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  24ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 شده حساب يآدم را به موجود نيد/ است »يشدگ نظم و حساب«دومين ويژگي برنامة دين  :پناهيان

  صوت+ بهتر داشته باشد يزندگتواند  ، نميباشدن »شده حساب«كسي كه  /كند يم ليتبد
شـده بـار    مـا را حسـاب   ةاست كـه بچـ   نيا د،يبده اديرا » ...ابن الحسن الحجه كياللهم كن لول« يها دعا در مدرسه به بچه نكهيبهتر از ا

ـ و  ديايخواهد رفت تا حضرت ب) ع(صورت او خودش به دنبال امام زمان نيدر ا د،يبده ليبه ما تحو افتهي موجود نظم كيو  دياوريب نظـم   كي
 .عالم برقرار كند ةمدر ه يعال

كـرد و مـورد    يسـخنران  »ينـ يد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل- ريتنها مس«شته با موضوع كه در رمضان گذ انيپناه رضايحجت االسالم عل
ـ  «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(شب در مسجد امام صادق 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يبـرا  ريتنهـا مس

 جلسـه  چهـارمين بيست و از  ييدر ادامه فرازها. خ دهدپاس »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ
  :ديخوان يرا م يسخنران نيا

 را ندارند ي برجستهها يژگيو نيا  يقالب يها نيد / هاي برجستة برنامة دين بررسي ويژگي

  توراتي براي زنـدگي و دس» برنامه« نيو از د ميروب نيسراغ د بهبايد به اين نتيجه رسيديم كه براي زندگي بهتر،  گذشتهدر مباحث 
 يژگـ يچنـد و  ميخواه يم ي،نيدستورات د لِيدر مقام تحلحاال  .داده استبه ما ي سلسله دستورات كيبرنامه و  هم نيدكه . ميخواهب

ـ با د اناًيكه اح يهم كسان تا ميرا مورد بحث قرار ده هاي مهم برنامة دين يژگيو خواهيم مي. ميبرنامه را اعالم كن نيبرجسته از ا  ني
 ،كننـد  ياجرا م برنامة دين را و كنند يم يدار نيد االن دارند كه كسانيهم و  د،شونآشناتر  با اين برنامه هستند بهيغر ينيد ةو برنام

  ؟دارد يچه انتظارو  خواهد يچه م آنهااز  نيبدانند كه د

 ينـ يدسـتورات د  ياست كه ما با اجـرا  ينيت داز دستورا ياريبس نديدر واقع برآ خواهيم مورد بررسي قرار دهيم، يي كه ميها يژگيو 
بسـا   چـه و  .اي نخواهد داشـت  براي ما فايده و نخواهد بود يقيدق يدار نيد ي مادار نيو اال د ؛كسب كنيم را ها يژگيو نيا ديحتماً با

ـ اهسـتند كـه    ييها نيهم د  يقالب يها نيد. بشودنيز  نيد ةموجب خراب شدن چهر داري كردن ما، اين نوع دين را  هـا  يژگـ يو ني
ـ د ةبرجسـت  يهـا  شاخصـه «توانيم اسم آنها را  مي توانيم بگذاريم، مثالً اسامي مختلفي مي ها يژگيو نيابراي البته  .ندارند » يدار ني

 يباقفرد  كي تيدر شخص دين كه يو ثمرات جينتا نيتر مهم«يا » كند يم بيتعق نيد ةكه برنام يا ياهداف مهم رفتار« يا بگذاريم
 .»ذاردگ يم

به  أسي ،افب يآدم منف يهر گناه برا /گذارد نگري؛ اولين اثر مهمي است كه دين در دينداران باقي مي مثبت
  دارد دنبال
  ـ  يبـاق  داران نيدر د دين كه يبه عنوان آثار مهم- برجسته يژگيهفت و گفتيم كهقبل  ةجلسدر  - گـذارد  يم

 به بيان پـنج ويژگـي   - دليل فرصت كم به- در اين جلساتالبته ما و  .در نظر گرفتتوان  براي برنامة دين مي
طور كه  همان .)توان از آنها صرفنظر كرد مقدار ساختاري است و مي دو ويژگي ديگر، يك(كنيم اكتفا مي تر اصلي

وردگار، مثبت ؛ مثبت در ارتباط با پركند يم ليتبد موجود مثبت كيرا به  سانان نيواقعاً د .است» نگري مثبت«اول  يژگيوبيان شد، 
 . هستند يمنف هم نسبت به خودشان ها يليخكمااينكه . مثبت در ارتباط با خودش و حتي گران،يدر ارتباط با د

شـده بـار    مـا را حسـاب   ةاست كه بچ نيا د،يبده اديرا » ...ابن الحسن الحجه كياللهم كن لول« يها دعا در مدرسه به بچه نكهيبهتر از ا
نظـم   كيو  ديايخواهد رفت تا حضرت ب) ع(صورت او خودش به دنبال امام زمان نيدر ا د،يبده ليبه ما تحو افتهي موجود نظم كيو  دياوريب

 .عالم برقرار كند ةمدر ه يعال
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  يكه دارد عـذرخواه  يكس. ي از استغفار داشته باشيمبرداشت غلط نبايد يول كند، يانسان را به استغفار دعوت م نيددرست است كه 
است كـه   يبرداشت مثبت نيا. و خدا به او لطف دارد شود يم دهيشن شيصداو است  زيخدا عز شيپكه دارد  نيقي كند، يم و استغفار

ـ گو يمـ  و كند ياستغفار نم كه اين برداشت مثبت را نداشته باشد، يدارد، و اال كس در هنگام استغفار، فرد و  مخـراب هسـت   مـن «: دي
 .آورد يبه دنبال م أسي ،افب يدم منفآ يگناه برا كيهر و  .شود يعني مأيوس مي» !شوم درست نمي

 شوند يم ترسو ،يمنف يها آدم /نگري به خداست يك نوع مثبت» توكل«

  توكل بـه خـدا    شود، مثبت خداارتباط با  كسي كه در. و يكي از وجوه اين مثبت بودن، در ارتباط با خداست كند يآدم را مثبت مدين
 توكل. كننداتّكاء  و نانيبه خدا اطم توانند ها نمي خيلي يعني. داشته باشند توانند ينم ها كند و اين توكل چيزي است كه خيلي يم دايپ
ـ  .اسـت  نسبت به پروردگار ينگر مثبت كيخودش و  است ينيد ةبرجست ارياز مقامات بس يكي از مثبـت شـدن آدم،    شاخصـه  كي

  »نه؟ اي يكن هيبه خدا تك يتوان يتو مآيا «است كه  نيهم

 اتفـاق   چه؛ و به خدا توكل كند بگذرد تفاقات يا ابزارهااز آن ا تواند يآدم نم دهد و رخ ميآدم  مچش يها جلو اتفاق از معموالً بسياري
 ،قادر متعـال  يبه خدا تواند نمي يول كند، يم هياندك تك مثبت هايبه ابزاريا اتفاقات مثبت  گاهي انسان به .ياتفاق منف و چهمثبت 

 يهـا  آدم يمنفـ  يها آدملذا . به خدا اتّكاء كند تواند ينم وشود  هاي منفي دچار ترس و هراس مي اطر اتفاقخ گاهي نيز به. كند هيتك
 .شوند يم يشجاع يها مثبت آدم يها آدم و. شوند يم ينگران يها آدمو  ترسو

 شود مثبت بودن ماية نشاط انسان مي

  نشـاط انسـان    يـة ما كند، اينمراقبت در روح خودش  شهيهم ،يديكل ةشاخص كيعنوان  را به و مثبت بودن ينگر مثبتاگر انسان
مؤمن دائمـاً بانشـاط    چرا )2/230/كافي(»دائماً نَشَاطُه...الْمؤْمنُ؛ مؤمن دائماً نشاط دارد« :ديفرما يم) ع(يعل نيرالمؤمنيأم. خواهد شد

روز عاشورا هرچه در ) ع(نيالحس اباعبداهللا .است روزيعاً پغلبه دارند و او واقي مؤمن در زندگ مثبت است و امور يچون آدم مثبت؟ است
گـل   ورتشصـ «و به تعبير مـا   شد يتر م اش برافروخته چهرهرسيد،  مصائب بيشتري به ايشان مي، با اينكه شد يم تر كيبه عصر نزد

 )160/لهـوف (»ا رأَيت إِلَّا جميالًم« :ديفرما يم همه مصائب، نيز بعد از آن) س(يكبر نبيز .به معناي نشاط استو اين  »انداخت يم
 .كند يم ريمثبت تعب و كند يمثبت نگاه م، همه مصائب آن به يعني ايشان !لطف خدا بود دميمن هرچه د

 چيهـ  كه دينيب يم ديكن يبررساگر و . مثبت بودن است نيهم ،بهتر يبه زندگ ها انسان رساندن يبرا نيد ةاز اهداف مهم برنام يكي 
هـا و   و ايـن انسـان در رنـج    .گرا تبـديل كنـد   نگر و مثبت تواند انسان را به يك موجود مثبت و مثبت ، نمينيد ةبرناممثل  يا برنامه
 . كند يوجه مثبت برخورد م نيبا همها نيز  سختي

گر و  منظم، حساب«را  آدمدين / است  »يشدگ نظم و حساب« ويژگي برنامة دين براي زندگي بهتردومين 
  آورد بار مي» در رفتار و گفتار مند قاعده
 ـ انسان د نياست كه د نيا ،مياوريبهتر به حساب ب يزندگ يبرا نيد ةبرنام ةبرجست يها يژگيجزء و ديكه با يگريد يژگيو را  دار ني

تش انسـان  با دستورا نيكه د است نيبرداشت بنده ا .كند يم ليتبد »مند در رفتار و گفتار قاعده و گر منظم و حساب«موجود  كيبه 
ـ د .پادگان يك فرد نظامي در هيشب ؛كند يم تيگر ترب شده و حساب منظم و حساب را  سسـت و وارفتـه و شـلخته و نامرتـب    آدم  ني

 .بار بيايد يورط نيا نيبا دستورات دكسي  شود ياصالً نم ؛كند يدرست نم
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 ًكـه   دنـد ي، درفـت  ايـ از دن ، وقتيي بزرگاز علما يكي .دهند به انسان نظم و دقت مي درچقمستحبات دين، كه  ديشما نگاه كن مثال
بعـد از ظهـر   پنجشنبه اطرافيان ايشان گفتند چون . اند هدست را نگرفت كي يها ناخن اند و تهشان را گرف دست كي يها ناخن ايشان

ودنـد و يكـي را   شان را در پنجشنبه گرفتـه ب  هاي يك دست لذا ايشان ناخن جمعه هم مستحب است، و ناخن گرفتن مستحب است
  .را دارد زيچ حساب همه ،قيآدم دق و آورد يبار م منظم و دقيق ورط نيآدم را ا نيد .هم براي جمعه گذاشته بودند

 حتـي   ديـن  .را هم در نظر بگيريـد ها  حرامو  ها حاللحاال شما خودتان واجبات و . بود مستحباترعايت ي دربارة جزئ مثاليك  نيا
ـ تغ تـان  يها قدم يرا برا  برنامه برويد، مسجد به ديخواه يم يوقت وارد دستشويي شويد، يام با كدام قد كند يم نييتع  و دهـد،  يمـ  ريي

 يو قلبـ  يفكـر  قيـ توجـه عم  كصرفاً يك وِرد زباني نيست، بلكه يذكر  دقت كنيد كه(ذكر داردهم  نهيآ نگاه كردن در يبراحتي 
 .كند يم ليتبد شده و منظم موجود حساب كيآدم را به  اين دين،و  )ه توجه كندر اين لحظه، به اين نكت: گويد به ما ميذكر ، است

  شده، درست و دقيق سخن بگوييد حساب يعني» تقوا در گفتار«
  سفارش  نيشتريبكه اند  گفته .دهد يم نظم در گفتار به آدميا چقدر . دهد يم نظم آدم بهغذا خوردن  درشما نگاه كنيد كه دين چقدر

خداونـد در ايـن آيـة شـريفه دربـارة تقـواي در كـالم        . اسـت  در كالم بوده اسفارش به تقو ،)ص(اسالم يگرام امبريپ طا توسبه تقو
نه  يدشده حرف بزن حساب يعني »اًقُولُوا قَوالً سديد«در اينجا  )70/احزاب(»اًيا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و قُولُوا قَوالً سديد«: فرمايد مي

 .شده و درست و دقيق سخن بگوييد حساب: فرمايد بلكه مي» !ديني حرف بزنيد، از خدا و قيامت حرف بزنيد«اينكه 

 يچـرا شـما بـاال    :گفـتم  - ميبا هم اخـتالف داشـت   يليخ ياسياز نظر فكر س كه- به مسئول آن روزنامهكه بنده بود  يا روزنامه كي 
كنـد   طور القا مـي  ايندارد؟  يلقائچه ا ياز نظر روان جمله نيا كه ديدان يشما م ؟»م استدانستن حق مرد« ايد هنوشت خودتان روزنامه

در حالي كه خود وجـود  » ميحق را به شما بده نيا ميخواه يم و ما رنديحق را از شما بگاين  خواهند يم يا عده كي! مردم اي«كه 
 »!ريسخت نگ« :گفتدر جواب بنده  شخصآن ... رديبگاز مردم ا حق ر نيا خواهد ينم ياست كه كس نيبر ا ليدل اين روزنامة شما

 .رنديگ يسخت م از شما امتيق روزدر را  چيزها نياولي  :گفتم

 سيابل يبرا ييجاديگر  ميباش »شده حساب«اگر ما /  كند يم ليتبد شده موجود حساب كيآدم را به  نيد
 ماند ينم يباق

 يبـرا  ييجا ، ديگرماند ينم يباق سيابل يبرا ييجاديگر  ميشده باش حساب و اگر ما واقعاً شده باشيم؛ واهد كه حسابخ دين از ما مي 
 . ماند ينم يباق مسائل غلطاز  ياريو القاء بس يپرداز و دروغ ييگو دروغ يبرا ييجا ماند، ينم يفتنه باق

 ةمسـئول روزنامـ  (يدعـائ  ي؛ آقادينگاه كن را) ره(حضرت امامرفتار و گفتار مثالً . كند يم ليتبد شده موجود حساب كيآدم را به  نيد 
ـ يخهـا   ماركسيسـت آن زمـان  در . ميبود )ره(حضرت امام اطراف يها طلبهجزء  - قبل از انقالب- كه ما فرمودند يم )اطالعات در  يل
 ها انقالب فئودال ندازنديراه ب خواهند يكه آخوندها م يانقالب نيا :گفتند يما ه ماركسيست .گري ادعا داشتند و قوي هم بودند انقالبي

ـ  . كردنـد  يهـا را مطـرح مـ    اختالف نيو ا ميندازيانقالب كارگرها راه ب ميخواه يما م ولي دارهاست نيزم يا اي عليـه   جـزوه  كمـا ي
 ئـودال گوييد كه امـامِ مـا ف   چرا شما مي! ندارد نيزم هم متر كي حتيما  كه امامِ مينوشت و در آن جزوه ميمنتشر كرد اه ماركسيست

هايي كه از پدرم به  زمين دارم؛ زمينمن  !ندارم؟ نيكه من زم ديچرا نوشت«: آن جزوه را ديدند، فرمودند) ره(؟ وقتي حضرت اماماست
، زميني هست كه به من ارث رسيده است و من مالك آن هستم، لذا شـما بايـد ايـن    نيخم روستاي ما در در. من ارث رسيده است

 !شده بودند چقدر حساب) ره(ببينيد كه حضرت امام» !خبرِ اشتباه را اصالح كنيد
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كه  نيست نيا يآموزش و پرورش اسالم /بهتر داشته باشد يزندگتواند  ، نميباشدن »شده حساب«كسي كه 
  دنماز را درست كن يتيشخص يةپا ؛ اول بايدبدهد ادينماز  ها به بچه اول

 اگر شما  :گويم ، مثالً اينكه مياز آموزش و پرورش دارم ييبنده انتقادها .باشدبهتر داشته  يزندگتواند  ، نميباشدنشده  آدم حساب اگر
 شـده حـرف بزنـد،    حسـاب  و عادت كنـد  و به آن نظم عشق بورزد ، طوري كه او بهديكرد ليتبد موجود منظم كيآموز را به  دانش
 تيدر اين صورت حدهد؛ شده انجام  را حساب شيرفتارها و شده استدالل كند ب حسا رد،يرا نپذ يهر حرف و رديشده حرف بپذ حساب

بـه   كـه اول  است نيا يآموزش و پرورش اسالم مينكن فكر. خواهد بود يآموزش و پرورش اسالم نيا ،دينده ادياگر نماز هم به او 
ـ  يماست، ول نيد ةميعمود خ و ماست نيامر د نينماز اولكه درست است ! بدهد ادينماز  ها بچه نمـاز   توانـد  يآدم نـامنظم نمـ   كي

 . دينماز را درست كن يتيشخص يةپا شما اول بايد. بخواند

  اين است كه را ياد بدهيد، » ...اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن«دعاي  اه هاينكه در مدرسه به بچبهتر از
ـ   بده ليبه ما تحو افتهي نظم وجودم كي بار بياوريد و شده ما را حساب ةبچ  هيد، در اين صـورت او خـودش ب

ذاتاً دنبال يعني او . حضرت بيايد و يك نظم عالي در همة عالم برقرار كند تا خواهد رفت) ع(دنبال امام زمان
نـامنظم   يمـذهب  يم و او مذهبي شود، يا تبديل بـه يـك آدم  نظم را به بچه نده نياحاال اگر  .خواهد بود نيا

» جو گير شدن«در اثر  يمدت كي ند يا اينكهك بيزار ميود كه در اين صورت ديگران را از مذهبي بودن، ش مي
شود ولي دلش دنبال گناه اسـت و لـذا    مي يمذهب اينكه ظاهراً اي .شود شود ولي بعداً المذهب مي مي يمذهب

 .كدام از اينها فايده ندارد كه هيچ. مخفيانه به دنبال گناه خواهد بود

تأكيد شده » ادب«بر روي  نيددر  قدر نيرا اچ/ است  »يشدگ نظم و حساب« نيد ةاز نقاط ثقل برنام يكي
 است؟

 از مـا دارد  يچه انتظـار  و خواهد يم چه برنامه از ما نيكه ا مييبگو و ميكن ليتحل رابهتر  يزندگ يبرا نيد يها برنامه اگر بخواهيم ،
تأكيـد شـده   » ادب«بـر روي   درقـ  نيا نيددر چرا  مثالً. است »يشدگ نظم و حساب« نيد ةاز نقاط ثقل برنام يكيبايد بگوييم كه 

ن  لْعبيدعِ ابنَك (شود ادب دياست كه بچه با يدورانگي، هفت تا چهارده سال فرمايد كه از مي) ع(است؟ چرا امام صادق سـ عبنَيس  و
يبؤَد نس عبنَيس نس عبس كنَفْس هأَلْزِم چـرا  يـا  ؟ شوددوران بايد باتقوا در اين  بچه كه چرا نفرمود )492/ 3/هيالفق حضرهيال من نَ؛يو

ـ فرمود بچـه با  چراشود؟  عابد و زاهد ديبچه باكه چرا نفرمود  ؟شودمؤمن  ديبچه با كه نفرمود كـار   هچـ  ادب؟ مگـر  شـود  »ادب« دي
داب راه رفـتن، آداب  آ دن،يآداب غذا خوردن، آداب لباس پوش ؛ مثلدارد يحساب كي يهر رفتار كه دهد يم اديادب به بچه  كند؟ يم

 .نوشتن

 ـ را بگ ييخواسـت مـدرك ششـم ابتـدا    وقتي ايـن بچـه   كه  دانم يم يرا دبستان اسالم يبنده دبستان  ،ردي
كـه   كـنم  يبچه بدهد، من باور نم نيبه ا بايخط ز دست باشد هاگر مدرسه نتوانست .باشد بايخط بچه ز دست

 ؛بچـه بدهـد   نيسواد و علم به ا باشد رسه توانستهمدحتي  يا بچه بدهد، نيبه ا نيدباشد مدرسه توانسته 
ـ فـرا بگ  و اگر رديگ يعلم هم فرا نم ،كه شلخته است يچون كس  اش دارد حـداقلِ  از اسـتعداد و حافظـه   ردي
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اي  موفق باشد، باز هم بـه آن فايـده   كنكور هم چنين كسي حتي اگر در .ندارد دهيفا اينو  كند ياستفاده را م
  . ستين يا افتهي چون آدم نظم ،ستين يآدم خودداراو چون  ،ده استكه بايد و شايد، نرسي

 روحـش   د،يخواهد رس يبهتر تيبه خالق كند، يبهتر كار م به خودش مشقّت ادب را بدهد، ذهنشكه  يكس
ـ از قاگـر   براي او. افتد يمبرايش اتفاقات خوب  ةهم و در يك كالم؛ شود يم تر فيلط ـ   امي ) ع(نيامـام حس

  .محبت پيدا كند) ع(تواند بفهمد، احساس كند و به امام حسين بگوييم، او مي

 ليتبد موجود منظم كيآدم را به  ينيدستورات د ةمجموع /ميشده رفتار كن دوست دارد ما حساب نيد
 كند يم

 شما بـه   مگر ؟يپرداز يبه نظم م قدر نيا ،يبپرداز ينيد مياز مفاه يليبه خ نكهيا يجا بهشما چرا  :نديگو يم به بنده حاًيصر ها يبعض
ـ د« كـه  اسـت  نيا ، ولي برداشت من از دين،ما هنبود يروز هم نظام كيحتي در عمرم  من: ميگو يم ؟يعالقه دار يگر ينظام  ني

 ينـ يدسـتورات د  ةمجموعـ  نميب يم كنم ينگاه م ينيدستورات د ةكه از دور به مجموع يوقت »ميكنار شده رفت دوست دارد ما حساب
كه  كسي است به معناي و هم است» مؤدب«به معناي در واقع » منظم«گويم  وقتي مي .كند يم ليتبد موجود منظم كيآدم را به 

 . كند يتلف نم، يعني كسي كه وقت خودش را زمان خودش ارزش قائل است يبرا

  رَ« :فرمايد ميديني كهراً يةٍ خَيثْقالَ ذَرلْ ممعنْ ينْ *هفَمم و رَها يةٍ شَرثْقالَ ذَرلْ ممعگـر بـار    آدم را حسـاب  نيد نيا )8و7/زلزال(»ي
شـما خـودت خـواب    « :دميپرس )ره(احمد آقا فرزند حضرت امام ديمن از حاج سكه  فرمودند مي دياز مراجع بزرگوار تقل يكي .آورد يم

ـ را خواب د )ره(بله من امام :گفتند شانيا ».يدكن فيمن تعر يبرا موردي هستاگر  ؟ديا هديرا د )ره(حضرت امام امـام بـه مـن     دم،ي
 از تو خواهند پرسيد كه چرا دستت را تكان دادي؟ در اينجا ،يتكان بده دستت را حتي اگر! گفتند كه احمد آقا مواظب باش

و  دو نمونه از احكام دقيق دين؛ خمس / استانسان  احكام دقيق دين، حسابگر شدنبسياري از اثر وضعي 
حج   
 كـس  چيهـ . ديخواهـد رسـ  ي بهتـر  يزنـدگ  و به خواهد داشت يموفق يگر زندگ و آدم حساب آورد، يگر بار م آدم را حساب نيد نيا 

 .كند ينم ليتبد گر موجود حساب كيانسان را به  قدر نيا ،نيمثل د يعامل چيبرسد و هبهتر  يبه زندگ يشدگ بدون حساب تواند ينم
و بـا احكـام    !كند يم ليتبد حسابدار برجسته كيشما را به  اين و يرا داشته باش اموال خودتحساب  ديبا يمسائل مال درمثالً شما 

  .  بسيار دقيقي بايد خمس اموال خود را حساب كني و بدهي

 است يك نمونة ديگر، احكام و آداب حج.  ،زئيـات  بـراي كسـاني كـه از ج    شـايد كه  دارد يقياحكام دق قدر نيااعمال و مناسك حج
در مـا   يوضـع  اي يتياثر ترب كي دينبا به نظر شما اين احكام دقيق،. بكشدماه طول  كي باًيتقر آموزش دقيق حج احكام خبر ندارند،

شـده،   حسـاب  گر، توانيد پيدا كنيد كه اين اثر را نداشته باشد و ما را به يك آدم حساب را مي نيبخش داصالً شما كدام  !داشته باشد؟
 !كند؟ تبديل نمي بمؤدو منظم

 ستين اردنيدخوب  اي ست،ين نداريد يا ،آدم شلخته

 كنـد كـه جمعـه بايـد بـا       و تأكيـد مـي   است مقيد به جمعه شما ببينيد كه دين ما چقدر. ذاردگ ما براي تفريح هم وقت مي نيالبته د
تأكيد شده است كه حتي اگر عطر نداشتيد، ، ولي در روز جمعه عطر زدن مستحب استمثالً  .روزهاي ديگر هفته تفاوت داشته باشد
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شـدگي عـالم جلـب     اين مسائل، توجه ما را به حسـاب . كند چون روز جمعه با روزهاي ديگر فرق مي. قرض كنيد و حتماً عطر بزنيد
 .كند مي

 ـ خوب د اي ست،ين دار نيد ياشده است، آدم شلخته  حتماً حساب دار نيآدم د .ميكناصالح  نيمان را از د برداشت بياييد  سـت؛ ين دار ني
 يكسـ  هـر  :فرمـود  به اصـحابش عاشورا روز صبح  )ع(نيامام حس. باشد هيتر از بق شده حساب يليخ است، بايد مثالً كسي كه هيأتي

ات را  بـرو بـدهي  : حضـرت فرمـود  . هستم من بدهكار :نفر گفت كي! برود و نماند و از مال مردم در مال او هست، اينجا دارد يبده
از حضـرت   بعداً. شود اش پرداخت مي كه بدهي مطمئن شد او را فرستاد وبه او داد و  يكرد و پول دايرا پ يغالم كي او. نپرداخت ك

  !بايد دقيق و حسابگر باشد يتأيه بچه. بماند و شهيد شود) ع(اجازه گرفت كه پاي ركاب امام حسين

 شده بود يك آدم حساب» غالمعلي رجبي«شهيد 
 ـ « ديمـداح شـه  به شما معرفي كـنم؛   - شناختم يمايشان را  يكه كم ييشهداميان از - شده حاال يك آدم حساب  .»يرجبـ  يغالمعل

ـ  .بود تياز طواغ يكيكه معاون  بود يياز افسرها يكي ةرانند و ، سرباز بوددوران طاغوت در شانيا  هـا  ياز مهمـان  يكـ ي در روز كي
حـالل   نهـا يمـال ا «كـه   شد و پدرش به او گفتـه بـود   محسوب مي درباراي آنجا فض چون اما. بمانددر آنجا تا شب  شود يمجبور م

وقتـي بـه خانـه بـر     . ، حتي يك لقمه هم از غذاهاي آنجا برنداشت كه بخوردبود تيآنجا در مأموركه آخر شب  تا غالمعلي» ستين
رفتم نانوايي و يك نان خريدم و و دم فرصتي پيدا كر يك فقط: گويد او مي تا شب چيزي نخوردي؟ :پرسد يمادرش از او م گردد، مي

   . خوردم و بالفاصله برگشتم و كارم را ادامه دادم
 كـه االن شـما بلـد     )هـا  نوحه(شعرها نياز مشهورتر يبعضشود، و  شعرهايي كه شهيد غالمعلي، سروده بود شايد چند جلد كتاب مي

ـ  :گويد شهيد غالمعلي مييكي از دوستان . است يرجب يغالمعل ديشه نيهمهاي  سروده از ديهست  غـات يتبل بـه واحـد   يجـوان  كي
 شـهيد . شما همين شعر را بـراي مـا بخوانيـد    قشنگ است، يليخ كه ما هديشن ديشعر جد كي: و به شهيد غالمعلي گفتآمد  گردان
هـاي   از سـروده ديد كه اين يكـي   يغالمعل شهيدوقتي آن جوان شروع كرد به خواندن شعر؛  .گفت كاغذ بياور كه بنوسيم يغالمعل

مانـده   يورطـ  نيمن همـ  :ديگو يمدوست غالمعلي . خودش است، ولي چيزي نگفت و شروع كرد به نوشتن و تا آخر شعر را نوشت
آن جـوان  . غالمعلي شعر را نوشت و شب هم رفت در گـردان و آن را خوانـد   !گويد اين شعر خودم است؟ كه چرا غالمعلي نمي بودم

از غالمعلـي پرسـيدم چـرا بـه او نگفتـي؟      : گويد دوست غالمعلي مي» !ام شعر را من به غالمعلي داده اين«گفت كه  هم به همه مي
  .، اين شعر را آورده بود و من نخواستم حالش گرفته شودو يك شور و حالي دل سوزِ كيبا  او :فتگ

 مـداح  نفـر  قبل از ايشان چند . ه بودنددكر مجلس روضه دعوت ايشان را براي بار يك. قوي بوديك مداح برجسته و  شهيد غالمعلي
. كنـد  خواند و تمـام مـي   شد، ايشان خيلي مختصر مي ميوقتي نوبت ايشان . شد شانيتا نوبت ا خواندندبودند،  تر فيضعكه از ايشان 
شـهيد غالمعلـي    !قدر مختصر خواندي؟ آنها همه مقدمه بودند براي اينكه شما بخـواني  چرا اين: گويد خانه به ايشان مي بعداً صاحب

طـوري   ايـن  ،بخـوانم  گـر ياز دوسـتان د  تر ياگر قو دميمن دو . ستين گريدها با هم گرفتن مداح  يشتمحل كُ كه هيأت«: گويد مي
  »...شود مي

» مخلص باش«/بود» اخالص«صفت برجستة او ود؛ شهيد غالمعلي كسي بود كه با برنامة دين زندگي كرده ب
 داشته باشخودت را هم  تين حسابِ يعني

 خواست  ، در يك جلسة روضه مي)با هم دوست بودندو (مند بود يكي از مداحان بزرگوار و مشهور، كه خيلي به شهيد غالمعلي عالقه
اي متناسب بـا   شود كه آن مداح بزرگوار شعر خوب و قوي شهيد غالمعلي متوجه مي. را بخواند) س(روضة دو طفالن حضرت زينب
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ولـي در آن جلسـه،   . گفته بود و در دست داشت) س(اقاً خودش يك شعر خوب براي دو طفالن حضرت زينباتف و اين روضه ندارد،
بيند كه عجـب   گيرد و مي او هم شعر را مي. دهد تا دست به دست به آن مداح بزرگوار برسانند رود و اين شعر را مي خودش جلو نمي

 .اين شعر مال شهيد غالمعلي استشود كه  كسي هم متوجه نميو . خواند شعر خوبي است و مي
 كنتـرل   رفتـار خـودش را  كسي كه كارهايش حساب و كتـاب دارد، كسـي كـه    شده و منظم،  يك آدم حساب«گويم  بنده به اين مي

 ليتبـد برده و آن را بـه يـك سـرباز     پادگاندر يك را  خودش روحانگار او  »جواب بدهد شداند كه بايد براي رفتارهاي و مي كند مي
كـه بـا    بـود  يكس شانيا .و كتاب دقيق دارد عالم حساب كه ستدان يم ايشان .كند دهد و آن هم عمل مي ه آن فرمان ميو ب كرده

ـ را هـم ز  »اخـالص « مـا يعنـي  . بـود اخـالص   هم اش صفت برجسته و بود كرده يزندگ نيد ةرنامب مـنظم بـودن و    ةمجموعـ  ري
ت   حسـاب كتـابِ   يعنـ ي »مخلص بـاش « .كنيمترجمه  يشدگ به حساب توانيم هم مي اخالص را يعني .ميآور يم يشدگ حساب نيـ

 .خودت را هم داشته باش، و نيت خودت را هم كنترل كن

  كند يشده كنترل م حساب ي خودش را همها تيندار حتي  آدم دين /يولنگار ي وشلختگ يعني ينيد يب
 يعنـ ي ينيد يب !داشته باشند؟از دين  يو قشنگ و عال كيش يها تقدر برداش نيا مردم كه ميكن ينم يمعرفاي  گونه بهرا  نيما د چرا 

هاي خودش هم دقـت   دار حتي روي نيت آدم دين يولو هر كاري را انجام دهد،  را بزند يهر حرف ، يعني انسانيولنگار و يشلختگ
  . دنگران است كه نيتش خراب نشو. هم نخورد به تشين كه كند يشده رفتار م حسابكند و طوري  مي

 كـه فرمـود   كشـد  مي) ع(از امام صادق تيروا اينكار به كه  كنند يشده كنترل م را حساب شان يها تين قدر نيا نياز مخلص يبعض :
االن  چرا هيچ عملي در پروندة او ثبـت نشـده اسـت؟    :نديگو ياست؛ مالئكه م ديشان سف اعمال ةپروند امتيروز ق نياز مؤمن يبعض
چيزي در پروندة اينها نوشته نشده است؟  چيچرا ه ديدان يم :ديفرما يخدا م شود؟ يم چگونهب كتابش اش چند است؟ جمع حسا نمره

 هـم  هسـت  شان يها شانه يكه باال يكلَمشان حتي دوست نداشتند كه اين دو تا  دادند، ته دل انجام مي بكار خو يوقت چون اينها
بـا خـودم   آنهـا نيـز   حسـاب و كتـاب    و. ها ببينند و بنويسـند  ازه ندادم اين ملَكلذا من اج. خواستند كه خودم ببينم ميفقط  ، وننديبب

ي إِنَّ للَّه عباداً عاملُوه بِخَالصٍ منْ سرِّه فَعاملَهم بِخَالصٍ منْ بِرِّه فَهم الَّذينَ تَمرُّ صحفُ.(است فُوا بـقإِذَا و ةِ فُرُغاً واميالْق موي مه  ه يـدنَ ي
وا مي فَقُلْت هرُّوا إِلَيا أَسرِّ منْ سا ملَأَهالَى متَع؛ عدة الـداعي و نجـاح    لَايمنَهيب و نَهيا بلَى مفَظَةُ عالْح عأَنْ تَطَّل ملَّهفَقَالَ أَج كذَل مل و

  !وجود داردهم  يسطوح چنين كي كرد ينم آدم باور ،ات بيان نشده بوديروادر اين اگر  )207/الساعي
 بـه يكـي از   ) ص(اسـالم  يرسـول گرامـ  . و از قرآن برايم بخـوان  يمعرف منخودت را به  نيد: آمد و گفت) ص(نزد پيامبر شخصي

بـه ايـن    كه آخرش خواند شيرا برا »إِذَا زلْزِلَت الْأَرض« ةسور نيز او. دبخوان او يقرآن را برا يها از سوره يكي اصحاب فرمودند كه
ـ مـن ا . است يكافهمين براي من : آن شخص گفت »هو منْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا يرَ فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه« ديرس آيه  ني
ه   : لَ أَنَّ رجلًا جاء إِلَي النَّبِي ص فَقَا (.پرستم يمرا حساب كتاب دارد  قدر نيكه ا ييخدا لِّمـعلٍ ي جـإِلَي ر هفَعفَد ، اللَّه كلَّما عي منلِّمع

ه فَقَـد    بِذَلك النَّبِي ص فَقَالَ فَأُخْبِرَ .حسبِي: قَالَ الرَّجلِ... رهي رايالْقُرْآنَ فَعلَّمه إِذَا زلْزِلَت الْأَرض حتي بلَغَ فَمنْ يعملْ مثقال ذره خ عـد
 )10/495/تَفْسيرُ روح الْبيانِ ؛فقْه الرَّجلِ

شده عمل كني، به اطرافيانت  خواهي حساب اگر مي /ستين رانهيسختگزندگي  يشده به معنا حساب زندگي
   كرد ينم ليرا به همسرش تحم خود زهد) ع(نيحس امام /سخت نگير

 باعـث   و كند يمنتقل م افرادرا به  يشدگ حساب نياست، و ا دهش بحسا ارياست كه بس نيا نيد ةبرنام ةبرجست يها يژگياز و يكي
اين معنـا   به گيشد حساب ،ستين رانهيسختگزندگي  يشده به معنا حساب البته زندگي. كنند شده عمل حساب اريبس شود كه آنها مي
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ـ آقامثالً . رديگبيد با اطرافيان خودش سهل آدم با .قرار دهيمو فشار  يخودمان را در سخت انياطراف نيست كه  خواهنـد  يكـه مـ   ياني
به  تيعرفان و معنو ديتاسا يها هيتوصجملة از  .رنديسخت نگ همسرشان بهوقت  كي ، مراقب باشند كهكنندشده عمل  حساب يليخ

چيز را مراقبت كني، به اطرافيـان خـودت فشـار     خواهي همه مي اگر خودت !ريسخت نگهمسرت به «است كه  نيا شان يشاگردها
  »كنند همراهي ميبا شما داشتند، را هرچقدر كه ظرفيتش  و اگر خودشان خواستند، ور و به آنها سختگيري نكن، اگر آنها توانستندنيا

 شـما  : آمـده بودنـد بـه حضـرت گفتنـد     ) ع(اي كه به خانة امام حسين عده .كرد ينم ليرا به همسرش تحم خود زهد) ع(نيحس امام
طوري دوست داشـته و از پـول    همسر من اين: ايد، حضرت فرمود قشنگي براي خانة خود تدارك ديده) هاي پشتي(ها  ها و پرده فرش

ك أَشْـياء     ): ع(امام صادق(خودش اينها را تهيه كرده است نْزِلـي م نَـرَى فـ ولِ اللَّهسنَ را ابع فَقَالُوا ي يلنِ عنِ بيسلَى الْحع مخَلَ قَود
 ا وهنَكْرَهشْتَرِينَ منَّ فَيهورهيهِنَّ مطفَنُع اءالنِّس جارِقُ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَونَم طٌ وسب هنْزِلي مئْإِذَا فا ششَي نْهلَنَا م سنَ لَي 6/476/؛كافي ء( 

 را  گـران يدل د«: گويد مي كه ميارحساب هم د كي چون ما. شود پيش ما اذيت نمي كس چيه ،جانبه باشد همه ما يِشدگ حساب اگر
يي اسـت كـه بايـد رعايـت     ها جزء حساباينها هم » ريسخت نگ انتيبه اطراف«: گويد مي كه ميحساب هم دار كي »اوريبه دست ب

  .كنيم

وجود  ما نيد يها هيدر تمام توص شدگي، و حساب ظمن /از ما چه انتظاري دارد؟) ع(كنيد امام زمان فكر مي
  دارد
  يشاه  ده و دوزار دستمزد من :گفت ايشان. بدوزد تا برايم مرا به او داد يلباسكه  كند نقل مي )ره(اطيخ يرجبعل يرد آقامو دركسي 

ايشـان   ؟گردانـي  ه برمـي چـ  يبـرا : گفتم. برگرداند وقتي لباس آماده شد، و لباس را تحويل گرفتم، ايشان ده شاهي به من .شود مي
اين پول اضافه بر  لذا. نگرفت م راوقت شتريدو روز ب يول رديگ يوقت منيم از من دو روز و لباس، اين  دوختن كردم يفكر ممن : گفت

ايشـان  . ايشان قبول نكرد و پول اضافه را به مـن پـس داد   اصرار كردم ههرچولي  !هستم يمن راضخُب،  :گفتم. دستمزد من است
كـه   كنيد كه موالي ما از مـا چـه انتظـاري دارد؟ همـين     شما فكر مي .نددز يسر م شانيامام زمان ارواحنا له الفداء به ا كه كسي بود
 .زندگي كنيم شده حساب شده رفتار كنيم، حساب

 ـ  يهـا  از آدم يبعضدهد ولي  شدگي اهميت مي قدر به حساب دين ما اين ـ از د خبـر  يب مقـدار   يـك رونـد و   غـرب مـي   وقتـي بـه   ني
شـدگي، در ديـن خودمـان     حسـاب  در حالي كه خيلي بيشـتر از آن  !كنند د، غش ميبينن شدگي برخي از رفتارها را در آنجا مي حساب
 نيبهتـر ، تيدر هنگـام وصـ  كه هر كسـي   - خودشان تيدر آغاز وصو  شهادت ةدر لحظ )ع(نيرالمؤمنيأم كه ستين ليدل يب .هست
ه و نَظْـمِ         أُوصيكُما و جميع ولَـدي و « :ديفرما يم بر نظم تأكيد - زند يخودش را م يها حرف نْ بلَغَـه كتَـابِي بِتَقْـوى اللـَّ مـ ي و لـأَه
از روي تعـداد دفعـات   در روايات به دنبالش بگرديـد و  بخواهيد » نظم«صرفاً با همين لغت  شما نه اينكه )421/البالغه نهج(» أَمرِكُم

 .وجود دارد ما نيد يها هيدر تمام توص شدگي، ابو حس ظمن نياروحِ  تكرار شدن كلمة نظم، بخواهيد به اهميت آن پي ببريد بلكه

  


