و می م نجااكه را ری كا
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. ستتوی بدور اياه و پناو پشت  ،رگاوردگترين پرربزو عظيمترين خالق  رتقده گاآن و

ن و گياهات و نااحيون، ازمالك همه جنبندگا. ستاضعيف آن بر ابردر كه همه خلق رتی قد

داوند خ. سته اتسليمكنندو تمند رقدو نافذ او مر و اتوست ای ها خدننسااتا ات، حشر

شته ن دايماا .هد شداخوم نجاره ای اشاابا اهد هر چه بخوو  استعظيمترين وتمندترين رقد

ست اساخته ده ماآ ی صالحان مومن به ظهور،ابر، آرمان های واال را تور دقاای ه خدكش با

. ستن اترين مهربانانتو مهرباای خدو ست هی اشتباو اكوچكترين خطا ه از تو منزای خدو 

. بپذيرقدردانی  باعطايای الهی را اقدام و عمل کن و   

و فكر رت همه قد. ندكمیهد ناپديد ابخورا هر چه و هد خلق ابخورا تو هرچه پروردگار 

در كه ستی هر سيااز سياستش ردانی و كاو ست كه تدبير اخالقت . ستاز آن اونديشه عالم ا

اوست که با سياست غالبش در هم کوبنده سياست شياطين و . ستاعظيمتر ، ستاين عالم ا

 .ستاوتدبير عالم و مكر و همه سياست ه نددار. نقش بر آب کننده نقشه ظالمان مکار است

.طاعت كناپرستش و او را پس . ستاز آن اونديشه عالم ا  

يك چشم رگ را  در بزر بسيار بسيار بسيای هاركابر هر کاری تواناست و  رحمانخداوند 

. او برای انسان غير قابل درک و فرای تصور استعظمت . م می دهدنجازدن، ابه هم 

ر کنی، تصوای او هنت برانی در ذتومیكه عظمتی ست كه باالترين د ايار زقدعظمت او آن

چه آن هر . ستهستی ابر كل ابردر كوچك ر ابسيذره ای مانند واقعی او بر عظمت ابردر 

و همه آسمانها و زمين سرباز و ست ه اخلق شداو ست اخورت وبا قداست مين روی زكه 

.سپاه او هستند  

بيشتر د، بسيار عظيم خورت قدت و با نصراو  .می کندعطا يش را نعمتهااره همو خداوند

و هم افرای هر مومن برآزمايش داده، م دوران برای تمادر  نياخواهانبه همه دكه از آن چه 

ود، ای دنياخواهان قرار داده بهميشه برای كه بروتی ثرم تمااز تر هنبوا. تده اسكرآماده 

همه شرايط با وجود  انقلب مومنخداوند به  .ه استنمودمهيا ای مومنان آخرت جو بر
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در آينده ای نزديک  ان شاء هللامومنان . را نازل می کندآرامش و اطمينان  ،ظاهری طوفانی

. ر خواهند بودهسپاريگر شبختی دبه خوشبختی خو و ازيگر می دكادبه شامی كادشااز 

دی با خرت تفاقاهستی و ا. ، سرنوشت مومنان استینگراتودت و سعاو مت اكرت و عز

انسان های نيک در عالم به نفع . سته اشدی يزرپايهآخرت خواهان جهت ظفر در قيق د

كه ر داری ختيااتو . احی شده استطرمومنان منفعت و جهت نفع در يز همهچ. ستدش اگر

آن به  معبودو خالص کردن همه اعمالت برای  ب عشق خداوند بر هر عشق ديگرنتخاابا 

. و از نفست و هواهايش حذر کن داربرم گات هللا ياآ مسيردر . سیبرتقدير مومنان است چه 

ها نسماآ پروردگارتنها او . خواهی بود سکينهو منيت در ا هللابه با کفر به طاغوت و تکيه 

او کسی را که به او . برای او شريکی قائل نشو و نعماتش را انکار نکن. استمين و ز

دت و سعازگی و به سمت تا، را او شود و ايمان آوردگرامی و پيرو رسول اعتماد کند 

ی خدا را بر هر عشق ديگر عشق خدا و ول. ر می کندهسپارعظيمتر و مش عظيمتر آرا

از راه و روش اهل بيت . ه نگاه داردندن زيندگادل آ تو را تا هميشه درعشق  تابرگزين 

تو . گی کنندندزتو ن از راه و روش يندگاآ ه زيادی ازعدعصمت و طهارت تبعيت کن تا 

.تالش کن مجاهدت و و در راه او و تسليم خدا باشپيشه كن ری فقط نيكوكا  

. ن می افتدبه جرياو تد به سوت نيک، وقتی ايمانت را قوی می کنی تفاقادی از ااياد زتعد

اليق  تو. خودت را به دنيای پست نفروش. ستمومنانهميشه به نفع  وندت خداتصميما

های به نعمت را تو  بخواهد و شايسته ات ببيند،گر خداوند ا. یبی نهايت تملكوو ها نسماآ

و در حوادث و سختی ها  اهبخوری يااز او تنها . اری خواهد رساندگوربزت و عزن وپايابی

را بی همتا خداوند كه ل باش خوشحادت جوم وبا تما. ، متوکل و راضی باشمحکم، صبور

ست و تور كنادر ، او کنیپيشه ری كه نيكوكامی هنگا. ده ایكرب نتخاد اخوق ومعشيگانه 

ه چا ش کنی، درموافررستی پروردگارت و دين او را اگر به دليل کبر يا دنياخواهی يا هواپ

او هر چه غير دت را از خوو توكل كن او تو بر . دفتااهی اخوو پستی و حقارت ت ظلما

از او درخواست ياری کند، همواره او کسی را که . و نعمات او را به ياد بياورها كن رست ا
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خواهد گذاشت و آنان را منت  خود مستضعفبندگان بر او . ندسارمی لی ش اعبه عر

و زکات  و نماز را به پا دار شباار او تو شكرگذ. وارثان و پيشوايان زمين قرار خواهد داد

. داده اندبه تو گی را، تمامی پيامبران از گذشته تاکنون ندی زالترين موهبتهان وامغاار. بده

 يک امر کن و از بدی هاه کارهای نانسانها را ب. هبدم نجاامر کرده ابه تو خداوند را چه  آن

بر طبق حکم قرآن کريم و دستور . و فحشا و گناه انذار ده و حافظ مال و آبروی مردم باش

ر كاانی تومیتا . اهل بيت پيامبر اکرم حکم کن و تابع حکم دنياپرستان و هواپرستان نباش

افيانت باش ور و مايه امنيت و آرامش اطربيان بازبر ايی خدب و خوم كاله و بدم نجاانيكو 

. ار دهدتو قرنی مادشاو الترين خير واجهت را در همه چيز و بر زيردستانت آسان بگير تا 

به خواهد برد و پيش دش خوالهی ست دربه نظم هر کاری را به خداوند بسپاری او آن را 

.سانداهد رخوم نجاابه ، آن را به سرعتنی و ساآ  

او  .ستاومنحصر به ر ستون و دفرماو ست دونخداتسخير ل و كنترن در بماند كه جهادت يا

نيت به دست آوردن رضای او و به ای او و فقط برعملی را هر. استعالم ار گذنتنها فرما

و پروردگار مهربان ست وی الهی انيرن، جهاوی تنها نير. هبدم نجااش اتوجه به نتيجهون بد

روزی مادی و معنوی  بر عهده خود واجب کرده است که به بندگانش رحم کند و به آنان

مبادا شيطان تو را به رحمت خداوند مغرور کند که  الهی مطمئن باش اما به رحمت. برساند

. همواره در ميان خوف و رجا بمان. راه گناه در پيش گيری و از انجام وظايفت غفلت کنی

به او پناه . هرگز از رحمت خداوند نااميد نباش و هرگز از مکر الهی خود را در پناه نبين

و را از رحمت او نااميد کنند و از شر از شر شياطينی که می خواهند ت. ببر از شدت عقابش

شياطينی که می خواهند تو را با مغرور ساختن به رحمت او به رخوت و تنبلی و 

با تقويت ايمان و انجام اعمال .  دنياخواهی و يا گناهان بزرگتر بکشانند به خداوند پناه ببر

گر هيچ کس صالح از عقوبت الهی حذر کن که اگر مستوجب نزول عقوبت الهی شوی دي

.نجات دهد و دردناک جز خود او نخواهد توانست تو را از عقوبت سخت  
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ر و فكاو انيت . از او ياری بطلب و اميد است که تو را تا مقصد نهايی سعادت ببردتو  

رت گاوردپرد به يادهی  م مینجااكه ری هر كاو در خالص كن ای خداوند بررا عمالت ا

رحمت عظيم او  .كنندا پيدا رخدا ها كمك كن تا ننساابه و رز عشق بو به بندگان خدا. شبا

توسط خود او به واسطه تو اعلی ايجاد باالترين محبت نسبت به خداوند ايجاب می کند که 

عالقه مند . ممکن و بسيار محتمل باشددر قلب آنان که آنان را به سوی خدا فرامی خوانی، 

بيش از همه برای . رای نجات آنان باشبه رستگاری انسان ها و در طلب واسطه شدن ب

نجات روح انسان ها از دام شياطين و بيشتر بهره مند شدن آنان از رحمت الهی حريص 

و دين  ونداجر متمايل ساختن قلبی به سمت خدا. باش تا بيش از همه شبيه رسول اکرم شوی

از تاريکی های تو هدايت و روح او  اگر يک انسان به واسطه. او بسيار بسيار عظيم است

کفر و ترس ها به سوی نور و شادمانی و آرامش معيت الهی رهنمون شود، اجر اين عبادت 

. سته اعطا شدو حاضر اجر الهی . برايت از مجموع عبادت همه مخلوقات، بيشتر است

و خود  ن خواهد دادنشا ی گشايش و فتح راهاراهبه تو همه يی بطلبی، او هنماوقتی از او را

و خيرخواهی قلبی ات برای خدا و رسولش . عهده دار امورت و فاعل افعالت خواهد شد

را به خداوند نشان بده تا خداوند بندگانش را به واسطه تو هدايت کند جبهه مقاومت اسالمی 

عالم  دركه علمی همه . داند را میهمه چيز اش  یبدازلی و ابا علم خداوند . و نجات دهد

و بزرگترين علمی که بشر به آن دست پيدا می کند در برابر علم الهی ست او هست از آن

 بخواه که علم تو را بيفزايدو منشا قدرت جهان، از صاحب همه علوم عالم . جز قليلی نيست

هر گامت را در تو بر او توکل کن تا . و قدرت بازويت را در اطاعت امرش افزون گرداند

پيشاپيش  وند رحيممالئکه و عوامل و سربازان خدا .زداتر سردقاو تمندتر رقدو تر انپرتو

ده و ماف و آصاميدارند و راه آنان را برم گان مااز آنان در زجلوتر ن و مكامومنان در 

و من و اكه مطمئن ارند گذم قدمومنان در راهی تا می گردانند پرعشق رانی و نوار و همو

نی مادشالی و خوشحااز كه ر قدآن گو  شكرا راو . ستی به حق اآرمانهاتحقق از پر 

.یشك بريزاشتههايت دا  
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ت سكوای لحظه .همين حاال وضو بگير و لباس پاک بپوش و در مکانی خلوت و آرام بنشين

در كن كه س حساد اجوم وبا تماو  و در برابر بزرگی اش به خاک بيفت و سجده کن كن

رتش از قدردار مهربان توست و ختيااو که خالق و ا. ن هستیمهرباو عظيم ای خدپيشگاه 

که  وند قادریخدا. دپذيرم مینجااراده کند، ا اوكه را چه آنهر و ست انيا بيشتر در دهركس 

و تو را از رافت و  تو را از رحمی به رحم ديگر منتقل کردتو را از بهترين خاک آفريد و 

لطف و احسانش در زمان حکومت پيشوايان کفر آنان که پيامبران را کشتند و آيات الهی را 

تو را با رحمت خود پروراند و تو را از پروردگاری که . تکذيب کردند به دنيا نياورد

و مهر بر ت خدايی که با انواع نعمتهايش تو را نشو و نما داد و. حوادث زمانه ايمنی بخشيد

او که تو را در کودکی محافظت . خلقتت را به خودت واگذار ننمودورزيد و چيزی از کار 

نمود و دل مادرت را بر تو مهربان کرد و تو را از آسيب جنيان و شياطين حسود نگهداری 

او که آفرينشت را کامل و معتدل ساخت و معرفتش را به تو الهام نمود و طاعات و . نمود

او که نادانی و گناهت او را از استمرار لطف و رحمتش بر . بر تو واجب کردعباداتش را 

تو بازنداشت باز هم تو را به تقرب به پيشگاهش توفيق بخشيد و نعمتهايش را بر تو کامل 

او که ياری ات کرد و اشتباهاتت را پوشاند و آبرويت را حفظ . نمود و بی نيازت ساخت

او که فرزندی ندارد و برای او در فرمانروايی . جاتت دادکرد و از بسياری از هراس ها ن

زگر و پديدآور و زنده کننده مردگان و ااو آغ. ستز انيابیهمه عالم و از اش شريکی نيست 

او اجابت کننده دعاها و پوشاننده عيبها و . شفادهنده بيماران و از بين برنده اندوه ها است

، کامل کننده، روزی دهنده، پرده پوش، حفظ کننده، او افزون کننده . آمرزنده گناهان است

در آسمانها و  زمين منزه است او که اگر . قدرت دهنده، نصرت دهنده و آمرزنده است

او يگانه و بی نياز است و احدی همتای . بود، آسمان و زمين متالشی می شد اومعبودی جز 

پروردگار جبراييل و ميکاييل و او خدای ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و . او نيست

اتم ترين برگزيده از خلقش، دمحم ، خسالم خدا  بر بر. اسرافيل و دمحم صلی هللا عليه و آله است

  .اهل بيت پاک و پاکيزه  اوپيامبران و 
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او را که کاروان را برای نجات يوسف از چاه فرستاد، به . او را به صفات رحمتش بخوان 

او که يوسف را پس از بندگی بر تخت پادشاهی زمين نشاند به . نجات بخشی اش بخوان

او که بدحالی و گرفتاری را از ايوب برطرف کرد و بيشتر از . صفت معز بودنش بخوان

آنچه از دست داده بود به او عطا کرد، به صفت جبران کنندگی و عوض دهندگی اش 

د، به صفت بخشندگی و او که يونس را پس از اشتباهش از دل ماهی نجات دا. بخوان

او که دريا را برای بنی اسراييل شکافت و آنان را از شر فرعون ظالم . غفاريتش بخوان

. در برابرش قيام کن و رکوع کن و به خاک بيفت. نجات داد، به صفت پشتيبانی اش بخوان

ت قويی و نااتورت و كه به تو قداوست . ستتور گاودپر. ستتوای خددر برابر او که 

تو ل تا همه عالم ما شبااو با . تو باشدوزی از آن بهرمی و كادشای و نگراتا توهد داد خوا

و مهربانی او  ارقتدا. كنگی  بندا راو فقط  . شمطمئن بااو به . ششته بان دايماا اوبه . باشد

كل فکر کنی خداوند از سر رحمتش فقط گر حتی ا. ستن امياآدتفكر همه ر و تصوورای ما

. يکی از بندگان صالحش عطا خواهد کرد، به رحمت او دچار سوء ظن شده ای را بهمين ز

زيرا وسعتی که خداوند به هر کدام از بندگان صالحش در بهشت عطا خواهد کرد، به اندازه 

. کل زمين و آسمان هاست  

در برای بندگانش  ایبراو . ه استاين دنيای بزرگ و انسانها را بيهوده نيافريدحکيم خداوند 

د خرو حمت و رحكمت ل الهی عمام اتمادر . داردسر رگی در نقشه بزعاقبت اين عالم 

.ستابرتر وز و پيراره همواو ست اره باالی دستهاست و دهمواو ست د. ستانهفته رگی بز  

بندگانش است و از رگ گردن به با و هميشگی مستقيم م تمادر  پروردگار عظيم الشانو 

و به دست آوردن رضای او  اوارتباط با طريق از ان شاء هللا ست و تو بندگانش نزديکتر ا

را تو خداوند با فرستادن رسوالنش . سی پيدا کنیستردنهايتها و بیها ودنامحدمی توانی به 

غيب خبر داد و آنچه را خود هرگز نمی توانستی به تنهايی آن را عظيم رت و عالم پرقداز 

رشان ختياانش دراكررت بیبا قددگانش احتياج دارند، را بن چهاو آن. بفهمی به تو تعليم داد
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به  گانش را می بخشد وبندخداوند بزرگوارانه . كندمیمحافظت اره از آنان هموارد و گذمی 

. انسان ها رئوف و رحيم است  

چرخاند امور زمين را می همه به کمک احدی نياز داشته باشد ين كه ون ابدخداوند بزرگ 

و وعده های خود را  و به هر بنده روزی مقررش را می رساند برد و کارها را به پيش می

، نه از اين جهت که انسان ظيفه بر دوش انسان قرار داده استتحقق می بخشد و اگر و

خداوند برای . کاری را که خداوند بی نياز از هر کس به تنهايی انجام می دهد را انجام دهد

عمل می ر بنده کامال مستقل و بی نياز بی شما روزی رسانی به خلق و اداره امور همزمان

و وظيفه ای که از نظر دينی بر دوش هر انسان برای کسب روزی يا دفاع در برابر  کند

برای آزموده شدن انسان و سنجش ميزان وفاداری اش به فقط دشمنان قرار داده شده است، 

روزی رسانی به بندگان صد در صد . معبود و سنجش باورش به خداوند و روز قيامت است

صد در صد پيروز ساختن مومنان در برابر . ست و نه احدی جز اووند رزاق کار خدا

ز خلق هداری انگاصدر در صد . ست و نه احدی جز اووند شکست ناپذير دشمنان کار خدا

صد در صد تشکيل حکومت جهانی اسالم ناب . ست و نه احدی جز اووند حفيظ کار خدا

خواهد بود و نه احدی جز او و او به  وند حکيمکار خود خدا ،ه حجت قائمدمحمی به واسط

هد اقع خون واهماکند، مر ر و امقداهد و بخواو هر چه . انجام هر کاری قادر و تواناست

اراده او فوق اراده ها و قدرت او ورای همه قدرتهاست و او شکست ناپذيرترين حاکم  .شد

. مقتدر در هستی ست  

به كه می را هر كالار می دهد و قرگی ات ندزمسير در خداوند رحمان كه را نی نسااهر  

 و رانباه هر قطر، حتی به تو می نماياندكه را  شای از آياتهر صحنه، و گوشت می رساند

ت لذذات بی همتايش و صفات به بی ستياای دبه خاطر كمك به تو برق را، برو عد رهر 

  .ده استبه سمت تو فرستاست كه دن ابور او كنا از درنت دبر
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اين همه لطف و محبت و عنايت از طرف بزرگترين . در هدف خلقتت بسيار تفکر کن 

شخصيت عالم ، خداوند متعال برای يکی از بندگانش، انسان چيست؟ او که کوچکترين 

از . آن جاستنهايت عظمت خداوند در . كنع جوربه قلبت . نيازی به هيچ بنده ای ندارد

خداوند  كن كهه فقط نگا.  و، حضرت دمحم مصطفی تبعيت کن تا خداوند عاشقت شودپيامبر ا

اهد خوچه کارها يت ابربرای آنان که دوستشان دارد چه کارها کرده و اگر عاشق تو شود، 

.دكر  

ی بر جا الهی و رحمت رتقدت ياآ. بياب فتاع آطلوو يبا ن زسمای آصبح به تماشاروز هر 

. كنه نگان را پرندگاواز پرو بنشين د جووبا همه ار الهی، جودر . ستار امين پديدی زجا

اعمال ه ب اور اكنروز در هر . توست وند قادراخدمی بينی مين روی زچه آنلك هر ما

م به تمااو . نساری ريابندگان او به  وندخداقدرتمند  تکيه به دستانبا صالح مشغول شو و 

و با شب بخير بگو  حضرتشش غودر آهر شب . ه استگاآها نانساهمه درون ه بو لم اعو

اب و بدان که او هنگامی که در بخود خشنوو مطمئن آرام و تکبير و تقديس وجود پاکش، 

ات باران را قطرازش نوو بيا ران ير بازبه او با . توست و محافظ مراقب ،مهربانانهخوابی

هميشه ش ستاند رت است وكنادر هميشه او كه ش ه باشتدايقين و گونههايت حس كن روی 

د و نيا بگردر د پروردگارتدر کنار . ستزوی اوبد به بااا ت، تكيه تو. ستاشانههايت روی 

و ها نسمااز آب و آ. كنره نظاه را خلق شده و مدد آجووبه ن او كه به فرمارا همه چيز 

همه به ، پيماهااهووپيشرفته نايع  صو خانهها و تومبيلها اگرفته تا و روز شب ن و ختادر

كوچك خداوند روی قسمتی بسيار چه آن . و تحت تملک اوست سته ايت خلق شداخدن فرما

.سترش اغير قابل شماده است، مين خلق كراز ز  

دن او را ستايش كرء حياا. بخشی خداوند را ستايش کنشفا. به خداوند و اوليای او متصل شو

لی در خوشحاشبختی و خودت و سعار او كنادر . را ستايش کنخالقت ن كنداعشق پر. کن

ن و قص كناان و رنغمهخوی پروردگارت بدر احضور كنادر . ج خواهد زدتو موروح 

عاقبت . برو و آيات رحمت او و آيات غضب او را ببين مينی زجای عاشق به جاور و مسر
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کن و به پدر و عبوديت ش و او را بار خدا كنادر . تکذيب کنندگان را ببين و عبرت گير

ست به هر چه ه دگاآن. نيکی کنو نزديکان و يتيمان و همسايگان و درراه ماندگان مادرت 

اگر قلبت . كنبندگانش نيکی به او  به خاطرو كن گی ندد او زتو با يا. دشومیطال يزنی، م

او بر . دار خواهد ماندفاوتا هميشه به تو را برای خداوند حفظ کنی و به او وفادار بمانی او 

 .....ر او آرامیكنادر تو . مملوک خود غيرتمند است و از او مراقب و محافظت می کند

.....دهسوو بسيار آ... آرامی  

. صل که در مورد انسانها به حق داوری خواهد شد، باشهمواره به ياد روز موعود، روز ف

همان روزی که در صور دميده شود و انسانها گروه گروه به سمت پروردگارشان بازمی 

ها روان و درياها جوشان آن روز آسمان گشوده می شود و ستاره ها پراکنده و کوه . گردند

ها زنده و برانگيخته می شوند و آن روز گورها زير و رو می شوند و همه انسان. خواهد شد

جهنمی که در . جهنم پرعذاب برای سرکشان و طواغيت منزل و ماوای هميشگی خواهد شد

اين . آن نه خنکايی هست و نه شربتی و جز آب جوشان و چرکاب در آنجا يافت نمی شود

شتند و آنان همانها هستند که به روز جزا اميد ندا. کيفر سخت متناسب با جرم خودشان است

. آيات الهی را به شدت تکذيب می کردند و زندگی پست دنيا را بر آخرت ترجيح داده بودند

آن . همانها که نمازگزار نبودند و مسکين را اطعام نمی کردند و همواره مشغول باطل بودند

که مردم را از راه مستقيم خداوند گمراه می کردند و راه های غير راه خدا را به  ظالمان

اما پرهيزگاران در آن روز و تا ابد در گشايش و رستگاری . غ راه خدا جلوه می دادنددرو

آنان با . آنان که نفس خود را از هواها بازداشتند و از روز جزا هراسناک بودند. خواهند بود

چهره های درخشان و خندان در باغ هايی بزرگ با رزق و روزی فراوان و گسترده و 

اين عطای پروردگار است که به حق و حساب شده آن را به . بود انواع لذت ها خواهند

در آن روز روح و فرشتگان به صف می ايستند . کسانی که شايسته اش هستند عطا می کند

روز . و هيچ کس سخن نمی گويد مگر کسی که خداوند به او اجازه دهد و سخن راست گويد

ارد راه برگشتی به سوی خداوند پس هر کس می خواهد تا فرصت د. عظيم فصل، حق است
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خداوند به واسطه رسوالنش با بندگانش اتمام حجت نموده و آنان را از عذابی نزديک . بيابد

روزی که همه انسانها آثار و نتايج همه اعمالی را که از دنيا پيش . هشدار داده است

افر آرزو می کند قدر برای کافران خوارکننده است که ک آن روز آن. فرستادند، خواهند ديد

.کاش خاک بود  

  

  

 

....تا فرصتت تمام نشده، باور کن   

....باور کن  

... که تمام وعده های الهی حق است  

 

عشق ق در غرو  آيات الهی را تصديق کنکن و سير ا ردا ی خيبازمين زتا فرصت داری، 

....ناستتواو در قا، كنداراده كه ر ند تو به هر كااوخدشو و و تواضع  نیمهرباو   

 

 

ه با نگادست بندگان خدا را بگير و . نفس خود را از هواها نهی کنتا فرصتت تمام نشده، 

همه عالم از تو ای خدن بکار و لشان را در ديماو اصلح ر بذو سخن ناصحانه ات عاشقت 

....ستز انيابی  
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ی حقير هاوی آرزسوابه فربا انجام اعمال صالح و بگشا بال هايت را داری،  تا فرصت

ست اوندفقط خدواز کن و به بهشت جالله هللا پرن، مين خوبازبه سرق، به شهر عشادنيوی، 

..ستاهمه چيز مقتدر كه خالق   

 

 

رت همه قدبند بند وجودت باور کن  و با د را خوه مقام خليفه اللهی شكوتا فرصت داری 

...توستای خداز آن عالم   

 

 

ری ياای برو ان با بخشش و بزرگواری در گذر و اصبر و عفو پيشه کن و از جهالت نادان 

...تاستو بس نی پشتيباو   

 

 

بر ابردر مين ی روی زهاننسااهمه وی نيرحکم هواپرستان و زوگويان نشو و ميل و تابع 

...ستاتو هيچ ای خدوی نير  

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
263 

 

 

تو ر گاوردپربرای خداوند قيام کن و به قسط و عدل شهادت بده و حرف حق را بگو و 

...ستاكوچك و ضعيف او بر ابردر لم اعوم ست كه تمادات اموجوی ناه دافرينندآ  

 

به خدا و مانند آنان باش که نفس خود را برای به دست آوردن رضای الهی زير پا متوكل 

...توستپروردگار كند گی میندزمين روی زمالك هر كس كه بر و . می گذارند  

 

ت لذبت استکبار جهانی را بشکن و بپراکن و نيا در ساسرش اسالم ناب دمحمی را در ترنم خو

...يد درآوریماقص ربه را عالم م بلند كه تمار نقدآ. د بکشفريااوند را خدو آزادی بندگی    

 

روزی ی در اين مسير مستقيم هستی، آن گاه تا وقت. باش و نيکوکاريكتاپرست همواره 

تو ای خدق نکشی و شود فريالهی، در عظمت اجر و پاداش اغرقه ت شداز كه نخواهد بود 

...كندن گرگورا ديك لحظه همه عالم در ند اتومی  

 

ای خدو  .دخلق كررا عالم ش، به خاطرخداوند كه د، انسان کسی ست كبوخ ين چراير ز

...تناساتودر و هد قاابد به هر چه بخواتا ن آرا جها  
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قات خداوند مخلونها و همه سماو تمامی آعظمت عالم  همهو بهشت ب و فتاه و آباشد مادت يا

...است مسخر نموده انسانرا برای ها اند و خداوند آن خلق شده انسانبرای   

 

 

داری، در هنت از او در ذكه رتی كه عظيمترين قداست تمند رقدر نقدخداوند آبماند دت يا

...ستابر كل خلقت ابررت حقيقی او ذره ای در بر قدابر  

 

...ديک به تو و در حال نظاره توستهميشه نزاش جاللهبا عظمت او بماند  دتيا  

 

 

و نافذ او مر و ا. ستن اين جهادر اكه قدرتی هر از ست ابرتر و قدرت پروردگار تو، 

...ستو حتمی اتمند رقد  

 

با غرور و سرور به استقبال شهادت در راه نفس خود را به خدا فروختند و  يی کهشهدامانند 

...كنگی ندزان الهی رسيدند به مقام رضوخدا رفتند و   

 

که قين داشته باشيو   

www.takbook.com



 از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی                                                 کیمیا مظفریان
 

 
265 

 او

م و جبروتشحتشال و ابا همه جال  

...ت خواهد بوديار و پشتيباندوستدار و  و تركنادر كه هميشه تضمين کرده است   

....و نيکوکار باشی باور کنیاگر    

                              

پايان                                                                                             
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