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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 18/09/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( دوم) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           

 

 برای سالمتی خودتان صلواتی ختم بفرمایید.

 صلوات دیگری بفرستید. جهت برآورده شدن نیازها و رسیدن به درجات اعلی اعلیین،

، مطالب زیادی را بررسی «عمل»مبارکه زلزال با توجه به مباحثی که قبال مطرح شد، به ویژه در مورد در باب سوره 

 کنیم. که سیر تدبرمان کامل شود از تدبر در دعا استفاده میایم. برای اینکرده

دعاها فردی نیست پندارند، رود. برخالف آنچه افراد میمی« سازینظام»در سیر روشی تدبر در دعا به سمت و سوی 

سازی است. حتی کلمات به کار رفته سازی دارند. اصالح وضع امت، اساس نظامو اکثر قریب به اتفاقشان بحث نظام

ای است. شود. ثمرات دعا جامعههم بر مدار امّت است و در وهله بعدی شامل اصالح فرد و محیط اطراف او می

دانند. دهند و گناه امّت را گناه خود میعنی خودشان را در امّتی قرار می؛ ی«اللهم غفرلی الذنوب..»فرمایندوقتی می

ای که پدر و مادر برای فرزندانشان این شأن را قائل هستند که همه تقصیرهای فرزندان را بر عهده خود مثل خانواده

 گیرند. می

آید که این سوره را بدالیل مختلفی به نظر میسازی در امّت و فرد را دارد. دهد که قابلیت پیادهالگو و مدلی به ما می

کننده آوریم که بسیار مهم هستند و دقت بر روی آنها کمکهایی را بدست میگزاره توان در تدبر دعا دید.می

 است. 
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 کنیم.ها بدست آمد که آنها را مرور میسری گزارهیک« فی الطلب حیات طیبه و یسیر االمور»طبق دعای 

گیری عمل و انجام کار توفیقی است که برای انسان و جامعه اهمیت اساسی دارد، چه در شکل در« سهولت» -1

 چه در میزان عمل و چه در حد نصاب رسیدن عمل و چه در رسیدن به غایت هر عمل.

اگر سهولت انجام کار مختل شود و اختالل در سهولت انجام کار به منزله اختالل در موارد یاد شده است. شکل 

-سازی کرد. باید سهولت در انجام کار اصل مهمی باشد در نظامها را وارد نظامشود. باید این گزارهعمل مختل می

دهیم. عمل خیر و عمل صالح ها قرار میترین توفیقات است. سهولت را در نظامسازی. تسهیل در انجام کار از مهم

 .محور اولشود باید انجام دادنش ساده شود. این می

یعنی ایجاد سهولت در کارها برای دیگران. مثال برای « سازیسبیل»، کلمه مناسبی برای این کار است. «سبیل»لمه ک

-کنی و کمک خود را از طریق آنها در اختیار قرار میروی و به آنها اعتماد میها میانفاق کردن به سراغ خافراد یِّر

 دهی. 

سازی کنند. ای باید در آنجا سبیلدر آنجا کارها سهل نشده است و عدهخورد یعنی هر چیزی در جامعه به معضل می

سازی از مسائل کالن است. در بحث فردی و کالن مسائل سازی با زندگی فردی متفاوت است نظاممباحث نظام

 شود. متفاوت می
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 تسهیل امور به معنای تفصیل کارآمد یک امر تا شدن مطلوب آن است.  -2

توان آن را به مراحل قابل انجام به سهولت تبدیل کرد. تبدیل گوییم که میمی« امر»دارید که به آن ای فرضا پروژه

سازی و رفع شود تیسیر که به آن خرد کردن، برداشتن سواالت اساسی و روشامر به مراحل قابل انجام به سهولت می

فرایند تسهیل آن مهم است. در تیسیر « تفصیل» سازی ارتباط دارد واز جهت روشن« تبیین»با « تیسیر»ابهام است. 

باشد. سهولت انجام کار به بندی برای رسیدن به غایت امور مهم است و این عدل سهولت انجام امور میامور، مرحله

 گردد.عامل مربوط است و تیسیر امور به کار برمی

 مثال امر: آموختن زبان انگلیسی 

ها آماده است و اگر در روز دو ساعت دیهایی فراهم شده است و سیآن کتاب که برایشود اینتسهیل این امر می

-سازی میساعت زبان را یاد بگیری. حاال کسانی که اهل این کار هستند، فشرده 200شود با بخوانی در نهایت می

 کنند. کنند و تسهیل در امور ایجاد می
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تند که تیسیر در امور ایجاد کنند. مثل ایجاد خریدهای در امور مادی برای جلب مشتری مردم خیلی خوب بلد هس

 کنند. اینترنتی که با ساده کردن کار جلب مشتری می

ها را راغب کنیم به نمازخواندن. باید نماز خواندن را تسهیل کرد. در روایات آمده که خواهیم بچهحاال فرضا ما می

نید. نگو بچه است و او را رها کنید. تا سن بلوغ او را به هر فرزندانتان را از هفت سالگی وادار به نماز خواندن ک

طریقی وادار کن، پول خرج کن، پارک ببر و ... تا او نمازخوان شود. در فجر اول به دختر که نه سال دارد، سخت 

است. اما در نگیر. اگر نماز نخواند به روی او نیاور. بگذار به همان طریق ادامه دهد و فکر کن که نمازش را خوانده 

فجر دوم که دوازده سالش شده است، باید به سراغ اصول دین برود و تحقیق کند تا نمازخوان شود. بعد از این دیگر 

ها القایی ای. کار کردن با بچهکند و او را به جهنم سوق دادهرهایش کن. االن وقت اصرار نیست چون او لج می

را نمازخوان کرد. در هفت سال اول و نیمه اول هفت سال دوم، القاء خیلی توان با القاء به بچه، او است. گاهی می

کند. ایجاد ترغیب به نماز برای کودکان دوره مهم است و بعد از آن القاء حالت دروغ گفتن را در بچه تداعی می

ایند انجام کارهایی دوم رشد این امری است که باید تیسیر شود. مردم در این موضوع خیلی گرفتار هستند. ما باید فر

 که در جامعه برای مردم سخت است را تیسیر کنیم. 

خداوند برخی اعمال را دوست دارد و از برخی اعمال ناخوشایند است. عمل همراه با عامل به صورت  -3

 و ناخوشایندی(« کراهت»)بحث دوست داشته باشد یا نداشته باشد.تواند مجزا، خداوند می

رود، در خودش ناخرسندی و نارضایتی از جانب خدا و به کار می« کراهت»ببرد اما وقتی بکار « سخط»توانست می

ایجاد عدم مطلوبیت )خوشی، لذت، یسر و راحتی( در عمل از جانب خداست. هرکاری را که خدا کُره داشته باشد 

ست و خوشی ندارد. ناخرسندی و نارضایتی و کره در درون آن کار است و خودش هم مطلوب عامل نیست و عُسر ا

 چون جنس انسان خدایی است خوشی در این امور برایش نیست. 

قرار داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین برخی اعمال، اعمال « فطرت»تواند در مسیر می« عامل»و « عمل»بنابراین 

« مطلوب»و « مستحب»، «ورمیس»و اگر اعمال فطری باشند، « معسور»گویند یا « مکروه»غیرفطری هستند که به آنها 

 تواند با آنها طلب حبّ خدا را بکند. این مکروه، فقهی نیست بلکه ناخوشایندی است. شوند و فرد میمی
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را  سیر فطرتد در مشود، در مسیر فطرت و در خالف مسیر فطرت. فرعامل هم به همین ترتیب به دو دسته تقسیم می

 و« ناراضی»ی و دوم« راضی»گویند. اولی « فاسد»، «باطل»، «طالح»گویند و در خالف مسیر فطرت را « صالح»

 است.« ساخط»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است و دوره دوم « طیب»های مراحل بلوغ ارتباط دارد. دوره اول علت تغییر اسامی در عامل به علت وجود رتبه

کند.  ختلفی پیدا میهای ماست و در مسیر فطرت بودن و رشد، حالت« ایمان»دوره چهارم « حسن»و دوره سوم « خیر»

 گردد.عامل در مسیر فطری خودش دارای اسامی و عناوین متعددی می

متصل یا « خالق»خود را به « عمل»بوسیله « عامل»انسان را به عمل واگذار کرده است. « قرب»خداوند سیر  -4

 دهد.در معرض قطع قرار می

گفته « کفر»دهد به آن احساسش د دست میتواند از خدا قطع شود، وقتی احساس قطع شدن به فرهیچکس نمی

« رسول»تحقق پیدا کند. عامل متصل کننده را « قرب»و « وصل»یابد تا می« بساطت»شود. در واقع عمل است که می

گویند. رسول خودش عمل است. عملی رسیده به خدا. عمل، مخلوق است و از فرد جدا است. عامل و عمل در 
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شوند. عمل عینیت دارد، مخلوق است، از فرد جداست. در نهایت عامل و عمل به ینهایت به شکل عمل ارزیابی م

 اند.شوند. عامل و عمل به شکلِ عمل قابل رویتشکل عمل ارزیابی می

های این عامل، انقالب الِمی را در ذهن بیاورید که عامل به اعمال صالح بوده است. مثل امام خمینی)ره(، ویژگیع

ها نتیجه اعمال خودش بود و پدر و مادرش و کس او را در عمل خالفی ندید، ویژگیکه هیچینکردن بوده است و ا

وآله(، نه از وعلیهاهللاند. این داستان نه از پیامبر)صلیگیری عمل او چندین نفر نقش داشتهمعلمین او. در شکل

تا به امام خمینی)ره( رسیده است. روز السالم( آغاز شده السالم( بلکه از حضرت آدم)علیهحضرت ابراهیم)علیه

گوید او عمل من است. او را سنگینی عمل خود بیند میالسالم(، امام خمینی)ره( را میقیامت وقتی حضرت آدم)علیه

شود که دیگر عاملش یک نفر نیست. روز قیامت وزن کند. اعمالی پیدا میبیند و این مسئولیت فرد را زیاد میمی

 اند. گیری این عمل نقش داشتهست چون به صورت مشارکتی در شکلاعمال با عمل ا

شناسی باید گذارند و دید تا فهمید که مولودی که هست، حاصل ساعته جنینبرای فهم این موضوع یک دوره یک

 عمل است و خودش عمل است. 

بیند؛ بینند. هرجا گرایش میمیشود فقط آدم های متعددی هستند اما وقتی محشور میدر صحنه قیامت و حشر، انسان

کند یعنی ارتباطی با او ندارد. مثال در صحرای مشحر اگر مومنین را دید به یعنی عمل مال اوست و هرجا فرار می

بیند. اگر کند چون با آنها نسبت نمیهایش فرار میکند؟ از پدر و مادر و بچهرود، یعنی چه که فرار میسمتشان می

وآله( جزء عمل او قرار گرفته است. در علیهاهللوآله( قرار گیرد یعنی پیامبر)صلیعلیهاهللبر)صلیکسی در آغوش پیام

شود عمل تو. باید وآله( چندین  عامل دخیل بوده است اما به صرف محبت تو، او میعلیهاهللساختن پیامبر)صلی

 نسبت خودت را با عمل حفظ کنی و قطع ارتباط نکنی.

توانید به کنید مبینید که چقدر میگونه نگاه میعامل به عمل محبت است. وقتی اینعاملِ الحاق  -5

 وآله( نزدیک باشید.علیهاهلللیپیامبر)ص

شود. از بین ها در جامعه منجر به ازدیاد اعمال صالح میبه بدی« کراهت»ها و به خوبی« محبت»در واقع باال بردن 

شوند شود. این موارد میها منجر به ازدیاد اعمال باطل مییش و رغبت به بدیها و ایجاد گرابردن محبت به خوبی

 سازانه.فرصت و تهدید نظام
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شود. شکستن هنجارهای دینی و ایجاد سهولت در امور شر و گناه در جامعه از یختن قبح اعمال، گرایش به بدی میر

باال بردن محبت به خوبی هاست و کاری نکنند « معروفامر به «. »امر به منکر»شود های شیطان است و این میحربه

 که انجام کار خوب سخت شود.

 

 شوند. سازی در حوزه اعمال میمحبت و یُسر، غضب و عسر محورهای اصلی در نظام

کنند اما ها تداخل پیدا نمیشود ولی وحدت نفوس ممکن نیست. نفسطبق قاعده عمل، وحدت اعمال ایجاد می

 از وحدت چند نفس ایجاد شود.شود عملی می

 کنیم.سازی استخراج میکنیم و از آن مبانی نظاممبانی فکری صاحب اثر دعا را جستجو می 

 تر است. تر است ولی کاربردیاستخراج مفاهیم از دعا و نظام دادن به آن نسبت به قرآن سخت

اعمال بد را دوست داشته باشم هرچه از اعمال  گیرد تا این مرحله، این است که من نبایدآنچه در ذهن فرد شکل می

کنید. نباید عملی بد برایم خواستنی شود که میل به عمل پیدا کنم یا انجام آن بد بیشتر بدتان بیاید بیشتر دوری می

نسبت به عمل با هم هستند. یا باید سهولت در عمل منفی را بگیرم یا « حبّ»و « سهولت»کارها برای من راحت شود. 

 کنند. ها را باز میرا کنترل کنم. سهولت و حب دو دست هستند که با هم گره حب
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آدم کارهای خوب را دوست دارد اما برایش سهل نیست و کار بد را دوست ندارد ولی انجام آن برایش سهل است. 

است و شدن، صفت «مجاهد»گیرد. فرد به کاری زیاد باشد در معرکه آن عمل قرار می« محبت»وقتی میزان 

 کردن، عمل است. «جهاد»

های عینی، امر است. مجاهدت هم، عمل است و مجاهدشدن، صفت است. جهاد در راه جهاد در راه خدا در صحنه

شود. او حق السالم( عمل شاخص امر جهاد میهای عینی، عمل است. این عمل در امیرالمؤمنین)علیهخدا در صحنه

دارد ولی در این مرتبه علمی که خودش هست. در دنیا اگر کسی حق جهاد  شود. فرد این جهاد را دوستجهاد می

 شود. در اینجا حب کاملی است و معادل توان می« حبّ»رسد. خودش را ادا کرده است، به آن درجه می

فرد این جهاد را دوست دارد ولی در این مرتبه که خودش هست. در دنیا اگر کسی حق جهاد را ادا کرده است به 

 شوند. هاد امیرالمؤمنین ملحق میج

 گیرد. محبت عاطفی است.گیرد و محبت در رویکرد فرد نسبت به کار قرار میتسیر در فرآیند انجام کار قرار می

شود کارهایی که می« منکر»شود. شود کارهایی که انجام آن با سهولت و محبت فطری انجام میمی« معروف»

ای جلوه کرده است و هم سهل شده و هم محبوب شده توسط تبلیغات رسانهسهولت و محبت فطری ندارد ولی 

 است. 

ممکن است چیزی در ذات خودش خیر باشد ولی به دلیل شناخت انسان نسبت به آن کره داشته باشد. این یعنی 

ک حبّ داند ممکن است خیر نباشد. برای خیرشناسی کره و حب فرد مالک نیست بلکه مالانسان هرچه را خیر می

 شود. به فرد اعالم می« فطرت»و « عقل»و « امام»و « رسول»خداست که از طریق 

 یکپارچگی توحیدی در موحدین است، عمل مورد محبت همه موحدین. فطرت:

 های متصل به خداعمل مورد محبت انسان عقل:

 عمل متصل به شریعت.  امام و رسول:

 این باشد، اشتباه است.شوند مالک خیر. اگر غیر از این موارد می



9 
 

سنجیده شود. در غیر این صورت امر به « شرعی»و « عقلی»، «فطری»باید با معیارهای « یُسر»و « عُسر»، «حبُ »، «کُره»

 شود به منکر گرایش داشت و آن برای فرد امری راحت باشد. دهد، میشود. این نشان میمنکر و نهی از معروف می

سال با فضای مجازی بعد همه مراحل  14تا  7ود. مثال راجع به راهکارهای مواجهه سن باید امور جزیی و تفصیلی ش

یعنی مشخص واضح « میسور»کار مشخص شود. بعد همه این موارد معلوم باشد تا بتوان مشکل و مسئله را حل کرد. 

 تببین شده، نیازهای نسل جوان امروز باید تفصیلی شود تا از حالت عسر خارج شود. 

 

 سازی یعنی امور معسور )خیرا( را به یسر تبدیل کنند. این کار در دنیا در حال انجام است.امنظ

 

 باشد.مان میهای مفقوده ما در فهم به خاطر نبودن دعا در سیستم مطالعاتیخیلی از حلقه

*** 
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  ساعت دوم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

سازی را های مربوط به مسائل نظامیک راه این است که بگذاریم دعا را خودتان تا هفته آینده بررسی کنید و گزاره

 سراغ دعای بعدی برویم.به استخراج کنید و ما 

 پیش برویم. ،کنیم و تا جایی که زمان اجازه داد در جلسه مطالعهکه تا جایی که بشود دعا را یک راه دیگر این

 الزم است دو نکته مطرح شود. ،اینکه ادامه دعا را بررسی کنیم قبل از

ید: من در امور ما راجع به امور و اعمال خیلی بحث کردیم و تمایز این موارد مهم است. به مثال دقت کن (1

کنم های منزل را عوض کنم، این یک امر است. بعد یک فرد را انتخاب میکشیکه لولهمنزل احتیاج دارم 

کشی کشی نخواهند بود. امر لولهکار بیاورم، فاعل لولهاست. اگر مثال بنا یا برق« فاعل»کش است، که لوله

سپارم )در ازای اجرت یا هر چیزی(. این سپردن امر به ازای اجرت است. این فاعل بعد از منزلم را به او می

« عامل»ید و شروع به کار کرد( این خررا که این امر را پذیرفت، همان موقعی که دست به کار شد) لوله این

رسد. عمل کلی به عمل می کند وهای خانه را عوض میهای متعدد لولهآید در طی عملشود. این میمی

شود، انجام شده و عینیت دارد. این لوله است و این می« عمل»ها و غیره. یعنی این این است، تعویض لوله

ای های واسطهعمل نهایی با عمل«. عمل»داریم و « امر»بینید. پس ما یاثراتش. این قسمت آثار و نتایج را م

ها اشتباهی وصل شده دهید. مثال اگر لولهکلی است و اگر نباشد شما اجرت را نمیفرق دارد. عمل آخر، 

 دهید. در واقع عامل را براساس عمل انجام شدهگویید که کار انجام ندادی و به او اجرت نمیبود، شما می

 دهید.است. یعنی براساس عمل انجام شده اجر می« اَجر»دهید، این مناط مزد می

 شود.ای تبدیل به عمل نهایی میهای واسطهدارد. مجموعه عمل« عمل»و « امر»گونه است، همه کارها این

دارد. حتما ای سری اعمال واسطههر امری وقتی بخواهد به آن عمل نهایی برسد، حتما نیاز به استمرار و یک (2

به  ،که ترتیب و مواالت به چه نحوی باشدبرای رسیدن به این عمل الزم است. البته این« مواالت»و « ترتیب»

 گردد. آن کار برمی
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این  . که اگرن استها تعداد، زمان و مکاکند، در آنپس در عمل، حدّنصاب داریم. هم فواصل و هم ترتیب پیدا می

اید بمر غیبت ست، اا( الشریففرجهتعالیاهللشود، مثل فرج امام زمان)عجعمل منجر نمی حدّ نصاب نباشد آن امر به

 نصاب برسد تا به فرج برسد.به حدّ

رمان از استمرار بار مراجعه کند، منظو 20کش مثال ممکن است برای این کار عمل یعنی چه؟ آن لوله« استمرار»

 شود به خاطر این است.از کارهای ما انجام نمیکه خیلی همان ترتیب و مواالت است. علت این

 10است، مثال  رایی شدهار اجشود، در فرازهایی از ادعیه، تکرار و استمردر ادعیه نوعا این نکات به انسان یاد داده می

ای کارها براید بدانیم که سازی این استمرار است و بهای فعالها مدلبار ذکر شود. این 10با ذکر تکرار شده، یا باید 

 نیازمند حدّی از تکرار است.

لِیَ الثَّوَابَ بلَا مُصِیبَةٍ  اللَّهُمَّ أَعِزَّنِی بِاالنْقِطَاعِ إِلَیْکَ بِلَا ضَرُورَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الْأَدَبَ بِلَا عُقُوبَةٍ وَ أَجْزِلْ» در فراز بعدی دعا:

 1«وَ أَحْسِنْ لِیَ الِاخْتِیَارَ بِلَا کَرَاهِیَة

 عزت (3

 ادب (4

 ثواب (5

 اختیار (6

 بگوییم، اصلش ادب است.« احسن ادب»توانیم البته می

حبّی دارید، امر و عملی  مولفه دارید. یسر و 4، «امور»و « اعمال»بر مدار الهی نسبت به « حبّ »و « یُسر»شما برای 

 گیرند.کدام کجا قرار میها هرمولفه داریم که باید ببینیم این 4دارید. 

غایتش برساند و قدرت استمرار داشتن به اتمام رساننده غیر قابل شکست. یعنی توانی که کاری را تا غلبه،  عزت:

که تکان گویند، آنبرد را عزت میباال میبرداری که غلبه قاطع. وزنه گویند؛بنابراین غلبه می وسط کار هم نشکند،

خوردن است(. این سهولت از واژه بر مثل آب  خورد، عزت ندارد! عزت به معنای سهولت در انجام کار)تکان می

 آید.می

                                                           
 407، ص: 92بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 1
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یعنی حدّشناسی. این عمل برای حدودی دارد که برای به ثمر رسیدن باید طبق هنجارها باشد. ادب به معنای  :ادب

 تر است.حدّ شناسی است و از تقوا عملیاتی

یعنی امکانات و استمرار داشته باشد، و نیز داشت، کشی که کار خانه ما را قرار بود انجام دهد، باید عزت میلوله

یعنی باید و نبایدهایش را به خوبی  ؛نباید بگیرد 3ادب باید داشته باشد، نباید مثال بیرون کار بگذارد؛ لوله درجه 

 بداند.

 عزت و غلبه مربوط به انجام کار است و ادب مربوط به شناخت حدود و رعایت آن حدود است.

ای ما به ازاء است. دریافت ما به ازاء عمل. این ممکن است رزومه فرد باشد. ممکن است اعتبار در اصل به معن :ثواب

لف وعده کند، ثوابش دیگر ثواب نیست. اجتماعی باشد. این دریافت ما به ازاء عمل، ثواب است و اگر بنده خدا خُ

 و جنس آن خیر و خوبی است. مثال دیر آمده یا کم کار کرده است. پس دریافت ما به ازاء عمل ثواب است

 ثواب محرکِ غایی است. «. علت غایی»دارد و « علت فاعلی»خواهید انجام دهید هر کاری که می نکته:

اختیار یعنی فراهم ساختن یا فراهم آمدن شرایط برگزیدن بهترین در بین گزینه های «. احسن لی االختیار» :اختیار

 مختلف. 

دانست، واقف هم بود که آن که نحوه کار را به خوبی می !بود و شبیه آب خوردنکش ما برایش کار راحت لوله

خواهد بکند، بین دهد، حاال همان آدم، هر اقدامی که میچقدر به او اجرت می ،کسی که کار را به او سپرده

ها را منزلش ببرد یا لهتواند مثال لوتواند جنس عالی بخرد، میهای مختلف مخیّر است و با همان میزان پول میگزینه

تواند کمتر و متر لوله را چال کند و میسانتی 10تواند تواند صاحب خانه را اذیت کند، میخانه یا محل کار ببرد. می

 بیشتر. 

 نشیند.تک عناصر میاختیار روی تک

اریم، جوهره زینت و حسن کند و اگر این را بردتر میکند. کار را قشنگ و قشنگایجاد می« حُسن»در واقع اختیار، 

 را بیرون کشیدید. 
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های عائد از آن کار و توان تسلط به آن امر، شناخت و رعایت بایدها و نبایدها )قوانین(، در نظر داشتن منفعت

 مولفه خواهد بود. 4های به دست آمده از این دهی به کار گزارهبخشی به کار و زینتحسن

توانند بگویند که هر خودرو در کدام مورد قوی است. پس این سیر ند میکنکسانی که در کار خودرو کار می

 تبدیل امور به اعمال به شایستگی و حسن است.

خواهید خواندن و سال دوم می 7شود. مثال شما در ها ضرب میساله 7مولفه در نکات تربیتی  4سازی، این در نظام

مند بتواند ن و نوشتن است، ما باید کاری کنیم که فرزندمان عزتپس امر، سواد خواندنوشتن به کودکتان یاد دهید، 

 باید خیلی خوب و آرام و مستمر بدون وقفه این امر را یاد بگیرد.خواندن و نوشتن را بیاموزد، یعنی درجا نزند، 

 اول روی توان باید بروید، بعد روی باید و نباید. نکته:

خواهم تست بگیرم که هر کسی قابل تمایزدهی هستند. مثال از این به بعد می امااند مولفه خیلی نزدیک 4هر چند این 

 مهارت انجام کدام کار را دارد. 

 ادامه مثال خواندن و نوشتن:

ن کرد، آیا خواهیم به این بچه نمره دهیم، استرس شود و هول شود خالف عزت است. وقتی شروع به خواندما می

داند. در مرحله بعدی باید بداند که این ها یعنی ادب خواندن را میفهمد؟ این... را می پاراگراف و ویرگول و

انداز داشته باشد و این متناسب سنش باشد و این یعنی ثواب. خورد؟ باید چشمخواندن و نوشتن به چه دردی می

حسّ داده است و زینت ای بخواند، جدی بخواند یا غیره یعنی به آن متن که بداند کجا، چطور بخواند، دکلمهاین

 کرده است.

 مهارت آشپزی:

 آشپزی را به خوبی و بدون انقطاع انجام دهد)عزت(

 کنند ولو خوشمزه باشد)ادب(هر چیزی را با هر چیزی مخلوط نمی

 هر غذایی منفعتی دارد)ثواب(.
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 ای از عبارت اول دعا:نکته

 وک نعبد ایا»ودش نصرت را هم دارد. در همان نصرت است، نصرت جنبه خارجی عون است و عون در خ« عون»

 عون، نصرت را هم درونش دارد.« ایاک نستعین

 شود.یمحسن  اش سیر تبدیل امور به اعمال با شایستگی وشود، که نتیجهو این عون، عون داخلی و خارجی می

نی باالنقطاع زَّعِأ»یعنی . کند، و این حالت یُسر استمیالسالم( قیودی را مطرح مولفه هم حضرت)علیها 4برای این 

 2«..کراهیهال، ب، بال عقوبه، بال مصیبه...الضرورهبِ لیکَإ

ختی سشود و هم به یمهم حالتان بد  ،دهیددر این قیود، یُسر همراه با حُبّ است. یعنی وقتی چیزی را از دست می

ی هم کار گیرد. در ناخوشآید هم اصابه است که کار را سخت کرده و هم حال را میوقتی مصیبتی می افتید.می

 ینید.ها وضع الفاظی است. یعنی یُسر را با حبّ باید ببشوی. در واقع اینسخت است و هم ناخوش می

خوان وقت خواهم نماز اولمی مولفه را در طول هر کار، فرد باید تجربه کند، مثال من 4 یعنی این سازی:مهارتی

 شوم؛

 باید برایم راحت باشد. (1

 باید آدابش را بدانم. امر پدر و مادر را مقدم بر نماز اول وقت بدانم. (2

 نظم پیدا کنم و ارتقاء سطح ثواب بدهم. (3

 آن کار را زیبا انجام دهم: انتخاب مهر و مسجد و ... . (4

ها به معنای و این دهید ها مهارت پیشنهادتوانید دهماز اول وقت میشدن نکار کلی و ریز اعمال را دارید، برای ملکه

 سازی است.نظام

اد حسن ب ایجبرد و برخی موجآفرین و برخی کارها درک ثواب را باال میآفرین، برخی ادبها عزتبرخی مهارت

 گردد. تواند بر روی یک مورد بنشیند و موجب تقویت آنکدام میبنابراین روایات هرشود. می

                                                           
 لب حیات طیبه و تیسیر امورفاطمیه، دعا در طصحیفه  2
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شود و در سنّ دیگری خریدن در یک سنّی عون میکننده مقطع سنی است، مثال شکالتعون در هر سنّی تعیین

دهم که تو نمازت را اول رفتن. شما االن به بزرگسال بگویید که من شکالت میدوچرخه و در سنّی دیگر هم بهشت

 وقت بخوانی، این برایش عون نیست.

شود. هر کسی تا باشد، عون در عزت، ادب، ثواب و حسن. عون به نسبت سنّ متفاوت می 4تواند در این عون می

 متفاوت است.« ایاک نستعینش»متناسب با سنّش 

 ضرورت: ضرر

 عقوبه: عقاب و توبیخ 

 مصیبت: به دست آوردن ناخوشی

 داری و نارضایتیکراهیه: ناخوش

 دارد همانطور که اختیار روی همه تسلط داشت. بندی دارند که کراهیه روی همه تسلطها هم بستهاین

ضرب « حسن»و « ثواب»و « ادب»و « عزت»مولفه  4، در این «یسر»و « حبّ»شود برای این معادله طراحی کرد. می

 دهد.قید را نتیجه می 4شود و می

 دستاوردهای امروز ما از این دعا:

کسی به میزان عملش هستند و هر «قرب»و اعمال واسطه ما برای داریم. امور باید به اعمال برسند « امور»و « عمل»ما 

 کننده میزان قرب است.رسد و میزان عمل تعیینبه قرب می

های درونی و بیرونی و با با عون بایدکار   4است. و این « بندیاولویت»اولین گام برای اصالح نفس و اصالح جامعه 

 سهولت و گرایش درونی و بیرونی انجام دهد.

چه که اولویت است جا بیاوریم، هر کسی امری در نظر بگیرد، یعنی آنوقتی ما چنین دعایی داریم باید شکرش را به

وار سیر امر به ریز اعمال و عمل اصلی تبدیل کند و آمیز، یا آدمو باید تبدیل به عمل شود. فرایند یُسرگونه محبت

 خوش انجام دادن است. آمیز یعنی با دلِسرگونه محبتیُ های رسیدن به آن را تعبیه کند.برای خودش مهارت
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 شود.مورد می 4مه این که آیا ضرب در هیا این آید،کنیم که ببینیم روی کدام میرا وارد می« خیر»در جلسه بعد ما 

بُّ اللَّهُمَّ وَجِّهْنِی لِلْخَیْرِ وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِمَیْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا وَ اجْعَلْ لِی فِی ذَلِکَ مَا تُحِ»

 3«اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْأَدَبِ فِیمَا تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ فِیه

شتند و را بردا و امر لو یسر را برای امر به کار بردند. عم را برای عمل انتخاب کردند« خیر»حضرت)علیهاالسالم( 

 ت.خیر و یسر را گذاشتند مثل سوره زلزال که عمل و امر را برداشته و شر و خیر را گذاشته اس

ر است که سیتان عُبرا امورتان ن فرایند به عمل برسید.امری که برایتان مشکل است را انتخاب کنید و با ای تکلیف:

بررسی  بقیه را وعزت  . اگر خیر باشد آن را در دستگاه بگذارید ودهید، اول ببینید که خیر است یا شرّانجام نمی

ست اهی به دن، آگتوان تقویت کرد؟ توان به دست آوردکنید و بعد عمل کنید. مثال عزت انجام کاری را چطور می

 صورت این را اجرا کنید.بدین ..،بندی وآوردن، تجزیه و مرحله

 گویند.می« دعا خواندن»به این فرایند 

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  
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