
  
  
  
  
  
  
  

  ) 94(انشراح ي هسور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

نخست:  .شود با سه سؤال و درواقع سه يادآوري به پيامبر آغاز مي» انشراح«سورة 
كردص لَك نَشْرَح هم يعني سينه »صدر« و گشادن. يعني باز كردن »شَرح« .أَلَم .

كرديم؟ اما منظور از سينه كدام سينه برايت باز و گشاده ني تو را  آيا سينهپرسد  مي
  .در اينجا معني استعاري دارد» سينه«كلمه است؟ 

كنم.  بيشتر بازش ميدهم و بعد  ي دربارة اين كلمات ميمختصر اول توضيح
كروِز نكنَا عضَعوو فرو نهادن.  يعني برداشتن »وضع« .ونْعيعني  زروِ .يعني از تو ك

الَّذي أَنقَض آن بار گراني كه بر پشتت بود برنداشتيم و فرو ننهاديم؟ آيا  گران. ربا
رَككمر شكن ، آن بارشكست باري كه داشت پشتت را مي .ظَه! كْرَكذ نَا لَكفَعرو. 

  ؟بخشيديمنرفعت  راتو  »ذكر«آيا 
هاي   عنايته است ب اي ، اشارهنازل شده اين آيات، كه در سال دوم بعثت 

فرمايد در  . ميبودخداوند در حق پيامبر در يك سالي كه از رسالت او گذشته 
: دستاورد داشته اي در جامعه مطرح شده است، سه پيامت كه اي كه كردي و تجربه

كه پشتت را خم  يسنگين شدن بار ه. دومي، برداشتاتةاولي، باز شدن ظرفيت سين
  رت.كْذ رفعت يافتنرده بود. سومي، ارتفاع و ك

باال از ارتفاعي اي صعود كند يا  خواهد به قله را در نظر بگيريد كه مي ينورد كوه
. شد: اول، گنجايش سينه كه بايد زياد باشدبايد سه چيز را توأمان داشته با رود، او

افتيم، چون نفس  نفس زدن مي به نفس ،رويم سرباال ميوقتي  ،يدا حتماً تجربه كرده
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اكسيژن توانيم  ميمان بيشتر باشد  ي سينه يت قفسهفآوريم. پس، هر چه ظر كم مي

هاي تندتري را طي كنيم. براي باال رفتن از هر ارتفاعي  و سرباالييبيشتري بگيريم 
  ي.ها ببر اول اين است كه بتواني خوب نفس بكشي و هوا را درون ريهشرط 
بار سنگيني برپشت داشتي كه حركتت را كند و صعودت  كولهاگر  ؛شرط دوم اما

. اين همان قدر شويبار سنگين سبك از و  يآن را زمين بگذار .كرد را مشكل مي
و باز شدن » انشراح«شود. پس اول سخن از زش و اهميت دارد كه تنفست تقويت ار
كه » وِزر«برداشتن و فرو نهادن  .نك وِزركووضَعنَا عسينه است، و بعد و » صدر«

به معني  ،است» وزر«هم از همين » وزير«كلمة كمرشكن است.  رگفتيم به معني با
كند تا  د و به او كمك ميدار از دوش او برميكه بار و كار شاه و حاكم را كسي 

  گيني كار او كمتر شود. نس
» ارتفاع. «كرديمبلند ر تو را كْذ .رفَعنَا لَك ذكْرَكو؟ چه مي شود ودنتيجة اين 

و استعاره شمرد.  تمثيل بايد ،گفتم كه چنان ،همهرا  دادن. اينها و رفعت كردنيعني بلند
سواد  شود به زبان ظاهر و متعارف بيان كرد. عرب بي چون اين گونه معاني را نمي
را بفهمد. ولي اين كلمات  معاني توانست اين مي گونه هزاروچهارصد سال پيش چه
  فهميدند. فهمند و آنها هم مي را به معني استعاري همه مي

به   فرمان مي دهد در كوه طور خداوند به او حضرت موسي هم وقتيدر قضية  
ده سال ا كشته و ر انيفرعون يكي ازموسي كه  ،دهطغيان كرسوي فرعون برو كه 

 گشادهام را   خدايا سينه 1.رب اشْرَح لي صدرِي: گويد مياست كه از مصر گريخته، 
م. من كه مرتكب طي كنرا بايد منظور چيست؟ يعني سربااليي خيلي سختي  .فرما

خوب، معلوم است كه بالفاصله  .؟دمرا قصاص كن فرعون تا ام بروم پيش قتل شده
 رد. موسيب مي شود و نفس تنگ مي  آدم سينه هم از فكر اين كار .مرا خواهند كشت

م  را باز ا پس، خدايا سينه. طاقت فرساست ماموريتياين  كرد احساس مي به خوبي
و  2.ويسرْ لي أَمرِيبا اين سختي شوم.  مقابلهي  م آمادهكن. يعني چنان كن كه بتوان

اشْدد بِه . هارونَ أَخي :بفرست من را به كمك هارون برادرم ساز. وآسان كارم را 
  .بلند كند و قدري از بار مرابردارد مرا بتواند» وِزرِ«تا او  3.أَزرِي

. كَي نُسبحك كَثيرًاآورد:  ميان مي به» ذكر«موسي سخن از نيم بي در آنجا هم مي
» ذكر«. مقصود موسي از تا بسيار تو را ياد كنيم و به پاكي بستاييم 4».ونَذْكُرَك كَثيرًا
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» ذكر«نام و ياد خدا در برابر ياد و نام فرعون مطرح شود. تالش او،  با اين بود كه

است. » صدر قضي«كه در برابر  طور هم همين» انشراح صدر« ؛ني استآقر يطالحاص
تواند درست تنفس  نميضيق صدر يعني تنگي سينه. كسي كه دچار ضيق صدر است 

يشْرَح صدره فرمايد  جالب است كه خدا چون بخواهد كسي را هدايت كند، ميكند. 
 تواند يعني مي .شود گشاده مي» اسالم«و پذيرش  اش براي تسليم به خدا سينه ،لإلِسالَمِ

خواهند در هوا و فضاي حق  نميگاهي ها  آدم. نفس بكشد به خدا فضاي تسليم در
خواهند هواي حق را استشمام  ميهست كه برعكس،  هم يك وقتتنفس كنند. 
. مثل اينكه عطر است گشادهبراي حقيقت شان  شان باز است؛ فضاي سينه كنند؛ سينه

هايي كه از حق و حقيقت تنفر  هستند آدم. استشمام مي كنند حق را با تمام وجود
شان براي  گويد كه چنين كساني سينه خواهند از آن فرار كنند. قرآن مي دارند و مي

تسليم حق شدن برايشان  آن قدرو  1كَأَنَّما يصعد في السماءبه خدا باز نيست. تسليم 
هايي  خواهند به آسمان صعود كنند. عجيب است اين واژه مي مثل اينكهسخت است 

كار  نوردي به هايي است كه در كوه واژه تماما شده، كار برده به در اين بابكه 
توانند به آسمان  نميكنند  شان را براي كفر باز مي گويد كساني سينه ود. مير مي

  كنند:صعود 
 هيدهأَن ي اللّه رِدن يهدايتش را اراده كرده است كه خدا كسي  فَم هردص شْرَحي

 گشايد. يعني مي حقيقت،شدن به براي تسليم  يعني ،»اسالم«براي را اش  سينه لإلِسالَمِ
  .كند تنفس مي »تسليم«در فضاي  و شود ميحق راحت تسليم 

اراده خدا در نتيجه عملكرد منحرفانه اش بر  كسي كهو  يرِد أَن يضلَّه ومن 
قابليت و ظرفيت هدايت را  ؛ چنين كسيبرعكس است تعلق گرفته باشد، او گمراهي

نَّما يصعد كَأَ؛ شود ميو بسته اش تنگ  سينه. حرَج يجعلْ صدره ضَيقًادهد.  از دست مي
چنان دشوار است كه گويي  بر چنين كسي آوردن دسر در مقابل حق فرو في السماء

اين چنين خدا بر كساني كه ايمان  و خواهد به آسمان صعود كند و باال برود. مي
   .اللّه الرِّجس علَى الَّذينَ الَ يؤْمنُونَ يجعلُ :نهد ميپليدي  بار سنگينآورند  نمي

و   شود سنگين مي بر آنها شاناعمالبار آن است كه ازآورند  آنهايي كه ايمان نمي
انشراح «ة اين واژ. ها خيلي زياد است هننمو .كنندو صعود  توانند اوج بگيرند نمي
 شخصيتي دارد بر اينكه داللت روشن و است يقرآنهاي خيلي جالب  از واژه» صدر
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شود. ما وقتي چيزي يا كسي را دوست داريم،  باز و گشاده ميبسته يا انسان 

مان  رويم، سينه خواهيم او را در آغوش بگيريم، يا با آغوش گشاده به سويش مي مي
 گوييم با آغوش باز. يعني آغوش مي. در فارسي كنيم براي استقبال از او باز ميرا 

 گويياش گشاده شد.  گويند سينه ولي در زبان عربي ميگشادن براي پذيرفتن كسي. 
  از ديدن كسي كه محبوب اوست نفس راحتي كشيده است.

 كردص لَك نَشْرَح كشيدن بار رسالت بسيار براي پيامبر درآغاز ،بو. خأَلَم 
خواهد در  تنه مييك حاال  ،بزرگ شدهپناه  و بيكه يتيم و فقير  يآدم .سخت بود
 پرستي شرك و بت هاست در آن اي كه قرن كند. جامعهقد علم  منحطاي  برابر جامعه

خواهد نه بگويد. خوب،  مي مشركان در مقابل همه يك تنه اوجا افتاده است. حال 
براي اين آيا ما تو را شود كه  يادآور ميبه پيامبر خيلي دشوار است. از اين است كه 

را كه پشتت را سنگين آن بار و  .ووضَعنَا عنك وِزرك؟ كار نيرومند نكرديم
   ؟برنداشتيم شكست مي

كْرَكذ نَا لَكفَعراند كه آيا تو را بلند  نوشته تقريباً همة مترجمان». رفع ذكر«اما  .و
كه پيامبر دنبال اين بوده  مگر اند كه ن مترجمان از خود نپرسيدهايآياآوازه نكرديم؟ 

خواسته مشهور شود؟ اين چه سخني است  ها بيفتد؟ آيا پيامبر مي اسمش بر سر زبان
ها  سر زبان را به زودي مشهور خواهم كرد و اسمتكه خدا به او بگويد كه من تو را 

به چه درد دنيا و آخرت ما  يا خورد؟ اين به چه درد پيامبر مي ؟خواهم انداخت
  خورد؟ مي

است: » ذكر« قرآن اند كه اسم غفلت كردهاز اين معني پيامبر يعني چه؟ » ذكر« 
پيام يعني بيداري،  »ذكر« .2وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ للنَّاسِ، 1.إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ

تو را رفعت داديم.  پيامفرمايد  ميپس، است. بيداري  تماما وسيله قرآنو  .بيداري
به خواسته  شود؟ مگر ميمعروف خواسته  مگر پيامبر چه آرزويي داشت؟ مگر مي

و رفعت و اش همان پيام و كتاب اوست. »ذكر«آور است و  »پيام«جايي برسد؟ او 
  خواست. بلندي همين پيام را مي

 شاهد بودي كه تو خطاب آيه به اين معني است كه در طول همين يك سال
اين مطلب براي ما االن خيلي مشكل است،  دركپيامت همه جا را گرفته است. 

شود. چند وقت قبل،  مان ما هر خبري خيلي زود در همه جا منتشر ميبراي اينكه در ز
                                                           

        . 44) / 16. نحل(2        .  27) / 81تكوير(. 1



  
  
  
  
  

  5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 94شرحي بر سوره انشراح(
ها جلوي نمايشش را گرفتند و  در هلند ساختند كه مسلمانبر ضد اسالم فيلمي 

نگذاشتند روي پرده بيايد و سر آخر هم مجلس اروپا نمايش فيلم را ممنوع كرد. 
همه جاي  درمرتبه سر از اينترنت درآورد و يك  اين فيلم ولي چندي نگذشت كه

 جلوي انتشار هيچ ،دهد كه در دنياي ما دنيا پخش شد. اين نمونه به خوبي نشان مي
 »يوتيوب«داشته باشد در  توليد فكري توانند بگيرند. هر كسي هر فكري را نمي خبر و
فتاده ي دور ا ولي در آن روزگار، در يك جزيرهكند.   گذارد و دنيا را از آن پر مي مي
  ي در كار نبود.ا ؟ وسيلهبرساند يانتوانسته كسي حرفش را به همة جهان طور مي چه

موسي عصايش را گويد وقتي  فرعون، مي و ي حضرت موسي قرآن، در قصه 
ها را  انداخت و عصا اژدها شد و دستش را از گريبان بيرون آورد و نور آن چشم

بزنند و ساحران را براي مقابله با موسي خبر  كرد، فرعون فرستاد در شهرها جار هخير
 اي براي پخش خبر و آگاه ساختن وسيلهيعني  1.وأَرسلْ في الْمدآئنِ حاشرِينَ :كنند
خبري را به  و روستا تا جز اين نبود كه مثالً دويست نفر را بفرستند به هر شهر مردم

، همين كاركرد را هاست كه يادگار يوناني هم، لمپيكاين مشعل امردم برسانند. 
سربازي براي اطالع رساني به  ،شدند پيروز  يوناني ها در جنگ با ايران وقتيداشت. 

اند وقتي معاويه مرد، تا دو سه هفته  نوشته.  ملتش مسافت جبهه جنگ تا شهر را دويد
كسي در واليات از مرگ او خبر نداشت، تا بعد پيكي آمد و به مردم خبر داد كه 

در يك جاي او برخالفت نشسته و شما بايد با او بيعت كنيد. بنابراين، پيامبر  به يزيد
 .ورفَعنَا لَك ذكْرَكبه مردم برساند؟  راپيامش  توانست ميطور  ي قبيلگي، چه جامعه

اين  كار مهمش ،اي روابط عمومي هر كارخانه و مؤسسه مثالً ،دستگاه تبليغاتيهر 
را هر چه بهتر و بيشتر معرفي كند و تا جايي كه اش  است كه محصول فكر و ايده

  را از كيفيت محصولش آگاه كند. خريدارانممكن است 
 .َلَم نَشْرَح لَك صدركايان اينكه باز گيرد چيست؟ پس   اي كه مي حاال نتيجه

كروِز نكنَا عضَعوو. رَكظَه ي أَنقَضحاال  است، آية اولدرواقع شرح  كه ،.الَّذ
فَإِنَّ مع كند: اول،  در اينجا بيان ميسه حقيقت را  .سه كار بكنگويد پس تو هم  مي

 آمده تأكيدبراي » نّإ« .گيريم ميرا يعني پس، در نتيجه، اين نتيجه  »ف« .الْعسرِ يسرًا
باً غال. يعني آسانيهم » يسر« .يعني سختي» عسرت«و » عسر« .قطعاً و حتماًيعني است، 
گويد  كه در پي هر سختي آساني است. اما توجه كنيد كه نميند ا هترجمه كرد چنين
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 كه يدرس دشواري و با خود دشواري. شما» همراه«گويد  دشواري، بلكه مي» در پي«

، همراهش يك آساني هم كشيد، آن دشواري و سختي مي كه يخوانيد و زحمت مي
. كسب ايد فرا گرفتههم رنج چيزي را تحمل . يعني با آوردپديد مي  در وجودتان

 به همراه آن، همراه خودش آساني هم هاي درآمد يا كسب دانش، به رغم دشواري
كند و مثالً  آدم ورزش كه مي كنيد. وجودتان احساس ميدر شما آن را  كهدارد 
همان  باابتدا سخت است، ولي  دركند، درست است كه  ي سنگين بلند مي هوزن

شوند و در نتيجه كار ورز دادن عضالت  ها تقويت مي ورزش و تحمل سختي ماهيچه
ها  ها و آساني در حين دشواري است. يعني سختي راحتيكنند. اين همان  را آسان مي
   به قول شاعر:اند.  با هم و توأم

  »مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد      شود نج ميسر نمينابرده رنج گ«
گويد از مشكالت  آيند. پس، مي زمان در وجود ما پديد مي گنج و رنج هر دو هم

كه اينها با خود آساني و  رويي ناراحت نباش هبا آن روب امروزهايي كه  و سختي
گمان  ،م جدا ببينيماز ه را ايم كه اين دو راحتي به همراه دارند. ما چون عادت كرده

ها وقتي كه گذشت بعدش راحتي و آسودگي خواهد آمد، اما  سختي كنيم كه مي
 دشواريهر  در معيت .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرًااند:  اين طور نيست، بعدش نيست، همراه هم

   .ستآساني ا
اً به اين نيست كه حتمهم الزم است توضيحي بدهم كه مقصود  »آساني«دربارة 

هر دشواري يك تحمل با آوري. بلكه  دست مي رسي و ثروتي به راحتي و رفاه مي
آورد. اين  گيري. هر سختي و دشواري در درونت آثار مثبتي پديد مي امتياز مثبت مي

دو بار  .پس با هر سختي آساني است .إِنَّ مع الْعسرِ يسرًاكند  است كه باز هم تكرار مي
 تها نااميد و مأيوس و رنج دردو  اين مشكالت. باور كناين را گويد تا ب تكرار كرده

اين ا متياز و نتيجة  .آوري  دست مي به مثبت نتيجةاز آنها مرتب داري چون نكند، 
به تو داده خواهد شد. نه، در همين جهان روز قيامت در كه است  يثوابنه  مثبت حتماً
  هايي پديد خواهد آورد.  ودت راحتيدر وجها  دشواريو زمان هم 
فَإِذَا فَرَغْت : است عهدة پيامبر است يا دومين حقيقت اينكه بر ديگري اما كار

بفَانص.   
فراغت حاصل كردي، دو  و مأموريتي مسئوليتي واز هر سختي  هر وقت كه ،پس

 يعني »نصب«بر خود هموار كن.  را . دوباره بكوش و دشواريفانصبمرتبه 
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ي قبول  آماده و نردسينه سپر كند، نك نصب مي جاييمثل تابلو كه  .وياروئير

ي ها خانم . دربارةيعني راحت شدن هم كه گفتيم» فارغ شدن« شدن.ي بعدي  برنامه
گويند فارغ شدند. يعني بار سنگيني را گذاشتند  كنند مي باردار كه وضع حمل مي

سراسر همين است. . زندگي انسان ندشيدزمين و راحت شدند. و نفس راحتي ك
است. هر  و دوباره همان بار را برداشتن برداشتن و فارغ شدن بار مسئوليتاش  همه

گويد  اين است كه مي .كنيم بايد منتظر مشكل بعدي باشيم بار كه مشكلي را حل مي
برو به استقبال دشواري بعدي. آدم طبيعتاً اين طور است كه وقتي يك سختي را 

ي در كند. هميشه بعد از گخواهد مدتي خست د، ميرسيو به راحتي  گذاشتشت سر پ
پيروزي چنين است. حاال بگذار يك چند صباحي راحت و آسوده باشيم، خوش 

چيني بعد از پيروزي. بعد از هر پيروزي و  گويند ميوه بگذرانيم. به اين احساس مي
بشر اين  .كند رفاه پيدا مي شود و ميل به راحت و آدم لَخت ميگويي  ،موفقيتي

اهد از موقعيت تازه خو مي ، چونطوري است. پس از گذراندن دوران سختي
اما فرمانِ كند.   طلبي مي شود. قدرت دچار خودخواهي و غرور مي مند شود، بهره

فرض نكن؛ قطعش نكن. اگر  گويد كه هيچ وقت كار را تمام شده ميبه او  فانصب
كردي، خيلي خوب، حاال بعد از دو سه ماه رفع خستگي،  بيرستان را تمامدوران د

ها  بله، خيلي سخت بود، امتحان ،دانشگاه. ليسانست را گرفتي آماده شو براي ورود به
كشي، ولي باز بعد از يك ماه دو ماه  را دادي و حاال داري يك نفس راحت مي
به استقبال هاي بيشتر نصب كن و برو  خستگي در كردن، وجودت را براي كوشيدن

و مرحله به مرحله پيش  گام به گامراه ناهموار. همين مشكالت بعدي و ادامه دادن به 
دكتري و درجة شود. برو براي  فوق ليسانس. علم كه تمام نمي گرفتن برو. برو براي

گاه كنيم. ديد محدودمان نما نبايد زندگي را از مسئله اين است كه فوق دكتري. 
نهايت گسترده است،  مدت نبايد ديد. در مقابل ما آينده بي زندگي را در كوتاه

 ! واي بر من از كميِواي بر من آِه ِمن ِقلَِّة الزادفرمايد:  ابديت است. حضرت علي مي
بعِد  آِه ِمن ِقلَِّة الزاِد و طُولِ الطَّرِيق و. و برگ زاد، ي راه توشهيعني  »زاد« !ام هتوش

اندك  ام و توشه و زاد ستادر پيش ابديت  آه از آنكه سفر 1.السفَرِ و عِظيمِ الْمورِد
خواهد برود، خوب پس از چند  فرسخ ميآدم دويست فرض كنيد يك وقت  .است
چند بطري آب و مقداري غذا در صندوق ماشينش رسد و  مي به مقصد ساعت
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راه سفر ابدي در پيش دارد، ولي يك وقت  ؛گذارد. اين كل توشة راهش است مي

اين  آِه ِمن ِقلَِّة الزاِد و طُولِ الطَّرِيق !كه چه زادراهي بايد فراهم كند ببينيدآن وقت  
ه بايد عظمت جايي ك و سختي و .و عظيمِ الْمورِدو دوري منزل.  و بعد السفَرِراه دراز. 

  به آنجا رفت.
سفرهاي ما مشخص است. مثالً مقصد معموالً  اين را نبايد از نظر دور داشت كه

به  بايد در آننهايت مدت  بي تاابديت است؛ يعني مقصد اما يك وقت شهري است 
تناسب آن بايد كار كرد و زادراه . زندگي بعدي چنين است. پس، به سر برد

گويد كه هيچ وقت راضي نشو؛ هيچ وقت متوقف نشو. قرآن  برداشت. بنابراين، مي
 و كنند مي آنهايي كه آنچه بايد بكنند .والَّذينَ يؤْتُونَ ما آتَواگويد:  مي ة ديگريآي در

ناآرام  ترسان و دلشانحال  با اين وقُلُوبهم وجِلَةٌ دهند دارند انجام ميوظيفه  آنچه
 .روند آفريدگارشان مي سوي به براي اينكه دارند 1.أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعونَچرا؟  .است

، بنابراين .روند نهايت مي بيبه سوي  هك اند از آن . ترسانهستندچنين بزرگي مهمان 
فكر  پيش خود ند. ماشو راضي نمي از كار مختصر خود هيچ وقت چنين كساني

 خوانيم، ميآن را كه خواهد  مينماز  ؟خواهد چه مياز ما خدا مگر  نيم كهك مي
طوري  ها اين خيلي ؟از ما چه انتظاري داردديگر خدا گيريم،  كه ميمان را هم  روزه

شوند؛ ديگر انگيزه ندارند؛  متوقف مي .اند از خودشان راضي . چونكنند فكر مي
 نَّأ :كند. باز از تعابير حضرت علي است كهنيست كه وادار به تالششان ديگر چيزي 

المنَؤم هنْدظَنُونٌ ع هنَفْس ي إِلَّا وسملَا ي و بِحصبهماً ياست كه دا كسيمؤمن واقعي  ،لَا ي 
به قول معروف،  .يعني هيچ وقت از خودش راضي نيست دارد.فسش سوءظن ن

فَلَا يزَالُ زارِياً علَيها و . از خودش متشكر نيست. فرستد كارت تبريك براي خودش نمي
در  .طلبد از خودش مياز پيش  بيشو  داردماً به خودش انتقاد ايد 2لَها مستَزِيداً
است، شبيه اين مضمون  البالغه نهجي معروف ها خطبهكه از  ،هم »متقين«ي  خطبه
يعني  ؛است »جلو«در  پيوسته گويد متقي مي كه است البالغه نهجچندين جاي  ده.آم

ن به آ و شاكي باشد ناراحت دلخور و نه اينكه ؛ امااستو ترسنده نگران  و ناآرام
بسنده  اش به كردار نيك و شايسته هيچ وقت ، بلكهفهمند يي كه مردم ميمعنا
بس است! تا همين جا هم ديگر گويد  داند. نمي كند؛ كار خوبش را كافي نمي نمي

و بگيرد  دكترا بلكه درست مثل دانشجويي است كهم. ا  القمر كرده كه رسيدم شق
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. حاال تم ديگر بس اسگرفتاين مدرك آخري را  كه الحاگويد  نمي ؛راضي نشود

و علم هم  قدم گذاشته او در راه علم، بخوريم و بخوابيم. نه مثالً ديگر از اين به بعد
حدي ندارد. او تشنه و شيفتة علم است؛ بنابراين هيچ وقت از خودش رضايت ندارد. 

خيلي  ،دادي و به پايان بردي گويد. يك مرحله را انجام در اينجا هم همين را مي
ي  برنامه حاال خودت را براي .فَانصب :اما ،از اين كار فارغ شدي فَإِذَا فَرَغْتخوب. 
   .آماده كن ديگر

ي دانشجو .يعني شيفتگي »رغبت« .وإِلَى ربك فَارغَبرو به كجا دارد؟ مؤمن 
 م است و هميشه آهنگ آن را دارد.شود. عاشق عل نمي زده و دل خستهاز علم  واقعي
 كوچك،البراتوار يك در  ،صبح تا شب ،ده سالمثالً ها  بعضيكه بينيم  مي هم واقعاً

عاشق  .برسد علمخواهد به  مي ، چوننندك صرف عمر ميبراي يك تحقيق كوچك، 
همه  .خواهد هيچ چيز نمي رغبت او در زندگي جز براي دانش نيست. .استعلم 

راضي  باز رسند هم كه مي و موفقيتي به جايي گاهيحتي . استزندگيش همين 
گيرند باز  اي مدرك دكتري مي . بعضي از اينها بعد از آن هم كه در رشتهشوند نمي

 هدفي طور  است. او به سوي چه دهند. مؤمن هم همين به تحقيق  علمي ادامه مي
يعني  »ليا« .به سوي خدا .نهايت بي يسو به .وإِلَى ربك فَارغَب؟ آورد مي روي
 »ي اهللالَا«است. ما همه مسافر  سوي اهللا به شا شيفتگي و انگيزه و ترغب . مؤمنسوي به

گرديم. پس،  ايم و به سوي او باز مي . همه از خدا آمدهإِنَّا للّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَهستيم: 
 كم و بيش يك سالن مدت اپيامبر در هماين سه پيام يادآوري سه موفقيتي است كه 

پيامش پيش رفته و  در رسيدن به مقصودش و رساندن داشته است. يادآوري اينكه
ي دوم،  ي، از نو شروع كن: پلها هكه موفق شد اكنونگويد  . حاال مياست موفق شده

  .باال بروي سوم و همچنين تا آخر و از اين نردبان همچنان  پله
مان برگرديم و  گذشتهتوانيم به زندگي  ميهم كردم، ما  بارها عرضچنان كه 

و لطف خدا را كه بارها و بارها شامل حالمان  تورق كنيممان را  ي زندگي كارنامه
. بنابراين، حاال هم اگر هر مشكل و سختي، به هر به خودمان يادآوري كنيمشده 

در  ،به ديگرانود و هم هم به خبتوانيم  تاشكل و به هر نوع پيش آمده، نااميد نشويم 
يادآوري رسالت اجتماعي است كه در  ،كمك كنيم. و دوم ،ندر اده گرفتاري ك هر

آن هم اگر وارد شديد و به كاري اجتماعي، فرهنگي، ديني پرداختيد، حاال هر كس 
خسته و متوقف نشويد؛  فكر نكنيد كه نااميد و ي خودش، در آن هم  در محدوده
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چون  نه. ادامه بدهيد،  ؛ايد كافي است كمك كرده ينرومحه مبحاال تا همين جا كه 

راه بازتر و بازتر  ،ندارد. در اين راه هر چه جلو برويد »فقي دّح«كار براي خدا 
با  هر بار در راه او شود، چون همواره بايد به سوي پروردگار رغبت كرد و مي

  .صدق اهللا العلي العظيمرومندتر پيش رفت. ي بيشتر و ني انگيزه
 


