
١

 ))ا�����نا��
	���� اّ� ((

)�'ا&%م $وت "! �شرزقو�ا� ��م ���  از(
)به ھمراه ھشت راھکار عملی از بزرگان دين(

قرآبراساس( )فقيتومنظريه پردازان راھکارھایو)ع(ن وروايات معصومينآيات

 �ت;:9ا45678:و 012/.-,+*�'

Email:alibayat1989@yahoo.com 
Tell: 09190139970 

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٢

اAB@?<=رازق ی�
�C D�E�@Fا� رزاق

G-HI JK�L�*5دندادرا�N�;ز'� د�Oا 
�Oوا=>PQR راJST د�N

�UاردVWاش X�Y Z[\ رد-]را�^ �_`I _abc�4dا D

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٣

 فھرست

5- -----------------------------------------مقدمه

7--------------------------- مثبت انديشی وگمان نيکو:راه اول

19------------------------------------دعا ودرخواست:راه دوم

29- ------------------------------------------توکل: راه سوم

39 ------------------------------------ شکر گزاری: راه چھارم

46------------------------------- -----انفاق وبخشش: راه پنجم

55-------------------------------- ------اخ+ق نيکو: راه ششم

بر:راه ھفتم 60 -------------------------کاھش روزی تاثير گناه

64 ------------------------------------------------- سخن آخر

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٤

67 -------------------- ---------------سحرخيزی:راھکار اول

68 ----------------- پيشنھاد شيخ حسنعلی نخودکی:راھکار دوم

69 ----------------------------------------------:راھکارسوم

70 --------------------------------------------- راھکارچھارم

71 ----------------------------------------------- راھکارپنجم

72 ---------------------------------------------- راھکار ششم

73 -- ---------------------------------------------راھکارھفتم

74 ---------------------------------------------- راھکار ھشتم

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٥

 ))مقدمه ((

ھمواره اين سوال مطرح است که چرا برخی ثروتمند وبرخی
و  فقيرند؟ خيلی ھا نميتوانند نيازھای اوليه شان را برآورده کنند

 !!!استفاده کنندبرخی ديگر نمی دانند چگونه از ثروت انبوھشان 

تفاوت در چيست؟ آيا ثروتمندان از ابتدا ثروتمند بوده اند يا اينکه
؟  آيا در گذشته فقر را تجربه کرده ند؟ ثروتمندی خود ساخته اند

جالب است بدانيد که درصد قابل توجھی از ثروتمندان
 !!!خيلی از آنھا در گذشته فقررا تجربه کرده اندو خودساخته اند

س داما زندگیروال اساسی اين است که چه چيزی باعث تغيير
 آنھا شده است؟

؟ ويژگی اين افراد چيست وچه اصولی را رعايت کرده اند
آن ھا چه راز موفقيت مديران وکار آفرينان موفق در چيست؟

؟  کار کرده اند که ديگران نمی کنند

آنچه امروز فھميده ايم اين است که ضمير نا خودآگاه وقانون
ی ذھن نقشی اساسی را در جھت رسيدن به اھدافمان، جاذبه

و در راه  بازی می کنند، مشروط بر اينکه با آن ھمجھت شويم
به.رسيدن به موفقيت گام برداريم  استفاده از ضمير ناخودآگاه

در واقع،مثبت می دھدھمراه تWش وپشتکار است که جواب 
ھمت وپشتکار ونيز تنظيم ضمير ناخودآگاه بر فرکانس موفقيت 

.از ويژگی ھای مشترک افراد موفق در تمام دنيا ست
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ی اخير شاھد نظريه ھای فراوانی در مورد ضمير در چند دھه
ی ذھن ھستيم ،اما منشا اين نيروی  و قانون جاذبه ناخودآگاه

لوگ وراھنمای استفاده از اين امور را چه عظيم در چيست؟ کاتا
 کسی ودر چه قالبی در اختيار ما قرار داده است؟

با گذشت زمان اسرار انسان وشگفتی ھايش بيشتر وبيشتر کشف
و گفته ھای خالق که ھزاران سال از آنھا می گذرد روز  می شود
به روز روشن تر می شود ونمود می يابد، در واقع آنچه ذات 

د پروردگار به عنوان راھنمای زندگی بشر به ما داده است قدرتمن
اصولی ھستند که با تنظيم فرکانس ضمير ناخودآگاه در جھت

.موفقيت ما را ھدايت می کنند

 لذا آنچه خالق کائنات در ھزاران سال پيش مطرح کرده است راز
بزرگ زندگی انسان است که در صورت رعايت اين قوانين

ت . واند به منتھای موفقيت وپيروزی دست يابدانسان امروز می

ی استفاده،آنچه در اين کتاب به آن می پردازيم بررسی ونحوه
. از اين اصول است
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 مثبت انديشی وگمان نيکو:راه اول

)) e�4f�g _hfبدا-jور�gو klcmJ,-j9n�oز p١))نرا

اN�م )ص(رs-ل

ت ميأھمانگونه که علم روانشناسی امروز کند باورھای شما ييد
و نگونه ميشود که اکنون فکرشآيندهآشخصيت شما را می سازند

د کتر. را می کنيد :می نويسدزمنديانآبرای مثال
ن ثروت را به گونه ای قرار داده استآ خدای رزاق برای (( دميا

ی مستقيمی با باورھایآوردنآکه به دست  نان داردآن رابطه
نراآوفاکتور باور فاکتور تعيين کننده ايست که می تواند ميزان 

٢))مشخص کند

:دکتر در ادامه ذکر می کنند

کاآدر اين راستا ضمير ناخود (( ات ارتباط برقرارئنگاه با کل
می می کند تا ببيند تواند در محقق ساختن چه عامل يا عواملی

م ثر باشد آنجاست که شعر زيبایوآن ثروت ويا ھدف مالی
:می يابدسعدی مصداق 

�oر�u p vwx و �4fر-jو y و  ا�و �gد
z{ |}~�D-ر� و c Z�Dر� 9�� -� e(( ٣

-------------------------------------------------------------------- 
ج، محمد محمدی ری شھری-١  ۴۵٠٢ص،٩ميزان الحکمه با ترجمه فارسی
 ھمان-٣ ٢٣۵ص١تکنولوژی فکر-2
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؟باور شما در مورد ثروت چيست

آيا پول چرک کف دست است؟
يا فکر می کنيد ثروتمندان گناه کارند؟آ

ينده فقر درانتظارتان است؟آآيا فکر می کنيد در
؟  اگر ثروتمند شويد دوستانتان از شما فاصله می گيرند

درآ يندهآيا گمان می کنيد خداوند فقر را برايتان مقدر کرده وشما
 بود؟فقير خواھيد 

.

.

.

درآاگرباورھای نا درست مانع ثروتمندی ما می شوند پس چرا نھا را
؟ذھنمان نگه داشته ايم

گاھیآدر اين بخش به بررسی چھارباور غلط می پردازيم تا با
.نھا را از ذھنمان دور بريزيمآکامل

.يکی از باورھای غلط ما اينست که فقر را مورد پسند خدا ميدانيم-١
یدليلمان ھم !است)ع(علی)ص( پيغمبراکرم ساده زيستی فوق العاده

در جواب بايد گفت که از سجايای پيامبران واوليای الھی ويا ھر حاکم
بنابر اين.الھی اينست که متناسب با وضع عمومی جامعه زندگی کنند

از زندگی مادی کم رنگی برخوردار)ع(وعلی)ص(رسول اکرم 
که وضع عمومی جامعه بھبود)ع(بوده اند اما در دوران امام صادق 

به،بود يافته ن دو بزرگوار از زندگی مادی بھتریآايشان نسبت
.برخوردار بوده اند

نيز بافقر ونداری مخالف بوده اند واگرنه)ع(وامامان)ص(پيامبر
:نمی فرمودند
ِىف ا�اَرينَالَفقُر (( ))َسواَد الَوجه

) فقر عامل رو سياھی انسان در دنيا وآخرت است(
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:ھمچنين در حديث ديگری می فرمايند

َمنَمِلال ديَن ((  ))َ� عاَشال

)ھرکه معاش ندارد نمی تواند دين داشته باشد(

رانبوخود را با پيغممايمان را مرتبط با فقر ندانيبنابر اين
بالن وجود خود را بلند نکهآزيرا برایمواوليای دين مقايسه نکني

رفتن کيسه سپس برای بيشتر باj،مکنيد ابتدا بايد طناب را ببري
راھای شن را بياندازيد،  نبريده به فکر انداختن اما ما ھنوز طناب

.کيسه ھای شن ھستيم

از قبل از باورھای غلط ما اينست که فقر ونداری ديگر يکی-٢
درما نوشته شده است در سرنوشت . ينده فقير خواھيم بودآوما

بر اثرتWش در کسب وکار اين باور ابھامات فراوانی دارد زيرا
به قوانين خاصی که خداوند متعال وضع کرده است احتمامو

: داريم مثWً.وروزی فرد افزايش می يابدرزق 

١)) گنج ھای رزق در اخ+ق خوب نھفته است ((

آ نجا که اخWق نيکو از امور اختياری است پس افزايش يا کاھش از
ھمچنين اموری که موجب افزايش. رفتار ما بستگی دارد روزی نيز به

، روزی می شوند مانند اخWق نيکو  و، تWش مورد کارھایاز... انفاق
 پسند خدا ھستند که يکی از پاداش ھای دنيوی اش گستردگی رزق است

می توان گفت که روزی زياد وثروت فراوان ازديد خدا چگونهاين بنابر
؟ناپسند ومذموم است

---------------------------------------------------------------- 
وم، سفينةشيخ عباس قمی-١ ص،٢جالحکم واjثارةدينالبحار ۶٧باب الخاء بعده الWم
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يکی ديگر از باورھای نادرست ما اينست که روزی را از جانب-٣
د اي شايد.انيمغير خدا می ما.نگونه فکر نمی کنيدبگوييد که اما رفتار

!چيز ديگری را نشان می دھد
ً لطف.جاست که ما به خدا اعتماد نداريممشکل اين نگاھی به گذشتها

از شير مادر تا ناھار، تو جيبمان پوِل،انملباساو، بياندازيد
ت،انمامروز ما. مين کرده استأھمه را روزيمان را حاصل تWش اما

.خودمان می دانيم

ھاست که اميد وارم در طی باور اين باور نا درست از خطر ناک ترين
ی کتاب  . بر طرف شودمطالعه
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ديگر ما اينست که طلب ثروت را مقارن با دنيا از باورھای اشتباه-۴
 ً :روايت زير را بخوانيد برای رفع اين باور طلبی می دانيم لطفا

مد ووضعيتآ)ع(حالت نگران به محضر امام صادقشخصی با ((
و روانی خود را برای  :ن حضرت به اين صورت شرح دادآروحی

ن دست يابم وھر چه بيشترآمن دنيا ومال دنيا را دوست دارم ومايلم به«
»از دنيا بھره مند شوم

درآامام ھدف اورا از جمع مال وکسب ثروت جويا شدند ن شخص
:کرد پاسخ عرض

ن صلهآختی باشيم وبا ھدفم اين است که خودم وعيالم در رفاه وخوشب«
آ » ورمآورم وبه تھی دستان صدقه بدھم وحج وعمره به جا رحم را بجا

١)) خرت استآاين طلب دنيا نيست بلکه طلب:امام فرمودند

اين اسWم با ثروت مخالف نيست بلکه با وابستگی مخالف است بنابر
وچه بسا فقيری که به دوچرخه اش تعلق خاطر شديدتری از يک ثروتمند 

ھمچنين اسWم به ثروت به ديد ابزاری.سفارشی اش داشته باشدبه بنز 
ثروت را ھدف اصلی قرار نمی دھد وبا اينکه ثروت نگاه می کند وخودِ 

ورا ھدف اصلی  .استفی پول شويم مخال بنده زندگی قرار دھيم

--------------------------------------------------------------------

باب اj ستعانه بالدنيا علی,٧٢ص۵ج,من الکافیع الفرو,محمد يعقوب کلينی-١
١٠اjخره حديث
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 آيا ما محدوديم ويا خود را محدود کرده ايم؟

ی آزمايش ايجاد محدوديت برای برخی موجودات دراين بخش به نتيجه
ما. زنده می پردازيم براستی آنچه تا کنون درباره ناتوانی ھای ما به

و پنھانی بر ما ذھن ما دارد؟  گفته شده چه تأثير عميق

نتيجه آزمايشات بر حيوانات به سادگی به ما نشان می دھند که چطور
. محدوديتھای ذھنی تحميل شده از طرف محيط بر ما تأثير می گذارد

پاي فيلھای. ھا را مي توان با محدوديت ذھني کنترل کرد برای مثال فيل
با. سيرک را در مواقعي که نمايش نمي دھند می بندند  بچه فيلھا را

و فيلھای بزرگ را با طنابھای کوتاه به نظر مي آيد که بايد طنا بھای بلند
بر عکس باشد زيرا فيلھای پرقدرت به سادگی می توانند ميخ طنابھا را 

!از زمين بيرون بکشند ولی اين کار را نمي کنند 

و سعی کرده علت اين است که آنھا در بچگی طنابھای بلند را کشيده اند
و دست از اين کار اند خود را خWص و سرانجام روزی تسليم شده کنند

!کشيده اند

و مي ايستند آنھا اين محدوديت از آن پس آنھا تا انتھای طناب می روند
.را پذيرفته اند
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دکتر ادن رايل يک فيلم آموزشی در مورد محدوديتھای تحميلي تھيه
.است" کنيد توانيد بر خود غلبهمی"نام اين فيلم. کرده است 

نوعي،در اين فيلم يک نوع دلفين در تانک بزرگي از آب قرار مي گيرد
. ماھی که غذای مورد عWقه دلفين است نيز در تانک ريخته مي شود 

دلفين که گرسنه مي شود تعدادي. دلفين به سرعت ماھيھا را مي خورد
اي ماھي ديگر داخل تانک قرار ميگيرند ولي اين بار در ظروف شيشه

، دلفين به سمت آنھا مي آيد ولي ھر بار پس از برخورد با محافظ شيشه
و اي به عقب رانده مي شود پس از مدتي دلفين از حمله دست مي کشد

و. وجود ماھيھا را نديده مي گيرد  محافظ شيشه اي برداشته مي شود
م. ماھيھا در داخل تانک به حرکت در مي آيند ي آيا مي دانيد چه اتفاقي

؟ دلفين از گرسنگي مي ميرد غذاي مورد عWقه او در اطرافش افتد
 فراوان است ولي محدوديتي که دلفين پذيرفته است او را از گرسنگي 

.مي کشد

ی عملکرد مغز جانوران از اين نظر بسيار شبيه به ھم از آنجا که نحوه
ھايی را است ما می توانيم از اين آزمايشات بفھميم که ما ھم محدوديت 

به ما می گويند يا ما به خود می گوييم نمي. می پذيريم که واقعی نيستند
و اين برای ما يک واقعيت می شود  توان فWن کار را انجام داد

 !!!محدوديتھای ذھنی به محدوديتھای واقعی تبديل می شوند

بايد اين سوال مھم را از خود بپرسيم که چه مقدار از
پنداريم، واقعيت نيست بلکه پذيرش آنچه ما واقعيت می 

؟ماست

و تصور می کنيد که در آينده بنابراين اگر شما در گذشته فقير بوده ايد
، پس شما اين محدوديت را پذيرفته ايد زيرا  ھم فقر در انتظارتان است

ی زندگی گذشته مساوی آينده نيست .در معادله

 آينده= گذشته
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اي با توجه به ابتدای بحث دريافتيم ست که که اصل باور اصل تعيين کننده
ازاين اصل به عنوان مھمترين اصل موفقيت برخی ازنظريه پردازان 

اما راز ورمز پنھان.ن پرداخته اندآموفقيت ياد می کنند وبه تفصيل به 
اآو در مثبت انديشی چيست؟  ين مدعا وجود دارد؟ يا در اسWم سندی بر

بهبرای ت پرداختن ثير اينأاين اصل پر رمز وراز بايد گفت که علت
تا بالی برای پرواز است اصل قانونی است که خداوند متعال قرار داده 

را به اين دنيا انسانھای نيکو انديش فراھم سازد تاجايی که گمان نيکو
و خوش گمان تآی نسبت به محدود نکرده .داندنميثيرأخرت را نيز بی

ن نيکوی ما اعتبار اما اين قانون الھی چيست که تا اين حد به گما
؟مي بخشد

:می فرمايند)ع(امام باقر

:دبر فراز منبر فرمو)ص(رسول خدا يافتيم که)ع(در کتاب علی ((
منیؤمیوسوگند به خدايی که جز او معبودی نيست ھيچ بنده ...

یوگمان نيکو به خداوند نمی کند مگر اينکه خداوند در نزد گمان نيک
زيرا خداوند بخشنده است)پاداش نيکو به او ميدھد(او حاضر است

م ی اوؤتمامی خير در دست اوست وشرم دارد از اينکه بنده منش به
و بهآگمان نيکی داشته باشد ن واميدواری اش به خطا رود پس ن گما

گمان نيکو داشته باشيد وبه سوی او ميل داشته باشيد وزاری خداوند
٢)) کنيد

:روايت است که می فرمايند)ع(ھمچنين از امام رضا

: گمان نيکو به خداوند داشته باشيد زيرا خدای عز وجل می فرمايد ((
ام جزگمان خير به من نداشته ام حاضرم پس بنده من در نزد گمان بنده

١)) باشد

--------------------------------------------------------------------- 

ص-١ ص-٢ ١۴٧حديث ١٠٠جھد با نفس  ١۴٢حديث٩٨جھاد با نفس
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و ھستند مذموم ناپسند
ر عالم وجود ندارد که
 قدرتمند ترين ابزارھای

١٥ 

 اسWم باور ھای منفی ونااميدی بسيار
 خدايی نااميد شده ايد که ھيچ کاری در

در واقع نا اميدی از قد.ش خارج باشد
. شيطان است

Wدرديدگاه اس
زيرا شما از

از توانايی اش
دردست شيطا
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١٦ 

تان را دور بريزيد زيرا طبق باورھايتان با شما بنابر اين باورھای منفی
؟. برخورد خواھد شد  اماچگونه باورھای منفی مان رادور بريزيم

دو راه حل خوب ومعتبرمبرای اينکه باورھای منفی مان را ازبين ببري
: داريم

: می فرمايند)ص(رسول اکرم-١

ه واز بين را پوشاند)باور منفی(توکل بر خداوند پيش بينی منفی ((
١)) می برد

در واقع توکل بر خداوند اميد دھنده است زيرا شما به خدايی پناه برده ايد
ھمچنين توکل بر خداوند.که ھيچ مانعی برای او تعريف نمی شود 

.برای دور کردن شيطان استبھترين را 
ًjو دين احتما مثبت انديشی واميدواری بی نظيری که از بزرگان علم

. به خدا بوده است توکل عميق شانسراغ داريم نيز بدليل 

--------------------------------------------------------------------- 
جمحمد حسين طباطبايی تفسير المي-١ ٧١ص١٩زان
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١٧ 

:می فرمايند)ع(امام صادق-٢

راآاگر، ثير پيش بينی وباور منفی به تو وابسته استأت (( سانآن
اگرآگيری  و راآسان می شود واگر سخت گيری مشکل می شود بهن

١)) ھيچ نگيری ھيچ وبی اثر می شود

آدر واقع پروراندن تفکر منفی ن در ونا اميدی در ذھن سبب تثبيت شدن
ذھن می شود تا جايی که ضمير ناخود اگاه تان منفی نگری را عادت

شدورشمرده ونسبت به ام .ديگر نيز منفی نگر خواھيد
د بنابر اين با باورھای منفی برخورد)ع(ستور امام صادق تان طبق

.کنيد تانسبت به منفی نگری شرطی نشويد

ن بيشتر روشھای مبارزه با منفی نگریکه شايد جالب باشد بدانيد از زبا
راآ از نگاه شرطی سازی مانند نظريه پردازان غربی   نتونی رابينز

.از اين حديث استخراج کردمی توان
ھنگامی که تفکرات منفی به شما روی می آورند ذھن تان را روی

 چيز ديگریوھرکھکشانھا، به ستارگان. موضوع ديگری تمرکز دھيد
.فکر منفی خارج کند فکر کنيد شما را از آن ذھن که

که بتواند احساس خوبی به شما بدھدی تمرکز کنيد بايد روی موضوع
با.تا بدين صورت تفکرات منفی را کم رنگ کنيد  بايد فکر منفی را

!به ھمين سادگی؟.فکر مثبت جايگزين کنيد

ج-١  ۴۵٠۴ص٩ری شھری ميزان الحکمه با ترجمه فارسی
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١٨ 

مطمئن باشيد که اگر خدا نخواھد حتی از يک اکسيژن ھم نمی توانيد
و تنفس کنيد، پس برای رسيدن به خواسته تان بايد اورا  راضی کنيد

قوانينی را که وضع کرده انجام دھيد زيرا خود او فرموده که به ھر 
حاj شما بايد کاری کنيد که او بخواھد بشما. کسی که بخواھد می بخشد 

خوشبختانه راه ھايش را به ما گفته واز اين به بعد. روزی بيشتری بدھد 
.به اين اصول می پردازيم 

ُذوالَْفْضِل الَْعِظِمي (( ُ َوا$# يََشاُء َمن يُْؤتِيِه ِ ِبَيِدا$# ١))َوا/ن# الَْفْضَل

 ھرفضل ونعمتی بدست خداست که او بھر که خواھد می بخشد وخدا(
)دارای فضل ورحمتی بی پايان است

--------------------------------------------------------------------- 
٢٩حديد-١
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١٩ 

 ودرخواست دعا: راه دوم

لَُمكْ (( تَِجْب ا/سـْ :ُمكُ اْدُعوِين َرب ١))َوقَاَل

)بخوانيد تا شما را اجابت كنمو پروردگارتان فرمود مرا(

؟ آيا خداوند راھی برای گفتگو با خودش برای ما قرار داده است

 آيا خداوند به خواسته ھايمان توجه دارد؟

؟...آيا خداوند
.
.
.

؟ شب قدر وجود دارد؟ چرا دراسWم شبی به نام شب آرزوھا وجود دارد
راو و زمان چرا ھر شب جمعه  درخواست قرار داد؟ فضيلت داد

با وچرا ھر سحر را فضيلت داد  خودش قرار داد؟ وزمان گفتگو
؟...وچرا

.آری ھر لحظه که اراده کنيد می توانيد با او گفتگو کنيد

 نيست؟ کائناتآيا اين بھترين نعمت

--------------------------------------------------------------------- 
از-١ یآقسمتی  غافر۶٠يه
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٢٠ 

ب ی دعا برای خدا وند اسمسئله بهسيار مھم درخواستت واو مايل
ازآتاماست وطلب کردن یآنجا که درقسمتی :فرقان می فرمايد٧٧يه

ُدعَاُؤُمكْ (( لَْوَال َرّيبِ ِبُمكْ Cيَْعَبا َما  ))قُْل

)به شما نمی کندبگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من ھيچ اعتنايی(

که راز ھای شگفت انگيز )ص(پيامبر دعا ھنگامی مشخص می شود
: می فرمايند

١)) قضا را رد نمی کند مگر دعا ((

و نداری يا ھر چيز ديگری در سرنوشت ما حتميت يافته يعنی اگر فقر
ت.باشد با دعا تغيير می کند  خير انداخت زيراأالبته نبايد دعا را به

.ممکن است کار از کار بگذرد

: يز در باب اھميت دعا می فرمايندن)ع(امام صادق

دعا قضای مبرم وحتمی را بر می گرداند پس دعا بسيار کنيد که کليد ((
و رستگاری ھا وکليد بر ی رحمت بهآھمه و مردم مدن ھرحاجت است

کهآ نچه نزد خدا دارند نمی رسند مگر به دعا چون ھيچ دری نيست
٢))وقتی بسيار کوبيده شود بر روی کوبنده باز نگردد

--------------------------------------------------------------------- 

ج-١  ٢٩۵ص٩٣بحارج-٢ ٢٩۶ص٩٣بحار
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٢١ 

به- ن سفارش کرده بلکه سفارشیآدعا از اموری است که نه تنھا اسWم
j يزال الھی تا جايی که برخی از است ھمگانی برای ارتباط با منبع

ن را در غالبآويسندگان غربی بدان سفارش می کنند وبرخی ديگرن
ت .کيدی می گنجانندأجمWت

: دکتر آلکسيس کارل مينويسد

ی است که يک انسان می تواند توليد دعا قوی ترين شکل انرژ((
ی ساطع می کند مثل منبع راديوم است واز خود انرژدعا، ...کند

اصلی وj يزال در دعا انسان سعی می کند خود را به منبع
١))ی متصل سازدرژان

خداوند دعا موضوع دعا محدود به خواسته ھای بزرگ نمی شود وشايد
را بھانه ای برای گفتگوی بشر با خودش قرار داده است تاجايی که در 

: می فرمايد)ع(حديثی قدسی به موسی 

کن نچه احتياج داریآما ای موسی از(( درخواست
ی گوسفندت ونمک خميرت را منحتی علوفه ٢))بخواه از

بنابر اين با خداوند تعارف نکنيد وگمان نکنيد که خواسته تان بايد
ی نيازھای شماست نه فقطآبراو بزرگ باشد زيرا ی ھمه ورنده
.گتانخواسته ھای بزر

--------------------------------------------------------------------- 

صآ.ديل کارنگی-١ صةعد-٢ ٢٠٩يين زندگی  ١٢٣الداعی
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٢٢ 

از، تا به اينجا اھميت دعا روشن شد به شروطاما يکی دعا يقين داشتن
:می فرمايند)ص(ن است تا جايی که رسول اکرمآاجابت 

١)) در حالی دعا کنيد که يقين به اجابتش داشته باشيد((

:نيز می فرمايند)ع(در اين خصوص امام صادق

ن ھنگام که خدا را برای خواسته ای صدا زدی بايد اين گونه باورآ((
نچه را که از خدا خواستی در پشت در است وتوآداشته باشی که

 ))ن را برداریآمی توانی 

ً آن ھم از خدا بخواھيد وراه بنابراين برای استجابت دعا بايد قلبا
او. استجابتش را به اوبسپاريد  زيرا اگر شما چند سال است که بنده ايد
.خيلی سال است که خداست

--------------------------------------------------------------------- 

صةعد-١  ١٠٣الداعی
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٢٣ 

 اما شرط ديگر دعا چيست؟

ی خدای :بقره می فرمايد١٨۶ متعال درقسمتی از آيه

َدعَاِن (( َذا
F
ا اعِ َدْعَوَة ا�# اCِجيُب قَرِيٌب ّينِ

F
فَا َعّينِ ِعَباِدي َOَ/َسا َذا

F
َوا

#هُْم لََعل ِيب َولُْيْؤِمنُوْا ِيل َتِجيُبوْا  ))يَْرُشُدوَنفَلْيَسـْ

و(  وچون بندگانم از تو سراغ مرا می گيرند بدانند که من نزديکم
دعوت دعا کنندگان را اجابت می کنم پس بايست دعوت مرا بپذيرند

)وبه من بگروند باشد که به راه سعادت راه يابند

ی که بقره در مورد١٨۶عWمه طباطبايی در قسمتی از تفسير آيه کسانی
:لفظاً دعا می کنند می فرمايند

دعا دعای واقعی ھست ليکن در دعا خدا را نميخواند به اين ((
ی اميدش  معنا که به زبان از خدا مسئلت می کند ولی در دل ھمه

او،اموروھمی استبه  اموری که توھم کرده در زندگی
١))مؤثرند

يديقين داشته باشانو به اجابت دعايتيدبه خداوند اعتماد داشته باشآری
:زيرا خود او فرموده که

٢))بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را((

---------------------------------------------------------------------
ی، تفسير الميزان-١ ۶٠غافر-٢ بقره١٨۶قسمتی از تفسير آيه
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٢٤ 

ھمچنين در عبارتی بسيار زيبا از دعای ابو حمزه ثمالی از زبان امام
:ميخوانيم)ع(سجاد

فرمودی وسخن تو حق ووعده تو حقيقت ای خدا تو خود((
فرمودی ھر چه می خواھيد از فضل وکرم خداتاس

خ ایودا بشما بندگان ھميشه مھربان است بخواھيد که
س الیؤموjی من اين از صفاتت نيست که بندگان را امر به

س از) درخواست(الؤکنی وچون نھاآکنند عطای خود را
١))دريغ داری

نچه وعده داده عملآری اين از صفات خداوند بخشنده نيست که خWفآ
.کند بلکه ما ھستيم که يقين نداريم

--------------------------------------------------------------------- 
ی ثمالی-١  ابو حمزه
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٢٥ 

رانآھرگاه قوانين خواستن را رعايت کرديد مطمئن باشيد که خداوند
ت خير می اندازد ويا مواردأمستجاب می کند اما گاھی اجابتش را به

یآديگر که توضيح کامل  .نھج البWغه يافتم٣١ن را در نامه

:می فرمايند)ع(منينؤالمامير

ت(( بهأھرگز از خير اجابت دعا نا اميد مباش زيرا بخشايش الھی
 خير می شود تا پاداشأتاندازه نيت است گاه در اجابت دعا 

گاھی.در خواست کننده بيشتر وجزای آرزومند کاملتر شود
نچهآدر خواست می کنی اما پاسخ داده نمی شود زيرا بھتر از

به زودی يا در وقت مشخص به تو خواھد بخشيد يا به خواستی 
از جھت اعطاءِ  بهآبھتر  ))اجابت نمی رسد نچه خواستی دعا

ت، بنابراين دعا نتيجه ای شگفت انگيز دارد چه به اجابت برسد خيرأبه
در.بيفتد يا به اجابت نرسد  یآتاجايی که خدای متعال  بقره ٢١۶ يه

:می فرمايد

))Qا/ن َوَعَىس #ُمكْ ل َخْريٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوْا ا/ن َوُهَوَوَعَىس َشيْئًا ب:وْا ُحتِ
َال َوا/نُمتْ يَْعَملُ َواّ$ُ #ُمكْ ل d١))تَْعلَُموَنَرش

ا (( درماچه بسيار شود که چيزی را شما ناپسند داريد خير وصWح شما
ن بوده وچه بسيار شود که چيزی را دوست داريد ودر واقع شر وفسادآ

 )) نمی دانيد داناست وشما) مصالح امورهب(و خدان استآشما در

---------------------------------------------------------------------
 بقره ٢١۶-١
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٢٦ 

 وبه قول حافظ

 از�� ���Z��9وا �ن ��-.-��4d-ن
���g ر�oد' ا� �� �� z2-ر ����ن �gز�

 بازمانده تنھا

ایی بازمانده يک کشتی شکسته به جزيره« کوچک خالی از سکنه
را. او با دلی لرزان دعا کرد که خدا نجاتش بدھد. افتاد اگر چه روزھا

، اما کسی نمی  .مدآبه دنبال پيدا کردن کمک می گذراند
تا،ھاپا افتاده موفق شد از تخته پاره سرانجام خسته واز کلبه ای بسازد

اش خود را از عوامل زيان در بارمحافظت کند واندک دارائی ھای را
.آن نگه دارد

اما روزی که برای جستجوی غذا بيرون رفته بود به ھنگام برگشتن ديد
و  دودی از آن به سوی آسمان که کلبه اش در حال سوختن است

د!می رود ت رفتهسمتأسفانه بدترين حادثه اتفاق افتاده بود وھمه چيز از
.بود

زد از شدت خشم واندوه با من چنين خدايا چطور راضی شدی: فرياد
 کاری بکنی؟ 

آن شب گذشت وصبح روز بعد با بوق کشتی ای که به ساحل نزديک
.می شد از خواب پريد 

از!کشتی آمده بود که نجاتش دھد : نجات دھندگان پرسيد مردخسته
؟  شماھا از کجا فھميديد من در اين جا ھستم

».ما متوجه عWيمی که با دود می دادی شديم: آنھا جواب دادند

ب حکمت خيریاز اگر رايمانکه خداوند
.آن را انکار نکنيم حداقل، مطلع نيستيمقرار داده
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٢٧ 

از ديگر شروط دعا کردن اين است که ھرگز اميدتان به غير خدا-
)ص(ل اکرمونباشد وتمام اميدتان را به سمت خدا معطوف کنيد زيرا رس

:می فرمايند

خدای تعالی فرموده ھيچ مخلوقی دست به دامن مخلوق ديگر ((
راآنکه من رشته اسبابآنمی شود مگر  سمانھا واسباب زمين

ديگر اگر ازمن چيزی بخواھد عطايش. عليه او قطع می کنم
نمی کنم اگر به در گاھم دعا کند دعايش را اجابت نمی سازم 
وھيچ مخلوقی دست به دامن خود من نمی شود وچشم اميد از 

نکه اسمانھا وزمين را ضامنآمخلوق من نمی پوشد مگر 
ن وقت اگر دعا کند اجابت می کنم واگر حاجتآرزقش می کنم 

میآورم واگر طلبآمی بخواھد بر 1)) مرزمآمرزش کند اورا

ً رو لطفا شما را ازطريق بندگان ديگرش زیِ اشتباه نکنيد زيرا خداوند
کهآاما.مين می کند تأ نچهآنچه از اين حديث نتيجه می شود اين است

او، از روزی بدستتان می رسد از خداست از.نه از غير بنابراين بايد
شد کرد خواستاو در .و دست به دامن او

ا واسطه ھای زاھدی که حکمت الھی را در مورد ين رابطه داستاندر
.خداوند ناديده گرفته بود در بخش توکل ذکر خواھم کرد

--------------------------------------------------------------------- 
صةعد-١  ١٢۴و١٢٣الداعی
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آ)ع(اين بخش راھی مفيد برای دعا کردن را از علی در .موزيم می
:می فرمايند)ع(علی

درود)ص( ھر گاه از خدای سبحان در خواستی داری ابتدا بر پيامبر((
کهآبفرست سپس حاجت خود را بخواه زيرا خدا بزرگوارتر از  ن است

١))دورد وديگری را را باز دارآاز دو حاجت درخواست شده يکی را بر

ی دعا کردن خصوصاً ی سجاديه مکرر مورد اين نحوه در صحيفه
 ٣۶١استفاده قرار گرفته است واين موضوع بر اھميت حکمت 

.نھج البWغه می افزايد

اگر بخواھم چکيده ای از اين قسمت ارائه دھم بايد به قسمتی از نصايح
.اشاره کنم)ع(به امام حسن)ع(علی

:ايشان می فرمايند

واز گنجينه ھای رحمت او چيزھايی را درخواست کن که جز او ((
وتندرستی بدن،مانند عمر بيشتر،کسی نمی تواند عطا کند
سپس خداوند کليد ھای گنجينه ھای.گشايش درروزی

ی  دعا کردن داد خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه
را پس ھرگاه اراده کردی می توانی با دعا درھای رحمت خدا

٢))...بگشايی تا باران رحمت الھی بر تو ببارد

--------------------------------------------------------------------
١١بخش٣١نھج البWغه نامه-٢ ٣۶١نھج البWغه حکمت-1
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 توکل:راه سوم

ُبُه (( َحسـْ فَهَُو ِ عََىل ا$# ْ يََتَولك# ١))َوَمن

)ھر که بر خدا توکل کند خدا او را کفايت خواھد کرد(

و خدابراستی چگونه می توان پشتيبانی بھتر وقدرتمند تر از ياآيافت
با توکل بر او ھيچ نگرانی از بابت.کافی نيستاش خداوند برای بنده

.تمام عالم نخواھيد داشت واو ازکارتان چاره جويی خواھد کرد
و ھميشه با شماست وھر وقت در واقع او تنھا پناھی است که کافی است

. اراده کنيد می توانيد با او گفتگو کنيد

:می فرمايند)ع(صادق امام

ای از بندگانم به جای ھر بنده:وحی کرد)ع(خداوند به داوود ((
ورد از کارشآپناه بردن به ديگری با نيت خالص به من پناه 

آ چاره جويی می کنم اگر چه ھمه وی و سمان ھا چه زمين ھر
٢))ه کنندئن ھاست عليه او توطآدر 

--------------------------------------------------------------------- 
ج-٣٢طWق–١  ١٠۶ص٣کافی ترجمه

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٣٠ 

به ثروتمندی دارد که به عنوان اصل سوم ارتباطیاما توکل بر خدا چه
؟  قرار گرفته است

:می فرمايند)ع(امام صادق

 ثروتمندی وعزت سير وگردش می کنند پس ھرگاه«
»موضع توکل دست يافتند در ھمانجا اقامت می کنندبه

د��و ��� ^��زان �Cا���-���=
Gا� ����ق�-ز�-��- رزق��

-------------------------------------------------------------------- 
ص-١ حديث٧٩جھاد با نفس
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که، توکل از اموری است که تنھا مورد توجه اسWم نيست تا جايی
ووي : روانشناسان غرب می گويد ليام جيمز از بزرگترين فيلسوفان

ی ((  ما وخدا با ھم کار داريم واگر خودمان را به اراده
١)) سپاريم عميق ترين خواسته ھای ما تحقق می يابدباو

:دنويسھی می لوئيز ھمچنين

 قدرتی که ما را آفريده وبه اندازه يک عمر به ما نفس داده آيا ((
مانمی توانيم اعتماد کنيم ساير ٢))؟را نيز تأمين خواھد کرد نيازھای

؟اما معنای اصلی توکل چيست؟ وچه توکلی اثر بخش است

ی کارھا به خداست .توکل به معنای اعتماد بر خدا وسپردن نتيجه
انسان متوکل خداوند را تکيه گاھی مطمئن برای خود قرار می دھد

توجه کنيد که توکل کردن به معنای گفتن.وامورش را به او می سپارد 
يک جمله نيست بلکه امری قلبی ودرونی است ودر اين صورت است که 

و.ثر واقع می شودؤم در واقع توکل وقتی معنا دارد که انسان مسئوليت
ی خود را به خوبی انجام دھد يعنی فکر وانديشه اش را به کار وظيفه

و، مشورت کند، ببندد   بھترين راه ممکن را انتخاب کند وبا عزم
ی محکم برای رسيدن به مقصود تWش کند در اين صورت است.اراده

.که می توان بر خداوند توکل کرد 

---------------------------------------------------------------------
صآ، ديل کارنگی-١ ص-٢ ٢٠٨يين زندگی ٢١۶لوئيزھی شفای زندگی
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توکل جانشين تنبلی وندانم کاری افراد نيست بلکه کمک کننده واميد
درواقع توکل. تعقل وپشتکار است، دھنده به کسی است که اھل ھمت

ی واقعی از ابزار واسباب بھره می جويد زيرا اين ابزار واسباب  کننده
بهآبنابر حکمت الھی قرار داده شده وبی توجھی به  نھا بی توجھی

.لم الھی است حکمت وع

��9�� 9���-�p=ر��u 
¨§�ر�=� ¦¥¤_£¢�= ¡ �

برای درک بھتر موضوع داستان زاھدی راکه معنای اصلی توکل را
.مرور می کنيم، متوجه نبود

ی داستان از اين قرار است که :خWصه

روزی زاھدی از شھر بيرون رفت ومی خواست روزی اش را«
 ً چند روزی گذشت ونزديک بود که زاھد. از خدا در يافت کند مستقيما

.از گرسنگی بميرد 

:زاھد به خدا عرض کرد

وپروردگارا روزی مرا برسان واگر کن نه جانم بستان .راحتم

:خطاب رسيد

ن ن که به اجتماعآ می دھم مگربه عزت وجWلم سوگند روزی تو را
آ .وری وبا مردم زندگی کنیروی

وآزاھد از کوه به زير شده روان مد .ی شھر
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ی نان وغذاآبآوقتی به ميان مردم رسيد يکی برايش  ورد وديگر

:نگاه خداوند به او خطاب کردآ

مگر،تو می خواستی با زھدت حکمت مرا باطل کنی! ای زاھد
گانم در نزد من محبوب دانی فراھم ساختن روزی بندگانم به دست بندنمي

آ ١»نکه بدون واسطه روزی برسانم تر است از

آ- واھل کارکه نچه در اين کتاب می خوانيد بر اين فرض استھر
اتWش ھستيد و توکل زبانی که واگرنه ھيچ کدام از اينھا فايده ی ندارد

آ .بی فايده است، سوختاتومبيل بدون شکار نمی شود مانند در عمل

نيز بر کار وتWش به ھمراھی توکل بر خداوند)عليھم السWم(اھل بيت
و خود را توکل کيد کرده اند وکسانی را که اھل کار وفعاليتأت نبودند

.می دانستندسر بار ديگران، کننده به خدا می پنداشتند

 اھميت کار وفعاليت از ديدگاه بزرگان بسيار زياد است تا جايی که
:می فرمايند)ص(رسول خدا

دردر، کسی که روزی خود را با کار وتWش تھيه نمايد (( قيامت
و ثواب شمارانبيا قرار  ميآمی گيرد ٢))کند نان را دريافت

--------------------------------------------------------------------- 

وج، جامع السادات-١  ٢٢٨ص٣ مW مھدی نراقی
ج-٢ ٨حديث٨باب٢مستدرک الوسائل
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. نيز بی کاری وتنبلی را عامل فقر می دانند)ع(منين ھمچنين امير المو

:ايشان می فرمايند

و، ھای مختلف با ھم ھمراه می شدند زمانی که چيز ((  تنبلی
نانآازفقرنا توانی با ھم عقد زوجيت بستند وفرزندی به نام

١))متولد شد

ت امروز ما بی کاری نيست- Wبلکه تن ندادن به کار است تا از مشک
ش .ن ما نيستأجايی که می گوييم فWن کار در

 بوده است؟)ع(يا کشاورزی وکندن چاه در شان علیآ-

:خوانيم جواب اين سوال را در رباعی بسيار زيبايی از ايشان می

َ باِلاِجلِللَقُِمن خرِ الص# قَلنَل
لالّرَِننِِمنِمىل#ِاب:َحَا  جا

َ  عاٌر سِبالَکِىفِىل اُسالن# وُلُقي
٢ اِلَؤالس:ِلُّذِىف العاَرن#ِافَ

--------------------------------------------------------------------- 
ج-١ ص-٣۶٢ص١٢وسائل الشيعه  ۴٢۴مرتضی مطھری تعليم وتربيت در اسWم
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---------------------------------------------------------------------
 ...جوانمردی در جنگ تاتار، نھم حکايت، باب قناعت، گلستان سعدی-١
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اھميت موضوع کسب وکار ھنگامی روشن می شود که رسول
عاانسان بزرگترين)ص(اکرم  زددر .لم بر دستان سعد انصاری بوسه

؟  اما مگر سعد چه کرده بود

:موضوع از اين قرار است که

از جنگ تبوک به مدينه باز گشت سعد)ص( زمانی که پيامبر اعظم((
نآبه جنگ برود به استقبال)ص(انصاری که نتوانسته بود ھمراه پيامبر 

 دستان خشک وخشن وترکيده اورا)ص(وقتی پيامبر.مدآحضرت
 صدمه ای به دستانت رسيده است؟:و پرسيد ازا، ديد

ت: سعد در پاسخ گفت  مين مخارج اھل وعيالم با طناب کار می کنمأبرای
و در:فرمود پيامبر بر دستان او بوسه زد تشآاين دست کسی است که

١))جھنم نمی سوزد

ا مين معاش را جدایتأسWم ھرگز کار کردن وتWش برای نتيجه اين که
ل بی تWش را بی از عبادت وپرستش نمی داند وتWش بی توکل يا توک

.می داند اثر

---------------------------------------------------------------------
 ٢٩۶،ص٢ابن اثير،اسد الغابة فی معرفة الصحابة،ج–١
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ًjخره می گوييد پيش خود احتماjکردبايد توکل چگونه که با .

مرور با ھم نيز برای روشن شدن کامل موضوع داستان کوھنورد را
.می کنيم

:جريان از اين قرار است که

پس. يک کوھنورد تصميم گرفت که از بلندترين کوه ھا با& برود« او
.از سالھا آماده سازی ماجراجويی خود را آغاز کرد 

ولی از آنجا که افتخار کار را فقط برای خود می خواست تصميم گرفت
.برودبه تنھايی از کوه با& 

، بلندی ھای کوه را و ستاره ھا را پوشانده بود ، ابر روی ماه شب بود
و مرد ھيچ چيز را نمی ديد  .در برگرفته بود

ُس و در حالي که به ھمان طور که از کوه با& می رفت پايش ر خورد
وحشت تمام وجودش را فرا. سرعت سقوط می کرد از کوه پرت شد

.گرفته بود
وط می کرد خودش رو برای مردن آماده کرده بود که ھمچنانکه سق

و  و در ميان آسمان ناگھان احساس کرد طناب دور کمرش محکم شد
.زمين معلق ماند

 خدايا کمکم کن: با تمام وجدش فرياد زد

شد- ؟: ناگھان صدای پرطنينی از آسمان شنيده  چه می خواھی

 ای خدا نجاتم بده-

ً: صدا ادامه داد- ؟ واقعا  باور داری که می توانم نجاتت دھم

.البته که باوردارم-

: صدا ھمچنان كوھنورد را ھمراھي ميكرد-
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.اگر باور داری طنابی که به دور کمرت بسته است پاره کن

! يک لحظه سکوت کرد- . . .مردد شده بود.

که خدايا. دوباره صدا کرد ...من از تو کمک می خواھم اما تو ميگويی

.ھمان ندا آمدھماز آسمان باز-

زد- اما خداوند باز ھم با مھربانی.سومين بار با عصبانيت بيشتری فرياد
. ھمان پاسخ را داد

.تمام نيرو طناب را بچسبدو لی مرد تصميم گرفت با

، گروه نجات روز بعد يک کوھنورد يخ زده را مرده پيدا کردند
و با دست ھاي ش محکم طناب را می گويند که بدنش از طناب آويزان بود

 فقط يک متر از زمين فاصلهاوکه حالیدر گرفته بود
»داشت

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


٣٩ 

 شکر گزاری:راه چھارم

تَْشُكُرونَ (( ا م# قَِليًال َمَعاِيَش ِفهيَا لَُمكْ َوَجَعلْنَا ِيف اال/ْرِض #اُمكْ َمك#ن ٢))َولََقْد

، اما( ما تسلط ومالکيت وحکومت بر زمين را برای شما فراھم ساختيم
١٠ اعراف) کمتر شکر گزاری می کنيد

 انسان ناسپاس

و به کارھای آنھا. روزی مردی خواب عجيبی ديد« ديد که پيش فرشته ھاست
ا. ميکند نگاه  ز فرشتگان را ديد که سخت مشغول کارند ھنگام ورود دسته بزرگی

راو و آنھا را که تند تند نامه ھايی ، باز ميکنند توسط پيکھا از زمين ميرسد
؟ فرشته مرد. داخل جعبه ميگذارند  از فرشته ای پرسيد شما چه کار ميکنيد

اين جا بخش دريافت است وما: درحالی که داشت نامه ای را باز ميکرد گفت
.دعاھا وتقاضاھای مردم ازخداوند را تحويل ميگيريم

، باز تعدادی از فرشتگان را ديد که کاغذھايی را داخل مرد کمی جلوتر رفت
. پاکت ميگذارند وآنھا را توسط پيکھايی به زمين می فرستند 

اين جا بخش: شماھا چه کار ميکنيد؟ يکی از فرشتگان با عجله گفت: مرد پرسيد
.تيمارسال است ما الطاف ورحمت ھای خداوندی را برای بندگان می فرس

، با تعجب پرسيد شما: مرد کمی جلوتر رفت وديد فرشته ای بيکار نشسته است
 چرا بيکاريد؟

مردمی که دعاھايشان. اين جا بخش تصديق جواب است: فرشته جواب داد
.اب شده بايد جواب بفرستند ولی فقط عده بسيار کمی جواب می دھندجمست

؟مردم چگونه می توانند: مرد از فرشته پرسيد  جواب بفرستند

:است بگويند کافیبسيار ساده است فقط:فرشته پاسخ داد

»! خدايا شکر
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پس.شکر گزاری می کنيم بر خWف قوانين الھی ما انسانھا بسيار کم
 که جواب نا سپاسی محبت بيشتر باشده باشيمانتظار داشتيمچگونه ميتوان

.بيشتری به ما ببخشدواو روزی

ازآ ٣١در خداوند متعال ی الرحمن می فرمايدآ٧٨يه ی سوره : يه

xَنِ (( تَُكّذِ ُِّمكَا َرب آَالء ٣ ))فَِبا/ّيِ

)دگارتان را تکذيب ميکنيدپس کدامين نعمت ھای پرور(

.از ناسپاسی ما از خداوند استکه ھمگی نشان

؟ بايد بگويم که موضع شيطان اما دليل اين غفلت بزرگ ما در چيست
ی اعراف  در عدم شکر گزاريمان صريح وقاطع است زيرا در سوره

:می خوانيم

ٓمِبفَ قاَل« َ غَوَاا َالَيت ِرص هُلَن#دَ قُعىن ُمث#١۶ قميَ سـَتاملَُک اَطم
ُيَِتَال ِمهن# َم ب وَ يدِهيَاِنين َخِمم َوهِ لِفن َاَعم وَ مياِهنِن نَعم
َٓمش وَ هِِلئِا َجتِم »رينَ شاکِمهُ کَرثَاَُدال

--------------------------------------------------------------------- 
١٧و١۶اعراف-١
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شيطان گفت که چون تو مرا گمراه کردی من نيز بندگانت را از راه ((
وراست که  نگاه از پيش روی وازآ١۶يين توست گمراه گردانمآشرع

میآپشت سر وطرف راست وچپ  نان شکرآبيشترتايمآ نان در
١))نعمت بجای نياورند

بنابراين اگر نسبت به شکر گزاری سستی می کنيم وآن را کوچک
و مخالف  می پنداريم دليلش اين است که دشمن مشترکمان بيکار ننشسته

. موفقيت ھای دنيا وآخرت ما است
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ن را افزونیآموضوع شکر گزاری برای خدا بسيار مھم است وپاداش
وعدم شکر گزاری را با محروميت قرين ساخته است نعمت قرار داده

: در دعای ابو حمزه ثمالی می فرمايند)ع(تاجايی که امام سجاد 

که من شکر گزاری از نعمت ھايت(( شايد ديدی
 )) نمی کنم مرا محروم ساختی

شکر گزاری صادق عWوه بر اين که عوامل الھی در مورد پاداش
،ھستند وخدای رحمان پاداش شکر گزاری را افزونی قرار داده است

و شکر گزای وجود دارد به اين ی محسوسی نيز بين ثروتمندی رابطه
ر ، ترتيب که اگر شما فکرتان حساساا روی داشته ھايتان متمرکز کنيد

ھر ارد اگاھتان شما را ثروتمند می پندوضمير ناخودثروت خواھيد کرد 
که.چند که ثروتمند نباشيد  ری از نظريه پردازان بسياخWصه اين

ثردی احساس ثروتمنمعتقدند که موفقيت  وتمند شدن يکی از راھھای
و بھترين راه  در. تمرکز روی داشته ھايتان شکرگزاری است است

از،نچه به شما عطا کردهآواقع شما با شکر گزاری از خداوند برای
ن واينگونه است که در می يابيد احساس داری نجات پيدا می کنيدذھنيت

ً احساس نداری بسيار مضحک.فقر چقدر مضحک است آری واقعا
.است

ن ميآيا گندم ؟ومی ساييد برداشت ميکنيدمی کاريد،ودتانخ،خوريدانی که
 آيا نمک سفره تان را از معدن می آوريد؟

را آيا شما ؟از باران  آسمان می بارانيد
؟...آيا شما

!به داشته ھايمان پی ببريموفقط اگر در واقع ما بسيار ثروتمند ھستيم اگر

؟مپس چرا شکر نعمت بجا نمی آوري
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:داير می نويسددکتر وين

ذن (( ازآھنيت نداری خستين گام برای خ+ص شدن از شر ن است که
ب.نچه ھستيم وداريم قدر دانی کنيمآ يان سپاسگزاری بايد به صراحت

ک.شود  فرينش استآه يکی از معجزه ھای باخلوص نيت از وجودتان
و پا ھستيد سپاسگزاری کنيد از اين که زنده ايد دارای چشم وگوش

، وھم اکنون در اينجا شاھد رويايی شگفت انگيز ھستيد شاکر باشيد 
١))ن ھستيدآنچه فاقدآنچه داريد مرکز توجه قرار دھيد ونهآبکوشيد

و اگر نگاھی به آمار کلی دنيا بياندازيم در ميابيم که چقدر خوشبخت ھستيم
 !!!خودمان خبر نداريم

که ھمه از آنان خوشبخت ترند اما در واقع چنين بيشتر جوانان تصور می کنند
. با يک محاسبه سر انگشتی به اين موضوع پی خواھيم برد. نيست 

نفر باشد با نسبت ھايی که امروز وجود ١٠٠فرض کنيد که اگر جمعيت زمين
: دارد خواھيم داشت

ھر- و نفر آفريقا٨نفر اروپايی٢١نفر آسيايی٥٧نفر ١٠٠از نفر٦يی
و شمالی  . آمريکايی جنوبی

ھر- و٥٢نفر ١٠٠از . نفر مرد٤٨نفر زن

ھر- و٣٠نفر ١٠٠از . نفر رنگين پوست٧٠نفر سفيد پوست

ھر- . نفر در فقر زندگی می کنند٨٠نفر ١٠٠از

ھر- . نفر می توانند بخوانند٧٠نفر ١٠٠از

ھر- . نفر فقط يک نفر تحصيWت عالی دارد ١٠٠از

ھر- . نفر فقط يک نفر رايانه دارد ١٠٠از

--------------------------------------------------------------------- 
ص-١ ، باور کنيد تا ببينيد  ١٢۶وين داير
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و ھرگز برده نبوده ايد- اگر شما ھرگز مرگ خويشاوندی را در جنگ نديده ايد
. ميليون نفر خوشبخت تريد زيرا آنھا ديده اند ٥٠٠بدانيد که از 

و پوش- اگر سقفی. اکتان را در کمد نگھداری می کنيداگر خوراکتان در يخچال
و جايی برای خواب داريد بدانيد از  دنيا ثروتمند تريد کل جمعيت%٥٧باj سر

. نفر اين امکانات را ندارند٥٧نفر ١٠٠زيرا که از ھر 

اگر امروز که بيدار شديد بيشتر احساس سWمت کرديد تا مريضی شما-
. خوشبخت تر از يک ميليون نفريد که تا آخر اين ھفته بيشتر زنده نيستند

ز- و تنھايی ندان را حس نکرده اگر ھيچ وقت خطر جنگ را تجربه نکرده ايد
. ميليون نفر آدم خوشبخت دنيا ھستيد ٥٠٠ايد در شمار 

و- و آزار ی مذھبی شرکت کنيد بدون اينکه اذيت اگر می توانی در يک جلسه
و وحشت از مرگ داشته باشيد خوشبخت تر از  و شکنجه ميليون نفر٣دستگيری

و بيم از مرگ در مراسم و لرز می در جھان ھستيد که با ترس مذھبی شرکت
. کنند

و می توانيد گاھی کمی پول خرج- اگر در جيب يا کيف پولی خود پول داريد
. آدم پولدار دنيايی%٨کنيد جزء 

تو- و احساس خوبی داری و لبخند می زنی اگر سرت را باj می گيری
. خوشبختی چون خيلی ھا می توانند اين کار را بکنند ولی بسياری نمی کنند

و ديروز دعا کردی واقعا خوشبختی چون اعتقاد داری خدا صدای- اگر امروز
و به ما جواب می دھد . ما را می شنود

.

.

.

با اين توصيف آيا احساس نداری مضحک نيست؟؟؟
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لََشِديٌد (( عََذاِيب ن# F
ا َكَفْرُمتْ َولَِنئ #ُمكْ ال/ِزيَدن َشَكْرُمتْ لَِنئ :ُمكْ َرب َن تَا/ذ# ْذ

F
١))َوا

وباز به خاطر آريد وقتی که خدا اعWم فرمود که اگر شما بندگان شکر(
ريد بر نعمت شما می افزايم واگر کفران کنيد به عذاب شديدآبجای 

)گرفتار می کنم

مستند راز می توان دريافت کرد استفاده از يکی از مھمترين نتايجی که
ش را یءِ از سنگ شکرگزاری است بدين ترتيب که سنگ يا خاصی

يانآمشخص کنيد تا ھر وقت  ديديد يکی از نعمت ھای را لمس کرديد
رامش وگستردگی رزق حاصلآخدا به خودتان را شکر کنيد تا متوجه 

با تمام قلبتان از نعمت ھايی که خداوند به شما داده است.ن شويدآاز
، بصورتی که احساس ثروت ولطف الھی شما را در بر  شاکر باشيد
، بايد به صراحت لطف خداوند به خاطر نعمت ھايش به خودتان  بگيرد

. را درک بکنيد

ستايش خداوندی را سزاست که حمد وستايش را به نعمت ھا((
داگرا به شکر ونعمت ھا خدای را بر نعمت ھايش!دزاری پيوند

١))آنگونه ستايش می کنيم که بر ب+ھايش 

)ع( ;:9

---------------------------------------------------------------------
ی، نھج البWغه-٧٢ابراھيم-١  ١١۴قسمتی از خطبه
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 انفاق وبخشش:راه پنجم

ْبَع (( ا/نَبتَْت سـَ َحب#ٍة َمكَثَِل َسِبيِل اّ$ِ ِيف ا/ْمَوالَهُْم يُنِفُقوَن يَن ِ ثَُل ا�# م#
َحب#ٍة ئَُة ّمِ ُسنُبَ ٍ ُلكِّ ِيف نَاِبَل َواِسٌع سـَ َواّ$ُ يََشاُء ِلَمن يَُضاِعُف َواّ$ُ

۱))عَِلٌمي

مثل کسانی که در راه خدا انفاق می کنند مثل کشاورزی است که بذری(
صد را در زير خاک می کارد وما آن را به ھفت خوشه ودر ھر خوشه

 ) دانه ودر مجموع به ھفتصد دانه تبديل می کنيم

ا تمامی،ز نعم خدای رزاق استفاده می کنيم ما انسانھا بطور مداوم
اطرافمان پر است از جلوه ھای رحمت ورزاقيت او اما حق خداوند را 

نچه به ما داده نمی پردازيم مانند کسی که ماھانه مبلغی پول به شماآاز 
و بگويد که مقداری از  شما اين کار را اما اگر،ن را بده به فWنیآبدھد

!!!وان انتظار داشت که او ھمچنان به شما ببخشدتنکنيد چگونه می 
یآ ؟ يا اين نشانه يا اين بدان معنا نيستآ ناسپاسی ما از نعم الھی نيست

بهکه ما  و وعده ھای وعده نسبت  ھای خدای صادق مردد ھستيم
ر و،ا در مورد بخشش بی شمار او  زکات ناديده گرفته ايم؟ خمس

---------------------------------------------------------------------
 ٢۶١بقره--١
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آدر)ره(عWمه طبا طبايی یآخر مورد قسمت :نويسد می بقره ٢۶١يه

ھمکخدای تعالی برای ھر (( س که بخواھد بيش از ھفتصد دانه گندم
جو، می دھد و ھيچ مانعی نيست که از اودبرای اينکه او واسع است

و فضل وکرمش را محدود سازد ھمچنانکه خودش در جلوگيری کرده
:جای ديگر فرمود

َذَم << يُن قَُض قِر اا�ی  >> ثريًاکَ ضعافًاَاَ�ُ فهُ ضاِعُيفَحسـنًا رضًاهللا

١)) يه مقيد به عدد معينی نکردهآرا در ايناً ثيروَک

البته نبايد فراموش کنيم که ھر چه خالصانه تر انفاق کنيم پاداش بيشتری
:ميفرمايد متعال وندمی گيريم در اين باره خدا

َال (( َوا/نُمتْ لَْيُمكْ F
ا يَُوف# َخْريٍ ِمْن تُنِفُقوْا َوَما َوْجِه اّ$ِ ابْتِغَاء ال#

F
ا تُنِفُقوَن َوَما

۲ ))تُْظلَُموَن

انفاق جز برای رضای خدا نکنيد ھر خيری را که انفاق می کنيد(
)به شما می رسد وستم نمی بينيد)عين ھمان(

ی در واقع نيت شما از انفاق بسيار مھم و رضايت الھی با درجه  است
.مستقيم داردای اخWص شما رابطه

---------------------------------------------------------------------
یآتفسير، تفسير الميزان-١  ٢٧٢بقره-٢بقره ٢۶١يه
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ن موجب کاھشآموضوع انفاق از جمله قوانينی است که ناديده گرفتن
 روزی می شود وھشدارھايی نيز در اين باب وجود دارد از جمله اين که

:می فرمايند)ع(علی

را بندگانی است که برای سود رساندن به ديگران نعمت ھای خدا((
آ،هنان بخشيدآخاصی به  نگاه که دست بخشنده دارند نعمت ھا را در تا

و ھر گاه از بخشش دريغ کنند نعمت ھا را از  دستشان باقی می گذارد
و به ١)) دست ديگران خواھد داد دستشان گرفته

:می فرمايند)ع(ھمچنين امام صادق

ن مال را در باطل مصرفآھر که حقوق خدا را نپردازد دو چندان ((
٢ )) می کند

---------------------------------------------------------------------
ج-٢ ۴٢۵نھج البWغه حکمت-١ ٩حديث،١٣٩ص،٧ج،بحار-٢۵٣ص،۶وسائل
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ازبنابراين در يافتيم که با پاداش ھای ناديده گرفتن اصل پنجم نه تنھا
تصور نکنيد که البته.الھی محروم می شويم بلکه ضرر ھم خواھيم کرد

با، بايد خارج از حد توانتان انفاق کنيد بلکه ھر کسی بايد متانسب
بسيار ناچيز باشد اما در نزد خدا است توانش بخشش کند اگر چه ممکن 

. است ارزشمندبسيار 

باما خمس،ه انفاق سوال مھم واساسی اين است که چرا تا اين حد
؟  وزکات سفارش شده است

مھم بودن دليل اين پاداش ھای فراوان وعقوبت ھای حاصل از ترک آن
:می فرمايند)ع(در اين رابطه امام صادق. اين آزمايش الھی می باشد 

بندگان خود خداوند آزمايشی سخت تر از آزمايش مالی برای ((
٣)) قرار نداد

شمبربنا ی اين اين حديث اگر ديگر ثروت، زمايش بر آييدآا از عھده
برای شما مانع نيست بلکه فرصت است وخدای متعال فرصت ھا را از 

.شما نمی گيرد

---------------------------------------------------------------------
ج-١ ٩حديث،١٣٩ص،٧بحار
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:می فرمايند)ع(علی

َااِ (( َ ذا xِ تاِجفَ قُمت مل هللا ١))هقََد الَص روا

)ھر گاه تھيدست شديد با صدقه دادن با خدا تجارت کنيد(

-ًjبه تھيدستان نيز پيشنھاد انفاق)ع(تعجب کرده ايد که علی احتما 
.می کند

َھ س می کرده است مورد تمسخررَ شايد اولين کسی که درختانش را
زيرا ھمگان بر اين باور بوده اند که با بريدن. ديگران قرار گرفته باشد

بلکه، محصول افزايش نمی يابدنه تنھا برخی از شاخه ھای درخت 
آ . سيب رساندن به درخت ھم می شود سبب

.می داداما نتيجه چيز ديگری را نشان

کهيا ھمه متعجب بودند از ن از کسی رانکه محصوj تشا او
. بود کمتر شده مورد تمسخر قرار می دادند

واگر شما نيز درخت ثروتتان را ھرس انفاق نيز مانند ھرس کردن است
.ن می شويدآکنيد شاھد باروری بيشتر 

بريا مايل نيستيد که با ھرس کردنآ- ؟آن بيا فزاييددرخت ثروتتان

---------------------------------------------------------------------
 ٢۵٨نھج البWغه حکمت-١
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زکات وبخشش، خمسبر)ع(عWوه بر سفارش ھای فراوان معصومين-
نظريه پردازان موفقيت نيز يکی از را ھھای ثروتمند شدن را بخشش 

ده درصد از نتونی رابينز معتقد است که حداقلآرای مثالب می دانند
.مدتان را ببخشيدآدر

ت مھمترينيکی از گمانی است که شما، ثير بخشش بر ثروتمندیأدjيل
اگاھتان شما صورت که ضمير ناخود دا می کنيد بديننسبت به خودتان پي

را ثروتمند می پندارد وشما احساس ثروت خواھيد کرد وبسوی ثروت 
.راھنمايی خواھيد شد

و خداوند متعال ميزان گرفته تا زکات در نظر مشخصی برای خمس
در واقع او بھترين راه ھرس کردن.بيشترين بھره وری را داشته باشد

کهآما به را  ازآموخته تا ھر ن بھره جويد وبدليلآن رابه کار ببندد
.نھا را برما واجب کرده استآاھميتشان

شگفتی ھای عجيبی در مورد خمس وزکات وجود دارد برای مثال چرا
از بين تمام کشاورزان يک منطقه فقط محصول کسانی که زکات داده 

خ بوده اند مس که با از ملخ باران نجات يافته ومثالھای فراوانی در مورد
و بايد اثباتشان را در احاديث کسانی يافت دjيل دنيوی قابل اثبات نيستند

. که متصل به علم الھی ھستند 

:اشاره می کنمبه چند حديث در مورد خمس بخش در اين

:می فرمايند)ع(امام رضا

١))ھمانا پرداخت خمس کليد روزی شماست((

--------------------------------------------------------------------- 
ج-١  ٣٧۵ص۶وسائل الشيعه
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:می فرمايند)ع(امام صادق

از (( دو)خمس(درھمی ميليون که به امام برسد ثوابش از
١)) درھم در غير خمس از وجوه بيشتر است

احآوبسياری و زکات وانفاق، اديث ديگرکه نشان از اھميت خمس يات
.دارد

با اين ھمه تفاصيل چرا ما از بخشش گريزانيم وچرا ھنگامی که بايد
و پايمان می لرزد وھزار فکر فقر وتنگدستی به ذھنمان ببخشيم  دست

 خطور می کند؟

ھم نچه مسلم است اين است که شيطانآ بی کار نمی نشيند تا شاھد باز
:موفقيتھای ما باشد لذا خداوند می فرمايد

يَِعُدُمك (( َواّ$ُ xِلَْفْحَشاء َويَا¬ُمُرُمك يَِعُدُمكُ الَْفْقَر ْيَطاُن الشـ#
عَِلٌمي َواِسٌع َواّ$ُ َوفَْضًال نُْه ّمِ ْغِفَرًة ٢))م#

 شيطان به وعده فقر وترس بی چيزی شما را به کار ھای زشت وبخيلی(
به شما وعده) برای رغبت به خير واحسان(وادار می کند وخداوند

وآ ) به ھمه امور جھان(مرزش واحسان دھد وخدا رحمت بی منتھاست
)داناست

---------------------------------------------------------------------
 ٢۶٨بقره-٢٣٢حديث، ۴۶۶ص،۵ج،)ع( ثار الصادقينآ-١
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میآبنابر اين اگر بخل وترس از فقر یآينده به سراغ ما يد از ناحيه
میآدر واقع شيطان.شيطان است  اگرکه فريبدنقدر ماھرانه ما را

آباز ھم از ترس فقر دارای گنج ھای تمام عالم ھم باشيم ينده دچار در
.بخل ميشويم 

ًذا ((
F
ا َرّيبِ ِة َرْمحَ َخَزآئَِن تَْمِلُكوَن ا/نُمتْ #ْو ل /ْمَسْكُمتْقُل ال#

قَُتوًرا َوَاكَن إالنَساُن نَفاِق
F
َيَة اال ۱))َخشـْ

خدا شويد باز گوکه شما اگر دارای گنج ھای رحمب)ای رسول ما((
بخل از انفاق خواھيد کرد که انسان، ترس فقر وخوف درويشی ھمه از

)ً و) طبعا ) بخيل استبسيار ممسک

»ا���ÙÚوpJÕÖ×�*ËØ،دارد �gورراا9ÓÔ ��داشcGن«

)ع( ;:9

--------------------------------------------------------------------
 ١٠٠ اسراِء-١
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 اخ+ق نيکو:راه ششم

١)) گنج ھای رزق در اخ+ق خوب نھفته است((

آنھا نظر،خلق نيکو از ابزارھای در دست انسان ھای جذاب است
 يگران نيز به نيکی با آنھا رفتارديگران را به خود جذب می کنند ود

را. می کنند  اما اندر پس پرده رازھای نھان است که بيشترشان
خدای متعال قوانينی خاص نمی توان با دjيل امروز اثبات کرد وظاھراً

که،ارداده است را در جھت پاداش به صاحبان خلق نيکو قر قوانينی
.گاھی داريمآمابيشتر بر نتايجشان 

وپاداش ھای متعددی برای خلق نيکو کهآدر دنيا خرت وجود دارد
وآيکی از ی نيک. ثروت است نھا افزايش روزی اما باj ترين درجه

خلقی در مھربانی نسبت به پدر ومادر وارحام مصداق پيدا می کند 
در مورد ايشان شده است وپاداش ھای دنيوی اش وسفارش ھای فراوانی 

و، را افزايش ثروت . نا ميده اند... طوjنی شدن عمر

: می فرمايند)ص(رسول اکرم

ی ارحام خويش را برای (( و صله ھر کس نيکی به پدر ومادر
من تضمين کند من نيز فراوانی ثروت وطول عمر ومحبت 

٢)) ضمانت می کنمورزيدن به او در خانواده اش را 

--------------------------------------------------------------------- 
جةالبحار ومدينةشيخ عباس قمی سفين-1 ص٢الحکم وا�ثار  ۶٧٨باب الخاء بعده الWم

ج-2  ١٧۶ص١۵مستدرک الوسائل
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:در حديث ديگری از ايشان می خوانيم

ھار چيز را برایچھرکس انجام يک کار را به من ضمانت کند ((
که.او ضمانت می کنم  ی رحم را انجام او ضمانت کند  صله

خ انواده اش اورا دوست می دھد ومن ضمانت می کنم که
فراوان خواھد شد وعمرش دراز خواھند داشت وروزی او 

خواھد گرديد وخداوند اورا به بھشتی که وعده فرموده است 
١))وارد خواھد نمود

يک)ص(رسول اکرم نچه در احاديث باj خوانديد پرده برداریآ از
که مورد تضمين محبوب نتايج شگفت انگيز آن استوقانون الھی 
.خداوند است

آ است که انسان گمان نچنان سفارش شدهدر باب نيکی به پدر ومادر
.ی رزقش در بی توجھی نسبت به ايشان نھفته است می کند گره 

ی رحم وجود دارد روايات فراوانی در باب نيکی به پدر ومادر وصله
.است)ع(که نشان از اھميت اين اصل مھم در نزد معصومين 

ی رحم از جمله اموری است که پاداشش اما صل سريعتر از پاداشه
.حاصل می شودھای ديگر 

: می فرمايند)ص(رسول اکرم

ھای نيک به انسان می رسد سريعترين پاداشی که در کار ((
ی رحم کردن است پاداش ٢)) صله

---------------------------------------------------------------------
ج-١  ٢۴۶ص١۵مستدرک الوسائل

ج-٢  ١۵٢ص٢الکافی
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ی رحم ونيک خلقی به چند از ميان سفارش ھای فراوان در باب صله
.می کنيم اکتفاديگرحديث 

:می فرمايند)ع(امام صادق-١

ی(( ميرحم کردن ھمانا صله ١))افزايدثروت را زياد می کند وروزی را

:می فرمايند)ص(رسول اکرم-٢

و فقر را دور می کند (( ی رحم کردن عمر را طوaنی ٢))صله

:می فرمايند)ص(رسول اکرم-٣

کسی که طوaنی شدن عمر وگسترش رزق او را مسرور می کند بايد ((
به. به پدر ومادر خويش رسيدگی کند  نھا طاعتآبه راستی رسيدگی

٣))م خود رسيدگی کندخداست وھر کس بايد به رح

---------------------------------------------------------------------
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در مقابل پاداشھای صله رحم عقوبت ھای قطع رحم قرار دارند بدين
ی رحم سبب افزايش روزی می شود قطع رحم سبب  معنا که اگر صله

. کاھش روزی می شود 

:خداوند فرموده است,می فرمايند)ص(خدا رسول

َرتَال(( ١)) ...محِ الَرعَ قاطِ ...ىتمحَ نال

) کسی که قطع رحم کند از رحمت من بھره ای نبرد(

:می فرمايند)ص(ھمچنين پيامبر

َحتحِ الَرةَعيطقَ (( ءاُ�ُبَجم ٢ ))...عا

)دعای کسی که قطع رحم نموده است پوشيده خواھد ماند(

بنا بر روايات باj قطع رحم نه تنھا موجب بدبختی می شود بلکه مانع
. اصول ديگراز جمله اصل دوم يعنی دعا ودرخواست ھم می شود

---------------------------------------------------------------------
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بهه دريافتيم خداوند بلند مرتبه نسبت به نيک خلقی خصوصاًچنآبنا بر
به، والدين راآارحام وھمسايگان توجه خاصی دارد که عمل کننده ن

حديث مربوط.نصيب می کندن را عقوبت سريعآپاداش سريع وتارک
ودر پايان اين بحث حديث مربوط به عقوبت به پاداش سريع را گفتم 

خ نکه از فوايد اين اصل مھم بھره مندآبه اميد.واھم گفت سريع را
.شويم

:می فرمايند)ص(رسول اکرم

ک(( ردن نيست که ھيچ گناھی ھمانند سرکشی وقطع رحم
بآخداوند سزای  ی گناھانن را ه صاحب ان زودتر از بقيه

، می رسان ازد چآواين غير درن خرتآيزی است که
١ )) ساخته استمادهآبرای او 

---------------------------------------------------------------------
ص-١  ۴٠١اعWم الدين
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 گناه در کاھش روزی تاثير:راه ھفتم

َن (( ّمِ بََرَاكٍت م عَلَْهيِ لََفتَْحنَا #قَوْا َوات آَمنُوْا ا/ْهَل الُْقَرى ا/ن# َولَْو
َماِء ُبوَنالس# يَْكسـِ َاكنُوْا ِبَما فَا/َخْذºَُمه بُوْا َكذ# َولَِكن ١))َواال/ْرِض

و( میآواگر اھل شھرھا وردند وتقوا پيشه می کردندآبادی ھا ايمان
برآبرکات  راآ(نھا می گشوديم ولیآسمانھا وزمين را تکذيب)نھاحق

ھم.کردند ) لشان مجازات کرديم نان را به کيفر اعماآما

ثار گناھان را به چند دسته تقسيمآدر دعای کميل)ع(منينـؤامير الم
که، می کنند ی عصمت را می درندگناھانی گناھانی که نقمت، پرده

گنا ھانی که دعا را حبس می کنند ومانع استجابت، ھا را نازل می کنند 
.دعا می شوند وگنا ھانی که بW ھا را نازل می کنند 

ثار مخرب وقطعی بر روند زندگی ما دارند وفقطآدر واقع گنا ھان
تآ درأخرتی نيستند بلکه را اين دنيا ثيرشان .می گيردنيز گريبان گنه کار

:دنبه ابوذر غفاری می فرماي)ص( اکرم رسول

ای ابوذر به درستی که انسان گاھی به دليل ((
٢)) می شود انجام گناه از روزی خود محروم

---------------------------------------------------------------------
٩۶اعراف-١
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ی ميان گناه ومحروميت از رزق به بنابر اين ھر چند ما نتوانيم رابطه
ويژه رزق ھای مادی را درک کنيم بايد بدانيم که اين رابطه از نظر 

و ضروری معرفی شدهآقر ن ومعارف اصيل اسWمی رابطه ای قطعی
خWصه اين که گناه نوعی نا سپاسی از خداست ونبايد انتظار.است

.سی محبت باشدداشت که جواب نا سپا

الدر در اين زمينه :می خوانيم)ع(مومنين خطبه ای از امير

خداوند بندگان خود که گنه کارند با کمبود ميوه ھا وجلوگيری ((
زمايش می کندآ از نزول برکات وبستن در گنج ھای خيرات

که توبه کننده ای باز گردد وگنه کار دل از معصيتآنبرای 
بکند وپند گيرنده ای پند گيرد وباز دارنده راه نا فرمانی را بر 

و.بندگان خدا ببندد  راآوھمانا خدا استغفار مرزش خواستن
ی دائمی فرو ريختن روزی وموجب رحمت  فريدگان قرارآوسيله

:داد وفرمود

بآاز پروردگار خود<< ازآخواھيد که مرزش سمانآمرزنده است برکات خود را
می دھد بر شما فرو می بارد وبا بخشش اموال فراوان وفرزندان شما را ياری

آ ی پر  >>ب در اختيار شما می گذاردوباغستان ھا ونھرھا

آ نکس که به استقبال توبه رود واز گناھان پس رحمت خدا بر
اوآخود پوزش طلبد وپيش از  فرا رسد اص+حن که مرگ

١))گردد

-----------------------------------------------------------------------------------------
٢قسمت ١۴٣نھج البWغه خطبه-١
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ازآبنا بر .ثار مھم گنا ھان کاھش رزق استآنچه ذکر شد يکی
چهگاما خداوند پاداش کسی را که از ناه پرھيز کند وتقوای الھی پيشه کند

؟  چيز قرار داده است
ش کنيد ولیآيا تا کنون شده است که کاری انجام دھيد وبرایآ Wن ت

ازآسودی از ا يد سودن نبريد ودر مقابل جايی که گمان نمی کرده
از جايی که گمان نمی کنند عجيب است اما خداوند به برخی افراد؟ببريد

. اين قانون پيش شرط ھا يی ھم داردروزی می رساند البته 

)) ﴿ َمْخَرًجا ُ #� َعل َجيْ َ يَت#ِق ا$# تَِسُب﴾٢َوَمن َحيْ َال َحْيُث ِمْن َويَْرُزْقُه
xَِلُغ َ ن# ا$# F

ا ُبُه َحسـْ فَهَُو ِ عََىل ا$# ْ يََتَولك# ِلُلكَِّوَمن ُ َجَعَل ا$# قَْد ا/ْمرِِه
قَْدًرا ٍء ٢))َيشْ

مییھر کس تقوا( الھی پيشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراھم
کند واو را از جايی که گمان ندارد روزی می رساند وھر کس بر خدا 
توکل کند کفايت امرش را می کند خداوند فرمان خود را به انجام می 

)ترساند وخدا برای ھر چيزی اندازه ای قرار داده اس

---------------------------------------------------------------------
٣و٢طWق 
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:را می خوانيم)ع(توصيه ای اساسی ازامام صادق در پايان اين بخش-

ھر بنده ای که بسوی چيزی که خدا دوست می دارد روی ((
 چيزی که او دوست می دارد روی بياورد خداوند نيز بسوی 

آ ١...))وردمی

اتمامی مطالبی را که در اين کتاب خواند .يد به حديث باj ختم ميشوده
تی که بايد به قسمتی از امور مورد پسند خدا را گفتم حاj اين تو ھس

بسوی چيزی که شما دوست وندنھا روی بياوری زيرا اگر خداآسوی 
.ورد ديگر ھمه چيز تمام استآداريد روی 

� بھجتآو به نقل از ):قدس سره(يت

)) ً  رفع اگر بسوی خدا نرفتيم موانع ھم اگر رفع بشود موقتا
ً ٢)) رفع نمی شود می شود دائما

---------------------------------------------------------------------
ص-١ ص-٩۶٢حديث٧٧جھاد با نفس  ١٠۴ بسوی محبوب
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 سخن آخر

ھرگز فراموش نکنيد که خداوند متعال به شما توجه دارد وشما را رھا
زيرا در اين نمی کند اما از او انتظار نداشته باشيد که آزمايشتان نکند 

.صورت حکمت او را ناديده گرفته ايد 

:می فرمايند)ع(علی

ای مردم خداوند به شما ظلم نخواھد کرد واز اين جھت تأمين ((
، که  داده است اما ھرگز شما را ايمن نساخت که آزمايش نفرمايد

در جريان نوح نشانه <<:اين سخن از آن ذات برتر است که فرمود
١)) >> وما مردم را می آزماييم ھايی است

خWصه اين که تWش کنيد اما غصه نخوريد ودر حال زندگی کنيد واز
آنچه ھستيد وداريد شکر گزاری کنيد تا با آرامش بيشتری به خواسته تان 
و از بابت روزی خود وخانواده تان نگران نباشيد زيرا خداوند  برسيد

. روزی تان را تضمين کرده است 

ÛÜ�È ل-ÅD:
 ��ß'�à �áª ÛÜ�Èن ��ÝÞ رزقا��

�â�g _ã,�oا =ä^ � åæÞ Vçè از 
---------------------------------------------------------------------

ی-١  ١٠٣نھج البWغه خطبه
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 نگران روزی تان نباشيد

به)ع(روزی حضرت سليمان ، نگاھش در کنار دريا نشسته بود
ط .رف دريا حمل می کرد مورچه ای افتاد که دانه گندمی را باخود به

در.ھمچنان به او نگاه می کرد که ديد او نزديک آب رسيد)ع(سليمان
و دھانش را ھمان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دريا بيرون آورد
و قورباغه به درون آب ، ، مورچه به داخل دھان او وارد شد گشود

.رفت
و شگفت زده فکرسليمان مدتی در اين مورد به فکر فرو رفت

و دھانش را می کرد، ناگاه ديد آن قورباغه سرش را از آب بيرون آورد
ی گندم را ھمراه ، آن مورچه از دھان او بيرون آمد، ولی دانه گشود

.خود نداشت
و سرگذشت او را پرسيد)ع(سليمان .آن مورچه را طلبيد

" مورچه گفت دريا سنگی تو خالی وجود ای پيامبر خدا در قعر اين:
و کرمی در درون آن زندگی می کند خداوند آن را در آنجا آفريد. دارد

و من روزی او را حمل می کنم . او نمی تواند از آنجا خارج شود
خداوند اين قورباغه را مأمور کرده مرا درون آب دريا به سوی آن کرم

و ببرد .حمل کرده

و اين قورباغه مرا به کنار سو راخی که در آن سنگ است می برد
و دھانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد من از دھان او بيرون آمده
و سپس و دانه گندم را نزد او می گذارم خود را به آن کرم می رسانم
باز می گردم وبه دھان ھمان قورباغه که در انتظار من است وارد

و می شود او در ميان آب شناوری کرد ه مرا به بيرون آب دريا می آورد
 ". دھانش را باز می کند ومن از دھان او خارج ميشوم

وقتی که دانه گندم را برای آن کرم ميبری ((: سليمان به مورچه گفت
؟   ))آيا سخنی از او شنيده ای

:مورچه گفت آری او می گويد
و روزی مرا درون اين سنگ در قعر اين در يا ای خدايی که رزق

.فراموش نمی کنی رحمتت را نسبت به بندگان با ايمانت فراموش نکن
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يک صبح جمعه پيرمرد تاجری را ديدم که از اوضاع زندگيش بسيار
ميلياردش را از دست داده است وحا۵/۴jناراضی بود او می گفت که 

سال از عمرش۶٠حدود.مجبور است که روز ھای تعطيل ھم کار کند 
وحاj به مرگ ھم نزديکتر شده وزمان وثروتش را از دست می گذشت 

مھم اين است که او از زندگی،ھيچ کدام از اين ھا مھم نيست. داده بود 
گذشته اش نا راضی بود زيرا در تمام عمرش با حرص وطمع کار کرده 
ی عمرش  بود وھدفش از زندگی فقط کسب ثروت بود وحاjحاصل ھمه

.را از دست داده بود

��ÃÄل-ÅD:
N�دن ^�ل (( ��د Vçè از Véê ë ،  )) ^�ل از Véê J,�&c Vçèا��

بنابراين نبايد برای کسب ثردت حرص خورد وطمع کرد وخود ثروت را
و آرامش  ھدف اصلی زندگی قرار داد زيرا ھدف از ثروت آسايش

خWصه اين که اگر، شماست نه عصبانيت وحرص وغصه خوردن شما 
. ھدفتان در زندگی فقط کسب ثروت باشد عمرتان به ھدر رفته است

د½�4 (( اíî-نì{c_ از �ïاز l ��-� د�� pðñò -و£¢ از� ا�� ó-د' دیÁ�ان د�� p
ðñò -�Dد���Uا-jان�Á�4دیôع( ;:9(٢))ر(( 

---------------------------------------------------------------------
 ۴١۶نھج البWغه-٢گلستان سعدی-١
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 سحر خيزی:راھکا راول

: می فرمايد)ع(علی

ازآذکر خدا بعد از نماز صبح تا طلوع ((  فتاب حتی
١)) ثرتر استؤممسافرت تجاری نيز در جلب روزی

از شبا نه ساعاتی.رازھايی شگفت انگيز در سحر خيزی نھفته است
آ نآش ھای فراوانی برای درک لودند وسفارروز وجود دارد که رمز

و خاص وجود داردلحظات وبسياری از عالمان گفته اند که اگر دنيا
درآ راآخرت را می خواھيد ن ساعات سرنوشت ساز بپا خيزيد وخدا

در. عبادت کنيد اما.معلوم نيستن موقع از سحر نھفتهآاينکه چه رازی
رآتا حساسيت بايد امتحان کنيم . درک کنيمان لحظات

را)ع( علیاز نوف بکالی نقل شده است که در يکی از شب ھا امام
من ديدم برای عبادت از بستر بر خاست نگاھی به ستارگان افکند وبه

:فرمود

.بيدارم:گفتم خوابی يا بيدار؟

:فرمودند)ع(امام

چنين ساعاتیرد)که درود خدا بر او باد(ھمانا داوود پيامبر!ای نوف ((...
اين ساعتی است که دعای ھربنده ای به <<:می خاست ومی گفت از شب بر

شبگردان ونيرو ھای انتظامی، جاسوسان،اجابت می رسد جز باجگيران 
ی طنبور وتار ٢)) >>حکومت ستمگر يا نوازنده

---------------------------------------------------------------------
ص-١  ١٠۴نھج البWغه حکمت-٢ ٣٠۵مکارم اjخWق
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ر  راه حل شيخ حسنعلی نخودکی:دوم راھکا

و كارھاي و كرامت ھا آوازه مرحوم آقا شيخ حسن علي نخودكي
خارق العاده اش، اشتياق دو طلبه جوان را برانگيخت تا از قم راھي 

از. مشھد مقدس شوند آن دو مي خواستند خدمتش شرفياب شوند تا
و عمل مي كند،  و قسمتي از آن چه را كه مي داند علومش بھره ببرند

دو طلبه جوان كه ھر دو از ذرّيه زھراي مرضيه عليھا. بگيرندفرا 
. السWم بودند، درخواست خود رانزد مرحوم نخودكي مطرح ساختند

مطلبي به شما مي آموزم كه اگر به آن عمل: مرحوم نخودكي فرمود
آن دو طلبه. كنيد، در زندگي روزانه خود ھيچ گاه نيازمند نمي شويد

ب و : آقا شيخ فرمود.ه سخنان او گوش فرا مي دادندسراپا گوش بودند
و تعقيب آن، اين آيه را سه مرتبه بخوانيد  پس از نماز صبح

يَت#ق اّ$ (( َمنو من َو تَِسْب َحيْ ال َحْيث ِمن يَْرُزقُُه َو َمْخرجًا ُ�َ َعل َجيْ
َج قَْد ٔامره ٕاّن اّ$َ xلُغ ُبْه، َحسـْ فَهُو عََيل اّ$ ْ ٍءيََتَولك# َيش ِلُلكِّ َعَل اّ$ُ

 ))قَْدرًا
وو( ھر كس از خدا پروا كند، او برايش راه بيرون شدني قرار مي دھد

ھر كس به خدا. از جايي كه حسابش را نمي كند، به او روزي مي رساند
توكل كند، برايش كافي است؛ زيرا خداوند، فرمانش را به انجام مي 

؛ ھمانا خداوند براي  )ھر چيزي، اندازه اي مقرر كرده استرساند

ی ازيرا بخوا >>قل ھو� احد <<سپس سه مرتبه سوره سهآند پس ن
و .يدتل او صلوات بفرسآمرتبه بر محمد

و سيد احمد نام داشتند، يكي بنيان گذار � آن دو طلبه كه سيد روح
و امام خميني و)ره( جمھوري اسWمي در ايران شد ديگري، لقب يافت

� سيد موسي شبيري  � مرحوم سيد احمد شبيري زنجاني، پدر آيت آيت
تأمين زنجاني است كه خود اعتراف كرده بود از آن پس ھيچ گاه در

ھاي زندگي ديگراني ھزينه. ھزينه ھاي زندگي اش در تنگنا نبوده است
اسدستور نيز كه به اين ١تعمل كرده اند، به صورت معمولي تأمين شده

-----------------------------------------------------------------------------------------
۴٣و۴٢ص٣۴نشريه قرآنی بشارت شماره-١
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 راھکار سوم
درخواست)ع(بن عمار منقول است که از حضرت صادق از معوية

ن حضرت اين دعاآپس. مرا تعليم فرمايد برای رزقکردم که دعايی 
را به من تعليم فرمود ومن نديدم چيزی برای زياد شدن روزی بھتر از

. اين

:ايشان فرمودند بگو

ِمُزرَام# للهُاَ (( فَ قىن ِ الواِسَک ضِلن  الالًَحًاعواِس زقًاِرِبّيِالط# اللِ احلَع
َ بًاّيَِط َصب#َصِةَرخِ االَٓونياÍ:لِاً الغَب َهب#ا غَِمريئًاَمنيئًاا َمَوٍدّکَِرين نِمّنِال
َخِمٍدَحَا فَِمًةَعَسّالِاَک لِقن ِ الواِسَک ضِلن #ِافَع هللاَ لُواسـئََو لَتُقَکن ا
فَِم فَِمفَ ضÐِِن َعِمَولُ سـئََاَک ضِلن َِمَولُ سـئََاَکيُتَطن ي َ دَکن ال امل
١))لُ سـئََا

خدايا روزيم ده از فضل واسع وحWل وپاکيزه ات که کافی باشد در(
و از، گوارا وخوشمزه، ريزان ريزان.خرتآدنيا و ومنت بدون رنج

ی فضلت که واسع است زيرا خودت فرمودی  مخلوقاتت تنھا از سعه
از فضلش پس از فضلت خواستارم واز عطايت،بخواھيد از خدا

خ ) واستارمخواستارم واز دست پرت

---------------------------------------------------------------------
 مفاتيح الجنان-١
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 راھکار چھارم

شکايت)ص(کفعمی روايت کرده است که مردی به حضرت رسول
حضرت فرمود که ھر صبح وشام.کرد از تنگدستی وپريشانی وبيماری 

او سه روز بر اين دعا مداومت کرد وحال.دده مرتبه اين دعا را بخوان
او بصحت وتوانگری ورفاھيت بر گشت وشيخ طوسی وديگران در 

:تعقيب نماز صبح ذکر کرده اند ودعا اين است

َح (( ِ مدُ احلََو وُتمُ اليَی ا�#ِیّ احلََىلعَُتلك#َوتxِÒَِّالِاَةو# القَُو وَلال ّ$ِ
َ ا�# ل يَی َوِخت#م ََواَ�ًذ يَل َ�ُُکم ََو لِک املُِىف يٌکَرشن يَل َ�ُُکم َنِمِىل:َون
١))اکبًريتَُهّربِ وکَلِ ا�:

نيست قدرت وقوتی جز از خدا توکل دارم بر زنده ای که نميرد وحمد(
يی که فرزند نگيرد ونيست برای او شريکی در ملک ونيست برای خدا

)برای او نگھبانی از خواری واورا بسيار بزرگ شمار

---------------------------------------------------------------------
 مفاتيح الجنان-١
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 راھکار پنجم

از امام محمد باقر مرويست که به زيدبن شحام فرمود که بگو بجھت
ی نماز فريضه  :طلب روزی در سجده

َخ (( ََري× َخَو ولنيَ سـُئامل وَ رُزُا عطنيَ املَُري× عِ ارزُ قىن ِمق فَ ياىل ک ضِلن
١))ظميالَع ضلِ والَفُذَکنَِاّفَ

ی بھترين درخواست شونده وای بھترين عطا بخش روزی ده مراا(
)وعيالم را از فضلت زيرا تو صاحب فضل بزرگی

---------------------------------------------------------------------
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 راھکار ششم

ايت کرد که کار بر من بستهکش)ع(مردی به خدمت امام موسی کاظم
شده است وبھر کاری که متوجه می شوم سودی نمی يابم وبھر حاجت 

حضرت فرمود که بعد از نماز صبح.ورده نمی شودآکه رو می نھم بر 
:ده مرتبه بگو

وَ الَعِهللا بحانَ سـُ (( فَِمÐُُ سـئََاَوَهللارُ غفِ سـَتَاهِ مِدِحبَ ظمي ١)) ضÐِِن

راوی گفت که اندک زمانی که بر اين مداومت کردم جمعی از باديه
امدند وخبر دادند که مردی ار اقوام تو مرده وبه غيراز تو وارثی ندارد 

 مد وتا حال بی نيازمآپس مال بسيار به دست 

---------------------------------------------------------------------
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 راھکار ھفتم

اين دعا را برای طلب روزی)ص(روايت شده است که رسول خدا
:م فرمود تعلي

َمَ و× راِحَنيلّقِ املَُق× راِز (( َوَو ساکِنيامل َذَو نَنيِمؤ املُىل#× َِةو#ا الُق×  تِنيامل
ُمعَِلَص َ هِلَاَوٍدم#َحىل َويِتب وَ ارُزه وَ عاِف قىن مَ اکِفىن َاىن ١))ىنَمه#ا

ی مستمندان وای رحم کننده بر مسکينان( وای ای روزی دھنده
سرپرست مومنان وای صاحب نيروی محکم درود فرست بر محمد واھل 

) بيتش وروزيم ده وعافيتم بخش وانچه مھم من است کفايت کن

---------------------------------------------------------------------
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 راھکار ھشتم

 دعايی بسيار زيبا جھت گسترش روزی

ّاَ (( ُُذن#َام#لهُل َن ل َ وىب ي َ بَقم ِال ُءَرّال ها قَقََوَک فِوَع جا  رمانِ اِحلÜَََا مُتَدد
َ ََنيب َاَافَی#َدي ºََاَکلُ سـئ ال َا وَک دُعَاَوُهق:حِ سـتَ ما ال وُهُبوجِ سـتَ ما
َِاُعَرض#تََا َاِب يَکل ال َخيلََوÐُ اهِ سـَتام َو يَکلَعََفم َخِا حاىل َىلعََیِفن
ّاَ مریَاِةفَ عِرَم نُهکُ اِسالنّ ِىفِرن اكَنِام#لهُل ٓمالس# زىق ِءا
عيداًبَن اكَنِاَو رُهظهَِافَ رِض اَالِىف اكَننِاَو طُههِبَافَ
ُهِرثَّکفَليًالقَن اكَنِاَو رسُهيَفَريبًاقَن اكَنِاَو بُهّرَِقفَ
فيهِ xِرَو ىل ۱))ک

ھم( خدايا براستی گناھانم جز اميد گذشتت را برايم بجا نگذاشته اند ومن
کهن از تو ابزار محروميتت را پيش خود دارم وم خواھم انچه را

آ آن نيستم واز تو در خواست مستحق نچه را بايستم نيست وزاری کنم
کنم به درگاھت برای انچه اھلش نيستم وپوشيده نيست بر توحال من 

منکواگر چه نھان است بر مردم  خدايا اگر روزيم در.نه معرفت امر
کنآسمان ھاست فرودش اور واگر در زمين استآ شکارش

کنآور واگر نزديک استآواگر دور است نزديکش  سا نش
)واگر کم است زيادش کن وبرای من مبارک کن
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