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»؟سب؟«
رم: 

ت
ل�ف مح� دمه ی م�ؤ م�ت

ایـن مجموعـه نیـز قسـمت هایی از سـخنرانیهای ایـن بنـدۀ حقیـر اسـت کـه بـه 

صورت کتابهای مختلف در مسـائل گوناگون در گذشـته چاپ و منتشـر شـده اسـت 

و در خالل آن سـخنرانیها به پاره ای از شـبهات و سـؤاالتی که در اذهان برخی از نسـل 

جـوان راجـع بـه مسـائل اعتقـادی و اخالقـی پیـدا شـده  یـا ممکـن اسـت پیـدا شـود 

بـه میـان آمـده و پاسـخ داده شـده اسـت. و اینـک دوسـتان عزیـز محتـرم در دفتـر امـور 

فرهنگـی بنیـاد خیرّیـۀ الّزهـراء از آن نظـر کـه عالقـۀ شـدید بـه ارشـاد و هدایـت نسـل 

جـوان دارنـد آن سـؤاالت و پاسـخ ها را پـس از پیـاده کـردن از نـوار بـه گونـه ای بسـیار 

سـاده و روان جمـع و تنظیـم کـرده و آن را تحـت عنـوان )تقویـت ایمـان، پاسـخ های 

روان به برخی از سـؤاالت نسـل جوان( نام گذاری نموده و در دسـترس عزیزان از نسـل 

جـوان قـرار داده اند. 

و لـذا ایـن بنـدۀ حقیـر نیـز ضمـن عـرض شـکر و سـپاس بـه درگاه ایـزد مّنـان از 

زحمـات فـراوان تـوأم بـا اخالص آن گرامیان تشـکر می کنم و توفیقات روز افزونشـان را 

در نشـر معـارف دینـی از خداونـد متعـال خواسـتارم.

�بادی
آ
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»؟سب؟«
ر: 

ش
ا� دمه ی �ف م�ت

العالـی طـی  آیـت اهلل سـّید محمـد ضیاءآبـادی مّدظلـه  رّبانـی حضـرت  عالـم 
زندگانـی پـر تـالش و ثمـر بخـش علمـی، تحقیقـی و قرآنـی خـود بحمـداهلل آثـار فراوانی 
از خـود بـه جـای گذارده انـد کـه هـر یـک بـه نوبـه ی خـود چراغـی راهنمـا و راهنمایـی 
اطمینـان بخـش و هدایتگـری مطمئـن بـه سـوی ارزش هـای واالی الهـی و ایمانـی 

بـوده و خواهـد بـود. 
آنانـی کـه محضـر مبـارک این عالم وارسـته را درک کرده اند بـه خوبی اذعان دارند 
کـه مـرام و منطـق ایـن فقیـه فرزانـه، سراسـر خیـر و نـور و رحمـت اسـت او حقیقـت 
دنیـا را وجـدان کـرده، فریـب دنیـا را نخـورده لـذا هـر کجـا کـه زبـان بـه سـخن گشـوده 
بـا اسـتناد بـه قـرآن و کلمـات معصومیـن؟مهع؟ بویـژه کالم شـیوای امیـر بیـان حضـرت 
علـی؟ع؟ همـراه بـا تمثیل هـای فـراوان پوچـی دنیـا را بـرای دنیاطلبـان و ارزشـمندی 

آن را بـرای آخـرت جویـان تشـریح و تبییـن نمـوده اسـت. 
از دیگر مزایای آثار این عاِلم پژوهشگر متعّهد و ُمشفق قرآنی اینکه اغلب بلکه 
به میان  ُبعدی که سخن  این طریقت است که در هر  بر  آثار معّظم له مبتنی  تمام 
آمده، گره ای گشوده شده، از انحرافی پیشگیری شده، ظلمِت ابهامی برطرف شده 

و دلی با حقیقت و حقّیت قرآن و معارف اهل بیت؟مهع؟ روشن گردیده است. 
قــرآن  هدایــت  شــاخص های  کــه  آنجاســت  از  کجرویهــا  و  انحرافــات  اغلــب 
ــی تبییــن نمی شــود چــون هــر زمــان مقتضیــات  ــه خوب ــا شــرایط زمــان ب متناســب ب
ویــژه ای دارد کــه بایــد علمــای هشــیار و عالیقــدر زمــان بــا شــناخت و بصیــرت تمــام 

ــند.  ــت باش ــق و حقیق ــوی ح ــه س ــدگان ب ــاد بن ــای آح راهنم
اگر بگوییم که سّید جلیل و عالم نبیل حضرت آیت اهلل ضیاء آبادی به خوبی از 
عهده ی این امر بر آمده اند سخنی به گزاف نگفته ایم. دأب این عالم بزرگوار همواره 
بر این بوده در هر مکتوبی که تألیف کرده اند و یا در هر جلسه ای که به تفسیر قرآن 
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ِبْه  از مسائل مبتال  یا چند مسئله  و معارفی پرداخته اند یک  یا مباحث اخالقی  و 
و  به منبع عظیم و جاودانی قرآن کریم  با استناد  و  را مطرح نموده  مردم زمان خود 
معارف حقیقت مدار اهل بیت اطهار؟مهع؟ به سادگی و شیوایی پاسخ الزم را بیان 
آثار تفسیری و  راه گشای آن در متن  آنجا که این سؤاالت و جوابهای  از  فرموده اند 
اخالقی معظم له پنهان بوده و دستیابی به آنها به سهولت برای همگان امکان پذیر 
به  نموده  تنظیم  گوناگون  عناوین  طی  را  سؤاالت  این  شدیم  آن  بر  رو  این  از  نبود. 
مشتاقان و عالقه مندان به این معارف در سراسر ایران و جهان اسالم عرضه نماییم. 
و نظــر بــه اینکــه بیشــترین امیــد و تأکیــد حضــرت اســتاد »حفظــه اهلل« نســل جــوان 
جامعــه بوده انــد از ایــن رو عنوانــی کــه بــرای ایــن مجموعــه ی چنــد جلــدی انتخــاب 
از شــبهات و  برخــی  بــه  پاســخ های روان  ایمــان؛  تعییــن شــد عبــارت »تقویــت  و 

ســؤاالت نســل جــوان« اســت. 
در اینجا شایسته است از مؤسّسه ی فرهنگی قرآن و عترت )نور فاطمة الّزهراء؟اهس؟( 
که در تنظیم و تدوین این کتاب شریف همکاری شایسته ای داشته اند صمیمانه 

تقدیر و تشّکر گردد.
از خداوند سبحان مسئلت می کنیم به حقیقت ُقدسی حضرت زهرای اطهر 
آل  مهدی  منتَظر  امام  بویژه  مطّهر  و  عالیقدر  بانوی  این  معصوم  وابستگان  همه  و 
محمد؟جع؟ موانع ظهور منجی عالم را برطرف فرماید و با انتشار انوار تابناک قرآن 
و عترت که ثمره ی شیرین آن دفع ظلم و ظلمت کفر و نفاق و افزایش نور و برکت و 
ِوفاق است موجبات خشنودی روح مقّدس رسول اکرم؟ص؟ و شادی قلب آخرین 

وصّی گرامی اش حضرت صاحب االمر حجة بن الحسن؟جع؟ را فراهم آورد. 
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کید بر آموختن علم واجب تأ

امام المّتقین علی؟ع؟ فرمود: 

علـم دو قسـم اسـت. یکـی علمـی کـه مـردم چـاره ای ندارنـد جـز اینکـه همـه ی 

افـراد مـردم دربـاره اش بیندیشـند. همـه وظیفـه دارنـد آن را بداننـد. آن چیسـت؟ آن 

علمـی اسـت کـه رنـگ مسـلمانی و اسـالم بـه انسـان می دهـد. 
و  احـکام  بـه  علـم  و  اخالقـی  فضایـل  بـه  علـم  و  عقایـد  بـه  علـم  »آن 
مسـلمانی  جرگـه ی  در  را  انسـان  علـم،  ایـن  اسـت.  عملـی  برنامه هـای 
وارد می کنـد. انسـان چـاره ای نـدارد جـز اینکـه دربـاره ی اینهـا بیندیشـد. 
اّمـا علـم دیگـر علمـی اسـت کـه انسـان می توانـد دربـاره  اش نیندیشـد. 
کائنـات، موجـودات عالـم،  تمـام  قـدرت خـدا شـامل  آن علـم، مظاهـر 

اسـت«.1  و آسـمان  زمیـن  حیوانـات،  نباتـات،  جمـادات، 

ٌم یَسُع 
ْ
َظر فیِه َو ُهَو َصبَغُة ااِلْسالم َو ِعل  الّنَ

ّ
ماِن ِعلٌم ال َیَسُع الّناَس ِاال

ْ
ُم ِعل

ْ
لِعل

َ
1. سلیم بن قیس، ج 2، ص  954؛ »ا

َوَجّل«. َظر فیِه و ُهَو ُقْدَرُة اهلل َعّزَ الّناَس َتْرک الّنَ



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦت   �عٮݨݦݦݦݦݨت

21

الزم نیسـت کـه فـرد فـرد انسـان ها، زمین شـناس و ستاره شـناس و حیوان شـناس 

بشـوند و مورچـه و زنبـور را بشناسـند. بـر همـه الزم نیسـت. آیـا بـر من واجب اسـت که 

طبیـب بشـوم و حتمـًا بـروم علـم طـب یـاد بگیرم؟ آیا اگـر طب یاد نگیرم، نـزد خدا در 

روز قیامـت مسـئولم؟ آیـا واجـب اسـت کـه ستاره  شـناس بشـوم؟ نـه، الزم نیسـت. بـر 

فردفـرد مـا الزم نیسـت کـه در ایـن امـور بیندیشـیم و همـه ی کائنـات و مظاهـر قـدرت 

بـر جامعـه ی مسـلمانان واجـب کفایـی اسـت کـه همـه ی  ولـی  را بشناسـیم.  خـدا 

علـوم را یـاد بگیرنـد تـا خودکفـا شـوند و دسـت نیـاز بـه سـوی کّفـار دراز نکننـد.1 

واجب  اسالمی  جامعه ی  بر  بلکه  نیست  واجب  مسلمانان  فرد  فرد  بر  یعنی 

کفایی است که هر گروهی در علمی متخّصص شوند و در همه ی علوم از بیگانگان 

خودکفا شوند. در این باره موالی ما امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: 

صـالح  و  بشناسـید  را  خـود  کـه  اسـت  ایـن  شـما  بـرای  علـم  »الزم تریـن 

شـود«.2  آشـکار  شـما  بـرای  قلبتـان  فسـاد  شـود  باعـث  و  بشناسـید  را  قلبتـان 

بشناســید.  می کنــد،  فاســد  را  آن  یــا  صالــح  را  ذات  جوهــر  آنچــه  اســت  الزم 

ــد و  ــاد ش ــدأ و مع ــه مب ــم ب ــوان عاِل ــه می ت ــت؟ چگون ــه اس ــم چگون ــن عل ــل ای تحصی

حقایــق دینــی را در جــان خــود نشــاند؟ راه تحصیــل ایــن علــم بــه حکــم قــرآن کریــم، 

ارائــه  قــرآن  کــه  و دســتوراتی  برنامه هــا  روی  تمریــن عملــی  اســت.  تمریــن عملــی 

فرمــوده: واجــب، حــرام، مســتحّب و... اینهــا احکامــی اســت کــه بــر انســان تکلیــف 

ــف انجــام 
ّ
ــا ســختی و تکل شــده اســت. چــه بســا انســان اوایــل کار ایــن اعمــال را ب

می دهــد. انســان ابتــدا خیلــی رغبــت نــدارد. اّمــا همیــن کارهــا را بایــد انجــام دهیــد، 

ــه مبــدأ و معــاد در جانتــان  ــم ب ــت پیــدا کنــد و عل ــا کم کــم جوهــر جــان شــما نورانّی ت

بنشــیند. تکــرار و ممارســت و تــداوم الزم اســت تــا انســان، علــم پیــدا کنــد. بــا چنــد 

.>
ً

ُمْؤِمِنیَن َسِبیال
ْ
ى ال

َ
يَن َعل َكاِفِر

ْ
ـُه ِلل

َّ
ْن َیْجَعَل الل

َ
1. سوره نساء، آیۀ 41؛ >... َول

ساَدُه«. 
َ
ک ف

َ
ظَهَر ل

َ
ک َعلى َصالِح َقلِبک َو ا

َّ
ک ماَدل

َ
م ل

ْ
ِعل

ْ
لَزُم ال

َ
2. بحار األنوار، ج  1، ص 220؛ »ا
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جلــد کتــاب خوانــدن و پــای منبرهــا نشســتن و امثــال اینهــا، آن علمــی کــه حیــات 

بیــاورد، حاصــل نمی شــود.

هـدف ایـن اسـت کـه حیـات انسـانی در آدم پیـدا شـود. حیات طبیعـی را همه، 

حّتـی حیوانـات دارنـد. آن هـا هـم نفـس می کشـند، غـذا می خورنـد و راه می رونـد. 

اشـاره ی قـرآن1 بـه حیاتـی اسـت کـه در وجـود انسـان نورانّیـت ایجـاد کنـد و او را بـا 

مبـدأ عالـم مرتبـط کنـد. ایـن حیـات، تمریـن عملـی می خواهـد. ایـن علـم، بـا سـواد 

متفـاوت اسـت. 

گاهـی فکـر می کنیـم منظـور از علـم همـان خوانـدن و نوشـتن و یـا حداکثـر تجزیـه و 

تحلیل هـای علمـی و فّنـی داشـتن اسـت. اّمـا ایـن علمـی نیسـت کـه قـرآن بـه دنبـال 

آن اسـت. ایـن سـواد اسـت کـه در بیـن مـا فـراوان اسـت. اینگونـه دانـش و دانشـمند 

بسـیار زیـاد اسـت. در هـر زمانـی میلیونهـا نفـر از ایـن دانشـمندان داریـم. سراسـر دنیـا 

را ایـن علـوم و دانشـگاه ها و دانشسـراها و فیلسـوف ها و پروفسـورها فـرا گرفتـه اسـت. 

ولـی انسـان کجاسـت؟ بـه قـول شـاعر: 

کــز دیــو و دد مـلولـــم و انــسانم آرزوسـتدی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

ما ُجــسـته ایم  می نـشـود  یافـت  گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوستگفـتند 

چـه بسـیار دانشـمندان و متفّکریـن کـه مـو را از ماسـت می کشـند و در تحقیقـات 

اینـان کسـانی  گـرگ هـم درنده ترنـد.  از  ولـی همین هـا  بسـیار دقیقنـد؛  علمـی خـود 

هسـتند کـه بـه فرمـوده ی قـرآن از سـگ هـم پسـت ترند مـی فرمایـد: 

او نهیـب بزنـی  بـه  اگـر  >... پـس مثـل او همچـون مثـل سـگ اسـت کـه 

پـارس می کنـد...<.2  هـم  بـاز  کنـی  رهـا  را  او  اگـر  و  پـارس می کنـد 

اِس...<.  یْمِشى ِبِه ِفى الّنَ
ً
ُه ُنورا

َ
نا ل

ْ
أْحییناُه َو َجَعل

َ
 ف

ً
کاَن َمیتا 1. سوره انعام، آیه 122؛ >أ َو َمْن 

َهْث...<.
ْ
َهْث أْو َتْتُرکُه یل

ْ
یِه یل

َ
ِب إْن َتْحِمْل َعل

ْ
كل

ْ
کَمَثِل ال ُه 

ُ
َمَثل

َ
2. سوره اعراف، آیه 176؛ >... ف
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بـر آن،  بـه چارپـای1 اسـت کـه  ب 
ّ

قـرآن تشـبیه دانشـمند غیـر مهـذ و مثـل دیگـر 

می کنـد...«.  حمـل  را  ُکُتبـی  کـه  چارپـا  مثـل  »همچـون  اسـت:  بـار  چنـد  کتابـی 

یــا دفتــرآن تهــی مغــز را چــه علــم و خبر بــر او هیــزم اســت  کــه 

نوشـتن  و  خوانـدن  سـواد  اصـاًل  کـه  می شـوند  پیـدا  نیـز  کسـانی  دیگـر  طـرف  از 

ندارنـد، ولـی به راسـتی انسـانند. فرشـته خو هسـتند. نورانّیتـی در وجودشـان هسـت 

فرمـوده:  آنـان  دربـاره ی  قـرآن  باشـند.  خدمتگزارشـان  بایـد  فرشـتگان  کـه 

>آنـان کـه گفتنـد پـروردگار مـا اهلل اسـت و بـر ایـن ایمـان، پایـدار ماندنـد 

فرشـتگان رحمـت بـر آنـان نـازل می شـوند و می گوینـد دیگـر هیـچ تـرس و 

غـم و اندوهـی از گذشـته ی خـود نداشـته باشـید و بـه همـان بهشـتی کـه 

باشـید<.2  وعـده داده شـده اید خـوش دل 

ُاویـس َقـَرن یـک شـترچران در بیابـان یمـن بیشـتر نبـود. اینگونه سـوادی هـم که ما 

می گوییـم نداشـت. اّمـا آن چنـان روح بلنـد و نورانـی ای داشـت کـه وقتـی بـه دیـدار 

رسـول اکـرم؟ص؟ آمـد ایشـان فرمـود: بـوی رحمـان از جانب یمن به مشـامم می رسـد.3 

همچنیـن بـالل حبشـی هـم کـه سـواد نداشـت و از ایـن دانشـمندها و مخترع هـا 

و مبتکرهـا نبـود. بـا ایـن حـال رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »َاِرحنـا یـا ِبـالل«؛ ای بـالل! ]بـا 

اذان خـود[ بـه مـن راحتـی ببخـش صـدای تو آرامش بخش من اسـت. او شـین را هم 

نمی توانسـت بگویـد. در »اشـهد َان ال الـه اال اهلل« می گفـت: »اسـهد َان ال الـه اال اهلل«. 

مخـرج »ش« نداشـت. رسـول خـدا؟ص؟ می فرمـود: 

»سین بالل نزد خدا شین است«.4 

.>...
ً
ِحماِر یْحِمُل أْسفارا

ْ
کَمَثِل ال 1. سوره جمعه، آیۀ 5؛ >... 

وا َو ال َتْحَزُنوا َو أْبِشُروا 
ُ
 َتخاف

ّ
َمالِئكُة أال

ْ
یِهُم ال

َ
 َعل

ُ
ل َنا اهلُل ُثّمَ اْسَتقاُموا َتَتَنّزَ ّبُ وا َر

ُ
ِذيَن قال

َّ
 ال

َ
2. سوره فصلت، آیۀ 30؛ >إّن
کْنُتْم ُتوَعُدوَن<.  ِتى 

َّ
ِة ال َجّنَ

ْ
ِبال

َیَمِن «.
ْ
ْحَمِن ِمْن َجاِنِب ال ِجُد َنَفَس الّرَ

َ َ
ي أل 3. مجموعة ورام، ج  1، ص 154؛ »ِإّنِ

 سیَن َبالل ِعنَداهلل شیٌن«.
َ

4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  4، ص 278؛ »ِاّن
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بـرای رسـیدن  سـواد، فـی حـّد نفسـه کمـال نیسـت. خوانـدن و نوشـتن مقدمـه 

بـرای برخـی افـراد، مقّدمـه ی ضاللـت اسـت.  بـه کمـال اسـت. بلکـه گاهـی سـواد 

بسـیاری بـا همیـن خوانـدن و نوشـتن ها و قلم به دسـت گرفتن هـا ضاللت ها به وجود 

می آورنـد و خیانت هـا و جنایت هـا می کننـد و خونهـا می ریزنـد. ولـی بـرای بعضـی 

بـه  آن  وسـیله ی  بـه  اسـت.  ارتقـا  و  کمـال  وسـیله ی  نوشـتن  و  خوانـدن  ایـن  دیگـر، 

می رسـند.  عالیـه  کمـاالت 

چـرا آن قـبله ی ُکـل نانویسا بود و نـاخوانااگر بودی کمال اندر نویسایی و خوانایی

یـک  نـه  عمـرش  تمـام  در  او  اسـت.  اکـرم؟ص؟  رسـول  کّل،  قبلـه ی  کـه  می دانیـم 

صفحـه کتـاب خوانـد و نـه یـک سـطر نوشـت. نانویسـا و ناخوانـا بـود. اگـر خوانـدن و 

نوشـتن کمـال بـود می بایسـت در وجـود او هـم باشـد، چـون اگر نباشـد، نقص اسـت. 

اّمـا اینطـور نیسـت. 

اصرار شیعیان بر ذکر نام و مرام علی؟ع؟

چـه بسـا کسـانی مـا را مالمـت کننـد کـه شـما چـرا هـر وقـت دربـاره ی هـر مطلبـی 

بحـث می کنیـد، بـا انـدک مناسـبتی فـورًا سـراغ علـی؟ع؟ می رویـد و در ایـن مطلـب 

چـرا ایـن قـدر حریـص هسـتید؟ مـا می گوییـم: بله، ما بـه این حرص افتخـار می کنیم 

و اصـاًل شـرف خـود را در همیـن حـرص می دانیـم. نـه تنهـا مـا، بلکـه پیغمبـر؟ص؟ هـم 

بـه امـر خـدا دربـاره ی علـی؟ع؟ حریـص بـود. در آیـات آخـر سـوره ی توبـه می خوانیـم: 

»رسـولی از خـود شـما بـه سـوی شـما آمـد کـه رنج هـای شـما بـر او سـخت 
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دشـوار اسـت؛ او حریـص بـر شماسـت و بـا مؤمنـان مهربـان اسـت«.1 

پیغمبــر؟ص؟ دربــاره ی شــما حریــص اســت. پیامبــر؟ص؟ دربــاره ی چــه امــری از 

امــور اّمــت حریــص اســت؟ بســیار روشــن اســت کــه او در امــر هدایــت اّمــت حریــص 

ــدان علــی؟مهع؟  ــا علــی و فرزن ــد کــه هدایــت اّمــت جــز ب اســت و از طرفــی هــم می دان

محّقــق نخواهــد شــد و لــذا دربــاره ی علــی؟ع؟ حریــص بــود. تــا آنجــا کــه می دانیــم، 

همــان روز اّول کــه پیامبــر؟ص؟ رســالت خــود را ابــالغ کــرد، والیــت علــی؟ع؟ را نیــز 

ابــالغ کــرد. ایــن مصــداق حــرص اســت کــه هنــوز رســالت خــودش پــا نگرفتــه، والیــت 

علــی؟ع؟ را ابــالغ می کنــد. 

البّتـه آن روز مسـخره  اش کردنـد کـه رسـالت خـودش هنـوز جـا نیفتـاده، وصـّی و 

جانشـین معّیـن می کنـد. در میـان آن جمعـی کـه همه از اقربا و خویشـاوندانش بودند 

بـه رسـالت هسـتم. حـاال امـروز، اّول کسـی کـه  فرمـود: مـن از جانـب خـدا مبعـوث 

اعـالم کنـد از مـن تبعّیـت می کنـد و بـه یـاری مـن برمی خیـزد وصـّی مـن خواهـد بـود. 

همـه خندیدنـد و مسـخره کردنـد. تنهـا یـک نفر برخاسـت که کودک ده سـاله ای بود. 

او گفـت: مـن بـا تـو هسـتم. تـا سـه روز و سـه بـار ایـن مطلـب تکـرار شـد و در هـر سـه 

بـار علـی؟ع؟ بـود کـه گفـت: مـن بـا تـو هسـتم. همان جـا رسـول اکـرم؟ص؟ دسـت روی 

شـانه ی علـی؟ع؟ گذاشـت و فرمـود: 

»ایـن بـرادر مـن، وصـّی مـن و جانشـین مـن بعـد از مـن اسـت. بـه حرفـش 

گـوش بدهیـد و اطاعتـش کنیـد«.2 

همه خندیدند و مسخره کردند و رفتند. ولی او مأمورّیت الهی خود را انجام داد 

و حرص خودش را درباره ی علی؟ع؟ نشان داد. آن روز اّول بود. بعد هم در طول 23 

سال، همیشه در مناسبت های مختلف از علی؟ع؟ نام می برد و می گفت: »َعِلّیٌ 

ُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیم <.
ْ
یُكْم ِبال

َ
ْم َحریٌص َعل یِه ما َعِنّتُ

َ
ْنُفِسُكْم َعزيٌز َعل

َ
 ِمْن أ

ٌ
َقْد جاَءُکْم َرُسول

َ
1. سوره توبه، آیۀ 128؛ >ل

طیُعوُه«.
َ
ُه َو ا

َ
اْسَمُعوا ل

َ
ِخى َو َوصیی َو َخلیَفتى ِمْن َبْعدی ف

َ
کوفى، ص320؛ »هذا ا 2. تفسیر فرات 
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فراوان  کلمات  سنخ  این  از  َعظیٌم«؛  ُنُه 
ْ
َشأ »َعِلی  یا:  َعِلٍی«؛  َمَع  َحّقُ 

ْ
ال َو  َحّقِ 

ْ
ال َمَع 

آن مجمع عمومی مردم  را علنی کرد. در  اینکه در آخر عمرش مطلب  تا  داشت. 

که از حّجة الوداع بر می گشتند، در کنار غدیر خم، دست علی؟ع؟ را گرفت، بلند 

کرد و نشان مردم داد و فرمود: »َمْن ُکْنُت َمْوالُه َفَهذا َعِلّیٌ َمْوالُه«؛ تا آخرین لحظات 

فرمود:  بودند  نشسته  که  مجالس  از  یکی  در  می گفت.  علی؟ع؟  از  سخن  عمرش 

 اهلل بهشتی است. آن دو نفر 
ّ

َة« هر که بگوید ال اله اال َجّنَ
ْ
 اهلل َدَخَل ال

َّ
 الِالَه ِاال

َ
»َمْن قال

 اهلل«؛ ما می گوییم 
َّ

 ال ِالَه ِاال
ُ

هم که می شناسیم نشسته بودند و گفتند: »َفَنْحُن َنُقول

 اهلل. رسول اکرم؟ص؟ دست روی سر علی؟ع؟ گذاشت و فرمود: 
ّ

ال اله اال

»عالمت این ]توحید[ آن است که جای او ننشینید و گفتارش را تکذیب 

نکنید«.1 

نشــانه ی توحیــد شــما ایــن اســت. علــی؟ع؟ نشــانه ی توحیــد شماســت. بــه هــر 

حــال، مــا اگــر دربــاره ی علــی؟ع؟ حــرص می ورزیــم و در همــه جــا ســخن از علــی؟ع؟ 

می گوییــم، بــرای ایــن اســت کــه رســول خــدا بــه امــر خــدا دربــاره ی علــی؟ع؟ حریــص 

بــوده اســت و مــا بــه همیــن حــرص افتخــار می کنیــم و بایــد همچنیــن باشــیم؛ چــون 

کنیــم.  زندگــی  دیــن  بــا  آخــرت  در عالــم  مــا می خواهیــم  و  ماســت  دیــن  اســاس 

گذشــته از دنیــا، حیــات ابــدی مــا بــا دیــن درســت می شــود و دیــن هــم بــا علــی؟ع؟ 

درســت می شــود. 

آری، رسـول اکـرم؟ص؟ می دانسـت کـه اگـر علـی؟ع؟ نباشـد، امـام حسـین؟ع؟ نیز 

نخواهـد بـود و اگـر امـام حسـین؟ع؟ نباشـد، یزیـد و یزیدیـان دیـن را از بیـن خواهنـد 

بـرد و گلـزار مملکـت اسـالمی را بـه لجنـزار تبدیـل خواهنـد کـرد. اگـر علـی؟ع؟ نبـود 

امـام صـادق؟ع؟ هـم نبـود و اگـر امـام صـادق؟ع؟ نبـود، فرهنـگ ابلیسـی بنـی امّیـه 

و بنی عّبـاس، فرهنـگ الهـی اسـالمی را ازبیـن بـرده بـود. او بـود کـه توانسـت فرهنـگ 

ُه«.
َ
با َقْول ِ

ّ
ْن ال َتْجِلسا َمْجِلَسُه َو ال ُتكذ

َ
1. بحار األنوار، ج 27، ص 201؛ »ِمْن َعالَمِة ذِلک ا
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اسـالمی را احیـا کنـد و جلـو غلبـه ی فرهنـگ ُاَمـوی و عّباسـی را بگیـرد. اگـر علی؟ع؟ 

نبـود، امـام زمـان؟جع؟ هـم نبود. اگر امام زمان نباشـد، دنیا ظلمتکده   ای وحشـتبار 

می شـود و همـه جـا پـر از ظلـم و جـور و سـتم می گـردد. چـه کسـی جـز او می توانـد ایـن 

دنیـای دیوانـه را مهـار کنـد؟ او فرزنـد علـی؟ع؟ اسـت. اگر علی؟ع؟ نبـود، هیچ کدام 

از ایـن اولیـای خـدا نبودنـد. 

پـس اسـاس اسـالم و روح دیـن و جـان قـرآن همـان علـی؟ع؟ اسـت؛ در حالـی کـه 

اهـل تسـّنن بـه تبعّیـت از پسـر خّطـاب می گوینـد: »َحْسـُبنا کتـاُب اهلل«؛ مـا بـا داشـتن 

قـرآن نیـازی بـه علـی؟ع؟ نداریـم. بین ما و آنها در اصول دین اختالف هسـت. از نظر 

مـا اصـول عقایـد حّقـه، بسـته به والی علی؟ع؟ اسـت و حال آن که آنهـا او را اصاًل به 

حسـاب نمی آورنـد و بـرای او در تحّقـق دین نقشـی قایل نیسـتند. 

چگونگی عذاب اهل معصیت در روز قیامت

مطلب  این  بر  ناظر  ْیِدیُکْم<؛ 
َ
أ َمْت 

َ
َقّد ِبَما  ِلَك 

ٰ
>َذ می فرماید:  انفال  سوره ی  در 

است که بعد از مرگ، انسانها نتیجه ی اعمال خود را می بینند و آتش سوزان برای 

کافران و فاسقان فراهم است. اّما باید توّجه داشت که این آتش را حق تعالی برای 

و  آنهاست  خود  اعماِل  تجّسم  عذاب،  این  بلکه  است.  نیفروخته  گناهکاران 

آتش هایی است که آنها با دست ها ی خودشان پیش فرستاده اند. »ایدیکم« جمع 

»ید« است. البّته همه ی کارهای انسان با دست انجام نمی گیرد. چشم می بیند و 

گوش می شنود؛ ولی چون دست مظهر قدرت انسان است و غالب کارهای انسان 

با دست انجام می گیرد، این امر به »دست« نسبت داده می شود. 

بنابرایـن، عذاب هـای آخـرت تجّسـم همـان اعمالـی اسـت کـه بنـدگان در دنیـا 



28

بـا قـدرت و بـا اختیـار خـود انجـام می دهنـد و جبـری بـرای آنهـا در کار نبـوده اسـت. 

ایـن اعمـال را حـق تعالـی مرتکـب نشـده اسـت و بی جهـت بنـدگان خـود را عـذاب 

م اسـت. یعنـی آنچنـان کـه جبـری مسـلک ها 
ّ
نمی کنـد؛ چـرا کـه ایـن کار، ظلـم مسـل

ِعقـاب  را  بنـدگان  سـپس  و  دهـد  انجـام  خـدا  العیاذبـاهلل  را  گنـاه  دارنـد،  اعتقـاد 

کنـد. ایـن امـر نـه تنهـا عقـاًل ُمحـال اسـت، بلکـه ضـّد قـرآن اسـت؛ چـرا کـه ایـن نـوع 

عـذاب، ظلـم قبیـح و وقیحـی اسـت کـه خـدا هرگـز بـه عبیـدش، بنده هـای ضعیف 

و حقیـرش، روا نمـی دارد.1 

بـا نـگاه جبـری مسـلکان بایـد بپذیریم که خداوند به زیردسـت بینـوای خود ظلم 

می کنـد. ایـن ظلـم بدتریـن و قبیح تریـن ظلم هاسـت، آن هـم دربـاره ی بنـده ی حقیر 

مسـکین کـه موقعّیتـی نـزد خـدا نـدارد تـا در برابـر او قیـام کنـد. مثـل ایـن اسـت کـه 

سـلطان مقتـدری لشکرکشـی کنـد و بـه جنـگ مورچـه ای بـرود. ایـن قبیـح اسـت کـه 

خـدا بـا آن همـه عظمـت و جاللـت نامتناهـی بـه جنـگ انسـان ضعیـف و بدبخـت 

و بینـوا بـرود. عبـِد حقیـر اسـتحقاق ترّحـم دارد. مگـر ممکـن اسـت خـدا بـا آن رأفـت 

م نیسـت. حـاال ایـن سـؤال اینجـا 
ّ

و رحمـت بـه بنده هایـش ظلـم کنـد؟ ابـدًا. او ظـال

م تعبیر شـده اسـت؟ 
ّ

ممکـن اسـت مطـرح شـود کـه چـرا در رابطـه بـا خـدا صفت ظال

م بـه معنـای کثیرالّظلـم اسـت، یعنـی زیـاد ظلـم نمی کنـد. آیـا اندکـی 
ّ

بـا اینکـه ظـال

م به معنـای کثرت ظلم نیسـت. 
ّ

ظلـم می کنـد؟ نـه ایـن طـور نیسـت. در ایـن جـا ظـال

اگـر هـم بـه معنـای کثـرت ظلـم باشـد بـه لحـاظ شـمار بنده هاسـت؛ چـرا کـه عبیـد 

بـه معنـای بنده هـا اسـت. اگـر بـه یـک نفـر ظلـم کنـد، یـک ظلـم می شـود؛ بـه دو نفـر، 

دو ظلـم و همینطـور بـه یـک میلیـارد، یـک میلیـارد ظلـم، قهـرًا کثیـر می شـود و ظـاّلم 

خواهـد شـد. کثیرالّظلـم؛ اّمـا بـه تعـداد مظلوم هاسـت. هـر چـه مظلوم متعّدد باشـد، 

قهـرًا ظلـم نیـز متعـّدد اسـت. 

َعبیِد<.
ْ
ٍم ِلل

ّ
یَس ِبَظال

َ
 اهلَل ل

َ
ّن

َ
1. سوره آل عمران، آیۀ 182؛ >َو ا



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦت   �عٮݨݦݦݦݦݨت

29

معنـای دیگـر آن اسـت کـه بگوییـم صیغـه ی َفّعـال همیشـه بـرای افـاده ی کثـرت 

بـه نسـبت دارد و  بلکـه گاهـی نظـر  افـراد داشـته باشـد،  بـه  کـه نظـر  بـه کار نمـی رود 

رابطـه ی کسـی را بـا کاری نشـان می دهـد؛ مثـاًل گفتـه می شـود فـالن آدم عّطار یـا بّقال 

اسـت. الزم نیسـت کـه زیـاد بفروشـد. همیـن قـدر کـه شـأنش ایـن اسـت و بـا ایـن کار 

رابطـه دارد، کافـی اسـت. بّقـال آن کسـی اسـت کـه شـغلش مثـاًل سـبزی یـا ماسـت و 

پنیـر فروشـی اسـت، ولـو اینکـه کـم بفروشـد. زیـاد و کـم مطـرح نیسـت. فـالن آدم خّباز 

اسـت؛ یعنی شـأنش نانوایی اسـت و شـغلش نیز این اسـت. خدا نیز ظاّلم نیسـت؛ 

یعنـی شـأنش ظلـم نیسـت؛ هیـچ گونـه رابطـه ای بـا ظلـم نـدارد. ایـن امـر بـه کـم و زیاد 

آن مربـوط نیسـت. نتیجـه آن کـه، عذاب هـای ُاخـروی کار خـدا نیسـت، بلکـه کار 
خـود بنـدگان اسـت.1 

ایـن اعمـال خـود شماسـت کـه در دنیـا انجـام داده ایـد و آن جـا مجّسـم می شـود. 

در ایـن عالـم مـا شـما را خبـر کردیـم و گفتیـم ایـن عالـم مزرعـه اسـت و شـما در آن 

خـود  بـه  عالـم  آن  در  می افشـانید،  دنیـا  ایـن  در  بـذر  چـه  هـر  می کنیـد.  بذرافشـانی 

شـما برمی گـردد. ایـن جـا ِکشـتگاه و آن جـا دروگاه اسـت. هـر چـه بـذر افشـانده اید، 

آنجـا بـه صـورت محصـوِل عمـل بـه شـما برمی گـردد. پـس این گونـه نیسـت کـه مـا 

قبـاًل آتشـخانه ای سـاخته باشـیم و شـما را در آن آتشـخانه بیندازیـم؛ شـما بـه همـراه 

خـود آتش هـا را می آوریـد. عذاب هـای آن عالـم همـه محصـول کار خـود شماسـت و 

میوه هایـی اسـت کـه از بـذر خـود می چینیـد. ایـن آیـات بـه صراحـت نشـان می دهد 

کـه جبـری در کار نیسـت. عـّده ای تصـّور می کننـد که خـدا مقّدر کرده و بایـد اّتفاقات 

اینهـا پیـش فرسـتاده های  نـه:  بـه وقـوع بپیوندنـد. خـدا پاسـخ می دهـد  پشـت هـم 
خـود شماسـت.2

ْیِدیُكْم<.
َ
َمْت أ

َ
ِلَك ِبَما َقّد

ٰ
1. سوره آل عمران، آیۀ 182؛ >َذ

ْیِدیُکْم<.
َ
َمْت أ

َ
ِلَك ِبَما َقّد

ٰ
2. همان؛ >َذ
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و در سوره عبس  آمده است: 

ــت و بدبختــی 
ّ
در آن روز قیامــت گروهــی خنــدان و شــادانند و گروهــی گرفتــار ذل

نــه  آتــش آخــرت تجّســم اعمــال زشــت انسانهاســت   و عــذاب.1 خالصــه اینکــه 

چیزی دیگر.

قبول دین با اراده و اختیار

>در قبول دین اکراهی نیست، ]زیرا[ راه درست از راه نادرست مشّخص 

شده است...<.2 

بعضی خیال می کنند که در مقام عمل اکراه نیست. خیر، در مقام اعتقاد اکراه 

نیست. هیچ گاه نمی توان اعتقادات را با اکراه و اجبار در قلب کسی ایجاد کرد. 

عقیده امری قلبی است. عقیده ی قلبی با برهان و استدالل و با تفّکر و تحقیق 

یِن< در مقام اعتقاد است،   ِإْکَراَه ِفي الِدّ
َ

حاصل می شود، نه با اجبار و اکراه. پس >ال

نه در مقام عمل. در مقام عمل، امر به معروف و نهی از منکر را داریم. بدیهی است 

باید اجرا شود، اگر کسانی تظاهر به مخالفت کردند،  در مملکتی که قانون اسالم 

تکلیف امر به معروف و نهی از منکر پیش می آید و طبعًا همراه با اکراه است. مگر 

شود.  کشته  باید  ولی  شود؛  کشته  ندارد  دوست  قاتل  نیست؟3  اکراه  قصاص  در 

شرابخوار و زناکار نمی خواهند حّد بخورند؛ ولی باید بخورند. اکراه است و ترّحمی 

هم در کار نیست:4 

یهــا َغَبــَرٌة * 
َ
1. ســوره عبــس، آیــات 38 تــا 41؛ >ُوُجــوٌه يْوَمِئــٍذ ُمْســِفَرٌة * ضاِحكــٌة ُمْسَتْبِشــَرٌة * َو ُوُجــوٌه يْوَمِئــٍذ َعل

َتْرَهُقهــا َقَتــَرٌة<.
َغى...<.

ْ
ْشُد ِمَن ال يِن َقْد َتَبیَن الّرُ کراَه ِفى الّدِ 2. سوره بقره، آیۀ 256؛ >ال إ

باِب...<.
ْ
ل
َ ْ
وِلى األ

ُ
ِقصاِص َحیاٌة یا أ

ْ
ُكْم ِفى ال

َ
3. همان، آیۀ  179؛ >َو ل

ٌة ِفى ِديِن اهلِل...<.
َ
کْم ِبِهما َرأف

ْ
َدٍة َو ال َتأُخذ

ْ
4. سوره نور، آیۀ  2؛ >... َجل
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یـِن< را دسـتاویزی قـرار داده انـد و می گوینـد همـه   ِإْکـَراَه ِفـي الِدّ
َ

برخـی از مـردم >ال

آزادنـد. اگـر همـه آزاد باشـند، پـس دیگـر دیـن در کار نیسـت. اگـر بنا باشـد هـر کس هر 

چـه خواسـت انجـام بدهـد، دیـن خـود بـه خـود از جامعـه برداشـته خواهـد شـد؛ در 

صورتـی کـه همیـن قـرآن اسـت کـه می گویـد: 

>بایـد در میـان شـما ]اّمـت اسـالمی[ گروهـی باشـند کـه دیگـران را بـه خیر 

بخواننـد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد...<.1 

هــر کســی کــه در نظــام خلقــت اندکــی تفّکــر کنــد، پــی می بــرد کــه ایــن نظــام، 

برنامــه ی وحــی و شــریعت دارد. در ســوره ی  او هــم   خالــق علیــم و حکیــم دارد و 

آل عمران آمده: 

اّمت هـای  تریـن  مرتبـه  بلنـد  کنیـد،  عمـل  ایمـان  موازیـن  بـه  شـما  >اگـر 

بـود<.2  خواهیـد  جهـان 

سسـتی نکنیـد. ُحـزن و انـدوه بـه خـود راه ندهیـد. اّمتـی بـا نشـاط و شـاداب و 

نیرومنـد باشـید. نـه در خـود احسـاس ضعـف بکنیـد نـه در مقابـل دیگـران اظهـار 

بـاز در جـای دیگـر می فرمایـد:  سسـتی. 

>آن گونـه کـه رسـول بـرای شـما الگوسـت، شـما هـم بایـد بـرای جهانیـان 

سـوه و مقتـدای شماسـت...<.3 
ُ
الگـو باشـید. پیامبـر ا

سوه و الگوی شماست...<.4 
ُ
>ببینید او در همه ی ابعاد ا

رســول خــدا؟ص؟ در افــکارش، در اخالقــش، در اعتقاداتــش، در اعمالــش، در 

ــید.  ــن باش ــد چنی ــم بای ــما ه ــت. ش ــز الگوس ــه چی ــی در هم
ّ
ــور کل ــراتش و به ط معاش

ُمْنكِر...<.
ْ
َمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
َخیِر َو یأ

ْ
ى ال

َ
ٌة یْدُعوَن إل ّمَ

ُ
َتكْن ِمْنكْم ا

ْ
1. سوره آل عمران،  آیۀ 104؛ >َو ل

کْنُتْم ُمْؤِمِنیَن<. ْوَن إْن 
َ
ْعل

ْ
2. همان،  آیۀ 139؛ >َو ال َتِهُنوا َو ال َتْحَزُنوا َو أْنُتُم األ

.>...
ً
یكْم َشِهیدا

َ
 َعل

ُ
ُسول اِس َو یكوَن الّرَ ى الّنَ

َ
 ِلَتكوُنوا ُشَهداَء َعل

ً
ًة َوَسطا ّمَ

ُ
کْم ا نا

ْ
3. سوره بقره،  آیۀ  143؛ >َو کذِلک َجَعل

ْسَوٌة َحَسَنٌة...<.
ُ
كْم ِفى َرُسوِل اهلِل ا

َ
کاَن ل َقْد 

َ
4. سوره احزاب،  آیۀ 21؛ >ل
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از خصایــص  تفریــط  و  افــراط  ُمَفــّرِط.  نــه  باشــید  ُمْفــِرط  نــه  باشــید.  وســط  اّمــت 

جاهــالن اســت.1 شــما کــه اّمتــی عاقــل و عالــم هســتید، بایــد اّمــت وســط و معتــدل 

ــی الّنــاِس« باشــید. یعنــی مــردم بــه شــما 
َ
باشــید تــا بــرای مــردم الگــو یــا »ُشــَهداَء َعل

ــرا  ــما ف ــی را از ش ــی و عمل ــادی و اخالق ــری و اعتق ــح فک ــن صحی ــد و موازی ــگاه کنن ن

بگیرنــد. همــان گونــه کــه رســول اکــرم؟ص؟ الگــو و مقتــدای شماســت، شــما هــم مقتــدا 

و الگــوی عالمیــان باشــید. 

مشاهده ی صورت برزخی افراد در این دنیا

در نوشــته ی یکــی از بــزرگان خوانــدم کــه یکــی از علمــای صاحبــدل گفتــه بــود بــه 

عیــادت مریضــی رفتــم کــه در حــال احتضــار بــود و مــن صــورت برزخــی او را مشــاهده 

کردم. 

مـا بایـد متوّجـه باشـیم کـه همـه ی انسـان ها را یکسـان حسـاب نکنیـم. همـه در 

ظاهـر یـک سـر و دو گـوش دارنـد و روی دو پـا راه می روند اّمـا در باطن خیلی با هم فرق 

دارنـد. باورمـان بشـود کـه بعضـی چشمشـان بـاز اسـت و مـا نبایـد آنهـا را بـا خودمـان 

مقایسـه کنیم. 

نــوشتن شـیر شـیرکـــار پـــاکان را قیــاس از خــود مگیــر  در  باشــد  گــرچه 

و آن دگر شیری است کادم می خوردآن یکی شــیر اســت کادم می خورد 

یکی شیر است که خوراک انسان است و دیگری شیری است که انسان خوراک 

اوسـت. خیلی بین این دو شـیر فرق هسـت. همه انسـانند؛ اّما بین دو انسـان گاهی 

از زمیـن تـا آسـمان فاصلـه اسـت. اگـر کسـی بگویـد مـن غیـر از ایـن بدنـی کـه در بسـتر 

.»
ً
طا ْو ُمَفّرِ

َ
 ا

ً
جاِهُل ِاّما ُمْفِرطا

ْ
1. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 18، ص 216؛ »کاَن ال
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افتـاده اسـت نمی بینـم، صـورت برزخـی نمی بینـم، پـس او کـه می گویـد مـن می بینـم 

دروغ می گویـد، ایـن انـکار از روی جهـل و نادانی اوسـت. به قول شـیخ الّرئیس بوعلی 

سـینا کـه از مغزهای متفّکر عالم اسـت:1  

آمـد و احسـاس  بـه نظـرت سـنگین  و  تـو خـورد  بـه گـوش  »وقتـی چیـزی 

کـردی کـه معـده ی فکـرت نمی توانـد آن را هضـم کنـد، بگـو مـن ناقصـم. 

ممکـن اسـت در عالـم باشـد و مـن قـادر بـر درک آن نباشـم«. 

آخـر مـن کـه شـاقول عالـم خلقـت نیسـتم کـه سـاختمان عالـم بـا فکـر و درک مـن 

اندازه گیـری شـود. چـه بسـا در عالـم چشـم های بینایـی هسـت کـه پشـت پـرده را کـه 

مـا نمی بینیـم می بیننـد: 

»آدمیان، معادنی همچون معادن طال و نقره اند«.2 

شـما وقتـی بـه بیابـان نـگاه می کنیـد همـه جـا یکسـان اسـت. همـه جـا دشـت و 

کـوه و بیابـان اسـت. آفتـاب بـه همـه جـا یکسـان می تابـد. بـاران بـه همـه جـا یکسـان 

می بـارد. اّمـا درون و باطنشـان یکـی نیسـت. اگـر بشـکافید، می بینیـد یکـی در درون 

خـود مـس دارد و دیگـری آهـن. یکـی طـال و نقـره دارد و دیگـری آهـک و زرنیـخ و گـچ. 

پـس  نمی بینـم  مـن  چـون  گفـت  نمی تـوان  نیسـتند.  مسـاوی  هـم  بـا  نیـز  انسـان ها 

مّدعیـان  البّتـه،  می گویـد.  دروغ  می بینـم،  می گویـد  کـه  آن  و  نمی بینـد  هیچ کـس 

بعـد  مـا  اسـت.  الزم  تشـخیص  قـدرت  آنهـا  شـناخت  بـرای  و  فراواننـد  هـم  کاذب 

فعـاًل خداونـد  مـردن می فهمیـم چـه کاره هسـتیم و چـه شـکل و صورتـی داریـم.  از 

سـّتارالعیوب بـر اسـاس رحمانّیتـش پـرده ای بـر چهـره ی مـا انداختـه و آبـروی مـا را 

حفـظ کـرده اسـت. هـر کـس مـا را ببینـد می گویـد آدم خوبـی اسـت. اّمـا وقتی«یـوَم 

ــُه  ْدک َعْن
ُ

ــذ ــْم ی
َ
ــا ل ــكاِن م ــِة ااِلْم ــى ُبْقَع ْرُه ِف

َ
ــذ

َ
ــِب ف َغراِئ

ْ
ــَن ال ــْمَعک ِم ــَرَع َس مــا َق

ُّ
کافــى، مقدمــه، ص13؛ »کل 1. اصــول 

ــاِن«. ُبره
ْ
ــُم ال قاِئ

ِة«.
َ

َهِب َو الِفّض
َّ

کَمعاِدِن الذ لّناُس َمعاِدٌن 
َ
کافى، ج  8، ص 177؛ »ا  .2
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ـرائر« بـارز شـد، معلـوم می شـود کـه هـر کـدام از مـا دارای چـه صـورت باطنـی  ـی الّسَ
َ
ُتبل

بوده ایـم. از ایـن عالـم کـه رفتیـم بـه آن صـورت درخواهیـم آمـد. آیـا بـه صـورت خوکـی 

یـا سـگی یـا گـرگ و روباهـی؟ دامنـه اش خیلـی وسـیع اسـت. 

را  بیمار  آن  برزخی  صورت  من  می گوید:  عالم  شخص  حکایت،  ادامه ی  در 

خیلی تاریک و متعّفن و بد منظر و وحشت انگیز دیدم؛ بطوری که از دیدن چهره ی 

برزخی اش وحشت کردم. با خود گفتم: واویال! اگر این آدم در برزخ چنین وضعی 

رسید  گوشم  به  صدایی  زمان  همین  در  محشر!  در  او  حال  به  وای  باشد،  داشته 

او  روح  قبض  برای  ملک الموت  است(.  باز  هم  گوششان  چشم،  بر  عالوه  )چون 

آمده بود. شنیدم به او خطاب شد، فعاًل تأّمل کن.  این محتضر بر ما حّقی دارد، 

می خواهیم حّق او را ادا کنیم. فعاًل قبض روحش نکن. ناگهان دیدم انواری به او 

ی 
ّ
افاضه شد و چهره اش نورانی گشت. بوی بدش تبدیل به بوی خوش شد و به کل

دگرگون شد و موجود منّوری گردید و در همان حال قبض روح شد و جان داد. 

من دائم در این فکر بودم که سّر  این تحّول و انقالب حال را بفهمم. نماز خواندم 

و از خدا خواستم برایم روشن شود که چرا این فرد، اّول به آن صورت بود و سپس 

به صورت دیگری درآمد؟ در خواب همان آدم را دیدم که به من گفت: آن صورت 

و  تحّول  آن  سّر  ولی  بود.  من  زشت  اخالق  و  بد  اعمال  مقتضای  دیدی  که  اّول 

انقالب حال این بود که من روزی دیدم فرد بی گناهی را مأموران حکومت گرفته اند 

و می خواهند اعدامش کنند. می دانستم که او بی گناه است و بی جهت او را مّتهم 

کرده اند. چون در دستگاه حکومت نفوذ داشتم، تالش کردم و او را از اعدام نجات 

و آن  انجام دادن همین کار دِم مرگ به دادم رسید  دادم. فضل خداوند به خاطر 

سّیئات و زشت کاری هایم در اثر همین یک کار، که »خاِلصًا ِلَوْجِه اهلل« برای نجات 

فرد باایمانی انجام دادم، از نامه ی اعمالم محوشد و مشمول رحمت خدا گشتم. 
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حقایق موجود در روایت مشهور ثقلین 

ـن یْفَتِرقـا 
َ
رسـول خـدا؟ص؟  در روایـت ثقلیـن، بـا جملـه ی بسـیار عمیـق و پرمغـز »ل

َبـدًا« 
َ
ـوا أ

ُّ
ـْن َتِضل

َ
ـْکُتْم ِبِهَمـا ل َحـْوض« و هـم بـا جملـه ی »َمـا ِإْن َتَمّسَ

ْ
ـّیَ ال

َ
َحّتـی َیـِردا َعل

اشـاره بـه ایـن نکتـه ی فوق العـاده ارزنـده و عالـی فرمـوده اسـت کـه قرآن نازل شـده ی 

از جانـب خـدا وقتـی دارای صفـات زنـده ی خـود از قبیـل نـور، ُمبیـن، هـدی ، فرقان، 

بیـان و تبیـان کّل شـیء خواهـد بـود کـه بـا عتـرت مـن قریـن بـوده و تـوأم اهـل بیت من 

باشـد. در ایـن صـورت اسـت کـه کتـاب »هـدی « و مایـه ی نجـات شـما خواهـد بـود و 

اّمـا همیـن کـه از اهـل بیـت مـن جدا شـد دیگر آن کتاب خدا و رمز هـدی  نخواهد بود 

و بـر اثـر منفـک بـودن از بیـان و روشـن نگشـتن حقایـق مقصـوده اش موجـب ضاللت 

و گمراهـی اّمـت نیـز خواهـد گردیـد. چنـان که همچنین شـد و قرآن جـدا از اهل بیت 

رسـول؟مهع؟   بـه دسـت حـّکام بنی امّیـه و بنـی عّبـاس افتـاد و چـه فتنه هـا کـه برپـا کـرد 

و کـور دلی هـا کـه به وجـود آورد و جمعّیت هـا کـه بـه ضـالل افکنـد. آری چـه زیبـا خـود 

قـرآن فرمود: 

>و مـا قـرآن را کـه ِشـفابخش و مایـه ی رحمـت اسـت بـرای مؤمنـان نـازل 
می کنیـم و همیـن قـرآن بـرای سـتمکاران چیـزی جـز زیـان نمی افزایـد<. 1

بدیهـی اسـت کـه قـرآن جـدا شـده از علـی؟ع؟ و افتاده در دسـت امثـال معاویه از 

هواپرسـتان دنیاطلـب، بطـور حتـم دیگـر کتـاب هدایـت نخواهد بـود و دردی از عالم 

انسـان درمـان نخواهـد نمـود. سـهل اسـت، بلکـه بـر دردهای بـی درمان عالم انسـان 

م خواهـد افـزود و تباهـی فـراوان هـم به بـار خواهد آورد. 
ّ
بطـور مسـل

حال اگر کسی بگوید بنابراین در زمان غیبت که قرآن از امام؟ع؟ جدا شده و به 

.>
ً
 َخسارا

ّ
اِلِمیَن إال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال يِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 1. سوره اسراء، آیۀ 82؛ >َو ُنَنّزِ
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دست بشر عادی افتاده است، بشری که کلید مخازن علم و حکمت قرآن به دستش 

باید در این  از رموز کشف صحیح حقایق عالیه ی آن بی خبر است پس  نیست و 

شرایط، عالم انسان و در این میان جامعه ی مسلمانان از برکات آسمانی قرآن محروم 

باشند و نتوانند از کتاب هدایت خود چنان که هست استفاده بنمایند و از علوم و 

معارف آن برخوردار گردند. آیا این سخن الزمه اش تعطیل قرآن و سّد باب اکتساب 

از معارف قرآن نمی باشد و در این صورت آیا تنزیل یک چنین کتاب »عزیز حکیم« 

بر بشری که قادر بر استفاده ی از آن نیست لغو و خالف حکمت تلّقی نمی شود؟! 

در جواب عرض می شود آری مطلب همین است، جدا شدن قرآن از امام و حّجت 

معصوم حق، الزمه اش معّطل ماندن آن کتاب عزیز از اجرای کامل احکام و قوانینش 

و بسته شدن باب اکتساب صحیح از معارف حّقه و عاری از انحراف و اشتباهش 

خواهد بود. چنان که در دعای عهد منقول از امام صادق؟ع؟ آمده است: 

تجدیـد  و  سـتمدیده ات  بنـدگان  پناهـگاه  را[  ]امـام؟ع؟  را  او  »بارالهـا! 

بـده«.1  قـرار  کتابـت  شـده ی  تعطیـل  احـکام  کننـده ی 

و همچنین در دعای غیبت امام زمان؟ع؟ آمده است: 

»و اصـالح کـن بـه سـبب او ]امـام؟ع؟[ حکمی را از تو کـه تبدیل گردیده و 

سـّنتی را از تـو کـه تغییـر داده شـده اسـت تـا دیـن تـو بـا تدبیر او، بـه تازگی و 

شـادابی خـود بازگـردد و از هرگونه بدعـت و کجی رهایی یابد«.2 

امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره به کار امام قائم منتظر؟ع؟ می فرماید: 

»امـام زمـان؟ع؟ رأی ]خودکامگی هـا[ را به قرآن بـر می گرداند در زمانی که 

قرآن را به رأی خود تبدیل کرده باشند«.3 

کتاِبک«. ْحكاِم 
َ
َل ِمْن ا  ِلما ُعّطِ

ً
دا وِم ِعباِدک... َو ُمَجّدِ

ُ
 ِلَمْظل

ً
ُهّمَ َمْفَزعا

ّ
ُه الل

ْ
1. بحار األنوار، ج 53، ص 96؛ »َو اْجَعل

ِتک َحّتى  یُعوَد ِدیُنک ِبِه َو َعلى یَدیِه   ِمْن ُحكِمک َو ُغیَر ِمْن ُسّنَ
َ

ل ْصِلْح ِبِه ما ُبّدِ
َ
2. همان، ج 53، ص 189؛ »َو ا

 ال ِعَوَج ِفیِه َو ال ِبْدَعَة َمَعُه«.
ً
 َصحیحا

ً
 َجدیدا

ً
َغّضا

ی«.
ْ
أ ى الّرَ

َ
ُقْرآَن َعل

ْ
ُقْرآِن ِاذا َعَطُفوا ال

ْ
ى ال

َ
ی َعل

ْ
أ 3. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 195؛ »َو یْعِطُف الّرَ
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و امـروز ایـن مطلـب بـر همـه کس روشـن اسـت که حـدود برخـورداری اّمت اسـالم 

از قـرآن در چـه سـطح نازلـی قـرار گرفتـه و جـّدًا شـرم آور شـده اسـت. ولـی مع الوصـف 

بـر  قـادر  کـه  بشـری  بـر  هدایـت  کتـاب  تنزیـل  کـه  نیسـت  ایـن  مسـتلزم  جریـان  ایـن 

اسـتفاده ی کامـل از آن نمی باشـد لغـو و خـالف مقتضـای حکمـت باشـد؛ چـه آن 

کـه ایـن محرومّیـت از ناحیـه ی خـود ایـن بشـر به وجـود آمـده اسـت و خداونـد مّنـان 

از روی لطـف بـر بنـدگان، تنزیـل کتـاب حکیـم و نصـب امـام علیـم و تعییـن حّجـت 

معصـوم از ِقَبـل خـود فرمـوده اسـت تـا از هـر جهـت راه اعتـراض و اعتـذار را بـر بشـر 

نـور مبّیـن و فرقـان و بیـان در اختیـار مـن گـذارده  ببنـدد و او یـک روز نگویـد کـه اگـر 

بـودی هرگـز مـن بـه راه خطـا نمی رفتم و سـر از هـالک ابدی در نمـی آوردم و لذا حّجت 

تـا روز قیامـت بـر بشـر تمـام اسـت. هـم قـرآن در اختیـار اسـت و هـم امـام در انتظـار و 

الحـال ایـن بـر عهـده ی عالـم انسـان اسـت کـه زمینـه ی اطاعـت خـود را از حّجـت 

حق فراهم سـازد تا او ظاهر گردد و ابواب علوم و معارف آسـمانی قرآن را به روی بشـر 

بگشـاید و احکام حیات بخش آن را در صحنه ی زندگی انسـان جاری گرداند. آری 

بـه فرمـوده ی خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی؟وضر؟: 

»وجـود او ]امـام؟ع؟[ لطـف اسـت و تصـّرف او لطـف دیگـری اسـت و 

نبـود ]شـرایط[ تصـّرف او ]بـرای اصـالح عالـم و اجـرای احـکام قـرآن[ از 

ماسـت«.1  ناحیـه ی 

البّتـه تـا بشـر راه طغیـان و عصیـان بـر امـام زمـان؟جع؟ در پیـش گرفتـه اسـت و 

سـبک مغزانـه در ایـن راه می تـازد، دسـتش به دامن حّجت معصـوم خدا و در نتیجه 

بـه دامـن قـرآن و کتـاب خـدا نخواهـد رسـید و بالمـآل از بـرکات آسـمانی قـرآن محـروم 

فرمـوده ی خـدای  ایـن  مـردود خواهـد گردیـد.  و  از در رحمـت حـق مطـرود  و  مانـده 

حکیـم اسـت: 

ْطٌف آَخُر َو َعَدُمُه ِمّنا«.
ُ
ُه ل

ُ
ف ْطٌف َو َتَصّرُ

ُ
1. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج  2، ص 203؛ »ُوُجوُدُه ل
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ــا آن قــوم  >... حقیقــت آن کــه خــدا وضــع قومــی را دگرگــون نمی ســازد ت

آنچــه را کــه در درون خــود دارنــد ]از نّیــات و حــاالت روحــی و ملــکات 

نفســانی[ دگرگــون ســازند...<.1 

تـا تـو بـا مـن روشــنی مـن روشـنماز تــرازو کــم کنــی مــن کــم کنــم 

نحوه ی پی بردن به حقایق عالم آخرت

بّچـه کـه در رحـم مـادر اسـت، غـذای انحصـاری او خونـی اسـت کـه از راه »نـاف« 

بـه معـده اش می رسـد و او را زنـده نگـه مـی دارد و آن ناتـوان در آنجـا جـز »خـون« کـه 

ت بخش 
ّ

تنهـا غـذای مناسـب بـا طبع و مزاج آنجایی اش می باشـد، هیچ غـذای لذ

دیگـری نمی شناسـد و قـدرت درک هیـچ غـذای دیگـری را هـم جـز »خـون« نـدارد. 

ــه آن بینــوا ســیب و انگــور  حــال اگــر کســی می خواســت )فرضــًا( در رحــم مــادر ب

و گالبــی دنیــا را معّرفــی کنــد و انــواع طعام هــا و شــراب های خوشــگوار و آب هــای 

صــاف و زالل را بــرای او توصیــف کنــد، چــه راهــی داشــت و چگونــه می توانســت از 

عهــده ی ایــن کار برآیــد؟ چــه بگویــد و بــه چــه چیــزی تشــبیه نمایــد تــا آن ضعیــف، 

بویــی بــرده و چیــزی بفهمــد؟ آیــا جــز ایــن راه دیگــری داشــت کــه ناچــار بایــد بهتریــن 

میوه هــا و عالی تریــن غذاهــا و مطبوع تریــن شــربت های ایــن عالــم را آنجــا، بــه خــون 

تشــبیه کــرده و بگویــد: 

تـو ای گوشـه گرفتـه و بنشسـته ی در کنـج َرحـم، بـا خبر باش که در خـارج از رحم و 

ر و زیبا موجود اسـت  ماوراِء این شـکم که منزلگه توسـت، عالمی بسـیار وسـیع و ُمنّوَ

ى یَغّیُروا ما ِبأْنُفِسِهْم...<.  اهلَل ال یَغّیُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ
َ

1. سوره رعد، آیه 11؛ >... إّن
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کـه میوه هـای مطبـوع و غذاهـای لذیـذ فـراوان دارد، در رنـگ و بـو و طعـم، آن چنـان 

خـون،  مثـل  دارد  گالبـی  می خـوری؛  رحـم  در  کـه  خـون  همیـن  ماننـد  اسـت  عالـی 

سـیب دارد مثـل خـون، شـربتش ماننـد خـون اسـت و آب هـای سـرد و زاللـش همچـو 

خـون، ران مـرغ و سـینه ی بوقلمـون بریانـش نیـز جـّدًا ماننـد خـون. 

چـون هـر چـه غیـر »خـون« می گفـت و بـه چیـز دیگـری جـز خـون تشـبیه می نمـود، 

او چیـزی  تشـبیه  از  بودیـم  نشـناخته  و  مـا جـز خـون چیـز دیگـری نخـورده  کـه  آنجـا 

نمی فهمیدیـم. آنجـا بـرای مـا کـه جنین در رحـم بودیم، طعم، منحصـر به طعم خون 

بـود و رنـگ، منحصـر بـه رنـگ خـون و بـو منحصـر بـه بـوی خـون، نـه درخـت سـیب، 

مفهـوم  بـه  نـه  و  می بردیـم  پـی  زمیـن  معنـای  بـه  نـه  گل،  بوتـه ی  نـه  و  می فهمیدیـم 

آسـمان. نـه مـزه ی مـرغ بریـان درک می کردیـم و نـه طعـم خـورش فسـنجان. 

ــر پیکــر مــا خــورد،  ــم و هــوای دنیــا ب ــه عرصــه ی دنیــا نهادی ــا همیــن کــه قــدم ب اّم

طبــع مــا عــوض شــد، غــذای مــا هــم کــه خــون بــود تبدیــل بــه شــیر گردیــد، هــم 

ــر شــدیم و  ــه بزرگت ــو و رنگــش دگرگــون گشــت. کم کــم ک طعمــش عــوض شــد و هــم ب

دنــدان ســیب و گالبــی خــوردن بــه دســت آوردیــم، دیدیــم ای عجــب! ســیب و انگــور 

و گالبــی کــه اینجــا می خوریــم ابــدًا ربطــی نــدارد بــه آن معنــای از ســیب و انگــور و 

ــه »خــون« کــرده  ــًا تشــبیه ب ــم و آنهــا را توصیف ــم »رحــم« می فهمیدی ــی کــه در عال گالب

و تقریــب بــه ذهــن مــا می نمودنــد. اصــاًل ایــن ســیب و انگــور و گالبــی دنیــا یــک 

ــم از  ــه در رحــم می خوردی ــت »خــون« ک ــا ماهّی ــت دیگــری اســت و ماهّیتــش ب واقعّی

زمیــن تــا آســمان فــرق دارد. ولــی آنجــا چــاره ای جــز ایــن نبــوده اســت کــه تشــبیه بــه 

ــا اگــر اآلن بــه مــا  ــا بــه قــدر فهــم آنجایــی مــا بــه مــا چیــزی بفهماننــد. آی خــون کننــد ت

مًا نفــرت می کنیــم و از بــو و رنــگ و 
ّ
یــک کاســه ی خــون بدهنــد، می خوریــم؟ مســل

طعــم آن ناراحــت می شــویم. بــا آنکــه بهتریــن قــوت و غــذای مــا در عالــم »رحــم« 

ــت.  ــوده اس ــون« ب ــا »خ همان
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حـال، عینـًا نسـبت عالـِم »آخـرت« بـه عالـم »دنیـا« همیـن نسـبت اسـت. وقتـی 

ت هـای سراسـر نـوش پایان ناپذیـر آن جهـان را برای ما 
ّ

کـه می خواهنـد نعمت هـا و لذ

تشـریح کننـد و مـا را َمْفتـون زیبایی هـای آن سـرا بسـازند تـا خـود را مجّهز بـه جهازات 

و  حقایـق  کـه  ندارنـد  ایـن  جـز  چـاره ای  نماییـم،  بی پایـان  ـرور  داُرالّسُ آن  در  زندگـی 

از آن  و  تنـّزل داده  بیـان  و  را در مقـام توصیـف  الـّدرک آن عالـم  فـوق  واقعیت هـای 

سـطح واقعـی خـود کـه غیـر قابل توصیف برای انسـان دنیایی اسـت پاییـن بیاورند و 

آن نعمت هـای َاعظـم و َاعلـی  را بـه صـورت کاملتریـن نعمت هـای دنیـا جلـوه دهنـد 

ـِم الّنـاَس َعلـٰی  َقـدِر  ِ
ّ
تـا مناسـب بـا قالـب فهـم دنیایـی مـا گردیـده و طبـق قانـون »َکل

ُعُقوِلِهـم« بـه زبـان کودکانـه ی مـا بـا مـا سـخن گوینـد. 

آیـا اگـر کسـی بخواهـد بـه مـا نویـد و بشـارت دهـد کـه در فـالن منطقـه ی خـوش 

آب و هـوا بـرای شـما اسـباب زندگـی و وسـایل عیـش آنچنـان کـه دلتـان بخواهـد بـه 

کامل تریـن صـورت فراهـم نموده ایـم جـز ایـن اسـت کـه بایـد بگویـد: کاخـی یـا ویالیـی 

در فـالن نقطـه بـرای شـما سـاخته ام بسـیار زیبـا و یـک پارچـه طـال، در و دیـوارش همه 

عـل اسـت و فیـروزه، در وسـط باغـی اسـت فوق العـاده ُمصّفـیٰ  کـه درخت هـای پـر 
َ
ل

ـع بـا جواهـر  از میـوه از هـر طـرف بـر آن محیـط و آب هـا در جریـان، تخت هـای ُمَرّصَ

و جـوان،  پاکیـزه  نهـاده شـده اسـت. خدمتـکاران  زیـر درختـان  و  نهرهـا  لـب  الـوان 

ماننـد مرواریدهـای غلطـان بـا جام هـای بلوریـن بـرای بـزم آرایـی، آماده بـه خدمتند. 

میوه هـای رنگارنـگ و طعام هـای گوناگـون در دسـترس و... 

و  مطلـوب  بسـیار  زندگـی  یـک  دنیـا  مـردم  مـا  نظـر  در  زندگـی  چنیـن  یـک  البّتـه 

ت بخش در درجه ی اعالسـت و چون بهتر و باالتر از این زندگی از جنبه ی ماّدی 
ّ

لذ

بـرای مـا فعـاًل قابـل تصـّور نیسـت، لـذا خداونـد حکیـم نیـز در مقـام مجّسـم سـاختن 

نعمت هـای مـاّدی و لذائـذ حّسـی فـوق تصـّور عالـم آخـرت در بهشـت جـاودان، بـه 

همیـن نحـو انشـاء سـخن فرمـوده اسـت: 
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از سـعی و کوشـش خـود ]در  >چهره هایـی در آن روز شـاداب و خّرمنـد، 

مقـام  عالـی  و  بلندمرتبـه  بهشـتی  در  بندگـی[ خوشـنودند،  و  راه طاعـت 

]مسـکن گزیده انـد[. ]بهشـتی[ کـه در آن سـخنی لغـو و زشـت نشـنوی ]یـا 

نشـنوند[، در آن ]بهشـت[ چشـمه ای در جریان است، در آن تخت هایی 

بلندپایـه و بـا رفعـت اسـت و ُتنگ هایـی بر نهاده ]پر از نوشـابه های عالی 

و َمطبـوع[ و ]بـر سـر تخت هـا[ بالش هـای ]لطیـف[ کنـار هـم چیـده شـده و 

فرش های]نفیس[گسـترده اسـت<.1 

ِگـرد  بـر  و  مجلسـند  سـاقیان  نوباوگـی[  و  زیبایـی  جاودانـه]در  >کودکانـی 

بهشـتیان می چرخنـد، چـون ببینـی آنـان را چنـان پنـداری کـه ]در صفـای 

رنـگ چهـره و چرخیدنشـان دور مجلـس اهـل بهشـت[ دانه هـای مرواریـد 

پراکنـده و پاشـیده ی از رشـته اند<.2 

راســتی اگــر می خواســتند نعمت هــای عالــی و بهشــتی را ]البّتــه نــوع مــاّدی و 

جســمانی آن را[ در ایــن جهــان بــه مــا معّرفــی کننــد، آیــا جــز ایــن راه دیگــری داشــت؟ 

م خیــر. ولــی بــا همــه ی اینهــا بــه آنجــا کــه رســیدیم ]ان شــاءاهلل[ خواهیــم 
ّ
بطــور مســل

دیــد اصــاًل نعمتهــای بهشــتی ِســنخ دیگــری و واقعیــت بــی نظیــری اســت، تشــابهی 

بــا اشــیاء و نعمــت هــای دنیــوی نــدارد. درســت نســبت »آن« بــا »ایــن« نســبت »َرحــم 

مــادر« اســت بــا »دنیــا«. هــم اکنــون اگــر رحــم مــادر را مســکن مــا قــرار دهند، از وحشــت 

و نفــرت می میریــم. آنجــا هــم اگــر کاخ هــای بســیار وســیع دنیــا را مســکن مــا ســازند از 

وحشــت و نفــرت، گویــی کــه می خواهیــم جــان بدهیــم. 

اینجـا اآلن یـک کاسـه ی خـون کـه قوت الیموت ما در رحم بوده اسـت، به عنوان 

ٍة عاِلیٍة * ال َتْسَمُع ِفیها الِغیًة* ِفیها  1. سوره غاشیه، آیات 8 تا 16؛ >ُوُجوٌه يْوَمِئٍذ ناِعَمٌة * ِلَسْعیها راِضیٌة * ِفى َجّنَ
راِبی َمْبُثوَثٌة<. ٌة * َو َز

َ
کواٌب َمْوُضوَعٌة * َو َنماِرُق َمْصُفوف وَعٌة *  َو أ

ُ
یٌة * ِفیها ُسُرٌر َمْرف َعیٌن جاِر

.>
ً
 َمْنُثورا

ً
ؤا

ُ
ْؤل

ُ
ُدوَن إذا َرأیَتُهْم َحِسْبَتُهْم ل

َّ
داٌن ُمَخل

ْ
یِهْم ِول

َ
2. سوره انسان، آیۀ 19؛ >َو یُطوُف َعل
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غـذا بـه مـا بدهنـد، از تنّفـر و ناراحتـی حـال تهـّوع در مـا پیـدا می شـود. آنجـا هـم اگـر 

مطبوع تریـن غذاهـای دنیـا را بـه مـا عرضـه کننـد، حـال تنّفـر و اشـمئزاز عـذاب انگیـز 

بـه هـر حـال لذائـذ حّسـی و نعمت هـای مـاّدی در بهشـت  مـا به وجـود می آیـد.  در 

مات حقایـق قرآنـی اسـت.
ّ
)البّتـه متناسـب بـا عالـم آخـرت( از مسـل

ممکن است زمین خالی از حّجت حق بوده باشد؟

خیـر چنیـن نبـوده اسـت البتـه قـرآن کریـم در آیـه ای خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ 

و  نشـده اند  داده  هشـدار  و  نشـده اند  انـذار  کـه  را  جمعّیتـی  پیامبـر!  ای  می فرمایـد: 

در حـال غفلـت زندگـی می کننـد، تـو آنهـا را هشـدار دهـی و انذارشـان کنـی و از ایـن 

بیرونشـان بکشـی.1  لجنـزار زندگـی حیوانـی 

زندگـی  غفلـت  حـال  در  رو  ایـن  از  نشـده اند،  انـذار  پدرانشـان  کـه  مردمـی  ایـن 

می کننـد؛ تـو موّظفـی اینهـا را بیـدار کنـی. از این آیه اسـتفاده می شـود کـه مردمی انذار 

نشـده بودنـد و حـال ایـن کـه در جـای دیگـر فرمـوده اسـت: 

>... هیچ اّمتی را ]خداوند در هیچ زمانی بدون حّجت نگذاشـته و[ بی 

انذار، رها نکرده اسـت<.2 

لـذا پیـش از ایـن کـه بشـر روی زمیـن بیایـد، حّجت بـه نام آدم؟ع؟  آمـد که خلیفة 

اهلل و حّجـت در روی زمیـن بـوده اسـت و فرموده اند: 

»اگر حّجت در روی زمین نباشد، زمین اهلش را فرو می برد!«.3 

وَن<.
ُ
ُهْم غاِفل

َ
ْنِذَر آباُؤُهْم ف

ُ
 ما ا

ً
1. سوره یس، آیۀ 6؛ >ِلُتْنِذَر َقْوما

 َخال ِفیها َنِذيٌر<.
ّ
ة إال ّمَ

ُ
2. سوره فاطر، آیۀ 24؛ >... َو إْن ِمْن ا

ْهِلها«.
َ
ْرُض ِبا

َ ْ
ساَخِت اال

َ
ة ل ُحّجَ

ْ
ْو ال ال

َ
3. اخالق اسالمى در نهج البالغه، ج 1، ص 11. »ل
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در نهج البالغه هم داریم: 

»زمیـن هیـچ گاه از یـک فـردی کـه بـه امـر خـدا قیـام بـه حّجـت کنـد خالـی 

نبـوده اسـت و خالـی نمی باشـد. منتهـا گاهـی حّجـت مشـهود اسـت و 

ظاهـر در میـان مـردم و گاهـی خائـف و ناامـن اسـت و غایـب از مـردم«.1 

ـٍة إاّل َخـال ِفیهـا َنِذیـٌر<؛2 هیـچ  پـس، از یـک طـرف بـه حکـم آیـه ی >... َو إْن ِمـْن ُاّمَ

ْرُض  َ ْ
اال سـاَخِت 

َ
ل ـة  ُحّجَ

ْ
ال ال  ـْو 

َ
»ل حدیـث  مفـاد  بـه  و  نبوده انـد  منـذر  بـدون  گروهـی 

ِبَاْهِلهـا«؛3 اگـر حّجـت در روی زمیـن نباشـد، زمیـن اهلـش را فـرو می بـرد و همچنیـن 

در نهج البالغـه آمـده اسـت کـه هیـچ گاه زمیـن از حّجـت خالـی نبـوده و نخواهد بود؛ 

در حالـی کـه از ایـن طـرف سـوره ی یـس می فرمایـد: 

>تو باید مردمی را انذار کنی که پدرانشان انذار نشده بوده اند...<.4 

یعنی معلوم می شود در روی زمین مردمی بوده اند که نذیر و منذر نداشته اند. 

این دو مطلب چگونه قابل جمعند؟ 

در جـواب بـه گونـه ی احتمـال آن چنـان کـه از گفتـار بعـض آقایـان مفّسـران نیـز 

معنـای  بـه  نذیـر  از  زمانـی  هیـچ  در  زمیـن  آری!  می شـود:  عـرض  می شـود  اسـتفاده 

حّجت الهـی کـه احـکام و شـریعت آسـمانی بـه دسـت مـردم بدهـد و مرجـع و ملجـأ 

مـردم باشـد خالـی نبـوده اسـت: 

>... تا برای مردم بر خدا حّجتی باقی نماند...<.5 

کــه اگــر زمانــی خالــی از حّجــت خــدا می شــد، مــردم حــّق اعتــراض بــه خــدا 

ا   َو ِإّمَ
ً
 َمْشُهورا

ً
ا َظاِهرا ة ِإّمَ ْرُض ِمْن َقاِئٍم هلِلِّ ِبُحّجَ

َ ْ
و األ

ُ
ى  ال َتْخل

َ
ُهّمَ َبل

ّ
لل

َ
1. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 497؛ »ا

.»
ً
 َمْغُمورا

ً
َخاِئفا

2. سوره فاطر، آیۀ 24.
3. اخالق اسالمى در نهج البالغه، ج 1، ص 11. 

ْنِذَر آباُؤُهْم...<.
ُ
 ما ا

ً
4. سوره یس، آیۀ 6؛ >ِلُتْنِذَر َقْوما

ة...<. ى اهلِل ُحّجَ
َ
اِس َعل 5. سوره نساء، آیۀ 165؛ >... ِلَئاّل یكوَن ِللّنَ
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ــوده  ــٰی الزم نب ــم. منته ــه راه آیی ــا ب ــتیم ت ــو نداش ــوی ت ــام آوری از س ــا پی ــه م ــتند ک داش

اســت کــه آن حّجــت در هــر زمــان یکــی از انبیــای اولوالعــزم و پیامبــران صاحــب 

شــریعِت مســتقّل باشــد. بلکــه کافــی بــود که شــریعت یکــی از انبیای اولوالعــزم قرن ها 

در میــان مــردم مّتبــع باشــد و حّجــت هــر زمــان، آن شــریعت را در میــان مــردم ترویــج 

و تبلیــغ نمایــد. در ایــن صــورت می تــوان گفــت، مــردِم آن زمــان در عیــن حــال کــه 

نذیــر بــه معنــای حّجــت الهــی داشــته اند، دارای نذیــر و منــذر بــه معنــای پیامبــری 

از پیامبــران اولوالعــزم دارای شــریعت مســتقل نبوده انــد و انبیایشــان انبیــای تبلیغــی 

ــریعی.  ــای تش ــه انبی ــد ن بوده ان

آن  زمان  فاصله ی  در  ولی  است  اولوالعزم  انبیای  از  نوح؟ع؟  حضرت  مثاًل 

است  بوده  خالی  اولوالعزم  انبیای  از  ابراهیم؟ع؟  زمین  حضرت  زمان  تا  حضرت 

و مردم منذر و انذار کننده ای به آن معنا نداشته اند و در عین حال موّظف بوده اند 

که شریعت حضرت نوح را از طریق پیامبر زمانشان -که حّجت الهی بوده است_ 

رسول  به  خطاب  یس  سوره ی  از  بحث  مورد  آیه ی  حال  کنند.  عمل  و  بشناسند 

اکرم؟ص؟  می فرماید: 

>تو باید انذار کنی مردمی را که پدرانشان انذار نشده اند...<.1 

الهـی  شـریعت  و  نیامـده  میانشـان  در  اولوالعـزم  انبیـای  از  ُمنـِذر  پیامبـر  یعنـی 

حضـرت مسـیح؟ع؟  کـه از انبیـای اولوالعـزم بـوده، بـر حسـب مـرور زمـان در میانشـان 

متـروک و مهجـور گشـته اسـت. 

>]در نتیجه[ آنها در حال غفلت ]از خدا و آخرت[ زندگی می کنند<.2 

ْنِذَر آباُؤُهْم...<.
ُ
 ما ا

ً
1. سوره یس، آیۀ 6؛ >ِلُتْنِذَر َقْوما

وَن<.
ُ
ُهْم غاِفل

َ
2. همان؛ >... ف
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تفاوت انسان مؤمن با کافر 

اگرچـه مؤمـن و کافـر در »تفّکـر« بـا هـم شـریکند، اّمـا مؤمن نسـبت به کافـر امتیازی 

دارد همان طـور کـه انسـان بـا حیـوان در حـواّس ظاهـری شـریک اسـت و در تفّکـر از 

هـم جـدا می شـوند )چـه بسـا کّفـار از مسـلمانان پیشـی گرفتـه و در تفّکـر جلـو بیفتنـد 

در  کافـر  بـا  مؤمـن  این جـا  باشـند(  کـرده  ایجـاد  اختراعاتـی  و  ابتـکارات  تفّکـر،  بـا  و 

تفّکـر شـریک اسـت ولـی امتیـازش ایـن اسـت کـه در عقـل بـا هـم متفاوتنـد. در مؤمـن 

عالـم  رابطـه ی  کـه  اسـت  نیرویـی  همـان  عقـل  نیسـت.  کافـر  در  ولـی  هسـت  عقـل 

 حـّس را بـا عالـم غیـب تشـخیص می دهـد. کافـر ایـن حـّس را نـدارد. بـرای ایـن کـه 

امام صادق؟ع؟ فرمود: 

»بـه وسـیله ی عقـل خـدای رحمـان پرسـتش می شـود و بهشـت بریـن را 

کـرد«.1  می تـوان کسـب 

و باید به خاطر داشت که هر فکری عقل نیست و هر تفّکری هم تعّقل نیست! 

>بله! عقل آن نیرویی است که می توان با آن نیرو ارتباط عالم را با غیب به 

دست آورد و مؤمن کسی است که عاقل است و ایمان به غیب دارد<.2 

ایمـان بـه غیـب در اثـر اعمـال عبـادی ایجـاد می شـود. ایـن را بایـد بـاور کنیـم کـه 

تـا در جـّو اعمـال عبـادی قـرار نگیریـم، ایـن نیـروی عقـل در مـا شـکوفا نخواهـد شـد! 

انسـان بایـد ایـن برنامه هـای دینـی را کـه دسـتور داده انـد عمـل کنـد و در وهلـه ی اّول 

ـف انجـام دهـد و آثـاری از معنوّیـات در خویـش 
ّ
ممکـن اسـت آنهـا را بـا سـختی و تکل

احسـاس نکنـد، وقتـی همیـن اعمـال را بطـور مـداوم انجـام دهـد به تدریـج روشـن و 

ِجنان«.
ْ
کُتِسَب ِبِه ال حمن َو ا لَعْقُل ما ُعِبَد ِبِه الّرَ

َ
1. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج  17، ص 225؛ »ا

َغیِب...<.
ْ
ِذيَن يْؤِمُنوَن ِبال

َّ
ل
َ
2. سوره بقره، آیۀ 3؛ >ا
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نورانـی می شـود. بسـیاری از افـراد می خواهنـد خیلـی زود در معنویـات ترّقـی کننـد. 

می پرسـند: چـه کار کنیـم کـه زودتـر ترّقـی کنیـم؟ مسـأله ی تحصیل مقامـات روحی و 

معنـوی تدریجـی اسـت! مثـاًل گفتـه شـده: نمـاز بخـوان، روزه بگیـر... اگـر ایـن اعمال 

را انجـام دهـد بـا این کـه آثـار معنـوی بسـیار کمـی از آنهـا درک می کنـد، کم کـم عقـل 

او روشـن می شـود. عقـل کـه روشـن شـد، عمـل خیـر بیشـتری از او صـادر می شـود. بـه 

ایـن ترتیـب هـر چـه عقـل روشـن تر شـود مرتبـه ی اشـتیاق بـه اعمـال عبـادی بیشـتر 

می شـود. هـر چـه اعمـال عبـادی بیشـتر شـد، عقـل روشـنی بیشـتری می یابـد و بـه 

جایـی می رسـد کـه امـام المّتقیـن علـی؟ع؟ می گویـد: 

»خدایـا! مـن تـو را بـه سـبب تـرس از آتـش جهّنمـت و یـا بـه امیـد بهشـت 

برینـت عبـادت و بندگـی نکـردم، بلکـه تـو را سـزاوار بندگـی دیـدم و قیـام 

بـه عبادتـت نمـودم«.1 

بلـه! بـر اثـر بندگـی و عبـادت خـدا عقـل آن چنـان ارتقـاء پیـدا می کنـد کـه حّتـی 

بهشـت و جهّنـم را هـم انگیـزه ی عبادت قـرار نمی دهد، بلکه محبوبّیت خدا را تنها 

انگیـزه قـرار می دهـد. ایـن حالـت را همـه کـس ندارنـد! مـا هـم اگـر داریـم در درجـه ی 

بسـیار نازلـه اش داریـم و اگـر بخواهیـم بـه درجـات عالیـه ی آن برسـیم؛ راهـش عمـل 

ـف 
ّ
کـردن بـه »دسـتورات دینـی« اسـت! هـر چنـد در مراحـل ابتدایـی؛ آنهـا را بـا تکل

و دشـواری انجـام می دهیـم. خیلـی از چیزهـا را نمی فهمیـم ولـی همیـن مقـدار را کـه 

انجـام بدهیـم راه بـاز می شـود و عقـل روشـن تر می گـردد. پـس امتیـاز مؤمـن بـر کافـر در 

نیـروی عقـل اسـت و تنهـا راه شـکفتن عقـل، انجـام اعمـال عبـادی اسـت. 

ِفى   
ً
َطَمعا ال  و  ناِرک  ِمْن   

ً
َخوفا َعَبْدُتک  »ما  البالغة )خوئى(، ج 19، ص 347؛  نهج  البراعة فى شرح  منهاج   .1

َعَبْدُتک«.
َ
ِعباَدة ف

ْ
ْهاًل ِلل

َ
ِتک َبْل َوَجْدُتک ا َجّنَ
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مبارزه ی مستمّر با بیماری مهلک شرک

شـرک بیماری ُمهلک و مخّربی اسـت، خدا و اولیای خدا؟مهع؟ اجازه نمی دهند 

در یـک نقطـه ی عالـم کسـانی مشـرک بماننـد، شـرک کـه دیـن نیسـت تـا بگوییـم بـه 

دیـن آنهـا کاری نداشـته باشـیم. اهـل کتاب از یهود و نصاری  چـون دین دارند با آنها 

سـخت گیری نمی شـود و چنـان کـه می دانیـم پیوسـته اقلّیت هـای مذهبـی تحـت 

سـیطره ی حکومـت اسـالمی زندگـی می کننـد و کاری هـم بـه دیـن آنهـا نداریـم. اّمـا 

شـرک دین نیسـت بلکه بیماری روحی مهلکی اسـت که انسـان در مقابل موجودی 

ـل کنـد. ایـن بیمـاری، شـرف انسـانی را از بیـن می بـرد و 
ّ
از خـود پایین تـر، اظهـار تذل

دنیـا و آخـرت انسـان را بـر بـاد می دهـد و لـذا اسـالم بـا شـرک مبـارزه می کنـد. 

اگــر در نقطــه ای وبــا آمــده باشــد آیــا حکومــت اســالمی ســاکت می نشــیند یــا ایــن 

کــه اطّبــاء را بــرای معالجــه ی مــردم آن منطقــه اعــزام می کنــد و اگــر گروهــی ســر راه 

ــه ایــن ســادگی آنهــا را رهــا می کننــد، خیــر! بلکــه  ــاء را گرفتنــد، فکــر می کنیــد ب اطّب

از دولــت نیــرو می گیرنــد و بــا نیــرو وارد می شــوند تــا آن بیمــاری را معالجــه کننــد. 

انبیــاء؟مهع؟  از طــرف خــدا مأمورنــد کــه بــا بیمــاری شــرک مبــارزه کننــد. اگــر ابوجهل هــا 

آمدنــد و گفتنــد نمی گذاریــم، آنهــا را می ُکشــند تــا راه را بــرای عــالج بیمارهــا بــاز کننــد. 

عذاب الهی مسخ

»مسـخ« دارای چنـد معناسـت. یـک معنـا تبدیـل صـورت انسـانی بـه صـورت 

حیوانـی اسـت. انسـان بـه خـوک یـا میمـون تبدیـل می شـود کـه در زمان هـای گذشـته 

بـوده و قـرآن هـم در سرگذشـت اّمت هـای پیشـین فرمـوده اسـت: 
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>... فرمان صادر شد: به میمون تبدیل شوید<.1 

ِمیـن اسـت بـه پـاس حرمـت آن 
َ
عال

ْ
لیکـن پـس از پیغمبـر اکـرم؟ص؟  کـه َرْحَمـٌة ِلل

حضـرت ایـن بـال از بشـر برداشـته شـد و دیگـر بشـری بـه صـورت میمـون و ماننـد آن 

نمی شـود.  تبدیـل 

وقتی  می دهد.  دست  از  را  خود  مّزه ی  چیزی  هر  یعنی  َمْسخ  دیگر  معنای 

می گویند: گوشت مسخ شده یعنی طعم آن از بین رفته و اکنون مسخ به این معنا در 

زندگی ما بسیار مشهود و عیان است! نه تنها گوشت طعم خود را از دست داده بلکه 

روغن، میوه ها، غذاها و... همگی طعم و مّزه ی خود را از دست داده اند، بلکه سراسر 

زندگی طعم خودش را از دست داده است؛ مدارس، مساجد، منابر، همگی طعم 

اصلی خود را از دست داده اند و انسانّیت به معنای واقعی اش از بین رفته است! 

صورت روح که مظهرش اخالق و اعمال اسـت، مسـخ شـده و انسـان هایی روی 

ایـن زمیـن زندگـی می کننـد کـه واقعـًا صورت حیوانی بـه خود گرفته اند و جز شـهوات 

حیوانـی هیـچ نمی فهمنـد و هّمی ندارند. جسـمًا انسـانند اّما روحـًا گرگی خونخوار. 

بســیاری از مــردم روش مّکارانــه در پیــش گرفته انــد و دائمــًا مثــل روبــاه نقشــه 

می کشــند کــه بــه انــواع حیله هــا ســر مــردم کاله بگذارنــد و امــوال مــردم را ببلعنــد. 

اینهــا همگــی از مصادیــق مســخ اســت. ایــن زندگــِی مســخ شــده اســت. پــس بایــد 

ــا توفــان ســرخ باشــیم.  ــا ایــن زندگــِی مســخ شــده، منتظــر بــالی بلعیــدن زمیــن و ی ب

چــون رســول خــدا؟ص؟ از واقعّیــات خبــر می دهــد و خــود قــرآن نیــز همــواره فریــادش بــر 

ســر ایــن مــردم بلنــد اســت: 

>آیـا ایـن مـردم کـه در آبادی هـا در حـال زندگـی و غـرق در رفـاه هسـتند 

و شـب ها در بسـتر نـرم و گـرم می خوابنـد، آیـا هیـچ نمی ترسـند در همـان 

کوُنوا ِقَرَدة خاِسِئیَن<. ُهْم 
َ
نا ل

ْ
ُقل

َ
1. سوره بقره،  آیۀ 65؛ >... ف
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حـال کـه خوابیده انـد بـالی مـن بـر سـر آنهـا فـرود آیـد و آنهـا را نابـود کنـد؟ 

بـازار  در  کـه  موقـع  در همـان  یـا  بیایـد  و صاعقـه ای  زلزلـه، سـیل  ناگهـان 

مشـغول سـوداگری ها هسـتند و روز روشـن دنبـال بازیگری هـا می شـتابند، 

در همـان حـال بـال بـر آنهـا نـازل شـود<.1 

ــم مدیــری بصیــر و خبیــر دارد و بــر کمتریــن حــرکات 
َ
بایــد دانســت کــه ایــن عال

مــا اعــّم از خــوب یــا بــد نظــارت دارد و پــاداش و مکافــات آن را بــه مــا برمی گردانــد 

)هشــیار باشــیم(.

خدا خواه واقعی کیست؟

خـوب  را  لفـظ  هسـتیم.  عبارت پـرداز  و  لّفـاظ  مـا  از  عـّده  یـک  خـدا  دربـاره ی 

می گوییـم. ممکـن اسـت یـک سـاعت بنشـینیم و مرّتـب و منّظـم دربـاره ی صفـات 

جالل و جمال خدا و نبّوت و امامت و معاد و... بحث کنیم. بسـیار روان و فصیح. 

و  کرده ایـم  حفـظ  را  آنهـا  کتابـی  از  می زنیـم؛  کـه  حرف هایـی  همیـن  بسـا  چـه  ولـی 

را نمی فهمیـم.  نیـز معنـای آن  خودمـان 

و بالغت دارند، درس هم  بزنند، فصاحت  بلدند حرف  دسته ی دیگر خوب 

که  آنم  من  فلسفه دانند.  و  حکمت دان  می فهمند،  خوب  را  معانی  خوانده اند، 

کرسی  به  خوب  را  صّدیقین  برهان  می دانم،  مّشاء  حکمت  و  اشراق  فلسفه ی 

می نشانم. ابطال دور و تسلسل می کنم. اّما اینها چیست؟ یک مشت اصطالحات 

فّنی است. صنعتی است که در انسان پیدا می شود و ممکن است در نظر مردم 

ُقری  أْن یأِتیُهْم 
ْ
 َو ُهْم ناِئُموَن * أ َو أِمَن أْهُل ال

ً
ُقری  أْن یأِتیُهْم َبأُسنا َبیاتا

ْ
أِمَن أْهُل ال

َ
1. سوره اعراف، آیات 97 و 98؛ >أ ف

َعُبوَن<.
ْ
َبأُسنا ُضحى َو ُهْم یل
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صدهزار  بصیرت  ارباب  نظر  در  اّما  کند.  جلوه  باعظمت  و  بزرگ  بسیار  ساده، 

بسا  چه  نمی آورد.  اهلل  الی  تقّرب  دانش،  این  نمی ارزد!!  غاز  یک  به  هم  خروارش 

همین افراد در اعتقادات دینی شان خلل و در اعمال دینی شان کسری دارند. اّما 

از آن طرف کسی پیدا می شود که این اصطالحات فّنی را نمی داند و قادر نیست 

خیلی خوب صحبت کند. اّما در واقع، حقیقت توحید را دارد. واقعّیت معرفت 

اهلل را دارد. این آدم مثل همان کسی است که تشنه است. چنین شخصی:

>... وقتـی اسـم خـدا پیـش اینهـا بـرده می شـود دلشـان فـرو می ریـزد...1  و 

رنـگ از رخسارشـان می پـرد. نـه مگـر علـی؟ع؟  وقتـی بـه نمـاز می ایسـتاد 

بدنـش می لرزیـد؟<. 

>مؤمنـان تنهـا کسـانی هسـتند کـه وقتـی نـام خـدا بـرده می شـود دلهاشـان 

می شـود  خوانـده  آنهـا  بـر  خـدا  آیـات  کـه  هنگامـی  و  می گـردد  ترسـان 

می گـردد...<.2  افـزون  ایمانشـان 

وقتـی آیـات خـدا بـر آنـان خوانـده شـود، لحظـه بـه لحظـه بـر روشـنایی قلبشـان 

افـزوده می شـود. پرده هایـی از جـالل و جمال خدا از جلوی چشمانشـان کنار می رود 

و غـرق در جمـال حضـرت معبـود می شـوند و طـوری می شـوند کـه از خـواب و خـور 

می افتنـد و از کوچـه و خیابـان و مـردم می گریزنـد و مـا روشـنفکران بـه آنهـا می خندیـم 

و آنهـا را دیوانـه می دانیـم. ایـن کالم خداونـد سـبحان اسـت کـه می فرمایـد:

>تبهـکاران بـه اهـل ایمـان می خندنـد و هنگامـی کـه از کنـار مؤمنـان عبـور 

خـود  همفکـران  سـوی  بـه  هـرگاه  و  می زننـد  چشـمک  هـم  بـه  می کننـد 

را  آنهـا  بـه ریشـخند و تمسـخر می گیرنـد و وقتـی  را  بـر می گردنـد مؤمنـان 

وُبُهْم...<.
ُ
ْت  ُقل

َ
1. سوره انفال، آیۀ 2؛ >... ِإذا ُذِکَراهلُل َوِجل

.>...
ً
یِهْم آیاُتُه زاَدْتُهْم إیمانا

َ
وُبُهْم َو إذا ُتِلیْت َعل

ُ
ْت ُقل

َ
ِذيَن إذا ُذکَر اهلُل َوِجل

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال

َ
2. همان؛ >إّن
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افتاده انـد...<.1  بیراهـه  بـه  و  کـرده  گـم  راه  اینهـا  می گوینـد:  می بیننـد؛ 

می چرانــدمیان عاشق و معشوق رمزی است  اشــتر  کــه  آن  دانــد  چــه 

بـه دسـت آوردن سـفره های  بـرای  برویـم نخودچـی و کشـمش بخوریـم!  بایـد  مـا 

چـرب و نـرم و پسـت های ریاسـت و مقـام بـا هـم بجنگیـم و... ما کجا و سـخن از لقاء 

خـدا، رضـوان خـدا، صفـات جمـال و جـالل خـدا گفتـن کجـا، مـا چطـور می توانیـم 

بگوییـم و بفهمیـم؟ 

یک بّچه ی پنج ساله ای که عروسک باز است و دین و دنیایش عروسک است، 

شـب هـم کـه می خوابـد، آن را در بغـل می گیـرد و خـواب عروسـک می بینـد. چـون در 

عالـم عروسـک بازی سـیر می کنـد. حـال اگـر بـه آن بّچـه بگوییـم: بّچـه! عروسـک کـه 

ت ازدواج بـا عـروس 
ّ

چیـزی نیسـت کـه تـو ایـن قـدر بـه آن دل بسـته ای، تـو خبـر از لـذ

ت جـاه و مقـام و منصـب نـداری، تـو خبر از حّل مشـکالت علمی 
ّ

نـداری، خبـر از لـذ

و فلسـفی نـداری و... آن بّچـه معنـای ایـن سـخنان را نمی فهمـد و چـه بسـا لبخنـد 

تمسـخر هـم بـه مـا بزنـد. چـون هنـوز غریـزه ی جنسـی و نیـروی جـاه و مقام طلبـی در 

وجـودش بـروز نکـرده اسـت. اگـر بّچـه ای را روی تخـت سـلطنت بنشـانی نـه تنهـا از 

ت نمی بـرد بلکـه آن تخـت سـلطنت بـرای او زنـدان می شـود. اّمـا همیـن کـه 
ّ

آن لـذ

ایـن بّچـه ی پنـج سـاله بـه هجـده سـالگی رسـید، دیگـر او بـه عروسـک نیـازی ندارد، 

نـگاه عـروس  پـای یـک  بـه  را  او هـزار خـروار عروسـک  او دلـش عـروس می خواهـد!! 

اّمـا همیـن جـوان بـه پسـت و مقـام چنـدان اعتنایـی نـدارد. ولـی همیـن  می ریـزد! 

ل کـرد، 
ُ
کـه بـه سـّن پنجـاه و شـصت سـالگی رسـید و هـوس ریاسـت در وجـودش گ

دیگـر بـه عـروس هـم چنـدان رغبتـی از خود نشـان نمی دهـد و چه بسـا عروس ها را به 

عـوض نشسـتن یـک سـاعت بـر تخـت سـلطنت ببخشـد. 

وا ِبِهْم یَتغاَمُزوَن * َو  ِذيَن آَمُنوا یْضَحكوَن * َو إذا َمّرُ
َّ
کاُنوا ِمَن ال ِذيَن أْجَرُموا 

َّ
 ال

َ
1. سوره مطففین، آیات 29 تا 32؛ >إّن

وَن<.
ُّ
ضال

َ
 هُؤالِء ل

َ
وا إّن

ُ
كِهیَن * َو إذا َرأْوُهْم قال

َ
ُبوا ف

َ
ُبوا إلى أْهِلِهُم اْنَقل

َ
إَذا اْنَقل
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آری خداخـواه واقعـی کسـی اسـت کـه حاکـم بـر قلـب او کسـی جـز خـدا نباشـد. و 

در همـه حـال خـود را در محضـر خـدا ببینـد و آنچـه انجـام می دهـد مراقب اسـت که 

مرضی او باشـد.

تحکیم پایه های اعتقادی

مـا در مسـائل اعتقـادی بویـژه معـاد بایدگـوش بـه حـرف خالـق و ُسـَفرای خالـق 

بدهیـم و خودمـان اظهـار نظـر نکنیـم و بـه اظهـار نظـر دیگـران نیـز اعتمـاد ننماییـم. 

البّتـه بـزرگان از حکمـا و فالسـفه کـه بحث های عقلی دارنـد و در حقایق عالم بحث 

می کننـد، آنهـا هـم دالیـل گوناگـون اقامـه می کننـد بـر اینکـه عالـم بـرزخ هسـت. در 

عیـن حـال مـا بـه براهیـن آنهـا اعتمـادی نداریـم و گفتـار آنهـا را پایـه ی اعتقـاد خـود 

بشـر عـادی  بـرای  اشـتباه  کننـد. چـون  اشـتباه  اسـت  زیـرا ممکـن  قـرار نمی دهیـم. 

ممکـن اسـت و شـاهد بـر امـکان اشتباهشـان، وجـود اختـالف نظـری اسـت کـه آنهـا 

بـا یکدیگـر دارنـد و حـال آن کـه انبیـاء؟مهع؟  هرگـز اختـالف نظـر بـا یکدیگـر ندارنـد. 

شـما دو پیغمبـر را نمی بینیـد کـه در مسـائل دینـی و دنیـوی و اخروی بـا هم مخالفتی 

داشـته باشـند و همیـن طـور دو امـام نیـز هرگـز بـا هـم اختـالف ندارنـد. 

از جانب خالق عالم که مدّبر  ارتباط دارند و  با عالم وحی  آنها  معلوم می شود 

آدم  باطن  و  ظاهر  از  که  کسی  تنها  می رسد.  وحی  آنها  به  است  عالم  سازنده ی  و 

آگاه است خداست. او صانع است و می داند چه ساخته است و به همین دلیل 

تنها اوست و سفرای او که می توانند در این گونه مطالب اظهار نظر نمایند. دیگران 

ممکن است نظراتشان آمیخته با اشتباه باشد اگرچه فالسفه با دالیل عقلی معاد 

را اثبات می نمایند ولی در عین حال در بعض موارد به مشکل برمی خورند. از باب 
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مثال »شبهه ی آکل و مأکول« شبهه ای است که به ذهن می آید. آنها جواب هایی 

می دهند که قانع کننده نیست و معلوم می شود بشر عادی نمی تواند با برهان عقلی 

به تمام خصوصیات مطلب واقف شود. اصل مطلب با عقل اثبات می شود لیکن 

خصوصیات مطلب را با عقل نمی توان اثبات کرد. 

مثاًل نمی دانیم شب اّول قبر چه رخ می دهد؟ آیا روح به بدن منتقل می شود؟ 

این بدن باید صحبت کند و چه طور می شود به این بدن انتقال پیدا کند... این 

شبهات را کسی با عقل خود نمی تواند بطور قاطع حل کند و جواب قانع کننده ای 

بدهد. براهین فالسفه به جای خودش محترم و سعی آنها مشکور است. ولی در 

مورد  اعتقادی  مسائل  در  که  کالمی  تنها  نیست!  اعتماد  قابل  ما  برای  حال  عین 

اعتماد ماست، گفتار خالق و انبیای مبعوث از جانب خالق است! اینها اشتباهی 

ندارند و آنچه بگویند حق است و ما می توانیم بدون چون و چرا گفتار آنها را بپذیریم. 

هر چند عقل ما آن را درک نکند. در اصول عقاید ما نباید تقلید کنیم. از روی دلیل 

عقلی، باید به توحید و نبّوت و امامت و معاد اعتقاد پیدا کنیم. البّته اصل مطلب 

را با عقل اثبات می کنیم نه خصوصیات آن را که نیاز به وحی دارد. مثاًل با عقل 

اثبات می کنیم که باید از جانب خدا به پیامبر وحی برسد. 

ما می دانیم جبرئیل امین از جانب خدا واسطه ی وحی است و به رسول ابالغ 

او  نزول  نحوه ی  دارد؟  حقیقتی  چه  جبرئیل  خود  نمی دانیم  ولی  می کند،  وحی 

او  به  حالی  چه  می کند  دریافت  را  وحی  رسول،  که  لحظه ای  آن  است؟  چگونه 

دست می دهد؟ تلّقی وحی چگونه و به چه مفهومی است؟ ما اینها را نمی فهمیم. 

عقل ما قادر به درک جزئّیات نیست. فقط اصل مطلب را درک می کند که مثاًل الزم 

است پیامبر باشد و وحی باشد. الزم است امام باشد و امام باید دارای عصمت 

و  امامت  حقیقت  چه؟  یعنی  عصمت  حقیقت  نمی فهمیم  هم  باز  ولی  باشد، 

احاطه ای که بر عالم دارد یعنی چه؟ ما اینها را درست درک نمی کنیم. 
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اثبـات اصـول مطالـب، عقلـی اّمـا خصوصیـات آنهـا مربـوط بـه وحـی اسـت و از 

طریـق وحـی بایـد درک شـود کـه مـا بعـد از ایـن عالـم، عالـم بـرزخ و بهشـت و جهّنمی 

داریـم کـه قبـل از بهشـت و جهّنـم در روز قیامـت اسـت. والّسـالم.

عکس العمل اولیای دین؟مهع؟ در قبال عقاید خرافی

در مکتـب آسـمانی انسان سـاز دیـن مقـّدس اسـالم، مسـأله ی تفّکـر و اندیشـه و 

تحقیـق در تمـام شـئون زندگـی به ویـژه در سـیر و سـلوک بـه سـوی عالـم قـرب خـدا و 

تأمیـن حیـات و سـعادت ابـدی عقبـا، یـک رکـن اساسـی بـه حسـاب آمـده اسـت تـا 

آنجـا کـه عقایـد خرافـی جاهالنـه هـر چنـد ضـرری هـم بـه دنیا و آخـرت مردم نداشـته 

باشـد تنهـا از آن نظـر کـه بـا مبانـی علمـی و عقلـی موافـق نمی باشـد، در نزد پیشـوایان 

دیـن مقبـول نمی افتـد و جـّدًا در مقـام تخطئـه ی آن بـر می آینـد. 

از بــاب نمونــه نقــل شــده کــه رســول اکــرم؟ص؟ پســری بــه نــام ابراهیــم از ماریــه ی 

قبطیــه داشــت. او در هجــده ماهگــی یعنــی هنــوز بــه ســّن دو ســال نرســیده بــود از دنیــا 

ــود و اشــک می ریخــت،  رفــت. رســول خــدا؟ص؟ در کنــار جنــازه ی فرزنــدش نشســته ب

بعضــی از اصحــاب کــه در محضــرش بودنــد عــرض کردنــد: یــا رســول اهلل، شــما مــا را امر 

بــه صبــر در مصائــب می فرمودیــد، اینــک خودتــان ناراحتیــد و داریــد گریــه می کنیــد؟ 

آن حضــرت فرمــود: 

»دل می سـوزد و چشـم می گریـد، اّمـا چیـزی نمی گوییم که موجب خشـم 

خدا گردد«.1 

.» ّبَ  ما یْسِخُط الّرَ
ُ

َعیُن َتْدَمُع َو ال َنُقول
ْ
ُب یْحَزُن َو ال

ْ
َقل

ْ
ل
َ
کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 6، ص  359؛ » ا 1. تفسیر 
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آری، انسـان دارای عاطفـه اسـت و بـه اقتضـای آن در فـراق محبـوب و عزیـزش 

محـزون می شـود و می گریـد. رسـول خـدا؟ص؟ هـم بشـر اسـت و تمـام حـاالت بشـری 

را در حـّد کمـال دارد. در عاطفـه هـم اکمـل از دیگـران اسـت. مسـأله ی صبـر و رضـا 

بـه قضـای خـدا دادن کـه مقتضـای عقـل و ایمـان اسـت، هیچگونـه تنافـی بـا حزن و 

انـدوه و گریـه در فـراق عزیـزان -کـه مقتضای طبیعی عاطفه ی انسـانی اسـت- ندارد 

ـم و مرّبـی عالـم انسـانیت اسـت فرمود: »دل می سـوزد و 
ّ
و لـذا آن انسـان کامـل کـه معل

چشـم می گریـد اّمـا چیـزی نمی گوییـم کـه موجـب خشـم خـدا گـردد«. 

آن روز اّتفاقًا خورشید گرفت و هوا تاریک شد. در میان شهر و مردم پیچید که این 

خورشیدگرفتگی به خاطر مصیبتی است که به رسول خدا؟ص؟ وارد شده است. 

منکسف  هم  آفتاب  که  شده  سبب  نشسته،  پیامبر  چهره ی  بر  غم  غبار  که  امروز 

گردد و روی از عالمیان بپوشاند. البّته بدیهی است که این جریان سبب افزایش 

نه  و  دنیا  به  نه  هم  ضرری  هیچ  و  می شود  پیامبراکرم؟ص؟  به  مردم  ایمان  و  اعتقاد 

به عقبای مردم می زند ولی از آنجا که مبنای پیامبران الهی این است که مردم را 

عالم و متفّکر و آگاه از حقایق بار بیاورند و آنها را از هرگونه اعتقادی جاهالنه بر حذر 

دارند. از اینرو آن رسول مکّرم خدا؟ص؟ وقتی از این شایعه آگاه شد نه تنها خوشحال 

بلکه  بیشتر شده است،  واقعه  این  به سبب  مردم  اعتقاد  و  ایمان  که  این  از  نشد 

و دیگران هم  باشند  و خرافات  اوهام  به  مبتال  مردم  باید  که چرا  برآشفت  سخت 

بخواهند دین خدا را با استفاده از جهل مردم پیش ببرند و عقیده و ایمان آنها را 

بر اساس تفّکر جاهالنه ی آنها استوار سازند از اینرو دستور داد در میان شهر ندا در 

باشید،  آگاه  مسلمانان!  ای  فرمود:  و  رفت  منبر  روی  کردند  اجتماع  مردم  و  دادند 

آفتاب گرفتگی امروز، نه به خاطر مرگ ابراهیم فرزند من بوده و نه به خاطر غمگینی 

من، بلکه روی یک حساب و جریان طبیعی است که خورشید در شرایط خاّصی 

که به تقدیر خداوند حکیم تنظیم شده است منکسف می گردد. 
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البّتــه ایــن نکتــه هــم ناگفتــه نمانــد کــه مــا بــر حســب اعتقــاد حّقــی کــه بــه والیــت 

تکوینیــه ی رســول خــدا؟ص؟ و ائّمــه ی هــدی؟مهع؟ داریــم، معتقدیــم کــه ولــی خــدا 

بــه اذن خــدا متصــّرف در عالــم می باشــد و می توانــد همه گونــه تحــّول در زمیــن و 

آســمان به وجــود آورد؛ دریــا را تبدیــل بــه جــاّده و راه و کوه هــا را مبــّدل بــه چشــمه های 

ــا یــک اشــاره ی انگشــت خــود  جوشــان و ســیل های خروشــان نمایــد کــره ی مــاه را ب

بشــکافد و خورشــید را بــه جــای مشــرق از مغــرب طالــع ســازد؛ ولــی آن روز انکســاف 

خورشــید روی حســاب طبیعــی بــود و ارتباطــی بــه حــزن و انــدوه پیامبــر بــه خاطــر 

مــرگ فرزنــدش نداشــت. گفتــار مــردم آن روز اساســی جــز توّهــم نداشــته اســت، 

ــه دلیــل ایــن کــه ســبب  اگــر رســول خــدا؟ص؟ آن روز ایــن توّهــم جاهالنــه ی مــردم را ب

افزایــش اعتقــاد و ایمــان آنــان شــده اســت بــا ســکوت خــود امضــا می کــرد، امــروز کــه 

دانشــمندان و متفّکــران دنیــا بــر اســاس موازیــن علمــی و بــا در دســت داشــتن وســایل 

و ابزارهــای تجربــی و حّســی بــه علــل و اســباب طبیعــی تحــّوالت جــّوی از انکســاف 

و انخســاف خورشــید و مــاه پــی برده انــد، همــان ســکوت پیامبــر؟ص؟ در مقابــل توّهــم 

جاهالنــه ی مــردم آن روز را دســتاویزی قــرار داده و می گفتنــد: او از جهــل و ناآگاهــی 

ــرای  ــرده اســت و لــذا آن حضــرت ب مــردم سوءاســتفاده کــرده و دیــن خــود را پیــش ب

جلوگیــری از اینگونــه دســتاویزها آن توّهــم جاهالنــه ی مــردم آن روز را علنــًا در مجمــع 

عمومــی مــردم تخطئــه کــرد و نشــان داد کــه ایمــان و اعتقــادات دینــی، بایــد بــر اســاس 

تفّکــر و تعّقــل و علــم اســتوار گــردد. 

بــه فرمــوده ی امــام امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟: انبیــاء؟مهع؟ برنامــه ی کارشــان شــیار 

در  آنهاســت.1  در  پنهــان  گنجینه هــای  ســاختن  ظاهــر  و  عقل هــا  ســرزمین  کــردن 

و نجات بخــش  ارزش  اعتقــادی دارای  از اصــول  انبیــاء؟مهع؟ آن قســمت  مکتــب 

اســت کــه بــا تفّکــر و تعّقــل بــه دســت آمــده باشــد نــه بــا تقلیــد و تعّبــد. تقلیــد، تنهــا 

ُعُقوِل«.
ْ
اِئَن ال

َ
ُهْم َدف

َ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص43؛ »یِثیُروا ل
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در فــروع احــکام مقبــول اســت، اصــول عقایــد بایــد تحقیقــی باشــد. البّتــه ظرفیــت 

فکــری افــراد دارای مراتــب اســت و هــر فــردی به تناســب ظرف فکــری خاّص خودش 

می توانــد تحقیــق کنــد. یکــی ماننــد شــیخ الّرئیس بوعلــی ســینا اســت کــه بــا اقامــه ی 

برهــان عقلــی و اســتدالل فلســفی اثبــات صانــع عالــم می کنــد و یکــی هــم ماننــد آن 

پیــرزن پشــم ریس اســت کــه نشســته بــود و چرخ دســتی ریســندگی را پیــش روی خــود 

 گذاشــته و آن را بــا دســت خــود می چرخانیــد و پشــم ها را تبدیــل بــه نــخ می کــرد. 

رســول اکــرم؟ص؟ بــا همراهانــش در اثنــاء عبــور از کنــار او ایســتاد و پــس از ســالم و 

ــم خــدا دارد؟ پیــرزن  ــه چــه دلیــل می گویــی ایــن عال ــو ب احوالپرســی فرمــود: مــادر، ت

فــورًا دســت از روی چــرخ برداشــت و چــرخ از حرکــت ایســتاد، بــا همیــن کار خــود 

ــت  ــز بی دس ــم نی ــرخ عال ــن چ ــد؛ ای ــن نمی چرخ ــت م ــرخ، بی دس ــن چ ــان داد ای نش

در  تعّقــل  و  تفّکــر  معنــای  ایــن  نمی چرخــد!  نامــش خداســت  کــه  چرخاننــده ای 

 حــّد ظرفیــت فکــری خــود اســت. اینجــا بــود کــه رســول خــدا؟ص؟ رو بــه همراهانــش 

کرد و فرمود: 

»بر شما باد ]التزام[ به دین ]این[ پیرزنان«.1 

یعنــی ببینیــد چگونــه بــرای اصــل اعتقــادی خــود، بــه گونــه ای ســاده و آســان 

ــم  ــد خــدا هســت، مــن هــم می گوی ــد چــون شــما گفته ای اســتدالل می کنــد. نمی گوی

خــدا هســت؛ بلکــه می گویــد مــن خــودم فهمیــده ام؛ از ایــن کــه ایــن چرخ دســتی مــن 

بــی چرخاننــده نمی چرخــد، پــس چــرخ بــزرگ عالــم نیــز بی چرخاننــده نمی چرخــد 

و همــان چرخاننــده خداســت. 

َعجاِئز«.
ْ
یُكْم ِبديِن ال

َ
1. بحار األنوار، ج  66، ص  135؛ » َعل
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قوی ترین برهان برای اثبات خالق سبحان

نقـل شـده یکـی از بـزرگان علـم و دیـن از کنـار باغـی می گذشـت، باغبـان مشـغول 

آبیـاری بـود، آن عالـم بزرگـوار ایسـتاد و بعـد از سـالم و احوالپرسـی گفـت: پـدر، تـو چـه 

دلیل داری که این عالم خدا دارد؟ او جواب داد: من می بینم این آب با راهنمایی 

مـن در میـان ایـن مرزهـا منّظـم می چرخـد و پـای همـه ی درخت هـا می رسـد، اگـر مـن 

نباشـم، آب هـرز مـی رود؛ از همیـن پـی می بـرم کـه ایـن عالـم بـا ایـن نظـم و حسـاب 

دقیقـی کـه دارد، تحـت تدبیـر ناظمـی دانـا و توانـا اداره می شـود، آن مـرد عالـم گفـت: 

حـاال اگـر کسـی بگویـد خیـر، عالـم بطـور طبیعـی بـدون ناظـم می چرخـد چـه جوابـی 

داری؟ مـرد باغبـان بیلـی را کـه در دسـت داشـت بلنـد کـرد و بـا خشـم تمـام گفـت: با 

ایـن بیـل بـر مغـزش می کوبـم. آن مـرد باغبـان نمی توانسـت بـا اقامـه ی دلیـل و برهـان 

عقلـی طـرف مقابـل را کـه انـکار وجـود خـدا می کـرد مجاب سـازد، ولی یقیـن و ایمان 

محکـم خـود را بـا بیـل آهنـی کـه بـر سـر شـخص منکـر خـدا می کوبید نشـان مـی داد و 

آن هـم در حـّد خـود اعتقـاد بـر اسـاس تفّکـر بود. 

باری، تفّکر اّولین قدم در مسـیر حرکت به سـوی خداسـت و این هم کار مشـکلی 

نیسـت، شـما بـه یـک درخـت نگاه کنیـد، می بینید این درخت، شـاخ و برگ و میوه 

و شـادابی و طـراوت دارد و بعـد از چنـد روزی می خشـکد و برگ هـای آن می ریـزد و 

شـادابی و طـراوت خـود را از دسـت می دهـد؛ ولـی سـال دیگـر باز سـبز و خّرم می شـود 

و میـوه دار می گـردد و چنـد روز بعـد دوبـاره می خشـکد و سـال سـّوم باز سرسـبز و...

تــازه تــــر از تـــازه تــــری مـــی رســــدهــر دم از ایــن باغ بری می رســد 

از ایـن جریـان پـی می بریـم کـه ایـن درخـت ریشـه ای دارد و ایـن حیـات نباتـی از 

آن ریشـه بـه شـاخ و بـرگ و میـوه اش می رسـد. اگـر آن ریشـه نبـود، ایـن شـاخ و بـرگ و 
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میـوه همـان سـال اّول کـه خشـکید، دیگـر سـبز و خّرم نمی شـد. در ایـن درخت بزرگ 

عالـم هـم می بینیـم علی الـّدوام انسـان ها می میرنـد، حیوانـات می میرنـد، نباتـات 

می خشـکند، طوفان هـا و سـیل و صاعقه هـا و زلزله هـا همـه چیز را دگرگون می سـازند 

و نابـود می کننـد ولـی بـاز ایـن عالـم بـا همـه چیـزش سرپاسـت. انسـان ها هسـتند، 

حیوانـات هسـتند، نباتـات هسـتند و همـه چیـز در جـای خـود ثابـت و باقـی اسـت؛ 

آن چنـان کـه گویـی هیـچ دگرگونـی در هیـچ جـای عالـم به وجـود نیامـده اسـت، در 

صورتـی کـه بـا به وجـود آمـدن آن همـه حـوادث کوبنـده و ویرانگـر بایـد اصـاًل بسـاط 

حیـات و زندگـی از روی زمیـن برچیـده شـده باشـد و دیگـر نـه انسـانی وجـود داشـته 

باشـد و نـه حیوانـی و نـه نباتـی. 

پـس معلـوم می شـود ایـن درخـت بزرگ عالم ریشـه ای دارد و این همه شـادابی ها 

و طراوت هـا از او نشـأت گرفتـه اسـت و می گیـرد. اوسـت کـه ایجـاد می کنـد و معـدوم 

می سـازد، حیـات می بخشـد و پـس می گیـرد. 

کـومــی َدَرد مــی دوزد آن خّیــاط کــو  نّفـاخ  آن  می سـوزد  می َدَمـد 

>...شب را داخل روز و روز را داخل شب می کند...<.1
>...زنده از مرده و مرده از زنده بیرون می آورد...<.2

>...همه روزه در کاری است<.3 

در هـر روز و هـر لحظـه کاری از او صـادر می شـود. آیـا بـرای شـما پیـش آمـده کـه در 

یـک شـب مهتابـی فصـل تابسـتان زیـر آسـمان کنـار جـوی آب روان نشسـته باشـید و 

جریـان آب را تماشـا کنیـد، عکـس مـاه را در صفحـه ی آب می بینیـد، آب پیوسـته 

یِل...<.
َّ
هاَر ِفى الل هاِر َو ُيوِلُج الّنَ یَل ِفى الّنَ

َّ
1. سوره حج، آیۀ 61؛ >... ُيوِلُج الل

َحى...<. 
ْ
َمیَت ِمَن ال

ْ
َمیِت َو یْخِرُج ال

ْ
َحى ِمَن ال

ْ
2. سوره يونس، آیۀ 31؛ >...یْخِرُج ال

 يْوٍم ُهَو ِفى َشأٍن<.
َ

3. سوره رحمن، آیۀ 29؛ >...ُکّل
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در جریـان اسـت و یـک لحظـه آرام نیسـت ولـی عکـس مـاه روی آب همچنـان ثابـت 

اسـت و بـا رفتـن آب از بیـن نمـی رود. در صورتـی کـه بدیهـی اسـت که نقـش روی آب 

جاری، با رفتن آب از بین می رود، پس این چه سـّری اسـت که آب در جریان اسـت 

اّما نقش روی آن ثابت و باقی است. شما سری به آسمان بگیر و ماه را در صفحه ی 

آسـمان ببیـن کـه اصـل و صاحـب ایـن عکـس در صفحه ی آسـمان اسـت. تـا ماه در 

آسـمان هسـت نقـش و عکـس روی آب هـم هسـت. حـال، ایـن سـیل عالـم هسـتی 

علی الـّدوام جوشـان و خروشـان در جریـان اسـت پیوسـته می جوشـد و می خروشـد و 

کائنـات را بـا خـود می لغزانـد و می بـرد و در عیـن ایـن جوشـیدن و خروشـیدن و همـه 

چیـز را بـا خـود بـردن، می بینیـم کـه بـاز همـه چیـز از کائنـات در جـای خـود هسـت؛ 

آسـمان هسـت و زمیـن هسـت، مـاه و خورشـید و سـتارگان هسـت، انسـان و حیـوان 

و جمـاد و نبـات هسـت و...آیـا ایـن چـه سـّری دارد؟ قـرآن کریـم جـواب می دهـد کـه: 

شـما سـری به آسـمان بگیرید و اصل و ریشـه ی این کائنات را در آسـمان یعنی عالم 

ربوبیـت اهلل؟ج؟ بنگریـد؛1 اوسـت کـه این نظـام حیرت انگیز کائنـات را تنظیم و تدبیر 

می کنـد و روی نظـم و حسـابی عجیـب و دقیـق، افـراد هـر نوعـی از انـواع را مـی آورد و 

ی عالـم را ثابت 
ّ
می بـرد و افـراد دیگـری از همـان نـوع را جـای آنهـا می نشـاند و نظـام کل

نگه مـی دارد. 

>همـه چیـز عالـم، خزائنـش در نـزد ماسـت و مـا هـر چیـزی را تحـت قـدر و 

انـدازه ی معّیـن و معلومـی از بـاال فـرود می آوریـم<.2 

دوامقرن ها بر قرن هــا رفت ای همام بـر  و  قـرار  بـر  معانـی  ویـن 

عکـس مـاه و عکس اختـر برقرارشــد مبّدل آب این جو چند بار

ْزُقُكْم َو ما ُتوَعُدوَن<. ماِء ِر یات، آیۀ 22؛ >َو ِفى الّسَ 1. سوره ذار
وٍم<. 

ُ
 ِبَقَدٍر َمْعل

ّ
ُه إال

ُ
ل  ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنّزِ

ّ
2. سوره حجر، آیۀ 21؛ >َو إْن ِمْن َشى ٍء إال
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ایـن کـه انبیـاء؟مهع؟ روی مسـأله ی تفّکـر ایـن قـدر تأکیـد دارنـد، بـرای ایـن اسـت 

کـه می خواهنـد در دل هـا عقیـده و ایمـان ایجـاد کننـد آنگونه که انسـان مؤمن معتقد 

بـه توحیـد و نبـّوت و معـاد، خـود را موّظـف بـه انجـام وظایـف دینـی اش بدانـد بـدون 

ایـن کـه شـاّلق بـاالی سـرش باشـد و زنـدان تهدیـدش کنـد و بدیهـی اسـت کـه ایـن 

بـا اجبـار  حالـت روحـی در انسـان از طریـق اجبـار و اکـراه حاصـل نمی شـود. البّتـه 

بـه میـدان جنـگ فرسـتاد و...اّمـا  از مـردم مالیـات گرفـت و سـرباز  اکـراه می شـود  و 

هرگـز نمی شـود آنهـا را طـوری سـاخت کـه بـا میـل و رغبـت تمـام، مـال و ثـروت خـود 

را محضـًا در راه خـدا انفـاق کننـد و بـا اشـتیاق تمـام بـه میـدان جهـاد و بـذل جـان 

بشـتابند. ایـن، جـز از راه اندیشـه و تفّکـر دربـاره ی خداشناسـی و تحصیـل ایمـان و 

اعتقـاد بـه نبـّوت و معـاد امکان پذیـر نمی باشـد. 

سه اصل اساسی برای دینداری

آنچـه را کـه بایـد بـه عنـوان یـک مبنـا و پایـه ی اساسـی در دینـداری بشناسـیم این 

اسـت کـه بدانیـم دعـوت انبیـاء؟مهع؟ بـر محـور سـه اصـل اساسـی می چرخد: 

1-اصل توحید و مبدأ شناسی. 

2-اصل معاد و منتهی شناسی. 

3-اصل صراط مستقیم شناسی. 

البّته وقتی پای صراط مستقیم به میان آمد، طبعًا دو اصل نبّوت و امامت نیز 

لزوم و وجوب پیدا می کند، زیرا صراط مستقیم همان برنامه ی آسمانی دینی است 

که آن را خداوند تنظیم و ترسیم می نماید و به وسیله ی پیامبر، آن را به عالم انسان 
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ابالغ می کند و به وسیله ی امام؟ع؟ آن را تبیین کرده به مرحله ی اجرا می گذارد. 

انبیـاء؟مهع؟ در قـدم اّول بـه انسـان تنّبـه می دهنـد کـه تو کـه یک موجـود دارای فکر 

و عقـل و شـعور هسـتی، پیـش از همـه چیـز دربـاره ی خودت بیندیش کـه از کجا مبدأ 

و نشـأت گرفتـه ای و بـه کجـا مـی روی و از چه راهی باید بـروی. حضرت خالق حکیم 

خطـاب به پیامبر گرامـی اش؟ص؟ می فرماید: 

>بگـو بـه مـردم مـن از جانـب پـروردگار بـرای شـما پیـام آورده ام کـه معبـود 
شـما، معبـود یکتـا و بـی همتاسـت...<.1

جملـه ی مزبـور نشـان دهنـده ی »اصـل توحیـد« اسـت و در ادامه ی آیـه، جمله ی 

ـِه...<؛ گویـای منتهـی و پایـان راه و رسـیدن بـه لقـاء و  >... َفَمـْن کاَن یْرُجـوا ِلقـاَء َرّبِ

یْعَمـْل 
ْ
دیـدار خداسـت کـه در واقـع »اصـل معـاد« را بیـان می کنـد و جملـه ی >... َفل

ِه أَحدًا<؛ »اصل صراط مستقیم« را ارائه می نماید  َعَماًل صاِلحًا َو ال یْشِرْک ِبِعباَدة َرّبِ

کـه بایـد عمـل صالـح دور از آلودگـی بـه شـرک انجـام بدهـد. در آیـه ی شـریفه ایـن سـه 

اصـل اساسـی ارائـه گردیـده اسـت، توحیـد و معـاد و صـراط مسـتقیم. 

در سـوره ی حمـد و فاتحـة الکتـاب نیـز کـه در شـبانه روز چندیـن بـار آن را تکـرار 

می کنیـم اقـرار بـه همیـن سـه اصـل اساسـی می کنیـم. بعـد از تکبیـرة االحـرام، >ِبْسـِم 

ِحیـِم<، این مربوط  ـِن الّرَ ـٰ ْحَم ِمیـَن * الّرَ
َ
َعال

ْ
ــِه َرِبّ ال

َّ
َحْمـُد ِلل

ْ
ِحیـِم * ال ـِن الّرَ ـٰ ْحَم ــِه الّرَ

َّ
الل

یـِن<  الِدّ َیـْوِم  >َماِلـِك  بـا صفـات کمالـش.  بـه اصـل توحیـد و مبدأشناسـی اسـت 

اشـاره بـه اصـل معـاد اسـت. 

روز  اختیـار  صاحـب  کـه  خداسـت  یعنـی  جزاسـت  معنـای  بـه  اینجـا  در  دیـن 

کـه  اسـت  مسـتقیم  صـراط  همـان  َنْسـَتِعیُن<  ـاَك  َوِإّیَ َنْعُبـُد  ـاَك  >ِإّیَ آنـگاه  جزاسـت. 

از خـدا  ُمْسـَتِقیَم< 
ْ
ال ـَراَط  الِصّ >اْهِدَنـا  بـا  و  از خداسـت  اسـتعانت  و  عبـادت خـدا 

ما إلُهُكْم إلٌه واِحٌد...<. 
َ
ى أّن

َ
ُكْم يوحى  إل

ُ
ما أَنا َبَشٌر ِمْثل

َ
کهف، آیۀ 110؛ >ُقْل إّن 1. سوره 
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می خواهیـم کـه مـا را در ایـن صـراط مسـتقیم کـه همـان عبـادت خـدا و اسـتعانت 

ْیِهـْم َغْیـِر 
َ
ْنَعْمـَت َعل

َ
ِذیـَن أ

َّ
از خداسـت؛ ثابـت و اسـتوار نگـه دارد و آیـه ی >ِصـَراَط ال

یـَن< توصیف همان صراط مسـتقیم اسـت که راه گروه 
ّ
اِل

َ
 الّض

َ
ْیِهـْم َوال

َ
َمْغُضـوِب َعل

ْ
ال

یهـم از انبیـاء و اولیـای خداسـت نـه راه گم گشـتگان و مورد خشـم و غضب 
َ
ُمنعـٌم َعل

خـدا قـرار گرفتـگان از دشـمنان خداسـت. 

تأثیر اعتقاد به معاد در زندگی انسان

اعتقـاد بـه روز حسـاب و جـزاء و بـاور داشـتن بهشـت و جهّنـم، مهمتریـن عامـل 

بـرای سـوق دادن اکثریـت آدمیـان بـه مسـیر هدایـت و عبـادت اسـت و نبـودن ایـن 

اعتقـاد و ایـن بـاور نیـز اساسـی ترین عامـل انحـراف از صـراط مسـتقیم دیـن و افتـادن 

در کـوره راه ضاللـت اسـت. خـوِد قـرآن هـم منطقـش همیـن اسـت کـه می فرمایـد: 

ـت اینکـه مردمـی از راه خـدا منحـرف می شـوند و محکـوم بـه عـذاب 
ّ
>عل

شـدید می گردنـد ایـن اسـت کـه روز حسـاب را فرامـوش کـرده و نادیـده 

گرفتـه و بی پـروا در ارتـکاب گناهـان گشـته اند<.1 

و لذا بهترین وسیله برای تنّبه و بیدار گشتن انسان نسبت به روز حساب و جزاء 

عظیم  رستاخیز  از  دهنده  تکان  صحنه های  که  است  کریم  قرآن  شریفه ی  آیات 

قیامت را نشان می دهد که چگونه افرادی در پرتو نور ایمانشان با عّزت و سربلندی 

ت و خواری و 
ّ
رو به جّنت و رضوان می روند و جمع دیگری در ظلمت و تاریکی با ذل

َدْهَشت و وحشت به سوی آتش سوزان جهّنم سوق داده می شوند. 

از بـاب نمونـه آیاتـی از سـوره ی مبارکـه ی حدیـد را اینجـا می آوریـم و توضیحـی در 

ِحساِب<.
ْ
ُهْم َعذاٌب َشِدیٌد ِبما َنُسوا يْوَم ال

َ
وَن َعْن َسِبیِل اهلِل ل

ُّ
ِذيَن یِضل

َّ
 ال

َ
1. سوره ص، آیۀ 26؛ >... إّن
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ذیلشـان بـه عـرض می رسـانیم کـه می فرمایـد: 

تجّسـم  نورشـان]که  کـه  می بینـی  را  باایمـان  زنـان  و  مـردان  کـه  >روزی 

جانـب  از  و  رو  پیـش  از  می باشـد[  دنیویشـان  اعمـال  و  اخـالق  یافتـه ی 
مـی رود...<.1 پیـش  سـرعت  بـه  راستشـان 

ایـن دو نـور احتمـااًل یکـی مربـوط به عقاید حّقـه ی آنها و دیگری مربـوط به اعمال 

صالحـه ی آنهاسـت. در آن موقـع نـدا از فرشـتگان مـوّکل بر آنها بلند می شـود که: 

>...بشـارت بـاد بـر شـما امـروز، بـه باغ هایـی از بهشـت کـه نهرهـا از زیـر 

درختانشـان جـاری اسـت و جاودانـه در آن خواهیـد مانـد و ایـن پیـروزی و 
رسـتگاری عظیمـی اسـت کـه نصیبتـان گشـته اسـت<.2 

اّما صحنه ی دیگر را خواهی دید که: 

>روزی کـه مـردان و زنـان منافـق بـه مؤمنـان می گوینـد نگاهـی به مـا بکنید 
تـا از نـور صورت شـما بهـره گیریم...<.3

و راه خـود را پیـدا کنیـم یـا اندکـی بـه انتظار ما توّقف کنید تا ما هم به شـما برسـیم 

و در پرتو نوِر شـما راه خود را بیابیم. اّما جوابی که می شـنوند این اسـت که: 

>... بـه آنهـا گفتـه می شـود: بـه پشـت سـر خـود ]دنیـا[ برگردیـد و از آنجـا 
کسـب نـور بنماییـد...<.4

اینجــا جــای تحصیــل نــور نیســت! مــا ایــن نــور را از دنیــا بــر اثــر ایمــان و عمــل 

صالــح بــه دســت آورده ایــم، اینــک شــما هــم اگــر می توانیــد بــه دنیــا برگردیــد و از 

طریــق ایمــان و عمــل صالــح ایــن نــور را بــه دســت آوریــد، ولــی دیگــر گذشــته و راه 

نیســت.  برگشــتی در کار 

ُمْؤِمناِت یْسَعى  ُنوُرُهْم َبیَن أیِديِهْم َو ِبأیماِنِهْم...<. 
ْ
ُمْؤِمِنیَن َو ال

ْ
1. سوره حدید، آیۀ 12؛ >يْوَم َتَری ال

َعِظیُم<. 
ْ
َفْوُز ال

ْ
ْنهاُر خاِلِديَن ِفیها ذِلَک ُهَو ال

ْ
اٌت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األ یْوَم َجّنَ

ْ
ُکُم ال 2. همان؛ >...ُبْشرا

ِذيَن آَمُنوا اْنُظُرونا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُکْم...<.
َّ
ُمناِفقاُت ِلل

ْ
ُمناِفُقوَن َو ال

ْ
 ال

ُ
3. همان، آیۀ 13؛ >َيْوَم یُقول

 .>...
ً
َتِمُسوا ُنورا

ْ
ال

َ
4. همان؛ >...ِقیَل اْرِجُعوا َوراَء ُکْم ف
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>... در ایـن هنـگام ناگهـان دیـواری بیـن مؤمنـان و منافقـان زده می شـود 

کـه دری دارد و یـک سـمت آن دیـوار کـه باطنـش حسـاب می شـود، غـرق 

در رحمـت اسـت و سـمت دیگـرش کـه ظاهـر به حسـاب می آید، سرشـار 
از عـذاب اسـت<.1 

بیـن  دنیـا  در  کـه  اسـت  دیـواری  همـان  از  گرفتـه ی  نشـأت  دیـوار،  ایـن  واقـع  در 

مؤمنـان و منافقـان بـود و آنهـا را بـا اعتقـادات و اعمال گوناگونشـان از هـم جدا می کرد 

و امـروز اهـل ایمـان در آن سـمت دیـوار، مشـمول رحمـت و منافقـان در ایـن سـمت 

آن، محکـوم بـه عذابنـد. جالـب اینکـه ایـن دیـوار آنگونـه نیسـت کـه مانع عبـور صدا 

از ایـن سـمت بـه آن سـمت باشـد بلکـه: 

>منافقـان اهـل ایمـان را صـدا می زننـد و می گوینـد: آیـا مگـر مـا در دنیـا بـا شـما 

نبودیـم...<2 بـا هـم در یـک مملکـت و در یـک شـهر و احیانـًا در یـک خانـه و در یـک 

از هـم  و  از هـم جـدا شـده  اکنـون  کـه  پـس چگونـه شـد  زندگـی می کردیـم،  خانـواده 

فاصلـه گرفته ایـم آنگونـه کـه شـما غـرق در رحمـت و مـا در آغـوش عـذاب افتاده ایـم. 

اهـل ایمـان در جـواب اهـل کفـر و نفـاق: 

>می گوینـد: آری مـا بـا هـم بودیـم، اّمـا از حیـث اعتقـاد و اخـالق و عمـل از 

هـم خیلـی فاصلـه داشـتیم شـما بـر اثـر داشـتن روحیـه ی لجـاج و عنـاد در 

مقـام انـکار حـق برآمدیـد و خودتـان را مبتـال به بیماری کفر و شـرک و نفاق 

نمودید<.3 

دائمـًا منتظـر بودیـد کـه بـه همیـن زودی پیامبـر می میـرد و بسـاط اسـالم برچیـده 

از مـرگ پیوسـته در حـال شـک و تردیـد و  بـه معـاد و حیـات پـس  می شـود و راجـع 

َعذاُب<. 
ْ
ْحَمُة َو ظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه ال ُه باٌب باِطُنُه ِفیِه الّرَ

َ
ُضِرَب َبیَنُهْم ِبُسوٍر ل

َ
1. سوره حدید، آیۀ 13؛ >... ف

ْم َنُكْن َمَعُكْم...<. 
َ
2. همان، آیۀ 14؛ >یناُدوَنُهْم أ ل

ُکْم  َو َغّرَ ى  جاَء أْمُر اهلِل  ماِنى َحّتَ
ْ

ْتُكُم األ َو َغّرَ اْرَتْبُتْم  َو  ْصُتْم  َتَرّبَ َو  َتْنُتْم أْنُفَسُكْم 
َ
ُكْم ف وا َبلى  َو لِكّنَ

ُ
3. همان؛ >... قال

َغُروُر<. 
ْ
ِباهلِل ال
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ارتیـاب بودیـد. آرزوهـای نیـل بـه مقاصـد مـاّدی سـرگرمتان نمـود تـا فرمـان مـرگ از 

جانـب خـدا صـادر شـد و بـه عمرتـان پایـان بخشـید. در ایـن مـّدت شـیطان فریبـکار 

هـم شـما را مغرورتـان سـاخت و از خـدا غافلتـان گردانیـد. 

سـرانجاِم ایـن لجـاج و عنـاد و انـکار حـق ایـن شـد کـه امـروز نـه از شـما منافقـان 

و نـه از کافـران، فدیـه و غرامتـی پذیرفتـه نمی شـود تـا از چنـگال عـذاب خـدا رهایـی 

یابیـد.1 امـروز شـما منافقـان بـا کافـران سرنوشـتی یکسـان داریـد کـه: 

>جایگاهتـان آتـش اسـت و مـوال و سرپرسـتتان همـان جهّنـم اسـت و چـه 

بـد بازگشـتگاهی داریـد<.2 

ایـن آیـات از سـوره ی مبارکـه ی حدیـد بـود، از آیـات بسـیار فراوانـی کـه در قـرآن 

کریـم مربـوط بـه اصـل معـاد و کیفـر و پـاداش روز حسـاب و جـزا آمده اسـت و خواسـتم 

موعظـه ای از خـوِد آیـات قـرآن شـنیده باشـیم کـه بهتریـن موعظـه ی بیدارگـر، آیـات 

قـرآن اسـت.

چگونه می توان امام شناس شد؟

ِابـن ابـی الحدیـد در فضیلـت امـام امیر المؤمنین؟ع؟ غیر از اخباری که شـیعه ی 

امامیـه در امامـت علـی؟ع؟ احتجـاج نمـوده اخبـار دیگـری از طریـق علمـا و راویـان 

سـّنی نقـل کـرده اسـت و تـا آنجـا کـه مـن به خاطـر دارم قریـب به 24 حدیـث انتخاب 

در  یـک عالـم سـّنی  گفتـار  ایـن  اسـت.  آورده  نهج البالغـه ی خـود  در شـرح  و  کـرده 

فضایـل امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت. 

َکَفُروا...<.  ِذيَن 
َّ
 ِمْنُكْم ِفْدیٌة َو ال ِمَن ال

ُ
یْوَم ال يْؤَخذ

ْ
ال

َ
1. همان، آیۀ 15؛ >ف

َمِصیُر<. 
ْ
ُکْم َو ِبْئَس ال اُر ِهى َمْوال ُکُم الّنَ 2. همان؛ >... َمأوا
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یـک دانشـمند مسـیحی هـم بـه نـام ُجـرج جـرداق کتابـی راجـع بـه آن حضـرت 

نوشـته بـه نـام »االمـام علـی صـوت العدالـة  االنسـانیه« کـه در حـّد خـود کتـاب خوبی 

اسـت. کسـی کـه آن را می خوانـد اگـر نویسـنده اش را نشناسـد، فکر می کنـد آن را یک 

عالـم شـیعی نوشـته اسـت؛ در صورتـی کـه نویسـنده اش نـه تنهـا شـیعه نیسـت بلکـه 

اصـاًل مسـلمان نیسـت و یـک مسـیحی اسـت! حـال بـاز او اعتقـاد بـه خـدا و معـاد 

ایـن کـه دانشـمند  اّمـا شـگفت انگیزتر  نـدارد.  بـه خاتمیـت  و اعتقـاد  نبـّوت دارد  و 

دیگـری بـه نـام شـبلی ُشـمیل کـه ماّدی مسـلک اسـت و اعتقـاد به هیچ دینـی ندارد 

او هـم ایـن جملـه ی عجیـب را در توصیـف امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می نویسـد: 

کـه  اسـت  نسـخه ای  یگانـه  بـزرگان  بـزرگ  ابیطالـب،  بـن  علـی  »پیشـوا 

نـه در حـال«.1  و  نـه در گذشـته  را ندیـده اسـت  شـرق و غـرب عالـم نظیـر آن 

البّتـه کلمـه ی امـام کـه در گفتـار ایـن مـرد مـاّدی مسـلک و آن مـرد مسـیحی آمـده 

بـه معنـای لغـوی اسـت؛ یعنـی »پیشـوا« نـه به معنـای اصطالحـی که مـا می گوییم به 

ـِی منصـوب از جانـب خدا. 
ّ
معنـای ول

اینهـا نمونـه ای اسـت از داوری هـای دانشـمندان بیگانـه ی از مذهـب تشـّیع در 

فضایـل امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟. ولـی ایـن سـخنان از نظـر مـا شـیعه ی امامیـه 

در عیـن ایـن کـه بسـیار متیـن و قابل تقدیر اسـت، امام شناسـی به حسـاب نمی آید و 

هرگـز مـالک نجـات در عالـم آخـرت نیـز نمی باشـد. در واقـع ایـن نوعـی نابغه شناسـی 

است که می خواهند بگویند ما در عالم فردی به نام علی بن ابیطالب می شناسیم 

که در افق اعالی کماالت انسـانی قرار گرفته اسـت و به قول آن دانشـمند مسـیحی، 

را  برخاسـته و جامعـه ی بشـر  انسـانی  از عالـم عدالـت  کـه  بانگـی اسـت  علـی؟ع؟ 

دعـوت بـه اجـرای قانـون عـدل می کنـد. در صورتـی کـه از دیـدگاه مـا شـیعه ی امامیـه 

َها 
َ
ْم يَری ل

َ
ُعَظماِء ُنْسَخة ُمْنَفِرَدة ل

ْ
بیطاِلٍب َعظیُم ال

َ
اِلمام َعِلى ْبُن ا

َ
1. تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  20؛ » ا

 .»
ً
 َو ال َحدیثا

ً
ْصل ال َقدیما

َ
َغْرُب ُصوَرة ِطْبَق اال

ْ
 ال

َ
ْرُق َو ال

َ
الّش



68

علـی؟ع؟ بـه مراتـب باالتـر و واالتـر از این سـخنان اسـت. او یک شـخصّیت آسـمانی 

اسـت کـه از سـوی آفریـدگار جهـان مجـرای فیـِض وجـود قـرار گرفتـه کـه انحـاء بـرکات 

هسـتی را بـه تمـام ابعـاد و جوانـب عالـم امـکان برسـاند. یعنی ما معتقدیـم آن خالق 

علیـم قدیـر حکیمـی کـه ایـن جهـان را آفریـده اسـت، بـه حکـم عقـل و حکمـت باید 

فیـِض بـرکاِت وجـود خـود را بـه تمام مخلوقاتش برسـاند و چون همـه ی مخلوقات بر 

اثـر ضعـف وجـودی کـه دارنـد، نمی تواننـد تمـاس مسـتقیم بـا ذات اقـدس او داشـته 

باشـند و بی واسـطه حـّظ و نصیـب وجـودی خـود را از او بگیرنـد؛ از اینرو الزم می شـود 

آن ذات اقـدِس َارفـع اعـال، مخلـوق َاْقربـی بـه نـام یـک فـرد انسـان کامـل بیافرینـد و 

لوحـه ی قلـب او را محـّل انعـکاس انـوار علـم خـودش قـرار داده و او را بـه عنـوان مدیـر 

و مدّبـر عالـم امـکان منصـوب نمایـد و از طریـق او فیـض بـرکات و جـودی خـود را بـه 

عالـم امکان برسـاند. 

از بـاب مثـل، خورشـید در مـدار خـودش واسـطه بـرای اشـراق و حرارت بخشـی 

است؛ ابرها را به حرکت در می آورد، باران را فرو می ریزد، زمین مرده را زنده می کند، 

ل هـا را می رویانـد، نهرهـا را جـاری می سـازد، درختـان را به ثمر می رسـاند و...با این 
ُ
گ

کـه خداونـد قـادر مطلـق می توانـد تمـام ایـن کارهـا را بـدون وسـاطت خورشـید انجام 

دهـد ولـی بنایـش در نظـام آفرینـش بـر ایـن اسـت کـه بـا وسـاطت وسـایط تمـام امـور را 

بـه جریـان بیفکنـد کـه فرموده اند: 

»خـدا ابـا از ایـن دارد کـه بـدون اسـباب و وسـایط در عالـم کار کنـد و لـذا 

بـرای هـر چیـزی سـببی قـرار داده اسـت«.1 

بـه سـبب آب مـا را سـیراب و بـه سـبب نـان سـیرمان می سـازد. بـا آتـش گرممـان 

می کنـد و بـا دارو بیماری مـان را درمـان می نمایـد. بـا تابـش خورشـید و ریـزش قطرات 

انسـاِن  فـرِد  آن  وسـاطِت  بـا  و  می رویانـد  را  گیاهـان  و  می کنـد  زنـده  را  زمیـن  بـاران، 

 .»
ً
َجَعَل ِلُكّلِ َشىٍء َسَببا

َ
ْسباٍب ف

َ
 ِبا

ّ
ْشیاَء ِاال

َ
ْن یْجِری اال

َ
َبی اهلُل ا

َ
کافى، ج  1، ص 448؛ » ا  .1
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کامـل، تمامـی عوالـم امـکان را تدبیـر و تنظیـم می فرمایـد و مـا از آن فـرد کامـل انسـان 

تعبیـر بـه »امـام« می کنیـم کـه گاهـی امامـت او بـا نبـّوت و رسـالت تـوأم اسـت؛ ماننـد 

رسـول اهلل االعظـم محّمـد مصطفـی؟ص؟ و گاهـی تنهـا دارای مقـام امامـت اسـت و 

صاحـب مقـام نبـّوت نمی باشـد ماننـد امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و یـازده فرزنـد 

معصومـش؟مهع؟ کـه هـر یـک از آن انـوار الهـی در زمـان خودشـان بـه تقدیـر خـدا حافِظ 

نظـاِم عالـم و آدم بـوده  و می باشـند. 

حضور امام علی؟ع؟ به هنگام احتضار بر بالین هر محتضر

این عبارت از امام علی؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:

»همـه اعـّم از مؤمـن و منافـق، موقـع ُمـردن مـرا می بیننـد و مـن دسـتور رفق و 

مـدارا دربـاره ی مؤمـن و شـّدت عمـل دربـاره ی منافـق بـه فرشـتگان قبض 

ارواحشـان صـادر می کنـم«.1 

این یک وسعت وجودی خاّص است که خدای َعلّی َعّزوَعال به علی؟ع؟ داده 

است. خورشید آسمان یکی بیش نیست، ولی در همه جا هست و همه چیز را در 

پوشش نور خود قرار داده است. ماه آسمان یکی بیش نیست، ولی به هنگام شب 

همه کس در همه جا آن را می بینند. علی؟ع؟ هم یکی بیش نیست، ولی وجود 

برزخی اش به اذن خدایش در همه جا حاضر است و هر محتضری در هر نقطه ی از 

عالم که باشد او را می بیند و جان می سپارد. حقیقت این که مخالفین مذهب ما 

اگر به عمق اعتقاد ما پی ببرند و خوب بفهمند که ما چه می گوییم و علی؟ع؟ را هم 

ْو ُمناِفٍق ُقُباًل «.
َ
1. تفسیر القمى، ج  2، ص 266؛ »یا حاِر َهْمداَن، َمْن یُمْت يَرِنى  ***   ِمْن ُمؤِمٍن ا
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حّداقل آنگونه که ما شناخته ایم بشناسند و دست از هرگونه لجاج و عناد بردارند، 

به یقین خواهند دانست که حق با ما شیعه ی امامیه ی عاشق شیدای علی؟ع؟ 

است و هرگز زبان و قلم به ذّم و نکوهش ما نخواهند گشود. آری: 

را گــرش ببینــی و دســت از ترنج بشناســی  زلیــــخا  کنـــی  مــــالمت  کــه  بــــود  روا 

دیــــده ای  را  عـلـــی  تــــاریکی  بـــه  زین سبب دیگری را بر علی بگزیده ای تـــو 

محبـوب  ای  و  مـوال  ای  امیرالمؤمنیـن!  یـا  علـی!  یـا  می کنیـم  عـرض  مـا  حـال 

دل هـای مـا! از کودکـی یـاد مـا داده انـد کـه بگـو یـا علـی! و لـذا هشـتاد سـال اسـت کـه 

می گوییـم یـا علـی! و امیـدوار چنانیـم کـه بـه هنـگام جـان دادن نیـز سـر بـر آسـتان تـو و 

چشـم بـر جمـال تـو یـا علـی بگوییـم و جـان بدهیـم. 

مرحـوم آیـت اهلل حـاج سـیداحمد زنجانـی؟وضر؟ در کتـاب  »الـکالم َیُجّرالـکالم« 

نقـل کـرده از یکـی از علمـا کـه: 

مـن نـزد مرحـوم آقـا شـیخ طـه ی عـرب درس می خوانـدم. روزی جمعیتـی آمدنـد 

و بـه ایشـان گفتنـد: فـالن آدم مرحـوم شـده و بازمانـدگان از شـما تقاضـا دارنـد نمـاز 

بـر جنـازه اش بخوانیـد. آقـا او را می شـناخت کـه آدم خوش سـابقه ای نبـوده اسـت؛ 

از ایـن جهـت حاضـر نشـد بـه جنـازه اش نمـاز بخوانـد! دیگـران نمـاز مّیـت خوانـده 

جنـازه را دفـن کردنـد. آن روز گذشـت و فـردای آن روز کـه بـرای درس بـه حضورشـان 

رفتیـم، پـس از پایـان درس بـه مـا فرمـود برویـم سـر قبـر آن مّیت دیـروزی نمـاز بخوانیم. 

مـا تعّجـب کردیـم کـه چطـور دیـروز بـه جنـازه اش نمـاز نخواندنـد و امـروز می خواهنـد 

سـر قبـرش نمـاز بخواننـد. خودشـان فرمودنـد: دیشـب این مـرد را در خـواب دیدم؛ به 

حالی بسـیار خوش و جایی بسـیار عالی، تعّجب کردم و پرسـیدم: تو همان نیسـتی 

کـه می شـناختمت؟ گفـت: بلـه همانـم. پرسـیدم: از کجـا بـه این حال و بـه این مقام 

رسـیدی؟ گفـت: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه مـن دادنـد. 
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آنـگاه جریـان را بـرای مـن نقـل کـرد و گفـت: مـن وقتـی ُمـردم، سـه نفـر آمدنـد مـرا 

حرکـت دادنـد کـه ببرنـد بـه جایـی کـه عذاب مجرمـان را معّیـن می کنند. بیـن راه که 

می رفتیـم، دیـدم سـه نفـر از سـمت مقابـل می آیند. مأمـوران عذاب که مـرا می بردند، 

بـه مـن گفتنـد: آن سـه نفـر را کـه می آینـد می شناسـی؟ اگـر آنهـا کار تو را اصـالح کردند 

کـه کردنـد، وگرنـه بدبختی هـا خواهی داشـت. گفتم: آنها کیاننـد؟ گفتند: اّولی علی 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. دّومـی امام حسـین؟ع؟ و سـّومی ابوالفضـل العّباس؟ع؟. 

مـن همیـن کـه آنهـا نزدیـک شـدند، صـدا زدم: آقـا! آقا! اعتنایـی نکردند و رد شـدند. 

ایـن اسـت  تنهـا تقاضـای مـن  آقـا! مـن نمی خواهـم شـفاعتم کنیـد،  بـاز صـدا زدم 

کـه بـه مـن بگوییـد آنجـا کـه مـرا می برنـد و جـای دشـمنان شماسـت، اگـر آنهـا بـه مـن 

گفتنـد تـو کـه یـک عمـر سـنگ حـّب علـی بـه سـینه مـی زدی و علی علـی می گفتـی، 

االن چـه سـودی از او بـردی، مـن در جـواب آنهـا چـه بگویـم؟ همیـن کـه ایـن را گفتـم 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نگاهـی بـه مـن کـرد و به مأمـوران عذاب دسـتور داد رهایش کنید. 

آنگاه به من اشـاره کردند و فرمودند: این باغ را به تو دادم، از آِن تو باشـد. آقای شـیخ 

طـه فرمـود: از ایـن خـواب پـی بردم که آن مرد مورد لطـف و عنایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

واقـع شـده اسـت، از ایـن نظـر خواسـتم سـر قبـرش نمـاز بخوانم!!

آیا انسان با مردن نابود می شود؟

مـا بـر اسـاس آیات قـرآن و روایات معصومین؟مهع؟ اعتقاد بـه حیات برزخی داریم 

و معتقدیـم کـه انسـان پـس از مـرگ و رفتـن از ایـن دنیـا، هیـچ و پـوچ و نابـود نمی شـود 

بلکـه انتقـال از ایـن عالـم بـه عالـم دیگـری پیـدا می کنـد و آنجـا بـه حیاتـی عالی تـر از 

حیـات دنیـوی نائـل می شـود و لـذا مـوت از نظـر قـرآن، امـر عدمـی )یعنـی نیسـت و 
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ـِق خلقت قـرار گرفته اسـت، 
ّ
نابـود شـدن( نیسـت، بلکـه امـر وجـودی اسـت کـه متعل

چنـان کـه فرموده اسـت: 
>خدا کسی است که موت و حیات را آفریده است...<.1

و جالب اینکه موت در آیه، مقّدم بر حیات ذکر شـده اسـت و نشـان می دهد که 

انسـان در مسـیر خلقـت، مراحلـی را پیمـوده و در هـر مرحلـه از مرتبـه ی پاییـن انتقـال 

بـه مرتبـه ی بـاال پیـدا کـرده اسـت و از همیـن انتقـال از مرتبـه ی پایین به مرتبـه ی باال، 

تعبیـر به موت شـده اسـت. 

در اشعار مولوی نیز اشاره به این حقیقت شده که گفته است:

ــردم و نامــی شــدم وزنـمــــا ُمـــردم ِز حـــیوان ســـر زدماز جمــادی ُم

شــدم آدم  و  حـیوانـــی  از  پس چه ترسم کی ز ُمردن کم شدمُمــردم 

بشــر  از  بـمـیـــرم  هـــم  دیـــگر  پـربــار  و  بـال  از مــالیک  بــرآرم  پــس 

ــک پــّران شــوم
َ
آنـچــه انــدر وهــم نایــد آن شـومبـــار دیگـــر از َمل

پـس همـه ی ایـن مراحـل را انسـان بـا مـردن می پیمایـد، اّمـا نـه مـردن بـه معنـای 

هیـچ و پـوچ شـدن، بلکـه بـه معنـای از مرتبـه ی پاییـن بـه مرتبـه ی بـاال رفتـن و برتـر 

شـدن، نـه مگـر مـا را از خـاک آفریده انـد، ایـن گفتـار خالـق ماسـت کـه می فرمایـد: 
>از نشانه های علم و قدرت او اینکه شما را از خاک آفریده است...<.2

آری، او مـا را از خـاک و از عالـم جمـاد حرکـت داده بـه صـورت نبـات و گیاهـی از 

زمیـن رویانیده اسـت.3 

آن نبــات و گیــاه، خــوراک گوســفندی شــده و در وجــود او تبدیــل به گوشــت گشــته 

ــه نطفــه  ــدر و مــادر مــا شــده و در وجــود آنهــا تبدیــل ب و گوشــت آن حیــوان، غــذای پ

َحیاَة...<. 
ْ
َمْوَت َو ال

ْ
َق ال

َ
ِذی َخل

َّ
1. سوره ملک، آیۀ 2؛ >ال

َقُكْم ِمْن ُتراٍب...<. 
َ
2. سوره روم، آیۀ 20؛ >َو ِمْن آیاِتِه أْن َخل

 .>
ً
ْرِض َنباتا

َ
ال

ْ
3. سوره نوح، آیۀ 17؛ >َو اهلُل أْنَبَتُكْم ِمَن ا



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦت   �عٮݨݦݦݦݦݨت

73

ــوده و  ــدن پیم ــن ش ــودن و جنی ــه ب ــه و ُمْضِغ ق
َ
ــی را از َعل ــم مراحل ــه ه ــته و آن نطف گش

ــد گشــته ایم و همچنــان از کودکــی بــه جوانــی 
ّ
ســرانجام بــه صــورت طفــل از مــادر متول

و پیــری تــا روزی کــه از شــکم مــادر دنیــا بیــرون رفتــه وارد عالــم بــرزخ و ســپس وارد 

محشــر می شــویم و عاقبــت ســر از بهشــت یــا جهّنــم در می آوریــم و بــرای همیشــه 

باقــی می مانیــم. 

موالی ما امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده است: 

»شما برای ماندن خلق شده اید، نه برای نابود گشتن«.1 

مرگ به معنای نابود شدن نیست، بلکه: 

»از خانه ای به خانه ی دیگری انتقال داده می شوید«.2 

این چراغی است کزین خانه به آن خانه برند و لذا قرآن نیز فرموده است: 
>هر جانی چشنده ی مرگ است...<.3

ــوم  ــود. معل ــیدنی نب ــدن، چش ــت ش ــای نیس ــه معن ــود و ب ــی ب ــر عدم ــر ام ــرگ اگ م

می شــود کــه یــک امــر وجــودی اســت و همچــون غذایــی کــه انســان آن را می چشــد، 

حــاال یــا تلــخ اســت و یــا شــیرین تــا مزاجــش چــه مزاجــی باشــد، اگــر مبتــال بــه بیمــاری 

کفــر و نفــاق اســت، در ذائقــه ی جانــش تلــخ خواهــد بــود و اگــر متنّعــم بــه نعمــت 

اســالم و ایمــان اســت و تقــوا، در ذائقــه ی جانــش شــیرین و خوشــگوار خواهــد شــد. 

بــه هــر حــال انســان اســت کــه مــرگ را می چشــد، نــه اینکــه مــرگ، انســان را می چشــد 

و او را از بیــن می بــرد. 

َفناء«. 
ْ
َبقاِء ال ِلل

ْ
1. غرر الحكم و درر الكلم، ص 272؛ » ُخِلْقُتم ِلل

ى  داٍر«.
َ
وَن ِمْن داٍر ِال

ُ
ما ُتْنَقل

َ
2. إعتقادات اإلمامیة )صدوق(، ص 47؛ » ِاّن

َمْوِت...<. 
ْ
 َنْفٍس ذاِئَقُة ال

ُ
3. سوره آل عمران، آیۀ 185؛ >ُکّل
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حیات برزخی در قرآن کریم

مرتبـه ی  بـه  دیگـر  بـه عالـم  از عالمـی  انتقـال  بـه معنـای  مـرگ  ادراک  بـا  انسـان 

باالتـری از حیـات تحـّول پیـدا می کنـد، ایـن اعتقـاد بـه حیـات برزخـی اسـت کـه مـا 

آن را از آیـات قـرآن و روایـات معصومیـن؟مهع؟ بـه دسـت آورده ایـم. اینـک بـه نمونـه ای 

از آیـات اشـاره می کنیـم. 

الف: تقاضای بازگشت به دنیا

این آیه می فرماید: 

>وقتـی مـرگ یکـی از آنـان فـرا رسـید ]و ُمـرد[ می گویـد: ای خـدا! مـرا ]بـه 

کـرده ام عمـل  تـرک  را  آن  کـه  تـا شـاید دربـاره ی وظایفـی  بازگـردان  دنیـا[ 
بنمایـم[...<.1 گذشـته ها  جبـران  ]و  بدهـم  انجـام  صالحـی 

ولی به او پاسخ داده می شود: 

>... نـه، هرگـز، ]راه بازگشـتی وجـود نـدارد[ ایـن سـخنی اسـت کـه او بـه 
زبـان می گویـد ]و منشـأ قلبـی نـدارد و اثـری نخواهـد داشـت[...<.2

>... و در پشت سر آنها تا روزی که برانگیخته شوند برزخی وجود دارد<.3 

آیه ی شریفه چنان که مالحظه می فرمایید می گوید: 

>)وقتـی مرگـش فـرا رسـید( در عالـم پـس از مـرگ خطـاب بـه فرشـتگان 

می گویـد مـرا بازگردانیـد تـا عمـل صالـح کنـم<.4 

 ِفیمـا 
ً
ـى أْعَمـُل صاِلحـا ِ

ّ
َعل

َ
 َرّبِ اْرِجُعـوِن* ل

َ
َمـْوُت قـال

ْ
ـى  إذا جـاَء أَحَدُهـُم ال 1. سـوره مؤمنـون، آیـات 99 و 100؛ >َحّتَ

َتَرْکـُت...«. 
ها...<. 

ُ
َکِلَمٌة ُهَو قاِئل ها 

َ
2. سوره مؤمنون، آیۀ 100؛ >...َکاّل إّن

3. همان؛ >...َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ إلى  يْوِم يْبَعُثوَن<. 
 َرّبِ اْرِجُعوِن<. 

َ
َمْوُت قال

ْ
ى  إذا جاَء أَحَدُهُم ال 4. همان، آیۀ 99؛ >َحّتَ
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فرشـتگان  از  و  اسـت  زنـده  و  دارد  مـرگ، حیـات  از  پـس  در عالـم  انسـان  یعنـی 

ایـن همـان حیـات  یـأس می شـنود.  و جـواب  بـه دنیـا می کنـد  بازگشـت  تقاضـای 

اسـت.  محشـری  حیـات  و  دنیـوی  حیـات  میـان  فاصلـه ی  کـه  اسـت  برزخـی 

ب: مؤمن آل یاسین

آیــه ی دیگــر در ســوره ی یاســین اســت، آنجــا کــه داســتان مؤمــن آل یاســین را 

بیــان می کنــد کــه وقتــی رســوالن خــدا آمدنــد و مــردم شــهر را -حــاال هــر شــهری بــوده- 

دعــوت بــه توحیــد نمــوده و از بت پرســتی نهــی کردنــد، آنهــا بــه مخالفــت و ســتیزگی 

بــا رســوالن خــدا برخاســتند و تصمیــم بــه قتــل آنهــا گرفتنــد. مــرد باایمانــی کــه در 

دورتریــن نقطــه ی شــهر زندگــی می کــرد آگاه شــد کــه مــردم بــه مخالفــت بــا انبیــاء 

ــه پنــد و انــدرز مــردم و حمایــت از رســوالن پرداخــت؛  برخاســته  اند، شــتابان آمــد و ب

چنــان کــه در آیــه ی شــریفه آمــده: 

>مـردی از دورتریـن نقطـه ی شـهر شـتابان آمـد و گفـت: ای قـوم و قبیلـه ی 

مـن! از رسـوالن خـدا پیـروی کنیـد<.1 

ولی مردم کافر با او هم به ستیزگی برخاستند و او را کشتند. حاال قرآن می فرماید: 

>]پــس از اینکــه کشــته شــد[ بــه او گفتــه شــد: داخــل بهشــت شــو ]معلــوم 

زیــرا بهشــت محشــری هنــوز  اســت،  برزخــی  مــراد بهشــت  کــه  اســت 

نیامــده اســت[ او گفــت: ای کاش ایــن قــوم مــن آگاه از وضــع و حــال 

ــرام  ــده و از اک ــرا آمرزی ــم م ــه خدای ــه چگون ــتند ک ــدند و می دانس ــن می ش م

ــرارم داده اســت<.2  شــدگان ق

ُمْرَسِلیَن<. 
ْ
ِبُعوا ال

َ
 یا َقْوِم اّت

َ
َمِدیَنِة َرُجٌل یْسعى  قال

ْ
1. سوره یس، آیۀ 20؛ >َو جاَء ِمْن أْقَصا ال

ُمْكَرِمیَن<. 
ْ
ِنى ِمَن ال

َ
ی َو َجَعل ّبِ ُموَن* ِبما َغَفَر ِلى َر

َ
یَت َقْوِمى یْعل

َ
 یا ل

َ
َة قال َجّنَ

ْ
2. همان، آیات 26 و 27؛ >ِقیَل اْدُخِل ال
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ایــن داســتان از قــرآن نیــز نشــان می دهــد کــه آن مــرد مؤمــن، پــس از انقطــاع از دنیــا 

زنــده بــود و بــا فرشــتگان خــدا گفتگــو داشــت. آنهــا بــه او گفتنــد: داخــل بهشــت شــو، 

او گفــت: ای کاش ایــن مردمــی کــه مــرگ را بــه معنــای نابــود شــدن می داننــد و چنیــن 

می پندارنــد کــه مــن بعــد از کشــته شــدن نابــود شــده ام، ای کاش می دانســتند کــه مــن 

اآلن چــه حــال خوشــی دارم و چگونــه مــورد غفــران و اکــرام خدایــم قــرار گرفتــه ام. ایــن 

هــم یــک نمونــه از آیــات قــرآن کــه وجــود حیــات برزخــی را نشــان می دهــد. 

ج: زنده بودن شهدا

آیـه ی دیگـر کـه بـا صراحـت تمـام اثبـات حیـات برزخـی می نمایـد، آیـه ی مربـوط 

بـه شـهدا و کشـته شـدگان در راه خداسـت کـه می فرمایـد: 

>هرگــز گمــان نکنیــد آن کســانی کــه در راه خــدا کشــته شــده اند مرده انــد]و 

نابــود شــده اند[ بلکــه آنهــا زنده انــد و نــزد پروردگارشــان رزق و روزی داده 

می شــوند<.1 

د: درباره ی شهدا

آیه ی دیگر همین مضمون را با اندکی تفاوت در عبارت می فرماید: 

>بـه کسـانی کـه در راه خـدا کشـته می شـوند نگوییـد مرده انـد، بلکـه آنهـا 

زنده انـد ولکـن شـما آگاه از حیاتشـان نمی باشـید<.2 

و قبـاًل گفتـه شـد مفـاد ایـن آیـات ایـن نیسـت کـه حیـات برزخـی اختصـاص بـه 

ـت اختصـاص شـهدا بـه ذکـر، ایـن باشـد که وقتی غـزوه ی بدر 
ّ
شـهدا دارد و شـاید عل

یعنـی اّولیـن جنگـی کـه بعـد از هجـرت پیغمبراکـرم؟ص؟ بـه مدینـه میـان مسـلمین 

و مشـرکین واقـع شـد و اّولیـن شـهدا را مسـلمانان در راه خـدا دادنـد، ایـن جریـان در 

ِهْم يْرَزُقوَن<.  ّبِ  َبْل أْحیاٌء ِعْنَد َر
ً
وا ِفى َسِبیِل اهلِل أْمواتا

ُ
ِذيَن ُقِتل

َّ
1. سوره آل عمران، آیۀ 169؛ >َو ال َتْحَسَبّنَ ال

وا ِلَمْن یْقَتُل ِفى َسِبیِل اهلِل أْمواٌت َبْل أْحیاٌء َو لِكْن ال َتْشُعُروَن<. 
ُ
2. سوره بقره، آیۀ 154؛ >َو ال َتُقول
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میـان جمعـی از مسـلمانان مـورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفـت و بـه اصطـالح مسـأله ی 

روز شـد که آیا این شـهدا کجا رفتند و چه شـدند و اکنون چه وضعی دارند آیا مردند 

و نابـود شـدند یـا آنگونـه کـه پیغمبـر؟ص؟ می گویـد زنده اند. در این اوضـاع و احوال بود 

کـه ایـن آیـات نـازل شـد و ِاخبـار از حیـات برزخـی شـهدا فرمـود که: 

 .> ُعُرو�نَ
ْ �ش

اٌء َولِک�نْ لا �تَ ْح�ی
أ
ْل � َ ْمو��تٌ �ب

أ
ِل �هلِل � �ی ی َس�بِ ِ

ُل �ن �تَ �تْ و� ِلَم�نْ �ی
ُ
ول �تُ

>َو لا �تَ

هـ : فرعون و آل فرعون

حیـات  از  سـخن  بلکـه  می دهـد،  شـهدا  برزخـی  حیـات  از  خبـر  تنهـا  نـه  قـرآن 

برزخـی اشـقیاء از قبیـل فرعـون و آل فرعـون نیـز بـه میـان آورده و زنـده بـودن آنهـا را در 

می فرمایـد:  و  می کنـد  اعـالم  برزخـی  عـذاب 

بـه آتـش عرضـه می شـوند و روزی  بـرزخ هسـتند[ صبـح و شـام  >]تـا در 

بـه  را  بـه فرشـتگان می رسـد کـه آل فرعـون  برپـا شـود دسـتور  کـه قیامـت 

کنیـد<.1  داخـل  عـذاب  سـخت ترین 

و: قوم نوح

درباره ی قوم نوح هم که مبتال به طوفان و غرق شدند می فرماید: 

آتــش  میــان  و بالفاصلــه  میــان آب غــرق شــدند  گناهانشــان،  اثــر  >بــر 
افتادنــد...<.2

ایـن آیـات کـه خواندیـم، نمونـه ای بـود از آیاتـی کـه حیـات برزخـی پـس از مـرگ را 

اثبـات می کننـد و نشـان می دهنـد کـه همـه ی آنهـا کـه از دنیـا رفته انـد، هـم اکنـون 

در عالـم دیگـری بـه نـام عالـم بـرزخ زنده انـد اعـّم از خوبـان و بـدان؛ منتهـی خوبـان 

در بهشـت برزخـی متنّعـم بـه نعمت هـا می باشـند و بـدان در جهّنـم برزخـی مبتـال 

َعذاِب<. 
ْ
 ال

َ
 ِفْرَعْوَن أَشّد

َ
وا آل

ُ
اَعُة أْدِخل ا َو َعِشیا َو يْوَم َتُقوُم الّسَ یها ُغُدّوً

َ
اُر یْعَرُضوَن َعل 1. سوره غافر، آیۀ 46؛ >الّنَ

 .>...
ً
وا نارا

ُ
ْدِخل

ُ
ا

َ
ْغِرُقوا ف

ُ
ا َخِطیئاِتِهْم ا 2. سوره نوح، آیۀ 25؛ >ِمّمَ
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بـه نقمت هـا و عذاب هـا هسـتند و عـالوه بـر آیـات قـرآن، از لسـان اخبـار و روایـات 

بـا کمـال وضـوح اسـتفاده می شـود.  معصومیـن؟مهع؟ نیـز ایـن حقیقـت 

میزان نفوذ معصومین؟مهع؟ در حیات برزخی

مـا معتقدیـم پیغمبراکـرم؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ کـه در حیـات دنیوی اشـان بـه اذن 

نافـذه  قـدرت  و  بوده انـد  عالـم  چیـز  همـه  و  جـا  همـه  بـه  محیـط  علـم  دارای  خـدا 

منتقـل  دنیاسـت  عالـم  از  باالتـر  عالمـی  کـه  بـرزخ  عالـم  بـه  کـه  اکنـون  داشـته اند. 

بنابرایـن  اسـت؛  نفـوذ قدرتشـان وسـیع تر شـده  و  احاطـه ی علمـی  شـده اند، طبعـًا 

در مشـاهد مشـّرفه کنـار زنده هایـی می رویـم کـه از زنده هـای دنیـا حیاتـی بـه مراتـب 

نافذتـر.  قدرتـی  و  محیط تـر  علمـی  و  دارنـد  عالی تـر 

آری، مـا بـه حضـور آنهـا عرض سـالم و احترام و ادب می کنیـم و از آنها که مجاری 

فیض خدا می باشـند تقاضای حّل مشـکالت و قضای حوائج می نماییم و عجب 

از فرقـه ی وّهابّیـه کـه بـه مـا می گویند شـما طایفه ی شـیعه، بـه مرده ها سـالم می کنید 

و سـالم کـردن بـر مـرده بدعـت در دیـن اسـت. مـا می گوییـم بنابرایـن اّول بدعت گذار 

در دیـن، خداسـت، زیـرا خداسـت کـه در قرآنـش بـه انبیـاء و رسـوالن پیشـین؟مهع؟ 

سـالم می کنـد و می گویـد: 
<؛ 1 �نَ ُمْرَسِل�ی

ْ
ی �ل

َ
>َو َسلاٌم َعل

<؛ 2 �نَ ِم�ی
َ
عال

ْ
ی �ل ِ

وٍح �ن
>َسلاٌم َعلی  �نُ

1. سوره صافات، آیۀ 181.
2. همان، آیۀ 79.
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َم<؛ 1 ر�ِه�ی ْ �ب >َسلاٌم َعلی  �إ

<؛ 2 >َسلاٌم َعلی  ُموسی  َو هاُرو�نَ

<؛ 3 �نَ اِس�ی ْل �ی >َسلاٌم َعلی  �إ

حال اینکه آنها همه از دنیا رفته اند و به قول شما مرده اند. 

»وقتی انسان مرد، تباه شد و نابود گشت«.4 

و اثـری از او باقـی نیسـت تـا مـورد خطـاب قـرار گیـرد، آیـا ایـن دسـتور خـدا بـه مـا 

می فرمایـد:  کـه  نیسـت  اکـرم؟ص؟  رسـول  دربـاره ی 

>خـدا و فرشـتگانش درود بـر پیامبـر دارنـد، ای کسـانی که ایمـان آورده اید 
شـما هـم بـر او درود بفرسـتید و بـر او سـالم کنید<.5

بـه مـرده  بـه قـول شـما مـرده اسـت و سـالم کـردن  از دنیـا رفتـه و  پیامبـر؟ص؟ کـه 

بدعـت اسـت، پـس چـرا خـدا هـم بـه مرده هـا سـالم می کنـد و هـم به ما دسـتور سـالم 

بـه مـرده می دهـد و البـّد شـما هـم کـه مسـلمانید، در تشـّهد نمازتـان بـه پیامبـر سـالم 

می گوییـد:  و  می کنیـد 

ُه«؛  ا�تُ َركَ َ ِه َو �ب
َ
ُّ َو َرْحَمهتُ �لّل یی �بِ

َها �ل�نَّ ُّ �ی
أَ
َك � �یْ

َ
اُم َعل

َ
ل »�لّ�َ

آیـا سـالم بـه مـرده بدعـت نیسـت، پـس شـما چـرا در نمازتـان مرتکـب بدعـت 

بـه مرده هـا سـالم می کنیـد.  کـه چـرا  مـا عیـب می گیریـد  از  آنـگاه  می شـوید؟ 

حاصـل اینکـه مـا شـیعه ی امامیـه طبـق آیـات قـرآن و روایـات معصومیـن؟مهع؟ 

بـرزخ  را در عالـم  بـه حیـات برزخـی داریـم و پیغمبراکـرم؟ص؟ و امامـان؟مهع؟  اعتقـاد 

1. همان، آیۀ 109.
2. همان، آیۀ 120.

3. همان، آیۀ 130.
ات«. 

َ
4. منهاج البراعه فى شرح نهج البالغه )خوئى(، ج 14، ص 422؛ » َو ِاذا ماَت ف

 .>
ً
ُموا َتْسِلیما ِ

ّ
یِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
ِذيَن آَمُنوا َصل

َّ
ِبى یا أيَها ال ى الّنَ

َ
وَن َعل

ُّ
 اهلَل َو َمالِئَكَتُه یَصل

َ
5. سوره احزاب، آیۀ 56؛ >إّن
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زنـده می دانیـم و چـون در دنیـا دسـتمان بـه دامـن وجـود اقدسشـان نمی رسـد، طبـق 

دسـتور پیامبراکـرم؟ص؟ بـه زیـارت مراقـد منـّور و مشـاهد مشّرفه شـان می رویـم و از ایـن 

راه، تقـّرب بـه خـدا می جوییـم. 

مهمترین نکته برای جوانان در مسئله ی اعتقادی

آنچـه کـه توّجـه بـه آن بـر همـه ی مـا مخصوصـًا جوانـان عزیـز محتـرم بسـیار الزم 

اسـت ایـن اسـت کـه در زمـان کنونـی، موضـوع تشـکیک و ایجـاد شـّک و شـبهه و 

تردیـد در مسـائل مذهبـی از سـوی دشـمنان بـه  ویـژه فرقـه ی افراطـی وّهابیـه در اذهان 

سـاده دالن بـه شـّدت در حـال گسـترش اسـت و از طـرق گوناگـون مخصوصـًا پخش و 

نشـر کتاب هـا و جزوه هـا و تفسـیر آیـات قـرآن بـه آراء انحرافـی افـرادی مـزدور اجانـب، 

مکتـب حـّق تشـیع را تحـت عنـوان ظالمانه ی شـرک و کفر و بدعت مـورد َهْجَمه قرار 

داده انـد و می دهنـد و  بزعـم خـود تنهـا حربـه ی برنـده ی خـود را هـم در ایـن مصـاف، 

مـا  می گوینـد:  و  می کننـد  معّرفـی  قرآنـی  مسـلمان  را  خـود  و  می دهنـد  نشـان  قـرآن 

بـه اخبـار و احادیـث کاری نداریـم، ماییـم و قـرآن، آنـگاه افـراد سـاده لوح بی خبـر از 

دسـائس شـیطانی هـم خیـال می کننـد ایـن یک طـرز تفّکر روشـنفکرانه اسـت، غافل 

از اینکـه ایـن طـرز تفّکـر ریشـه ی چهـارده قرنـه دارد، یعنـی هزاروچهارصـد سـال پیش 

در همـان روزهـای آخریـن عمـر پیامبراکـرم؟ص؟ کـه آن حضـرت در بسـتر بیمـاری بـود 

تـا چیـزی  و جمعـی از اصحـاب حاضـر بودنـد، دسـتور داد دوات و قلمـی بیاورنـد 

بنویسـد، بـرای روشـن شـدن برنامـه ی کار اّمت بعـد از خودش؛ عمربـن خّطاب که در 

میـان آن جمـع بـود، از قرائـن پـی برد که رسـول خدا؟ص؟ می خواهـد درباره ی خالفت 

علـی؟ع؟ بعـد از خـودش چیـزی بنویسـد، فـورًا بـه سـخن درآمـد و بـا وقاحـت تمـام 
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حرفـی زد کـه انسـان از نقـل آن شـرمنده می شـود ) العیـاذ بـاهلل( گفـت: 

»مـرد تبـدار اسـت و هذیـان می گویـد، کتـاب خـدا ما را کافی اسـت ]و نیاز 

به توصیـه ای نداریم[«.1 

میـان جمـع حاضـر اختـالف افتاد، بعضـی گفتند: دوات و قلـم بیاوریم و بعضی 

گفتنـد: الزم نیسـت. رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـود: از کنـار بسـترم برخیزیـد، در حضـور مـن 

تخاصـم نکنیـد. همیـن جریـان، اّولیـن پایـه ی سـاختمان اختـالف در میـان اّمـت 

اسـالمی را بنـا نهـاد و بـه دنبـال آن سـقیفه ی بنی سـاعده تشـکیل شـد و رسـمًا علـی 

امیـر؟ع؟ را کـه منصـوب از جانـب خـدا و رسـولش برای خالفـت و حاکمیت در میان 

ـم کردنـد. 
َ
اّمـت بـود کنـار زدنـد و ابوبکـر را َعل

مقصـود اینکـه ایـن طـرز تفّکـری کـه امـروز از نظـر سـاده لوحان بی خبـر طـرز تفّکـر 

بـرای  قـرآن  بـودن  کافـی  از  دم  جاهالنـه  و  اسـت  آمـده  حسـاب  بـه  روشـنفکرانه ای 

هدایـت مـردم می زننـد و مرّتـب می گوینـد: قـرآن، قـرآن، احتیـاج بـه اخبـار و احادیث 

امامـان؟مهع؟ نداریـم و قـرآن مـا را بـس. ایـن همـان سـخن شـوم »َحْسـُبنا ِکتـاُب اهلل«؛ 

اسـت کـه چهـارده قـرن پیـش عمربـن خّطـاب در کنـار بسـتر پیغمبـر اکـرم؟ص؟ گفتـه 

و سـنگ اّول اختـالف را نهـاده اسـت و اکنـون دنباله روهـا همـان را تکـرار می کننـد 

و چنیـن می پندارنـد کـه متاعـی تـازه و نـو بـه بـازار آورده انـد، در صورتـی کـه مکـّررًا در 

خـالل گفته هـای پیشـین عـرض شـده اسـت کـه قـرآن، خـود نشـان می دهـد کـه نیـاز 

بـه مبّیـن دارد. 

این خطاب از جانب خدا به رسول مکّرم؟ص؟ است: 

>... مـا ایـن قـرآن را بـه تـو نـازل کرده ایـم بـه ایـن منظـور کـه تـو آن را بـرای 
مـردم بیـان کنـی...<.2

ِکتاُب اهلِل«.  یْهُجر َحْسُبنا 
َ
ُجَل ل  الّرَ

َ
1. طرف من االنباء و المناقب )سید ابن طاووس(، ص 25؛ » ِاّن

یِهْم...<. 
َ
 إل

َ
ل اِس ما ُنّزِ ْکَر ِلُتَبیَن ِللّنَ ِ

ّ
یَک الذ

َ
نا إل

ْ
2. سوره نحل، آیه 44؛ >...َو أْنَزل
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و لــذا آن حضــرت، در زمــان خــود مبّیــن احــکام و معــارف قــرآن بــود و بــرای زمــان 

حیــات بعــد از خــودش نیــز عتــرت و اهــل بیــت خــود را بــه عنــوان مبّیــن قــرآن معّرفــی 

فرمــود کــه: 

»من پس از خودم میان شما دو وسیله ی گرانقدر هدایت باقی می گذارم، 

برای  باشید،  وسیله  دو  آن  به  متمّسک  که  مادام  عترتم،  و  خدا  کتاب 

همیشه از ضاللت در امان خواهید بود«.1 

دو  هر  به  متمّسک  که  داریم  مکرمت  این  به  افتخار  امامیه  شیعه ی  ما  اینک 

یادگار باقی مانده ی از رسول اکرم؟ص؟ می باشیم و از این جهت خود را در هر دو سرا 

سعادتمند می دانیم و راستی اگر بیان رسول خدا؟ص؟ و بیان عترت آن حضرت در 

کنار قرآن نباشد، ما حّتی همین نماز شبانه روزی خود را از حیث کیفیت و کمیت 

و اجزا و شرایط و مبطالت آن نمی توانیم از خود قرآن به دست آوریم تا چه رسد به 

به  قرآن  اینکه  حقیقت  و...و  حّج  و  زکات  و  خمس  و  روزه  به  مربوط  مسائل  سایر 

تنهایی و جدا از مبّین، نه تنها کافی در امر هدایت اّمت نمی باشد، بلکه وسیله ای 

می شود در دست شیطان صفتان برای اضالل مردم نادان، چنان که شده است. 

فرقــه، روشــن ترین  و ســه  بــه هفتــاد  اســالمی  اّمــت واحــد  تفرقــه ی کنونــی  آیــا 

ــرآن در میانشــان هســت و همــه ی  ــه ق ــی ک ــر ایــن حقیقــت نیســت؛ در حال شــاهد ب

ایــن مذاهــب مختلــف نیــز هــر یــک بــرای اثبــات حّقیــت مذهــب خویــش اســتناد بــه 

قــرآن می کننــد و مذهــب مخالــف خــود را باطــل می داننــد. ایــن بــرای همیــن اســت 

کــه قــرآن را از مبّیــن خــود کــه خــدا مقــّرر فرمــوده بــود جــدا ســاخته اند و در نتیجــه 

ــا آراء  ــات قــرآن را ب باطل خواهــان شــیطان صفت از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و آی

جاهالنــه یــا مغرضانــه ی خــود تفســیر کرده انــد و اّمــت را بــه وادی هــای ضاللــت و 

ْهَل َبیتى 
َ
ِکتاَب اهلِل َو ِعْتَرتى ا یِن 

َ
َقل

َ
1. المسترشد فى امامة على بن ابی طالب؟ع؟، ص559؛ » ِاّنى تاِرٌک فیُكُم الّث

 .»
ً
َبدا

َ
ا ا ْن َتِضلّوُ

َ
ْكُتْم ِبِهما ل ما ِاْن َتَمّسَ
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گمراهــی افکنده انــد. خــدا هــم فرمــوده اســت: 

ــم،  ــازل کرده ای ــان ن ــرای مؤمن ــه ی رحمــت ب ــرآن را شــفابخش و مای ــا ق >م

ــزی  ــان چی ــران و زی ــی و خس ــز تباه ــان ج ــاره ی ظالم ــرآن، درب ــن ق ــا همی اّم

نمی افزایــد<.1 

>خـدا فرمـوده اسـت: مـن قـرآن را کـه کتـاب آسـمانی مـن اسـت، همـراه 

مـردم  بـه  را  آن  و محتویـات  باشـد  مـردم  ـم 
ّ
معل او  کـه  فرسـتاده ام  رسـولم 

کنـد<.2  تعلیـم 

نــه  دارد،  ــم 
ّ
معل بــه  نیــاز  قــرآن،  آســمانی  کتــاب  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  آیــه 

همــه کــس توانایــی فهــم تمــام حقایــق آن را دارنــد و نــه همــه کــس توانایــی تعلیــم 

آن حقایــق را، بلکــه تنهــا آورنــده ی آن کــه رســول مبعــوث از ســوی فرســتنده ی آن 

اســت توانایــی تعلیــم آن را دارد و لــذا رســول تــا خــودش حیــات داشــت تعلیــم 

ــه  ــا بیانــات روشــن و مکــّرر ب ــرای زمــان پــس از رحلــت خــود نیــز ب کتــاب می نمــود و ب

ــرآن و  ــم ق
ّ
ــوان معل ــه عن ــدان معصــوم او را ب ــر خــدا، علــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و فرزن ام

مبّیــن مجمــالت آن، معّیــن و مشــّخص فرمــوده اســت؛ بنابرایــن تنهــا مرجــع و ملجــأ 

اّمــت اســالمی پــس از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ بــرای تعلیــم معــارف و احــکام قــرآن، 

لــذا  علــی امیرالمؤمنیــن و امامــان معصــوم؟مهع؟ از فرزنــدان او می باشــند و بــس و 

ــه ای  ــیدن نتیج ــد نرس ــه مقص ــرانجام ب ــردن و س ــم ک ــز راه گ ــن، ج ــران رفت ــراغ دیگ س

نخواهــد داشــت. 

 .>
ً
 َخسارا

ّ
اِلِمیَن إال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال يِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 1. سوره اسراء، آیه 82؛ >َو ُنَنّزِ

یِهْم  یِهْم آیاِتِه َو يَزّکِ
َ
وا َعل

ُ
 ِمْن أْنُفِسِهْم یْتل

ً
ُمْؤِمِنیَن إْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسوال

ْ
ى ال

َ
َقْد َمّنَ اهلُل َعل

َ
2. سوره آل عمران، آیه 164؛ >ل

ِحْكَمَة...<. 
ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
َو یَعل
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اهتمام جّدی رسول خدا؟ص؟ در خصوص بیان حدیث والیت

حدیـث  تحدیـِث  در  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بر می آیـد  چنیـن  گوناگـون  روایـات  از 

می گویـد:  انصـاری  جابـر  بودنـد.  کوشـا  والیـت  نعمـت 

رسـول اکـرم؟ص؟ روزی بـا جمعـی از اصحـاب در مسـجد نشسـته بودنـد1  کـه علـی 

با حسـن و حسـین؟مهع؟ وارد شـدند. رسـول خدا؟ص؟ فورًا از جا برخاسـت و علی؟ع؟ 

را در آغوش گرفت و بوسـید و او را به سـینه اش چسـبانید. آنگاه حسـن؟ع؟ را گرفت 

و بوسـید و روی زانـوی راسـتش نشـانید و حسـین؟ع؟ را بوسـید و روی زانـوی چپـش 

نشـانید. بعـد نگاهـی محّبت آمیـز بـه آنهـا کـرد و فرمود: 

»پدرم قربان پدر شما و پدرم قربان مادر شما«.2 

آنـگاه خطـاب بـه مـردم فرمـود: ای مردم! خدا در آسـمان ها در میان فرشـتگان به 

ایـن دو کـودک و پدرشـان و مادرشـان و نیـکان از فرزندانشـان مباهـات مـی کنـد. بعـد 

دسـت به دعا برداشـت: 

»خدایـا! هـر کـه بعـد از مـن از اینهـا اطاعـت کنـد و وصیتـم را در مـورد اینهـا 

حفـظ کنـد، او را مشـمول رحمـت خود قـرار ده«.3 

»زیـرا اینهـا اهـل بیـت مـن هسـتند و بـر پـا نگـه دارنـدگان دیـن مـن و زنـده 

کننـدگان سـّنت مـن می باشـند«.4 

در جای دیگر فرمود: 

ایــن چگونــه اســت کــه مردمــی وقتــی ســخن از آل ابراهیــم بــه میــان می آیــد، 

َمْسِجِد«.
ْ
 ِفى ال

ً
 اهلِل جاِلسا

ُ
1. بحار األنوار، ج 27، ص 104؛ » کاَن َرُسول

ُكما«.  ّمُ
ُ
ِبی ا

َ
ُبوُکما َو ِبا

َ
ِبی ا

َ
2. همان؛ » ِبا

ْرَحْمُه«.
َ
ا

َ
طاَعِنیفیِهم َو َحِفَظ َوصیِتى ف

َ
ُهّمَ َمْن ا

ّ
لل

َ
3. همان؛ » ا

ِتى«. ُمْحیوَن ُسّنَ
ْ
ْهلى َو الَقّواُموَن ِبِدیِنى  َو ال

َ
ُهْم ا

َ
ِاّن

َ
4. بحار األنوار، ج 27، ص 104؛ » ف
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خوشــحال می شــوند و چهره هاشــان بــاز می شــود ولــی وقتــی ســخن از آل محّمــد بــه 

میــان می آیــد، ناراحــت می شــوند و گرفتگــی در چهره شــان پیــدا می شــود.1 

آنگاه فرمود: 

»قسـم به کسـی که جان محّمد در دسـت اوسـت، اگر بنده ای روز قیامت 

بـا  تـا  از او قبـول نمی کنـد  بـا عمـل هفتـاد پیغمبـر خـدا را مالقـات کنـد، 

والیـت مـن و والیـت اهـل بیـت مـن بـر خـدا وارد شـود و می فرمـود:2 

هـر کـه می خواهـد زنـده بودنـش زنـده بـودن مـن و مرگـش مرگ من باشـد و 

داخـل بهشـتی شـود کـه خـدای مـن به من وعـده کرده اسـت، باید والیت 

علـی بـن ابیطالـب و فرزندانـش را بپذیـرد، زیـرا آنهـا شـما را از هیـچ راه 

هدایتـی بیـرون نمی برنـد و بـه هیـچ راه ضاللتـی وارد نمی سـازند«.3 

از ابوسعید خدری منقول است که: 

و علـی  بـن  بودنـد  از اصحابـش نشسـته  بـا جمعـی  »روزی رسـول خـدا 

بـود«.4  میانشـان  در  نیـز  ابیطالـب؟ع؟ 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

»هر کس این کلمه ی توحید را بگوید، داخل بهشت می شود«.5 

دو نفر از اصحاب گفتند: 

 اهلل«.6 
ّ
»ما هم اکنون می گوییم ال اله اال

ٍد   ُمَحّمَ
ُ

ِرُحوا َو اْسَتْبَشروا َو ِاذا ُذِکَر ِعْنَدُهْم آل
َ
 ِاْبراهیَم ف

ُ
ْقواٍم ِاذا ُذِکَر ِعْنَدُهْم آل

َ
 ا

ُ
1. أمالى )طوسى(، ص 140؛ » ما بال

وُبُهْم«. 
ُ
ْت ُقل

َ
اْشَمأّز

قاُه 
ْ
 ما َقِبَل اهلُل ذِلَک ِمْنُه َحّتى  یل

ً
ِقیاَمِة ِبَعَمِل َسْبعیَن َنِبیا

ْ
 جاَء يْوَم ال

ً
 َعْبدا

َ
ّن

َ
ْو ا

َ
ٍد ِبیِدِه ل ِذی َنْفُس ُمَحّمَ

َّ
2. همان؛ » َو ال

ْهِل َبیِتى«. 
َ
ِبِوالیِتى َو ِوالیِة ا

ِتــى 
َّ
ــَة ال َجّنَ

ْ
ْن یْحیــی  َحیاِتــى َو یُمــوَت َمماِتــى َو یْدُخــَل ال

َ
راَد ا

َ
3. بشــارة المصطفــى لشــیعة المرتضــى، ص 53؛ » َمــْن ا

ــٍة«.
َ
وُکــْم ِفــى بــاِب َضالل

ُ
ــْم یْدِخل

َ
ــْن یْخِرُجوُکــْم ِمــْن ُهــدی َو ل

َ
ُهــْم ل

َ
ِاّن

َ
یَتــُه ف بیطاِلــٍب َو ُذّرِ

َ
 َعِلــى ْبــَن ا

َّ
یَتــَول

ْ
ل

َ
ــی ف ّبِ َوَعَدِنــى َر

بیطاِلٍب«. 
َ
ْصحاِبِه َو فیِهم َعِلى ْبُن ا

َ
 َو ِعْنَدُه َنَفٌر ِمْن ا

ً
 اهلل؟ص؟ جاِلسا

ُ
4. بحار األنوار، ج  27، ص  201؛ »کاَن َرُسول

َة«. َجّنَ
ْ
 اهلل َدَخَل ال

ّ
ه ِاال

َ
 ال ِال

َ
5. بحار األنوار، ج  27، ص  201؛ » َمْن قال

 اهلل«.
ّ
ه ِاال

َ
 ال ِال

ُ
َنْحُن َنُقول

َ
6. همان؛ » ف
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رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
»شهادت به توحید خدا تنها از این مرد و شیعیانش مقبول می باشد«.1

ایـن جملـه را وقتـی فرمـود کـه دسـتش را روی سـر علـی؟ع؟ نهـاده بـود. آنـگاه بـه 

آن دو نفـر فرمـود: 

»از نشـانه های توحیـد واقعـی ایـن کـه شـما دو نفـر در جـای او ننشـینید و 

گفتـارش را تکذیـب ننماییـد«.2 

کرم؟ص؟ و معّرفی جانشینان بعد از خود پیامبر ا

ضمـن حدیـث مفّصلـی آمده که وقتی رسـول خدا؟ص؟ والیـت علی بن ابیطالب 

و والیـت فرزنـدان علـی را شـرط اساسـی ایمـان نشـان داد، جابربـن عبـداهلل انصـاری 

از جـا برخاسـت و گفت: 

»ای رسـول خـدا! بفرماییـد آن فرزنـدان علـی بـن ابیطالـب کـه امامنـد و 
قبـول والیت شـان الزم اسـت کیاننـد؟«.3

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

�نُ  ْ �ب  ُّ َعِلیی �نَ  ِد�ی َعا�بِ
ْ
�ل ُد  ِ

َس�یّ ّمَ 
ُ �ش هتِ 

�نَّ َ
�ب
ْ

�ل ْهِل 
أَ
� ا�بِ  َ �ب

َ سش َد�  ِ
َس�یّ �نُ  ْ َ��ی ُ�

ْ
�ل َو  َ��نُ  َ�

ْ
»�ل

یی  ِ
ُه ِم�نّ

ِر�أْ
�تْ
أَ
ا

َ ُه �ن �تَ
ْ

ْدَرك
أَ
� �

دنَ اإِ
َ ُر �ن ا�بِ َ ا �ب َ ُه �ی

ُ
ْدِرك ٍ َو َس�تُ

ّ �نُ َعِلیی ْ ُد �ب
ُر ُمَحّمَ ا�تِ َ �ب

ْ
ّمَ �ل

ُ �نِ �ش ْ َ��ی ُ�
ْ

�ل

ا 
َ �ن ّمَ �لّرِ

ُ ٍر �ش
ْع�نَ َ �نُ حب ُم ُموَسی �بْ ِ ا�ن كَ

ْ
ّمَ �ل

ُ ٍد �ش �نُ ُمَحّمَ ْ ُر �ب
ْع�نَ َ اِد�تُ حب

َ
ّمَ �لّص

ُ اَم �ش
َ
ل �لّ�َ

 ُّ ِكیی ّمَ �لرنَّ
ُ ٍد �ش �نُ ُمَحّمَ ْ ُّ �ب ُّ َعِلیی �ی �تِ

ّمَ �ل�نَّ
ُ ٍ �ش

ّ �نُ َعِلیی ْ ُد �ب
ُّ ُمَحّمَ �ی �تِ

ّمَ �ل�تَّ
ُ �نُ ُموَسی �ش ُّ �بْ َعِلیی

 اهلُل ِمْن هذا َو ِشیَعِتِه«. 
ّ
َه ِاال

َ
ما ُتْقَبُل َشهاَدُة ال ِال

َ
1. بحار األنوار، ج  27، ص  201؛ » ِاّن

ُه«. 
َ
با َقول ِ

ّ
ْن ال َتْجِلسا َمْجِلَسُه َو ال ُتَكذ

َ
2. همان؛ » ِمْن َعالَمِة ذِلَک ا

بیطاِلٍب«.
َ
ِد َعِلى ْبِن ا

ْ
ُة ِمْن ُول ِئّمَ

َ ْ
 اهلل َو َمِن اال

َ
کفایة االثر فى النص على االئمة االثنى عشر، ص 144؛ » یا َرُسول  .3
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ً
ْ�طا  �تِ

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
 �ل

اأُ
َ
ْمل َ �ی �ی ِ �ن

َّ
یی �ل �تِ

َ
ّم

أُ
� 

ُّ
ِ َمْهِد�ی

�تّ َ�
ْ

ال ُم �بِ ا�أِ َ �ت
ْ
ُه �ل �نُ ْ ّمَ ��ب

ُ ٍ �ش
ّ �نُ َعِلیی ْ َ��نُ �ب َ�

ْ
�ل

اِد�ی 
َ
ْول

أَ
یی َو � ِ

ا�أ َ ْوِ��ی
أَ
یی َو � ِ

ا�أ
َ �ن

َ
ل ُر �نُ ا�بِ َ

ا �ب َ اِء �ی
َ
ل  َهوأُ

ً
ْور� َ  َو حب

ً
ما

ْ
ل

�تْ �نُ َو َعْدلًا َكَما ُمِل�أَ

َرُهْم 
َ

ک
�نْ
أَ
یی َو َم�نْ � ِ

ْد َعَصا�ن �تَ
یی  َو َم�نْ َعَصاُهْم �نَ َ�اَع�نِ

أَ
ْد � �تَ

َ�اَعُهْم �نَ
أَ
یی َم�نْ � ِ

َر�ت َو ِع�تْ

ی 
َ

َعل َع  �تَ
�تَ �نْ 

أَ
� َماَء  �لّ�َ ُه 

َ
�لّل ْمِ�ُك  ُ �ی ِهْم  �بِ َو  یی  ِ

َر�ن
َ

ک
�نْ
أَ
� ْد  �تَ

�نَ ُهْم  ِم�نْ  
ً
َو�ِ�د� َر 

َ
ک

�نْ
أَ
� ْو 

أَ
�

ْهِلَها «.
أَ
ا َد �بِ ِم�ی

�نْ �تَ
أَ
� 

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
ُه �ل

َ
 �لّل

�نُ
�نَ ْ�

َ
ِهْم �ی ِه َو �بِ �نِ

دنْ اإِ ا �بِ
َّ ل ْر�نِ �إِ

أَ
ا

ْ
�ل

رسول خدا امامان بعد از علی؟ع؟ را با اسامی شان تا وجود اقدس امام عصر؟جع؟ 

ذکر کرد و در پایان فرمود: ای جابر! اینها خلفا و اوصیاء و عترت من می باشند، هر کس 

آنها را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده و هر کس آنها را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده و 

هر کس آنها را یا یکی از آنها را منکر شود، مرا منکر شده است. 

حـاال منظـور ایـن اسـت کـه جوانـان عزیـز و محتـرم متوّجـه باشـند افـرادی روی 

جهـل و بی اّطالعـی از مبانـی دینـی یـا روی غـرض ورزی و شـیطان صفتی ایـن جملـه 

را بـه زبـان و قلـم می آورنـد کـه مـا قـرآن را قبـول داریـم و حدیـث را قبـول نداریـم متوّجـه 

باشـند هـدف و غـرض اصلـی از ایـن حـرف، منهـدم سـاختن اسـاس دیـن و ریشـه 

کـن نمـودن قـرآن اسـت و گفتیـم ایـن یـک حـرف نوظهـوری نیسـت، بلکـه سـابقه ی 

بیمـاری  بسـتر  کنـار  کـه  اسـت  گوینـده اش همـان کسـی  اّولیـن  و  دارد  قرنـه  چهـارده 

پیامبـر اکـرم؟ص؟ گفـت: قـرآن مـا را بـس اسـت و نیـازی بـه نوشـته ی پیامبـر نداریـم!!

مـا می گوییـم مبانـی دینـی مـا، ماننـد حلقه هـای زنجیـر بـه هـم مرتبطنـد در رأس 

معـارف دینـی، اعتقـاد بـه ربوبّیـت ذات اقـدس حق -عـّز و عال -اسـت و بعد اعتقاد 

بـه نـزول وحـی از جانـب خـدا بـه رسـول مکّرمـش حضـرت محّمدمصطفـی؟ص؟ بـه 

صـورت قـرآن کـه سـندیت الهـی دارد و فرسـتنده اش فرمـوده اسـت: 
>این قرآن به راهی هدایت می کند که مستقیم ترین راه است<.1

ِتى ِهى أْقَوُم...<.
َّ
ُقْرآَن يْهِدی ِلل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
1. سوره اسراء، آیۀ 9؛ >إّن
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و پـس از قـرآن، گفتـار و حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ کـه سـندّیت قرآنـی دارد و خـدا 

فرمـوده اسـت: 

>... آنچـه را رسـول خـدا بـرای  شـما آورده بگیریـد و اجـرا کنیـد و آنچـه را از 
آن نهـی کـرده خـودداری نماییـد...<.1

این جمله، سند روشنی است برای حّجیت سّنت پیامبراکرم؟ص؟ اعّم از گفتار 

و کردار و تقریرش در تمام برنامه های زندگی اّمت اسالمی که همگی موّظفند اوامر 

و نواهی رسول خدا؟ص؟ را به جان بپذیرند و اطاعتش کنند و جمله ی پایانی آیه ی 

شریفه هم مخالفت کنندگان فرمان او را به عذاب شدید تهدید کرده و فرموده است: 

>... از خدا پروا کنید و مّتقی باشید که خدا شدیدالعقاب است<.2 

ْث<  ـَک َفَحـّدِ ـا ِبِنْعَمـِة َرّبِ و خطـاب بـه رسـول گرامـی اش؟ص؟ فرمـوده اسـت: >َو أّمَ

ایـن جملـه هـم بـه شـرحی کـه ارائـه شـد، آن حضـرت را موّظـف بـه حدیـث نعمـت 

از  پـس  و  نمـوده اسـت  ارائـه  ناتمـام  بـدون حدیـث رسـول؟ص؟  را  و دیـن  کـرده  دیـن 

حدیـث رسـول خـدا حدیـث عتـرت و اهـل بیـت رسـول از جانـب خـود رسـول مکـّرم 

سـندّیت و حجّیـت را بـرای اّمـت پیـدا کـرده کـه فرمـوده اسـت: 

ْم  �تُ
ْ

ک َمّ�َ ی ما ِ��نْ �تَ �تِ �ی َ ْهَل �ب
َ
ی � ِ

َر�ت ا�بَ �هلِل َو ِع�تْ �نِ ِك�ت �ی
َ
ل �تَ

َّ ُم �ل�ش
ُ

ک �ی اِرٌک �ن ی �ت ِ
»ِ��نّ

«؛3 
ً
د� �بَ

َ
و� �

ُّ
ل صنِ �نْ �تَ

َ
ِهما ل �بِ

حلقه هـای  همچـون  مـا  دینـی  معـارف  می فرماییـد،  مالحظـه  کـه  چنـان  پـس 

زنجیـر بـه هـم مرتبطند. حلقه ی اّول خـدا؟ج؟ و حلقه ی آخر حضرت مهدی؟جع؟  

کسـی کـه حلقـه ی اّول را کـه خـدا اسـت گرفتـه و معتقد بـه ربوبّیت و الوهّیت او شـد، 

دنبالـش سـایر حلقه هـا خواهنـد آمـد و لـذا رسـول خـدا؟ص؟ می فرمـود: 

اْنَتُهوا...<. 
َ
ُکْم َعْنُه ف وُه َو ما َنها

ُ
ُخذ

َ
 ف

ُ
ُسول ُکُم الّرَ 1. سوره حشر، آیه 7؛ >... َو ما آتا

ِعقاِب<.
ْ
 اهلَل َشِدیُد ال

َ
ُقوا اهلَل إّن

َ
2. همان؛ >... َو اّت

3. بحار األنوار، ج 36، ص 331.
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»هر کس قائم از فرزندان مرا منکر شود، مرا منکر شده«.1

و معتقـد بـه نبـّوت مـن نشـده اسـت و قهـرًا الوهّیـت و ربوبّیـت خـدا را منکـر شـده 

اسـت. بنابرایـن کسـی کـه می گویـد مـن قـرآن را قبـول دارم اّمـا حدیـث را قبـول ندارم، 

او اصـاًل معنـای حـرف خـود را نمی فهمـد یـا آدمـی نـادان و بی اّطـالع از مبانـی دیـن 

اسـت و یـا شـیطان صفتی مغـرض کـه می خواهـد افـکار مردم را آلوده سـازد و تزلزل در 

ارکان مذهـب بینـدازد. 

در این دنیا، مطیع محض چه کسانی باید باشیم؟

این جمله ی نورانی از امام صادق؟ع؟ منقول است: 

»بپرهیـز و بـر حـذر بـاش از اینکـه فـردی غیـر حّجـت معصـوم را بـه عنـوان 

ُمطـاع مطلـق خـود برگزینـی و او را در تمـام گفته هایـش تصدیـق کنـی«.2 

در دیــن مقــّدس مــا، تنهــا کســانی کــه بــه عنــوان مطــاع مطلــق معّرفــی شــده اند، 

ــان از  ــه حکــم عقــل و شــرع موّظفیــم آن منصوب ــا ب امامــان معصــوم؟مهع؟ هســتند و م

جانــب خــدا را بــه امامــت و والیــت بشناســیم و محّبــت آنهــا را در دل بنشــانیم و 

ســر تســلیم و اطاعــت در مقابلشــان فــرود آوریــم. البّتــه در ایــن مســیر، احتیــاج بــه 

ــه یعنــی افــرادی بیدارگــر نیــز داریــم کــه بــا تذّکــرات و تنبیهاتشــان مــا را از  ــر و ُمنّبِ ُمِذّکِ

ــد،  ــاز دارن خــواب غفلــت بیــدار کننــد و از پیــروی شــهوات و هوس هــای شــیطانی ب

ولــی موضــوع اطاعــت مطلــق و تســلیم بــی قیــد و شــرط شــدن اختصــاص بــه امامــان 

ــب  ــولش واج ــدا و رس ــف خ ــواران را در ردی ــم آن بزرگ ــرآن کری ــه ق ــوم؟مهع؟ دارد ک معص

ْنَكَرِنى«.
َ
َقْد ا

َ
ِدی ف

ْ
ْنَكَر القاِئَم ِمْن ُول

َ
1. بحار األنوار، ج 51، ص73؛ » َمْن ا

.»
َ

ُکّلِ ما قال َقُه ِفى  ُتَصّدِ
َ
ِة ف ُحّجَ

ْ
ْن َتْنِصَب َرُجاًل ُدوَن ال

َ
َک َو ا کافى، ج  2، ص 298؛ » ِایا  .2
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االطاعــة دانســته و فرمــوده اســت: 
>...خدا و رسول و فرمانروایان از خودتان را اطاعت کنید...<.1

بطـور  رسـول؟ص؟  و  خـدا  اطاعـت  ردیـف  در  را  »اولی االمـر«  اطاعـت  اینکـه  از  و   

زیـرا  می باشـد،  »اولی االمـر«  بـودن  معصـوم  بـر  دلیـل  اسـت،  کـرده  واجـب  مطلـق 

وجـوب اطاعـت افـراد غیـر معصـوم بطـور مطلـق معقـول نمی باشـد و عندالّتدقیـق 

می گـردد.  تناقـض  مسـتلزم 

حاصل اینکه سرسـپردگی و مطیع محض شـدن نسـبت به یک فرد غیر معصوم 

تحت هر عنوانی ضاللت و گمراهی اسـت و از آن سـو تسـلیم گشـتن و مطیع محض 

بـودن نسـبت بـه امـام معصوم؟ع؟ منصـوب از جانب خدا، وظیفه ای واجب اسـت 

و تنها راه رسـیدن به سـعادت در هر دو جهان. 

اینجـا ممکـن اسـت ایـن توّهـم در برخـی از اذهـان راه یابد که پس تقلیـد از آقایان 

فقهـا در زمـان غیبـت امـام معصـوم از قبیـل سرسـپردگی به فرد غیر معصوم نیسـت؟ 

عـرض می شـود خیـر، ایـن سرسـپردگی نیسـت، بلکـه تقلیـد از بـاب رجـوع هـر 

فـرد غیـر متخّصـص در هـر رشـته ی علمـی بـه فـرد متخّصـص در آن رشـته اسـت. 

مـا در خانه سـازی بـه مهنـدس و معمـار رجـوع می کنیـم، در بهبودیابـی از بیمـاری بـه 

طیبب و داروسـاز، در فّن اسـتنباط احکام دین از قرآن و بیانات معصومین؟مهع؟ نیز 

بـه آقایـان فقهـا کـه متخّصـص در ایـن فـّن هسـتند رجـوع می کنیـم، آن هـم بـا شـرایط 

خاّصـی کـه در آنهـا بایـد سـراغ داشـته باشـیم. آنچـه کـه پایـه و اسـاس مذهـب مـا را 

تشـکیل می دهـد، بعـد از اعتقـاد و ایمـان بـه توحیـد و نبـّوت و معـاد، تسـلیم محـض 

بـودن در مقابـل امامـان معصـوم؟مهع؟ اسـت. 

ْمِر ِمْنُكْم...<. 
ْ

وِلى األ
ُ
 َو ا

َ
ُسول 1. سوره نساء، آیۀ 59؛ >...أِطیُعوا اهلَل َو أِطیُعوا الّرَ
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ما در انجام اعمال خود مختاریم یا مجبور؟

م است این که انسان در این دنیا 
ّ
در این باره سخن بسیار است اّما آنچه مسل

مختار است و مجبور نیست حّتی آن زنازاده ای که نطفه اش ناپاک و طبعًا تمایل 

ندارد،  گناه  بر  اضطرار  هیچ گاه  حال  عین  در  است،  شدید  وجودش  در  گناه  به 

می تواند با زحمات زیاد و با تحّمل شداید و دشواری های پرهیز از گناه، مسلمان 

خوبی شود و در غرفه های اعالی بهشتی مسکن گزیند. چون انسان است و انسان 

موجودی مختار است. ماهّیت انسان مالزم با اختیار است و توانایی ترک و فعل 

هر کاری را دارد؛ هر چند با زحمت و ریاضت بسیار. همان گونه که ممکن است 

انساِن زنازاده ای در اثر زحمت فراوان متدّین و بهشتی بشود و حالل زاده ای در اثر 

و  می آورند  میان  به  قدر  و  قضا  از  سخن  مردم  گاهی  گردد.  جهّنمی  بی پروایی ها 

می گویند که قضا و قدر خدا چنین بوده و نمی شود غیر این باشد. بله، قضا و قدر 

صحیح است؛ ولی بعضی از حقایق وجود دارد که ما از درک آن ناتوانیم و مأذون 

به پی گیری آن نیستیم. در کار خدا نمی توان دخالت کرد. قضا و قدر کار خداست، 

مربوط به ما نیست. خداوند در عالم ربوبّیت خود مقّدراتی دارد که خودش می داند 

و بس. ما هم در عالم عبودّیت خود تکالیفی داریم که به امر خدا موّظف به انجام  

دادن آن هستیم. به ما دستور داده اند که شما به کار خود مشغول باشید و به کار 

خدا نپردازید. نباید به اسراری که توان درک آن را نداریم، دست اندازی کنیم. 

در نهج البالغـه ی شـریف آمـده اسـت کـه از امـام علـی ؟ع؟ راجـع بـه َقـَدر سـؤال 

کردنـد: فرمـود: 

دریای بسیار عمیقی است، وارد آن نشوید؛ شناوری در آن دریا را بلد نیستید؛ 

غرق می شوید. راه تاریکی است؛ چاه و چاله زیاد دارد. به شبهات برمی خورید و در 
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حّل آن گیر می کنید و گمراه می شوید. پس به آن راه نروید. سّری از اسرار الهی است؛ 

را نمی فهمید.1 گویی  آن  که  نیفکنید  َتَعب  و  رنج  به  آن  برای فهمیدن  را  خودتان 

باورمان نشده است که در عالم حقایقی هست که ما قدرت درک آن را نداریم. 

گمشده ی حقیقی یک مسلمان در این دنیا 

قرآن کریم می فرماید:

 دنیاخواه هستید و خدا آخرت خواه است<.2 
ً
>شما طبعا

نکتـه ای کـه قـرآن بـه آن اشـاره می کنـد مطلـب بسـیار عمیـق و ریشـه داری اسـت 

کـه گویـی واقعیـت حـال امثـال مـا را نشـان می دهـد. خـدا می خواهـد دیـن را احیـا 

کنـد و شـما را بـه سـبب دیـن بـه حیـات ابـدی برسـاند؛ اّمـا شـما دائـم دنبـال دنیـا 

بـر محـور دنیـا می چرخیـد. در همـه جـا و در همـه حـال، دنیـا را هـدف  می دویـد و 

می سـازید.  خیریـه  مؤّسسـات  دنیـا  بـرای  می زنیـد.  حـرف  دنیـا  بـرای  می گیریـد. 

بـرای دنیـا مسـجد و حسـینیه درسـت می کنیـد. بـرای دنیـا بـه دنبـال کسـب و کار 

وزیـر می شـوید، وکیـل می شـوید. دائـم دنبـال دنیاییـد. اصـاًل محـور فکـر  می رویـد، 

شـما دنیاسـت. ایـن عقربـک فکـر شـما علی الـّدوام می چرخـد و در محـاذات دنیـا 

قـرار می گیـرد. دنیـا جاذبـه ی مغناطیسـی عجیبـی دارد کـه بـه هـر سـمت بچرخیـد، 

شـما را جـذب می کنـد و بـه سـوی خـود می کشـد. اگـر بـه عمـق جانتـان سـر بکشـید 

ایـن نکتـه را می فهمیـد. مـا بایـد افـکار و اعمال خودمـان را تحلیل کنیـم. نباید فقط 

 
َ

ال
َ
َبْحٌر َعِمیٌق ف َو   ] 

َ
َقال

َ
ف  

ً
َثاِنیا ُكوُه- ]ُثّمَ ُسِئَل 

ُ
َتْسل  

َ
ال

َ
ُمْظِلٌم ف يٌق  1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 526؛ »َطِر

ُفوه «.
َّ
 َتَتَكل

َ
ال

َ
 [ َو ِسّرُ اهلِل ف

َ
َقال

َ
 ف

ً
َتِلُجوُه- ]ُثّمَ ُسِئَل َثاِلثا

ِخَرَة...<.
ْ

یُد ال ْنیا َو اهلُل يِر
ُ

یُدوَن َعَرَض الّد 2. سوره انفال، آیۀ 67؛ >... ُتِر
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افـکار و اعمـال دیگـران را تحلیـل کنیـم. فـالن آدم ایـن حـرف را زده؛ ببینیـم بـرای 

چـه زده؟ غرضـش چـه بـوده؟ قصـد خیانتـی داشـته یـا نداشـته؟ فـالن کار را کـرده، 

بـرای چـه کـرده؟ دربـاره ی دیگـران تحلیلگـر خوبی هسـتیم اّما دربـاره ی خودمان نه. 

راکـد و بی حرکتیـم. هیـچ فکـر نمی کنیـم کـه خودمـان چـه کاره هسـتیم؟ فـالن کار 

را کـه می کنیـم بـرای چیسـت؟ فـالن حـرف بـرای چـه؟ بـه تحلیـل حـرف و کار خـود 

نمی پردازیـم. در حالـی کـه قـرآن دربـاره ی دیگـران فرمـوده: 

>]درباره ی مردم[ تجّسس نکنید<.1 

بـه زوایـای زندگـی مـردم سـر نکشـید. ولـی دربـاره ی خودمـان فرمـوده: ای اهـل 

شـما  بپردازیـد؛2  خـود  بـه  خودتـان...  اصـالح  بـاد  شـما  بـر  باورمنـدان!  ای  ایمـان! 

انجـام  کـه  خیـری  کار  چیسـت؟  کارهـا  در  شـما  انگیـزه ی  کاره ایـد؟  چـه  خودتـان 

می دهیـد آیـا »هلِِل« اسـت؟ واقعـًا »خالصـًا ِلَوْجـِه اهلل« اسـت؟ آیـا فقـط مـردم خرابنـد؟ 

مـا خودمـان آبادیـم؟ هیـچ خرابـی در مـا نیسـت؟ اگـر تحلیـل کنیـم می فهمیـم کـه مـا 

ـد شـده ایم. مگـر نـه ایـن اسـت کـه وقتـی شـیرخوار 
ّ
از اّول، »دنیاخـواه« از مـادر متول

بودیـم می خواسـتیم سـینه ی مـادر فقـط مـال مـا باشـد؟ اگـر بّچـه ی دیگـر می آمـد، 

فریـاد می کشـیدیم کـه سـینه ی مـادر مـال من اسـت. دنیـای ما آن روز همین سـینه ی 

مـادر بـود؛ بعـد دامـن پـدر دنیـای ما شـد. اگر بـرادر یا خواهر مـا می رفـت و در دامن پدر 

می نشسـت، ناراحـت می شـدیم و می گفتیـم ایـن دامـن پـدر مـال مـن اسـت؛ بـرادر 

مـن حـق نـدارد در دامـن پـدر بنشـیند. کم کـم بـزرگ شـدیم. بـاز گفتیـم کفـش و کاله و 

کیـف و کتـاب مـال مـن اسـت. کسـی حـق نـدارد بـه آنهـا دسـت بزنـد. 

تـا رسـیدم بـه اینکـه منبـر مـال مـن اسـت و کسـی حـق نـدارد روی آن بنشـیند. 

اگـر هفتـه ی دیگـر آمـدم و دیـدم کـس دیگـری روی ایـن منبـر نشسـته و از مـن هـم بهتـر 

ُسوا<. 1. سوره حجرات، آیۀ 12؛ >ال َتَجّسَ
یكْم أْنُفَسكْم...<.

َ
ِذيَن آَمُنوا َعل

َّ
2. سوره مائده، آیۀ 105؛ >یا أيَها ال
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سـخن می گویـد، بـاز ناراحـت می شـوم. مغـزم بـه َدَوران می افتـد کـه یعنـی چـه؟ منبـر 

مـال مـن اسـت. اگـر ببینـم کـس دیگـری در محـراب مـن ایسـتاده و نمـاز می خوانـد، 

درد در دلـم می پیچـد کـه چـرا؟ محـراب مـال مـن اسـت؛ کسـی حـق نـدارد در مـال 

مـن تصـّرف کنـد. ایـن همـان دنیاخواهـی اسـت. مـن همانـم کـه بـه سـینه ی مـادر 

و  می دانسـتم  خـودم  از  را  کاله  و  کفـش  می غلطیـدم،  پـدر  دامـن  بـه  می چسـبیدم، 

می گفتـم کـه کسـی حـق نـدارد بـه آنهـا دسـت بزنـد. حـاال هـم همـان آدم هسـتم؛ فرق 

فکـر  پیـش خـود  الّدنیـا« هسـتم.  َعـَرَض  »ُتریـدون  نشـده ام. همـان  الهـی  نکـرده ام. 

می کنـم کـه الهـی شـده ام و دیگـر دنیاخواه نیسـتم. زاهدم و ارشـاد و هدایت می کنم. 

ولـی اگـر تحلیـل کنـم خواهـم دیـد کـه ایـن طـور نیسـت. 

 َشـیٍء« یعنـی هـر چیـزی. هـر چـه می خواهـد باشـد. سـینه ی مـادر باشـد، 
ُ

»کّل

پـدر باشـد، کفـش و کاله باشـد، منبـر و محـراب باشـد، نمـاز و عمـره و حـّج  دامـن 

باشـد؛ هـر چـه می خواهـد باشـد، تـا وجهـه ای الهـی پیـدا نکنـد هالـک اسـت.1 تـا رو 

بـه خـدا بـودن در آن نباشـد هالـک اسـت. هیـچ و پـوچ و بـی ارزش اسـت. همان طـور 

کـه فـالن آدم دنیـادار کـه هـر کاری بـرای بـه دسـت آوردن پـول می کنـد هالـک اسـت، 

منبـر مـن هـم اگـر بـرای پـول باشـد، برای مقام و شـهرت باشـد، باز هالک اسـت. فرق 

نمی کنـد. هـم منبـر هالـک اسـت هـم محـراب و هـم آن کسـب و کار. فـردا می میریـم 

بـه  مّتـه  وقتـی  اّمـا  ماسـت.  نجات بخـش  مـا  کارهـای  ایـن  کـه  می کنیـم  خیـال  و 

خشـخاش گذاشـتند معلـوم می شـود کـه چـه رسـوایی بـه بـار آمـده اسـت. 

عمــل را خالــص کــن، زیــرا آن کــه می خواهــد اعمــال را بررســی کنــد، خیلــی آگاه 

اســت. خیلــی بصیــر و دقیــق اســت.2  کاله ســرش نمــی رود. آنهــا کــه دّقــت بیشــتری 

خــود  نیــک  اعمــال  در  نفســانی  حــّظ  اندکــی  اگــر  حّتــی  دارنــد،  خــود  اعمــال  در 

 َوْجَهُه...<.
ّ
 َشى ٍء هاِلک إال

ُ
کّل 1. سوره قصص، آیۀ 88؛  >... 

 الّناِقَد َبصیٌر«.
َ

ِاّن
َ
َعَمَل ف

ْ
ْخِلِص ال

َ
2. بحار األنوار، ج  13، ص 432؛ »ا
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ــدازه دّقــت را از مــا نخواســته اند ولــی کســانی  ــه، آن ان ــد. البّت بیابنــد از آن می پرهیزن

هســتند کــه مثــاًل می گوینــد: چگونــه اســت قرآنــی را کــه جلــد خــوب و کاغــذ اعلــی  و 

چــاپ زیبــا دارد بیشــتر رغبــت می کنیــم کــه بخوانیــم تــا قرآنــی کــه چنیــن نیســت؟ 

ســّجاده ی منّقــش و مهــر صــاف و تســبیح خوش رنــگ را بیشــتر می پســندیم؛ چــون 

حــّظ نفســانی بــا آن تــوأم اســت. چنــان کــه ذکــر شــد از مــا نخواســته اند کــه ایــن طــور 

باشــیم؛ ولــی خواســته اند نشــان بدهنــد کــه شــیطان آن قــدر دامنــه ی رخنــه و نفــوذش 

گســترش دارد کــه حّتــی در ســّجاده و مهــر و تســبیح نمازگــزار هــم اثــر می گــذارد، چــه 

برســد بــه ســایر کارهــا از قبیــل انفــاق مــال، تأســیس مؤّسســات خیریــه، بنــای مســجد 

و حســینیه و منبــر و محــراب و...

و لـذا سـزاوار اسـت بـه امـور دنیایـی لبـاس آخرتـی بپوشـانیم و بـا نّیتـی خالـص به 

دنبـال گمشـده ی اصلـی خـود یعنـی آبادانـی امـر آخرت باشـیم ان شـاءاهلل 

شناخت منابع معتبر برای کسب حقایق دینی

و  آوردن حقایق دینی و مذهبی خود، دو منبع اصلی داریم  برای به دست  ما 

آن دو منبع یکی »کتاب« است و دیگری »سّنت«. کتاب یعنی قرآن، سّنت یعنی 

رفتار و گفتار معصوم اعّم از پیغمبر و امام. این دو منبع باید کنار هم قرار بگیرند تا ما 

بتوانیم حقایق دینی و مذهبی خود را به دست بیاوریم. این مطلب در واقع کالس 

اّول مکتب ما و پله ی اّول نردبان ارتقای ما است و می توان گفت الفبای مذهب 

است و لذا مایه ی تأّسف است که ما هنوز در محافل و مجالس خودمان، راجع به 

از کتاب و سّنت  کالس اّول مذهب بحث کنیم و تازه اثبات کنیم که مذهب ما 

گرفته می شود و حال آن که ما باید گذشته باشیم از این مراحل و در مراحل بسیار 
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عالی تری از معارف توحیدی بحث کنیم، نه این که هنوز در پله ی اّول و در مرحله ی 

الفبای مذهب مانده باشیم این به راستی تأّسف آور است ولی چاره ای هم نیست، 

به  آنهایی که می خواهند لطمه  گرفته ایم که دشمنان حق،  قرار  یعنی در شرایطی 

پخش  مردم  میان  را  کننده ای  مسموم  و  آلوده  افکار  بزنند،  قرآن  و  اسالم  حقیقت 

ندارند  دینی خود  از حقایق  آگاهی  قشر جوان  مردم هم مخصوصًا  اکثر  می کنند. 

نقشه ی  چه  آنها  نمی دانند  و  می کنند  جاری  زبان  به  را  آنها  سخنان  طوطی وار  و 

شیطانی دارند و چه نتیجه ای می خواهند از آن نقشه ی خود بگیرند. 

القـاء  سـاده دالن  فکـر  بـه  خّناس صفتـان  کـه  وسوسـه هایی  آن  جملـه ی  از 

می کننـد ایـن اسـت کـه می گوینـد مـا قرآن را قبـول داریم، اّما حدیـث و روایت را قبول 

نمی کنیـم. ایـن وسوسـه ی فریبنـده را افـرادی سـاده دل می پذیرنـد و توّجـه ندارنـد که 

این حرف از کجا ریشـه گرفته و غرض چیسـت و لذا باید خدمت آقایان جوان های 

محتـرم عـرض کنیـم: 

القـاء  بـه ذهـن شـما  را  ایـن وسوسـه  ای عزیـزان! متوّجـه باشـید آن کسـانی کـه 

می کننـد، خیـال نکنیـد کـه آنهـا آن را قبـول دارنـد، نـه شـما مطمئن باشـید آنهـا قرآن 

را هـم قبـول ندارنـد. از روی اغـراض شـیطانی اسـت کـه مرّتـب می گوینـد قـرآن، قرآن. 

فـالن مطلـب در کجـای قـرآن هسـت و کجـای قـرآن گفتـه شـده اسـت و...

آنهـا قـرآن را هـم قبـول ندارنـد، نبـّوت را هـم قبـول ندارنـد. بلکـه خـدا را هـم قبـول 

ندارنـد. اصـاًل دیـن را بـه رسـمّیت نمی شناسـند. آنهـا می خواهنـد ریشـه ی دیـن را 

بزننـد و هـدف اصلی شـان همیـن اسـت. منتهـا نمی تواننـد در میـان یـک جامعـه ی 

گسـترده ی اسـالمی کـه بالـغ بـر دو میلیـارد نفـر بـه افتخـاِر انتسـاب بـه اسـالم و قـرآن 

زندگـی می کننـد و جملگـی خـدا و پیغمبـر و قـرآن را قبـول دارنـد، خـدا و پیغمبـر و 

قـرآن را نفـی کننـد. می رونـد سـراغ مطلبـی کـه بـه قـول خودشـان در آن می تواننـد نفوذ 

کننـد و آن مسـأله ی عتـرت اسـت. چـون می بیننـد کـه ایـن مطلـب مـورد اختـالف 
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مسـلمانان می باشـد و گروهـی آن را نپذیرفته انـد، از نظـر آنـان ایـن دسـتاویز خوبـی 

اسـت و از ایـن روزنـه می شـود نفـوذ کننـد و خیلـی مـورد هجـوم افـکار مسـلمین قـرار 

نگیرنـد و بگوینـد مـا هـم مثل همه ی مسـلمانان، خدا و پیغمبـر و قرآن را قبول داریم؛ 

می داننـد  چـون  نمی پذیریـم.  را  عتـرت  روایـت  مخصوصـًا  را  روایـت  و  حدیـث  اّمـا 

وقتـی کـه عتـرت کنـار رفـت، قهـرًا قـرآن از سـّکه می افتـد و شـّکی در ایـن نیسـت کـه 

وقتـی قـرآن از سـّکه افتـاد، نبـّوت مخـدوش اسـت، نبـّوت کـه مخـدوش شـد، پایـه ی 

خداپرسـتی و اسـاس دیـن هـم متزلـزل می شـود که هـدف اصلی آنها همین تیشـه به 

ریشـه ی دیـن زدن و در واقـع نفـی خـدا کـردن اسـت، منتهـی از این راه وارد می شـوند. 

کافی است؟ در زندگی ِصرف  اّدعای ایمان 

خیر خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

رهـا  ایمـان[  اّدعـای  صـرف  ]بـه  کـه  پنداشـته اید  آیـا  مسـلمانان!  >ای 

می شـوید، در حالـی کـه هنـوز گـروه جهادگران از شـما بر خدا معلوم نشـده 

اسـت<.1 

صـف  از  صـادق  مجاهـداِن  صـف  تـا  گیریـد  قـرار  آزمایـش  صحنـه ی  در  بایـد 

مّدعیـاِن کاذب جـدا گـردد. البّتـه امتحـان خـدا از قبیـل امتحـان مـا نیسـت کـه بـه 

منظـور کسـب علـم انجـام شـود. مـا امتحـان می کنیـم تـا بدانیـم، اّمـا او همـه چیـز را 

می داند و همه کس را می شناسـد و از همه ی نّیت ها آگاه اسـت، می داند چه کسـی 

بهشـتی و چـه کسـی جهّنمـی خواهـد شـد. اّمـا تمیـز افـراد بایـد تحّقـق خارجـی پیـدا 

ِذيَن جاَهُدوا ِمْنكْم<. 
َّ
ِم اهلُل ال

َ
ّما یْعل

َ
1. سوره توبه، آیۀ 16؛ >أْم َحِسْبُتْم أْن ُتْتَرکوا َو ل
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کنـد و صفـوف صادقـان و کاذبـان از هم جدا شـوند. امتحان خـدا؛ یعنی پرورانیدن، 

حرکـت دادن و اسـتعدادها را بـه فعلّیـت رسـاندن و شـکوفا سـاختن. 

ل اسـت و آن یکـی، بـذر 
ُ
باغبانـی کـه بذرهـا را می شناسـد و می دانـد ایـن، بـذر گ

خـار؛ تنهـا ایـن دانسـتن او کافـی نیسـت کـه بـذر گل را ببـرد و در کاخ سـلطان جـای 

بدهـد و بـذر خـار را هـم هیمـه ی آتش کند. نه بذر گل شایسـته ی کاخ سـلطان اسـت 

و نـه بـذر خـار الیـق هیزم شـدن؛ بلکه باید این هر دو بذر، تحـت تأثیر عوامل گوناگون 

از ریـزش بـاران و وزش بـاد و تابـش خورشـید قـرار گیرنـد تـا یکی از آنها گل بشـود و الیق 

کاخ سـلطان و دیگـری خـار شـود و وسـیله ی افروختـن آتش. 

بـودن در  حـاال نمی شـود کـه نطفه هـای شـقی و سـعید را در همـان حـال نطفـه 

درجـات بهشـتی یـا در درکات جهّنـم جایشـان داد، بلکه باید تحـت تأثیر تعلیمات 

یـا  سـعادت  معصیـت،  یـا  اطاعـت  مسـیر  در  تـا  گیرنـد  قـرار  انبیـاء؟مهع؟  آسـمانی 

شقاوتشـان بـارز گـردد و هـر یـک بـا اختیـار خـود، راه جهّنـم یـا بهشـت را پیـش گیرنـد 

کـه گفتـه می شـود  ایـن صـورت اسـت  کنـد، در  پیـدا  تمیزشـان، تحّقـق خارجـی  و 

مجاهـدان و غیـر مجاهـدان بـر خـدا معلـوم شـده اند. پـس در ایـن مـوارد علـم خـدا؛ 

یعنـی، تمیـز موجـودات در عالـم خـارج. 

مقابـل  در  اّواًل  کـه  رسـتگارند  و  گروهـی سـعادتمند  آن  آیـه ی شـریفه می فرمایـد: 

ِذیـَن جاَهـُدوا ِمْنکـْم< و ثانیـًا هیـچ 
ّ
دشـمنان خارجـی مجاهـد راسـتین باشـند >ال

باشـند.  و منافقـان نداشـته  از دشـمنان داخلـی  و تکیه گاهـی  ولیجـه 

>غیـر از خـدا و رسـول و مؤمنـان تکیـه گاه و محرم اسـراری بـرای خود اّتخاذ 

نکنند<.1 

بنابر این شرط برای اثبات برخورداری از ایمان، موفقّیت سر افرازانه در امتحانات 

الهی است و ِصرف اّدعا مشکلی را حل نمی کند.

ُمْؤِمِنیَن َوِلیَجًة...  <. 
ْ
 ال

َ
وا ِمْن ُدوِن اهلِل َو ال َرُسوِلِه َو ال

ُ
ِخذ ْم یّتَ

َ
1. سوره جمعه، آیۀ 16؛ >َو ل
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منظور قرآن از اینکه بیشتر مؤمنان مشرکند چیست؟

حـاال مشـرک کـه گفتـه می شـود تنها آنهایی که بت پرسـت بودند منظور نیسـتند، 

بلکـه در میـان مـا هـم مشـرک فـراوان پیـدا می شـود. مؤمـِن کافـر نداریـم؛ چـون کفـر و 

فـراوان  مشـرک  مؤمـِن  اّمـا  نیسـت،  ممکـن  جمعشـان  و  هسـتند  »ضّدیـن«  ایمـان 

اسـت. خـوِد قـرآن می فرمایـد: 

>اکثـر مردمـی کـه بـه اهلل ایمـان دارنـد ]نمـاز می خواننـد، روزه می گیرنـد، 

حـّج می رونـد و...[ مشـرک هسـتند<.1 

مشــرک فقــط ایــن نیســت کــه بت هــای چوبــی و ســنگی را بپرســتد. مــادِر بت هــا، 

بــت نفــس ماســت کــه پرســتش کننــدگان ایــن بــت، الــی  مــا شــاء اهلل، فراواننــد. آن 

کســی کــه از هــوای نفســش تبعّیــت می کنــد مشــرک اســت؛ اگــر چــه ایمــان بــه خــدا و 

پیامبــر و قیامــت هــم داشــته باشــد؛ بــرای رســیدن بــه هــوای نفســانی از هیــچ خیانــت 

و جنایتــی خــودداری نمی کنــد، پــس ایــن مؤمــن، مشــرک اســت. آن کســی کــه در 

مســاجد و حســینیه ها نمــاز می خوانــد، ربــا هــم می خــورد، مؤمــن مشــرک اســت. 

بــه دیــن هــم بشــوند،  از این هــا بیاینــد متصــّدی کارهــای مربــوط  حــاال بســیاری 

مســاجد و معابــد و ســازمان ها و مؤّسســات تبلیغــی دینــی را هــم آبــاد و اداره کننــد و 

تــا روز قیامــت پــول بریزنــد و کار کننــد و ایــن کارهــا را ادامــه دهنــد، فایــده ای نخواهــد 

داشــت و نتیجه بخــش هــم نخواهــد بــود. آن مســاجد و معابــدی محصــول می دهــد 

کــه دســت اندرکارانش، موّحــِد پاکــدل باشــند و تابــع هــوای نفســانی نباشــند؛ وگرنــه 

ــدارد و محصــول نمی دهــد.  ــده ن فای

مـا اآلن مؤّسسـات دینـی و سـازمان های تبلیغـی از محافـل و مسـاجد و منابـر و 

 َو ُهْم ُمْشِرکوَن <.
ّ
کَثُرُهْم ِباهلِل إال 1. سوره يوسف، آیۀ 106؛ >َو ما ُيْؤِمُن أ
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برنامه هـای صـدا و سـیما بسـیار فـراوان داریـم. اّمـا آیـا همـه ی اداره کننـدگان اینهـا از 

جهـت مالـی و غیـر مالـی موّحـد هسـتند؟ نه، و لـذا می بینیم محصـول قابل توّجهی 

هـم ندارنـد. از پـای منبرهـای امثـال بنـده، چنـد نفـر مثـاًل شـفا گرفتـه و رفته انـد؟ اگـر 

بیمارتـر نشـده باشـند، معلـوم نیسـت شـفا گرفتـه باشـند. 

حـاال ممکـن اسـت شـما بفرماییـد مـا اگـر بخواهیـم بـه ایـن آیـه عمـل کنیـم بایـد 

اّول دسـت شـما را بگیریـم و از منبـر پاییـن بکشـیم و بگوییـم: 
>مشرک حق ندارد دست به کار عمران مساجد و منابر باشد<.1

عـرض می کنـم: بلـه درسـت اسـت و حـق بـا شماسـت، اّمـا اّواًل چـه کسـی پاییـن 

بکشـد، و ثانیـًا زمینـه خالـی اسـت. 

شــب پــره بازیگــر میــدان شــودِمهِر درخشنده چو پنهان شود 

فـروزان  مـا مهرهـای درخشـنده و خورشـیدهای  و منابـر  کـه در مسـاجد  آنهایـی 

امثـال مـا شـب پره ها رسـیده اسـت.  بـه  نوبـت  بودنـد رفتنـد.  ایمـان و اسـالم 

»آدم بی تقوایـی کـه مـردم را امـر بـه تقـوا می کنـد، طبیب بیماری اسـت که 

بـه مداوای بیمـاران می پردازد«.2 

بیمـاری نسـخه ی صّحـت بـه بیماران می دهد و مشـرکی، درس توحید می گوید: 

مشـرکان نبایـد معابـد خـدا و محافـل دینـی و سـازمان  های تبلیغـی اسـالم را اداره 

کننـد. ممکـن اسـت ظاهـرًا متصـّدی امـور باشـند، کار هـم بکننـد، کمـک مـاّدی هم 

بنماینـد و اجتماعـات باشـکوه هـم تشـکیل بدهنـد، اّمـا نتیجه بخـش نمی باشـد و 

محصـول معنـوی نمی دهـد.3 

ُمْشِرکیَن أْن یْعُمُروا َمساِجَد اهلِل<. 
ْ
کاَن ِلل 1. سوره توبه، آیۀ 17؛ >ما 

قى  *  *  * َطِبیٌب یداِوی الّناَس َو ُهَو َعِلیُل«.  2. تفسیر القمى، ج  1، ص 46؛ »َو َغـیُر َتـِقى یأُمُر الّناَس ِبالّتُ
ُمْشِرکیَن أْن یْعُمُروا َمساِجَد اهلِل<. 

ْ
کاَن ِلل 3. سوره توبه، آیۀ 17؛ >ما 
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اعمال خیر مشرکین نزد خداوند فاقد کمترین ارزش

در آیـه ی هفـده سـوره توبـه می خوانیـم: مشـرکینی کـه مسـجدها سـاختند و سـایر 

کارهـای خـوب انجـام دادنـد، هیـچ ارج و بهایـی نـزد خـدا ندارنـد و تمـام اعمالشـان 

حبـط و بـی ارزش اسـت. 

مــا بایــد همیشــه متوّجــه ایــن اصــل از اصــول قرآنــی باشــیم کــه خداونــد بــه شــخص 

عامــل نظــر دارد، نــه فقــط بــه عمــل. اگــر عمــل -هــر چنــد هــم بــه ظاهــر خــوب باشــد- از 

غیــر مؤمــن صــادر شــود بــی ارزش اســت! و لــذا در منطــق قــرآن، عمــل کافــر ارزش الهــی 

نــدارد؛ اگــر چــه در میــان مــردم بســیار بــزرگ و بــاارزش شــمرده شــود. ممکــن اســت در 

ــاه زندگــی  ــوده و باشــند کــه خدمــات عالــی کــرده و موجبــات رف ــار کســانی ب میــان کّف

بشــر را فراهــم آورده انــد و واقعــًا بــا اکتشــاف نیــروی بــرق و بخــار و شــناختن میکــرب 

بیماری هــا و بدســت آوردن واکســن آنهــا و نظایــر ایــن امــور، چهــره ی زندگــی را روشــن 

و زیبــا ســاخته اند؛ اّمــا از نظــر قــرآن کریــم ارزش معنــوی در نــزد خــدا ندارنــد، و در عالــم 

پــس از مــرگ اهــل نجــات نخواهنــد شــد. البتــه مــا کاری بــه مکتشــفان و مخترعــان از 

ــا موّحــد؟ لــذا حــّق قضــاوت  ــد ی ــر بوده ان ــا کاف ــم و نمی دانیــم آی نظــر کفــر و ایمــان نداری

دربــاره ی حــاالت درونــی اشــخاص نداریــم و کســی جــز خــدا از حــاالت درونــی و افــکار 

ــی می گوییــم از نظــر قــرآن، اعمــال کافــران نــزد خــدا 
ّ
اشــخاص آگاه نمی باشــد، و بطــور کل

ارزش نــدارد. ایــن قــرآن اســت کــه می فرمایــد: 

>کافـران اعمالشـان ]هرچنـد بـه ظاهر خوب هم باشـد[ حبـط و بی ارزش 

می شـود و بـرای همیشـه در آتـش دوزخ خواهنـد بود<.1 

البّتـه هضـم ایـن مطلـب برای خیلی ها مشـکل اسـت که کسـی آن همه خدمت 

اِر ُهْم َخاِلُدوَن<.  ُهْم َوِفي الّنَ
ُ
ْعَمال

َ
ِئَك َحِبَطْت أ ـٰ ولَ

ُ
1. سوره توبه، آیۀ 17؛ >أ
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بـه بشـر کـرده ولـی بـه دلیـل کافـر بودن در عالـم آخرت جهّنمـی خواهد شـد. آدمی که 

هیـچ عمـل مثبتـی انجـام نـداده و هیـچ کاری هـم بـرای مـردم نکـرده اسـت و فقـط 

بنـده ی خداشـناِس خداپرسـت و عامـل بـه وظایـف دینـی خود و عابـد و زاهد و اهل 

نمـاز و روزه و...بـوده، او بهشـتی بشـود؛ ولـی آن کـس کـه ایـن همـه خدمـات عالـی 

کـرده چـون ایمـان بـه خـدا و آخـرت نداشـته جهّنمـی بشـود. 

بایــد گفــت: آری؛ آن کــس کــه خالــق عالــم و آدم اســت و صاحــب بهشــت و 

ــه امثــال بنــده  ــه بهشــت را مشــّخص کنــد، ن ــد نظــر بدهــد و راِه رفتــن ب دوزخ، او بای

ــم هســتیم. او نظــرش ایــن اســت کــه اعمــال انســان کافــر 
َ
و شــما کــه هیــچ کاره ی عال

ــه ریشــه ی  ــود صــادر شــده و کفــر، آفتــی اســت ک ــدارد، چــون از قلبــی کفرآل ارزشــی ن

اعمــال نیــک را می ســوزاند. 

ایــن حقیقــت، بــرای همــه کــس قابــل بــاور اســت کــه بــذر صالــح در زمیــن صالــح 

رشــد می کنــد و میــوه می دهــد. اگــر کســی بــذر صالــح را در زمیــن شــوره زاری بریــزد 

ــا ناکامــی و محرومیــت مواجــه شــود بانــگ و  ــرود، وقتــی ب و آن بــذر بپوســد و از بیــن ب

فریــاد بــرآورد کــه: ای امــان! بــه مــن ظلــم شــد، بــه بــذر صالــح مــن میــوه ی صالــح داده 

م اســت کــه عقــالی عالــم او را مذّمــت و محکــوم می کننــد و می گوینــد: تــو 
ّ
نشــد؛ مســل

خــود، ظالــم هســتی کــه بــذر را در زمیــن شــوره زار ریختــی. ایــن قانــون عالــم اســت کــه 

ــرد.  زمیــن شــوره زار بهتریــن بــذر هــم کــه در آن ریختــه شــود می پوســاند و از بیــن می ب

ــف؟
ّ
ــف از قانــون، ظلــم اســت یــا اجــرای قانــون دربــاره ی متخل

ّ
آیــا تخل

>شما را چه شده؟! چگونه داوری می کنید؟!<. 1

کیَف َتْحكُموَن<.  كْم 
َ
ما ل

َ
1. سوره يونس، آیۀ 35؛ >... ف
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کار انسان اثر گذاری ان شاء اهلل گفتن در کیفیت 

م بقدری باریک است که با کوچکترین لغزشی، 
َ
ان شاء اهلل گفتن برای بزرگان عال

زیرا  نمی کنند،  مؤاخذه  گناهانمان  از  بسیاری  به  را  ما  البته  می آید.  سرشان  بر  بال 

آواز  و  می کند  دراز  پا  سلطان  حضور  در  که  هستیم  بی تمیزی  بّچه ی  همچون  ما 

ق می زند و مؤاخذه هم نمی شود، اّما اگر نخست وزیر کوچکترین 
ّ
ه معل

ّ
می خواند و کل

نگاه یا حرکت غیر مؤّدبانه انجام دهد فورًا مورد اخذ و عقاب قرار می گیرد. 

مـا چـون شـناختمان نسـبت به خدا کودکانه اسـت، از ایـن بی ادبی ها در حضور 

خـدا زیـاد داریـم و اخذمـان نمی کننـد. اّمـا پیامبـران و بزرگان را به خاطـر کوچک ترین 

َتـرک َاْولـی  چوبشـان می زننـد. بـرای آنها مطلب بسـیار باریک اسـت. یک ان شـاء اهلل 

نگفتن در لفظ، ترک اولی  بود و برای جناب سـلیمان سـبب نزول بال شـد. در حالی 

کـه مـا فـراوان در کارهـا ان شـاء اهلل نمی گوییـم و ) بـه ظاهـر( چـوب هـم نمی خوریـم. 

برخـی هسـتند کـه گفتـن ان شـاء اهلل را مناسـب شـأن خـود نمی بیننـد و آن را منافـی 

بـا قاطعّیـت گفتـار خـود می داننـد، در حالـی که حّتی به شـخص پیامبـر اکرم ؟ص؟ در 

سـوره ی کهف خطاب شـده اسـت: 

اگـر خـدا  ]بگویـی[  اینکـه  را می کنـم مگـر  کار  ایـن  فـردا  مـن  نگـو  >هرگـز 

بخواهـد<.1 

در شـأن نـزول آیـه آمـده اسـت کـه جمعـی از علمـای یهـود بـرای آزمایـش پیامبـر 

آمدنـد و راجـع بـه سـه مطلـب سـؤال کردنـد: یکـی دربـاره ی اصحـاب کهـف، دّوم 

دربـاره ی ذوالقرنیـن، و سـّوم دربـاره ی روح. رسـول خـدا؟ص؟ هـم بایـد از طریـق وحـی 

جـواب بدهـد:2 

 أْن یشآَء اهلُل...<. 
ّ
 * إال

ً
ى فاِعٌل ذِلک َغدا ّنَ ِلَشىٍء إّنِ

َ
کهف، آیۀ 23 و 24؛ >َو ال َتُقول 1. سوره 

 َوْحى يوحى <. 
ّ
َهوی  * إْن ُهَو إال

ْ
2. سوره نجم، آیۀ 3و 4؛ >َو ما یْنِطُق َعِن ال
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فرمـود: فـردا بیاییـد جـواب می دهـم و نفرمـود: إن شـاء اهلل! جبرئیـل نیامـد و وحـی 

خـدا نـازل نشـد! فـردا آمدنـد جـواب نبـود، پس فـردا آمدنـد، بـاز جـواب داده نشـد، 

سـه روز تـا پانـزده روز، بلکـه تـا چهـل روز هـم نوشـته اند کـه وحـی الهـی قطـع شـد. در 

منافقـان  و  دشـمنان  می زننـد،  حرف هایـی  مـردم  کـه  اسـت  طبیعـی  صـورت  ایـن 

بعـد  پخـش می کننـد.  اکـرم؟ص؟ سـخنانی  پیامبـر  و علیـه  کـرده  پیـدا  دسـت آویزی 

از پانـزده یـا چهـل روز، جبرئیـل نـازل شـد و سـوره ی کهـف را کـه ماجـرای اصحـاب 

کهـف و ذوالقرنیـن را بیـان می کنـد، آورد و خاطرنشـان کـرد: 

>هرگز نگو من فردا فالن کار را می کنم مگر اینکه بگویی إن شاء اهلل<.1 

ایــن تــرک اولــی  اســت. تــرک اولــی ؛ یعنــی کار خوب تــر را واگذاشــتن و کار خــوب 

را انجــام دادن کــه گاهــی ممکــن اســت بــرای انبیــاء؟مهع؟ آن هــم بــا تقدیــر خــدا 

ات و شــبیه 
ّ

پیــش بیایــد تــا مــردم دربــاره ی آنهــا غلــّو نکننــد و آنهــا را کامــل بالــذ

خــدا نداننــد و عــالوه بــر ایــن، پایــه ی عصمــت آنهــا را نیــز تحکیــم می کنــد و معلــوم 

می شــود تمــام جزئیــات کارشــان تحــت مراقبــت شــدید خداونــد اســت و حّتــی 

 بــرای یــک تــرک اولــی  مؤاخــذه می شــوند! پیداســت کــه هرگــز گنــاه و عصیانــی از آنهــا 

صادر نمی گردد. 

از یکــی از همســران رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه: یک شــب دیــدم پیامبر؟ص؟ 

ــدا  ــن پی ــود در م ــدا می ش ــووداری پی ــر زن ه ــرای ه ــه ب ــر ک ــت. آن فک ــترش نیس در بس

شــد، خیــال کــردم نــزد همســران دیگــرش رفتــه اســت. برخاســتم و دنبالــش گشــتم، 

دیــدم در گوشــه ی اتــاق بــه ســجده افتــاده و در حالــی کــه گریــه می کنــد ایــن کلمــات 

را می گویــد: 
»خدایا! مرا یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار«.2 

 أْن یشآَء اهلُل...<. 
ّ
 * إال

ً
ى فاِعٌل ذِلک َغدا ّنَ ِلَشىٍء إّنِ

َ
کهف، آیات 23 و 24؛ >َو ال َتُقول 1. سوره 

.»
ً
َة َعیٍن أَبدا

َ
نى إلى  َنْفسى َطْرف

ْ
کافى، ج  2، ص 581؛ » َرّبِ ال َتكل  .2
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گفتــم: یــا رســول اهلل! شــما هــم اینطــور دعــا می کنیــد؟! فرمــود: چگونــه چنیــن 

ــی  از او صــادر  ــرک اول ــه خــود واگذاشــته و ت دعــا نکنــم؟ یونــس پیامبــر یــک لحظــه ب

شــد، و محکــوم بــه زنــدان گردیــد! آن هــم چهــل شــبانه روز در شــکم ماهــی؛ کــه در 

ــرآن آمــده اســت:  ق

>و ذا الّنـون ]یونـس[ را بـه یـاد آور در آن هنـگام کـه خشـمگین ]از میـان 

قـوم خـود[ رفـت و چنیـن می پنداشـت کـه مـا بـر او تنـگ نخواهیـم گرفـت 

]اّمـا در موقعـی کـه در کام نهنـگ فـرو رفـت[ در میـان آن ظلمت هـا فریـاد 

از سـتمکارانم.  مـن  تـو،  منّزهـی  نیسـت،  معبـودی  تـو  زد: خداونـدا! جـز 

مـا دعـای او را اجابـت کـرده و از آن غـم نجاتـش دادیـم و مـا همیـن گونـه 
می دهیـم!<.1 نجـات  را  مؤمنـان 

تـرک اولـی بـرای انبیـا موجـب اخـذ و عقـاب می شـود و ایـن درس عبـرت بـرای 

ماسـت کـه هیـچ وقـت خـدا یادمـان نـرود چـون در دنیـا و آخـرت چـوب می خوریـم. 

مــردی خدمــت حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمــد، خواســت بنشــیند یــادش رفت 

بســم اهلل بگویــد، زمیــن خــورد و ســرش شکســت. امــام؟ع؟ فرمــود: آیــا فهمیــدی چــرا 

ســرت شکســت؟ بــرای اینکــه بســِم اهلل الّرحمــن الّرحیــم نگفتــی. وقتــی بنــا شــود کــه 

ــی  ــؤون زندگ ــام ش ــه در تم ــی ک ــس اّمت ــکند پ ــِر آدم بش ــن س ــم اهلل نگفت ــک بس ــرای ی  ب

بســم اهلل یــادش مــی رود چقــدر بایــد در میــان ایــن اّمــت ســرها بشــکند و دســت ها 

بریــده و شــکم ها دریــده شــود. مگــر ســاده اســت؟ خالــق را از محیــط زندگــی کنــار زدن 

و دل بــه مخلوق هــای عاجــز و ناتــوان بســتن و آن وقــت زندگــی خــوش داشــتن؟ ایــن، 

شــدنی نیســت. 

 
ّ
ماِت أْن ال إلَه إال

ُ
ل

ُ
نادی  ِفى الّظ

َ
یِه ف

َ
ْن َنْقِدَر َعل

َ
َظّنَ أْن ل

َ
 ف

ً
وِن إْذ َذَهَب ُمغاِضبا 1. سوره انبیاء، آیات 87 و 88؛ >َو َذا الّنُ

ُمْؤِمِنیَن<. 
ْ
کذِلک ُنْنِجى ال َغّمِ َو 

ْ
یناُه ِمَن ال ُه َو َنّجَ

َ
اْسَتَجْبنا ل

َ
کْنُت ِمَن الّظاِلِمیَن * ف ى  أْنَت ُسْبحاَنک إّنِ
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سبب سست شدن اعتقاد مردم به دین

اگـر دو گـروه -کـه یـک گـروه عالمـان بـه موازیـن دیـن می باشـند و دیگـری راهبـان 

مقّدس نما که خود را منقطع از دنیا نشـان می دهند-اگر فاسـد شـوند و مردم ببینند 

کـه اینـان ظاهرشـان بـا باطنشـان و حرفشـان بـا عملشـان مطابقـت نـدارد، طبیعـی 

اسـت که اعتقادشـان نسـبت به اسـاس دین، سسـت و آسـیب پذیر می گردد. لذا ما 

می بینیـم کـه قـرآن روی احبـار و رهبـان اهـل کتـاب زیـاد تکیه کـرده و آنها را مـورد ذّم و 

نکوهـش قـرار می دهـد و ایـن اخطار و هشـداری نسـبت به پیروان قرآن نیز هسـت. در 

اینجـا بعضـی از آیاتـی را کـه مناسـب بـا ایـن بحـث اسـت می خوانیم: 

>ایمـان بیاوریـد بـه آنچـه کـه نـازل کـرده ام ]قـرآن[ کـه تصدیـق کننـده ی 

شماسـت<.1  کتاب هـای  ]بشـارات[ 

آنهـا  بـه  اّمـا مختـّص  بـه احبـار و رهبـان اهـل کتـاب اسـت،  آیـه  البّتـه خطـاب 

ـی اسـت کـه می گویـد: مـن بـرای شـما کتـاب فرسـتادم 
ّ
نیسـت؛ بلکـه یـک قانـون کل

و آیـات آسـمانی بـه دسـت شـما دادم. >چنیـن نباشـد کـه شـما اّولیـن کافـر بـه آن 

باشـید<.2 بـه احبـار و رهبـان اهـل کتـاب می گویـد: شـما کـه از حقایق کتب آسـمانی 

و بشـارات آنها به آمدن خاتم انبیاء؟مهع؟ آگاه بودید؛ چرا اّول کافر به آن شـده اید؟!ما 

توّقـع داریـم کـه شـما اّولیـن مؤمنـان بـه اسـالم باشـید و مردم بـه دنبال شـما بیایند، نه 

اینکـه شـما اّولیـن کسـانی باشـید کـه کفـر می ورزنـد و پـا روی حـق می گذارنـد. 
>آیات مرا با بهایی اندک مبادله نکنید<.3 

شــما کــه حقایــق آســمانی را می دهیــد در مقابــل آن، چــه بــه دســت می آوریــد؟ 

 ِلما َمَعكْم<. 
ً
قا ُت ُمَصّدِ

ْ
1. سوره بقره، آیۀ 41؛ >َو آِمُنوا ِبما أْنَزل
کاِفٍر ِبِه<.  

َ
ل 2. همان؛ >َو ال َتكوُنوا أّوَ

 َقِلیاًل<. 
ً
3. همان؛ >َو ال َتْشَتُروا ِبآیاِتى َثَمنا
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هیــچ؛ ثمــن بخســی، پولــی، شــهرت و مقــام و منصبــی!! جلــو می افتیــد و جمعیتــی 

ــاد می گوینــد، اینهــا کــه ثمــن  ــاد و مرده ب دنبالتــان می آینــد و شــعار می دهنــد و زنده ب

قلیــل اســت! اینهــا مثــل همــان شــکالتی اســت کــه بــه بّچــه می دهنــد و گولــش 

ــا ایــن زخــارف معاوضــه کنیــد؟ می زننــد! شــماعاقلید، چــرا بایــد آیــات الهیــه را ب
>از من بترسید ]من حساب و کتاب دارم[<.1 

مـردم مشـتبه  نظـر  را در  و حـق  نکنیـد  بـه هـم مخلـوط  را  باطـل  و  >حـق 

نپوشـانید[<.  حـق  بـه  را  باطـل  لبـاس  و  باطـل  بـه  را  حـق  ]لبـاس  نسـازید.2 
>شما که عالم و آگاهید<.3 

را  خودتـان  و  نماییـد  مـی  خـوب  کار  و  نیکـی  بـه  دعـوت  را  مـردم  >آیـا 
نمی دانیـد[<.4  حکـم  آن  مسـؤول  را  خـود  ]و  می کنیـد  فرامـوش 

>و حــال آن کــه شــما کتــاب آســمانی تــالوت می کنیــد ]و از احــکام خــدا 
باخبریــد[<.5 

چـه  دنبـال  و  هسـتید  راهـی  چـه  در  کـه  بفهمیـد  ]تـا  نمی اندیشـید  >آیـا 
بکنیـد[؟<.6 بایـد  چـه  و  می رویـد 

حدیـث جالبـی هـم مرحـوم شـیخ صـدوق؟توضر؟ در کتـاب ُعیـون أْخبـاِر الّرِضـا از 

امـام ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ نقـل کـرده کـه می فرمایـد: 

»از عالئـم و نشـانه های اسـالم خالـص و پای بنـد بـودن بـه احـکام دیـن 

صحیح، تبّری و بیزاری جسـتن از کسـانی اسـت که خوبان را از خود طرد 

ُقوِن<.
َ
اّت

َ
1. سوره بقره، آیۀ 41؛ >َو إیای ف

 .> َحّقَ
ْ
باِطِل َو َتكُتُموا ال

ْ
َحّقَ ِبال

ْ
ِبُسوا ال

ْ
2. همان، آیۀ 42؛ >َو ال َتل

ُموَن<.
َ
3. همان؛ >َو أْنُتْم َتْعل

ِبّرِ َو َتْنَسْوَن أْنُفَسكْم   <. 
ْ
اَس ِبال 4. همان؛ >أ َتأُمُروَن الّنَ

كتاَب<. 
ْ
وَن ال

ُ
5. همان؛ >َو أْنُتْم َتْتل

وَن<. 
ُ
ال َتْعِقل

َ
6. همان؛ >أ ف
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کـرده و مـردم پسـت منفـور را بـه خـود راه دادنـد«.1 

دســت  بــه  دســت  ]کــه  دادنــد  قــرار  ثروتمنــدان  اختیــار  در  را  امــوال  »و 
2 بچرخاننــد[«.

بـن  عمـرو  و  معاویـه  ماننـد  دیـن،  و  خـدا  از  بی خبـر  سـبک مغز  مـردم  »و 

گماشـتند«.3  کارهـا  بـه  را  رسـول خدا؟ص؟  شـده ی  لعنـت  دو  عـاص، 

البّتـه می دانیـم معاویـه و عمـرو بـن عـاص کـه در زمـان امـام رضـا نبودنـد، شـاید 

200 سـال از زمـان معاویـه و عمـرو بـن عـاص گذشـته بـود. امـام رضـا بـا بـردن اسـم آن 

کار  اکـرم؟ص؟ روی  پیامبـر  از  پـس  کـه  آن کسـانی  یعنـی  نشـان می دهنـد؛  نمونـه  دو، 

آمدنـد و فاسـد بودنـد، مـردم وظیفـه ی تبّری از آنها را داشـتند ولی تبـّری نکردند. آنها 

هـم وقتـی قـدرت را بـه دسـت گرفتنـد، خوبـان را همچـون ابوذرهـا و سـلمان ها را از 

دسـتگاه حکومـت طـرد کردنـد و ابوهریره هـا و معاویه هـا و عمـرو عاص هـا را روی کار 

آوردنـد و ضربه هـای سـنگینی بـر اسـاس اسـالم و قـرآن فـرود آوردنـد و در نتیجـه، امـام 

حـق، امیرالمؤمنیـن   ؟ع؟ 25 سـال خانه نشـین شـد و آن همـه لطمـات و صدمـات 

و  شـد  وارد  کبـری؟اهس؟  صّدیقـه ی  حضـرت  خـدا،  رسـول  یـادگار  یگانـه  بـه  جانسـوز 

بـه وجـود  کربـال  و غائلـه ی هائلـه ی  گردیـد  تیرهـا  آمـاج  امـام مجتبـی؟ع؟  جنـازه ی 

آمـد و آن جنایت هـای هول انگیـز واقـع شـد و پـس از آن جریـان زندانـی شـدن امـام 

کاظـم        ؟ع؟ پیـش آمـد و سـرانجام بـه غیبـت مصیبت بـار امـام دوازدهـم ؟ع؟ منتهـی 

شـد. تمـام ایـن مصیبت هـا بـه خاطـر آن بـود که مـردم به وظیفـه ی تبّری از فاسـدان و 

مفسـدان عمـل نکردنـد، بلکـه آنهـا را کمـک هـم کردنـد! 

َدُهْم َو آَوی  ْخیاَر َو َشّرَ
َ
ال

ْ
ْن َنَفى ا َبراَئُة ِمّمَ

ْ
يِن ال اِلْسالِم َو َشرایِع الّدِ

ْ
1. تفسیر نور الثقلین، ج  5، ص 278؛ » ِمْن َمْحِض ا

َعناَء«.
ُّ
َرداَء الـل الّطُ

ْغِنیآِء«. 
َ
ال

ْ
ًة َبیَن ا

َ
 ُدول

َ
ْموال

َ
ال

ْ
2. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج  2، ص 126؛ » َو َجَعَل ا

ِعیَنى َرُسوِل اهلِل؟ص؟ «. 
َ
عاِص ل

ْ
یَة َو َعْمِرو ْبِن ال َفهآَء ِمْثَل ُمعاِو 3. همان؛ » َو اْسَتْعَمَل الّسُ
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نشانه ی محّبت صادقانه به اهل بیت اطهار؟مهع؟

متأّسـفانه ما در شـرایطی هسـتیم که جاهالن و مغرضان از طرق گوناگون، دسـت 

بـه کار تشـکیک شـده اند و اعتقـاد جوانـان را نسـبت بـه والیـت و امامـت تضعیـف 

می کننـد. یادمـان باشـد کـه حضـرت امـام أبوالحسـن الّرضـا؟ع؟ فرموده اسـت: 

»دین کامل، اعتقاد داشتن به والیت ما و بیزاری جستن از دشمن ماست«.1 

از  ولـی  دارد  دوسـت  را  شـما  آدم،  فـالن  گفتنـد:  صـادق؟ع؟  امـام  حضـرت  بـه 

جهـت برائـت نسـبت بـه دشـمن شـما کسـری دارد؛ یعنـی از دشـمن شـما هـم خیلی 

نمی آیـد! بـدش 

خـود  بزعـم  هسـتند؛   چنیـن  کـه  می شـوند  پیـدا  زیـادی  افـراد  هـم  مـا  میـان  در 

دوسـتدار ائّمـه ی اطهـار؟مهع؟ هسـتند اّمـا نسـبت بـه دشمنانشـان نیـز کـم و بیـش از 

اّتحـاد  و  فریبنـده ی وحـدت  و احیانـًا تحـت عنـوان  نشـان می دهنـد  گرایـش  خـود 

اسـالمی دیگـران را هـم نسـبت بـه آنهـا خوش بیـن می سـازند. امـام صـادق؟ع؟ بـرای 

تنّبـه دادن بـه چنیـن کسـانی فرمـود: 

 »چقدر دور افتاده ]این چنین کسـی از راه مسـتقیم حق[ دروغ گفته اسـت 

آن کسـی کـه اّدعـای محّبـت مـا می کنـد در حالـی که نسـبت به دشـمن ما 

تبّری ندارد«.2 

این جمله، بسیار تکان دهنده است که می فرماید: 

»هـر کـس دربـاره ی کفـر دشـمنان مـا و سـتم کنندگان بـر مـا، تردیـد داشـته 
باشـد ]و احتمـال بدهـد کـه شـاید کافـر نباشـند[ خـودش کافـر اسـت!«.3

نا«.  َبراَء ُة ِمْن َعُدّوِ
ْ
ين َوالیُتنا َو ال  الّدِ

ُ
1. بحار األنوار، ج  27، ص 58؛ »کمال

نا«. ْء ِمْن َعُدّوِ ْم یَتَبّرَ
َ
َتنا َو ل َعى  َمَحّبَ َب َمِن اّدَ

َ
کذ 2. بحار األنوار، ج  27، ص 58؛ » َهیهاَت، 

کاِفٌر«.  ُهَو 
َ
نا ف

َ
کْفِر أْعداِئنا َو الّظاِلِمیَن ل 3. إعتقادات اإلمامیة )صدوق(، ص 104؛ » َمْن َشک فى 
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مطلـب بسـیار تکان دهنـده ای اسـت. مـا کـه انگشـت روی افـراد نمی گذاریـم تـا 

ـی 
ّ
بگوینـد ایـن خـالف وحـدت شـد و احساسـات قومـی جریحـه دار گشـت! مـا کل

ـی صحبـت کـرده اسـت.1 
ّ
صحبـت می کنیـم؛ همان گونـه کـه قـرآن کل

ی حرف 
ّ
ـی فرمـوده و افراد را معّین نکرده اسـت. ما هم کل

ّ
امـام صـادق؟ع؟ نیـز کل

می زنیم عقـل می گوید: 

ظالــم، ملعــون اســت. قــرآن هــم می گویــد: ظالــم، ملعــون اســت. امــام صادق ؟ع؟ 

ــرآن و  ــل و ق ــم عق ــت از حک ــه تبعّی ــم ب ــا ه ــت. م ــون اس ــم، ملع ــد: ظال ــم می فرماین ه
امــام می گوییــم.2 

منتهــا این کــه ایــن ظالمــان، چــه کســانی هســتند، تعییــن آن بــه عهــده ی تاریــخ 

اســت، شــما بایــد تاریــخ را مطالعــه کنیــد تــا آنهــا را بشناســید. هــر کــس می خواهــد 

بفهمــد و بشناســد کــه ظلــم کننــدگان بــه اهــل بیــت رســول، چــه کســانی بوده انــد 

و هســتند، بــرود تاریــخ را ببینــد! تاریــخ اســالم هــم بنــا بــر گفتــه ی اهــل تحقیــق، 

ــه خانــدان رســالت ظلــم کردنــد  روشــن ترین تاریخ هاســت. ببینیــد آن کســانی کــه ب

ــی  ــق، عل ــه ح ــام ب ــه ام ــا ک ــد؟! آنه ــرادی بوده ان ــه اف ــد چ ــب نمودن ــان را غص و حّقش

امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ را خانه نشــین کردنــد و صّدیقــه ی کبــری، یگانه یادگار پیامبرشــان 

را بــه آن همــه مصیبــت دچــار نمودنــد چــه کســانی بودنــد؟! مطالعــه ی تاریــخ بــه 

ــراد مشــّخص را نشــان  ــخ، آن اف ــر تاری ــان حقیقت جــو. حــال اگ عهــده ی شــما جوان

داد دیگــر گنــاه مــا چیســت!

أی  ُموا 
َ
َظل ِذيَن 

َّ
ال ُم 

َ
َسیْعل >...َو  227؛  آیۀ  شعراء،  سوره  اِلِمیَن<؛ 

َ
الّظ ى 

َ
َعل اهلِل  ْعَنُة 

َ
ل >...أال  18؛  آیۀ  هود،  سوره   .1

ٍب یْنَقِلُبوَن<. 
َ
ُمْنَقل

ُه َعلى  ذِلک«. 
َ
ٍد َو آِخَر تاِبٍع ل ٍد َو آِل ُمَحّمَ َم َحّقَ ُمَحّمَ

َ
 ظاِلٍم َظل

َ
ل َعْن أّوَ

ْ
ُهّمَ ال

ّ
کامل الزیارات، ص 178؛ » ألل  .2
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شخصّیت محسن از نگاه قرآن کریم

محسـن آن نیسـت کـه کار نیـک انجـام بدهـد، بلکـه آن اسـت کـه هـر کار نیـک 

را »نیکـو« انجـام بدهـد زیـرا ممکـن اسـت آدمـی نیکـوکار باشـد اّمـا همـان کار نیکـو 

اّمـا  اسـت  نمازخـوان  دهـد.  انجـام  آفـت  ُپـر  و  ناقـص  بلکـه  ندهـد  انجـام  نیکـو  را 

همـان نمـاز را نیکـو انجـام نمی دهـد؛ اجـزاء و شـرایط آن را -چنان کـه بایـد- رعایـت 

نمی کنـد، اینکـه در شـرایط مختلـف چگونـه بایـد نمـاز بخوانـد نمی دانـد. آفاتـی را 

کـه خنثـی کننـدۀ آثـار نمـاز اسـت، یـا اصـاًل نمی شناسـد و یـا از آنهـا پرهیـز نمی کنـد. 

کشاورز خوب، آن کسی است که هم زمین را خوب شخم می زند؛ هم بذر خوب 

می افشاند و هم کاماًل مراقب است که علف های هرز در اطراف آن نروید و آن را از 

بین نبرد. این زارع خوبی است. اّما کسی که زمین را شخم می زند و بذر می افشاند 

وبعد رهایش می کند، دیگر این آب خورد یا نخورد، علف های هرز، آن را خراب کرد 
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یا نکرد،... اعتنایی نمی کند. این زارع هست اّما زارع خوبی نیست. در کار خودش 

محسن نیست. خدای نماز دربارۀ نماز خوب فرموده است: 

>... ]خاصّیت[ نماز ]این است که[ آدمی را از فحشا و منکر بازمی دارد<.1 

یعنــی اگــر نمــاز می خوانــد اّمــا ربــا هــم می خــورد، غیبــت هــم می کنــد، دروغ هــم 

می گویــد و کاله بــرداری هــم می کنــد، ایــن نمــاز را خــوب نمی خوانــد. نمازخــوان 

ــه  ــی نیســت و داخــل در جرگــۀ محســنین نمی باشــد و ب ــا نمازخــوان خوب هســت اّم

پــاداش آنــان نمی رســد. محســن آن اســت کــه کار خــوب را »خــوب« انجــام بدهــد و 

جلوگیــر آفاتــش نیــز باشــد. 

در روایت آمده است: وقتی رسول اکرم؟ص؟ می خواستند جنازۀ »سعدبن معاذ« 

را دفـن کننـد، خودشـان وارد قبـر شـدند و جنـازه را گرفتـه و داخـل قبر گذاشـتند. بعد 

موقـع چیـدن سـنگ قبـر بـا دّقت کامـل گل می گرفتند و تمام منفذهـا را پر می کردند. 

بعضـی از حاضـران از روی تعّجـب گفتنـد: یـا رسـول اهلل! ایـن قبـر بـه همیـن زودی فرو 

می ریـزد، اینقـدر محکـم کاری چه لزومـی دارد؟! فرمودند: 

»خـدا دوسـت دارد بنـده هـر کاری را کـه انجـام می دهـد، آن را خـوب و 

محکـم و اسـتوار انجـام بدهـد«.2 

بعـدًا  حـاال  می سـازم،  محکـم  را  قبـر  و  می دهـم  انجـام  خـوب  را  خـودم  کار  مـن 

بـود.  نخواهـد  مـن  کار  بـه  مربـوط  دیگـر  می شـود،  خـراب  خـودش 

حـاال اگـر بّنایـی یـک سـاختمان چنـد طبقـه ای را سـرهم بنـدی کـرده و تحویـل 

بدهـد و چنـدی نگذشـته بـر سـر خانـواده  یـا خانواده هایـی فـرو بریـزد، ایـن بّنا هسـت 

اّمـا بّنـای بـدی اسـت و محسـن در کار خـودش نیسـت. مـا متأّسـفانه اکثـرًا مبتـال بـه 

چنیـن نقیصه هـای روحـی هسـتیم و نتیجتـًا محـروم از کمـاالت معنـوی شـده ایم. 

ُمْنكِر<. 
ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
الة َتْنهى  َعِن ال  الّصَ

َ
1. سوره عنكبوت، آیۀ 45؛ >... إّن

اْحكُمه«.
َ
 إذا َعِمَل َعَماًل ف

ً
 یِحّبُ َعبدا

َ
َوَجّل  اهلل َعّزَ

َ
2.جامع أحادیث شیعه )بروجردی(، ج 24، ص 96؛ »ِاّن
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مـا چقـدر دنبـال تحصیـل معـارف دینی خود هسـتیم و می کوشـیم در اعتقادات 

خـود روشـن تر بشـویم؟خدا را خـوب بشناسـیم، انبیـاء و امامـان را خـوب بشناسـیم، 

معـاد را نیـک بشناسـیم، حقیقـت تـوکل و رضـا و تسـلیم را خـوب بیابیـم. از طریـق 

ایـن حقایـق  فهـم  و مطالعـه کتاب هـای مذهبـی دنبـال  شـرکت در محافـل دینـی 

کمتـر  می جوییـم،  بیشـتر  چـه  هـر  و  نمی رسـیم  هـدف  بـه  متأّسـفانه  ولـی  هسـتیم 

می یابیـم و متحیـر می شـویم کـه چـرا چنیـن اسـت؟ آیـا نقـص در کجاسـت؟!

محسـن  اغلـب  مـا  کـه  جاسـت  همیـن  در  نقـص  می شـود،  عـرض  جـواب  در 

اّمـا  یـا می شناسـیم  و  نمی شناسـیم  اصـاًل  را  نیـک  اعمـال  آفـات  یـا  یعنـی  نیسـتیم 

در مقـام دفـع و رفـع آنهـا برنمی آییـم. مـا می خواهیـم قلـب آلـوده بـه رذایـل اخالقـی، 

کانـون معرفـت خـدا بشـود و ایـن شـدنی نیسـت، چـون معرفـت خـدا، نمـاز قلـب 

فرموده انـد:  نمی یابـد.  تحّقـق  بی طهـارت،  نمـاز  و  اسـت 

»نماز بی طهارت ]بدون وضو و غسل[ نماز نیست«.1 

نمـاز بـدن، وضـوی بدنـی می خواهـد؛ نمـاز قلـب هـم طهـارت قلبـی می خواهـد. 

بایـد صفحـۀ قلـب، از آلودگـی بـه رذایـل اخـالق از کبـر و بخـل و حسـد و ریـا و نفـاق و 

حـّب مـال و جـاه و... تطهیـر شـود تـا آمـاده بـرای انعـکاس جمـال حقایق الهـی گردد 

وگرنـه بـه آن قـدرت روحـی از علـم و حکـم نخواهـد رسـید کـه فرموده انـد: 

»فرشتگان خدا به خانه ای که در آن سگ باشد داخل نمی شوند«.2 

چـون سـگ مظهـر نجاسـت اسـت و ملـک مظهـر طهـارت؛ طبعـًا تناسـبی بـا هـم 

ندارنـد. خانـۀ قلـب هـم اگـر مملـّو از سـگ های رذایـل اخـالق باشـد، طبیعـی اسـت 

کـه مهبـط فرشـتگان خـدا کـه فرودآورنـدگان نـور علـم و حکمـت هسـتند، نخواهـد 

بـود. مگـر نـه ایـن اسـت کـه علـم حقیقـی: 

 ِبَطُهوٍر«.
َّ

َة ِإال
َ

 َصال
َ

1. بحار األنوار، ج  42، ص 245؛ »ال
ب«. 

ْ
کل  فیِه 

ً
َمالِئكة َبیتا

ْ
2. محاسن، ج 2، ص 615؛ »الَتْدُخُل ال
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»نـوری اسـت کـه خداونـد در قلـب کسـی کـه می خواهـد هدایتـش کنـد 
می افکنـد«.1 

این  داریم.  فراوان  که  نیست  معمولی  ودانش  سواد  علم،  این  از  منظور  البّته 

دانش ها و سوادها با کثافت قلب و نجاست دل نیز می سازد. آن علمی منظور است 

که مربوط به معرفت خدا و صفات خدا و وحی و نبّوت و امامت و معاد می باشد. 

آن علـم اسـت کـه نـوری الهـی اسـت و بایـد به وسـیلۀ فرشـتگان پاک، بـر دل های 

انسـان،  و  گشـته  حاصـل  قلبـی  طهـارت  بایـد  اّول  پـس  آیـد.  فـرود  رذایـل،  از  پـاک 

محسـِن واقعـی بشـود؛ یعنـی کارهـای خـوب را یـاد بگیـرد و آفـات آن کارهـای خـوب 

را هـم بفهمـد و آنهـا را از بیـن ببـرد و کار خوبـش را خـوب انجام بدهـد؛ در این صورت 

مًا« خواهد آمد چرا که فرموده اسـت: 
ْ
مطمئـن باشـد کـه دنبالـش:  » آَتینـاُه ُحکمًا َو ِعل

>... ما به تمام محسنان این چنین پاداش می دهیم<. 2

آیا حضرت یوسف؟ع؟ به زلیخا تمایل پیدا کرد؟

قرآن کریم می فرماید: زن نسبت به یوسف تصمیم گرفت و یوسف نیز نسبت 

بگوییم  که  نیست  این درست  دارد؟  به چه مطلبی  اشاره  زن تصمیم گرفت3  به 

مربوط به همان مسألۀ تهییج شهوت و دعوت به معصیت است زیرا این مطلب 

بطور وافی در آیه ی قبل، گفته و تمام شده است و نیازی به تکرار نیست. جمالت 

عین  در  َك< 
َ
ل َهْیَت  ْت 

َ
>َقال و  ْبَواَب< 

َ ْ
ال َقِت 

َّ
>َغل و  َبْیِتَها<  ِفي  ُهَو  ِتي 

َّ
ال >َوَراَوَدْتُه 

ْن يْهِدیُه«. 
َ
ِب َمْن يریُد اهلُل ا

ْ
1. منیة المرید، ص 149؛ »ُنوٌر یَقُع ِفى َقل

ُمْحِسِنیَن<.
ْ
کذِلک َنْجِزی ال 2. سوره يوسف، آیۀ 22؛ >... َو 
ْت ِبِه َو َهّمَ ِبها<.  َقْد َهّمَ

َ
3. همان، آیۀ 24؛ >َو ل
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کوتاهی و اختصار، تمام وقایع و صحنه های مربوط به دلربایی و تحریک و دعوت 

ي< نیز نهایت درجۀ ابا و امتناع  ُه َرِبّ
َ
ـِه ِإّن

َّ
از جانب زن را بیان کرده و جملۀ >َمَعاَذ الل

از جانب یوسف را نشان داده است، حاال دوباره بگوید، آن زن قصد یوسف کرد 

و یوسف نیز قصد او کرد؛ اگر برهان خدایش را نمی دید، این تکرار است و خالف 

بالغت قرآن. پس باید مطلب دیگری از آیه مراد باشد تا تکرار مطلب پیشین نشود. 

اقوالـی  و  و وجـوه  و گفتگوسـت  مفّسـران بحـث  آقایـان  میـان  آیـه،  مـراد  فهـم  در 

دارنـد. ذکـر تمـام آن وجـوه و اقـوال اینجـا لزومـی نـدارد. تنهـا دو قـول از میـان آنهـا کـه 

اهّمیـت بیشـتری دارنـد عـرض می کنیـم. یکـی از آن دو قـول کـه بسـیاری از مفّسـران 

آن را قبـول کرده انـد همـان اسـت کـه می گوینـد، مربوط به مسـألۀ دعوت به معصیت 

ـْت ِبـِه< یعنـی زن قصـد آمیزش با یوسـف کرد: >َو َهّمَ ِبها< یوسـف  َقـْد َهّمَ
َ
اسـت. >ل

نیـز قصـد آمیـزش بـا زن کـرد، اگـر برهـان خدایـش را نمی دیـد. یعنـی اگـر برهـان خـدا 

خـدا  برهـان  چـون  اّمـا  می کـرد  معصیـت  قصـد  زن،  ماننـد  هـم  او  نبـود،  همراهـش 

همراهـش بـود، او قصـد معصیـت نکـرد و تصمیـم بـر گنـاه نگرفـت. 

ایـن تفسـیر اّول اسـت کـه بسـیاری از مفّسـران آن را پذیرفته انـد. البّتـه ایـن معنـا 

در حـّد خـود اشـکالی نـدارد؛ درسـت اسـت و بـا مقـام عصمـت هـم منافـات نـدارد 

زیرا»هـّم« بـه معنـای قصـد و تصمیـم بـر اسـاس میـل و رغبـت طبیعـی، در هـر انسـان 

نـه تنهـا نقـص نیسـت، بلکـه کمـال اسـت! یـک جـوان  سـالمی وجـود دارد و ایـن 

سـالم در بحبوحـۀ سـّن جوانـی و در بحـران غریـزۀ جنسـی، میل به آمیزش بـا زن برای 

او یـک کمـال طبیعـی اسـت و اگـر فاقـد آن باشـد، ناقـص و بیمـار اسـت و شایسـتۀ 

مـدح و سـتایش نیسـت. 

آری! اگـر بـا داشـتن ایـن کمـال طبیعـی از جانـب شـرع مقـّدس مـورد نهـی واقـع 

شـد و روی امتثـال نهـی خـدا، از ِاعمـال آن غریـزه خـودداری کـرد، ایـن کمال انسـانی 

حسـاب می شـود و شایسـتۀ مـدح و سـتایش می گـردد. 
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یـک آدم روزه دار، در روز گـرم تابسـتان کـه میـل شـدید بـه خـوردن آب سـرد و زالل 

دارد؛ ولـی بـرای اطاعـت فرمـان خـدا نمی خـورد، ایـن کمـال اسـت و شایسـتۀ مـدح. 

بنابرایـن اگـر بگوییـم حضـرت یوسـف ؟ع؟ بـه اقتضـای طبـع بشـری، هـّم بـه آمیـزش 

بـا زن بـه معنـای میـل و رغبـت طبیعـی داشـت، بطوری کـه  اگر آن برهـان رّب و ملکۀ 

عصمـت در او نبـود، انجـام مـی داد، درسـت گفته ایـم و عصمـت او را ثابـت کرده ایـم 

و مدحـش نموده ایـم. 

پیامبـران خـدا همان گونـه کـه از جهـت قـوای روحـی و عقلـی قوی تـر از سـایر افـراد 

بشـر می باشـند، از جهـت قـوای طبیعـی و جسـمانی نیـز قوی تـر از دیگراننـد و کمـال 

برترشـان، همـان ایمـان قـوی و عمیقشـان نسـبت بـه خداسـت کـه معلـول معرفـت 

کاملشـان نسـبت به اسـماء و صفات خدا و آگاهی شـان نسـبت به حقایق اعمال و 

پیامدهـای آنهـا در روز جزاسـت و لـذا بـر اسـاس این معرفـت و آن ایمان، هرگز ممکن 

نیسـت تصمیـم بـر گنـاه از آنهـا صـادر شـود تـا چـه رسـد بـه ارتـکاب گناه. 

بنابرایـن اگـر آیـه را ایـن طـور معنـا کنیم که اگر یوسـف دارای ملکـۀ عصمت نبود؛ 

تصمیـم بـر گنـاه می گرفـت -اّمـا چـون واجـد ملکـۀ عصمـت بـود، تصمیـم بـر گنـاه 

نگرفـت- هیـچ اشـکالی پیـش نمی آیـد و لطمـه ای بـه مقـام عصمـت آن حضـرت 

نمی خـورد زیـرا معصـوم، آن نیسـت کـه اصـاًل میـل و رغبـت بـه آمیـزش با زن نداشـته 

باشـد. ایـن، چنان کـه گفتیـم، موجـودی ناقص و معیـوب خواهد بـود، بلکه معصوم 

آن اسـت کـه بـا داشـتن میـل و رغبـت کامـل بـه آمیـزش بـا زن، بـرای اطاعـت امر خدا 

از ِاعمـال غریـزۀ طبیعـی خـودداری نمایـد و در مقابـل دعـوت فریبنـدۀ زن، بگویـد: 

ـی <.  ـُه َرّبِ
َ
    >َمعـاَذ اهلِل إّن

ــًا  ــد و نتیجت ــش نمی آی ــکالی پی ــچ اش ــم، هی ــا کنی ــن معن ــه را چنی ــا آی ــر م ــس اگ پ

نــه گنــاه بلکــه کوچک تریــن تــرک اوالیــی نیــز از جنــاب صّدیــق؟ع؟ صــادر نشــده 

اســت. منتهــا آنچــه مــورد بحــث اســت، ایــن اســت کــه اگــر آیــه را ایــن طــور معنــا 
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کنیــم، مســتلزم تکــرار در کالم حکیــم می شــود؛ زیــرا تمــام ایــن مطالــب در آیــۀ پیشــین 

ــَك< بــه گونــۀ دقیق تــر و عمیق تــر آمــده 
َ
ــْت َهْیــَت ل

َ
ــَواَب َوَقال ْب

َ ْ
َقــِت ال

َّ
کــه فرمــود: >َغل

ــَك< کجــا 
َ
ــْت َهْیــَت ل

َ
اســت و صاحبــان ذوق بــه خوبــی درک می کننــد کــه تعبیــر >َقال

ــْت ِبــِه< کجــا؟! >لقــد هّمــت بــه< مرحلــۀ ابتدایــی کار اســت و  َقــْد َهّمَ
َ
و تعبیــر >ل

ــَك< مرحلــۀ نهایــی و حّســاس  ترین صحنــۀ آن اســت و ایــن خــالف 
َ
ــْت َهْیــَت ل

َ
>َقال

ــر را بگویــد و آن گاه  ــر و عمیق ت ــم حکیــم، اّول مرحلــۀ دقیق ت
ّ
بالغــت اســت کــه متکل

برگــردد، مرحلــۀ ابتدایــی و نــازل را بیــان کنــد در حالــی کــه قبــاًل جــواب رّد حضــرت 

ــی < ایــن کار اصــاًل و ابــدًا  ــُه َرّبِ
َ
صّدیــق را بطــور قاطــع ارائــه کــرده کــه فرمــود: >َمعــاَذ اهلِل إّن

شــدنی نیســت و بســیار روشــن اســت کــه دیگــر بــرای بیــان آن پیشــنهاد و ایــن جواب، 

ــد و  ــِه< نمی مان ــْو ال أْن َرأی ُبْرهــاَن َرّبِ
َ
ــّمَ ِبهــا ل ــِه َو َه ــْت ِب ــْد َهّمَ َق

َ
ــه جملــۀ  >َو ل نیــازی ب

بلکــه مســتلزم تکــراری برخــالف حکمــت و بالغــت می باشــد و لــذا تفســیر دیگــری 

بــرای ایــن آیــه شــده اســت و آن بهتــر بــه نظــر می رســد کــه مســتفاد از تفســیر »المنــار« 

اســت کــه می گویــد، ایــن آیــه ارتباطــی بــه مســألۀ دعــوت بــه معصیــت نــدارد کــه 

دعــوت از زن باشــد و اســتنکاف از یوســف. 

نشان  را  دیگری  صحنۀ  آیه،  این  بلکه  است؛  شده  بیان  قباًل  مسأله  این  زیرا 

یعنی  از یوسف.  انتقام گیری  و  و غضب است  اظهار خشم  آن صحنۀ  و  می دهد 

وقتی آن زن، جواب منفی قاطع از یوسف شنید و فهمید او به هیچ وجه در مقابل او 

تسلیم نخواهد شد، تغییر قیافه داد و قیافۀ خشم و غضب به خود گرفت و تصمیم 

بر ضرب و جرح و انتقام گیری از یوسف گرفت. چه آن که یک زن قدرتمندی که نفوذ 

کامل در دستگاه حکومت دارد؛ اینک خود را می بیند که در صحنۀ عشق به یک 

جوان آن هم برده و غالم زرخریدش شکست خورده است، طبیعی است که تحّمل 

ت برای او بسیار سخت و دشوار است و فکر می کند اگر او از کاخ بیرون برود، 
ّ
این ذل

چه حرف ها خواهد زد و چه رسوایی ها برای او به بار خواهد آورد. 
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لـذا تصمیـم گرفـت بـا او بـه زد و خـورد بپـردازد یـا او را مجـروح کنـد و یـا خـودش 

مجـروح شـود و بـه هـر حـال یوسـف را مّتهـم کنـد کـه او بـه قصـد تجـاوز بـه سـوی مـن 

ـی 
ّ
آمـد و مـن از خـود دفـاع کـردم و زد و خـورد بـه میـان آمـد. در نتیجـه صحنـه بـه کل

عـوض شـد و صحنـۀ طغیـان شـهوت، بـه صحنـۀ طغیـان غضـب تبدیـل گردیـد و 

همچـون پلنـگ تیرخـورده بـا خشـم تمـام بـه یوسـف حملـه بـرد. یوسـف هـم وقتـی 

دیـد مـورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت، طبیعـی اسـت که بایـد در مقام دفاع از خـود برآید 

و قهـرًا زد و خـورد پیـش می آیـد؛ در نتیجـه یـا او مجـروح یـا کشـته می شـد و یـا زن و بـه 

هـر حـال، یوسـف مـورد تهمـت قـرار می گرفـت. یعنی وقتـی زن از صحنـه بیرون رفت 

خواهـد گفـت: او بـه مـن حملـه کـرد و مـن در مقـام دفـاع برآمـدم و ناچـار زد و خـورد 

پیـش آمـد. پـس اگـر یوسـف در آن صحنـه مقاومـت می کـرد و بـه زد و خـورد بـا زن 

م مّتهـم می شـد و محکـوم بـه زنـدان و اعـدام و مایـۀ آبروریـزی 
ّ
می پرداخـت بطـور مسـل

و رسـوایی خـود و خاندانـش می گردیـد. 

در آن لحظـۀ بسـیار حّسـاس بـود کـه برهـان رّب بـه سـراغ یوسـف آمـد و از جانـب 

خـدا ُملَهـم شـد کـه اینجـا، جـای ایسـتادن نیسـت و بایـد پـا بـه فـرار گذاشـت. اگـر 

بمانم مّتهم می شـوم و دنبالش مفاسـد بسـیار خواهد آمد. تنها راه نجات از صحنۀ 

تهمـت، فـرار اسـت و پـس از آن اقـرار بـه ماوقـع و لـذا بی درنـگ پـا بـه فـرار گذاشـت و رو 

بـه در خروجـی کاخ شـتافت و خـوِد حـال فـرار، دلیـل روشـنی اسـت بـر اینکـه صحنۀ 

از صحنـۀ  زیـرا خـروج  نبـوده اسـت  صحنـۀ شـهوت  ِبهـا<  َهـّمَ  َو  ِبـِه  ـْت  َهّمَ َقـْد 
َ
ل   >َو 

شـهوت، نیـاز بـه فـرار نداشـت بلکـه کافـی بـود بـا حـال امتنـاع از قبـول دعـوت زن، به 

آرامـی از او اعـراض کـرده و رو بـه در خروجـی کاخ بـرود. 

ولــی وقتــی دیــد آن زن کــه چنــد لحظــه پیــش چهــره ای سراســر عشــق و محّبــت 

و رحمــت و عطوفــت داشــت، اینــک تبدیــل بــه یــک گربــۀ وحشــی و یــک موجــود 

دّرنــده ای شــد کــه قصــدی جــز زدن و کوبیــدن و کشــتن نــدارد، طبیعــی اســت کــه او 
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نیــز هیــچ چــاره ای بــرای نجــات از ایــن صحنــه جــز فــرار نخواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر 

آیــۀ شــریفه را این گونــه کــه گفتــه شــد تفســیر کنیــم، معنایــی جــدا و مســتقّل از معنــای 

ــه  ــت، ب ــم اس ــت در کالم حکی ــالف بالغ ــه خ ــرار ک ــت و تک ــد داش ــین خواه ــۀ پیش آی

وجــود نخواهــد آمــد. 

ـَك< نشـان دهنـدۀ صحنـۀ طغیـان 
َ
ـْت َهْیـَت ل

َ
ْبـَواَب َوَقال

َ ْ
َقـِت ال

َّ
یعنـی آیـۀ >َغل

ِه< نشـان دهندۀ  ـْو ال أْن َرأی  ُبْرهاَن َرّبِ
َ
ـْت ِبـِه َو َهـّمَ ِبها ل َقـْد َهّمَ

َ
شـهوت اسـت و آیـۀ >َو ل

صحنـۀ طغیـان خشـم و غضـب اسـت و معنـای آیـه چنیـن می شـود: 

بـه  الهـی  الهـام  و  رّب  برهـان  اگـر  نیـز  یوسـف  و  برآمـد  یوسـف  زدن  مقـام  در  زن 

سـراغش نمی آمـد، در مقـام دفـاع از خـود و زدن زن برمی آمـد و آن مفاسـد کـه اشـاره 

کردیـم محّقـق می شـد، ولـی برهـان رّب بـه سـراغش آمـد و از جانـب خـدا الهـام شـد 

کـه بایـد فـرار کنـی. 

ایـن فـرار کـردن، نتیجـۀ رؤیـت برهـان رّب بـود کـه در اینجـا نایسـتد. اگـر بایسـتد، 

دنبالـۀ بـدی خواهـد داشـت. البّتـه همان گونـه کـه در اّول بحـث اشـاره شـد، آقایـان 

مفّسـران در تفسـیر این آیه، اقوال و وجوه متعّدد دارند و معتبرترین آنها دو تفسـیر بود 

و عـرض شـد تفسـیر دّوم مناسـب تر از اّولـی بـه نظـر می رسـد؛ آن هـم بطـور احتمـال، 

نـه بطـور قاطـع و جـازم. 

قابـل  معنـا  دو  هـر  بـا  شـده،  نقـل  الّرضـا ؟ع؟  ابوالحسـن  امـام  از  کـه  هـم  روایتـی 

انطباق اسـت. یعنی از آن اسـتفاده نمی شـود که معنای دّوم مراد نباشـد. در روایت 

آمـده کـه مأمـون از حضـرت امـام رضـا ؟ع؟ سـؤال کـرد، شـما معتقـد هسـتید انبیـاء 

آیـۀ:  معصـوم می باشـند؛ پـس 

ِه<؛1  ِ
ْرها�نَ َر�بّ ُ � �ب

أ
�نْ َر�

أ
ْو لا �

َ
ها ل ِه َو َهّمَ �بِ �تْ �بِ ْد َهّمَ �تَ

َ
>َو ل

11. عیون اخبار الرضا؟ع؟،ج 1، ص 201.
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چگونه است؟ امام؟ع؟ فرمود: بله؛ 

»زن قصـد یوسـف کـرد و یوسـف نیـز اگـر رؤیت برهان نداشـت، قصد زن 

می کـرد«.1  

»ولـی یوسـف معصـوم بـود و معصـوم نـه قصد گنـاه می کند و نـه ارتکاب 
گنـاه«.2

از ایـن بیـان امـام نیـز احتمـااًل ممکـن اسـت اسـتفاده شـود کـه مقصـود از آن گنـاه 

کـه اگـر رؤیـت برهـان نبـود، آن را مرتکـب می شـد، همـان بـه دفـاع از خـود ایسـتادن و 

بـا زن بـه زد و خـورد پرداختـن اسـت کـه پـی آمـد آن، اّتهـام یوسـف بـه قصد تجـاوز به 

زن می شـد و مفاسـد پـس از آن! و لـذا بـه جهـت رؤیـت برهـان رّب، بـه دفـاع از خـود 

نپرداخـت و پـا بـه فـرار گذاشـت.

دو عیب شاخص دنیا

م دارد؛ یکی 
ّ
بارهـا گفته ایـم دنیـا بـا تمام خوشـی هایش ایـن دو عیب را بطور مسـل

اینکـه فناپذیـر اسـت و دیگـر اینکـه نوشـش بـا نیشـش تـوأم اسـت. دنیـا هرگـز نـوش 

خالص ندارد و هر نوشـی از آن با ده ها و صدها نیش همراه اسـت و بر فرض محال، 

بسـاطش  زودی  همیـن  بـه  و  اسـت  فناپذیـر  باشـد  دنیـا  در  هـم  خالـص  نوشـی  اگـر 

برچیـده خواهـد شـد و لـذا چنیـن دنیایـی، قابـل دل بسـتن نیسـت. 

ایـن چنـد جملـه را بـه عنـوان موعظـه از مـوالی عزیزمـان امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

بشـنویم کـه می فرماینـد: 

ِه َهّمَ ِبها«. ّبِ ن َرأی  ُبرهاَن َر
َ
وال ا

َ
ْت ِبِه َو ل 1.همان؛ »َهّمَ

ْنٍب َو الیأِتیِه«.
َ

َمْعُصوَم اليِهّمُ ِبذ
ْ
 ال

َ
 َو ِاّن

ً
کاَن َمْعُصوما ُه  2.همان؛ »َولكّنَ
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»ای بندگان خدا! شما را سفارش می کنم به رعایت تقوای خدا«.1 

»آن کسـی که جامه های آراسـته و مناسـب بر تن شـما پوشـانده و وسـایل 

زندگـی بطـور وفـور در اختیار شـما قرار داده اسـت«.2 

»اگـر بنـا بـود کسـی بتوانـد در دنیـا راهـی بـرای بقـا پیـدا کنـد و جلـو مـرگ را 

بگیـرد، آن کـس، سـلیمان بـن داوود؟ع؟ بـود«.3 

»همـان کسـی کـه سـلطنت بـر جـّن و انـس داشـت؛ عـالوه بـر مقـام نبـّوت 

و قـرب منزلـت در پیشـگاه حضـرت حـق ]اّمـا آیـا او بـا ایـن همـه قـدرت و 
سـلطنت حیرت انگیـز و اعجازآمیـز خـود در دنیـا باقـی مانـد[«؟! 4

»همیـن کـه او رزق مقـّدر خـود را کـه خـدا مقـّدر کـرده بـود بـه دسـت آورد و 
مـّدت مقـّرر عمـرش بـه پایـان رسـید«.5 

»کمان های فناانگیز، تیرهای مرگ را به سوی او پرتاب کردند«.6 

»تمـام اماکـن و مسـاکن از سـلیمان خالـی گشـت. آن قـدرت و سـلطنت 
عجیـب کـه جـّن و انـس را تحـت سـیطرۀ خـود آورده بـود، از بیـن رفـت«. 7

»دیگـران آمدنـد و جـای او نشسـتند و جریـان کار گذشـتگان از بـرای شـما 
عبرت انگیـز اسـت«.8 

»کجا رفتند شاهان و شاهزادگان«؟!9

وِصیكْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْقَوی اهلِل«. 
ُ
کافى، ج 3، ص 422؛ »ا  .1

َمَعاَش«. 
ْ
یكُم ال

َ
یاَش َو أْسَبَغ َعل َبَسكُم الّرِ

ْ
ِذی أل

َّ
2. نهج البالغة، ص 262؛ »ال

یَماَن ْبَن َداُوَد؟ع؟ «
َ
كاَن َذِلک ُسل

َ
 ل

ً
َموِت َسِبیال

ْ
ِع ال

ْ
 أْو ِلَدف

ً
ما

َّ
َبَقاِء ُسل

ْ
ى ال

َ
 یِجُد ِإل

ً
 أَحدا

َ
ْو أّن

َ
ل

َ
3. همان؛ »ف

َفة«. 
ْ
ل ة َو َعِظیِم الّزُ ُبّوَ ْنِس َمَع الّنُ ِ

ْ
ِجّنِ َو اإل

ْ
ک ال

ْ
ُه ُمل

َ
َر ل ِذی ُسّخِ

َّ
4. همان؛ »ال

َته«. 
َ

ى  ُطْعَمَتُه َو اْسَتكَمَل ُمّد
َ
ا اْسَتْوف ّمَ

َ
ل

َ
5. همان؛ »ف

َمْوِت«. 
ْ
َفَناِء ِبِنَباِل ال

ْ
6. همان؛ »َرَمْتُه ِقِسى ال

ة«. 
َ
ل کُن ُمَعّطَ َمَسا

ْ
یاُر ِمْنُه َخاِلیة َو ال 7. همان، ص 263؛ »َو أْصَبَحِت الّدِ

ِعْبرة«. 
َ
اِلَفة ل ُقُروِن الّسَ

ْ
كْم ِفى ال

َ
 ل

َ
8. همان؛ »َو َوِرَثَها َقْوٌم آَخُروَن َو ِإّن

َعَماِلَقة«. 
ْ
َعَماِلَقة َو أْبَناُء ال

ْ
9. همان؛ »أيَن ال
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»چه شدند فرعون ها و فرعون زادگان«؟!1

»کجـا رفتنـد آنهـا کـه کوشـیدند پیامبـران را بکشـند و نـور رسـوالن خـدا را 
خامـوش کننـد و راه و رسـم سـتمگران را زنـده نگـه دارنـد«؟2

ــه زّریــن  ــز و بـ بر باد شده یک سر، با خاک شده یکسان3کـــســــری و تـــرنـــــج زر، پـرویـ

مرحـوم محـّدث قمـی؟وضر؟ در »سـفینة البحـار« از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می کنـد 

روزی جنـاب داوود؟ع؟ از شـهر خـارج شـد ودر بیابـان مشـغول بـه تـالوت زبـور شـد. 

ایـن  بـه  هـم  قـرآن  در  کردنـد.  هماهنگـی  او  بـا  پرنـدگان  و  درخت هـا  و  کوه هـا  تمـام 

مطلـب اشـاره شـده: 

>جنـاب داوود، تـالوت زبـور می کـرد و کوه هـا و پرنده هـا بـا او هماهنگـی 

می کردنـد...<.4 

عابدی باالی کوه، معبدی داشـت و از اجتماع مردم کناره گیری کرده و مشـغول 

عبـادت بـود. از صـدای همهمـۀ موجـودات پـی بـرد کـه جنـاب داوود؟ع؟ مشـغول 

تـالوت زبـور اسـت. ایـن خـود بـرای حضـرت داوود اعجـازی بـود. عابـد از بـاالی کـوه 

پاییـن آمـد و دسـت جنـاب داوود را گرفـت و بـا خـود بـه بـاالی کـوه و معبـد خـود بـرد. 

عابـد  آن  از  داوود  حضـرت  صحبـت،  ضمـن  در  بودنـد  کـه  صحبـت  مشـغول 

سـؤال کـرد کـه شـما در ایـن مّدتـی کـه مشـغول عبـادت هسـتی و از اجتمـاع و شـواغل 

ت بـردن از دنیـا در دلت پیدا 
ّ

بـر کنـاری، آیـا تـا بـه حال شـده اسـت هوس التـذاذ و لذ

اتش 
ّ

شـود؟ گفـت: بلـه! گاهـی ایـن میـل و هـوس در دلـم پیدا می شـود کـه از دنیـا و لذ

برخوردار شـوم. فرمود: وقتی هوس در دلت پیدا می شـود، چه می کنی که از آن حال 

َفَراِعَنة«. 
ْ
َفَراِعَنة َو أْبَناُء ال

ْ
1. نهج البالغة، ص 263؛ »أيَن ال

يَن«.  اِر َجّبَ
ْ
ُمْرَسِلیَن َو أْحیوا ُسَنَن ال

ْ
ِبییَن َو أْطَفُئوا ُسَنَن ال وا الّنَ

ُ
ِذيَن َقَتل

َّ
ّسِ ال 2. همان؛ »أيَن أْصَحاُب َمَداِئِن الّرَ

ِکِهیَن «.  کاُنوا ِفیها فا یٍم َو َنْعَمٍة  َکِر ُروٍع َو َمقاٍم  اٍت َو ُعُیوٍن َو ُز 3. سوره دخان، آیۀ 25؛ »َکْم َتَرُکوا ِمْن َجّنَ
یَر...«.  ِبی َمَعُه َو الّطَ  أّوِ

ُ
ْضاًل یا ِجبال

َ
ا ف َقْد آَتینا داُوَد ِمّنَ

َ
4. سوره سبأ، آیۀ 10؛ »َو ل
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منصـرف شـوی؟ گفـت: داخـل ایـن غـاری کـه در دامـن ایـن کـوه اسـت مـی روم؛ آنجا 

صحنـه ای هسـت و مـن آن را تماشـا می کنـم و ایـن هـوس از دلـم برداشـته می شـود. 

ـۀ 
ّ
بـا هـم بـه میـان غـار آمدنـد. دیدنـد تختـی از پـوالد اسـت و یـک ُجمُجمـه و کل

اسـتخوانی انسـان مـرده ای هـم روی آن تخـت افتـاده و مقـداری نیـز اسـتخوان های 

دسـت و پـای مـرده روی تخـت اسـت و لـوح آهنینـی کـه روی آن جمالتـی نوشـته 

شـده، در کنـار آن جمجمـه اسـت و آن جمـالت ایـن اسـت: 

»اسـم مـن ارواسـلم اسـت. مـن هـزار سـال سـلطنت کـردم، هـزار شـهر بنـا 

کـردم و بـا هـزار زن ازدواج کـردم. عاقبـت امـرم ایـن اسـت که خاک، بسـترم 

شـده و تخته سـنگ ها بالشـم گشـته و کرم ها و مورها و مارها، همسـایگان 
مـن شـده اند. پـس هـر کـس مـرا ببینـد، فریـب دنیـا را نمی خـورد«.1 

و لذا امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 

و  بــر حســب ظاهــر شــیرین  از دنیــا پرهیــز می دهــم. دنیــا  را  »مــن شــما 

شــاداب اســت ولــی محفــوف بــه شــهوات و اهــوای نفســانی و تمایــالت 
حیوانــی اســت«.2 

»ُسـرورش دوام نـدارد. انسـان از پیش آمدهـای ناگـوارش در امان نیسـت. 
فریبنـده ای زیـان آور اسـت و شـکم خواره ای هالک انگیز«.3 

حّقًا جمله ای از این کوتاه تر و پرمحتواتر نمی شود که فرموده است: 
»دنیا می فریبد و زیان می زند و می گذرد«.4 

ابی به انسـان نشـان می دهد و او را به دنبال خود می کشـد 
ّ

اّول چهرۀ خوب و جذ

كاَن آِخَر 
َ
َف ِبكٍر ف

ْ
ل
َ
َتَضْضُت ا

ْ
َف َمدیَنة َو اف

ْ
ل
َ
َف َسَنة َو َبَنیُت ا

ْ
ل
َ
كُت ا

َ
ٌم، َمل

َ
رواَسل

َ
َنا ا

َ
1. بحار األنوار، ج  14، ص 25؛ »ا

ْنیا«. 
ُ

َمْن َرآنى ال یْغَتّرُ ِبالّد
َ
َحیاُت جیرانى ف

ْ
ِحجاَرة َو ساَدتى َو الّدیداُن َو ال

ْ
راُب ِفراشى َو ال ْن صاَر الّتُ

َ
ْمری ا

َ
ا

َهواِت«. 
َ

ْت ِبالّش
َ

َوة َخِضَرة ُحّف
ْ
َها ُحل

َ
ِإّن

َ
ْنیا ف

ُ
ُرکُم الّد ِ

ّ
َحذ

ُ
ى ا ِاّنِ

َ
ا َبْعُد ف ّمَ

َ
2. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 164؛ »ا

ة«.
َ
ال ة َغّوَ

َ
کال اَرة أ اَرة َضّرَ ْجَعُتَها َغّرَ

َ
3. همان؛ »ال َتُدوُم َحْبَرُتَها َو ال ُتْؤَمُن ف

.» ْنیا َتُغّرُ َو َتُضّرُ َو َتُمّرُ
ُ

4. همان، ص 548؛ »الّد
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و همیـن کـه آدمـی را بـه دام و کمنـد خویـش انداخـت، انـواع گرفتاری هـا و مشـکالت 

بـر سـرش می ریـزد و رد می شـود و او را تنهـا می گـذارد. 

»بنابرایـن چـه اعتبـاری دارد آن سـاختمانی کـه علی الـّدوام اجزایـش در 

حـال فروریختـن اسـت ]عمـری کـه بـا هـر نفسـی کـه می کشـیم خشـتی از 
آن جـدا می کنیـم[«.1  سـاختمان 

»آنچــه را خــدا بــر شــما واجــب کــرده، بــر خــود واجــب بدانیــد و دنبالــش 

برویــد«.2 

را  شـما  اینکـه  از  پیـش  بشـنوانید  خـود  گوش هـای  بـه  را  مـرگ  »نـدای 
 3 بخواننـد«.

پنبـه را از گوش هـای خـود بیـرون بیاوریـد تـا بانـگ جنـاب عزرائیل؟ع؟ هـم اکنون 

به گـوش قلبتان برسـد. 

»قبـل از اینکـه شـما را بـا اضطـرار از ایـن دنیـا بیرون بکشـند، خودتان خود 
را بیرون بکشـید«.4

همین اآلن ندای مرگ را به گوشتان برسانید. 

»انسان های عاقل و بیدار، گر چه در دنیا میان مردم هستند و می خندند؛ 

اّما در دلشان می گریند ]آنها قلبشان گریان است ، اگر چه چهره شان در 
میان مردم خندان است[«.5 

و  باطـن دارای غّصـه  اّمـا در  مـردم خوشـحالند  میـان  بـه ظاهـر  »اگـر چـه 
فراواننـد«.6  انـدوه 

ِبَناِء«. 
ْ
َما َخیُر َداٍر ُتْنَقُض َنْقَض ال

َ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 168؛ »ف

یكْم ِمْن َطِلَبِتكْم«. 
َ
َتَرَض اهلُل َعل

ْ
وا َما اف

ُ
2. همان؛ »اْجَعل

َمْوِت آَذاَنكْم َقْبَل أْن یْدَعى  ِبكْم«. 
ْ
3. همان؛ »َو أْسِمُعوا َدْعَوة ال

ْن َتمُوُتوا«. 
َ
4. األصول الستة عشر، ص 159؛ »ُموُتوا َقْبَل ا

وُبُهْم َو ِإْن َضِحكوا«.
ُ
ْنیا َتْبكى ُقل

ُ
اِهِديَن ِفى الّد  الّزَ

َ
5. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 168؛ »ِإّن

ِرُحوا«. 
َ
 ُحْزُنُهْم َو ِإْن ف

ُ
6. همان؛ »َو یْشَتّد
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اینــان تــا کــی غمگیننــد؟ تــا موقعــی کــه بــه ســالمت ایمــان، از صــراط بگذرنــد و 

بــه در ورودی بهشــت برســند و از َخَزنــۀ بهشــت، ایــن نــدای فرح بخــش را بشــنوند کــه 
وهــا خاِلِدیــَن<.1

ُ
یکــْم ِطْبُتــْم َفاْدُخل

َ
می گوینــد: >... َســالٌم َعل

تا زمانی که به آنجا نرسیده اند، انسان های عاقل همیشه غمگینند؛ می گویند، 

نمی دانم کارم به کجا منتهی خواهد شد. اآلن در مسجد و در صف جماعت و در 

محراب عبادت و روی منبر ارشاد و هدایتم ولی در عین حال عاقبت کارم معلوم 

نیست که به کجا خواهد رسید؟ فردا چه حالی خواهم داشت و دم جان دادن به 

چه حالی خواهم رفت؟ شب اّول قبر و برزخ چگونه بر من خواهد گذشت؟ انسان 

باید علی الّدوام به درگاه خدا تضّرع و به اولیای خدا توّسل داشته باشد. 

آیا حرص ورزیدن در همه جا ناپسند است؟ 

>اکثـر مـردم هـر چنـد تـو اصـرار بـر ایمـان آوردنشـان داشـته باشـی، ایمـان 

نمی آورنـد<.2 

سـخت  مـردم،  ایمـان  بـرای  اکـرم؟ص؟  رسـول  کـه  می شـود  اسـتفاده  آیـه  ایـن  از 

ـْو َحَرْصـَت<؛ یعنـی هـر چنـد تـو حـرص 
َ
حریـص اسـت و ولـع دارد کـه می فرمایـد: >َو ل

نمی آورنـد.  ایمـان  اکثرشـان  باشـی،  ایمانشـان داشـته  بـر 

حـرص همـه جـا کـه بـد نیسـت. حـرص در امـور دنیـوی از مهلـکات اسـت اّمـا در 

امـور معنـوی، حـرص و ولـع و شـّدت اشـتیاق، ممـدوح اسـت. لـذا رسـول اکـرم؟ص؟ 

بـرای دعـوت مـردم بـه توحیـد و هدایتشـان بـه صـراط مسـتقیم و سـعادت ابـدی، 

1. سوره زمر، آیۀ 73. 
ْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنیَن<. 

َ
اِس َو ل کَثُر الّنَ 2. سوره يوسف، آیۀ 103؛ >َو ما أ
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حـرص و ولعـی عجیـب دارد، تـا آنجـا کـه گویی از شـّدت غّصه و غـم می خواهد دق 

کنـد کـه چـرا مـردم مسـلمان نمی شـوند و خود را به آتـش جهّنم می افکننـد. چنان که 

خـدای تعالـی می فرمایـد: 

>تـو ]ای پیامبـر[ گویـی می خواهـی بـه خاطـر ایمـان نیـاوردن آنهـا بـه ایـن 

قـرآن، جـان خـود را از شـّدت تأّسـف از دسـت بدهـی<.1 

این شـّدت عالقۀ رسـول اهلل؟ص؟ اسـت به اینکه بشـر، راه سـعادت خود را بیابد. 

مثـل پـدر مهربانـی کـه دایـم می کوشـد بّچۀ بازیگوشـش بـه راه بیاید و خـود را بدبخت 

و بی سـرو سـامان نسـازد وقتـی می بینـد او گـوش بـه حرفـش نمی دهد، طبیعی اسـت 

کـه سـخت ناراحـت می شـود و از شـّدت غّصـه و غـم می خواهـد خـود را بکشـد و 

احیانـًا مشـت بـر سـر خـودش می کوبـد و صـورت و سـینۀ خـود را زخـم می کنـد که چرا 

ایـن بّچـه بـه راه نمی آیـد. رسـول اهلل؟ص؟ آن پـدر مهربان بشـر نیز این چنیـن به بندگان 

خـدا محّبـت دارد و خـدا دربـاره اش فرموده اسـت: 

>مـا تـو را بـرای تمـام جهانیـان سـبب رحمـت قـرار داده و برای هدایتشـان 

فرستاده ایم<.2 

هـر  و می گوینـد،  بقـا دارنـد  تنـازع  قانـون  نـام  بـه  قانونـی  علمـای علـوم طبیعـی، 

موجـودی سـعی می کنـد موجـود ضعیف تـر از خـود را فانـی در خـود کنـد و خـودش را 

ابقـا کنـد. ایـن منطـق آنهاسـت. 

عرفای اسالمی هم بیانی دارند و می گویند، همۀ موجودات مظاهر ذات اقدس 

حّقند و هر موجودی می خواهد در حّد خودش مّتصف به صفات الهیه بشود. 

هـر  لـذا  اسـت.  نداشـتن  و شـریک  یکتایـی  و  از جملـۀ صفـات خـدا، وحـدت 

موجـودی از آن نظـر کـه مخلـوق خداسـت، می کوشـد در هـر کمالـی خـود را یکتـا کند 

 .>
ً
َحِدیِث أَسفا

ْ
ا ال

َ
ْم يْؤِمُنوا ِبهذ

َ
ک باِخٌع َنْفَسک َعلى  آثاِرِهْم إْن ل

َّ
َعل

َ
ل

َ
کهف، آیۀ 6؛ >ف 1. سوره 

ِمیَن<. 
َ
عال

ْ
 َرْحَمة ِلل

ّ
ک إال نا

ْ
2. سوره انبیاء، آیۀ 107؛ >َو ما أْرَسل
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و شـریک نداشـته باشـد. در واقـع می کوشـد وجـود خـودش را گسـترش داده و بقیـه 

را تحت الّشـعاع وجـود خـود قـرار دهـد. نبـات می کوشـد خـاک را در خـودش هضـم 

نبـات بشـود.  را گسـترش بدهـد؛ گویـی می خواهـد همـۀ عالـم،  کنـد و وجـود خـود 

او سـعی می کنـد همـۀ عالـم را بـه رنـگ خـودش و به صـورت خـودش درآورد و همـه 

نبـات بشـوند. حیـوان هـم می کوشـد عالـم نبـات را در خـود هضـم کنـد و وجـود خـود 

را توسـعه دهـد؛ در همـه جـا حیوانیـت گسـترش یابـد. انسـان هـم که قوی تـر از حیوان 

اسـت می کوشـد پایین تـر از خـودش را در خـودش هضـم کنـد و وجـود خـود را توسـعه 

دهـد. گویـی می خواهـد در همـه جـا چهـرۀ انسـانیت را مشـاهده نمایـد. همیـن طـور 

مرتبـه بـه مرتبـه بـاال مـی رود تـا بـه آن مقـام اعالیـی می رسـد کـه دیگـر فـوق او هیـچ 

کمالـی نیسـت.1 

بـر اسـاس  انسـان قوی تریـن موجوداتنـد،  کـه در عالـم  انبیـاء؟مهع؟  نیـز  حضـرات 

همین سـّنت الهیه سعی شـان این اسـت که سـایر افراد بشـر را همانند خود سـازند. 

سـّنت ربوبیـت کـه بـه معنـای تکمیـل ناقـص اسـت، در همـه جـا کار می کنـد. نبات 

می خواهـد در عالـم خـودش ربوبیـت داشـته باشـد و مرتبـۀ ناقـص را کـه جماد اسـت 

داشـته  ربوبیـت  خـودش  عالـم  در  می خواهـد  هـم  حیـوان  برسـاند.  کمـال  حـّد  بـه 

باشـد و مرتبـۀ ناقـص را کـه نبـات اسـت تکمیـل کنـد. انسـان نیـز می خواهـد در عالم 

خـودش ربوبیـت داشـته باشـد و ناقـص را کامـل کنـد و بـه بیـان دیگـر، سـّنت دعـوت 

و هدایـت، در عالـم جریـان دارد. همـۀ موجـودات مظهـر اسـم )یـا هـادی( هسـتند و 

همـه می خواهنـد در حومـۀ وجـود خـود هدایـت کننـد و موجـودات پایین تـر از خـود را 

بـه سـوی خـود بکشـند و بـاال بیاورنـد. انبیـاء ؟مهع؟  نیـز روی همیـن سـّنت، بـا حـرص 

و ولـع و اشـتیاق می کوشـند هـر کـه را پایین تـر از خودشـان اسـت، بـه حـّد خودشـان 

برسـانند و ماننـد خـود سـازند، نـه اینکـه آن را از بیـن ببرنـد. می خواهنـد او را بـر شـهپر 

ْکَراِم<.  ِ
ْ

ِل َواإل
َ

َجال
ْ
َك ُذو ال ِبّ َيْبَقٰى َوْجُه َر اٍن * َو

َ
ْیَها ف

َ
 َمْن َعل

ُ
1. سوره رحمن، آیات 26 و 27؛ >ُکّل
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وحـی بنشـانند و بـه عالـم قـدس ربوبـی نزدیـک کننـد. 

مـرغ را می بینیـم کـه تخم هـا را زیـر بـال و پـر خـود می گیـرد و مّدتـی روی آن تخم هـا 

خـودش  غریـزۀ  و  طبـع  اقتضـای  بـه  هـم  مـرغ  چیسـت؟آن  منظـورش  می خوابـد. 

می خواهـد از همیـن سـّنت تبعّیـت کنـد. او هـم در عالم خـودش می خواهد ربوبیت 

کنـد و ناقـص را کامـل گردانـد. آن تخم هـای بی جان را جاندار سـازد و اشـیای بی بال 

و پـر را، دارای بـال و پـر گردانـد. می کوشـد عکـس خـود را در آینه هـای متعـّدد ببینـد 

و صـدای خـود را از صدهـا حنجـره بشـنود. می خواهـد آن تخم هـا هـم مثـل خـودش 

جانـدار و بـال و پـردار شـوند. آنهـا هـم پـرواز کننـد و در حـال جمـود و رکـود نماننـد و 

صـدای مادرشـان را از حنجـرۀ خودشـان در عالـم پخـش کننـد. 

ایـن سـّنت هدایـت و سـّنت دعـوت و سـّنت ربوبیـت اسـت کـه در همـه جـای 

می کوشـند  تمـام  اشـتیاق  و  ولـع  و  حـرص  انبیـاء ؟مهع؟   بـا  اسـت.  جریـان  در  عالـم 

انسـان ها را از لجنـزار بهیمیـت و سـبعیت بیـرون بکشـند و بـر شـهپر آسـمانی خـود 

بنشـانند و در اوج آسـمان قـرب خـدا، بـه پـرواز درآورنـد ولـی یالالسـف کـه اکثـر مـردم 

باالتـر دیگـر  ایـن  از  و می پندارنـد  زندگـی پسـت خویـش عـادت کرده انـد  بـه همیـن 

زندگـی نیسـت و اگـر ایـن را از آنـان بگیرنـد، نابـود می شـوند؛ غافـل از اینکـه آنهـا را 

می برنـد:  باالتـر 

>هـر چـه تـو ]ای پیامبـر![ اصـرار بورزی و حرص و ولع از خود نشـان بدهی 

که مؤمنشـان گردانی، اکثرشـان مؤمن نمی شوند<.1 

بلکـه آنهـا هـم بـر اسـاس همـان سـّنت می خواهنـد همـه را بـه رنـگ خودشـان 

اعظـم؟ص؟  رسـول  اهلل  گرداننـد.  عصیـان  و  طغیـان  لبـاس  بـه  ملّبـس  و  درآورنـد 

می خواهـد ابوسـفیان را مثـل خـود سـازد، ابوسـفیان نیـز می خواهـد پیامبـر را ماننـد 

ْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنیَن<.
َ
اِس َو ل کَثُر الّنَ 1. سوره يوسف، آیۀ 103؛ >َو ما أ
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خـود سـازد. ایـن تنـازع پیوسـته در عالـم وجـود دارد؛ حال آن تنازع بقایـی که ماّدیون 

می گوینـد، اگـر ایـن باشـد کـه گفتیـم، بسـیار قانـون سـازنده و تکامـل بخشـی اسـت 

ولـی اگـر بـه معنـای ماالنـدن و بلعیـدن هـر موجـود ضعیـف توّسـط موجـودی قـوی 

باشـد، می گوییـم، ایـن قانونـی نیسـت کـه در نظـام خلقـت امضـا شـده باشـد. 

آثار مهلک رذیله ی نکوهیده ی حسد

بایـد بگوییـم رذیلـه ی حسـد کـه ریشـه ی ایمـان و حسـنات را می خشـکاند - در 

حـاالت روحـی بسـیاری از مـا آثـارش پیداسـت. 

امـور  از  امـری  کـه در  و عبـادت  و دعـا  اهـل ذکـر  آدم مؤمـن صالح العمـل  نفـر  دو 

زندگـی از کسـب و کار و تجـارت، ریاسـت و سیاسـت و...بـا هـم رقابـت دارنـد، بـه 

یکدیگـر حسـد می ورزنـد و هـر یـک از پیـش افتـادن دیگـری و افزایـش محبوبّیتـش 

در میـان مـردم رنـج می بـرد و تـا آنجـا کـه بتوانـد در تضعیـف شـخصّیت اجتماعـی 

او تـالش می کنـد و حـال آنکـه انسـان باایمـان می دانـد هـر کـه هـر چـه دارد، خـدا بـه او 

داده و فرمـوده اسـت: 
>...ما معیشت آنها را در بینشان در زندگی دنیا تقسیم کرده ایم...<.1

بـر اسـاس مصلحـت حکیمانـه داده اسـت،  کـه هـر چـه داده  بـه هـر  خـدا هـم 

حکیمانـه  را  او  تقسـیم  و  دارد  خـدا  کار  بـه  اعتـراض  واقـع  در  حسـود  آدم  بنابرایـن 

نمی دانـد و خـود توّجـه بـه ایـن فکـر کفرآمیـز خـود نـدارد. حاصـل اینکـه تـا آدمـی بـه 

فکـر اصـالح نفـس خویـش و پاکسـازی آن از ایـن رذائـل نیفتـد، توانایـی پـرواز و صعود 

ْنیا...<. 
ُ

َحیاِة الّد
ْ
1. سوره زخرف، آیۀ 32؛ >...َنْحُن َقَسْمنا َبیَنُهْم َمِعیَشَتُهْم ِفى ال
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بـه عالـم قـرب خـدا نخواهـد داشـت. 

و جـان،  روح  کـه  بـود  الـی اهلل خواهـد  اثرگـذار در صعـود  وقتـی  اعمـال صالحـه 

َکِلـم َطیـب شـده باشـد بـاال رونـده روح پـاک اسـت و عمـل صالـح، بـاال برنـده ی آن 

اسـت. روح، راکـب اسـت و عمـل صالـح َمرکـب و بدیهی اسـت همانگونه که راکب 

بی مرکـب بـه مقصـد نمی رسـد، مرکـب بـی راکـب هـم لغـو اسـت و بی ثمـر. 

انسـان اسـت و روح  بـه تطهیـر و تهذیـب روح  انبیـاء؟مهع؟ معطـوف  توّجـه  تمـام 

آنچنـان بـزرگ اسـت کـه خدایـش آن را بـه خـود نسـبت داده و فرمـوده اسـت: 
>...من از روح خودم در او دمیدم...<.1

برای  یعنی  است،  تشریفی«  »اضافه ی  اصطالحًا  خدا،  به  روح  اضافه ی  البّته 

نشان دادن عظمت و شرافت روح، آن را به خود نسبت داده و فرموده است: روح 

من، وگرنه خدا که مثل ما مرّکب از جسم و روح نیست. پس بر انسان عاقِل عارف 

به این موقعیت بسیار بزرگ خود، الزم است که این شرِف انتساب به خدا را حفظ 

کند و بر آن بیفزاید تا به هنگام انتقال از این عالم واقعًا روح، الهی شده باشد و لذا 

برای افزودن به این شرافت، دستور شبانه روزی نماز داده و فرموده است: 
>...نماز را به پا دار ]تا پیوسته به یاد من و با من باشی[<.2 

معلـوم می شـود بـه یـاد خـدا بـودن و بـا خـدا بـودن تنهـا شـرافت و کرامـت مقصـود 

از آفرینـش انسـان اسـت و آن هـم بـه دسـت نمی آیـد جـز از طریـق اقامـه ی نمـاز، اّمـا 

نـه آن نمـازی کـه مـن و امثـال مـن می خوانیـم کـه در آن بـه یـاد همـه چیـز و همـه کـس 

می افتیـم جـز خـدا و حـال آنکـه الم >لذکـری< در ایـن آیـه ی شـریفه به اصطـالح اهل 

ادب »الم غایـت« اسـت کـه نشـان می دهـد تمـام هـدف و غایـت اصلـی از تشـریع 

نمـاز، ایـن اسـت کـه بـر اثـر تـداوم ایـن امـر عبـادی، یـاد خدا و توّجـه قلب بـه خدا یک 

1. سوره حجر، آیۀ 29؛ >...َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحى...<.
الَة ِلِذْکِری<. 2. سوره طه، آیۀ 14؛ >...أِقِم الّصَ
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نیـروی ثابـت حاکـم بـر سراسـر زندگی انسـان گردد و انسـان در همه جـا و در همه حال 

از رفتارهـا و گفتارهایـش جـز اطاعـت امـر و نهـی خـدا و اجـرای فرامین خـدا وظیفه ای 

بـرای خود نشناسـد. 

ـاَك َنْسـَتعیُن< او منحصـر بـه وقـت نمـاز نباشـد، بلکـه در  ـاَك َنْعُبـُد َو ِإّیَ گفتـن >ِإّیَ

محّل کسب و کار و پشت میز اداره و در کالس درس و اطاق طبابت و مرکز سیاست 

و تدبیـر امـور مملکـت و...همـه جـا خـدا را حاضـر و ناظـر ببینـد و زبـان جانـش }ایاک 

نعبـد و ایاک نسـتعین باشـد. 

ایـن اسـت ذکـر خـدا و یـاد خـدا کـردن بـه معنـای واقعـی کـه محصـول نمـاز بـه 

معنـای واقعـی اسـت، وگرنـه هـر چنـد سـاعتی یـک بـار رو بـه قبلـه ایسـتادن و افعالـی 

بـه صـورت قیـام و رکـوع و سـجود انجـام دادن و بعـد دنبـال کارهـای معمولی و عادی 

رفتـن و در رفتـار و گفتـارش هیچ یـک از فرامیـن خـدا را بـه حسـاب نیـاوردن و بی پـروا 

مرتکـب گنـاه گشـتن و فرضـًا در همـان حـال تسـبیح بـه دسـت گرفتـن و سـبحان اهلل 

 اهلل بـه زبـان جـاری کـردن، ایـن در واقـع خـدا را فرامـوش کـردن 
ّ

و الحمـدهلل و ال الـه اال

اسـت و نمـاز را زیـر پـا نهـادن، زیـرا خـدا فرمـوده اسـت: 

>به راسـتی کـه نمـاز  ]بـه معنـای واقعـی اش نیرویـی اسـت کـه آدمـی را[ از 
ارتـکاب گنـاه و فحشـاء و منکـر بـاز مـی دارد...<.1

ذکـر حقیقـی، توّجـه بـه خـدا و حاضـر و ناظـر دیـدن او در همـه جـا و در همـه حـال 

اسـت، نـه فقـط تلّفـظ و تحـّرک زبـان اسـت در دهـان. 

در حقیقـت نیسـتی ذاکـر بـدانتــا فراموشــت نگــردد غیــر حــق 

زبــانچــون فراموشــت شــود مــادون او نجنبانــی  گرچــه  ذاکــری 

ُمْنَكِر...«.
ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
الَة َتْنهى  َعِن ال  الّصَ

َ
1. سوره عنكبوت، آیۀ 45؛ »...إّن
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راه و رسم مّتقی شدن

مــردم بــاور دارنــد کــه نّجــار خــوب و بّنــای خــوب و نّقــاش و خّطــاط و مهنــدس و 

دکتــر خــوب شــدن زحمــت دارد. انســان بایــد بســیار زحمــت بکشــد، درس بخوانــد، 

خــون دل بخــورد، بی خوابی هــا و رنــج ســفر و غربــت را تحّمــل کنــد تــا مثــاًل یــک 

دکتــر یــا مهنــدس یــا ُکشــتی گیر خــوب بشــود. قهرمــان ُکشــتی شــدن خیلــی زحمــت 

دارد. آن قــدر دســت و پایــش می شــکند و زمیــن می خــورد و عــرق می ریــزد تــا قهرمــان 

ُکشــتی بشــود. همــه ایــن مطلــب را بــاور دارنــد اّمــا باورشــان نمی شــود کــه متدّیــن 

ــوان  شــدن، مّتقــی شــدن و خداشــناس شــدن زحمــت دارد. قهرمــان توحیــد و پهل

ــی  ــت. خیل ــادگی نیس ــن س ــه ای ــه ب ــن مرتب ــه ای ــیدن ب ــت دارد. رس ــدن زحم ــوا ش تق

خــون دل خــوردن می خواهــد. 

خیلی دندان روی جگر گذاشتن و ُمْشَتهیات نفسانی را زیر پا نهادن می خواهد. 

انسان خیلی خوردنی ها را نباید بخورد. خیلی نوشیدنی ها را نباید بنوشد. خیلی 

شنیدنی ها را نباید بشنود. کسب و کارها را باید کنترل کند. خشم و غضب ها را 

قرآن  ندای  برای همین  مّتقی شود.  انسان  تا  دارد  بخورد. خیلی زحمت  فرو  باید 

بلند است که: 

اگـر می خواهیـد رسـتگار شـوید، بایـد کار کنیـد. ای بـاورداران! بـا شـما صحبـت 

می کنیـم؛ شـما کـه مسـأله ی خـدا و قیامـت و دیـن باورتـان شـده. کار کنیـد؛ راکـع 

و سـاجد باشـید؛ نـزد خـدا خاضـع و فرمانبـر باشـید؛ سـرکش و گردنکـش نباشـید؛ 

کارهـای خیـر انجـام بدهیـد تـا شـاید بـه فـالح برسـید.1 همچنیـن می فرمایـد: 

خاضـع  نمـاز  در  کـه  آنـان  رسـیدند.  رسـتگاری  بـه  ایمـان  اهـل  >همانـا 

كْم ُتْفِلُحوَن<.
َّ
َعل

َ
َخیَر ل

ْ
وا ال

ُ
َعل

ْ
كْم َو اف ّبَ ِذيَن آَمُنوا اْرکُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َر

َّ
1. سوره حج، آیۀ 77؛ >یا اّيها ال
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وخاشـع هسـتند و آنها که از لغو و سـخن باطل پرهیز می کنند و کسـانی که 

زکات مـال خـود را می دهنـد و آنهـا کـه دامنشـان را حفـظ می کننـد مگـر در 

کـی که هیـچ مالمتی در این کار نیسـت... 
ْ
مـورد همسرانشـان یـا کنیـزان ِمل

بهشـت فـردوس، ارث آن خوبـان و منزلـگاه ابـدی آن پـاکان اسـت<.1 

فـردوس و جّنـت و حیـات ابـدی در گـرو صفـات و اعمالی اسـت کـه مؤمن دارای 

آنهـا اسـت. از جملـه اینکـه در نمـاز خاشـع اسـت. اگـر مـا از اّول عمرمـان حسـاب 

کنیـم، معلـوم نیسـت کـه حّتـی یـک نمـاز را بـا خشـوع خوانـده باشـیم. آن نمـازی کـه 

ُمْنَکـر« اسـت. نمـازی کـه جلـوی بدی هـا را می گیـرد. آدمی 
ْ
»َتْنهـٰی َعـِن ْالَفْحشـاء َو ال

کـه نمـاز بـا حضـور قلـب بخوانـد، رباخـوار و رشـوه خوار و کالهبـردار نمی شـود. دروغ 

نمی گویـد. خیانـت نمی کنـد. مـا چنـد نمـاز بـه این شـکل در زندگیمان داریـم؟ »َعِن 

ْغـِو ُمْعِرُضـوَن«؛ 
َّ
الل

مردمـی کـه بخواهنـد بـه فـالح برسـند بایـد از لغو اعراض کننـد. زندگی مـا غرق در 

لغـو اسـت. مـا در آغـوش لغـو زندگـی می کنیـم. خانه های مـا همه پر از لغو اسـت. این 

فیلمهـا کـه نشـان می دهنـد آیـا لغـو نیسـت؟ ایـن صداهـا کـه بـه گـوش می رسـند، لغو 

نیسـت؟ قسـمت زیـادی از اوقـات شـبانه روزی جـوان و بّچه های مـا را همین لغوّیات 

می گیـرد. مقابـل ایـن فیلمهـا می نشـینند و نـگاه می کننـد. اینهـا بدآمـوزی دارنـد. اگـر 

هـم بدآمـوزی نداشـته باشـند تضییـع وقـت می کننـد. اگـر زمـان سـابق چنـد سـینما و 

آن هـم در خـارج خانه هـا بـود، حـاال در همـه ی خانه هـا سـینما هسـت! گاهـی اوقـات 

در هر اتاقی یک سـینما وجود دارد. تلویزیون به همه جا رفته اسـت. قرآن فرمود اهل 

ایمـان کسـانی هسـتند کـه از لغوّیـات اعـراض می کننـد و از آن روی گرداننـد و نفـرت 

ْغِو 
َّ
الل َعِن  ُهْم  ِذيَن 

َّ
ال َو   * ِفى َصالِتِهْم خاِشُعوَن  ُهْم  ِذيَن 

َّ
ال  * ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َح 

َ
ل

ْ
أف >َقْد  11؛  تا   1 آیات  مومنون،  1. سوره 

كْت أیماُنُهْم 
َ
 َعلى  أْزواِجِهْم أْو ما َمل

ّ
ِلُفُروِجِهْم حاِفُظوَن * إال ِذيَن ُهْم 

َّ
ال َو  وَن * 

ُ
کاِة فاِعل ِللّزَ ِذيَن ُهْم 

َّ
ال َو  ُمْعِرُضوَن * 

ِفْرَدْوَس ُهْم ِفیها خاِلُدوَن<.
ْ
ِذيَن يِرُثوَن ال

َّ
وِمیَن... ال

ُ
ُهْم َغیُر َمل

َ
إّن

َ
ف
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وَن<؛ 
ُ
کاِة فاِعل دارنـد. آیـا مـا از آن دسـته هسـتیم؟ سـپس می فرمایـد: >ِللـّزَ

انفاقـات مالـی هـم دارنـد. هرچـه از حقـوق الهـی و حقـوق بنـدگان خـدا بـه آنـان 

ـق گرفتـه ادا می کننـد. اینهـا مفلحنـد. مـا کـه دنبـال فـالح و رسـتگاری می گردیـم 
ّ
تعل

بایـد ایـن صفـات را داشـته باشـیم. مراعـات همـه ی ایـن احـوال خیلـی زحمـت و 

رنـج دارد. اگـر اینهـا را رعایـت کردیـم آنوقـت اسـت کـه بـه مقـام تقـوا نائـل شـده ایم.

خبر دادن از عالم غیب نشانه ی تقواست؟

مطلبـی کـه بایـد بـه آن توّجـه داشـت، ایـن کـه آن بصیـرت و روشـندلی کـه قـرآن 

کـه بعضـی  نهانـی اسـت  اّطالعـات  از بعضـی  پیـدا می شـود، غیـر  تقـوا  از  می گویـد 

اشـخاص پیدا می کنند و از گذشـته و آینده و از مافی الّضمیر انسـان خبر می دهند. 

نبایـد گـول اینهـا را بخوریـم. اینهـا از تقـوا به وجـود نیامـده اسـت. بعضـی هسـتند کـه 

از راه نامشـروع، ریاضت هـا می کشـند تـا چنـان می شـوند کـه یـک نـوع آگاهـی پیـدا 

م شـده خبر می دهند. 
ُ
می کننـد و از آینـده خبـر می دهنـد. گاهـی هم از گذشـته یا از گ

آنچـه را در فکـر شـما می گـذرد می گوینـد و گاهـی هـم درسـت می گوینـد. ولـی گـول 

نـزد  آگاهـی رسـید، مقـّرب  از  ایـن درجـه  بـه  کـه  را نخوریـد. خیـال نکنیـد هـر  اینهـا 

خداسـت و انسـان می توانـد خـود را بـه او بسـپارد و حّتـی حقیقـت دیـن را هـم در او 

جسـتجو کنـد! 

برخـی خیـال می کننـد اینهـا آدم هـای وارسـته ای هسـتند و می شـود دنبالشـان 

رفـت و می گوینـد برویـم حّتـی حقایـق دیـن و قرآنمـان را از او بیاموزیـم. ایـن اشـتباه 

کـه  را  کـم ظرفیتنـد. کوچکتریـن مطلبـی  کـه  افـرادی هسـتند  اسـت.  بزرگـی  بسـیار 

نشانشـان می دهنـد، اّدعـای طاووسـی می کننـد. عـّده ای بی خبـر و سـاده لوح هـم 
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دنبالشـان را می گیرنـد و بـه مفاسـد و انحرافـات عمیـق می افتنـد. آن روشـندلی کـه 

از طریـق تقـوا پیـش می آیـد، از سـنخ الهـی اسـت و ایـن غیب گویـی نوعـی از القائات 

شـیطانی اسـت. تشـخیص آن بسـیار مشـکل اسـت. 

نقـل می کننـد که ایشـان گفتـه  از صاحـب کتـاب »قصص العلمـاء«  را  قّصـه ای 

ـب می گفـت: من وقتی به مشـهد رفتم، مّدتی آنجا 
ّ
اسـت: عمـوی مـن ماّلعبدالمطل

مانـدم و مجـاور بـودم. بـه مـن گفتنـد: اینجـا درویشـی هسـت کـه امـور خارق العـاده از 

او صـادر می شـود و از مـا فی الّضمیـر اشـخاص و از گذشـته و آینـده خبـر می دهـد. 

طـّی االرض دارد. در یـک لحظـه خـود را بـه هـر نقطـه ای کـه می خواهـد می رسـاند. 

مـن گفتـم: دلـم می خواهـد او را ببینـم. سـعی فـراوان کـردم تـا او را دیـدم و بـا او رفیـق و 

مأنـوس شـدم. بعـد از مّدتـی یـک روز بـه او گفتـم: حاال که ما رفیق شـدیم من حّقی به 

گـردن تـو پیـدا کـردم، می خواهـم رمـوز آن چیزهایـی کـه می دانـی را بـه مـن یـاد بدهی. 

مثـاًل تـو طـّی االرض داری، می خواهـم بـه مـن یـاد بدهـی کـه در یـک لحظـه خـودم را 

مثـاًل بـه کربـال یـا مّکه برسـانم. 

او گفـت: تـو قابـل نیسـتی. مّدتـی اصـرار کـردم تـا عاقبـت گفـت: حـال کـه اصـرار 

اینجـا  کـه  را  مـردی  ایـن  اینکـه  اّول  یـاد می دهـم.  تـو  بـه  بـه دو شـرط  مـن  می کنـی، 

خوابیـده )و اشـاره کـرد بـه مرقـد مطّهـر امـام رضـا؟ع؟( امـام ندانـی و ُمنکـِر شـوی و 

اعتقـاد بـه امامتـش نداشـته باشـی.  ایـن را کـه گفت، من وحشـت کـردم. یعنی چه؟ 

اعتقـاد بـه امامـت بـا جـان مـن برابـری می کنـد. اسـاس و روح دیـن مـن اعتقـاد بـه 

امامـت اسـت. بـه فکـر فـرو رفتـم. بعد گفتم: شـرط دّوم چـه؟ گفت: شـرط دّوم  اینکه 

لـوُة َعُمـوُد الّدیِن«؛  یـک هفتـه هـم نمـاز نخوانـی. پیـش خـود گفتـم: یعنی چـه؟ »َالّصَ

بـه مـن پیشـنهاد کـرد.  را  نمـاز نباشـد، اصـاًل دیـن نیسـت.  ایـن دو شـرط سـنگین 

بعـد مـن بـا خـودم فکـر کـردم کـه اعتقـاد بـه امامـت امـر قلبـی اسـت. بـه او می گویـم، 

معتقـد نیسـتم و در دل معتقـدم، اعتقـادم از بیـن نمـی رود. نمـازم را هـم در خلـوت 
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می خوانـم، او کـه همیشـه نـزد مـن نیسـت. بـه او می گویـم، نخوانـدم. 

بـه او گفتـم: بسـیار خـوب هـر دو شـرط را قبـول کـردم. او رفـت و وقـت نمـاز رسـید. 

مـن وضـو گرفتـم و در خلـوت بـه نمـاز ایسـتادم. تـا بـه نمـاز  ایسـتادم، ناگهـان آقـای 

درویـش در مقابـل مـن پیـدا شـد؛ بـا اینکـه درهـا بسـته بـود. بـا تنـدی بـه مـن گفـت: 

نگفتـم تـو قابـل نیسـتی؟ این را گفت و ناپدید شـد و دیگـر او را ندیدم. دیدم عجیب 

اسـت!  ایـن آدم از در بسـته وارد شـده و از مـا فی الّضمیـر مـن هـم خبـر دارد. در حالـی 

کـه ایمـان و اعتقـادی نـدارد و نمـاز هـم نمی خوانـد و اصـاًل بی دیـن اسـت!! 

 ایـن گونـه افـراد هسـتند کـه از راه شـرعی بـه ایـن مقـام نرسـیده اند. از راه تقـوی 

کـه  نمی کنـد. کسـانی  را ضایـع  اجـر کسـی  کـه  اسـت  بنایش ایـن  نیسـت. خداونـد 

زحمت هـا و ریاضت هـا کشـیده اند، اگـر چـه بـرای رسـیدن بـه منافع ماّدی باشـد، در 

دنیـا چیـزی بـه آنهـا می دهـد. اّمـا آخـرت را ندارنـد. 

آنهایـی کـه بـرای نقدینـه ی دنیـا زحمـت کشـیده اند، خـدا بـه آنهـا در ایـن دنیـا 

فرمـوده:  همچنیـن  و  می دهـد1  چیـزی 

>من هیچ عملی از هیچ مرد و زنی را بی مزد نمی گذارم...<.2 

حّتـی بـه شـیطان هـم داده اسـت، چـون شـیطان زیاد زحمت کشـیده بود. شـش 

هـزار سـال بـه حسـب ظاهـر بندگـی و عبـادت کـرده بـود ولـی در واقـع عبـادت نبـود؛ 

شـیطان، کافـر بـود. ولـی خـدا برای همین عبادت شـش هزار سـاله ی ظاهـری  اش به 

او مهلت داده که در دنیا زنده بماند. ولی در آخرت بهره ای ندارد. افراد این چنینی 

هـم از ایـن قبیلنـد. مراقـب باشـیم فریـب اینگونـه افـراد را نخوریـم و دیـن و ایمان خود 

را ضایـع نکنیم.

ِخَرِة ِمْن َخالٍق«؛ سوره اسراء، آیۀ 
ْ

ُه ِفى ال
َ
ْنیا َو ما ل

ُ
نا آِتنا ِفى الّد ّبَ  َر

ُ
اِس َمْن یُقول ِمَن الّنَ

َ
1. سوره بقره، آیۀ 200؛ >... ف

 .>
ً
 َمْدُحورا

ً
ُموما

ْ
َم یْصالها َمذ ُه َجَهّنَ

َ
نا ل

ْ
یُد ُثّمَ َجَعل ُه ِفیها ما َنشاُء ِلَمْن ُنِر

َ
نا ل

ْ
ل َة َعّجَ

َ
عاِجل

ْ
یُد ال کاَن يِر 18؛ »َمْن 

ْنثى  َبْعُضكْم ِمْن َبْعٍض...<.
ُ
ِضیُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنكْم ِمْن َذکٍر أْو ا

ُ
2. سوره آل عمران، آیۀ  195؛ >... أّنِى ال ا
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منشاء عذاب جاودانی در عالم آخرت

گاه این سؤال مطرح می شود که انسانی در مّدت کوتاه عمر خود در دنیا اعمال 

بد مرتکب می شود. چرا در عالم آخرت محکوم به عذاب جاودان می شود؟ امام 

صادق ؟ع؟ در پاسخ فرموده اند: مالک در خلود ثواب و عقاب، نّیات انسان هاست.1 

 شـاکله همـان نّیـت اسـت. نّیـت کافـر ایـن بـوده اسـت کـه اگـر همـواره در دنیـا 

زندگـی کنـد، کافـر و فاسـق باقـی بمانـد؛ بنابرایـن، مطابـق نّیـِت کفـِر خالـد، عـذاِب 

خالـد دارد. مؤمـن نیـز بـر ایـن نّیـت بوده اسـت کـه اگر همـواره در دنیا ادامـه ی حیات 

دهـد، مطیـع باشـد. نّیـت مؤمـن نیـز نّیـت اطاعـِت خالـد بـوده و پاداشـش بهشـِت 

خالـد اسـت. پـس خلـود در عالـم آخـرت، چه برای بهشـتی ها چه بـرای جهّنمی ها، 

بـه نّیاتشـان مربـوط اسـت نـه فقـط بـه عملشـان. عمـل محدود اسـت و مولود شـاکله 

اسـت. شـاکله ی خالـد نیـز جـزای خالـد دارد. 

سبب لجاجت برخی افراد در مقابل دعوت حق 

خداونـد انسـان را طـوری سـاخته کـه وقتـی در مقابـل احـکام آسـمانی حـق قـرار 

گرفت آن را می پذیرد و از سـوی دیگر، انبیاء؟مهع؟ را با دسـتورهای روشـن فرسـتاده تا 

بنـدگان را بـه سـوی خـدا هدایـت کننـد و اصواًل سرشـت انسـان حق پذیر اسـت قرآن 

بـا اشـاره بـه ایـن حقیقـت می فرماید: 

»پس روی خود را متوّجه آیین خالص کن؛ این فطرتی است که خداوند 

ِتِه<.
َ
ِکل ٰى َشا

َ
 َیْعَمُل َعل

ٌ
1. سوره اسراء،  آیۀ  84؛ >ُکّل
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این  نیست.  خدا  آفرینش  در  دگرگونی  است.  آفریده  آن  بر  را  انسان ها 
است دین محکم و استوار...«.1

فطـرت اّولیـه ی انسـان، خاصّیـت پذیـرش حـق را دارد. البّتـه، عـّده ی کمـی از 

 مسـتکبرند؛ ولـی چنـان نیسـت کـه بتـوان گفت ایـن افراد به طـور فطری 
َ

انسـان ها َمـأ

حـق را نپذیرفته انـد، زیـرا فطـرت انسـانی فطـرت توحیدی اسـت و لذا قـرآن درباره ی 

آنهـا هـم می فرمایـد: در عیـن اینکـه بـاور دارنـد، تسـلیم نمی شـوند و انـکار می کننـد.2 

چـرا؟ چـون مقهـور شـهوات نفسـانی هسـتند و دین را مزاحم شـهوات خـود می بینند 

خـود  مگـر  نـدارد.  منافـات  عملـی  انـکار  بـا  قلبـی  یقیـن  نمی شـوند.  تسـلیم  لـذا  و 

شـیطان یقیـن نـدارد؟ شـیطان هـم بـه خالـق و رّب خـود یقیـن دارد هـم بـه معـاد و 

روز قیامـت معتقـد اسـت. هـم بـه وحـی و نبـّوت اعتقـاد دارد هـم بنـدگان مخلـص را 

می شناسـد. اّمـا عمـاًل تسـلیم نمی شـود. انبیـاء؟مهع؟ هـم فقـط در مقابـل همیـن گـروه 

لجـوج معانـد دسـت بـه شمشـیر می برنـد و بـرای ابقـای حیـات انسـانی بـه جنـگ و 

سـتیز بـا آنهـا برمی خیزنـد؛ وگرنـه انبیـاء بـرای جنـگ نیامده انـد. آمده اند تـا پیام حق 

را کـه حاصـل سـعادت دنیـا و آخـرت اسـت بـه بشـر ابـالغ نماینـد.

توّسل و توّکل شرط موفقّیت در زندگی 

هــر کاری کــه خواســتیم انجــام بدهیــم، طبیعــی اســت کــه مقّدماتــی دارد. بــه مــا 

ــر و تحقیــق کنیــم و پشــت و روی کار را، در حــّد خودمــان، مــورد  ــد، تفّک عقــل داده ان

بررســی قــرار دهیــم. وقتــی بــا افــراد آگاه و امیــن مشــورت کردیــم و خواســتیم تصمیــم 

يُن  ِق اهلِل ذِلک الّدِ
ْ
یها ال َتْبِدیَل ِلَخل

َ
اَس َعل َطَر الّنَ

َ
ِتى ف

َّ
 ِفْطَرَت اهلِل ال

ً
يِن َحِنیفا أِقْم َوْجَهک ِللّدِ

َ
1. سوره روم، آیۀ 30؛ >ف

َقیُم...<. 
ْ
ال

2. سوره نمل، آیۀ 14؛ >َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتیَقَنْتها أْنُفُسُهْم...<.
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ــا  ــم ی ــه بکنی ــود ک ــدا می ش ــد پی ــا تردی ــد و در م ــی پیــش می آی ــم، قهــرًا احتماالت بگیری

نکنیــم. نکنــد در آینــده مشــکلی پیــش بیایــد. قــرآن می گویــد در ایــن مواقــع بــه خــدا 

ــه ایــن احتمــاالت اعتنــا نکنیــد. در همــه کار، وظیفــه ی شــما ابتــدا  ــوّکل کنیــد و ب ت

توّســل اســت و بعــد تــوّکل. 

انسان مسلمان نباید فقط متوّکل باشد. یعنی گوشه ای بنشیند و بگوید: یا خدا! 

ْن ُیِجیُب< بگیرد. این درست نیست، بلکه توّسل  ّمَ
َ
یا علی! یا حسین! و ختم >أ

الزم است. یعنی باید دنبال وسایل برود. وسایلی را که خداوند برای هر کاری قرار 

داده است تحصیل کند و همزمان به خدا توّکل کند. توّسِل تنها، ماّدی مسلکی 

است. آنها که معتقدند هرچه هست از همین عوامل ماّدی است و قارون صفت 

حقیقت  از  اینها  داریم.  تفّکر  و  تدبیر  و  عقل  کاره ایم.1  همه  خودمان  ما  می گویند: 

آنها  و تقدیراتی دارد.  این عالم، خالقی حکیم دارد  و نمی دانند که  امر بی خبرند 

نمی دانند که ممکن است تقدیر خدا با تدبیر آنان موافق درنیاید. توّسل به وسایل 

ْن ُیِجیُب« گرفتن  ّمَ
َ
ماّدی و طبیعی به تنهایی کافی نیست. فقط دعا کردن و »ختم أ

نیز کافی نیست. باید در کنار توّسل، توّکل باشد. 

و  کند  دعا  فقط  اینکه  چیست؟  می شود  بیمار  که  مسلمان  یک  وظیفه ی 

گوشه ای بنشیند و ختم بگیرد تا شفا بیابد؟ خیر، باید دنبال وسایل برود. به طبیب 

مراجعه کردن و از او نسخه گرفتن؛ سپس دارو از داروخانه گرفتن و مصرف آن؛ تمام 

این کارها توّسل یعنی از وسیله کمک گرفتن است. اّما تنها از این راه نمی شود به 

هدف که بهبود است دست یافت؛ بلکه در کنار توّسل، توّکل هم الزم است. یعنی 

توّکل  برساند.  ثمر  به  را  وسایل  این  تمام  که  خدا  درگاه  به  تضّرع  و  استغاثه  و  دعا 

اشتباهی  داروی  داروفروش  نرود،  خطا  به  مرض  تشخیص  در  طبیب  اینکه  برای 

ندهد، دارو بی خاصیت و بی اثر نشود و مثال دیگر اینکه آدمی که می خواهد عالم 

ٍم ِعْنِدی...<.
ْ
ى  ِعل

َ
وِتیُتُه َعل

ُ
ما ا

َ
1. سوره قصص، آیۀ 78؛ >... إّن



یݥݥݥݥݥݥ
ݩݩݩݩت
الݥݥݥݥݥݥٯ

�ݥݥݥݥݥݥ�ف

141

و دانشمند بشود، آیا اگر فقط دعا کند عالم می شود؟ شب بی سواد بخوابد و صبح 

م زانو بزند، مباحثه و 
ّ
باسواد برخیزد؟1 خیر، باید دنبال وسایل برود. نزد استاد و معل

م، 
ّ
مطالعه و تالش کند و همزمان به درگاه خدا عرض نیاز کند تا او به فکر و زبان معل

و ذهن  و هوش سرشار  باز  به خودش هم فکر  و  کند  القا  را  به حالش  نافع  مطالب 

به  نتیجه بگیرد. کشاورزی که می خواهد  تا  نیرومند عنایت کند  وّقاد و حافظه ی 

محصول برسد، آیا فقط باید دعا کند که خدا ریگ های بیابان را تبدیل به دانه های 

گندم کند؟ خیر، باید دنبال وسیله برود. زمین را شخم بزند، بذر بپاشد و آبیاری 

کند؛ بعد دعا کند که خدایا! تو این بذر مرا برویان و به ثمر برسان. 

>آیـا هیـچ دربـاره ی آنچـه کشـت می کنیـد اندیشـیده اید؟ آیـا شـما آن را 

مـا می رویانیـم؟<.2  یـا  می رویانیـد 

شـما بـا وسـایل پیشـرفته زمیـن را شـخم می زنیـد و آبیـاری می کنیـد. ولـی اگـر مـن 

نخواسـتم کـه آن دانـه برویـد، شـما چـه می کنید؟ 

از  خـوب  دختـری  می رویـد.  خواسـتگاری  بـه  کنیـد.  ازدواج  می خواهیـد  شـما 

خانـواده ی خـوب انتخـاب می کنید. مهریه ی سـنگین، انگشـتر الماس و جواهرات 

فـراوان، مسـکن و مرکـب عالـی؛ بعـد هـم ولیمـه ی خـوب. آیـا اینهـا کافـی اسـت؟ آن 

کـه دل هـا را بایـد مهربـان کنـد کیسـت؟ آیـا الفـت بیـن ایـن دو دل، بـا پـول و انگشـتر 

و المـاس و برلیـان و قصـر و کاخ و ویـال ایجـاد می شـود؟ خیـر، ایـن الفـت از لطـف و 

عنایـت خـاّص خداسـت کـه می فرمایـد: 

>و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما 

آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد<.3 

.»
ً
ِبیا ْصَبْحُت َعَر

َ
 َو ا

ً
کْرِدیا ْمَسیُت 

َ
1.مثنوی،مولوی؛ ديباچه دفتراول،ص76. »ا

اِرُعوَن<. أْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أْم َنْحُن الّزَ َرأیُتْم ما َتْحُرُثوَن   *   أ
َ
 ف

َ
2. سوره واقعه، آیات 63 و 64؛ >أ

ًة َو َرْحَمًة<. یها َو َجَعَل َبیَنكْم َمَوّدَ
َ
 ِلَتْسكُنوا إل

ً
كْم ِمْن أْنُفِسكْم أْزواجا

َ
َق ل

َ
3. سوره روم، آیۀ 21؛ >َو ِمْن آیاِتِه أْن َخل
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توّسـل.  هـم  اسـت  تـوّکل  هـم  معتقـد  مؤمـن  و  مسـلمان  انسـان  وظیفـه ی  پـس 

ائّمـه ی  حضـرات  نمی کنـد.  فرقـی  مـاّدی  غیـر  یـا  مـاّدی  حـاال  وسـایل؛  بـه  توّسـل 

معصومیـن؟مهع؟ نیـز وسـیله اند و آنهـا َاقـَرُب الوسـایلند. آنهـا بـر تمـام وسـایل، اعـّم از 

مـاّدی و غیـر مـاّدی حاکمنـد. والیـت مطلقـه بـر عالـم امـکان دارنـد. بایـد دسـت بـه 

دامـن آنهـا زد تـا خـدا بـه وسـیله ی والیـت آنهـا بـه سـایر وسـایل خاصّیـت اثربخشـی 

کنـد.  عنایـت 

وظیفه ی مسلمانان نسبت به هم 

را  یعنـی یکدیگـر  مـواالت می گوینـد  آن  بـه  کـه  داریـم  در معـارف دینـی عنوانـی 

دوسـت داشـتن و مسـأله ی مـواالت در دیـن مـا مسـأله ی مهّمـی اسـت. بـه فرموده ی 

بعضی از مفّسـرین اهل تحقیق، شـاید در قرآن کریم روی کمتر موضوعی به اندازه ی 

موضـوع مـواالت تأکیـد شـده باشـد. مـواالت دو قسـم اسـت: 

ٖی حرام. 
ّ
ٖی واجب. 2. مواالت حرام یا تول

ّ
1. مواالت واجب یا تول

ی با مؤمنین. یعنـی بر مؤمنان 
ّ
ِی واجـب، تول

ّ
ـی بـا کّفـار اسـت و تول

ّ
ـِی حـرام، تول

ّ
تول

ـی داشـته باشـند، رابطـه ی مـوّدت و محّبـت در میانشـان 
ّ
واجـب اسـت کـه بـا هـم تول

برقـرار باشـد و بـه سرنوشـت یکدیگر عالقه مند باشـند. 

در قرآن کریم آمده است:

>بــر شــما اهــل ایمــان واجــب اســت کــه یکپارچــه و دســته جمعــی بــه 

ریســمان محکــم خــدا چنــگ بزنیــد و تفــّرق پیــدا نکنیــد...<.1 

مثـل بسـیار جالبـی از پیغمبراکـرم؟ص؟ نقـل شـده کـه اهـل ایمـان را بـه اعضـای 

ُقوا...<.  َو ال َتَفّرَ
ً
1. سوره آل عمران، آیۀ 103؛ >َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعا
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پیکـر انسـان تشـبیه کـرده و فرمـوده اسـت: 

»جامعه ی اسـالمی مانند بدن یک انسـان اعضایی دارد. اگر عضوی از 

ایـن بـدن دردنـاک گـردد، تمـام اعضـای بـدن بـه خاطـر آن عضـو دردنـاک 
بی خـواب می شـوند و تـب می کننـد«. 1

یعنـی جامعـه ی اسـالمی هماننـد یـک پیکـر و هـر فـردی از آن بـه منزلـه ی یـک 

عضـو از آن پیکـر اسـت. اگـر بـرای او ناراحتـی پیـش آیـد، بایـد تمـام اّمـت اسـالمی 

بـه خاطـر او ناراحـت شـوند تـا او را از آن پریشـانی نجـات دهنـد. سـعدی نیـز از ایـن 

حدیـث شـریف و پرمحتـوای نبـوی الهـام گرفتـه و گفتـه اسـت: 

ــدبنـی آدم اعضـای یـک پیکرند  کــه در آفرینــش ز یــک گوهرن

قــرارچــو عضــوی بــه درد آورد روزگار  نـــماند  را  عضـــوها  دگـــر 

در آیـات و روایـات بـر مـواالت بـا اهـل ایمـان تأکید بسـیار شـده اسـت. از جمله به 

ایـن دو حدیث عنایـت فرمایید: 

»رسـول خدا؟ص؟ فرمود: کسـی که برای گشـودن مشـکل برادر ایمانی اش 

حرکـت کنـد، مثـل کسـی اسـت کـه ُنـه هـزار سـال خـدا را عبادت کـرده؛ در 

حالـی کـه روزهـا روزه دار و شـب ها شـب زنده دار بوده اسـت«.2 

نـزد کسـانی کـه می تواننـد  یـا  یـا قدرتـی دارد  یـا خـودش تمّکـن مالـی دارد  حـاال 

مشـکل دیگـران را حـّل کننـد آبـرو دارد. بـه هـر حـال، کسـی کـه به راسـتی بـرای حـّل 

مشـکل بـرادر ایمانـی اش حرکـت کنـد، ایـن مقـدار نـزد خـدا ارزش دارد. روایـت دیگـر 

چنیـن اسـت: اگـر کسـی بـه فریـاد بـرادر مؤمنـش کـه گرفتـار شـده و مشـکلی برایـش 

َجَسِد ِاَذا اْشَتكى ِمْنُه ُعْضٌو َتداعى 
ْ
ُمؤِمنیَن ِفى َتواُدِدِهْم َو َتراُحِمِهم کَمَثِل ال

ْ
1. بحار األنوار، ج  58، ص 150؛ »َمَثُل ال

َهِر«. ُحّمى َو الّسَ
ْ
َجَسِد ِبال

ْ
ُه ساِئُر ال

َ
ل

ما َعَبَداهلَل ِتْسَعَة آالِف َسَنٍة 
َ
ّن

َ
كا

َ
ُمؤِمِن ف

ْ
ِخیِه ال

َ
 اهلِل؟ص؟: َمْن َسَعى فى حاَجِة ا

ُ
 َرُسول

َ
2. همان، ج  71، ص 315؛ »َقال

ُه«.
ُ
یل

َ
 ل

ً
 َنهاُرُه قاِئما

ً
صاِئما
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پیـش آمـده برسـد و غـم و غّصـه ی او را برطـرف کند و او را در برآوردن حاجاتش کمک 

کنـد، خداونـد عّزوجـّل در ازای ایـن خدمـت، هفتـاد و دو رحمـت از رحمت هـای 

کریمانـه  اش را بـرای او قـرار می دهـد1 کـه یکـی از آنهـا را در دنیـا عنایـت می کنـد.2 

حـاال آن رحمـت دنیایـی اش کـدام اسـت؟ می فرمایـد: در سـایه ی آن رحمـت، 

امـر معـاش و زندگـی اش را رو بـه صـالح و نیکی می برد و مشـکل معیشـتش را برطرف 

می سـازد.3 یعنـی همان طـور کـه او مشـکل بـرادر ایمانـی اش را برطـرف کـرده اسـت، 

خـدا هـم مشـکالت زندگـی او را برطـرف می کنـد. ایـن اثـر دنیـوی اش. 

هفتـاد و یـک رحمـت را هـم بـرای قیامـت نگـه مـی دارد و دهشـت و وحشـت آن 

روز را از او برطـرف می گردانـد.4 حّتـی همـان یـک رحمـت دنیایـی اش هم بسـیار مهّم 

اسـت کـه بـر اسـاس آن، خـدا زندگـی آن انسـان خـدوم را طـوری اصـالح می کنـد کـه 

مشـکلی برایـش پیـش نیایـد و در امـر معیشـت مشـکلی پیـدا نکنـد؛ همـان گونـه کـه 

او مشـکل یـک بـرادر ایمانـی را حـّل کـرده و پیچیدگـی زندگـی اش را برطـرف سـاخته 

اسـت. ایـن مسـأله خیلـی مهـّم اسـت و ارزش یک انسـان مؤمـن را نشـان می دهد. از 

طرفـی، توهیـن بـه یـک مؤمن، حسـنات انسـان را َحْبط می کنـد و از ارزش می اندازد. 

چـه بسـا کسـی ثواب هـای زیـادی از کارهـای نیـک بـه دسـت آورده اسـت؛ اّمـا بـا یک 

بـه او حسـد  یـا  لّکـه دار می سـازد  را  ایمانـی خـود  بـرادر  غیبـت کـه می کنـد و ِعـرض 

مـی ورزد، تمـام حسـناتش َحْبـط می شـود. چنـان کـه فرموده انـد: 

را  را می خـورد، حسـد هـم حسـنات انسـان  آتـش هیـزم  »همانگونـه کـه 

می خـورد.«.5 

ى 
َ
عاَنُه َعل

َ
ا َو  کْرَبَتُه  َس 

َ
َنّف

َ
ْهثاَن ِعْنَد ُجْهِدِه ف

َّ
ْهفاَن الل

َّ
ُمؤِمَن الل

ْ
ال خاُه 

َ
غاَث ا

َ
1. بحار األنوار، ج  71، ص 319؛ »َمْن ا

ُه ِبذِلک اْثَنَتیِن َو َسْبعیَن َرْحَمًة ِمَن اهلِل«.
َ
 ل

َ
َوَجّل ْوَجَب اهلُل َعّزَ

َ
َنجاِح حاَجِتِه ا

ُه ِمْنها واِحَدًة«.
َ
ُل ل 2. همان؛ »یَعّجِ

ْمَر َمعیَشِتِه«.
َ
3. همان؛ »یْصِلُح ِبها ا

ْهواِلِه«.
َ
زاِع يوِم الِقیاَمِة َو ا

ْ
 ف

َ
ُه ِاْحَدی َو َسْبعیَن َرْحَمًة اِل

َ
ِخُر ل

َ
4. همان؛ »َو یّد

َحَطَب«.
ْ
اُر ال کُل الّنَ

ْ
یَماَن کَما َتأ

ْ
کُل اإل

ْ
َحَسُد یأ

ْ
ل
َ
: ا

ُ
ُم َیُقول

َ
ال ْیِه الّسَ

َ
َبا َعْبِد اهلِل َعل

َ
5. همان، ج 70، ص 244؛ »َسِمْعُت أ
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طـرف  از  می کنـد.  نابـود  را  انسـان  حسـنات  مؤمـن  یـک  بـه  ادب  اسـائه ی  یـک 

دیگـر یـک خدمـت و احسـان بـه یـک فـرد مؤمـن بسـیاری از سـّیئات انسـان را تکفیـر 

و تبدیـل بـه حسـنات می کنـد. گناهانـی هسـت کـه بـه خاطـر بـاز کـردن یـک گـره از 

زندگـی فـردی گرفتـار شسـته می شـود و لـذا از بیـن رفتـن حسـنات بـر اثـر  بی ادبـی بـه 

مؤمـن اسـت و محـو شـدن گناهـان بـر اثـر احسـان بـه مؤمـن.

چرایی احساس غربت انسانها در این دنیا 

ایـن همـه ناله هـای دردآلـود و سـوز و گدازهـای جگرسـوز و غم انگیـز کـه در طـول 

و شـعرا،  و عرفـا  از حکمـا  انسـان های حّسـاس لطیف الّطبـع  از حلقـوم  بشـر  تاریـخ 

بلکـه انبیـاء و اولیـای خـدا؟مهع؟ بـه صـورت وعـظ و انـذار و مناجـات و دعـا و شـعر و 

غزل برخاسـته و در گوش ها طنین افکنده و قلب ها را به ارتعاش آورده اسـت، همه 

بدیـن سـبب اسـت کـه بـه قـول غّزالـی، انسـان خـود را در دنیـا غریـب و »نامتجانـس« 

بـا ایـن جهـان فانـی دیـده و از همـه چیـز آن خسـته و دلگیـر می شـود و همچـون آدم 

غریـب دور از وطنـی کـه در دیـار غربت، تنگاتنگ غروب و فرا رسـیدن ظلمت شـب، 

بـه یـاد وطـن مألـوف و عزیزان مأنوس افتـاده و طوفان غم در فضای قلبش برمی خیزد 

و امـواج کوبنـده ی غّصـه و انـدوه از همـه جانـب بـر روحـش هجـوم مـی آورد، ناچـار بـه 

کنجـی خزیـده و بـه گوشـه ی خلوتـی پنـاه برده و آه از دل پردرد سـر داده و از فراق وطن 

و عزیـزان و دورمانـدگان از وی می نالـد و می گریـد. 

آری، دنیـا بـرای عارفـان واقع بیـن و حقیقت شـناس، ماننـد شـامگاه دیـار غربـت 

بـرای غریـب دور افتـاده از وطـن اسـت کـه پیوسـته بـا آه و نالـه و افغـان قریننـد تـا آنگاه 

کـه بـه وطـن مألـوف رسـیده و آرام بگیرند. 
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موجـود  انسـان  فطـرت  در  خلـود«  بـه  »عشـق  و  بقـاء«  »حـّب  بی تردیـد،  پـس 

اسـت و انسـان بـرای تحصیـل بقـاء دائمـًا در تـالش و تکاپـو اسـت. ایـن حقیقـت در 

م اسـت ولـی از طرفـی هـم می بینیـم عالـم »دنیـا« بـا تمـام 
ّ
جـای خـود درسـت و مسـل

محتویاتـش قـادر بـر جوابگویـی ایـن خواهـش فطـرت انسـان یعنـی تقاضـای »خلود« 

نمی باشـد.  »بقـاء جـاودان«  و 

دنیا با محدودّیت همه جانبه ای که دارد و بالعیان در مسیر زوال و فناء است 

آرزوی  به  را  انسان  و  بوده  ابدّیت  که جلوه گاه  نخواهد داشت  را  این  هرگز ظرفیت 

حقیقت  یک  که  است  بدیهی  آنکه  چه  سازد.  نائل  جاودان  حیات  و  »خلود« 

طالب  پاسخگوی  محدود  مطلوب  و  نمی گنجد  محدود  ظرف  یک  در  نامحدود 

و  غوغاء  که  است  طبیعی  طالبین،  کثرت  صورت  در  هم  و  نمی باشد  نامحدود 

همه  این  می آید.  به وجود  زیانبار  و  خطرناک  تصادم های  و  برمی خیزد  َضوضاء1 

اصطکاک تمنّیات زورمندان بشری در صحنه ی دنیاطلبی، بر اساس همین است 

که بر اثر یک اشتباه عمیق فکری، دنیا را مطلوب اصیل خود دانسته و آنگاه عشق 

کار  به  دنیاطلبی  راه  در  دارند،  »فطرت«  کمون  در  که  را  خواهی  ابدّیت  و  خلود  به 

انداخته اند؛ مانند جمعّیت تشنه ای که از باب َمَثل، در دست هر کدام یک ظرف 

هزار لیتری هست و جملگی دنبال آب می گردند و آب هم مثاًل بیش از یک لیتر 

در دسترس نیست، طبیعی است که در این شرایط، تشنگان بر سر و روی یکدیگر 

می پرند و جنگ و ستیز و غوغا به وجود می آورند و جسم و روح خود را می آزارند. قرآن 

به اشاره به این حقیقت می فرماید: 

و  کـرده  کـه مالـی جمـع  بـر هـر عیب جـوی هرزه زبـان، همـان کـس  >وای 

دائـم بـه حسـاب و شـماره اش سـرگرم اسـت. می پنـدارد کـه مالـش او را 

و جاویـد خواهـد سـاخت<.2  پاینـده 

1: شور و غوغا.
َدُه<.

َ
ُه أْخل

َ
 مال

َ
َدُه * یْحَسُب أّن

َ
 َو َعّد

ً
ِذی َجَمَع ماال

َّ
َمَزٍة *  ال

ُ
یٌل ِلكّلِ ُهَمَزٍة ل 2. سوره همزه، آیات 1 تا 3؛ >َو
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و  اسـت  صائـب  طلبـی«  »ابدّیـت  و  »خلـود«  آرزوی  اصـل  در  انسـان  آری، 

حقیقت خـواه. اّمـا در پنـدار اینکـه مـال دنیـا، موجـب اخـالد اسـت و ابدّیـت آفریـن، 

سـخت در اشـتباه اسـت و خطـاکار و روی همیـن اشـتباه و خطاسـت کـه یـک عمـر 

دل هـا  خـون  و  مـی دود  خوشـبختی  و  سـعادت  دنبـال  خـود  به زعـم  عالـم  ایـن  در 

می خـورد، ولـی عاقبـت تشـنه جـان داده و آرزوی سـعادت جاویـد را بـه گـور می بـرد. 

تمـام قدرتمنـدان جهـان بـا دیـدگان حسـرتبار از این سـرا رخت بربسـته و رفته اند و به 

از سـعادت دائـم، نرسـیده اند.  بوده انـد  آرزوی آن  آنچـه کـه عمـری در 

چرا  اولیای خدا دل آرام و مطمئّنی دارند؟

از  و  زدن  اسـباب  بـه  تکیـه  همیـن  کنیـم  عـرض  بایـد  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در 

و  اضطـراب  در  غـرق  را  بشـر  دنیـای  کـه  اسـت  افتـادن  بی خبـر  مسّبب االسـباب 

نگرانـی سـوزانی کـرده اسـت؛ چـون تمـام ایـن وسـایل و اسـباب در معـرض تغیـر و 

تبـّدل می باشـند و ثبـات و بقایـی ندارنـد و طبیعـی اسـت که دل های وابسـته به این 

متغیـرات نیـز بـا تغییـر آنهـا متغیـر می گردنـد، بـه خاطـر از دسـت رفته هـا اندوهنـاک 

می شـوند و بـرای آینـده ی نامعلـوم، احسـاس اضطـراب و نگرانـی می کننـد، درباره ی 

زندگـی  سراسـر  نتیجتـًا  و  می دهنـد  دادن  دسـت  از  احتمـال  دارنـد  اآلن  کـه  آنچـه 

این چنیـن مـردم وابسـته بـه ایـن وسـایل و اسـباب، پیوسـته بـا حـزن و انـدوه و تـرس 

می باشـد.  همـراه 

اّما آنان که در پشت سر این اسباب و وسایل، ایمان و اعتقاد به مسّبب االسباب 

او که همیشه  راه ندارد،  او  و فنا به ساحت اقدس  آفریدگاری که هرگز زوال  دارند، 
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ایجاد  منّظمی  حساب  روی  را  اسباب  و  وسایل  این  است،  باقی  و  ثابت  و  زنده 

می کند و خاصیت اثربخشی به هر یک از آنها می دهد و بعد آنها را باز روی حساب 

می نشاند؛  آنها  جای  نو،  وسایل  و  اسباب  و  می سازد  متبّدل  و  متغیر  معّینی، 

مّتکی  دل های  آن  لذا  و  نمی آید  پدید  عالم  نظام  در  اختالل  هیچگاه  نتیجه  در 

حال  تغیر  و  اضطراب  احساس  اسباب،  تغییر  از  هیچگاه  مسّبب االسباب،  به 

نمی کنند. نه برای گذشته اندوهناک می شوند و نه برای آینده هراسان، همانگونه 

که خالق حکیمشان فرموده است: 
>آگاه باشید که اولیای الهی نه ترسی دارند و نه محزونند<.1

کلمـه ی »َاال« در لغـت عـرب، بـرای جلـب توّجـه مخاطـب بـه کار مـی رود، یعنـی 

بـه هـوش باشـید ای مـردم باایمـان، آنـان کـه تـن بـه والیـت خـدا داده انـد و حاکمیـت 

مطلقـه ی او را در تمـام شـئون زندگیشـان پذیرفته انـد و تمـام مقـّدرات حکیمانه ی او 

را اعـّم از نعمت هـا و نقمت هـا بـر وفـِق مصالـح واقعـی می داننـد و از اینـرو نـه بـه خاطر 

از دسـت داده هـای از نعمت هـا غّصـه می خورنـد و نـه بـرای بالهـای احتمالی آینده، 

احسـاس نگرانـی می کنند. 

عین همین مضمون در آیه ی دیگر به این عبارت آمده است: 

>هیچـگاه بـر آنچـه کـه از دسـت می دهیـد غمگیـن نشـوید و بـه آنچـه بـه 
دسـت می آوریـد شـادمان نگردیـد<.2

کـه  اسـت  ایـن  الزمـه اش  خـدا  تقدیـرات  بـودِن  حکیمانـه  بـه  اعتقـاد  و  ایمـان 

نـه بـرای از دسـت داده هاتـان، ناراحـت و غمگیـن شـوید و نـه بـه خاطـر در دسـت 

داشـته هاتان مغـرور و فرحنـاک گردیـد، بلکـه باورتـان بشـود در ایـن عالـِم سراسـر نظـم 

و حسـاب و حکمـت، دهنـده و گیرنـده ای هسـت کـه روی حسـاب می دهـد و روی 

یِهْم َو ال ُهْم یْحَزُنوَن<. 
َ
 أْوِلیاَء اهلِل ال َخْوٌف َعل

َ
1. سوره يونس، آیۀ 62؛ >أال إّن

ُکْم...<.   َتْفَرُحوا ِبَما آَتا
َ

اَتُكْم َوال
َ
ٰى َما ف

َ
َسْوا َعل

ْ
 َتأ

َ
2. سوره حدید، آیۀ 23؛ >ِلَكْیال
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او خداسـت.  و  حسـاب می گیـرد 

و  آرام می شـود1  کـه دل هـا  بـه خداسـت  امـر  تفویـض  و  یـاد خـدا  بـا  تنهـا  توّجـه! 

تـرس و اندوهـی بـه آنهـا راه نمی یابـد و به راسـتی ایناننـد کـه زندگـی خـوش و خـّرم و 

بـه فرمـوده ی قـرآن، حیـات طیبـه دارنـد. اینـان اگـر جیـِب ُپر پـول و خانه ی باشـکوه و 

ماشـین آخرین مدل ندارند، در عوض، دلی خوش و قلبی آرام که سـرمایه ی اصلی 

در زندگـی اسـت دارنـد، چـون خـدا را دارنـد و بـا داشـتن خـدا، کمبـودی ندارنـد. 

بـه بیـان مـوالی عزیزمـان امـام سیدالّشـهداء؟ع؟ در دعـای عرفـه کـه بـه خدایـش 

عـرض می کنـد: 

>ای خـدای مـن! آن کـس کـه تـو را یافتـه، چه گم کرده اسـت و آن کس که 

تـو را گم کرده چه یافته اسـت<.2 

آری، آن سـعادتمندانی کـه خـدا را یافتـه و در خانـه ی قلبشـان نشـانده اند، تـا در 

دنیـا هسـتند در تمـام حـاالت از خوشـی ها و ناخوشـی ها کـه از لـوازم قهـری و طبیعـی 

زندگـی در دنیاسـت قلبـی آرام و راضـی از تقدیـرات خـدای خـود دارنـد. 

َدِم ارتحال از این دنیا هم به گوش دل، ندای فرح بخش خدایشان را می شنوند که: 

>ای جـان آرام گرفتـه بـه یـاد مـن! بـاز گـرد به سـوی من تا به همـراه بندگان 

خاّص من داخل بهشـت من شـوی<.3 

بنـده ی  آن  ُسـروری در جـاِن  و  َفـَرح  نـدا چـه  ایـن  کـه  بـس  و  تنهـا خـدا می دانـد 

خوشـبخت ایجـاد می کنـد. تـا خـود انسـان بـه آن مرحلـه از سـعادت نرسـیده اسـت 

آری:  یافـت.  واقعیـت دربـاره اش تحّقـق نخواهـد  درک آن 

وُب<.
ُ
ُقل

ْ
1. سوره رعد،آیۀ 28؛ >...أال ِبِذکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ ال

َقَد َمْن َوَجَدک «.
َ
ِذی ف

َّ
َقَدَک َو َما ال

َ
ِهى [ َما َذا َوَجَد َمْن ف

َ
2. إقبال األعمال )ط - القدیمة(؛ ج  1، ص349؛ »]ِإل

اْدُخِلى ِفى ِعباِدی* 
َ
ک راِضیًة َمْرِضیًة* ف ّبِ ُة* اْرِجِعى إلى  َر ُمْطَمِئّنَ

ْ
ْفُس ال 3. سوره فجر، آیات 27 تا  30؛ >یا أیُتَها الّنَ

ِتى<. َو اْدُخِلى َجّنَ
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>بیـا بـه سـوی خـودم ]در حالـی کـه هـم[ تـو از مـن خشـنودی و ]هـم[ مـن 

از تـو خشـنودم<.1 

مخصوصـًا تعبیـر بـه ]جّنتـی[ فرمـوده اسـت کـه داخـل بهشـت خـودم بایـد تـو را 

ببـرم و خـودم از تـو پذیرایـی کنـم، آنگونـه کـه درباره ی خاندان رسـالت فرموده اسـت: 

سیرابشــان  خــاّص  نوشــابه ی  از  را  آنهــا  خــودش  پروردگارشــان   ...«

 2 می ســازد«.

حاصـل اینکـه رضـا بـه قضـای خـدا دادن در دنیـا، سـبب نیـل به مقـام و مرتبه ی 

هّم ارُزْقنـا ِبَفْضِلَک«
ّ
خـاّص در عقبـی  خواهـد بـود. »الل

نشانه ی واقعی ُحّب خدا در دل

یکـی از آقایـان علمـای بزرگـوار؟وضر؟ می فرمود: من وقتی در مشـهد بـودم، در وضع 

از  روغنـی  دیـدم  را  درویشـی  داشـتم،  تحقیقاتـی  فرقـه ی صوفیـه  و  دراویـش  و حـال 

مـواّد خاّصـی درسـت کـرده بـود. از آن روغـن بـه بینـی هـر کـس مـی مالیـد، او عاشـق 

را  بزغالـه ای  ایشـان می گفـت: مـن خـودم دیـدم  و دلباختـه ی آن درویـش می شـد. 

گرفـت و بـا یـک چـوب کبریـت اندکـی از آن روغـن بـه بینـی بزغالـه مالیـد و رهایـش 

آن درویـش  دنبـال  بـدود،  مـادرش  دنبـال  کـه  بّچـه ای  ماننـد  بزغالـه  آن  دیـدم  کـرد. 

می دویـد و خـودش را بـه او می مالیـد و از او جـدا نمی شـد تـا بـار دیگـر آن بزغالـه را 

گرفـت و آن روغـن را از بینـی او پـاک کـرد و رهایـش کرد، دیـدم آن حیوان از مجذوبیت 

درآمـد و بـه حـال عـادی اش برگشـت. 

ًة<. ِك َراِضَیًة َمْرِضّیَ ِبّ ٰى َر
َ
1. سوره فجر، آیۀ 28؛ >ْرِجِعي ِإل

 .>
ً
 َطُهورا

ً
ُهْم َشرابا ّبُ 2. سوره انسان،  آیۀ 21؛ >...َو َسقاُهْم َر
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حـال، شـیطان هـم یـک چنیـن روغنـی بـه نـام روغـن حـّب دنیـا بـه بینی جـان ما 

مالیـده و مـا را مجـذوب و دلباختـه ی دنیـا سـاخته اسـت، از اینرو می بینیم از هر سـو 

مظهـری از مظاهـر دنیـا از مـال و مقـام و شـهرت و صحنـه ای از صحنه هـای محـّرک 

شـهوت در مقابـل مـا جلوه گـر می شـود دل و دیـن از مـا می ربایـد و مـا را به سـمت خود 

می کشـاند و از خـدا و روز جـزا غافلمـان می سـازد. حـال انبیـاء؟مهع؟ از جانـب خـدا 

آمده انـد کـه ایـن روغـن حـّب دنیـا را از بینـی جـان ما پاک و ما را با خدا آشـنا سـازند و 

حـّب خـدا را در جـان مـا نشـانده و بـه سـعادت ابـدی نائلمـان گردانند. 

این بیان تکان دهنده از رسول خدا؟ص؟ است: 

»ای مردم! دنیا سرگرمتان نسازد که از آخرتتان ناآگاه بمانید. دلخواهتان 

پای  به  را  شما  که  این  از  پیش  نکنید،  مقّدم  پروردگارتان  طاعت  بر  را 

حساب بکشند خودتان به حساب خودتان برسید ]و قبل از این که شما 

باشید  آماده یحرکت  خودتان  ببرند[  بیرونتان  دنیا  از  و  بدهند  حرکت  را 

گردنه ای  راهتان  سر  که  کنید  سبک  را  بارهایتان  برکنید[1  دل  دنیا  از  ]و 

صعب العبور هست که جز سبکباران نمی توانند از آن بگذرند«.2 

آن پیام آور بزرگ خدا می گفت: 

 اهلل ]تا[ رستگار شوید«.3 
ّ
»]مردم[ بگویید ال اله اال

اّمـا گفتـن الالـه ااّل اهلل بـه ایـن سـادگی میّسـر نمی شـود. خانـه ی دل را از هر چه که 

غیـر خداسـت خالـی کـردن و تنهـا خـدا را در خانـه ی دل نشـاندن، معنـای الالـه ااّل 

اهلل اسـت. از مـوالی مـا امـام الموّحدین علی امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شـده که فرموده 

ُكْم  ّبِ ى  طاَعة َر
َ
هواَئُكْم َعل

َ
الُتؤِثرُوا ا

َ
ُکْم َعْن آِخَرِتُكْم ف ُكْم ُدْنیا ّنَ

َ
1. بحار األنوار، ج 74، ص 181؛ » آیۀا الّناُس ال یْشَغل

ْن ُتْزَعُجوا«.
َ
ِحیِل َقْبَل ا ُدوا ِللّرَ ْن ُتحاَسُبوا َو َتَزّوَ

َ
ْنُفَسُكْم َقْبَل ا

َ
َو حاِسُبوا ا

ون«. 
ُ

ُمِخّف
ْ
 ال

َّ
 ال یْقَطُعها ِاال

ً
َکُؤدا  َوراَئُكْم َعَقَبة 

َ
ِاّن

َ
ُكْم ف

َ
ْثقال

َ
ُفوا ا 2. اعالم الدين فى صفات المؤمنین، ص343؛ »َخّفِ

 اهلل ُتْفِلُحوا«.
َّ
وا الِاله ِاال

ُ
3. معانى االخبار، )مقدمه( ص4؛ » ُقول
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اسـت: بـر دِر خانـه ی دل نشسـتم، هـر چه کـه غیر خدا بود راهش نـدادم، این معنای 

ال اله ااّل اهلل اسـت. 

درآیــد َمْحَرم دل نیست جای صحبت اغیار  فرشــته  رود،  بیــرون  چــو  دیــو 

خوشـا حال کسـی که بعد از هشـتاد سـال مجاهده در راه خدا و مبارزه با شـیطان 

و هـوای نفـس یـک ال الـه ااّل اهلل بگویـد و جان بدهد. رسـول خـدا؟ص؟ هم به این معنا 

گفته است: 

 اهلل ]تا[ رستگار شوید«.1 
ّ
»]مردم[! بگویید ال اله اال

تنهـا راه فـالح و رسـتگاری انسـان، نفـی غیـر اهلل و اثبـات اهلل اسـت و بـس. ولـی 

یالالسـف کـه مـا پـس از یک عمر سـروکار داشـتن بـا این همه گنجینه هـای معارف از 

آیـات قـرآن و بیانـات معصومیـن؟مهع؟ و ادعیـه و مناجات هـا، هنـوز َطْرفـی نبسـته ایم 

از غیـر خـدا  بـا جانـی مملـّو  و  نبرده ایـم. می ترسـیم بمیریـم  را  بهـره ی الزم و کافـی  و 

و خالـی از خـدا وارد بـرزخ و محشـر بشـویم و آنجـا فریـاد واحسـرتا از عمـق جـان سـر 

نمـاز  کـه  اّمـا شـرم آور  بـه ظاهـر مسـلمانند  کـه  مـا هسـتند  میـان  بدهیـم. مردمـی در 

نمی خواننـد و هیـچ حرمتـی بـرای آفریـدگار خود قائل نمی باشـند. مـردم دیگری اهل 

نمـاز و مسـجد و منبـر و دیگـر اعمـال عبـادی هسـتند ولـی آن صفـا و لطافـت روحـی 

کـه بایـد از عباداتشـان گرفتـه باشـند از آنهـا مشـاهده نمی شـود؛ در رفتـار و گفتارشـان 

خشـونت و غلظـت دارنـد، در محیـط خانـواده و در معامـالت و معاشراتشـان رعایت 

آشـنا  دیـن  حقیقـت  بـا  هنـوز  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  نمی کننـد،  اسـالمی  اخـالق 

نشـده اند و نـور ایمـان بـه خـدا و آخـرت، در فضـای جانشـان ندرخشـیده اسـت. 

نـور ایمـان اگـر در فضـای جان بدرخشـد، دل را متحّول می سـازد. تحّول دل تمام 

اعضـاء و جـوارح آدمـی را در مسـیر اطاعـت فرمـان خـدا بـه حرکـت در مـی آورد و در 

 اهلل ُتْفِلُحوا«.
َّ
وا الِاله ِاال

ُ
1. معانى االخبار، )مقدمه( ص4؛ » ُقول
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ـق بـه اخـالق الهـی می گـردد. فرموده انـد: 
ّ
نتیجـه انسـان متخل

علـم، نـه در آسـمان اسـت کـه بـر شـما فـرود آیـد و نـه در زمیـن اسـت کـه بـه سـوی 

شـما باال آید؛ بلکه در دل های خودتان بطور فطری نهاده شـده و پنهان اسـت، شـما 

ق به 
ّ
تـا آنجـا کـه می توانیـد عمـاًل از خداشناسـان و خداجویـان پیـروی بنماییـد و تخل

اخالق آنها را پیشه ی خود سازید، در آن صورت است که علم به معنای واقعی اش 

بـرای شـما ظاهـر و بـارز می گـردد و نـور ایمـان در فضـای جانتـان بنـای درخشـندگی 

می گـذارد و سـراپای وجودتـان را منـّور بـه نـور خـدا می گردانـد.1 در ایـن موقـع اسـت کـه 

هیچـگاه از یـاد خـدا و روز حسـاب خـدا غافل نمی گردید و علی الّدوام سـخن از خدا 

می گوییـد و کار بـرای خـدا انجـام می دهیـد. در شـبانه روز خـود، سـاعتی را هـم بـرای 

خلـوت بـا خـدا اختصـاص می دهیـد و پیـش از مـرغ سـحر بانـگ بـر می داریـد و قلب 

خـواب رفتـه را بیـدار کـرده تضـّرع بـه درگاه رّب رحیـم می برید. 

آری، آدم آن نیسـت کـه بانـگ مـرغ سـحر از خـواب بیـدارش کنـد؛ آدم آن اسـت 

کـه پیـش از مـرغ سـحر بانـگ بردارد و سـّبوٌح قّدوس بگوید و با فرشـتگان و آسـمانیان 

دمسـاز و همـراز گـردد و راسـتی خوشـا حـال آنـان کـه مـرغ جانشـان بـال و پـر بـرآورده، 

سـِر خـوان آمـده اسـت. ایـن خـوان، دیگـر خامـوش شـدن و ایـن چشـم دیگـر خشـک 

شـدن ندارد. 

از خوانـدن  بـا خـدا نداریـم،  را می بینیـم کـه حـال دعـا و مناجـات  اگـر خـود  مـا 

از  نمی شـود؛  عائدمـان  الزم  روحـی  و...تحـّول  ابوحمـزه  و  سـمات  و  کمیـل  دعـای 

خـود، رغبتـی بـه شـب خیزی بـرای خلـوت بـا خـدا و تهّجـد نمی یابیم و اگر شـبی هم 

بـرای نمـاز و ذکـر و دعـا برخیزیم احسـاس می کنیم که مرغ جانمان الل و گنگ اسـت 

یكْم 
َ
 َعل

َ
ماِء ِلَیْنِزل ُم ِفى الّسَ

ْ
ِعل

ْ
یَس ال

َ
1. دو فصلنامه علمى، پژوهشى تربیت اسالمى )حوزه و دانشگاه( ص 116. »ل

ُكْم«. 
َ
وحاِنیین َحّتى یْظَهَرل ْخالِق الّرُ

َ
ُقوا ِبا

َّ
وِبكْم َتَخل

ُ
 ِفى ُقل

ٌ
یكم َبْل ُهَو َمْجُبول

َ
ْرِض ِلَیْصَعَد ِال

َ ْ
َو ال ِفى اال

کافى، ج  1،  از  با اندک اختالف اين چنین نقل شده است: مجموعه رسائل در شرح احادیثى  اماحدیث فوق 
ص 328. »لیس العلُم  فى  السماء فینزل علیكم، و ال فى األرض فیصعد إلیكم، بل مخزون مكنون فى قلوبكم، 

قوا بأخالق اهلل یظهر لكم«. 
ّ
تخل
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و بی  زبـان؛ نمی توانـد نالـه ای سـر بدهـد و شـور و غوغایـی بـه پـا کنـد و اشـکی بریـزد؛ 

از اینجـا بایـد بفهمیـم کـه دسـتگاه هضـم جانمـان از کار افتـاده و از هضـم غذاهـای 

معنـوی عاجـز شـده اسـت و آن بیمـاری کـه سـبب از کار افتادن دسـتگاه هضم جان 

قـات مـاّدی اسـت کـه فرموده انـد: 
ّ
شـده، بیمـاری حـّب دنیـا و دلبسـتگی بـه متعل

اگـر چنیـن نبـود کـه شـیاطین  )و عوامل ِاضـالل و ِاغواء( بر َحـْول و َحْوش دل های 

قات ماّدی می سازند، اگر این چنین 
ّ
آدمیان می چرخند )و آنها را سرگرم دنیا و متعل

نبود، آدمیان چشـم دلشـان باز می شـد و( ملکوت آسـمان ها را می دیدند.1 

پیـروی  بـا  و  برآییـم  بـه فکـر اصـالح جانمـان  بایـد  تـا دیـر نشـده اسـت  بنابرایـن 

قـات مـاّدی، شـیاطین 
ّ
ِجـّدی از دسـتورات انسانسـاز دینـی خـود و دل َکنـدن از تعل

اغواگـر را از اطـراف و جوانـب قلبمـان دور گردانیـم و در ایـن کار الزم و جـّدی، از خـدا و 

اولیـای خـدا اسـتمداد نماییـم. 

بیشترین سفارش امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به یاران خود

در نهج البالغـه ی شـریف راجـع بـه یکـی از مواعـظ امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده 

است: 

)آن امام بزرگوار و مرّبی عالم انسان این جمالت را نه یک بار و دو بار و سه بار بلکه( 

مکّررًا )و احتمااًل هر شب بعد از نماز عشاء به اصحاب خود( می فرمود و هشدارشان 

می داد که: خدا شما را بیامرزد، آماده ی حرکت به سوی عالم آخرت باشید و وسایل 

سفر را فراهم سازید که ندای حرکت در میانتان داده شده است خدا فرموده است:2 

ماواِت«.  ُكوِت الّسَ
َ
ى  َمل

َ
َنَظُروا ِال

َ
وِب َبِنى آَدَم ل

ُ
یاِطیَن یُحوُموَن َعلى  ُقل

َ
 الّش

َ
ّن

َ
و ال ا

َ
1. الوافى، ج  4، ص 150؛» ل

ُکْنُتْم ِفى ُبُروٍج ُمَشیَدة...«. ْو 
َ
َمْوُت َو ل

ْ
2. سوره نساء، آیۀ 78؛ »أیَنما َتُكوُنوا یْدِرْکُكُم ال
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هر کجا که باشید، مرگ شما را در می یابد اگرچه در قلعه های محکم باشید ماندن در 

دنیا را کم بشمارید و دل به آن نبندید، با زاد و توشه ای مناسب به سوی خدا بازگردید. 

ترس آور هولناکی  و منزل های  ناهموار  راهتان گردنه های  باشید که سر  توّجه داشته 

هست که چاره ای جز ورود بر آنها و توّقف در آنها ندارید.1 

و اخالقـی دارد  و سـازندگی روحـی  تربیـت  کـه جنبـه ی  اینکـه: مطالبـی  منظـور 

تکـرار آنهـا نـه تنهـا شایسـته اسـت بلکـه الزم هسـت، مخصوصـًا کـه دنیـای کنونـی 

مـا از جهـات مختلـف، مشـحون از عوامـل غفلت انگیـز و فسـادآموز شـده اسـت؛ از 

خیابان هـا و بازارهـا، آموزشـگاه ها و کارگاه هـا گرفتـه تـا برسـد بـه محیـط خانواده هـا 

و بسـیاری از برنامه هـای صـدا و سـیما و لـذا در چنیـن شـرایطی مـا شـدیدًا نیـاز بـه 

تکـرار و تنبیـِه مکـّرر داریـم تـا بـه خـواب سـنگین غفلـت و بی خبـری از خـدا و آخـرت 

نیفتیـم، منتهـا ایـن نـدا و ایـن تنبیـه و تذّکـر از ناحیـه ی بیداردالنـی بایـد باشـد که هم 

خودشـان بیـدار باشـند و هـم توانایـی بیـدار کـردن خفتـگان را داشـته باشـند، وگرنـه 

بدیهـی اسـت کـه خفتـه را خفتـه کـی کنـد بیـدار.

لزوم صداقت به هنگام عبادت

آیـا مـا در همیـن جملـه ی کوتـاه »اهلل اکبـر« که ورِد زبان همیشـگی ماسـت راسـتگو 

هسـتیم و واقعـًا از صمیـم جـان خـدا را بزرگتـر از همـه چیـز و همـه کـس می دانیـم و 

حـال آنکـه فریـاد »الپـول اکبـر« در دنیـای امـروز مـا بلندتـر و مقبولتر از هر نـدا و صدایی 

طنین انـداز در گوش هـا می باشـد. 

َقْد ُنوِدی ِفیُكْم 
َ
ُزوا َرِحَمُكُم اهلُل ف  ما ینادی ِبِه أَصحاَبُه: َتَجّهَ

ً
َکثیرا 1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص  321؛ » کاَن 

ًة 
َ
 َمُخوف

َ
 َو َمَناِزل

ً
َکُئودا  أَماَمُكْم َعَقَبًة 

َ
ِإّن

َ
اِد ف ْنیا َو اْنَقِلُبوا ِبَصاِلِح َما ِبَحْضَرِتُكْم ِمَن الّزَ

ُ
ى الّد

َ
ُعْرَجَة َعل

ْ
وا ال

ُّ
ِحیِل َو أِقل ِبالّرَ

ُوُقوِف ِعْنَدَها«.
ْ
یَها َو ال

َ
ُوُروِد َعل

ْ
 ِمَن ال

َ
ًة ال ُبّد

َ
َمُهول
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در افـکار و اخـالق و اعمـال مـردم روز اگـر دقیـق شـویم، می بینیـم واقعـًا پـول در 

نظرشـان اکبـر و اعظـم از همـه چیـز آمـده اسـت، ایـن باورشـان شـده کـه پـول اگـر آمـد، 

دنبالـش همـه چیـز خواهـد آمـد. 

و منصـب  مقـام  و  و خواهـان جـاه  عالـی  مرکـب  و  کـه طالـب مسـکن  کـس  آن 

اسـت، بایـد در مقـام تحصیـل پـول برآیـد وگرنه که بـه چیزی و جایی نخواهد رسـید. 

در اثـر ایـن انحـراف فکـری غلـط اسـت کـه می بینیـم دنیـا شـده یـک کانـون فسـاد و 

جنایـت و خیانـت، دزدی و کالهبـرداری و آدم ربایـی، نـه امنیـت اجتماعـی برقـرار 

اسـت و نـه آسـایش و آرامـش روحـی و فـردی، چـون شـعار فکـری و عملـی مـردم شـده 

»الپـول اکبـر«. 

حـاال کـه مـا در دنیـا خـود را بـه نـام اّمـت اسـالمی معّرفـی کرده ایـم و شـعار اهلل اکبـر 

سـر می دهیـم، بایـد ببینیـم آیـا مـا چـه معجـزه ای کـرده و چـه شـّق القمـری از خـود 

نشـان داده ایـم؟ آیـا مـا در ایـن شـعار راسـتگو هسـتیم و واقعـًا اهلل را در فضـای فکـر و 

اخـالق و عمـل، اکبـر و بزرگتـر از همـه چیـز و همـه کـس می دانیـم، آنجـا کـه پـای اهلل بـه 

میان آید و فرمان او نسـبت به خودداری از یک معامله ی بسـیار پرسـود صادر شـود، 

آیـا جلـوه ی جمـال پـول از مـا، دل نمی ربایـد و پـا را نمی لغزانـد. 

اگـر چنیـن اسـت، معلـوم می شـود کـه صـادق در اهلل اکبـر می باشـیم و همچنیـن 

در سـایر صحنه هـای زندگـی کـه جمـال پـول و جـاه و مقـام و شـهرت و دیگـر شـهوات 

گوناگـون جلوه گـری می کنـد، در مقابـل همـه ی آنهـا ایمـان بـه اهلل و اعتقـاد بـه آخـرت 

بایسـتد و دسـت رّد بـر سـینه ی آنهـا گذاشـته بگویـد: اهلل اکبـر. آنجاسـت کـه صـادق 

ـاَك َنْسـَتِعیُن< را در  ـاَك َنْعُبـُد َوِإّیَ در ایـن شـعار مقـّدس خواهیـم بـود و حقیقـت: >ِإّیَ

نـه  باورمـان بشـود کـه  ایـن صـورت  وجـود خـود جلوه گـر خواهیـم سـاخت و در غیـر 

ـاَك  َوِإّیَ َنْعُبـُد  ـاَك  >ِإّیَ بـه حقیقـت  نـه متحّقـق  و  اهلل اکبـر می باشـیم  صـادق در شـعار 

یِهْم« 
َ
َنْسـَتِعیُن< گشـته ایم و نـه قـدم بـه صـراط مسـتقیم عبودّیـت نهـاده بـا »ُمْنَعـٌم َعل
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همـراه شـده ایم؛ بلکـه خـوف ایـن داریـم کـه بعـد از عمـری انجـام وظیفـه ی نمـاز و 

یـن< بیـرون نیامـده 
ّ
یِهـْم َو الّضال

َ
تکـرار شـبانه روزی آن هنـوز از جرگـه ی >َمْغُضـوٌب َعل

َهفـاه مـن َسـیئات َاعمالنـا.
َ
باشـیم. فـوا َاَسـفاه مـن خجلتنـا و وال

چگونگی قیام خالصانه برای خدا 

خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید:

>بگـو، مـن فقـط یـک حـرف بـا شـما دارم، و آن ایـن اسـت کـه بـرای خـدا 
کنیـد...<.1 قیام 

قیام یک کلمه بیشتر نیست، اّما خیلی مشکل است. وظیفه ی شما قیام است. 

باید برخیزید و بایستید. حالت قیام یعنی ایستادن. ولی معلوم است که کنایه از 

آماده شوید، مجّهز شوید،  یعنی  بایستید،  اینکه می فرماید  تصمیم قطعی است. 

مصّمم شوید، قاطع و عازم و جازم باشید. چون کسی که می خواهد کاری را انجام 

دهد، نمی خوابد یا نمی نشیند؛ بلکه برمی خیزد و می ایستد. هر کسی که می خواهد 

کار مهّمی انجام دهد برمی خیزد؛ دامن به کمر می زند و آستین ها را باال می کشد. این 

قیام است. قرآن با خواب رفته ها سازگار نیست. با نشسته ها هم سازگار نیست. 

آن وجـود اقدسـی هـم کـه مـا انتظـار او را می کشـیم کـه بیایـد و عالـم را اصالح کند 

و همـه جـا را پـر از عـدل و داد کنـد، لقبـش »قائـم« اسـت. لقـب بارز ایشـان، مشـتّق از 

قیـام اسـت. هـم مهـدی اسـت هـم قائـم اسـت. مهـدی اسـت؛ یعنـی از جانـب خدا 

راهنمایـی شـده و راه یافتـه اسـت. راه را خـوب می شناسـد، و رمـوز هدایـت را خـوب 

.> ما أِعُظكْم ِبواِحَدٍة أْن َتُقوُموا هلِلِّ
َ
1. سوره سبأ، آیۀ 46؛ >ُقْل إّن
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می دانـد. قائـم اسـت؛ یعنـی ُمجـری فرمان اسـت. هم عالم اسـت هم عامـل. هم راه 

را می دانـد هـم اجـرا می کنـد و قیـام می کنـد. 

اگـر بـه مـا هـم گفته انـد کـه پسـندیده اسـت وقتـی از آن حضـرت بـا لقـب مبـارک 

ایسـتادن،  و  برخاسـتن  ایـن  بایسـتید،  و  برخیزیـد  شـما  می شـود  بـرده  نـام  »قائـم« 

مع السـف  ولـی  نیسـت.  ادب  روی  از  و  احتـرام  بـرای  تنهـا  نیسـت؛  تشـریفاتی 

اسـتفاده ای کـه مـا از ایـن لقب می کنیم این اسـت که مثاًل در یـک مجلس، مقداری 

قسـمت جلـو بـاز اسـت. اسـم آن حضـرت را می بریـم. گوینده هم پشـت بلندگو صدا 

را بلندتـر می کنـد و مـّد الـف قائـم را هـم زیـاد می کشـد، تـا فـورًا مـردم را تـکان دهـد کـه 

برخیزنـد و جلـو بیاینـد. بهـره ی مـا از ایـن نـام مقـّدس همیـن اسـت و حـال آن که این 

قیـام و برخاسـتن مـا کنایـه از ایـن اسـت کـه مـوالی مـا آمـاده ی قیـام اسـت و مـا هـم 

آماده ایـم. مـا هـم برخاسـتیم و دامن هـا را بـه کمـر و آسـتین ها را بـاال زدیـم. از تـو بـه یک 

اشـاره، از مـا بـه سـر دویـدن. هـدف ایـن اسـت که نشـان دهیم مـا هم قائمیـم و تو را به 

عنـوان قائـم شـناخته ایم و انتظـار قیـام تـو را می کشـیم. 

پــس بــرای احیــای حــّق و دفــاع از حــّق، قیــام بــه ایــن کیفیــت الزم اســت. آن هــم 

بایــد »هلِل« باشــد. قســمت مشــکل تر آن همیــن اســت. ممکــن اســت بســیاری از افــراد 

قیــام کننــد و فّعالیــت کننــد، خیلــی هم در کارها جّدیت داشــته باشــند. اّما هدفشــان 

اهلل نباشــد و چیزهــای دیگــری منظــور باشــد. مثــاًل بخواهنــد بــه مــال و منــال یــا مقــام و 

شــهرتی برســند. اگــر ایــن باشــد، بــاز هــم فایــده نــدارد. انگیــزه ی شــما در حرکت هــا و 

فّعالیت هــا، بایــد خــدا باشــد و بــس. بایــد هیــچ هــدف دیگــری در کار نباشــد. ایــن هــم 

نشــانه هایی دارد. 

همـه ی  می گویـد:  و  نمی کنـد  مغـرور  را  خـود  پیـروان  کریـم  قـرآن  و  مقـّدس  دیـن 

سـعادت ها از آن شماسـت؛ اّمـا در عیـن حـال، قیـام هلِلّ بـر شـما الزم اسـت. بـه ایـن 

آیـه دّقـت فرماییـد: 
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>و از فتنـه ای بپرهیزیـد کـه تنهـا بـه سـتمکاران شـما نمی رسـد ]بلکه همه 

را فراخواهـد گرفـت بـدان جهـت کـه دیگـران سـکوت اختیـار کرده انـد[ و 

بدانیـد کـه خداونـد کیفـر شـدید دارد<.1 

پـس بپرهیزیـد و بدانیـد همـان خدایـی کـه َارَحـُم  الّراحمیـن اسـت، همـان خـدا 

شـدیدالِعقاب هـم هسـت. در سـوره ی توبـه هـم می خوانیـم: 

>ای اهل ایمان! ای باور مندان! چرا وقتی به شـما گفته می شـود حرکت 

کنیـد، کـوچ کنیـد و در مقابـل دشـمنان بایسـتید، بـه زمیـن چسـبیده اید و 

تـکان نمی خوریـد؟ آیـا بـه همیـن قانـع و راضـی شـدید کـه دنیـا به دسـت 

شـما بیایـد و آخـرت تبـاه شـود؟ در حالـی کـه دنیـا در جنـب آخـرت بسـیار 

اندک است<.2 

بعد تهدید می کند: 

>اگــر طبــق فرمــان حرکــت نکنیــد، اگــر تــکان نخوریــد، بدانیــد خــدا شــما 

را بــه عــذاب الیــم مبتــال می ســازد و دیگــران را بــه جــای شــما می نشــاند و 

هیــچ صدمــه ای هــم بــه او نخواهیــد زد و خــدا بــر همــه چیــز تواناســت<.3 

ایـن روش صحبـت قـرآن بـا اهـل ایمـان اسـت کـه آنها را مغـرور نمی کنـد. در عین 

حـال کـه نـوازش و اظهـار مالطفـت می کنـد و بشـارت می دهـد، شـرط هـم می کنـد. 

ایـن شـرط، قیـام و حرکـت و طبـق فرمـان عمـل کـردن اسـت. 

ِعقاِب<.
ْ
 اهلَل َشِدیُد ال

َ
ُموا أّن

َ
ًة َو اْعل ُموا ِمْنكْم َخاّصَ

َ
ِذيَن َظل

َّ
ُقوا ِفْتَنًة ال ُتِصیَبّنَ ال

َ
1. سوره انفال، آیۀ 25؛ >َو اّت

َرِضیُتْم  أ  ى االْرِض 
َ
إل ُتْم 

ْ
اَقل

َ
اّث اهلِل  اْنِفُروا ِفى َسِبیِل  كُم 

َ
ل ِقیَل  إذا  كْم 

َ
ل آَمُنوا ما  ِذيَن 

َّ
ال اّيها  >یا  2. سوره توبه، آیۀ 38؛ 

 َقِلیٌل<.
ّ
ْنیا ِفى اإلِخَرِة إال

ُ
َحیاِة الّد

ْ
ما َمتاُع ال

َ
ْنیا ِمَن اإلِخَرِة ف

ُ
َحیاِة الّد

ْ
ِبال

کّلِ َشــى ٍء   َو اهلُل َعلــى  
ً
وُه َشــیئا  َغیَرکــْم َو ال َتُضــّرُ

ً
 َقْومــا

ْ
 َو َیْســَتْبِدل

ً
 أِلیمــا

ً
ْبكــْم َعذابــا ِ

ّ
 َتْنِفــُروا ُیَعذ

ّ
3. همــان، آیــۀ 39؛ >إال

َقِديٌر<.
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منظور از ایثار چیست؟ 

یکـی از جلوه هـای تاریخـی ایثـار رفتـار انصار در عصر رسـول خدا؟ص؟ اسـت که با 

سـخاوت تمام آنچه را داشـتند از مال و دارایی با مهاجران مهربانانه تقسـیم کردند.  

به طـوری کـه در دل هـم احسـاس نیـاز بـه آنچـه بـه آنهـا داده بودنـد، نمی کردنـد. مثـل 

بـه چیـزی نـدارد. انصـار چنیـن حالتـی داشـتند و ایـن  کسـی کـه اصـاًل احتیاجـی 

جـّدًا نشـانه ی کرامـت و بزرگـواری روح اسـت. حّتـی وقتـی یهـود بنـی نضیـر بـه امـر 

پیامبر؟ص؟ از مدینه بیرون رفتند و اموالشـان ماند، غنایم زیادی به دسـت مسـلمین 

رسـید. رسـول اکـرم؟ص؟ بـه انصـار فرمـود: یـا غنایـم را بـا هـم تقسـیم کنیـد و خانـه و 

زندگی تـان را هـم بـه همـان ترتیـب، یـا اینکـه خانـه و زندگـی مـاِل خـود شـما و ایـن 

غنایـم مـال مهاجریـن باشـد. گفتنـد: یـا رسـول اهلل! مـا غنایـم را بـه آنهـا می دهیـم. 

هرچـه هسـت مـال آنهـا. خانـه و زندگـی خودمـان را هـم بـا آنهـا تقسـیم می کنیـم. این 

ایثـار اسـت کـه قـرآن دربـاره ی آن می فرمایـد: 

خـدا در قـرآن انصـار را مـدح عجیبـی می کنـد. در آیـات متعـّددی بـه این موضوع 

و  ایثـار  و هـم  روح  کرامـت  قلبـی داشـتند هـم  انصـار، هـم محّبـت  کـه  اشـاره شـده 

بـه دیگـران می بخشـیدند.1  ازخودگذشـتگی. خودشـان محتـاج بودنـد، ولـی 

ایـن قّصـه را اغلـب شـنیده ایم کـه مـردی عـرب نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و گفـت: یـا 

ایـن مهمـان  از  آیـا کسـی هسـت کـه  رسـول اهلل! مـن گرسـنه ام، سـیرم کنیـد. فرمـود: 

از  کـه  مـا  روایـات  در  ولـی  برخاسـت؛  مـردی  نوشـته اند:  بعضـی  کنـد؟  پذیرایـی   مـا 

اهـل بیـت؟مهع؟ رسـیده، آمـده اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ برخاسـت و عـرض کـرد: 

یـا رسـول اهلل! مـن پذیرایـی می کنـم. او را بـه خانـه ی خودشـان بردنـد و بـه حضـرت 

کاَن ِبِهْم َخصاَصٌة...<. ْو 
َ
1. سوره حشر، آیۀ 9؛ >... َو يْؤِثُروَن َعلى  أْنُفِسِهْم َو ل
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صّدیقـه ی کبـری؟اهس؟ فرمـود: آیـا غـذا داری کـه از مهمـان پـدر پذیرایـی کنـی؟ عـرض 

کـرد: تنهـا مقـدار کمـی هسـت کـه بّچه هـا بخورنـد و گرسـنه نخوابند. فرمودنـد: همان 

را بیـاور و بّچه هـا را بـه نحـوی بخوابـان. بّچه هـا را خواباندنـد و آن غـذا را آوردنـد و 

سـفره را بـاز کردنـد. میزبـان کنـار مهمـان نشسـت و چـراغ را هـم خامـوش کردنـد تـا 

مهمـان نفهمـد کـه میزبـان غـذا نمی خـورد. آن مـرد مهمـان غـذا می خـورد و امـام؟ع؟ 

هـم دهـان خـود را تـکان مـی داد تـا او خیـال کنـد کـه امـام؟ع؟ هـم غـذا می خـورد؛ بـه 

ایـن منظـور کـه میهمـان بـا آسـودگی خاطـر غـذا بخورد و سـیر شـود. آن شـب میهمان 

پذیرایـی شـد و رفـت؛ ولـی میزبـان و زن و فرزندانـش گرسـنه خوابیدنـد. فـردا کـه امـام 

مـوال علـی؟ع؟  بـه چهـره ی  نـگاه رسـول خـدا؟ص؟  وقتـی  آمـد،  پیامبـر؟ص؟  خدمـت 

افتـاد؛ تبّسـمی کـرد و ایـن آیـه را تـالوت فرمـود: بلـه، اینهـا چنیننـد. هرچـه دارنـد بـه 

می دهنـد.1  دیگـران 

ایــن محّبــت از کجــا پیــدا شــد؟ در جنــگ موتــه یــا ُاُحــد اســت کــه آن قّصــه آمــده، 

کــه ســه یــا هفــت نفــر یــا نــه نفــر تشــنه مردنــد؛ بــرای اینکــه دیگــری آب بخــورد؛ در 

میــدان جنــگ مجــروح افتاده انــد. هــوا گــرم اســت و عطــش شــدید. تــالش جنگــی 

ــرف  ــردی ظ ــد. م ــدیدتر می کن ــش را ش ــم عط ــزی ه ــد. خونری ــش می افزای ــر عط ــم ب ه

ــا آن  ــی برداشــت و کنــار یــک ســرباز مجــروح آمــد. او گفــت: مــن تشــنه هســتم، اّم آب

رفیــق کــه آن طــرف افتــاده از مــن تشــنه تر اســت؛ آب را بــه او بــده. دیگــری هــم گفــت: 

آن یکــی تشــنه تر اســت. بــه ســّومی کــه رســید، دیــد کــه از دنیــا رفتــه اســت. برگشــت؛ 

ــا هــر هفــت  ــود. اّولــی هــم همیــن طــور. یعنــی هرســه ی نفــر دّومــی هــم از دنیــا رفتــه ب

ــا نــه نفــر بــه شــهادت رســیدند و آب نخوردنــد، بــرای اینکــه دیگــری تشــنه اســت.  ی

چگونــه می شــود ایــن الفــت را ایجــاد کــرد؟ ایــن فقــط در اختیــار قــدرت الهــی اســت؛ 

بــا زر و زور نمی شــود. 

َکاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة<. ْو 
َ
ْنُفِسِهْم َول

َ
ٰى أ

َ
ُيْؤِثُروَن َعل 1. سوره حشر، آیۀ 9؛ >َو
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چگونگی توبه ی خواجه نظام الملک طوسی 

در تاریخ ُوَزرا در حاالت خواجه نظام الملک نوشته اند: 

ــزرگان علمــا  ــوده اســت. وقتــی ب او وزیــری عاِلم دوســت، مــردم دار و خدمتگــزار ب

نــزد او می آمدنــد، بــرای هــر عالمــی احتــرام خــاّص قایــل بــود. بــرای همــه ی آنهــا از جــا 

برمی خاســت و هــر کــدام را در جــای مناســب خــود می نشــاند. در میــان آنهــا فــردی 

بــود کــه وقتــی می آمــد، خواجــه احتــرام بیشــتری بــه او می گذاشــت. بطــوری کــه از جــا 

برمی خاســت و اســتقبال می کــرد، او را در جــای خویــش می نشــاند و خــودش هــم دو 

زانــو و مــؤّدب مقابــل او می نشســت؛ مثــل شــاگرد مقابــل اســتادش. 

وقتــی از او پرســیدند کــه چــرا شــما بــه فــالن شــخص بیــش از دیگــران احتــرام 

می گذاریــد، در صورتــی کــه او ظاهــری ســاده دارد و ورود و خروجــش بســیار معمولــی 

می آینــد،  مــن  نــزد  وقتــی  دیگــر  عالمــان  کــه  اســت  ایــن  تــش 
ّ
عل گفــت:  اســت؟ 

پیوســته مــرا مــدح و ســتایش می کننــد و القــاب و عناوینــی بــه مــن می دهنــد کــه 

خــودم می فهمــم شایســته ی آن القــاب و عناویــن و آن مــدح و ثنــا نیســتم. ولــی چــون 

ــد و حالــت ُعجــب و  ــا شــهوت مــن اســت، طبعــًا خوشــم می آی مــدح و ثنــا موافــق ب

ــرای  ــه ب ــی ک ــان عقل ــردد؛ هم ــره می گ ــم تی ــود و عقل ــدا می ش ــن پی ــوت در م ــر و نخ کب

دنیــا و آخرتــم الزم اســت و حّتــی بــرای همیــن مقــام و منصبــی کــه دارم الزم اســت، 

در وجــود مــن تیــره می شــود. از ایــن رو می فهمــم کــه آنهــا بــه مــن خدمتــی نمی کننــد و 

اســتحقاق احتــرام بیــش از آن مقــدار کــه می کنــم ندارنــد. اّمــا ایــن مــرد کــه می آیــد، در 

خلــوت نــزد مــن می نشــیند و تمــام عیب هــا و نقایــص مــرا بــه مــن می گویــد. او بــه مــن 

می گویــد کــه فــالن عیــب و نقــص در اخــالق و اعمــال و رفتــار و گفتــار تــو هســت. اینهــا 

ــم روشــن می ســازد،  ــور الهــی را در جان ــرا بیــدار می کنــد. ن ــر می دهــد و عقــل م را تذّک
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بطــوری کــه می فهمــم کــه کوچک تــر از آنــم کــه دیگــران می گوینــد. لــذا از اوج کبــر و 

نخــوت و خودپســندی، کــه دیگــران در مــن ایجــاد کرده انــد، پاییــن می آیــم. می فهمــم 

کــه ایــن شــخص واقعــًا بــه مــن خدمــت می کنــد؛ چــون عیــب مــرا بــه مــن می گویــد و 

ــت بــرای او احتــرام بیشــتری قایلــم. 
ّ
اصالحــم می کنــد. بــه همیــن عل

ســپس همیــن خواجــه نظــام الملــک بــه فکــر افتــاد کــه گواهی نامــه ای تنظیــم 

کنــد و از علمــا و صلحــا اقــرار بگیــرد و بنویســند کــه او آدم باایمــان و خوبــی بــوده 

اســت و امضــا کننــد و آن را در کفــن خــود بگــذارد. همان طــور کــه اکنــون هــم بعضــی 

ــا  ــند و امض ــن می نویس ــد و مؤمنی ــه می کنن ــی تهی ــه ی کفن ــد. پارچ ــن کار را می کنن ای

ــُم ِمْنــُه ِااّل َخیــرًا«؛ مــا جــز کار خیــر از او ســراغ نداریــم وزیــر 
َ
می کننــد کــه: »ِاّنــا ال َنْعل

بــزرگان  و  نــزد علمــا  را  نیــز چنیــن کاری کــرد و گواهی نامــه ی تنظیــم شــده  اعظــم 

فرســتاد. همــه نوشــتند و امضــا کردنــد کــه وزیــر اعظــم مــرد مؤمــن بســیار خوبــی اســت 

و مــا جــز خدمــت بــه دیــن و آییــن و مــردم از او چیــزی ندیدیــم. بعــد ایــن گواهی نامــه 

را نــزد ایــن عالــم، کــه از همــه ی علمــا در نــزد او محترم تــر و محبوب  تــر بــود و اســمش 

شــیخ ابواســحاق و مــدّرس مدرســه ی نظامیــه ی بغــداد بــود، آوردنــد تــا او هــم بنویســد 

َمــِة َحَســن، کَتَبــُه 
َ
ل

َ
و امضــا کنــد. او برداشــت و یــک جملــه ی کوتــاه نوشــت: »َخیــُر الّظ

ابواســحاق«؛ اســم خواجــه نظــام الملــک، حســن بــوده اســت. نوشــت: »حســن، 

ابواســحاق«.  خوب تریــن ظالم هاســت. امضــا، 

وقتــی آوردنــد و بــه خواجــه نشــان دادنــد، گریســت و گفــت: گواهــی درســت همیــن 

اســت کــه شــیخ ابواســحاق نوشــته اســت؛ بقیــه همــه تعــارف اســت. بعــد هــم در 

مســیر توبــه افتــاد. 
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علِم کمال آفرین

کمال انسـان در خداشناسـی اسـت. انسـان کامل آن است که خدای زنبورآفرین 

را بشناسـد، نـه خـود زنبـور را! انسـان کامـل آن اسـت کـه خـدای عنکبوت آفریـن را 

بشناسـد، نـه خـود عنکبـوت را! عنکبوت شناسـی، کمـال انسـان نیسـت! انسـان، 

اشـرف از تمـام موجـودات عالـم اسـت. اگـر انسـان ایـن موجـودات مـرده مثـل زمیـن، 

بلکـه  اسـت.  نکـرده  انسـانی  کار  یـک  بشناسـد،  را  و...  سـتارگان  جـو،  کهکشـان، 

انسـان کامـل آن اسـت کـه انسـان زنـده و خـدای انسـان آفرین را بشناسـد. 

دانشـمندی که یک عمر معتکف در آسـتان زنبور عسـل بوده و فقط در شـناخت 

شـؤون زندگـی آن، تحقیقـات فـراوان کـرده و مـرده اسـت، ایـن زنبـور عسـل در عالـم 

پـس از مـرگ، چـه دردی از او درمـان می کنـد و چـه بالیـی از او برطـرف می سـازد؟! 

آن بیچـاره پـس از یـک عمـر تحقیقـات علمـی خـود، عقیـم و بدبخت و محـروم مرده 

اسـت! ایـن کـه علـم نیسـت! علـم آن اسـت کـه انسـان را بـه خـدا -کـه مبـدأ هسـتی 

اسـت- نزدیـک کنـد و آیـت او باشـد. ایـن علـم، کمـال آفریـن و مایه ی افتخار اسـت.

عامل عاقبت بخیری

نقــل شــده اســت: شــاگرد یکــی از مشــایخ عرفــان کــه صاحــب علــم و کمــاالت 

بــود بیمــار شــد. اســتاد بــه عیــادت او رفــت و در کنــار بســترش نشســت. دیــد در حــال 

ــه تلقیــن ابتــدا ســوره ی  ــرای شــروع ب ــه تلقیــن دارد. اســتاد ب احتضــار اســت و نیــاز ب

مبارکــه ی »ٰیــس« را تــالوت کــرد. شــاگرد بیمــار بــا شــنیدن آیــات قــرآن ناراحــت شــد و 
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بــا اشــاره بــه اســتاد خــود گفــت: ایــن کلمــات را نخــوان! اســتاد تعّجــب کــرد و ســاکت 

شــد. پــس از لحظاتــی اســتاد گفــت: بگــو ال الــه ااّل اهلل. گفــت، نمی گویــم! از ایــن 

جملــه متنّفــرم. اســتاد بیشــتر تعّجــب و وحشــت کــرد و دقایقــی بعــد هــم در همــان 

حــال جــان داد. 

بـه خـدا پنـاه می بریـم از ایـن کـه در لحظـه ی آخـر عمـر، ایمـان خـود را از دسـت 

بدهیـم و بـا کفـر از دنیـا برویـم. آدم یـک عمـر رنـج ببـرد ایمـان و اعتقاداتـی هـم کسـب 

بکنـد. ولـی در آن لحظـه ای کـه شـدیدًا نیـاز بـه آن دارد؛ آن را از دسـت بدهـد. دیگـر 

زیـان و خسـرانی از ایـن باالتـر نمی شـود. 

تـا  کـه چـرا چنیـن شـد؟  ناراحـت شـد  وقتـی شـاگرد جـان داد، اسـتاد سـخت 

ایـن کـه در خـواب دیـد او را بـه زنجیـر کشـیده اند و بـه جهّنـم می برنـد. از آن کسـی 

کـه سـر زنجیـر بـه دسـتش بـود تقاضـا کـرد اندکـی صبـر کنـد تـا چیـزی از او بپرسـد. او 

هـم پذیرفـت و اسـتاد از شـاگرد بدبختـش سـؤال کـرد: چـرا چنیـن شـدی و بـه ایـن 

روز سـیاه افتـادی! او گفـت: مـن بـه بیمـاری سـخت و درمـان ناپذیـری مبتـال شـدم و 

بسـیار رنـج می ُبـردم. بـه طبیـب کـه مراجعـه کـردم، گفـت، چـاره اش خـوردن اندکـی 

شـراب اسـت؛ بایـد هـر سـال، مقـدار معّینـی شـراب بخـوری تـا ایـن درد در بدنـت 

مزمـن و ریشـه دار نشـود. مـن هـم از آن روز بـه بعـد مقـداری شـراب می خـوردم و همیـن 

باعـث شـد کـه بـه ایـن بدبختـی و روسـیاهی گرفتـار شـوم. 

آری! خداوند متعال می فرماید: 

را تکذیـب  آیـات خـدا  کـه  ایـن اسـت  انسـان های بدعمـل  کار  >پایـان 

می گیرنـد<.1  اسـتهزاء  بـه  را  آنهـا  و  می کننـد 

قــرآن بــا ایــن بیــان تهدیــد می کنــد: هیــچ گاه مغرور نشــوید کــه من ایمــان دارم، نماز 

ـِه َوَکاُنوا ِبَها َیْسَتْهِزُئوَن<.
َّ
ُبوا ِبآَیاِت الل

َّ
َکذ ْن 

َ
ٰى أ

َ
وأ َساُءوا الّسُ

َ
ِذيَن أ

َّ
َکاَن َعاِقَبَة ال 1. سوره روم، آیۀ  10؛ >ُثّمَ 
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می خوانــم و از دوســتداران اهــل بیــت اطهــار؟مهع؟  هســتم. اگــر آلودگی هــای عملــی 

داشــته باشــیم، موقــع جــان دادن، تــرس از دســت دادن ایمــان را بایــد داشــته باشــیم. 

آدمــی در آن موقــع می بینــد کــه محبوب هــای او یک یــک از دســتش گرفتــه می شــود 

ــده هــم کســی جــز خــدا نیســت؛ طبعــًا شــخص محتضــر بغــض خــدا را  و ایــن گیرن

بــه هنــگام قبــض روح بــه دل می گیــرد و ســرانجام بــا قلبــی کــه دشــمن خداســت 

جــان می دهــد و لــذا ســفارش شــده تــا زنــده هســتیم، از ایــن محبوب هایــی کــه موقــع 

مــردن ســبب دشــمنی انســان بــا خــدا خواهنــد شــد دل برکنیــم و تــا ایــن محبوب هــا 

ــه خــدا  ــا جایــی کــه دل فقــط ب ــالش خــود ادامــه دهیــم ت ــه ت ــا جــدا نشــده اند؛ ب از م

ببندیــم تــا در عوالــم پــس از مــرگ، مــورد عنایــت او قــرار گیریــم و بــه راســتی دل بــه 

غیــر خــدا بســتن و عمــر خــود را فانــی در راه غیــر خــدا ســاختن چیــزی جــز ســفاهت 

و حماقــت اســت! 

بـه هـر حـال عاقـل آن اسـت کـه علی الـّدوام اندیشـه کنـد پایـان را. بیندیشـد کـه 

مبـدأ مـن کیسـت؛ منتهـای مـن چیسـت؟ از کجـا آمـده ام و بـه کجـا مـی روم؟ مسـیر 

مـن کـدام اسـت و چـه برنامـه ی سـیری دارم؟

زندگی دلپذیر از نگاه قرآن

جـاِن کالم اینکـه اگـر بخواهیـم زندگـی آرام و گوارایـی داشـته باشـیم بایـد همـواره 

و در هـر حـال بـه یـاد خـدا باشـیم. در قـرآن بنابـر گفتـه ی اهـل تتّبـع و تحقیـق، هیـچ 

قـرآن  تمـام کلمـات  تکـرار نشـده اسـت، چـون  انـدازه ی کلمـه ی »اهلل«  بـه  کلمـه ای 

حسـاب شـده و مضبـوط اسـت؛ اینکـه چنـد »الـف« دارد، چنـد »ب« دارد و حّتـی 

پانـزده هـزار و سـی نقطـه دارد!  چنـد »نقطـه« دارد! گفته انـد: تقریبـًا یـک میلیـون و 
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خالصـه آن کـه تمـام حـروف و کلمـات قـرآن را بـه حسـاب آورده و دیده انـد در میـان 

تمـام ایـن کلمـات، کلمـه ی اهلل از همـه بیشـتر اسـت و هیـچ حرفـی هـم بـه انـدازه ی 

نشـده  تکـرار  اسـت  اهلل  کلمـه ی  دهنـده ی  تشـکیل  کـه  هـاء(  الم،  ) الـف،  حـروف 

اسـت. ایـن نشـان می دهـد تنهـا مقصـدی کـه تمـام مطالب قـرآن پیرامـون آن گردش 

ـم 
َ
می کنـد، توحیـد و دلبسـتگی بـه اهلل اسـت. همانگونـه کـه در کتـاب تکویـن و عال

و  کـرات  و  حیـوان  و  نبـات  و  جمـاد  از  جهـان  موجـودات  تمـام  می بینیـد  خلقـت 

کهکشـان ها، همـه بـه لسـان تکوینـی خـود داد می زننـد: اهلل. 

>هیـچ چیـز در عالـم نیسـت مگـر اینکـه بـه تسـبیح و تحمید خدا مشـغول 

است<.1 

شـما یـک بـرگ گل را برداریـد و آن را بـا دّقـت مطالعـه کنیـد، می بینیـد ایـن بـرگ 

گل بـا همـان بـوی خـوش و رنـگ زیبـا و لطافـت خـاص و بـرش منّظمـی کـه دارد بـه 

قـاِدر، ُسـْبحاَن 
ْ
ال خاِلـق، ُسـْبحاَن 

ْ
زبـان حـال روشـن تر از قـال می گویـد: } ُسـْبحاَن ال

ـر{؛ می گویـد: مـن کـه خاک بـودم و فاقد هر  ُمَدّبِ
ْ
ر، ُسـْبحاَن ال ُمَقـّدِ

ْ
ر، ُسـْبحاَن ال ُمَصـّوِ

ْ
ال

کمالی، کدام دسـت قدرت به سـراغ من آمده و خاک را برداشـته و اینچنین خوشـبو 

و خوش رنـگ و لطیـف و زیبایـش سـاخته اسـت؟ ایـن نـدای کتـاب تکویـن اسـت 

کـه سـخن از اهلل می گویـد. ایـن هـم کتـاب تشـریع و قـرآن کریـم اسـت کـه مقصـدی 

جـز اهلل ارائـه نمی کنـد و محـوری بـرای تمـام عقایـد و اخـالق و اعمـال، جـز اهلل نشـان 

و می گویـد:  نمی دهـد 

>انفاق کنید در راه خدا...<.2 

>جهاد کنید در راه خدا...<.3 

ُح ِبَحْمدِه<.   یَسّبِ
ّ
1. سوره إسراء، آیۀ 44؛ >َو إْن ِمْن َشىٍء إال

2. سوره بقره، آیۀ 195؛ >أْنِفُقوا ِفى َسِبیِل اهلِل...<.
3. سوره توبه، آیۀ 20؛ >جاِهُدوا ِفى َسبیِل اهلِل...<.
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>قتال کنید در راه خدا...<.1 

قـرآن از میـدان جنـگ گرفتـه تـا کالس درس، از فـراز منبر گرفته تـا دّکه ی تجارت، 

از حرفـه ی زراعـت گرفتـه تـا منصـب وزارت و قضـاوت، در همـه جـا با نـام اهلل افتتاح 

می کنـد و بـا نـام اهلل خاتمـه می دهـد و در غیـر این صـورت، دنیـا و زندگـی دنیـا را لهو و 

ِعـب می دانـد و می گویـد: 
َ
ل

>این زندگی دنیا ]منهای خدا[ جز سرگرمی و بازی چیز دیگر نیست<.2 

قرآن از زمین، آسـمان، ماه، خورشـید، سـتارگان، کوه، صحرا، دریا، جانوران و...

بحـث می کنـد، اّمـا همـه را از آن نظـر کـه مسـّخر فرمـان خـدا و آیـت و نشـانه ی قـدرت 

و علـم و حکمـت خـدا هسـتند مـورد بحـث قـرار می دهـد و هرگـز بـا نظـر اسـتقالل و 

اصالـت بـه آنهـا نـگاه نمی کنـد، می گویـد: 

>این خورشـید اگر مسـیر و مدار و مسـتقّری دارد به تقدیر و تنظیم خداوند 

عزیـِز علیـم اسـت. مـاه اگـر طـی منـازل می کنـد و گاه به صـورت بـدر و گاه 

به صـورت هـالل درمی آیـد، تدبیـر و تقدیـر خالقـش را نشـان می دهد<.3 

نشـانه های  روز،  و  شـب  رفـت  و  آمـد  و  زمیـن  و  آسـمان ها  آفرینـش  >در   

روشـنی اسـت بـرای صاحبـان عقـل و خـرد، همآنـان کـه خـدا را در حـال 

و در  یـاد می کننـد  بـه پهلـو خوابیده انـد  کـه  آنـگاه  و  و نشسـتن  ایسـتادن 

پـروردگارا؛  می گوینـد[  ]و  می اندیشـند  زمیـن  و  آسـمان ها  آفرینـش  اسـرار 

نیافریـدی<.4  بیهـوده  را  اینهـا 

وا ِفى َسِبیِل اهلِل...<.
ُ
1. سوره بقره،  آیۀ 190؛ >قاِتل

ِعٌب<.
َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

ّ
ْنیا إال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
2. سوره عنكبوت، آیۀ 64؛ >َو ما هِذِه ال

 
َ

ْرناُه َمناِزل
َ

َقّد َقَمَر 
ْ
ال َو  َعِلیِم * 

ْ
ال يِز  َعِز

ْ
ال َتْقِديُر  ها ذِلک 

َ
ل ِلُمْسَتَقّرٍ  ْمُس َتْجِری 

َ
الّش >َو  3. سوره یس، آیات  38 و 39؛ 

َقِدیِم<.
ْ
ُعْرُجوِن ال

ْ
کال َحّتى  َعاَد 

باِب * 
ْ
ل
َ
ال

ْ
وِلى ا

ُ
یاٍت اِل

َ
هاَر ل یِل َو الّنَ

َّ
ْرِض َو اْخِتالِف الل

َ
ال

ْ
ماواِت َو ا ِق الّسَ

ْ
 ِفى َخل

َ
4. سوره آل عمران، آیات 190 و 191؛ >إّن

ْقَت هذا باِطاًل<. 
َ
نا ما َخل ّبَ ْرِض َر

َ
ال

ْ
ماواِت َو ا ِق الّسَ

ْ
 َو َعلى  ُجُنوِبِهْم َو یَتَفكُروَن فى َخل

ً
 َو ُقُعودا

ً
کُروَن اهلَل ِقیاما

ْ
ِذيَن یذ

َّ
ال
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سبب محرومّیت  بسیاری از افراد از رسیدن به کماالت معنوی

را خوب  بفهمیم. خدا و صفات خدا  را  مایلیم که معارف دین خود  ما بسیار 

بشناسیم، با مسائل مربوط به برزخ، بهشت و جهّنم بیشتر آشنا بشویم و در امر تهذیب 

نفس و تحصیل فضائل اخالقی قدمهای بلندی برداریم و به مقام صبر و شکر و رضا 

و تسلیم و یقین و توکل نائل شویم. آری؛ طالب این مطالب هستیم و در این مجالس 

و محافل دینی هم دنبال همین ها می گردیم، اّما متأّسفانه هر چه بیشتر می گردیم 

کمتر می یابیم و آنچنان که باید روشن بشویم، نمی شویم. چرا چنین است؟

در مقـام جـواب، یـک جملـه را می توانیـم بگوییـم و آن، ایـن اسـت کـه طهـارت 

قلـب اسـت.  نمـاِز  و  و شـناخت حقایـق معنـوی، عبـادت  نداریـم، چـون معرفـت 

عبـادت و نمـاز هـم مشـروط بـه طهـارت اسـت: 
»نماز بدون وضو و بدون طهارت باطل است«. 1

آیـا توّقـع داریـد کـه نمـاز قلـب بی طهـارت درسـت باشـد؟ در صورتـی کـه اصـل 

عبـادت مربـوط بـه قلـب اسـت و آن طهـارت می خواهـد؛ یعنـی پـاک کـردن قلـب از 

آلودگـی گناهـان و رذائـل اخالقـی. قـرآن می فرمایـد: 

>در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بفهمید که چه می گویید<.2 

ــه نمــاز می ایســتیم، چــون مســتی تنهــا مــال شــراب  ــًا در حــال مســتی ب ــا غالب م

ــا ایــن حــال  ــروت و قــدرت و شــهوت، آدمــی را می گیــرد و ب نیســت، مســتی پــول و ث

بــه نمــاز می ایســتیم. بــدن طاهــر اســت، وضــو گرفته ایــم و غســل کرده ایــم ولــی قلــب 

بــه گناهــان و رذائــل  آلودگــی قلــب  بــا  طاهــر نیســت و آلودگی هــا دارد. مــا غالبــًا 

 ِبَطُهوٍر«. 
ّ
1. محاسن، ج  1، ص 78؛ » ال َصالَة إال

وَن<. 
ُ
ُموا ما َتُقول

َ
الَة َو أْنُتْم ُسكاری  َحّتى  َتْعل ُبوا الّصَ 2. سوره نساء، آیۀ 43؛ >ال َتْقَر
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بهــره ای  و  نتیجــه نمی گیریــم  و طبعــًا  اخالقــی دنبــال تحصیــل معــارف می رویــم 

می فرمایــد:  خــدا  نمی بریــم. 

>وقتی ُجُنب ُشدید تحصیل طهارت کنید<.1 

یک لحظه اسـتغراق در شـهوت حیوانی، آدم را جنب می کند. کسـی که ُجنب 

شـد نمی توانـد در آن حـال نمـاز بخوانـد یـا بـه مسـجد بـرود. نمی توانـد بـه حـرم ائمـه 

اطهـار؟مهع؟ بـرود. نمی توانـد دسـت بـه خـّط قـرآن بزنـد. چـرا؟ 

چـون اجنبـی و بیگانـه ی از خـدا شـده اسـت، بایـد خـود را بـه آب برسـاند. آبـی 

که وسـیله ی زنده شـدن همه ی جانداران اسـت به بدنش برسـد تا از جنابت بیرون 

آمـده و بتوانـد بـا قـرآن و مسـجد و نمـاز ارتبـاط برقـرار کنـد. وقتـی یک لحظه اسـتغراق 

در شـهوت حیوانـی اثـرش ایـن باشـد، پـس یک عمر اسـتغراق روح آدمی در شـهوات 

نفسـانی اثـرش چـه خواهـد بود!

جنابـت بـدن یـک لحظـه اسـت و بـا آب هـم پاک می شـود. اّما جنابـت روح یک 

ات حیوانـی و تمایـالت 
ّ

عمـر اسـت و نیـاز بـه آب توبـه ی کامـل دارد. اسـتغراق در لـذ

نفسـانی بـا قلـب مـا چـه کـرده اسـت؟ ایـن روح جنـب اگـر همیشـه هـم در مسـجد 

باشـد بـه روح مسـجد راه نمی یابـد. هـر سـال هـم بـه مکـه و مسـجد الحـرام بـرود، بـه 

کعبـه راهـش نمی دهنـد. 

بــه طواف کــعبه رفتم، بـه حــرم َرَهم نـدادند

که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی؟

 لــذا می بینیــم کــه از اعمــال دینــی خــود نــور نمی گیریــم. هــر چــه نمــاز می خوانیــم، 

ــان  ــم، هم ــام می دهی ــره انج ــّج و عم ــارت و ح ــه زی ــر چ ــم، ه ــجد می روی ــه مس ــر چ ه

هســتیم کــه بودیــم، ظلمــت همــان اســت و بی بهرگــی از معــارف اســالم و قــرآن، 

ُروا<. ّهَ اّطَ
َ
 ف

ً
کْنُتْم ُجُنبا 1. سوره مائده، آیۀ 6؛ >َو إْن 
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همــان! ایــن بخاطــر ایــن اســت کــه روحــًا ُجنــب هســتیم و در حــال مســتی قلــب، بــه 

نمــاز و عبــادت قلــب می پردازیــم. بــا حــاِل جنابــِت جــان، بــه عمــره و حــّج و زیــارت 

می رویــم و لــذا مــا را بــه جــان مســجد و کعبــه و عمــره و حــّج راه نمی دهنــد؛ دیــن 

ــت تمــاس  ــدن مّی ــا ب ــدن انســان کــه ب گفتــه: مــّس مّیــت موجــب غســل می شــود. ب

پیــدا کــرد نمی توانــد نمــاز بخوانــد، مگــر اینکــه غســل کنــد. قلبــی کــه علــی الــّدوام بــا 

مرده هــا ســر و کار دارد چــه وضعــی خواهــد داشــت؟ مگــر ایــن خانــه، مــرده نیســت. 

مگــر آن ماشــین و آن پــول، مــرده نیســت. دلهــای مــا بــا ایــن مرده هــا همیشــه در 

تمــاس اســت و احتیــاج بــه غســل بــا آب توبــه ی نصــوح دارد تــا از ایــن مرده هــا خالــی 

گــردد و آمــاده ی نــزول انــوار معــارف الهــی بشــود. 

رسول خدا؟ص؟ فرموده اند: 

»به خانه ای که سگ در آن باشد فرشته داخل نمی شود«.1 

حــاال اگــر در خانــه ی دل ســگ باشــد، چطــور؟ در خانــه ی خشــت و گل مــا ســگ 

نیســت؛ اّمــا در خانــه ی دل کــه فــراوان داریــم ســگهای شــهوات و تمایــالت؛ پــول 

ــوزی  ــّن و کینه ت ــوء ظ ــد و س ــل و حس ــهرت خواهی، بخ ــت طلبی و ش ــتی و ریاس دوس

داخــل خانــه ی قلــب مــا شــده اند و قهــرًا فرشــتگان خــدا کــه واســطه ی انــزال معــارف 

حّقــه بــه قلب هــا هســتند داخــل نمی شــوند. پــس بایــد بپذیریــم علــت اینکــه از 

برنامه هــای دینــی خــود بهــره نمی بریــم و نســبت بــه معــارف حّقــه ی قرآنــی روشــن 

نمی شــویم، ایــن اســت کــه هــم مســتیم و هــم ُجُنــب، هــم مــّس مّیــت کرده ایــم و 

ــَن  ــا ِم ن
َ
ــنا َو َجَعل ــُروِر أْنُفِس ــْن ُش ــا اهلُل ِم ــم. »أعاَذَن ــه ی دل راه داده ای ــه خان ــگ ب ــم س ه

ِریــَن«.  ُمَتَطّهِ
ْ
ّواِبیــَن ال الّتَ

ٌب«.                       
ْ
کل  ِفیِه 

ً
َمالِئكُة َبیتا

ْ
1. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، ج  1، ص 220؛ » الَتْدُخُل ال
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راه و رسم نورانی شدن دل انسان

نقل شده است: روزی پیغمبر اکرم؟ص؟ وارد مجلس اصحاب شدند و فرمودند: 

از کـوری  را  او  »آیـا در میـان شـما کسـی هسـت کـه دلـش بخواهـد خـدا 
کنـد؟«.1 بینایـش  و  داده  نجـات 

آنگاه فرمود: 

آرزو  بـه دنیـا رغبـت پیـدا کـرده و طـول  آگاه باشـید! هـر کـس  و  »هوشـیار 

کـور می کنـد«.2  رغبتـش  مقـدار  بـه همـان  را  او  قلـب  باشـد خـدا  داشـته 

»کسـی کـه نسـبت بـه دنیـا زاهـد باشـد و آرزویش کوتـاه، خدا بـه او علمی 

ـم، و هدایتـی می دهد بـدون رهنما«.3 
ّ
عنایـت می کنـد بـدون معل

ایـن  باشـد، و معنایـش  و بی عـار  بـی کار  و  تنبـل  کـه  ایـن معناسـت  بـه  نـه  زاهـد 

فرموده انـد:  باشـد.  نداشـته  چیـز  هیـچ  کـه  نیسـت 

»زهـد ایـن نیسـت کـه تـو مالـک چیـزی نباشـی، زهـد آن اسـت کـه چیـزی 

مالـک تـو نباشـد«.4 

پـول و مقـام و منصـب، مالـک تـو نباشـد، آنگونـه کـه زمـام بـه گردنـت بیفکنـد و 

دنبالش به هر سـو که خواسـت بکشـد. کسـی که قلبًا زاهد باشـد، خداوند او را عالم 

ـم می کنـد، آگاهـی از درونـش می جوشـد و احتیـاج بـه ایـن نـدارد کـه کسـی 
ّ
بـی معل

تعلیمـش بدهـد، راه را می یابـد و می فهمـد کـه چـکار بایـد بکنـد، چـه بگویـد، کجـا 

بـرود، بـا چـه کسـی معاشـر باشـد. راه را می یابـد، اگـر چـه راهنمایـی نداشـته باشـد. 

 .»
ً
ُه َبِصیرا

َ
َعمى  َو یْجَعل

ْ
ِهَب اهلُل َعْنُه ال

ْ
یُد أْن یذ 1. مجموعة ورام، ج  1، ص 113؛ » َهْل ِمْنكْم َمْن يِر

َبُه َعلى  َقْدِر ذِلک«. 
ْ
ُه أْعَمى اهلُل َقل

ُ
 ِفیها أَمل

َ
ْنیا َو طال

ُ
2. همان؛ » أال َمْن َرِغَب ِفى الّد

ٍم َو ُهًدی ِبَغیِر ِهدایٍة«. 
ُّ
 ِبَغیِر َتَعل

ً
ما

ْ
ُه ِفیها أْعطاُه اهلُل ِعل

ُ
ْنیا َو َقُصَر أَمل

ُ
3. همان، ص 282؛ » َو َمْن َزِهَد ِفى الّد

ْهَد أْن ال یْمِلكک َشىٌء«.   َولكّنَ الّزُ
ً
ْهُد أْن ال َتْمِلک َشیئا یَس الّزُ

َ
4. میزان الحكمة، ج 4، ص 2990؛ » ل
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این جمله از حضرت مسیح؟ع؟ نقل شده است که فرمود: 

»بـه امـوال دنیـاداران ننگریـد کـه درخشـندگی اموالشـان نور ایمان شـما را 

از بیـن می بـرد«.1 

چشـم بـه زرق و بـرق زندگـی دنیـاداران دوختـن، حـّب دنیـا را در دل زنـده کـرده و 

سـبب غفلـت از خـدا و آخـرت می شـود و نـور ایمـان خامـوش می گـردد. 

ـه ی شـترهای 
ّ
بـه گل از گذرگاهـی می گذشـتند،  بـا اصحابشـان  اکـرم؟ص؟  رسـول 

ِعشـار رسـیدند-ظاهرًا شـترهای ده ماهـه آبسـتن را ِعشـار می گفتند-کـه سـرمایه ی 

نفیـس عـرب بـود. از پشـم و شـیر و گوشـت و بّچـه اش اسـتفاده می کردنـد و مرکبشـان 

هـم بـود. در ردیـف حـوادث دهشـت انگیز روز قیامـت هـم خـدا می فرمایـد: 

>و هنگامی که ِعشار به حال خود رها شود<.2 

شـّدت وحشـت در روز قیامـت چنـان می شـود کـه عـرب مـال دوسـت از شـتران 

کـه رسـیدند صـورت  بـه شـترهای ِعشـار  اکـرم؟ص؟  برمـی دارد. رسـول  عشـار دسـت 

اینهـا شـترهای  اهلل!  یـا رسـول  از همراهـان گفـت:  یکـی  نکردنـد.  نـگاه  و  برگردانـده 

عشـار اسـت و تماشـایی! چـرا شـما از اینهـا چهره برگرداندیـد؟! فرمودند: نـگاه کردن 

بـه زیبایی هـای دنیـا در دل انسـان، غفلـت ایجـاد می کنـد. بعـد این آیـه را خواندند: 

>هرگــز چشــم خــود را بــه نعمت هــای مــاّدی کــه بــه گروه هایــی از آنهــا 

داده ایــم میفکــن کــه اینهــا شــکوفه های زندگــی دنیاســت و بــرای ایــن 

اســت کــه آنهــا را بیازماییــم<.3 

بـه هـر حـال، اینهـا جمالتـی از آیـات شـریفه و روایـات اسـت، تا چه مقـدار گوینده 

و شـنونده بتوانـد از اینهـا بهـره بگیـرد؛ آنهـم چنـان که عرض شـد مشـروط به تحصیل 

َهُب ِبُنوِر إیماِنكْم«؛ 
ْ

يَق أْمواِلِهْم یذ  َبِر
َ

إّن
َ
ْنیا ف

ُ
1. احیاء العلوم الدين، ج 4، ص 203؛ » ال َتْنُظُروا إلى أْمواِل أْهِل الّد

ْت«
َ
ل ِعشاُر ُعّطِ

ْ
2. سوره تكوير، آیۀ 4؛ »َو إَذا ال

ْنیا ِلَنْفِتَنُهْم ِفیِه «. 
ُ

َحَیاِة الّد
ْ
 ِمْنُهْم َزْهَرَة ال

ً
ْعنا ِبِه أْزواجا  َعیَنیک إلى ما َمّتَ

َ
ّن

َ
3. سوره طه، آیۀ 131؛ »َو ال َتُمّد



174

طهـارت قلبـی اسـت. فرموده اند: 

»خوشـا بـه حـال کسـی کـه بینایـی اش در چشـم دلـش قـرار داده شـده نـه 

]تنهـا[ در چشـم سـرش«.1 

»خوشـا به حال کسـی که آرزوهای دروغ و بی اسـاس سـرگرمش نسـازد ]و 

از فکـر دربـاره ی آینده اش بـاز ندارد[«.2 

بــه زندگــی  کــه در جســتجوی ]راه رســیدن  بنــده ای  بــه حــال  »خوشــا 

بپــردازد«.3  تــالش  و  ســعی  بــه  راه  آن  در  و  باشــد  آخــرت  ســعادتمندانه ی[ 

ارتباط با خویشاوندان با چه شرایطی؟

از حضـرت امـام موسـی کاظـم؟ع؟ نقـل شـده اسـت که بـه یکـی از اصحاب خود 

فرمودند: 
»من تو را نزد عبد الّرحمن بن یعقوب دیدم. تو را چه به او؟«.4

گفـت: آقـا! او دایـی مـن اسـت، به عنـوان صله ی رحم پیش او رفتـه بودم! فرمود: 

او عقیده اش فاسـد است. 

»یا او را رها کن و با ما بنشین، یا ما را رها کن و با او بنشین«.5 

گفت: آقا! او عقیده اش برای خودش فاسـد اسـت به من ارتباطی ندارد. فرمود: 

آیـا احتمـال نمی دهـی کـه عـذاب خـدا، در همـان لحظـه بـر او نـازل شـود و دامـن تو را 

ْم یْجَعْل َبَصُرُه ِفى َعیِنِه«. 
َ
ِبِه َو ل

ْ
1. تحف العقول، ص 305؛ » ُطوبی  ِلَمْن ُجِعَل َبَصُرُه ِفى َقل
كاِذَبُة«. 

ْ
ماِنى ال

َ
ال

ْ
ِهِه ا

ْ
ْم ُتل

َ
2. همان، ص 301؛ » ُطوبی  ِلَمْن ل

ها«. 
َ
لِخَرَة َو َسعى  ل

ْ
َب ا

َ
3. همان؛ » ُطوبی  ِلَعْبٍد َطل

ْحمِن ْبِن یْعُقوِب«. 4. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج 3، ص 193؛ » مالى َرأیُتک ِعْنَد َعْبِد الّرَ
ْسَت َمَعُه«. 

َ
ْسَت َمَعنا َو إّما َتَرکَتنا َو َجل

َ
کافى، ج 2، ص 375؛ » إّما َتَرکَتُه َو َجل  .5
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هم بگیرد؟ ارتباط یک مسـلمان با آدم فاسـق و فاجری که عقیده و اخالقش فاسـد 

اسـت خطـر دارد و بـه او سـرایت می کنـد. بـه مـا گفته انـد: نـه تنهـا بـا مشـرکین بلکـه با 

مـردم فاسـق بی تقـوا هـم مجالسـت نکنید و رابطـه ی موّدت برقـرار ننمایید: 

»بـرای یـک فـرد بـا ایمـان، شایسـته نیسـت در مجلسـی بنشـیند کـه در آن 

مجلـس، معصیـت خـدا انجـام می شـود و او قـادر بـه تغییـر آن نمی باشـد«.1 

بــار نشســته اند!  و  زنــان بی بنــد  کــه  زنــان می آیــد در حالــی  دامــاد در مجلــس 

ایــن مجلــس گنــاه اســت. مگــر دامــاد بــه همــه ی زنــان آرایــش کــرده محــرم اســت؟ 

بــر تغییــرش نباشــید ســزاوار شــما مؤمنــان  نشســتن در مجلــس گناهــی کــه قــادر 

نمی باشــد. اگــر می توانیــد، تغییــرش دهیــد و مجلــس را از صحنــه ی گنــاه برگردانیــد 

و اگــر نمی توانیــد، برخیزیــد. 

در  می شود!  تشکیل  مؤمنان  ما  میان  بند،  و  بی قید  و  بی پروا  مجالس  چقدر 

محرم اند!  هم  با  همه  که  گویی  فامیلی،  بازدیدهای  و  دید  و  عروسی  ولیمه های 

پسرخاله و دخترخاله، پسرعّمه و دختردایی بلکه زن برادر و برادرشوهر همه با هم 

قاطی می نشینند و می گویند و می خندند. حاال اگر یک آدم متدین و محتاط از این 

مجلس برخیزد، همه با دیده ی تمسخر به او می نگرند و می گویند: این هم عجب 

آدم خشک مقّدسی است!! در حالی که او به دستور دینش عمل می کند. در زمان 

ما طوری شده که گاهی انسان فکر می کند اصاًل صله ی رحم در بعضی از شرایط 

خانه ی  به  برود  می خواهد  دلش  مسلمان  مرد  واجب!  رحم  قطع  و  می شود  حرام 

ناگهان  بزند  در  تا  می داند  که  حالتی  در  کند  رحم  و...صله ی  خاله اش  عمویش، 

و  باز  سینه ی  و  سر  با  خاله جان،  و  عموجان  ساله ی  بیست  و  ساله  هجده  دختر 

پای بی جوراب برای باز کردن در خواهد آمد و بعد پذیرایی هم با همان دخترخانم 

چه  می گوید:  است،  فامیل  زنان  و  مردان  از  مختلط  که  مجلسی  در  بود.  خواهد 

 یْعَصى اهلُل ِفیِه َو الیْقِدَر َعلى  َتْغییِرِه«. 
ً
ُمْؤِمِن أْن یْجِلَس َمْجِلسا

ْ
کافى، ج 2، ص 374؛ » ال یْنَبغى ِلل  .1
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کنم؟! برای یک صله ی رحم مستحب، به ارتکاب ده حرام مبتال شوم! اصاًل مردم 

باورشان نمی شود که دین مقّدس اسالم با دستورات آسمانی خود، میان مسلمان و 

 کافر ومیان مّتقی و فاسق، حریم قائل شده است. این جمله از حضرت مسیح؟ع؟ 

منقول است: 

»حـّق مطلـب را بـه شـما بگویـم: چـه فایـده ای خواهـد داشـت اگـر بـدن، 
ظاهـرش سـالم دیـده شـود اّمـا درونـش بیمـار باشـد؟«.1

»نفعـی نخواهیـد بـرد اگـر ابدانتـان اعجاب انگیـز و قلب هایتـان فاسـد ]و 

گناه آلـود[ باشـد«.2 

پـای  هسـتیم،  حسـینیه ای  و  مسـجدی  اسـت،  خـوب  بسـیار  مـا  دینـی  ظواهـر 

منبـری و روی منبـری هسـتیم، اّمـا اگـر خـدای ناخواسـته قلب هـا، فاسـد و ایمـان، 

خدشـه دار و تقـوا، ضربـه خـورده باشـد، ایـن ظواهـر مـا را بی نیـاز نخواهـد کـرد. 

شرایط مقبولی اعمال نزد خداوند متعال

کـه  فرقـه ای  ایـن  آقـا!  گفـت:  و  آمـد  صـادق؟ع؟  امـام  حضـرت  خدمـت  مـردی 

در مذهـب، مخالـف مـا هسـتند و شـما را هـم بـه امامـت قبـول ندارنـد مسـلمانان 

خیلـی خوبـی هسـتند، نمـاز خـوب می خواننـد، روزه ی خـوب می گیرنـد، در رفتـار و 

گفتارشـان صادق و امین هسـتند، در عباداتشـان خضوع و خشـوع دارند و از ما بهتر 

عبـادت می کننـد؛ حـال، آیـا اینهـا بهـره ای از عباداتشـان نمی برنـد؟ 

امام؟ع؟ قّصه ای برای او نقل کردند و فرمودند: در بنی اسرائیل خانواده ای بودند 

 و باِطُنُه فاِسدا«. 
ً
َجَسِد إذا کاَن ظاِهُرُه َصِحیحا

ْ
كْم ماذا یْغِنى َعِن ال

َ
 ل

ُ
1. تحف العقول، النص، ص 510، » ِبَحّقٍ أُقول

وُبكْم«.
ُ
َسَدْت ُقل

َ
2. همان؛ » َو ما ُتْغِنى َعْنكْم أْجساُدکْم إذا أْعَجَبْتكْم َو َقْد ف



یݥݥݥݥݥݥ
ݩݩݩݩت
الݥݥݥݥݥݥٯ

�ݥݥݥݥݥݥ�ف

177

داشتند  حاجتی  و  می آمد  پیش  برایشان  مشکلی  هرگاه  که  بود  این  روششان  که 

و  می کردند  دعا  سپس  می کشیدند!  ریاضت  و  می کردند  عبادت  شبانه روز  چهل 

دعایشان مستجاب می شد. یکی از آنها حاجتی برایش پیش آمد و چهل شبانه روز 

به ریاضت مشغول شد و عبادت های خیلی مفّصلی انجام داد و بعد دعا کرد، اّما 

دعایش اجابت نشد. 

خدمت حضرت عیسی؟ع؟ آمد و گفت: آقا! مطلب این است و شما از خدا 

روایت است که: حضرت عیسی تحصیل  را اجابت کند. در  ما  بخواه که دعای 

طهارت کرد و به نماز ایستاد و برای او دعا کرد. از جانب خدا به ایشان وحی شد که 

این شخص از غیر آن دری که من گفته ام به سوی من می آید و من قبولش نمی کنم! 

از آن در باید رو به من بیاورد، دِر نبّوت توست و او  آن دری که من معّین کرده ام و 

درباره ی نبّوت تو در حال شک و تردید است و تا زمانی که چنین است، اگر آنقدر 

عبادت کند که گردنش قطع شود و بدنش متالشی گردد از او قبول نمی کنم تا اینکه 

اذعان به نبّوت تو بنماید. حضرت عیسی؟ع؟ رو به او کرد و فرمود: درباره ی نبّوت 

من شک داری؟! او سر به پایین افکند و گفت: بله، یا روح اهلل! شک داشتم ولی 

حاال که از سّر ضمیر من خبردار شدی، توبه کردم و به نبّوت تو اقرار نمودم. از خدا 

بخواه که توبه ام را بپذیرد و مرا به خودش راه دهد. سپس امام صادق؟ع؟ فرمود: 

»ما خاندان پیامبر نیز چنین هستیم«.1 

»کســی کــه دربــاره ی مــا شــک و تردیــد داشــته باشــد خــدا عملــش را 

 2 نمی پذیــرد«.

چنانکه عرض شد دوستی شان وقتی صحیح است که با تبّری از دشمنانشان 

توأم باشـد، اگرنه اّدعای کذب است. 

َبیِت«.
ْ
کذِلک َنْحُن أْهَل ال کافى، ج  2، ص 251؛ » َو   .1

2. أمالى )مفید(، ص 3؛ » ال یْقَبُل اهلُل َعَمَل َعْبٍد َو ُهَو َیُشّک ِفینا«.
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هر توبه ای نزد خدا مقبول است؟

ابوبصیر از اصحاب امام صادق؟ع؟ می گوید: همسایه ای جوان و پولدار داشتم 

که از هواداران دستگاه حکومت عّباسی بود و در شرارت و هرزگی غوغا می کرد: 

قـدرت،  بـه  مّتکـی  و  باشـد  هـم  بیـکار  پولـدار،  و  باشـد  جـوان  اگـر  »آدم 

داشـت«.1  خواهـد  بپـا  فسـادی  چـه  کـه  اسـت  معلـوم 

شـب  هـر  او  خانـه ی  در  و  بودنـد  گرفتـه  را  اطرافـش  اوبـاش  و  اراذل  از  جمعـی 

اجتمـاع می کردنـد و بسـاط عیش و عشـرت گسـترده بـود، زنهای رّقاصـه و آوازه خوان 

ی سـلب آسـایش 
ّ
می آوردنـد و شـراب و قمـار و...آنچنـان عربده می کشـیدند که به کل

از اهالـی شـده بـود و چـون قـدرت، پشـتیبانش بـود، کسـی جرأت اعتراض نداشـت! 

نصیحـِت هیـچ ناصـِح مشـفقی را هـم نمی پذیرفـت تـا اینکـه موسـم حـّج رسـید و 

مـن عـازم حـّج شـدم، چـون همسـایه بود بـرای خداحافظی و اسـتحالل بـه خانه اش 

رفتـم و بـرای آخریـن بـار نصیحتـش کـردم. ولی برخـالف دفعات قبلی که گردنکشـی 

آقـای  و آهـی کشـید و گفـت:  نرمـی نشـان داد  از خـود  اندکـی  می کـرد دیـدم این بـار 

ابابصیـر! ای همسـایه ی محتـرم!

قی هستی«.2 
ّ
»من آدمی آلوده و تو مرد موف

افـرادی دور مـرا گرفته انـد و رهایـم نمی کننـد؛ چـه کنـم؟! شـما که به مکـه می روی 

و حتمـًا خدمـت حضـرت امـام صـادق؟ع؟ می رسـی، از ایشـان بخـواه دربـاره ی مـن 

دعا کنند، شـاید از این وضع ننگین نجات پیدا کنم! دیدم قلبًا محّب و دوسـتدار 

اهـل بیـت اسـت، اّمـا زندگـی اش آلوده شـده اسـت. لـذا این حرفش در دلم نشسـت 

َمْرِء أی 
ْ
ِلـل َمـْفَسَدٌة  ِجَدة * * * 

ْ
ال َو  َفراَغ 

ْ
ال َو  باَب 

َ
 الّش

َ
1. شرح نهج البالغة )ابن أبی الحدید(، ج 3، ص 340؛ »إّن

َمـْفَسَدة«.
ى«. 

ً
ى َو أْنَت َرُجٌل ُمعاف

ً
کافى، ج  1، ص 474؛ » أَنا َرُجٌل ُمْبَتل  .2
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و گفتـارش را مخلصانـه یافتـم. از خانـه اش بیـرون رفتـم و در طـول سـفر دائـم بـه فکـر 

او بـودم. تـا اینکـه مناسـک حـّج را انجـام دادم و در مدینـه خدمـت امـام صـادق ؟ع؟ 

بـه حضورشـان عـرض کـردم. فرمـود:  را  رسـیدم. ضمـن صحبـت، حـال آن جـوان 

اکنـون کـه بـه کوفـه مـی روی مـردم بـرای دیدن تـو می آینـد، آن جوان هم چون همسـایه  

توسـت می آیـد. وقتـی خواسـت بـرود بگـو؛ بنشـین، پیامـی دارم. خلـوت کـه شـد بـه 

او بگـو؛ جعفـر بـن محّمـد بـه تـو سـالم رسـاند و گفـت: تـو از کارهـای زشـتت دسـت 

بـردار، مـن گذشـته ات را اصـالح می کنـم و بهشـت را بـرای تـو ضامـن می شـوم. مـن 

هـم از خدمـت امـام بیـرون آمـدم و بـه کوفـه رفتـم. مـردم کـه بـه دیـدن مـن می آمدنـد 

آن جـوان هـم آمـد، وقتـی خواسـت برود، گفتم: بنشـین، پیامی دارم. نشسـت، مردم 

کـه رفتنـد بـه او گفتـم: مـوالی مـن حضـرت امـام صادق ؟ع؟ به شـما سـالم رسـاند. تا 

ایـن را گفتـم تـکان خـورد و ماننـد کسـی کـه دهانـش از تعّجـب بازمانـده باشـد بـه مـن 

نـگاه کـرد و گفـت: چـه فرمودیـد؟! گفتـم: آقـا امـام صـادق ؟ع؟ به شـما سـالم رسـاند. 

دیـدم از شـنیدن ایـن حـرف دگرگـون شـد. چهره اش برافروخت و اشـک در چشـمش 

حلقـه زد. بـا تعّجـب و حیـرت پرسـید: آقـا امـام صـادق؟ع؟ بـه مـِن گنهـکار سـالم 

رسـاندند؟! گفتم: بله؛ به خدا قسـم، به شـما سـالم رسـاند. در واقع باورش نمی شـد 

کـه بعـد از آن همـه زشـت کاری ها هنـوز شـرف آدمـی در او باقـی مانـده باشـد کـه مـورد 

ـم، دِر یـک خانـه ای 
َ
لطـف حّجـت خـدا قـرار بگیـرد. بـاورش نمی شـد کـه در ایـن عال

هم هسـت که به روی همه ی گنهکاران باز اسـت و صاحب آن خانه دسـت نوازش 

بـر سـر هـر تبهـکار بیچـاره ای می کشـد. خـدا بـه پیامبـر فرمـوده: 

>وقتـی ایمـان داران بـه آیـات مـا بـه دِر خانـه ی تو آمدند، در را به رویشـان 

نبند؛ بگو؛ سـالم علیکم ]خوش آمدید[ خدای شـما، رحمت بر شـما را 

بـر خودش حتم کرده اسـت<.1 

ْحَمَة ... <.  كْم َعلى  َنْفِسِه الّرَ ّبُ کَتَب  َر یكْم 
َ
ُقْل َسالٌم  َعل

َ
ِذيَن يْؤِمُنوَن ِبآیاِتنا ف

َّ
1. سوره أنعام، آیۀ 54؛ >َو إذا جاَء ک ال
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>بگـو؛ ای بنـدگان گنهـکار مـن! از رحمـت خـدا مأیـوس نباشـید کـه خـدا 

همـه ی گناهـان شـما را می آمـرزد ]بـه شـرط اینکـه از در وارد شـوید[<.1 

بـرای بـار سـّوم پرسـید: تـو را بـه خـدا قسـم می دهـم بگـو آیـا امـام صـادق ؟ع؟ بـه 

مـن سـالم رسـاند؟! گفتـم: بلـه؛ بـه خـدا قسـم سـالم رسـاند و مطلـب دیگـری هـم 

فرمـود. گفـت: بگـو چـه فرمـود؟ گفتـم: فرمـود، تـو دسـت از کارهـای زشـتت بـردار، من 

گذشـته ات را اصـالح می کنـم و بـرای تـو ضامـن بهشـت می شـوم! ایـن را کـه گفتـم 

بلنـد  صـدای  بـا  و  می لرزیـد  بدنـش  کـه  آنچنـان  کـرد،  پیـدا  شـّدت  گریـه اش  دیـدم 

می گریسـت. دیگـر نتوانسـت بنشـیند، برخاسـت و رفـت. چنـد روزی گذشـت، مـن 

به کارهای شـخصی خودم مشـغول بودم و در فکر او نبودم. روزی کسـی را فرسـتاد که 

بیـا، کاَرت دارم. رفتـم و دیـدم دِر خانـه اش نیمه بـاز اسـت و برهنـه پشـت در نشسـته! 

از پشـت در سـالم کـرد و گفـت: آقـای ابوبصیـر؛ مـن بـه پیامـی کـه از آقـا و موالیـم آورده 

و  از خانـه  و هـر چـه داشـتم  برداشـتم  از کارهـای زشـت دسـت  کـردم.  بـودی عمـل 

زندگـی ام بیـرون کـردم. آنچـه از امـوال مـردم در دسـتم بود بـه صاحبانـش دادم و آنچه 

را هـم کـه صاحبانشـان را نمی شـناختم در راه خـدا بـه نّیـت آنهـا انفـاق کـردم؛ حّتـی 

فـرش خانـه و لبـاس تنـم را دادم و اآلن هیـچ چیـز نـدارم و برهنـه پشـت در نشسـته ام. 

مـن از ایـن جریـان بسـیار متأّثـر شـدم، فـورًا رفتـم و از رفقـا پـول جمـع کـردم، لبـاس 

و فـرش مختصـری برایـش فراهـم نمـوده و سـرمایه ی کسـبی بـه او دادم و رفتـم. خیلـی 

خوشـحال شـدم کـه بنـده ای را از ضاللـت و گمراهـی نجـات دادم. 

چنـد روزی گذشـت، دوبـاره کسـی را فرسـتاد کـه بیـا، مـن مریضـم، از مـن عیادتی 

کن. رفتم و دیدم در بسـتر افتاده و کسـی در کنارش نیسـت! گفتم: آن دغل دوسـتان 

کـه بـه خاطـر پولـت دور و بـرت می چرخیدنـد کجـا رفتنـد و تـو را تنهـا گذاشـتند؟! بـه 

وا َعلى  أْنُفِسِهْم الَتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل...<.
ُ
ِذيَن أْسَرف

َّ
1. سوره زمر، آیۀ 53؛ >ُقْل یا ِعباِدی ال
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پرسـتاری اش پرداختـم و هـر روز حالـش رو بـه وخامـت می رفـت تـا اینکـه روزی کنـار 

بسـترش بـودم، دیـدم بـه حالـت اغمـا رفت و بیهوش شـد و پس از لحظاتی چشـم باز 

کـرد و لبخنـدی بـه صورتـم زد و گفـت: ابوبصیـر! آقـا بـه وعـده اش وفـا کـرد.1 چـون دم 

جـان دادن بـه آدم نشـان می دهنـد کـه بهشـتی اسـت یـا جهّنمی.2 

ایـن را گفـت و چشـم بـر هـم نهـاد و جـان بـه جـان آفریـن تسـلیم کـرد. مـن سـخت 

متأّثر شـدم، تجهیزش کردم و دفنش نمودم. یک سـال گذشـت و مجّددًا عازم حّج 

شـدم، خدمـت امـام صـادق ؟ع؟ رسـیدم، از در که وارد شـدم امـام فرمود: 

»أبوبصیر! ما در مورد آن رفیقت به وعده وفا کردیم«.3 

گفتم: بله موالی من! خودش هم دِم رفتن گفت که آقا به وعده اش وفا کرد. 

میزان نیاز انسانها به موعظه و نصیحت

در حدیـث آمـده اسـت کـه: بـه حضـرت داود ؟ع؟ وحـی شـد بـرای لقمـان حکیم 

یـک کرسـی ) بـه قـول مـا صندلـی یـا منبـر( بگـذار تـا بر آن بنشـیند و تـو را موعظـه کند. 

حضـرت داود ؟ع؟ خـودش پیغمبـر زمـان بـوده و لقمـان، بنابـر نقـل مشـهور پیغمبـر 

نبـوده بلکـه بـه فرمـوده ی قرآن کریـم، حکیم بوده؛ در عین حـال به حضرت داود؟ع؟ 

خطـاب می شـود کـه کرسـی یـا منبـری بگـذار کـه او سـخنی حکمت آمیـز بگویـد و تـو 

بشـنوی. ایـن خیلـی عجیـب اسـت و نشـان می دهـد کـه انسـان چقـدر احتیـاج بـه 

نا صاِحُبک«.
َ
َقْد َوفى  ل

َ
کافى، ج 1، ص 474؛ » یا أبابصیر! ل  .1

وا َو ال َتْحَزُنوا َو أْبِشُروا 
ُ
 َتخاف

ّ
َمالِئكُة أال

ْ
یِهُم ال

َ
 َعل

ُ
ل َنا اهلُل ُثّمَ اْسَتقاُموا َتَتَنّزَ ّبُ وا َر

ُ
ِذيَن قال

َّ
 ال

َ
2. سوره فّصلت، آیۀ 30؛ >إّن
کْنُتْم ُتوَعُدوَن<.  ِتى 

َّ
ِة ال َجّنَ

ْ
ِبال

ینا ِلصاِحِبک«.
َ
کافى، ج 1، ص 474؛ » یا أباَبِصیٍر! إّنا َقْد َوف  .3
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موعظـه دارد، اگرچـه در حـّد اعـالی مقـام علمـی و یـا حّتـی پیغمبـر زمـان هـم باشـد. 

موعظـه، یعنـی همـان مطلبـی کـه انسـان خـودش می دانـد، از دیگـری بشـنود. 

حضـرت داود  ؟ع؟  پیغمبـر اسـت و خـودش همـه چیـز را می دانـد، اّمـا اینکـه دیگـری 

بگویـد و او بشـنود، اثـری دارد کـه دانسـتن تنهـا، آن اثـر را نـدارد. 

حضرت لقمان حکیم روی کرسی نشست و گفت: 

»ای داوود! چهـار خصلـت را در خـود نگـه دار کـه بـر اثـر آنهـا علـم اّولیـن و 

آخریـن در جانـت حاصـل می شـود«.1 

»اول به دنبال دنیا رفتنت به اندازه ی توّقفت در دنیا باشد، نه بیشتر«.2 

گوهر عمر، گرانبهاتر ازآن اسـت که صرف دنیا گشـته و از تحصیل شـرف انسـانی 

و حیـات ابـدی محروم بماند. 

»دّوم برای آخرت آن اندازه کار کن که آنجا خواهی ماند«.3 

اگـر آخـرت باورمـان شـده باشـد بایـد از ایـن بی تفاوتـی کـه نسـبت بـه آن داریـم 

می خواهـد  زندگـی  زنـده،  می گوییـم:  می رسـیم  کـه  دنیاطلبـی  بـه  کنیـم.  وحشـت 

و  اسـت  کریـم  کـه می رسـیم می گوییـم: خـدا  آخـرت  بـه  اّمـا  کنیـم،  دوندگـی  بایـد  و 

علـی؟ع؟ شـفیع اسـت و امـام حسـین؟ع؟ را هـم که داریـم، دیگر چه غم داریم! شـعر 

هـم می خوانیـم:  را  سـعدی 

را  اّمـــت  دیـــوار  غــــم  کــه دارد چــون تــو پشـتیبانچــــه 

کشتــیبانچــه بــاک از موج بحــر، آن را نــوح  بــاشد  کــه 

»سّوم برای خدایت آن قدر خدمت کن که به او محتاجی«.4 

يَن«.  لِخِر
ْ
ِلیَن َو ا ّوَ

َ
ال

ْ
ُم ا

ْ
َبَع ِخصاٍل یْدُخْل ِفیک ِعل 1. وافى، ج  26، ص 305؛ » یا داوُد؛ إْحَفْظ أْر

ْبِثک ِفیها«.
َ
ْنیا ِبَقْدِر ل

ُ
ى الّد

َ
: أْن یكوَن ِحْرُصک َعل

ُ
ل ّوَ

َ
ال

َ
2. همان؛ »قال یا لقمان:  ا

ک ِلآلِخَرِة ِبَقْدِر ُمقاِمک ِفیها«. 
ُ
لّثانى: أْن یكوَن َعَمل

َ
3. همان؛ » ا

یِه«. 
َ
ک ِبَقْدِر حاَجِتک إل 4. همان؛ » الّثالث: أْن َتكوَن ِخْدَمُتک ِلَمْوال
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مـا در هـر نفسـمان چقـدر بـه خـدا محتاجیـم؟ خدمتمـان بـه خدا چقدر اسـت؟ 

جـواب  نکنـد  می ترسـیم  و  می کنیـم  خدمـت  چقـدر  پولدارهـا  و  زوردارهـا  بـه  اّمـا 

ندهنـد!  را  سـالممان 

را  این  ُعرضه ی  نیازمندیم،  آنان  به  کرده ایم  خیال  که  کسانی  آن  که  حالی  در 

جانب  از  امر  تا  بدهند.  ما  به  خدا  اذن  بدون  سالم،  جواب  یک  حّتی  که  ندارند 

خدا صادر نشود، نه پولداری سراغ آدم می آید و نه زورداری، نه رفیقی حال آدم را 

می پرسد و نه خویشاوندی! در هر لحظه ما به خدا احتیاج داریم نه به مردم! اگر خدا 

بخواهد همان مردم را بی اختیار به سمت شما می دواند و اگر خدا نخواهد هرچقدر 

ق بگویید و چاپلوسی کنید، اعتنایی به شما نمی کنند. چون معتقدیم:1 
ّ
هم تمل

اگر همه ی مردم هم از تو رو برگرداندند بگو باکم نیست؛ خدا مرا بس. 

آتـش  تحّمـل  بـر  توانائیـت  انـدازه ی  بـه  گنـاه  در  بی پروائیـت  »چهـارم   

باشـد«.2 

ببیـن چقـدر تحّمـل آتـش داری؟! بـه همـان قـدر } بـه قـدر صبـرت بـر آتـش{ گنـاه 

کـن. خـدا بـا لحنـی تعّجب آمیـز می فرمایـد: 

>عجب! اینها چقدر صبر بر آتش دارند ]راستی که قهرمان جهّنمند[<.3 

ایـن چهـار مطلـب را حضـرت لقمان حکیـم به حضرت داود نبـی ؟ع؟ به عنوان 

موعظـه فرمـوده و خاطرنشـان نمـوده کـه علـوم اّولیـن و آخریـن در ایـن چهـار مطلـب 

جمـع اسـت؛ تـا چـه تأثیـری در مـا داشـته باشـد. 

 
ُ

َکاَن ُمْنذ  َحْسِبي َحْسِبي َمْن 
ْ

ْم َيَزل
َ
1. زاد المعاد )مفتاح الجنان(، ص 382؛ » َحْسِبي َمْن ُهَو َحْسِبي َحْسِبي َمْن ل

َعِظیِم«.  
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت َو ُهَو َرّبُ ال

ْ
ل

َ
ْیِه َتَوّک

َ
 ُهَو َعل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ِذي ال

َّ
 َحْسِبي َحْسِبَي اهلُل ال

ْ
ْم َيَزل

َ
ُکْنُت َحْسِبي ل

ى الّناِر«. 
َ
َمعاِصى ِبَقْدِر َصْبِرک َعل

ْ
ى ال

َ
2. وافى، ج  26، ص 305؛ » َو الّراِبُع: أْن یكوَن ُجْرأُتک َعل

اِر«.  ى الّنَ
َ
ما أْصَبَرُهْم َعل

َ
3. سوره بقره، آیۀ 175؛ »ف
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نحوه ی تنبیه انسان های متّکبر و مغرور

امام امیر المؤمنین ؟ع؟ می فرماید: 

»بیچـاره اسـت آدمیـزاد کـه پایان عمـرش نامعلـوم، و بیماریهایش پنهان، 

بـه  و اعمالـش، مضبـوط اسـت. پشـه دردناکـش می کنـد و جسـتن آب 

گلـو، او را می کشـد و بـوی عـرق بـدن، متعّفـن و بدبویـش می سـازد«.1 

چـه بسـا بیمـار اسـت و خـودش خبـر نـدارد، ناگهـان دل دردی می گیـرد و پیـش 

طبیـب مـی رود و او می گویـد: سـرطان اسـت. دادش بلنـد می شـود کـه: ای عجـب! 

بـودم و نمی دانسـتم!تمام کارهایـش محفـوظ و ضبـط شـده  بـه سـرطان  مـن مبتـال 

اسـت. نـگاه هایـش، سـخنانش و حرکاتـش مضبـوط اسـت و روزی بـه پـای حسـاب 

کشـیده می شـود! چـه خـوب بـود آدم می ُمـرد و همـه چیـزش تمام می شـد و اعمالش 

هـم از بیـن می رفـت، اّمـا اینطـور نیسـت، محفـوظ العمـل اسـت!

آنقـدر بیچـاره اسـت کـه یـک پشـه دردناکـش می کنـد، شـب، زیـر گوشـش می  آیـد 

و از خـواب بیـدارش می کنـد، حـاال هـر چـه می خواهـد او را بزنـد، تـوی سـر و صـورت 

خـودش می زنـد! بـا یـک پشـه چـه می توانـد بکنـد، نـه دِم تـوپ می  آیـد و نـه بـا تفنگ، 

نشـانه گیری می شـود! هیـچ قدرتمنـدی نمی توانـد او را از خـود دفـع کنـد مگر متوّسـل 

بـه جمـادات و نباتـات بشـود و دسـِت اسـتمداد، بـه سـوی گـرد و پـودر و قرصـی دراز 

کنـد. او می گویـد: اگـر راسـت می گویـی و مـردی، بیـا جنـگ تـن بـه تن؛ من باشـم و تو، 

از جمـادات و نباتـات کمـک نگیـر؛ مـن خودکفا هسـتم، تو هم خودکفـا باش؛ من آنم 

کـه نمـروِد بـا آن قـدرت را بیچـاره کردم!

َعَمِل ُتْؤِلُمُه 
ْ
ِل َمْحُفوُظ ال

َ
ِعل

ْ
َجِل َمكُنوُن ال

ْ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 550؛ » ِمْسكیٌن اْبُن آَدَم َمكُتوُم األ

َعْرَقُة«. 
ْ
ْرَقُة َو ُتْنِتُنُه ال

َ
ُه الّش

ُ
ُة َو َتْقُتل

َ
َبّق

ْ
ال
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پشـه ای از راه بینـی  نمـرود رفـت و در کاسـه ی مغـزش جـا گرفـت وبنـای کاوش 

گذاشت و او به سردردی شدید مبتال شد که اطّبا از عالجش عاجز شدند و گفتند: 

چـاره ای نیسـت جـز اینکـه بایـد علی الـّدوام بـا چیـز سـنگینی بـر مغـزش بکوبنـد تـا 

اندکـی آرام بگیـرد! کسـی مأمـور شـد در کنـارش بایسـتد و بـا چکشـی بـر سـرش بکوبد 

تـا پشـه آرام بگیـرد، مادامـی کـه می کوبیـد آرام می شـد تـا دسـت بـر می داشـت، او هـم 

می جنبیـد. ایـن آدمـی کـه قدرتمنـد بـود و می خواسـت بـه جنـگ خـدا بـرود، یـک 

پشـه بیچـاره اش کـرد و او را از پـای در آورد!

یکـی از خلفـای عباسـی، در یـک مجلـس معظمـی، َسـْطَوت و َهیَبـت و َجَبُروت 

از خـود نشـان مـی داد، ناگهـان یـک مگـس آمـد روی بینـی اش نشسـت، بـا دسـت 

آن را زد، مگـس برخاسـت و روی گوشـش نشسـت، بـاز زد، رفـت گوشـه ی چشـمش 

نشسـت، دهـان بازکـرد، تـوی دهانـش رفـت. ایـن بـار سـخت ناراحـت شـد و گفـت: 

آخـر خـدا، مگـس را بـرای چـه خلـق کـرده؟! آزادمـردی -حـاال در همان مجلـس یا در 

خـارج آن مجلـس، وقتـی ایـن حـرف را شـنید- گفـت: خـدا آن را خلـق کـرده بـرای 

ـت بمالـد. 
ّ
اینکـه بینـی جّبـاران را بـه خـاک ذل

آری؛ ایـن انسـان بیچـاره اسـت، موقـع آب خـوردن، یـک قطـره بـه گلویـش بپـرد 

خفـه اش می کنـد؛ همانطـور کـه فرعون را با آب خفـه کردند! به فرموده ی قرآن مجید: 

>فرعـون هنـگام غـرق شـدن گفـت: ایمـان آوردم همانـا خدایـی نیسـت 
مگـر کسـی کـه بنی اسـرائیل بـه او ایمـان آوردنـد<.1

ٰی<.2 چند جرعه ی 
َ
ْعل

َ ْ
ُکـُم ال َنا َرّبُ

َ
همـان آدم مغـرور و متکّبـری که می گفت: >...أ

آب به حلقش ریختند، خفه شـد. اگر چند روز حّمام نرود و خود را شستشـو ندهد، 

بومـی گیرد و متعّفن و منفور می شـود!

ِذی آَمَنْت ِبِه َبُنوا إْسراِئیَل...«.
َّ
 ال

ّ
ُه ال إلَه إال

َ
 آَمْنُت أّن

َ
َغَرُق قال

ْ
ى  إذا أْدَرکُه ال 1. سوره يونس، آیۀ 90؛ »َحّتَ

2. سوره النازعات، آیۀ 24.
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خـودش  بـه  را  او  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  کـه  اسـت  مسـکین  انسـان،  ایـن 

ـکالِم«. یـک جمله ی کوتاه می فرمایـد، دریایی از 
ْ
مـاِم، امـاُم ال ِ

ْ
می شناسـاند: »کالُم اال

دارد:  دیگـری  جملـه ی  در  می گنجانـد.  آن  در  معنـا 

»آدمیـزاد کجـا و فخـر فروشـی کجـا! اّولش نطفه ای اسـت کثیف و نجس، 

آخـرش هـم مـرداری اسـت گندیـده و َعِفـن، نـه مالـک رزقـش می باشـد و 
نـه مالـک َنَفسـش!«.1

َو آِخُرُه ِجیَفٌة َو ال يْرُزُق  ُنْطَفٌة  ُه 
ُ
ل أّوَ َفْخِر 

ْ
ال َو  :  َما اِلْبِن آَدَم 

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
أ ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیِر 

َ
أ کافى، ج  2، ص 329؛ »َعْن   .1

ُع َحْتَفُه«.
َ
َنْفَسُه َو ال َیْدف
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مسئله ی خمس در نگاه اهل سّنت

ما با اهل تسّنن، در مسأله ی خمس اختالف داریم. 

قبـاًل هـم مکـّرر گفتـه شـده اسـت کـه مـا در همـه چیـز بـا آنهـا اختـالف داریـم؛ هـم 

در اصـول دیـن هـم در فـروع دیـن. از اصـل توحیـد گرفتـه تـا برسـد بـه مسـائل فرعـی. 

ولـی در دو مسـأله، اختـالف مـا بـا اهـل تسـّنن خیلـی بـارز و روشـن اسـت و اختـالف 

عمیقـی اسـت. یکـی در اصـول دیـن اسـت و دیگـری در فـروع دیـن. 

در اصـول عقایـد، در مسـأله ی امامـت کـه رکـن اساسـی مذهـب ماسـت. بایـد 

گفـت کـه اختـالف مـا بـا آنهـا از زمیـن تـا آسـمان اسـت. زیـرا مـا معتقدیـم کـه اصـل 

بـه  اعتقـاد  اگـر  یعنـی  ماسـت.  دینـی  معـارف  و  اصـول  تمـام  تحّقق بخـش  امامـت 

توحیـد و نبـّوت و معـاد باشـد ولـی اعتقـاد بـه امامـت در کار نباشـد، همـه اش هیـچ و 

پـوچ و بیاثـر اسـت. البّتـه مـا فعـاًل در مقـام اقامـه ی برهـان بـرای اثبـات صّحـت ایـن 
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اعتقـاد نیسـتیم؛ منظـور اصـل امامـت رکن اصیل و پایه ی اساسـی دین ماسـت و اگر 

نباشـد، هیـچ چیـز مـا درسـت نیسـت. نـه تنهـا فروع دیـن باطـل و از بین رفته اسـت، 

را همیشـه  ایـن دعـا  ارزشـی نخواهـد داشـت.  بلکـه معـارف و اصـول دیـن مـا هـم 

می خوانیـم: 

بـه نشناسـانی  را  اگـر خـودت  کـه  مـن بشناسـان  بـه  را  »خدایـا! خـودت 

بشناسـان  مـن  بـه  را  خـود  رسـول  خدایـا!  نمی شناسـم  را  تـو  رسـول  مـن 

را نمی شناسـم  تـو  امـام  و  بـه مـن نشناسـانی حّجـت  را  اگـر رسـولت  کـه 

خدایـا! حّجـت خـودت را بـه مـن بشناسـان کـه اگـر حّجـت خـود را به من 
دینـم گمـراه خواهـم شـد«.1 از  نشناسـانی 

اگـر حّجـت را و امـام معصـوم را نشناسـیم، دیـن نداریم. نه توحیـد داریم نه نبّوت 

و نـه چیز دیگر.

پیامبر اکرم؟ص؟ ضمن حدیثی فرموده است: 

کسـی کـه بمیـرد در حالـی کـه امـام معصـوم را کـه از جانـب خـدا منصوب 

اسـت بـه امامـت نشناسـد، گویـی در عصـر جاهلّیـت مرده اسـت.2 

احـکام  بـر حسـب ظاهـر،  دنیـا،  در  هـر چنـد  بـود.  نخواهـد  نجـات  اهـل  یعنـی 

اسـالم بایـد بـر او جـاری باشـد، ولـی بعـد از مـرگ اهـل نجـات نخواهـد بـود و مرگـش 

مـرگ جاهلـی و مـرگ کفـر و نفـاق خواهـد بـود. 

اّمـا اهـل تسـّنن می گوینـد مسـأله ی امامت هیچ نقشـی در دین نـدارد و علی؟ع؟ 

هیـچ موقعیتـی در مسـائل دینـی نـدارد. دیـن همـان اعتقاد به توحید و نبـّوت و معاد 

ُهّمَ 
ّ
لل

َ
ا ک 

َ
َرُسول ْعِرْف 

َ
ا ْم 

َ
ل َنْفَسک  نى 

ْ
ِرف ُتّعَ ْم 

َ
ل ِاْن  ک 

َ
ِاّن

َ
ف َنْفَسک  نى 

ْ
ف َعّرِ ُهّمَ 

ّ
لل

َ
»ا 327؛  ص  ج  92،  األنوار،  بحار   .1

َتک  نى ُحّجَ
ْ
ف ْم ُتَعّرِ

َ
ک ِاْن ل

َ
ِاّن

َ
َتک ف نى ُحّجَ

ْ
ف ُهّمَ َعّرِ

ّ
لل

َ
َتک ا ْعِرْف ُحّجَ

َ
ْم ا

َ
ک ل

َ
نى َرُسول

ْ
ف ْم ُتَعّرِ

َ
ک ِاْن ل

َ
ِاّن

َ
ک ف

َ
نى َرُسول

ْ
ف َعّرِ

ُت َعْن دینى.
ْ
ل

َ
َضل

ْم یْعِرْف ِاماَم َزماِنِه ماَت ِمیَتًة جاِهِلیًة َو ماَت 
َ
2. مناقب آل ابی طالب؟ع؟ شهرآشوب، ج 1،ص246؛ »َمْن ماَت َو ل

کْفٍر َو ِنفاٍق«. ِمیَتَة 
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اسـت و مسـأله ی حکومـت هـم بـه اّمـت واگـذار شـده اسـت. خـوِد اّمـت مسـأله ی 

حکومـت را تدبیـر می کننـد. آنهـا تصـّور می کننـد کـه امامـت یعنـی همـان حکومـت 

و زعامـت اجتماعـی و آن را خـود مـردم می تواننـد اداره کننـد. پـس علـی؟ع؟ هیـچ 

مـا  ماسـت.  اعتقـاد  مقابـل  نقطـه ی  درسـت  اعتقـاد،  ایـن  نـدارد.  دیـن  در  نقشـی 

می گوییـم علـی؟ع؟ نقـش اساسـی در دیـن دارد. رسـالت پیغمبـر؟ص؟ بسـتگی بـه 

امامـت علـی؟ع؟ دارد؛ یعنـی اگـر امامـت علـی؟ع؟ نباشـد، اصـاًل رسـالت نبـی؟ص؟ 

تحّقـق نمی یابـد و ایـن گفتـه ی خداوندحکیـم اسـت کـه: 

>ای رسـول! آنچـه را مـا بـه تـو گفته ایـم بـه مـردم بگـو؛ و اگـر نگویـی و او را 

خلیفـه ی بعـد از خـود معّرفـی نکنـی، اصـالً ابـالغ رسـالت نکـرده ای...<.1 

پـس معلـوم شـد کـه بیـن اعتقاد ما و اعتقاد آنها از زمین تا آسـمان فاصله اسـت. 

مـا می گوییـم اگـر علـی؟ع؟ نباشـد، اصـاًل اسـالم نیسـت؛ آنهـا می گویند: خیر، اسـالم 

بی علی ؟ع؟ هم اسـالم اسـت. ما می گوییم نسـبت میان اسـالم و علی؟ع؟ نسـبت 

پوسـت و مغز اسـت! نسـبت جسـد و روح اسـت. یعنی اگر علی؟ع؟ نباشـد، اسـالم 

جسـدی بـی روح و پوسـتی بی مغـز اسـت. آنهـا می گوینـد: خیر، اسـالم بـی علی؟ع؟ 

هـم زنـده اسـت هـم مغـزدار اسـت. لـذا بیـن مـا و آنهـا از لحـاظ اعتقـاد دینـی خیلـی 

فاصله اسـت. 

به هر حال اختالف ما با اهل سّنت در مسأله ی خمس بارز است. ما معتقدیم 

کـه خمـس همیشـه هسـت و یـک تکلیـف مهـّم دینـی اسـت. هـر مسـلمانی، در هـر 

زمانـی، هـر کاری کـه دارد، بایـد از درآمـد آن کارش خمـس بدهـد و لـذا خمـس در 

ردیـف سـایر فـروع دیـن ماسـت. در ردیـف نمـاز و روزه و حـّج و جهـاد و زکات اسـت. 

مـا می گوییـم فـروع دیـن از نظـر مـا ده تاسـت: نمـاز، روزه، زکـوة، خمس، حـّج، جهاد، 

 و تبـّرا می گوینـد(. 
ّ

ـٖی، تبـّرٖی )کـه بـه غلـط تـوال
ّ
امـر بـه معـروف، نهـی از منکـر، تول

َتُه...<.
َ
ْغَت ِرَسال

َّ
َما َبل

َ
ْم َتْفَعْل ف

َ
ِإْن ل َك َو ِبّ ْیَك ِمْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ َما أ

ّ
 َبِل

ُ
ُسول َها الّرَ ّيُ

َ
1. سوره مائده، آیۀ 67؛ >َیا أ
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ً یـک تکلیـف دینـی اسـت. ولـی  ّ
خمـس از نظـر مـا یکـی از فـروع دیـن و مسـتقال

از نظـر اهـل تسـّنن، خمـس از توابـع جهـاد اسـت و فقـط در غنایـم جنگـی اسـت. 

می گوینـد: اگـر مسـلمان ها بـا کّفـار جنگیدنـد و اموالـی بـه دستشـان آمـد، آن امـوال 

خمـس دارد. ولـی مـا می گوییـم: منحصـر بـه غنایـم جنگـی نیسـت، تمـام درآمدهـا 

خمـس دارد. هـر مسـلمانی، هـر شـغلی کـه دارد اعـّم از زراعـت، تجـارت، صناعـت؛ 

یا کارمند اسـت، کارگر اسـت، یا هرچه هسـت، با شـرایطی که فقها بیان فرموده اند، 

ق می گیرد. 
ّ
وقتـی درآمـدش از مؤونـه ی سـالش اضافـه آمد، بـه آن اضافه، خمـس تعل

مطلـق درآمـد از هـر نـوع کسـب و کاری خمـس دارد کـه یکـی از آنهـا غنیمـت جنگـی 

اسـت کـه بـه نـدرت پیـش می آیـد. 

از نظـر اهـل تسـّنن، خمـس فقـط در جهـاد ممکن اسـت مـورد تکلیف قـرار بگیرد 

َمْعـُدوم« اسـت و بسـیار کـم پیـش می آیـد. چه بسـا ده ها یا 
ْ
و جهـاد هـم کـه »الّنـاِدُر کال

صدهـا سـال بگـذرد و جهـادی بیـن مسـلمین و کّفـار پیش نیایـد، به گونـه ای که کّفار 

مغلـوب شـوند و امـوال آنهـا عایـد مسـلمانان شـود. اّمـا مـا می گوییـم: خمـس، تمـام 

زندگـی اقتصـادی هـر مسـلمانی را فراگرفتـه اسـت. همان طـور کـه هـر مسـلمانی در 

هـر شـبانه روز پنـج بـار نمـاز می خوانـد و هـر سـال یـک مـاه روزه می گیـرد، هـر سـال هـم 

ق می گیرد. 
ّ
خمـس می دهـد. هـر چـه از مخارج سـالش اضافه آمد، به آن خمـس تعل

حال، این اختالف بین شیعه و سّنی در مسأله ی خمس از کجا پیدا شده است؟ 

از همین آیه ی چهل و یکم سوره ی انفال پیدا شده است. چون تفسیر این آیه میان 

شیعه و سّنی مختلف است. از جهت اختالف در تفسیر، اختالف در حکم خمس 

پیش آمده است. ما می گوییم، مفاد آیه این است: هر درآمدی و هر غنیمتی خمس 

دارد. »ما َغِنْمُتْم ِمْن َشیٍء«؛ کلمه ی »شیء« عمومّیت دارد؛ یعنی هر چیزی. »ما«ی 

موصوله که هم اّولش آمده، عاّم است و به مفهوم»هر چه«است. کلمه ی »شیء« هم 

بر آن تأکید می کند. در نتیجه، هر چه غنیمت محسوب شود خمس دارد. 
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از  منظـور  می گوینـد:  آنهـا  کلمه ی»غنیمت«اسـت.  همیـن  برسـر  اختـالف 

غنیمـت، غنیمـت جنگـی اسـت. اگـر جنگـی بیـن کّفـار و مسـلمین پیـش آمـد و 

چیـزی عایـد مسـلمین شـد، آن غنیمـت اسـت و خمـس دارد. مـا می گوییـم: شـما 

مـا 
َ
»َاّن و می گوییـد:  کردیـد  آیـه اضافـه  بـه  و  آوردیـد  از کجـا  را  ایـن کلمـه ی »جنـگ« 

َحـْرِب«؛ شـما عبـارت »فـی الحـرب «را به آیه تحمیـل کردید 
ْ
َغِنْمُتـْم ِمـْن َشـیٍء ِفـی ال

و ایـن خـود تفسـیر بـه رأی و گنـاه اسـت. 

مفهوم لغت غنیمت در آیه ی خمس 

باید عرض کنیم مگر قرآن عربی نیست؟ ما در معنا کردن قرآن باید اّول به لغت 

عرب مراجعه کنیم. چون قرآن به لغت عرب نازل شده است و عرب هر کلمه ای را 

در هر معنایی که استعمال کرده، قرآن هم آن کلمه را به همان معنا آورده است. لذا 

در تفسیر آیات، اّول به سراغ لغت می رویم تا ببینیم مردم عرب فالن کلمه را در چه 

یاُم... ؛... صیام  یکُم الّصِ
َ
معنا استعمال کرده اند؟ مثاًل آیه می گوید: >... ُکِتَب َعل

بر شما واجب است...<. 

صیـام  چیـز  چـه  بـه  عـرب  لغـت  در  ببینیـم  بایـد  اسـت.  عربـی  لفـظ  ِصیـام 

می گوینـد؟ در لغـت عـرب، صیـام یعنـی امسـاک و خـودداری کـردن. اّمـا خـودداری 

کـردن از چـه؟ قیـدش در آیـه نیسـت. ناچاریـم بـه بیـان قـرآن مراجعـه کنیـم. زیـرا خود 

قـرآن فرمـوده اسـت:  اگـر چیـزی از قـرآن نمی دانیـد از اهلـش بپرسـید1 و ببینیـد اهـل 

قـرآن چـه می گوینـد. اهـل قـرآن، پیغمبـر و آل پیغمبـر؟مهع؟ یعنـی »عتـرت« هسـتند. 

بـه آنهـا کـه مراجعـه کنیـم، می گوینـد: مـراد از صیـام، امسـاک از خـوردن و آشـامیدن و 

ُموَن<.
َ
کْنُتْم ال َتْعل کِر إْن  ِ

ّ
وا أْهَل الذ

ُ
ْسَئل

َ
1. سوره نحل، آیۀ 43؛ >... ف
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دیگـر مبطالتـی اسـت کـه می دانیـم. 

>ما قرآن را بر تو نازل کردیم برای اینکه تو آن را بیان کنی...<.1 

در ایـن آیـه تصریـح شـده کـه پیامبـر؟ص؟ بیـان و ُمبّیـن قـرآن اسـت، نـه ابوحنیفـه 

و شـافعی و مالکـی و... پیامبـر؟ص؟ هـم فرمـوده: مـن کـه بیـان قـرآن هسـتم مـی روم و 

در کنـار قـرآن، عتـرت و اهـل بیتـم را بـه عنـوان بیـان و مبّیـن قـرآن می گـذارم: »ِاّنـی 

یـِن کتـاَب اهلِل َو ِعْتَرِتـی«؛ مـن مبّیـن قرآنـم. ولـی من همیشـه در دنیا 
َ
َقل

َ
تـاِرٌک ِفیُکـُم الّث

نیسـتم. بعـد از مـن کسـانی هسـتند کـه در هـر زمانـی هسـتند و شـما بایـد بـرای تبیین 

قـرآن بـه آنهـا مراجعـه کنیـد. آنهـا عتـرت مـن هسـتند. 

در مــورد غنیمــت همچنیــن اســت. غنیمــت چیســت؟ بــه کتــب لغــت مراجعــه 

الفــاظ  می گردنــد  کــه  اســت  ایــن  کارشــان  لغــت  کتاب هــای  فیــن 
ّ
مؤل می کنیــم. 

می نامنــد.  َغــوی 
ُ
ل را  اینهــا  می کننــد.  جمــع آوری  و  می آورنــد  دســت  بــه  را  عــرب 

تألیــف  بــه  از شــیعه، ســّنی، غیــر شــیعه و غیــر ســّنی  افــرادی  َغوّییــن فراواننــد، 
ُ
ل

کتــب لغــت پرداخته انــد و کتاب هایــی چــون »مجمــع البحریــن« »اقرب المــوارد« 

غــة« »مصبــاح« »ِصحــاح« »لســان العــرب« از ایــن قبیلنــد. کســانی 
ّ
»مقاییــس الل

ــه ایــن کتاب هــا مراجعــه کننــد و اگــر اهــل تحقیــق  ــد خــود ب کــه اهــل تحقیقنــد، بای

نیســتند، بایــد از محّققیــن بپذیرنــد. مــا وقتــی بــه ایــن کتاب هــا مراجعــه می کنیــم، 

می بینیــم همــه ی آنهــا غنیمــت را »مطلــق درآمــد« معنــا می کننــد. در هیــچ کــدام از 

کتــب لغــت، کلمــه ی حــرب در معنــای غنیمــت ذکــر نشــده تــا بشــود نتیجــه گرفــت 

ــم.  ــرب بگیری ــت ع ــا را از لغ ــد معن ــا بای ــون م ــت. چ ــی اس ــده ی جنگ ــور فای ــه منظ ک

حــال مــا شــیعه را کنــار می گذاریــم تــا حمــل بــر تعّصــب شــیعی نشــود. ســّنی را هــم 

کنــار می گذاریــم. از یــک مســیحی کــه لغــوی عــرب اســت بپرســیم، تــا ببینیــم او چــه 

اِس...<. کَر ِلُتَبیَن ِللّنَ ِ
ّ

یک الذ
َ
نا إل

ْ
1. سوره نحل، آیۀ 44؛ >َو أْنَزل
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ــف کتــاب »َالُمْنِجــد« مســیحی و 
ّ
معنــا می کنــد؛ چــون تعّصــب مذهبــی نــدارد. مؤل

ــِه َو  ــیَء فــاَز ِب
َ

ــَم ُغْنمــًا الّش عــرب اســت. او غنیمــت را ایــن طــور معنــا می کنــد: »َکَغِن

َمکَســب ُعُمومــًا«؛ می گویــد: غنیمــت، مطلــق درآمــد اســت. کســی 
ْ
َغنیَمــة َال

ْ
ــُه ال

َ
نال

کارگــر اســت و پولــی بــه دســت آورده، آن پــول غنیمــت اســت. کارمندپــول دارد، 

غنیمــت اســت. پــول زارع، تاجــر و... همــه برحســب لغــت عــرب غنیمــت اســت: 

ایــن  قــرآن مراجعــه می کنیــم، می بینیــم مشــتّقات  بــه  َمکَســُب ُعمومــًا«؛ بعــد 
ْ
»َال

کلمــه در قــرآن نیــز بــه معنــای »مطلــق فایــده« آمــده اســت. مثــاًل: 

>... خداوند مغانم و مواهب فراوان دارد...<.1 

»َمْغَنـم« همـان غنیمـت اسـت و آن را منحصـر به جنگ نکـرده. وقتی به روایات 

ائّمـه؟مهع؟ همـه، غنیمـت  تـا  اکـرم؟ص؟  از پیغمبـر  هـم مراجعـه می کنیـم، می بینیـم 

می گوییـد  کـه  شـما  می گوییـم:  تسـّنن  اهـل  بـه  می کننـد.  معنـا  درآمـد«  »مطلـق  را 

غنیمـت یعنـی غنیمـت در جنـگ، از کجـا ایـن کلمه ی جنگ را آوردیـد و به معنای 

کلمـه اضافـه کردیـد؟ در لغـت کـه نیسـت. در قـرآن کـه نیسـت. در روایـات نبـوی هـم 

کـه نیسـت. در روایـات عتـرت هـم کـه نیسـت. پـس کجاسـت؟ ایـن کلمـه ی حـرب 

اضافـه اسـت و تفسـیر بـه رأی اسـت و در روایـت داریـم: 

»کسـی کـه قـرآن را تفسـیر بـه رأی کنـد، ]از نـزد خـود چیـزی بـه قـرآن اضافه 

یـا از آن کـم کنـد[ جـای خـود را در آتـش فراهـم کرده باشـد«.2 

ایـن مطلـب روشـن شـد کـه اهـل تسـّنن، در مفهـوم لغـت غنیمـت دچـار اشـتباه 

شـده اند. 

کِثیَرٌة...<. ِعْنَد اهلِل َمغاِنُم 
َ
1. سوره نساء، آیۀ 94؛ >... ف

 َمْقَعَدُه ِمَن الّناِر«.
َ
أ یَتَبّوَ

ْ
ل

َ
یِه ف

ْ
ُقْرآَن ِبَرأ

ْ
َر ال ّسَ

َ
2. عوالى اللئالى، ج 4، ص104؛ »َمْن ف
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پرداخت خمس اختصاص به غنائم جنگی ندارد

تنها دلیل اهل تسّنن برای منحصر کردن خمس به غنیمت جنگی این است 

سوره ی  ابتدای  از  چون  است.  بدر  غزوه ی  خمس  آیه ی  نزول  شأن  می گویند  که 

انفال، قسمت عمده ی آیات مربوط به غزوه ی بدر بود، آقایان می گویند: شأن نزول 

این آیه هم غزوه ی بدر است و لذا حکم خمس مربوط به غنیمت جنگی است. 

مات در میان فقها و 
ّ
دلیلشان همین است. ما می گوییم: این مطلب یکی از مسل

نزول ُمخّصِص  اثبات کرده اند که هیچ وقت شأن  را  علماست و اهل تحقیق آن 

ی نمی شود. شأن نزول و مورد نزول، هیچ گاه حکمی را که به صورت عموم 
ّ
قانون کل

آمده است اختصاص به خود نمی دهد و نمی گوید این قانون فقط مال من است. 

شـأن نـزول یعنـی حادثـه ای پیـش می آیـد و زمینـه فراهـم می شـود کـه قانـون نـازل 

شـود. نـه اینکـه وقتـی قانـون آمـد، تنهـا مختـّص آن مـورد باشـد. ایـن همـه آیـات در 

نـازل شـده اسـت. هـر زمـان  قـرآن کریـم داریـم کـه طـی بیسـت و سـه سـال تدریجـًا 

مـوردی پیـش می آمـد، آیاتـی بـه صـورت قانـون نـازل می شـد؛ اّمـا منحصر بـه آن مورد 

نبـود. مثـاًل پیـش می آمـد کـه کسـی می خواسـت زنـش را طـالق بدهـد؛ در ایـن مـورد 

آیـه نـازل می شـد و حکـم طـالق را بیـان می کـرد. یا مسـأله ی نکاح پیـش می آمد و آیه 

در این بـاره نـازل می شـد و حکـم نـکاح را متذکـر می شـد. خالصـه اینکـه شـأن نـزول، 

ـی را بـه خـودش اختصـاص نمی دهـد. در میـان علمـا و محّققـان ایـن یـک 
ّ
قانـون کل

م اسـت کـه می گوینـد مـورد و شـأن نـزول، ُمخّصص نیسـت. حـال از باب 
ّ
اصـل مسـل

مثـال آیاتـی را ذکـر می کنیـم کـه دربـاره ی »ِظهـار« در سـوره ی مجادلـه آمـده اسـت. 

ّیَ َکَظْهِر ُاّمـی«؛ تو برای 
َ
ظهـار ایـن اسـت کـه مردی به همسـر خـودش بگوید: »َاْنـِت َعل

مـن بـه منزلـه ی مـادر من هسـتی. 
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بـه ایـن عمـل می گوینـد ِظهـار. در زمـان قبـل از اسـالم این چنیـن بود کـه اگر مردی 

بـه همسـرش ایـن جملـه را می گفـت، آن زن بـه او تـا ابـد حـرام می شـد. بطـوری کـه 

نـه دیگـر بـرای آن مـرد در خانـه اش همسـر بـود نـه حـّق اّتخـاذ شـوهر دیگـری داشـت. 

پـس از ظهـور دیـن مقـّدس اسـالم، زنـی بـه نـام »خولـه« نـزد پیامبـر اکـرم؟ص؟ آمـد و از 

شـوهرش بـه نـام »اوس بـن صامـت« شـکایت کرد کـه چنین کرده و به مـن این جمله 

را گفتـه و مـن بیچـاره شـده ام. نـه یـک زن بی شـوهرم و نـه شـوهردار. در ایـن مـورد آیـه 

نـازل شـد. در سـوره ی مجادلـه از همـان اّول سـوره ایـن قّصـه شـروع می شـود: 

>خداوند شـنید سـخن زنی را که درباره ی شـوهرش با تو سـخن می گفت 

را خـدا می شـنید. خداونـد  بـه خـدا می بـرد. گفتگـوی شـما  و شـکایت 

شـنوا و بیناسـت. هـرگاه کسـانی از شـما همسرانشـان را ِظهـار کننـد، آنهـا 

مادرانشـان نمی شـوند. مادرانشـان تنها همان زنانی هسـتند که آنها را به 

دنیـا آورده انـد. اینان سـخنی زشـت و باطل می گوینـد و خداوند عفو کننده 

و آمرزنـده اسـت و کسـانی کـه زنانشـان را ِظهـار می کننـد و سـپس از گفتهی 

خـود بـاز می گردنـد، بایـد پیـش از آمیـزش جنسـی بـا آنهـا بـرده ای را آزاد 

کننـد. ایـن دسـتوری اسـت کـه بـه آن انـدرز داده می شـوید و خداونـد بـه 

آنچـه انجـام می دهیـد آگاه اسـت<.1 

یعنـی خـدا شـنید حـرف آن زنـی را کـه نـزد تـو آمـده و بـا تـو گفـت و گـو می کنـد و از 

شـوهرش شـکایت دارد. بعـد بیـاِن حکـم می کنـد و می فرمایـد: هـرگاه مـردی زنـش 

را ِظهـار می کنـد، بـا گفتـن ایـن حـرف، او مـادرش محسـوب نمی شـود و ایـن حـرف 

یـت بـه ایـن سـادگی بـاز نمی گـردد؛ یـا 
ّ
زشـت و ناپسـندی اسـت و کیفـری دارد. حل

ى اهلِل َو اهلُل یْسَمُع َتحاُوَرکما 
َ
ک ِفى َزْوِجها َو َتْشَتكى إل

ُ
ِتى ُتجاِدل

َّ
 ال

َ
1. سوره مجادله، آیات 1 تا 3؛ >َقْد َسِمَع اهلُل َقْول

وَن 
ُ
یُقول

َ
ُهْم ل

َ
ْدَنُهْم َو إّن

َ
 الاّلِئى َول

ّ
هاُتُهْم إال ّمَ

ُ
هاِتِهْم إْن ا ّمَ

ُ
ِذيَن یظاِهُروَن ِمْنكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهّنَ ا

َّ
 اهلَل َسِمیٌع َبِصیٌر *  ال

َ
إّن

يُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل أْن  َتْحِر
َ
وا ف

ُ
ِذيَن یظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثّمَ یُعوُدوَن ِلما قال

َّ
َعُفّوٌ َغُفوٌر *  َو ال

َ
 اهلَل ل

َ
 َو إّن

ً
َقْوِل َو ُزورا

ْ
 ِمَن ال

ً
ُمْنكرا

وَن َخِبیٌر<.
ُ
ا ذِلكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو اهلُل ِبما َتْعَمل یَتَماّسَ
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یت بـاز گردد. 
ّ
بایـد زن خـود را طـالق بدهـد و مجـّددًا عقـد کنـد یـا کّفـاره بدهـد تـا حل

نـدارد.  تأثیـری  ایـن حـرف در خلـوت،  گفتـن  دارد.  ِظهـار شـرایطی  تحّقـق  منتهـی 

ماننـد صیغـه ی طـالق اسـت کـه بایـد دو نفـر شـاهد عـادل حاضـر باشـند و حـرف او 

را بشـنوند و آن زن هـم در حـال حیـض یـا نفـاس نباشـد و در حـال ُطهـْر غیـر مواقعـه 

باشـد. اگـر بـا ایـن شـرایط ایـن جملـه را بـا قصـد انشـاء بـه همسـرش گفـت، آن وقـت 

او  بـا  و نمی توانـد  مـرد حـرام می شـود  آن  بـه  آن زن  نتیجتـًا  و  ظهـار محّقـق می شـود 

رابطـه ی زناشـویی داشـته باشـد، مگـر اینکـه او را طـالق بدهـد و مجـّددًا عقـد کنـد یا 

کّفـاره بدهـد تـا رابطـه ی زناشـویی حـالل شـود. 

کّفاره  ی آن هم در خود آیه آمده است: بنده ای آزاد کند؛ اگر نتوانست، دو ماه 

این  کند.  اطعام  را  مسکین  شصت  شد،  عاجز  هم  این  از  اگر  بگیرد؛  روزه  متوالی 

اگر نشد،  رقبة؛  اّول تحریر  ُمَرّتبه« هم هست؛ یعنی  کّفاره ی ِظهار است. »کّفاره  ی 

ِظهار  این حکم  کند.  اطعام  را  نتوانست شصت مسکین  اگر  و  بگیرد  روزه  ماه  دو 

است. حاال چون شأن نزول آن مردی به نام »اوس بن صامت« همسر زنی به نام 

»خوله« بوده است، آیا باید بگوییم که مختّص همان مورد خاّص است و عمومّیت 

ندارد و اگر اآلن در میان ما کسی این کار را کرد، مشمول این حکم نمی شود؟ معلوم 

در  که می گوید:  قّصه می شود  قرآن کتاب  نباشد،  این طور  اگر  و  که می شود  است 

زمان سابق چنین بوده و حکمش هم این بوده و به دیگران مربوط نیست ! درحالی 

که قرآن کتاب »قانون عمومی« است و تا آخرین روز عمر دنیا، قانون همین است. 

از هر کسی چنین کاری صادر شود، حکمش  اگر  و در هر زمان،  یعنی در همه جا 

همین است. برخی از مفّسرین مثال و شاهد دیگری آورده اند که برای این مطلب 

مناسب است و گفته اند ما این جمله را در سوره ی بقره داریم: 

ف است...<.1 
ّ
>... هر کس به مقدار توانایی اش در کارها مکل

 ُوْسَعها...<.
ّ
ُف َنْفٌس إال

َّ
1. سوره بقره، آیۀ  233؛ >... ال ُتكل
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ی اسـت. یعنی از هر کسـی به قدر توانایی اش کار خواسـته اند. 
ّ
این یک قانون کل

نمـاز بـه قـدر وسـعتان؛ اگـر توانسـتید بایسـتید؛ اگـر نتوانسـتید بنشـینید؛ اگـر نشـد، 

ِقیًا، »به پشـت 
ْ
بخوابید به پهلوی راسـت؛ اگر نشـد، به پهلوی چپ؛ اگر نشـد، ُمْسـَتل

بخوابیـد« و رکـوع و سـجود را بـا اشـاره انجـام بدهیـد. مـا تکلیـف َحَرجـی نداریـم. 

روزه بـه انـدازه ی وسـعتان؛ اگـر توانسـتید روزه بگیریـد؛ اگـر نتوانسـتید، افطـار کنیـد و 

قضـای آن را بگیریـد؛ اگـر آن هـم نشـد، کّفـاره بدهیـد. حّج هم به قدر وسـعتان. تمام 

ـی اسـت. حـاال این 
ّ
اعمـال، عبـادات و معامـالت بـه قـدر وسـع اسـت. ایـن قانـون کل

ـی در چـه مـوردی نازل شـده اسـت؟ شـأن نـزول آن اجـرت زنان شـیرده بوده 
ّ
قانـون کل

اسـت. آیـه می فرمایـد: 

>اگـر شـما بـرای نوزادتـان زن شـیرده اجیـر کرده ایـد، وظیفـه داریـد اجـرت 

او را بطـور متعـارف بپردازیـد. خـوراک و پوشـاکش بـر عهـده ی پـدر نـوزاد 

اسـت. منتهـی  هـر کـس بـه قـدر توانایـی اش بایـد اجـرت بدهـد...<.1 

ایـن جملـه در آن مـورد نـازل شـده اسـت. حاال آیا این حکم مختـّص همان مورد 

اسـت؟ یعنـی تنهـا اجـرت زنـان شـیرده بایـد به قـدر ُوسـع و توانایی باشـد؟ در غیر آن 

مـورد مثـل نمـاز، روزه، حـّج و جهـاد، ُوسـع و توانایـی میـزان نیسـت؟ معلوم اسـت که 

ـی اسـت؛ اگـر چـه شـأن نزولـش اجـرت زنـان 
ّ
ایـن طـور نیسـت، یعنـی ایـن قانـون، کل

شـیرده بوده اسـت. 

ـی اسـت؛ اگـر 
ّ
در مـورد بحـث مـا هـم، ایـن قانـون کـه »غنیمـت، خمـس دارد« کل

چـه شـأن نزولـش غـزوه ی بـدر بـوده و اصحـاب بـدر مخاطـب بوده انـد. هـر غنیمتـی 

جنگـی  غنیمـت  اسـت.  جنگـی  غنیمـت  غنایـم  آن  جملـه ی  از  و  دارد  خمـس 

ی اسـت، نه اینکه این حکم مختّص آن باشـد. 
ّ
مصداقی از مصادیق این حکم کل

ُه 
َ
ل وِد 

ُ
َمْول

ْ
ال ى 

َ
َو َعل ضاَعَة  الّرَ ِلَمْن أراَد أْن یِتّمَ  یِن 

َ
کاِمل یِن 

َ
واِلداُت يْرِضْعَن أْوالَدُهّنَ َحْول

ْ
ال >َو  1. سوره بقره، آیۀ  233؛ 

 ُوْسَعها...<.
ّ
ُف َنْفٌس إال

َّ
َمْعُروِف ال ُتكل

ْ
کْسَوُتُهّنَ ِبال ْزُقُهّنَ َو  ِر
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در هر کاری باید استخاره کرد؟

اسـتخاره هـم در زندگـی مـا رکنـی شـده اسـت. مثـل اینکـه اگـر اسـتخاره نباشـد 

امضـا  خـدا  از  می خواهنـد  واقـع  در  کار،  ایـن  بـا  بعضی هـا  کـرد.  زندگـی  نمی شـود 

بگیرنـد. یعنـی تحقیـق کرده انـد و تصمیـم هـم گرفته انـد؛ تنهـا بله ی خـدا باقی مانده 

تمـام  بایـد  آیـا  کـرد؟  بایـد  کار  بلـه نمی گویـد؛ آن وقـت چـه  اسـت. گاهـی هـم خـدا 

تحقیقـات و تصمیمـات را بـه هـم ریخـت؟ و آیـا ایـن کار مـورد رضـای خـدا هسـت؟ 

ابتـدا بایـد تحقیـق کـرد. بـه انسـان عقـل داده انـد تـا محّقـق باشـد. مثـاًل در مـورد 

ازدواج، ابتـدا الزم اسـت کـه هم خانـواده هـم شـخص مـورد نظـر را خـوب بشناسـند. 

احتمـاالت  رفـع  بـرای  شـد،  گرفتـه  تصمیـم  شـناخت  ایـن  اسـاس  بـر  کـه  وقتـی 

بـا خـدا  بـر خـدا نیسـت. بعضـی می گوینـد،  تـوّکل  تردیدانگیـز هیـچ وسـیله ای جـز 

مشـورت می کنیـم. مـا می گوییـم آیـا خـدا دسـتور داده کـه در کارهـا بـا مـن مشـورت 

کنیـد؟ خیـر. آنچـه فرمـوده ایـن اسـت: 

>با مردم مشورت کن؛ و به هنگام تصمیم گیری بر من توّکل کن...<.1 

ابتدا تحقیق و مشورت؛ بعد، تصمیم و توّکل. این ترتیب عقالنی و قرآنی است. 

چـه بسـا در امـر ازدواج کـه از امـور مهـّم زندگـی اسـت، اّتفـاق افتـاده کـه دو خانـواده 

همدیگـر را خـوب شـناخته اند و پسـر و دختـر هـم بـه هـم متمایلنـد و از نظـر تحقیـق و 

تصمیـم، مطلـب تمـام اسـت. تنهـا بـه خاطـر احتمـاالت راجـع بـه آینـده ی زندگـی، 

اسـتخاره کرده انـد و اسـتخاره هـم بـد آمـده اسـت. حـاال حیـرت و سـرگردانی شـروع 

می شـود کـه چـه بکننـد؛ آیـا بـه خاطـر بـد آمـدن اسـتخاره، تمـام کارهـای مقّدماتـی 

را بـه هـم بزننـد و دو خانـواده از هـم تکـّدر خاطـر پیـدا کننـد؟ یـا اینکـه علیرغـم بـد 

ى اهلِل...<.
َ
َتَوکْل َعل

َ
إذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

ْ
1. سوره آل عمران،  آیۀ 159؛ >َو شاِوْرُهْم ِفى األ
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آمـدن اسـتخاره، اقـدام بـه ازدواج کننـد؛ کـه در ایـن صـورت، همیشـه دل چرکیننـد 

پـس  ادامـه می دهنـد.  را  تلخـی  زندگـی  و  بـدی هسـتند  و پیوسـته منتظـر پیشـامد 

وظیفه ی عقالنی و قرآنی ما این اسـت که اّول با عقل خداداد تحقیق کنیم و پشـت 

و روی کار را تـا آن جـا کـه امـکان دارد ببینیـم و بشناسـیم. سـپس بـا اشـخاص خبیـر 

و امیـن در آن کار مشـورت کنیـم و پـس از صالحدیـد و تصمیم گیـری، بـه احتمـاالت 

تردیدانگیـز دربـاره ی آینـده، کـه بـه صـورت »نکندهـا و مباداهـا« بـه ذهـن مـا می آیـد، 

ترتیـب اثـر ندهیـم و بـرای از بیـن بـردن آن احتمـاالت آزاردهنـده، بـه خداونـد علیـم 

حکیـم، تـوّکل جـّدی کـرده اقـدام بـه عمـل کنیـم؛ چـرا کـه خداونـد رحمـان و رحیـم 

فرمـوده اسـت: 

>هر کس تکیه بر خدا کند، خدا اورا کفایت می کند<.1 

ل »فال خوب« 
ُّ
ر »فال بد« و َتفأ منظور از َتَطّیُ

می کردند  مقاومت  انبیاء؟مهع؟  مقابل  در  نادان  مردم  است  آمده  کریم  قرآن  در 

ر:  َتَطّیُ گرفته ایم.2  بد  فال  به  را  شما  آمدن  و  می دانیم  شوم  را  شما  ما  می گفتند:  و: 

ل: یعنی به فال نیک گرفتن. »تطّیر« مشتّق از »طیر« است و 
ُّ
یعنی فال بد زدن. تفأ

طیر یعنی پرنده. ظاهرًا این طور رسم بوده در میان آن مردم که از مرغ، فال نیک و 

بد می زدند. اگر کالغ صدا می کرد می گفتند این شوم است، اگر جغد بر لب دیوار 

خانه ای می خواند می گفتند این خانه ویران خواهد شد. به هر حال آنها به چیزهای 

موهومی معتقد بودند. این اعتقاد به موهومات در عصر تمّدن نیز هست!! 

ُهَو َحْسُبُه<.
َ
ى اهلِل ف

َ
1. سوره طالق، آیۀ 3؛ >َمْن یَتَوکْل َعل

ْرَنا ِبُكْم<. ا َتَطّیَ
َ
وا ِإّن

ُ
2. سوره یس، آیۀ 18؛ >َقال
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ل تـا حّدی پذیرفته شـده 
ُّ
در دیـن مـا تطّیـر مـورد ذّم و نکوهـش قـرار گرفتـه ولـی تفـأ

نشـانه ی شـّر  را  و چیـزی  نزنیـد  بـد  فـال  بـه خاطـر همیـن گفته انـد هیـچ گاه  اسـت. 

ندانیـد. اّمـا بـه فـال نیـک گرفتـن هـر چیـزی ممـدوح اسـت. روایـت داریـم: 

»فال نیک بزنید تا به خیر و نیکی دست یابید«.1 

اکـرم؟ص؟  بـا  رسـول  وقتـی  هجـرت،  ششـم  سـال  در  حدیبّیـه  صلـح  جریـان  در 

مسـلمانان می خواسـتند از مدینـه بـه مّکـه برونـد، آن روز مّکـه شـهر کفـر و شـرک بـود. 

اکـرم؟ص؟  رسـول  چـون  و  شـدند  رفتـن  مانـع  و  گرفتـه  را  مسـلمانان  راه  سـر  مشـرکان 

 مصلحـت در جنـگ بـا آنهـا نمی دیـد؛ بنـا شـد صلـح کننـد. پیمـان صلحـی بسـتند 

کـه مسـلمانان امسـال بـه مدینـه برگردنـد و سـال بعد با شـرایطی بـه مّکـه بیایند. یک 

نفـر از جانـب کّفـار بـه نمایندگـی آمـد. رسـول اکـرم؟ص؟  از اسـم او پرسـید. گفتنـد: او 

سـهیل بـن عمـرو اسـت. سـهیل کلمـه ی خوبـی و مشـتّق از سـهل اسـت. پیامبر اسـم 

آن فـرد را بـه فـال نیـک گرفتنـد و فرمودنـد: 

»کار بر شما آسان خواهد شد«.2 

ل بــه خیــر بــود و نتیجتــًا ایــن صلــح، صلــح 
ُّ
ایــن گفتــار پیامبــر اکــرم؟ص؟  تفــأ

شــد.  پیروزمندانــه ای 

اّمــا فــال بــد را منــع کــرده و گفته انــد: نگویید فالن چیز شــوم اســت و اقــدام نکنید. 

ــتند  ــی؟ع؟  می خواس ــن عل ــام امیرالمؤمنی ــی ام ــه وقت ــت ک ــده اس ــه آم در نهج البالغ

بــه جنــگ بــا خــوارج برونــد؛ بــا لشــکریان خــود عــازم شــدند. همیــن کــه ســوار بــر 

مرکب هــا عــزم حرکــت داشــتند، مــردی کــه بــه قــول خــودش از اوضــاع نجــوم مّطلــع 

بــود و خــودش را ستاره شــناس معّرفــی می کــرد آمــد و گفــت: یــا امیرالمؤمنیــن! مــن از 

اوضــاع نجــوم باخبــرم کــه فــالن ســاعت بــرای فــالن کار خــوب اســت و فــالن ســاعت 

َخیِر َتِجُدوُه«.
ْ
لُوا ِبال

َّ
1. تفسیر المیزان،ج 19، ص 126. »َتَفأ

ْمُرکم«.
َ
یكم ا

َ
2. مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج  1، ص 203؛ »َسِهَل َعل
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بــرای فــالن کار خــوب نیســت. حــال آمــده ام بــه شــما عــرض کنــم: ایــن ســاعتی کــه 

شــما می خواهیــد بــه میــدان جنــگ برویــد، اصــاًل صــالح نیســت و موجــب شکســت 

اســت و لــذا مصلحــت در ایــن اســت کــه امــروز از ایــن ســفر منصــرف شــوید. امــام؟ع؟ 

 از ایــن حــرف او ناراحــت شــد و فرمــود: 

»آیـا تـو می پنـداری کـه می توانـی سـاعتی را نشـان بدهـی کـه هـر کـه در آن 

سـاعت کاری را انجام دهد بال از او دور می شـود و می ترسـانی از سـاعتی 

کـه اگـر کسـی در آن سـاعت اقـدام بـه کاری کنـد، گرفتـار می شـود و شـّری 

پیـش می آیـد«.1 

آنگاه فرمود: 

»هـر کـه تـو را در ایـن مطلـب تصدیـق کنـد، همانـا قـرآن را تکذیـب کـرده 

اسـت!«.2 

اگـر کسـی تـو را تصدیـق کنـد، خـودش را از خـدا بی نیـاز دانسـته و در رسـیدن بـه 

محبوبـات و دور شـدن از مکروهـات بـر خـدا تـوّکل نکـرده، بلکـه اّتـکا بـه حـرف تـو 

نمـوده اسـت! بعـد بـه مـردم فرمـود: 

»به نام خدا حرکت کنید«.3 

آنها حرکت کردند و نهایتًا پیروز شدند! 

ُف  وُء َو ُتَخّوِ ِتى َمْن َساَر ِفیَها ُصِرَف َعْنُه الّسُ
َّ
اَعة ال ى الّسَ

َ
ک َتْهِدی ِإل

َ
1. أمالى )صدوق(، النص، ص 416؛ »أ َتْزَعُم أّن

.» ّرُ
ُ

ِتى َمْن َساَر ِفیَها َحاَق ِبِه الّض
َّ
اَعة ال ِمَن الّسَ

ُقْرآَن«.
ْ
َب ال

َّ
کذ َقْد 

َ
ا ف

َ
َقک ِبَهذ

َ
َمْن َصّد

َ
2. نهج البالغة صبحى صالح، ص 105؛ »ف

3. همان؛ »ِسیُروا َعلى  ِاْسِم اهلِل«.
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استخاره کردن در چه شرایطی؟

اراده ی  و  عـزم  بـا  را  او  و  کنـد  قاطـع  را  انسـان  تصمیـم  می خواهـد  دیـن  اصـواًل 

محکـم و تزلزل ناپذیـر بپرورانـد. مسـأله ی اسـتخاره هـم معنایـی خـاّص و شـرایطی 

شـده  داده  دسـتور  و  صحیـح  م، 
ّ
مسـل بطـور  کـه  اسـتخاره ای  آن  و  دارد  مخصـوص 

اسـت »نماز اسـتخاره« اسـت. در کارهایی که می خواهیم اقدام کنیم اّول دو رکعت 

نمـاز می خوانیـم و در سـجده ی آخـر نمـاز ایـن جملـه ی »َاْسـَتِخیُر اهلَل ِبَرْحَمِتـِه َخیـَرة 

ِفـی عاِفیـة« را صدویـک مرتبـه تکـرار می کنیـم. بعـد بـا کسـانی کـه در آن کار اّطـالع و 

بصیـرت دارنـد مشـورت می کنیـم و سـپس با تـوّکل بر خدا اقدام می کنیـم. اّما این که 

در بیـن مـردم متـداول شـده کـه در هـر کاری بـا تسـبیح یـا بـا قـرآن اسـتخاره می کننـد، 

ایـن کار آدمـی را به تدریـج از اراده و تصمیم گیـری می انـدازد و انسـان قاطعّیـت خـود 

را در هـر کار از دسـت می دهـد! 

مرحـوم سـید رحمـة اهلل صاحـب عـروة الوثقـٰی در کتـاب حـّج، وقتـی راجـع بـه 

ایـن  بـه  اسـتخاره  بـاب  در  کـه  روایاتـی  ایـن  می فرمایـد:  می کنـد،  بحـث  اسـتخاره 

فرموده انـد:  لـذا  و  نـدارد  اعتبـاری  و  نیسـت  متقـن  چنـدان  داریـم  کیفیـت 

»وقتـی خواسـتی کاری را انجـام بدهـی ]ابتـدا بـر اسـاس عقـل و منطـق[ 
بیندیـش«.1  کار  آن  دربـاره ی عاقبـت 

آنگاه: 
>... در آن کار بـا افـراد اهـل بصیـرت مشـورت کـن و وقتـی تصمیم گرفتی، 

بـر خـدا توّکل و اقـدام کن...<.2 

ولـی چیـزی کـه هسـت اینکـه مـردم می کوشـند از آینـده ی زندگی باخبر شـوند. از 

ر عاِقَبَتُه«. َتَدّبَ
َ
ْمٍر ف

َ
1. بحار األنوار، ج  68، ص 342؛ »ِاذا َهَمْمَت ِبا

ى اهلِل...<.
َ
َتَوکْل َعل

َ
إذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

ْ
2. سوره آل عمران، آیۀ 159؛ >... َو شاِوْرُهْم ِفى األ
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ایـن رو دسـت بـه اسـتخاره می زننـد و از ایـن راه می خواهنـد از آینـده باخبـر گردنـد. 

در صورتـی کـه بنـا نیسـت کسـی از آینـده ی زندگـی اش باخبـر شـود. قـرآن هـم بـرای 

ایـن کار از جانـب خـدا نـازل نشـده اسـت. ولـی مـا بـا قـرآن آن گونـه رفتـار می کنیـم کـه 

رّمال هـا و سـرکتاب بازکن هـا بـا نوشـته های خـود می کننـد. البّتـه گاهـی کار خیلـی 

مهّمـی پیـش می آیـد. مثـاًل دربـاره ی شـخص بیمـاری، یـک طبیـب می گویـد: عمـل 

جّراحـی الزم اسـت و دیگـری می گویـد: اگـر عمـل کنـد می میـرد. انسـان در ایـن میـان 

متحّیـر می شـود کـه چـه کنـد؛ اینجـا اسـتخاره می کنـد تـا بتوانـد تصمیـم بگیـرد و از 

حـال حیـرت و سـرگردانی بیـرون بیایـد. 

سبب محرومّیت از خواندن نماز با حضور قلب

دینـی  اعمـال  نـام  بـه  اعمالـی  روِح  بـی  خشـک  ظواهـر  از  سلسـله  یـک  بـه  مـا 

چسـبیده ایم بـدون اینکـه در مقاصـد عالیـه ی آن اعمـال بیندیشـیم و بـه آن مقاصـد 

در متـن زندگـی خـود تحّقـق بخشـیم. 

اندکــی شــما بــه همیــن نمــازی کــه یــک عبــادت همگانــی و همیشــگی و در همــه 

حالــی مــا مســلمانان پیــرو قــرآن اســت بنگریــد و ببینیــد در شــبانه روز مــا حّداقــل پنــج 

بــار صبــح و ظهــر و شــب رو بــه خــدا می ایســتیم و می گوییــم: »ایــاک نعبــد و ایــاک 

نســتعین« و در حضــورش بــه ســجده افتــاده و صــورت روی خــاک می گذاریــم و اظهــار 

ــل می نماییــم آیــا بعــد از ســی، چهــل ســال و شــصت، هفتــاد ســال 
ّ
خضــوع و تذل

اینگونــه عمــل چقــدر توانســته ایم بــا خــدا انــس و ارتبــاط برقــرار کــرده بــر معرفــت و 

محّبــت خــود نســبت بــه آن معبــود یکتــا بیفزاییــم یــا هنــوز هــم ماننــد بیگانــگان بــا 

خــدا رفتــار می کنیــم و در عمــل بــر طبــق فرامیــن و دســتورات و رعایــت حــالل و حــرام 
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دیــن مقّدســش چنــان بــی اعتنــا و ســهل انــگار می باشــیم کــه گویــی اصــاًل هیــچ 

آشــنایی بــا او نداریــم و حــال آنکــه مــا اگــر فرضــًا بــا شــخص بــزرگ و محترمــی در هــر 

مــاه، یــک بــار قــرار دیــدار حضــوری داشــته باشــیم، پــس از گذشــت چنــد مــاه آشــنایی 

تــوأم بــا رفاقــت بــا او پیــدا می کنیــم و اگــر ایــن دیــدار ماهانــه منتهــی بــه دیــدار هفتگــی 

شــد طبیعــی اســت کــه رابطــه ی آشــنایی محکمتــر و دوســتی و رفاقــت صمیمی  تــر 

و عمیق تــر می گــردد، حــال اگــر ایــن دیــدار هفتگــی هــم منجــّر بــه دیــدار روزانــه و 

شــبانه روزی گردیــد دیگــر ایــن ربــط الفــت و محّبــت از حــّد تصــّور عــادی خــارج شــده 

ــد.  ــدت می رس ــی و وح ــه ی یگانگ ــن مرحل ــه عالی تری ب

بنابرایـن مـا کـه بـا خـدا نـه ماهـی یـک بـار و نـه هفتـه ای یـک بـار و نـه روزی یـک 

بـار، بلکـه در هـر شـبانه روزی حّداقـل پنـج بـار به صـورت نمازهای واجب، قـرار دیدار 

حضـوری داریـم و نزدیک تـر و محرمانه تـر از هـر دوسـت و رفیق صمیمی بـا او به گفتگو 

و اظهـار محّبـت می نشـینیم و راز دل می گوییـم، پـس چـرا هنـوز آن انـس و الفـت و 

یگانگـی کـه طبعـًا بایـد حاصـل شـده باشـد در قلـب خـود نسـبت بـه خـدا احسـاس 

نمی کنیـم و بلکـه در ابعـاد گوناگـون زندگـی از محیـط خانـواده و اجتمـاع و کسـب و 

کار و فّعالیـت، اعتنایـی بـه بسـیاری از خواسـته های او نمی نماییـم و جـواب لّبیـک 

بـه نداهـای او نمی دهیـم. 

از اینجــا معلــوم می شــود ایــن نمازهــا آن نمــاز بــه معنــای واقعــی اش کــه توّجــه 

بــه حضــور عابــد در محضــر معبــود اســت نمی باشــد، بلکــه یــک صــورت ظاهــری از 

قیــام و قعــود و رکــوع و ســجود اســت کــه تنهــا اثــرش اســقاط تکلیــف اســت و خــارج 

لــوة و رهایــی بخشــیدن از جهّنــم و جایــگاه  ســاختن از تحــت عنــوان تــارک الّصَ

ــرِب خــدا برســاند و بــر  بی نمازهــا، وگرنــه ایــن نمــازی نیســت کــه آدمــی را بــه عالــم ُق

غرفه هــای بهشــت بریــن بنشــاند. 
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ت نجس بودن بدن افراد کافر
ّ

عل

بـدن کافـر غیـر کتابـی )بـدون دیـن و مذهـب( بـه اجماع تمـام آقایان فقهـا، و بدن 

کافـر کتابـی )یهـودی، مسـیحی و...( طبـق فتـوای اکثـر آقایان فقها، نجس اسـت. 

ایـن مسـأله هـم بـرای مغرضـان و اغواگـران دسـتاویزی شـده اسـت کـه چـرا کافـر 

نجـس می باشـد؟ و بـه مـا می گوینـد: شـما معتقدیـد همانگونه که بول و خـون و مردار 

نجس اسـت، بدن کافر هم نجس اسـت، در صورتی که نجاسـت بول و خون و مردار 

بـرای ایـن اسـت کـه میکـرب زیان بخـش دارد. اّمـا یـک آدم کافـر اعـّم از مسـیحی، 

یهودی، مجوسـی یا مشـرک که ظاهرًا بسـیار پاکیزه و نظیف و خوش لباس و خوشـبو 

و خـوش رو و خوش اخـالق اسـت و از لیـف و صابـون، چهـره اش بـرق می زنـد و ذّره ای 

گرد و غبار در بدن و لباسـش دیده نمی شـود چرا باید نجس باشـد، بطوری که اگر ما 

دسـت مرطـوب بـه بـدن او بزنیـم بایـد دسـت خود را بـا آب تطهیـر کنیم؟

در جـواب عـرض می شـود: نجاسـت کافـر از قبیـل نجاسـت بـول و خـون نیسـت 

که میکرب داشـته باشـد، بلکه یک نوع پلیدی درونی و باطنی اسـت. شـما، دزدان 

شـرور غارتگـر را آلـوده و ناپـاک می دانیـد و می گوییـد بایـد از اجتمـاع مـا طـرد بشـوند؛ 

جـوان بی عّفـت و هـرزه را عنصـر پلیـد و ناپـاک و نجـس می خوانیـد و اجتنـاب از او 

را الزم می دانیـد، تروریسـت ها را ناپـاک می شناسـید و می گوییـد آنهـا پلیدنـد و بایـد 

نابودشـان کنیـم و حّتـی بـه بهانـه ی یـک نفـر، هـزاران نفـر را بکشـیم! آری؛ بـه اعتقـاد 

شـما، دزدان و بی عّفتـان و تروریسـت ها ناپاکنـد و بایـد طـرد بشـوند، اّمـا نـه بـه خاطـر 

اینکـه میکـرب بیمـاری زا دارنـد بلکـه بـه خاطـر آن کـه مخـّل امنیـت و مضـّر بـه حـال 

تنـد. 
ّ
اجتمـاع و بـر هـم زننـده ی آسـایش مل

مـا می گوییـم آدم کافـر نیـز از ایـن قبیـل اسـت؛ یعنـی از نظـر قـرآن، آدم کافـر، دزِد 
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ارزش  بایـد  اّول  شـما  منتهـا  ایمـان!  و  عقیـده  دزد  دزدی؟  چـه  اّمـا  اسـت؛  غارتگـر 

عقیـده و ایمـان را بشناسـید تـا دزد بـودِن آدم کافـر را بـاور کنیـد. مشـکل اساسـی مـا 

اینجاسـت کـه مـا هنـوز پـی بـه ارزش عقیـده و ایمـان نبرده ایـم! مـا بـرای بـدن و مـال 

و امنیـت ارزش قائلیـم و می گوییـم: چـون تروریسـت ها بـه مـال و بـدن و امنیـت مـا 

لطمـه می زننـد ناپـاک و پلیـد و نجسـند و بایـد از جامعـه طـرد گردنـد؛ اّمـا گوهـر ایمـان 

نـزد مـا ارزش نـدارد. اگـر بگوییـم: کافـر، دزد ایمـان اسـت و برای همیـن، پلید و نجس 

اسـت و بایـد از او اجتنـاب کـرد؛ می گوینـد: ایـن حرف هـا را رهـا کـن، مرتجـع نبـاش! 

بایـد  آن  در حفـظ  و  اسـت  گوهـر عالیقـدر  نظـر شـما  در  امنیـت،  و  مقـام  و  مـال 

کوشـید و از دزد آن بایـد گریخـت، اّمـا عقیـده و ایمـان بـه خـدا و روز جـزا کـه مایـه ی 

حیات ابدی بشـر اسـت در نظر شـما چیز ارزنده ای نیسـت که در حفظ آن بکوشـید 

و از دزد آن بگریزیـد! 

آری اگـر شـما بـه ارزش حیاتـی ایمـان پـی می بردیـد بـاور می کردیـد کـه آدم کافـر از 

هـر میکربـی خطرناک تـر و از هـر سـّمی کشـنده تر اسـت. بـه همیـن جهـت اسـت کـه 

قـرآن به طـور مکـّرر بـه پیـروان خـود نـدا می دهـد: هشـیار باشـید! کافـران می خواهنـد 

گوهـر ایمـان شـما را برباینـد و بـه رنـگ خـود درآورنـد. بـه ایـن آیـات توّجـه فرماییـد: 

>بسـیاری از اهـل کتـاب دوسـت دارنـد کـه شـما را پـس از ایمانتـان به کفر 

بازگردانند<.1 

>گروهی از اهل کتاب دوست دارند که شما را به گمراهی بکشانند<.2 

>آنـان دوسـت دارنـد کـه شـما هـم مانند آنهـا کافر شـوید و در نتیجه با هم 

مساوی باشید<.3 

 .> ...
ً
کّفارا وَنكْم ِمْن َبْعِد إیماِنكْم  ْو يُرّدُ

َ
كتاِب ل

ْ
کِثیٌر ِمْن أْهِل ال 1. سوره بقره، آیۀ 109؛ >َوّدَ 

وَنكْم... <. 
ُّ
ْو یِضل

َ
كتاِب ل

ْ
ْت طاِئَفٌة ِمْن أْهِل ال 2. سوره آل عمران، آیۀ 69؛ >َوّدَ

َتكوُنوَن َسواًء<. 
َ
کَفُروا ف کما  ْو َتكُفُروَن 

َ
وا ل 3. سوره نساء، آیۀ 89؛ >َوّدُ
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>بنابرایـن، از آنهـا دوسـتانی انتخـاب نکنیـد ]و بـا آنهـا رابطـه ی مـوّدت 

نسـازید[<.1  برقـرار 

زیـرا اینهـا دزدان غارتگـر گوهـر ایمـان شـما هسـتند و از هـر دشـمنی بـرای شـما 

از هـر نجسـی، نجس تـر می باشـند.  و  پلیدتـر  پلیـدی  از هـر  لـذا  و  خطرناکترنـد 

ولـی همانگونـه کـه عـرض شـد مشـکل بـزرگ مـا ایـن اسـت کـه مـا اکثـرًا پـی بـه 

بـزرگ  خیلـی  مـا  نظـر  در  دنیـا  طـرف،  ایـن  از  و  نبرده ایـم  ایمـان  گوهـر  واقعـی  ارزش 

و پـرارزش آمـده اسـت و لـذا اگـر کسـی بخواهـد بـه دنیـای مـا لطمـه بزنـد، وحشـت 

از دسـت دادن  بـرای  اّمـا  فریـاد سـر می دهیـم.  و  نالـه  و  آه  از عمـق جـان  و  می کنیـم 

آخـرت آخ هـم نمی گوییـم. دنیـا را بیـش از حـّد و مقـدارش بـزرگ دیـده و آخـرت را 

کوچـک شـناخته ایم. آخـرت در حاشـیه ی زندگـی ما قرار گرفتـه و دنیا در متن زندگی 

مـا لنگـر انداختـه اسـت و لـذا قـرآن می فرمایـد: 

را  ]باقــی[  آخــرت  خــدا  و  می خواهیــد  را  دنیــا  ]فناپذیــر[  متــاع  >شــما 

 2 می خواهــد<.

هر فتوایی که به دست آوردن دنیا را برای ما آسان کند خیلی دوستش داریم! 

می بوسیم و روی چشم می گذاریم؛ مثاًل اگر مجتهدی فتوا بدهد که اسکناس چون 

معدود است فروش آن به زیادتر جایز است، می گوییم: به به! قربان این فتوا و قربان 

صاحب این فتوا ! چقدر خوب آسان کرده و ربا از شیر مادر هم حالل تر شده است، 

اّما اگر فتوا بدهد که اسکناس چون متاع نیست فروش آن جایز نیست، می گوییم: 

ای بابا ! این آقا هم که مرد روز نیست، مرتجع است و آشنا به وضع زمان نیست. 

اگـر فقیهـی فتـوا بدهـد کـه بـدن کافـر پـاک اسـت، شـما کـه بـه بالد کفـر می رویـد، با 

کّفـار خیلـی راحـت زندگـی کنیـد و هم غـذا شـوید و گـردش برویـد و مصافحـه کنیـد! 

وا ِمْنُهْم أْوِلیآَء...<. 
ُ

ِخذ ال َتّتَ
َ
1. سوره نساء، آیۀ 89؛ >ف

لِخَرَة...<. 
ْ
یُد ا ْنیا َو اهلُل يِر

ُ
یُدوَن َعَرَض الّد 2. سوره أنفال، آیۀ 67؛ >...ُتِر
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می گوییـد: به بـه! چـه فتـوای خوبی اسـت، حّقًا که مطابق با مقتضای زمان! اسـت. 

ــار ایمــان را  ــا کّف ــا اگــر گفــت: بــدن کافــر نجــس اســت، بــرای اینکــه مــراوده ی ب اّم

سســت و اخــالق را فاســد می کنــد و بایــد از آنهــا فاصلــه گرفــت، می گوییــد: ولــش 

کــن بابــا! مــا می خواهیــم آزاد زندگــی کنیــم، معلــوم می شــود کــه محبــوب اصلــی مــا 

ــه  دنیاســت و میــزان تشــخیص حــق از باطــل در نظــر مــا دنیاســت. هــر کــس مــا را ب

منافــع دنیــوی برســاند دوســتش داریــم، اگرچــه بهــره ی اخــروی مــا را مختــل ســازد و 

هــر کــس در بهــره ی دنیــوی مــا اختــالل ایجــاد کنــد دشــمنش داریــم اگــر چــه بخواهــد 

ســعادت اخــروی مــا را تأمیــن نمایــد. 

منظور از دوازده ماه در قرآن کریم

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

>تعداد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است<.1 

از قرائـن معلـوم می شـود کـه منظـور ماه هـای قمـری اسـت، نـه ماه هـای شمسـی. 

برنامه هـای دینـی مـا بـر اسـاس همیـن سـال و مـاه قمـری تنظیـم می شـود. از گـردش 

یـک دوره ی کامـل کـره ی زمیـن بـه دور خورشـید، سـال و از گـردش یـک دوره ی کامـل 

کـره ی مـاه بـه دور زمیـن، مـاه قمـری پدیـد می آیـد. وجـود مـاه در آسـمان، از لطـف 

خـدا یـک تقویـم طبیعـی و همگانی اسـت. همه می تواننـد از روی تغییرات تدریجی 

مـاِه آسـمان، امـور تجـاری و عبـادی خـود را تنظیـم کننـد؛ یعنـی از همـان ابتـدا کـه 

مـاه بـه شـکل هـالل دیـده می شـود و تدریجـًا تغییـر شـکل می دهـد تـا بـه صـورت بـدر 

تمـام می رسـد و دوبـاره از صـورت بـدری شـروع بـه نقصـان و تغییـر می کنـد تـا بـه آخـر 

.>
ً
ُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشَر َشْهرا

ُ
َة الّش

َ
 ِعّد

َ
1. سوره توبه، آیۀ 36؛ >إّن
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مـاه و مجـّددًا بـه صـورت هـالل درمی آیـد. هـر کسـی می توانـد بـا مدتـی ممارسـت، 

از شـکل مـاه تشـخیص بدهـد کـه اوایـل مـاه اسـت یـا اواسـط و یـا اواخـر آن. حّتـی 

بعضـی کـه خیلـی تجربـه و ممارسـت دارنـد دقیقـًا روز را هـم می تواننـد تعییـن کننـد؛ 

مثـاًل بگوینـد: امشـب، هفتـم یـا دهـم و یـا هجدهـم یـا بیسـتم مـاه اسـت و نیـازی بـه 

تقویم هـای نوشـتنی ندارنـد. ایـن خـود، لطـف خداسـت کـه یـک تقویـم همگانـی، 

بـرای بی سـواد و باسـواد، شـهری و بیابانـی، در صفحـه ی آسـمان قـرار داده اسـت. 

>در کتاب خدا<.1 

محتمـل اسـت مقصـود از کتـاب خدا، قرآن یا مطلق کتاب آسـمانی باشـد، ولی 

قرائـن نشـان می دهـد کـه بـه احتمـال َاقـرب، منظـور از کتـاب خـدا، کتـاب آفرینـش 

اسـت؛ یعنـی، در کتـاب خلقـت و آفرینـش 12 مـاه معّیـن شـده اسـت. 

>از همان روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد<.2 

و  نظم  است،  آمده  بوجود  کهکشان ها  و  کرات  نظامات  این  که  زمانی  آن  از 

حساب سال و ماه هم آغاز گشته و تعداد ماه های دوازده گانه مشّخص شده است. 

مراد از ماه های خدا در قرآن کریم

تفسـیر برهـان، تفسـیری روایـی اسـت؛ یعنـی ذیـل هـر آیـه روایاتـی را کـه از ائّمـه ی 

ـُهوِر ِعْنـَد اهلِل اْثنـا 
ُ

َة الّش
َ

 ِعـّد
َ

معصومیـن؟مهع؟ رسـیده نقـل می کنـد. در ذیـل آیـه ی >ِإّن

َعَشـَر َشـْهرًا<؛3 تعـداد ماه هـا نـزد خـدا دوازده مـاه اسـت« ابوحمـزه ی ثمالـی می گوید: 

خدمـت حضـرت امـام باقـر؟ع؟ بـودم، عـّده ی دیگـری هم بودنـد. وقتی آنهـا رفتند و 

ِکتاِب اهلِل<. 1. سوره توبه، آیۀ 36؛ >ِفى 
ْرَض<. 

َ ْ
ماواِت َو اال َق الّسَ

َ
2. همان؛ >يْوَم َخل

3. همان.
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مجلـس خلـوت شـد، امـام ؟ع؟ بـا مـن صحبـت کردنـد معلوم می شـود کـه در همه ی 

مجالـس، بعضـی مطالـب را نمی شـود گفـت و نبایـد با نامحرمان، سـخن از اسـرار به 

میـان آورد حضـرت فرمودند: 

تبـّدل  خـدا  نـزد  هرگـز  و  شـد  خواهـد  واقـع   
ً
حتمـا کـه  مطالبـی  جملـه  »از 

نخواهـد یافـت، قیـام قائـم ماسـت و هر کـس در قبول این گفتـار من تردید 

داشـته باشـد موقـع مـردن، خـدا را بـا کفـر مالقـات خواهـد کـرد«.1 

بعد فرمود: 

»از همه واضح تر و روشن تر ]برای داللت بر این مطلب[... گفتار خداوند؟زع؟ 

است که فرمود: تعداد ماه ها در نزد خدا دوازده ماه است...«.2 

بعد فرمود: کدام ماه ها است که شناختن آنها دین قیم است؟! 

آیــا شــناختن ماه هــای محــّرم و صفــر و ربیــع و...منظــور اســت؟!3 »شــناختن 

ماه هــای حــرام از ایــن دوازده مــاه کــه رجــب و ذی القعــده و ذی الحّجــه و محــّرم4 

اســت »دیــن قّیــم« نمی باشــد«. 

ت هـای دیگر و عموم 
ّ
»زیـرا همـه ی مـردم از یهـود و نصـاری  و مجوس و مل

مـردم از موافـق و مخالـف ]دیـن[ این ماه ها را می شناسـند«.5 

پـس چنیـن شـناختی، روشـن اسـت کـه »دیـن قّیـم« و آییـن ثابـت و پابرجـا در نزد 

خـدا نمی باشـد. البّتـه ایـن تأویـل آیـه اسـت؛ بـا تفسـیر اشـتباه نشـود. تفسـیر همـان 

َمْن َشک 
َ
ُه ِعْنَد اهلِل ِقیاُم قاِئِمنا، ف

َ
ِذی ال َتْبِدیَل ل

َّ
َمْحُتوِم ال

ْ
1. وسائل الشیعة، ج 28، ص 349؛ » یا أباَحْمَزَة؛ ِمَن ال

کاِفٌر«.  ِقى اهلَل َو ُهَو ِبِه 
َ
، ل

ُ
ِفیما أُقول

ُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشَر 
ُ

َة الّش
َ

 ِعّد
َ

:  } إّن
َ

َوَجّل َعّزَ  اهلِل 
ُ

أْنَوُر...َقْول َو  2. غیبة نعمانى، النص، ص 86؛ » َو أْوَضُح ِمْن هذا 
 .»...

ً
َشْهرا

ِبیِع َو ما َبْعَدُه«. َفِر َو الّرَ ِم َو الّصَ ُمَحّرَ
ْ
ُهوِر ال

ُ
ُة الّش

َ
3. اإلنصاف فى النص على األئمة اإلثنى عشر؟مهع؟، ص 73؛ » َمْعِرف

.»
ً
 َقیما

ً
ُم الَتكوُن ِدینا ُمَحّرَ

ْ
ة َو ال َحّجَ

ْ
َقْعَدة َو ُذوال

ْ
ُحُرُم ِمْنها َو ِهى َرَجٌب َو ُذوال

ْ
ل
َ
4. همان؛ » ا

ُمواِفِقیَن 
ْ
 ِمَن ال

ً
ِل َو الّناَس َجِمیعا

َ
ِمل

ْ
َمُجوَس َو سايَر ال

ْ
صاری  َو ال یُهوَد َو الّنَ

ْ
 ال

َ
ّن

َ
5. غیبة نعمانى، النص، ص 87؛ » ال

ُهوَر«. 
ُ

وَن هِذِه الّش
ُ
ُمخاِلِفیَن یْعِرف

ْ
َو ال
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ماه هـای قمـری بـود کـه قبـاًل عـرض شـد، چـون فرموده انـد: قـرآن دارای بطـون اسـت؛ 

هفـت یـا هفتـاد بطـن دارد.1 البّته این عدد هم برای بیان کثرت اسـت، نه خصوص 

عـدد؛ و لـذا بـر اسـاس تأویـل، امـام ؟ع؟ فرمود:2 

مـراد از دوازده ماهـی کـه در قـرآن آمـده اسـت امامـان معصـوم هسـتند کـه قائـم بـه 

دیـن خـدا هسـتند و شناختنشـان دیـن قیـم اسـت. 

چهـار امـام از دوازده امـام نیـز امامانـی هسـتند کـه دارای اسـم علـی می باشـند و 

آنهـا علـی، أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ و سـه تـن از فرزندانـش، علـی بـن الحسـین؟ع؟ و علـی 

بـن موسـی؟ع؟ و علـی بـن محّمـد؟ع؟ هسـتند کـه هم اسـم با خدا -که علی اسـت- 

می باشـند و از ایـن جهـت، دارای حرمـت خاّصـی می باشـند.3 

ماه های حرام و امتیاز آنها با سایر ماه های قمری

خداوند متعال می فرماید: 

>چهارماه از این دوازده ماه، ُحُرم ]جمع حرام[ است<.4 

حـرام، یعنـی محتـرم و چیـزی کـه تعـّدی بـه حریـم آن ممنـوع اسـت و کسـی حـّق 

تجـاوز از مـرز آن را نـدارد. در خـود آیـه اسـامی آن ماه هـا ذکـر نشـده، ولـی طبـق روایـات 

ایـن چهـار مـاه عبارتنـد از: ماه هـای رجـب، ذی القعـده، ذی الحّجـه و محـّرم. سـه 

مـاه از اینهـا، پشـت سـر هـم اسـت و یـک مـاه رجـب، جداسـت. قبـل از اسـالم هم در 

»
ً
 إلى  َسْبَعة أْبُطٍن أْو َسْبِعیَن َبْطنا

ً
 َو ِلَبْطِنِه َبْطنا

ً
ُقْرآِن َبْطنا

ْ
 ِلل

َ
1. عوالى اللئالى، ج  4، ص 107؛  » إّن

ُة الَقّواُموَن ِبِديِن اهلِل«.  ِئّمَ
َ
ال

ْ
ما ُهُم ا

َ
2. البرهان فى تفسیر القرآن، ج  2، ص 773؛ » إّن

َعِلى َو َثالَثٌة 
ْ
 ِمْن إْسِمِه ال

ً
ُه إْسما

َ
ِذی اْشَتّقَ ل

َّ
ُمْؤِمِنیَن َعِلى؟ع؟ ال

ْ
ُحُرُم ِمْنها أِمیُرال

ْ
3. غیبة نعمانى، ص 87، ح 17؛ » َو ال

 ِمْن إْسِم اهلِل َتعالى«. 
ً
اِلْسُم ُمْشَتّقا

ْ
ا ا

َ
صاَر هذ

َ
ٍد، ف ُحَسیِن َو َعِلى ْبُن ُموسى َو َعِلى ْبُن ُمَحّمَ

ْ
ِدِه َو ُهْم َعِلى ْبُن ال

ْ
ِمْن ُول

َبَعٌة ُحُرم <. ْر
َ
4. سوره توبه، آیۀ 36؛ >ِمْنها أ
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سـایر ادیـان و اّمت هـای پیشـین، حّتـی در میـان اعـراب جاهلـی، ایـن ماه هـا حـرام 

بـود و جنـگ در آنهـا تعطیـل می شـد. اسـالم همـان سـّنت را امضـاء کـرده و جنگ در 

آنهـا را تحریـم کـرده اسـت. 

>این ]تحریم قتال در چهار ماه حرام[ یک آیین ثابت و پابرجاست<.1 

چون در جاهلّیت قبل از اسالم سّنت غلطی داشتند و این چهار ماه را جابه جا 

می کردند و مثاًل به دلخواه خودشان، جنگ در ماه محّرم را حالل می کردند و بعد به 

ِسی ُء ِزیاَدٌة  َما الّنَ
َ
جای آن جنگ در ماه صفر را تحریم می نمودند؛ آیه ی بعد هم: >إّن

کْفِر<2 اشاره به همین مطلب است. حاال قرآن می فرماید: این حکم تحریم 
ْ
ِفی ال

قتال در چهارماه معّین، حکم ثابت است و تغییرپذیر نیست. 

حالل  را  خدا  ]حرام  مدارید  روا  ستم  خود  بر  ]چهارماه[  این  مورد  >در 

نکنید[<.3 

بـه ایـن نکتـه توّجـه  سـپس قـرآن کریـم، پـس از تحریـم قتـال در ماه هـای حـرام، 

می دهـد کـه ممکـن بـود مشـرکین از ایـن حکـم، سـوء اسـتفاده کننـد و هنگامـی کـه 

مسلمانان دست از جنگ کشیده اند آنها را غافلگیر کرده و به آنها حمله ببرند. لذا 

می فرمایـد: ایـن دسـتور تـرک قتال، تا زمانی اسـت که آنها به شـما هجـوم نیاورده اند. 

اّمـا همیـن کـه آنهـا دسـت بـه شمشـیر بردنـد، شـما هـم موّظـف بـه مقابلـه ی بـا آنهـا 

هسـتید؛ اگـر چـه در ماه هـای حـرام باشـد. 

>همانگونـه کـه آنهـا دسـته جمعی بـا شـما می جنگنـد، ، شـما هـم دسـته 

جمعـی با آنهـا بجنگید<.4 

ُم«.  َقِیّ
ْ
يُن ال ِلَك الِدّ

ٰ
1. سوره توبه، آیۀ 36؛ » َذ

2. همان، آیۀ 37.
الَتْظِلُموا ِفیِهّنَ أْنُفَسكْم«. 

َ
3. همان، آیۀ 36؛ »ف

ًة<. 
َّ
کاف وَنكْم 

ُ
کما یقاِتل ًة 

َّ
کاف ُمْشِرکیَن 

ْ
وا ال

ُ
4. همان؛ >قاِتل
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در عین حال مسأله ی تقوا را فراموش نکنید. 

>بدانید که خدا با پرهیزکاران است<.1 

در میدان جنگ هم نظارت خدا را به حساب بیاورید که: 

>هر کسـی به قدر سـنگینی ذّره ای از نیک و بد اعمال خود را در روز جزا، 

خواهد دید<.2 

چنان نیست که بگویید میدان جنگ است و هر که را خواستید بُکشید و هر 

چه را خواستید ِبِبرید. دیدیم در چند جا که دستور قتال می دهد، دنبالش می گوید: 
>تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کاران را دوست نمی دارد<.3

>و بدانید که سایه حمایت خدا بر سر مّتقین است<.4

مـا، هـم بـه حرمـِت زمـاِن حـرام قائـل هسـتیم و هـم بـه حرمـِت مـکاِن حـرام؛ ولـی 

تـا زمانـی کـه دشـمنان، نقـض حرمـت نکننـد در ماه هـای حـرام، اقـدام بـه جنـگ 

را حـرام می دانیـم اّمـا اگـر آنهـا اقـدام بـه جنـگ کردنـد، مـا هـم می جنگیـم. در شـهر 

مقـّدس مکـه هـم کـه مـکان حـرام و محتـرم اسـت، جنـگ را حـرام می دانیـم؛ اّمـا اگـر 

آنهـا نقـض حرمـت کـرده و در مکـه اقـدام بـه جنـگ کردنـد، مـا هـم بـه دسـتور خـدا در 

همـان جـا بـه مقابلـه برمی خیزیـم، چنـان کـه می فرمایـد: 

>در کنـار مسـجد الحـرام بـا آنهـا نجنگیـد تـا وقتـی کـه آنهـا در آنجا با شـما 

بجنگنـد. وقتـی بـا شـما جنگیدنـد، شـما هـم آنها را بکشـید<.5 

پـس زمـان و مـکان حـرام، محتـرم اسـت تـا وقتـی کـه آنهـا در آن زمـان و مـکان 

دسـت بـه شمشـیر نبرده انـد، اگـر آنهـا اقـدام بـه جنـگ کردنـد، بـر شـما واجـب اسـت 

در همـان زمـان و مـکان بـا آنهـا بجنگیـد. 

ِقیَن<. ُمّتَ
ْ
 اهلَل َمَع ال

َ
ُموا أّن

َ
1. سوره توبه، آیۀ 36؛ >َو اْعل

ا يَرُه<.  ٍة َشّرً  َذّرَ
َ

 يَرُه * َو َمْن یْعَمْل ِمْثقال
ً
ٍة َخیرا  َذّرَ

َ
َمْن یْعَمْل ِمْثقال

َ
2. سوره زلزلة، آیات 7 و 8؛ >ف

ُمْعَتِديَن<.
ْ
 اهلَل ال یِحّبُ ال

َ
3. سوره بقره، آیۀ 190؛ >...ال َتْعَتُدوا إّن

ِقیَن<.  ُمّتَ
ْ
 اهلَل َمَع ال

َ
ُموا أّن

َ
4. همان، آیۀ 194؛ >...َو اْعل

وُکم <.
ُ
ِإْن قاَتل

َ
وُکْم فیِه ف

ُ
ى یقاِتل َحراِم َحّتَ

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
وُهْم ِعْنَد ال

ُ
5. همان، آیۀ 191؛ >ال ُتقاِتل
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قرآن کریم به صورت کنونی در چه زمانی تدوین شد؟ 

و  متوّجـه می سـازد  بـه حقیقـت مطلـب  را  انسـان  از همـه چیـز  بیـش  کـه  آنچـه 

خـود  زمـاِن  در  را  قـرآن  گـردآوری  و  »تدویـن«  موضـوع  برهـان  و  دلیـل  هـر  از  روشـن تر 

م و حتمـی نشـان می دهـد و هـم مصونّیـت قـرآن را از دسـتبرد 
ّ
پیغمبراکـرم؟ص؟ مسـل

می گردانـد  محّقـق  و  مقطـوع  دشـمنان،  جانـب  از  دگرگونسـازی  هرگونـه  و  تحریـف 

میـان  در  قـرآن  جالـب  و  حّسـاس  فوق العـاده  موقعّیـت  و  مقـام  عظمـت  مسـأله ی 

مسـلمانان صدر اسـالم و مخصوصًا شـّدت اهتمام شـخص رسـول اهلل؟ص؟ به تمام 

شـئون و جهـات مختلـف ایـن تنهـا سـند آسـمانی و یگانـه مـدرک جاویـد نبــّوت در 

دست اّمــت اســالمی اســت. چـــه آن که طبیعی است وقتی زمامــدار یــک اّمــت و 

پیشـوای یـک جمعّیـت نسـبت بـه کتـاب مخصوص و معّینـی عنایـت خاّصه ای از 

خـود نشـان داده و خوانـدن و حفـظ کـردن و نسـخه برداشـتن از آن را در میـان مـردم به 
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مسـابقه بگـذارد و مـرد و زن، پیـر و جـوان، ُخـرد و کالن را بـه ایـن مسـابقه دعـوت کـرده 

و از یک یـک آنـان بـه قـدری کـه در خـور شـأِن کار و بهره منـد گردیـد نشـان از آن کتـاب 

باشـد، تجلیـل شـایان نمایـد و آنهـا را مـورد اکـرام و انعـام و احسـان خـود قـرار دهـد، 

طبیعـی اسـت کـه مـردم بـا چـه شـور و اشـتیاق عجیبـی رو بـه آن کتاب می آورنـد و روز 

و شـب آن را محـور فکـر و ذکـر خـود قـرار داده و از جهـات گوناگون به اشـتغال درباره ی 

می پردازنـد.  آن 

در ایـن صـورت اسـت کـه آن کتـاب در میـان آن مـردم موقعّیتـی بـس عظیـم پیـدا 

کـرده و از هـر متاعـی نفیس تـر و گرانقدرتـر شـناخته می شـود و قهـرًا از ناحیـه ی خـود 

مـردم تحـت توّجـه و مراقبـت کامـل قرار گرفته و از دسـتبرد و هرگونـه تصّرف و تحریف 

و دگرگونسـازی مصـون و محفـوظ می مانـد. 

ِم قـرآن کـه در دسـت اسـت، ایـن حقیقـت بسـیار روشـن 
ّ
حـال از نظـر تاریـخ مسـل

اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟  دربـاره ی قـرآن کـه کالم خـدا و تنهـا سـند باقـی نبـّوت او 

در دسـت بشـر تـا آخریـن روز عمـر دنیـا و جامـع تمـام تعالیـم انبیـاء؟مهع؟  و راهنمـای 

انسـان بـه رمـوز سـعادت در دنیـا و ُعقبـی  اسـت، اهتمـام شـدید از خود نشـان می داد 

و عمـوم مسـلمانان را از طـرق گوناگـون بـه اهّمیـت آسـمانی قـرآن متوّجـه می سـاخت 

و آنـان را بـه مراقبـت کامـل آن کتـاب عزیـز کریـم از راه گفتـار و عمـل تشـویق عظیـم 

ـم قـرآن فضائـل بسـیار و اجـر و 
ّ
می فرمـود و بـرای خوانـدن و حفـظ کـردن و تعلیـم و تعل

ثـواب بیشـمار از جانـب خـدا بیـان فرمـود. 

مـان قـرآن را جّدًا مورد تجلیـل و تکریم فراوان قرار می داد. 
ّ
حافظـان و قاریـان و معل

آن چنـان کـه در میـان مـردم بـه عظمـت و جاللت قدر امتیازی روشـن پیدا می کردند 

و عـالوه بـر ثواب هـای اخـروی، تشـّخصات دنیـوی نیـز عائدشـان می گردیـد. تـا آنجـا 

که زنان مسلمان نیز دامن هّمت به کمر بسته و در جمع و حفظ قرآن می کوشیدند. 

قـرآن  بـه جمـع آوری  کـه  بـن حـارث  َوْرَقـه دختـر عبـداهلل  ُاّم  نـام  بـه  باایمـان  یـک زن 
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و  تکریـم  مـورد  رسـول خـدا؟ص؟  چنـان  از جانـب  بـود،  کـرده  را جمـع  آن  و  پرداختـه 

را  او  و  تشـریف فرما شـده  آن زن  دیـدار  بـه  کـه حضرتـش شـخصًا  واقـع شـد  احتـرام 

»شـهیده« نامیدنـد. نوشـته اند ایـن زِن بـا هّمـت، در جنـگ بـدر از رسـول خـدا؟ص؟ 

اسـتیذان نمـود کـه مـن هـم با شـما بـه میدان جهاد آمـده و از بیماران پرسـتاری کنم و 

بـه مـداوای مجروحیـن بپـردازم. بـدان امیـد که خدا به من هم شـهادتی عطـا فرماید. 

مًا خـدا شـهادتی نصیـب تـو خواهـد کـرد. 
ّ
رسـول خـدا؟ص؟  فرمـود: مسـل

البّته طبیعی است که این چنین تجلیل از ُمشَتغلین به قرآن، آن هم از ناحیه ی 

حاکم وقت و صاحب قرآن، عامل بسیار قوی و مؤّثری خواهد بود که پیر و جوان از 

م آن وا دارد و کاماًل محافل درس و 
ّ
مردان و زنان را به ممارست قرآن و تعلیم و تعل

بحث قرآن را گرم و با نشاط و پر هیجان گرداند، تا آنجا که اّمت اسالمی اشتغال 

مرکز  در  و  داده  قرار  خود  نصب العین  دیگری  کار  هر  به  اشتغال  از  بیش  را  قرآن  به 

هّمت خود بنشانند. بلکه مقیاس ارزش و معیار شرف و موقعیت اجتماعی خود 

را آشنایی با قرآن بشناسند، تا حّدی که بعضی از زنان مسلمان َمهر زوجّیت خود 

را به جای َامتعه و اموال فراوان، تعلیم سوره ای یا سوره هایی از قرآن قرار می دادند 

به  ناحیه ی رسول خدا؟ص؟  نسبت  از  این جهات تشویق کنندهای که  بر  و عالوه 

قرآن ابراز می شد و جلب توّجه مردم می نمود، اصاًل خوِد قرآن نیز از جهات عدیده و 

گوناگون، دارای خصوصیات خارق العاده  و اعجاب انگیز برای مردم بود. 

و  آهنـگ  در  ابّیـت 
ّ

جذ سـخن،  القـاء  در  بالغـت  و  الفـاظ  در  فصاحـت  نظـر  از 

سالسـت در نظـم کالم و حـالوت در بیـان بـه طـرزی عجیـب در دل هـا می نشسـت 

و  دانشـمندان  چشـم  کـه  عالیـه اش  معـارف  و  معنـوی  جنبه هـای  از  گذشـته  و 

کاوشـگران علمـی را در هـر زمـان خیـره سـاخته اسـت از گـذرگاه جهـات لفظـی آن، 

سخن شناسـان قـوم عـرب عصـر نزولـش را بـه حیـرت می افکنـد و آنـان را بـا شـور و 

کـه دشـمنان  بـه سـوی خـود می کشـید. بطـوری  از همـه جانـب  هیجانـی عجیـب 
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سرسـخت و معانـد اسـالم کـه شـدیدًا بـا آیین حق می جنگیدند و بـه هیچ عنوان تن 

زیـر بـار دعـوت پیغمبراکـرم؟ص؟  نمی دادنـد، مع الوصـف آن چنـان مجـذوب آیـات 

ت بخش قرآن می شـدند و احسـاس حالوتی خاص از شـنیدن آن کلمات موزون 
ّ

لذ

و آهنـگ روح انگیـز و در عیـن حـال پر َسـطوت قـرآن می نمودند کـه توانایی خودداری 

از اسـتماع آن سـخنان دلنشـین را در خـود نمی دیدنـد و چـه بسـا در ظلمـت شـب، 

دور از چشـم مـردم و پنهـان از همـه کـس می آمدنـد در گوشـه و کنـار نزدیـک خانـه ی 

درنمـاز  اکـرم؟ص؟  کـه  رسـول  اب 
ّ

جـذ آهنـگ  و  صـدا  بـه  و  پیغمبـر؟ص؟  می نشسـتند 

مشـغول تـالوت قـرآن بـود گـوش می دادنـد. 

داسـتان ابوسـفیان و ابوجهـل و َاْخَنـس بـن ُشـَریق کـه هـر سـه از دشـمنان رسـول 

از  کـه سـه شـب متوالـی بی خبـر  بوده انـد مشـهور اسـت  قریـش  از سـران  و  خـدا؟ص؟ 

یکدیگـر می آمدنـد پشـت دیـوار خانـه ی پیغمبـر؟ص؟ و بـه تـالوت قـرآن آن حضـرت 

در نمـاز گـوش می دادنـد و سـحرگاهان موقـع بازگشـت، از وضـع و حـال هـم باخبـر 

می شـدند و یـک دیگـر را مالمـت می نمودنـد کـه مـا، خـود بـا ایـن عمـل، وسـیله ی 

ترغیـب مـردم بـه قـرآن می شـویم. دیگـر روا نیسـت کـه بـه چنیـن کاری دسـت بزنیـم. 

ولـی بـاز شـب دیگـر، بی خبـر از یکدیگـر می آمدنـد و تـا سـحر پشـت دیـوار خانـه ی 

می نمودنـد.  قـرآن  تـالوت  اسـتماع  پیغمبـر؟ص؟ 

و  لهجه  شیوایی  تنها  که  است،  بوده  قرآن  برابر  در  دشمنان  حال  و  وضع  این 

زیبایی لفظی آن را درک می نموده اند و از حالوت معنوی آن غالبًا بی خبر بوده اند. 

از همین جا می شود پی برد که مجذوبّیت دوستان و شیفتگی اهل ایمان در مقابل 

قرآن چه وضعی داشته است. آنان که در تمام ساعات روز و شب، با رسول خدا؟ص؟ 

چه  می ورزیده اند.  قرآن  به  محّبتی  و  عشق  چه  بوده اند،  مأنوس  قرآن  با  و   محشور 

کام  و  بوده  نیز عارف  آن  به شئون معنوی  قرآن  لفظی  بر جهات  آنان عالوه  که  آن 

جانشان با لذائذ روحی قرآن آشنا می گشت. جمال صورت را با کمال معنی در این 
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معجزه ی الهی توأم می دیدند. آب حیات آسمانی را با عشق و شور فراوان از آبشخور 

قرآن می آشامیدند. افکار و اخالق و روحیاتشان در برابر اشّعه ی تابناک آفتاب قرآن، 

رنگ الهی به خود می گرفت و به دیگران نیز رنگ الهی می داد.1 

جان چو دیگر شد جهان دیگر شودچون که در جان رفت جان دیگر شود 

هــر چــه از حاجــت فــزون داری بنــهبــا مســلمان گفت جان بــر کف بنه 

مقصـود ایـن کـه مـا از شـّدت اهتمـام شـخص رسـول اهلل؟ص؟  نسـبت بـه شـئون 

عالقه منـدی  و  استنسـاخ  و  ـم 
ّ
تعل و  تعلیـم  و  حفـظ  و  قرائـت  از  قـرآن  مختلـف 

فوق العـاده عمیـق و شـدید مسـلمانان و مراقبـت و اهتمـام کامل آنـان درباره ی قرآن، 

م پـی می بریـم: 
ّ
بـه دو مطلـب و دو واقعّیـت بسـیار مهـم و اساسـی در اسـالم بطـور مسـل

1. قـرآن در حیـات پیغمبراکـرم؟ص؟  و بـه امـر و نظـارت خـود آن حضـرت تدویـن و 

تنظیـم گردیـده و جمـع آوری شـده اسـت. 

2. کوچکتریـن تصـّرف و تحریـف و دگرگونـی در آیـات و سـوره های قـرآن به وجـود 

نیامده اسـت. 

چـه آن کـه از نظـر اعتبـار عقلـی بسـیار بعیـد و بلکه محـال می نماید کـه کتابی که 

آخریـن برنامـه ی الهـی در دسـت بشـر اسـت و بـرای تأمیـن سـعادت دو جهانـی عالـم 

و نشـانه خاتمّیـت حضـرت  نـازل شـده اسـت و سـند حّقانّیـت پیغمبـران  انسـان 

مصطفـی؟ص؟  و معجـزه ی خالـده ی آن حضـرت تـا روز قیامـت می باشـد و هم رسـول 

و ترغیـب  بـه مسـلمانان و تشـویق  قـرآن  بـه تعلیـم احـکام  خـدا؟ص؟  خـود، موّظـف 

ـه، بـه جمـع و تدویـن  ِ
ّ
آنـان بـه کمـال مراقبـت دربـاره ی آنـان بـوده اسـت. َمـَع ذلـک ُکل

آن نپـردازد و آیـات وسـوره های آن را همچنـان پراکنـده در هـم ریختـه میـان الـواح و 

پوسـت های درختـان خرمـا و اسـتخوان شـانه های گوسـفندان، در ایـن خانـه و آن 

حجـره و در سـینه ی ایـن قـاری و حافظـه ی آن صحابـی بگـذارد و بـرود! در حالـی 

1. سوره بقره،  آیۀ 138؛ >ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن أْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة...<.
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م می دانـد کـه پـس از رحلـت حضرتـش اّمـت اسـالمی در چـه وضـع 
ّ
کـه بطـور مسـل

خطرناکـی قـرار خواهنـد گرفـت و ظلمـت اختـالف و تشـّتت و انحـراف از مسـیر حـق 

چـه فتنه هـا و نابسـامانی هایی به وجـود خواهـد آورد تـا حّدی که خـوِد آن حضرت در 

ضمـن سـخنان ارزشـمند خـود بطـور اشـاره می فرمـود: 

پاره هـای  ماننـد  زندگـی[  پیچیـده ی  ]حـوادث  فتنه هـا  کـه  وقتـی  »پـس 

شـب ظلمانی بر شـما مشـتبه گردید ]حق از باطل شـناخته نشـد[ به پناه 

قـرآن برویـد. چـه آن کـه قـرآن، شـافعی اسـت کـه شـفاعتش مقبـول اسـت 

و خبرگـزاری اسـت کـه گزارشـهای آن مـورد تصدیـق اسـت. هـر کـه قـرآن را 

پیـش روی خـود قـرار دهـد، بـه بهشـتش می کشـاند و هـر کـه آن را پشـت 
سـرش بیفکنـد بـه سـوی آتشـش می رانـد...«.1

آیا جمع آوری قرآن کریم بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟ انجام شده است؟ 

آیــا انصافــًا می شــود بــاور کــرد کــه از یــک طــرف نبــّی مکــّرم؟ص؟  مــردم را بــه هنــگام 

بــروز فتنه هــا و تاریکــی دهشــتبار روزگار پــس از رحلــت خــود بــه پنــاه قــرآن دعــوت 

کــرده و قــرآن را حافــظ وحــدت جمعّیــت و روشــن کننــده ی راه ســعادت معّرفــی 

نمایــد و آنــگاه از طرفــی هــم قــرآن را بالتکلیــف و در وضــع پراکنــده و غیــر مــدّون، 

مقــداری در الــواح )قطعــات صــاف از ســنگ و چــوب و اســتخوان( و مقــداری در 

ســینه های قاریــان کــه هــر آن در معــرض صدهــا آفــات و دگرگونی هــا واقــع می شــود، 

بگــذارد و جمــع آوری و تدویــن و تنظیــم آن را موکــول بــه ابوبکــر و عمــر و عثمــان و 

ٌع َو 
َ

ُه َشاِفٌع ُمَشّف
َ
إّن

َ
ُقْرآِن ف

ْ
یكْم ِبال

َ
َعل

َ
ُمْظِلِم ف

ْ
یِل ال

َّ
کِقَطِع الل ِفَتُن 

ْ
یكُم ال

َ
َتَبَسْت َعل

ْ
إَذا ال

َ
1. بحار األنوار، ج  89، ص 1؛ »ف

اِر...«. ى الّنَ
َ
َفُه َساَقُه إل

ْ
ُه َخل

َ
ِة َو َمْن َجَعل َجّنَ

ْ
ى ال

َ
ُه أَماَمُه َقاَدُه ِال

َ
ٌق َمْن َجَعل

َ
َماِحٌل ُمَصّد
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امثــال آن بنمایــد )بــا علــم بــه ایــن کــه قــرآن جمــع کــرده ی امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ را 

نخواهنــد پذیرفــت(. تــا آنجــا کــه ابوبکــر و عمــر از کشــته شــدن قــّراء قــرآن در جنــگ 

یمامــه کــه تقریبــًا یــک ســال بعــد از رحلــت رســول اکــرم؟ص؟  واقــع شــد، تــرس ِانــدراس 

ــرآن!  ــت و ق ــر اّم ــم ب ــاب ترّح ــرآن! در دلشــان پیــدا شــده و ناچــار از ب و از بیــن رفتــن ق

و تحّفــظ آثــار نبــّوت! بــه فکــر جمــع آوری و تدویــن کتــاب خــدا بیفتنــد و آیــات و 

ســوره های پراکنــده ی قــرآن را از الــواح و ســینه های قاریــان بقیة الّســیف از مــردان 

و زنــان گــردآورده و یــک مصحــف بســازند و ســپس کار دخــل و تصــّرف دشــمنان 

دوســت نما دربــاره ی قــرآن بــه جایــی برســد کــه دســت تحریــف بــه ســوی آن دراز 

کــرده و آیــات بلکــه ســوره هایی از آن را محــو نماینــد!! 

حاشـا و کاّل، حّقـًا کـه عقـل سـلیم از قبـول ایـن سـخن ابـا دارد کـه رسـول خدا؟ص؟ 

 بـا آن موقعّیـت شـامخ آسـمانی و آن روشـن بینی و واقع نگـری اعجازآمیـز الهـی کـه 

داشـت، توّجـه بـه خطـر آشـفتگی مسـلمین در روزگار بعـد از رحلـت خـود ننمـوده و 

تـا ایـن حـّد تسـامح در امـر اّمـت اسـالمی روا دارد و از جمـع و تدویـن قـرآن، کتـاب 

سـعادت عالـم انسـان کوتاهـی نمایـد! 

ولـی دیگـران بـا هـوش و فراسـتی مخصـوص! احسـاس خطر نمـوده و از زوال قرآن 

بـر اسـاس مـرگ حفظـه ی قرآن بترسـند وبا جـّد تمام به جمع و تدویـن قرآن، پرداخته 

و از نابـودی آن )بزعـم خـود( جلوگیـری نماینـد و ضمنـًا نقشـه ی شـیطانی خـود را هـم 

م خیر. این 
ّ
در لّفافـه ی خدمـت بـه قـرآن پیاده کنند! آیا باورکردنی اسـت؟ بطور مسـل

بـاور کردنـی نیسـت. بلکـه آنچـه کـه مقتضـای اعتبـار عقلـی اسـت بـا در نظـر گرفتـن 

موقعّیـت عظیـم قـرآن در عالـم اسـالم و شـّدت اهتمـام رسـول اهلل؟ص؟ و عالقه منـدی 

حیـات  در  خـدا  کتـاب  کـه  اسـت  آن  قـرآن  بـه  اّول  صـدر  مسـلمانان  شـدید   بسـیار 

رسـول خـدا؟ص؟  و بـه امـر آن حضـرت، تدویـن و جمـع آوری شـده اسـت و مضبوطًا به 

دسـت اّمـت سـپرده شـده و همـدوش ولـی بعـد از نبـّی، امـام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
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ملجـأ و مرجـع عالـم انسـان معّرفی گردیده اسـت. 

آری مـا هم چنـان کـه عقـاًل معتقدیـم اگـر رسـول خـدا؟ص؟  بعـد از تمهیـد بسـاط 

دیـن و شـریعت و آوردن عالی تریـن برنامـه ی سـعادت، بـه تحکیـم اسـاس امامـت 

و زعامـت بعـد از خـود نپـردازد و ولـّی اّمـت اسـالمی را کـه حافـظ اسـاس دیـن و رافـع 

اختـالف از حـوزه ی مسـلمین اسـت از طـرف خـدا معّین ننماید، بلکـه انتخاب او را 

بـه عهـده ی اّمـت واگذارد، به طور حتم ارتکاب تسـامحی بس عظیم و سـهل انگاری 

فوق العـاده بـزرگ )العیاذبـاهلل( از آن حضـرت دربـاره ی دیـن صـادر شـده اسـت و در 

تمـام زحمـات حیـات  و  افکنـده  فنـا  بـاد  را در معـرض  واقـع دیـن و شـریعت خـود 

بخـش خـود را ابتـر و بی ثمـر گردانیـده اسـت و حـال آن کـه یقینـًا خـدا و رسـولش از 

چنیـن نقـص در تدبیرمنّزهنـد. 

همچنیـن عقـاًل معتقدیـم کـه اگـر رسـول خـدا؟ص؟  کتـاب خـدا را کـه هـم سـند 

نبـّوت اسـت و هـم برنامـه ی هدایـت تحت نظـر و مراقبت کامل خـود تدوین و تنظیم 

ننمایـد و آن را همچنـان پراکنـده و درهـم بـه دسـت اّمـت بسـپارد تـا آنـان خـود در 

از قاریـان و  جمـع و تدویـن آن بکوشـند، ایـن عمـل در زمینـه ای کـه خـوف نسـیان 

ِاعمـال غـرض از منافقـان در کار اسـت در حقیقـت تضییـع قـرآن محسـوب می شـود 

و بی اعتنایـی و سـهل انگاری نسـبت بـه شـأن قـرآن و عالـم انسـان تلّقـی می گـردد و 

ایـن بـا آن همه شـّدت اهتمام رسـول خـدا؟ص؟  درباره ی حفظ قرآن و هدایت انسـان 

منافـات دارد و قابـل جمـع بـا هـم نمی باشـند. 

کار  که  این  فرض  خدا؟ص؟  به  رسول  اگر  که  شود  اعتراضی  است  ممکن  اینجا 

جمع آوری قرآن را بر عهده ی وصّی معصوم و خلیفه ی بر حّق خود امام امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ گذارده و از همین جهت دخالت شخص خود را در تدوین قرآن الزم ندیده 

باشد، در این صورت دیگر راه اعتراضی به حضرتش نخواهد ماند که مثاًل بگوییم 

)العیاذباهلل( آن حضرت تسامح در امر قرآن نموده و کتاب خدا را به صورت پراکنده 
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و غیر مدّون رها کرده و رفته است. زیرا واضح است که کار وصّی معصوم او کار خود 

اّمت  نپذیرفتن  اّما موضوع  و  و ترک وظیفه ای در میان نمی باشد  بوده  او محسوب 

طاغی، قرآن جمع شده ی به دست امام معصوم را بسیار روشن است که ربطی به کار 

رسول؟ص؟  ندارد و هرگز دلیل بر کوتاهی آن حضرت در امر قرآن نخواهد بود. 

مقصود عثمان از جمع آوری قرآن کریم چه بود؟ 

موضـوع  می پذیرنـد  را  آن  قـرآن  قطعـی  تاریـخ  نظـر  از  تحقیـق  اربـاب  کـه  آنچـه 

جمـع آوری نسـخه های مختلـف قـرآن از بـالد اسـالمی در زمـان عثمـان می باشـد کـه 

منشـأ اختـالف در قرائـت می شـد و طبعـًا کشـمکش ها و مشـاجرات بیـن افـراد بعضًا 

منجـر بـه تفسـیق و تکفیـر یکدیگـر می گردیـد و باالخـره ترس این می رفـت که فتنه ای 

ایجـاد  قـرآن  و نسـخه های  قرائـت  بـر اسـاس اختـالف در  تنـازع مسـلمین  از  عظیـم 

شـود و رشـته ی وحـدت اّمـت اسـالمی از هـم بگسـلد و مصیبـت دیگری بـر مصائب 

اندوهبـار مسـلمین افـزوده شـود. 

مردم  جانب  از  روز  آن  اسالمی  پهناور  کشور  کنار  و  گوشه  از  جهت  همین  به 

گزارشهای پی در پی در این زمینه به دستگاه حکومت عثمان می رسید و خواستار 

این می شدند که چاره ای در این باب بیندیشند. او هم با َشور و تبادل آرای قوم، 

این چنین تصمیم گرفت که قرائت های مختلف قرآن را به قرائت واحدی برگرداند 

که در زمان خود پیغمبراکرم؟ص؟ معروف و شناخته شده ی در میان مسلمانان بوده 

این  مستلزم  تصمیم  این  و  بودند  نموده  تلّقی  حضرت  آن  از  متواترًا  را  آن  و  است 

می بود که نسخه های متعّدد از قرآن که نوشته شده و در شهرهای اسالمی پخش 

که  قرآن  از  تازه ای  نسخه ی  و  شود  جمع آوری  بود  مسلمانان  دست  در  و  گردیده 
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را تکثیر نموده و در  از رسول خدا؟ص؟  است بنویسند و آن  بر قرائت متواتره  مبتنی 

بالد اسالمی منتشر سازند تا با از بین رفتن اختالف در نسخه ها، اختالف در قرائت 

هم منتفی گردد. 

این تصمیم عملی گردید و نسخه ی واحدی به همان ترتیب و تنظیم و قرائتی 

رسول  اصحاب  نظارت  با  بود  مسلمانان  دست  در  تواتر  خدا؟ص؟  به  رسول  از  که 

خدا؟ص؟  و زعماء مسلمین نوشته شد و سپس آن نسخه تکثیر گردید و به هر کدام 

از بالد اسالمی از کوفه، بصره، مکه، مصر، شام، بحرین، یمن و الجزیره ُمصحفی از 

آن نسخه فرستاده شد و هر یک از آن مصاحف به نام »امام« نامیده شد از آن نظر که 

مرجع مردم در اخذ قرائت و استنساخ واقع شود و سایر نسخه ها که از حیث کتابت 

و قرائت تخالف با آن نسخه داشت به دستور عثمان سوزانده شد. 

و هـم او در بخشـنامهای بـه سـایر شـهرهای اسـالمی نوشـت کـه هـر چـه از ُنَسـخ 

سـابق قـرآن در دسـت دارنـد بسـوزانند و بدیـن وسـیله بـه اختـالف در قرائـت الفـاظ 

)سـوزاندن  عثمـان  کار  ایـن  بـه  مسـلمین  از  جمعـی  اگرچـه  دهنـد.  خاتمـه  قـرآن 

نسـخه های سـابق قـرآن( اعتـراض کردنـد و آن را یـک نـوع اسـتخفاف بـه دیـن تلّقـی 

بـه  نسـبت  ولـی  نامیدنـد،  قرآن هـا(  الَمصاِحـف )سـوزاننده ی  َحـّراق  را  او  و  نمـوده 

اقـدام وی در جمـع ُنَسـخ و رفـع اختـالف از قرائـت قـرآن کسـی اعتـراض ننمـود و او را 

)از ایـن جهـت( مسـتحّق ذّم و َقـْدح و مالمـت تشـخیص نـداد. 

ه منقول است که: 
َ
از ُسَوید بن َغْفل

قرآن[  نسخه های  جمع  به  ]نسبت  عثمان  درباره ی  فرمود:  »علی؟ع؟ 

جز نیکی مگویید، به خدا قسم آنچه که او درباره ی مصحف ها انجام 

به نسخه ی  آن  ارجاع  و  ]از جمع آوری نسخه های مختلف  داده است 

واحده و رفع اختالف از قراآت[ با یاری و مساعدت ما بوده است. به ما 

گفت: چه می گویید درباره ی این قّراء که به من رسیده است بعضی به 
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بعض دیگر می گوید: قرائت من بهتر از قرائت توست. این ]تشاجر در امر 

قرآن[ ممکن است منجّر به کفر گردد. گفتیم: تو چه می گویی؟ گفت: من 

چنین می بینم که مردم بر مصحف واحدی جمع کرده شوند تا تفرقه و 

اختالفی در بین نباشد. ما گفتیم آری خوب اندیشیده ای«.1 

بـه هـر حـال اگـر عثمـان کاری در مسـأله ی جمـع قـرآن انجـام داده همیـن بـوده 

کـه نسـخه های مختلـف را جمـع کـرده و رفـع اختـالف از قـراآت نمـوده اسـت. نـه 

ایـن کـه آیـات و سـوره های قـرآن را از حـال پراکندگـی و تشـّتت جمـع و تنظیـم کـرده 

باشـد. خیـر، ایـن عمـل چنـان کـه مسـتّداًل تشـریح نمودیـم از عهـده ی او و امثـال او 

خـارج اسـت و منحصـرًا مربـوط بـه خـدا و رسـول خداسـت و آن هم در حیات رسـول 

اکـرم؟ص؟  بـه انجـام رسـیده اسـت. 

»حارث محاسبی ]از علمای اهل تسّنن[ می گوید: مشهور در نزد مردم 

چنین  آنکه  حال  و  است  عثمان  قرآن،  کننده ی  جمع  که  است  این 

و  از َشور  بود که بعد  این  قرآن[  تنها کار عثمان ]درباره ی  نیست، بلکه 

نظرخواهی از مهاجرین و انصار که حاضر در نزدش بوده اند و با تصویب 

از  ترسید  که  آن  چه  داشت.  وا  واحدی  وجه  بر  قرائت  به  را  مردم  آنان 

اختالف مردم شام و عراق از حیث حروف قراءات آشوبی برخیزد و قبل از 

این عمل، نسخه های مختلف مصاحف بر اساس حروف هفتگانه ای 

که قرآن طبق آنها نازل شده بود به قراءات گوناگون قرائت می شد«.2 

 
ً
 َخیرا

ّ
وا ِفى ُعْثماَن ِاال

ُ
 َعِلى؟ع؟ ال َتُقول

َ
1. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج  16، ص 269؛ »)قال

 :
ُ

 َبْعَضُهْم یُقول
َ

ّن
َ
َغِنى ا

َ
َقْد َبل

َ
ُقّراِء؟ ف

ْ
وَن ِفى هِذِه ال

ُ
 ما َتُقول

َ
ٍ ِمّنا قال

َ
 َعْن َمل

ّ
َمصاِحِف ِاال

ْ
َعَل ِفى ال

َ
ِذی ف

َّ
َعَل ال

َ
َواهلِل ما ف

َ
ف

ْن یْجَمَع الّناُس َعلى  ُمْصَحٍف واِحٍد 
َ
َری ( ا

َ
: ا

َ
ما َتری ؟ قال

َ
نا ف

ْ
. )ُقل

ً
کْفرا  ِقراَئِتى َخیٌر ِمْن ِقراَئِتک َو هذا یكاُد یكوُن 

َ
ِاّن

یَت(«.
َ
ِنْعَم ما َرأ

َ
نا: ف

ْ
 اْخِتالٌف. ُقل

َ
ْرَقٌة َو ال

ُ
ال یكوُن ف

َ
ف

ما َحَمَل ُعْثماُن 
َ
یَس کذِلک ِاّن

َ
 جاِمَع الُقرآِن ُعْثماُن َو ل

َ
ّن

َ
َمْشُهوُر ِعْنَد الّناِس ا

ْ
ل
َ
ُمحاِسبى: ا

ْ
حاِرُث ال

ْ
 ال

َ
2. همان؛ »)قال

ِفْتَنَة 
ْ
ّما َخِشى ال

َ
ْنصاِر ل

َ
ُمهاِجريَن َو اال

ْ
ى اْخِتیاٍر َوَقع َبیَنُه َو َبیَن َمْن َشِهَدُه ِمَن ال

َ
ِقراَءِة ِبَوْجٍه واِحٍد َعل

ْ
ى ال

َ
الّناَس َعل

ِقراءاِت 
ْ
َمصاِحُف ِبُوُجوٍه ِمَن ال

ْ
کاَن ال َقْد 

َ
ّما َقْبَل ذِلک ف

َ
ا

َ
ِعراِق َو الّشاِم ِفى ُحروِف الِقراءاِت، ف

ْ
ْهِل ال

َ
ِعْنَد اْخِتالِف ا

ُقْرآُن...(«.
ْ
 ِبَها ال

َ
ْنِزل

ُ
ِتى ا

َّ
ْبَعِة ال ُحروِف الّسَ

ْ
ى ال

َ
قاِت َعل

َ
ُمْطل

ْ
ال
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شاهِد مصونّیت قرآن از تحریف

یکی از شواهد روشن بر اینکه مسلمانان نهایت اهتمام به حفظ و صیانت قرآن 

از هرگونه تغییر و دگرگونی داشته اند موضوع ثابت ماندن »رسم الخّط قرآن« است. 

یعنی صورت کلمات قرآن به همانگونه که کّتاب وحی و نویسندگان قرآن در عصر 

رسول خدا؟ص؟ نوشته اند در اعصار بعدی نیز عین همان شکل و صورت در نوشتن 

قرآن های متأّخر محفوظ مانده و اّمت اسالمی تغییر آن را جایز ندانسته اند هر چند 

آن شکل از کتابت مخالف با قواعد معمول »خّط« در عصر تکامل صناعت خّط 

محسوب شده است و می شود. مثاًل می دانیم طبق رسم الخّط معمول حرف »تاء« 

و  »نعمة«  و  »رحمة«  مانند:  می شود:  نوشته  مدّور  هاء  »ة«  صورت  به  کلمه  آخر  در 

»مرضاة« و »امرأة« و »بینة« و نظایر اینها. ولی در قرآن کریم می بینیم بسیاری از این 

قبیل کلمات در مواضع متعّدد با »تاء« کشیده»ت« نوشته شده است، مثل: 

ِه...<؛1 
َ
ِ �لّل اِر َرْحَم�ت �ش

آ
لی  � ْر �إِ

طنُ
ا�نْ

َ >�ن

ْم...<؛2 
ُ

ک �یْ
َ
ِه َعل

َ
ْعَم�تَ �لّل كُرو� �نِ

>... َو �دنْ

ا�تِ �هلِل...<؛3 اَء َمْر�ن عن ِ �ت ْ َ�ُه ��ب
�نْ
ِر� �نَ

ْ �ش اِس َم�نْ �ی
َ >َو ِم�نَ �ل�نّ

ک...<؛4
َ
�نٍ ِلی َو ل �تُ َع�ی ّرَ

ْرَعْو�نَ �تُ �تُ �نِ
أ
�تِ �ْمَر�

َ
ال >َو �ت

ُه...<؛5 �تٍ ِم�نْ �نَ �یّ َ ُهْم َعلی �ب
>... �نَ

و همچنیـن روی قاعـده زبـان عربـی بایـد در صیغـه ی جمـع مذّکـر ماضـی بعـد از 

1. سوره روم، آیۀ 50.
2. سوره بقره، آیۀ 231. 

3. همان، آیۀ 207.
4. سوره قصص، آیۀ 9.

5. سوره فاطر، آیۀ 40.
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»واو« الـف نوشـته شـود و صیغـه ی مفـرد مذّکـر بـی الف باشـد و حال آن کـه می بینیم 

در مـواردی قـرآن بـه عکـس ایـن قاعده نوشـته شـده اسـت. از بـاب مثال: 

�نَ ...<؛1  �ی رن ا ُمعاحبِ �ن ا�تِ �ی
آ
�نَ َسَعْو �نیی  � �ی �ن

َّ
>َو �ل

�بٍ ِم�نَ �هلِل...<؛3  
صنَ

عنَ اُءو �بِ ر� <؛2  >... َو �ب �ی � َك�ب ّوً ْو ُع�تُ >... َو َع�تَ

...<؛ 5 ا�تِ �ن �ی ال�بَ اُء و �بِ ...<؛4  >... َو �ب اوأ �نْ  �ن اإِ
َ >... َو�ن

الـف نوشـته شـده، ولـی در  بـدون  آیـات چنـان کـه می بینیـم واو جمـع  ایـن  در 

کلمـه ی »َیْدُعـو« کـه مفـرد اسـت واو بـا الـف ضبـط شـده اسـت: >َو اهلُل َیْدُعـوا الـی  

ـالِم...<؛ و هکـذا در کلمـه ی»َیْعُفـو« در: >... یْعُفـوا َعـْن کِثیـٍر...<؛ و در بعـض  داِر الّسَ

موارد در وسـط کلمه الف اضافه شـده اسـت در صورتی که نیازی به آن نبوده چنان 

ـُه« الـف قبـل از ذال اضافـه شـده اسـت.  َ اْذَبَحّنَ َ
کـه در جملـه ی »ال

در دو مـورد بـه جـای یـک مرکـز یـاء دو مرکـز نهـاده شـده اسـت و یـا بـا یـک الـف 

ِبأییـٍد<؛ در یـک جـا  َبَنیناهـا  ـماَء  الّسَ >َو  َمْفُتـوُن<؛ 
ْ
ال >ِبأییکـُم  یافتـه:  زائـد کتابـت 

کلمه ی»یْدُعـو« بـدون ایـن کـه جـازم بـر سـرش باشـد بـدون »واو« نوشـته شـده اسـت: 

بـدون  جـازم،  بـدون  کلمه ی»یْؤِتـی«  و  َخیـِر...<؛ 
ْ
ِبال ُدعـاَء ُه  ـّرِ 

َ
ِبالّش ْنسـاُن 

ْ
ال یـْدُع  >َو 

ُمْؤِمِنیـَن أْجـرًا َعِظیمـًا<؛ و گاهـی یـک 
ْ
ال َو َسـْوَف یـْؤِت اهلُل   ...< »یـاء« آمـده اسـت: 

کلمـه کـه در مواضـع متعـّدد آمـده اسـت مختلـف نوشـته شـده؛ مثـاًل کلمه ی »اسـم« 

کـه در همـه جـا بـا الـف ضبـط گردیده مانند آیه ی اّول سـوره ی علـق )ِاْقَرأ ِباْسـِم ِرّبِک 

ـَق(، در جملـه ی بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم در رئـوس سـوره ها و در آیـه ی30 
َ
ـِذی َخل

َّ
ال

سـوره ی نمـل و 41 سـوره ی هـود، بـدون الـف نوشـته شـده اسـت. 

1. سوره حج، آیۀ 51. 
2. سوره فرقان، آیۀ 21. 

3. سوره آل عمران، آیۀ 112. 
4. سوره بقره، آیۀ 226. 

5. سوره آل عمران، آیۀ 184. 
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کلمـه ی »شـیء« را کـه در همـه جـا بـا شـین و یـاء و همـزه بـدون الـف نوشـته اند 

در سـوره ی کهـف آیـه ی 23 بـا اضافـه کـردن یـک الـف بیـن شـین و یـاء بـه صـورت 

ِلَشـایٍء(.  ـّنَ 
َ
َتُقول )َو ال  »َشـایء« ضبـط کرده انـد؛ 

عصـر  قـرآن  خصوصیـات  جمیـع  حفـظ  در  چنـان  مسـلمانان  کـه  ایـن  غـرض 

رسـول؟ص؟ رعایت دّقت و امانت را داشـته اند که حّتی در مقام استنسـاخ و نوشـتن 

»شـکل« کلمـات قـرآن در اعصـار متأّخـر نیـز تبعّیـت از شـکل و صـورت کلمـات قرآن 

عصـر پیامبـر؟ص؟ را الزم دانسـته و عیـن صـورت کلمـات آن قـرآن را در قرآن های خود 

ضبـط نموده انـد. هـر چنـد ایـن عمـل مخالفـت بـا قانـون خـّط متکامـل عصـری بـه 

حسـاب آمـده اسـت و می آیـد! 

در  اکنون  که  ترتیبی  و  صورت  همین  به  کریم  قرآن  که  می شود  این  نتیجه  پس 

دست ماست بطور »َتواُتر« در هر عصری با حفظ و دّقت تمام و مصونّیت کامل از 

نسل سابق به نسل الحق سپرده شده است تا امروز به دست ما رسیده است و ما 

م همان 
ّ
اکنون هیچ شک و تردیدی نداریم در این که این قرآن موجود بطور قطع و مسل

قرآن نازل بر رسول خدا؟ص؟  می باشد که بی هرگونه زیاده و نقصان َعصرًا َبعَد َعصٍر 

و َنساًل بعد َنسٍل متواترًا به دست ما رسیده است و همچنین ِان شاءاهلل در حفظ 

خدایش خواهد ماند تا به دست ولّی اعظم حق امام حّجة بن الحسن؟جع؟ به 

َبَعُه«. 
َ
ِن اّت نا ِمّمَ

ْ
ل َفَرَجُه َو اْجَعل ُهّمَ َعّجِ

ّ
مرحله ی کامل اجرا و عمل درآید »َالل

نظر بزرگان شیعه در خصوص عدم تحریف قرآن 

جمعـی از بـزرگان علمـای شـیعه در مسـأله ی عـدم تحریـف قرآن به نکاتی اشـاره 

کردهانـد از جملـه مرحـوم شـیخ صـدوق؟هر؟ در کتاب اعتقادات آورده اسـت. 

»اعتقـاد مـا ]شـیعه ی امامیـه[ ایـن اسـت قرآنـی کـه خـدا بـر پیغمبـر خـود 
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محّمـد؟ص؟  نـازل فرمـوده اسـت، همیـن قرآنـی اسـت کـه اآلن در دسـت 

مـردم اسـت و بیـش از ایـن نبـوده اسـت و هـر کـس بـه مـا ]امامیـه[ نسـبت 

دهـد کـه مـا بـه بیشـتر از ایـن بـودن قـرآن ]کـم شـدن و تحریـف شـدن آن[ 

 دروغگـو و کاذب اسـت«.1 
ً
ما

ّ
معتقدیـم، مسـل

مالحظه می فرمایید مرحوم صدوق؟وضر؟ که گفتارش نزد علمای شیعه فوق العاده 

وزین و معتبر است، مسأله ی عدم تحریف قرآن را از معتقدات شیعه ی امامیه شمرده 

است. یعنی این نه حساب نظر دادن یک فرد و ده فرد و صد فرد است، بلکه از مبانی 

م القبول در این مذهب است. 
ّ
اعتقادی شیعه و از موضوعات مسل

شیخ الطائفه شیخ طوسی؟وضر؟ در اّول تفسیر تبیان چنین آورده است: 

»سـخن در زیـاد و کـم شـدن قـرآن نیـز سـخنی اسـت کـه الیـق شـأن قـرآن 

نمی باشـد. چـه آن کـه افـزوده شـدن بـر آیـات قـرآن ِبااِلْجمـاع و االّتفـاق 

باطـل اسـت و احـدی نگفتـه اسـت. و اّمـا کـم شـدن از قـرآن نیـز، ظاهـر 

آن اسـت«.2  و معتقـد مسـلمین خـالف  مذهـب 

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء؟وضر؟ در بحث »قرآن« کتابش می گوید: 

»شـکی نیسـت در ایـن کـه قـرآن بـه حفظ خـدا محفوظ از نقصان اسـت، 

چنـان کـه صریـح قـرآن داللـت بـر ایـن دارد و در هر زمان نیز اجمـاع علماء، 

قائـم بـر ایـن مطلـب بـوده اسـت]قول بـه تحریف نادر اسـت[و قـول نادر، 

خالی از اعتبار است«.3 

ُه اهلُل َتعالى  َعلى  
َ
ْنَزل

َ
ِذی ا

َّ
ُقرآَن ال

ْ
 ال

َ
ّن

َ
1. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج  16، ص 290؛ »)ِاْعتقاُدنا ا

ینا ِاّنا 
َ
- َو َمْن َنَسَب ِال

َ
ْن قال

َ
ى  ا

َ
کَثَر ِمْن ذِلک -ِال

َ
یَس ِبأ

َ
یِدی الّناِس ل

َ
َتیِن َو ُهَو ما ِفى ا

َّ
ف

َ
ٍد؟ص؟  ُهَو ما بین الّد َنِبیِه ُمَحّمَ

کاِذٌب(«. ُهَو 
َ
کَثُر ِمْن ذِلک ف

َ
ُه ا

َ
 ِاّن

ُ
َنُقول

یاَدَة ِفیِه ُمْجَمٌع َعلى  ُبطالِنها   الّزِ
َ

ّن
َ
 اِل

ً
یضا

َ
ِمّما ال یِلیُق ِبِه ا

َ
یاَدِتِه َو َنْقِصِه ف ا الكالُم ِفى ِز ّمَ

َ
2. همان، ج 2، ص 198؛ »)ا

ُه(«.
ُ
ُمْسِلمیَن ِخالف

ْ
َهِب ال

ْ
 ِمْن َمذ

ً
یضا

َ
الّظاِهُر ا

َ
ْقصاُن ف َو الّنُ

ماِء 
َ
ُعل

ْ
ُقرآِن َو ِاْجماُع ال

ْ
یِه َصریُح ال

َ
 َعل

َّ
کماَدل یاِن 

َ
َمِلک الّد

ْ
ْقصاِن ِبِحْفِظ ال ُه َمْحُفوٌظ ِمَن الّنُ

َ
ّن

َ
یَب ا 3. همان؛ »)ال َر

کّلِ َزماٍن َو ال ِعْبَرَة ِبالّناِدِر(«. ِفى 
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و  الهـدی   بـزرگان ماننـد شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی علـم  از  و همچنیـن دیگـر 

قاضـی  بهایـی،  شـیخ  کاشـانی،  فیـض  مجمع البیـان،  تفسـیر  صاحـب  طبرسـی 

نـوراهلل تسـتری، شـیخ محّمدجـواد بالغـی صاحـب تفسـیر آالءالّرحمـن و نظایـر ایـن 

صاحبنظـران محّقـق کـه بـرای رعایـت اختصار از نقل کالمشـان خودداری می شـود. 

بـه تفسـیر آالءالّرحمـن و  یـا حّداقـّل  بزرگـواران  ایـن  بـه کتاب هـای خـوِد  جوینـدگان 

البیـان و شـرح نهج البالغـه ی خویـی مراجعـه فرماینـد.  مقّدمـه ی تفسـیر 

آیـت اهلل سیدابوالقاسـم خویـی؟هر؟ در مقّدمـه ی تفسـیر البیـان بعـد از اشـاره بـه 

اقـوال بـزرگان می فرماینـد: 

آنان، بلکه  و محّققین  آنکه مشهور بین علماء شیعه  »خالصه ی کالم 

م در میانشان همانا قول به عدم تحریف است«.1 
ُ
قول مورد قبول و َتسال

نقش امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در جمع آوری  قرآن کریم

از جملـه مطالبـی کـه شـبهه ی تحریـف را در پـاره ای از اذهـان تقویـت می کنـد، 

رحلـت  از  بعـد  را  آن  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  امـام  کـه  اسـت  قرآنـی  داسـتان 

پیغمبراکـرم؟ص؟  بـه مسـجد آورده و در مجمـع عاّمـه ی مسـلمین از مهاجـر و انصـار 

رسـول  بـه  کـه  را  آنچـه  تمـام  اسـت،  مـن  بـه دسـت  کـه  قرآنـی  ایـن  کـه  فرمـود  اعـالم 

خـدا؟ص؟  نـازل شـده اسـت در بـردارد. ولـی مـردم )یعنـی جمعـی از آنـان کـه هـوای 

ریاسـت در سـر داشـتند( تـن بـه قبـول آن در نـداده و گفتنـد: مـا خـود، قـرآن داریـم و 

احتیاجـی بـه قـرآن تـو نداریـم. آن حضـرت نیـز از مـردم اعـراض نمـود و قـرآن خـود را از 

َو  ماِء الّشیَعِة 
َ
َمْشُهوَر َبیَن ُعل

ْ
 ال

َ
ّن

َ
ا َقْوِل 

ْ
ال ُة 

َ
1.  الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره، ج 8، ص 102؛ »َو ُجْمل

ْحریِف«.  ِبَعَدِم الّتَ
ُ

َقول
ْ
یِه َبیَنُهْم ُهَو ال

َ
ُم َعل

َ
ُمَتسال

ْ
قیِهم َبِل ال ُمَحّقِ
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را ظاهـر نسـاخت.  آن  و دیگـر  نگـه داشـت  بـرای همیشـه مکتـوم  دیگـران 

ایـن جریـان بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه قـرآن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ با قـرآن متداول 

در میـان مـردم مغایـر بـوده و اضافاتـی داشـته اسـت کـه مالئـم با وضع سیاسـت مردم 

آن روز نبـوده اسـت وگرنـه امـام؟ع؟ چـه داعـی بـرآوردن قـرآن خـود در میـان مـردم و 

گفتـن آن سـخن داشـته اسـت؟ وانگهـی مـردم چـه داعـی بـر رّد قـرآن آن حضـرت و 

نپذیرفتـن آن داشـته اند؟ 

پـس، ایـن آوردن و آن قبـول ننمـودن کاشـف از تغایـر بین دو قـرآن بوده و طبعًا این 

را می رسـاند کـه قـرآن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارای مطالبـی بـوده اسـت کـه قـرآن موجـود 

در دسـت مـا مسـلمانان کنونـی فاقـد آن مطالـب اسـت. قهـرًا نتیجـه این می شـود که 

قـرآن مـا نسـبت بـه قـرآن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کسـری و نقصـان دارد و همیـن نقصـان 

کاشـف از تحریـف قـرآن اسـت. 

بـا در نظـر گرفتـن ایـن کـه مصحـف امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مشـتمل بـر قسـمتی 

از اسـرار و مطالـب غیـر قابـل اظهـار در میـان عاّمـه ی نـاس بـوده و بـه همیـن جهـت 

بنـا نبـود در بیـن مـردم ظاهـر شـود، طبعـًا ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه بنابرایـن منظـور 

تـوده ی  بـر  آن  کـردن  بـه مجمـع مسـلمین و عرضـه  آوردن آن مصحـف  از  امـام؟ع؟ 

جمعّیـت چـه بـوده اسـت؟ 

در پاسـخ گفته می شـود طبق مسـتفاد از لسان روایات، آوردن امام؟ع؟ مصحف 

خـود را در مجمـع عمومـی مسـلمین و عرضـه نمـودن آن بـر مهاجـر و انصـار بعـد از 

رحلـت رسـول اکـرم؟ص؟  به منظـور اتمـام حّجـت بـر اّمـت اسـالمی بـوده اسـت. چنان 

کـه طبرسـی در »احتجـاج« آورده اسـت: 

وقتــی عمــر بــه خالفــت رســید، از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تقاضــا کــرد آن قرآنــی کــه 

در زمــان ابوبکــر آوردی، اکنــون بیــاور )هدفــش ایــن بــود کــه آن اضافاتــی را کــه در 

 مصحــف امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هســت و مضــّر بــه سیاســت آنهاســت از آن بردارد( 
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امام؟ع؟ فرمود: 

»چــه بــه امــر دور از واقعّیتــی می اندیشــی. ایــن عمــل ]آوردن آن مصحــف 

میــان مــردم و دادن آن بــه دســت شــما[ غیــر ممکــن اســت. ایــن کــه مــن آن 

را نــزد ابوبکــر آوردم، بــرای ایــن بــود کــه حّجــت بــر شــما تمــام گــردد و روز 

قیامــت نگوییــد مــا نســبت بــه ایــن جریــان اصــاًل در حــال غفلــت بودیــم 

ــزد مــا نیــاوردی. حقیقــت آن کــه قرآنــی کــه نــزد مــن  ــو آن را ن ــا نگوییــد ت ی

اســت، جــز پــاک شــدگان و اوصیــای بعــد از مــن ِمســاس بــا آن نخواهنــد 

داشــت. عمــر گفــت: آیــا بــرای ظاهــر ســاختن آن وقــت معلومــی هســت؟ 

امــام؟ع؟ فرمــود: آری، وقتــی کــه قائــم از فرزنــدان مــن قیــام کنــد آن را ظاهــر 

می ســازد و مــردم را بــر ]عمــل[ بــه آن وا مــی دارد، پــس ســّنت بــه ســبب او 

)صلــوات اهلل علیــه( اجــرا می گــردد«.1 

آن  بـا  مـردم  میـان  در  آن  اظهـار  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مصحـف  ترویـج  اساسـًا  و 

شـرایط و محتویاتی که داشـته اسـت از تصریح به اسـامی امامان؟مهع؟  و َقْدِح صریح 

مخالفیـن آن بزرگـواران، گذشـته از ایـن کـه بـه صـالح اسـالم و قـرآن نبـوده اسـت بـا 

ـق عظیـم آن حضـرت در رفتار بـا کاّفه ی مردم و تألیف 
ْ
سـیره ی پیغمبراکـرم؟ص؟  و ُخل

قلـوب مسـلمانان سـازگار نبـوده اسـت. 

خالصـه ی گفتـار آن کـه مصحـف امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در عیـن حالـی 

کـه هـم از لحـاظ »جمـع و ترتیـب ُسـَور« مغایـر بـا قـرآن موجـود در دسـت مسـلمانان 

می باشـد و هـم در مطالـب دیگـر و اضافاتـی را در بـر دارد کـه قـرآن موجـود در دسـت 

مـا آنهـا را فاقـد اسـت معذلـک دلیـل بـر این نمی باشـد که قـرآن موجـود دارای آیات و 

ى  ذِلک َسبیٌل، 
َ
یَس ِال

َ
1. النجم الثاقب فى احوال االمام الحجة الغائب، طبرسى نوری، ج 1، ص 294؛ »)َهیهاَت ل

وا ما ِجْئَتناِبِه. 
ُ
ْو َتُقول

َ
کّنا َعْن هذا غاِفلیَن ا ِقیاَمِة: ِاّنا 

ْ
وا يْوَم ال

ُ
یكْم َو ال َتُقول

َ
ُة َعل ُحّجَ

ْ
بی َبكٍر ِلَتُقوَم ال

َ
ى  ا

َ
ما ِجْئُت ِبِه ِال

َ
ِاّن

؟ع؟: 
َ

قال
َ
وٌم؟ ف

ُ
ْظهاِرِه َوْقٌت َمْعل َهْل اِلِ
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ْ
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ْ
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سـوره های دیگـری بـوده و تحریـف شـده اسـت. 

ـه ای کـه جـای خـود گفتـه شـده بـه همیـن ترتیبـی کـه 
ّ
خیـر، ایـن قـرآن طبـق ادل

اکنـون موجـود اسـت در زمـان خـود پیغمبراکـرم؟ص؟  جمـع آوری و تنظیـم شـده اسـت 

و تمـام آنچـه را هـم کـه بـه عنـوان »وحـی قرآنـی« بـر رسـول خـدا؟ص؟  نـازل شـده اسـت 

بـی هرگونـه زیـاده و نقصـان در بـر دارد و کوچکتریـن تحریفـی بـه آن راه نیافتـه اسـت. 

اّمـا مصحـف امـام؟ع؟ هـم ترتیبـش بـه ترتیـب نـزول قـرار داده شـده اسـت و هـم 

عـالوه ی بـر قـرآن مطالـب دیگـری را هـم تنزیـاًل و تأویـاًل واجـد اسـت کـه بـه فرمـوده ی 

خودشـان بایـد در پـس پـرده ی اسـتتار بمانـد تا به دسـت ولّی اعظم حـق، امام حّجة 

بـن الحسـن؟جع؟ آشـکار گـردد. 

سّر رعایت ابهام و اجمال در قرآن کریم

و  الفاظ  فصاحت  عین  در  که  می خورد  چشم  به  آیاتی  کریم  قرآن  در  اجمااًل 

داللت روشن بر مفاهیم ظاهر، از نشان دادن مصداق و تعیین مراد از مفاهیم الفاظ 

و تشریح بسیاری از خصوصّیات مطالب مقصوده ی از آیات خودداری شده است. 

مانند آیات احکام و آیات مربوط به والیت )امامت و زعامت اّمت( و آیاتی دیگر. 

حـال ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه چـرا در قـرآن حکیـم ایـن روش ِاعمـال شـده 

اسـت و روی چـه مصلحتـی یـک سلسـله مطالـب اصیـل و اساسـی اسـالم در متـن 

قـرآن کـه سـند متقـن و جاودانـی حـق اسـت بـا صراحـت تمـام ذکـر نگردیـده و عمـدًا 

بـا ابهـام و اجمـال برگـزار شـده اسـت؟ تـا نتیجتـًا قـرآن در توضیـح و تبییـن بسـیاری 

از محتویـات خـود نیازمنـد بـه بیـان خـارج از خـود گـردد. چـرا چنیـن شـده اسـت؟ 

سـّرش چیسـت؟ در پاسـخ گفتـه می شـود از َاسـراری اسـت کـه جـز ذات اقـدس او 
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)جـّل جاللـه( و مقّربیـن مختـّص بـه اسـرارش، دیگـران را راهـی بـه سـوی درک و مـّس 

آن نمی باشـد و از دسـترس فکـر مـا انسـان های عـادی بیـرون اسـت. ولی بـا این حال 

به دو نکته یا به دو »سـّر« از َاسـرار رعایت ابهام در قرآن برخورد کرده ایم که ِان شـاءاهلل 

ذیـاًل بـه تشـریح یـک مطلـب آن می پردازیـم1 و آن، صیانـت قـرآن از »تحریف«اسـت. 

این جهت شده  از  گویی،  و سخن سربسته  ابهام  رعایت  قرآن  آیات  در بعض 

واقع حربه ی  در  و  بماند  کنندگان محفوظ  َتطاول تحریف  از دست  قرآن  که  است 

آیات مربوط به  ناپاکان داده نشود و این جهت در  َهْدم اساس قرآن، به دست آن 

موضوع بسیار مهّم والیت )امامت و زعامت اّمت( تقریبًا روشن و َبّین به نظر می رسد. 

چـه آنکـه می دانیـم منافقـان خطرناکی که با پنهان کردن کفر درونی خود، دسـت 

ایمـان بـه پیغمبراکـرم؟ص؟  داده و خـود را بـه طمـع رسـیدن بـه منافـع مـاّدی در ِعـداد 

اّمـت اسـالمی جـا زده بودنـد و از ایـن تظاهـر بـه ایمـان، جـز نیـل بـه اهـداف شـیطانی 

و َسـروری کـردن بـر دیگـران هّمـی نداشـتند و در راه رسـیدن بـه ایـن هـدف چنـان کـه 

تاریـخ بعـد از رحلـت پیغمبراکـرم؟ص؟  بـه خوبـی نشـان داد از اقدام به هـر نوع جنایت 

و جور و سـتم حّتی به خاندان رسـالت در فجیع ترین صورت خودداری نمی کردند. 

آری این عناصر خطرناک اگر می دیدند امام اّمت و خلیفه ی حّق پیغمبر؟ص؟ به 

نام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و یازده فرزند معصوم آن حضرت؟مهع؟  با کمال صراحت 

در قرآن معّرفی شده چنان آتش خشم و انتقام از کانون وجودشان شعله می کشید 

که  قرآن می افتادند  و  اسالم  اساس  تخریب  و  نظام  فکر اخالل  به  تمام  با بغض  و 

به  دست  می یافتند  مساعدی  زمینه ی  اکرم؟ص؟  رسول  حیات  زمان  همان  در  اگر 

تشکیل یک حزب ضّد اسالمی زده و با قرآن به مبارزه بر می خاستند و قهرًا جنگ 

مهیب داخلی در میان اّمت اسالمی به وجود می آمد و نهال نورس اسالم از همان 

به  است  امام  سوی  به  اسالمى  اّمت  »هدایت  آن  عنوان  که  دوم  مطلب  مطالعۀ  برای  مى توانند  عالقه مندان   .1
ين قرآن و قیامت« تألیف حضرت آیت اهلل ضیاء آبادی مّدظله العالى مراجعه نمایند. کتاب وز



236

روزهای اّول عمرش رو به خشکی و افسردگی می رفت و اگر هم چنین فرصتی به 

دستشان نمی آمد، در کمین می نشستند تا بعد از وفات پیغمبراکرم؟ص؟ پس از آن 

که با دسیسه های شیطانی به قدرت رسیدند، برای این که مدرک زنده و روشنی 

به  دست  نگذارند،  باقی  مسلمانان  دست  در  خود  جائرانه ی  حکومت  بطالن  بر 

تحریف قرآن می گشودند و آیات نّص بر امام را محو می کردند و این تنها سند قطعی 

لّکه دار  و  خورده  دست  را  نبّوت  و  وحی  نخورده ی  دست  مدرک  یگانه  و  آسمانی 

می ساختند و این ننگ را تا آخرین روز عمر دنیا بر دامن اسالم و مسلمین می نهادند 

مبتال  فعلی  تحریف شدهی  انجیل  و  تورات  به سرنوشت شوم  قرآن هم  نتیجتًا  و 

َو  از ُحجّیت  ی 
ّ
را از دست می داد و به کل می گشت و ارزش و اعتبار آسمانی خود 

َمدَرکّیت می افتاد. 

آیـات  می بینیـم  کـه  اسـت  الهّیـه  حکیمانـه ی  مصلحـت  ایـن  اسـاس  بـر  لـذا 

مربـوط بـه والیـت و امامـت در خـالل آیـات مربـوط بـه احـکام و اخـالق و َقَصـص بـا 

طـرزی عجیـب و پیوسـتگی غریـب گنجانـده شـده اسـت و بطـوری سـخن سربسـته 

و غیرصریـح از ایـن نظـر آمـده اسـت کـه مخالفـان لجـوج و عنـود نیـز می تواننـد آن را 

بـه نفـع خـود توجیـه نمـوده و اصـاًل بـه فکـر تغییـر و تحریـف آن آیـات نیفتنـد و دسـت 

از دانشـمندان عینـًا  بـه قـول یکـی  قـرآن دراز نکننـد.  بـه سـاحت اقـدس  جسـارت 

ماننـد داسـتان یعقـوب؟ع؟ کـه بـه زبـان فرزنـدان خـود می گـذارد وقتـی یوسـف؟ع؟ 

را بـه چـاه انداختنـد بگوینـد گـرگ او را پـاره کـرد. ولـی در عیـن حـال همـان آیـات غیـر 

و  خـاّص  درخشـندگی  حق جـو  روشـندل  حقیقت طلبـان  بـرای  چنـان  آن  صریـح 

ابّیـت مخصـوص دارد کـه از پشـت صدهـا پـرده ی ابهام و اسـتتار آنچه را که باید 
ّ

جذ

در پرتـو نـور فراسـت ایمـان بفهمنـد می فهمنـد. 

البّته این نکته هم پوشیده نماند که هر چند موضوع ابهام و عدم صراحت قرآن 

در امر والیت و امامت و معّین ننمودن مصداق »امام« و شخص »ولی« یکی از علل 
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و اسباب صیانت قرآن از تحریف گردیده است ولی با وجود این، همین مسأله ی 

داشته  نیز  فراوان  غم انگیر  و  تأّثرخیز  تبعات  خود  دنبال  به  ناگزیر  سو  یک  از  ابهام 

باعث  »ولی«  شخص  به  تصریح  عدم  و  ابهام  موضوع  همین  که  این  آن  و  است 

اسالمی  اّمت  میان  در  معصومین؟مهع؟  بیت  اهل  و  رسول  و  خدا  عزیزان  که  شد 

و  بخورند  لطمه ها  و  ببینند  صدمه ها  و  گشته  متروک  ذکرشان  و  مجهول  قدرشان 

مصیبت های جانگداز تحّمل نمایند و از سوی دیگر، دنیاداران یغماگر در لّفافه ی 

همین ابهام و عدم صراحت قرآن نسبت به شخص »ولی« تکیه بر مسند خالفت 

زده و خود را اماُم الُمسلمین!! و خلیفة الّرسول!! معّرفی کنند و بیرحمانه در وادی 

طغیان بر خدا بتازند و وقیحانه در اشباع هوس های ضّد انسانی خود بکوشند و 

و اّمت  و فتنه ها برخاست  نتیجتًا آن همه حق کشی ها و خونریزی ها به وجود آمد 

اسالمی آنچنان دچار حیرت و گمراهی گردید که تا ظهور حضرت مهدی؟جع؟ از 

این ضاللت و حیرت خالصی نخواهد یافت. 

آری ایـن مصائـب جانسـوز از تبعـات قهـری ابهـام قـرآن در امـر تعییـن امـام و ولـّی 

ابهـام  اثـر  بـر  بـوده اسـت. ولـی مع الوصـف آن مصلحـت ُعظمـٰی  کـه  امـر مسـلمین 

از  قـرآن  بـه اسـم امامـان؟مهع؟  تأمیـن شـده اسـت، یعنـی مصونّیـت  و عـدم تصریـح 

ایـن مصائـب جانسـوز غم  انگیـز گردیـده اسـت.  تحریـف، جبـران کننـده ی 

سوگند های قرآن به چه حقیقتی اشاره دارد؟

َقَسـم های )سـوگند قـرآن( دلیـل بـر حّقانّیـت قـرآن نیسـت، خـدا نمی خواهـد بـا 

قسـم خـوردن حّقانّیـت قـرآن را اثبـات کنـد، زیـرا قسـم، قطعّیـت و حّقانّیـت مطلبـی 

را اثبـات نمی کنـد، بلکـه فقـط قاطعّیـت گوینـده در گفتـار را نشـان می دهـد. در واقـع 
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قسـم، ادبـی از آداب فـّن مناظـره اسـت کـه قاطعّیـت گوینـده را نشـان می دهـد و خود 

ایـن قاطعّیـت؛ طـرف بحـث را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. آنچـه دلیـل بـر حّقانّیـت 

قـرآن اسـت، حکیـم بـودن آن اسـت و تمـام محتویاتـش حکمـت اسـت و حکمـت 

هـم حقایـق منطبـق بـر واقعّیت هاسـت. پس قـرآن چون دارای حکمت اسـت، حق 

می باشـد نـه چـون خـدا قسـم خـورده حـّق اسـت. عـالوه بـر ایـن، آورنـده اش هـم بـر 

صـراط مسـتقیم انسـانی اسـت چنانکـه حـق تعالـی فرمـود: 
>]رفتار، افکار و گفتار رسول خدا؟ص؟[ بر صراط مستقیم است<.1

کسی که با رسول خدا؟ص؟ معاشرت می کرد، از تمام ابعاد وجودی آن حضرت، 

آثار حق را مشاهده می نمود؛ از او امانت، صداقت، عدالت، شجاعت و... می دید. 

آنچه از کماالِت انساِن کامل است؛ در او بالعیان مشاهده می نمود. آن راه مستقیمی 

را که انسان کامل باید برود او می رفت و لذا خوِد این صراط مستقیم بودنش، دلیل بر 

حّقّیت است. حکیم بودن قرآن دلیل بر حّقّیت است. رفتار رسول هم که بر صراط 

مستقیم است دلیل بر حّقّیت است. ُخلق عظیم رسول نیز دلیل بر حّقّیت است 

وگرنه صرف قسم خوردن اثبات حّقّیت نمی کند. در سوره یاسین می خوانیم: 

>تو مرسـل و رسـول از جانب ما هسـتی، این قرآن نیز نازل شـده از جانب 

ماسـت، هم رسـالت تو و هم نزول قرآن از جانب ماسـت<.2 

1. سوره یس، آیۀ 4؛ »َعلى  ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم«.
ِحیِم  يِز الّرَ َعِز

ْ
یَل ال ُمْرَسِلیَن * َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم *  َتْنِز

ْ
ِمَن ال

َ
ک ل

َ
َحكیِم * إّن

ْ
ُقْرآِن ال

ْ
2. همان، آیات 1 تا 6؛ »یس * َو ال

.» ...
ً
* ِلُتْنِذَر َقْوما
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قرآن مورد قبول شیعیان

مـا بـا وحـدت بیـن شـیعه و سـّنی مخالفـت نداریـم، خـوب اسـت. بایـد صفـوف 

بـا هـم مّتحـد باشـند و در برابـر دشـمنان بایسـتند، ایـن بسـیار خـوب اسـت. ولـی 

جوان هـای مـا فکـر نکننـد کـه همیشـه شـیعه و سـّنی بـا هـم بـرادر واقعـی هسـتند و 

راهشـان راه حـق اسـت و هـر دو در مسـیر اسـالم و رو بـه بهشـت می رونـد. ایـن طـور 

تلّقـی نشـود! اگـر مـا کاری کنیـم و حرفـی بزنیـم کـه این گونـه تلّقـی شـود، ایـن خیانتـی 

آشـکار اسـت! چـون اسـاس دیـن مـا در والیـت و حـّب علـی؟ع؟  خالصـه می شـود. 

یعنـی قرآنـی را بـه عنـوان هدایتگـر قبـول داریـم کـه از دسـت علـی؟ع؟  گرفتـه شـود نـه 

هـر قرآنـی؛ کـه مـا قـرآن مضـّل هـم داریـم! خـود قـرآن می فرمایـد: 

>همیـن قـرآن ممکـن اسـت موجـب تباهـی و خسـران گـردد. اگر در دسـت 

غیـر پیـروان علـی؟ع؟ قـرار گیـرد، موجـب تباهی و خسـران اسـت<.1 

آیا به این جمالتی که می خوانیم اعتقاد داریم؟ 

»خدایـا! خـودت را بـه مـن بشناسـان. اگـر خـودت را بـه مـن نشناسـانی، 

اگـر  کـه  بـه مـن بشناسـان  را  پیامبـرت  را نمی شناسـم. خدایـا!  پیامبـرت 

رسـولت را بـه مـن نشناسـانی حّجـت تـو را نمی شناسـم. خدایـا! حّجـت 

خـود را بـه مـن بشناسـان کـه اگـر حّجـت خـود را به مـن نشناسـانی از دینم 

انحـراف پیـدا کـرده و گمـراه می شـوم«.2 

بـا توجـه بـه جمالتـی کـه می خوانیـم اگـر از علـی و آل علـی ؟مهع؟  جـدا شـویم، دیـن 

.»
ً
 َخسارا

ّ
اِلِمیَن إال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال يِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 1. سوره اسراء، آیۀ 82؛ »َو ُنَنّزِ

هّمَ 
ّ
لل

َ
ا ک 

َ
َرسُول ْعِرْف 

َ
ا ْم 

َ
ل َنْفَسک  فِنى  ُتَعّرِ م 

َ
ل إْن  ک 

َ
ِأّن

َ
ف َنفَسک  فِنى  َعّرِ ُهّمَ 

ّ
لل

َ
»ا األنوار، ج  53، ص 187؛  بحار   .2

َتک  فِنى ُحّجَ ْم ُتَعّرِ
َ
ک إْن ل

َ
ِاّن

َ
َتک ف ِنى ُحّجَ

ْ
ف ُهّمَ َعّرِ

ّ
لل

َ
َتک ا عِرْف ُحّجَ

َ
ْم ا

َ
ک ل

َ
فِنى َرسُول م ُتَعّرِ

َ
ک ِاْن ل

َ
ِاّن

َ
ک ف

َ
فِنى َرسُول َعّرِ

ُت َعْن ِدینى«.
ْ
ل

َ
َضل
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نداریـم! آن دیـن و قرآنـی کـه از علـی جـدا شـود، ضاللـت اسـت، هدایـت نیسـت! 

یعنـی اگـر پیغمبـر ؟ص؟ را از علـی ؟ع؟  جـدا کنیـم پیغمبـر نخواهـد بـود! آن کسـی کـه 

دنبـال علـی ؟ع؟  نباشـد دنبـال پیغمبـر ؟ص؟  هـم نخواهـد بـود. 

قرآن کریم خطاب به رسول اکرم؟ص؟ می فرماید: 

اگر مسأله ی والیت و امامت علی؟ع؟  را ابالغ نکنی،1 اصاًل رسول من نبوده ای! تو 

را به رسالت قبول نمی کنم! رسالت پیغمبر محّقق نمی شود مگر به والیت علی؟ع؟ 

که دین پیغمبر باید از او گرفته شود. اگر دین پیغمبر را از دیگری بگیریم، ضاللت 

است! اگر ما مجلسی تشکیل بدهیم و طوری باشد که اسم پیغمبر؟ص؟ بیاید ولی 

بود. مرضیي  نخواهد  این مجلس، مرضیي رسول خدا؟ص؟  نیاید،  اسم علی؟ع؟ 

خدا و قرآن نخواهد بود و برای فرزندان ما ضرر خواهد داشت که نمی فهمند مطلب 

از چه قرار است. حّتی ممکن است برادران سّنی روز قیامت گریبان ما را بگیرند و 

بگویند شما که می دانستید راه ما کج است چرا به ما چیزی نگفتید؟ ما که با هم 

برادر بودیم، با هم خوب بودیم. چرا حقایق را برای ما بیان نکردید؟ مگر نمی گفتید: 

اگر خاموش بنشینی گناه استاگر بینی که نابینا و چـــاه اســت

واقعــًا چــه اشــکالی دارد کــه مــا پیغمبــر ؟ص؟ را طبــق قــرآن مجیــد بــه ناآگاهــان 

بشناســانیم. 

چگونگی فهم معارف قرآن

ــه  ــرار داده اســت. یــک قســمت طــوری اســت ک ــرآن را ســه قســمت ق ــد ق خداون

همــه می فهمنــد. قســمت دیگــر بــه صفــای مخصــوص ذهــن نیــاز دارد کــه صاحبــان 

َتُه...<.
َ
ْغَت ِرسال

َّ
ما َبل

َ
ْم َتْفَعْل ف

َ
1. سوره مائده، آیۀ 67؛ >... َو إْن ل
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درجــات باالتــر می فهمنــد و یــک قســمت هــم خیلــی لطیــف اســت و منحصــرًا 

اولیــای خــدا و ائّمــه  ی هــدی؟مهع؟  آن را می فهمنــد. اگــر آدمــی آن درجــه ی اّول را 

ــاور  ــر نصیــب او می شــود و لــذا مــا بایــد ایــن مطلــب را ب بفهمــد کم کــم درجــه ی باالت

کنیــم کــه دو شــرط بایــد حاصــل شــود تــا بــه فهــم قــرآن نائــل شــویم. اّول: پرهیــز از 

گناهــان، دّوم: طبــق دســتورات دینــی اعمــال عبــادی انجــام شــود. اگــر ایــن دو شــرط 

انجــام شــد مــا کم کــم بــه معــارف بــاال می رســیم و یقینــًا اگــر مــا درجــه ی پاییــن را طــی 

نکنیــم درجــات بــاال نصیبمــان نخواهــد شــد. 

امیر المؤمنین؟ع؟در ضمن خطبه ای برمنبرفرمودند: 

»مردم! به همان مقدار از دین که می دانید عمل کنید تا شاید به مطالبی 

که نمی دانید راه یابید«.1 

در روایتی آمده است که مردی خدمت امام صادق؟ع؟  شرفیاب شد و عرض 

کرد: می خواهم به دنبال تحصیل علم باشم، حضرت فرمود: تو که این تصمیم را 

داری ابتدا حقیقت بندگی را در جان خود جستجو کن، ببین حاضری در برابر خدا 

و حق تسلیم باشی. اگر حالت تسلیم پیدا کردی می توانی به علم و مراتب باالی 

آن دست یابی. لذا قبل از اینکه به فکر علم باشی به فکر بندگی باش. غالبًا ما در 

دین هم اینگونه هستیم. مطالبی را از دین می خواهیم بفهمیم ولی نمی خواهیم به 

آن عمل کنیم؛ غافل از اینکه تا عمل نکنیم به آن علم باالتر نخواهیم رسید. اّول به 

آنچه که می دانید عمل کنید تا درک کنید آنچه را که نمی دانید. 

مرحــوم ســید عبــداهلل ُشــّبر؟وضر؟ از اعاظــم علمــای مذهــب عمــر کوتاهــی داشــتند 

ولــی ایــن عمــر بســیار پربرکــت بــوده اســت. ایشــان در ایــن عمــر محــدود خــود قریــب 

هفتــاد تألیــف داشــته اند. یــک تألیــف ایشــان صــد جلــد شــده. ســّر اینکــه مرحــوم 

ــد: مــن  ــاه داشــته اند خودشــان فرموده ان شــّبر ایــن همــه تألیفــات را در ایــن عمــر کوت

كْم َتْهَتُدوَن«.
َّ
َعل

َ
وا ِبَما َعِلْمُتْم ل

ُ
اْعَمل

َ
اُس إَذا َعِلْمُتْم ف کافى، ج  1، ص 45؛ »أيَها الّنَ  .1
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یــک شــب بــه حضــور اقــدس امــام کاظــم؟ع؟  در خــواب شــرفیاب شــدم و ایشــان 

بــه مــن قلمــی عنایــت فرمودنــد و گفتنــد بنویــس. از خــواب بیــدار شــدم. چــون در 

خــواب بــه مــن فرمودنــد بنویــس، خواســتم آزمایــش کنــم. بــرای نوشــتن قلــم بــه دســت 

گرفتــم. دیــدم مطالــب گوناگــون مثــل آب روان بــه فکــرم و از فکــرم بــه قلمــم می رســد 

ــرده از برکــت همــان  ــروز ک ــذا هــر چــه از مــن ب و از قلــم روی کاغــذ نوشــته می شــود و ل

قلــم بــوده کــه امــام کاظــم؟ع؟  در خــواب بــه مــن عنایــت فرمــوده اســت. نوشــته اند، 

ــد  ــوده کــه در بعضــی از تألیفــات خــود اشــاره کرده ان ــه قــدری روان ب انشــای ایشــان ب

 کــه ایــن کتــاب را هنــگام نمــاز عشــاء شــروع بــه نوشــتن کــردم و در نیمه شــب بــه 

پایان رساندم. 

حـاال ایـن َمحَرمّیتـی کـه بیـن انسـان و اولیـاءاهلل پیدا می شـود نیـاز بـه مقّدمه دارد 

و آن مقّدمـه همین اسـت. 

»وقتی عالم شدید به علم خود عمل کنید«.1 

اگــر بــه همــان چیــزی کــه می دانیــد عمــل کنیــد، راه بــاز می شــود. حقیقــت دین به 

»عمــل« اســت، همــه ی آن در علــم خالصــه نمی شــود. علــم مقّدمــه ی عمــل اســت 

کــه اگــر علــم باشــد و عمــل نباشــد آن فایــده ای نخواهــد داشــت و درخــت بی ثمــری 

خواهــد بــود. ســایر علــوم ممکــن اســت بــرای انســان اینگونــه فایــده داشــته باشــد و 

مشــروط بــه عمــل نباشــد. ولــی دیــن ایــن طــور نیســت. دیــن اگــر علمــش بیایــد و بــه 

دنبــال آن عمــل نیایــد موجــب فســاد می شــود و بــر ظلمــت جــان می افزایــد. چنیــن 

علمــی نــه تنهــا روشــن نمی کنــد بلکــه بــر ظلمــت دل می افزایــد و اگــر می بینیــم ایــن 

مــرد بــزرگ الهــی )مرحــوم شــّبر( بــه چنیــن توفیقــات چشــمگیری نائــل شــده دلیــل آن 

ایــن بــوده کــه اهــل عمــل بــوده اســت. 

وا«.
ُ
اْعَمل

َ
کافى، ج  1، ص 45؛ »إَذا َعِلْمُتْم ف  .1
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وظیفه ی ما در قبال قرآن کریم

متأّسـفانه مـا از قـرآن تنهـا بـه قرائـت الفـاظ و حفـظ آیـات و ُسـَور و یـا فرضـًا تفسـیر 

اکتفـا می کنیـم، آنچنـان کـه گویـی جـز ایـن وظیفـه ای نداریـم و حـال آنکـه ایـن پیـام 

آسـمانی و ایـن نـدای الهـی بـا لحنـی توبیخ آمیـز زیـر گـوش مـا طنین انـداز اسـت کـه: 

تـا برنامـه ی زندگـی را از آن بـه  >چـرا ایـن مـردم تدّبـر در قـرآن نمی کننـد 

دسـت آورنـد، آیـا بـر در قلب هاشـان قفـل زده شـده اسـت ]کـه بـه روی 

نمی شـود[<.1  بـاز  قـرآن 

>آیـا اینـان نمی خواهنـد سـری باال بگیرند و نگاهی به ملکوت آسـمان ها 

و زمیـن و دیگـر مخلوقـات عالـم بیفکننـد و راهـی بـه سـوی خـدا بـه روی 

خود بگشـایند<.2 

ندانمت که در این دامگه چه افتاده استتـــو را ز کنـــگره ی عـــرش مـــی زنند صفیــر 

منشـأ تمـام انحرافـات، غفلـت از ملکـوت عالـم و توّجـه به ظواهر خلقت اسـت. 

آدم چشـِم سـر بـاِز ظاهربیـن، چشـم و ابـرو می بینـد، دل می دهـد و دنبالـش مـی رود 

و هـزار رسـوایی بـه بـار مـی آورد. بـوی پیـاز داغ بـه شـاّمه اش می رسـد، دلـش ضعـف 

و غـش مـی رود، دسـت بـه دزدی می زنـد. کاخ می بینـد، اتومبیـل لوکـس می بینـد، 

اّمـا مـردم  هـوس می کنـد، ربـا می خـورد، کالهبـرداری می کنـد و هـزار ُحّقـه می زنـد. 

باطن بیـن چشـِم دل بـاز، در پشـت پـرده ی ظاهـر، باطنـی بـه مراتـب زیباتـر از ظاهـر 

می بیننـد و بـا کمـال بی اعتنایـی دسـت رّد بـر سـینه ی ظاهـر می زننـد و می گوینـد: 

خط همی بیند و عارف، قلم ُصنع خدا را چشــم کوتــه نظران بــر ورق روی نگارین 

ها<.
ُ
وٍب أْقفال

ُ
ُقْرآَن أْم َعلٰى  ُقل

ْ
ُروَن ال ال یَتَدّبَ

َ
1. سوره محمد، آیۀ 24؛ >أ ف

َق اهلُل ِمْن َشى ٍء...<. 
َ
ْرِض َو ما َخل

َ
ال

ْ
ماواِت َو ا كوِت الّسَ

َ
ْم یْنُظُروا ِفى َمل

َ
2. سوره اعراف، آیۀ 185؛ >أ َو ل
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تـو بـه سـیمای شـخص می نگری مـا در آثار صنـع یزدانیم. حاصل اینکـه تنها راه 

حرکـت بـه سـوی خـدا و آشـنا گشـتن بـا خـدا، پیمـودن صـراط مسـتقیم دیـن اسـت 

کـه خـودش فرموده اسـت: 

هـر کـس امیـد ایـن را دارد کـه بـه لقـاء و دیـدار خدایـش نائـل گـردد، بایـد عمـل 

صالحـی را کـه خـودش دسـتور داده اسـت انجـام دهـد و جز جلب رضـای او، هدف 

و انگیـزه ای نداشـته باشـد؛1 در ایـن صـورت اسـت کـه بـر اثـر تـداوم در امـر بندگـی، 

چشـم دلـش بـاز می شـود و آنچـه را کـه نادیدنـی اسـت می بینـد. 

اینجا به جوانان عزیز محترم که دلی پاک و آماده ی پذیرش حق دارند و می خواهند 

در مسیر تحصیل مقامات عالیه ی روحی پیش بروند تذکرًا عرض می شود: 

اعتقـادی،  اّولیـه ی  اصـول  تحکیـم  از  پـس  راه  ایـن  در  قـدم  اّولیـن  عزیـزان!  ای 

فـی بایـد آنچـه را 
ّ
انجـام واجبـات و تـرک محّرمـات اسـت؛ یعنـی هـر مسـلماِن مکل

کـه دیـن مقـّدس واجـب کـرده اسـت اعـّم از اعمـال عبـادی یـا حقـوق خانوادگـی و 

اجتماعـی بشناسـد و آنهـا را انجـام بدهـد و آنچـه را کـه حـرام کرده اسـت اعـّم از رفتار 

و گفتـار در محیـط زندگـی شـخصی و خانوادگـی و اجتماعـی تـرک کنـد. 

آری، آنچـه کـه در درجـه ی اّول اهّمیـت در دیـن مقـّدس اسـالم قـرار گرفتـه اسـت 

انجـام واجبـات و تـرک محّرمـات اسـت کـه اگـر مـورد مسـامحه و سـهل انگاری واقـع 

شـود آدمـی از خـدا دور گشـته و محـروم از بـرکات معنـوی خواهـد شـد؛ هـر چنـد او در 

انجـام کارهـای مسـتحّبی از تـالوت قـرآن و ادعیـه و اوراد و اذکار و...سـاعی و کوشـا 

باشـد. چـون خـدا فرمـوده اسـت: 

 ]کارهـای خـوب را[ از انسـان های مّتقـی و پرهیـزگار 
ً
>... خـدا منحصـرا

می پذیـرد<.2 

 .>
ً
ِه أَحدا ّبِ  َو ال یْشِرک ِبِعباَدِة َر

ً
یْعَمْل َعَماًل صاِلحا

ْ
ل

َ
ِه ف ّبِ کاَن يْرُجوا ِلقاَء َر َمْن 

َ
کهف ، آیۀ110؛ >...ف 1.سوره 

ِقیَن<. ُمّتَ
ْ
ُل اهلُل ِمَن ال ما یَتَقّبَ

َ
2. سوره مائده، آیۀ 27؛ >...إّن
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و کسـی کـه کار واجبـی را تـرک کنـد یـا کار حرامـی را مرتکـب شـود. مّتقـی و دارای 

تقـوا نخواهـد بـود و زمینـه ی قبـول و پذیـرش اعمـال نیـک را از دسـت خواهـد داد. 

کدام واژه در قرآن کریم مکّرر استفاده شده چرا؟

تحصیـل  بـه  موّظـف  انسـان  کـه  آسـمانی  عالیـه ی  معـارف  همـه ی  میـان  در 

آنهاسـت، »معرفـت اهلل« و »تقـّرب« بـه »اهلل« از همـه بیشـتر مـورد تأکیـد واقـع شـده 

انـدازه ی کلمـه ی»اهلل« تکـرار  بـه  نیـز هیـچ کلمـه ای  قـرآن  اسـت و در میـان کلمـات 

نشـده و در میـان حـروف قـرآن هیـچ حرفـی بـه انـدازه ی سـه حرف»الـف، الم، ها« که 

تشـکیل دهنـده ی کلمـه ی »اهلل« اسـت بـه کار نرفته اسـت. چون تمـام خصوصیات 

قرآن دقیقًا حسـاب شـده اسـت که جمعًا سـی جزء و 120 حزب و 114 سـوره اسـت. 

حـاال هـر سـوره چنـد آیـه و هـر آیـه چنـد کلمه و هر کلمـه چند حـرف دارد، از باب مثل 

کلمـه ی »قـال« دارای سـه حـرف اسـت: قـاف، الـف و الم و از ایـن سـه حـرف یکـی 

یعنـی قـاف دو نقطـه دارد و الـف و الم بـی نقطـه اسـت. همـه ی ایـن جزئیـات دقیقـًا 

مشـّخص شـده اسـت چنانکـه از کتـاب تاریـخ القـرآن نقـل شـده قـرآن کریـم دارای 

شـش هـزار و دویسـت و سـی و شـش آیـه اسـت و هفتـاد و هفـت هـزار و نهصـد و سـی 

و چهـار کلمـه و سـیصد و بیسـت و سـه هـزار و ششـصد و هفتـاد حـرف و یـک میلیـون 

و پانـزده هـزار و سـی نقطـه اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا آیـات و کلمـات و حروف قـرآن، بلکه 

حّتـی نقطه هـای آن نیـز حسـاب شـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد کـه قـرآن در میـان 

مسـلمانان تـا چـه حـّد مـورد اهّمیـت بوده اسـت که حّتی تعـداد حـروف و نقطه های 

آن هـم معّیـن و مشـّخص شـده اسـت و لـذا بـا ایـن شـّدت اهتمـام اّمـت اسـالمی در 

محافظـت قـرآن هرگـز امـکان نداشـته و نخواهـد داشـت کـه کمتریـن تغییـر و تحریفی 
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دقیـق  عالمـان  و  دانشـمندان  تیزبیـن  چشـم  از  کـه  باشـد  داده  رخ  قـرآن  الفـاظ  در 

مسـلمانان پنهـان مانـده باشـد. 

انـدازه ی  بـه  کلمـه ای  قـرآن، هیـچ  کلمـات  میـان  در  کـه  بـود  ایـن  حـال، منظـور 

کلمـه ی اهلل و در میـان حـروف قـرآن، هیـچ حرفـی بـه انـدازه ی سـه حـرف »الـف و الم 

و هـاء« کـه تشـکیل دهنـده ی کلمـه ی »اهلل« اسـت بـه کار بـرده نشـده اسـت و ایـن 

نشـانگر آن اسـت کـه تنهـا مقصـدی کـه تمـام مطالـب قـرآن بـر محـور آن می چرخـد، 

دعـوت بـه توحیـد و ایمـان بـه اهلل اسـت همانگونـه کـه در سرتاسـر عالـم آفرینـش تمام 

بـه  نبـات و حیـوان، مـاه و خورشـید و کهکشـان همـه  و  از جمـاد  کلمـات وجـودی 

ل را کـه برداریـد و بـا دّقـت 
ُ
زبـان تکوینـی خـود دعـوت بـه »اهلل« می کننـد. یـک بـرگ گ

و روشـن بینی در آن نـگاه کنیـد، می بینیـد آن لطافـت و آن نظـم بنـدی و آن طراوتـش 

روشـن تر از زبـان قـال می گویـد: 

ی  ِ
�ن ما  ِه  ِللّٰ َح  َس�بَّ ِر،  ّ

�لُمَد�بِ َحا�نَ  ُس�بْ ِر،  ّدِ �لُم�تَ َحا�نَ  ُس�بْ ِر،  ُمَصّوِ
ْ
�ل َحا�نَ  »ُس�بْ

«؛  ر�ن
َ
ماو��تِ َو �لا �لّ�َ

تـا برسـد به وجـود سراسـر نظـم و حکمـت انسـان از اعضـاء داخلـی و خارجـی اش 

که ندای سـبحان الخالق الحکیم از سـراپای آن بلند اسـت. آری، آن کتاب تکوین 

اسـت کـه از همـه جـای آن صـدای دعـوت »الـی اهلل« بـه گـوش عقـل و وجدان انسـان 

می رسـد و ایـن هـم کتـاب تدویـن و تشـریع قـرآن اسـت کـه مکـّررًا داد فـی سـبیل اهلل 

می زنـد و دعـوت بـه حرکـت در راه خـدا می کنـد کـه: 

راه خـدا  بایـد در  راه خداباشـد،انفاقتان  کّفـار در  بـا  مبارزاتتـان  و  >قتـال 

خـدا<.1  راه  در  مجاهدتتـان  باشـد، 

دکـه ی  تـا  منبـر  فـراز  از  درس،  کالس  تـا  گرفتـه  جنـگ  میـدان  از  قـرآن  خالصـه 

تجـارت، از حرفـه ی زراعـت تـا منصب وزارت و قضاوت، همه را به نام »اهلل« افتتاح 

ـِه...<. 
َّ
ـِه... َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل الل

َّ
ْنِفُقوا ِفي َسِبیِل الل

َ
ـِه... َوأ

َّ
وا ِفي َسِبیِل الل

ُ
1. سوره بقره، آیات 190 و 195 و 218؛ >َوَقاِتل



یݥݥݥݥݥݥݥݥ
ف ݩݩݧ ݩݩݩݧ
ں

رݣݣݣݣݣݣ�ݩݩآ
ت

ݣݣݣݡٯ

247

می کنـد و بـه نـام »اهلل« خاتمـه می دهـد و در غیـر ایـن صـورت دنیا و زندگـی دنیا را لغو 

و بیهـوده و عبـث می دانـد و می گویـد: 

>ایـن زندگـی دنیـا ]کـه خالـی از نـام و یـاد خداسـت[ چیـزی جـز سـرگرمی 

و بـازی نیسـت و تنهـا سـرای آخـرت اسـت کـه حیـات و زندگـی ]واقعـی[ 

می باشـد، اگـر ]ایـن مـردم عقـل خـود را بـه کار می انداختنـد و در این بـاره[ 

ایـن  می فهمیدنـد[  خـوب  را  آخـرت  و  دنیـا  معنـای  ]و  می اندیشـیدند 

باورشـان می شـد<.1  حقیقـت 

ــم تشــریع  ــم تکویــن و چــه در عال حاصــل اینکــه محــور تمــام حقایــق چــه در عال

»اهلل« اســت و تنهــا برنامــه ی تحصیــل ســعادت ابدی که انبیــاء و پیامبران الهی؟مهع؟ 

بــرای انســان از جانــب خــدا آورده انــد، برنامــه ی منّظــم دینــی اســت کــه نتیجــه اش 

»معرفــت اهلل« اســت و تقــّرب بــه »اهلل« و از ایــن روســت کــه می بینیــم در نمــاز کــه 

یکــی از برنامه هــای همگانــی و همــه جایــی و همــه حالــی دیــن اســت، در تمــام 

جهــات مربــوط بــه آن از مقّدمــات و مقارنــات و مؤّخــرات کلمــه ی »اهلل« بطــور مکــّرر 

ــه »اهلل« کــه قلــب عالــم  ــر تکــرار مکــّرر ب ــر اث ــا قلــب آدمــی را ب ــده شــده اســت ت گنجان

ــد ابتــدا دســتور تحصیــل طهــارت و وضــو  ــم و ثابــت گردان هســتی اســت مرتبــط دائ

 داده و افعــال وضــو را بــا ذکــر و نــام »اهلل« همــراه ســاخته اســت کــه بــه هنــگام شســتن 

صورت بگو: 

»خدایا! روسفیدم کن در آن روز که روهایی سیاه خواهد شد«.2 

با شستن دست راست: 

»خدایا! نامه ی عملم را به دست راستم بده«.3 

ُموَن<.
َ
کاُنوا یْعل ْو 

َ
َحیواُن ل

ْ
ِهى ال

َ
ِخَرَة ل

ْ
اَر ال

َ
 الّد

َ
ِعٌب َو إّن

َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

ّ
ْنیا إال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
1. سوره عنكبوت، آیۀ 64؛ >َو ما هِذِه ال

ُوُجوه«. 
ْ
ُد ِفیِه ال ُهَمّ َبیْض َوْجِهى يوَم َتْسّوَ

ّ
لل

َ
کافى، ج  5، ص 207؛ » ا  .2

کتاِبی ِبیمیِنى«. ْعِطِنى 
َ
ُهّمَ ا

ّ
لل

َ
3. همان؛ » ا
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با شستن دست چپ: 

»خدایا! نامه ی عملم را به دست چپم مده«.1 

به هنگام مسح سر بگو: 

»خدایا! رحمت و برکاتت را فراگیر من گردان«.2 

با مسح پا بگو: 

نگه  ثابت  آن  بر  را  قدمم  می لغزد  صراط  بر  قدم ها  که  روزی  »خدایا! 

دار«.3 

بعـد رو بـه قبلـه بایسـت و اذان بگـو، اذان هـم بـا اهلل شـروع می شـود و بـا اهلل خاتمه 

می یابـد، اّول »اهلل اکبـر« اسـت و آخـر »ال الـه ااّل اهلل«. در فصـول دیگـر نیـز »اهلل« تکـرار 

اّن  »اشـهد  بـار  دو  اهلل«،  ااّل  الـه  ال  َان  »َاشـهد  بـار  دو  اکبـر«،  »اهلل  بـار  چهـار  می شـود، 

محّمـدًا رسـول اهلل«، بعـد از »حـی علـی  خیـر العمـل«، دو بـار »اهلل اکبـر« و دو بـار »ال 

الـه ااّل اهلل«، بعـد از اذان اقامـه گفتـه می شـود، آن هـم مثـل اذان بـا اهلل شـروع می شـود 

و بـا اهلل خاتمـه می یابـد. اذان بـه منزلـه ی یـک اعالمیـه و آگهـی عمومـی اسـت کـه 

همـه ی مـردم مسـلمان را کـه صـدا بـه گوششـان می رسـد، از فرارسـیدن وقـت نمـاز 

آگاه می سـازد تـا همـه دسـت از همـه ی کارهـا بکشـند و بـا نـدای مکـّرر »حـی علـی 

بـه سـوی نمـاز،  الفـالح«، »حـی علـی خیرالعمـل«، بشـتاب  الّصلـوة«، »حـی علـی 

بشـتاب بـه سـوی رسـتگاری، بشـتاب بـه سـوی بهتریـن کار، از همـه ی کارگاه هـا و 

بازارهـا و خیابان هـا رو بـه سـوی مسـاجد بیاورنـد و اطاعـت فرمـان خـدا را بـا انجـام 

نمـاز در اّول وقـت بـر سـایر فرمان هـا مقّدم بدارند و اقامه ی بعـد از اذان هم به منزله ی 

یـک اخطاریـه ی فـردی اسـت کـه بـرای احضـار قلـب شـخص نمازگـزار از طـرف خـود 

کتاِبی ِبِشمالى«. ُهّمَ ال ُتْعِطِنى 
ّ
لل

َ
کافى، ج  3، ص 71؛ » ا  .1

ِنى ِبَرْحَمَتک َو َبرکاِتک«.  ُهّمَ َغّشِ
ّ
لل

َ
2. همان؛ » ا

ْقدام«. 
َ ْ
 ِفیِه اال

ُّ
راِط َيْوَم َتِزل ى الِصّ

َ
ْتِنى َعل ُهّمَ َثّبِ

ّ
لل

َ
3. من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 43؛ » ا
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نمازگـزار صـادر می شـود کـه بـه خـود بیـا و از پراکندگـی فکـری برحذر بـاش. »اهلل اکبر«، 

خـدا از همـه چیـز و همـه کـس بزرگتـر اسـت. »قـد قامـت الّصلـوة«، اینـک نمـاز بـه پـا 

شـد. »اهلل اکبـر«، »ال الـه ااّل اهلل«. دسـت ها بـه بناگـوش بردار و با حضـور قلب تمام بگو 

اهلل اکبـر و هـر چـه کـه غیـر اهلل اسـت از خانـه ی قلـب بیـرون کـن و تنهـا بـا خـدا بـاش و 

روی قلـب از قبلـه کـه »اهلل« اسـت برمتـاب وگرنـه: 

طــرازروی به محراب عبادت چه سود  ُبــتــــان  و  بــخــــارا  بــــه  دل 

عـاشـقـــی  زمـزمـــه ی  مـــا  نـمـــازایــزد  نـپــذیـــرد  پــذیــــرد  تــــو  از 

*    *     *

من هماندم که وضو ساختم از چشمه ی عشق

هفـت تکبیـر زدم یکــسره بـر هـر چـه کـه هــست

در  داریـم،  افتتاحیـه  تکبیـرات  نـام  بـه  تکبیـر  شـش  االحـرام،  تکبیـرة  از  قبـل 

فاصلـه ی ایـن تکبیـرات دعاهـا دسـتور داده شـده که»لّبیـک و َسـْعَدیک َعْبـَدَک َو 

َیَدْیـَک« ای خـدا! و ای معبـود محبـوب بی همتـای مـن!  َبْیـَن  ابـُن َعْبَدیـَک َذلیـٌل 

صدایـم زدی، آمـدم اینـک بـه صـورت عبـد ذلیلـت در حضـور ایسـتاده ام! آیـا مـا در 

ایـن گفته هـای خـود صادقیـم و راسـت می گوییـم کـه لّبیـک و سـعدیک، ای خـدا! 

مـن آمـاده بـه خدمتـم و جـز تـو دل بـه کسـی نـداده ام، در صورتـی کـه همانـدم بـا غیر او 

صحبتـم.  در 

خـود  گفتـار  در  و  می گویـد  لّبیـک«  لّبیـک  هـّم 
ّ
»الل حـّج،  میقـات  در  حاجـی  آن 

و در  و سـعدیک« می گویـم  لّبیـک  هـّم 
ّ
»الل نمـاز  مـن هـم در محـراب  کاذب اسـت، 

گفتـار خـود کاذبـم. افسـوس کـه عمر دارد به پایان می رسـد و ما نـه از نماز خود بهره ای 

برده ایم و نه از حّج چیزی فهمیده ایم، سـعادت از آن کسـانی اسـت که فهمیدند در 

طـول ایـن مـّدت عمـر زودگـذر چـه بایـد بکننـد و چـه بایـد ببرنـد. 
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برای قرآنی شدن چه باید کرد؟

بایـد توّجـه داشـت قرآنـی شـدن غیـر از قرآن خـوان و قـرآن دان بـودن اسـت، قاریـان 

و حافظـان قـرآن کـه در جـای خـود بسـیار عزیـز و محترمنـد قرآن خواننـد، عالمـان و 

مفّسـران قـرآن نیـز کـه فوق العـاده معّظـم و مکّرمنـد، قـرآن داننـد کـه احاطـه ی علمـی 

بـه ابعـاد مختلـف قـرآن دارنـد، اّمـا انسـان قرآنـی آن کسـی اسـت کـه معارف آسـمانی 

قـرآن بـه عمـق جانـش راه یافتـه و بـا قلبـش مّتحـد گشـته و در نتیجـه تمـام افـکار و 

اخـالق و اعمالـش رنـگ قـرآن بـه خـود گرفتـه و واقعـًا قرآنـی شـده اسـت، تنهـا قـرآن 

خـوان و قـرآن دان نیسـت، بلکـه در حـّد خـود وجـود عینـی قـرآن اسـت. در ایـن آیه ی 

شـریفه هـم تأّملـی بفرماییـد کـه فرمـوده اسـت: 

>نیکـوکاری آن نیسـت کـه صـورت خـود را بـه سـمت مشـرق و مغـرب 

بچرخانیـد ]گاهـی کعبـه و گاهـی بیت المقـّدس را قبلـه ی خـود سـازید[ 
بلکـه نیکـوکاری کسـی اسـت کـه ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت دارد...<.1

اهــل فضــل توّجــه دارنــد کــه روی قاعــده ی ادبــی الزم بــود آیــه این چنیــن باشــد: 

»ولکــن البــّر االیمــان بــاهلل و الیــوم اآلخــر« نیکــی، ایمــان داشــتن بــه خــدا و روز قیامــت 

ِخــِر< نیکــی و 
ْ

یــْوِم اآل
ْ
ِبــّرَ َمــْن آَمــَن ِبــاهلِل َو ال

ْ
اســت و حــال آنکــه فرمــوده >َو لکــّنَ ال

نیکــوکار کســی اســت کــه ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت دارد و نشــان می دهــد کــه 

ــت،  ــان اس ــی ایم ــود عین ــع وج ــه در واق ــت ک ــن اس ــاِن مؤم ــود انس ــی، خ ــور اصل منظ

ــه ایمــان  ــه ایمــان کتبــی و ن ــه ایمــان لفظــی اســت و ن ــّر اســت و نیکــی، ن آنچــه کــه ب

ذهنــی، بلکــه منحصــرًا ایمــان عینــی اســت و آن خــود انســاِن مؤمــن اســت و در آیــه ی 

شــریفه ی دیگــر هــم می خوانیــم: 

ِخِر...<. 
ْ

یْوِم ال
ْ
ِبّرَ َمْن آَمَن ِباهلِل َو ال

ْ
َمْغِرِب َو لكّنَ ال

ْ
َمْشِرِق َو ال

ْ
وا ُوُجوَهكْم ِقَبَل ال

ُّ
ِبّرَ أْن ُتَول

ْ
یَس ال

َ
1. سوره بقره، آیۀ177؛ >ل
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>همانا مسجدهای خدا را کسانی معمور می سازند و آباد نگه می دارند 
که ایمان به خدا و روز قیامت دارند و نماز را به پا می دارند...<.1

ایـن آیـه هـم نشـان می دهـد کـه عامـل اصلـی عمـران و آبـادی مسـاجد، وجـود 

انسـان های مؤمـن و نمازخـوان اسـت نـه سـاختمان زیبـا و فرش هـای گرانبهـا و منبـر 

ـه و محرابـی کـه مثـاًل سـه میلیـون تومـان خـرج برداشـته و...
ّ
ده پل

ــراد باایمانــی ســاخته  ــاد کــه در آن اف ــرآن آن مســجدی معمــور اســت و آب از نظــر ق

ــور  ــا ن ــد و ب ــرار می گیرن ــردم ق ــان م ــروزان در می ــعلی ف ــون مش ــک چ ــر ی ــه ه ــوند ک می ش

ایمــان و تقــوا و فضائــل اخالقی شــان فضــای زندگــی را روشــن می ســازند و انســان های 

ــه ایمــاِن مجّســم و وجــود عینــی ایمــان و  مؤمــن و اهــل نمــاز می پروراننــد، ایناننــد ک

عامــر واقعــی مســاجدند. 

حـال آیـا مـا دوسـت نداریـم کـه یـک چنیـن ارتباطـی بـا قـرآن و ایمـان پیـدا کنیـم و 

مًا دوسـت داریـم. اینک راهش 
ّ
در حـّد خـود، وجـود عینی قرآن و ایمان باشـیم، مسـل

همـان اسـت کـه خداونـد حکیم خـودش فرموده اسـت: 

>]ای پیامبـر![ بگـو ]بـه مـردم[ اگـر راسـتی شـما خـدا را دوسـت داریـد، از 
مـن ]کـه رسـول پیـام آور او هسـتم[ پیـروی نماییـد...<.2

تمـام دسـتورات آسـمانی مـن را کـه همـان برنامه های دینی اسـت در تمام شـئون 

زندگـی خـود بـه مرحلـه ی اجـرا بگذارید تـا در نتیجه ی یک عمر تداوم بخشـی به این 

ـی  گاه نـور قـرآن و ایمـان گشـته و خودتـان سـراپا یک انسـان قرآنی و 
ّ
عمـل، قلبتـان تجل

ایمانی و الهی بشـوید و سـعادتمند در هر دو سـرا گردید. 

البّتـه بـاز هـم از توّجـه بـه ایـن حقیقـت نبایـد غافل باشـیم کـه قرآن و ایمـان عینی 

گشـتن، غیر از قرآن و ایمان لفظی و کتبی و ذهنی بودن اسـت که هسـتند بسـیاری از 

الَة...<.  یْوِم اإلِخِر َو أقاَم الّصَ
ْ
ما یْعُمُر َمساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َو ال

َ
1. سوره توبه، آیۀ 18؛ >إّن

ِبُعوِنى...<. 
َ
اّت

َ
وَن اهلَل ف کْنُتْم ُتِحّبُ 2. سوره آل عمران، آیۀ 31؛ >ُقْل إْن 
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دانشـمندان قرآنـی کـه در مرحلـه ی فکـر و ذهن بسـیار قّهارند و زبردسـت و روشـنفکر، 

اّمـا در مرحلـه ی قلـب و گرایـش بـه همـان حّقـی کـه فکـرًا درک کرده انـد، در نهایـت 

درجـه تاریکنـد و ُظلمانـی و پـا در ِگل و ایـن واقعـًا عجیـب اسـت کـه روشـنفکری بـا 

کوردلـی چگونـه قابـل جمع اسـت. 

قـرآن کریـم اشـاره بـه ایـن حقیقـت دارد کـه دربـاره ی مردمـی کـه بـا پیامبـران خـدا 

در  اسـت:  فرمـوده  می نموده انـد  سـتیزگی  گفتارشـان  صـدق  شـدن  روشـن  از  بعـد 

عیـن اینکـه یقیـن بـه حّقانیـت آنهـا داشـتند آنهـا را انـکار می کردنـد و تـن زیـر بـار حـق 

بـا تعبیـری عجیب تـر می فرمایـد:  آیـه ی دیگـر  نمی دادنـد.1 در 

>... قلب هایی هستند که بر آنها قفل زده شده است<.2 

آن  صاحبـان  بسـا  چـه  و  نمی کنـد  پیـدا  را  قلب هـا  آن  بـه  ورود  راه  حـق،  هرگـز 

ـل، مغـزی بـاز و فکـری روشـن دارنـد و درک حقایـق می کننـد، اّمـا دِر 
َ

قلب هـای ُمَقّف

دل را بـه روی آن حقایـق بـاز نمی کننـد و آنهـا را در دل جـا نمی دهنـد و ایـن راسـتی از 

عجایـب عالـم انسـان اسـت. 

کریمنـد  قـرآن  خـوِب  بسـیار  مفّسـران  از  سـّنی  عالمـان  از  بسـیاری  می بینیـم  مـا 

و بحث هـای عمیـق و تحقیقـی ذیـل آیـات شـریفه ی قـرآن دارنـد، اّمـا تـن بـه قبـول 

والیـت امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ کـه بـه نّص رسـول اکرم؟ص؟ َعدیل قرآن اسـت و 

زبـان گویـای قـرآن نمی دهنـد، چون به فرمـوده ی قرآن خدا به کیفر لجاج و عنادشـان 

با حق، مهر بر قلبشـان نهاده و قفل بر دِر قلبشـان زده اسـت3 و لذا نمی توانند دِر دل 

را بـه روی حـق بگشـایند و آن را بپذیرنـد. 

آری، مهر و محّبت آن دو نفر در دلشان جا گرفته و کوردلی را باعث شده است، 

1. سوره نمل، آیۀ 14؛ >َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتیَقَنْتها أْنُفُسُهْم...<.
ها<.

ُ
وٍب أْقفال

ُ
2. سوره محمد، آیۀ 24؛ >...أْم َعلى  ُقل

ُهْم ال یْفَقُهوَن<.
َ
وِبِهْم ف

ُ
3. سوره توبه، آیۀ 87؛ >...َو ُطِبَع َعلى  ُقل
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دیگر نمی توانند نور علی؟ع؟ را که نور حق اسـت ببینند و آن را در دل جا بدهند. 

مـا خـدا را بسـیار سپاسـگزاریم کـه دل هـای مـا را کانـون حـّب علـی؟ع؟ و امامـان 

از فرزنـدان او؟مهع؟ قـرار داده اگرچـه اعتـراف بـه ایـن داریـم کـه در مرحلـه ی عمـل بـه 

دسـتورات دیـن، بسـیار ناقصیـم و آلودگی هـا داریـم، ولـی مع الوصـف ایـن نعمـت 

بسـیار بـزرگ خـدا را شـاکریم و از خـدا خواهانیـم ایـن نعمـت را تـا لحظـه ی مـرگ در 

جـان مـا ثابـت نگـه دارد. آمیـن یـا رّب العالمیـن

شرایط هدایت آفرینی قرآن کریم

عتـرت و اهـل بیـت رسـالت؟مهع؟ بـه حکـم آیات قـرآن و روایات معتبـره ی صادره 

رکنّیـت  قـرآن  و  اسـالم  هدایتـی  و  تربیتـی  مکتـب  تحّقـق  بـرای  معصومیـن؟مهع؟  از 

بـرای تشـریح حقایـق  و اهـل بیـت؟مهع؟  اگـر عتـرت  اساسـی و اصلـی دارنـد. یعنـی 

اسـالمی کنـار اسـالم و قـرآن قـرار نگیرنـد بـرای تبییـن حقایـق وحـی آسـمانی، نـه آن 

اسـالم، اسـالم الهـی خواهـد بـود: 

بـود کـه:  قـرآِن هـادی خواهـد  قـرآن،  نـه آن  ْسـالُم...<؛ و 
ْ

اهلِل ال ِعْنـَد  یـَن  الّدِ  
َ

 >إّن

ِتی ِهی أْقَوُم...<؛1 و نه آن قرآن شفابخش خواهد بود که: 
َّ
ُقْرآَن یْهِدی ِلل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
>إّن

ــن  ــرای مؤمنی ــت ب ــفابخش و رحم ــه ش ــه را ک ــرآن آنچ ــم از ق ــازل کردی >و ن
اســت و ظالمــان جــز خســارت و تباهــی بهــر ه ای نخواهنــد داشــت<.2

قـرآِن جـدا شـده از اهـل بیـت؟مهع؟ شـفابخش کـه نیسـت بلکـه زیـان بخـش هـم 

خواهـد بـود و در ایـن زمینـه حدیـث ثقلین را هم عرض کردم که بر اسـاس آن حدیث 

1. سوره اسراء، آیه 9.
.>

ً
 َخسارا

ّ
اِلِمیَن إال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال َيِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 2. همان، آیه 82؛ >َو ُنَنّزِ



254

هـم -کـه متواتـر بیـن تمـام ِفـَرق اسـالمی از شـیعه و سـّنی اسـت -نشـان می دهـد: آن 

قرآنـی کتـاب هدایـت اسـت کـه کنـار اهـل بیـت و عترت باشـد و اگـر از آنها جدا شـد، 

دیگـر کتـاب هدایـت نخواهـد بـود بلکـه سـبب ضاللـت خواهـد شـد. و بـه میمنـت 

وجـود مبـارک منجـی عالـم انسـان و قطـب عالـم امـکان حضـرت مهـدی صاحـب 

الّزمـان؟جع؟. 

ماُء«؛   َو �لّ�َ
ْر�نُ

َ
�تِ �لا �تَ �بَ

َ وِدِه �ش ُ ُوحب َور�  َو �بِ
ْ
�تَ �ل ِ

ِه ُررن ْم�نِ �یُ � �بِ �ن
ّ
 »�ل

آن وجـود اقدسـی کـه روزی روزی خـواران بـه اذن اهلل از کـف بـا کفایـت او می رسـد 

و خلقـت زمیـن و آسـمان و بقـای ایـن عالـم بـر محـور وجـود او می چرخـد دوازدهمیـن 

امـام معصـوم غایـب از ابصـار و حاضـر در امصـار و مّطلـع از ضمائـر، امـام حجة بـن 

الحسـن؟جع؟  می باشـد. 

ریشه ی تاریخی تفکیک قرآن از عترت

اگـر می بینیـم در حـال حاضـر برخـی سـخن از تفکیـک قرآن از عترت دارند کسـی 

خیـال نکنـد کـه ایـن سـخن تازگـی دارد و حـرف نوظهـوری اسـت کـه قـرآن را قبـول 

داریـم و حدیـث را قبـول نداریـم. ایـن حرِف نوظهور روشـنفکرانه ای نیسـت بلکه این 

مطلـب ریشـه ی چهـارده قرنـه دارد. یعنـی چهـارده قـرن قبـل، ایـن حـرف زده شـده و 

گوینـده اش هـم عمربـن خّطـاب اسـت و شـّکی در ایـن نیسـت و مـا اینجـا غرضمـان 

بـر کسـی نیسـت، غـرض، تحقیـق مذهبـی اسـت کـه بـه حکـم عقـل  سـّب و لعـن 

موّظفیـم دربـاره ی مذهبـی کـه معتقد به حّقیت آن شـده ایم و به نظر خودمان حیات 

ابـدی مـا بسـتگی بـه آن دارد تحقیـق کنیـم و از کنـار آن بـا بی تفاوتـی و سـهل انگاری 

بـه  باورمـان شـده اسـت کـه تحصیـل اعتقـاد  ایـن  بـه هـر جهـت نگذریـم و  بـاری  و 
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مذهـب حـق از بـه دسـت آوردن تمـام عوامـل حیاتـی بـر مـا الزم تـر و واجب تـر اسـت. 

آب بـرای مـا الزم اسـت اگـر نباشـد می میریـم، هـوا الزم اسـت، اگـر نباشـد می میریـم، 

ولـی مطمئـن باشـیم کـه الزم تـر از آب و هـوا بـرای مـا، مذهـب ماسـت. زیـرا آب و هـوا 

وسـیله ی حیـات موّقـت جسـمانی ماسـت. 

اّمـا مذهـب حـق، عامـل حیـات ابـدی ماسـت کـه اگـر مـا از روی تحقیـق بـه آن 

نرسـیم، تـا خـدا، خدایـی دارد غـرق در عـذاب و بدبختـی ابـدی خواهیـم بـود و اگـر 

آن را محّققانـه بـه دسـت آوردیـم و در عمـق جانمـان نشـاندیم تـا خـدا، خدایی دارد، 

غـرق در حیـات ابـدی و سـعادت جاودانـه خواهیـم بـود. بنابرایـن چنیـن مطلبـی را 

نمی شـود بـه سـهل انگاری از کنـار آن گذشـت تحقیـق عمیقانـه و دور از هرگونه لجاج 

و عنـاد خصمانـه می طلبـد. ایـن حکـم بسـیار روشـِن عقـل اسـت کـه هـر کسـی بایـد 

دربـاره ی مذهـب خـود تحقیـق کنـد تـا هـم خـودش بتوانـد آن را باور کند و هـم در حّد 

توانایـی اش آن را بـه دیگـران منتقـل سـازد و جلـوی تشـکیکاِت مشـّککین را بگیـرد. 

ایـن حکـم عقـل اسـت و ایـن هـم حکـم قـرآن کـه می فرمایـد: 

>حـق و باطـل را بـا هـم میامیزیـد ]کـه مطلـب را برای مردم مشـتبه سـازید[ 

و حـق را کتمـان نکنیـد ]در حالـی[ کـه خودتـان آن را ]خـوب[ می دانیـد و 

می شناسـید<.1 

باطـل را در لبـاس حـق جلـوه ندهیـد. لبـاس حـق را بـر انـدام باطـل نپوشـانید، 

ایـن،  نتواننـد حـق و باطـل را خـوب بشناسـند.  خـاک در چشـم مـردم نپاشـید کـه 

کتمـان حـق اسـت و کتمـان حـق، گنـاه بزرگـی اسـت و خیانتـی بـس عظیـم بـه مـردم 

جلوگیـری  و  ـی 
ّ
مل اّتحـاد  و  اسـالمی  وحـدت  حفـظ  از  گوناگـون  عناویـن  تحـت  کـه 

از ایجـاد تفرقـه و اختـالف و... سـبب تعطیـل یـا کمرنـگ شـدن وظیفـه ی تحقیـق 

مذهبـی شـده اسـت، در صورتـی کـه تحقیـق مذهبـی هیچگونـه ربطـی بـه وحـدت 

ُموَن<.
َ
َحّقَ َو أْنُتْم َتْعل

ْ
باِطِل َو َتْكُتُموا ال

ْ
َحّقَ ِبال

ْ
ِبُسوا ال

ْ
1. سوره بقره، آیه 42؛ >َو ال َتل
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ـت کـه 
ّ
اّتحـاد در میـان یـک مل بـا هـم ندارنـد. وحـدت و  نـدارد و منافاتـی  اّتحـاد  و 

ت در دنیاسـت، باید در جای خود محفوظ باشـد و تحقیق 
ّ
سـبب نیرومندی آن مل

ـت در عالـم پـس از مـرگ اسـت بایـد بـا 
ّ
مذهبـی هـم کـه سـبب حیـات ابـدی آن مل

کمـال رونـق و وسـعت در جریـان باشـد. 

آیا اعراب جاهلی توانستند مشابه قرآن، کالمی بیاورند؟ 

تاریـخ اسـالم نشـان می دهـد کـه بـه میدان آمدند و معلوم بود کـه وقتی قرآن آنها را 

دعـوت کـرد کـه ایـن کار را بکنیـد، قطعـًا می آینـد. آنهـا هـم سـخنورانی داشـتند که در 

فـّن سـخن خیلـی زبردسـت بودنـد. قصیده سـرایی ها داشـتند. بـا جسـارت آمدنـد؛ 

ولی شکسـت خوردند. در تاریخ اسـالم آمده اسـت که در طول این 14 قرن بسـیاری 

بـرای مبـارزه بـا قـرآن آمده انـد، ولـی شکسـت خـورده و رسـوایی بـه بـار آورده انـد. یکی 

اب« اسـت کـه در زمـان خـود پیغمبـر اکـرم؟ص؟ مّدعـی نبـّوت 
ّ

از آنهـا »ُمَسـْیلمه ی کـذ

بـود. ایـن فـرد بـه میـدان آمـد و اّدعـای نبـّوت کـرد و کتابـی هم با خـود آورد و بـه مقابله 

بـا قـرآن پرداخـت و از جملـه خواسـت مشـابه سـوره ی فیـل کلماتـی بیـاورد. در قـرآن 

کریـم در سـوره ی فیـل داریم: 

>آیـا ندیـدی خـدای تـو بـا اصحـاب فیل ]سـپاه ابرهه[ چه کـرد؟ آیا کید و 

تدبیـری را کـه بـرای خـراب کـردن کعبـه اندیشـیده بودنـد خـراب نکرد؟ بر 

آنها مرغان ابابیل را فرسـتاد تا آن سـپاه را به سـنگ های سّجیل سنگباران 

کننـد و تنشـان را چـون علفی زیـر دندان های حیوان، خـرد گردانید<.1 

ْیِهْم 
َ
ْرَسَل َعل

َ
َکْیَدُهْم ِفي َتْضِلیٍل * َوأ ْم َیْجَعْل 

َ
ل
َ
ِفیِل * أ

ْ
ْصَحاِب ال

َ
َك ِبأ ّبُ َعَل َر

َ
ْم َتَر َکْیَف ف

َ
ل
َ
1. سوره فیل، آیات 1 تا 5؛ >أ

ُکوٍل<.
ْ
َکَعْصٍف َمأ ُهْم 

َ
َجَعل

َ
یٍل * ف َباِبیَل * َتْرِمیِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسِجّ

َ
َطْیًرا أ
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حکایـت  تاریخـی  واقعیـت  یـک  از  محتواسـت.  پـر  و  زیبـا  کلمـات  ایـن  چقـدر 

می کنـد و قـدرت قّهـار خـدا را نشـان می دهـد. می گویـد: عـّده ای بـا فیـل بـرای ویـران 

کوچـک  پرنـده ی  چندیـن  کـرد؟  چـه  آنهـا  بـا  خـدا  کـه  دیدیـد  آمدنـد.  کعبـه  کـردن 

ماننـد پرسـتو بـاالی سرشـان فرسـتاد. هـر کـدام سـه سـنگریزه بـه انـدازه ی یـک نخـود 

همراهشـان بـود. یکـی در منقارشـان و دو تـا هـم در پنجه هایشـان. اینهـا بـاالی سـر آن 

اصحـاب فیـل آمدنـد و سـنگریزه ها را روی سرشـان ریختنـد و آنهـا را کوبیدنـد و بـه 

صـورت تـوده ی کاه در آوردنـد. ایـن سـوره بـه ایـن مطلـب اشـاره می کنـد کـه خیلـی با 

جاللـت و پـر محتواسـت. 

آن مـرد هـم خواسـت بـه مبـارزه با این سـوره برود. چیزی از پیش خودش درسـت 

کرد که رسـوایی به همراه داشـت و حرف مسـخره  ای شـد. او گفت: 

ُخْرُطـوٌم  َوبیـٌل *  َو  َذَنـٌب  ـُه 
َ
ل فیـُل * 

ْ
ال َمـا  أْدَریـک  َو مـا  فیـُل * 

ْ
ال َمـا  فیـُل 

ْ
ل
َ
»ا

َطویـٌل«؛ 

اّواًل کلماتـش را از خـود قـرآن گرفتـه اسـت، بـرای اینکـه »الفیـل« در قرآن و سـوره ی 

ـُة<؛ خرطوم هم 
َ
َحاّق

ْ
فیـل اسـت. >مـا ادریـک< هـم در قـرآن اسـت: >َو مـا أْدَریک َمـا ال

ـک 
َ
 ل

َ
ُخْرُطـوِم<؛ >طویـل< هـم در قـرآن اسـت: >إّن

ْ
ـی ال

َ
در قـرآن اسـت: >َسَنِسـُمُه َعل

هـاِر َسـْبحًا َطِویـاًل<؛ مفرداتـش از قـرآن اسـت. ترکیبـی از خـود سـاخته کـه چیـز  ِفـی الّنَ

فیـُل«؛ فیـل، چـه 
ْ
فیـُل َو مـا َاْدریـک َمـا ال

ْ
فیـُل َماال

ْ
مضحکـی از آب درآمـده اسـت. »َال

ـُه َذَنـٌب َوبیـٌل َو ُخْرُطـوٌم َطویـٌل«؛ ُدمی ضخیـم و خرطومی 
َ
دانـی کـه فیـل چیسـت؟ »ل

دراز دارد. آیـا در مقابـل آن سـوره ی پرمحتـوا ایـن مسـخره نیسـت؟ 

بار دیگر خواست به جنگ سوره ی عادیات برود که قرآن کریم می فرماید: 

>سـوگند به اسـبان دونده ای که نفس زنان ]به سـوی میدان جهاد[ پیش 

می رونـد و سـوگند بـه آنهـا کـه ]بـر اثـر برخـورد سم هاشـان بـه سـنگ های 

بیابـان[ جرّقه هـای آتـش می افروزنـد و بـا دمیـدن صبـح بـر دشـمن یـورش 
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میـان  در  ناگهـان  و  می سـازند  پراکنـده  سـو  هـر  بـه  غبـار  و  گـرد  و  می برنـد 

دشـمن قـرار می گیرنـد کـه انسـان در برابـر خدایـش ناسـپاس اسـت...<.1 

ایـن سـوره راجـع بـه عظمـت جهـاد اسـت و بـه قداسـت آن اسـب هایی اشـاره 

می کنـد کـه سـربازان را بـه میـدان جهـاد می برنـد. تـا آنجـا کـه مـورد سـوگند خـدا قـرار 

بیـان می کنـد و  را  ایـن مطلـب بسـیار مهّمـی اسـت. عـّزت آوری جهـاد  و  گرفته انـد 

از ایـن راه، اّمـت اسـالمی را تشـویق بـه جهـاد می کنـد. حـاال آن مـرد ریاسـت طلب 

کـه بـه جنـگ همیـن سـوره آمـده بـود، سـوره ای درسـت کـرده کـه راجـع بـه خـوردن و 

اسـت:  شـکم خوارگی 

ا�تِ  �ن عاحبِ
ْ
ال

َ  * �ن
ً
ا ا�تِ َ�ْح�ن لطاِح�ن

ْ
ا

َ  * �ن
ً
�اِ�د��تِ َحْصد�

ْ
ال

َ  * �ن
ً
ر�

دنْ ر��تِ �بَ ادنِ �ب
ْ
»َو �ل

«؛ 
ً
ما �تْ

َ
ما�تِ ل  * و �للّا�تِ

ً
ْرد�

َ اِرد��تِ �ش ّ  *  َو �ل�ش
ً
� رن �بْ

��تِ حنَ رن ا�بِ �ن
ْ

 َو �ل
ً
ا �ن َعحبْ

بعـد  و  می کننـد  درو  بعـد  و  می افشـانند  دانـه  کـه  کشـاورزانی  بـه  »قسـم 

خرمـن می زننـد و آنـگاه دانه هـا را آرد می کننـد و سـپس خمیـر می کننـد و 

لقمـه می زننـد«.  و سـرانجام  تریـد درسـت می کننـد  بعـد  و  نـان می پزنـد 

ــد  ــا چن ــود. ب ــا ب ــی توان ــم خیل ــخنوری ه ــد و در س ــردی ملح ــاء م ــی العوج ــن اب اب

نفــر از همفکرانــش در مکــه و در کنــار کعبــه اجتمــاع کردنــد. چهــار نفــر بودنــد؛ بــا هــم 

ــرآن درســت  ــد کــه چیــزی ماننــد ق ــن کردن ــا یــک ســال وقــت معّی پیمــان بســتند و ت

کننــد. قــرار شــد یــک ســال بعــد در همیــن جــا حاضــر شــوند و آورده هــای خــود را 

بخواننــد. بعــد از یــک ســال آمدنــد و در همان جــا اجتمــاع کردنــد. ســاخته های 

ــد.  ــم خواندن ــرای ه ــود را ب خ

یکـی گفـت: مـن وقتـی بـه ایـن آیـه رسـیدم، دیـدم نمی توانـم بـا قـرآن مبـارزه کنـم. 

خـود را در زمیـن دیـدم و آن را در آسـمان: 

 *  
ً
َنْقعا ِبِه  أَثْرَن 

َ
ف  *  

ً
ُمِغیراِت ُصْبحا

ْ
ال

َ
ف  *  

ً
َقْدحا یاِت  ُموِر

ْ
ال

َ
*  ف  

ً
عاِدیاِت َضْبحا

ْ
ال >َو  تا 6؛   1 آیات  1. سوره عادیات، 

كُنوٌد...<؛
َ
ِه ل ْنساَن ِلَرّبِ

ْ
 اإل

َ
 * إّن

ً
َوَسْطَن ِبِه َجْمعا

َ
ف
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ْمُر َو 
أ
ا

ْ
ی �ل �نِ

ماُء َو �تُ
ْ
 �ل

�نَ �ی ِلِع� َو عنِ
�تْ
أ
ا َسماُء � ِع� ماَء ک َو �ی

َ
ل  ��بْ

ْر�نُ
أ
ا � َل �ی �ی >َو �تِ

<؛1  �نَ اِلِم�ی
َ ْوِم �لطنّ �تَ

ْ
 ِلل

ً
ْعد� ُ َل �ب �ی وِد� َو �تِ ُ

�ب
ْ

ی �ل
َ

َو�تْ َعل �ْس�تَ

دیـدم  بیـاورم،  الفاظـش،  حیـث  از  حّداقـّل  آیـه،  ایـن  ماننـد  خواسـتم  چنـد  هـر 

نمی توانـم. دسـت برداشـتم و خـودم را عاجـز دیـدم. دیگـری گفـت: مـن هـم وقتـی بـه 

ایـن آیـه در سـوره ی یوسـف رسـیدم کـه می فرمایـد: 

ا...<؛2  �یّ �بِ
نَ

ُصو� �
َ
ل ُه �نَ ُسو� ِم�نْ

أ
ا �ی

ا �ْس�تَ ّمَ
َ
ل

>�نَ

دیـدم نمی توانـم وارد ایـن میـدان شـوم. مـن هـم دسـت برداشـتم. هـر یـک چیـزی 

می گفتنـد و از مبـارزه بـا قـرآن اظهـار عجـز می کردنـد. در همیـن اثنـا حضـرت امـام 

صـادق؟ع؟ از کنـار مجمـع اینهـا می گذشـت. توقّفـی کرد و نگاهی بـه آن جمع فرمود 

و ایـن آیـه را خوانـد: 

>بگــو اگــر انــس و ّجــن اجتمــاع کننــد بــر اینکــه ماننــد ایــن قــرآن را بیاورنــد 

نمی تواننــد ماننــد آن را بیاورنــد اگــر چــه برخــی پشــتیبان برخــی دیگــر 
باشــند<.3

اینهـا بـه هـم نـگاه کردنـد و گفتنـد: عجـب ! از کار مـا آگاه بـوده و از فکـر مـا خبـر 

می دهـد کـه مـا چـه می خواسـتیم بکنیـم و جواب ما را نیز از خود قـرآن داد که اگر جّن 

و انـس بـا هـم جمـع شـوند، نخواهنـد توانسـت ماننـد آن را بیاورنـد. آری سـخنوران 

نامـی عـرب بـا هـم دانایـی و توانایـی خـود توانسـتند آیـه ای ماننـد قـرآن بیاورنـد و بـه 

عجـز خـود اعتـراف کردنـد.

1. سوره هود، آیۀ 44.
2. سوره يوسف، آیۀ  80. 

کاَن  ْو 
َ
ُقْرآِن ال یأُتوَن ِبِمْثِلِه َو ل

ْ
ا ال

َ
ِجّنُ َعلى  أْن یأُتوا ِبِمْثِل هذ

ْ
ِئِن اْجَتَمَعِت ااِلْنُس َو ال

َ
3. سوره اسراء، آیۀ 88؛ >ُقْل ل

.>
ً
َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیرا
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آیا قرآن کریم به تنهایی می تواند هدایتگر اّمت باشد؟

ما باید توّجه کامل داشـته باشـیم که کسـانی در میان ما پیدا شـده اند که پیوسـته 

داِد قـرآن می زننـد و می گوینـد: قـرآن، قـرآن. مجالسـی بـه نـام بحث هـای قرآنـی برگـزار 

می کننـد و می گوینـد: کتـاب دینـی مـا قـرآن اسـت و مـا می خواهیـم حقایـق دینـی 

خود را از کتاب دینی مان به دسـت آوریم ولی اصاًل سـخنی از اهل بیت رسـول؟ص؟ 

بـه میـان نمی آورنـد. البّتـه ایـن تازگـی نـدارد. پسـر خّطاب، اّول کسـی بود کـه این فکر 

شـیطانی را در میـان اّمـت اسـالمی القـا کـرد و اّول کسـی بـود که گفت »َحْسـُبنا کتاُب 

اهلِل«؛ »قـرآن بـرای مـا کافـی اسـت« و نیـازی بـه علـی نداریـم. کسـانی هـم کـه بـه قـول 

خـود روشـنفکرند و جلسـه تشـکیل می دهنـد و جوانـان نـا پختـه و خـام را دور خـود 

جمـع کـرده و قـرآن، قـرآن می کننـد، دنبالـه رو عمـر بـن خّطابنـد و می خواهنـد مـرام 

کهنـه و پوسـیده ی او را تجدیـد نمـوده و فکـر شـیطانی او را ترویـج کننـد. اگـر راسـت 

می گوینـد و تابـع قرآننـد، ایـن قـرآن اسـت کـه می فرمایـد: 
>آنچه که پیامبر آورده، آن را بگیرید<.1

این قرآن است که بیان پیامبر را الزم ال ینفک خود نشان داده و می گوید: 

>مـا قـرآن را بـه تـو نـازل کردیم که تو آن را برای مـردم بیان کنی و مجمالت 

آن را تبیین نمایی<.2 

َحّقُ 
ْ
حـال، وقتـی بیـان پیامبـر به حکم قرآن حّجت اسـت همو فرموده اسـت: » َال

َحـّقُ َمَع َعِلی کیَف ما داَر«؛3 اگر واقعًا شـما راسـت 
ْ
َحـّقِ یـُدوُر ال

ْ
َمـَع َعِلـّیٍ َو َعِلـّیٌ َمـَع ال

می گوییـد و می خواهیـد بـرادر باشـید پـس بـه حـق برگردیـد و بـر محـور حـق بچرخیـد؛ 

وُه...<.
ُ

ُخذ
َ
 ف

ُ
ُسول کُم الّرَ 1. سوره حشر، آیۀ 7؛ >...ما آتا

یِهْم...<. 
َ
 إل

َ
ل اِس ما ُنّزِ کَر ِلُتَبیَن ِللّنَ ِ

ّ
یک الذ

َ
نا إل

ْ
2. سوره نحل؛ آیۀ 44؛ >...َو أْنَزل

3.  اإلحتجاج على أهل اللجاج )طبرسى(، ج  1، ص 133.
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اگـر نـه، روح قـرآن را کنـار زدن و جسـم آن را گرفتـن که حق نیسـت! 

از او هــم معاویــه آن را تعقیــب کــرد. در  پســر خّطــاب ایــن حــرف را زد و بعــد 

جنــگ صّفیــن قــرآن را بــاال بردنــد و گفتنــد: مــا اهــل قــرآن هســتیم. مــردم نــادان 

نیــز گــول همیــن را خوردنــد و گفتنــد: مــا بــا قــرآن و اهــل قــرآن نمی جنگیم!لــذا بــه 

روی علــی؟ع؟ شمشــیر کشــیدند و گفتنــد: بایــد دســتور بدهــی مالــک اشــتر کــه هــم 

ــا لشــکر معاویــه می جنگــد و اندکــی مانــده کــه بــه خیمــه ی معاویــه برســد و  اکنــون ب

ریشــه ی فســاد را برکنــد، برگــردد؛ اگــر بــر نگــردد و جنــگ تعطیــل نشــود تــو را می کشــیم. 

ــم  ــد ه ــردد و بع ــک برگ ــه مال ــام داد ک ــت، پیغ ــاره ای نیس ــد چ ــن ؟ع؟ دی امیرالمؤمنی

ناچــار، تــن بــه حکمّیــت داد و آن بدبختی هــا کــه می دانیــم، پیــش آمــد. خــوارج 

نهــروان نیــز بــه قــول خــوْد اهــل قــرآن بودنــد، نمازشــب خوان و قاریــان قــرآن بودنــد. 

مــردم نادانــی هــم کــه دور امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بودنــد گفتنــد: مــا بــا نمــاز شــب خوان ها 

و قاریــان قــرآن نمی  جنگیــم. 

خالصــه؛ روح قــرآن را کنــار زدنــد و جســم قــرآن را چســبیدند و گفتنــد: »َحْســُبنا 

کتــاُب اهلِل« مــا هســتیم و کتــاب اهلل؛ مرجــِع ُمطــاع مــا، خــوِد قــرآن اســت و بــس. لــذا 

ــا خــوارج نهــروان صحبــت می کنــی:  ــه ابــن عّبــاس می فرمــود: وقتــی ب مــوال؟ع؟ ب

یاتـی دو پهلـو و چنـد 
ّ
»بـا آنهـا بـه آیـات قـرآن اسـتدالل نکـن. زیـرا قـرآن کل

پهلـو دارد، تـو می گویـی و آنهـا می گوینـد«.1 

هـر آیـه بـه چنـد معنـی ممکـن اسـت تفسـیر شـود. تـو معنایـی را از آیـه می گیـری و 

آنهـا معنـای دیگـری را و سـخن بـه درازا می کشـد و نتیجـه بخـش نمی شـود. 

»با بیان پیامبر که نّص است با آنها صحبت کن«.2 

وَن«. 
ُ
 َو یُقول

ُ
 ُذو ُوُجوٍه َتُقول

ٌ
ُقْرآَن َحّمال

ْ
 ال

َ
إّن

َ
ُقْرآِن ف

ْ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 465؛ » ال ُتخاِصْمُهْم ِبال

ة«. ّنَ 2. مكاتیب األئمة؟مهع؟، ج  2، ص 11؛ » َولكْن حاِجْجُهْم ِبالّسُ
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بگـو همـان پیامبـر کـه قـرآن را آورده و قـرآن هـم بیـان او را حّجـت دانسـته و او را بـه 

کـر« مرجـع مـردم معّرفـی کـرده و فرموده اسـت: 
ّ

عنـوان »اهـل الذ

»هر چه را که نمی دانید از دانای آن بپرسید«.1 

«؛ وقتی بیان  َحـّقُ َمَع َعِلـّیٍ
ْ
َحـّقِ َو ال

ْ
آری همـان پیامبـر فرمـوده اسـت: »َعِلـّیٌ َمـَع ال

پیامبـر را بـه میان آوردی: 
»چاره ای نمی بینند جز این که بپذیرند«.2

کرم؟ص؟ سبب جاودانگی معجزه ی رسول ا

می دانیـم کـه تمـام انبیـاء؟مهع؟ هـر کـدام در زمـان خود بـرای اثبات صـدق اّدعای 

نبّوتشـان معجـزه ای داشـتند کـه مناسـب بـا کمـال راقـی و چشـمگیر زمانشـان بـود. 

و سـاحرها  رواج داشـت  ِسـْحر  کـه  بـود  زمانـی  در  نبـّوت حضـرت موسـی؟ع؟  مثـاًل 

طبقـه ی ممتـازی بودنـد. آن حضـرت معجـزه ی خـود را مناسـب بـا ِسـْحر سـاحران 

نشـان داد. البّتـه سـحر نبـود، ولـی شـبیه کار آنهـا بود. وقتـی آنها تشـخیص می دادند 

که این حّق اسـت و تسـلیم می شـدند، بقیه ی طبقات مردم هم تسـلیم می شـدند. 

ایـن بـود کـه وقتـی حضـرت موسـی؟ع؟ عصـا را افکنـد و تبدیـل بـه اژدهـا شـد و تمـام 

سـحر سـاحران را بلعیـد، آنهاتسـلیم شـدند. معلـوم شـد کـه کار او حـّق اسـت. چـون 

آنهـا می فهمیدنـد، رمـوز سـحر دستشـان بـود و فهمیدنـد کـه این کار سـحر نیسـت، از 

مـاورای عالـم طبیعـت بـه او مـدد می رسـد. 

حضـرت عیسـی؟ع؟ در زمانـی مبعـوث بـه نبـّوت شـد کـه طـّب و پزشـکی رواج 

ُموَن«. 
َ
کْنُتْم ال َتْعل کِر إْن  ِ

ّ
وا أْهَل الذ

ُ
اْسَئل

َ
کشف الیقین فى فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟، النص، ص 343؛ »...ف  .1

.»
ً
ْن یِجُدوا َعْنها َمِحیصا

َ
ُهْم ل

َ
إّن

َ
2. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 465؛ » ف
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فوق العـاده داشـت. طبیب هـا در عـالج بیماری هـا کارهـای شـگفت انگیزی از خـود 

نشـان می دادنـد. حضـرت عیسـی؟ع؟ معجـزه ی خـودش را شـبیه کار آنهـا قـرار داد 

کـه بـه بیـان قـرآن، می فرمـود: 

>مـن کـور مـادر زاد را شـفا می دهـم و مبتالیـان بـه بیمـاری َبـَرص را بهبـود 

می بخشـم<.1 

حضـرت عیسـی؟ع؟ کارهایـی می کـرد کـه از دسـت اطّبـا بـر نمی آمـد. فهمیدنـد 

کـه کار او کار طبیعـی و بشـری نیسـت. 

رسول اکرم؟ص؟ هم در زمانی مبعوث شد که کمال چشمگیر آن زمان، سخنوری 

و قصیده سرایی بود. لذا رسول اکرم؟ص؟ معجزه اش را از سنخ کالم قرار دادتا آنها 

بفهمند و بدانند که آن رمزی که در سخن رسول اکرم؟ص؟ هست، در سخن طبیعی 

و بشری نیست؛ بلکه نشأت گرفته از عالم ماورای طبیعی است. تفاوتی که میان 

معجزات انبیای گذشته و معجزه ی پیغمبر خاتم هست، این است که معجزات 

عصای  نیست.  باقی  آن  از  اثری  دیگر  و  بوده  خودشان  زمان  در  و  مقطعی  انبیاء 

حضرت موسی؟ع؟ تا روز قیامت باقی نیست. اثر مرده زنده کردن و شفا دادن کور 

مادرزاد به دست حضرت عیسی؟ع؟ تا روز قیامت باقی نیست، از بین رفته است. 

امروز یهود و نصاری  با چه دلیلی می توانند نبّوت پیغمبرشان را اثبات کنند؟ 

سلف  انبیای  نبّوت  به  ایمان  اگر  ما  ندارند.  دست  در  معجزه ای  و  آیت  نوع  هیچ 

داریم، از طریق قرآن داریم. چون قرآن فرموده که آنها پیغمبران مبعوث از جانب خدا 

بوده اند، ما هم معتقدیم که بوده اند. معجزات آنها تنها در زمان خودشان بوده و زبان 

هم نداشته است. یعنی پیغمبر در کنارش بوده و آن را پیغمبر توجیه می کرده است. 

ولـی قـرآن کریـم معجـزه ای اسـت کـه تـا روز قیامـت در میان بشـر هسـت و خودش 

ْبَرَص...<.
ْ

کَمَه َو األ
ْ

ْبِرُئ األ
ُ
1. سوره آل عمران، آیۀ  49؛ >... ا
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هـم گویاسـت. نیـازی نـدارد کـه پیغمبـر در کنـارش باشـد و توجیهـش کند. خـوِد قرآن 

اثبـات می کنـد.  را  قومـی اعجـاز خـودش  هـر  بـرای  و  زمانـی  هـر  و در  معجـزه اسـت 

اعجـاز یعنـی اینکـه کسـی کار خارق العـاده ای انجـام دهـد کـه دیگـران، حّتـی نوابـغ 

اعجـازش،  ایـن  بـا  فـرد، همزمـان  ایـن  و  انجـام دهنـد  را  کار  آن  نتواننـد  عالـم هـم، 

اّدعـای  هـم  انجـام دهـد  کار خارق العـاده  ای  هـم  یعنـی  بکنـد.  هـم  نبـّوت  اّدعـای 

نبـّوت بکنـد و تحـّدی هـم بکنـد. تحـّدی یعنـی مبـارز طلبیـدن. یعنـی بگویـد: اگـر 

شـما هـم می توانیـد ماننـد ایـن کار را انجام دهید. لـذا پیامبراکرم؟ص؟ با بیانی بسـیار 

قاطـع و صریـح و در عیـن حـال محـّرک بـه گونـه ای حـرف مـی زد که بـه رگ غیرت آنها 

بـر بخـورد و بـه میـدان بیاینـد و کار خـود را نشـان بدهنـد. پیامبـر؟ص؟ به طـور قاطـع و 

صریـح معجـزه بـودن کار خـود را علـی  رئوس االشـهاد و بـا کمـال قاطعّیـت تحـّدی 

می کنـد. در ایـن آیـه دّقـت فرماییـد: 

>بگو اگر انس و جّن با هم اجتماع کنند بر اینکه مانند این قرآن را بیاورند 

نخواهند توانست؛ هر چند بعضی پشتیبان بعضی دیگر باشند<.1 

ایـن را فقـط آن روز نگفتـه اسـت. پشـت پرده هم نگفته اسـت. علنـًا گفته و امروز 

هـم می گویـد. امـروز هـم از طریـق انـواع دسـتگاه های فرسـتنده بـه همـه جـای عالـم 

ارسـال می شـود. همـه را دعـوت می کند. همه ی دانشـمندان و متفّکـران و صاحبان 

عقـل و درایـت را بـه مبـارزه دعـوت می کنـد. دعوت قرآن تا آخریـن روز عمر دنیا ادامه 

دارد و از همـه ی طبقـات و گروه هـای بشـری دعـوت می کنـد. 

در سـوره ی هود قدری با آنها مماشـات می کند و می گوید: نخواسـتم به اندازه ی 

همـه ی قـرآن بیاورید. به اندازه ی ده سـوره بیاورید: 

>یا می گویند این ]قرآن[ را به دروغ ]به خدا[ نسبت داده است. بگو اگر 

کاَن  ْو 
َ
ُقْرآِن ال یأُتوَن ِبِمْثِلِه َو ل

ْ
ا ال

َ
ُتوا ِبِمْثِل هذ

ْ
ى  أْن یأ

َ
ِجّنُ َعل

ْ
ِئِن اْجَتَمَعِت ااِلْنُس َو ال

َ
1. سوره اسراء، آیۀ 88؛ >ُقْل ل

.>
ً
َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیرا
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راست می گویید شما هم ده سوره همانند این سوره های دروغین بیاورید 

و تمام کسانی را که می توانید غیر از خدا ]برای این کار[ دعوت کنید<.1 

اینهـا می گوینـد تـو قـرآن را از خـود سـاخته ای و بـه خـدا نسـبت داده ای. قـرآن از 

جانـب خـدا نـازل نشـده و محصـول فکـر خـودت اسـت. می گوینـد تـو بـه خـدا افتـرا 

بشـر  اگـر  و  بگـو شـما هـم مثـل مـن بشـر هسـتید  ایـن طـور معتقدنـد،  اگـر  بسـته ای. 

می توانـد ماننـد ایـن کتـاب را بیـاورد، شـما هـم کـه بشـرید، عقـل و فکـر داریـد و در 

سـخنوری تواناییـد، مثـل مـن بـه انـدازه ی ده سـوره از ایـن قـرآن بیاوریـد. اگـر مـن بـه 

خدا افترا بسـته ام، شـما هم این کار را بکنید. هر کسـی را هم که می خواهید دعوت 

کنیـد تـا کمکتـان کنـد. جـز خـدا، همـه  ی مـردم را هـم دعـوت کنیـد. 

بـار دیگـر در سـوره ی بقـره تنـّزل کـرده که ده سـوره هم نخواسـتیم، به انـدازه ی یک 

سـوره بیاوریـد. ایـن دیگـر کوبنده تـر اسـت و تهدید نیز همراهش هسـت: 

>اگـر شـما در ایـن کتـاب شـّک داریـد کـه از جانـب خداسـت و معتقدیـد 

قـرآن  ایـن  از  یـک سـوره  انـدازه ی  بـه  را سـاخته ام، شـما هـم  آن  مـن  کـه 

بسـازید. شـما هـم مثـل مـن بشـوید. ماننـد همـه  ی قـرآن را نخواسـتیم؛ 

ماننـد ده سـوره هـم نخواسـتیم؛ بـه مقـدار یـک سـوره بیاوریـد...<.2 

قــرآن 114 ســوره دارد. طوالنی تریــن آنهــا ســوره ی بقــره اســت کــه 286 آیــه دارد 

ــاه بیشــتر نیســت. مثــل ایــن  ــر کــه ســه جملــه ی کوت و کوچک تریــن آنهــا ســوره ی کوث

ــد:  ســوره بیاوری

ُر<؛3  �تَ ْ �ب
أ
ا

ْ
ک ُهَو �ل �أَ ا�نِ  سش

�نَّ رْ  * �إ َ�
ک َو ��نْ ِ

ّ َصّلِ ِلَر�ب
ر * �نَ

َ کْو�ش
ْ
اک �ل �ن ْعَط�ی

أ
ا �

َ �نّ >�إ

کْنُتْم  یاٍت َو اْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلِل إْن  أُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَر
َ
َتراُه ُقْل ف

ْ
وَن اف

ُ
1. سوره هود، آیۀ 13؛ >أْم یُقول

صاِدِقیَن<.
أُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َو اْدُعوا ُشَهداَء کْم ِمْن 

َ
ى َعْبِدنا ف

َ
نا َعل

ْ
ل ا َنّزَ یٍب ِمّمَ کْنُتْم ِفى َر 2. سوره بقره، آیات 23 و 24؛ >َو إْن 

يَن<. كاِفِر
ْ
ْت ِلل

َ
ِعّد

ُ
ِحجاَرُة ا

ْ
اُس َو ال ِتى َوُقوُدَها الّنَ

َّ
اَر ال ُقوا الّنَ

َ
اّت

َ
وا ف

ُ
ْن َتْفَعل

َ
وا َو ل

ُ
ْم َتْفَعل

َ
إْن ل

َ
کْنُتْم صاِدِقیَن * ف ُدوِن اهلِل إْن 

کوثر. 3. سوره 
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همفکران خود را هم دعوت کنید. تمام کسانی را که با شما هم اندیشه و هم 

هرگز  که  نتوانستید،  اگر  ولی  بیاورید.  سوره  یک  همانند  و  کنید  جمع  عقیده اند 

نخواهید توانست، پس بترسید و معاند نباشید. آتش جهّنم سر راهتان هست که 

برای کّفار آماده شده. این آیه هم تحّدی می کند، یعنی مبارز می طلبد، هم تهدید 

تعبیر می کند  گونه ای  به  قرآن  بر می خورد.  کّفار  به رگ غیرت  نتیجه،  در  می کند. 

اّولی  با هم دعوا می کنند.  اینکه دو نفر  را تحریک و تشجیع می کند. مثل  آنها  که 

می گوید: من می زنم، می کوبم. دّومی می گوید: اگر مردی بزن! این جمله او را تحریک 

می کند و برای اینکه  مردانگی اش را ثابت کند، قطعًا به میدان می آید.  مشت ها را 

گره می کند، پاها را بر زمین می کوبد و نعره می کشد که: من هستم! مخصوصًا اگر او 

را تهدید کند که من آتشی در وجودت روشن کنم که دود از سرت برخیزد! 

حـال، رسـول اکـرم؟ص؟ چنیـن کـرده اسـت. می فرماید: من این قـرآن را که دلیل بر 

صـدق نبـّوت مـن اسـت آورده ام. اگـر مـرد هسـتید و راسـت می گوییـد، شـما هم مثل 

آن را بیاوریـد. اگـر نیاوردیـد و همچنـان در عنـاد خـود باقـی ماندیـد، در میـان جهّنـم 

خواهیـد سـوخت و خـود شـما آتشـگیره ی آن جهّنـم خواهید شـد. از این بترسـید. 

عـرب جاهلـی خشـن، کـه خیلـی هـم متکّبـر اسـت، طبیعـی اسـت کـه این گونـه 

تحـّدی و تهدیـد بـه رگ غیرتـش بـر می خـورد و او را بـر می انگیـزد کـه بـه میـدان بیاید و 

لـذا اّدعـا کردنـد کـه مـا هـم می توانیم: 

>می گوینـد: شـنیدیم. مـا هم اگر بخواهیـم مثل همین را می گوییم. گفتند: 

اینهـا افسـانه اسـت. اگـر افسـانه اسـت، شـما هـم مثـل ایـن افسـانه ها را 

بیاورید<.1 

بـرای اثبـات جاودانـه بـودن معجزه ی پیغمبر اکرم؟ص؟ سـخن بسـیار اسـت که به 

همین مقدار بسـنده می شـود.

ِلیَن<. ّوَ
ْ

 أساِطیُر األ
ّ
نا ِمْثَل هذا إْن هذا إال

ْ
ُقل

َ
ْو َنشاُء ل

َ
وا َقْد َسِمْعنا ل

ُ
یِهْم آیاُتنا قال

َ
1. سوره انفال، آیۀ 31؛ >َو إذا ُتْتلى  َعل
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سبب بی تأثیر بودن قرآن بر جان و روان ما!

خداوند متعال زمیِن جان مرده ی انسان را با فرود آوردن آِب وحی قرآنی حیات 

می بخشد. بر این اساس باید مسلمانان مّدعی پیروی از قرآن، اندکی به خود بیایند 

و بیندیشند اکنون که قرآن در میان ما هست و بحمداهلل صدای قرآن از رسانه های 

قاریان  ما  کودکان  حّتی  و  زنان  و  مردان  میان  در  می رسد،  گوش  به  خارج  و  داخل 

قرآن و بعضًا حافظان قرآن فراوان به وجود آمده اند و خدا را شکر که رو به افزایش هم 

می باشد، ولی در عین حال از این جهت متأّسفیم که افراد تربیت یافته ی در مکتب 

قرآن از لحاظ افکار و اخالق و عمل بسیار کم داریم! آیا نباید بیندیشیم که چرا چنین 

ت قرآنی به معنای واقعی نشده ایم و نمی شویم. ما که عالوه بر 
ّ
هستیم، چرا یک مل

قرآن، مجالس و محافل دعای کمیل و ندبه و زیارت عاشورا و جامعه بسیار داریم، 

پس چرا از این همه عوامل اثرگذار اثر نمی گیریم. 

خنثـی  عوامـل  مـا  اینکـه  سـؤال  ایـن  جـواب  در  می رسـد  به نظـر  مناسـب  آنچـه 

کننده ی عوامل اثرگذار در زندگی فراوان داریم و آنچنان که قباًل عرض شـده اسـت، 

ریشـه اش عدم اّتباع عملی از دسـتورات آسـمانی قرآن اسـت و عمده اش بی پروایی 

در ارتـکاب گناهـان و معاصـی اسـت کـه زمیـن جـان و قلـب آدمـی را از صالحّیـت 

اثرپذیـری از آب وحـی الهـی می انـدازد. چـون قـرآن اگـر یـک جـا فرمـوده اسـت: 

و  زنـده می کنیـم  را  آن  و  مـرده و خشـک آب می ریزیـم  زمیـن  بـه  مـا   ...<

می سـازیم<.1  خـّرم  و  سرسـبز 

در یک جای دیگر هم فرموده است: 

>زمیـِن پاکیـزه و خـاک شـیرین آمـاده ی رویـش اسـت کـه گیاهـش بـه اذن 

خدایـش می رویـد، اّمـا زمیـن شـوره زار و خـاک نامناسـب جز خـس و خار از 

ْوٍج َبِهیٍج<. ُکّلِ َز َبْت َو أْنَبَتْت ِمْن  ْت َو َر ماَء اْهَتّزَ
ْ
یَها ال

َ
نا َعل

ْ
إذا أْنَزل

َ
ْرَض هاِمَدًة ف

َ
ال

ْ
1. سوره حج، آیۀ 5؛ >...َتَری ا
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آن چیـزی بیـرون نمی آیـد...<.1

زمیـن جـان آدمیـان نیـز اگـر بـر اثـر اّتباع عملی از دسـتورات آسـمانی قـرآن طهارت 

و صفـای خـاّص بـه خـود را بـه دسـت آورده باشـد، از ریـزش بـاران معـارف و مواعـظ 

قـرآن زنـده می شـود و گل هـای تقـوا و فضیلـت از تمـام ابعـاد وجـودش بـارز می گـردد و 

در غیـر ایـن صـورت، زمیـن قلـب آدمـی همچـون زمیـن شـوره زاری خواهـد بـود که جز 

خـس و خـار جنبه هـای حیوانـی از ابعـاد وجـودش چیـزی تـراوش نخواهـد کـرد. ایـن 

هـم گفتار خداسـت: 

بـرای  اسـت  رحمـت  و  شـفا  موجـب  می کنیـم  نـازل  آنچـه  قـرآن  از  >مـا 

مؤمنـان و اطاعـت کاران ولـی بـرای ظالمـان ]و تجاوزگـران از مـرز بندگـی[ 

نمی افزایـد<.2  تباهـی  و  خسـار  جـز 

این چند جمله موعظه را از امام زین العابدین؟ع؟ بشنویم که می فرماید: 

»ای فرزنـد آدم! تـو پیوسـته رو بـه سـعادت خواهـی بـود مـادام کـه واعظـی 

از درون جـان خـود داشـته باشـی«.3 

یعنی، بر اثر اّتباع عملی از دستورات دینی و پرهیز از گناهان طوری شده باشی 

که همیشه خود را در محضر خدا می بینی و جز اطاعت فرمان خدا هیچ وظیفه ای 

از  نفرت  آنچنان  گناه،  صحنه ی  آمدن  پیش  هنگام  به  و  نمی شناسی  خود  برای 

آن در خویش احساس می کنی که گویی یک پلیس مخفی مراقب رفتار و گفتار تو 

می باشد و یا واعظی از درون وجودت روی منبر نشسته و مرّتب به تو می گوید این 

نگاه را نکن، آن حرف را نزن، آن لقمه را نخور و آن معامله را انجام نده و...

البّتـه مـا مجالـس وعـظ و نصیحـت داریم و باید هم داشـته باشـیم و حّداقل باید 

 .>...
ً
 َنِكدا

ّ
ِذی َخُبَث ال یْخُرُج إال

َّ
ِه َو ال ّبِ یُب یْخُرُج َنباُتُه ِبإْذِن َر ُد الّطَ

َ
َبل

ْ
1. سوره اعراف، آیۀ 58؛ >َو ال

 .>
ً
 َخسارا

ّ
اِلِمیَن إال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال يِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 2. سوره اسراء، آیۀ 82؛ >َو ُنَنّزِ

َک واِعٌظ ِمْن َنْفِسَک«. 
َ
کاَن ل  ِبَخیٍر ما 

ُ
َک ال َتزال

َ
3. تحف العقول، النص، ص 280؛ » ِاْبَن آَدَم ِاّن
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در هفتـه یـک بـار هـم که شـده در آن مجالس شـرکت کنیم ولی بدانیـم که تنها واعظ 

بیرونـی، کافـی در اصـالح جـان و قلبمـان نمی باشـد! چـرا کـه وعـظ واعـظ بیرونـی، 

همچـون جرّقـه ای اسـت کـه بـه چـراغ قلـب می زنـد و آن را شـعله ور می سـازد، ولـی 

دوام آن شـعله، احتیـاج بـه روغـن خاّصـی در درون آن چـراغ دارد. 

نفتی  چراغ  برقی،  چراغ های  این  جای  به  که  هست  یادمان  گذشته  زمان  در 

داشتیم؛ روغنی داخل چراغدان می ریختند و فتیله ای روی آن بود، یک کبریت که 

می زدیم آن فتیله شعله ور می شد و تا صبح روشن بود. چون از روغن داخل چراغدان 

مدد می گرفت و شعله اش دوام داشت وگرنه جرّقه می زد و خاموش می شد. 

حال چراغ قلب انسان مؤمن نیز احتیاج به روغن خاّص تقوا و حضور در محضر 

احادیث  و  قرآن  آیات  استماع  و  بیرونی  واعظ  وعظ  کبریت  با  وقتی  که  دارد  خدا 

روغن شعله اش  آن  از  گرفتن  مایه  اثر  در  فتیله اش شعله ور گشت،  معصومان؟مهع؟ 

دوام پیدا می کند وگرنه در فاصله ی اندک زمانی بر اثر برخورد با انواع اهواء نفسانی 

شعله اش رو به خاموشی خواهد رفت، از این روست که امام سّجاد؟ع؟ می فرماید: 

»ای فرزنـد! آدم تـو پیوسـته رو بـه سـعادت خواهـی بـود مـادام کـه واعظـی 

از درون جـان خـود داشـته باشـی«.1 

»و همیشه باید به فکر رسیدن به حساب اعمالت باشی«.2 

زیریـن  جامـه ی  و  شـعار  خـدا  از  تـرس  دائمـی  حسابرسـی  آن  اثـر  بـر  »تـا 

چسـبیده ی به قلبت باشـد و پرهیز عملی از گناهان دثار و جامه ی رویین 

گـردد«.3  زندگـی ات 

»ای فرزنـد آدم! تـو سـرانجام می میـری و سـپس برانگیختـه می شـوی و در 

َک واِعٌظ ِمْن َنْفِسَک«.
َ
کاَن ل  ِبَخیٍر ما 

ُ
َک ال َتزال

َ
1. همان؛ » ِاْبَن آَدَم ِاّن

َک«. ُمحاَسَبُة ِمْن َهّمِ
ْ
کاَنِت ال 2. همان؛ » َو ما 

 .»
ً
َک ِدثارا

َ
ُحْزُن ل

ْ
 َو ال

ً
َک ِشعارا

َ
َخْوُف ل

ْ
کاَن ال 3. أمالى )مفید(، ص 110؛ » َو ما 
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پیشـگاه خداونـد؟زع؟ بـرای رسـیدگی بـه حسـاب اعمالـت نگـه داشـته 

می شـوی. اینـک جـواب بـرای آن روز آمـاده کـن«.1 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: 

برداریــد،  توشــه  آخــرت  ســفر  بــرای  و  کنیــد  کار  اســت  باقــی  فرصتــی  تــا  پــس 

ــه و پشــیمانی از گنــاه ســود  ــاال مــی رود و مقبــول واقــع می شــود، توب اکنــون کــه عمــل ب

و  نیــک  اعمــال  نویســندگان  قلم هــای  و  می گــردد  مســتجاب  دعــا  می بخشــد، 

ــت  ــه آف ــن س ــا ای ــوید و ت ــه کار ش ــت ب ــد دس ــی داری ــن مهلت ــا چنی ــت، ت ــد در کار اس ب

ــف  ــام وظای ــرای انج ــد و ب ــتی کنی ــت پیش دس ــده اس ــراغتان نیام ــه س ــش ب زیان بخ

از:  آفــات ســه گانه عبارتنــد  آن  بشــتابید. 

1- عمری که در حال تغییرپذیری است از جوانی به پیری و از توانایی به ناتوانی 

متغیر می گردد. 

2- بیماری و دردی که آدمی را از کار باز می دارد. 

3- مرگی که حیات و زنده بودن را از دست انسان می رباید.2 

بــود بیــدار  خـــفته  ای  بایـــد  چـو مـرگ انـدر آیـد، ز خوفـت چـه سـودکنــون 

بــــیارکنونــت کــه چشــم اســت اشــکی ببــار عـــذری  اســت  دهــان  در  زبــان 

بــدن در  روان  بـــاشد  پیـــوسته  دهـــننـــه  در  زبـــان  گــــردد  همـــواره  نــه 

َنَفــس گرامــی  ایــن  شــمار  قــفـــسغنیمــت  نــــدارد  ارزش  مــرغ  بــی  کــه 

َوْقُت َضیفمکــن عمــر ضایع بــه افســوس و حیف
ْ
کـه فرصت عزیز اسـت َو ال

.»
ً
 َجوابا

َ
ِعّد

َ
ا

َ
 ف

َ
َوَجّل ّکَ َمیٌت َو َمْبُعوٌث َو َموُقوٌف َبیَن یَدی اهلِل َعّزَ

َ
1. تحف العقول، النص، ص  280؛ » ِاْبَن آَدَم ِاّن

 َهاِدَئٌة َو 
ُ

َحال
ْ
َعاُء یْسَمُع َو ال

ُ
ُع َو توبه َتْنَفُع َو الّد

َ
َعَمُل يْرف

ْ
وا َو ال

ُ
اْعَمل

َ
2. نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص  351؛ » ف

.»
ً
 َخاِلسا

ً
 أْو َمْوتا

ً
 َحاِبسا

ً
 أْو َمَرضا

ً
ِکسا  َنا

ً
ْعَماِل ُعُمرا

ْ
یٌة َو َباِدُروا ِباأل ْقالُم َجاِر

ْ
األ
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شرایط اثر گذاری هشدارهای قرآن 

اگر بخواهیم انذار قرآن در دل ما بنشیند باید خشیت1 داشته باشیم. 

آنجـا کـه صحنـه ی گنـاه پیـش آمـد، از خـدا بترسـیم، اگر ایـن طور باشـیم مطمئن 

باشـیم قـرآن مـا را زنـده می کنـد. مـا فـردا بـا همین قـرآن زنـده خواهیم بود و در بهشـت 

و درجـات اعـالی فـردوس بـا همیـن قرآن خواهیم بود. به شـرط اینکه اینطور باشـیم. 

از این قرآن پیروی کنید و خشیت داشته باشید2 و در پی آن: 

>]آنــگاه قــرآن[ بشــارت می دهــد کــه هــم شــما را از آلودگی هایــی کــه 

ــما  ــه ش ــمندی ب ــاداش ارزش ــم و پ ــر کری ــم اج ــد و ه ــاک می کن ــته اید پ داش

می دهــد<.3 

بّچـه ی بازیگـوش را اّول انـذار می کننـد و بعـد بشـارت می دهنـد. اّول می گوینـد 

و  بی سـواد  انسـانی  می شـوی،  بدبخـت  نمی رسـی،  جایـی  بـه  بازیگوشـی  ایـن  بـا 

بی شـخصّیت می شـوی)مرحله ی انـذار( بعـد وقتـی شـروع به درس خوانـدن کرد، به 

او بشـارت می دهنـد و می گوینـد تـو بـا ایـن جدّیت و تالش در امتحان قبول می شـوی 

و بـه مراحـل بـاال دسـت می یابـی. 

همیــن طــور بیمــار را اّول انــذار می کننــد و می گوینــد بــا ایــن ناپرهیــزی کــه می کنــی 

ــا وقتــی کــه پرهیــز کــرد و دارو  می میــری و ایــن مــرض در وجــودت مزمــن می شــود. اّم

خــورد بشــارت می دهنــد کــه بــه زودی بهبــود می یابــی. پــس همیشــه انــذار مقــّدم بــر 

بشــارت اســت و لــذا مــا مســتحّق انــذار هســتیم. اگــر بخواهنــد فقــط بــه مــا بشــارت 

بدهنــد مــا بدتــر می شــویم. ابتــدا بایــد انذارمــان کننــد و بگوینــد ایــن زندگــی کــه شــما 

َغیِب<.
ْ
ْحمَن ِبال کَر َو َخِشى الّرَ ِ

ّ
َبَع الذ

َ
ما ُتْنِذُر َمِن اّت

َ
1. سوره یس، آیۀ 11؛ >إّن

َغیِب<.
ْ
ْحمَن ِبال کَر َو َخِشى الّرَ ِ

ّ
َبَع الذ

َ
2. همان؛ >اّت

یٍم<. کِر ْرُه ِبَمْغِفَرة َو أْجٍر  َبّشِ
َ
3. همان؛ >ف
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داریــد و در کســب و کارتــان بی مباالتــی می کنیــد، بــا ایــن اوضــاع شــما بدبخــت و 

ــام  ــاش تم ــن ب ــه مطمئ ــد ک ــارت دهن ــم بش ــه کردی ــه توب ــوید و زمانی ک ــی می ش جهّنم

گناهــان شــما را می آمرزیــم. مغفــرت، تطهیــر اســت و اجــر کریــم، تنویــر. اّول تطهیــر و 

بعــد تنویــر. یعنــی اّول مــا را از آلودگــی گناهــان تطهیــر می کننــد و بعــد نورانّیــت علــم 

و معــارف در مــا ایجــاد می نمایند.پــس انــذار قــرآن در صورتــی اثــر می گــذارد کــه ایــن 

دو شــرط را داشــته باشــد. 

>مطابق دستورات قرآن عمل کنیم<.1 

در خلــوت )نهان(ازخــدا بترســیم2 و بنــده ای مطیــع باشــیم. در پــی آن بشــارت 

می دهنــد کــه آلودگی هــا و گناهــان شــما را برطــرف می کنیــم. جــان شــما را تطهیــر 

ــا خــدا و محّبــت  ــم و معــارف الهــی و ارتبــاط ب می کنیــم. بعــد هــم نورانّیــت اجــر کری

بیــن بنــده و اولیایــش را بــه مــا می دهنــد تــا برســیم بــه عالــم بــرزخ و محشــر و ایــن 

اعمــال بــرای مــا مجّســم شــود و ِان شــاءاهلل در زیــر ســایه ی مولی المّتقیــن بــه درجــات 

عظیــم بهشــتی برســیم. 

کَر«.  ِ
ّ

َبَع الذ
َ
1. سوره یس، آیۀ 11؛ »اّت

ْحمَن ِبالَغیب«. 2. همان؛ »َخِشى الّرَ
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اعیاد رسمی در اسالم

ایـن افتخـار بـرای دیـن مقـّدس اسـالم و جامعـه ی مسـلمین بـس کـه هرگـز بـرای 

حـوادث و وقایـع جزیـی و احیانـًا مضحـک و غیـر قابـل اعتنـا جشـن نمی گیـرد و روز 

تاریخـی نمی سـازد و زمینـه بـرای اسـراف و تبذیرهای مضّر و مفسـد بوجـود نمی آورد. 

بلکـه ایـن دیـن حکیـم آسـمانی، تنهـا »دو روز« را روز تاریخـی در عالـم اسـالم معّرفـی 

کرده و آن دو روز را به نام »عید« نامیده و مردم را دعوت به انجام مراسـم مخصوص 

فرمـوده اسـت: یکـی روز »عیـد فطـر« اسـت کـه بعـد از انقضـای مـاه مبـارک رمضـان و 

انجـام عبـادت بـزرگ روزه قـرار داده شـده اسـت کـه اّمـت اسـالمی در مـدار عقـل و 

ایمـان افتـاده و در نتیجـه ی تمریـن یـک ماهـه ی کـّف نفـس و خـودداری از ِاعمـال 

شـهوات حیوانـی و گرایـش بـه حـاالت معنوی و مناجات شـبانه روزی بـا خدا، واجد 

ملکـه ی1 تقـوا و انضبـاط همه جانبـه و پرهیـز از گنـاه گردیده انـد. 

قوَن<.  كم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ِذيَن من َقبِلكم ل

َّ
ى ال

َ
کُتَب َعل کما  یاُم  یكُم الّصِ

َ
کِتَب َعل ذيَن آَمنوا 

َّ
يَها ال

َ
1. سوره بقره، آیۀ 183؛ >یا ا
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دیگـر، روز »عیـد قربـان« اسـت کـه بعـد از انجـام قسـمت اعظـم مناسـک حـّج و 

وقوف در عرفات و آشـنایی کامل با خدا و سـپس بیتوته ی در مشـعرالحرام و انقطاع 

خالـق  محّبـت  بحـر  در  گشـتن  فانـی  و  جـان  و  مـال  از  گذشـت  حـّد  تـا  ماسـوی ،  از 

برگـزار می شـود.  سـبحان 

در هـر دو موقـع، انسـان در مسـیر عبودّیـت و اطاعـت فرمـان خـدا افتـاده و شـرف 

آدمـی خـود را بدسـت آورده و از افـق زندگـی حیوانـی بطـور بی نهایـت بـاال رفتـه اسـت 

و جـا دارد جشـن بگیـرد و مسـرور باشـد. 

از اینرو جامعه ی مسـلمین، در این دو روز موّظفند تشـکیل مجامع عمومی داده 

و بـا برگـزاری نمـاز عیـد و انشـاء خطبه ها و سـخنرانی های جامع و پرشـور که متضّمن 

مطالب عالیه ی  اخالقی و اجتماعی است، شوکت عظیم آسمانی خود را در مرئی  

ت هـای 
ّ
و مسـمع دنیـا قـرار بدهنـد و رعـب و سـطوتی از اّتحـاد و بـه هـم پیوسـتگی مل

اسـالمی در قلب دنیای کفر و نفاق بیفکنند و با کشـتن هزارها گاو و گوسـفند و شـتر، 

در روز عیـد قربـان، هـم رمـزی از فـداکاری و جانبـازی در راه خـدا ارائـه دهنـد و هـم بـه 

اسـتعمارگران و ایادی شـیطان اعالم خطر نمایند که ما جوامع اسـالمی، سـالی یک 

روز، »عیـد خـون« می گیریـم و همـه بـا هـم، مّتحـدًا دسـت بـه خـون می آالییـم تـا بـا 

تمرین کشـتن و خون ریختن، نسـبت به دشـمنان و بدخواهان خود، دلی سـخت و 

قلبـی خشـن و روحـی غیـر قابل آشـتی نشـان بدهیـم و در راه دفاع از حریـم دین خود، 

نسـبت بـه احـدی حتـی عزیزترین کسـان خود ابقـاء ننماییم. 

تـی کـه همه سـاله، »عید خـون« دارد و موضوع گذشـت از 
ّ
البّتـه بدیهـی اسـت مل

مـال و جـان در راه دفـاع از حریـم قومیـت خـود را بـه عنـوان یـک امـر مقـّدس دینی، در 

ت 
ّ
صـورت رمـی جمـرات و کشـتن قربانی نشـان داده و تمرین می کنـد، هرگز تن به ذل

و خـواری نخواهـد داد و بـرای نیـل بـه زخـارف دنیـا، زیـر بـار زور و تعـّدی بیگانـگان 

نخواهـد رفـت، بلکـه علی الـّدوام، افـراد مجاهـد و مـردان شـجاع و فـداکار و جان نثـار 

در راه خـدا تحویـل خواهـد داد. 
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در چه شرایطی عید نوروز بر مؤمنان مبارک است؟

باید گفت عید نوروز حاصل یک تحّول جّوی است که در عالم رخ می دهد.

آیـا مـا هـم از مـدار انحرافـی و کجـروی بـه مـدار اعتـدال و میانـه روی در زندگـی عود 

کرده ایـم تـا عید داشـته باشـیم. 

عـود  َشـَتوی  و  صیفـی  انقـالب  و  انحرافـی  مـدار  از  کـه  اسـت  زمیـن  کـره ی  ایـن 

کـرده و در مـدار اعتـدال ربیعـی قـرار گرفتـه و بـا آفتابـش مواجـه گشـته و طبعـًا زنـده و 

شـاداب گردیـده و عیـد گرفتـه اسـت اّمـا مـا چـه کرده ایـم آیـا مـا هـم از کجروی هـا و 

افـراط و تفریط هـا در تمـام شـئون زندگـی دسـت برداشـته بـه صـراط مسـتقیم اعتدال 

افتـاده بـا آفتـاب، وجـود اقـدس امـام زمـان -ارواحنـا فـداه -مواجـه گشـته و از پرتـو نور 

آن خورشـید عالـم انسـان بهـره ای گرفتـه و زنـده و شـاداب و خـّرم گشـته ایم تـا عیـد و 

جشـن گرفتـه بـه هـم مبارکبـاد بگوییـم؟ 

ــه  ــاعت ب ــویم و س ــر می ش ــریعت دورت ــن و ش ــدال دی ــدار اعت ــه روز از م ــه روز ب ــا ک م

ســاعت از آفتــاب زندگی تــان وجــود اقــدس امــام زمــان؟جع؟ فاصلــه می گیریــم و 

ــر ایــن دور افتــادن از آن خورشــید فــروزان، ســرد و یــخ کــرده و افســرده گشــته ایم.  ــر اث ب

و  افــکار  زشــتی  و  اخــالق  فســاد  کــرده،  تاریــک  را  دل هــا  قســاوت،  و  شــقاوت 

ــون  ــالمی را دگرگ ــش اس ــم خوی ــه ی  بزع ــه ی جامع ــره و قیاف ــن چه ــون ای ــال، اکن  اعم

نموده است. 

این قرآن است که می گوید: 

>دل هـای شـما ]بـر اثـر انحـراف از صـراط مسـتقیم دیـن[ قسـاوت گرفتـه، 

شـده  سـخت تر  هـم  آنهـا  از  بلکـه  کوهسـتان[  سـنگ ها]ی  تختـه  بسـان 
اسـت...<.1

 َقْسَوًة...«.
ُ

ِحجاَرِة أْو أَشّد
ْ
َکال ِهى 

َ
وُبُكْم ِمْن َبْعِد ذِلَک ف

ُ
1. سوره بقره، آیۀ 74؛ »ُثّمَ َقَسْت ُقل
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>...پـاره ای از سـنگ ها شـکافته می شـود و نهرهـا از درونـش می جوشـد و 

گاه پـاره ای از آنهـا از خـوف خـدا ]بـر اثر حوادث طبیعی کـه خدا مقّرر کرده 
از فـراز کـوه[ فـرو می افتد...<.1

هـر  کـه  شـده  سـخت تر  نیـز  کوهسـتان  سـنگ های  تختـه  از  شـما  دل هـای  اّمـا 

چـه آیـات الهـی بـر آنهـا خوانـده می شـود، تـکان نمی خورنـد. نـه چشـمه های تقـوا و 

فضیلـت از آنهـا می جوشـد و نـه خوفـی از خـدا در آنهـا به وجـود می آیـد. پس شـما چه 

معیـار و مالکـی بـرای عیـد نـوروز داریـد کـه جشـن می گیریـد و معمـواًل از اّول فروردین تا 

سـیزدهم دگرگونـی در برنامه هـا به وجـود می آوریـد؟

نـو  لبـاس  آنهـا  تقلیـد می کنیـد؟ چـون می بینیـد  بیابـان  از علف هـای  آیـا شـما 

رنگیـن شـده اند؛ شـما هـم خـود  آنهـا  نـو می پوشـید؟  لبـاس  هـم  پوشـیده اند شـما 

را  گوناگـون خـود  بـا عطرهـای  آنهـا خوشـبو شـده اند شـما هـم  رنگیـن می کنیـد؟  را 

خوشـبو می کنیـد. در حالـی کـه آن علـف بیابـان بـه ایـن انسـان خیابـان می خنـدد 

و می گویـد: ای بینـوا، ایـن لبـاس نـو و رنـگ و بـوی خـوب مـن، مـال خـودم اسـت. 

ایـن لبـاس طبیعـی مـن اسـت مـن از اروپـا و آمریـکا ُمـد قـرض نکـرده ام. ایـن طـراوت 

و رنـگ و بـوی خـوش کـه دارم، از درون جانـم می جوشـد، مـن چـون در مـدار اعتـدال 

افتـاده ام و از برنامـه ی خالقـم تبعّیـت می کنـم، او هـم بـه مـن لطـف کـرده و مـرا زنـده 

کـرده و خوشـرنگ و خوشـبویم کـرده اسـت. شـما انسـان ها نیـز اگـر ُعرضـه داریـد مثـل 

مـن باشـید. شـما هـم از برنامـه ی خالـق خـود تبعّیـت کنیـد تـا از درونتـان لبـاس تقـوا 

بجوشـد، رنـگ و بـوی عّفـت و صداقـت و امانـت در سـراپای زندگیتـان بـارز گـردد. 

او که خالق ماست فرموده است: 

>اگـر اهـل ایـن آبادی هـا ایمـان آورده و تقـوا پیشـه می کردنـد مـا درهـای 

ما يْهِبُط ِمْن 
َ
 ِمْنها ل

َ
ماُء َو إّن

ْ
یْخُرُج ِمْنُه ال

َ
ُق ف

َ
ّق

َ
ما یّش

َ
 ِمْنها ل

َ
ْنهاُر َو إّن

ْ
ُر ِمْنُه األ ما یَتَفّجَ

َ
ِحجاَرِة ل

ْ
 ِمَن ال

َ
1. همان؛ »... َو إّن

َخْشیِة اهلِل...«. 
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نعمتشـان  در  غـرق  ]و  می گشـودیم  آنهـا  بـر  زمیـن  و  آسـمان  از  بـرکات 
می کردیـم[...<.1

>...ولی آنها آیات ما را تکذیب کردند و ما هم آنها را به کیفر اعمالشان 

رساندیم<.2 

ایـن کـره ی خاکـی زمیـن کـه جماد اسـت، چـون در عالم خـود تبعّیـت از برنامه ی 

مـن کـرده، مـن هـم متقابـاًل او را مبـارک گردانیـده و غـرق در طـراوت و شـادابی اش 

نمـوده ام، ولـی شـما کـه بـه قـول خـود انسـانید، از برنامـه ی مـن تبعّیـت ننمودیـد، در 

نتیجـه این چنیـن نامبـارک گشـتید و شـادابی و طـراوت فطـری خـود را نیـز از دسـت 

دادیـد، در ایـن ایـام نـوروز شـما خانه تکانـی کردیـد، تارهـای عنکبـوت و گـرد و خـاک 

از در و دیـوار خانه هـای خشـت و گل زدودیـد، اّمـا خانه هـای قلـب و دل همچنـان 

تـار عنکبـوت غفلـت از خـدا باقی مانـده در صورتـی کـه   زیـر گـرد و غبـار شـهوات و 

رسول خدا؟ص؟ فرموده است: 

و  ایـن همـه تغیـر و تحـّول دنیـا  از  »غافل تریـن مـردم آن کسـی اسـت کـه 

انـدرزی نشـنود«.3  و  بـه حالـی، عبـرت نگیـرد  از حالـی  دگرگـون گشـتنش 

ورنـه هــر ذّره ای زبانـی داشـتگوش مـا موعظـت نیوش نبود 

هر بهاری ز پی خزانی داشـتخامه  ی دهر بر شکوفه نوشـت 

عاقل و هوشـمند آن کسـی اسـت که از همین سـاعت تحویل سال عبرت بگیرد 

و سـاعتی هـم بـرای تحویـل جـان خـودش معّیـن کنـد. بـا همـان دّقتـی کـه بـه تحویل 

کـره ی زمیـن اهّمیـت می دهـد کـه در چه سـاعت و چه دقیقه و ثانیه ای سـال تحویل 

بـا همـان دّقـت بـه  می شـود و زمیـن از بـرج ُحـوت بـه بـرج َحَمـل منتقـل می گـردد، 

ْرِض...«. 
َ
ال

ْ
ماِء َو ا یِهْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ

َ
َفَتْحنا َعل

َ
َقوا ل

َ
ُقری  آَمُنوا َو اّت

ْ
 أْهَل ال

َ
ْو أّن

َ
1. سوره اعراف، آیۀ 96؛ »َو ل

کاُنوا یْكِسُبوَن«. ناُهْم ِبما 
ْ

أَخذ
َ
ُبوا ف

َّ
َکذ 2. همان؛ »...لِكْن 

ى  حاٍل«. 
َ
نیا ِمْن حاٍل ِال

ُ
ِعْظ ِمْن َتَغیِر الّد ْم یّتَ

َ
ْغَفُل الّناِس َمْن ل

َ
3. من الیحضره الفقیه، ج4، ص395؛ » ا



ماݣݣݣݣݣعی ٮݦݦݦݦت  ��ب

279

حسـاب تحویـل زمیـن جـان خودش برسـد و ببیند آیا راسـتی زمیـن قلب و دلش هم 

تحّولـی یافتـه یـا خیـر؟ اگـر یافتـه اسـت، آیـا بـه بـرج سـعادت ذکـر و یـاد خـدا متحـّول 

گشـته یـا بـه بـرج شـقاوت غفلـت از خـدا و اعـراض از خـدا متحـّول شـده اسـت. 

روشنفکر واقعی کیست؟

ما  کنونی  جامعه ی  در  که  باشند  متوّجه  باید  ما  عزیز  نوجوان های  و  جوان ها 

اغواگری های شیاطین بسیار فراوان شده است. و باید شدیدًا مراقب باشیم مبادا 

مکتب اهل بیت؟مهع؟ در میان ما کم رنگ ارائه شود. ما بحمد اهلل، قاریان و حافظان 

قرآن زیاد داریم و بسیار درخور تقدیر و تحسین و تکریمند. اینکه در کشور اسالمی 

ولی  و سپاس است.  و تشویق می شود، جّدًا موجب شکر  ترویج  قرآن خواندن  ما 

است  بیت؟مهع؟  اهل  مکتب  از  پیروی  عالم  در  ما  بارز  شاخص  اینکه  به  توّجه  با 

و معتقدیم که قرآن وقتی کتاب هدایت است که با بیان اهل بیت توأم باشد، در 

کشور ما، ترویج اهل بیت؟مهع؟ باید بیشتر از ترویج قرآن مورد توّجه قرار گیرد و امتیاز 

ما از دنیای تسّنن باید همین باشد. آنها هّم اصلی شان ترویج قرآن است. ما باید 

جّدًا هّم اصلی مان ترویج اهل بیت باشد، زیرا معتقدیم که کم رنگ شدن اهل بیت 

مساوی است با ِانعدام و از بین رفتن اصل قرآن. به هر حال راه روشن است و حق 

از باطل کاماًل جداست. فقط قلبی سلیم می خواهد که در مقابل حق خاضع شود 

و مقهور اهوای نفسانی و تعّصبات جاهلی نباشد. 

روشـنفکران واقعـی همیـن خضـوع کننـدگان در برابـر حّقنـد کـه مبـدأ هسـتی را 

بـه جمـال و جـالل شـناخته اند و سـجده بـه پیشـگاهش برده انـد، نـه هـر جاهـل سـر 

از گریبـان بـرآورده ای کـه چنـد اصطـالح خشـک علمـی یادمـی گیـرد و خـودش را در 
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جرگـه ی روشـنفکران بـه حسـاب مـی آورد و بـا نخـوت تمـام می گویـد: کنـار برویـد، هـر 

کـس از خـدا و پیغمبـر؟ص؟ و امـام؟ع؟ حـرف بزنـد، روشـنفکر نیسـت! 

اگر مالک روشنفکری بی اعتنایی به فرمان خدا و گردنکشی در مقابل خداست، 

پس شیطان قافله ساالر روشنفکران است. برای اینکه او بود که از روز اّول خلقت، 

ْسُجَد« سر داد و گفت: من  ْم َاکْن اِلَ
َ
فریاد» َاَنا َخیٌر ِمْنُه« من بهتر از او هستم و نوای »ل

آن نیستم که سجده کنم. سجده و نماز مال عواّم مردم است. ولی شیطان و اتباع 

شیطان بدانند که به هر دنده بخوابند، عاقبت باید در مقابل این دستگاه به زانو 

درآیند و سر به سجده گذارند. زیرا غایت خلقت سجده و بندگی است. 

>من جّن و انس را جز برای عبادت نیافریده ام<.1 

خالـق حکیـم هـر موجـودی را بـرای رسـیدن بـه غایتـی خلـق کـرده اسـت و تـا او را 

بـه غایـت خلقتـش نرسـاند، دسـت بردار نخواهـد بـود. تـا یـک دانـه ی گنـدم را کـه زیر 

خـاک بـرده اسـت تبدیـل بـه خوشـه ی گنـدم نکنـد، رهـا نمی کنـد؛ تـا نطفه ی انسـان 

را انسـان نسـازد، دسـت برنمی دارد. 

>آیا انسان می پندارد که رها خواهد شد؟<.2 

اسـت  رسـیده  این جـا  بـه  تـا  کـه  بـوده  نطفـه ای  انسـان  اینکـه  نـه  >مگـر 

برسـد[<.3  خلقتـش  غایـت  بـه  تـا  بـرود  بایـد  ]همچنـان 

مـن جـّن و انـس را بـرای سـجده کـردن آفریـده ام. باید به سجده گاهشـان برسـانم. 

بـه خـاک  بـه موقـف بندگـی خـود پـی برده انـد و  آنهایـی کـه عاقلنـد و در ایـن دنیـا 

ـی« می گوینـد، در عالـم آخـرت 
َ
ْعل َ ْ

ـی اال َرّبِ می افتنـد و سـجده می کننـد و »ُسـْبحاَن 

ییـن می رسـند. اّمـا آنهایـی کـه سـفیه و ناداننـد 
ّ
هـم بـا سـربلندی و عـّزت بـه اعلـی عل

 ِلیْعُبُدوِن<.
ّ
ْنَس إال

ْ
ِجّنَ َو اإل

ْ
ْقُت ال

َ
یات، آیۀ 56؛ >َو ما َخل 1. سوره ذار

ْن ُیْتَرَك ُسدى <.
َ
ْنساُن أ ِ

ْ
 َیْحَسُب اإل

َ
2. سوره قیامت، آیۀ 36؛ >أ

ْم َیُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنّيٍ ُیْمنى <.
َ
 ل

َ
3. همان، آیۀ 37؛ >أ
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م، طبـق وعـده ی حـّق 
ّ
و در برابـر خالـق خـود گردنکشـی می کننـد، بطـور قطـع و مسـل

حضـرت حـق، در منتهـی الیـه سیرشـان، در میـان صحنـه ای پـر از درد و عـذاب، بـه 

سـجده در خواهنـد آمـد. ایـن سـخن قـرآن اسـت کـه می گوید: بـدون اسـتثنا، همه ی 

شـما را حتمـًا از متـن جهّنـم عبـور خواهـم داد. همانگونـه کـه در ایـن دنیـا از متـن 

شـهوات عبورتـان می دهـم.1 بـا ایـن تفـاوت کـه: 

>سپس مّتقیان را در کمال سالمت از جهّنم نجات می دهیم و تجاوزگران 
از مرز بندگی را در میان آتش به زانو در می آوریم<.2

»ِجِثی«یعنـی بـه زانـو در آمـده. ایـن مـردم گردنکـش را آن جـا بـه زانـو در مـی آورم. 

هـدف خلقـت ایـن اسـت. تـا جـّن و انـس در مقابـل مـن بـه زانـو در نیاینـد، رهایشـان 

نمی کنـم. عاقـالن را بـا اختیـار خودشـان در دنیـا بـه زانو در می آورم و جاهـالن را در آن 

دنیـا در میـان آتـش و عـذاب. 

قُت الِجّنَ و ااِلْنس< این بخوان 
َ
جـز عبـادت نیسـت مقصـود از جهـان>ما َخل

بشــر  از  مـقصـــود  بـــود  عبـــادت  شــــد عـبـــادتــگــــاه گـــردنــکــــــش َســَقــــرچـــون 

چه اعمالی باعث نزول بال می شود؟ 

در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ایـن حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ کـه خیلـی تنّبـه دهنـده و 

تهدیدآمیـز اسـت. خواندنـی و قابـل توّجـه اسـت حضـرت فرمـود: 

از  کـرد،  پیـدا  عملـی  رواج  مـن  اّمـت  میـان  در  خصلـت  پانـزده  »هـرگاه 

باشـند!«.3  بـال  نـزول  منتظـر  خـدا  جانـب 

 َمْقِضیا<.
ً
ک َحْتما ّبِ ى َر

َ
کاَن َعل  واِرُدها 

ّ
1. سوره مریم، آیۀ 71؛ >َو إْن ِمْنكْم إال

اِلِمیَن ِفیها ِجِثیا<.
َ

ُر الّظ
َ

َقوا َو َنذ
َ
ِذيَن اّت

َّ
ى ال 2. همان، آیۀ 72؛ >ُثّمَ ُنَنّجِ

َبالُء...«.
ْ
 ِبَها ال

َ
ة َحّل

َ
ِتى َخْمَس َعَشرة ِخْصل ّمَ

ُ
ْت ا

َ
3. بحار األنوار، ج  6، ص 304؛ »ِاذا َعِمل
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وقتـی امـوال عمومـی مـردم میان قدرتمندان و ثروتمندان متبادل گشـته و دسـت 

بـه دسـت بچرخـد1 و بـه دسـت صاحبـان حـق نرسـد، در ایـن صورت طبیعی اسـت 

کـه محرومّیت هـا در جامعـه پیـدا و زمینـه ی نـزول بال فراهـم می گردد. 

ــت آن را[  ــان هس ــت ]نزدش ــورت امان ــه ص ــه ب ــران ک ــال دیگ ــه[ م ــود ک ــوری ش ]ط

ــی[ پرداخــت  ــا کمــال بی پروایــی در آن تصــّرف می کننــد؛ ول غنیمــت2 دانســته و ]ب

زکات و خمــس را ]کــه حکــم الهــی اســت[ غرامــت می داننــد و آن را خســارت در 

زندگی شــان می شناســند و می گوینــد، زحمــت کشــیده ام آن را بــه دســت آورده ام. 

حــاال بــه عنــوان خمــس و ســهم امــام و ســهم ســادات و زکات بــه دیگــران بدهــم و 

و  گردانــم؟ چــرا! دادن حــّق خــدا  از محصــول دســترنج خــودم محــروم  را  خــودم 

اّمــا خــوردن مــال مــردم و تصــّرف در  بنــدگان خــدا را غرامــت حســاب می کننــد 

را غنیمــت می شــمارند!  امانــت 

»مــرد در مقابــل همســرش خاضــع می شــود و ]گــردن کــج می کنــد ولــی[ 

در مقابــل مــادرش گــردن شــّقی می کنــد و بــا او بــا خشــونت و بی حرمتــی 

رفتــار می کنــد!«. 3 

»]جـوان مسـلمان[ نسـبت بـه دوسـت و رفیقـش خیلـی مهربـان اسـت و 
فـداکار، اّمـا نسـبت بـه پـدرش بی مهـر اسـت و جفـاکار!«.4

پیــدا  رواج  مســلمانان  میــان  در  تنبــور  و  تنبــک  و  تــار  و  »آوازه خوانــی 

 5 می کنــد!«.

.»
ّ
َمْغَنُم ُدَوال

ْ
کاَن ال 1. خصال، ج 2، ص 501؛ »ِاذا 

.»
ً
کاُت َمْغَرما  َو الّزَ

ً
ماَنة َمْغَنما

َ ْ
2. دعائم االسالم،ج 1، ص 245. االصابة فى تمیز الصحابة، ج 6، ص 274؛ »َو اال

ُه«. ّمَ
ُ
ْوَجَتُه َو َعّقَ ا ُجُل َز طاَع الّرَ

َ
3. بحار األنوار، ج  6، ص 304؛ »ا
باُه«.

َ
4. همان؛ »َبّرَ َصدیَقُه َو َجفا ا

َمعاِزِف«.
ْ
ُبوا ِبال َقیناِت َو َضَر

ْ
وا ال

ُ
َخذ

َ
5. خصال، ج  2، ص 501؛ بحار،ج 6، ص 304؛ »ِاّت
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چنیـن  در  لعـب.  و  لهـو  آالت  یعنـی  معـازف  آوازه خـوان.  زنـان  یعنـی  َقینـات 

باشـند:  بـال  چنـد  نـزول  منتظـر  بایـد  مـردم  شـرایطی 

بـالی َخْسـف  یـا  و[  را متالشـی می کنـد  ]و زندگـی  بـاد سـرخ می آیـد  و  توفـان  یـا 

می آیـد ]و زمیـن شـکاف برمـی دارد )رانـش زمیـن( و مـردم بـا همـه چیزشـان در دل 

می گردنـد!«.1  َمْسـخ  بـه  مبتـال  یـا  می رونـد[  فـرو  زمیـن 

شـایع شـدن این گناهان در بین اّمت اسـالمی اسـت که زمینه سـاز نزول بالهای 

آسـمانی اسـت بـه خـدا پنـاه می بریـم از بی پروایـی در گنـاه و گسـتاخی در برابـر خـدا و 

اولیـای دین؟مهع؟.

امیدواریـم از حـوادث ناگـوار و دردناکـی کـه بـرای مـا رخ می دهـد عبـرت بگیریـم و 

بـا تواضـع تمـام مطیـع امـر خدای سـبحان باشـیم.

آیا اسالم عید نوروز را تأیید می کند؟

مـا شـیعه ی امامیـه اعیـاد گوناگـون داریـم: عید مبعـث، عید غدیر، عیـد نیمه ی 

شـعبان. چون در این سـه روز هم منظومه ی جامعه ی بشـری با آفتاب خودش آشـنا 

شـده و بـر محـور آن چرخیـده و بـه کمـال رسـیده اسـت. در دو روز عیـد فطـر و عیـد 

قربان به »کمال عملی« رسـیده و در سـه روز عید مبعث و غدیر و نیمه ی شـعبان به 

»کمـال علمی« رسـیده اسـت. 

ی اسـت. البّته برخی 
ّ
اّمـا عیـد نـوروز اسـاس دینـی و مذهبـی ندارد، بلکـه عید مل

و  لبـاس  و مقبـول در شـرع مقـّدس اسـت، مثـل تنظیـف  آدابـش خـوب  و  از رسـوم 

مسـکن و دیـدار خویشـاوندان و صلـه ی ارحـام که چه بسـا کسـانی سـال می گـذرد و از 

َمْسُخ«.
ْ
ِو ال

َ
َخْسُف ا

ْ
ِو ال

َ
َحمراُء ا

ْ
یُح ال یْرَتَقْب ِعْنَد ذِلک الّرِ

ْ
ل

َ
1. همان؛ »ف
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خویشـاونداِن نزدیکشـان خبـری نمی گیرنـد اّمـا ایـام عیـد نـوروز که می رسـد، بـه دیدار 

یکدیگـر می رونـد، ایـن کارهـا بسـیار خـوب اسـت و از نظر دین مقّدس نیـز مورد تأیید 

اسـت منتهـا آنچـه کـه الزم اسـت مـورد توّجـه قـرار گیـرد، ایـن اسـت کـه ایـن آداب و 

رسـوم خـوب، اکثـرًا بـا یـک سلسـله کارهـای زشـت و ناپسـند از نظر شـرع مقـّدس توأم 

می گـردد و بایـد تـرک شـود و در همـه حـال رعایـت جانب تقوا و تحصیـل رضای خدا 

فراموش نشـود. 

طبـق حدیثـی کـه مرحـوم محـّدث قمـی ؟هر؟ در مفاتیح الجنـان نقـل می کنـد و 

ی بن 
ّ
مرحـوم عاّلمـه ی مجلسـی هـم در بحاراالنـوار نقـل کـرده اسـت، راوی به نـام ُمَعل

ُخَنیـس از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می کنـد کـه فرمـود: چـون روز نـوروز شـود، غسـل کـن 

و پاکیزه تریـن جامه هـای خـود را بپـوش و بـه بهتریـن بوهـای خـوش خـود را خوشـبو 

گـردان و در آن روز روزه بـدار و بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر، چهـار رکعـت نمـاز بـا کیفیتـی 

خـاص بخـوان. البّتـه می دانیـم که غسـل کردن در دین ما تنها شسـتن بدن نیسـت، 

بلکه هدف، تطهیر جان از آلودگی به شـهوات افراطی اسـت. روزه هم فقط امسـاک 

دادن معـده از خـوردن و آشـامیدن نمی باشـد، بلکـه پرهیـز از کارهـای نامرضـی در 

نـزد خـدا منظـور اسـت. پوشـیدن پاکیزه تریـن لبـاس، کنایـه از ملّبس شـدن بـه لباس 

ـل در پیشـگاه 
ّ
از نمـاز هـم نهایـت درجـه ی خضـوع و تذل تقواسـت. هـدف اصلـی 

خداسـت. در سـاعت تحویـل سـال هـم مکـّرر بگوییـد: 

َو  ْوِل  َ�
ْ

�ل َل  ُمَحّوِ ا  �ی هاِر، 
�ل�نَّ َو  ِل  �ی

َّ
�لل َر  ِ

ّ ُمَد�ب ا  �ی صاِر،  �بْ
َ
�لا َو  و�بِ 

ُ
ل �ل�تُ �بَ  ِ

ّ
ل ُم�تَ ا  » �ی

�اِل«؛ 
ْ

�ل ْحَ��نِ 
َ
� ی  

َ
ِ�ل ا  �ن

َ
�ال ْل  َحّوِ ْحو�ِل، 

َ
ا

ْ
�ل

ای خدایـی کـه چشـم ها و دل هـا را هرگونـه کـه بخواهـی متحّول می سـازی؛ تویی 

کـه دل هـا را بـه کسـی مهربـان می کنـی؛ تویـی کـه چشـم های مـردم را بـا محّبـت بـه 

کـه  تویـی  مـی آوری؛  و  می بـری  را  روز  و  شـب  کـه  تویـی  می چرخانـی؛  کسـی   سـمت 
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سـال ها را از وضعـی بـه وضعـی و احـوال را از حالی بـه حالی مبّدل می نمایی؛ خدایا 

حـال مـا را بـه بهتریـن حـال مبّدل فرما. افکار و اخـالق و اعمال ما را نیکو گردان. 

آن  بـه  می کنیـد  آرزو  شـما  کـه  خوشـبختی  و  خوشـی  آن  باشـید  متوّجـه  یعنـی 

برسـید، تنهـا بـا آرزو درسـت نمی شـود، تنهـا بـا گفتـن »مبـارک بـاد« و »صـد سـال بـه 

بـا چیـدن سـفره های هفـت سـین و سـبزه و  ایـن سـال ها« درسـت نمی شـود؛ تنهـا 

بـه دسـت نمی آیـد.  شـیرینی و سـکه ی طـال و نقـره 

بـه دسـت  نقـره  و  مردمـی هسـتند کـه در سـاعت تحویـل سـال سـکه های طـال 

می گیرنـد و می چرخاننـد بـه ایـن امیـد کـه در طـول سـال صـدای جرینـگ جرینـگ 

باشـند.  و خـّرم  تـا همیشـه سـبز  نـگاه می کننـد  بـه سـبزه  برسـد.  بـه گوششـان  پـول 

گـردد.  شـیرین  کامشـان  همیشـه  تـا  می خورنـد  شـیرینی 

ـم کرده انـد، کدام اشـتباه 
ُ
اینهـا اشـتباه کرده انـد و بـه قـول معـروف سـوراخ دعـا را گ

از ایـن بدتـر کـه یـک انسـان زنـده ی بـا عقـل و هـوش از نبـات و جماد مـرده ی بی عقل 

و هـوش کمـک بگیـرد، از سـبزه و شـیرینی و طـال و نقـره ی مرده میمنـت بطلبد و حال 

آنکـه خالقش فرموده اسـت: 
ک...<.2

ْ
ُمل

ْ
ِدِه �ل �ی � �بِ ِ �ن

َّ
اَرک �ل �ب

< 1 >�تَ �نَ ِم�ی
َ
عال

ْ
اَرک �هلُل َر�بُّ �ل �ب

>...�تَ

بـرکات،  همـه ی  منبـع  و  اسـت  مبـارک  کـه  کسـی  آن  نکنیـد؛  اشـتباه  یعنـی 

خداسـت. آنکـه سـلطنت و قّهاریـِت عالـم هسـتی بـه دسـت اوسـت، آن کـه عـّزت 

ـب القلـوب و االبصـار« اسـت؛ او 
ّ
ـت و مـرگ و حیـات بـه دسـت اوسـت. او »مقل

ّ
و ذل

الحـول و االحـوال« اسـت.  او »محـّول  الّنهـار« اسـت،  و  یـل 
ّ
الل »مدّبـر 

بـرج  از  ثانیـه ی معّیـن  اوسـت کـه کـره ی زمیـن خاکـی را سـر سـاعت و دقیقـه و 

ُحـوت بـه بـرج َحَمـل منتقـل می کنـد و هـم اوسـت کـه بایـد زمین مغـز و جـان و فکر ما 

1. سوره اعراف، آیه 54. 
2. سوره ملک، آیات 1 و 2.
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را از بـرج شـقاوت بـه بـرج سـعادت منتقـل سـازد؛ اّمـا از توّجـه بـه ایـن حقیقـت نبایـد 

غافـل شـد کـه تحویـل کـره ی زمیـن یـک تحویـل تکوینـی و اضطـراری اسـت ولـی مـا 

انسـان ها بایـد تحویـل اختیـاری داشـته باشـیم، یعنی بـا اراده و اختیـار خودمان باید 

بـا عمـل بـه دسـتورات دیـن و احـکام الهـی از مـدار انحرافـی هواپرسـتی برگردیـم و بـه 

مـدار اعتدالـی خداپرسـتی بیفتیـم. از بـرج شـقاوت خـارج گشـته بـه بـرج سـعادت 

داخـل شـویم، چـه آنکـه خالـق مـا فرمـوده اسـت: 

 خـدا وضـع و حـال مردمـی را تغییـر نمی دهـد تـا خـود آن مـردم، 
ً
>...یقینـا

حـاالت درونـی خـود را تغییـر بدهنـد...<.1

تـا شـما آدمیـان، دگرگونـی در افـکار و اخـالق و اعمـال خویـش ایجـاد نکنیـد آن 

نعمت هـا و عّزت هـای از دسـت رفتـه بـه شـما بـاز نخواهنـد گشـت. 

کـز جــنبش نـو، تابـش شـمس و قمـر آیـدنـــوروز اگــر خـــواهی، از نـــو حـــرکت کــن 

 آن کـس کـه فتـاد از حرکت محتضر آیداز نو حرکت   کن که حیات   از حرکت ها    است 

برآیـدتقویم زمان بسته به اعمال من و تو است  تاریـخ  گـردش  بـدش  و  نیـک  کـز 

ل و الله عمل خوب من و تو است 
ُ
خوار است که چون خار همه نیشتر آیدسرو و گ

خالصــه اینکــه تکامــل در نظــام عالــم طبــع بــر اســاس تحویــل اســت و حرکــت، 

تحویــل در همیــن کــره ی زمیــن تنهــا یــک بــار در طــول یــک ســال نیســت، بلکــه 

بــرج دیگــر  بــه  برجــی  از  بــار  یــک  یعنــی در هــر ماهــی  بــار،   زمیــن در ســال دوازده 

تحویل می شود. 

از بـرج حـوت بـه بـرج َحَمـل، از بـرج حمـل بـه بـرج ثـور و از ثـور بـه جـوزا و از جـوزا بـه 

سـرطان و از سـرطان بـه اسـد و...دائمـًا کـره ی زمیـن در حـال تحویـل اسـت و نـه تنهـا 

زمیـن، بلکـه همـه ی موجـودات عالـم طبـع در حـال حرکـت و تحّولنـد و لحظـه ای 

ى یَغیُروا ما ِبأْنُفِسِهْم...<.  اهلَل ال یَغیُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ
َ

1. سوره رعد، آیۀ 11؛ >... إّن
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توّقـف و سـکون در عالـم وجـود نـدارد. بـه فرمـوده ی قـرآن حکیـم: 

آنهـا ماننـد  آنکـه  بـی حرکـت می پنـداری و حـال  و  را جامـد  >تـو کوه هـا 
حرکتنـد...<.1 در  آسـمان  ابرهـای 

ــّدوام در حــال  ــا هــم در کشــتی زمــان نشســته ایم و علی ال مــا انســان ها نیــز همــه ب

تحّولیــم و خــود، توّجــه بــه تحــّول خود نداریــم و می پنداریم که در مــکان ثابتی متوّقف 

هســتیم و حــال آنکــه یــک لحظــه هــم متوّقــف نمی باشــیم ماننــد عقربــک ســاعت 

یــازده صفحــه ی  نــگاه می کنیــم، آن را مثــاًل روی عــدد  شــماِر ســاعت کــه وقتــی 

ســاعت ســاکن و بــی حرکــت می بینیــم و حــال آنکــه یــک آن هــم ســاکن نیســت و مــا 

حرکــت آن را احســاس نمی کنیــم. بعــد از یــک ســاعت آن را روی دوازده صفحــه ی 

ســاعت می بینیــم و می فهمیــم کــه حرکــت می کــرده و مــا ســاکنش می پنداشــته ایم. 

وقتــی در هواپیمــا نشســته ایم مثــاًل از تهــران بــه مشــهد می رویــم، هواپیمــا در حــال 

حرکــت اســت و بــا ســرعت مــا را می َبــَرد و راه یــک ماهــه را در یــک ســاعت طــی 

ــم و  ــا کمــال آرامــش نشســته ایم و گاه می خوابیــم و گاهــی می خوری می کنــد ولــی مــا ب

می نوشــیم و بــا هــم بحــث می کنیــم و اصــاًل احســاس حرکــت نمی کنیــم؛ یــک وقــت 

بــه خــود می آییــم کــه بــه فــرودگاه مشــهد رســیده ایم. کــره ی زمیــن هــم، مــا را روی 

دوش خــود گرفتــه اســت و بــا ســرعتی عجیــب در فضــا می چرخــد و مــا را بــا خــود 

می چرخانــد ولــی مــا بــدون توّجــه بــه حرکــت او، خــود را متوّقــف می پنداریــم و ســرگرم 

کارهــای عــادی خــود می باشــیم. 

در زمان هـای گذشـته کـه وسـایل برقـی و گازی در کار نبـود، وقتـی می خواسـتند 

چنـد قطعـه آتـش فراهـم کنند و آب سـماور را به جوش بیاورند و چای درسـت کنند، 

چنـد قطعـه زغـال در میـان آتشـگردان گذاشـته و یـک قطعـه زغـال گداختـه از آتـش 

حاِب...<.   َتْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهى َتُمّرُ َمّرَ الّسَ
َ

ِجبال
ْ
1. سوره نمل، آیۀ 88؛ >َو َتَری ال
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در وسـط آنهـا قـرار می دادنـد و آن را بـا سـرعت در فضـا می چرخاندنـد؛ آن آتشـگردان 

می چرخیـد و زغال هـای سـرد و سـیاه را شـعله ور می سـاخت. 

در  خــدا  قــدرت  انگشــت  بــه  کــه  اســت  آتشــگردانی  هــم  زمیــن  کــره ی  ایــن 

آغــوش  در  را  نباتــات  و  جمــادات  افســرده ی  و  ســرد  قطعــات  و  می چرخــد  فضــا 

گرفتــه و می چرخانــد. از ســردی بــه داغــی می بــرد و از خــاک گل هــای ســبز و زرد و 

آهنــگ  خــوش  بلبلــی  پرنــده،  یــک  مــرده ی  تخــم  از  می رویانــد.  بنفــش  و  ســرخ 

 می پرورانــد. از نطفــه ی کــور و کــر و الل آدمــی، انســانی عاقــل گویــا، بینــا و شــنوا بــه

 وجود می آورد. 

اکنـون خـدا می دانـد کـه ایـن کـره ی سـر و تـه بسـته ی زمیـن چـه نطفه هایـی در 

رحـم دارد کـه بایـد در ایـن فصـل بهـار بزایـد و کـوه و دشـت و َدَمـن را پر از انـواع گیاهان 

و جانـداران سـازد. از هـر بـذری، گیاهـی تولیـد گـردد و از هـر گلـی بویـی و از هـر مرغـی 

آهنگـی برخیـزد و هـم خـدا دانـد کـه ایـن سـال نـو آبسـتن بـه چـه حوادثـی ُسـرورآفرین 

یـا غـم انگیـز می باشـد. چـه لب هایـی بایـد بخندنـد و چـه چشـم هایی بایـد بگریند، 

چـه فریادهایـی بلنـد شـود و چـه صداهایـی خامـوش گـردد، جمعـی بـه اوج عـّزت 

ـت نشـینند. 
ّ
برسـند و جمعـی بـه خـاک ذل

کارکـردچــه گویـــم از ایــن گنبــد تیــز گرد  از  نیــاساید  هــرگز  کـه 

یــکی را بـه دریـا بـه ماهـی دهـدیکـــی را همـــی تاج شاهی دهد

نه آرام خورد و نه جای نشسـتیکـــی را برهـــنه ســر و پا و دست

اندرنـدسرانـــجام هر دو به خاک اندرند  هـالک  تنگنـای  در  کـه 
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عبرت اولیای خدا از مشاهده اّیام نوروز

در اّیـام نـوروز افـرادی بـه حسـاب کسـب و کارشـان می رسـند؛ دِر انبارهـا گشـوده 

سـنجش  بـه  تّجـار  می نشـینند،  حسـاب  بـه  شـرکا  می شـود،  بـاز  دفترهـا  می شـود، 

اّیـام  کـه در همیـن  ولـی کسـانی هـم هسـتند  مـاّدی خـود می پردازنـد.  زیـان  و  سـود 

دفتـر اعمالشـان را بـاز می کننـد و بـه حسـاب گفته هـا و کرده هـا و اندیشـه های خـود 

می رسـند تـا ببیننـد آیـا باخته انـد یـا ُبرده انـد؟ آیـا بهشـتی یـا جهّنمـی شـده اند؟ در 

همیـن روزهـا و شـب ها مـردم بی خبـر از زمیـن و آسـمان، بی خبـر از معنـای تحویـل 

زمیـن و زمـان، بی خبـر از خـدا و آخـرت، سـرگرم عربده کشـی های مسـتانه هسـتند، 

سـرمایه ی گرانقـدر عمـر خـود را بـا کارهـای لغـو و بـی ثمـر بـا دیـد و بازدیدهـای آلـوده 

زیـان  و گردش هـای  فیلم هـای مفسـد  تماشـای  و رسـوا، شب نشـینی های شـرم آور، 

تبـاه می کننـد.  بخـش 

آری در همیـن اّیـام و لیالـی نـوروز افـراد دیگـری هـم هسـتند، رجـال تقـوا و مـردان 

خـدا کـه روشـنفکران واقعـی و واقع بینان روشـندل همانها هسـتند. با خدای خویش 

خلـوت می کننـد و بـه حسـاب اعمالشـان می رسـند. گاهـی با قدم رجا جلـو می روند 

و بـا توّجـه بـه دریـای رأفـت و رحمـت خـدا غـرق در نشـاط و فـرح می شـوند، گاهـی 

بـا قـدم خـوف جلـو می رونـد و سـر بـه خـاک می گذارنـد از دل می جوشـند و از جـان 

می خروشـند کـه: 

»بـه کـه پنـاه ببـرد بنـده جـز بـه مـوالی خـودش، بـه کـه رو کنـد آن بنـده ی 

گنهـکار جـز بـه آقـای خـودش، خدایا! من گنهـکارم و تبهـکارم، اینک چه 

کنـم بـه کجـا و بـه چـه کسـی پنـاه ببـرم«.1 

ى  َسیِده«. 
َ
 ِال

ّ
ِنُب ِاال

ْ
ُمذ

ْ
َعْبُد ال

ْ
ى  َمْن يْرَغُب ال

َ
ى  َموالُه َو ِال

َ
 ِال

ّ
َعْبُد ِاال

ْ
َتَجأ ال

ْ
ى  َمْن یل

َ
1. برگرفته از ادعیه و زیات مختلف » ِال
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او  از  که  دارم  را  تو من چه کسی  پروردگار من! جز  ای  و  معبود من!  »ای 

بخواهم از من رفع گرفتاری نماید و به صالح و مصلحت کارم هدایت 

کند؟ گاهی از همین ساعت تحویل سال که کره ی زمین از برج حوت به 

برج حمل منتقل می شود، به فکر می افتند که آن ساعتی که عمرم به پایان 

رسیده و بدن بی روحم کنار قبر گذاشته شده و می خواهند آن را از سطح 
زمین تحویل قعر زمین نمایند، آیا چه وضع و حالی خواهم داشت؟!«.1

»ای خـدای مـن! بـر مـن رحـم کـن آن وقتـی کـه در بسـتر بیمـاری افتـاده ام 

و دیگـر توانایـی حرکـت از دسـت داده ام و نمی توانـم از ایـن پهلـو بـه آن 

پهلـو بگـردم و اطرافیانـم مـرا از ایـن طـرف بـه آن طـرف می چرخاننـد«.2 

سنگ  روی  را  روحم  بی  بدن  که  موقعی  آن  برس  فریادم  به  »خدایا! 

غّسالخانه انداخته اند و غّسال است که جسدم را پشت و رو می کند«.3 

و  دوسـتان  دوش  روی  جنـازه ام  کـه  زمـان  آن  کـن  رحـم  مـن  بـر  »خدایـا! 

مـی رود«.4  قبرسـتان  سـمت  بـه  خویشـانم 

بـر مـن رحـم کـن آن وقتـی کـه بدنـم را داخـل قبـر کردنـد و سـنگ و خـاک بـر آن 

ریختنـد و رفتنـد و مـن تنهـا مانـدم. در همـان حـال دو مأمـور از جانـب خـدا بـرای 

ُمسـائله ی در قبـر رسـیدند. نـگاه بـه اعضـاء و جوارحـم کردنـد و دیدنـد از همـه آثـار 

گناه و عصیان دیده می شـود. چشـمم گنهکار اسـت و گوشـم گنهکار، زبانم گنهکار 

و دسـت و پـا و دیگـر اعضایـم گنهـکار و سـراپایم گنهـکار. خواسـتند عـذاب بـر مـن 

بریزنـد، ناگهـان مأمـور دیگـری سـر رسـید و گفـت: صبـر کنیـد تـا مـن سـینه اش را هـم 

ْمِری«. 
َ
َظَر ِفى ا ی َو الّنَ َکْشَف ُضّرِ ُه 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ی َمْن ِلى َغیُرَک ا ّبِ هى َو َر

َ
1. زاد المعاد - مفتاح الجنان، ص  61؛ » ِال

تى«.  ِحّبَ
َ
یِدی ا

َ
ُبِنى ا ِ

ّ
ِفراِش ُتَقل

ْ
ى ال

َ
 َعل

ً
ِهى اْرَحْمنى َمْصروعا

َ
2. بحار األنوار، ج 97، ص 448؛ » ِال

ِنى 
ُ
ــل ُمْغَتَســِل یَغّسِ

ْ
ــى ال

َ
 َعل

ً
ــى َمْمــدودا

َ
ــْل َعل

َ
3. مصبــاح المتهجــد و ســالح المتعبــد، ج 2، ص 593؛ » ِالهــى َتَفّض

ــُح ِجیَرِتــى«.  صاِل
ْطراَف ِجناَزِتى«. 

َ
ْقِرباٌء ا

َ
 اال

َ
 َقْد َتناَول

ً
ى َمْحُموال

َ
ْن َعل 4. همان؛ » َو َتَحّنَ
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ببویـم، وقتـی بوییـد گفـت: نـه، اذیتـش نکنیـد. ایـن سـینه بـوی حّب علـی می دهد. 

از ایـن قلـب فریـاد یـا حسـین بـه گـوش می رسـد. یـا علـی! یـا حسـین!

رویـی تـــو  از  بــبینم  کــه  آرزویــم  هســت  هــمه 

چــه زیـان تـو را کـه مــن هــم، برسـم بـه آرزویـی

چه شـود که از ترّحم دمی ای سـحاب رحمت

مـن خشـک لـب هـم آخـر، ز تـو تـر کنـم گلویـی

ای خـدا! می شـود ایـن لطـف و عنایـت را دربـاره ی همـه ی مـا روا داری کـه دم 

جـان  حسـین؟ع؟  جمـال  بـه  چشـممان  و  حسـین؟ع؟  آسـتان  بـه  سـر  دادن  جـان 

العالمیـن رّب  یـا  آمیـن  بدهیـم. 

تأثیر زیارت قبور ائمه ی معصومین؟مهع؟ بر کیفّیت زندگی ما

نکته ای که در مورد زیارت قبور ائّمه ی اطهار؟مهع؟ توّجه به آن الزم است، موضوع 

معرفت و شناخت امام؟ع؟ برای شخص زائر است. در زیارتنامه مکّرر می خوانیم: 

»عارفًا بحّقه« یعنی آن ثواب های بسیار عظیم و باارزش، نصیب کسی می شود که 

»عارف به حّق امام« باشد و آن حضرت را به عنوان امام مفترض الّطاعه ی منصوب 

از جانب خدا بشناسد که اطاعتش در تمام شئون زندگی واجب است. اگر به ما 

دستور ذکر فضائل و مناقب اهل بیت رسالت؟مهع؟ داده اند، به همین منظور است 

که از طریق ذکر فضائل و مناقب، معرفت و شناختمان نسبت به آن مقّربان درگاه 

استقرار  جان  ُسَویدای  در  پاکان  آن  محّبت  معرفت،  دنبال  به  و  گردد  افزون  الهی 

فرمان  که  فرامینشان  مقابل  در  گشتن  تسلیم  و  ل 
ّ
تذل محّبت،  آن  اساس  بر  و  یابد 

خداست تحّقق پیدا کند، در واقع این سه حقیقت ترّتب قهری به دنبال هم دارند. 
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معرفت تولید محّبت می کند و محّبت نیز ایجاب اطاعت می نماید. 

بنابراین اگر دیدیم اطاعت از آن فرمانروایان الهی در شئون زندگی امان نیست، 

بدانیم که محّبت آن مظاهر جمال خدا آنچنان که باید در عمق جانمان ننشسته 

است و از این پی ببریم که معرفت و شناخت مقام و مرتبه ی اعالی آن برگزیدگان 

و  است  نشده  حاصل  است  الزم  که  آنچنان  ما،  برای  محبوب  و  معبود  حضرت 

در نتیجه بار سفر بستن و به َمشاهد مشّرفه رفتن و قبور منّور را بوسیدن و برگشتن 

و باز کار و زندگی عادی خود را با بی اعتنایی به حالل و حرام خدا و بی پروایی در 

امر گناه و عصیان از سر گرفتن و...بدیهی است که آن زیارت به معنای واقعی که 

دستور داده اند و ثواب های فوق العاده عظیم برای آن مقّرر فرموده اند نخواهد بود و 

مردم را در حّد جهل و عدم توّجه نگه داشتن و آنها را از معنای واقعی زیارت آگاه 

نساختن بلکه آنها را در این روش جاهالنه تشویق و ترغیب نمودن، نزد خدا خالی 

از مسئولیت سنگین نخواهد بود. 

میزان تأثیر زینت های فریبنده دنیا بر جان و روان انسان

ـه ای از 
ّ
روزی رسـول خـدا؟ص؟ بـا جمعـی از اصحـاب از راهـی می گذشـتند بـه گل

شـتران ِعشـار رسـیدند، عشـار بـه شـترهای ده ماهـه آبسـتن می گوینـد کـه از امتعـه ی 

بسـیار نفیس عرب به شـمار بوده اسـت و لذا قرآن کریم در سـوره ی تکویر که نمونه ای 

از تحـّوالت دهشـت انگیز عالـم را در روز قیامـت نشـان می دهـد کـه: 

>روزی کـه طومـار خورشـید در هـم پیچیده شـود و سـتارگان تیـره و بی فروغ 

گردنـد و روزی کـه شـترهای عشـار بـه حـال خود رها شـوند<.1 

ْت<. 
َ
ل ِعشاُر ُعّطِ

ْ
ُجوُم اْنَكَدَرْت...َو إَذا ال َرْت* َو إَذا الّنُ ُکّوِ ْمُس 

َ
1. سوره تكوير، آیات 1و 2و 4؛ >إَذا الّش
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یعنـی در آن روز، چنـان دهشـت و وحشـت دل هـا را فـرا می گیـرد و آدمیـان از خـود 

بیخـود می شـوند کـه عـرِب مال دوسـت، شـترهای عشـار را هـم فرامـوش می کند. 

ـه ی شـتران عشـار رسـید، چشـم از آنهـا 
ّ
منظـور اینکـه وقتـی رسـول اکـرم؟ص؟ بـه گل

برگردانیـد و بـه آنهـا نـگاه نکـرد، آنگونـه کـه یـک مـرد مسـلمان از نـگاه بـه زِن نامحـرم 

ـه ی 
ّ
می پرهیـزد و چشـم از او بـر می گردانـد. اصحـاب گفتنـد: یـا رسـول اهلل، ایـن گل

شـترهای عشـار اسـت و تماشـایی و دیدنـی اسـت، شـما چـرا رو از آنهـا بـر می گردانید 

و نگاهشـان نمی کنیـد؟ در جـواب آنهـا قریـب بـه ایـن مضمـون فرمـود: نـگاه کـردن 

بـه زیبایی هـای دنیـا دل را دگرگـون می کنـد و حـال غفلـت از خـدا در دل به وجـود 

مـی آورد. ایـن آیـه ی از قـرآن را هـم تـالوت فرمـود کـه خـدا فرمـوده اسـت: 

>هرگـز چشـم های خـود را مـدوز بـه زیبایی های زودگذر دنیا کـه به گروهی 
از کّفـار و منافقان داده ایم...<.1

یکـی از همسـران پیامبـر؟ص؟ پـرده ای بـر دِر اطـاق آویختـه بـود کـه عکـس بوتـه ی 

لـی در آن بـود، رسـول اکـرم؟ص؟ بـه او فرمـود: 
ُ
گ

»ایـن ]پـرده ی عکسـدار[ را از مقابـل چشـم من بردار، هر وقت چشـمم به 

آن می افتـد دنیـا و زر و زیـور دنیا برایم تداعی می شـود«.2 

حـال، آن گفتـار خـدا و ایـن رفتـار پیامبـر را بـا زندگـی غـرق در تجّمـل خودمـان 

بسـنجید و ببینیـد تفـاوت راه از کجـا تـا بـه کجاسـت! در عیـن حال مـا اّدعای ایمان 

بـه قـرآن خـدا و پیـروی از رسـول خـدا؟ص؟ داریـم و خـدا هـم فرمـوده اسـت: 

>مـن رسـول خـودم را اسـوه و الگـو بـرای شـما قـرار داده ام کـه او را در تمـام 

شـئون زندگـی خـود سرمشـق قـرار داده و از او تبعّیـت نماییـد<.3 

ْنیا...<. 
ُ

َحیاِة الّد
ْ
 ِمْنُهْم َزْهَرَة ال

ً
ْعنا ِبِه أْزواجا  َعیَنیَک إلى  ما َمّتَ

َ
ّن

َ
1. سوره طه، 131؛ >َو ال َتُمّد

ها«.
َ
ْنیا َو َزَخاِرف

ُ
یها َذَکْرُت الّد

َ
ى ِاذا َنَظْرُت ِال ِاّنِ

َ
ى ف 2. نهج البالغة )للصبحي صالح( ص 228 و 803؛ » َغیِبیِه َعّنِ

ْسَوٌة َحَسَنٌة...<. 
ُ
ُكْم ِفى َرُسوِل اهلِل ا

َ
کاَن ل َقْد 

َ
3. سوره احزاب، آیۀ 21؛ >ل
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در آیه ی دیگر هم خطاب به رسولش فرموده است: 

>بگـو بـه مـردم، اگـر شـما خـدا را دوسـت می داریـد، از مـن ]کـه پیـام آور او 
هسـتم[ پیـروی نماییـد...<.1

اّمـا کـو آن دِل بیـدار کـه از ایـن نداهـای آسـمانی تـکان بخـورد و چشـم از خـواب 

غفلـت بگشـاید و صحنه هـای پشـت پـرده را هـم از منظـر قـرآن کریـم مشـاهده نمایـد 

و باقی مانـده ی ایـن عمـِر زودگـذر را بـه لهـو و لعـب بـه سـر نیـاورد. 

بـا خـود  را  بـه خاطـر بسـپارد و گهـگاه آن  ایـن شـعر حکیمانـه ی سـعدی را هـم 

کنـد:  زمزمـه 

ُسـموم هوس کشـت عمرت بسوختغبار هـــوی  چـــشم عقلـــت بـــدوخت 

بیــا  هــوش  بــه  داده!  انجــام  عمــره  و  حــّج  بگیــر  روزه  نمازخــوان  مســلمان  ای 

ــاه  ــل پنج ــادی چه ــال عب ــل اعم ــرده و حاص ــور ک ــت را ک ــم عقل ــوی  چش ــار َه ــه غب ک

ســاله ات را بــه آتــش کشــیده اســت، اینــک بــه خــود بیــا و از ایــن مهلــت باقی مانــده ی 

عمــر اســتفاده کــن. 

کـه فـردا شـوی سـرمه در چشـم خـاکبکــن ســرمه ی غـــفلت از چشــم پاک

ایـن بیـت هـم از لطافـت خاّصـی برخـوردار اسـت، شـما یـک قبر را که بشـکافید، 

ـرد شـده ی در میان آن 
َ
ماننـد حدقـه ی یـک چشـم اسـت و بـدن مـرده ی پوسـیده ی گ

نیـز همچـون سـرمه ای اسـت در چشـم خاک. 

هوس های  و  هوی   گنداب  در  گشته ی  غوطه ور  زده ی  غفلت  انسان  ای  حال 

نفسانی، اندکی به هوش بیا و سرمه ی غفلت را از چشم دل پاک کن که به همین زودی 

می میری و در میان حدقه ی تنگ قبر می پوسی و سرمه ی در چشم خاک می گردی. 

به راسـتی کـه در ارشـاد و هدایـت مـا بنـدگان خـدا هیـچ سـخن ناگفتـه ای نمانده 

ِبُعوِنى...<.
َ
اّت

َ
وَن اهلَل ف ُکْنُتْم ُتِحّبُ 1. سوره آل عمران، آیۀ 31؛ >ُقْل إْن 



ماݣݣݣݣݣعی ٮݦݦݦݦت  ��ب

295

بـا  شـعرا  حّتـی  و  علمـا  و  ُحکمـا  آنهـا  پـس  از  و  خـدا؟مهع؟  اولیـای  و  انبیـاء  اسـت؛ 

بیانـات گوناگـون آنچـه الزم بـوده گفته انـد و بانـگ بیداربـاش سـر داده انـد. حـال اگـر 

قصـور و تقصیـری هسـت، در مـا غفلـت زدگان اسـت و چـاره ای جـز ایـن نیسـت کـه 

بایـد تکانـی بخوریـم و جـواب لّبیـک بـه ایـن نداهـای آسـمانی داده، قـدم در صـراط 

مسـتقیم عبـادت خـدا نهـاده و بـه دنبـال آن پیشـروان هدایـت حرکـت کنیـم. ارزش 

انسـان بـه موضـوع مـورد اندیشـه ی اوسـت. 

امتیاز زیارت مرقد مطّهر امیرمؤمنان علی؟ع؟

ایـن بیـان از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل شـده کـه خطـاب بـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

اسـت:  فرمـوده 

»ای ابا الحسـن! حقیقـت اینکـه خـدا قبـر تـو و قبـر فرزندان تـو را بقعه ای از 

بقعه هـای بهشـت و عرصـه ای از عرصـات آن قرار داده اسـت«.1 

»خداوند دل های پاک سرشتان از دوستان تو را طوری قرار داده که به شما 

ت و اذیت و آزار را تحّمل می کنند«.2 
ّ
گرایش دارند و در راه شما همه گونه مذل

 به زیارت آنها می آیند«.3 
ً
»قبرهای شما را آباد می کنند و مکّررا

»آنهـا هسـتند ای علـی! کـه اختصـاص بـه شـفاعت مـن دارنـد و وارد بـر 

مـن می شـوند«.4  حـوض 

 ِمْن ِبقاِع 
ً
ِدَک ِبقاعا

ْ
 اهلَل َجَعَل َقْبَرَک َو َقْبَر ُول

َ
َحَسن، ِاّن

ْ
َباال

َ
1. تهذیب األحكام )تحقیق خرسان(، ج 6، ص  22؛ » یا ا

ِة َو َعرَصًة ِمْن َعَرصاِتها«.  َجّنَ
ْ
ال

َذی  فیُكْم«. 
َ
َة َو اال

َّ
ل

َ
َمذ

ْ
یُكْم َو َتْحَتِمُل ال

َ
وَب ُنَجباَء ِمْن ُمِحّبیَک َتِحّنُ ِال

ُ
 اهلَل َجَعَل ُقل

َ
2. همان؛ » ِاّن

یاَرَتها«.  یْعُمُروَن ُقُبوَرُکْم َو یْكِثُروَن ِز
َ
3. همان؛ » ف

واِرُدوَن َحوضى«.
ْ
َمْخُصوُصوَن ِبَشفاَعِتى َو ال

ْ
ولِئَک یا َعِلى ال

ُ
4. همان؛ » ا



296

»ولـی مشـتی فرومایـگان از مـردم پیـدا می شـوند کـه زّوار قبـور شـما را مـورد 

ذّم و نکوهـش قـرار می دهنـد آنگونـه کـه یـک زن بـدکاره را بـه خاطـر کار 
زشـتش مـورد سـرزنش قـرار می دهنـد«. 1

»اینـان بدتریـن افـراد اّمـت مـن هسـتند کـه شـفاعت مـن بـه آنهـا نخواهـد 

رسـید و وارد بـر حـوض مـن نخواهنـد شـد«.2 

اینــک مــا شــیعه ی امامّیــه از عمــق جان و صمیم دل خدا را شــاکر و سپاســگزاریم 

کــه قلــب مــا را کانــون حــّب علــی و آل علــی؟ص؟ قــرار داده کــه ســعادت هــر دو جهانــی 

خــود را در ســر بــر آســتان اهــل بیــت نبــّوت و خانــدان رســالت؟مهع؟ نهــادن می دانیــم و 

در مقابــل فرقه هــای مخالــف مذهــب خــود، ایــن آیــه ی از قــرآن را می خوانیــم: 

>بگـو همـه منتظریـم ]بـه انتظـار روز حسـاب و جـزا در ایـن دنیـا زندگـی 

می کنیم[ پس شـما هم منتظر باشـید و به همین زودی خواهید فهمید که 

چـه کسـانی یـاران صـراط مسـتقیم بوده انـد و چـه کسـانی راه یافته انـد<.3 

نفوذ آفت غربزدگی در زندگی ما

یکـی از آفـات خطرناکـی کـه متوّجـه بسـیاری از افـکار مـردم مـا شـده اسـت، آفـت 

غربزدگـی اسـت کـه چنـان در افـکار مـا جـا گرفتـه کـه بسـیاری از حقایـق دینـی مـا را 

مسـخ کرده و فّعالیت های مذهبی ما را بی اثر و بی ثمر سـاخته اسـت و لذا مالحظه 

می فرماییـد آن نورانّیـت و لطافـت و معنویتـی کـه در زمان هـای گذشـته در مسـاجد و 

َکما  ّواَر ُقُبوِرُکْم ِبزیاَرِتُكْم  ٌة ِمَن الّناِس یَعیُروَن ُز
َ
1.  تهذیب األحكام )تحقیق خرسان(، ج 6، ص  22؛ » َولِكْن ُحثال

ُتَعیُر الّزاِنیُة ِبَزناَها«.
ُهْم َشفاَعِتى َو ال يِرُدوَن َحوِضى«. 

ُ
ِتى ال َتنال ّمَ

ُ
ولِئَک ِشراُر ا

ُ
2. همان؛ » ا

ِوی َو َمِن اْهَتدی<.  راِط الّسَ ُموَن َمْن أْصحاُب الّصِ
َ
َسَتْعل

َ
ُصوا ف َتَرّبَ

َ
ٌص ف  ُمَتَرّبِ

ٌ
ُکّل 3. سوره طه، آیۀ 135؛ >ُقْل 
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مجالس و منابر و نوشـته های ما بود از بین رفته و جای آنها را یک سلسـله تشـریفات 

خشـک و جامـد و بـی روح گرفته اسـت. 

آفــت غربزدگــی نــه تنهــا در لبــاس پوشــیدن و خانــه ســاختن و تشــکیل مجالــس 

عروســی مــا رخنــه کــرده، بلکــه در طــرز تفکــر دینــی و کیفیــت تبییــن حقایــق اســالمی 

مــا نیــز اثــر کــرده اســت. مردمــی خودباختــه معتقــد شــده اند یــک زندگــی ایــده آل 

کامــل آن اســت کــه بــا طــرز تفکــر تمــّدن غربــی ســازگار باشــد و بــه رنــگ پیشــتازان آن 

تمــّدن درآیــد. 

اینـان در مـورد دیـن هـم خیـال کرده اند که یک دین مترّقی کامل، آن دینی اسـت 

کـه سـردمداران تمـّدن غربـی روی آن صّحـه بگذارنـد و عقایـد و اخـالق و احکامـش 

از عقایـد دینـی  اگـر عقیـده ای  لـذا  و  بپسـندند  آمریکایـی  و  اروپایـی  را دانشـمندان 

مـا را فـالن دانشـمند اروپایـی یـا آمریکایـی سـتوده و تحسـین کـرده باشـد مـا افتخـار 

می کنیـم کـه اسـالم مـا چقـدر بـزرگ اسـت کـه دانشـمندان غربـی هـم آن را تصدیـق 

و تأییـد کرده انـد. اّمـا اگـر مسـأله ای از مسـائل اعتقـادی یـا عملـی یـا اخالقـی مـا مـورد 

تصدیـق آنهـا قـرار نگیـرد و بـه خاطـر بـاال بودن ُافقـش از افق افـکار ماّدی، آنهـا نتوانند 

آن را هضـم کننـد، آنـگاه مـا از داشـتن آن عقیـده و حکـم عملـی و اخالقـی احسـاس 

حقـارت می کنیـم و اعتقـاد بـه آن را نشـانه ی جهـل و ارتجـاع و سـفاهت می دانیـم 

و اظهـار آن را در پیـش روشـنفکران! موجـب سـرافکندگی می شـماریم. ایـن همـان 

معنـای غربزدگـی اسـت. 

اآلن ما مسلمان ها چقدر به آرایش کردن ظاهر مساجد و اماکن دینی اهمیت 

می دهیم و به زیباسازی اماکن دینی جّدًا هّمت می گماریم و از جالب نبودن بسیاری 

و فرش های مساجد و حسینیه های  و دیوار  اگر در  و  اماکن مذهبی رنج می بریم  از 

خجالت  و  می شویم  ناراحت  شدیدًا  بیاید  آن  از  مستراح  بوی  و  باشد  کثیف  ما 

می کشیم که نکند اآلن یک جوان شیک پوش وارد شود و این وضع را ببیند و باعث 
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سرافکندگی ما بشود؛ ولی همین ما مردم در همین مساجد از بوی اخالق بد خود و 

دیگران ناراحت نمی شویم، از بودن افراد رباخوار و رشوه خوار و کال هبردار و دروغگو و 

س در همین مساجد نه ناراحت می شویم و نه خجالت می کشیم. 
ّ
مدل

شـاّمه ی ما بسـیار تیز اسـت و بوی مسـتراح را می فهمد و ما خجالت می کشـیم. 

اّمـا شـاّمه ی جـان مـا نسـبت بـه اخـالق رذیلـه بسـیار ضعیـف اسـت، نـه می فهمـد و 

نـه خجالـت می کشـد. چـرا اگـر در و دیوار مسـجد کثیف و بدبو باشـد شـرم آور اسـت، 

اّمـا اگـر افـراد داخـل مسـجد دارای اخالق فاسـد باشـند شـرم آور نیسـت؟ اگـر نظافت 

جـزء ایمـان اسـت، صداقـت و امانـت و عّفـت و عدالـت هـم از ایمـان اسـت. چـرا 

فقـط ظاهـر را می آراییـم و بـه باطـن نمی پردازیـم؟ چـون مـا غربـزده هسـتیم و تمـّدن 

غربـی هـم بـه ظاهـر توّجـه دارد و بـه باطـن کاری نـدارد. 

پیغمبر ما، قسمت عمده ی نظرش روی باطن است که فرموده است: 

»من برای این آمده ام که مکارم أخالق را به اتمام برسانم«.1 

نیامـده ام کـه صـورت ظاهـری مسـاجد و معابد را بیارایم. اگر مسـلمان های صدر 

اسـالم توانسـتند دنیـا را مرعـوب خـود بسـازند بـه خاطـر نیـروی ایمانشـان بـود، نـه بـه 

آوای  بی آالیـش،  ِگلـی  و  از همـان مسـاجد خشـت  آنهـا  زیبایشـان.  خاطـر مسـاجد 

توحیـد را در عالـم سـردادند و دنیـا را در مقابـل عقایـد حّقه شـان بـه زانـو درآوردنـد. 

آنهـا مسـاجد را بـه رنـگ کاخ هـای سـالطین درنیاوردنـد بلکـه کاخ هـای سـالطین را 

بـه رنـگ مسـاجد درآوردنـد. مـا خیـال می کنیـم اگـر مسـاجد مـا در زیبایـی و جالـب 

بـودن ماننـد سـینماها و کاخ هـای سـالطین بشـود بهتـر می توانیـم جوان هـا را بـه دیـن 

گرایـش دهیـم و روشـنفکران جهـان را بـا روح اسـالم و قـرآن آشـنا سـازیم. مـن کـه یـک 

روحانـی هسـتم خیـال می کنـم اگـر مثـاًل لبـاس فاخـر بپوشـم، مرکـب زیبـا و مسـکن 

ْخالِق«. 
َ
ال

ْ
َم َمكاِرَم ا َتّمِ

ُ
ى ُبِعْثُت اِل 1. إرشاد القلوب، ج  1، ص 174؛ » إّنِ
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عالـی داشـته باشـم بهتـر می توانـم مـردم را بـه دیـن هدایـت کنـم؛ در صورتـی کـه ایـن 

دینـی،  مؤّسسـات  دیـن،  پاسـداران  و  روحانیـت  از  دنیـا  کـه  آنچـه  اسـت.  اشـتباه 

مسـاجد و معابـد توّقـع دارد تــقوا و زهــد و ورع و ساده زیــستی اسـت کـه اگــر اینهـا بـود 

مــردم مــشتاقانه رو بـه دیـن می آورنـد و اگـر نبـود فـرار می کننـد. 

ما باید مطمئن باشیم هر چه این طرف را پررنگ تر کنیم و خود را به زیور دنیا بیاراییم، 

از آن طرف کم رنگ تر می شویم و معنوّیت و روحانّیت خود را از دست می دهیم. 

منشاء حوادثی که در عالم رخ می دهد مانند سیل و زلزله و...

یـک نقـص بـزرگ مـا ایـن اسـت کـه بـا صاحـب عالـم کار نداریـم و تدبیـرات او 

را بـه حسـاب نمی آوریـم؛ و همیشـه در میـان عوامـل طبیعـی و انسـانی بـه جسـتجو 

می پردازیـم: آنجـا سـیل آمـد و آنجـا زلزلـه شـد و آن جّبـار چـه گفـت و آن طاغـوت چـه 

کـرد، تروریسـت ها چـه می کننـد و راه مبـارزه ی بـا آنهـا چیسـت؟ 

هرگـز در فکـر ایـن نیسـتیم کـه مسـّبب اصلـی را بشناسـیم و بفهمیـم آن کـه اینهـا 

را می سـازد و بـه جـان هـم می انـدازد کیسـت؟ اگرنـه خـود اینهـا کـه کاره ای نیسـتند! 

اوسـت کـه می گویـد: 

>آیـا ندیـدی کـه خـدای تـو بـا قوم عاد چـه کرد؟ با آن شـهر باعظمت 

]ِاَرم[، همـان شـهری کـه نظیـرش در تمام بالد آفریده نشـده بود<.1 

>و قوم ثمود که صخره های عظیم از دّره و کوه می بریدند و در دل کوه ها، 

ساختمان های محکم می ساختند<.2 

ِبالِد <.
ْ
ها ِفى ال

ُ
ْق ِمْثل

َ
ْم یْخل

َ
ِتى ل

َّ
ِعماِد * ال

ْ
ک ِبعاٍد * إَرَم ذاِت ال ّبُ َعَل َر

َ
کیَف ف ْم َتَر 

َ
1. سوره فجر، آیات 6، 7، 8؛ >أل

واِد<. 
ْ
ْخَر ِبال ِذيَن جاُبوا الّصَ

َّ
2. همان، آیۀ 9؛ >َو َثُموَد ال
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>فرعونـی کـه شـکنجه گر بـود<1 و میخهـای تخـت حکومتـش را بـه پنـدار خـود در 

عمـق زمیـن فـرو بـرده و سـخت، محکـم و اسـتوار کـرده بـود، بطـوری کـه می گوینـد 400 

کـُم ْااَلْعلـی    «؛ گفت.  سـال حکومـت کـرد و »أنـا َرّبُ

>اینان در روی زمین طغیان کردند و فساد بسیار به بار آوردند<.2 

اّما آخر چه شد؟

 >عاقبت خدای تو تازیانه ی عذاب بر آنها فرو ریخت<.3 

>همانا خدای تو در کمین است<.4 

آری؛ همان قدرتی که با عاد و ثمود و فرعون این چنین کرد و با داشتن آن تمّدنهای 

عالی نابودشان نمود، در کمین شما هم هست. اوست که جّبارها و طاغوت ها را بر 

اگر طغیان کنید  به بنی اسرائیل گفتم  ط می کند. خودش می گوید: من 
ّ
مردم مسل

بنده ای از بندگان پیکارجوی خود را برمی انگیزم که شما را درهم کوبد.5 

صـر آن آدم خونخـوار جّبـار بـه عنـوان بنـده ای از بنـدگان خـود تعبیـر  از ُبْخـُت الّنَ

می کنـد و می فهمانـد کـه تمـام ایـن جریانـات در عالـم بـه تدبیـر او انجـام می پذیـرد، 

مـردم دنبـال چـه می گردنـد؟ در عیـن حـال، او بایـد ایـن قلب هـای شـقی و قسـی را از 

شـقاوت و قسـاوت بـه لینـت و نرمـی برگردانـد. قلب هـا در دسـت6 اوسـت. 

آن کسی که بر مردم جّباریت می کند قلبش در سیطره  ی خداست. فرعون که 

سالها دنبال موسی می گشت و پسر بّچه ها را می کشت تا موسی به دنیا نیاید، او 

کاری کرد که همان نوزاد را به دامن خودش انداخت. همین که چشمش به چهره ی 

او افتاد دلش منقلب شد و آن چنان محّبت او در دلش نشست که همسرش گفت: 

ْوتاِد<. 
َ
ال

ْ
1. سوره فجر، آیۀ 10؛ >َو ِفْرَعْوَن ِذی ا

َفساَد<. 
ْ
کَثُروا ِفیَها ال أ

َ
ِبالِد *ف

ْ
ِذيَن َطَغوا ِفى ال

َّ
ل
َ
2. همان، آیات 11، 12؛ >ا

ک َسْوَط َعذاٍب<.  ّبُ یِهْم َر
َ
َصّبَ َعل

َ
3. همان ، آیۀ 13؛ >ف

ِمرصاِد<.
ْ
ِبال

َ
ک ل ّبَ  َر

َ
4. همان ، آیۀ 14؛ >إّن

ٍس َشِدیٍد...<. 
ْ
ولى َبا

ُ
نا ا

َ
 ل

ً
یكْم ِعبادا

َ
5. سوره اسراء، آیۀ 5؛ >...َبَعْثنا َعل

ِبِه...<. 
ْ
َمْرِء َو َقل

ْ
 َبیَن ال

ُ
 اهلَل یُحول

َ
ُموا أّن

َ
6. سوره انفال، آیۀ 24؛ >...َو اْعل
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»...]به به[ نور چشم ماست..«.1 

و او نتوانسـت کوچکتریـن قصـد سـویی دربـاره اش بنمایـد! به راسـتی اختیار این 

قلـب در دسـت کیسـت کـه بغـض و عـداوت را تبدیل بـه مهر و محّبـت می کند؟

و  اسـت  ویرانگـر  و  سـتمگر  جّبارانـی  از  خرابی هـا  ایـن  می گوییـم:  همیشـه  مـا 

جّبـاران دیگـر بیاینـد و دلهـای آنهـا را نـرم کننـد. در حالـی کـه خـدا می فرمایـد: دل هـا 

دسـت من اسـت، من هسـتم که قلبی را قسـی کرده و بر مردمی که مسـتحّق عذابند 

ط می کنـم، تمّدن هـای عالـی را نابـود می سـازم، و هـم مـن هسـتم کـه دل هـای 
ّ
مسـل

قسـی را بـه لینـت و نرمـی برمی گردانـم. 

روایتـی از حضـرت امـام باقرالعلـوم؟ع؟ ، نقـل شـده کـه مضمـون عجیبـی دارد و 

حدیـث قدسـی اسـت: 

»خالــق عالــم مــن هســتم، جــز مــن در عالــم معبــودی نیســت. ســلطان 

ســالطین مــن هســتم«.2 

آن کسی که به سالطین عالم ملک و سلطنت می دهد من هستم. 

»قلب پادشاهان در دست من است«.3 

قرار  رحمت  آنها  بر  را  پادشاهان  باشند  من  مطیع  که  قومی  و  ت 
ّ
مل »هر 

می دهم«.4 

»و هـر قومـی کـه مطیـع مـن نباشـند و نافرمانـی کنند، من همان سـالطین را 
بـر آنها بـال قـرار می دهم«. 5

»هان! خود را سرگرم دشنام و بدگویی جّباران ننمایید«.6 

ک...«.
َ
ة َعیٍن لى َو ل کمال الدين و تمام النعمة، ج  1، ص 148؛ »...ُقّرَ  .1

وک«. 
ُ
ُمل

ْ
 أَنا، َمِلک ال

َّ
ى أَنا اهلُل ال إلَه إال  اهلُل َتباَرک َو َتعالى: إّنِ

َ
2 .بحار األنوار، ج 72، ص 327؛ » قال

وک ِبیِدی«.
ُ
ُمل

ْ
وُب ال

ُ
3. همان؛ » ُقل

یِهْم َرْحَمًة«.
َ
وک َعل

ُ
ُمل

ْ
ُت ال

ْ
أی َقْوٍم أطاُعونى َجَعل

َ
4. همان؛ » ف

یِهْم َنِقَمًة«.
َ
وک َعل

ُ
ُمل

ْ
ُت ال

ْ
5. همان؛ » َو أی َقْوٍم َعَصْونى َجَعل

وک«. 
ُ
ُمل

ْ
وا أْنُفَسكْم ِبَسّبِ ال

ُ
6. همان؛ » أال الَتْشَغل
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بلکـه بـه خـود بپردازیـد: >توبـه کار بشـوید<1 و بـه سـمت مـن برگردیـد. اگـر توبـه کار 

ُشـدید »آنـگاه مـن قلب هـای آنهـا را بـر شـما مهربـان می کنـم«.2 شـما خـود را اصـالح 

کنیـد تـا بالهـا بـر شـما رحمـت گـردد و نقمت هـا تبدیـل بـه نعمـت شـود. 

تفاوت فضیلت با افضلّیت

بعضی  در  مشّخصی  خصوصّیت  و  ویژگی  که  داشت  توّجه  باید  نکته  این  به 

از اولیای خدا، مالک فضیلت است ولی مالک افضلیت نیست؛ مثاًل، حضرت 

مریم؟اهع؟ در قرآن دارای فضیلتی ممتاز است که هیچ زنی در عالم دارای آن فضیلت 

نیست، اینکه بدون شوهر فرزنددار شده است؛ قرآن خطاب به او می فرماید: 

>]در آن خصوصیت[ تو را ]ای مریم![ از زنان عالم برگزیده است<.3 

ولـی در عیـن حـال، ایـن مـالک افضلیـت نیسـت، یعنـی بـه ایـن معنا نیسـت که 

حضـرت مریـم؟اهع؟، افضـل و برتـر از همـه ی زنـان عالـم باشـد، زیـرا مـا زنـی را در عالـم 

می شناسـیم کـه نـه تنهـا از زنـان، بلکـه افضـل از تمـام مـردان و حّتـی افضـل از تمـام 

پیامبـران و رسـوالن خـدا، غیـر از پـدر و شـوهرش می باشـد و او حضـرت صّدیقـه ی 

کبـری فاطمـه ی زهـرا؟اهس؟ اسـت و همچنیـن حضـرت مسـیح، عیسـی بـن مریـم؟ع؟  

فضیلتـی دارد و آن، اینکـه بـدون پـدر، از مـادر تنهـا بـا دم روح القـدس متکـّون شـده و 

در همـان حالـت نـوزادی اش سـخن گفتـه و اظهـار نبـّوت و دارا بـودن کتـاب آسـمانی 

نمـوده اسـت. آری؛ ایـن فضیلـت اسـت، ولـی دلیـل افضلّیـت نیسـت؛ به ایـن معنا 

کـه افضـل از همـه ی انبیـاء باشـد. 

ى<.
َ
1. سوره بقره، آیۀ 54؛ > ُتوُبوا إل

یكْم«.
َ
وَبُهْم َعل

ُ
2. بحار األنوار، ج 72، ص 341؛ » أْعِطْف ُقل

ِمیَن<. 
َ
عال

ْ
ک َعلى  ِنساِء ال 3. سوره آل عمران، آیۀ 42؛ >...َو اْصَطفا
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شـده  ـد 
ّ
متول کعبـه  در  اینکـه  آن،  و  دارد  خصوصیتـی  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام 

اسـت. احـدی دارای ایـن فضیلـت نیسـت، ولـی ایـن، مـالک افضلّیـت نیسـت؛ بـه 

ایـن معنـا کـه افضـل از پیامبـر اکـرم ؟ص؟ باشـد. 

قبــر  خــاک  وخــوردن  اســت  شــفابخش  تربتــش،  حســین؟ع؟  امــام  حضــرت 

آن حضــرت، بــه قــدر حّبــه ی عــدس، بــه قصــد شــفا، حــالل اســت در حالــی کــه 

ــر  ــت، مگ ــالل نیس ــرم ؟ص؟ ح ــر اک ــر پیامب ــاک قب ــی خ ــدی حّت ــر اح ــاک قب ــوردن خ خ

الّشــهداء ؟ع؟  ســید  حضــرت  بــرای  ایــن،  پــس  شــود.  مســتهلک  آب  در  اینکــه 

فضیلــت اســت اّمــا دلیــل بــر افضلّیــت آن حضــرت نســبت بــه جــّد و پــدر و مــادر و 

نمی باشــد.  بــرادرش؟مهع؟ 

ــد ولــی  اینهــا یــک سلســله خصوصیاتــی اســت کــه بعضــی از اولیــای خــدا دارن

 
َ

مــالک افضلّیــت آنــان نســبت بــه دیگــران نمی باشــد. حــاال در تأویــل آیــه ی >ِإّن

ــُهوِر ِعْنــَد اهلِل اْثنــا َعَشــَر َشــْهرا<.1 نیــز چهــار امــام کــه مســّما بــه اســم »علــی«2 
ُ

َة الّش
َ

ِعــّد

هســتند و بــه عنــوان »ُحــُرم« وصــف شــده اند ویژگــی خاّصــی دارنــد، اّمــا دلیــل بــر 

ــه امامــان دیگــر نیســت، بلکــه: »همــه یــک نورنــد«.3 در ایــن  افضلّیتشــان نســبت ب

مــورد نیــز حدیــث دیگــری هســت کــه جابــر جعفــی می گویــد: وقتــی از حضــرت امــام 

ــُهوِر ِعْنــَد اهلِل...<4  ســؤال کــردم کــه مقصــود 
ُ

َة الّش
َ

 ِعــّد
َ

باقــر ؟ع؟  راجــع بــه ایــن آیــه>إّن

از دوازده مــاه چیســت؟ 

»مـوالی مـن نفسـی عمیـق تـوأم بـا حـزن و انـدوه کشـید5 ]حاکـی از این کـه 

حقایـق دیـن و قـرآن در میـان مـردم، مکتـوم مانـده اسـت و مجالـی بـرای 

گفتـن نمی یابیـم و اهلـی بـرای شـنیدن نمی بینیـم[«. 

1. سوره توبه، آیۀ 36.
2. امام امیرالمؤمنین؟ع؟، امام على بن الحسین؟ع؟، امام على بن موسى؟ع؟، امام على بن محمد؟ع؟.

ُهْم ُنوٌر واِحٌد«.
ُّ
3. ترجمه عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص 417؛ » کل

4. سوره توبه، آیۀ 36.
َعدآِء«.  َس َسیِدی الّصُ

َ
َتَنّف

َ
5. الغیبة )طوسى(، ص 149؛ » ف



304

آنگاه فرمود: ای جابر! 

»مراد از سال، جّد من، پیامبر خداست«.1 

مــن  بــه  تــا  می شــود  شــروع  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  ]ســال[  آن  »ماه هــای 

می رســد«.2 

»اینها 12 ماه هسـتند که در آیه ی شـریفه آمده اسـت:3 آن چهار امام ُحُرم 

کـه دیـن قّیـم4 می باشـند امامانـی هسـتند کـه مسـّما به اسـم علی هسـتند 

اقـرار بـه امامـت ایـن بزرگواران، دیـن قّیم و آیین ثابت و پابرجاسـت«.5 

»دربـاره ی آنـان بـه خود سـتم نکنیـد. یعنی به امامت همـه ی آنان معتقد 

باشـید تـا راه ]به سـوی خـدا را[ بیابید«.6 

بـه  نسـبت  مـا  معرفـت  تـا  بکوشـیم  کـه  اسـت  ایـن  می باشـد  الزم  مـا  بـر  آنچـه 

زمـان  احـوال  و  اوضـاع  از  تأّثـر  اثـر  در  نکنـد  بـرود.  افزایـش  و  رشـد  بـه  رو  امامـان ؟مهع؟ 

-العیاذ باهلل - ضعف و سسـتی در آن پیدا شـود، و باید بدانیم که در روز جزا، ارتقاء 

بـه همیـن معرفـت و مقـدار آن دارد.  درجـات مـا بسـتگی 

 اهلِل؟ص؟ «. 
ُ

ی َرُسول ِهى َجّدِ
َ
َنُة ف ا الّسَ 1. الغیبة )طوسى(، ص 149؛ » أّمَ

ى«.
َ
ُمْؤِمِنیَن إل

ْ
ُهَو أِمیُرال

َ
2. همان؛ » َو ُشُهوُرها ف

َمْهِدی 
ْ
هاِدی ال

ْ
ٍد َو اْبِنِه َعِلى َو اْبِنِه َحَسٍن َو اْبِنِه ال 3.همان؛ » َو إلى  ِاْبِنى َجْعَفَر َو اْبِنِه ُموسى  َو اْبِنِه َعِلى َو اْبِنِه ُمَحّمَ

ِقِه«.
ْ
ُحَجِج اهلِل َعلى  َخل

َقیُم«.
ْ
يُن ال ِذيَن ُهُم الّدِ

ّ
ُحُرُم ال

ْ
َبَعة ال ْر

َ ْ
4. همان؛ » و اال

ُحَسیِن َو َعِلى ْبُن ُموسى َو 
ْ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َو أبی َعِلى ْبُن ال

ْ
َبَعة ِمْنُهْم یْخُرُجوَن ِباْسٍم واِحٍد: َعِلى، أِمیُرال 5. همان؛ » أْر

َقیُم«.
ْ
يُن ال اِلْقراُر ِبهُؤالِء ُهَو الّدِ

ْ
ا

َ
ٍد، ف َعِلى ْبُن ُمَحّمَ

 َتْهَتُدوا«.
ً
وا ِبِهْم َجِمیعا

ُ
ال َتْظِلُموا ِفیِهّنَ أْنُفَسكْم «؛ » أی ُقول

َ
6. تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 215؛ »ف
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خشم شدید خدا از خوردن ربا

از مسـلمانانی کـه بـه راحتـی رنـج پـول خـود را دریافـت می کننـد سـؤال می کنیـم  

واقعـًا مـا ایـن آیـات و روایاتـی را کـه نهـی و مذّمـت ربـا آمـده اسـت راسـت می دانیـم 

یـا دروغ؟! ایـن، خـودش مطلبـی اسـت کـه اصـاًل آیـا آیـات قـرآن -العیـاذ بـاهلل -دروغ 

دروغ  اگـر  اسـت؟  دروغ   ، اطهـار ؟مهع؟  ائّمـه ی  و  رسـول خـدا  از  روایـات  ایـن  اسـت؟ 

اسـت پس شـما ای رباخواران! در مسـجد چه می کنید؟ در حسـینیه و حّج و عمره 

چـه می کنیـد؟ وقتـی قـرآن و احـکام قـرآن دروغ اسـت، شـما چـه فایـده ای از حـّج و 

عمـره و حسـینیه و مسـجد می بریـد؟ وقتـی دروغ شـد، ایمـان نداریـد. پـس آمدنتـان 

بـه مسـجد و حسـینیه و تکایـا می شـود: نفـاق و شـما هـم می شـوید: منافـق. چـون در 

درون بـه قـرآن ایمـان نداریـد و در بیـرون محاسـنی و تسـبیحی و نمـازی و صـف اّول 

جماعتـی! پـس شـما منافقیـد و قـرآن هـم فرمـوده: 

>منافقین جایشان طبقه ی زیرین جهّنم است<.1 

اِر...<. ْسَفِل ِمَن الّنَ
ْ

ْرک األ
َ

ُمناِفِقیَن ِفى الّد
ْ
 ال

َ
1. سوره نساء، آیۀ 145؛ >إّن
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اگـر مطلـب راسـت اسـت و اعتقـاد داریـد پـس بـا چـه جرأتی ایـن همـه بی پروایی 

می کنیـد؟ بـه فرمـوده ی قرآن: 

>اینان چقدر صبر بر آتش دارند<.1 

راسـتی کـه اینهـا قهرماننـد و مـدال افتخـاِر قهرمانـی بایـد بـه سینه شـان نصـب 

می شـود  حـرام  و  می گذاریـد  سـرش  بـر  شـرعی  کالِه  یـک  و  می کنیـد  یاتوجیـه  کـرد، 

حـالل! بلـه؛ بـا ایـن توجیه هایـی کـه مـا داریـم اصـاًل موضـوع ربـا در میان مـردم منتفی 

شـده اسـت. دیگر ربایی در کار نیسـت تا حرام باشـد، صلح اسـت و مضاربه اسـت 

و مشـارکت اسـت و بیـع اسـت و وکالـت. 

پـس آن ربایـی کـه قـرآن بـا آن می جنگـد کـدام اسـت و کجاسـت؟! بایـد بـه قـرآن 

بگوییـم اصـاًل شـما سـِر بـی صاحـب می تراشـید. رباخـواری در کار نیسـت که شـما با 

ایـن حـّدت و شـّدت اعـالن جنـگ بـا او داده و می فرماییـد: 

>اگر دست از رباخواری برندارید من اعالن جنگ با شما می دهم<.2 

کسی هم که خدا با او بجنگد، پیداست که کارش به کجا خواهد کشید. 

بـه قـرآن می گوییـم: شـما حکـم بـی موضـوع آورده ای، ربایـی نیسـت تـا حکمـش 

حرمـت باشـد، رباخـواری نیسـت تـا طـرف جنـگ بـا خـدا باشـد. مـا بـا توجیه گـری 

را حـالل می کنیـم. ممکـن اسـت یـک  -کـه قهرمـان آن هسـتیم -همـه ی حرام هـا 

اقـوی   و  احـوط  بـر  مشـتمل  ورقـی  چنـد  و  شـود  پیـدا  هـم  الفقهایـی!  شـبیه  آقایـی 

دنبـال  کـه  هـم  دوسـت  پـول  مـردم  کنـد.  منتشـر  عملّیـه  رسـاله ی  نـام  بـه  بنویسـدو 

را  آن  بیابنـد،  پـول  آوردن  به دسـت  بـرای  روزنـه ای  دسـتاویزی می گردنـد، همین کـه 

تحـت عنـوان فتـوای شـرعی مستمسـک قـرار می دهنـد و در پـی ایـن هـم نیسـتند که 

آیـا ایـن شـخص صالحّیـِت افتـاء و دادن فتـوا دارد یـا خیـر؟!

اِر<. ى الّنَ
َ
ما أْصَبَرُهْم َعل

َ
1. همان، آیۀ 175؛ >...ف

أَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َو َرُسوِلِه...<. 
َ
وا ف

ُ
ْم َتْفَعل

َ
إْن ل

َ
2. همان، آیۀ 279؛ >ف
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آیا ارزش هر چیزی را می توان با پول سنجید؟

یعقوب  خاندان  به  خدا  که  را  آسمانی  گرانبهای  متاع  آن  یوسف،  شنیده ایم 

ارزانی داشته بود چگونه برادران بر اثر جهالت و نادانی از خود دور کرده و شمع محفل 

خود را به سادگی از دست دادند و فضای زندگی خود را در ظلمت فرو بردند. آری! 

انسان های یوسف نشناس، به همین درد مبتال می شوند و نسبت به یوسف ها و آن 

سرمایه های اصیل حیات، زاهد و بی رغبت می گردند و آنها را به سادگی از دست 

چشم  با  و  نمی دانستند  را  او  ارزش  و  نمی شناختند  را  یوسف  برادرها  می دهند. 

حسد به او می نگریستند و آن قیافۀ زیبا را زشت و منحوس می دیدند. 

آن کاروان رهگــذری نیــز کــه ســر چــاه آمدنــد و یوســف را از چــاه بیــرون آورده و 

خریدنــد و بردنــد، آنهــا نیــز یوســف را نشــناختند. آنهــا تجــارت پیشــه بودنــد و دنبــال 

متاعــی می گشــتند کــه پــول آور باشــد. تجارت پیشــه ها در قیافــۀ هــر چیــزی، جمــال 

پــول می بیننــد و بــه پــول عشــق می ورزنــد و ایــن یــک بدبختــی بــزرگ اســت کــه 

انســان، عاشــق پــول بشــود و همــه چیــز را بــا پــول معاوضــه کنــد و زاهدانــه از مایــۀ 

حیــات ابــدی خــود بگــذرد. 

در روایتــی آمــده اســت کــه رســول خــدا؟ص؟ از راهــی عبــور می کردنــد. چنــد تــن از 

بّچه هــا کــه دیــده بودنــد گاهــی رســول اکــرم؟ص؟ َحســن و ُحســینش؟امهع؟ را روی دوش 

خــود ســوار می کنــد، آمدنــد دور پیغمبــر را گرفتنــد گفتنــد، آقــا! مــا را هــم روی دوشــت 

ســوار کــن، آن طــور کــه حســن و حســین؟امهع؟ را روی دوشــت ســوار می کنــی. از طرفــی 

پیغمبــر، مظهــر رحمــت الهیــه اســت و صاحــب خلــق عظیــم کــه خــدا فرمــوده: 

ٍم<؛ 1  �ی ِ ٍ َعطن �ت
ُ
ل َعلی  �نُ

َ
ک ل

�نَّ >َو �إ

1. سوره قلم، آیۀ 4.
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نمی خواهـد دل بّچه هـا را بشـکند، از طرفـی هـم مناسـب نیسـت بّچه هـا را روی 

از  رسـول اهلل  و  اسـت  دیگـری  حسـاب  حسـین،  و  حسـن  حسـاب  بگیـرد.  دوشـش 

طـرف خـدا مأمـور اسـت کـه عظمـت آسـمانی آنهـا را بـه مـردم بشناسـاند و لـذا بـرای 

اینکـه بّچه هـا دل شکسـته برنگردنـد، بـه بـالل کـه همراهـش بـود فرمـود، بـرو بـه خانـه 

ببیـن چیـزی پیـدا می کنـی بیـاوری کـه مـن خـودم را از ایـن بّچه هـا بخرم؟بـالل رفـت 

و هشـت عـدد گـردو پیـدا کـرد و آورد. آن گردوهـا را بیـن بّچه هـا تقسـیم کـرد. بّچه هـا 

تـا چشمشـان بـه گردوهـا افتـاد خوشـحال شـدند و گردوهـا را گرفتـه و دسـت از پیامبـر 

اکـرم برداشـتند و سـراغ بـازی خـود رفتنـد. بعـد رسـول خـدا فرمـود: 

»خداونـد بـرادرم یوسـف را مشـمول رحمـت خـود قرار دهـد، او را به چند 

درهـم فروختنـد، مـرا هم به هشـت دانـۀ گـردو فروختند«.1 

حاال آنها بّچه بودند و پیامبر را با هشت عدد گردو معاوضه کردند اّما بزرگساالن 

کودک صفت را ببینید که پیامبر را با چه چیزها معاوضه کردند. هنوز چند روزی بیش 

از رحلتش نگذشته بود که به خانه اش ریختند و چه جنایت ها که مرتکب نشدند. 

چهره ی منحوس رباخوار در قرآن کریم

این منطق عالی قرآن است که می فرماید: 

>آنچـه بـه عنـوان ربـا می دهیـد تـا در میـان اموال مـردم فزونی گیـرد ]بدانید 

کـه[ در نـزد خـدا فزونـی نمی گیرد<.2 

شـما کـه مالتـان را ربـا می دهیـد در میـان مـال مـردم چـاق می شـود؛ صـد تومـان 

ِخى يوُسَف َشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدة َو باُعوِنى 
َ
1. الگوهای رفتاری پیامبراعظم؟ص؟، ص 31؛ »َرِحَم اهلُل ا

ِبَثمانى َجوزاٍت«.
ُبوا ِعْنَد اهلِل...<.  ال يْر

َ
اِس ف ُبوا ِفى أْمواِل الّنَ  ِلیْر

ً
با 2. سوره روم، آیۀ 39؛ >َو ما آَتیُتْم ِمْن ِر
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می دهیـد چـاق می شـود و 110 تومـان برمی گـردد، اّمـا هیـچ می دانیـد در نـزد خـدا چـه 

بدبخـت و بیچـاره شـده اید! رباخـوار از مـال مـردم چـاق شـده ولـی نزد خـدا بدبختی 

ابـدی و شـقاوت سـرمدی گریبانگیـرش گشـته اسـت. 

قرآن می فرماید: >خدا ربا را نابود می کند<.1 منظور نابودی مال نیست که بگوید: 

من 100 تومان دادم و 110 تومان گرفتم، کجا مال من نابود شده؟! این همان نابودی 

شرف و کرامت انسانیت است که از درک آن عاجز است. ذیل آیه می فرماید: 

اثیـم  َکّفـار  را  رباخـوار  ]و  نمـی دارد  دوسـت  را  اثیـم  َکّفـار  آدم  >خداونـد 

اسـت[<.2  کـرده  معّرفـی 

یعنـی آدم رباخـوار تنهـا کافـر نیسـت، بلکـه کّفـار اسـت. کافر، یعنی کسـی که یک 

بـار کفـر ورزیـده، اّمـا کّفـار آن کسـی اسـت کـه کفـر و ناسپاسـی، بـا جانـش آمیختـه و 

گویـی کانـون کفـر شـده اسـت. اثیـم هـم بـا »آثـم« فـرق دارد. آثـم، یعنـی کسـی کـه یـک 

گنـاه کـرده؛ مثـاًل یـک دروغ گفتـه یـا یـک غیبـت کـرده، اّمـا »اثیـم« آن کسـی اسـت کـه 

عاشـق و دلباختـه ی گنـاه اسـت، اصـاًل گنـاه از درونش می جوشـد، ملکه ی عصیان 

در جانـش پیـدا شـده و تـا گنـاه نکنـد آرامـش روحـی نـدارد. 

خداونـد حکیـم، رباخـوار را ایـن طـور معّرفـی می کند کـه »کّفار اثیم« اسـت؛ یعنی 

آدمی اسـت که آتش کفر و ناسپاسـی و گناه از درونش شـعله می کشـد، در روز قیامت 

نیـز جانـش آتـش افروز جهّنـم خواهد بود. 

پـر  جهّنـم  آتـش  از  را  رباخـوار  شـکم  خداونـد  فرمـود:  خـدا؟ص؟  »پیامبـر 

اسـت«.3  خـورده  ربـا  کـه  انـدازه  همـان  بـه  می کنـد 

از او مقبـول  »اگـر از طریـق ربـا، مالـی بدسـت آورده باشـد، هیـچ عملـی 

َدَقاِت<.  ُيْرِبي الّصَ َبا َو ـُه الِرّ
َّ
1.  سوره بقره، آیۀ 276؛ >َیْمَحُق الل

ِثیٍم<.
َ
اٍر أ

َ
َکّف  

َ
ُکّل  ُیِحّبُ 

َ
ـُه ال

َّ
2. همان؛ >َوالل

َم   َبْطَنُه ِمْن ناِر َجَهّنَ
َ

َوَجّل  اهلُل َعّزَ
َ َ
با َمل کَل الّرِ  اهلُل؟ص؟: َمْن أ

ُ
 َرُسول

َ
3. الحیاة )ترجمه احمد آرام(، ج  5، ص 619؛ » قال

کَل«.  ِبَقْدِر ما أ
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کنـد[«.1  راه عبـادت صـرف  را در  آن  ]اگـر چـه  نمی شـود 

 در لعنـت خدا 
ً
»مادامـی کـه یـک قیـراط از ربـا در زندگـی اش باشـد، دائمـا

و مالئکـه خواهـد بود«.2 

و  ارزن می گوینـد  یـک  قـدر  بـه  و گاهـی  پـول اسـت  واحـد  قیـراط، کمتریـن  یـک 

فرمـود:  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  دینـار.  از1/6  گاهـی1/4 

در شب معراج به نهر سرخی رسیدم مانند خون. دیدم مردی در میان آن دست 

و پـا می زنـد و پاییـن و بـاال مـی رود و می خواهـد خـودش را بـه سـاحل برسـاند. همیـن 

کـه بـه سـاحل نزدیـک می شـود و می خواهـد بیـرون بیایـد مـردی کنار سـاحل ایسـتاده 

و سـنگ های زیـادی در کنـارش هسـت، تـا آن مـرد به سـاحل نزدیک می شـود، دهان 

بـاز می کنـد و ایـن مـرد، سـنگی بـه دهـان او می افکنـد! او دوبـاره برمی گـردد بـه وسـط 

نهـر و دسـت و پـا می زنـد و بـه سـاحل نزدیک می شـود و سـنگ می خـورد و برمی گردد؛ 

علـی الـّدوام کارش ایـن اسـت. از جبرئیـل کـه همراهـم بـود پرسـیدم: ایـن کیسـت؟ 

گفـت: ایـن مرد، رباخوار اسـت. 

یکــی از عذاب هــای او در بــرزخ همیــن اســت تــا قیامــت برپــا شــود و بــه کیفــر 

برســد.  محشــری اش 

انفاق رشد آفرین

مال محبوب انسـان اسـت و در این شـکی نیسـت. حّتی به کنایه گفته اند: فالن 

چیـز، مـال اسـت؛ جـان نیسـت کـه بـه آسـانی بشـود داد! آری، مـال محبوب اسـت و 

محبوبّیتـش هـم طبیعـی اسـت. قـرآن هـم تصدیـق می کنـد کـه محبـوب اسـت و اگـر 

 ِمْن َعَمِلِه«. 
ً
 ال یْقَبُل اهلُل ِمْنُه َشیئا

ً
کَتَسَب ِمْنُه ماال 1. بحار األنوار، ج 73، ص 364؛ » َو إِن ا

کاَن ِعْنَدُه ِقیراٌط واِحٌد«. َمالِئكِة ما 
ْ
ْعَنِة اهلِل َو ال

َ
 ِفى ل

ْ
ْم يَزل

َ
2. همان؛ » َو ل
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محبـوب نبـود، انفاقـش ارزش نداشـت. انفـاِق محبـوب، کمال اسـت وگرنـه ریختن 

خروارهـا کلـوخ در دریـا سـخت نیسـت. اّمـا آیـا یـک سـکه ی طـال را می توانیـد از خـود 

دور کنیـد؟ طالسـت کـه محبوب اسـت. 

ُحـّب مـال هـم مذمـوم نیسـت، بلکـه طبیعـی اسـت. بایـد محبـوب باشـد. اگـر 

نباشـد انفاقـش بـی ارزش اسـت. در قـرآن کریـم آمـده اسـت: 

>مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند و باقیات صالحات ]ارزش های 

پایدار و شایسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخش تر است<.1 

مـال و فرزنـدان زینـت زندگـی دنیـا هسـتند. زینـت کـه مذموم نیسـت و همچنین 

حـق تعالـی می فرماید: 

و  اسـت  کـرده  حـرام  کـرده  حـالل  خـدا  کـه  را  زینتـی  کسـی  چـه  >بگـو 
اسـت...<.2 کـرده  منـع  پاکیـزه  رزق  از  را  بندگانـش 

مـال، خـودش خیـر اسـت. مـال بسـیار خـوب اسـت و قـرآن از آن تعبیـر بـه »خیـر« 

می کنـد. چـرا کـه وسـیله ی رسـیدن بـه سـعادت ابـدی اسـت و انسـان بـه ایـن خیـر 

ُحـّب شـدید دارد: 

>بـه حقیقـت کـه انسـان نسـبت بـه پـروردگارش ناسـپاس اسـت و خـوِد او 

بـر ایـن مطلـب گـواه اسـت و او عالقـه شـدیدی بـه مـال دنیـا دارد<.3 

در سوره ی آل عمران می خوانیم: 

>محّبـت امـور مـاّدی، اعـّم از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره 

و اسـب های ممتـاز و چهـار پایـان و زراعـت، در نظـر مـردم جلوه داده شـده 

اسـت ]تـا در پرتـو آن آزمایـش و تربیـت شـوند، ولـی اینهـا ]در صورتـی کـه 

 َو َخیٌر أَماًل<.
ً
ک َثوابا ّبِ اِلحاُت َخیٌر ِعْنَد َر باِقیاُت الّصَ

ْ
ْنیا َو ال

ُ
َحیاِة الّد

ْ
یَنُة ال َبُنوَن ِز

ْ
 َو ال

ُ
مال

ْ
1. سوره کهف، آیۀ 46؛ >ال

ْزِق...<. یباِت ِمَن الّرِ ِتى أْخَرَج ِلِعباِدِه َو الّطَ
َّ
یَنَة اهلِل ال َم ِز 2. سوره اعراف، آیۀ  32؛ >ُقْل َمْن َحّرَ

َشِدیٌد<. 
َ
َخیِر ل

ْ
ُه ِلُحّبِ ال

َ
َشِهیٌد َو إّن

َ
ُه َعلى ذِلک ل

َ
كُنوٌد  َو إّن

َ
ِه ل ْنساَن ِلَرّبِ

ْ
 اإل

َ
3. سوره عادیات، آیات 1 تا 3؛ >إّن



صاݥݥدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݥݥݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݩݩݩݩت ٮݧ   �ݥݥٯݦت

313

هـدف نهایـی آدمـی را تشـکیل دهنـد[ سـرمایه ی زندگـی پسـت ]مـاّدی[ 

هسـتند و سـرانجام نیـک ]زندگـی عالـی تـر[ در نزد خداسـت<.1 

فرامـوش  را  »ُحْسـُن الَمآب«  و  الّصالحـات«  »باقیـات  کـه  ایـن  اسـت  آنچـه الزم 

نکنیـد، وگرنـه مـال بایـد باشـد. چـون محبوب اسـت و انفاِق محبوب ارزنده اسـت. 

قـرآن در توصیـف نیـکان می فرمایـد: 

>... ولیکـن نیکـوکار کسـی اسـت کـه بـه خـدا و روز قیامـت و فرشـتگان 

و کتـاب آسـمانی و پیامبـران ایمـان آورده اسـت و مـال خـود را، بـا وجـود 

عالقـه ای کـه بـه آن دارد، بـه خویشـان و یتیمـان و مسـکینان و وامانـدگان 

در راه و سـائالن و بـردگان انفـاق می کنـد...<.2 

نیکوکار واقعی کسـی اسـت که با اینکه محّبت به مال دارد آن را انفاق می کند. 

چـون محبوبـش را در راه خـدا می دهـد، مؤمـن اسـت. نـزول سـوره ی هـل اتـی، کـه در 

شـأن خانـدان عصمـت؟مهع؟ نـازل شـد، بـر همیـن اسـاس اسـت. چـرا آن قـدر بـزرگ 

شـدند؟ از آن جهـت بـود که: 

>بــا آنکــه طعــام مــورد عالقه اشــان بــود آن را بــه مســکین و یتیــم و اســیر 
بخشــیدند<.3

ه« به طعام بر می گردد. یعنی با اینکه آن غذا محبوبشان  در این جا ضمیر »ُحِبّ

بود، آن را به دیگران دادند. اگر محبوبشان نبود، بخشیدنش مهّم نبود. آیا انسان اگر 

سه روز گرسنه بماند، غذا محبوبش نیست؟ این طبیعی است؟ سه روز و سه شب 

روزه دار باشند و هر روز هم با آب خالی افطار کنند و آنچه دارند به مسکین و یتیم و 

ِة 
َ

ِفّض
ْ
َهِب َو ال

َّ
ُمَقْنَطَرِة ِمَن الذ

ْ
َقناطیِر ال

ْ
َبنیَن َو ال

ْ
َهواِت ِمَن نساء َو ال

َ
يَن ِللّناِس ُحّبُ الّش 1. سوره آل عمران، آیۀ 14؛ >ُز

َمآِب<.
ْ
نیا َو اهلُل ِعْنَدُه ُحْسُن ال

ُ
َحیوِة الّد

ْ
َحْرِث ذِلک َمتاُع ال

ْ
ْنعاِم َو ال

َ ْ
َمِة َو اال ُمَسّوَ

ْ
َخیِل ال

ْ
َو ال

 َعلى  
َ

مال
ْ
ِبییَن َو آَتى ال كتاِب َو الّنَ

ْ
َمالِئكِة َو ال

ْ
ِخِر َو ال

ْ
یْوِم ال

ْ
ِبّرَ َمْن آَمَن ِباهلِل َو ال

ْ
2. سوره بقره، آیۀ 177؛ >... َو لكّنَ ال

کیَن َو...<. َمسا
ْ
یتاَمى  َو ال

ْ
ُقْرَبی  َو ال

ْ
ِه َذِوی ال ُحّبِ

.>
ً
 َو أِسیرا

ً
 َو یِتیما

ً
ِه ِمْسكینا عاَم َعلى ُحّبِ 3. سوره انسان، آیۀ 8؛ >َو یْطِعُموَن الّطَ
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ما 
َ
اسیر بدهند. چون این طور بوده، این قدر در عالم اهّمیت پیدا کرده است. >إّن

ُنْطِعُمکْم ِلَوْجِه اهلِل... <؛ بله، با اینکه این طعام محبوب ماست، همین محبوِب 

را در نظر گرفته اند، این  برای رضای خدا می دهیم. چون محبوب اعالیی  را  خود 

محبوب َاْدنٰی را فدای او می کنند. این کمال است. بنابر این، آیه ی خمس با آیات 

انفاق مال تناسب دارد. چون خمس نشان دهنده ی ایمان حقیقی است و مصداق 

آیه شریفه ی >ُاولِئک ُهُم المْؤِمُنوَن َحّقًا؛1 آنان به راستی مؤمنان حقیقی هستند<. 

آیا »رفاه« نشانه لطف خدا و »گرفتاری« نشانه ی خشم خداست؟

خیـر چنیـن نیسـت گاهـی مـرض بـرای انسـان های موّحـد وسـیله ی ارتقاسـت. 

انسـان اسـت.  ارتقـا و عامـل رشـد  و گرفتاری هـا وسـیله ی  فقـر، مصیبت هـا  گاهـی 

می فرمایـد: متعـال  خداونـد 

>اّما انسان وقتی خدایش او را مورد آزمایش قرار داده و با دادن نعمت 

گرامی اش می دارد، می گوید خدایم مرا گرامی داشته است و اّما وقتی او 

را به فقر و تنگدستی می آزماید، می گوید خدایم مرا خوار کرده است<.2 

بـه  نـزد خـدا خیلـی محترمـم. چـون خـدا  رفـاه برسـد می گویـد  بـه  انسـان وقتـی 

مـن صّحـت بـدن داده، مرکـب و مسـکن و کسـب و کار خـوب داده. اگـر گرفتـار شـود 

می گویـد خـدا بـا مـن قهـر کرده و لطفش را برداشـته اسـت. این طور نیسـت. نه »رفاه« 

نشـانه ی لطـف ماسـت نـه »گرفتـاری« نشـانه ی قهـر ماسـت. گاهـی جنـگ بـر شـما 

1. سوره انفال، آیۀ 4.
َقَدَر 

َ
ا إذا َما اْبَتالُه ف کَرَمِن * َو أّمَ ی أ ّبِ  َر

ُ
یُقول

َ
َمُه ف کَرَمُه َو َنّعَ أ

َ
ُه ف ّبُ ْنساُن إذا َما اْبَتالُه َر

ْ
ا اإل أّمَ

َ
2. سوره فجر، آیات 15 و 16؛ >ف
ی أهاَنِن<. ّبِ  َر

ُ
یُقول

َ
ْزَقُه ف یِه ِر

َ
َعل
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واجب شـده اسـت در حالی که ناپسـند شماسـت.1 من مقّرر کرده ام که در شـرایطی 

جنـگ پیـش بیایـد، هـر چنـد شـما آن را نمی پسـندید. 

>... و چـه بسـا شـما چیـزی را نپسـندید، در حالـی کـه بـرای شـما خیـر 

اسـت و چـه بسـا شـما چیـزی را دوسـت بداریـد، در حالـی کـه بـرای شـما 

شـّر اسـت و خـدا می دانـد و شـما نمی دانیـد<.2 

همیـن قـدر بفهمیـد و باورتـان بشـود کـه خیلـی چیزهـا را شـما نمی دانیـد. خـدا 

حکیـم اسـت و حکمـت خـدا الیتناهـی اسـت. عقـل و فکـر شـما محـدود اسـت. 

متوّقـع نباشـید کـه اقیانـوس کبیـر در یـک اسـتکان بگنجـد. عقـل شـما اسـتکانی 

نشـانه ی  گرفتـاری  نـه  و  نشـانه ی لطـف خداسـت  رفـاه  نـه  بنابرایـن  نیسـت.  بیـش 

خداسـت. خشـم 

فقر و غنا موجب فساد در جامعه

مسـأله ی مالـی و-بـه اصطـالح امروز-اقتصـاد، در دیـن مقـّدس اسـالم یکـی از 

مسـائل بسـیار مهـّم جامعـه ی اسـالمی بـه حسـاب آمـده اسـت تـا آنجـا کـه صـالح و 

فسـاد جامعه در گرو صالح و فسـاد اقتصاد اسـت. اقتصاد سـالم، جامعه ی سـالم و 

اقتصـاد فاسـد، جامعـه ی فاسـد بـه وجـود مـی آورد. 

اهــل تحقیــق گفته انــد کــه وقتــی مــا تمــام مفاســد اجتماعــی را بررســی و تحلیــل و 

ریشــه یابی می کنیــم، بــه امــر مالــی می رســیم و می بینیــم کــه منشــأ یــا فقــر مفــِرط اســت 

ــا غنــای مْفــِرط. فقــر و غنــا هــر دو عامــل فســاد می شــوند؛ وقتــی در یــک جامعــه،  و ی

ُكْم...<.
َ
ُکْرٌه ل  َوُهَو 

ُ
ِقَتال

ْ
ْیُكُم ال

َ
1. سوره بقره، آیۀ 216؛ >ُکِتَب َعل

أْنُتْم ال  َو  ُم 
َ
یْعل اهلُل  َو  كْم 

َ
ل َشّرٌ  ُهَو  َو   

ً
وا َشیئا ُتِحّبُ أْن  َعَسٰى   َو  كْم 

َ
ل ُهَو َخیٌر  َو   

ً
َتكَرُهوا َشیئا أْن  َعَسٰى   َو   ...< 2. همان؛ 

ُموَن<.
َ
َتْعل
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فقــر مفــرط بوجــود آمــد، طبیعــی اســت کــه دامنــه ی گناهــان وســعت پیــدا می کنــد. 

ســرقت ها، اختالس هــا، راهزنی هــا، آدم کشــی ها، کالهبرداری هــا، گران فروشــی ها 

و غصــب و غارت هــا، همــه معلــول فقــر مفــرط اســت. از آن طــرف اگــر ثــروت سرشــار و 

بی حســاب بــرای گروهــی حاصــل گــردد، مســتی ثــروت و جنــون غنــا، آتــش حــرص و 

طمــع و افزون طلبــی را در وجودشــان مشــتعل می ســازد؛ آنگونــه کــه از دســت اندازی 

ت می برنــد، چــون تمایــالت بشــر حــّد یِقــْف نــدارد! 
ّ

بــه امــوال و َاعــراض دیگــران لــذ

تنها،  شهوت هاست«.1  جوشان  سرچشمه ی  »مال،  فرموده اند:  مال  درباره ی 

غنای معتدلی که در مسیر عقل و ایمان بیفتد، خوب است و سبب خیر و سعادت 

در دو سراست. درباره ی فقرهم فرموده اند: »فقر، آدمی را به مرز کفر می رساند«.2 

این چند جمله نیز از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول است: 

»فرزنـدم! مـن از فقـر بـر تـو می ترسـم، پـس بـه خـدا پنـاه ببـر از فقـر، چـرا کـه 

فقـر سـبب نقصـان در دیـن می شـود، عقـل را متحیـر می سـازد و دشـمنی 

بـار مـی آورد«.3 

تهمــت  می کنــد،  غیبــت  و  دزدی  می شــود،  دروغگویــی  بــه  مبتــال  فقیــر  آدم 

می زنــد و دینــش رو بــه نقصــان مــی رود. فقــر، عقــل را هــم بــه حیــرت می افکنــد. 

انســان فقیــر عقلــش خــوب کار نمی کنــد و راه زندگــی بــه رویــش بســته می شــود. 

احیانــًا بــرای خــود دشــمن هــم تولیــد می کنــد: یــا خــدا را بــا خــود دشــمن می ســازد یــا 

مــردم را؛ آنقــدر دســت بــه گنــاه زده و دروغهــا می گویــد کــه خــدا دشــمنش می شــود! 

بــس کــه تهمت هــا بــه مــردم می زنــد و پشــت سرشــان بــد می گویــد کــه مــردم هــم 

می شــوند.  دشــمنش 

َهواِت«.
َ

ة الّش  ماّدَ
ُ

مال
ْ
ل
َ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 478؛  » ا

.»
ً
کْفرا َفْقُر أْن یكوَن 

ْ
کافى، ج 2، ص 307؛ »کاَد ال  .2

َفْقَر َمْنَقَصٌة 
ْ
 ال

َ
ِإّن

َ
 ِباهلِل ِمْنُه، ف

ْ
اْسَتِعذ

َ
َفْقِر، ف

ْ
یک ال

َ
3. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص531؛ » یا ُبَنى؛ إّنِى أخاُف َعل

َمْقِت«.
ْ
َعْقِل َو داِعیٌة ِلل

ْ
يِن َو َمْدَهَشٌة ِلل ِللّدِ
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فقر و تهیدستی نشانه ی بدبختی انسان؟

بسـیاری از مـا خیـال می کنیـم اگـر به مال و ثروت برسـیم، فرزندانی داشـته باشـیم 

و بـه مقاماتـی نائـل بشـویم خوشـبخت خواهیـم بـود؛ غافـل از اینکـه اینهـا همـه اش 

موجـب رنـج و َتَعـب اسـت. مـال، هـم بـه دسـت آوردنـش تـوأم بـا رنـج اسـت و هـم 

حفـظ و نگهـداری اش و هـم بـه مصـرف رسـاندنش!

از مـال داری دشـوارتر باشـد!  بـه مراتـب  همچنیـن اسـت فرزنـدداری کـه شـاید 

چـه بسـیار فرزندانـی کـه مایـه ی عـار و ننـگ پدرانشـان بـوده و هسـتند. کـم نیسـتند 

پدرانـی کـه بـه خاطـر فرزندانشـان، آبـرو و حیثیـت اجتماعـی خـود را از دسـت داده، 

ورشکسـت و زندانـی شـده اند؛ نـه می تواننـد طردشـان کننـد و نـه می تواننـد بـا آنهـا 

زندگـی کننـد! مخصوصـًا کسـانی کـه تکیـه گاه ایمانـی هـم ندارنـد تـا بـه امیـد اجـر و 

ثـواب الهـی، تحّمـل رنـج و تعـب بنماینـد. 

مـا ظاهـری فریبـا از زندگـی کافـران و منافقـان می بینیـم و می پنداریـم کـه در باطـن 

نیـز خـوش و خّرمنـد، غافـل از اینکـه »از خـدا بریدگـی« توفانـی در فضـای جانشـان 

دهانـه ی  در  کاهـی  پـِر  وهمچـون  نمی گـذارد  آرامشـان  لحظـه ای  کـه  برانگیختـه 

گردبـادی از ایـن سـو بـه آن سـو پرتابشـان می کنـد. اصـاًل ممکـن نیسـت انسـان بـی 

خـدا آرامشـی پیـدا کنـد و روحـش آسایشـی ببینـد:1 

نـاآرام در بدنـی غـرق در تجّمـل چـه بهـره ای می بـرد؟! بهشـت بیرونـی کـه  روح 

نمی تواند جهّنم درونی را از سـوز و گداز بیندازد. بیرون زندگی ظاهرًا بهشـت اسـت. 

خانـه ی وسـیع و فرشـهای عالـی و مرکـِب َرْهـوار و...اّمـا باطن جانشـان جهّنم سـوزان 

اسـت و آسـایش روحـی ندارنـد؛ نـه از جهـت فرزندانشـان و نـه از جهـت اموالشـان. 

وُب<. 
ُ
ُقل

ْ
1. سوره رعد، آیۀ 28؛ >...أال ِبِذکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ ال
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بسـیاری خیـال می کننـد چـون کـم دارنـد اینچنیـن ناراحتنـد و اگـر بیشـتر داشـته 

باشـند حالشـان بهتر می شـود؛ یا چون زن ندارند در زحمتند، اگر زن بگیرند راحت 

می شـوند؛ یا چون پایین شـهر هسـتند ناراحتند، باالی شـهر که بروند بهتر می شـود؛ 

یـا بـه آمریـکا و اروپـا برونـد راحت تـر زندگـی می کنند؛ غافـل از اینکه ایـن جهّنم درونی 

هـر جـا کـه بـروی همراهت هسـت و آرامت نخواهد گذاشـت. 

ِهـی النـه عـوض  او  بـو می دهـد.  بـه هدهـد گفتنـد: النـه ات  کـه  اسـت  معـروف 

ای  گفتنـد:  باالخـره  شـود.  خوشـبو  کـه  می رفـت  النـه  آن  بـه  النـه  ایـن  از  می کـرد، 

بیچـاره! خـودت بـو می دهـی، بـه هـر النـه که بـروی آنجا را هـم بدبو و َعِفن می سـازی. 

تـو خـودت را خوشـبو کـن؛ النـه ات هـر جـا کـه باشـد خوشـبو می شـود!

می کننـد  خیـال  نمی فهمنـد،  خودشـان  و  هسـتند  بدبـو  خـدا  از  بی خبـر  مـردم 

اگـر تغییـر منـزل یـا تغییـر شـغل و تغییـر وطـن بدهنـد خوشـبو می شـوند و سـعادتمند 

می فرمایـد:  قـرآن  اّمـا  می گردنـد؛ 

>مردِم از خدا بریده، جایگاهشان آتش است<.1 

>جهّنمیان به سمت درخروجی جهّنم هجوم می آورند تا خالص شوند، 

اّما فرشتگان موّکل آنها را می زنند و به جایگاه اّولشان برمی گردانند<.2 

در دنیـا هـم مـردم کافـر و فاسـق چنیـن وضعـی دارنـد، هرچـه می کوشـند از ایـن 

معیشـت َضْنـک و زندگـی تنـگ و مضیـق خالص شـوند نمی توانند. ِهـی ُمد عوض 

می کننـد و ُمدهـای تـازه و نـو بـه بـازار زندگـی وارد می کننـد، می بینند دردشـان بیشـتر 

شـد، در جهّنـم نیـز: 

>هرچه پوسـت بدنشـان می سـوزد دوباره پوسـت نو برشـان می پوشـانیم 

تا عـذاب نو بچشـند<.3 

اُر ...<.  َمأواُهُم الّنَ
َ
َسُقوا ف

َ
ِذيَن ف

َّ
ا ال 1. سوره سجده ، آیۀ 20؛ >َو أّمَ

ِعیُدوا ِفیَها ...<. 
ُ
ْن َیْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغٍمّ أ

َ
َراُدوا أ

َ
َما أ

َّ
2. همان؛ >ُکل

اَب ...<. 
َ

َعذ
ْ
وُقوا ال

ُ
وًدا َغْیَرَها ِلَیذ

ُ
َناُهْم ُجل

ْ
ل

َ
وُدُهْم َبّد

ُ
َما َنِضَجْت ُجل

َّ
ُکل 3. سوره نساء، آیۀ 56؛ >... 
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بزغاله ی مرده ای در مزبله ای افتاده بود، رسول خدا؟ص؟ به همراهانشان که از آنجا 

بیشتر  بود یک درهم  زنده  اگر  این چقدر می ارزد؟! گفتند:  فرمودند:  عبور می کردند 

نمی ارزید، حال که مرده است ارزشی ندارد. فرمودند: آیا صاحب این بزغاله ی مرده 

رضا می دهد که این را به خورِد عزیزانش از فرزندان و برادران و دوستان بدهد؟ 

گفتند: نه؛ بلکه همچنان که می بینیم می آورد در این مزبله می افکند تا سگ ها 

ه ی هم بکوبند. فرمود: دنیا در نظر خدا 
ّ
و الشخورها دورش جمع بشوند و بر سر و کل

از این بزغاله ی مردار هم پست تر است. هیچگاه راضی نمی شود این مردار َعِفن را 

به انبیا و اولیا و مقّربان درگاهش بدهد، بلکه آن را دِر خانه ی فرعون و نمرود و شّداد 

ه ی هم بزنند و شکمها پاره کنند. 
ّ
می اندازد که با هم دعوا کنند و بر سر و کل

>جان از تنشان بیرون برود در حال کفر و خالی از ایمان<.1 

در آن موقع است که فریادشان بلند می شود: 

از  نـه  و  باقـی می مانـد  از خـودم چیـزی  نـه  و  نابـود می شـدم  >ای کاش 

اعمالـم<.2 

دوا  مــن  از  دردی  و  رفــت  قدرتــم  نمی رســد.  دادم  بــه  و  رفــت  >ثروتــم 

 3 نمی کنــد<.

گفته انـد: یکـی از خلفـای عباسـی دِم مـردن کفنـش را پشـت و رو می کـرد و ایـن 

آیـه را می خوانـد: قـدرت و ثروتـم نفعـی بـه حـال مـن نکـرد و بـه چنـگال عـذاب الهـی 

افتـادم.4 در آن روز، پنـاه بـه خـدا کـه قـرآن می فرمایـد: 
>روزی که کافران را به آتش عرضه می کنند و به آنها می گویند<.5

کاِفُروَن<.  1. سوره توبه، آیۀ 85؛ >َو َتْزَهَق أْنُفُسُهْم َو ُهْم 
قاِضیَة<. 

ْ
کاَنِت ال یَتها 

َ
2. سوره حاقه، آیۀ 27؛ >یا ل

طاِنیْه<. 
ْ
ى ُسل ک َعّنِ

َ
ى ماِلیْه * َهل 3.همان، آیات 28 تا 29؛ >ما أْغنى  َعّنِ

طاِنیْه<.
ْ
ى ُسل ک َعّنِ

َ
ى ماِلیْه * َهل 4. همان؛ >ما أْغنى  َعّنِ

اِر<.  ى الّنَ
َ
کَفُروا َعل ِذيَن 

َّ
5. سوره احقاف، آیۀ 34؛ >َو يْوَم یْعَرُض ال
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ت بردیــد و معــده ی جــان 
ّ

آنچــه کــه می توانســتید در دنیــا کیــف کردیــد و لــذ

خــود را اشــباع کردیــد1 و دیگــر جــا بــرای نعمت هــای بهشــتی باقــی نگذاشــتید تــا از 

ــت و خــواری و محرومیــت از نعمت هــای بهشــتی 
ّ
آنهــا بهــره ای ببریــد؛ امــروز، جــز ذل

حّظــی نخواهیــد داشــت. مــا اگــر بــه خانــه ی ثروتمنــد و کریمــی برویــم و بدانیــم موقــع 

قبــل  اگــر  چیــد،  خواهنــد  رنگارنــگ  و  الــوان  غذاهــای  از  رنگیــن  ســفره ی  ناهــار، 

از ناهــار، مقــداری شــلغم و خیــار و آش رشــته بیاورنــد، در عیــن حــال کــه خیلــی 

گرســنه ایم، نمی خوریــم. چــون پیــش خــود فکــر می کنیــم عاقالنــه نیســت کــه معــده 

 را از خیــار و آش و شــلغم پــر کنیــم وآنــگاه کــه ســر ســفره نشســتیم از غذاهــای عالــی 

محروم بمانیم. 

حـال، مـا کـه بـه خاطـر بوقلمـون بریـان و خورشـت فسـنجان از خـوردن شـلغم و 

خیـار و بادمجـان می پرهیزیـم، بـا چـه جـرأت بـه شـلغم و خیـار دنیـا چسـبیده ایم و 

آش رشـته ی دنیـا را بـا حـرص و ولـع تمـام سـر می کشـیم و معـده ی جـان را از ایـن 

مهمانـدار  کریـم،  خداونـد  کـه  فـردا  ترسـیم  نمـی  هیـچ  آیـا  می کنیـم.  پـر  آشـغال ها 

عظیم الّشـأن مـا، سـفره ی رنگیـن خـود را چیـد؛ آن سـفره ای کـه خـودش در نامـه ی 

دعـوت خویـش توصیـف کـرده:2 

کنـار ایـن سـفره کـه رفتیم و نشسـتیم به مـا بگویند: از کنار این سـفره برخیزید، ای 

شـلغم خورها و آش خورها؛ دیگر شـما از این سـفره بهره ای ندارید. 

>در دنیا با اعمالتان بهره های بهشتی خود را از بین بردید و شایستگی های 

خود را تباه کردید<.3 

ْنیا َو اْسَتْمَتْعُتْم ِبها...<. 
ُ

1. سوره احقاف، آیۀ 20؛ >أْذَهْبُتْم َطیباِتكْم ِفى َحیاِتكُم الّد
ُدوَن * 

َّ
داٌن ُمَخل

ْ
یِهْم ِول

َ
یها ُمَتقاِبِلیَن * یُطوُف َعل

َ
كِئیَن َعل 2. سوره واقعه، آیات 15 الى 23؛ >َعلى  ُسُرٍر َمْوُضوَنٍة * ُمّتَ

ا یْشَتُهوَن  ْحِم َطیٍر ِمّمَ
َ
ا یَتَخیُروَن * َو ل کَهٍة ِمّمَ وَن * َو فا

ُ
ُعوَن َعْنها َو ال یْنِزف

َ
يَق َو کأٍس ِمْن َمِعیٍن * ال یَصّد کواٍب َو أباِر ِبأ

َمكُنوِن<.
ْ
ِؤ ال

ُ
ْؤل

ُّ
کأْمثاِل الل * َو ُحوٌر ِعیٌن * 

ْنیا<. 
ُ

3. سوره احقاف، آیۀ 20؛ >أْذَهْبُتْم َطیباِتكْم ِفى َحیاِتكُم الّد
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برای شما سفره ی دیگری پهن کرده ایم: 1

بـه هـر حـال، اینهـا بیدارباش هـای قـرآن اسـت تـا مـا را از خـواب غفلـت بیـدار 

کنـد. امیدواریـم خداونـد بـه حرمـت امـام سـید الّشـهداء؟ع؟ رحمـات خـودش را بـر 

مـا نـازل فرمـوده و نقشـه های خائنانـه ی کّفـار را نقـش بـر آب2 کنـد. 

سرنوشت کسانی که خمس و زکات مال خود را نمی دهند

و  باشـد  داشـته  شـاهد  اّدعـا  صـدِق  بـر  بایـد  می کنـد  بندگـی  اّدعـای  کـه  آدمـی 

شـاهد صادقـش انفـاق مـال اسـت. چـون از خـود جـدا کـردِن محبـوب اسـت و تـا 

خـدا را محبوبتـر از مـال ندانـد حاضـر بـه جـدا کـردن مـال از خـود نمی باشـد. در ایـن 

موقـع اسـت کـه بنـده بودنـش بـارز می گـردد. 

هـر چـه گوینـدش بکـن گویـد بـه چشـمبنــده آن اســت کــو نــه قهر آرد نه خشــم 

و اگـر بـا بـودن امـر بـه انفـاق، امتثـال امـر ننمـود و راضـی بـه جـدا کـردن مـال از خود 

نشـد، معلـوم می شـود کـه بنـده ی خـدا نیسـت، بلکـه بنـده ی هـوای نفس اسـت. 

خـدا می گویـد: بـده؛ هـوی می گویـد: نـده؛ بـرای چـه می دهـی کـه مـردم بخورنـد. 

فـردا هـزار جـور  آورده ای،  بـه دسـت  و مالـی  کـرده  رنـج و زحمـت تحّمـل  ایـن همـه 

گرفتـاری خواهـی داشـت از پیـری و بیمـاری، دختـر شـوهر دادن و عـروس آوردن و...

ایـن نـدای هـوی و وسوسـه ی شـیطان اسـت. 

>شیطان از فقِر آینده، شما را می ترساند و امر به زشتی می کند<.3 

َحِمیِم* 
ْ
ال ى 

ْ
کَغل ُبُطوِن* 

ْ
ال یْغِلى ِفى  ُمْهِل 

ْ
کال ِثیِم* 

ْ
األ وِم* َطعاُم 

ُ
ّق الّزَ  َشَجَرَة 

َ
>إّن الى 49؛  آیات 43  1. سوره دخان، 

یُم<. كِر
ْ
يُز ال َعِز

ْ
ک أْنَت ال

َ
َحِمیِم* ُذْق إّن

ْ
ْوَق َرأِسِه ِمْن َعذاِب ال

َ
وا ف َجِحیِم* ُثّمَ ُصّبُ

ْ
وُه إلى  َسواِء ال

ُ
اْعِتل

َ
وُه ف

ُ
ُخذ

يَن<.  کِر ما
ْ
2. سوره انفال، آیۀ 30؛ >...َو یْمكُروَن َو یْمكُر اهلُل َو اهلُل َخیُر ال

َفْحَشاِء...<.
ْ
ُمُرُکْم ِبال

ْ
َیأ َفْقَر َو

ْ
ْیَطاُن َیِعُدُکُم ال

َ
3. سوره بقره، آیۀ 268؛ >الّش
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اّما از آن سو خدا می فرماید: >آیا من قادر به کفایت بنده ام نیستم؟!<.1 من خالق و 

رازقم، می دانم چه خلق کرده ام و چگونه باید تأمینش کنم. خدا روزی هر جنبنده ای 

را به عهده گرفته و در همه جا و در همه وقت از حال او آگاه است و اداره اش می کند،2 

اّما هوی می گوید: اعتنا به این سخنان ننما و مال خویش از دست نده که گرفتاری ها 

خواهی داشت. این آدم می شود عبدالهوی که قرآن می فرماید: 

>آیـا دیـده ای آن را کـه هـوای نفـس خـود را معبـود خود قـرار داده و آگاهانه 

گمـراه شـده اسـت و در نتیجـه ُمهـر بـر گـوش و قلبـش خـورده و پـرده روی 

چشـمش افتـاده اسـت<.3 

کـردل  و  کـوردل  کـه  اسـت  ایـن  بـودن  َعبُدالَهـوٰی  نتیجـه ی  می فرمایـد:  قـرآن 

می شـوی. پـس از یـک عمـر زندگـی در جـّو اسـالم و ایمـان نـه جمالـی از حـق می بینی 

و نـه صدایـی از او می شـنوی، قلبـت دّراکیـت خـود را از دسـت می دهـد و احسـاس 

ت و حالوتـی از عبـادت و راز و نیـاز بـا خـدا نمی کنـی. 
ّ

هیـچ لـذ

یکـی از آثـار شـوم انفـاق نکـردن مـال ایـن اسـت کـه قلـِب انسـان کـور و کـر می شـود 

و از صالحّیـت درک معنویـات می افتـد و بدبختـی بزرگتـر اینکـه تـا آخریـن لحظـه ی 

عمـر از ایـن محرومیـت آگاه نمی شـود. مـا بیماری هـای تـن را می فهمیم، اّمـا بیماری 

دل را نمی فهمیـم. ایـن چشـم اگـر مثـاًل آب مرواریـد بیـاورد از ندیـدن دیـوار و درخـت 

می فهمیـم کـه کـور شـده ایم؛ اّمـا یک عمـر با کوری قلب و کری جـان زندگی می کنیم، 

می خوریـم و می خوابیـم و آواز می خوانیـم، اصـاًل نمی فهمیـم کـه کـور و کـر بوده ایـم، نـه 

صدایـی از حـق شـنیده و نـه جمالـی از حـق دیده ایـم. پـس صدقـات و انفـاق مـال 

شـاهد صـدق عبودّیـت اسـت و زمینه سـاز بینایـی و شـنوایِی قلـب انسـان اسـت. 

یَس اهلُل ِبكاٍف َعْبَدُه...<. 
َ
1. سوره زمر، آیۀ 36؛ >أ ل

ها َو ُمْسَتْوَدَعها...<. ُم ُمْسَتَقّرَ
َ
ْزُقها َو یْعل ى اهلِل ِر

َ
 َعل

ّ
ْرِض إال

َ
ال

ْ
ٍة ِفى ا 2.سوره هود، آیۀ 6؛ >َو ما ِمْن َداّبَ

ِبِه َو َجَعَل َعلى  
ْ
ٍم َو َخَتَم َعلى  َسْمِعِه َو َقل

ْ
ُه اهلُل َعلى  ِعل

َّ
 إلَهُه َهواُه َو أَضل

َ
َخذ

َ
َرأیَت َمِن اّت

َ
3. سوره جاثیه، آیۀ 23؛ >أ ف

َبَصِرِه ِغشاَوًة...<. 
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آیا کالسهای عرفانی رشد آفرین است؟

نکته ای که باید به آن دّقت و توّجه داشت اینکه برنامه ی سیر و سلوک به سوی 

خـدا و لقـای خـدا مشـّخص و بـه صـورت دین و شـریعت و حالل و حرام به وسـیله ی 

انبیـا فرسـتاده شـده اسـت. آنهایـی کـه بـه مقامـات عالـی معرفـت رسـیده اند و واقعًا 

انسـان هایی صاحبـدل و واقع بیـن هسـتند، از همیـن راه رفته انـد. مبـادا مّدعیـان 

کاذب فریبتـان دهنـد کـه مـا برنامـه ی سـیر و سـلوک داریـم و در جلسـات مخصـوص 

آن را القـا می کنیـم و راه تهذیـب نفـس ارائـه می کنیـم. قـرآن کریـم می فرمایـد: 

>... توشه بردارید که بهترین توشه و زاد تقواست...<.1 

معنای تقوا هم روشن است. ادای واجبات و ترک محّرمات. 

>... پـس هـر کـس امیـد لقـای خدایـش را دارد بایـد عمـل صالـح انجـام 

ْقوی ...<. اِد الّتَ  َخیَر الّزَ
َ

إّن
َ
ُدوا ف 1. سوره بقره، آیۀ 197؛ >... َو َتَزّوَ
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دهـد و احـدی را شـریک در عبـادت خدایـش قـرار ندهـد<.1 

در کارتـان مشـرک نباشـید. مـدح و ذّم مـردم را بـه حسـاب نیاوریـد. مـدح و ذّم و 

اقبـال و ادبـار مـردم در مقابـل رضـای خـدا ارزشـی نـدارد. تنهـا خدا را در نظـر بگیرید و 

ـت به دسـت اوسـت. محبوبّیـت و منفورّیت از جانب اوسـت. 
ّ
بدانیـد کـه عـّزت و ذل

بایـد او را از خـود راضـی کنیـد. اینهـا کـه خـود را نشـان می دهنـد و مـردم را بـه سـوی 

خـود دعـوت می کننـد، مّدعیـان کاذبنـد. 

یکـی از علمـا َمَثـل خوبـی زده اسـت. می گویـد: ببینیـد ایـن جواهـر فروش هـای 

معتبـر، نزدیـک غـروب آفتـاب کـه می شـود، جواهـر گـران قیمتشـان را در جعبـه ای 

جمـع می کننـد، در مغـازه را می بندنـد، عبـای خود را سـر می کشـند، جعبه ی جواهر 

را هـم زیـر عبـا می گیرنـد و خیلـی آهسـته و آرام از گوشـه ی دیـوار حرکـت می کننـد. 

خیلـی مراقبنـد کـه کسـی بیـن راه معّطلشـان نکنـد. چـون زیـر عبـای خـود جعبـه ی 

جواهـر دارنـد و می خواهنـد زود بـه خانـه برسـند و از مزاحـم برکنـار باشـند. 

از سـوی دیگـر، کسـی را هـم می بینیـد کـه تمـام سـرمایه اش یـک مـن لبـو و چغندر 

و  خیابان هـا  در  می گـذارد،  سـرش  روی  می ریـزد،  طبـق  میـان  را  آن  اسـت.  پختـه 

کوچه هـا و بازارهـا می چرخـد و لبـوی خـود را نمایش می دهد و فریاد می کشـد و سـرود 

لبـو می خوانـد. آن عالـم بزرگـوار می فرمایـد: بدانیـد ایـن کسـانی کـه اّدعاهـا دارنـد و 

مقامـات معنـوی و کشـف و کرامت هـا بـرای خودشـان قایلنـد و از راه هـای گوناگـون 

مـردم سـاده لوح را جـذب خـود می کننـد، مثـاًل می گوینـد مـن بـا امـام زمـان؟جع؟ 

صداهـا  می بینـم،  خواب هـا  می آیـد،  سـراغم  بـه  امـام  همیشـه  هسـتم،  ارتبـاط  در 

را  لبـوی خودشـان  کـه  لبوفروشـانی هسـتند  اینهـا  و...  گوشـم می رسـد  بـه  از غیـب 

نمایـش می دهنـد واصـالن بـه حقیقـت، بسـیار انـدک و نادرالوجودنـد. بـر فـرض هـم 

.>
ً
ِه أَحدا ّبِ  َو ال یْشِرک ِبِعباَدِة َر

ً
یْعَمْل َعَماًل صاِلحا

ْ
ل

َ
ِه ف ّبِ کاَن يْرُجوا ِلقاَء َر َمْن 

َ
کهف، آیۀ 110؛ >... ف 1. سوره 
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که در جایی وجود داشـته باشـند، شناختنشـان بسـیار مشـکل اسـت و خود را نشان 

نمی دهنـد. 

بــرآورد شــلغم فروشــان خــروشجواهر فروشان به کنجی خموش 

گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در آغاز هر کار

در روایات ما آمده اسـت که: آشـکارا گفتن »بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم« از عالئم و 

نشـانه های ایمـان اسـت. و دلیـل آن اینکـه همچنـان که سراسـر پهنه ی هسـتی بطور 

آشـکار خبـر از رحمـت »رحمانّیـه ی«  خالـق سـبحان داده همگـی حدیـث نعمـت 

می کننـد و آیـه ی رحمـت می خواننـد، همچنیـن بـر هـر مسـلمان پیـرو قـرآن نیـز الزم 

اسـت کـه بـا جهـان خلقـت، هماهنگـی کنـد و بـا عمـوم موجـودات، همزبـان گـردد 

و آشـکارا آیـه ی رحمـت »بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم« بگویـد. و اینگونـه بـه »فقـر ذاتـی« 

خویشـتن اعتـراف کـرده بخشایشـگری و رحمانّیـت آفریـدگار مهربـان خـود را »بطـور 

آشـکار« یادآور شـود. 

»شریعت«،  کتاب  از  آیه  اّولین  و  قرآن  سوره های  سرلوحه ی  تنها  نه  بنابراین، 

»آیه ی رحمت« و آیه ی نورانی»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« است، بلکه با اندکی تأّمل 

و دّقت می بینیم که سرلوحه ی عالم خلقت و نخستین آیه از کتاب »طبیعت« نیز، 

ی  اسم مبارک »رحمان« و واقعیت عینی »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« است. 
ّ
تجل

قـرآن حکیـم کـه کتـاب هدایـت و راهنمـای انسـان بـه رمـوز سـعادت اسـت، بـا 

افتتـاح سـوره های خـود بـه نـام خـدای رحمـان و رحیـم، ایـن واقعیـت بسـیار اصیـل 

و اساسـی را نشـان انسـان می دهـد کـه: هـان! بیـدار بـاش و توّجـه کـن. پـی به ریشـه ی 

از  وجـود  کمـاالت  تمـام  فّیـاض  سرچشـمه ی  کـه  بـدان  ِبَبـر.  هسـتی  راز  و  خلقـت 
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می باشـد.  اهلل)عّزوَعـال(  بخشایشـگری  و  »رحمانّیـت«  مقـام  هسـت،  کـه  قبیـل  هـر 

چنانکـه خـود فرمـوده اسـت: 

>... رحمت من همه چیز را فراگرفته است...<.1 

از نقـص،  و  آورده  از نیسـتی و عـدم به وجـود  را  آنچـه کـه سرتاسـر کائنـات  آری، 

رو بـه کمـال می بـرد، موجـی از بحـر مـّواج رحمـت حضـرت رحمـان اسـت کـه بـه هـر 

موجـودی، از آن َرشـحه ای رسـیده و در نتیجـه هـم خـود آن موجـود، از عـدم به وجـود 

آمـده و در مسـیر کمـال افتـاده اسـت و هـم وسـیله ی ایجـاد و تکمیـل موجـود دیگـری 

گردیـده و مجـرای فیـض و رحمـت حضـرت رحمـان واقـع شـده اسـت. 

ـم را پـر کـرده، همـه آثـار رحمـت 
َ
تمـام ایـن نعمت هـا، جمال هـا و کمال هـا کـه عال

موجـودات کامـل می باشـد کـه بـه موجـودات ناقـص رسـیده اسـت و می رسـد. 

پـدران و مـادران، بـر فرزنـدان ناتـوان رحمـت دارنـد، دانایان بر نادانـان، ثروتمندان 

بـر مسـتمندان، نیرومنـدان بـر ضعیفـان، باالخـره، ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک، 

همـه در کار بـذل رأفـت و افاضـه ی رحمتنـد. آنـگاه ایـن همـه رحمـت در همـه جـای 

جهان، قطره ای می باشـد از اقیانوس بیکران رحمت پروردگار مهربان که در حدیث 

آمـده اسـت از رسـول خدا؟ص؟: 

»خداونـد متعـال را صـد رحمـت اسـت کـه تنهـا یـک قسـمِت از آن صـد 

رحمـت را بـه زمیـن نـازل کـرده و در بیـن خلـق خـود تقسـیم نمـوده اسـت 

و بـر اثـر همـان ]یـک صـدم[ رحمـت اسـت کـه خالیـق عالـم بـه یکدیگـر 

اظهـار عاطفـه می کننـد و بـا هـم بـه مهربانـی و رحمـت تالفـی می نمایند و 

نـود و نـه قسـمت آن را خداونـد بـرای خود تا روز قیامت بـه تأخیر انداخته 

اسـت کـه بـا آن بـه بنـدگان خـود ترّحـم فرمایـد. روایـت شـده اسـت کـه 

 َشى ٍء...«.
َ

کّل 1. سوره اعراف، آیۀ 156؛ »... َو َرْحَمِتى َوِسَعْت 
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خـدا ایـن ]یـک صـدم[ را بـه آن ]نـود و نـه صـدم[ می افزایـد تـا روز قیامـت 

مقـام  در  خـود  صـد[  در  ]صـد  کاملـه ی  رحمـت  بـا  بندگانـش  دربـاره ی 

ترّحـم برآیـد«.1 

پـس هـر چـه کـه هسـت، در »باء« بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیم می باشـد که دریچه ی 

فیض اسـت و دسـتاویز »اسـتعانت« از مقام »رحمان« )جّل شـأنه العزیز(. 

مشـتی سـبک مغـز بی خـرد، از شـّدت فرورفتگـی در لجنـزار جهـل و سـفاهت، از 

گفتن »بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم« و افتتاح به نام خدا در رفتار و گفتار خود عار دارند 

و گویـی کـه ایـن عالی تریـن نشـان معرفـت و ُرقـاء فکـری را عالمـت انحطـاط عقـل و 

ضعـف نیـروی درک می شناسـند و شـأن خـود را َاجـّل از ایـن می داننـد کـه در کارهـا و 

فّعالیت هـای زندگـی، »ابتـداء« بـه نام خـدا نمایند و کمک از قـدرت ناُمتناهی مبدأ 

هسـتی بخواهنـد. اینـان، به راسـتی کـه چقـدر در ضاللـت و گمراهـی به سـر می برند و 

نتیجـه ای هـم جـز محرومّیـت از بـرکات بی پایـان نصیبشـان نمی گـردد و غیـر از خـود 

بـه کسـی صدمـه ای نمی زنند. 

>حقیقت آنکه، انسان به سبب اینکه خود را بی نیاز ]از خدا[ می پندارد 

طغیان نموده و از مرز خود تجاوز می کند<.2 

آری، انسـان جاهـل چنیـن اسـت کـه تـا آثاربی نیازیـی در خـود دیـد و خویـش را 

بی نیـاز انگاشـت، تجاوزگـری پیـش گرفتـه و سـرکش می شـود. معـده و روده اش کـه 

از چغنـدر و شـلغم پـر شـد، نعـره و عربـده اش گـوش فلـک را کـر می سـازد. اّمـا همیـن 

کـه شـکم، خالـی گشـت و شـلغم و لبویـی بـه دسـت نرسـید، آن دم بیا و حـال نزارش 

ِقِه ِبها 
ْ
َمها َبیَن َخل َقّسَ

َ
ْرِض ف

َ
ى اال

َ
 ِمْنها واِحَدًة ِال

َ
ْنَزل

َ
ُه ا

َ
 ِمأَة َرْحَمٍة َو ِاّن

َ
َوَجّل  هلِلِّ َعّزَ

َ
1. تفسیر نمونه، ج 1، ص 48؛ »ِاّن

ک 
ْ
ى  ِتل

َ
 اهلَل قاِبُض هِذِه ِال

َ
ِقیاَمِة َو ُرِوی ِاّن

ْ
 َو ِتسِعیَن ِلَنْفِسِه يْرَحُم ِبها ِعباَدُه يوَم ال

ً
َر ِتْسعا

َ
ّخ

َ
یَتعاَطُفوَن َو یَتراَحُموَن َو ا

ِقیاَمِة«.
ْ
ها ِمأًة يْرَحُم ِبها َعباَدُه يوَم ال

ُ
ل یكّمِ

َ
ف

َیْطغٰى  * أْن َرآُه اْسَتْغنى <.
َ
ْنساَن ل

ْ
 اإل

َ
2. سوره علق، آیات 6 و 7؛ >کاّل إّن
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ببیـن کـه همچـون سـِگ سـنگ بـه پهلـو خـورده ای، ُدم الی پاهـا کـرده و زوزه کشـان، 

ـت بی حـّد، دم تـکان میدهـد.
ّ
پـوزه بـه خـاک می مالـد و بـا ذل

>کشـته بـاد انسـان، چـه ناسـپاس و ناگرونـده است]انسـان[، از چـه چیـز 

آفریـد او را ]خـدا[؟ از نطفـه ای آفریـد او را و سـپس انـدازه اش داد<.1 

اَلســف کــه ایــن انســان مســکین بــر اثــر جهــل و غــرور و َنْخــوت بیجــا، روی 
َ
یال

از »بــاء ِبســم اهلل... « برتافتــه و خــود را اینچنیــن محــروم از بــرکات بــی پایــان خــدا 

اســت!  گردانیــده 

هســت کلیــد دِر گنــج حکیــمبــســـــم اهلل الـّرحـمــــن الـّرحـیــــم

نــام خــدای اســت بــر او ختم کنفاتحــه ی ِفکــَرت و َخْتــم ُســخن 

وظیفه ی شیعیان در قبال قرآن و اهل بیت؟مهع؟

قرآن می فرماید: 

>اگـر مـا ایـن قـرآن را بـر سـر کوهـی نـازل می کردیـم، هـر آینـه می دیـدی کـه 

کـوه را متالشـی می کـرد...<.2 

مـا نمی دانیـم ایـن دل هـای مـا را چـه سـختی و قسـاوتی گرفتـه کـه از صخره هـای 

کوهسـتان نیـز سـخت تر شـده اسـت. 

گاهـی دل هـا سـنگین می شـود، از کـوه هـم سـنگین تر3  که هر چه آیـات قرآن بر آن 

خوانـده شـود تـکان نمی خورد. به خدا پنـاه می بریم! 

َرُه<.
َ

َقّد
َ
َقُه ف

َ
َقُه * ِمْن ُنْطَفٍة َخل

َ
کَفَرُه * ِمْن أی َشى ٍء َخل ْنساُن ما أ

ْ
1. سوره عبس، آیات 17 تا 18؛ >ُقِتَل اإل

 ِمْن َخْشیة اهلِل...<.
ً
عا  ُمَتَصّدِ

ً
َرأیَتُه خاِشعا

َ
ُقْرآَن َعلى  َجَبٍل ل

ْ
ا ال

َ
نا هذ

ْ
ْو أْنَزل

َ
2. سوره حشر، آیۀ 21؛ >ل

 َقْسَوة...<.
ُ

ِحجاَرة أْو أَشّد
ْ
کال ِهى 

َ
وُبكْم ِمْن َبْعِد ذِلک ف

ُ
3. سوره بقره، آیۀ 74؛ >ُثّمَ َقَسْت ُقل
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امام حسن عسکری؟ع؟  فرمود: 

»ای مـردم! ]کـه سـنگ محّبـت مـا را بـه سـینه می زنید[شـما را سـفارش 

می کنـم تقـوا پیشـه کنیـد و در دینتـان ورع داشـته باشـید«.1 

بــه  هــم  را  خــدا  زندگی تــان  در  و  کنیــد  تــرک  را  بندوبــاری  بــی  و  بی مباالتــی 

ــه دیــن و مســائل  ــود کــه مــردم بعــد از انقــالب بیشــتر ب ــع ایــن ب حســاب بیاوریــد. توّق

کــه  ســف  َ ْ
ال

َ
یال ولــی  دینــی گرایــش پیــدا کننــد، پول دوســتی کمتــر دیــده شــود... 

ــا حــّب دنیــا در دل هــا  محّبــت پــول در دل هــا بیشــتر جــا گرفتــه اســت و بی شــک ت

ــه ورع در  غوغــا می کنــد آخــرت فرامــوش شــده اســت. امــام عســکری؟ع؟  مــردم را ب

دیــن توصیــه می کننــد کــه هــدف اصلــی از خلقــت را فرامــوش نکنیــد. آنچــه امــام 

معصــوم؟ع؟ از مــا خواســته ایــن اســت کــه خوش گفتــار و خوش رفتــار و امانتــدار 

ــش ورع  ــما در دین ــر از ش ــک نف ــر ی ــد! اگ ــار کنی ــی رفت ــه خوب ــایگان ب ــا همس ــید. ب باش

داشــته باشــد و پرهیزکارباشــد در گفتــارش صــادق باشــد و در رفتــارش امیــن، مــردم 

می گوینــد: آفریــن! ایــن شــیعه اســت و امــام؟ع؟  فرمــود: مــن از ایــن رفتــار و کــردار شــما 

ــوش  ــا خ ــم ب ــا می خواهی ــید، م ــا نباش ــگ م ــان نن ــا بدعملیات ــوم. ب ــحال می ش خوش

ــید.  ــا باش ــت م ــان زین عملیات

درخـت  علـی؟ع؟  سـاقه ی  درختـم،  ریشـه ی  مـن  خـدا؟ص؟  می فرمـود:  رسـول 

اسـت. زهـرا؟اهس؟ عنصـر و وسـیله ی بـارور شـدن درخـت اسـت و ائّمـه ی دیـن؟مهع؟ 

 شـاخه هاو شـیعیان مـا بـرگ آن درختنـد و زینـت هـر درختـی بـه بـرگ آن اسـت. بـا 

اعمال و رفتار صالح خود کاری کنیم که محّبت مردم را به سـوی خاندان عصمت 

و نبـّوت جلـب کنیـم. 

َوَرِع ِفى ِدیِنكْم«.
ْ
وِصیكْم ِبَتْقَوی اهلِل َو ال

ُ
1. بحار األنوار، ج  75، ص 372؛ »ا
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مراحل کسب معرفت الهی

معرفــة اهلل و خداشناســی دارای ســه مرحلــه اســت: مرحلــه ی »تلّفــظ« و »تفّهــم« 

و »تحّقــق«. 

»تلّفــظ« یعنــی الفــاظ مربــوط بــه اعتقــاد به خدا را بــه زبان آوردن و گفتــن »اهلل اکبر« 

و »ال الــه ااّل اهلل« و »الحمــدهلل« و »ســبحان اهلل«، تــالوت آیــات قــرآن و خوانــدن دعاهــا 

کــه مرحلــه ی تلّفــظ اســت. یــک قــدم از ایــن باالتــر تفّهــم اســت یعنــی معانــی و 

مفاهیــم ایــن الفــاظ را فهمیــدن و بیــان کــردن و بــه قلــم آوردن کــه در ایــن دو مرحلــه مــا 

افــراد فــراوان از دانشــمندان و گوینــدگان و نویســندگان برجســته و قّهــار داریــم. آنچــه 

بســیار کمیــاب اســت و نادرالوجــود، افــراد واصــل گشــته بــه مرحلــه ی تحّقــق اســت 

کــه جوهــر جانشــان تحــّول یافتــه و مــس قلبشــان تبدیــل بــه طــال شــده و رنــگ و بــوی 

الهــی بــه خــود گرفتــه اســت. 
>رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟...<.1

و  عطـش  می کنـم  عـرض  تحّقـق  مرحلـه ی  در  اهلل  معرفـة  بیشـتر  توضیـح  بـرای 

تشـنگی در انسـان واقعیتـی اسـت کـه آن هـم سـه مرحلـه از تلّفـظ و تفّهـم و تحّقـق 

دارد، »تلّفـظ« همیـن اسـت کـه کسـی لفـظ عطـش را کـه عربـی اسـت بـه زبـان بیـاورد 

ولـی چـون خـودش فارسـی زبـان اسـت، معنـای آن را نفهمـد. دیگـری کـه بـا زبـان 

عربـی آشناسـت هـم لفـظ آن را خـوب بگویـد و هـم معنـای آن را بفهمـد و خـوب 

بیـان کنـد کـه عطـش یعنـی حالـت آب طلبـی و آب خواهـی کـه تـا به آب نرسـد، آرام 

نمی شـود. ایـن دو نفـر هـم لفـظ عطـش و هـم معنا و مفهـوم عطش را خـوب می دانند 

اّمـا چـون تشـنه نیسـتند، از واقعیـت عینـی عطـش بی خبرنـد، حالـت آب طلبـی را 

1. سوره بقره، آیۀ 138؛ >ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن أْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة...<. 
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اصـاًل درک و وجـدان نمی کننـد این چنیـن آدم اگـر دریـای آب را هـم ببینـد، توّجهـی 

تـی نمی کنـد 
ّ

بـه آن نمی کنـد! اگـر گواراتریـن آنهـا را هـم بـه کامـش بریزنـد، احسـاس لذ

چـون تشـنه نیسـت. 

اّمـا یـک آدمـی پیـدا می شـود در میـان بیابان خشـک و زیر آفتاب سـوزان جگرش 

از تشـنگی می سـوزد و از شـّدت عطـش تـاب و تـوان از دسـت داده و روی خـاک داغ 

افتـاده اسـت، زبـان در دهانـش خشـکیده و قـادر بـر اینکـه حرفـی بزنـد و حّتـی لفـظ 

عطـش را بـه زبـان بیـاورد نمی باشـد، توانایـی تفکـر را از دسـت داده و از تصـّور عطـش 

در ذهـن هـم عاجـز شـده اسـت؛ ایـن آدم نـه لفـظ عطـش را می توانـد بـه زبـان بیـاورد و 

نـه معنـای عطـش را می توانـد در ذهنـش تصـّور کنـد، اّمـا واقعیـت عطـش را آنچنـان 

کـه هسـت در جـان خـود وجـدان می کنـد و سـراپای وجـودش غـرق در عطـش شـده 

العطـش  داد می زنـد  و طلـب،  لسـان حـال  بـه  پایـش  ناخـن  تـا  مـوی سـر  از  اسـت؛ 

العطـش العطـش. 

تصـّور  را  نـه می توانـد معنـای آب  و  کنـد  تلّفـظ  را می توانـد  لفـظ آب  نـه  اآلن  او 

نمایـد، ولـی سـراپای وجـودش طالـب آب اسـت، جـز آب همـه چیـز را فرامـوش کرده 

و تنهـا آب را می طلبـد. آری اوسـت کـه تشـنه ی واقعـی و آب طلـب حقیقـی اسـت 

و لـذا یـک قـدح آب زالل و خنـک کنـارش ببریـد و ببینیـد، چـه تـکان و ارتعاشـی در 

ارکان وجـودش می افتـد؛ صـدای آب بـه گوشـش برسـد، تـار و پـود دلـش را می لرزاند، 

تی 
ّ

یـک جرعـه از آن آب بـه کامـش بریزیـد ببینیـد چگونـه جانـی به خود می گیـرد و لذ

می بـرد کـه مـا از تصـّور آن ناتوانیـم. 

از  کـه  آنهـا  اسـت؛  منـوال  همیـن  بـه  هـم  خداشناسـی  و  اهلل  معرفـة  مسـأله ی 

مرحلـه ی تلّفـظ و تفّهـم فراتـر رفتـه و بـه مرحلـه ی تحّقـق و وجـدان رسـیده اند، از یـاد 

ات می برنـد و از مناجـات بـا خـدا چنـان 
ّ

تـی فـوق لـذ
ّ

خـدا و شـنیدن کالم خـدا لذ

می بازنـد.  را  خـود  کـه  می شـوند  مدهـوش 
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>وقتـی نـام خـدا برده شـود، دل هاشـان فـرو می ریزد، تالوت آیـات خدا بر 
ایمانشـان می افزاید...<.1

روانیـم،  بسـیار  عبارت پـردازی  و  بافـی  لفـظ   مقـام  در  مـا،  از  دسـته  یـک  آری 

می توانیـم یـک سـاعت مرّتـب و مسلسـل از خـدا و معـاد و پیغمبـر و امـام و صفـات 

جـالل و جمـال خـدا حـرف بزنیم، ولی چه بسـا معنا و مفهـوم همان الفاظ و عباراتی 

نمی فهمیـم.  می گوییـم  کـه  را 

دسـته ی دّوم عـالوه بـر الفـاظ فصیـح و عبـارات شـیرین و دلنشـین معانـی آنهـا 

را هـم خـوب می فهمیـم؛ در حکمـت دانـی و فلسـفه بافـی سـرآمد اقرانیـم. مـن آنـم 

کـه فلسـفه ی اشـراق را می دانـم و حکمـت مّشـاء را می فهمـم. برهـان صّدیقیـن را بـه 

کرسـی می نشـانم، َدور و تسلسـل را ابطـال می کنـم، »برهـان کّل مـا بالَعـَرض البـّد و َان 

ات« را خـوب بیـان می کنـم، انـدکاک عـرض در جوهـر را اثبـات 
ّ

ینتهـی الـی مـا بالـذ

می نمایـم و عالـم را صرف الّربـط می دانـم و...

ولـی ایـن همـه جلوه گری هـا در مرتبـه ی تلّفـظ و تفّهـم از نظـر واقع بینـان و واصالن 

بـه مرتبـه ی تحّقـق از معرفـة اهلل جـز یـک سلسـله ی انبـوه از تصـّورات ذهنـی بیـش 

نیسـت کـه نـه سـبب مقّربیـت در نـزد خـدا و نـه موجـب رفعـت مقـام در عالـم آخـرت 

می باشـد! ]درسـت دّقـت شـود[. 

در واقـع ایـن هـم صنعتـی و فّنـی از فنـون دنیـوی اسـت ماننـد همان کسـی اسـت 

کـه خـوب می توانـد عطـش را معنـا کنـد اّمـا خـودش تشـنه نیسـت؛ طبیعـی اسـت 

کـه معنـا و مفهـوم تصـّوری عطـش، هرگـز در او تولیـد عطـش نمی کنـد کـه حالـت آب 

ت ببـرد. 
ّ

طلبـی در او پدیـد آیـد، آنگونـه کـه از دیـدن آب و شـنیدن صـدای آب لـذ

و  ببافنـد  عبـارت  و  کننـد  لّفاظـی  بلدنـد  نـه  کـه  هسـتند  دیگـری  دسـته ی  اّمـا 

.>...
ً
یِهْم آیاُتُه زاَدْتُهْم إیمانا

َ
وُبُهْم َو إذا ُتِلیْت َعل

ُ
ْت ُقل

َ
ِذيَن إذا ُذکَر اهلُل َوِجل

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال

َ
1. سوره انفال، آیۀ 2؛ >إّن
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شـاید اگـر روی ایـن منبـر بنشـینند، ده دقیقـه هـم نتواننـد مثـل مـن بلبلـی کننـد و 

نـه می تواننـد مثـل فـالن فیلسـوف و حکیـم »برهـان ِاّن و ِلـم« اقامـه کننـد و ممکـن 

و واجـب بسـازند. اّمـا حقیقـت معرفـت و واقعیـت توحیـد را واجدنـد ماننـد همـان 

کسـی کـه از شـّدت عطـش زبانـش از کار افتـاده و فکـر و مغـزش بی تـاب و تـوان شـده 

ت می بـرد و از 
ّ

ولـی سـراپای وجـودش عطـش اسـت و آب طلـب؛ از دیـدن آب لـذ

از عارفـان واقعـی هـم  ایـن دسـته  بـه طپـش می افتـد.  شـنیدن صـدای آب قلبـش 

تشـنه ی خداینـد و سـراپای وجودشـان نـه بـا ایـن زبـان و نـه بـا ایـن فکـر و مغـز، بلکه با 

لسـان حـال و وجـدان داد می زننـد اهلل، اهلل، اهلل. 

>نـام اهلل بشـنوند، قلبشـان فـرو می ریـزد<،1 رنـگ از صورتشـان می پـرد، ارتعـاش 

در سراپایشـان می افتـد، ماننـد عاشـقی کـه از شـنیدن نـام معشـوق و دیـدن صـورت 

معشـوق اضطـراب و دلهـره ای در او پیـدا می شـود، رنـگ خـود را می بـازد و قلبـش 

شـدیدًا بـه طپـش می افتد. عاشـقان خدا به معنای واقعـی اش نیز چنینند، چنانکه 

خـودش فرمـوده اسـت: 

>...بـه هنـگام شـنیدن کالم خـدا، لـرزه بـر انـدام آنـان کـه درک عظمـت 

راسـت می شـود[ سـپس  تنشـان  بـر  ]مـو  کرده انـد می افتـد  پـروردگار خـود 

پوسـت و قلبشـان درون و برونشـان نـرم و آمـاده بـرای پذیـرش ذکـر خـدا 
می گـردد...<.2

وقتـی آیـات و کلمـات خـدا بـر آنهـا خوانـده شـود، لحظـه بـه لحظـه بـر ایمـان و 

روشـنایی قلبشـان افـزوده3 می شـود و پرده هایـی از جـالل و جمـال الهـی از مقابـل 

چشمشـان کنـار مـی رود. غـرق در شـهود جمـال حضـرت معبـود محبـوب می شـوند 

وُبُهْم...<. 
ُ
ْت ُقل

َ
1. سوره انفال، آیۀ 2؛ >...إذا ُذکَر اهلُل َوِجل

وُبُهْم إلى  ِذکِر اهلِل...<.
ُ
وُدُهْم َو ُقل

ُ
ُهْم ُثّمَ َتِلیُن ُجل ّبَ ِذيَن یْخَشْوَن َر

َّ
وُد ال

ُ
2. سوره زمر، آیۀ 23؛ >...َتْقَشِعّرُ ِمْنُه ُجل

 .>...
ً
یِهْم آیاُتُه زاَدْتُهْم إیمانا

َ
3. سوره انفال، آیۀ 2؛ >...َو إذا ُتِلیْت َعل
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آنگونـه کـه از خـواب و خـوراک می افتنـد و از کوچـه و بـازار و خیابان و مـردم می گریزند، 

آن وقـت مـا روشـنفکران می نشـینیم بـه رفتـار و گفتـار آنهـا می خندیـم. آری: 

چـــه دانـــد آنـــکه اشـــتر می چـــراند میان عاشق و معشوق رمزی است

ما تا چشـم باز کرده ایم، آنچه دیده ایم ماه اسـت و خورشـید و سـتارگان آسـمان و 

بعد ران مرغ و سینه ی بوقلمون بریان و چشم و ابروی پریچهرگان و سپس اسکناس 

و جـاه و مقـام و ریاسـت و شـهرت و دیگـر هیـچ! همین هـا را بـه عنـوان جـالل و جمال 

در زندگی نشـانمان داده و دل از ما ربوده اند. 

را  خـدا  لقـای  ت 
ّ

لـذ کـی  و  شـنیده ایم  خـدا  جمـال  و  جـالل  از  سـخن  کـی  مـا 

چشـیده ایم، اکنـون کـه بـه مـا بگوینـد عالی تریـن جمال هـا، جمـال خـدا و عالی ترین 

ت لقـاء خداسـت، اصـاًل نمی فهمیـم جمال خـدا یعنی چـه و لقاء خدا 
ّ

ت هـا لـذ
ّ

لذ

چـه معنایـی دارد. 

بـه خدایـش  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  کـه  در دعـای کمیـل می خوانیـم  وقتـی  مـا 

می کنـد:  عـرض 

ای خـدا و ای آقـا و ای مـوالی مـن، آنچنـان فـراق و جدایـی تـو از مـن، دل و جانـم 

را می سـوزاند کـه آتـش جهّنمـت آنگونـه مـرا نمی سـوزاند. تحّمـل آتـش جهّنـم بـرای 

مـن، آسـانتر از تحّمـل سـوزش فـراق توسـت.1 تعّجـب می کنیـم و هیـچ نمی فهمیـم 

معنای فراق خدا چیسـت و آتش فراق خدا چه آتشـی اسـت که سـوزاننده تر از آتش 

جهّنم اسـت. 

اینکـه نمی فهمیـم کـه  و بدبختـی دردناکتـر  مـا نمی فهمیـم  را  ایـن حقایـق  آری 

نمی فهمیـم. آدم اگـر بفهمـد کـه نمی فهمـد، تـالش می کنـد تـا بفهمـد، علـم بـه جهل 

هـم خـودش علـم اسـت. اّولیـن قـدم بـرای حرکـت بـه سـوی علـم، همیـن علـم بـه 

كیَف 
َ
ّبی َصَبْرُت َعلى  َعذاِبک ف َر َو  َو َموالی  َو َسیدی  ِالهى  یا  َهْبِنى 

َ
1. زاد المعاد )مفتاح الجنان(، ص 63؛ » ف

ْصِبُر َعلى  ِفراِقک«.
َ
ا
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جهـل اسـت؛ یعنـی بدانـد کـه نمی دانـد، در ایـن صـورت اسـت کـه دنبـال تحصیـل 

علـم مـی رود و دانـا می شـود. آن بیمـاری کـه می دانـد کـه بیمـار اسـت، طبعـًا بـه فکـر 

بیمـار  کـه  نمی دانـد  کـه  بیمـاری  آن  اّمـا  بهبـود می یابـد  و  درمـان می افتـد  و  طبیـب 

اسـت طبعـًا بـه فکـر طبیـب و درمـان نمی افتـد و قهـرًا بـرای همیشـه بیمـار می مانـد و 

از درد و رنـج می نالـد. 

آدمـی هـم کـه نمی دانـد و می دانـد کـه نمی دانـد، جهلش جهل بسـیط و قابل رفع 

اسـت، اّمـا آدمـی کـه نمی دانـد و نمی دانـد کـه نمی داند، جهلش جهل مرکب اسـت 

و قابـل رفع نمی باشـد!

اســب َسـَبق از گــنبد گــردون بجــهاندآن کــس کــه بدانــد و بدانــد کــه بدانــد

لنـگان خـرک خویش به مقصد برسـاندآن کــس کــه ندانــد و بدانــد کــه ندانــد 

بــماندآن کــس کــه ندانــد و ندانــد کــه ندانــد  ابـدالّدهــر  مـرکــب  جـهــل  در 

حاصـل سـخن اینکـه اگـر کسـی می خواهـد در موضـوع معرفـة اهلل و خداشناسـی 

کـه هـدف از خلقـت انسـان اسـت از مرحلـه ی تلّفـظ و تفّهـم گذشـته، بـه مرحلـه ی 

تحّقـق برسـد، چـاره و راهـی جـز ایـن نـدارد کـه بایـد طبـق برنامـه ای کـه خـود خالـق 

حکیـم مقـّرر فرمـوده اسـت عمـل کنـد. در یـک آیـه از کتـاب کریمـش فرمـوده اسـت: 

>ای انسـان! تـو در حـال سـفر بـه سـوی خدایـت هسـتی و بـه مالقـات او 

خواهـی رسـید<.1 

و  بـه دیـدار خـدا  ایـن کالم اعـالم می کنـد کـه هـدف از خلقـت انسـان، نیـل  بـا 

خداسـت.  شـناخت  و  معرفـت  از  تحّقـق  مرتبـه ی  بـه  رسـیدن 

ِقیِه«. 
َ

ُمال
َ
َکْدًحا ف َك  ِبّ ٰى َر

َ
َکاِدٌح ِإل َك 

َ
ْنَساُن ِإّن ِ

ْ
َها اإل ّيُ

َ
1. سوره انشقاق، آیۀ 6؛ »َیا أ
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غرض اصلی از برگزاری مجالس اهل بیت؟مهع؟ در مناسبت های مختلف 

در اّیـام و لیالـی منسـوب بـه اهـل بیـت رسـالت؟مهع؟ مـا مّدعیـان تشـّیع و محّبت 

مجالـس  تشـکیل  کـه  اسـت  ایـن  می دهیـم  انجـام  کـه  عمـده ای  کار  بزرگـواران،  آن 

جشـن یـا عـزا می دهیـم و بـه ذکـر فضایـل و مناقب آن مقّربـان درگاه خـدا می پردازیم. 

آن  بـه  محّبـت  از  نشـانه ای  خـود  حـّد  در  و  اسـت  خوبـی  کار  بسـیار  البّتـه  کار  ایـن 

اسـوه های توحیـد و عـدل و ایمـان و شـرف و کرامـت انسـانیت اسـت، اّمـا آنچـه کـه 

توّجـه بـه آن در اینگونـه مجالس بر ما الزم اسـت این اسـت کـه بدانیم مقصود اصلی 

از ذکر فضایل و مناقب خاندان رسـالت؟مهع؟ افزودن بر درجه ی معرفت و شـناخت 

آن انـوار آسـمانی و رهگشـایان در مسـیر حرکـت بـه سـوی عالـم قـرب الهـی اسـت کـه 

الزمـه ی قهـری آن معرفـت، افزایـش میـزان محّبت بـه آن هادیان راه نیل به سـعادت 

جاودانـه ی آدمـی خواهـد بـود و نتیجـه ی عاطفـی و عقالنـی ایـن محّبـت نیـز، سـعی 

و تـالش جـّدی بـرای اطاعـت از امـر و نهـی آن فرمانروایـان معصوم منصـوب از جانب 

حضـرت رّب العالمیـن می باشـد و بدیهـی اسـت کـه بـه دسـت آوردن معرفـت -کـه 

ـه ی ایـن سـیر و سـلوک ارتقایـی اسـت -احتیـاج بـه تفکـر و اندیشـیدن 
ّ
نخسـتین پل

از آن نظـر کـه انسـان موجـودی متفکـر و اندیشـمند اسـت و امتیـازش از سـایر  دارد 

حیوانـات بـه همیـن نیـروی تفکـر اسـت. 

اندیشــه ای  همــه  تــو  بــرادر  مـا بقـی تـو اسـتخوان و ریشـه ایای 

ل گلشــنی
ُ
لخنیگــر بود اندیشــه ات گ

ُ
ور بود خاری تو هیمه ی گ

قرآن کریم مکّررًا تحریض و ترغیب به تفّکر می کند و می فرماید: 

>همانـا در ایـن حکایـت )نکتـه( هر آینه نشـانه هایی اسـت بـرای گروهی 
کـه فکـر می کنند<.1

ُهْم یَتَفّكُروَن<. 
َّ
َعل

َ
یاٍت ِلَقْوٍم یَتَفّكُروَن< و سوره نحل، آیۀ 44؛ >...ل

َ
 ِفى ذِلک ل

َ
1. سوره رعد، آیۀ 3؛ >...إّن
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این حدیث از امام ابوالحسن الّرضا؟ع؟ نقل شده: 

عبـادت نمـاز و روزه ی زیـاد انجـام دادن نیسـت، عبـادت همانـا زیـاد اندیشـیدن 

افزایـش  سـبب  کـه  خـدا  صنـع  آثـار  و  آفرینـش  نظـام  در  ]تفّکـر  خداسـت1  دربـاره ی 

گـردد[.  معرفـت 

تفّکـر، آنچنـان در بـاال بـردن ارزش عبـادت مؤّثـر اسـت کـه امـام؟ع؟ بـا کلمـه ی 

»اّنمـا« کـه افـاده ی حصـر می کنـد عبـادت را منحصـر در تفّکـر نشـان داده کـه گویـی 

عبـادت جـز تفّکـر چیـز دیگـری نیسـت. ایـن، احتمـااًل از آن نظـر اسـت کـه عبـادت 

یعنـی انسـان تمـام نواحـی وجـود خـود را در راه خـدا بـه کار انـدازد، در نمـاز انسـان بـا 

قیام و قعود و رکوع و سـجود اعضای بدن را به کار انداخته اسـت؛ در روزه با امسـاک 

از خـوردن و آشـامیدن بـه بـدن گرسـنگی داده و از انجـام مناسـک حّج بـاز بدن به کار 

افتـاده اسـت، اّمـا در تفکـر آنچـه کـه بـه کار می افتـد، ناحیـه ی عقـل اسـت که اشـرف 

نواحـی وجـود انسـان اسـت و قهـرًا عبـادت عقـل، اشـرف انـواع عبـادات خواهـد بـود 

تـا آنجـا کـه امـام؟ع؟ فرمود: 

عبـادت، منحصـرًا زیـاد اندیشـیدن دربـاره ی امر تکوینی و تشـریعی خداسـت که 

سـبب ازدیاد معرفت و محّبت و اطاعت می شـود2 و به سـایر عبادات روح می دهد 

و آنهـا را ثمربخـش در دنیـا و عقبـای انسـان می گرداند و لـذا فرموده اند: 

یعنی زمان اندکی اندیشـیدن ]در اثرگذاری بر روح انسـان[ از عبادت یک سـال3 

]و در حدیث دیگری از عبادت هفتاد سـال[ برتر اسـت. 

از مرحـوم شـیخ انصـاری؟وضر؟ نقـل شـده کـه در جـواب کسـی کـه سـؤال کـرد آیـا 

آن کـدام تفکـر اسـت کـه سـاعتی از آن، افضـل از هفتـاد سـال عبـادت اسـت فرمـود: 

ْمِر اهلِل«. 
َ
َفكِر ِفى ا َکْثَرة الّتَ ِعباَدة 

ْ
ما ال

َ
لوة ِاّن یاِم َو الّصَ َکْثَرة الّصِ ِعباَدة 

ْ
یَسِت ال

َ
1. بحار األنوار، ج  68، ص 325؛ » ل

ْمِر اهلل«. 
َ
َفكِر ِفى ا َکْثَرة الّتَ ِعباَدة 

ْ
ما ال

َ
2. همان؛ » ِاّن

3. همان؛ » ِفكُر ساَعة َخیٌر ِمْن ِعباَدة َسَنة«. 
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تفکر حّربن یزید ریاحی در صبح روز عاشـورا که چند لحظه اندیشـیدن او را از لشـکر 

عمربـن سـعد جـدا کـرد و به لشـگر امام حسـین؟ع؟ انداخـت، از جهّنم بیرون کشـید 

و میـان بهشـت افکنـد. در حدیثـی از رسـول خـدا؟ص؟ منقـول اسـت: 

»ای علی! هیچ فقری شدیدتر از جهل و هیچ عبادتی مثل تفّکر نیست«.1 

»یـک کلمـه ی حکمت آمیـز کـه یـک انسـان مؤمـن بشـنود ]در ترّقـی دادن 

روح او[ از یـک سـال عبـادت ]عـاری از تفکـر[ بهتـر اسـت«.2 

بـه کار می افتـد و روحـش متحـّول  اثـر اسـتماع آن یـک کلمـه، عقلـش  بـر  چـون 

نیـز روح  بـه سـایر عبـادات  و  می گـردد، در نتیجـه اشـرف عبـادات انجـام می گیـرد 

رسـول  نورانـی  جملـه ی  یـک  همیـن  در  می گردانـد.  ثمـر  مثمـر  را  آنهـا  و  می بخشـد 

اسـت:  حکیمانـه  چـه  کـه  بیندیشـیم  خـدا؟ص؟ 

»ای علــی! هیــچ فقــری شــدیدتر از جهــل و هیــچ عبادتــی مثــل تفّکــر 

نیســت«.3 

مـا مـردم، بی پولـی و تهی دسـتی از ثـروت و مکنـت دنیـا را فقـر َاَشـّد می دانیـم و 

علی الـّدوام بـه خاطـر کمـی درآمـد و نداشـتن خانـه و ماشـین دلبخواه خود بـا غّصه و 

غـم بـه سـر می بریـم اّمـا وقتـی بـه پـول فـراوان و مسـکن و مرکـب عالـی می رسـیم، غرق 

در سـرور و فـرح می شـویم و داشـتن آنهـا را مایـه ی عـّز و شـرف بـرای خـود می دانیـم و 

حـال آن کـه چـه بسـا از معـارف و احـکام دینـی خـود آگاهـی چندانـی نداریـم. ولـی 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: 

آنچـه کـه فقـر به معنای واقعی اسـت، فقر علمی یعنی آگاهی نداشـتن از معارف 

دینـی و احـکام الهـی اسـت4 نـه فقـر مالـی یعنـی نداشـتن پـول و خانـه و ماشـین و...

َفّكر«. َجْهِل َو ال ِعباَدة ِمْثُل الّتَ
ْ
 ِمَن ال

ُ
َشّد

َ
ْقَر ا

َ
1.  بحار األنوار، ج  2، ص 22؛ » یا َعِلى ال ف

ُمؤِمُن َخیٌر ِمْن ِعباَدة َسَنة«. 
ْ
2. همان، ج  74، ص 172؛ » کِلَمة ِحكَمة یْسَمُعَها ال

َفّكر«.  َجْهِل َو ال ِعباَدة ِمْثُل الّتَ
ْ
 ِمَن ال

ُ
َشّد

َ
ْقَر ا

َ
3. همان، ج 2، ص 22؛ » یا َعِلى ال ف

َفّكر«. َجْهِل َو ال ِعباَدة ِمْثُل الّتَ
ْ
 ِمَن ال

ُ
َشّد

َ
ْقَر ا

َ
4. همان؛ » ال ف
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آیـا ایـن، نقـص و عیـب و ننـگ انسـان نیسـت کـه یـک موجـود زنـده ی دارای عقـل و 

شـعور، افتخـار و اّتکائـش بـه موجـودات مـرده ی بی عقـل و شـعور از پـول و آهـن وآجـر 

و سـیمان باشـد و گوهـر بسـیار گرانبهـای عمـر خـود را کـه بایـد در راه رسـیدن بـه قـرب 

کمـال مطلـق و نیـل بـه حیـات ابـدی و سـعادت سـرمدی بـه کار انـدازد؛ در راه بـه 

دسـت آوردن مشـتی جمـادات تبـاه سـازد؟!

صالحّیت تبلیغ دین

در میــان امثــال بنــده کــه  بزعــم خــود می خواهیــم راه دینــداری بــه مــردم بیاموزیــم 

نیــز ممکــن اســت افــرادی باشــند کــه عالــم بــه تمــام معــارف دیــن از اصــول و فروعــش 

ــیده  ــق نرس ــه ی تحّق ــه مرحل ــرده و ب ــور نک ــم عب ــظ و تفّه ــه ی تلّف ــا از مرحل ــند، اّم باش

باشــند؛ درســت ماننــد همــان کارمنــد بانــک کــه پولــدان هســت، اّمــا پولــدار نیســت. 

اینــان نیــز دیــن دان یعنــی دانــا بــه معــارف دیــن هســتند، اّمــا دینــدار -یعنــی جانشــان 

ــق بــه اخــالق دیــن و متعّبــد بــه احــکام دیــن باشــد-
ّ
متحّقــق بــه معــارف دیــن و متخل

نیستند. 

بنابرایـن مـا وقتـی بـر اسـاس تفّکـر صحیـح پی بردیم که هـدف از خلقت انسـان، 

پـس  تحّقـق،  مرتبـه ی  در  معرفـت  هـم  آن  اسـت،  حکیـم  خالـق  حضـرت  معرفـت 

چـاره ای جـز ایـن نداریـم کـه بکوشـیم تـا خـود را بـه آن مرتبه یـاز معرفـت برسـانیم کـه 

تحـّول در قلـب به وجـود آیـد و خـود را حاضـر در محضـر خـدا ببینیـم. 

در ایـن موقـع اسـت کـه فکـر گنـاه و نافرمانـی خـدا را بـه خـود راه نمی دهیـم تـا چـه 

رسـد بـه اینکـه مرتکـب گناه گردیم؛ چون گفتیم معرفت بـه معنای واقعی اش، تولید 

محّبـت می کنـد و محّبـت، دنبالـش اطاعـت را سـبب می گـردد و تمـام دسـتورات 
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عبـادی کـه در دیـن مقـّدس رسـیده اسـت اعـّم از واجبـات و مسـتحّبات و ادعیـه و 

اوراد و اذکار و تـالوت آیـات و...در شـئون گوناگـون زندگـی، همـه بـرای تحصیـل ایـن 

ت بخش تریـن بهـره ای اسـت کـه در 
ّ

مرتبـه ی از معرفـت اهلل اسـت کـه بـرای اهلـش لذ

عمرشـان نصیبشـان می گـردد و بـه عنـوان عالی ترین سـرمایه ی حیات ابـدی با خود 

بـه عالـم دیگـر می برنـد و آن را بـا هیـچ متاعـی حاضـر بـه مبادلـه نمی باشـند. 

از  یکـی  در  سیدالّسـاجدین؟ع؟  امـام  مبـارک  وجـود  از  نورانـی  جملـه ی  ایـن 

اسـت:  آمـده  َعَشـره  خمـس  مناجات هـای 

»خدایا! کیسـت آن کسـی که شـیرینی محّبت تو را چشـیده باشـد و آنگاه 

غیـر تـو را به جای تـو برگزیند«.1 

ایـن جملـه نشـان می دهـد کـه محّبت خدا در ذائقه ی اهلش حالوت و شـیرینی 

ات دارد که برای نااهالن قابل درک نمی باشـد. 
ّ

تـی فـوق لـذ
ّ

خـاّص و لذ

»خدایـا! چـه دلچسـب اسـت طعـم حـّب تـو و چـه گواراسـت نوشـابه ی 

قـرب تـو«.2 

»خدایـا! مـا را از کسـانی قـرار بـده کـه آنهـا را بـرای محّبـت و نزدیک شـدن 

بـه خـودت برگزیـده ای و قلبشـان را از محّبـت غیـر خـودت خالـی کـرده 

بـه  تـو  بـه حـّب خـودت داده ای آنچنـان کـه محبوبـی جـز  و اختصـاص 

نمی دهنـد«.3  راه  دل  خانـه ی 

به  نگاه  با  دیدگانشان  و  شده  برداشته  چشمشان  مقابل  از  »پرده 
محبوبشان روشن گشته است«.4

.»
ً
راَم ِمْنَک َبَدال

َ
ِتَک ف ِذی ذاَق َحالَوَة َمَحّبَ

َّ
1. بحار األنوار، ج 91، ص 148؛ » ِالهى َمِن ال

َب ُشْرَب ُقرِبَک«.
َ

ْعذ
َ
َک َو ما ا ْطیَب َطْعَم ُحّبِ

َ
2. زاد المعاد )مفتاح الجنان(، ص 415؛» ِالهى ما ا

ِتَک... َک َو َمَحّبَ ْصَتُه ِلُوّدِ
َ
ْخل

َ
ِن اْصَطَفیَتُه ِلُقرِبَک َو ِوالیِتَک َو ا نا ِمّمَ

ْ
اْجَعل

َ
3. بحار األنوار، ج 91، ص 148؛ »... ِالهى ف

َک«.  ؤاَدُه ِلُحّبِ
ُ
ْغَت ف ّرَ

َ
َو ف

ْعیُنُهْم«. 
َ
ى  َمْحُبوِبِهْم ا

َ
َظِر ِال ْت ِبالّنَ ْبصاِرِهْم...َو َقّرَ

َ
ِغطاُء َعْن ا

ْ
ُکِشَف ال 4. همان، ج 91، ص 151. » َقْد 
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آیـا ایـن جمـالت نورانـی از آن معـادن حکمـت و مخازن رحمـت الهی به صورت 

دعا و مناجات، ابالغ به ما محرومان نشده که تکانی در ما ایجاد کرده و هشدارمان 

دهنـد کـه ایـن سـرمایه ی عمـر را در بـازار دنیـا بـه رایـگان از دسـت ندهیـم و خـود را بـا 

ایـن عدم هـای هسـتی نما و زشـت  های زیبانمـا سـرگرم نسـازیم و نتیجتـًا از وصال آن 

هسـتی حقیقـی و زیبـای واقعـی )اهلل جّل جالله( محـروم بمانیم. 

محبوب اصلی را از دست داده اشیاء فناپذیر را در خانه ی دل بنشانیم، آخرت 

باقی را با دنیای فانی معاوضه نماییم. اعاذنا اهلل من شرور انفسنا و سّیئات اعمالنا. 

نشانه ی معرفت داشتن 

معرفـت و محّبـت خـدا ایـن نیسـت کـه مثاًل من می توانـم راجع به مسـائل مربوط 

بـه توحیـد و معـارف، بسـیار خـوب حـرف بزنـم و بسـیار خوب بنویسـم، بلکـه معرفت 

در محضـر  قلبـی  و حضـور  توّجـه  از  واقعـی اش عبـارت  معنـای  بـه  و محّبـت خـدا 

خداسـت کـه آثـار نورانـی آن از تمـام ابعـاد وجـودی انسـان در صحنـه ی اطاعـت و 

تسـلیم بـودن در مقابـل اوامـر و نواهـی خـدا بارز می شـود، هـر چند در مرحلـه ی تلّفظ، 

توانایـی چنـدان نداشـته باشـد و الفاظـش غلـط باشـد. 

مـردی خدمـت امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ عـرض کرد: آقا! من بالل را دیدم با کسـی 

بحـث می کـرد، در الفاظـش غلـط زیـاد داشـت و آن شـخِص طـرِف صحبتـش بـه او 

می خندیـد. امـام؟ع؟ فرمود: 

َها ما  َ �ب ِ
َهدنّ ْعماَل َو �ی

َ
َم �لا ّوِ

�تَ ُمُه ِل�ی و�ی �تْ لاِم َو �تَ كَ
ْ
ر�ُد ِ�ْعر��بُ �ل ما �ی

ِ��نَّ َد�هلل  ا َع�بْ » �ی

�نٍ  ْ�
َ

َح ل �بَ
�تْ
َ
� هتً 

ُحو�نَ
ْ
ُه َمل

ُ
عال

�نْ
َ
� �تْ 

� كا�نَ ِ�دن لاِمِه  ِلكَ ُمُه  و�ی �تْ �تَ َو  ُه  ِ�ْعر��بُ  
ً
ا لا�ن

�نُ ُع 
�نَ �نْ �ی

ٍم َو  ِو�ی �تْ ْحَ��نَ �تَ
َ
َمهتً � ّوَ ُه ُم�تَ

ُ
عال

�نْ
َ
�تْ �

� كا�نَ ی َكلاِمِه ِ�دن ِ
ُه �ن �نُ ْ�

َ
 ل

ً
لالا ّرُ �بِ

صنُ َو ما �ی
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«؛1  �ی�ب ْهدن
�تَ ْحَ��نَ 

َ
�  

هتً �بَ
ُمَهدنَّ

»ای بنده ی خدا! زیبا سخن گفتن و فصاحت در گفتار، برای این است 

ب سازد؛ تنها سخنور ماهر بودن چه 
ّ

که اعمال را صالح و اخالق را مهذ

نفعی به حال آن آدمی خواهد داشت که اعمالش فاسد است و اخالقش 

بودن  غلط  داشت  خواهد  بالل  حال  به  زیانی  چه  سو  آن  از  زشت. 

الفاظش در صورتی  که اعمالش کاماًل صالح و اخالقش کاماًل زیباست«. 

آری بالل اگر پوستش سیاه بود و زبانش الکن، ولی اعمالش منّور بود و اخالقش 

ب. او زبانـش مخـرج شـین نداشـت و شـهادتش بـه توحیـد و رسـالت بر حسـب 
ّ

مهـذ

لفظ، غلط بود. به جای »اشهد َان ال اله ااّل اهلل« می گفت:  »َاْسَهُد َان ال اله ااّل اهلل«. 

شـین تبدیـل بـه سـین می شـد ولـی شـهادت قلبـی اش به توحیـد و رسـالت در کمال 

صّحت بود و کمترین اشـتباه و انحرافی نداشـت. 

غلـط بـودن الفـاظ مهـم نیسـت، غلـط بـودن افعـال و اخـالق مضـّر اسـت. پـس 

و پیـش گفتـن زیـر و ِزَبـر الفـاظ، ایجـاد فسـاد در عالـم نمی کنـد، انحـراف در اخـالق و 

اعمـال اسـت کـه فسـاد در عالـم به وجـود مـی آورد و عالمـی را زیـر و زبـر می سـازد. دنیـا 

و عقبـی را بـه تباهـی می کشـاند. 

درسـت اسـت کـه بـالل باایمـان شـین زبانـش سـین بـود و غلـط بـود، اّمـا شـین 

دلـش همـان شـین بـود و صحیـح بـود. در صحنـه ی امتحـان خـدا هـم بـه شـین دل 

اهّمیـت می دهنـد نـه بـه شـین زبـان. الفبـای دل کـه درسـت شـد، الفبـای زبـان نیـز 

خـود بـه خـود درسـت اسـت و مقبـول اسـت و لـذا فرمودنـد: 

به یقین سین بالل در نزد خدا شین است.2 

را مــا درون را بنگریــم و حــال را قـال  و  بنــگریم  را  بـرون  نــی 

1. عدة الداعى و نجاح الساعى، ص 27.
 ِسیَن ِبالٍل ِعْنَداهلِل ِشیٌن«.

َ
2. همان؛ » ِاّن
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تفاوت ایمان قلبی با ایمان زبانی

مّدعیـان ایمـان بـه زبـان و تهی قلبـان از آن فراوانند، از این روسـت که قرآن حکیم 

می فرماید: 

اهلِل َو َرُسوِلِه... ؛1  و� �بِ ِم�نُ
آ
و� � َم�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
َها �ل �ی

أ
ا � >�ی

ای  کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و رسولش ایمان بیاورید<. 

ای عجـب! ایـن چـه دسـتوری اسـت، اگـر مـا ایمـان نداریـم، پـس چرا خطـاب به 

مـا می فرماییـد ای  کسـانی کـه ایمـان آورده اید و اگر ایمان داریـم، پس چرا می فرمایید 

ایمـان بیاوریـد. اینکـه بـه قـول آقایـان اهـل علـم، تحصیـِل حاصـل اسـت و آن محال 

اسـت. پـس معلـوم می شـود می خواهـد بفرمایـد کـه شـما بـه زبـان ایمـان آورده ایـد و 

قلبـًا دارای ایمـان نمی باشـید، آنگونـه کـه در آیـه ی دیگـر فرمـوده اسـت: 

>بادیه نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده اید ولکن بگویید: 
اسالم آورده ایم، ایمان هنوز داخل قلب های شما نشده است...<.2

>ای مّدعیـان ایمـان! از خـدا پـروا کنیـد و ایمـان بـه رسـولش بیاوریـد...  تا 
نـوری در قلبتـان ایجـاد کند...<.3

در پرتو آن نور راه و مقصد را بشناسید و پیش بروید. آیه نشان می دهد که ایمان 

به معنای واقعی اش نوری است که در قلب به وجود می آید و در نتیجه ی نورانّیت 

قلب، تمام نواحی وجود انسان از چشم و گوش و دست و پا و زبان نورانی می شوند و 

آثار ایمان و مطیع فرمان خدا بودن از همه ی آنها بارز می گردد و راستی اگر جامعه ای 

افراد مؤمن باشد، چه جامعه ی نورانی و بهشتی خواهد شد  از سنخ این  متشّکل 

1. سوره نساء، آیۀ 136.
وِبُكْم...<. 

ُ
یماُن ِفیُقل

ْ
ا یْدُخِل اإل ّمَ

َ
ْمنا َو ل

َ
وا أْسل

ُ
ْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن ُقول

َ
ا ُقْل ل ْعراُب آَمّنَ

ْ
ِت األ

َ
2. سوره حجرات، آیۀ 14؛ >قال

 َتْمُشوَن ِبِه...<. 
ً
ُكْم ُنورا

َ
ُقوا اهلَل َو آِمُنوا ِبَرُسوِلِه... َو یْجَعْل ل

َ
ِذيَن آَمُنوا اّت

َّ
3. سوره حدید، آیۀ 28؛ >یا اّيها ال
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ولی  آید،  به وجود  که  خواسته اند  را  جامعه ای  این چنین  نیز  پیامبرانش  و  خدا  و 

یالالسف که هواپرستی مجال تشکیل چنین جامعه ای را نمی دهد، ولی به هر حال 

ما مّدعیان ایمان به خدا و اّتباع اولیای خدا موّظفیم در اصالح اخالق و اعمال خود 

بکوشیم و تا فرصت و مهلتی باقی است از سرمایه ی عمر خود بهره ی الزم را برگیریم. 

این چند جمله موعظه را هم از موالی خود امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بشنویم: 

ای بنــدگان! خــدا! ]بترســید از[ خــدا!، ]بترســید از[ خــدا! دربــاره ی عزیزتریــن 

و محبوبتریــن کــس در نزدتــان ]کــه خودتــان هســتید کاری نکنیــد کــه بــه آتــش قهــر و 

خشــم خــدا بســوزید[.1 

بــه هــوش بیــا ای شــنونده! از مســتی ات، بیــدار شــو از خــواب  »پــس 

 2 غفلتــت«.

»هان که من ندیده ام مانند بهشت چیزی را که طالب آن به خواب رفته 

باشد و نه مانند آتش جهّنم که گریزان از آن به خواب رفته باشد«.3 

هـر کـس کـه در راه بـه دسـت آوردن گوهـری گرانقـدر مـی رود، ممکـن نیسـت بیـن 

راه خوابـش ببـرد و همچنیـن کسـی کـه در راهـی خطرنـاک مـی رود، ممکـن نیسـت 

بیـن راه خوابـش ببـرد. ولـی تعّجـب آور اینکـه مردمـی مّدعـی بهشـت طلبـی و جهّنـم 

گریزی از هر دو در خوابند نه شـوق و رغبتی از خود درباره ی بهشـت نشـان می دهند 

و نـه تـرس و گریـزی از جهّنـم دارنـد؛ تمـام عمـر را در حال غفلـت و بی خبری از آخرت 

سـپری می کننـد و ناگهـان بـا حضـرت ملـک المـوت و جنـاب عزرائیـل؟ع؟ مواجـه 

گشـته و بـا دسـت خالـی از سـرمایه ی حیـات ابـدی بـه عالـم بـرزخ منتقل می شـوند و 

محکـوم بـه عـذاب و محرومیـت جاودانـه از سـعادت می گردنـد. 

یُكْم«. 
َ
َها ِإل یُكْم َو أَحّبِ

َ
ْنُفِس َعل

ْ
1. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 221. » ِعَباَد اهلِل، اهلَل اهلَل ِفیأَعّزِ األ

ِتَک«.
َ
اِمُع ِمْن َسْكَرِتَک َو اْسَتیِقْظ ِمْن َغْفل أِفْق اّيها الّسَ

َ
2. همان، ص 214؛ » ف

ُبَها«.  اِر َناَم َهاِر َکالّنَ ِة َناَم َطاِلُبَها َو ال  َجّنَ
ْ
َکال ْم أَر 

َ
ى ل 3. همان، ص 71؛ » أال َو ِإّنِ
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عزیـز  عــمر  هــمه  گــذرانیده  غــفلت  بــه  ای 

تــا چــه بـودی و چـه کـردی عملـت کـو و کـدام 

دراز  راه  ایـن  در  چــیست  آخــرتت  توشــه ی 

پـیــام  آورده  اجــل  از  سـپیــد  مــوی  را  تــو  کـه 

وای اگـر پـرده بیفتـد کـه ز بـس خجلـت و شـرم 

ـسام  مـَ ز  آیــد  دل  خــون  عــرق  جــای  بــر  همــه 

محـروم ســعادت  ز  نمانـی  کـه  کـن  آن  فکـر 

کار خود سـاز که اینجا دو سـه روزی اسـت ُمقام 

ابن سیرین چگونه معّبر خواب شد؟

از آثـار حفـظ عفـاف و خودنگـه داری از لغـزش در صحنـۀ طغیـان غریـزۀ جنسـی 

اسـت کـه اگـر بـرای کسـی چنیـن صحنـۀ لغزنـده ای پیـش بیایـد و از همـه حیـث، 

امـکان ارتـکاب گنـاه فراهـم گـردد و او فقـط از تـرس خـدا و رعایـت جانـب تقـوی ، 

چشـم از آن گنـاه بپوشـد، روشـنی خاّصـی در روحـش پدیـد می  آیـد و گویـی روزنـه ای 

بـه فضـای قلبـش گشـوده می شـود کـه می توانـد رابطـۀ میـان مشـاهدات رؤیایـی را بـا 

حقایـق عینـی درک کنـد و خواب هـا را بـا حـوادث آینـده تعبیـر کنـد. 

قضیه ای از »ابن سیرین« در همین باب نقل شده است. او از معّبرین معروف 

است و در تعبیر خواب، فراست خاّصی داشته است. آورده اند که او جوان خوش 

بّزازی داشته و مورد توّجه زنی قرار می گیرد و آن زن به بهانۀ  سیمایی بوده و شغل 

اینکه احتیاج به پارچه های زیادی دارد، او را به خانه اش می برد و در خانۀ دربسته 

مرد  از  و  اصرار  زن  از  و  می ورزد  استنکاف  او  می کند.  او  به  تمایل  اظهار  خلوت،  و 
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ش این است که کاری کند که خودش را پیش 
ّ
انکار. تا اینکه می بیند تنها راه حل

او تنّفرانگیز سازد. به داخل مستراح می رود و با کثافات، خودش را آلوده می سازد. 

اثر این جریان،  بر  را بیرون می کند.  او  او متنّفر می شود و  از  وقتی بیرون می  آید، زن 

حالت روشن بینی خاّصی در او به وجود آمد که می توانست رابطۀ میان صحنه های 

رؤیا و خواب را با واقعیات عینی تطبیق کند و خواب ها را تعبیر نماید. 

کرم ؟ص؟ همگی مقّدس و محترمند؟  آیا صحابه ی پیغمبر ا

این عنوان اصحاب پیامبر؟ص؟ و صحابی پیامبر؟ص؟ هم در میان اّمت اسالم 

آفتی شده و میلیون ها جمعّیت را به وادی ضاللت افکنده است. چون در مغز اهل 

تسّنن این طور جا گرفته که صحابه ی پیامبر؟ص؟ همگی قّدیس اند. هر که صحابی 

پیامبر ؟ص؟ بوده، همین قدر که درک مصاحبت پیغمبر؟ص؟ کرده محترم و قّدیس 

است و کسی حّق انتقاد از او را ندارد. انتقاد از اصحاب پیامبر ؟ص؟ از نظر اهل تسّنن 

در حّد شرک و کفر است و لذا می گویند: ابوبکر چون صحابی پیغمبر؟ص؟ بوده و پدر زن 

پیغمبر است، »صّدیق«است. عمر چون صحابی پیغمبر؟ص؟ بوده و پدر زن پیغمبر 

بوده  پیامبر؟ص؟  داماد  و  پیامبر؟ص؟  صحابی  چون  عثمان  است.  »فاروق«  است، 

است، »ذوالّنورین«است. عایشه چون همسر پیغمبر؟ص؟ بوده، »اّم المؤمنین«است 

 المؤمنین« است و محترم! 
ُ

و معاویه چون صحابی و برادر زن پیغمبر؟ص؟ بوده، »خال

همه محترمند و مقّدس و کسی حّق انتقاد از آنها را ندارد. 

حدیثی هم جعل کرده و به رسول خدا؟ص؟ نسبت داده اند که فرموده است: 

اقتـدا  آنهـا کـه  از  بـه هـر کـدام  اصحـاِب مـن سـتارگان آسـمان هدایتنـد؛ 

یافته ایـد.1  راه  و  شـده  هدایـت  کنیـد، 

يِهُم اْقَتَدیُتُم اْهَتَدیُتْم «.
َ
ِبأ

َ
ُجوِم ف َکالّنُ ْصَحاِبی 

َ
1. دستورالعلماء، قاضى احمد نكری، ج2، ص133؛ »أ
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ایـن جملـه معلـوم اسـت کـه سـاختگی و دروغ اسـت. زیـرا اگـر بنـا شـود مـالک 

درک  کـس  هـر  یعنـی  باشـد،  پیغمبـر؟ص؟  مصاحبـت  افـراد  ارزش  و  صالحّیـت 

مـالک،  ایـن  باشـد،  پیـروی  شایسـته ی  و  صالـح  آدم  کـرده  پیامبـر؟ص؟  مصاحبـت 

تولیـد شـبهه و حیـرت می کنـد. چـون ممکـن اسـت دو نفر از اصحـاب پیامبر؟ص؟ در 

امـر هدایـت اّمـت دو نظـر مختلـف داشـته باشـند. در ایـن صـورت مـردم بایـد دنبـال 

کدامشـان برونـد؟ چنـان کـه در جنـگ صّفیـن همیـن ماجـرا پیـش آمـد. 

در جنگ صّفین مردم دیدند یک طرف معاویه ایستاده که صحابی پیامبر؟ص؟ 

و خال المؤمنین اسـت. رو به قبله می ایسـتد، اذان می گوید و نماز و قرآن می خواند. 

ایـن طـرف هـم علـی ؟ع؟ ایسـتاده اسـت. او هـم صحابـی پیامبـر ؟ص؟ اسـت و رو بـه 

قبلـه می ایسـتد، اذان می گویـد و نمـاز و قـرآن می خوانـد. کـدام درسـت اسـت؟ اینجا 

هـر دو صحابـی پیامبرنـد، مـردم دنبـال کدامشـان برونـد؟ و لـذا منطـق حـّق، منطـق 

شـیعه اسـت کـه می گویـد: تنهـا درک مصاحبـت پیغمبـر اکرم؟ص؟ مـالک صالحّیت 

و فضیلـت نیسـت؛ بلکـه بایـد دیـد از تربیـت پیامبـر؟ص؟ چـه بهـره ای بـرده و در حـق 

شناسـی به کجا رسـیده اسـت. 

بهتریـن دلیـل بـر ایـن مطلـب آیـه ی آخر سـوره ی1 فتح اسـت. خداونـد در ابتدای 

آیـه اصحاب را می سـتاید: 

آخر آیه، پرده را بر می دارد و مالک شرف و فضیلت را نشان می دهد: 

<؛2 
ً
ما �ی ِ  َعطن

ً
ر� ْ حب

أ
َرهتً َو � �نِ

ُهْم َمعنْ اِل�ا�تِ ِم�نْ
َ

و� �لّص
ُ
و� َو َعِمل َم�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
>َوَعَد �هلُل �ل

ایـن کلمه ی»ِمنُهْم«پایـه ی کار اهـل سـّنت را ویـران کـرده اسـت. ایـن کلمه نشـان 

 يْبَتُغوَن 
ً
دا  ُسّجَ

ً
اِر ُرَحماُء َبیَنُهْم َتراُهْم ُرکعا

َ
كّف

ْ
ى ال

َ
اُء َعل

َ
ِذيَن َمَعُه أِشّد

َّ
 اهلِل َو ال

ُ
ٌد َرُسول 1. سوره فتح، آیۀ 29؛ >ُمَحّمَ

کَزْرٍع أْخَرَج  ْنِجیِل 
ْ

ُهْم ِفى اإل
ُ
ْوراِة َو َمَثل ُهْم ِفى الّتَ

ُ
ُجوِد ذِلک َمَثل  ِسیماُهْم ِفى ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثِر الّسُ

ً
ْضاًل ِمَن اهلِل َو ِرْضوانا

َ
ف

اِلحاِت  وا الّصَ
ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
اَر َوَعَد اهلُل ال

َ
كّف

ْ
اَع ِلیِغیَظ ِبِهُم ال ّرَ اْسَتوی َعلى  ُسوِقِه یْعِجُب الّزُ

َ
َظ ف

َ
اْسَتْغل

َ
َرُه ف آَز

َ
َشْطأُه ف

.>
ً
 َعِظیما

ً
ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َو أْجرا

2. همان.
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در  یعنـی  نبودنـد.  کـه همـه ی اصحـاب پیغمبـر؟ص؟ مؤمـن صالح  العمـل  می دهـد 

میـان آنهـا کافـر و فاسـق هـم هسـت خـدا آن گـروه از اصحـاب را مغفـور و مأجـور قـرار 

می دهـد کـه ایمـان دارنـد و عمـل صالـح انجـام می دهنـد و غیـر آنهـا، در عیـن درک 

مصاحبـت پیامبـر اکـرم؟ص؟، منافـق بوده انـد. 

دلیل روشن دیگر بر این مطلب سوره ی منافقون است. چون شأن نزول سوره ی 

منافقون همان اصحاب پیغمبرند. می فرماید: 

>منافقــان نــزد تــو می آینــد و شــهادت بــه رســالت تــو می دهنــد. و خــدا 

می دانــد کــه تــو رســول اویــی و می دانــد کــه اینهــا منافقنــد و کاذبنــد<.1 

آری، نـزد تـو می آینـد و از اصحابنـد. ولـی در عیـن حـال کـه از اصحابنـد، منافـق 

و کافرنـد. اینـان چنـان داغ بـا تـو صحبـت می کننـد کـه تـو را هـم بـه شـنیدن سـخنان 

خـود وامی دارنـد: 

>و هنگامـی کـه آنهـا را می بینـی، جسـم و قیافه شـان تـو را بـه شـگفتی وا 

مـی دارد و اگـر سـخن بگوینـد تـو بـه سخنانشـان گـوش فـرا می دهـی. آنـان 

گویـی چـوب خشـکی هسـتند کـه بـه دیـوار تکیـه داده انـد. هـر فریـادی را 

بـر ضـّد خـود می پندارنـد. آنهـا دشـمنان واقعـی هسـتند، از آنهـا بـر حـذر 

بـاش. خـدا آنهـا را بکشـد کـه چگونـه از حـّق منحـرف می شـوند<.2 

آیه ی آخر سوره ی مجادله هم می فرماید: 

>هرگـز مردمـی را کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده انـد نخواهـی یافت 

و  پـدران  آنهـا،  هـر چنـد  کننـد،  رسـولش دوسـتی  و  بـا دشـمنان خـدا  کـه 

بـرادران و خویشانشـان باشـند<.3  و  فرزنـدان 

 
َ

ـُه َیْشَهُد ِإّن
َّ
ُه َوالل

ُ
َرُسول

َ
َك ل

َ
ُم ِإّن

َ
ـُه َیْعل

َّ
ـِه َوالل

َّ
 الل

ُ
َرُسول

َ
َك ل

َ
وا َنْشَهُد ِإّن

ُ
ُمَناِفُقوَن َقال

ْ
1. سوره منافقون، آیۀ 1؛ >ِإَذا َجاَءَك ال

َكاِذُبوَن<.
َ
ُمَناِفِقیَن ل

ْ
ال

 
َ

کّل َدٌة یْحَسُبوَن  ُهْم ُخُشٌب ُمَسّنَ
َ
کأّن ِلَقْوِلِهْم  وا َتْسَمْع 

ُ
َو إْن یُقول َرأیَتُهْم ُتْعِجُبک أْجساُمُهْم  >َو إذا  2. همان، آیۀ 4؛ 

كوَن<.
َ
ى يْؤف

َ
ُهُم اهلُل أّن

َ
ْرُهْم قاَتل

َ
اْحذ

َ
َعُدّوُ ف

ْ
یِهْم ُهُم ال

َ
َصیَحٍة َعل

کاُنوا آباَء ُهْم أْو  ْو 
َ
ُه َو ل

َ
وَن َمْن َحاّدَ اهلَل َو َرُسول ِخِر يواّدُ

ْ
یْوِم ال

ْ
 يْؤِمُنوَن ِباهلِل َو ال

ً
3. سوره مجادله، آیۀ 22؛ >ال َتِجُد َقْوما

أْبناَء ُهْم أْو إْخواَنُهْم أْو َعِشیَرَتُهْم...<.
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به  ایمان  و  تقوا  و قداست همان  آیه هم نشان می دهد که مالک فضیلت  این 

خداست؛ مصاحبت پیغمبر؟ص؟ ، برادر و پدر و فرزند پیغمبر بودن یا از قوم و قبیله ی 

 أکَرَمکْم ِعْنَد اهلِل أْتقاکْم... 
َ

پیغمبر بودن هیچ کدام مالک فضیلت نیست: »... إّن

«؛ این منطق شیعه است که حّقًا و انصافًا یک منطق عقالنی و قرآنی است. زیرا 

صرف اینکه چند روزی معاویه ها و ابوهریره ها و سمرة بن جندب ها با پیامبر؟ص؟ 

مصاحبت کرده اند، دلیل بر این نمی شود که آدم خوبی باشند. سوره ی منافقون و 

آیه ی آخر سوره ی فتح هم نشان می دهند که در میانشان کافران و منافقان بوده اند و 

لذا ما شیعه ی امامیه معتقدیم آن کسانی که خداوند به رسول اکرم؟ص؟ دستور داده 

که آنها را هادی اّمت معرفی کند، ثقل اصغر اهل بیت؟مهع؟ هستند.

دو وسیله ی مصون ماندن از نزول بالهای آسمانی

این مطلب را قرآن نقل می کند که منکران رسالت رسول اکرم؟ص؟ حرفشان این 

فرمود:  خدا  کن.  نابود  را  ما  و  بیاور  بال  حّقی،  بر  به راستی  تو  اگر  می گفتند:  که  بود 

نه، ما بالی دسته جمعی و عمومی بر شما نازل نمی کنیم. تا پیغمبر؟ص؟ در میان 

شماست، به حرمت پیامبر؟ص؟ ما بالی عمومی نازل نمی کنیم. بالی فردی ممکن 

است؛ اّما بالی عمومی، مثل بالیی که بر قوم لوط نازل کردیم و باعث شد که تمام 

که  شد  باعث  و  کردیم  نازل  نوح  قوم  بر  که  بالیی  مثل  یا  برود؛  بین  از  شهرهاشان 

طوفان بیاید؛ یا مثل بالیی که بر قوم عاد و ثمود نازل کردیم؛ بر شما نازل نمی کنیم: 

>ای پیامبـر! تـا تـو در میانشـان هسـتی، بـه برکـت وجـود تـو، خـدا آنهـا را 
نـازل نمی شـود...<.1 بـالی عمومـی  و  عـذاب نمی کنـد 

َبُهْم َو ُهْم یْسَتْغِفُروَن<. ِ
ّ

کاَن اهلُل ُمَعذ َبُهْم َو أْنَت ِفیِهْم َو ما  ِ
ّ

کاَن اهلُل ِلیَعذ 1. سوره انفال، آیۀ 33؛ >َو ما 
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دیگـری  و  می گیـرد  را  بـال  جلـو  مـردم  میـان  در  بودنـش  کـه  اسـت  پیغمبـر  یکـی 

اسـتغفار. ایـن آیـه نشـان می دهـد کـه دو چیـز عامـل جلوگیـری از نـزول بـالی آسـمانی 

خداسـت: یکـی وجـود پیغمبـر اکـرم؟ص؟ ، کـه تـا در میانشـان هسـت بـه احتـرام او بـال 

نـازل نمی شـود و در نبـود او، اسـتغفار. حـال کـه او رفتـه، اسـتغفار باقی مانـده اسـت. 

ُنـوَب 
ُّ

ُهـّمَ اغِفْرِلـی الذ
ّ
تـا وقتـی کـه مـردم در حـال اسـتغفارند، بـال نـازل نمی شـود. »الل

َبـالَء«؛ 
ْ
 ال

ُ
تـی ُتْنـِزل

َّ
ال

در نهج البالغه هم در این باره آمده است: 

»روی زمین دو وسـیله ی امان از عذاب وجود دارد: یکی پیغمبر بود که از 

میـان مـردم رفتـه و دیگـری کـه باقـی اسـت اسـتغفار اسـت. پـس آن را نگه 

داریـد. دسـت از ایـن دّومی بـر ندارید«.1 

تـا وقتـی کـه اسـتغفار می کنیـد، عـذاب خـدا نـازل نمی شـود. چـون پیغمبـر در 

میـان شـما نیسـت، اگـر اسـتغفار هـم نباشـد و مـردم در گنـاه غـرق شـوند، زمینـه برای 

نـزول بـال آمـاده می شـود. 

می بینیـم کـه در گوشـه و کنـار عالـم چه خبر اسـت؛ سـیل ها و صاعقه ها و زلزله ها 

می آیـد. جنگ هـای خانمـان سـوز و ویرانگـر رخ می دهـد. اینهـا بالهایـی اسـت کـه 

نازل می شـود. تنها برای آن جمعّیتی که مسـتغفرین در میانشـان زیاد باشـند، خدا! 

)بـه آبـروی آنهـا( دفـع بـال می کند. ما همیشـه باید دعـا کنیم که اگر خودمـان اهل توبه 

و اسـتغفار نیسـتیم، کسـانی در میـان مـا باشـند کـه واقعـًا بنـدگان صالـح خداینـد. 

در دل شـب برمی خیزنـد، بـه درگاه خـدا تضـّرع و زاری می کننـد. چـه بسـا بسـیاری 

از ایـن نعمت هـا کـه بـه مـا می رسـد، بـه خاطـر همـان بنـدگان خـوب خـدا می رسـد. 

بـه ایـن نکتـه هـم بایـد توّجـه داشـت کـه اسـتغفار بایـد اسـتغفار قلبـی و واقعـی 

َخَر 
ْ

ُدوَنكُم ال
َ
اِب اهلِل َو َقْد ُرِفَع أَحُدُهَما ف

َ
ْرِض أَماَناِن ِمْن َعذ

ْ
1.نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 483؛ »کاَن ِفى األ

ااِلْسِتْغَفاُر«.
َ
َباِقى ف

ْ
َماُن ال

ْ
ا األ  اهلِل؟ص؟  َو أّمَ

ُ
ُهَو َرُسول

َ
ِذی ُرِفَع ف

َّ
َماُن ال

ْ
ا األ كوا ِبِه أّمَ َتَمّسَ

َ
ف
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صیغـه ی  داریـم.  اسـتغفار  صیغـه ی  غالبـًا  مـا  چـون  اسـتغفار.  صیغـه ی  نـه  باشـد 

اسـتغفاِر تنهـا کافـی نیسـت، بایـد خـود، آن حالـت ندامـت در انسـان پیـدا شـود و 

توبـه کار باشـد. همچنـان کـه در مـورد صیغـه ی اسـتعاذه. یعنـی:  واقعـًا 

ِم<؛  �ی طا�نِ �لّرحب �ی
ّ اهلل ِم�نَ �ل�ش  �بِ

ُعودنُ
َ
�<

خـوِد ایـن جملـه، اسـتعاذه ی واقعـی نیسـت؛ بلکه انسـان واقعـًا بایـد از ته قلب، 

پناهنـده بـه خـدا شـود و ایـن پناهندگـی را انشـا کنـد. مثـل اینکـه کسـی می خواهـد 

ْجـُت... « کفایـت می کنـد و عالقـه ی  زنـی را عقـد کنـد. آیـا فقـط گفتن»َانکْحـُت و َزّوَ

در  بایـد  می خواهـد.  انشـا  قصـد  خیـر؛  می شـود؟  حاصـل  زن  و  مـرد  بیـن  زوجّیـت 

عالـم اعتبـار، ُعلقـه ی زوجّیـت را ایجـاد کنـد. تـا واقعیـت انشـای نـکاح تحّقـق پیدا 

نکنـد، تنهـا صیغـه و ایجـاد الفـاظ کافـی نیسـت. اینجـا هـم تنهـا صیغـه ی اسـتغفار 

و  توبـه  حقیقـت  و  اسـتعاذه  حقیقـت  نیسـت.  کافـی  توبـه،  و  اسـتعاذه  صیغـه ی  و 

اسـتغفار بایـد باشـد. ایـن روایـت از حضـرت امـام رضـا؟ع؟ منقـول اسـت کـه فرمـود: 

»هفــت چیــز اســت کــه اگــر هفــت چیــز همراهــش نباشــد اســتهزاء حســاب 

می شــود«.1 

علی الـّدوام  و  می گیـرد  دسـتش  تسـبیح  و  می کنـد  اسـتغفار  زبـان  بـه  کـه  کسـی 

مسـتغفر  او  نیسـت.  نـادم  قلبـش  ولـی  یـه«؛ 
َ
ِال َاُتـوُب  َو  ـی  َرّبِ اهلَل  »َاْسـَتْغِفُر  می گویـد: 

نیسـت، بلکـه ُمْسـَتْهِزء اسـت2 و خـود را بـه اسـتهزا و تمسـخر گرفتـه. اسـتغفار وقتـی 

درسـت اسـت کـه نشـأت گرفتـه از ندامـت قلبـی باشـد نـه لفـظ تنهـا. کسـی کـه از 

خـدا توفیـق می خواهـد تـا کار خـوب انجـام دهـد، ولـی هیـچ کوششـی نمی کنـد؛ و 

حرکتـی از او سـر نمی زنـد، فقـط می گویـد توفیـق بـده، خـود را مسـخره کـرده.3 مثـاًل در 

ْسِتْهزاِء«. ِ
ْ

ْشیاَء ِمَن اال
َ
ْشیاَء ِبَغیِر َسْبَعِة ا

َ
1. بحار األنوار، ج  75، ص 356؛ »َسْبَعُة ا

 ِبَنْفِسِه«.
َ
َقِد اْسَتْهَزأ

َ
ِبِه ف

ْ
ْم یْنَدْم ِبَقل

َ
2. همان؛ »َمِن اْسَتْغَفَر ِبِلساِنِه َو ل

 ِبَنْفِسِه«.
َ
َقِد اْسَتْهَزأ

َ
ْم یْجَتِهْد ف

َ
ْوفیَق َو ل  اهلل الّتَ

َ
ل

َ
3. همان؛ »َو َمْن َسأ
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مـاه رمضـان دعـا می کنیـم: 

»خدایـا! امـوات را شـادمان گـردان. خدایـا! هـر نیازمنـدی را بی نیـاز کـن. 
خدایـا! همـه  ی گرسـنگان را سـیر کـن و...«.1

خـود  بایـد  نمی کنیـم.  کمـک  نیازمنـدان  بـه  و  نمی کنیـم  حرکتـی  خودمـان  اّمـا 

نیـز در رفـع نیـاز حاجتمنـدان تـالش کنیـم. برهنـگان را بپوشـانیم. گرسـنگان را سـیر 

کنیـم. پـس کسـی کـه توفیـق بخواهـد و خـودش اجتهـاد و کوششـی نکنـد، خـود را بـه 

اسـتهزا گرفتـه اسـت. فرموده انـد: 

صبـر  شـداید  در  اّمـا  کـن،  بهشـتی  مـرا  خدایـا!  می گویـد  کـه  کسـی  »و 

نمی کنـد و نمی خواهـد مشـکالتی را کـه در امـر عبـادت اسـت تحّمل کند 

در حقیقـت خـود را اسـتهزا کـرده اسـت«.2 

»آدمـی کـه سـخن از مـرگ می گویـد و می شـنود، ولـی خود را بـرای آن آماده 

نمی کنـد؛ می دانـد کـه خواهـد ُمـرد، اّمـا اصـاًل خـودش را آمـاده نکـرده کـه 

اگـر امشـب اجلـم رسـید، چـه کار کنـم؟ او در واقـع اسـتهزاکننده ی خـود 

محسـوب می شـود«.3 

مـاه  هفتـم  و  بیسـت  شـب  مخصـوص  دعاهـای  از  کـه  را  دعـا  ایـن  فرموده انـد: 

درآییـد:  بـه  غفلـت  حـال  از  تـا  بخوانیـد  زیـاد  اسـت  رمضـان  مبـارک 

»خدایـا! بـه مـن روزی کـن کـه از خانـه ی فریبنـده ی دنیـا پهلـو تهـی کنـم و 

بـه خانـه ی جاودانـه ی آخـرت گرایـش پیـدا کنـم و بـرای مـرگ، پیـش از فرا 

رسـیدنش، آماده شوم«.4 

 جاِئٍع...«.
َ

کّل ْشِبْع 
َ
ُهّمَ ا

ّ
لل

َ
قیٍر ا

َ
 ف

َ
کّل ْغِن 

َ
ُهّمَ ا

ّ
ُروَر الل ُقبوِر الّسُ

ْ
ْهِل ال

َ
ْدِخْل َعلى ا

َ
ُهّمَ ا

ّ
1. بحار األنوار، ج  95، ص 120؛ »الل

 ِبَنْفِسِه«.
َ
َقِد اْسَتْهَزأ

َ
داِئِد ف

َ
ى الّش

َ
ْم یْصِبْر َعل

َ
َة َو ل َجّنَ

ْ
 اهلل ال

َ
ل

َ
2. همان، ج  75، ص 356؛ »َو َمْن َسأ

 ِبَنْفِسِه«.
َ
َقِد اْسَتْهَزأ

َ
ُه ف

َ
 ل

َ
ْم یْسَتِعّد

َ
َمْوَت َو ل

ْ
یاضة الخواطر، ص 59؛ »َو َمْن َذکَر ال 3. معدن الجواهر و ر

َمْوِت 
ْ
ْسِتْعداَد ِلل ِ

ْ
وِد َو اال

ُ
ُخل

ْ
ناَبَة ِالى داِر ال ِ

ْ
ُغُروِر َو اال

ْ
جاِفى َعْن داِر ال ُزْقِنى الّتَ ُهّمَ اْر

ّ
4. بحار األنوار، ج  95، ص 63؛ »الل

َفْوِت«.
ْ
وِل ال

ُ
َقْبَل ُحل
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بـه مـا گفتنـد: این طـور باشـید. نسـبت بـه دنیـا »تجافـی« داشـته باشـید. بـه دنیـا 

بنشـینید.  نیم خیـز  باشـید.  آمـاده  کنیـد.  خالـی  دنیـا  از  را  خـود  قـدری  نچسـبید. 

فـورًا  رسـید،  گوشـتان  بـه  عزرائیـل  جنـاب  بانـگ  وقتـی  اینکـه  تـا  ننشـینید  محکـم 

حرکـت کنیـد. از ایـن دار فریبنـده تجافـی داشـته باشـید. بـه عالـم آخـرت گرایـش 

می افتیـم،  مـرگ  یـاد  مـا  کنیـد.  تحصیـل  را  مـرگ  بـرای  آمادگـی  و  باشـید  داشـته 

جنازه هـا را هـم می بینیـم، امـا خودمـان آمـاده نیسـتیم. این حال هم اسـتهزای نفس 

محسـوب می شـود. بـه هـر حال برای مصونّیت از بالهای آسـمانی بایـد همواره حال 

اسـتغفار و ندامـت قلبـی ازاعمالـی بـد خـود داشـت.

عامل یا عوامل کم رغبتی مردم به دین

در قرآن کریم می خوانیم: 

>ظالم ترین مردم آن کسـانی هسـتند که از رفتن مردم به مسـاجد و ارتباط 

آنهـا بـا خـدا جلوگیری می کنند و در خرابی آن کوشـش می کنند...<.1 

بـا زور جلـو  ایـن اسـت کـه کسـی  َصـّد مسـاجد راه هـای گوناگـون دارد. یـک راه 

مـردم را بگیـرد و ِاعمـال قـدرت کنـد تـا کسـی بـه مسـجد نـرود. راه دیگرش این اسـت 

کـه شـهوات مـردم را تحریـک و فحشـا و منَکـر را ترویـج کنـد. بدیهـی اسـت کـه وقتـی 

مظاهـر فسـاد و فحشـا در میـان مـردم ترویـج شـود، مـردم بـه سـمت فحشـا می رونـد و 

از مسـجد و معبـد تنّفـر پیـدا می کننـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی منظره هـای محـّرک 

و شـهوت انگیز را در مقابـل چشـم دخترهـا و پسـرهای جـوان قـرار می دهنـد، چـون 

آنهـا مسـجد و معبـد را مزاحـم خویـش می بیننـد، طبعـًا از مسـجد و معبـد تنّفـر پیـدا 

کَر ِفیَها اْسُمُه َو َسَعى ِفى َخراِبها...<.
ْ

ْن َمَنَع َمساِجَد اهلِل أْن یذ ُم ِمّمَ
َ
1. سوره بقره، آیۀ 114؛ >َو َمْن أْظل
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می کننـد. ایـن خـود نوعـی از صـّد مسـاجد و معابـد اسـت. 

فیلم هایـی نشـان داده  از طریـق رسـانه های تصویـری در خانـواده  اینکـه غالبـًا 

می شـود کـه بی رغبتـی بـه دیـن و مسـاجد در آنهـا بـه وجـود مـی آورد، َصـّد مسـاجد 

اسـت. تلویزیـون همـه چیـز دارد؛ تدریـس و تفسـیر قـرآن دارد، وعـظ و نصیحـت و 

و فیلم هـای محـّرک  از سـوی دیگـر، مظاهـر فسـاد  زنـی هـم دارد.  و سـینه  عـزاداری 

شـهوت هـم دارد. معلـوم اسـت کـه آن صحنه هـای شـهوت انگیز در دل اکثـر مـردم 

و جوانـان می نشـیند و لـذا بـه مسـائل دینـی و مسـاجد بی رغبـت می شـوند. راه دیگـر 

َصـّد هـم ایـن اسـت کـه متصّدیـان امـور دینـی و افـراد متدّیـن دیـن را در میـان مـردم 

نامعقـول ارائـه کننـد. یعنـی دیـن را آن چنـان کـه هسـت تبییـن نکننـد و بـا سـلیقه ی 

یـا اضافـه کننـد و آن را کـج و ُمعـوج نشـان دهنـد. قـرآن کریـم  خـود، چیزهایـی کـم 

می فرمایـد:  اینـان  دربـاره ی 

القــای شــبهات[  ]بــا  و  بــاز می دارنــد  راه خــدا  از  را[  ]مــردم  کــه  >آنــان 

کافرنــد<.1  آخــرت  بــه  دهنــد،  نشــان  ُمعــوج  و  کــج  را  آن  می خواهنــد 

>بگــو ای اهــل کتــاب! چــرا افــرادی را کــه ایمــان آورده انــد از راه خــدا بــاز 
می داریــد و می خواهیــد آن راه را کــج نشــان دهیــد...<.2

چـه بسـا بعضـی پدرهـا و مادرهـا در خانواده هـا ایـن کار را بکننـد. پـدری دینـدار 

اّمـا نـادان بـا بّچه هـای خـود بـه گونـه ای رفتـار می کنـد کـه آنهـا را بـه دیـن بی رغبـت 

می کنـد. او می خواهـد بّچه هـا را متدّیـن و نمازخـوان بـار آورد. اّمـا بـا خشـونت رفتـار 

را دینـدار  نـه تنهـا فرزنـدان خـود  آزار و اذیـت می کنـد. در نتیجـه،  را  آنهـا  و  می کنـد 

نمی کنـد، بلکـه آنهـا را بـه دیـن بی رغبـت می کنـد. مثـاًل می خواهـد فرزنـدش را بـرای 

نمـاز صبـح بیـدار کنـد، لگـد می زنـد و فریـاد می کشـد. در صورتـی کـه ایـن کار فرزنـد 

کاِفُروَن<. ِخَرِة 
ْ

 َو ُهْم ِبال
ً
وَن َعْن َسِبیِل اهلِل َو يْبُغوَنها ِعَوجا

ُ
ِذيَن یُصّد

َّ
1. سوره اعراف، آیۀ 45؛ >ال

.>...
ً
وَن َعْن َسِبیِل اهلِل َمْن آَمَن َتْبُغوَنها ِعَوجا

ُ
كتاِب ِلَم َتُصّد

ْ
2. سوره آل عمران، آیۀ 99؛ >ُقْل یا أْهَل ال
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را از نمـاز متنّفـر می سـازد یـا کسـانی می خواهنـد فرزندانشـان را بـه جلسـه و مسـجد 

بیاورنـد، بـا دعـوا و فریـاد و فحـش و ناسـزا ایـن کار را می کننـد. البّتـه آن بّچـه ممکـن 

اسـت ناچـار شـود و بیایـد، ولـی واضـح اسـت کـه بـا رغبت نمی آیـد. ترویج دیـن باید 

از راه مناسـب باشـد و انسـان شـرایطش را به دسـت آورد. اینها نکاتی اسـت که باید 

مراقـب آنهـا بـود و بـه آن هـا توّجـه کـرد. تـا باعث افزایش رغبـت به دین و ایمـان گردد.

منشاء بروز بالهای همگانی

در ابتدا ذکر یک مقدمه ی کوتاه الزم است و آن اینکه:

پل ها،  می آید؛  به وجود  مسجدها  و  مدرسه ها  که  خداست  راه  در  انفاق  با 

تولید  انسانی  و  دینی  مراکز  احیای  برای  ارزشمند  موقوفات  و  عمومی  حّمام های 

باشد.  کار  اغراض دنیوی در  و  به منافع ماّدی  اینکه چشم داشتی  می شود؛ بدون 

باقیه  ی  آثار  و  بروید  مملکت  این  سرتاسر  در  روستاها  و  قصبات  و  شهرها  به  شما 

مدارس،  مساجد،  این  همه ی  کنید.  مشاهده  را  خدا  راه  در  ما  گذشتگان  انفاق 

هر  که   ، هدی ؟مهع؟  ائّمه ی  منّوره ی  مرقدهای  و  سیدالّشهدا؟ع؟  عزاداری  تکایای 

روی  به  را  ابدی  سعادت  درهای  و  می بخشند  بشر  به  معنوی  حیات  کدامشان 

انفاق فی  و محصول  ایمان گذشتگان است  روح  یات 
ّ
انسان ها می گشایند، تجل

سبیل اهلل. 

آنـگاه سـری هـم بـه اجتمـاع بشـر متمـّدن کنونـی بزنیـد و ببینیـد انفاقـات اینهـا 

ـد چـه محصولـی اسـت؟ سـینماها، تئاترهـا، قمارخانه هـا، 
ّ
در چـه راهـی اسـت و مول

میخانه هـا، صدهـا مؤّسسـات مخـّرب ایمـان، دسـتگاه های عّفـت سـوز و... همـه 

محصـول انفاقـات مـردم امـروز اسـت. 
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می توانیـم بگوییـم کـه در اکثـر مـردم سـابق شـعور دینـی زنـده بـود. نسـیم ایمـان 

بـا  یـاد خـدا شـکفته می شـد و  بـا  در فضـای جانشـان می وزیـد، غنچـه ی فکرشـان 

یـاد خـدا آبیـاری می شـد و میـوه و محصـول خدایـی هـم مـی داد. آن مردمـی کـه در 

دامـن علمـای دیـن تربیـت یافتـه بودنـد، محفلـی جـز مسـجد و مجمعی جـز مجامع 

دینـی نمی شـتاختند و هدفـی جـز تأمیـن رضـای خـدا و قـرب بـه ائّمـه ی هـدی؟مهع؟ 

نداشـتند. در نتیجـه، انفاقـات هـم در راه خـدا و زنـده کننـده ی اجتمـاع بـود. 

ولـی امـروز بایـد گفـت شـعور دینـی در اکثـر مـردم کم رنـگ شـده و روح توّجـه بـه 

خـدا رو بـه خاموشـی اسـت. بـه تدریـج، جلـب رضـای خـدا و انفـاق در راه خـدا یـک 

مسـأله ی موهوم و خرافی و مولود جهل و سـفاهت تلّقی می شـود. از آن طرف، شـعور 

دنیاطلبی و منفعت جویی و پول دوسـتی در مردم بیدار شـده اسـت. بادهایی که در 

فضـای جان هـا مـی وزد، غالبـًا بادهـای شـیطانی و شـهوات نفسـانی اسـت؛ شـهوت 

بـر خـدا،  پنـاه  مـرور،  بـه  و  پول طلبـی، شـهوت مقام طلبـی، شـهوت منفعت جویـی 

توهیـن بـه مقّدسـات دینـی و گاهـی هتـک حرمـت مقـاِم شـامخ روحانّیـت کـه تنهـا 

رابطـه ی میـان مـردم و اهـل بیـت؟مهع؟ هسـتند عـادی می شـود. متأّسـفانه روحانیـون 

از دسـت خودشـان بیشـتر لطمه می خورند. چه بسـا لطماتی که از دسـت خودشـان 

می رسـد، بیشـتر از لطماتـی اسـت کـه از دیگـران می رسـد و همیـن سـبِب جـرأت و 

گسـتاخی دیگـران می شـود و زمینـه بـرای نـزول قهـر و غضـب خـدا فراهـم می گـردد. 

در حــاالت یکــی از بــزرگان دیــن آمــده اســت کــه بــر اثــر مخالفــت آن عالــم دینــی 

بــا ســلطان زمانــش جمعــی از اراذل و اوبــاش کــه طرفــدار قــدرت بودنــد، بــه خانــه ی 

ــه خــود ایشــان هــم  ــد. ب ــد و بردن ــود غــارت کردن ــه ب ایشــان ریختنــد و هــر چــه در خان

اهانــت کردنــد، بعــد از ایــن ماجــرا، علمــا و بــزرگان بــرای تســلیت خاطر او بــه دیدارش 

رفتنــد. دیدنــد کــه شــدیدًا ناراحــت اســت و ســخت گریــه می کنــد. دلــداری اش 

ــت دادن  ــر از دس ــه خاط ــن ب ــه م ــد ک ــان نکنی ــما گم ــت: ش ــم گف ــرد عاِل ــد. آن م دادن
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ــه ســبب خوانــدن  ــه می کنــم؛ ناراحتــی و پریشــان حالی مــن، ب امــوال و زندگــی ام گری

حدیثــی اســت از رســول خــدا؟ص؟ کــه فرمــوده اســت: 

»هرگاه جمعیتی عاِلمشان را استخفاف کنند ]حّق او را سبک بشمارند[ 

ط می کند«.1 
ّ
و حرمتش را نگه ندارند، خداوند دشـمن را بر آنها مسـل

و لـذا گریـه ی مـن بـه خاطـر آینده ی این مردم اسـت که می ترسـم زمینه ی نزول بال 

فراهـم شـده باشـد و همیـن طـور هـم شـد. یعنـی آن مـرد بـزرگ در همـان سـال غـارت 

و هتـک حرمـت از دنیـا رفـت و سـال دیگـر خداونـد دشـمنی قّهـار را بـر همـان شـهر 

ط کـرد و بـه بدتریـن و فجیع تریـن وضعـی دمـار از روزگارشـان کشـید. 
ّ
مسـل

در وفـات او هـم نوشـته اند: مشـکلی بـرای او پیـش آمـد و ناچـار شـد کـه بـرای حـّل 

آن مشـکل بـا سـلطان وقـت مالقـات کنـد. بـا کمال بی رغبتـی، عازم رفتن به شـهری 

شـد کـه مقـّر سـلطان بـود. شـب جمعـه بـود. بنـا شـد کـه فـردا بـه دیـدار سـلطان بـرود. 

شـب بـا خـدا خلـوت کـرد. چنـد رکعـت نمـاز خوانـد و از خـدا خواسـت کـه: خدایـا! 

جـان مـرا بگیـر قبـل از اینکـه مـن بـه مالقـات او برسـم. در حـال سـجده از دنیـا رفـت. 

ایـن قّصـه و آن حدیـث نشـان می دهـد کـه هـرگاه شـعور دینـی در میان مـردم رو به 

ضعـف بـرود و مسـأله ی هتـک حرمـت مقّدسـات دینـی پیـش بیایـد، زمینـه ی نزول 

بـال فراهم می شـود. 

آیا هر جنگ و نبردی، جهاد محسوب می شود؟ 

اسـالم جهـاد را کـه جانبـازی کـردن در راه خـدا اسـت مشـروط بـه شـرایطی کـرده 

کـه بـا نبـود آن شـرایط بـی ارزش خواهـد بـود. یکـی از آنهـا ایـن اسـت کـه جهادگـر بایـد 

 .» َعُدّوَ
ْ
یِهُم ال

َ
َط اهلُل َعل

َّ
 َسل

ّ
 َقْوٌم ِبعاِلِمِهْم و اْنَهَتكُوا ُحْرَمَتُه ِإال

َ
کتاب روح مجرد؛ »َما اسَتَخّف  .1
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بـا اجـازه ی امـام معصـوم یـا پیشـوای عـادل بـه جهـاد بـرود تـا مبـارزه اش از روی هوس 

نباشـد. بـرای خـدا و امتثـال امـر خـدا باشـد. چـون بـه همـان انـدازه کـه دیـن بـرای 

جهاد ارزش قائل اسـت، برای خون انسـان نیز ارزش قائل اسـت. اسـالم هرگز اجازه 

نمی دهـد کـه آدمـی بـه تحریـک هوسـبازان و ریاسـت طلبـان از جـا بجنبـد و بـرود و 

خـون خـود را بریـزد و میـدان را بـرای هوسـبازی دیگـران آمـاده سـازد. 

در طـول تاریـخ، افـرادی بوده انـد کـه به نظـر خودشـان مقـّدس و متدّیـن بوده انـد و 

سـنگ اسـالم و ایمـان را بـه سـینه می زده انـد و ایـن افراد، که همیشـه بوده انـد، از کار و 

گفتـار بـزرگان خرده گیـری می کننـد؛ بـدون اینکـه صالحّیت این کار را داشـته باشـند 

و بویـی از حقیقـت بـرده باشـند. یکـی از ایـن افـراد »عّبـاد بصـری« بـود. در سـفر امـام 

سـّجاد ؟ع؟ بـه حـّج، او آمـد و مقابـل امـام سـّجاد؟ع؟ ایسـتاد و بـا کمـال بـی ادبـی و 

وقاحـت گفت: 

»تـو میـدان جنـگ را کـه دشـوار اسـت و سـختی دارد، رهـا کـردی و بـه حّج 

آمدی«.1 

حال آن که خدا فرموده است: 

>خداونــد جــان و مــال اهــل ایمــان را بــه بهــای بهشــت خریــداری کــرده؛ 

آنهــا در راه خــدا جهــاد می کننــد تــا دشــمنان را بــه قتــل برســانند یــا خــود 

کشــته شــوند...<.2 

سـپس ادامه داد به قرآن خواندن و آیه خواندن برای امام سـّجاد؟ع؟ و اسـتدالل 

کـردن کـه خـدا از شـما قتـال و جهـاد خواسـته اسـت، شـما بـرای چـه حـّج آمـده ای؟ 

امـام؟ع؟ هـم بـا همـان وقـار و متانـت خـاّص خـودش قـرآن را گـوش کـرد. بعـد فرمـود: 

َحّجِ َو ِلیِنِه«.
ْ
ى ال

َ
َت َعل

ْ
ْقَبل

َ
ِجهاَد َو ُصُعوَبَتُه َو ا

ْ
کافى، ج 5، ص 22؛ »َتَرکَت ال  .1

وَن 
ُ
یْقُتل

َ
وَن ِفى َسِبیِل اهلِل ف

ُ
َة یقاِتل َجّنَ

ْ
ُهُم ال

َ
 ل

َ
ُهْم ِبأّن

َ
ُمْؤِمِنیَن أْنُفَسُهْم َو أْموال

ْ
 اهلَل اْشَتَری ِمَن ال

َ
2. سوره توبه، آیۀ 111؛ >إّن

وَن...<.
ُ
َو یْقَتل
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ایـن آیـه دنبالـه دارد. آیـه ی بعـدش را هـم بخـوان. او خواند: 

و  رکـوع  داران،  روزه  نعمت گـزاران،  شـکر  خداپرسـتان،  >توبـه کاران، 

نگهبانـان  و  منکرکننـدگان  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  سـجودآورندگان، 

حـدود الهـی ]همـه اهـل ایماننـد[ و مؤمنـان را ] به اجر و ثواب و سـعادت[ 

بـده<.1  بشـارت 

را هـم  اّول دسـتور می دهـد، شـرایطش  آیـه ی  کـه  فرمـود: »آن جهـادی  امـام؟ع؟ 

آیـه ی دّوم بیـان می کنـد. می فرماید: اگر مردمی یافتید تائب از گناهان و خداشـناس 

واقعـی کـه در همـه ی شـرایط حـدود خـدا را حفـظ می کننـد، با آنها به جهـاد بروید که 

افضـل از حّج اسـت«. 

امـام؟ع؟ خواسـت بـا ایـن بیـان بـه او بفهمانـد کـه هـر جنـگ و نبـردی اسـالمی 

نیسـت و هـر کشـتن و کشـته شـدن هـم مرّضـِی خـدا نیسـت. آن جهـادی کـه اسـالم 

سـاختن  مسـتقّر  و  حـّق  نشـاندن  کرسـی  بـه  نتیجـه اش  کـه  اسـت  آن  داده،  دسـتور 

حکومـت عـدل باشـد؛ وگرنـه مـن کـه علی بن الحسـینم بـروم و بجنگم و خـون خودم 

را بریـزم و نتیجـه اش ایـن شـود کـه عبدالملک بن مروان و سـلیمان بـن عبدالملک و 

ایـن قبیـل مـردم ریاسـت طلب شهوت پرسـت بر سـریر حکومت اسـالمی بنشـینند و 

خـود را امیرالمؤمنیـن و امام المسـلمین قلمـداد کننـد و احکام خـدا را به آتش اهوای 

نفسانی شـان بسـوزانند، آیـا ایـن جهـاد اسـت و زنده کننـده  ی اسـالم اسـت؟ نـه، این 

جنایـت اسـت و ُکشـنده ی اسـالم. 

حانه قیام 
ّ
تا مسل نیامد  بزرگوارش پیش  برای امام سّجاد؟ع؟ شرایط زمان پدر 

و  تعلیم  را  اسالمی  فرهنگ  که  نیامد  پیش  صادق؟ع؟  امام  زمان  شرایط  و  کند 

دوران  از  زمانی  هیچ  در  شاید  بود.  خفقان  دوران  حضرت  آن  دوران  دهد.  تعمیم 

اُهوَن َعِن  َمْعُروِف َو الّنَ
ْ
اِجُدوَن اإلِمُروَن ِبال کُعوَن الّسَ ا اِئُحوَن الّرَ حاِمُدوَن الّسَ

ْ
عاِبُدوَن ال

ْ
اِئُبوَن ال 1. سوره توبه، آیۀ 112؛ >الّتَ

ُمْؤِمِنیَن<.
ْ
ِر ال حاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلِل َو َبّشِ

ْ
ُمْنكِر َو ال

ْ
ال
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زندگی امامان؟مهع؟ به قدر زمان امام سّجاد؟ع؟ خفقان نبوده است. بطوری که نه 

مردم آزاد بودند به خانه ی ایشان بروند نه ایشان آزاد بودند که میان مردم بیایند و 

به تعلیم و ارشاد آنان بپردازند. ولی در همان حال، با طاغوتیان مبارزه و اسرارشان 

را افشا می کردند. مبارزه تنها شمشیر کشیدن نیست. همین دعاهای صحیفه ی 

سّجادیه که از آن حضرت داریم مبارزه است؛ البّته اگر در مضامینش دّقت شود. 

مأموریت اصلی انبیاء؟مهع؟ در این عالم

قرآن کریم مقصد را نشـان داده که لقاء اهلل اسـت؛ راه را هم به نام دین و شـریعت 

از  و معصـوم  بشـر  افـراد  پاک تریـن  کـه  انبیـاء؟مهع؟  بـه دسـت  را  آن  و  کـرده  مشـّخص 

لـذا مأموریـت  و  برسـانند  بـه بنده هـا  کـه  کـرده  را مأمـور  آنهـا  و  خطـا هسـتند سـپرده 

انبیـا تنهـا ابـالغ پیـام خداسـت، نـه جنگیـدن بـا مـردم. انبیـاء هرگـز بـرای جنـگ بـا 

تـا برنامـه ی سـیر و سـلوک الـی اهلل را بـه »عبـاد اهلل«  مـردم نیامده انـد. آنهـا آمده انـد 

ابـالغ کننـد. از طـرف دیگـر، خـدا انسـان را طـوری آفریـده کـه فطرتـًا طالـب حـق و در 

جسـتجوی حق اسـت. سرشـت انسـان خداجویی و دین خواهی اسـت. دین یعنی 

عدالـت، یعنـی صداقـت و عّفـت و امانتـداری، کـه اینهـا حقایـق مطلـوب فطـری 

انسـان هسـتند. قـرآن می فرمایـد: 

>روی خـود را متوّجـه آییـن خالـص کـن. ایـن فطرتـی اسـت کـه خداونـد 

انسـان ها را بـر آن آفریـده اسـت. دگرگونـی در آفرینـش خـدا نیسـت. ایـن 

اسـت دیـن و آییـن محکـم و اسـتوار...<.1 

يُن  ِق اهلِل ذِلک الّدِ
ْ
یها ال َتْبِدیَل ِلَخل

َ
اَس َعل َطَر الّنَ

َ
ِتى ف

َّ
 ِفْطَرَت اهلِل ال

ً
يِن َحِنیفا أِقْم َوْجَهک ِللّدِ

َ
1. سوره روم، آیۀ  30؛ >ف

َقیُم...<.
ْ
ال
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ــه راه باطــل بکشــانند،  ــردم را ب ــه می خواهنــد م ــی ک ــراد واژگــون فطرت ــی آن اف حّت

بــاز ناچارنــد لبــاس حــق را بــه انــدام آن بپوشــانند و بــا جاذبــه ی حــق آنهــا را بــه ســوی 

باطــل بکشــانند. دروغ را در لبــاس صداقــت، خیانــت را در لبــاس امانــت و ظلــم را 

در لبــاس عدالــت می تــوان بــه مــردم قبوالنــد، وگرنــه هیــچ گرگــی نمی گویــد مــن گرگــم 

ــی  و آمــده ام شــما را بخــورم. اّول لبــاس میــش می پوشــد و بعــد گرگــی می کنــد. حّت

فرعــون هــم می گفــت: 

>... من هیچ هدفی جز هدایت شما به طریق رشد و سعادت ندارم<.1 

آن آدمـی کـه خـودش کافـر و گمـراه محـض بـود، می گفـت مـن می خواهـم شـما را 

هدایـت کنـم و می گفـت: 

>... من می ترسم موسی دین شما را دگرگون سازد...<.2 

پـس انسـان همیشـه طالـب حـق اسـت و هیـچ گاه دیـن منفـور انسـان نمی شـود؛ 

بلکـه محبـوب انسـان اسـت و اکـراه بـردار هـم نیسـت:3 

ایجــاد شــود.  اکــراه و اجبــار اعتقــادات در مــردم  بــا  کــه  هرگــز ممکــن نیســت 

عقیــده بایــد در قلــب بنشــیند و آن نیــاز بــه بّینــه و برهــان و اســتدالل دارد. انبیــا هــم 

ــم،  ــی در عال ــط اقلّیت ــد. فق ــب دینن ــًا طال ــه فطرت ــوند ک ــه رو می ش ــان هایی روب ــا انس ب

 مســتکبر هســتند و اینهــا در عیــن اینکــه بــه حّقانّیــت دیــن یقیــن دارنــد، تــن بــه 
َ

َمــأ

نمی دهنــد.  آن 

اینجاســت کــه انبیــا دســت بــه اســلحه می برنــد و بــه جنــگ بــا آنهــا برمی خیزنــد. 

اگــر بــه انبیــا دســتور قتــال داده شــده اســت، بــرای ایــن اســت کــه آنهــا هم مثــل همه ی 

ــودی در  ــر موج ــه ه ــم ک ــد. گفتی ــود دارن ــق خ ــاع از ح ــه ی دف ــم، وظیف ــودات عال موج

شاِد<.  َسِبیَل الّرَ
ّ
1. سوره غافر، آیۀ 29؛ >... َو ما أْهِدیكْم إال

 ِدیَنكْم...<.
َ

ل 2. همان، آیۀ 26؛ >... إّنِى أخاُف أْن يَبّدِ
َغى...<.

ْ
ْشُد ِمَن ال يِن َقْد َتَبیَن الّرُ کراَه ِفى الّدِ 3. سوره بقره، آیۀ 256؛ >ال إ
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عالــم بــرای رســیدن بــه حــّق طبیعــی خــود و نبــرد بــا دشــمن اســلحه ی دفاعــی دارد. 

انبیــا هــم در ایــن عالــم حقــی دارنــد؛ حــّق ابــالغ و حــّق تبلیــغ. می خواهنــد دیــن خــدا 

را کــه برنامــه ی حیــات انســانی اســت، بــه بنــدگان خــدا برســانند. اگــر کســانی آمدنــد 

و ممانعــت کردنــد، طبعــًا وظیفــه دارنــد بــا آنهــا بجنگنــد. البّتــه اگــر ســر راهشــان 

نیاینــد و نخواهنــد شــرک را کــه بیمــاری مهلــک انســان اســت ترویــج کننــد، انبیــا بــا 

آنهــا کاری ندارنــد. 

آری، اگـر کسـانی در یـک گوشـه ی دنیـا مشـرکانه زندگـی می کننـد و کاری بـا انبیـا 

و پیـروان آنـان ندارنـد، پیامبـر زمـان وظیفـه ی الهـی دارد کـه دیـن خـدا را کـه مایـه ی 

حیـات انسـان اسـت بـه آنهـا ابـالغ کنـد. پیامبـر نمی توانـد بی اعتنـا باشـد و آنهـا هـم 

مشـرک بماننـد و بـه هـالک ابـدی بیفتنـد. پیامبـر وظیفـه دارد کـه بـه سـمت آنهـا برود 

و احـکام آسـمانی خـدا را ابـالغ کنـد. 

ک را می توان با چشم سر دید؟ 
َ

آیا جّن و َمل

مــا بــر اســاس تعالیــم قــرآن کریــم معتقدیــم کــه دو نــوع از موجــودات و مخلوقــات 

ــک و جــّن ، کــه ابلیــس نیــز از افــراد جــّن 
َ
خــدا نامرئــی هســتند و دیــده نمی شــوند؛ َمل

اســت. ایــن دو نــوع موجــود بــا چشــم دیــده نمی شــوند؛ اّمــا آثارشــان در وجــود مــا 

نمایــان اســت. البّتــه بســیاری از موجــودات عالــم نامرئــی هســتند. ایــن امــر منحصــر 

ــک نیســت، بلکــه می تــوان گفــت اکثــر موجــودات نامرئــی 
َ
بــه شــیطان و جــّن و َمل

هســتند. مثــاًل مــا می دانیــم کــه در وجــود مــا عقــل هســت. ایــن امــر آن چنــان بدیهــی 

اســت کــه کســی جــرأت نــدارد مــا را فاقــد عقــل بــه شــمار آورد. اگــر کســی در دعاهایش 

بــرای مــا طلــب عقــل کنــد، طبعــًا دلگیــر و ناراحــت می شــویم. علــم و ایمــان و ثــروت 
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و قــدرت چیزهایــی هســتند کــه طالــب آنهــا هســتیم و میــل داریــم دیگــران دعــا کننــد 

کــه علــم و ایمــان و ثــروت مــا افــزوده شــود؛ اّمــا اگــر کســی از خــدا بــرای مــا طلــب عقــل 

م واجــد عقــل می دانیــم، از دعــای او ناراحــت 
ّ
کنــد، از آن جــا کــه خــود را بطــور مســل

می شــویم. بــه قــول ســعدی: »هــر کســی عقــل خویشــتن بــه کمــال نمایــد و فرزنــد 

خویشــتن بــه جمــال«؛ هــر کــس معتقــد اســت کــه فرزنــد مــن زیباتریــن آدم هــا و عقــل 

مــن کامل تریــن عقل هاســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه ایــن عقــل کــه وجــودش در 

ــا شــما در تمــام  مــا این چنیــن واضــح و آشــکار اســت، در کجــای وجــود ماســت؟ آی

عمــری کــه زندگــی کرده ایــد و به وجــود عقــل خــود ایمــان داشــته اید، آن را دیده ایــد؟ 

عقــل در کجــای وجــود شماســت؟ مرئــی و محســوس اســت؟ دیدنــی و شــنیدنی 

اســت؟ چشــیدنی یــا بوییدنــی یــا لمــس کردنــی اســت؟ در وجــود مــا اشــرف نواحــی 

مــا عقــل اســت و در عیــن حــال دیدنــی هــم نیســت. بعضــی خیــال می کننــد کــه هــر 

چــه وجــود کامل تــر باشــد، محســوس تر می شــود و آنچــه محســوس نیســت، یــا ناقــص 

اســت یــا اصــاًل وجــود نــدارد؛ در صورتــی کــه آنچــه از حــّس بیشــتر فاصلــه بگیــرد، 

ناقص تــر می شــود.  نزدیک تــر شــود،  بــه حــّس  آنچــه  و  اســت  نزدیک تــر  بــه کمــال 

نازل تریــن مرتبــه ی وجــود همــان محسوســات اســت. مــا حیــات داریــم یــا نــه؟ زنــده 

هســتیم یــا نــه؟ حیــات چیســت؟ عمــری را در حیــات ســپری کرده ایــم؛ اّمــا آیــا ایــن 

حیــات را تــا بــه حــال دیده ایــم؟ ایــن حیــات در کجــای ماســت؟ بــا دیــدن مــرده 

درمی یابیــم کــه چیــزی را کــه او نــدارد، مــا داریــم. اگــر مــرده را ندیــده بودیــم، معنــای 

حیــات را درنمی یافتیــم. از حرکــت و حّساســّیتی کــه داریــم، می فهمیــم کــه حیــات 

داریــم. آثــار حیــات مشــهود اســت؛ ولــی خــوِد حیــات دیــده نمی شــود. حافظــه نیــز 

از مصادیــق همیــن موجــودات اســت. آیــا حافظــه داریــم؟ وقتــی مطلبــی را فرامــوش 

می کنیــم، درمی یابیــم کــه چیــزی بــه نــام حافظــه داریــم. آن حافظــه کجاســت؟ ایــن 

ســرمایه ی عظیمــی کــه در وجــود مــا هســت و تــا آن را از دســت نداده ایــم از وجــودش 
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آگاه نمی شــویم، کجاســت؟ آیــا عقــل و حیــات و حافظــه محســوس انــد؟ نــه. اینهــا 

همــه نامرئــی و نامحسوســند. آیــا بینایــی و شــنوایی محســوس اســت؟ نــه. خــود 

بینایــی و شــنوایی دیــده نمی شــود. تمــام ایــن قــوا کــه بــه کمــال نزدیک ترنــد، از حــس 

فاصلــه دارنــد و دور از آننــد تــا چــه رســد بــه ذات اقــدس حضــرت حــق؟زع؟ کــه مبــدأ 

هســتی و کمــال محــض اســت و طبعــًا نامرئــی اســت. 

وحـی و نبـّوت و والیـت نیـز چنیننـد. اینهـا همـه حقایـق عالمنـد و موجـودات 

مراتـب  پایین تریـن  و  وجـود  مرتبـه ی  نازل تریـن  نامحسوسـند.  و  نامرئـی  و  کاملنـد 

هسـتی همیـن عالـم جسـم اسـت. حّتـی خـود جسـم نیـز محسـوس نیسـت، بلکـه 

َاعراضش محسـوس اسـت. اصاًل جوهر، دیدنی و شـنیدنی و لمس کردنی نیسـت. 

آنچـه دیـده می شـود رنـگ جسـم اسـت، نـه خـود جسـم. اگـر جسـمی را لمـس کنیـم، 

نرمـی و ِزبـری جسـم را لمـس می کنیـم نـه جوهـر آن را. 

پـس جسـم کـه نازل تریـن مرتبـه از مراتـب وجـود اسـت، نامرئـی اسـت تا چه رسـد 

بـه عوالـم بـاال و کامل تریـن موجـودات. بنابرایـن، محسـوس نبـودن چیزهـا دلیـل بـر 

ـک و جـّن هسـتند و شـیطان نیـز 
َ
نبـودن یـا نقـص آنهـا نیسـت. موجـودات نامرئـی َمل

کـه از نـوع جـّن اسـت، دیـده نمی شـود و نامرئـی اسـت. 

آیا ممکن است شیطان و جّن و ملک به صورت انسان در آیند؟ 

ـْک و جـّن 
َ
بلـه، ایـن ممکـن اسـت. خداونـد قـدرت متمّثـل شـدن و تشـّکل بـه َمل

داده اسـت؛ طـوری کـه می تواننـد بـه صورت هـای مختلـف در آینـد. ایـن امـر عقـاًل 

محـال نیسـت و واقـع هـم شـده اسـت، نـه اینکـه تنهـا امـکان عقلـی داشـته باشـد. 

در قـرآن بیـان شـده کـه ملـک بـه صـورت انسـان درآمـده اسـت. در قّصـه ی هـاروت و 
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می فرمایـد:  مـاروت 

َ�ٍد 
أ
ما�نِ ِم�نْ � ِ

ّ
َعل َل هاُرو�تَ َو ماُرو�تَ َو ما �ی ا�بِ �ب �نِ �بِ ک�ی

َ
َمل

ْ
ی �ل

َ
َل َعل ِ رن

�نْ
ُ
>... َو ما �

 1.>...
هتٌ �نَ �تْ �نُ �نِ ْ�

نَ
ما �

�نَّ �إ ولا  �تُ ی �ی
َح�تَّ

در باِبـل سـحر و جـادو رواج پیـدا کـرده بـود. سـاحرها و جادوگرهـا فـراوان بودنـد 

بـه هیئـت  را  فراهـم می کردنـد. خداونـد دو ملـک  را  آزار مـردم  و  اذیـت  و موجبـات 

دو انسـان مأمـور کـرد تـا میـان مـردم بیاینـد و راه ابطـال ِسـْحر را بـه آنهـا بیاموزنـد. در 

انسـان  بـه صـورت  نیـز مالئکـه  لـوط؟ع؟  ابراهیـم؟ع؟ و حضـرت  قّصـه ی حضـرت 

درآمدنـد و بـر آن دو پیامبـر وارد شـدند.2 

اینکـه  بـه  دادنـد  بشـارت  را  او  و  آمدنـد  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  خدمـت  مالئکـه 

صاحـب فرزنـد خواهـد شـد و گفتنـد: مـا بـرای هـالک قـوم لـوط آمده ایـم3. دربـاره ی 

حضـرت مریـم؟اهس؟ نیـز آمـده اسـت کـه: 

فرشـته را نـزد مریـم فرسـتادیم کـه نـزد او بـه صـورت انسـان کامـل ظاهـر شـد.4 پـس 

ک قادر اسـت شـکل انسـان به خود بگیرد. شـیطان نیز بر این امر 
َ
واضح اسـت که َمل

تواناسـت. مشـرکین بـرای اینکـه پیغمبـر را بکشـند یـا تبعیـد و زندانـی کننـد اجتماع 

کردنـد. پیرمـردی در هیئـت و قیافـه ی اهـل نجـد آمـد و در مجلـس آنهـا شـرکت کرد و 

بـرای نحـوه ی اجـرای نقشـه نظـر مـی داد. آنجـا نیـز آمـده اسـت کـه او شـیطان بـوده که 

در قالـب پیرمـردی تجّسـم یافته اسـت. 

در این جـا هـم آیـه نشـان می دهـد که شـیطان به شـکل رئیس قبیلـه ی بنی کنانه، 

)یعنـی سـراقة بـن مالـک( درآمـد و گفـت: »مـن رئیـس ایـن قبیلـه ام و پشـتیبان شـما 

1. سوره بقره، آیۀ 102. 
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َ
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4. سوره مریم، آیۀ 17؛ >... ف
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هسـتم. شـما بـر ضـّد اسـالم قیـام کنیـد. سـپس وقتـی کار خـود را بـه انجـام رسـاند و 

آنهـا را بـه میـدان جنـگ بـا مسـلمان ها وارد کـرد و دو گـروه بـا هـم مواجـه شـدند، فـرار 

کـرد. وقتـی دو گـروه بـا هـم روبـه رو شـدند«.1 

 روی دو پاشـنه ی پایـش چرخیـد؛2 َعِقـب یعنـی پاشـنه ی پـا، َعِقَبیـن یعنـی دو 

پاشـنه ی پـا کـه نـون تثنیـه بـه سـبب اضافـه افتـاده اسـت. ایـن جملـه کنایـه از ایـن 

اسـت کـه شـیطان بطـور کامـل برگشـت. کسـی کـه روی دو پاشـنه ی پایـش بچرخـد، 

طبعـًا پشـت بـه طـرف دیگـر می کنـد. تـا دیـد دو لشـکر بـا هـم مواجـه شـدند، فهمیـد 

کـه مسـلمان ها قوی انـد؛ هـم ایمـان قـوی دارنـد هـم مالئکـه بـه یاری شـان آمده انـد، 

ایـن بـود کـه ترسـید و فـرار کـرد. گفـت: مـن دیگر از شـما بیـزارم.3  فرار کرد و رفـت و آنها 

را وسـط میـدان جنـگ تنهـا گذاشـت. از آن طـرف مسـلمان ها، کـه از جانـب خـدا 

تأییـد شـدند و مالئکـه بـه کمکشـان آمدنـد، غالـب شـدند. 

اّمـا نکتـه ای کـه بایـد بـر آن تأکیـد شـود آن اسـت کـه ایـن مطلـب مربـوط بـه زمـان 

ابوجهـل نیسـت. اکنـون نیـز شـیطان در قیافـه ی رفیـق، معاشـر و دوسـت بـه سـراغ 

حمایـت  وعـده ی  و  می کنـد  صحبـت  آنهـا  بـا  می آیـد،  جوان هـا  به ویـژه  همـگان 

می دهـد کـه نتـرس مـن پـول دارم، رفیـق قدرتمنـد دارم. بـه تـو مسـکن و کار می دهـم، 

وسوسـه ها  ایـن  بـا  نیسـت.  نگرانـی  جـای  بریـدی،  هـم  خانـواده  و  والدیـن  از  اگـر 

جوان هـا را بیچـاره و آواره و بی سـرو سـامان می کنـد و آنـگاه کـه آنهـا بـه انـواع و اقسـام 

بدبختی هـا مبتـال شـدند، فـرار می کنـد و تنهایشـان می گـذارد. بـه اصطـالح یک پس 

گردنـی بـه او می زنـد و لگـدی هـم می انـدازد کـه تـو کجـا و مـن کجـا؟ مـن از تـو بیـزارم. 

تـو را نمی شناسـم. شـیطان ایـن طـور عمـل می کنـد. در  تـو رفاقتـی نـدارم. اصـاًل  بـا 

ِفَئتاِن<.
ْ
ا َتراَء ِت ال ّمَ

َ
ل

َ
1. سوره انفال، آیۀ 48؛ >ف

2. همان؛ >َنكَص َعلى َعِقَبیِه<.
ى َبِری ٌء ِمْنكْم<.  إّنِ

َ
3. همان؛ >َو قال
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انسـان هایی چـون رفیـق و دوسـت و معاشـر ظاهـر  بـه صـورت  هـر زمانـی، شـیطان 

می شـود. در سـوره ی نـاس آمـده اسـت: 

اس<.1 
َ هتِ َو �ل�نّ

�نَّ �بِ
ْ

اِس... ِم�نَ �ل
َ لِه �ل�نّ اِس �إِ

َ اِس  َمِلِک �ل�نّ
َ َر�بِ  �ل�نّ  �بِ

ُعودنُ
أَ
ْل �

>�تُ

گاهـی شـیطان مخفـی اسـت و در آن حـال وسوسـه ها در ذهـن شـما می افکنـد. 

ایـن  مراقـب  پـس  می کنـد.  گمـراه  را  شـما  و  درمی آیـد  انسـانی  صـورت  بـه  گاهـی 

مطلـب باشـید. وقتـی آنهـا را تنهـا گذاشـت، گفـت: مـن چیـزی می بینـم کـه شـما 

نمی بینیـد.2 مـن مالئکـه را می بینـم کـه بـرای یـاری کـردن مسـلمان ها آمده اند و شـما 

آنهـا را نمی بینیـد. از آن می ترسـم کـه اگـر بمانـم بـه عـذاب شـما گرفتـار شـوم. 

اهمّیت تحصیل علم نزد خداوند

قرآن کریم می فرماید: 

>به شما فقط اندکی از قدرت علمی داده شده است<.3 

گفـت و شـنودها و پـرس و جوهـا در زمـان مـا بـاال گرفته اسـت و مردم بـه قول خود، 

روشـنفکر و کنجـکاو شـده اند، آن گونـه کـه هـر کـس چنـد جملـه اصطالحـات علمی 

دسـت و پـا شکسـته یـاد می گیـرد، می پنـدارد بـه درجـه ی اعالیـی از قـدرت علمـی 

رسـیده اسـت و می توانـد تمـام اسـرار هسـتی را بفهمـد و بـه ُکنـه عالـم خلقـت پـی 

ببـرد و رمـوز همـه ی کارهـای خـدا را هـم بـه دسـت آورد. وقتـی چیـزی نمی فهمـد، 

گاه در حکمـت خـدا تردیـد و در عدالـت خـدا شـک می کنـد و گاهـی تصـّور می کنـد 

1. سوره ناس، آیات 1 تا آخر.
ى أَری  ما ال َتَرْوَن<.

َ
2. سوره انفال، آیۀ  48؛ >إّن

 َقِلیاًل<.
ّ
ِم ِإال

ْ
ِعل

ْ
وِتیُتْم ِمَن ال

ُ
3. سوره اسراء، آیۀ  85؛ >... َو ما ا
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کـه بعضـی از دسـتورهای دینـی بی فایده انـد. تمـام اینهـا مولـود غـرور و کبـر و جهـل و 

نادانـی اسـت. افـراد بسـیاری هسـتند کـه در رشـته های متعـّدد علـوم متخّصصنـد، 

اّمـا در عیـن حـال از درک بسـیاری از حقایـق هسـتی ناتواننـد. 

قـرآن کریـم بابیـان قّصـه ی خضـر و موسـی؟امهع؟ انسـان را توّجه می دهد کـه به علم 

و دانـش خـود مغـرور نشـود، تـا آن جـا کـه هـر چیـزی را کـه از قلمـرو حکومـت علمـش 

خـارج شـود موهـوم بدانـد و از خرافـات بشناسـد و آن را بیهـوده و بی اسـاس تلّقـی 

کنـد. بلکـه بایـد بـه هـوش باشـد و بدانـد کـه: 

>باالتـر و برتـر از هـر عاِلمـی، عاِلمـی هسـت. دسـت بـاالی دسـت بسـیار 

است<.1 

بـه  اسـت.  اهلل  کلیـم  و  اولوالعـزم  پیغمبـران  از  عمـران؟ع؟  بـن  موسـی  حضـرت 

قـدری مقـام قـرب او بـاال رفتـه کـه بـا خـدا مشـاِفهه و بالواسـطه صحبـت می کنـد. 

سـؤال ها می کنـد و جواب هـا می گیـرد.  از او سـؤال ها می شـود و جواب هـا می دهـد. 

ایـن پیامبـر صاحـب شـریعت و کتـاب آسـمانی تـورات اسـت، در عیـن حـال، خـدا 

بـه او دسـتور می دهـد کـه بایـد جسـتجو کنـی و یکـی از بنـدگان مـن را که عاِلم اسـت، 

کـه خداونـد خـود  آن اسـت  توّجـه  او کسـب علـم کنـی. نکتـه ی درخـور  از  و  بیابـی 

قـادر بـود تمـام علـوم را در چشـم بـه هـم زدنـی بـه حضـرت موسـی تعلیـم دهـد، ولـی 

می فرمایـد: بایـد بـروی و جسـت و جـو کنـی، زحمـت بکشـی، متحّمـل بی خوابی هـا 

بشـوی، رنج سـفر تحّمل کنی، در خشـکی و دریا راه بپیمایی تا او را بیابی. جمله ی 

>َفَوَجـَدا َعْبـًدا ِمـْن ِعَباِدَنـا< نشـان می دهـد کـه عالـم، تنهـا آن یک نفر نیسـت، بلکه 

بنده هـای عالـم خـدا بسـیارند. او کیسـت؟ 

>او کسی است که ما پاره ای از علم خود را به او داده ایم<.2 

ٍم َعِلیٌم<.
ْ
کّلِ ِذی ِعل ْوَق 

َ
1. سوره يوسف، آیۀ 76؛ >... ف

.>
ً
ما

ْ
ا ِعل

َ
ُدّن

َ
ْمناُه ِمْن ل

َّ
کهف، آیۀ 65؛ >... آَتیناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعل 2. سوره 
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یعنـی او نیـز از تمـام علـوم آگاه نیسـت و همـه چیـز را نمی دانـد؛ ولـی تـو وظیفـه 

بیامـوزی.  داده ایـم،  یـاد  او  بـه  کـه  را  علومـی  از  برخـی  تـا  ببینـی  را  او  و  بـروی  داری 

حضـرت موسـی؟ع؟ بـه جسـت وجو پرداخـت تـا اینکـه او را کنـار دریـا پیـدا کـرد. این 

ماجـرا نشـان می دهـد کـه تحصیـل علـم آن چنـان نـزد خـدا مّهـم اسـت کـه حّتـی بـه 

پیغمبـر خـود دسـتور می دهـد کـه رنـج سـفر را تحّمل کنـد تا به آن دسـت بیابد. وقتی 

بـه حضـور آن عاِلـم رسـید گفـت: 

>بـه مـن اجـازه می دهیـد دنبـال شـما باشـم تـا از آنچـه خـدا بـه شـما یـاد 

داده بـه مـن هـم یـاد بدهیـد؟<.1 

ِبُعـک« دنبالـت باشـم و 
َ
حّتـی نگفتـه کـه همراهـت باشـم، بلکـه گفتـه اسـت: »َاّت

از ایـن سـفره ای کـه خـدا برایت گسـترده اسـت اسـتفاده کنـم. خضوع در برابـر عاِلم از 

این جمله هویداسـت. آنگاه پاسـخ آن مرد عجیب اسـت: گفت: تو هرگز نمی توانی 

در کنـار مـن صبـر کنـی؛2 مـن کارهایـی می کنـم کـه قادر بـه تحّمل آنها نیسـتی. 

تـو نابجـا می آیـد،  از اسـرارش بی خبـری و در نظـر  را  تـو چـه طـور می توانـی آنچـه 

تحّمـل کنـی.3  آنـگاه حضـرت موسـی؟ع؟ وعـده داد: امیـدوارم خـدا کمـک کنـد تـا 

صبـر و تحّمـل داشـته باشـم.4 امیـدوارم بـه خواسـت خـدا، نافرمـان نباشـم و امـر تـو را 

اطاعت کنم.5 باردوم شرط می کند: 

>حـاال کـه می خواهـی در پـی مـن باشـی ]بایـد ایـن شـرط را رعایـت کنـی[ 

راجـع بـه کاری کـه از مـن می بینـی، حـّق سـؤال نـداری ]مثـاًل از مـن نپـرس 

کـه فلسـفه ی ایـن کار چـه بـوده و فلسـفه ی آن کار چیسـت؟[ تـا آنـگاه کـه 

.>
ً
ْمَت ُرْشدا ِ

ّ
ا ُعل َمِن ِمّمَ ِ

ّ
ِبُعک َعلى أْن ُتَعل

َ
کهف، آیۀ 66؛ >... َهْل أّت 1. سوره 

.>
ً
ْن َتْسَتطیَع َمِعى َصْبرا

َ
ک ل

َ
 ِاّن

َ
2. همان، آیۀ 67؛ >قال

.>
ً
ْم ُتِحْط ِبِه ُخْبرا

َ
کیَف َتْصِبُر َعلى ما ل 3. همان، آیۀ 68؛ >َو 

.>
ً
4. همان، آیۀ 69؛ >... َسَتِجُدِنى إْن شاَء اهلُل صاِبرا

.>
ً
ک أْمرا

َ
5. همان؛ >... َو ال أْعِصى ل
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وقتـش رسـید، خـودم می گویـم<.1 

ممکن است این مطلب برای روشنفکران قابل پذیرش نباشد و از خود سؤال 

کنند که از من نپرس یعنی چه؟ انسان عاقل کنجکاوی دارد و باید بپرسد. در پاسخ 

باید گفت: درست است. انسان موجودی عاقل و متفّکر است و حّس کنجکاوی 

دارد، حّق سؤال نیز دارد. ولی این مطلب هم باید باورمان بشود که هر انسانی تحت 

هر شرایطی اهلّیت درک هر مطلبی را ندارد. حقایق هر علمی، مقّدماتی دارد. باید 

طی مراحل و سیر منازل شود تا تدریجًا شرایط درک آن حقایق آماده شود. 

امتیاز شاخص انبیای الهی به عنوان طبیبان روحی مردم

ویژگـی خـاّص انبیـای الهـی اینکـه بایـد بـه سـوی مـردم برونـد و بـا بیمـاری شـرک 

مبـارزه کننـد، نـه ایـن کـه در جـای خـود بنشـینند تا مـردم به سـراغ آنها بیاینـد. اطّباء 

و پزشـکاِن بـدن در مطـب خودشـان می نشـینند و بیمارهـا بـه سـراغ آنهـا می رونـد. 

ولـی انبیـاء؟مهع؟  کـه طبیبـان روح مردمند خودشـان به سـراغ مـردم می روند و به عالج 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  کـه حضـرت  آنهـا می پردازنـد. چنـان  روحـی  بیماری هـای 

 دربـاره ی رسـول اکـرم؟ص؟  فرمـوده اسـت: 

»رسـول خـدا؟ص؟ طبیـب دوره گـردی اسـت کـه داروهـای شـفابخش خـود 

را همـراه خـود می َبَرد.2 

مرهم هایـش را محکـم و آمـاده کـرده و ابزارهـای داغ نهـادن را سـرخ کـرده 

و تافته اسـت«.3 

.>
ً
ک ِمْنُه ِذکرا

َ
ْحِدَث ل

ُ
ى ا ِنى َعْن َشى ٍء َحّتَ

ْ
ال َتْسَئل

َ
َبْعَتِنى ف

َ
إِن اّت

َ
کهف، آیۀ 70؛ >... ف 1. سوره 

ِه«. 2. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 156؛ »َطِبیٌب َدّواٌر ِبِطّبِ
3. همان؛ »َقْد أْحكَم َمراِهَمُه َو أْحَمى َمواِسَمُه«.
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بعضـی از بیماری هـا بـا دارو عالج پذیـر اسـت ولـی برخـی از آنهـا احتیـاج بـه داغ 

نهـادن و سـوزاندن و عمـل جّراحـی دارد کـه: 

»آخرین مرحله ی درمان، داغ نهادن است!«.1 

مواسم جمع »ِمیَسم« است و ِمیَسم وسیله ی داغ نهادن است. 

می گـذارد.  آن  روی  بـه  را  کـردن  داغ  ابزارهـای  و  مرهم هـا  باشـد  الزم  کـه  جـا  هـر 

دل هـای کـور و گوش هـای کـر و زبان هـای الل را هـر جـا کـه باشـد تحـت معالجـه قـرار 

می دهـد.2 در بعـض مـوارد حـّد جـاری می کنـد، در صـورت لـزوم قصـاص می کنـد، 

تازیانـه می زنـد و بـه اقتضـای شـرایط، قتـال می کنـد و هر جا که احتیـاج به چیزی بود 

آن را اعمـال می کنـد. چشـم های کـور  را کـه نمی تواننـد حـق را ببینند، بینا می سـازد؛ 

و  می گردانـد  شـنوا  بشـنوند  را  حـق  سـخن  نمی تواننـد  کـه  را  شـده  کـر  گوش هـای 

زبان هـای الل را کـه نمی تواننـد سـخن حـق را بـر خـود جـاری سـازند گویـا می کند و... 

البّتـه اینهـا هـر کـدام احتیـاج بـه درمـان خاّصـی از مرهـم و میسـم دارنـد و تشـخیص 

آن، کار طبیبـان الهـی اسـت کـه بـه قـول شـاعر عـارف: 

حــق  شــاگردان  طبیبانیــم  ــْقمــا 
َ
َفاْنَفل را  مــا  دیــد  قلــزم  بحــر 

دیگرنــد  طبیعــت  طبیبــان  کــه بــه دل از راه نبضــی بنگرنــدآن 

کــز فراســت ما بــه عالی منظریمما به دل بی واسطه خوش بنگریم 

االن زیر این خاک چه چیز هسـت؟ ما نمی فهمیم. ولی دانشـمند زمین شـناس 

بـا وسـایلی کـه در دسـت دارد می فهمـد چنـد متر زیر این زمیـن آب و کدام قطعه ی از 

زمیـن دارای نفـت اسـت و... امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟  تـا نـگاه بـه چهـره ی ِابـن ملجم 

کـرد فرمـود: تـو قاتـل مـن هسـتی! او خـودش هـم نمی فهمیـد باطنـش چگونـه اسـت. 

كى«.
ْ
واِء ال

َ
آِخُر الّد

َ
1. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 243؛ »ف

َو آَذاٍن  وٍب ُعْمى 
ُ
یِه ِمْن ُقل

َ
ِإل َحاَجة 

ْ
ال َو أْحَمى َمَواِسَمُه یَضُع َذِلک َحیُث  َمَراِهَمُه  2. همان، ص 156؛ »َقْد أْحكَم 

ِسَنة ُبكٍم«.
ْ
ُصّمٍ َو أل
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او ظاهـرًا مسـلمان و شـیعه هـم بـود، ولی خـودش از باطنش خبر نداشـت. می گفت: 

آقـا! مـن غلـط می کنم دسـت بـه چنین جنایتـی بزنم. 

کـز فـراست ما بــه عـالی منظریمما به دل بی واسطه خوش بنگریم

ثـمـــار و  غذایـــند  طـبیـــبان  جــان حـــیوانی بـــدیشان استـــوارآن 

آن اطّبـاء فقـط می فهمنـد ایـن غـذا و ایـن میـوه بـرای بـدن نافـع اسـت و آن غـذا 

و آن میـوه مضـّر اسـت. ولـی مـا اطّبایـی هسـتیم کـه نفـع و زیـان رفتارهـا و گفتارهـا را 

و نشـان می دهیـم.  می فهمیـم 

بـودکـــین چنـــین فعلــی تــو را نافــع بــود  قــاطع  زره  فــعلی  چــنان  وان 

آورد  پیــش  را  تــو  قولــی  آورداین چنیــن  نیـش  را  تــو  قولــی  چنـان  وان 

دلیــل  بـولـــی  بـــود  را  طـبـــیبان  جلیـلآن  وحـی  بــود  مــا  دلــیل  ویــن 

از کســی  مــا نخواهیــم  بســیدســتمزدی  حـــق  از  رســـد  مـــا  دستمـــزد 

>]... پیامبـران می گفتنـد:[ مـن هیـچ مـزدی در برابـر ایـن دعـوت از شـما 

نمی خواهـم؛ مـزد مـن تنهـا بـر پـروردگار عالمیـان اسـت<.1 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  می فرمایـد: انبیـاء؟مهع؟  طبیب دّوار هسـتند ولی یالالسـف که 

مـردم متوّجه آن نمی شـوند و تشـخیص مصالـح نمی دهند!! 

»از روشنی های حکمت و عرفان استفاده نکرده اند!«.2 

و بـا آتش زنه هـای علـوم و معـارف درخشـان آتـش نیفروخته انـد. ماننـد چارپایـان 

چرنده ای هسـتند که در بیابان مشـغول چریدن می باشـند و جز پر کردن شـکم هّمی 

ندارنـد و ماننـد تخته سـنگ های سـخت هسـتند کـه چیـزی را درک نمی کنند.3 

ِمیَن<.
َ
عال

ْ
 َعلى َرّب ال

ّ
ْجِری إال

َ
یِه ِمن أْجٍر إْن ا

َ
كْم َعل

ُ
1. سوره شعراء، آیۀ 109؛ >... ما أْسَئل

ِحكَمة«.
ْ
ْم یْسَتِضیُئوا ِبأْضواِء ال

َ
2. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 156؛ »ل

َقاِسیة«
ْ
ُخوِر ال اِئَمة َو الّصُ ْنَعاِم الّسَ

ْ
کاأل ُهْم ِفى َذِلک 

َ
اِقَبة ف

َ
وِم الّث

ُ
ُعل

ْ
ْم یْقَدُحوا ِبِزَناِد ال

َ
3. همان؛ »َو ل
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»بـرای آنـان کـه اهـل بصیرتنـد نهان ها آشـکار و راه حق برای اشـتباه کننده 

هویدا گشـته است«.1 

بـه هـر حـال بایـد قـدر تعالیـم سـعادت آفریـن انبیـای الهـی را دانسـت و پـروردگار 

عالـم را بـر ایـن نعمـت بـزرگ شـاکر بـود.

آرزوی انسان در زمان جان دادن

در روایـت آمـده کـه از امـام صـادق؟ع؟ سـؤال شـد آیـا آدم مؤمن موقعـی که مرگش 
فـرا رسـید، دلـش می خواهـد کـه بـه دنیـا برگـردد؟ امـام؟ع؟ فرمـود: نـه، بـه خـدا قسـم 
می کنـد،  ناراحتـی  اظهـار  او  می آیـد  مؤمـن  روح  قبـض  بـرای  ملک المـوت  وقتـی 
ملک المـوت بـه او می گویـد ای بنـده ی خـدا! مـن بـه تـو از پـدر هـم مهربانتـرم، اکنـون 

چشـم خـود را بـاز کـن کـه چـه می بینـی؟
او در آن حــال کــه چشــمش بســته اســت دیــده بــاز می کنــد و می بینــد در کنــار 
چهــارده  نشســته،  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  نشســته،  پیامبراکــرم؟ص؟  بســترش 
معصــوم؟مهع؟ نشســته اند. آرزو می کنــد هــر چــه زودتــر جــان از بدنــش جــدا گشــته بــه 

آن مقّربــان الهــی بپیونــدد. 

جوان و وسوسه ی شیطان

وسوسـه های هالکتبار شـیطان نسـبت به جوانان همین اسـت که می گوید تو که 

اآلن هم جوانی و هم سـالم، نه پیر پا در لب گوری و نه بیمار بسـتری در بیمارسـتان، 

َحّقِ ِلَخاِبِطَها«.
ْ
ة ال َبَصاِئِر َو َوَضَحْت َمَحّجَ

ْ
َراِئُر أِلْهِل ال 1. نهج البالغه )صبحى صالح(؛ »َقِد اْنَجاَبِت الّسَ
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از تمایـالت دوران جوانـی اسـتفاده کـن، پیـر کـه شـدی، آن وقـت توبـه می کنـی. خـدا 

هـم کـه توبه پذیـر اسـت و مهربـان، ناراحـت نبـاش. ایـن وسوسـه ی خطرناک شـیطان 

اسـت کـه سـرانجامی جـز جهّنمـی گشـتن انسـان نـدارد، چـون مـرگ کـه سـّن و سـال 

معّیـن و زمـان مشـّخص نـدارد تـا بـه دلگرمـی آن زمـان اکنـون آزاد در ارتـکاب گنـاه و 

سـپس امیـدوار بـه توبـه ی از آن در آینـده باشـیم و لذا فرموده اند: بر حـذر باش و بپرهیز 

از سـوَف سـوَف گفتـن و دل بـه توبـه ی در آینـده گـرم کـردن کـه پشـیمانی ها خواهـی 

داشـت و افسـوس ها خواهـی خـورد. 

آری، هـم اکنـون ای جـوان مسـلمان باایمـان بـا طلـب توفیـق از خـدای مهربـان 

مظهـر  کـه  اّمـاره ات  نفـس  دهـان  بـر  زمـان؟حاورا؟  ولـی  حضـرت  از  خواهـی  کمـک  و 

وسوسـه های شـیطانی اسـت مهـار بـزن و بـه او اجـازه ی فرمانروایـی در کشـور وجـودت 

نـده کـه خـدا قـدرت این چنیـن مهـار زدن را بـه انسـان داده اسـت، منتهـی هّمتـی 

بلنـد الزم اسـت و پشـت کاری دائـم تـا بـه ایـن دشـمن مـکار درونـی فائـق گـردد کـه 

رسـول خـدا؟ص؟ هـم فرمـوده اسـت: 

درون  در  گرفتـه  جـا  کـه  توسـت  نفـس  همـان  تـو،  دشـمن  »دشـمن ترین 

توسـت«.1 

تحـت  مناجاتـی  گانـه اش  پانـزده  مناجـات  ضمـن  سیدالّسـاجدین؟ع؟  امـام 

عنـوان مناجـات الّشـاکین دارد کـه در آن شـکایت از دشـمنان بـه پیشـگاه خـدا بـرده 

اسـت، آنچـه کـه جالـب توّجـه اسـت اینکـه امـام؟ع؟ در ایـن دعـا هیـچ شـکایتی از 

حاکمـان جّبـار زمـان خـود نـدارد. آن حضـرت بـا پنـج تـن از حاکمـان ظالـم معاصـر 

بوده اسـت: معاویة بن ابی سـفیان -یزیدبن معاویه - مروان بن حکم - عبدالملک 

بـن مـروان - هشـام بـن عبدالملـک. در ایـن مناجـات می بینیـم از هیـچ کـدام از آنهـا 

ِتى َبیَن َجْنَبیک«. 
َّ
ک َنْفُسک ال ْعدٰی  َعُدّوِ

َ
1. بحار األنوار، ج 67، ص 36؛ » ا
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و  کـرده  اّمـاره شـکایت  نفـس  از  و مؤّکـد  بطـور مفّصـل  بلکـه  نکـرده اسـت  شـکایتی 

فرمـوده اسـت: 

»خدایـا! مـن شـکایت بـه سـوی تـو می آورم از نفسـی که بـه بدی ها فرمان 

می دهد«.1 

آنگاه اشاره به انحاء وسوسه های هالکتبار نفس کرده و فرموده است: 

»مـن شـکایت بـه تـو مـی آورم از دشـمنی کـه گمراهـم می کنـد و شـیطانی 

کـه سـینه ام را پـر از وسـواس کـرده و قلبـم را در احاطـه ی افـکار تاریـک و 

قـرار می دهـد«.2  ظلمانـی خـود 

»هـوی و هـوس را در وجـود مـن تقویـت می کنـد، دنیادوسـتی را در نظـرم 

حائـل  خـدا  امـر  اطاعـت  بیـن  و  مـن  بیـن  نتیجـه  در  و  می دهـد  آرایـش 

 3 می شـود«.

البّتـه می دانیـم آن امـام معصـوم، منـّزه از ایـن اسـت کـه محکـوم نفـس اّمـاره قـرار 

گیـرد و آلـوده بـه گنـاه گـردد، بلکـه بـا ایـن بیـان می خواهـد تنّبـه و بیـداری در مـا ایجاد 

کنـد تـا شـدیدًا مراقـب آن دشـمن درونـی خـود باشـیم. از بـاب مثـل در آیـه ای از قـرآن 

می خوانیـم کـه خـدا خطـاب بـه پیامبراکـرم؟ص؟ می فرمایـد: 

>...]تـو نیـز ای پیامبـر![ اگـر مشـرک بشـوی، اعمالـت حبـط و بـی ارزش 
می شـود...<.4

در صورتـی کـه می دانیـم پیامبـر معصـوم و منـّزه از مطلـق گناهـان اسـت و ممکـن 

نیسـت مشـرک بشـود، پس معلوم می شـود آیه ی شـریفه در مقام توّجه دادن به بزرگی 

ّمارة«. 
َ
وِء ا  ِبالّسُ

ً
ْشكو َنْفسا

َ
یک ا

َ
1. بحار األنوار، ج  91، ص 143؛ » ِالهى ِال

ِبى«. 
ْ
حاَطْت َهواِجُسُه ِبَقل

َ
َوسواِس َصْدِری َو ا

ْ
َ ِبال َ

 یْغویِنى َقْد َمال
ً
ِنى َو َشیطانا

ُّ
 یِضل

ً
یک َعُدّوا

َ
ْشكو ِال

َ
2. همان؛ » ِالهى ا

فٰى «. 
ْ
ل  َبیِنى َو َبیَن الّطاَعِة َو الّزُ

ُ
ْنیا َو یُحول

ُ
يُن ِلى ُحّبَ الّد َهوی  َو يَز

ْ
3. همان؛ » ُیعاِضُد ِلى ال

ک...«. 
ُ
یْحَبَطّنَ َعَمل

َ
ِئْن أْشَرکَت ل

َ
4. سوره زمر، آیۀ 65؛ »...ل
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گنـاه شـرک اسـت کـه بـر فـرض محـال اگـر ایـن گنـاه از پیامبـر هـم صـادر شـود، تمـام 

اعمالـش را بـی ارزش می کنـد. اینجـا هـم امـام سـّجاد؟ع؟ منظـورش توّجـه دادن بـه 

دشـمنی فوق العـاده خطرنـاک نفـس اّمـاره در داخـل وجـود انسـان اسـت کـه انـدک 

سسـتی از انسـان در مقابـل هجمه هـای شـیطانی خـود ببینـد، او را بـه زانـو در مـی آورد 

و سـوار بر گردنش می شـود و او را به هر جا که خواسـت می تازاند و به فرموده ی همان 

امـام بزرگـوار آن نفـس اّمـاره مـرا در راه هـای هالکـت و نابـودی حرکـت می دهـد و در 

پیشـگاه تـو ای خـدا پسـت ترین هـالک شـونده قـرارم می دهـد. 

»در راه گناه مرا به شتاب می برد و در توبه به تأخیرم وا می دارد«.1 

از جملـه وسوسـه های شـیطانی نفـس اّمـاره، همیـن تزییـن و تسـریع در امـر گنـاه و 

سـپس تأخیـر در توبـه اسـت، ابتـدا گنـاه را در نظـر انسـان دلپذیـر و آرایـش شـده جلـوه 

می دهـد و او را بـا حـرص و ولـع تمـام بـه سـوی گنـاه می کشـاند و پـس از ارتـکاب گنـاه 

او را دلگـرم بـه فضـل و کـرم خـدا و شـفاعت اولیـای خـدا می سـازد و می گویـد: هیـچ 

نگـران نبـاش، وقـت توبـه وسـیع و بـاب قبـول توبـه هـم بـرای همیشـه بـاز اسـت، تو که 

بحمـداهلل هـم جوانـی و هـم سـالم، باالخـره در فرصت مناسـبی موّفق بـه توبه خواهی 

شـد. بـا ایـن وسوسـه آدمـی را از اقـدام بـه توبـه بـاز مـی دارد که امـام؟ع؟ فرموده اسـت: 

»در راه گناه مرا به شتاب می برد و در توبه به تأخیرم وا می دارد«.2 

سرانجام  و  گشته  گناه  به  آلوده  راه  همین  از  جمعیت  هایی  چه  که  داند  خدا 

بی توبه از دنیا رفته و محکوم به عذاب دائم شده اند. نمونه ای از آن بدبخت های 

فریب نفس اّماره خورده عمربن سعد علیه اللعنة و العذاب است. او یک فرد عادی 

ی و مردمی 
ّ
از امثال شمر و سنان و خولی نبود او هم وجهه ی دینی و هم وجهه ی مل

داشت. پسر سعدبن ابی وّقاص صحابی معروف رسول اکرم؟ص؟ بود و لذا عبیداهلل 

ْوَبِة«. ِنى ِبالّتَ
ُ
ف َحْوَبِة َو ُتَسّوِ

ْ
ى ال

َ
1. بحار األنوار، ج  91، ص 143؛ » ُتْسِرُع بی ِال

ْوَبِة«.  ِنى ِبالّتَ
ُ
ف َحْوَبِة َو ُتَسّوِ

ْ
ى ال

َ
2. همان؛ » ُتْسِرُع ِبی ِال
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بن زیاد استاندار منصوب از جانب یزید در کوفه خواست از همین وجهه ی دینی 

امام  با  جنگ  در  لشکر  فرماندهی  عنوان  به  را  او  و  کرده  استفاده  سعد  ابن  ی 
ّ
مل و 

حسین؟ع؟ برگزیند. از اینرو او را احضار کرد و گفت: از طرف یزید مأمورم تو را برای 

فرماندهی لشکر انتخاب کنم و به جنگ با حسین بن علی؟ع؟ بفرستم و در قبال 

این خدمت به دستگاه حکومت، تو را به استانداری ملک ری مفتخر سازم. 

او از شـنیدن ایـن حـرف سـخت بـه وحشـت افتـاد و گفـت تـو می گویـی مـن بـه 

جنـگ بـا حسـین بـن علـی فرزنـد رسـول خـدا؟ص؟ بـروم، ایـن چـه حرفـی اسـت کـه تـو 

می زنـی! مـن و جنـگ بـا پسـر پیغمبـر!! ایـن شـدنی نیسـت. 

ابـن زیـاد آرام  آرام او را نـرم و مالیـم کـرد و وعده هـای فـراوان بـه او داد و عظمـت 

اسـتانداری ملـک ری را در نظـرش مزّیـن و دلربـا جلوه گـر سـاخت و عاقبـت او گفـت: 

امشـب را بـه مـن مهلـت بـده تـا دربـاره ی ایـن مطلـب بیندیشـم و تصمیـم بـه رّد یـا 

قبولـش بگیـرم. رفـت و آن شـب تـا صبـح بیدار بود و در صحـن خانه اش راه می رفت 

و فکـر می کـرد و بـا خـود حـرف مـی زد کـه چه کنم آیا بـه خاطر اسـتانداری ملک ری به 

جنـگ بـا امـام حسـین؟ع؟ بـروم و او را بکشـم و خـود را جهّنمـی کنـم یـا پـا روی هـوای 

نفـس بگـذارم و خـود را بـه یـک چنیـن گنـاه بـزرگ آلـوده نسـازم؟

در ادامـه ی ایـن افـکار تدریجـًا از حـال یقیـن بـه بهشـت و جهّنـم آخـرت بـه حـال 

شـک و تردید افتاد و گفت: حاال می گویند که خدا بهشـت و جهّنمی آفریده اسـت، 

م شـده باشـد، فرضًا که باشـد در عالم دیگر اسـت. 
ّ
اّما از کجا که چنین چیزی مسـل

اکنـون کـه از آنهـا خبـری نیسـت. اسـتانداری ملـک ری نقـد و هـم اکنون فراهم اسـت 

هیـچ آدم عاقلـی نقـد را بـه نسـیه نمی فروشـد.1 ملـک ری نقـد را بـه خاطـر بهشـت 

حسـین؟ع؟  امـام  کشـتن  اگـر  حـال  نیسـت،  عاقالنـه ای  کار  دادن  دسـت  از  نسـیه 

1. از مدینه تا مدینه )مقتل(، ج 1، ص 305. نفس المهموم، شیخ عباس قمى، ج 1، ص197؛ »و ما عاِقٌل باَع  
ُوُجوَد ِبَديٍن«.

ْ
ال
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گناهـی بـزرگ هـم باشـد، در توبـه کـه بسـته نیسـت، بعد توبـه می کنیـم و در نتیجه هم 

در دنیـا ملـک ری را بـه دسـت آورده ایـم و هـم در آخـرت بـه بهشـت و جّنـت و رضـوان 

خـدا نائـل گشـته ایم و چـه بهتـر از ایـن. 

بــر اثــر ایــن وسوســه های شــیطانی نفــس اّمــاره فرماندهــی لشــکر را بــه عهــده 

گرفــت و آن جنایــت هولنــاک را در کربــال مرتکــب شــد، ولــی ابــن زیــاد طبــق وعــده ای 

کــه بــه او داده بــود عمــل نکــرد و ملــک ری را بــه او نــداد. او یــک بدبخــت خانه  نشــینی 

شــد در کوفــه کــه نــه در دســتگاه حکومــت راهــی داشــت و نــه در میــان مــردم جایــی از 

خانــه کــه بیــرون می آمــد. از همــه طــرف مــورد لعنــت و نفــرت مــرد و زن قــرار می گرفــت 

ــرون  ــان بی ــال از خانه هاش ــه ی کرب ــر َقَتل ــا دیگ ــرد و او را ب ــروج ک ــار خ ــه مخت ــی ک ــا وقت ت

کشــید و بــه کیفــر رســانید. 

اّمـاره همیـن  از جملـه وسوسـه های هالکتبـار نفـس  آری همانگونـه کـه گفتیـم، 

اسـت که ابتدا گناه را در نظر انسـان تزیین می کند و آرایش می دهد و سـپس تسـویف 

می کنـد! یعنـی توبـه ی از گنـاه را موکـول بـه آینـده ی نامعلـوم می نمایـد تـا مرگ انسـان 

فـرا می رسـد و محکـوم بـه عـذاب جهّنـم خالـد از دنیـا مـی رود. 

سبب انحراف از مسیر فطرت

َقـدِر خـود نمی دانـیتو به قیمت ورای هر دو جهانی  چـه کنـم 

این انحراف از مسـیر سـعادت و افتادن در مسـیر شـقاوت، سـببی جز عدم تفّکر 

و نیندیشـیدن در مبـدأ و منتهـای خلقـت خـود و عالـم نـدارد و لذا قـرآن کریم که برای 

تربیـت انسـان از جانـب خالـق انسـان نـازل شـده اسـت، بـا بیانـات گوناگـون آدمیـان 
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را دعـوت بـه تفّکـر و اندیشـیدن در نظـام آفرینـش می کنـد و می فرمایـد: 

>به یقین، در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه هایی 

]روشن[ برای خردمندان و مغزداران است<.1 

چیـزی  هـر  خالـص  و  ُعصـاره  معنـای  بـه  ـّب« 
ُ
»ل و  اسـت  ـّب 

ُ
ل جمـع  بـاب« 

ْ
»َال

ـّب و ُعصـاره ی وجـود انسـان نیـز، عقـل و نیـروی تفّکـر اوسـت کـه آیـه ی بعـد 
ُ
اسـت. ل

می فرمایـد:  کـرده  تفّکـر  بـه  توصیـف  را  >اولواااللبـاب< 

و  نشسته  یا  و  ایستاده  حال  همه  در  را  خدا  که  هستند  کسانی  >آنها 

زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  و  می کنند  یاد  خوابیده  پهلو  به  بستر  در  یا 

می اندیشند ]که[ بار الها تو این ]نظام شگفت انگیز[ را باطل و بی هدف 
نیافریده ای...<.2

ایـن منطـق >اولواااللبـاب< و صاحبـان عقل و اندیشـه اسـت، اّمـا مرده دالنی که 

از ایـن عالـم سراسـر حکمـت، جـز ِاشـباع غرایـز حیوانـی و ِارضـای تمایـالت نفسـانی 

چیـزی درک نمی کننـد در لسـان قـرآن کریـم >شـّرالّدواب< و بدتریـن جنبندگاننـد که 

فرموده اسـت: 

>بدتریـن جنبنـدگان در نـزد خـدا، کرهـا و گنگ هایی هسـتند کـه ]چیزی از 

عالـم[ نمی فهمنـد و درک حقیقتـی نمی نمایند<.3 

گـوش قلبشـان کـر اسـت و صدایـی از باطـن عالـم نمی شـنوند؛ زبـان قلبشـان الل 

اسـت و اقـرار بـه هیـچ حقیقتـی از حقایـق معنـوی نمی نماینـد. تنها صـورت ظاهری 
انسـانی دارنـد و از هـر حیوانی پسـت ترند!4

باِب<.
ْ
ل

ْ
وِلى األ

ُ
یاٍت اِل

َ
هاِر ل یِل َو الّنَ

َّ
ْرِض َو اْخِتالِف الل

َ
ال

ْ
ماواِت َو ا ِق الّسَ

ْ
 ِفى َخل

َ
1. سوره آل عمران، آیۀ 190؛ >إّن

نا ما  ّبَ ْرِض َر
َ
ال

ْ
ماواِت َو ا ِق الّسَ

ْ
ُروَن ِفى َخل

َ
ى  ُجُنوِبِهْم َو یَتَفّك

َ
 َو َعل

ً
 َو ُقُعودا

ً
ُکُروَن اهلَل ِقیاما

ْ
ِذيَن یذ

َّ
2. همان، آیۀ 191؛ >ال

ْقَت هذا باِطاًل...<. 
َ
َخل

وَن<. 
ُ
ِذيَن ال یْعِقل

َّ
ُبْكُم ال

ْ
ّمُ ال َواّبِ ِعْنَد اهلِل الّصُ

َ
 َشّرَ الّد

َ
3. سوره انفال، آیۀ 22؛ >إّن

 َسِبیاًل<. 
ُ

ْنعاِم َبْل ُهْم أَضّل
ْ

َکاأل  
ّ
4. سوره فرقان، آیۀ 44؛ >...إْن ُهْم إال
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حاصـل ایـن کـه انسـان، در اصـل خلقتـش دارای عقـل و فکـر آفریـده شـده تـا بـا 

نیـروی تفّکـر آفریـدگار خـود را بشناسـد و بـا اطاعت امر او به سـعادت ابدی نائل گردد 

کـه فرموده انـد: 

»عقل، آن ]مشعل فروزانی[ است ]در وجود انسان[ که با ]روشنگری های[ 

آن خداوند رحمان عبادت می شود و بهشت جاودان به دست می آید«.1 

انبیـاء؟مهع؟ نیـز از طـرف خالـق مّنـان برانگیخته شـده اند که به عقل انسـان در راه 

خداپرسـتی و بهشـت طلبی مدد برسـانند. این جمله ی نورانی از امام امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ منقول اسـت: 

]خـدا[ رسـوالن خـود را میـان مـردم برانگیخـت و پیامبـران خـود را بـه دنبـال هـم 

فرسـتاد تـا از مـردم بخواهنـد بـه پیمانـی کـه در عالـم فطـرت بـا خـدا بسـته اند]پیمان 

بندگـی[ وفـادار باشـند و آنهـا را بـه یـاد نعمت هـای فرامـوش شـده ی خـدا بیندازنـد و 

گنجینه هایـی را کـه در سـرزمین عقل هـا مدفـون اسـت؛2 بیـرون آورده و در دسـترس 

آدمیـان بگذارنـد و بـه آنهـا نشـان دهنـد که چه اسـتعدادهایی خالق انسـان در وجود 

انسـان قـرار داده کـه اگـر تحـت تربیـت صحیـح قـرار گیـرد و عقـل و نیـروی تفّکـر خـود 

را بـه کار انـدازد و آن اسـتعدادها را بـه مرحلـه ی فعلیـت و شـکوفایی برسـاند، دقائـق 

و اسـراری از عالـم می فهمـد و قـدرت قاهـره و نافـذه ای بـه دسـت مـی آورد کـه تمـام 

نیروهـای عالـم را مسـّخر فرمـان خـود می سـازد کـه خالقـش فرمـوده اسـت: 

>و مسـّخر شـما قـرار دارد تمـام آنچـه را کـه در آسـمانها و آنچـه را کـه در 
زمیـن اسـت<.3

ِجناُن«. 
ْ
ْکُتِسَب ِبِه ال ْحماُن َو ا َعْقُل ما ُعِبَد ِبِه الّرَ

ْ
ل
َ
1. علل الشرایع، ص223؛ » ا

َو  ِفْطَرِتِه  ِمیَثاَق  ِلیْسَتأُدوُهْم  أْنِبیاَء ُه  یِهْم 
َ
ِإل َواَتَر  َو  ُه 

َ
ُرُسل ِفیِهْم  َبَعَث 

َ
البالغة )صبحى صالح(، ص 43؛ » ف 2. نهج 

ُعُقوِل«. 
ْ
اِئَن ال

َ
ُهْم َدف

َ
ْبِلیِغ َو یِثیُروا ل یِهْم ِبالّتَ

َ
وا َعل ُروُهْم َمْنِسى ِنْعَمِتِه َو یْحَتّجُ ّکِ

َ
یذ

 ِمْنُه...<.
ً
ْرِض َجِمیعا

َ
ال

ْ
ماواِت َو ما ِفى ا ُكْم ما ِفى الّسَ

َ
َر ل

َ
3. سوره جاثیه، آیۀ 13؛ >َو َسّخ
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مهم تر از همه این که اهلّیِت لقاء خدا را پیدا می کند که: 

بنگر که تا چه حّد است مکان آدمیت1رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

ُکم< فرموده است: 
َ
َر ل

َ
در ادامه ی همین آیه ی مبارکه >و َسّخ

>همانـا در ایـن حقیقـت کـه بیـان شـد هـر آینـه نشـانه هایی اسـت بـرای 
گروهـی کـه اندیشـه می کننـد<.2

ــرار داده  ــه انســان ق ــم در مســیر خدمــت ب م در ایــن کــه همــه چیــز عال
ّ
بطــور مســل

شــده اســت نشــانه هایی اســت بــرای عظمــت آفرینــش انســان و بزرگــی هــدف و 

ــه آن نشــانه ها  ــردن ب مقصــدی کــه از آفرینــش او مقصــود و منظــور اســت، ولــی پــی ب

بــرای کســانی میّســر اســت کــه نیــروی عقــل و فکــر خــود را بــه کار اندازنــد و در سراســر 

ایــن نظــام حیرت انگیــز خلقــت انســان و جهــان بیندیشــند، وگرنــه مــردم فــرو رفتــه ی 

در گنــداب شــهوات حیوانــی کجــا و درک رفعــت مقــام و منزلــت انســانّیت کجــا، بــه 

فرمــوده ی قــرآن: 

>تـو می پنـداری اکثـر اینـان ]کـه بـر روی دو پـا راه می رونـد و یـک سـر و دو 

گـوش دارنـد انسـانند و[ می شـنوند و یـا چیـزی درک می کننـد ]خیـر، اینهـا 

هـم گـوش انسانیشـان کـر شـده و هم قّوه ی تعّقـل و تفّکرشـان از کار افتاده 

از مسـیر  افتاده تـر  دور  نیـز  آنهـا  از  بلکـه  بسـان چهارپایاننـد  اینـان  اسـت[ 

انسـانیتند<.3 

زیـرا آنهـا عقـل نداشـته اند تـا کفـران نعمـت کـرده باشـند، ولـی اینهـا عقـل یعنـی 

پـا نهـاده و کفـران عالی تریـن  را زیـر  عالی تریـن سـرمایه ی انسـانی را داشـته اند و آن 

کرده انـد. نعمت هـا 

ُمالِقیِه<. 
َ
 ف

ً
َکْدحا َک  ّبِ کاِدٌح إلى  َر َک 

َ
ْنساُن إّن

ْ
1. سوره انشقاق، آیۀ 6؛ >یا اّيها اإل

ُروَن<. 
َ

یاٍت ِلَقْوٍم یَتَفّك
َ

 ِفى ذِلَک ل
َ

2. سوره جاثیه، آیۀ 13؛ >...إّن
 َسِبیاًل<.

ُ
ْنعاِم َبْل ُهْم أَضّل

ْ
َکاأل  

ّ
وَن إْن ُهْم إال

ُ
ْکَثَرُهْم یْسَمُعوَن أْو یْعِقل  أ

َ
3. سوره فرقان، آیۀ 44؛ >أْم َتْحَسُب أّن
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طاغوت به چه کسی گفته می شود؟

هر آدم طغیانگری که سـبب شـود انسـان از مرز بندگی خدا خارج گردد طاغوت 

اسـت و قیـام علیـه او واجـب و اطاعـت از او کفـر بـه خـدا و همدوشـی بـا بت پرسـتان 

اسـت. در حدیث آمده اسـت: 

»هـر چـه کـه تـو را از خـدا منصـرف کـرده بـه خـود مشـغولت سـازد، او بـت 

توسـت«.1 

بیندیشـیم، می بینیـم چـه بت هـای  زندگـی خـود  متـن  در  اندکـی  مـا  اگـر  حـال 

فـراوان در حومـه ی وجـود خـود تراشـیده ایم و آنهـا را می پرسـتیم و در عیـن حـال خـود 

را خداپرسـت می پنداریـم. مردمـی کـه بـرای جلـب رضایـت همسـر و فرزندانشـان، 

برای رونق دادن به بازار کسـب و کارشـان، برای به دسـت آوردن پسـت های حّسـاس 

در ادارات و مؤّسساتشـان و...امـر و نهـی خـدا را زیـر پا می گذارنـد و اعتنایی به حدود 

حـالل و حـرام در دیـن نمی کننـد، اینـان در واقـع بت پرسـتند و مؤمـن بـه طاغـوت 

ایـاک  بـه زبـان »اهلل، اهلل« می گوینـد و }ایـاک نعبـد و  بـه »اهلل« هسـتند اگرچـه  و کافـر 

می خواننـد.  نسـتعین 

اگــر کســی توانســت از طریــق تفّکــر و اندیشــه ی درســت ایــن طاغوت هــا را در هــم 

ــه قــرب  ــردارد و یــک ســر خــود را ب بشــکند و ایــن غول هــا و دیوهــا را از ســر راه خــود ب

خــدا برســاند و او را تنهــا مؤّثــر مســتقّل در عالــم بشناســد و حّتــی حــول و قــّوه ی خــود 

 
ّ

 اهلل و ال حــول و ال قــّوة اال
ّ

را هــم بــه حســاب نیــاورد و از صمیــم جــان بگویــد: »ال الــه اال

بــاهلل« اینجاســت کــه دســت بــه دســتگیره ی بســیار محکمــی زده کــه هرگــز گسســتن 

نخواهــد داشــت. 

ُهَو َصَنُمَک«. 
َ
َک ف ّبِ َک َعْن َر

َ
 ما َشَغل

ُ
1. شرح مثنوى مولوى موسوم به مخزن االسرار، ج  1، ص 58؛ » ُکّل
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از او تحّقـق می یابـد و در  بـه معنـای واقعـی اش  در ایـن صـورت اسـت کـه نمـاز 

ـاَك َنْسـَتعین < صـادق می باشـد. این نماز اسـت که سـتون  ـاَك َنْعُبـُد َو ِإّیَ اهلل اکبـر و  >ِإّیَ

از  کـه می گوییـم بدبخت تـر  نمـاز اسـت  ایـن  و معـراج مؤمـن اسـت. دربـاره ی  دیـن 

بی نمـاز در عالـم وجـود نـدارد. 

آدم بی نماز یعنی بی ریشه و بی تنه و بی اساس که به هیچ جا بند نیست، همچون 

کف روی آب است و علف خشکیده ی روی خاک، نسیم مرگ که بوزد، می غلطد در 

میان دّره های سوزان از خدا بریدگی می افتد تا خدا خدایی دارد؛ او می سوزد. 

هر انسان عاقلی باید درباره ی حاصل عمرش بیندیشد که این سرمایه ی بسیار 

گرانبهای عمر را تلف کرده چه به دست آورده ام که به هنگام مرگ آن را با خود ببرم؟

موالی ما امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده است: 

»ارزش هر کس، همان کاری است که خوب آن را انجام می دهد«.1 

 و تـالش کـرده مثـاًل طبیبـی، جـّراح قابـل شـده اسـت و دیگـری 
ّ

یکـی عمـری تقـال

سـخنوری زبردسـت و سـّومی نویسـنده ای ماهر و چهارمی سیاسـتمداری در فّن خود 

هشـیار، اّمـا اگـر هیـچ کـدام از اینهـا بـا داشـتن ایـن همـه امتیـازات دنیاپسـندانه، نـه 

ارتباطـی بـا خـدا دارنـد و نـه توّجهی به عالم پس از مرگ، اینان ارزششـان همان مدح 

و ثنایـی اسـت کـه مـردم دنیـا در مقابـل کارشـان بـه آنهـا می دهنـد ولـی در عالـم پـس 

از مـرگ کـه هـم کارشـان بـه پایـان رسـیده و هـم مـدح و ثنـای مـردم، بدیهـی اسـت کـه 

هیچ ارزشـی در پیشـگاه خدا و اولیای خدا نخواهند داشـت و حاصلی از عمرشـان 

نصیبشـان نخواهد گشـت. 

بـه  اتـش 
ّ

لذ تمـام  بـا  را  تمـام دنیـا  آن  و در مقابـل  را بدهـد  انسـان عمـر خـود  اگـر 

دسـت آورد، بـاز زیـان کـرده اسـت، زیـرا دنیـا بـا همـه چیـزش فانـی می شـود اّمـا روح 

ُکّلِ اْمِرٍئ َما یْحِسُنُه«.  1. أمالى )صدوق(، ص 447؛ » ِقیَمُة 
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بـود. امـام  بـرای همیشـه باقـی خواهـد  و جـان انسـان کـه حقیقـت انسـانی اوسـت 

اسـت:  فرمـوده  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

»حقیقـت اینکـه شـما خلـق شـده اید بـرای اینکـه باقـی بمانیـد نـه اینکـه 

بـه خانـه ی  از خانـه ای  بلکـه  نیسـت  نابـود شـدن  مـردن  فانـی بشـوید، 

اسـت«.1  رفتـن  دیگـر 

بنابرایـن اگـر کسـی بتوانـد عمـر خـود را بدهـد و در مقابـل آن رضـوان خـدا را بـه 

دسـت آورد بـه بقـا رسـیده و سـعادت جاودانـه بـه دسـت آورده اسـت. ایـن جملـه ی 

ـاَك َنْسـَتعین ( کـه یاد ما داده اند و شـبانه روز آن را بر زبان جاری  ـاَك َنْعُبـُد َو ِإّیَ نورانـی )ِإّیَ

می کنیـم، عالی تریـن گوهـر معـدن وجـود انسـان اسـت و تمـام انبیـاء و امامـان؟مهع؟ 

بـرای اسـتخراج ایـن گوهـر از معـدن وجـود انسـان آمده انـد. 

فقیه حقیقی کیست؟

اصحابـش  بـه  کـه  اسـت  منقـول  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  امـام  از  حدیـث  ایـن 

فرمـود: 
 فقیه است؟«.2

ً
»آیا شما را آگاه نسازم از کسی که حّقا

فقیـه یعنـی دین شـناس. البّتـه مـا اصطالحـًا بـه کسـی فقیـه می گوییـم کـه در فـّن 

اسـتنباط احکام دین از کتاب و سـّنت به مرتبه ی اجتهاد رسـیده باشـد، اّما در این 

حدیث آن معنا منظور نیسـت، بلکه مراد، انسـان آگاه از مبانی صحیح دین اسـت 

َفَناِء، َبْل ُخِلْقُتْم 
ْ
 ُهْم ِلَداِر ال

َ
ْنَت َو ال

َ
1. التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری؟ع؟، ص 117؛ »َما ُخِلْقَت أ

ى  َدار«
َ
وَن  ِمْن  َداٍر ِإل

ُ
ُكْم ُتْنَقل ِكّنَ

َ
َبَقاِء، َو ل

ْ
ِلَداِر ال

َفِقیِه«. 
ْ
َفِقیِه َحّقِ ال

ْ
ْخِبُرُکْم ِبال

ُ
کافى، ج  1، ص 36؛ » أ ال ا  .2
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و امـام؟ع؟ خواسـته او را معّرفـی کنـد. اصحـاب عـرض کردنـد: بلـه یـا امیرالمؤمنیـن 

بفرماییـد از نظـر شـما فقیـه به معنـای واقعی کیسـت؟ فرمود: 

»فقیـه حقیقـی آن کسـی اسـت کـه نـه مـردم را از رحمـت خـدا مأیـوس و 

ناامیـد سـازد و نـه بـه آنهـا امنیـت از عـذاب خـدا بدهـد و نه آنهـا را در گناه 

و معصیـت خـدا آزاد و بی پـروا گردانـد«.1 

آری، مـا نبایـد طـوری بـا مـردم سـخن بگوییـم کـه آنهـا را ناامیـد از رحمـت خـدا 

و  اسـت  گذشـته  حرف هـا  ایـن  از  کارتـان  آلـوده،  گنهـکاران  شـما  بگوییـم  سـاخته 

بـه  نافـع  عبادیتـان  اعمـال  نـه  و  می شـود  قبـول  شـما  توبـه ی  نـه  هسـتید  جهّنمـی 

حالتـان می باشـد و همچنیـن طـوری حـرف نزنیـم کـه آنهـا را مأمـون از عـذاب خـدا 

م بهشـتی هسـتید، ایـن همـه کـه بـرای 
ّ
گردانیـده بگوییـم خوشـا حـال شـما کـه مسـل

امـام حسـین؟ع؟ گریـه می کنیـد و بـر سـر و سـینه می زنیـد و بـا یـک قطـره اشـک خـود 

ـد یافتـه از مـادر، پـاک و طیـب و طاهـر 
ّ
تمـام گناهـان را مـی شـویید و همچـون روز تول

می گردیـد. و هیـچ اسـمی از عـذاب جهّنـم نبریـم و ترسـی از خـدا در دل هـا ایجـاد 

نکنیـم ایـن هـم کار صحیحـی نیسـت. 

نقل شـده اسـت آقای بزرگواری در منبر همیشـه از بهشـت و نعمت های بهشـتی 

می گفـت و از جهّنـم چیـزی نمی گفـت. گفتنـد: آقـا از جهّنـم هـم چیـزی بفرماییـد آقا 

فرمـود: جهّنـم را خودتـان می رویـد و می بینیـد، احتیـاج بـه گفتن ندارد. از بهشـت که 

هرگـز نخواهیـد دیـد می گویم که دلتان بسـوزد. 

ولـی مـا ِان شـاءاهلل در سـایه ی لطـف و عنایـت امـام حسـین؟ع؟ بهشـتی هسـتیم 

و جهّنـم را نخواهیـم دیـد و در عیـن حـال موّظفیـم از هـر دو سـخن بـه میـان آوریـم. بـه 

بهشـت امیـدوار و از جهّنـم بترسـانیم. در جملـه ی سـّوم حدیـث هـم فرمـود: 

ُهــْم ِفــى 
َ
ــْص ل ــْم يَرّخِ

َ
اِب اهلِل َو ل

َ
ــْم يْؤِمْنُهــْم ِمــْن َعــذ

َ
ــاَس ِمــْن َرْحَمــِة اهلِل َو ل ــِط الّنَ ــْم یَقّنِ

َ
کافــى، ج  1، ص 36؛ » َمــْن ل  .1

َمَعاِصــى اهلِل«.
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»فقیـه بـه حـق، آن اسـت کـه مـردم را در امـر گنـاه و معصیـت و نافرمانـی 

نسـازد«.1  بی پـروا  خـدا 

طــوری حــرف نزنــد کــه مــردم خودشــان را مرّخــص و آزاد در گنهــکاری بپندارنــد 

و بــر اثــر یــک سلســله اعمــال عبــادی کــه انجــام می دهنــد، ارتــکاب هیــچ گناهــی را 

مضــّر بــه حــال خــود نشناســند. از بــاب مثــل نگویــد شــما کــه یــک ســفر بــه پابوســی 

امــام رضــا؟ع؟ بــه مشــهد برویــد و ضریــح مطّهــر آن امــام بزرگــوار را ببوســید تمــام 

گناهــان شــما از هــر قبیــل کــه باشــد هــر چنــد بــه عــدد ریگ هــای بیابــان و برگ هــای 

ــر  ــب و طاه ــد، طی ــر می گردی ــه ب ــهد ک ــفر مش ــود. از س ــده می ش ــد، آمرزی ــان باش درخت

باقــی نمانــده اســت.  از گناهــان در صفحــه ی جانتــان  آلودگــی  شــده اید و هیــچ 

طبیعــی اســت کــه چنیــن آدمــی بــا آســودگی خاطــر آن زندگــی آلــوده بــه گنــاه را از ســر 

ــاز همــان وضــع  ــاک می شــود و ب ــارت مــی رود پ ــه زی ــار ب ــک ب ــرد و هــر چنــدی ی می گی

را ادامــه می دهــد. ایــن معنــای ترخیــص در امــر گنــاه و بی پــروا ســاختن مــردم در 

معاصــی اهلل اســت در صورتــی کــه زیــارت بــه معنــای واقعــی آن اســت کــه ]عاِرفــًا 

ِبَحّقــه[ باشــد و تــوأم بــا توبــه ی حقیقــی از گناهــان و مخصوصــًا تبرئــه ی ذّمــه از حقــوق 

الّنــاس گــردد، وگرنــه بــه مســخره گرفتــن دســتورات دیــن و بــازی کــردن بــا احــکام خــدا 

خواهــد بــود. 

خالصه اینکه نباید مردم را مأیوس از رحمت خدا گردانید و نباید آنها را مأمون 

از عـذاب خـدا سـاخت و همچنیـن نبایـد آنهـا را در وادی بی پروایـی و گسـتاخی در 

امر گنـاه انداخت. 

ُهْم ِفى َمَعاِصى اهلِل«. 
َ
ْص ل ْم يَرّخِ

َ
1. همان؛ » َو ل
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راهکاری برای فهم درست دین

آنچه که پیش از همه چیز انسان باید آن را بفهمد این است که من، تنها این 

جسم و این بدن نیستم که تمام قوای خود را صرف تأمین موجبات رفاه آن از خوراک 

و پوشاک و مسکن و مرکب بنمایم، من یک گوهری به نام روح و جان هستم دارای 

حیات و فکر و عقل و هوش و ادراک که خالق من از روح خود در من دمیده و مرا سوار 

بر این مرکِب بدن کرده و به این دنیا آورده است تا در این دنیا که به منزله ی دانشگاه 

است برای تأمین وسایل زندگی در عالم آخرت که اقامتگاه دائمی می باشد و پس 

از مرگ آغاز می شود، تحصیِل سرمایه کنم و آن سرمایه عبارت است از معرفت و 

شناخت حضرت خالق سبحان و انس و الفت گرفتن با او و سر به آستان او نهادن 

و عرض بندگی نمودن و سرانجام به لقاء او نائل گشتن.1 

ولـی  اسـت؛  سـرمایه  همیـن  تحصیـل  بـرای  دسـتوراتش  تمـام  مقـّدس،  دیـن 

پـی  دیـن  از  اصلـی  مقصـد  بـه  نـه  و  شـناخته ایم  را  خـود  نـه  اکثـرًا  مـا  کـه  اَلسـف 
َ
یال

و  می شناسـیم  بـدن  همیـن  را  خـود  حقیقـت  گفتیـم  کـه  همانگونـه  بلکـه  برده ایـم، 

وظیفـه ی خـود را هـم منحصـر در تأمیـن موجبـات رفـاه ایـن بـدن می دانیـم و حّتـی از 

دیـن هـم کـه حرفـش را می زنیـم توّقع تنظیم زندگی ماّدی مربـوط به همین بدن داریم 

و از همیـن جهـت اسـت کـه در فهـم بسـیاری از مسـائل دیـن بـه بن بسـت می رسـیم و 

در اعتقادات خود دچار مشـکل می شـویم و جّدًا می توان گفت بسـیاری از شـبهات 

و اشـکاالت کـه در ذهـن بسـیاری از جوان هـا و حّتـی تحصیـل کرده هـا راجـع بـه دیـن 

پیـدا می شـود، در اثـر همیـن اسـت کـه دیـن را آنچنـان کـه بایـد نشـناخته اند و هـدف 

و مقصـد اصلـی از دیـن را بـه دسـت نیاورده انـد. 

از بـاب مثـال برخـی می گوینـد چـه فـرق اسـت بیـن بـول و منـی؟ هـر دو از یـک 

ِقیِه<. 
َ

ُمال
َ
َکْدًحا ف َك  ِبّ ٰى َر

َ
َکاِدٌح ِإل َك 

َ
ْنَساُن ِإّن ِ

ْ
َها اإل ّيُ

َ
1. سوره انشقاق، آیۀ 6؛ >َیا أ
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مخـرج از انسـان خـارج می شـود و هـر دو نجـس اسـت، اّمـا چـرا در بـول، شسـتن تنهـا 

مخـرج کافـی اسـت اّمـا در منـی شسـتن تمـام بدن الزم اسـت؛ چرا بـول ایجاب وضو 

و منـی ایجـاب غسـل می کنـد؟ 

این اشـکال از آنجا پیدا می شـود که نتوانسـته اسـت رمز طهارت دینی را بفهمد 

و تفاوت نظافت بدن با طهارت روح را بشناسـد و چنین خیال کرده که منظور دین 

از وضـو و غسـل، همیـن تنظیـف بـدن اسـت و اثر حاصل از جنابت بـر اثر خروج منی 

نیـز همیـن آلودگـی بـدن اسـت و لذا تنها شسـتن مخـرج باید کافی باشـد، ولی آگاه از 

ایـن نکتـه ی اساسـی نبـوده کـه دین مقـّدس، عمـده ی توّجهش روی حـاالت روحی 

انسـان اسـت و بـا دسـتوراتش می خواهـد روح را از آلودگی هـا و نجاسـات پـاک کـرده و 

حـال طهـارت در روح ایجـاد نمایـد و مـالک در نجاسـت روح را هـم دلدادگـی بـه دنیا 

ات دنیـا نشـان داده و معیـار طهـارت روح را دلدادگـی بـه 
ّ

و فـرو رفتـن در گنـداب لـذ

خـدا و غوطـه ور گشـتن در دریـای معرفـت و محّبـت خـدا و عـرض بندگـی بـه آسـتان 

اقـدس او ارائـه فرمـوده اسـت و لـذا بـه هـر مقـدار کـه بشـر گرایـش بـه ماّدیـات پیـدا کند 

ات دنیـوی در جانـش بنشـیند، بـه همـان مقـدار از خـدا دور 
ّ

و حـالوت و شـیرینی لـذ

می شـود و همیـن دوری از خـدا مایـه ی بدبختـی او در عالـم پـس از مـرگ می گـردد و 

ات مـاّدی و جسـمانی دوری گزینـد و دل و جـان را از شـیرینی و 
ّ

بـه هـر مقـدار کـه از لـذ

ات دنیـوی خالـی کنـد بـه همـان مقدار بـه خـدا نزدیک می شـود و همین 
ّ

حـالوت لـذ

نزدیکـی بـه خـدا، مایـه ی سـعادت او در عالـم آخـرت می گردد. 

پـس روشـن شـد کـه نجاسـت بـه معنـای واقعـی اش از نظـر دیـن مقـّدس اسـالم و 

ات 
ّ

دیـدگاه آسـمانی قـرآن همـان آلودگـی روح و جـان انسـان به حالوت و شـیرینی لذ

مـاّدی دنیاسـت و طهـارت بـه معنـای واقعـی اش نیـز از منظـر اسـالم، تقـّرب و گرایـش 

روح و جـان انسـان بـه عالـم ربوبیـت و والیـت حضـرت خالـق سـبحان اسـت و بـس 

وگرنـه موضـوع نجاسـت بـول و غائـط و خون و َاشـباه اینها که بسـیاری از مـردم، پرهیز 
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از اینهـا را مـالک تقـوا و تدیـن بـه حسـاب می آورنـد و احیانـًا بـر اثـر دّقـت و کنجـکاوی 

دربـاره ی اینهـا مبتـال بـه بیمـاری وسـواس می شـوند، ارتباطـی بـه روح و جـان انسـان 

اینهـا  بلکـه  از خـدا دور نمی سـازند  و  را نجـس نمی کننـد  انسـان  روح  اینهـا  نـدارد؛ 

مربـوط بـه بـدن انسـان می باشـد کـه تنهـا هنـگام ادای نمـاز اگـر آدمـی یقیـن پیـدا کند 

کـه گوشـه ای از بـدن یـا لباسـش مثـاًل بـه بول یا خون آلوده شـده اسـت وظیفـه دارد آن 

را پـاک کنـد وگرنـه آلودگـی لبـاس و بـدن در غیـر هنـگام نمـاز، خللـی بـه دیـن و ایمـان 

انسـان وارد نمـی آورد چـون مرکـز دیـن و ایمـان، روح و جـان انسـان اسـت و آن بایـد 

ات مـاّدی باشـد. 
ّ

ـق بـه لـذ
ّ
طاهـر از نجاسـت حـّب دنیـا و تعل

حـاال از جملـه ی احـکام دیـن مقـّدس، وجوب غسـل »جنابت« اسـت، جنابت 

یعنی اجنبی شـدن و بیگانه گشـتن جان از خدا؛ چون آدم جنب با آمیزش جنسـی 

ت روحـی کـه حـال انـس و ارتبـاط بـا 
ّ

ت جسـمی می شـود و قهـرًا دور از لـذ
ّ

غـرق در لـذ

خداسـت می گـردد، اگرچـه از طریق حالل باشـد. 

مـرد مسـلمانی کـه بـا همسـر حـالل خـود نزدیکـی می کنـد، او هـر چنـد در واقـع 

ت 
ّ

عبـادت و اطاعـت امـر خـدا کـرده اسـت، ولـی در عیـن حـال آن اسـتغراق در لـذ

شـهوت حیوانـی، اثـر خـود را می گـذارد و پـرده ای از »خـدا بیگانگی« بـر چهره ی جان 

بـاز مـی دارد و لـذا  بـه مقـام قـدس الهـی  آدم می افکنـد و او را از صالحّیـت تشـّرف 

انسـاِن ُجنـب بـا حـال جنابـت نمی توانـد بـه نمـاز بایسـتد و بـا خـدا طـرِف صحبـت 

مطّهـر  بـه حـرم  و  بگـذارد  قـدم  کـه خانـه ی خداسـت  بـه مسـجد  نمی توانـد  و  شـود 

امامـان؟مهع؟ کـه مشـهِد پـاکان اسـت داخـل شـود و نمی توانـد بـا آیـات مکتـوب قـرآن، 

تمـاّس بدنـی پیـدا کنـد کـه خـدا فرمـوده اسـت: 
>...اگر ُجُنب شدید، تحصیل طهارت نمایید...<.1

ُروا...<.  ّهَ اّطَ
َ
 ف

ً
ُکْنُتْم ُجُنبا 1. سوره مائده، آیۀ 6؛ >... َو إْن 
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آب را کـه مایـه ی حیـات هـر جانـداری اسـت بـه سـر تـا پـای بـدن برسـانید که این 

ت حیوانـی و دور شـدن از 
ّ

اسـتغراق بـدن در طهـارت، کّفـاره ی اسـتغراق روح در لـذ

خدا گـردد. 

او باشـد،  از حـاالت روحـی  او و کاشـف  بایـد مظهـر روح  انسـان مسـلمان  بـدن 

رکـوع و سـجوِد بـدن، نشـان دهنـده ی رکـوع و سـجود روح و طهـارت بـدن نیـز نشـانگر 

ت 
ّ

طهـارت روح باشـد. حـال، وقتـی معلـوم شـد کـه چنـد لحظـه غـرق شـدن در لـذ

شـهوت حیوانـی مشـروع و حـالل موجـب جنابـت و بیگانگـی از خـدا می گـردد و تـا 

غسـل نکنـد و شستشـوی سرتاسـری انجـام ندهـد صالحّیـت انـس و ارتبـاط بـا خـدا 

ات زندگـی 
ّ

را نمی توانـد بـه دسـت آورد؛ بنابرایـن آدمـی کـه حـّب دنیـا و عشـق بـه لـذ

مـاّدی در جانـش نشسـته و هیـچ امتنـاع و اسـتنکافی از حرامـکاری و حرامخـواری 

خداسـت.  از  بیگانگـی  و  جنابـت  حـال  در  همیشـه  بـرای  آدم  این چنیـن  نـدارد، 

نمازخـوان هـم کـه باشـد، از لـّب و مغـز نمـاز چیـزی عائـدش نخواهـد شـد. 

فرضًا که هفتاد سال نماز بخواند آن هم در مسجد و با جماعت، هر سال عمره 

و حّج به جا آورد و هر ماه زیارت امام رضا؟ع؟ ولی چون روحش در حال جنابت و 

بیگانه از خداست، هیچ کدام از اعمال عبادی اش مقبول درگاه خدا نمی باشد. 

شب و روزش را هم پای دیوار کعبه بگذارند به حریم کعبه راهش نمی دهند. 

که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی به حریم کعبه رفتم، به حرم َرَهم ندادند 

با  تماّس  بتواند  که  ندارد  امکان  قرآن کند  روز هم یک ختم  اگر هر  رباخوار  آدم 

حقیقت قرآن پیدا کند، چون روحش در حال جنابت است و ناپاک است و خدا 

فرموده است: 

>جز پاکان کسی نمی تواند ِمساس با قرآن داشته باشد<.1 

ُروَن<.  ُمَطّهَ
ْ
 ال

َّ
ُه إال ِکتاٍب َمْكُنوٍن* ال یَمّسُ یٌم* ِفى  َکِر ُقْرآٌن 

َ
ُه ل

َ
1. سوره واقعه، آیات 77 الى 79؛ >إّن
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ات دنیا همیشـه 
ّ

خالصـه اینکـه قلـب فـرو رفتـه ی در منجالب دنیا و عشـق به لذ

ُجُنب اسـت و برای همیشـه محروم از برکات خدا و نماز و قرآن و زیارت امامان؟مهع؟ 

اسـت تـا وقتـی کـه بـا آب توبـه و اسـتغفار جـّدی خـود را از آلودگی به شـهوات حیوانی 

و اهـواء نفسـانی پـاک کـرده و نجاسـات گناهـان و معاصـی را از هـر قبیـل کـه هسـت 

از زوایـای درون خـود زائـل سـازد؛ در ایـن صـورت اسـت کـه قلـب از حـال جنابـت 

بیـرون آمـده و حـال طهـارت روحـی در انسـان پیـدا می شـود و آیینـه ی قلبـش آمـاده 

بـرای انعـکاس جمـال حضرت خالق سـبحان گشـته و از برکات نمـاز و قرآن و زیارت 

امامـان؟مهع؟ برخـوردار می گـردد. 

آری، غسـل بـدن بـا همیـن آب هـای معمولـی انجـام می شـود، اّمـا غسـل روح و 

جان نیاز به آب توبه و اسـتغفاِر جّدی دارد تا طهارت روحی حاصل گشـته و انسـان 

محبـوب خـدا گـردد کـه خـدا فرموده اسـت: 

 خـدا توبـه کاران و پـاک گشـتگان ]از قـذارت گناهـان[ را دوسـت 
ً
>...یقینـا

دارد<.1 

متأّسـفانه مـا غالبـًا گرفتـار ظاهـر هسـتیم و اعتنایی بـه باطن نداریم؛ ما نجاسـت 

را منحصر در بول و غائط و خون می دانیم و طهارت را هم به معنای پاک کردن بدن 

و لباس از این نجاسـات می شناسـیم و حال آنکه از دیدگاه صاحبدالن، نجاسـتی 

کـه صدمـه بـه انسـانیت انسـان می زنـد و او را از خـدا دور می کند، آن نجاسـتی اسـت 

کـه بـه باطـن انسـان راه یابـد و قلـب را نجـس کنـد و آن نجاسـت، دلدادگـی بـه دنیـا و 

ات و شـهوات حیوانـی اسـت کـه سرچشـمه ی انـواع و اقسـام 
ّ

فریفتگـی در مقابـل لـذ

گناهـان می شـود کـه فرموده اند: 

ـد همـه ی نجاسـات[ باطنـی 
ّ
»دنیادوسـتی منشـأ همـه ی خطیئـات ]و مول

انسـان است«.2 

يَن<.  ِر ُمَتَطّهِ
ْ
اِبیَن َو ُیِحّبُ ال ّوَ  اهلَل ُیِحّبُ الّتَ

َ
1. سوره بقره، آیۀ 222؛ >...إّن

ُکّلِ َخِطیَئٍة«.  ُس 
ْ
ْنیا َرأ

ُ
2. مصباح الشریعة، ص 138؛ » ُحّبُ الّد
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ما فعاًل از باطن خود بی خبر و سرگرم تنظیف ظاهریم و هیچ نمی دانیم چهره ی 

شده  وحشت انگیز  و  عفونت زا  چگونه  و  است  درآمده  صورت  چه  به  ما  باطنی 

است، اّما قرآن می فرماید روزی خواهد رسید که آن روز تمام باطن ها ظاهر می شود، 

رسوایی ها برمال می گردد و انساِن قیامتی با چهره ی باطنی اش محشور می شود. 

پنـاه بـر خـدا کـه ببینیـم از یـک طـرف سـگ هایی وارد محشـر شـدند در حالـی 

داغ  شـعارهای  و  می کننـد  احساسـات  ابـراز  آنهـا  بـرای  هـم  دیگـری  سـگ های  کـه 

می دهنـد و از سـمت دیگـر خوک هایـی وارد می شـوند و خوک هـای دیگـری برای آنها 

َسـر و ُدم می جنباننـد. 

کرم؟ص؟ ماجرای آخرین لحظات عمر مبارک رسول ا

عـرض می کنیـم کسـانی کـه اهـل تحقیـق هسـتند، بـه منابـع سـّنی نه فقـط منابع 

شـیعه که شـبهه ی تعّصب مذهبی به میان بیاید مراجعه کنند و گفته های علمای 

بـزرگ سـّنی و محّدثیـن و راویـان آنهـا را ببیننـد کـه چـه نقـل می کننـد. بـر اسـاس نقـل 

روز  بـوده، چـون  پنج شـنبه ای  روز  پیغمبراکـرم؟ص؟  وفـات  از  قبـل  روز  خودشـان سـه 

دوشـنبه 28 صفـر از سـال یـازده هجـری روز رحلـت رسـول اکـرم؟ص؟ اسـت. سـه روز 

قبلـش روز پنج شـنبه 24 صفـر سـال یـازده هجـری رسـول اکـرم؟ص؟ در بسـتر بیمـاری 

قـرار داشـت. جمعـی از اصحـاب هـم در حضـورش بودنـد. ضمـن مسـائلی فرمـود: 

»صحیفـه ]کاغـذی[ و دواتـی بیاوریـد مـن چیـزی را بنویسـم کـه بعـد از آن 

هرگـز گمـراه نخواهید شـد«.1 

قبـاًل عـرض کردیـم منظـور از بنویسـم ایـن بـوده کـه دسـتور بدهـم بنویسـند. چـون 

.»
ً
َبدا

َ
وا َبْعَدُه ا

ُّ
ْن َتِضل

َ
 ل

ً
ِکتابا ُكْم 

َ
ْکُتُب ل

َ
1. مكاتیب الرسول؟ص؟، ج 1، ص 610؛ » ِایُتوِنى ِبَصِحیَفٍة َو َدواٍت ا
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نـه  و  خوانـده  را  نوشـته ای  نـه  عمـر  مـّدت  تمـام  در  اکـرم؟ص؟  رسـول  خـود  می دانیـم 

چیـزی را نوشـته اسـت. وقتـی می گوینـد فـالن سـلطان بـرای فـالن سـلطان نوشـت، 

خـودش کـه ننوشـته، دسـتور داده نوشـته اند یـا می گوینـد فـالن پادشـاه فـالن لشـکر را 

مغلـوب کـرد خـودش کـه نکرده، لشـکریانش کرده اند. بزرگان کاری را به خود نسـبت 

فرمـود:  هـم  اینجـا  خودشـان.  نـه  کرده انـد  کارگزارانشـان  کـه  صورتـی  در  می دهنـد 

صفحـه ای و دواتـی بیاوریـد کـه مـن دسـتور بدهـم بنویسـند مطلبـی را کـه بعـد از آن 

هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد. ایـن جملـه را که فرمود، آنهایی که شـاّمه ی سیاسی شـان 

خیلی قوی بود فهمیدند که آن حضرت چه می خواهد بنویسـد. چون می دانسـتند 

رسـول اکـرم؟ص؟ دأب و َدیَدنـش چـه بـوده، در طـول مـّدت بعثتـش روی علـی؟ع؟ 

تکیـه زیـاد داشـته اسـت. فهمیدنـد در سـاعت آخـر عمـرش هـم می خواهـد راجـع به 

خالفـت علـی؟ع؟ تأکیـد کنـد. لـذا از میانشـان عمـر بـه سـخن درآمـد و گفـت: 

»پیغمبـر مریـض اسـت، درد بـر او غلبـه کـرده و ]العیاذبـاهلل[ مشـاعر خود را 

از دسـت داده و توّجه به گفتار خود ندارد ]و الزم نیسـت چیزی بنویسـند[

قـرآن نـزد شـما هسـت و کتـاب خدا بـرای ما کافی اسـت«.1 

نیـاز بـه چیـزی یـا کـس دیگـری نداریـم و نوشـته ی او اآلن بـرای ما سـندیتی ندارد. 

گفتنـد:  جمعـی  شـد،  پیـدا  مجلـس  در  حّضـار  میـان  در  اختـالف  سـخن،  ایـن  از 

اطاعـت امـر پیغمبـر کنیـد و صحیفـه و دوات بیاوریـد. عـّده ای گفتنـد الزم نیسـت، 

رسـول اکـرم؟ص؟ از ایـن جریـان ناراحـت شـد و فرمـود: »ُقوُمـوا«؛ برخیزیـد از مقابـل من. 

بـر فـرض هـم اگـر بعـد از ایـن گفتـار عمر چیزی نوشـته می شـد، اثر نداشـت. زیـرا گفته 

بـود او مشـاعر خـود را از دسـت داده و هذیـان می گویـد. طبعـًا نوشـته ی او هـم در آن 

موقـع هذیـان خواهـد بـود و لـذا فرمـود: برخیزیـد بیـرون برویـد، دیگـر الزم نیسـت. 

یْهُجُر ِعْنَدُکُم 
َ
ُه ل

َ
َوَجُع َو ِاّن

ْ
یِه ال

َ
َب َعل

َ
ِبى َقْد َغل  الّنَ

َ
1. مناقب أل ابی طالب؟ع؟ )ابن شهر آشوب(، ج 1، ص 236؛ » ِاّن

ِکتاُب اهلِل«.  ُقرآُن َحْسُبَنا 
ْ
ال
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بـه عنـوان روشـنفکرانی می گوینـد  امـروز  ایـن اسـت آن کسـانی کـه  بنـده  منظـور 

عمربـن  حـرف  همـان  ایـن  نمی پذیریـم،  را  حدیـث  و  می پذیریـم  فقـط  را  قـرآن  مـا 

خّطـاب اسـت و تازگـی نـدارد آنچـه او گفتـه معنایـش همیـن اسـت کـه مـا فقـط قـرآن 

را می پذیریـم بـه حدیـث کاری نداریـم. او بگویـد یـا بنویسـد، برای ما سـندیتی ندارد و 

قـرآن مـا را بـس. حـاال مـا کـه روی عقیـده ی مذهبـی خـود وظیفـه ی تحلیـل و تحقیق 

تکـرار  را  همـان  نیـز  او  دنباله روهـای  و  گفتـه  عمـر  کـه  سـخنی  ایـن  می بینیـم  داریـم 

ب 
ّ

می کننـد کـه تنهـا قـرآن الزم اسـت و حدیث الزم نیسـت، در واقـع این حرف مکذ

قـرآن اسـت، خـوِد ایـن حـرف قـرآن را تکذیـب می کند، زیـرا خداوند حکیـم درباره ی 

رسـول اکرمـش؟ص؟ فرمـوده اسـت: 

او  >او سـخن از روی هـوای نفـس و دلبخـواه خـود نمی گویـد، آنچـه کـه 

نـازل می شـود نمی باشـد<.1  او  بـر  کـه  می گویـد، جـز وحـی خـدا 

یعنـی ایـن کـه پیامبـر؟ص؟ گفتـه صحیفـه و دواتـی بیاوریـد تـا بـرای شـما چیـزی 

بنویسـم وحـی خداسـت کـه بـر زبانـش جـاری شـده اسـت. پـس بـه حکـم ایـن آیـه کـه 

بـه حقایـق دینـی وحـی خـدا می دانـد،  را راجـع  بطـور مطلـق سـخنان پیغمبـر؟ص؟ 

گفتـار آن حضـرت کـه فرمـود: 
»برای من کاغذ و دواتی بیاورید تا برای شما توشه ای بنویسم«.2

یـان اسـت و لـذا 
ْ

وحـی خداسـت و حـال آن کـه عمـر گفتـه اسـت ایـن َهْجـر و َهذ

ب قرآن و گفتار خداسـت. خدا به گفتار پیغمبر؟ص؟ سـندیت داده 
ّ

ایـن جملـه مکـذ

که وحی اسـت، ولی عمر گفتار پیغمبر را از سـندیت انداخته که َهْجر اسـت و فرضًا 

ب قرآن نیسـت؟ آن 
ّ

هـم کـه بگویـد یـا بنویسـد، سـندیت نـدارد. آیا این سـخن، مکـذ

کسـی هـم کـه اآلن می گویـد: مـا قـرآن را قبول داریم و حدیث را نه، به هوش باشـیم که 

 َوْحى يوحى<. 
ّ
َهوی * إْن ُهَو إال

ْ
1. سوره نجم، آیۀ 3؛ >َو ما یْنِطُق َعِن ال

.»
ً
ِکتابا ُكْم 

َ
ْکُتُب ل

َ
2. مكاتیب الرسول؟ص؟، ج 1، ص 610؛ » ِایُتونى ِبَصحیَفٍة َو َدواٍت ا
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ایـن حـرف از کجـا ریشـه گرفتـه و هدفـش چیسـت؟ ایـن همـان تکذیـب قـرآن اسـت 

کـه چهـارده قـرن قبـل بـا گفتن »حسـبنا کتاب اهلل« پایه گذاری شـده اسـت. 

در آیه ی دیگر از قرآن آمده است: 

و  خـدا  وقتـی  کـه  اسـت  نرسـیده  را  باایمانـی  زن  و  باایمـان  مـرد  >هیـچ 

رسـولش حکمـی صـادر کردنـد، او در کار خـودش صاحـب اختیـار باشـد 

]بلکه باید تابع فرمان خدا و رسـولش باشـد[ و هر کس خدا و رسـولش را 

نافرمانـی کنـد، در ضاللـت و گمراهـی آشـکاری افتـاده اسـت<.1 

ایـن آیـه هـم بـا کمـال صراحـت می گویـد هیـچ مـرد و زن مسـلمانی حـق نـدارد 

در مقابـل نظـر خـدا و رسـولش نظـر بدهـد کـه در ایـن صـورت بـه ضاللـت آشـکاری 

افتـاده اسـت. بنابرایـن گوینـده ی  »حسـبنا کتـاب اهلل« کـه فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ را 

زیـر پـا نهـاده اسـت، در گمراهـی روشـنی قـرار گرفتـه اسـت. رسـول؟ص؟ گفتـه: بیاوریـد 

تـا بنویسـم کـه بعـدًا گمـراه نشـوید، او گفتـه الزم نیسـت کـه بیاوریـد و چیـزی بنویسـد، 

قـرآن مـا را بـس اسـت و نیـازی بـه نوشـته ی رسـول نداریـم. در آیـه ی دیگـر می خوانیـم: 

>...آنچـه را کـه پیغمبـر گفتـه بگیریـد و عمـل کنیـد و از آنچـه کـه نهی کرده 
خـودداری نمایید...<.2

ایـن آیـه هـم می گویـد گفتـار پیغمبـر سـند اسـت و واجـب االّتبـاع، ولـی گوینـده ی 

»حسـبنا کتـاب اهلل« گفتـه، گفتـار پیغمبـر و نوشـته اش سـندّیت نـدارد و اطاعتـش 

واجـب نیسـت. قـرآن گفتـه: 
>...مطیع فرمان خدا و رسولش باشید...<.3

ِخیَرُة ِمْن أْمِرِهْم َو َمْن 
ْ
ُهُم ال

َ
 أْن یُكوَن ل

ً
ُه أْمرا

ُ
کاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة إذا َقَضى اهلُل َو َرُسول 1. سوره احزاب، آیۀ 36؛ >َو ما 

 .>
ً
 ُمِبینا

ً
 َضالال

َ
َقْد َضّل

َ
ُه ف

َ
یْعِص اهلَل َو َرُسول

اْنَتُهوا...<. 
َ
ُکْم َعْنُه ف وُه َو ما َنها

ُ
ُخذ

َ
 ف

ُ
ُسول ُکُم الّرَ 2. سوره حشر، آیۀ 7؛ >...َو ما آتا

 .>...
َ

ُسول 3. سوره نساءآیه، 59؛ >...أِطیُعوا اهلَل َو أِطیُعوا الّرَ
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رسـول هـم امـر و نهـی دارد کـه مبّیـن احـکام خداسـت و اطاعتـش مطلقـًا واجـب 

اسـت. ولـی گوینـده ی »حسـبنا کتـاب اهلل« گفتـه، اطاعـت گفتـار رسـول بطـور مطلـق 

بـرای  و در همـه جـا واجـب نیسـت. اینجـا کـه گفتـه صحیفـه و دواتـی بیاوریـد کـه 

شـما چیـزی بنویسـم کـه بعـد از آن گمـراه نشـوید اطاعتـش واجـب نیسـت و نیـازی به 

نوشـته اش نداریـم. 

نحوه ی شناخت عالمانه ی خدا

وقتـی بنـا شـد انسـان وارد میـدان تفّکـر شـود، طبیعـی اسـت اّولیـن چیـزی کـه 

الزم می شـود دربـاره اش بـه تفّکـر بنشـیند، »خـوِد انسـان« خواهـد بـود، زیـرا نزدیکتـر 

از خـودش بـه خـودش کسـی یـا چیـزی را نمی شناسـد و لـذا پیـش از همـه چیـز بایـد 

دربـاره ی خـودش بیندیشـد، مبـدأ پیدایشـش در ایـن عالـم و آورنـده اش را بشناسـد 

و همانگونـه کـه عـرض شـد، نتیجـه ی ایـن تفّکـر بـه ایـن نقطـه می رسـد کـه دسـت 

ه و َعُظم- شـأنه روی او کار می کند و 
ُ
 َجالل

َ
مدّبـری علیـِم قدیـر حکیـم بـه نام اهلل -َجّل

او را برای رسـاندن به هدف مقصد عظیمی آفریده و برنامه ی سـیر منّظمی در مسـیر 

مشـّخصی در اختیـار او قـرار داده اسـت بـه نـام دیـن مقـّدس اسـالم و کتاب آسـمانی 

قـرآن کـه بـا اجـرای آن برنامـه، می تواند بـا آن مدّبر علیم قدیر حکیـم )اهلل جّل جالله( 

که آفریننده ی او و همه ی جهانیان و منبع تمام کماالت اسـت، آشـنا و آشـناتر شـود 

و بـا تقـّرب ُجسـتن بـه ذات اقـدس او، خـود دارای کماالت عالیه گشـته و زمینه برای 

نیـل بـه حیـات ابـدی و سـعادت سـرمدی فراهـم سـازد. 

چنانکـه گفتیـم اّولیـن قـدم در این سـیر و این حرکت، تفّکر درباره ی انسـان و پی 

بـردن بـه عظمت خلقت اوسـت؛ سـپس معرفت و شـناخت حضـرت خالق حکیم 
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و سـرانجام بـه شـرف لقـاء و دیـدار او نائـل گشـتن و تنهـا او را کـه جمـال و کمـال مطلق 

و  دادن  قـرار  اصلـی خـود  و کمال هاسـت محبـوب  آفریننـده ی همـه ی جمال هـا  و 

ماسـوای او را هـر چـه کـه هسـت از فضـای دل بیـرون ریختـن. 

ایـن نـدای هشـدار دهنـده ی ذات اقـدس او -جـّل جاللـه -اسـت کـه از طریـق 

قـرآن کریمـش بـه گـوش عالـم انسـان طنیـن افکنـده اسـت: 

>ای انسان! تو بار سفر بسته رو به مقصدی بسیار رفیع و عظیم می روی و 

آن مالقات با پروردگار خودت می باشد و به دیدارش نائل خواهی شد<.1 

آنگاه فرموده است: 

بایـد  دیـدار خدایـش می باشـد،  و  لقـاء  کـه طالـب  بنابرایـن کسـی   ...<

عملـی صالـح انجـام داده و احـدی را شـریک در عبادت پـروردگارش قرار 

ندهـد<.2 

حـال، معرفـت خـدا و ذکـر و یـاد او دارای مراتـب می باشـد: مرتبـه ی اّول تلّفـظ 

م است ما در مرتبه ی تلّفظ، خداشناس 
ّ
است و دّوم تفّهم و سّوم تحّقق. آنچه مسل

هسـتیم. »اهلل اکبـر« و »ال الـه ااّل اهلل« و »الحمـدهلل« و »سـبحان اهلل« بسـیار می گوییـم؛ 

می تـوان گفـت از لحـاظ تلّفـِظ اوراد و اذکار و ادعیـه و آیـات قـرآن کمبـود نداریـم. در 

مرتبـه ی تفّهـم یعنـی فهمیـدن معانـی و مفاهیـم آیـات و ادعیـه و اوراد و اذکار نیـز تـا 

حـّدی غنـی هسـتیم و زیـاد کمبـود نداریـم. 

بحمـداهلل عالمـان و دانشـمندان و محّققـان در تمـام رشـته های علمـی اعـّم از 

حـوزوی و دانشـگاهی کـه همـه خداشـناس و معتقـد بـه خـدا و دیـن خـدا هسـتند 

فـراوان داریـم، اّمـا ایـن همـه در مرتبـه ی تفّهـم اسـت و علـم اسـت و دانایـی. در دیـن 

مقـّدس مـا، علـِم تنهـا کافـی در سـعادت انسـان و ارزش دار شـدن وی در نـزد خـدا 

ُمالِقیِه<.
َ
 ف

ً
َکْدحا َک  ّبِ کاِدٌح إلى  َر َک 

َ
ْنساُن إّن

ْ
1. سوره انشقاق، آیۀ 6؛ >یا اّيها اإل

.>
ً
ِه أَحدا ّبِ  َو ال ُیْشِرْک ِبِعباَدِة َر

ً
یْعَمْل َعَماًل صاِلحا

ْ
ل

َ
ِه ف ّبِ کاَن يْرُجوا ِلقاَء َر َمْن 

َ
کهف، آیۀ 110؛ >...ف 2. سوره 
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مرتبـه ی  بـه  انسـان  در وجـود  آن علـم  کـه  اسـت  ایـن  بـه  بلکـه مشـروط  نمی باشـد، 

تحّقـق رسـیده بـا جوهـر جـان آمیختـه و از تمـام زوایـای وجـود انسـان سـر کشـیده و در 

مرحلـه ی عمـل ظاهـر گـردد و جـز خـدا و اطاعـت از امـر و نهـی خـدا و تقـّرب بـه خـدا، 

انگیـزه ای در هیچ یـک از اعمـال خـود نداشـته باشـد کـه فرمـوده اسـت:1 

وگرنـه علـم بی عمـل نـه تنهـا ارزش الهـی نـدارد، بلکـه سـبب دوری از خـدا هـم 

می گـردد. در حدیـث آمـده اسـت کـه امـام سـّجاد؟ص؟ فرمـود: 

>علـم وقتـی مـورد عمـل قـرار نگیـرد، جـز بر کفـر صاحبش نیفزایـد و جز دور 

شـدن از خدا نتیجه ای نخواهد داشـت<.2 

در روز قیامت نیز عذاب عالم بی عمل، از سخت ترین عذاب ها خواهد بود. 

البّتـه ممکـن اسـت آدمـی خـوش فهـم و خوش اسـتعداد و خوش حافظه باشـد و 

مطالـب عالیـه ی علمـی توحیـدی را خـوب بفهمـد و در حافظـه نگـه دارد، آنـگاه بـه 

زبـان و قلـم بیـاورد و بـا کمـال فصاحـت و بالغـت بگویـد و بنویسـد. سـخنوری قّهـار و 

نویسنده ای سّحار در نظر مردم به حساب آید، در حالی که قلبش تحّولی از آن همه 

تفّهمـات عالیـه بـه خـود نگرفتـه و معرفتش از مرحلـه ی »تفّهم« بـه مرحله ی»تحّقق« 

نرسـیده اسـت و همچنان در میان ظلماِت اهواء نفسـانی از حّب ذات و حّب مال 

و مقام و شـهرت در فراز و نشـیب اسـت. 

او دلخـوش اسـت کـه عالمـی آگاه از علـوم الهی هسـتم بی خبـر از اینکه دانا بودن 

غیر از دارا بودن اسـت؛ تفّهم، دانایی اسـت و تحّقق، دارایی. 

روزانـه  اسـت  پـول  گرفتـن  و  دادن  کارش  و  اسـت  بانـک  کارمنـد  کـه  کسـی  آن 

میلیون هـا تومـان از دسـت او رّد و بـدل می شـود، اّمـا خـودش بی پـول اسـت و شـاید 

 .>
ً
ِه أَحدا ّبِ  َو ال یْشِرْک ِبِعباَدِة َر

ً
یْعَمْل َعَماًل صاِلحا

ْ
ل

َ
1. همان؛ >ف

ْم يْزَدْد 
َ
 َو ل

ً
ُکْفرا  

ّ
ْم يْزَدْد َصاِحُبُه إال

َ
ْم یْعَمْل ِبِه ل

َ
َم إَذا ل

ْ
ِعل

ْ
 ال

َ
2. الكشف الوافى فى شرح اصول الكافى، ص 170؛ » إّن

.»
ً
 ُبْعدا

ّ
ِمَن اهلِل إال
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بـرای شـام شـب یـا کرایـه ی خانـه اش محتاج اسـت. او پولدان یعنی دانا به حسـاب 

دادن و گرفتـن پـول اسـت، اّمـا پولـدار نیسـت. 

بیشترین کمبود دینی ما

اّتبـاع عملـی  از لحـاظ  بیـت رسـالت؟مهع؟  اهـل  اقـدس  بـه سـاحت  مـا نسـبت 

بسـیار کمبـود داریـم و بایـد در رفـع آن کوشـا باشـیم و بدانیـم کـه تنهـا اظهـار محّبـت 

بـه آسـتان اقدسشـان، کافـی در محّبـت بـه معنـای واقعی نمی باشـد، زیـرا همانگونه 

کـه قبـاًل بیـان شـد، در قـرآن کریـم خداونـد حکیـم »معیـار و میـزان محّبـت« را »اّتباع و 

پیـروی عملـی« نشـان داده و فرمـوده اسـت: 

>]ای پیامبـر![ بگـو بـه مـردم شـما اگـر راسـتگو و صـادق در محّبـت نسـبت بـه 

خـدا هسـتید، از مـن ]کـه رسـول خـدا هسـتم[ متابعـت داشـته باشـید و عمـاًل پیروی 

از دسـتورات مـن نماییـد<1 وگرنـه بـه فرمـوده ی امـام صـادق: 

»تــو خــدا را نافرمانــی می کنــی و در عیــن حــال اظهــار محّبتــش می نمایــی، 

ایــن بــه جــاِن خــودت کاری نوظهــور اســت، اظهــار محّبــت بــه کســی 

نمــودن و در عیــن حــال او را آزار دادن، نوظهــور اســت. تــو اگــر صــادق 

در محّبــت خــدا بــودی اطاعتــش می کــردی. چــرا کــه هــر محّبــی مطیــع 

می باشــد«.2  محبوبــش 

پـس اطاعـت عملـی از کسـی نداشـتن، کاشـف از نداشـتن محّبـت بـه اوسـت. 

ِبُعوِنى...<.
َ
اّت

َ
وَن اهلَل ف ُکْنُتْم ُتِحّبُ 1. سوره آل عمران، آیۀ 31؛ >ُقْل إْن 

2. تحف العقول، النص، ص 294.
ِفعاِل َبِدیُع 

ْ
َعْمـُرَک ِفى ال

َ
ُه *** هذا ل ْنَت ُتْظِهُر ُحّبَ

َ
َه َو ا

َ
ل

ْ
»َتْعِصى اال

ُمِحّبَ ِلَمْن یِحّبُ ُمِطیُع «.
ْ
 ال

َ
َطْعَتُه  *** ِاّن

َ َ
 ال

ً
َک صاِدقا کاَن ُحّبُ و 

َ
ل
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بـه کسـی هـم  ارائـه فرمـوده اسـت و نداشـتن محّبـت  ایـن معیـاری اسـت کـه خـدا 

ناشـی از نداشـتن معرفـت بـه کمـال اوسـت؛ یعنـی چـون کمالـی از او سـراغ نـدارد، 

طبیعـی اسـت کـه محّبتـی بـه او نخواهـد داشـت، وگرنـه انسـان، سرشـت و فطرتـش 

از جمـال و کمـال  اعـّم  ایـن اسـت کـه در هـر کـس، سـراغ جمـال و کمالـی گرفـت، 

صـورت و سـیرت، مجذوبـش می شـود و دوسـتدارش می گـردد و دنبالـش مـی رود. 

مـا چـرا ایـن قـدر پـول را دوسـت داریـم، مـرد و زن برای به دسـت آوردنـش می دویم 

و خـود را بـه آب و آتـش می زنیـم؛ بـرای اینکـه آن را  بزعـم خـود دارای جمـال و کمـال 

شـناخته ایم و بـه قـول فالسـفه »کّل االشـیائش« می دانیـم کـه بـا آمدنـش همـه چیـز 

 الکمـال« اسـت نشـناخته ایم کـه 
ُ

 الجمـال و ُکّل
ُ

مـی آورد، اّمـا خـدا را آنگونـه کـه »ُکّل

بـا داشـتن خـدا همـه چیـز خواهیـم داشـت و لـذا آنگونـه که پـول را شـناخته ایم، خدا 

را نشـناخته ایم و طبعـًا آنگونـه کـه پـول را دوسـت داریـم و دنبالـش می دویـم خـدا را 

دوسـت نداریـم و در مقـام اطاعـت فرمانـش بـر نمی آییـم. معرفـت کـه حاصـل نشـد، 

محّبـت نیسـت، محّبـت که نبود اطاعت نیسـت. این سـه الزم و ملـزوم یکدیگرند. 

بنابرایـن بـه حکـم عقـل سـلیم، وظیفـه ی اصلـی مـا بـه کار انداختـن نیـروی تفّکر 

و اندیشـه اسـت تـا بـر میـزان معرفـت و شـناختمان نسـبت بـه خالـق و آفریدگارمـان 

بیفزاییـم و ایـن راهـی جـز تفّکـر در آثار ُصنع و آفرینـش کائنات ندارد که از جمله ی آن 

آثار و کائنات همین وجود خود ما انسان هاسـت که شـناختن اسـرار آفرینش انسـان، 

یکـی از شـاهراه های معرفـت و شـناختن آفریـدگار جمـال اسـت کـه فرموده اند: 

»کسی که خود را بشناسد، خدای خود را شناخته است«.1 

و حقیقـت اینکـه مـا در خودشناسـی یعنـی انسان شناسـی کمبـود بسـیار داریـم، 

از اینـرو قهـری اسـت کـه در خداشناسـی هـم کمبـود بسـیار خواهیـم داشـت. انسـان 

ُه«.  ّبَ َقْد َعَرَف َر
َ
1. مصباح الشریعة، ص 13؛ » َمْن َعَرَف َنْفَسُه ف
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بایـد پیـش از همـه چیـز و همـه کـس، دربـاره ی خـود بیندیشـد، چـون از همـه چیـز و از 

همـه کـس نزدیکتـر بـه انسـان، خوِد انسـان اسـت و لذا الزمتـر از همه چیز، تجّسـس و 

کاوشـگری در خویشـتن خود می باشـد که آخر راسـتی من چه هستم، از کجا آمده ام، 

اکنـون در کجـا هسـتم، بـرای چـه آمـده ام و بـه کجـا می خواهـم بـروم؟ مخصوصـًا باید 

بفهمـم آیـا آن کـس کـه مـرا بـه اینجـا آورده و می خواهـد از اینجـا ببـرد کیسـت، بـرای 

چـه اینجـا آورده بـه کجـا می خواهـد ببـرد و بـرای چـه می َبَرد، آیـا هدفش از ایـن آوردن 

و بـردن چیسـت؟ اینهـا سـؤاالتی اسـت کـه هـر انسـان بـه خـود آمـده ای، از خـود بایـد 

بـه کاوشـگری دربـاره ی جمـادات و  افتـادن و  از خـود بی خبـر  داشـته باشـد، وگرنـه 

نباتـات و حیوانـات پرداختـن و هّمـی جـز اشـباع شـهوات و ارضاء تمایالت نفسـانی 

نداشـتن، خصیصـه ی یـک انسـان بـه معنـای واقعـی نخواهـد بـود. 

آیا صرف اظهار محّبت به اهل بیت؟مهع؟ کفایت می کند؟

مـا مّدعیـان محّبـت بـه خانـدان عصمـت؟مهع؟ کمـی دربـاره خـود بیندیشـیم و 

ببینیـم در چـه حـال و وضعـی هسـتیم مبـادا مشـمول ایـن حدیث شـده باشـیم که از 

امـام صـادق؟ع؟ منقـول اسـت کـه فرمـوده اسـت: 

را  بـه میـان می آورنـد و خودشـان  مـا  از  مردمـی در مسـجد می نشـینند و سـخن 

منتسـب بـه مـا می نماینـد، در صورتـی کـه نـه مـا از آنهـا هسـتیم و نـه آنهـا از مـا.1 

به خدا قسـم! من امام نیسـتم مگر برای کسـی که از من اطاعت کند، آن 

کسـی که نافرمانی من نماید، من امام او نیسـتم.2 

ا َو ال َنْحُن ِمْنُهْم«.  یُسوا ِمّنَ
َ
ِئَک ل

َ
ول

ُ
ُروَن أْنُفَسُهْم ا ُرونا َو یَشّهِ َمْسِجِد یَشّهِ

ْ
ٌق ِفى ال

َ
کافى، ج 8، ص 374؛ » َحل  .1

ُه ِبإَماٍم«. 
َ
ْسُت ل

َ
ل

َ
ا َمْن َعَصاِنى ف أّمَ

َ
 ِلَمْن أَطاَعِنى ف

ّ
2. همان؛ » ...أَما َو اهلِل َما أَنا ِبإَماٍم إال



یݥݥݥݥ ٮݩݩݩت
ف معرݤݤݤٯݧ

403

»چرا اینها به اسم من چسبیده اند و اسم من را از دهانشان نمی اندازند، 
خدا من را با آنها در یک خانه جمع نکند!«.1

در  و  اسـت  رسـول؟ص؟  خانـدان  بـا  حشـر  امیدمـان  تمـام  کـه  مـا  بـر  وااسـفاه  ای 

دعاهایمـان می گوییـم: خدایـا! مـا را در زمـره ی اهـل بیـت رسـولت محشـور گـردان2 

و حـال آنکـه امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: خـدا مـرا بـا آنهـا در یـک خانـه جمـع نکنـد. 

معلـوم می شـود مـا در اظهـار محّبـت بـه آنـان صادق نیسـتیم، الزمـه ی محّبت را 

که اطاعت اسـت در ما نمی بینند. پس تا فرصت و مهلت باقی اسـت بکوشـیم که 

اّدعـای محّبـت را بـه مرحلـه ی صـدق و صفـا برسـانیم و از طریـق اطاعـت فرمانشـان 

تقـوا حرکـت کـرده و در زمـره ی  در حفـظ حـدود و مقـّررات دیـن مقـّدس، در مسـیر 

محّبینشـان قـرار گیریـم کـه سـرمایه ی اصلـی مـا در عوالـم بـرزخ و محشـر، محّبـت آن 

مقّربـان درگاه الهـی اسـت و ایـن را هـم بدانیـم کـه مسـأله ی محّبـت و آثـارش جـدا 

اسـت  قیامـت  روز  بـه  مربـوط  شـفاعت  می باشـد.  آن  آثـار  و  شـفاعت  مسـأله ی  از 

آثـارش شـروع می شـود و در همـه ی  اّمـا محّبـت از همـان لحظـه ی مـرگ  و محشـر، 

رهایـی می بخشـد.  از صحنه هـای هول انگیـز  مراحـل 

در روایتی از رسول خدا؟ص؟ می خوانیم که فرموده است: 

»محّبـت مـن و محّبـت اهـل بیـت مـن، در هفـت موطـن که هول و هراسـی 

بزرگ دارند نافع می باشـد«.3 

هنـگام مـرگ و انقطـاع از دنیـا ]وقتـی بـدن مـا را[ در میـان قبـر ]و زیـر خـاک نهادنـد 

و رفتنـد و دیگـر انیـس و مونسـی در کنارمـان نیسـت[ موقعـی کـه سـر از قبـر بـر می داریم 

]بـا کوله بـار سـنگینی از گناهـان بـر دوش[ وقتـی کـه نامـه ی اعمالمـان را بـه دسـتمان 

َواهلِل ال یْجَمُعِنى اهلُل َو إیاُهْم ِفى َداٍر«. 
َ
واِهِهْم ف

ْ
وَن اْسِمى ِمْن أف

ُ
ُقوَن ِباْسِمى أ ال یُكّف

َّ
1. همان؛ » ِلَم یَتَعل

2. مصباح المتجهد و سالح المتعبد )طوسى(، ج 1، ص 103؛ »اللهّم احشرنا فى زمرتهم«.
ُهّنَ َعظیَمٌة«. 

ُ
ْهوال

َ
ْهِل َبیِتى ناِفٌع ِفى َسْبَعِة َمواِطَن ا

َ
3. أمالى )صدوق(، ص 10؛ » ُحّبى َو ُحّبُ ا
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مـی  را  اعمـال  کـه  موقعـی  و  می شـود  رسـیدگی  مـا  اعمـال  بـه  کـه  وقتـی  می دهنـد، 

سـنجند و هنـگام عبـور از صـراط.1 

در ایـن مواطـن هول انگیـز و وحشـتبار اسـت کـه محّبـت خانـدان رسـالت و اهـل 

بیـت عصمـت؟مهع؟ بـه داد مـا خواهـد رسـید. ان شـاءاهلل

محّبـت  بـود،  فروشـی  روغـن  شـغلش  کـه  مـردی  مدینـه  در  اسـت  شـده  نقـل 

دنبـال  می خواسـت  کـه  روز  هـر  داشـت،  پیامبراکـرم؟ص؟  بـه  شـدیدی  فوق العـاده 

بـه  بـه پیامبراکـرم؟ص؟ سـالم می کـرد و لحظاتـی عاشـقانه  اّول می آمـد  بـرود،  کارش 

چهـره ی مبـارک حضـرت نـگاه می کـرد و می رفـت و تـا رسـول اکـرم؟ص؟ را نمی دیـد، 

پیامبراکـرم؟ص؟  عاشـق  عنـوان  بـه  مـردم  میـان  در  اینـرو  از  نمی رفـت،  کارش  دنبـال 

معـروف شـده بـود و پیامبـر؟ص؟ نیـز او را بـه ایـن کیفیـت شـناخته بـود و لـذا هـر وقـت 

کـه او می آمـد اگـر رسـول اکـرم؟ص؟ سـرش شـلوغ بـود و جمعیتـی دورش بودنـد، خـود 

حضـرت سـرش را بلنـد می کـرد کـه او ببینـد و دنبـال کارش بـرود و معّطـل نشـود. 

یـک روز آمـد جمعیتـی اطـراف پیامبـر؟ص؟ را گرفتـه بودنـد، آن حضـرت سـرش 

را بلنـد کـرد، او دیـد و رفـت، چنـد قدمـی بیـش نرفتـه بـود کـه برگشـت و بـاز ایسـتاد و 

پیامبـر را نـگاه کـرد. آن حضـرت کـه متوّجـه کار او شـده بـود اشـاره کـرد کـه جلـو بیا، او 

بـا خوشـحالی تمـام آمـد و کنـار پیامبـر؟ص؟ نشسـت. 

و  رفتـی  روز نمی کـردی،  کـه هـر  کـردی  امـروز کاری  فرمـود:  او  بـه  اکـرم؟ص؟  رسـول 

برگشـتی چـرا؟ او گفـت: بلـه یـا رسـول اهلل، قسـم بـه خدایـی کـه شـما را مبعـوث بـه 

حـق کـرده اسـت، وقتـی چنـد قـدم رفتـم، چنـان محّبـت شـما در دلـم شـعله ور شـد 

کـه دیـدم نمی توانـم بـروم، ایـن بـود کـه دوبـاره برگشـتم کـه بـار دیگـر شـما را ببینـم. آن 

حضـرت دربـاره اش دعـا بـه ُحسـِن عاقبـت فرمـود و او رفـت. 

میزاِن َو 
ْ
ِحساِب َو ِعْنَد ال

ْ
ِكتاِب َو ِعْنَد ال

ْ
ُشوِر َو ِعْنَدال َقْبِر َو ِعْنَد الّنُ

ْ
1. أمالى )صدوق(، ص 10؛ » ِعْنَد الَوفاَة َو ِفى ال

راِط«.  ِعْنَدالّصِ
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چنـد روزی گذشـت و او نیامـد. رسـول اکـرم؟ص؟ از اصحاب پرسـیدند: این رفیق 

بـی اّطالعـی کردنـد. آن  نیـز اظهـار  آنهـا  فـروش مـا کجاسـت، چـرا نمی آیـد؟  روغـن 

حضـرت بـا ناراحتـی از جـا برخاسـتند و همـراه چنـد نفـر از اصحـاب بـه بـازار روغـن 

فروش هـا آمدنـد و مغـازه اش را بسـته دیدنـد. از همسـایه ها جویـای حالـش شـدند، 

آنهـا گفتنـد: او سـه روز اسـت کـه از دنیـا رفتـه اسـت. 

یکـی از آنهـا گفـت: یـا رسـول اهلل او مـرد امیـن و صادقـی بـود و بـه شـما هـم محّبت 

فوق العـاده شـدید داشـت ولـی متأّسـفانه فـالن گناه را مرتکب می شـد  )اسـم گناهی 

را بردند(. رسـول اکرم؟ص؟ درباره اش اسـتغفار کردند و آمرزش او را از خدا خواسـتند و 

چنـان وانمـود کردنـد کـه محّبت او نسـبت به مـن، اثرگذار در آمـرزش گناهش خواهد 

بـود. حـاال مـا نیـز ایـن اثرگـذاری را از محّبـت بـه خانـدان رسـول؟ص؟ انتظـار داریـم. 

مـوالی مـا امـام امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ فرموده اسـت: 

تـا می توانیـد دینتـان را کـه بـر اسـاس والیـت و محّبـت مـا اهـل بیـت اسـت نگـه 

اّمـا  کـه گنـاه در دیـن شـما مغفـور اسـت،  از دسـت ندهیـد، چـرا  را  داریـد، دینتـان 

حسـنه در غیـر دیـن شـما مقبـول نیسـت.1 

بــا همیــن بیــان »دینکــم دینکــم« هشــدار داده انــد کــه محافظــت ایــن گوهــر بســیار 

گرانقــدر مذهــب تشــّیع کــه بــر اســاس والیــت و محّبــت اهــل بیــت رســول؟ص؟ اســتوار 

اســت احتیــاج بــه مراقبــت شــدید دارد تــا بــا بدعملی هــا و زشــت خویی هــا لّکــه دار 

ــردد  ــا گ ــش م ــد و نجات بخ ــا باش ــراه م ــر هم ــرزخ و محش ــل ب ــالمًا در مراح ــردد و س  نگ

ان شاءاهلل. 

َحَسَنُة 
ْ
یَئُة ِفیِه ُتْغَفُر َو ال َحَسَنِة ِفى َغیِرِه َو الّسَ

ْ
یَئَة ِفیِه َخیٌر ِمَن ال  الّسَ

َ
إّن

َ
کافى، ج  2، ص 464؛ » ِدیَنُكْم ِدیَنُكْم ف  .1

ِفى َغیِرِه ال ُتْقَبُل«. 
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تفاوت دو صفت رحمن و رحیم

کلمـه ی »رحمـن« صیغـه ی مبالغـه اسـت و داللـت بـر کثـرت »رحمـت« دارد و 

هه و داللـت بـر لـزوم و ثبـات »رحمت« می کند و شـاید  کلمـه ی »رحیـم« صفـت ُمَشـّبَ

بـه همیـن مناسـبت اسـت کـه مفّسـرین می گوینـد: 

رحمـت »رحمانّیـه ی« خداونـد عـاّم اسـت و شـامل مؤمـن و کافـر و بلکـه جمیـع 

کائنات از جماد و نباتات و حیوان می باشد که وجود و حیات و انواع رزق و مواهب 

گوناگـون از هـر قبیـل بـه عمـوم َخلـق جهـان اعطـا می فرمایـد، چنانکه فرموده اسـت: 

>... رحمت من، همه چیز را فراگرفته است...<.1 

اّمـا رحمـت »رحیمیـه ی« او مختـّص بـه اهـل ایمـان اسـت کـه در دنیـا توفیـق تقوا 

و در آخـرت تنّعـم بـه نعیـم ُمقیـم و فـردوس بریـن نصیبشـان می سـازد و لـذا دنبـال 

رحمـت واسـعه اش می فرمایـد: 

بـرای  می گردانـم  باقـی  و  ثابـت  را  ]رحمـت[  آن  حتـم،  بطـور  پـس   ...<

کننـد...<.2  پیشـه  تقـوا  کـه  کسـانی 

ــان  ــه هم ــه ک ــه« و ثابت ــت »َمکُتوب ــه رحم ــد ک ــود فهمی ــه می ش ــه ی مبارک ــن آی از ای

رحمــت »رحیمّیــه« اســت، اختصــاص بــه »مّتقیــن« دارد و آن هــم در آخــرت کــه 

ــی  خواهــد داشــت و اّمــا غیــر مّتقیــن کــه در دنیــا 
ّ
عالــم ثابــت و باقــی اســت، تجل

َمشــمول رحمــت واســعه و عاّمــه ی »رحمانّیــه« بوده انــد در جهــان ابــدی کــه مســتحّق 

عــذاب می باشــند طبعــًا بی بهــره از رحمــت »رحیمّیــه« حــق بــوده و از آن ُمنَقطــع 

خواهنــد شــد. 

 َشى ٍء...<.
َ

کّل 1. سوره اعراف، آیۀ 156؛ >... َو َرْحَمِتى َوِسَعْت 
ُقوَن...<. ِذيَن یّتَ

َّ
کُتُبها ِلل َسأ

َ
2. همان؛ >... ف
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منظور از حبل اهلل در قرآن مجید

اجمااًل توجه شما را به حدیثی جلب می کنیم.

در بحاراالنـوار مرحـوم مجلسـی  نقـل شـده اسـت کـه راوی گفـت: مـا در مجلـس 

رسـول اکـرم؟ص؟ نشسـته بودیـم، اصحـاب هـم در اطـراف حضـرت حلقـه زده بودنـد. 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: االن از ایـن در کسـی وارد می شـود کـه اهل بهشـت اسـت! 

دیـدم فـردی وارد شـد، سـالم کـرد، آمـد نشسـت و گفـت: یـا رسـول اهلل! ایـن آیـه را مـن 

مکـّرر از قـرآن خوانـده ام ولـی مـراد آن را نمی فهمـم: 

>همگی به حبل الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید<.1 

به  قرآن  بزنم. چون  آن  چنگ  به  را نمی فهمم که می خواهم  من معنی »حبل« 

من دستور داده به آن چنگ بزنم. رسول خدا؟ص؟  اندکی سکوت کرد و سر به پایین 

افکند؛ بعد سر مبارک خود را بلند کرد و با دست خود اشاره به علی؟ع؟  کرد و فرمود: 

»ایـن مـرد حبـل خداسـت؛ هر که به او توّسـل جویـد در دنیا و آخرت گمراه 
نشـده و سعادتمند خواهد بود«. 2

چنیـن کسـی بـر صـراط مسـتقیم اسـت. آن مـرد ناگهـان از جا برخاسـت، چرخی 

دور جمعّیـت زد و از پشـت سـر آمـد و علـی؟ع؟  را در آغـوش گرفـت و گفـت: 

َحْبـل،  بـه  تـو دسـتور دادی  تـو چنـگ زدم.3  بـه حبـل  بـاش مـن  خدایـا! شـاهد 

معتصـم باشـم آمـدم از رسـولت پرسـیدم، شـاهد بـاش کـه مـن حبـل را گرفتـم و از 

مجلـس بیـرون رفـت. از میـان جمعّیـت عمـر برخاسـت و گفـت: یـا رسـول اهلل! اجازه 

می دهیـد مـن بـه دنبـال او رفتـه و از او بخواهـم برایـم اسـتغفار کند چون شـما فرمودید 

ُقوا...«.  َو ال َتَفّرَ
ً
1. سوره آل عمران، آیۀ 103؛ »َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیعا

 ِفى آِخَرِتِه«.
َ

ْم یِضّل
َ
ک به ُعِصَم فى ُدنیاُه و ل ِذی َمْن َتَمّسَ

َّ
2. بحار األنوار، ج 36، ص 16؛ »هذا َحْبُل اهلِل ال

ى ِاْعَتَصْمُت ِبَحْبِلک«. ّنِ
َ
ْشِهُدک ا

ُ
ُهّمَ ِاّنى ا

ّ
لل

َ
3. همان؛ »ا
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بهشـتی اسـت. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: برو. عمر رفت و به او رسـید و از او درخواسـت 

مـن چـه  فهمیـدی  تـو  گفـت:  بیامـرزد.  مـرا  کـه خداونـد  کـن  مـن دعـا  دربـاره ی  کـرد 

سـؤالی کـردم و رسـول اکـرم؟ص؟ چـه جوابـی فرمودنـد؟ گفـت: بلـه. گفـت: اگـر بـه آن 

حبـل، معتصـم شـدی خـدا تـو را بیامـرزد و اگـر از او جـدا شـدی، خـدا تـو را نیامـرزد. 

قرآن گفته به حبل الهی تمّسک جویید رسول هم َحْبل را معّین کرد و ائّمه ی 

ثقلین که مرجع ما هستند معّین کرده است. ما هم وظیفه ی  را طبق اخبار  دین 

از علی؟ع؟  است.  بزرگ ترین منَکرها اعراض  از منکر داریم.  و نهی  به معروف  امر 

او نشسته اند خودشان منَکر و سرچشمه ی هر  زده اند و جای  را کنار  او  کسانی که 

منَکری هستند. 

منظور خداوند متعال در قرآن از ما و من

گاهـی خداونـد متعـال در قـرآن کریـم از خـودش تعبیـر بـه »مـا« و گاهـی تعبیـر بـه 

می فرمایـد:  گاهـی  می کنـد.  »مـن« 
>به یقین من آری ]من[ پروردگار تو هستم...<.1

 مـن، آری ]مـن[ اهلل هسـتم و جـز ]مـن[ معبـودی نیسـت؛ پـس مـرا 
ً
>یقینـا

کـن...<.2  عبـادت 

گاهی هم می فرماید: 

 ما پاسـدار آن 
ً
>حقیقـت ایـن کـه مـا، آری مـا، قـرآن را نـازل کرده ایـم و یقینـا

می باشـیم<.3 

ک...<. ّبُ ى أَنا َر 1. سوره طه، آیۀ 12؛ >إّنِ
اْعُبْدِنى...<.

َ
 أَنا ف

ّ
ِنى أَنا اهلُل ال إلَه إال

َ
2. همان، آیۀ 14؛ >إّن

حاِفُظوَن<.
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
کَر َو إّن ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
3. سوره حجر، آیۀ 9؛ >إّن
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حال، سـؤال این اسـت که این اختالف در تعبیر برای چیسـت؟ می توان گفت: 

آن جـا کـه مقـام توحیـد اسـت و می خواهـد وحدانّیـت معبـود و توحیـد در عبـادت را 

اثبـات کنـد، تعبیـر بـه »مـن« می کنـد تـا نشـان دهـد کـه معبـود، معبـود واحـد اسـت و 

هیـچ گونـه شـائبه ی شـرکی نباید در کار باشـد. 
>تنها مرا عبادت کنید، این است صراط مستقیم!<.1

این جـا چـون مقـام توحیـد و مقـام نشـان دادن وحدانّیـت معبـود اسـت، تعبیر به 

»من« شـده اسـت. 

>وقتـی بنـدگان مـن از تـو راجـع بـه مـن سـؤال می کننـد بگـو: مـن نزدیکـم. 

دعـای دعاکننـده را اجابـت می کنـم. پـس بـه مـن ایمـان بیاورنـد و دعوت 

مـرا اجابت کننـد...<.2 

در ایـن آیـه ی شـریفه، هفـت بـار کلمـه ی »مـن« تکـرار شـده اسـت. این جـا هـم 

مسـأله ی توحید اسـت که معبود را فقط یکی بشناسـیم. آن کسـی که تمام کمک ها 

از جانـب او بایـد نشـأت بگیـرد؛ او را بشناسـیم و تنهـا او را بخوانیـم و همه چیز خود را 

از او بخواهیـم. از ایـن رو تعبیـر به »من« شـده اسـت. اّما آن جـا که مقام ارائه ی قدرت 

اسـت و از موضـع قـدرت سـخن می گویـد، تعبیـر بـه »مـا« می کنـد و می فرمایـد: 

>بـه یقیـن مـا هسـتیم کـه قـرآن را نـازل کرده ایـم و بـه یقیـن مـا هسـتیم کـه 

می باشـیم<.3  آن  نگـه دار 

این جـا مقـام ارائـه ی قـدرت اسـت و می فرمایـد: مـا خواسـته ایم قـرآن نـازل شـود و 

در پنـاه مـا از همـه گونـه آسـیب محفـوظ بمانـد و لـذا هیـچ قدرتی نمی توانـد در مقابل 

خواسـت و مشـّیت مـا مقاومـت کنـد و آن را از بیـن ببـرد. در ایـن آیـه هـم کلمـه ی »ما« 

1. سوره یس، آیۀ 61؛ >َو أِن اْعُبُدوِنى هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم<.
یْســَتِجیُبوا ِلــى َو 

ْ
ل

َ
اِع إذا َدعــاِن ف

َ
ِجیــُب َدْعــَوة الــّد

ُ
یــٌب ا ــى َقِر إّنِ

َ
ــى ف ک ِعبــاِدی َعّنِ

َ
2. ســوره بقــره، آیــۀ 186؛ >َو إذا َســأل

یْؤِمُنــوا ِبــی...<.
ْ
ل

حاِفُظوَن<.
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
کَر َو إّن ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
3. سوره حجر، آیۀ 9؛ >إّن
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م، مـا >َنْحُن< یعنـی باز هم مـا، >نّزلنا< 
ّ
چنـد بـار تکـرار شـده، >اّنـا< یعنـی بطور مسـل

حاِفُظـون< نگـه دار آن می باشـیم. پـس 
َ
ـُه ل

َ
م، مـا >ل

ّ
مـا نـازل کردیـم و >اّنـا< بطـور مسـل

مقامـات سـخن در تعبیـر بـه »مـن« و »مـا« مختلـف اسـت و هـر مقامـی متناسـب بـا 

تعبیـر خاّصی اسـت. 
>ماییم که انسان ها را می میرانیم و سپس مرده ها را زنده می کنیم<.1

در آیـه  }اّنـا َنْحـُن ُنْحـِی الَموتـٰی{ می فرمایـد، مـا مرده هـا را زنـده می کنیـم. این جـا 

هـم مقـام سـخن گفتـن از موضـع قـدرت اسـت. یعنـی مـا را کـه می شناسـید: 

>... خدا بر هر چیزی تواناست<.2 

را هـم  از حیطـه ی قـدرت مـا خـارج نیسـت. مـا هسـتیم کـه شـما  و هیـچ چیـز 

زنـده می کنیـم و هـم مـی میرانیـم. مـا هسـتیم کـه شـما را از اجـزای پراکنـده ی عالـم 

سـاخته ایم. شـما کـه از ابتـدا بـه این کیفیت نبودید، بلکه به صـورت اجزا و ذّراتی در 

عالـم پخـش بودیـد. در میـان خاک هـا، امـواج هـوا، قطـرات باران، اشـّعه ی خورشـید 

ـم بودیـد. مـا بودیـم کـه از البـه الی خاک هـا و امـواج هـوا و قطـرات بـاران شـما 
ُ
و... گ

را جمـع کردیـم. لقمـه ای کـه متشـکل از مـواّد غذایـی )نـان، گوشـت، برنـج و... ( و 

عوامـل مختلفـی در سـاخته شـدن آن دخیـل بـود آمـاده کـرده به دسـت والدین شـما 

دادیـم و آن را پـس از مراحـل بلـع و هضـم در بـدن والدین شـما پخش کردیم و بار دیگر 

آن اجـزای پخـش شـده را در صلـب پـدر و رحـم مادرتـان قـرار داده و سـرانجام بـه ایـن 

صـورت کـه اکنـون هسـتید درآوردیـم. 

حــال، شــما را می میرانیــم و بــار دیگــر بــه صــورت اجــزای پراکنــده ی در عالــم 

بــدن شــما را می خورنــد ولــی:  می ســازیم. مورهــا و کرم هــا اجــزای 

>... نزد ما کتاب نگه دارنده ای هست<.3 

َمِصیر<.
ْ
یَنا ال

َ
ا َنْحُن  ُنْحیی  َو ُنِمیُت  َو ِإل

َ
1. سوره ق، آیۀ 43؛ >ِإّن

کّلِ َشىٍء َقِديٌر<.  اهلَل َعلى 
َ

2. سوره بقره، آیۀ 20؛ >... إّن
کتاٌب َحِفیٌظ<. 3. سوره ق، آیۀ 4؛ >... ِعْنَدنا 
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و مـا مجـّددًا  مـا کنـار نمـی رود  از کتـاب  را حفـظ کرده ایـم و هیـچ چیـز  مـا همـه 

می سـازیم.  زنـده  نـو  از  و  می کنیـم  جمـع  را  پراکنده هـا  همـه ی 

انسـان  و  کردیـم  جمـع  را  شـما  شـده ی  پخـش  اجـزای  ابتـدا  کـه  هسـتیم  مـا 

سـاختیم.1 بـار دیگـر شـما را می میرانیـم و اجـزای ذّرات پخـش شـده ی شـما را جمـع 

درمی آوریـم.  قیامتـی  انسـان  صـورت  بـه  و  می کنیـم 

اسـتخوان های پوسـیده ی  تـا  نیسـت  کـه قدرتـی  انسـان می پنـدارد  >آیـا 

پخـش شـده را جمـع کنـد؟ اّمـا چنیـن نیسـت<.2 

پـس روشـن شـد هـرگاه خداونـد تعبیـر به مـن می کند مقصـود مقام توحیـد و مقام 

نشـان دادن وحدانّیـت معبـود اسـت و هـرگاه تعبیر به ما می کند مقـام ارائه ی قدرت 

اسـت و از موضع قدرت سـخن می گوید.

آبادگران مساجد کیانند؟

قرآن کریم در این باره می فرماید:

>مشـرکان حـق ندارنـد مسـجدهای خـدا را آباد کنند، در حالی که شـاهد 

کفـر درونی خود می باشـند<.3 

وقتی موضوع برائت از مشرکین و لغوپیمان با آنها از جانب مسلمانان اعالم شد و 

اینکه دیگر مشرکان حّق شرکت در حج و حّق توقف در مکه را ندارند؛ کسانی در میان 

مسلمانان بودند که هنوز ایمانشان به حّد کمال نرسیده بود و از قطع رابطه با مشرکین و 

طرد آنها از جامعه ی اسالمی ناراحت شدند و معترض بودند که چرا ما مشرکین را باید 

َمْوتى<.
ْ
ا َنْحُن ُنْحى ال

َ
1. سوره یس، آیۀ 12؛ >إّن

ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه<.
َّ
ْنساُن أل

ْ
2. سوره قیامت، آیۀ 3؛ >أ یْحَسُب اإل

كْفرِ <. 
ْ
ُمْشِرکیَن أْن یْعُمُروا َمساِجَد اهلِل شاِهِديَن َعلى  أْنُفِسِهْم ِبال

ْ
کاَن ِلل 3. سوره توبه، آیۀ 17؛ >ما 
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طرد کنیم؟! چرا آنها با ما نباشند؟ هم ما نیاز به کمک مالی آنها داریم و هم بودن آنها 

در صفوف ما، بر شکوه اجتماعی ما می افزاید و در دنیا بزرگ جلوه می کنیم. 

همانگونـه کـه اآلن هـم مـا می گوییـم شـکوه اجتماعـی مسـلمانان در مکـه، واقعـًا 

چقـدر چشـمگیر اسـت! هـزاران نفـر جمعیـت دور کعبـه طـواف می کننـد و صفـوف 

منّظمـی در نمازهـا تشـکیل می شـود و چـه خـوب مسـاجد مـا را در مکـه و مدینـه آبـاد 

و زیبـا و باشـکوه سـاخته اند. آری؛ اینهـا همـه بـرای مـا، چشـم ُپـر کـن و اعجاب انگیـز 

اسـت، اّمـا از نظـر خـدا چگونـه اسـت؟ خـدا کـه بـه همیـن ظواهـر اکتفـا نمی کنـد. 

آنچـه کـه خـدا می خواهـد ایمـان و تقـوا اسـت، و روح تقوا و حقیقت ایمـان نیز جْز 

والی امـام أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ چیـز دیگـر نیسـت، تـا علی؟ع؟ در میان نباشـد خبری 

از اسـالم و ایمان نیسـت. نماز و طواف بی علی؟ع؟ جسـمی بی روح اسـت. 

میلیون هـا جمعیـت در مراکـز مذهبـی غوغـا کننـد و ازدحـام صفـوف در نمازهـا 

حیرت انگیـز باشـد اّمـا حـّب علـی و والیـت او در دل هـا نباشـد، آیـا اینـان نـزد خـدا 

و  زیبـا  مسـاجد  آن  می شـوند!  محسـوب  عبـادت  و  نمـاز  اهـل  و  ایمـان  دارنـدگان 

ُمْعَظمـی کـه در حرمیـن شـریفین سـاخته شـده اند و اصـاًل اسـمی از علـی؟ع؟ در آنهـا 

بـرده نمی شـود آیـا از نظـر خدا، مسـجد و معبـد و عبادتگاه خدا به حسـاب می آیند؟

در زمان صدر اسالم نیز می گفتند: مشرکین، ثروتمند و قدرتمندند، و از طرفی ما 

برای آباد ساختن مساجد خود که مرکز اصلی برای سامان دهی امور اجتماعی مان 

می باشد احتیاج به کمک مالی داریم پس چه بهتر که آنها را طرد نکنیم و در میان 

خود نگه شان داریم تا هم مساجدمان را آباد کنند و هم با بودنشان در میان ما، بر 

ُشکوه اجتماعی مان بیفزایند. قرآن کریم در مقام تخطئه ی این طرز تفّکر می فرماید: 

>مشــرکین حـق ندارنـد مسـاجد مـا را آبـاد کننـد و ایـن شایسـتگی بـرای 

نـدارد<.1  آنـان وجـود 

ُمْشِرکیَن أْن یْعُمُروا َمساِجَد اهلِل<. 
ْ
کاَن ِلل 1. سوره توبه، آیۀ 17؛ >ما 
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>در حالی که بر کفر درونی خود توّجه دارند<.1 

در این حال، اگر به شـما کمکی برسـانند شـما را نسـبت به خود حقیر و نیازمند 

می پندارنـد و بـر شـما مّنـت می گذارنـد و مسـلمان نباید خود را به کافر نیازمند نشـان 

دهـد و زیـر بار مّنـت او برود. 

>اینان اعمال نیکشان نیز در نزد خدا بی ارزش است<.2 

حاال، در میان ما هم بسیاری هستند که می گویند: فالن آدم کافر، خدمت هایی به 

بشر کرده و موجبات رفاه زندگی انسان ها را فراهم نموده است، چرا نباید بهشتی باشد؟

می گوییـم: بلـه، انسـان کافـر اگـر فرضـًا کار نیکـی انجـام داده باشـد، البتـه ُحسـن 

فعلـی دارد؛ یعنـی کارش خـوب اسـت ولـی ُحسـن فاعلـی نـدارد؛ یعنـی جانـش بـا 

مبـدأ عالـم ارتبـاط پیـدا نکـرده و خـود را حرکـت نـداده کـه بـه منبـع کمـال نزدیـک 

گـردد، چـون تـا حرکـت در کار نباشـد وصـول بـه مقصـد نامعقـول اسـت. 

پـاک  نّیـت  از  خـوب  کار  و  گرفـت  نشـأت  فاعلـی  ُحسـن  از  فعلـی  ُحسـن  اگـر 

سرچشـمه گرفـت سـبب حرکـت روح می شـود و بـه مقـام قـرب خـدا نایـل می گـردد و 

اسـت.3  بـی ارزش  اعمالشـان  نبـود،  تمـام  اگـر چنیـن  و  بهشـتی می شـود؛ 

د خواهند بود<.4 
ّ
>و در میان جهّنم مخل

ناگفتـه نمانـد آیـات قـرآن منحصر به زمان صدر اسـالم نمی باشـد و تـا روز قیامت 

دسـتور آن ثابت اسـت؛ در غیر این صورت، کتاب قّصه می شـود. 

>مشرکین حق ندارند دست اندرکار تعمیر مساجد و معابد و سازمان های 

دینی باشند<.5 

كْفرِ <. 
ْ
1. همان؛ >شاِهِديَن َعلى  أْنُفِسِهْم ِبال

ُهْم <. 
ُ
ولِئک َحِبَطْت أْعمال

ُ
2. همان؛ >ا

ُهْم<.
ُ
3. همان، آیۀ 69؛ >َحِبَطْت أْعمال

4. همان، آیۀ 17؛ >َو ِفى الّناِر ُهْم خاِلُدوَن<.
ُمْشِرکیَن أْن یْعُمُروا َمساِجَد اهلِل<. 

ْ
کاَن ِلل 5. همان؛ >ما 



414

تفاوت غزوه با سرّیه

و  اکــرم؟ص؟ در آن شــرکت داشــته اند، غــزوه  جنگ هایــی کــه شــخص پیامبــر 

لشــکر  اعــزام  و  نداشــته  شــرکت  آن  در  شــخصًا  رســول اکرم؟ص؟  کــه  جنگ هایــی 

سرایاســت.  جمعــش  کــه  شــده اند  نامیــده  َســرّیه  می کردنــد، 

در مورد وجه تسمیه ی سریه بعضی گفته اند که از »ِسّر« مشتق است و چون لشکر را 

پنهانی اعزام می کردند تا دشمن باخبر نباشد، از این جهت »َسرّیه« گفته شده است، 

ولی این حرف به نظر درست نمی آید، چون َسرّیه مشتق از َسِری است نه از ِسّر. 

ظاهـرًا بهتـر ایـن اسـت کـه بگوییـم: َسـِری؛ یعنـی، چیـز نفیـس و شـریف. چـون 

در  اکـرم ؟ص؟  پیامبـر  نبـودن  دلیـل  بـه  کننـد  لشـکر  اعـزام  می خواسـتند  کـه  موقعـی 

تـا الیـق  انتخـاب کننـد  را  زبـده ای  و  برجسـته  بـود اشـخاص  جبهـه ی جنـگ الزم 

اداره ی لشـکر در غیـاب پیغمبـر اکـرم ؟ص؟ باشـند و لـذا چـون افـراد ُزْبـَده و شـریف و 

َسـرّیه گفتـه شـده اسـت.  انتخـاب می کردنـد بدیـن جهـت  را  َسـِری 

یهودیان و پسر خدا بودن حضرت ُعزیز

یکی از انحرافات فکری و عقیدتی اهل کتاب )یهود( این بود که می گفتند:

>ُعَزیر پسر خداست<.1 

ایـن گفتـار نیـز شـاهد بـر شـرک آنهـا در عقیـده اسـت! زیـرا فرزنـد داشـتن مسـتلزم 

جسـمیت اسـت و نشـان می دهـد کـه یهـود قائـل بـه جسـمیت خـدا می باشـند، زیـرا 

يٌر اْبُن اهلل«  یُهوُد ُعَز
ْ
ِت ال

َ
1. سوره توبه، آیۀ 30؛ »َو قال
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معنـای فرزنـد داشـتن، جـدا شـدن جزئـی از پـدر اسـت و ایـن از َتَبعـات جسـم اسـت 

کـه مرکـب از اجـزاء اسـت. پـس ایـن عقیده هم نشـان می دهد که یهـود، ایمان به اهلل 

ندارنـد، زیـرا بـه فرمـوده ی قرآن کریـم، اهلل: 

>نه از چیزی جدا شده و نه چیزی از او جدا شده است<.1 

آیـه ی 30  بـه میـان آمـده کـه آن هـم در  ُعَزیـر  از  در قـرآن، تنهـا در یـک جـا نامـی 

سـوره ی توبـه اسـت. آنچـه از قرائـن آیـات و تعـدادی از روایـات اسـتفاده می شـود، او 

بـوده اسـت.  از علمـای بنی اسـرائیل  بـوده؛ گرچـه بعضـی هـم گفته انـد  پیامبـر 

ـر حاکـم جّبار و سـلطان سـّفاک باِبل به بنی اسـرائیل حمله  ـُت الّنّصَ وقتـی کـه ُبخـْ

کـرد و آنهـا را تـار و مـار نمـود، مردانشـان را ُکشـت و زنـان و کودکانشـان را اسـیر کـرد و 

همه جـا را ویـران و معبدهایشـان را از بیـن بـرد و کتابخانه هایشـان را طعمـه ی آتـش 

سـاخت، حّتـی تـورات، کتـاب آسمانی شـان را هم سـوزاند و اسـیران را بـه طرف باِبل 

حرکـت داد و قریـب بـه صـد سـال در باِبـل نگهشـان داشـت! نسـخه های تـورات از 

ی متروک و مفقود گشـت تا پس از صد سـال که کورش، شـاه ایران، 
ّ
بین رفت و به کل

حـا و یـا پیامبـر زمـان بـود نـزد کـورش شـفاعت کرد که 
َ
باِبـل را فتـح کـرد. ُعَزیـر کـه از ُصل

یهـود را بـه وطـن خودشـان برگردانـد و اجـازه بدهـد کـه تـورات را مجـّددًا بنویسـند. او 

هـم پذیرفـت و یهـود بـه وطنشـان بازگشـتند و جناب عزیر نیز تـورات را پس از یکصد 

سـال کـه مفقـود گشـته بـود، برحسـب آنچـه کـه در خاطـرش مانـده بـود، از نو نوشـت و 

بـه دسـت قوم یهـود داد. 

عزیـر همـان کسـی اسـت کـه در سـوره ی بقـره، قّصـه ای از او نقـل شـده، اگرچـه 

در آنجـا اسـمی از عزیـر بـرده نشـده ولـی در روایـات اشـاره شـده کـه ایـن، همـان عزیـر 

اسـت کـه سـوار بـر مرکـب شـد و بـه جایـی می خواسـت بـرود. همـراه خـود آذوقـه ای 

ْد<.
َ
ْم يول

َ
ْم یِلْد َو ل

َ
1. سوره اخالص، آیۀ 3؛ >ل
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شـامل انجیـر و آب میـوه داشـت، سـِر راه بـه قریـه ای رسـید کـه ویـران شـده1 بـود: 

کـه  بـه گونـه ای  تبدیـل شـده اسـت!  بـه ویرانـه ی کاملـی  قریـه  ایـن  دیـد عجـب 

بـر سـر آن خوابیـده و ایـن، نهایـت درجـه ی ویرانـی  فـرو ریختـه و دیوارهـا  سـقف ها 

اسـت، چـون گاهـی سـقف فـرو می ریـزد ولـی دیوارهـا سرپاسـت. اّمـا اگـر سـقف فـرو 

بریـزد و دیوارهـا هـم روی آن بخوابـد دیگـر اثـری از آبـادی نخواهـد مانـد، دیـد آن قریـه 

به این صورت درآمده مثل این که سـیل و زلزله ای آمده و همه را از بین برده اسـت. 

وقتی اجسـاد مردگان و اسـتخوان های پوسـیده و متالشـی شـده ی آنها را دید از روی 

تعّجـب بـا خـودش گفـت: ای عجـب؛ 

>چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می کند؟!<.2 

البّتـه ایـن سـخن از روی انـکار نیسـت چـه آنکـه او پیامبـر اسـت و پیامبـر انـکار 

عظیمـی  چقـدرت  یعنـی  خداسـت؛  قـدرت  تذکـر  بـاب  از  بلکـه  نمی کنـد،  معـاد 

اسـت کـه ایـن اسـتخوانهای پوسـیده را دوبـاره برمی گردانـد و انسـان می سـازد!! ایـن 

مطلـب را بـه ذهنـش آورد و بـه زبـان جـاری کـرد. خـدا هـم بـرای ایـن کـه نمونـه ای از 

مظاهـر قـدرت خـود را بـه برخی از بندگانش نشـان دهد تا بر مرتبه ی یقینشـان افزوده 

شـود، صحنـه ای را بـه آنهـا ارائـه می فرمایـد } چـون یقیـن مراتـب دارد، وقتـی بنـدگان 

صحنـه ای را بـا چشـم خـود ببیننـد، طبیعـی اسـت کـه بـر مرتبـه ی یقینشـان افـزوده 

ابراهیـم؟ع؟ گفـت:  می شـود{. مثاًلحضـرت 

>خدایا! نشانم بده که چگونه مرده ها را زنده می کنی!<.3 

فرمود: >مگر ایمان نیاورده ای؟!< 4  گفت: چرا: 

یٌة َعلى  ُعُروِشها<.  یٍة َو ِهى خاِو ِذی َمّرَ َعلى  َقْر
َّ
1. سوره بقره، آیۀ 259؛ >...کال

2. همان؛ >...أّنى  یْحیی هِذِه اهلُل َبْعَد َمْوِتها <.
َمْوَتٰى<. 

ْ
َکْیَف ُتْحِیي ال ِرِني 

َ
3. همان، آیۀ 260 ؛ >... َرِبّ أ

ْم ُتْؤِمْن<.
َ
4. همان؛ >...أَو ل
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>ولـی می خواهـم قلبـم آرامـش یابـد1 ]حالـت اطمینـان قلبـی کـه مرتبـه ی 

عالی تـر یقیـن اسـت، برایـم پیـدا شـود[<. 

در اینجـا هـم خداونـد بـرای ایـن که نمونه ای از معـاد به جناب ُعَزیـر ارائه فرماید، 

خـود او را میرانـد و قبـض روحش کرد. 

>صد سال او را میراند و سپس زنده اش کرد<.2 

ایــن مســأله خــود، دلیــل بــر امــکان رجعــت در همیــن عالــم اســت؛ یعنــی کســی 

بمیــرد و دوبــاره در همیــن عالــم زنــده شــود، ایــن رجعــت اســت و مــا برحســب روایــات 

معتقدیــم در زمانــی حضــرات أئّمــه ؟مهع؟ رجعــت می کننــد؛ یعنــی بــه همیــن دنیــا 

برمی گردنــد و زمان هــای طوالنــی حکومــت می کننــد، بعضــی از صلحــا هــم بــه دنیــا 

برمی گردنــد. 

وقتی حضرت عزیر زنده شد خدا از او سؤال کرد: 

>چقدر درنگ کردی؟<. 3 

پیامبـران  بـا  تنهـا  خـدا  چـون  اوسـت،  بـودن  پیامبـر  بـر  دلیـل  گفتگـو  ایـن  خـود 

صحبـت می کنـد و سـؤال و جـواب دارد. فرمـود: چقـدر در اینجـا توقـف داشـته ای؟ 

گفـت: >یـک روز یـا قسـمتی از یـک روز!<4 فرمـود: نـه، >یکصـد سـال درنـگ کـرده ای 

 صـد سـال اسـت کـه تـو مـرده ای و تـازه زنـده شـده ای!<.5 

>حـال، بنگـر بـه غـذا و نوشـیدنی ات ]کـه همـراه داشـتی پـس از گذشـت 

سـال ها[ هیچگونـه تغییـری نیافتـه اسـت<.6 

ِبى...  <. 
ْ
1. سوره بقره، آیۀ 260؛ >...َولكْن ِلیْطَمِئّنَ َقل

أماَتُه اهلُل ِمأَة عاٍم ُثّمَ َبَعَثُه<. 
َ
2. همان، آیۀ 259؛ >ف

ِبْثَت <.
َ
3. همان؛ >...کْم ل

 أْو َبْعَض يْوٍم<.
ً
ِبْثُت يْوما

َ
4. همان؛ >ل

ِبْثَت ِمأَة عاٍم<.
َ
5. همان؛ >...َبْل ل

ْه<.  ْم یَتَسّنَ
َ
ُظْر إلى  َطعاِمک َو َشراِبک ل ـْ ان

َ
6. همان؛ >ف
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صــد ســال گذشــته اّمــا آب میــوه و انجیــر بــه همــان کیفیــت اّول خــود باقــی 

ــر فاســد می شــود و آب میــوه هــم  اســت، و حــال آنکــه در میــان میوه هــا، انجیــر زودت

چنیــن اســت. آنــگاه: 

>نگاه به االغ خود کن ]که چگونه از هم متالشی گشته است[<.1 

و حـال آنکـه آن حیـوان، قابـل بقـاء اسـت و ممکـن اسـت سـالها بمانـد برخـالف 

میـوه و آبمیـوه کـه در انـدک زمانـی فاسـد می شـود و از بیـن مـی رود! اینجـا می بینیـم 

بـه عکـس شـده اسـت، بـا گذشـت صـد سـال، تغییـری در میـوه و آب میـوه حاصـل 

نشـده ولی االغ متالشـی شـده اسـت! حاال با چشـم خود ببین که ما همین االغی را 

کـه متالشـی شـده و اسـتخوانهایش پوسـیده اسـت چگونـه زنـده  می کنیـم!

>ببیـن؛ مـا اسـتخوان ها را چگونـه برمی داریـم و بـه هـم پیونـد می دهیـم و 

گوشـت بـر آن می پوشـانیم<.2 

در مقابـل چشـم او خداونـد ایـن کار را کـرد؛ یعنـی اسـتخوانهای پراکنـده را جمـع 

کـرد و گوشـت بـر آن پوشـانید و حیـوان زنـده  شـد. 

ایـن قّصـه در سـوره ی بقـره آمـده، اّمـا اسـم ُعَزیـر آنجـا بـرده نشـده اسـت ولـی در 

روایـات آمـده کـه همـو بـوده اسـت؛ البّته بعضـی گفته اند حضرت إرمیـا و یا حضرت 

ِخْضـر بـوده ولـی اکثـرًا حضـرت عزیـر را نشـان می دهنـد. حـال، چـون ُعَزیـر بـه ایـن 

صـورت مـرده و بعـد از صـد سـال زنـده شـده اسـت، یهـود گفته انـد او »ابـن اهلل« و پسـر 

د شـده 
ّ
خداسـت! نصاری  هم حضرت مسـیح را چون بدون پدر و فقط از مادر متول

اسـت، پسـر خـدا می داننـد. و هـر دو حـرف باطلـی را بـر زبـان می راننـد. 

ُظْر إلى  ِحماِرک<.  ـْ 1. سوره بقره، آیۀ  259؛ >َو ان
 .> 

ً
ْحما

َ
کیَف ُنْنِشُزها ُثّمَ َنكُسوها ل ِعظاِم 

ْ
ى ال

َ
ُظْر إل ـْ 2. همان؛ >َو ان
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مسیحیان و پسر خدا دانستن حضرت عیسی؟ع؟

و  ُعَزیــر  راســتی شــما  بــه  آیــا  بپرســیم:  فعلــی  و مســیحیان  یهودیــان  از  مــا  اگــر 

عیســی؟امهع؟ را فرزنــدان خــدا می دانیــد؟! ممکــن اســت بگوینــد: نــه! مــا آنهــا را پســر 

خــدا نمی دانیــم، بلکــه ایــن یــک مقــام و عنــوان تشــریفی اســت کــه بــرای آنهــا قائلیــم 

و از بــاب تکریــم و تعظیــم می گوییــم پســر خــدا هســتند، نــه اینکــه فرزنــد جــدا شــده ای 

از خــدا باشــند. 

مـا هـم می گوییـم: البّتـه اگـر مطلـب چنیـن بـود، مشـکلی نداشـتیم؛ زیـرا عنـوان 

تشـریفی بـه کسـی یـا چیزی دادن اشـکالی نـدارد. ما مسـلمان ها نیز اینگونـه عناوین 

اینکـه  بـا  یعنـی خانـه ی خـدا می نامیـم  بیـت اهلل،  را  مثـاًل کعبـه  را داریـم،  تشـریفی 

خـدا خانـه نمی خواهـد. خانـه را کسـی می خواهـد کـه خـود را از سـرما و گرما و آسـیب 

دزدان و درنـدگان در امـان نگـه دارد، خـدا کـه ترسـی از مخلوقـات خـود نـدارد. ایـن 

یـک عنـوان تشـریفی اسـت کـه بـا انتسـاب بـه خـدا، اثبـات شـرافت و عظمـت بـرای 

آن خانـه ی سـنگ و ِگلـی می شـود و یـا دربـاره ی امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می گوییـم: 

یـُد اهلل، َعیـُن اهلل و ُاُذُن اهلل، یعنـی دسـت خـدا، چشـم خـدا و گـوش خداسـت. مـا 

کـه العیـاذ بـاهلل  خـدا را جسـم مرکـب از دسـت و چشـم و گـوش نمی دانیـم، بلکـه ایـن 

بـرای آن حضـرت عظمـت و شـرافت قائـل  به عنـوان تشـریف اسـت و می خواهیـم 

شـویم و بگوییـم او مظهـر علـم و قـدرت خداسـت؛ یعنـی همانگونـه کـه خـدا عالـم 

بـه همـه چیـز و قـادر بـر همـه کار اسـت، علـی ؟ع؟ نیـز بـه ِاْذن خـدا چنیـن اسـت و یـا 

حضـرت امـام سیدالّسـاجدین ؟ع؟ در خطبـه ی شـریفه اش در مسـجد ُاَمـوی فرمـود: 

»من پسر مّکه و منٰی هستم، من پسر زمزم و صفا هستم«.1 

1. مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج  4، ص 168؛ »أَنا اْبُن َمكَة َو ِمنى، أَنا اْبُن َزْمَزَم َو َصفا«. 
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یعنـی در دامـن ایـن اماکـن قدسـّیه و شـعائر الهّیـه پـرورش یافتـه ام و یـا در دعـای 

ندبـه خطـاب بـه امـام عصـر؟جع؟ عـرض می کنیـم: 

عاِدیاِت«. 
ْ
وِر َو ال اِریاِت، یاْبَن الّطُ

ّ
ُمْحکماِت، یاْبَن یـس َو الذ

ْ
»یاْبَن طه َو ال

مقصـود اینکـه تـو مظهـر اسـرار سـوره های قـرآن و تجّسـم بخش حقایـق آسـمانی 

بـه  نـه تولیـدی کـه  و وحـی الهـی هسـتی. ایـن تعبیـرات، تعبیـراِت تشـریفی اسـت 

معنـای جـدا شـدن جسـمی از جسـم دیگـر باشـد. 

از »ابن  خالصه اینکه عنوان تشریفی اشکالی ندارد، ولی مقصود نیاکان شما 

اهلل«، این نبوده است، شما برای حفظ آبروی گذشتگانتان این گونه توجیه می کنید، 

چنانکه می بینیم خدا که به مقصود نیاکان شما آگاه تر از شماست، می فرماید: آنها 

به معنای حقیقی برای خدا فرزند قائل بودند، اگرنه مذّمتشان نمی کرد و گفتار آنها 

را مشابه گفتار مشرکان نمی دانست، چنانکه در آیه ی ذیل می خوانیم. 

حال در این میان، ما حرف چه کسی را قبول کنیم؟ آیا حرف شما را قبول کنیم 

تشریفًا  بلکه  نمی دانستند،  اهلل  ابن  را  مسیح  و  ُعَزیر  ما،  گذشتگان  می گویید:  که 

چنین می گفتند؛ یا حرف خدا را قبول کنیم که می فرماید: آنها واقعًا ُعَزیر و مسیح 

را پسر حقیقی خدا می دانستند؟ طبیعی است ما حرف خدا را قبول می کنیم که 

اهل کتاب را مذّمت کرده و گفتار آنها را به گفتار مشرکین تشبیه می کند و می فرماید: 

>یهود گفتند: ُعَزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح، پسر خداست. این 

سخنی است که با دهان خود می گویند و همانند گفتار کافران پیشین است<.1 

اگر عنوان ابن اهلل را تشـریفًا می گفتند خدا گفتارشـان را تشـبیه به گفتار مشـرکان 

نمی کـرد و نفرینشـان نمی فرمـود: >خـدا آنهـا را بکشـد<2 )چگونـه دروغ می گویند و به 

راه کـج می رونـد(«. ایـن آیه، شـرک اهـل کتاب را در عقیده، نشـان داد. 

واِهِهْم یضاِهُئوَن 
ْ
ُهْم ِبأف

ُ
َمِسیُح اْبُن اهلِل ذِلک َقْول

ْ
صاَری ال ِت الّنَ

َ
يٌر اْبُن اهلِل َو قال یُهوُد ُعَز

ْ
ِت ال

َ
1. سوره توبه، آیۀ 30؛ >َو قال

کَفُروا ِمْن َقْبُل...<. ِذيَن 
َّ
 ال

َ
َقْول

كوَن<.
َ
ُهُم اهلُل أّنى  يْؤف

َ
2. همان؛ >قاَتل
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مبارزه با نور دین خدا !

هـر کـس کـه گنـاه می کنـد و بـر خالف دین گام برمـی دارد، در حقیقـت با خاموش 

کننـدگان نـور دیـن خـدا همـکاری می کنـد! کسـی کـه ربـا یـا رشـوه می خـورد هدفـش 

ایـن اسـت کـه آیـه ی ربـا و رشـوه را از قـرآن بـردارد و رباخـواری و رشـوه خواری را حـالل 

کارشـان بی تقـوا  و  و در کسـب  و بی عّفتـی می کننـد  گنـاه  کـه بی پـروا  کنـد. کسـانی 

کریـم  قـرآن  کـه  اسـت  درسـت  هسـتند.  قـرآن  نـور  کننـدگان  خامـوش  جـزء  هسـتند 

امیـدواری می دهـد کـه مطمئـن باشـید، نـور خـدا با بـاد دهان خاموش نمی شـود ولی 

بایـد دیـد مـا چقـدر از آن نـور اسـتفاده می کنیـم، ممکن اسـت تا روز قیامـت، نور باقی 

باشـد-که هسـت -ولـی مـا پـس از شـصت- هفتـاد سـال عمـر دنیایـی خـود، هیـچ 

بهـره ای از آ ن نبـرده باشـیم. 

بـا هـم اشـتباه کنیـم؛ بدانیـم کـه الزمـه ی حتمـی  نبایـد  را  ایـن دو مطلـب  پـس 

محفـوظ مانـدن نـور خـدا، بـه سـعادت رسـیدن مـا نیسـت، بلکـه سـعادت مـا در گـرو 

فّعالیـت خـود مـا در راه حفـظ نـور دیـن خـدای ماسـت. 

خاموش کننده ی نور خدا !

از اّول پیدایـش اسـالم و قـرآن می بینیـم میدان هـای جنـگ بـا ایـن دیـن بـه میـان 

آمـد. در زمـان خـود پیامبـر اکـرم؟ص؟ چقـدر جنـگ بوجـود آوردند. در مـدت همان ده 

سـالی کـه پیامبـر؟ص؟ در مدینـه بـود، نزدیـک 80 سـریه و غزوه با مشـرکان و اهل کتاب 

پیـش آمـد کـه بـا ِجـّد تمـام می کوشـیدند نـورش را خامـوش کنند و نتوانسـتند. 
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بعـد از پیامبـر اکـرم؟ص؟ مخالفت هـا شـّدت پیـدا کـرد؛ حّتـی همـان کسـانی کـه 

نـان اسـالم و پیامبـر را می خوردنـد و بـه عنـوان خلیفـه ی پیغمبـر، بـر اّمـت اسـالمی 

حکومـت می کردنـد بـا اسـالم و پیامبـر می جنگیدنـد. مگـر معاویـه نبـود کـه بیسـت 

سـال بـه قـول خـودش، خالفـت اسـالمی داشـت و جـای پیغمبـر نشسـته بـود و نـان 

پیامبـر را می خـورد ولـی در عیـن حـال بـه همفکـرش، مغیـرة بـن شـعبه می گفت: من 

از ایـن کاری کـه ایـن مـرد هاشـمی ) منظـورش پیامبـر اکـرم ؟ص؟ بود( کرده رنـج می برم! 

اسـم خـودش را در کنـار اسـم خـدا در فصـول اذان گنجانـده و صبـح و ظهـر و شـب 

در مأذنه هـا فریـاد می کشـند و اسـم او را بـه عظمـت می برنـد و می گوینـد: » أشـهد أّن 

محّمـدًا رسـول اهلل«؛ ابوبکـر و عمـر و عثمـان آمدنـد و رفتنـد و اثـری از آنهـا باقی نماند، 

اّمـا ایـن مـرد هنـوز اسـمش باقـی مانـده! مـن می کوشـم آن را از بیـن ببـرم: »إاّل َدْفنـًا 

َدْفنـًا« تـا نـام او را دفـن نکـرده و شـخصّیتش را از بیـن نبـرم، آرام نخواهـم گرفـت!!

ایـن آدمـی بـود کـه نـان پیامبـر را می خـورد و در عیـن حـال کمـر بـه از بیـن بـردن نام 

پیامبر بسـته بود. پس از او هم پسـرش، یزید که آمد دیگر بدترشـد و بغض و دشـمنی 

خـود را علنـی کـرد! اگـر معاویـه ایـن حرف هـا را در خلـوت مـی زد، او در مجلـس عـام 

علنـًا شـراب خـورد و شـعر کفرآمیـز خـود را بـه زبـان آورد که: 

وحـی چـه؟ جبرئیـِل چـه؟ قـرآِن چـه؟ سـلطنتی بـود کـه مّدتـی بازیچـه ی دسـت 

بنی هاشـم بـود و اینـک بـه مـا رسـیده اسـت.1 

بعـد از او هـم بنی مـروان و بنی امیـه آمدنـد و 90 سـال اسـالم را کوبیدنـد. بعـد از 

آنهـا بنـی عّبـاس آمدنـد و بدتـر از آنهـا قریـب پانصـد سـال حکومـت کردنـد و اسـالم را 

تـا آنجـا کـه می توانسـتند دگرگـون نمودنـد. پـس از آن سـالطین تـا تـار و مغـول آمدنـد 

و بـا حمـالت وحشـیانه ی خـود چـه ویرانگری هـا و کشـتارها کـه نکردنـد تـا نوبـت بـه 

دژخیمـان اروپـا رسـید و آنـان نیـز بـا شـعله ور سـاختن نائـره ی جنگ هـای صلیبـی، 

» 
َ

ک جاَء َو ال َوْحى َنَزل
َ
ال * * * َمل

َ
ک ف

ْ
ُمل

ْ
ِعَبْت هاِشُم ِبال

َ
1. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج  1، ص 191؛ »ل
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جمعیت ها به خاک و خون کشـیدند و کتابخانه ها سـوزاندند. تمام هدف، این بود 

کـه قـرآن را بسـوزانند و نـور خـدا را خامـوش سـازند:1 اّمـا نشـد که نشـد، همه پوسـیدند 

و رفتنـد!! همـه را در دل خـاک پوسـاندیم و از بیـن بردیـم2 و آن همـه سـلطنت ها و 

حکومت هـا را قّصـه و داسـتان کـرده و در البـه الی کتـب باقی گذاشـتیم. اّما این قرآن 

کتاب آسـمانی اسـالم اسـت که در آسـمان عّزت و جاللت همانند خورشـید فروزان 

می تابـد و اعـالم مـی دارد: 
>ما خود، قرآن را نازل کرده و خود نیز نگهبان آن هستیم!<.3

>ای رسول مکّرم ! ما خواسته ایم تو را بلندآوازه ات سازیم!<.4

 آری مگر کسی می تواند باال ُبرده ی ما را پایین بیاورد. 

ت َپسرفت مسلمانان از نظر معنوی
ّ

عل

نقص بزرگ ما این است که در سه مورد مشکل داریم. 

اّواًل: دربـاره ی مـرگ نمی اندیشـیم و واقعـًا مجـال فکـر در مسـأله ی مـرگ را در خـود 

می گوییـم:  مـا  اسـت،  ُمـرده  شـخص  فـالن  می کننـد  اعـالم  کـه  گاهـی  نمی یابیـم. 

عجـب! او هـم ُمـرد؟! خـدا رحمتـش کنـد؛ خیـال می کنیـم مـرگ مـال دیگران اسـت 

و مـا بنـا نیسـت کـه بمیریـم. 

دیگـران هـم تصادفـًا یکـی سـکته می کنـد و دیگـری سـرطان می گیـرد و سـّومی بـا 

واِهِهْم<.
ْ
یُدوَن أْن یْطِفُؤوا ُنوَر اهلِل ِبأف 1. سوره توبه، آیۀ 32؛ >يِر

ٍق...<.  ُمَمّزَ
َ

کّل ْقناُهْم  ناُهْم أحاِدیَث َو َمّزَ
ْ
َجَعل

َ
2. سوره سبأ، آیۀ 19؛ >...ف

حاِفُظوَن<. 
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
کَر َو إّن ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
3. سوره حجر، آیۀ 9؛ >إّن

ک ِذکَرک<. 
َ
ْعنا ل

َ
4. سوره شرح، آیۀ 4؛ >َو َرف
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ماشـین تصـادف می کنـد و می میـرد، اّمـا مـا کـه مبـّرا از ایـن جریاناتیـم، سـخن مـرگ 

گاهـی مثـل ِوز ِوز مگسـی از کنـار گـوش ما رد می شـود، اّما در جـان ما اثری نمی گذارد. 

از امام صادق؟ع؟ منقول است که: 

»خـدا هیـچ امـِر یقینـی خالـی از شـک را خلـق نکـرده کـه شـبیه تر از مـرگ 

باشـد بـه شـک خالـی از یقیـن ]بـا آن کـه مرگ یقینی اسـت ولی مـردم با آن 

طـوری رفتـار می کننـد کـه گویـی دربـاره ی آن شـک دارنـد[«.1 

ثانیـًا: مـا دربـاره ی دنیـا بیـش از حـّد ضـرورت دوندگـی می کنیـم. بـا آن کـه اکثـرًا 

وسـائل زندگـی بـه قـدر کفایـت داریـم، اّمـا روح قناعـت و اکتفـا به هـم آنچه کـه داریم، 

نداریـم وعلی الـّدوام در فکـر تکاثـر و افـزودن هسـتیم و تـا دم مـرگ هم از ایـن فکر بیرون 

نمی رویـم، همانگونـه کـه قـرآن می فرمایـد: 

>افزون طلبـی سـرگرمتان کـرده اسـت تـا بـه دیـدار قبرهـا برویـد و ناچـار دل 

برکنیـد<.2 

ثالثًا: ما در امر گناه و معصیت بی پروا هستیم. 

این سه نقص بزرگ ماست که عاقبت ما را به بدبختی می کشاند: 

فکر نکردن درباره ی مرگ. 

دنبال دنیا دویدن بیش از حّد ضرورت. 

بی پروا بودن در امر گناه و معصیت. 

کالهبـرداری  و  رشـوه گیری  و  رباخـواری  از  مسـلمان  مـردم  می بینیـم  کـه  چنـان 

اصـاًل ابایـی ندارنـد و بـه وضـع وحشـتناکی ایـن گناهان و صدهـا نظائر آنهـا، در میان 

مسـلمانان، در حـال پیشـروی اسـت. 

َمْوِت«.
ْ
 ال َشک ِفیِه أْشَبَه ِبَشک ال یِقیَن ِفیِه ِمَن ال

ً
َق اهلُل یِقینا

َ
1. الوافى، ج 24، ص 191؛ » ما َخل

َمقاِبَر <.
ْ
ْرُتُم ال ى  ُز كاُثُر * َحّتَ کُم الّتَ ها

ْ
2. سوره تكاثر، آیات 1 و 2؛ >أل
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منشأ عّزتمندی و قدرتمندی مسلمانان در صدر اسالم

ایـن انقالبـی کـه در عـرب پیـدا شـد عجیـب اسـت. وقتـی لشـکر مسـلمانان بـه 

ایـران حملـه کردنـد ایرانیـان باورشـان نمی شـد کـه عـرب چنـان قدرتـی پیـدا کنـد که 

ـت نیرومنـد بجنگـد. خیـال می کردنـد آنهـا گرسـنه مانده اند 
ّ
بتوانـد بـا ایـن کشـور و مل

لشـکر  فرمانـده ی  کـه  فّرخـزاد  لـذا رسـتم  و  آورده انـد  و جـو هجـوم  گنـدم  بـه خاطـر  و 

عجـم بـود، کسـی را فرسـتاد کـه از جانـب فرمانـده ی لشـکر عـرب نماینـده ای بیایـد 

بـود. رسـتم گفـت:  بـن عامـر«  بـا او صحبـت کنـد. آن کسـی کـه آمـد ظاهـرًا »ربعـی 

مـا می دانیـم کـه شـما از شـّدت فقـر و تنگدسـتی بـه مـا حملـه کرده ایـد. مـا کوتاهـی 

کرده ایـم و بـه شـما نـان و آب نرسـانده ایم. »ربعـی« تبّسـمی کـرد و گفـت: نـه، شـما 

مـا  آن دیگـر  بـرای شـکم می جنگـد  بودیـد  کـه شـنیده  آن عربـی  اشـتباه می کنیـد. 

نیسـتیم. جملـه ی عجیبـی گفـت: 
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»ما مأموران خدا و فرسـتاده  های او هسـتیم. آمده ایم شـما را از بشرپرسـتی 

به خداپرسـتی برسـانیم. آمده ایم تا بسـاط ظلم و سـتم شاهان را برچینیم 

و بساط عدل اسالمی را در عالم بگسترانیم«.1 

ایرانیـان تعّجـب کردنـد از ایـن فکـر انقالبـی کـه در عرب پیدا شـده و این فرهنگ 

کـه فرهنـگ الهـی و آسـمانی اسـت، بـرای آنهـا تعّجـب آور بـود. پیامبراکـرم؟ص؟ یـک 

بـه اسـالم گرایـش پیـدا  پیشـگویی هـم داشـته اند. می فرماینـد: شـما قبـل از اینکـه 

کنیـد، ذلیـل بودیـد. خداونـد شـما را بـه عـّزت رسـاند اّمـا تـرس مـن، ایـن اسـت کـه 

ـت برگردیـد. 
ّ
شـما بعـدًا در اثـر نافرمانـی از احـکام خـدا بـه همـان ذل

قـول  از  الِفَتـن«  َو  »َالَمالِحـم  کتـاب  در  طـاووس  سـّیدبن  مرحـوم  را  جملـه  ایـن 

رسـول اکـرم؟ص؟ نقـل می کننـد کـه فرمـود: بـه همیـن زودی پیـش می آیـد کـه اّمت هـا 

ت هـای عالـم بـه شـما حملـه می آورنـد و یکدیگـر را بـرای کوبیـدن شـما دعـوت 
ّ
و مل

دعـوت  غـذا  کاسـه ی  خـوردن  بـرای  را  یکدیگـر  گرسـنگان  کـه  آنگونـه  می کننـد 

می کننـد.2 بعضـی از اصحـاب گفتنـد: یـا رسـول اهلل! چطـور می شـود؟ یعنـی مـا آن 

روز از نظـر تعـداد کـم می شـویم؟3 چـون عـّده ی مـا کـم می شـود، ایـن طـور خوردنـی و 

بلعیدنـی می شـویم؟ فرمودنـد: نـه؛ بلکـه در آن روز، زیاد هـم خواهید بود.4 )جمعّیت 

مسـلمانان از یـک و نیـم میلیـارد نفـر هـم بیشـتر خواهـد بـود(. 

بی مغز(.  و  )پوچ  می شوید.5  سیل  روی  کف  و  خاشاک  مانند  شما  روز  آن  ولی 

دل ها از اطمینان و ایمان خالی می شود. مانند پر کاهی می شوید که هر موجی آن را 

نیا ِالى  َسَعِتها َو ِمن 
ُ

1. داستان راستان، ج 1، ص 129؛ »اهلل جاَء ِبنا َو َبَعَثنا ِلُنخِرَج َمن یشاُء ِمن ِعباِدِه ِمْن ضیِق الّد
ْدیاِن ِالى َعدِل ااِلْسالم«.

َ
َجوِر اال

ى َقْصَعِتها«.
َ
ة ِال

َ
کل

َ
کما َتداَعى اال َمُم 

ُ
یكُم اال

َ
ْن َتداعى َعل

َ
2. لسان العرب، ج  14، ص 262؛ »يوِشک ا

 اهلل«.
َ

ٍة َنْحُن يوَمِئٍذ یا َرُسول
َّ
3. مسند الشامیین، ابوالقاسم الطبرانى، ج 1، ص344؛ »ِمن ِقل

کثیٌر«. نُتم يوَمِئٍذ 
َ
4. دالئل االمامة، ج 1، ص 404؛ »َبل ا

یل«.  کُغثاِء الّسَ كم ُغثاٌء  5. مسند الشامیین، ابوالقاسم الطبرانى،ج 1، ص 344؛ »لكّنَ
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می غلتاند و با هر نسیمی دگرگون می گردد. خداوند هیبت شما را از دل دشمنانتان 

می دارد  بر  دشمن  دل  از  را  شما  ُرعِب  می افکند.  سستی  شما  دل  در  می دارد.1  بر 

و در دل شما سستی می افکند.2 عرض کردند: آن سستی چیست3 که در دل ما 

مسلمانان می افتد؟ فرمود: دنیازدگی و حّب دنیا در شما پیدا می شود. مجذوب 

دنیا و مرعوب مرگ می شوید.4 از مرگ می ترسید و خود را به دامن دنیا می افکنید. 

این حالت که در شما به وجود آمد، هیبت شما از دل دشمن برداشته می شود و َوْهن 

و سستی در دلهای شما می افتد. در نتیجه مانند کف و خاشاک سیالب می شوید. 

مسـلمانان  کنونـی  دنیـای  در  روزگار  آن  در  پیامبـر  جمـالت  ایـن  بـارز  مصـداق 

تحّقق یافته اسـت. دنیایی که این جمعّیت عظیم مسـلمین بیشـتر از یک میلیارد 

اّتحـاد  هـم  بـا  قـدر  آن  حـال  عیـن  در  ولـی  اسـت.  داده  جـای  خـود  در  را  مسـلمان 

ندارنـد کـه کمتریـن کمـک الزم را بـه مسـلمانان فلسـطین -کـه غـرق در بـال و گرفتاری 

هسـتند- برسـانند و آنها را از چنگ دشـمن برهانند. اگر به آنچه که رسـول خدا؟ص؟ 

فرمـود توجـه کردیـم عّزتمنـدی و قدرتمنـدی مجّددًا نصیب مسـلمانان خواهد شـد.

کرم؟ص؟ پیش بینی آینده ی اّمت اسالم از نگاه رسول ا

رسـول اکـرم؟ص؟ بـه حضـرت امیـر؟ع؟ فرمـود: در آینـده مـردم بـا اموالشـان5 مـورد 

امتحـان قـرار می گیرنـد تا مشـّخص شـود که اموالشـان را به چه مصرفی می رسـانند؟ 

َمهاَبَة ِمْنكْم«.
ْ
کُم ال 1.جامع االصول فى احادیث الرسول، ج 10، ص 28؛ »َو َسیْنَز َعّنَ اهلل ِمن ُصُدوِر َعُدّوِ

وِبكُم الَوْهَن«.
ُ
ّنَ ِفى ُقل

َ
یْقِذف

َ
2. همان؛ »َو ل

 اهلل َو َما الَوْهُن«.
َ

3. همان؛  »یا َرُسول
َموِت«.

ْ
کراِهیُة ال ْنیا َو 

ُ
4. همان؛ »ُحّبُ الّد

َقْوَم َسیْفَتُنوَن ِبأْمواِلِهْم«.
ْ
 ال

َ
5. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 220؛ »یا َعِلى ِإّن
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بعضـی هسـتند کـه سـر خـدا مّنـت1 می گذارنـد کـه مـا مسـلمانیم. در ایـن دنیـای بد، 

مـا چـه کارهـای خوبـی می کنیـم؛ متدّینیـم. از خشـم خـدا نمی ترسـند2 و بـه پنـدار 

خـود آرزوی رحمـت خـدا دارنـد. طبـق فرمـان عمـل نمی کننـد و در عیـن حـال توّقـع 

نایـل  بـه بهشـت خـدا هـم  نافرمانی هـا و معصیت کاری هایشـان  آن  تمـام  بـا  دارنـد 

شـوند. مردمـی می شـوند کـه حرام هـا3 را بـا شـبهه انگیزی ها در میان خودشـان حالل 

می کننـد. رشـوه می خورنـد و آن را بـه عنـوان هدیـه،4 حـالل می داننـد. می گوینـد ایـن 

هدیـه اسـت، اّمـا در واقـع رشـوه اسـت. 

ربـا می خورنـد بـه عنـوان بیـع5 و فـروش. می گوینـد مـا خریـد و فـروش می کنیـم. 

معاملـه می کنیـم. مـن یـک میلیـون می فروشـم بـه یـک میلیـون و دویسـت. در واقـع 

را فـروش می گـذارد. می گویـد مـن  را بدهـد و بیشـتر بگیـرد. اسـمش  می خواهـد آن 

قـرض نمی دهـم تـا ربـا باشـد؛ می فروشـم. اگـر یـک میلیـون قرض مـی دادم و دویسـت 

تومـان اضافـه می گرفتـم، ربـا بـود. آیـا انصافـًا کـدام عاقلـی اسـت کـه این گونـه معامله 

معاملـه  ایـن  آیـا  کنـد؟  معاوضـه  میلیـون  یـک  بـا  را  دویسـت  و  میلیـون  یـک  کنـدو 

نیسـت؟  سـفیهانه 

اگـر شـما راسـت می گوییـد دوسـتان مـا هسـتید، ببینید مـا چه کار می کنیم شـما 

نیـز همـان کار را بکنیـد.6  ورع داشـته باشـید، پرهیـزگار7 باشـید. ایـن قـدر بی پـروا و 

بی تقـوا نباشـید. ایـن کار مـا نیسـت. شـما بـه دنبـال مـا هسـتید. کاری نکنیـد کـه روز 

ِهم«. ّبِ ى َر
َ
وَن ِبِدیِنِهْم َعل 1. همان؛ »َو یُمّنُ

ْوَن َرْحَمَتُه َو یأَمُنوَن َسْطَوَتُه«. 2. همان؛ »َو یَتَمّنَ
كاِذَبِة«.

ْ
ُبَهاِت ال

ُ
وَن َحَراَمُه ِبالّش

ُّ
3. همان؛ »َو یْسَتِحل

َهِدیِة«.
ْ
ْحَت ِبال ِبیِذ َو الّسُ َخْمَر ِبالّنَ

ْ
وَن ال

ُّ
یْسَتِحل

َ
4. همان؛ »... ف

َبیِع«.
ْ
َبا ِبال 5. همان؛ »َو الّرِ

یْعَمْل ِبَعَمِلنا«.
ْ
ل

َ
نا ف َحّبَ

َ
6. بحار األنوار، ج  10، ص 92؛ »َمْن ا

َوَرِع«.
ْ
7. تحف العقول، النص، ص 104؛ »َو یْسَتِعْن ِبال
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قیامـت نتوانیـم شـما را شـفاعت1 بکنیـم و از خدا برای شـما طلـب رحمت کنیم. ما 

را در امـر شـفاعت بـه رنـج و تعـب نیفکنیـد. ایـن کارهایی2 که شـما می کنید، باعث 

می شـود که در روز قیامت، نتوانیم شـما را شـفاعت کنیم. خودتان را نزد دشـمنانتان 

رسـوا نکنیـد.3 خـود را مفتضـح نسـازید. مبـادا روز قیامـت دیگـران بگوینـد: شـما بـه 

دنبـال امـام صـادق؟ع؟ بودیـد، اّمـا کارهـای شـما مثـل کارهـای مـا بـوده. خـود را در 

میـان مـردم رسـوا نکنیـد. مراقب باشـیم مـا اینگونه نباشـیم.

ضمنـًا رسـول اکـرم؟ص؟ در یـک پیشـگویی سـخت تـکان دهنـده دربـاره ی اّمـت 

اسـالم فرمـوده اسـت: 

»دیـری نمی گـذرد کـه اّمت هـای دنیـا یکدیگـر را بـرای حملـه و هجـوم بـر 

شـما فراخواننـد؛ آنگونـه کـه جمعـی بـر سـر یک کاسـه ی غذا جمع شـوند 
و همدیگـر را بـرای خـوردن آن دعـوت کننـد«. 4

ـت انـدک بـودن جمعیـت آن روز مـا خواهـد بـود؟ 
ّ
کسـی پرسـید: آیـا ایـن بـه عل

فرمـود: نـه، آن روز شـما خیلـی هـم زیـاد خواهیـد بـود )چنـد صـد میلیـون، بیـش از 

دومیلیـارد جمعّیـت(، ولـی همچـون زبالـه و خـس و خاشـاکی می شـوید کـه سـیل 

همـراه خـود بـه هـر طـرف می بـرد )جمعیتـی بی ریشـه و بی اسـاس، دل هـا خالـی از 

ایمـان و اطمینـان؛ ماننـد خاشـاک روی سـیل، بـا هـر موجـی می غلتیـد و بـا هـر بـادی 

فرمـود:  بعـد  متالشـی می شـوید(؛ 

»خداوند هیبت شما را از دل دشمن برمی دارد و دیگر از شما نمی ترسند 
و خدا سستی را در دل شما می افکند«. 5

ِقیاَمة«.
ْ
كْم يْوَم ال

َ
فاَعة ل

َ
ِب الّش

َ
1. تحف العقول، النص، ص 104؛ »ال ُتْعیونا فى َطل

ْمُتْم«.
َ

2. همان؛ »ِبَسَبِب ما َقّد
کْم«. ْنُفَسكْم ِعْنَد َعُدّوِ

َ
3. تحف العقول، النص، ص 105؛ »ال َتْفَضُحوا ا

ُة ِالى  َقْصَعِتها«.
َ
کل

َ ْ
کما َتداعى اال َمُم 

ُ ْ
یكُم اال

َ
ْن َتداعى َعل

َ
4. لسان العرب، ج  14، ص 262؛ »يوَشک ا

ّنَ 
َ
یْقِذف

َ
َمهاَبَة ِمْنكْم َو ل

ْ
کُم ال 5. جامع االصول فى احادیث الرسول، ج 10، ص 28؛ »َو َسیْنَزَعّنَ اهلُل ِمْن ُصُدوِر َعُدّوِ

َوْهَن«.
ْ
وِبكُم ال

ُ
فى ُقل
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شما سست می شوید و آنها هم در برابر شما جری و گستاخ می گردند. گفتند: چرا 

تش چیست؟ فرمود: دلبستگی به دنیا و ترس از مرگ در شما 
ّ
سست می شویم؟ عل

پیدا می شود1 )در نتیجه، سست می شوید. وقتی که سست شدید، آن گرسنه ها 

دور کاسه ی غذا جمع می شوند و برای بلعیدن شما همدیگر را فرا می خوانند(. 

اشـاره  نیـز  ناشـناختهی مسـلمانان  بـه دشـمنان  کریـم  قـرآن  در  متعـال  خداونـد 

می فرمایـد: نمـوده 

>شــما عــالوه بــر دشــمنان شــناخته شــده، دشــمنانی داریــد کــه آنهــا را 
می شناســد<.2 را  آنهــا  خــدا  ولــی  نمی شناســید؛ 

دشـمنان شـناخته شـده معلومنـد: یهـود و نصـاری و مشـرکین. منظـور از دشـمن 

و  دشـمنند  دیـن  بـا  واقـع  در  منافقـان  چـون  اسـت.  منافقیـن  احتمـااًل  ناشـناخته، 

دنبـال فرصـت می گردنـد تـا دیـن را از بیـن ببرنـد؛ ولـی تظاهـر بـه اسـالم می کننـد. 

در مسـجد و جلسـات شـما حضـور پیـدا می کننـد؛ شـعارهای داغ هـم می دهنـد؛ 

اینهـا  بـاورش نمی شـود کـه  حرف هـای فریبنـده هـم می  زننـد؛ آن چنـان کـه آدم 

قـرآن هـم می فرمایـد:  نباشـند.  مسـلمان 

>... در میـان اهـل مدینـه کسـانی هسـتند کـه بـر اسـاس نفاق از حـق تمّرد 

می کننـد. تـو آنهـا را نمی شناسـی و مـا آنهـا را می شناسـیم...<.3 

وضع  می بینی،  را  آنها  تو  وقتی  که  دارند  خوبی  ظاهر  چنان  >اینها 

ظاهرشان تو را به شگفتی وا می دارد. وقتی حرف می زنند، چنان شیرین 
اب سخن می گویند که تو هم به سخنانشان گوش فرا می دهی<.4

ّ
و جذ

َمْوِت«.
ْ
کراِهیة ال ْنیا َو 

ُ
1. همان؛ »ُحّبُ الّد

ُمُهْم<.
َ
ُموَنُهُم اهلُل یْعل

َ
2. سوره انفال، آیۀ 60؛ >َو آَخريَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعل

ُمُهْم...<.
َ
ُمُهْم َنْحُن َنْعل

َ
فاِق ال َتْعل ى الّنِ

َ
َمِدیَنِة َمَرُدوا َعل

ْ
3. سوره توبه، آیۀ 101؛ >... َو ِمْن أْهِل ال

وا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم...<.
ُ
4. سوره منافقون، آیۀ 4؛ >َو إذا َرأیَتُهْم ُتْعِجُبک أْجساُمُهْم َو إْن یُقول
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«؛ دشـمن واقعـی تـو  َعـُدّوُ
ْ
در پایـان بـه رسـول اکـرم؟ص؟ هشـدار می دهـد کـه: »ُهـُم ال

همین هـا هسـتند و از آن دشـمن شـناخته شـده هـم بدترنـد. 
>از اینها برحذر باش، خدا اینها را بُکشد. چرا به راه کج می روند؟<.1

آری فتنـه و فسـاد منافقیـن از کّفـار بیشـتر و باالتـر اسـت و بایـد سـخت مراقـب 

بـود. آنهـا  خائنانـه ی  حـرکات 

مسلمانان و نمایش قدرت در مقابل دشمنان

گاهـی انسـان فکـر می کنـد، حیـف از ایـن قـرآن کـه بـه دسـت مـا رسـیده اسـت! 

انـزوا  کنـج  بـه  مـا  میـان  در  کـه  عّزت بخـش  سـیادت آور  دسـتورهای  ایـن  از  حیـف 

خزیـده اسـت! می ترسـیم بـه جـرم کفـران ایـن نعمـت ُعظمـا چوبمـان بزننـد؛ شـاید 

نمی فهمیـم.  و  می زننـد  هـم 

در دیـن مقـّدس مـا قمـار حـرام اسـت. بـرد و باخـت و شـرط بنـدی مالـی، در هـر 

کاری کـه باشـد، حـرام اسـت؛ چـه بـا آالت قمـار چـه بـا غیـر آالت قمـار. ولـی ایـن 

بـرد و باخـت در دو جـا اسـتثنا شـده اسـت و جایـز اسـت: در َسـبق و ِرمایـه؛ یعنـی در 

اسب سـواری و تیـر انـدازی. در کتاب هـای فقهـی مـا، در ردیـف کتـاب نمـاز و روزه و 

حـّج، کتـاب َسـبق و ِرمایـه آمـده اسـت. یعنی جایز اسـت اسب سـواری و تیـر اندازی 

را، کـه نوعـی آمـوزش نظامـی اسـت، بـه مسـابقه بگذاریـد و هـر کس برنده شـد مبلغی 

بـه او داده شـود. در شـرع مقـّدس، ایـن بـرد و باخـت مالـی، از آن جهـت کـه سـبب 

نیرومنـدی اّمـت اسـالمی می شـود، جایـز اسـت. 

كوَن<.
َ
ى  يْؤف

َ
ّن

َ
ُهُم اهلُل ا

َ
ْرُهْم قاَتل

َ
اْحذ

َ
1. سوره منافقون، آیۀ 4؛ >ف
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کوبنـده  شـعار  دشـمن  گـروِه  وقتـی  اسـت:  فرمـوده  شـعار،  موضـوع  در  حّتـی 

می دهنـد تـا روحیـه ی شـما را تضعیـف کننـد، شـما هـم در مقابـل آنهـا شـعارهای 

کوبنـده بدهیـد. در جنـگ ُاُحـد نقـل شـده اسـت کـه ابوسـفیان بـه پیروانـش دسـتور 

بزننـد:  فریـاد  داد 

ُل ؛1  ْعَل ُه�بَ
ُ
ُل، � ْعَل ُه�بَ

ُ
�«

بلند مرتبه باد هبل، زنده و پاینده باد هبل«. 

ب، 
ّ
ُهبل بت بزرگشان بود. رسول اکرم؟ص؟ هم به عمویشان عّباس بن عبدالمطل

باالی  دادند  دستور  است،  داشته  بلند  صدایی  و  بوده  الّصوت  جهیر  مردی  که 

ٰی  
َ
، َاهلُل َاْعل

ُ
ٰی  َو َاَجّل

َ
بلندی برود و فریاد بزند، دیگران نیز هم صدا با او بگویند: »َاهلُل َاْعل

ی  ی َو ال ُعّزَ ُعّزَ
ْ
َنا ال

َ
«؛ ابوسفیان و پیروانش دوباره شعار دادند و گفتند: »َنْحُن ل

ُ
َو َاَجّل

کْم«؛ ما بت عّزی داریم و شما عّزی ندارید. پیامبر؟ص؟ فرمود شما هم داد بزنید: 
َ
ل

کم؛2
َ
ی ل

َ
ا َو لا َمْول �ن �ی

َ
»�هلُل َمْول

اهلل موال و تکیه گاه ماست، شما موال و تکیه گاه ندارید«. 

قـّوت کنیـد. هرگـز  و  نیـرو  از هـر طریـق ممکـن، شـما اظهـار  یعنـی در هـر حـال، 

و  نورالّثقلیـن  تفسـیر  اینکـه  عجیب تـر  و  نکنیـد  ضعـف  اظهـار  بیـرون  و  درون  در 

اسـت:  فرمـوده  کـه  کرده انـد  نقـل  صـادق؟ع؟  امـام  از  را  روایتـی  تفسـیرالمیزان 

»محاسن خود را سیاه کنید«.3 

از جملـه مظاهـر قـّوت و نیـرو کـه سـربازان اسـالم بایـد رعایت کنند، این اسـت که 

در جبهه ی جنگ محاسـن خود را با رنگ سـیاه خضاب کنند. چون ممکن اسـت 

پیرمردهـای مؤمـن بـه جبهـه آمده باشـند و دشـمن وقتی آنها را ببیند، احسـاس کند 

1. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 15، ص 791.
2. تفسیر نمونه، ج 4، ص 144. 

واِد«. َخضاُب ِبالّسَ
ْ
3. روضة المتقین، ج 1، ص 318. »َو ِمْنُه ال
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کـه نیروهـای اسـالم پیـر و ضعیـف و ناتواننـد و طبعـًا در خـود احسـاس قـّوت کنـد و 

لـذا فرمـود: محاسـن را سـیاه کنیـد و جوان نمـا شـوید؛ طـوری که آنها حّتـی در صورت 

شـما مـوی سـفید هـم نبیننـد و شـما را پیـر و ضعیـف و ناتوان تصـّور نکنند. 

جـوان پیرنمـا زشـت اسـت. جوانـی کـه دائـم نالـه می کنـد و در راه رفتـن از خـود 

اسـتواری نشـان نمی دهـد، اعـالم می کنـد کـه مـن بـه درد کاری نمی خـورم. ولـی پیـر 

را  ولـی مثـل شـیر اسـت هرگـز خـودش  پیـر اسـت،  اگرچـه  جوان نمـا خـوب اسـت. 

نمی انـدازد. بـا گـردن افراشـته راه مـی رود و سـینه سـپر می کنـد. 

در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه مــردی خدمــت امــام حســین؟ع؟ رســید. 

آقــا،  کــرد:  ســؤال  کرده انــد.  خضــاب  را  محاسنشــان  ایشــان  کــه  کــرد  مالحظــه 

بــه محاسنشــان کشــیدند   شــما محاســنتان را رنــگ کرده ایــد؟ حضــرت دســتی 

و فرمودند: 

»رسـول خـدا در یکـی از جنگ هـا بـه سـربازانی کـه موهایشـان سـپید بـود 

دسـتور داد شـما مـوی سـپیدتان را رنـگ کنیـد تـا بدیـن وسـیله در مقابـل 

مشـرکان توانـا گردیـد«.1 

دین مقّدس این مقدار از دّقت روانی را هم در نظر دارد، تا چه رسد به مراحل 

عالی تر. به فرموده ی یکی از مفّسران واقعًا جای آن دارد که بگوییم آیه ی: 

>برای مقابله با دشمن تا آنجا که می توانید نیرو و امکانات فراهم نمایید<.2 

باید یک شعار اصلی و اساسی باشد و مسلمانان آن را بنویسند و بر سر در تمام 

مؤّسسات و سازمان هایی که دارند، نصب کنند. کشاورزان، صنعتگران، گویندگان 

و نویسندگان، همه بر سردر مؤّسسه هایشان این تابلو را نصب کنند. 

شــوند؛  قــوی  شــوند؛ صنعتگرهــا  قــوی  کشــاورزها  بشــوید.  قــوی  تــا می توانیــد 

ُمْشِرکیَن«. 
ْ
ى ال

َ
َواِد ِلیْقَووا ِبِه َعل  اهلِل  ؟ص؟  ِفى َغَزاٍة َغَزاَها أْن یْخَتِضُبوا ِبالّسَ

ُ
کافى، ج  6، ص 481؛ »أَمَر َرُسول  .1

ة<. ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ
َ
وا ل

ُ
ِعّد

َ
2. سوره انفال، آیۀ 60؛ >َو ا
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بایــد  کار  هــر  در  و  جــا  همــه  در  و...  کارگــران  آمــوزگاران،  نویســندگان،  گوینــدگان، 

اّمــت  شــعار  جــا  همــه  در  بایــد  کریــم  قــرآن  از  آیــه  ایــن  باشــند.  نیرومنــد  و   قــوی 

اسالم باشد. 

َخیــِل« می رســیم. خیــل 
ْ
در ادامــه ی آیــه ی شــریفه، بــه جملــه ی »َو ِمــْن ِربــاِط ال

َخیــِل یعنــی آن جایــی کــه اســب ها را کنــار هــم می بســتند 
ْ
ــاِط ال یعنــی اســب ها. ِرب

و آمــاده بودنــد کــه اگــر دشــمن حملــه کــرد، بتواننــد بــدون هیچ گونــه تأخیــری بــه 

مقابلــه برخیزنــد. می دانیــم کــه در زمــان نــزول قــرآن، اســب در میدان هــای جنــگ 

از  بــه عنــوان نمونــه ای  آیــه  لــذا »ربــاط الخیــل« در  و  نقــش مهّمــی داشــته اســت 

وســایل نظامــی ذکــر شــده اســت. امــروزه اســب مــورد اســتفاده در میدان هــای جنــگ 

نیســت. وســایل دیگــری مثــل هواپیمــا، موشــک، بالگــرد، تانــک و زره پــوش جــای 

آن را گرفتــه اســت. اّمــت اســالمی بایــد اینهــا را آمــاده داشــته باشــند تــا اگــر از جانــب 

دشــمن حملــه ای صــورت گرفــت، غافلگیــر نشــوند. حــاال هــدف از ایــن آمادگــی و 

ــت  ــت اّم ــرس و هیب ــوند و ت ــوب ش ــدا مرع ــمنان خ ــه دش ــت ک ــن اس ــودن ای ــز ب مجّه

اســالم در دل دشــمن بنشــیند. 

ـی نداریـم. 
ّ
مـا اّمـت مسـلمان در مقابلـه بـا دشـمن غـرض شـخصی یـا غـرض مل

قصدمـان کشورگشـایی و مملکت گیـری نیسـت؛ بلکـه احیـای دیـن خـدا و مرعـوب 

می کننـد،  حملـه  شـما  بـه  کـه  هـم  کسـانی  خداسـت.  دیـن  دشـمنان  سـاختن 

دیـن  سـاختن  نابـود  منظورشـان  بلکـه  نیسـت؛  شـما  خـود  بـردن  بیـن  از  هدفشـان 

شماسـت. چـون می داننـد آنچـه مزاحـم آنهـا و مانـع آزادی مطلق العنـان آنهاسـت 

دیـن شماسـت. اگـر دیـن شـما از بیـن رفـت، شـما هـم همـه چیـز خـود را از دسـت 

ط خواهنـد شـد. پـس شـما بایـد 
ّ
خواهیـد داد و طبعـًا آنهـا بـر همـه چیـز شـما مسـل

بکوشـید دیـن خـود را حفـظ کنیـد کـه با حفظ دیـن، همه چیز شـما محفوظ خواهد 

فرمـوده ی  بـه  اقتصـادی:  اسـتقالل  فرهنگـی،  اسـتقالل  سیاسـی،  اسـتقالل  مانـد. 
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  امـام  مـا  مـوالی 

»بدانیــد کــه انســان های مّتقــی و دینــدار هــم دنیــای خــوب دارنــد هــم 

آخــرت خــوب«.1 

در آیه ی شـریفه کلمه ی »عدّوکم« کنار »عدّواهلل« قرار گرفته و نشـان دهنده ی این 

حقیقـت اسـت کـه دشـمن خـدا دشـمن شـما هـم هسـت. چـون شـما می خواهیـد 

دیـن خـدا را اجـرا کنیـد، طبعـًا دشـمن خـدا با شـما هم دشـمن اسـت. 

میزان تأثیر خدعه ی دشمنان دین 

قبایـل  سـوی  از  نمایندگانـی  هجـرت،  سـّوم  سـال  در  گفـت:  بایـد  بـاره  ایـن  در 

اطـراف مدینـه آمدنـد و بـه پیامبراکـرم؟ص؟ گفتنـد: ما آماده ایم که اسـالم را قبول کنیم 

ـم نداریـم. 
ّ
ـغ و معل

ّ
و در قبیلـه ی مـا هـم افـرادی کـه آمادگـی دارنـد فراواننـد؛ فقـط مبل

ـغ بفرسـتید، آن جـا قـرآن بخواننـد و تعلیـم کننـد تـا اسـالم پیـش بـرود. ایـن 
ّ
شـما مبل

جـا، بـر حسـب ظاهـر، وظیفـه ی پیامبر؟ص؟ این اسـت کـه قبول کند؛ چون اسـتنصار 

می کننـد و خـدا فرمـوده اسـت: 

>وقتـی کسـانی آمدنـد و از شـما راجـع بـه دینشـان کمک خواسـتند، شـما 
کمکشـان کنید<.2

به  است(  نقل  در  )اختالف  نفر  ده  یا  نفر  شش  و  کرد  قبول  نیز  اکرم؟ص؟  رسول 

غ مأمور کردند که همراه این نمایندگان بروند. ولی همین که از شهر خارج 
ّ
عنوان مبل

آشکار  را  خود  باطنی  شیطنت  آنها  رسیدند،  »رجیع«  نام  به  نقطه ای  به  و  شدند 

ِخَرِة«.
ْ

ْنیا َو آِجِل ال
ُ

ِقیَن َذَهُبوا ِبَعاِجِل الّد ُمّتَ
ْ
 ال

َ
ُموا ِعَباَد اهلِل أّن

َ
1. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 383؛ »َو اْعل

ْصُر...<. یكُم الّنَ
َ
َعل

َ
يِن ف 2. سوره انفال، آیۀ 72؛ >... َو إِن اْسَتْنَصُروکْم ِفى الّدِ
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غین شمشیر کشیدند. ایشان هم ناچار، برای دفاع از خود 
ّ
کردند و برای کشتن مبل

دست به شمشیر بردند و جنگی میانشان واقع شد. تمام آن شش نفر یا ده نفر به 

شهادت رسیدند. این جا آنها خدعه کرده بودند؛ ولی پیامبر اکرم؟ص؟ به وظیفه ی 

خود، که جواب مثبت دادن به استنصار آنها بود، عمل کرد. 

واقعه ی دیگر هم در سال چهارم هجرت رخ داد. در این مورد هم نمایندگانی 

باز طبق وظیفه عمل  غ کردند و ایشان هم 
ّ
از رسول اکرم؟ص؟ تقاضای مبل و  آمدند 

غ فرستادند. حاال کسی نگوید که پیامبر؟ص؟ عالم به غیب است و از 
ّ
کردند و مبل

باطن آنها خبر دارد. پاسخ این است که پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ از جانب خدا مجاز 

نیستند که در شؤون زندگیاشان، از علم غیب و از قدرت والییاشان استفاده کنند؛ 

بلکه باید طبق موازین عادی عمل کنند. همان گونه که اگر کسی درامر دینش از شما 

کمک بخواهد و شما احتمال دهید دروغ میگوید یا خدعه ای در کار باشد، به این 

احتمال نباید ترتیب اثر بدهید و باید اقدام کنید. پیامبر و امامان؟مهع؟ هم چنینند 

و طبق شرایط ظاهر عمل می کنند و لذا وقتی بار دّوم استنصار کردند، چهل نفر را 

برای تبلیغ فرستادند. آنها وقتی همراه نمایندگان بیرون رفتند و به جایی به نام» 

از قبایل  بئر معونه« رسیدند، آن خدعه کاران خبث طینتشان را ظاهر ساختند و 

غین اسالم حمله بردند و همه ی آنها را به شهادت 
ّ
نزدیک کمک گرفتند و به مبل

رساندند. حاال سؤال این است که چرا خدا که وعده کرده بود جلو خدعه ی آنها را 

می گیرد، در آن دو مورد نگرفت؟ 

و وعده داده شده که خداوند  آمده  قرآن  این است که خدعه ای که در  پاسخ 

و  برای کشته  نه  بردن اساس دین« است  بین  از  برای  اثر کند، »خدعه  نمی گذارد 

اسیر شدن و امثال این امور. خدا ضمانت نکرده که کسی در راه ترویج و تبلیغ دین 

کشته نشود، بلکه این راه باید کشته ها بدهد. خود پیامبران برای کشته شدن در راه 

خدا جان بر کفند و می دانند که در راه تبلیغ دین و مبارزه با مشرکین و ملحدین، 
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قتل و اسارت و تبعید و زندان حتمًا وجود دارد. برای این امور آماده اند. خدعه ی 

دشمنان دین برای از بین بردن دین است. اگر افراد را هم می ُکشند، برای این است 

که آنها را پاسداران دین می دانند و هدفشان برچیدن بساط دین است. خداوند 

وعده داده که نگذارد این نوع خدعه تأثیر کند و پیش برود و می فرماید: 

>اگر آنها بخواهند خدعه کنند تا بساط دین را برچینند، ممکن نیست؛ 

خدا به آنان مجال نمی دهد<.1 

ولی برای کشـته شـدن، چرا. فراوان هسـتند کسـانی که در راه تبلیغ و ترویج دین 

کشـته، اسـیر یـا زندانـی شـده اند و می شـوند و بایـد هـم بشـوند. خـدا هرگـز ضمانـت 

غیـن دیـن خدعـه کردند، جلوشـان را بگیـرد. این 
ّ
نکـرده کـه اگـر آنهـا بـرای کشـتن مبل

همه جنگ ها و کشـتارهای بسـیار وسـیع برای َهْدم اسـاس دین پیش آمده، ولی در 

عیـن حـال قـرآن و اسـالم محفـوظ اسـت. انبیـاء می خواهند دین محفـوظ بماند؛ نه 

اینکـه جانشـان سـالم بمانـد. در ایـن فکـر نیسـتند کـه بکوشـیم خودمـان و پیروانمان 

زنـده بمانیـم. می گوینـد آمده ایـم تبلیـغ دیـن کنیـم و می دانیـم که در ایـن راه خودمان 

یـا پیروانمـان کشـته می شـویم و از ایـن طریـق بـه سـعادت ابدی می رسـیم. 

پـس آیـه ی »َو إْن ُیِریـُدوا أْن یْخَدُعـوک« دربـاره ی دیـن اسـت و بـا واقعـه ی »رجیع« 

غین اسـالم شـد، منافاتـی ندارد. 
ّ
و »بئـر معونـه« کـه منجـر به کشـته شـدن مبل

ار
ّ

کف کرم؟ص؟ نسبت به  شّدت عمل پیامبر ا

عالمین اسـت. یعنی سـبب رحمـت برای 
ْ
می دانیـم کـه پیغمبراکـرم؟ص؟ رحمـٌة ِلل

تمـام جهانیـان اسـت. آن حضـرت حّتـی بـرای دشـمنانش چنـان غّصـه می خـورد 

ـُه<.
َّ
 َحْسَبَك الل

َ
ِإّن

َ
ْن َیْخَدُعوَك ف

َ
یُدوا أ ِإْن ُيِر 1. سوره انفال، آیۀ 62؛ >َو
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ی بخشـیدن بـه قلـب مبـارک ایشـان خطـاب بـه 
ّ
کـه خداونـد در مقـام دلجویـی و تسـل

می فرمایـد:  حضرتـش 

تـو می خواهـی خـود را از غّصـه هـالک  >]ای پیامبـر عزیـز مـا! گویـی کـه 

کنـی، بـه خاطـر اینکـه ایـن مـردم نـادان ایمـان بـه قـرآن نمی آورنـد و خود را 

بـه هـالک دائـم مبتـال می سـازند<.1 

معلـوم می شـود کـه پیغمبـر رئوف رحیم برای دشـمنان خودش مثل ابوسـفیان ها 

و ابوجهل هـا هـم غّصـه  ی بسـیار می خـورده اسـت کـه چـرا اینهـا بـه راه دیـن نمی آینـد 

تـا بـه سـعادت و خوشـبختی ابـدی نایـل شـوند. ماننـد پـدری کـه بـه خاطـر نادانـی و 

تبهـکاری فرزنـدش غّصـه می خـورد. اّمـا همیـن پیغمبـر بـا ایـن وصـف، در شـرایط 

و  رأفـت  کمتریـن  گویـی  کـه  می دهـد  نشـان  خـود  از  عمـل  شـّدت  چنـان  خاّصـی 

رحمتـی در قلـب او وجـود نـدارد. در جایـی کـه دسـتور می دهـد: 

>... گردن ها را بزنید، دست ها و پاها را ببرید<.2 

گاهــی انســان در ابتــدا، از شــنیدن ایــن دو مطلــب بــه شــگفتی و تعّجــب می افتــد 

ــل  ــه قاب ــونت چگون ــّدت و خش ــه از ش ــن درج ــا ای ــت ب ــت و رحم ــه از رأف ــه آن درج ک

جمــع اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه اساســًا محّبــت عاطفــی و محّبــت عقالنــی 

دو ســنخ جــدا از هــم هســتند. پیامبراکــرم؟ص؟ از آن جهــت کــه محّبــت عاطفــی 

دارد غّصــه می خــورد، گریــه هــم می کنــد کــه چــرا ابوجهــل و ابوســفیان مســلمان 

ــی  ــا از آن جهــت کــه محّبــت عقالن نمی شــوند و خودشــان را جهّنمــی می کننــد. اّم

دارد و می خواهــد جامعــه ی بشــر را از خطــر بیمــاری ُمهلــک و ُمْســری شــرک و فســاد در 

امــان نگــه دارد و دســتور دارد کــه جامعــه ی اســالمی را حفــظ کنــد و از لطمــه محفــوظ 

دارد، گاهــی شــّدت عمــل عــاری از هرگونــه رأفــت و رحمــت نشــان می دهــد. در 

.>
ً
َحِدیِث أَسفا

ْ
ا ال

َ
ْم يْؤِمُنوا ِبهذ

َ
ى آثاِرِهْم إْن ل

َ
ک باِخٌع َنْفَسک َعل

َّ
َعل

َ
ل

َ
کهف،  آیۀ 6؛ >ف 1. سوره 

 َبناٍن<.
َ

کّل ُبوا ِمْنُهْم  ْعناِق َو اْضِر
ْ

ْوَق األ
َ
ُبوا ف اْضِر

َ
2. سوره انفال، آیۀ 12؛ >... ف
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چنیــن مــواردی بــر اســاس منطــق: 

>... مبادا در اجرای حکم خدا ترّحمی به شما دست دهد...<.1 
می گوید: >گردنها را بزنید<.2 یا >آنها را بکشید تا فتنه ریشه کن شود<.3

شـدیدًا  فرزندشـان  بـه  کـه  زد  مثـال  را  مـادری  و  پـدر  می تـوان  بـاب  ایـن  در 

آن  دسـت  بایـد  مثـاًل  کـه  آمـده،  پیـش  خاّصـی  بیمـاری  وقتـی  ولـی  عالقه مندنـد. 

بّچـه بریـده شـود، والدیـن خودشـان بّچـه را نـزد طبیـب جـّراح می برنـد و از او تقاضـا 

می کننـد و پـول هـم می دهنـد و التمـاس هـم می کنند که هر چه زودتـر اقدام به بریدن 

دسـت او کنـد تـا فرزندشـان زنـده و سـایر اعضـای بدن او سـالم بمانـد. در آن موقع که 

جـّراح دسـت او را قطـع می کنـد، پـدر و مادر سـخت ناراحتند و اشـک می ریزند و آه و 

نالـه سـر می دهنـد و در عیـن حـال، بـه بریـدن دسـت رضـا می دهنـد. آیـا هـم گریه هم 

رضایـت؟ بلـه، گریـه از روی محّبـت عاطفـی اسـت اّمـا رضایـت بـه بریـدن دسـت بـر 

اسـاس محّبـت عقالنـی اسـت. 

و  اسـت  رئـوف  چـون  می گریـد،  ابوسـفیان  و  ابوجهـل  بـرای  نیـز  پیغمبراکـرم؟ص؟ 

مظهـر رحمـت بی منتهـای پـروردگار اسـت. او دوسـت دارد تمـام بنـدگان خـدا بـه 

سـعادت جـاودان برسـند و بـرای همیـن مبعـوث شـده اسـت کـه آنهـا را بـه سـعادت 

ابـدی هدایـت کنـد. اّمـا وقتـی دیـد ابوجهل هـا عضـو فاسـدی شـده اند و اگـر باقـی 

بماننـد لطمـه و صدمـه ی مهلکـی بـر پیکـر اسـالم و مسـلمین می زننـد و بایـد بریـده 

شـوند، در عیـن حـال کـه سـخت از ضاللـت آنهـا ناراحت اسـت و به فرمـوده ی قرآن: 

اگـر در منطقـه ای  بـا شـّدت تمـام<؛ 4 و همچنیـن،  >دسـتور قتـل می دهـد، آن هـم 

بیمـاری  آن  رفـع  بـرای  عـادل  و  عاقـل  انسـان های  باشـد،  آمـده  مسـری  بیمـاری 

ٌة ِفى ِديِن اهلِل...<.
َ
کْم ِبِهما َرأف

ْ
1. سوره نور، آیۀ 2؛ >... ال َتأُخذ

ْعناِق...<.
َ ْ
ْوَق اال

َ
ُبوا ف اْضِر

َ
2. سوره انفال، آیۀ 12؛ >ف

ى  ال َتكوَن ِفْتَنٌة...<. وُهْم َحّتَ
ُ
3. سوره بقره، آیۀ 193؛ >َو قاِتل

ى  ال َتكوَن ِفْتَنٌة...<. وُهْم َحّتَ
ُ
4. همان؛ >َو قاِتل
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می کوشـند. اّمـا وقتـی دیدنـد مؤّثـر نیسـت، بـرای اینکـه آن بیمـاری بـه انسـان های 

سـالم سـرایت نکنـد، میـان بیمـاران و افـراد سـالم حّد و مـرزی قرار می دهنـد و به آنان 

اجـازه ی تمـاّس بـا بیمـاران را نمی دهنـد. دیـن مقـّدس نیـز چنین مرزی بیـن مؤمنان 

و کافـران قـرار داده و آنهـا را از هـم جـدا کرده اسـت و اجازه ی هیچ گونه مواالت با کّفار 

را بـه مؤمنـان نمی دهـد. حّتـی بـرای تأکیـد بـر شـّدت پرهیـز و اجتنـاب از آنهـا حکـم 

بـه نجاسـت آنهـا صـادر فرمـوده اسـت )البّتـه از نظـر فقهی در مسـأله ی نجاسـِت کافِر 

کتابـی، اختـالف وجـود دارد( و بـه قـدری در این قسـمت دقیق اسـت کـه می فرماید: 

>کمتریــن تمایــل قلبــی بــه ظالمــان از خــود نشــان ندهیــد کــه جهّنمــی 

خواهیــد شــد...<.1 

خداونـد متعـال بـه کافـران و ظالمـان از آن نظـر کـه انسـانند و مخلـوق خداونـد 

رحیمنـد محّبـت دارد؛ ولـی چـون کـه بیماری مهلک مسـری دارنـد و اجتناب از آنها 

در کمـال شـّدت الزم اسـت، کوچک تریـن تمایـل قلبـی بـه آنهـا را سـبب جهّنمـی 

بـه آن  یـا مغرضـان  از سـاده دالن  کـه گاهـی بعضـی  شـدن می دانـد. دیـده می شـود 

دسـته از ظالمـان صـدر اسـالم کـه بـه فرمـوده ی امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟: معدن هـای 

تمـام گناهـان بودنـد،2 بـه ایـن بهانـه کـه مثـاًل زاهـد و عابـد بوده انـد و فتـح بـالد کـرده و 

چنیـن و چنـان کرده انـد، محّبتـی نشـان می دهنـد. اینهـا بداننـد کـه طبـق ایـن آیه ی 

آنهـا نشـان می دهنـد، جهّنمـی خواهنـد  بـه  اثـر ایـن تمایلـی کـه  بـر  شـریفه ی قـرآن، 

شـد. اگـر کسـی بخواهـد بـه اندکـی از ظلـم و سـتم و جنایـت آن سردسـته ی ظالمـان 

آگاه شـود، خطبـه ی سـّوم نهج البالغـه بـه نـام خطبـه ی شقشـقیه و قسـمت دّوم از 

خطبـه ی صـدو پنجـاه را مطالعـه کنـد تـا بـاور کنـد کـه آنـان چـه ظالمانـی بوده انـد. 

آنـگاه ایـن آیـه ی قـرآن را بخوانـد کـه فرمـود: 

اُر...<. كُم الّنَ َتَمّسَ
َ
ُموا ف

َ
ِذيَن َظل

َّ
ى ال

َ
1. سوره هود، آیۀ 11؛ >َو ال َتْرکُنوا إل

کّلِ َخِطیَئة«. 2. نهج البالغه )صبحى صالح(، ص 209؛ »َمعاِدَن 
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>تمایلی به ظالمان نشان ندهید که آتش دامنگیرتان می شود...<.1 

بـزرگان سـخت در ایـن جهـت مراقـب بودنـد. در حـاالت سـید بحرالعلـوم، کـه از 

اعاظـم علمـای مذهـب شـیعه و از نیکبختـان و سـعادتمندانی اسـت کـه تشـّرف بـه 

زیـارت حضـرت ولـی عصـر؟جع؟ پیـدا کـرده اسـت، نوشـته اند: 

بود  بزرگان  از  ایشان که  نزد پدر  بروجرد  بود، فرماندار  زمانی که کودک خردسالی 

آمد. وقتی می رفت بّچه ها در صحن حیاط بازی می کردند و سّید هم در میانشان 

بود. شخصی که همراه فرماندار بود آقازاده را به وی معّرفی کرد. او وقتی آقازاده را 

شناخت، ایستاد و ایشان را مورد محّبت و مالطفت قرار داد و رفت. )حاال ببینید 

و  آمد  پدر  نزد  بّچه  رفت،  که  او  است(  عمیق  چقدر  خانواده  این  در  دینی  تربیت 

پدر  ببرید.  بیرون  مرا  نیست، شما  این شهر صالح  در  ماندن من  آقا! دیگر  گفت: 

پرسید: چرا؟ گفت: وقتی که حاکم مرا شناخت، به من اظهار محّبت و مالطفت 

کرد. در اثر این اظهار محّبتی که به من کرد، احساس می کنم در قلبم اندک تمایلی 

به او پیدا شده است. می ترسم این مالطفت ها تکرار بشود و طبعًا قلب من هم به 

او که ظالم است تمایل بیشتری پیدا کند و در نتیجه، مشمول این آیه شوم: 

>تمایلی به ظالمان نشان ندهید که آتش دامنگیرتان می شود...<. 2  

همیـن سـبب شـد کـه پـدر او را از بروجـرد بـه عـراق بـرد و تـا آخـر عمـر هـم در عـراق 

بـود. پاکدالنـی کـه بـا زحمات فـراوان برای خود و فرزندانشـان طهارت قلبی تحصیل 

کرده انـد، شـدیدًا مراقبنـد کـه ایـن سـرمایه لّکـه دار نشـود. در عیـن حـال که در شـرایط 

خاّصـی احسـاس تکلیـف می کننـد کـه بـرای ارشـاد و هدایـت، بـا ظالمـان و کافـران 

در ارتبـاط باشـند، دقیقـًا مراقبنـد کـه نـه از آنهـا رنگـی بگیرنـد نـه آنهـا بتواننـد از ایـن 

ارتبـاط سـوء اسـتفاده کنند. 

اُر...<. كُم الّنَ َتَمّسَ
َ
ُموا ف

َ
ِذيَن َظل

َّ
ى ال

َ
1. سوره هود، آیۀ 113؛ >َو ال َتْرکُنوا إل

اُر...<. كُم الّنَ َتَمّسَ
َ
ُموا ف

َ
ِذيَن َظل

َّ
ى ال

َ
2. همان؛ >َو ال َتْرکُنوا إل
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برای یک سازمان حکومتی دینی تشکیل بیت المال چه ضرورتی دارد؟

اساسـًا تشـکیل بیت المـال از لـوازم حتمـی یـک سـازمان حکومتی اسـت؛ یعنی 

وقتـی مـا معتقـد شـدیم »دیـن، مهمتریـن عامـل حیاتی برای جامعه ی بشـری اسـت 

می شـود  حیوانـی  عیـاِر  کامـل  مجتمـِع  بـه  مبـّدل  انسـانی  جامعـه ی  نباشـد  اگـر  کـه 

جنگلـی،  زندگـی  ایـن  می بینیـم.  خـود  امـروز  دنیـای  در  را  نمونـه اش  کـه  آن گونـه 

نتیجـه ی  ریختـن،  را  یکدیگـر  خـون  و  پریـدن  هـم  بـه  سـگ  و  گـرگ  دّرنده خویـی، 

بی دینی جامعه اسـت. دین باید در جامعه ی بشـری حاکم باشـد تا زندگی، زندگی 

انسـان ها بشـود«؛ وقتی به این حقیقت معتقد شـدیم که دین، عامل حیاتی اسـت 

و بـرای بشـر الزم تـر از آب و نـان اسـت، طبعـًا ایـن عامـل حیاتـی احتیـاج بـه حاکـم 

قدرتمنـدی پیـدا می کنـد تـا در سـایه ی او محفـوظ بمانـد و از هجمه هـای دشـمنان 

داخلـی و خارجـی مصـون و مأمـون گـردد و وقتـی بنـا شـد تشـکیالت حکومتـی بـه 

وجـود آیـد طبیعـی اسـت کـه نیـاز بـه نیـروی اقتصـادی وافـی پیـدا می شـود تـا نظـام 

حکومتـی کامـل مسـتقّر گـردد. پـس دیـن نیـاز بـه حکومـت دارد و حکومـت نیـاز بـه 

نیـروی اقتصـادی وافـی کـه از آن تعبیـر بـه »بیت المال« می کنیـم و بدین خاطر گفتیم 

از جملـه منابـع  کـه  لـوازم حتمـی سـازمان حکومتـی اسـالمی اسـت  از  بیت المـال 

تأمیـن کننـده ی آن، همیـن خمـس و زکات اسـت. 

بنابرایـن بایـد بـاور کنیـم کـه خمـس و زکات در حفـظ موجودیـت اسـالم، نقـش 

اساسـی و بسـیار مهّمی دارد و به همین جهت اسـت که شـارع مقّدس، روی این دو 

مسـأله، تأکیـد بسـیار دارد و تسـامح در ادای آن را شـدیدًا و بـه گونـه ای وحشـت انگیز 

مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. حـال از بـاب نمونـه بـه ایـن روایـات توّجـه فرماییـد. از 

حضـرت امـام صـادق؟ع؟ منقـول اسـت کـه: 
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»هـر کـس بـه انـدازه ی قیراطـی از زکات را منـع کند و ندهد نه مؤمن اسـت 

و نه مسـلمان«.1 

و این گفتار خداوند عّزوّجل است که فرموده است: 

در  دهـم  انجـام  شایسـته ای  کار  شـاید  برگـردان  دنیـا  بـه  مـرا  >پـررودگارا! 
گذاشـته ام<.2 باقـی  خـود  از  کـه  آنچـه 

از  ایـن مقـدار  از مـال اسـت؛ مثـاًل 1/20 دینـار، کسـی کـه  اندکـی  قیـراط، مقـداِر 

آنـگاه فرمـود:  امـام صـادق؟ع؟ اصـاًل مسـلمان نیسـت.  از نظـر  را نگـه دارد،  زکات 

ایـن، همـان گفتـار خداونـد اسـت کـه: وقتـی انسـان از دنیـا رفت و چشـمش باز شـد و 

صحنه هـای عالـم بـرزخ را دیـد، می گویـد: ای خـدا! می شـود مرا برگردانید تـا در آنچه 

کـه از خـود باقـی گذاشـتم بـه کار شایسـته ای بپردازم؟ایـن همـه رنـج بـردم، محصـول 

عمـرم را بـرای دیگـران گذاشـتم و اینـک گرفتـار عذابـم. 

وقتـی  چنـد  هـر  بـود.  کنـده  خـود  بـرای  قبـری  خانـه اش  در  صالحـان  از  مـردی 

کـه احسـاس می کـرد در دلـش قسـاوتی پیـدا شـده اسـت داخـل آن قبـر می رفـت و 

می گفـت:  آنـگاه  می خوابیـد! 

»خدایا! مرا به دنیا برگردان تا کار خوب انجام دهم«. 

چـه  ببینیـم  برخیـز  دادیـم؛  مهلتـت  خـوب؛  بسـیار  می گفـت:  خـودش  بـه  بعـد 

می کنـی؟! از قبـر بیـرون می آمـد و مّدتـی حـال توّجـه و انابـه و تنّبـه داشـت. بـاز وقتـی 

را تکـرار می نمـود.  احسـاس قسـاوت در دل می کـرد همـان کار 

در روایت دیگر آمده است: 

»هـر کـس قیراطـی از زکات را نگـه دارد، دِم مـردن به او می گویند: انتخاب 

کـن؛ می خواهی یهودی یا نصرانی بمیر«.3 

ُه َعّزَ 
ُ
یَس ُهَو ِبُمْؤِمٍن َو ال ُمْسِلٍم َو ُهَو َقْول

َ
ل

َ
کاِة ف  ِمَن الّزَ

ً
اِدُق؟ع؟: َمْن َمَنَع ِقیراطا  الّصَ

َ
1. بحار األنوار، ج 93، ص 11؛ »َقال

 ِفیما َتَرکُت<«. 
ً
ى أْعَمُل صاِلحا ِ

ّ
َعل

َ
:  >َرّبِ اْرِجُعوِن* ل

َ
َو َجّل

 ِفیما َتَرکُت...<. 
ً
ى أْعَمُل صاِلحا ِ

ّ
َعل

َ
2. سوره مؤمنون، آیۀ 99 و 100؛ >...َرّبِ اْرِجُعوِن * ل

.»
ً
 َو إْن شاَء َنْصراِنیا

ً
یُمْت إْن شاَء يُهوِدیا

ْ
ل

َ
کاِة ف  ِمَن الّزَ

ً
کافى، ج  3، ص 505؛ » َمْن َمَنَع ِقیراطا  .3
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هرگـز طمـع نداشـته بـاش کـه مسـلمان بمیـری؛ همین که جـان از بدنـت درآمد یا 

در زمـره ی یهـود خواهـی بـود و یا در زمـره ی نصاری!

بـاری، آن مـرد موّثـق گفتـه اسـت: در خـواب دیـدم یکی از دوسـتان مـن بیمار و در 

حـال احتضـار اسـت و مـن بـه عیادتـش رفتـه ام. در آن مجلـس، سـه نفـر از علمـای 

بـزرگ نجـف هـم هسـتند. ایـن خواب بیننـده، اهـل نجـف بـوده و ایـن خـواب را هـم 

در نجف دیده اسـت. دو نفر را هم دیدم پایین پای آن شـخص محتضر نشسـته اند 

و مکـّررًا بـه او می گوینـد: 

»بمیر؛ ]انتخاب با خودت[ اگر می خواهی، یهودی بمیر، اگر می خواهی، 
نصرانی بمیر«.1

آن دو نفــر اصــرار می ورزنــد و آن ســه عالــم نیــز چیــزی نمی گوینــد. عاقبــت آن 

ــرد. مــن از خــواب بیــدار شــدم و گفتــم نکنــد  ــی می میــرم و ُم محتضــر گفــت: نصران

رفیــق مــا مــرده باشــد. برخاســتم بــه دِر خانــه اش رفتــم، دیــدم خبــری نیســت. وقتــی 

برمی گشــتم بــه یکــی از رفقــا برخــوردم بــه مــن گفــت: فالنــی مریــض اســت، اســم 

همــان شــخص را بــرد و گفــت: میــل داری بــه عیادتــش برویــم. مــن از بیمــاری اش 

مّطلــع نبــودم. بــا هــم رفتیــم، وارد خانــه کــه شــدم، دیــدم صــورت مجلــس همــان 

ــت. آن  ــار اس ــال احتض ــاده و در ح ــتر افت ــودم. او در بس ــده ب ــواب دی ــه در خ ــت ک اس

ســه نفــر عالــم بزرگــوار هــم نشســته اند، اّمــا آن دو نفــری را کــه در خــواب پاییــن پــای او 

نشســته بودنــد نمی بینــم. او در همــان روز از دنیــا رفــت. مــن از آن رفیــق کــه آشــنایی 

بیشــتری بــا او داشــت، پرســیدم: آیــا او حــّج نرفتــه بــود؟ چــون در روایــت داریــم: کســی 

کــه مســتطیع شــده و بــدون عــذر، حــّج نرفتــه اســت، یهــودی یــا نصرانــی خواهــد ُمــرد. 

گفــت: چــرا! حــّج رفتــه بــود. گفتــم: آیــا زکات مــی داد؟ گفــت: خیــر؛ زکات نمــی داد! 

 .»
ً
 َو إْن ِشْئَت َنْصراِنیا

ً
1. همان، ج  7، ص 273؛ » ُمْت إْن ِشْئَت يُهوِدیا
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فهمیــدم رؤیــای مــن صــادق بــوده و تأییــد شــده ی از بیــان امــام صــادق؟ع؟ اســت 

کــه فرمــوده اســت: 

»هـر کـس قیراطـی از زکات را نگـه دارد، هنـگام جـان دادن بـه این کیفیت 

می میـرد کـه در صـِف یهـود یـا نصاری محشـور می گـردد«.1 

مهمترین وظیفه ی ما در حال حاضر

خدا می فرماید:

>مبارزه ی حّق و باطل را من به وجود آوردم تا پاک از ناپاک جدا شود<.2 

مبـارزه ی حـّق و باطـل، همیشـه در دنیـا بـوده و هسـت و خواهـد بـود. شـما بایـد 

در صحنـه ی مبـارزه حاضـر باشـید. خیـال نکنیـد همیـن قـدر کـه اعتقـاد بـه خـدا و 

پیامبـر و امـام داریـد کافـی اسـت؛ دیگـر کارهـا خود به خود درسـت می شـود و دشـمن 

خـودش می میـرد. 

ایـن طـور نیسـت. بایـد اهـل مبـارزه باشـید. اگـر آنهـا انفـاق مـال می کننـد، شـما 

هـم انفـاق مـال بکنیـد. اگـر انفـاق جـان می کننـد، شـما نیـز انفـاق جـان بکنیـد. اگـر 

تشـکیالت وسـیع فرهنگـی و تبلیغاتـی دارنـد، شـما هـم داشـته باشـید. حّتـی اگـر 

 بـودِن خـود رسـول اکرم؟ص؟ هـم در میان 
ّ

شـعار می دهنـد، شـما هـم شـعار بدهیـد و اال

مـردم کافـی نیسـت. 

ناحیـه ی  از  نافرمانـی  یـک  اثـر  بـر  نبـود؟  ُاحـد  جنـگ  در  پیامبـر؟ص؟  خـود  مگـر 

مسـلمانان، خـود آن حضـرت نیـز صدمه دید. دندانش شکسـت و صورتش مجروح 

 .»...
ً
1. تفسیر قمى، ج  2، ص 88؛ » َمْن َمَنَع ِقیراطا

یِب...«. َخِبیَث ِمَن الّطَ
ْ
2. سوره انفال، آیۀ  37؛ »ِلیِمیَز اهلُل ال
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پـس  آمـد.  وارد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـدن  بـر  کاری  نـود زخـم  شـد. در همـان جنـگ، 

بـودِن خـود پیامبـر و امـام هـم در میـان مـردم کافی نیسـت. خدا از شـما می خواهد که 

اطاعـت کنیـد، بندگـی کنیـد و بـا کّفـار مقابلـه بـه مثـل کنیـد. آنهـا هـر چـه می کننـد، 

شـما در مقابل همانند آن را انجام دهید. تنها اعتقاد به حق کافی نیسـت. باید در 

راه حـق قیـام و انفـاق مـال کنیـد. ببینیـد وّهابیـت، بـا چـه شـّدت وحّدتـی، مسـلک 

پـوچ خـود را تبلیـغ می کنـد. چقـدر سـرمایه می گذارنـد. چقـدر تبلیغـات دارنـد. بـا 

ایـن هـدف کـه شـیعه را تضعیـف و ضّد شـیعه را تقویـت کنند. آیا نباید اّمت شـیعه 

در مقابـل آنهـا قیـام کننـد؟ در همان جـا کـه آنهـا دارنـد فّعالیـت می کننـد، شـما هـم 

فّعالیـت کنیـد. آنهـا مدرسـه می سـازند، شـما هـم مدرسـه بسـازید. پـول می ریزنـد، 

ترویـج بشـود؛  وّهابیـت  تـا  تربیـت می کننـد  ـغ 
ّ
و مبل ـم 

ّ
سـرمایه گذاری می کننـد، معل

و در مقابلشـان  تقویـت کنیـد  را  تبلیغاتتـان  تربیـت کنیـد،  ـغ 
ّ
و مبل ـم 

ّ
شـما هـم معل

 در حالت عادی همـه با هم مخلوطند. 
ّ

بایسـتید تـا خبیـث از طّیـب جـدا بشـود و اال

وقتـی حالـت اجتماعـی از وضـع عـادی بیـرون آمـد و در آن انقـالب و تحّولـی پیـدا 

کیاننـد.  مؤمنـان صـادق  و  کیاننـد  مّدعیـان کاذب  کـه  آنجـا معلـوم می شـود  شـد، 

منتهـی  آنچـه مّهـم اسـت، بـه دسـت آوردن معیـار تشـخیص پـاک و ناپـاک اسـت. 

 سبب آغاز نشدن سورۀ توبه با بسم اهلل الرحمن الرحیم

برای این مطلب دو وجه ذکر شده است: 

از  و منفصـل  برائـت سـوره ی مسـتقّل  فرموده انـد: چـون، سـوره ی  کـه  ایـن  یکـی 

سـوره ی قبلـی نیسـت، بلکـه دنبالـه و متّمـم سـوره ی أنفـال اسـت. سـیاق آیـات هـم 

تقریبـًا مؤّیـد همیـن مطلـب اسـت، زیـرا آیـات سـوره ی أنفـال یک قسـمت عمده اش 
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مربـوط بـه جهـاد و قتـال و جنـگ بـا کّفـار و مشـرکین اسـت و سـوره ی برائـت هـم بـه 

همیـن کیفیـت اسـت؛ چنانکـه می بینیـم از همـان اول بـا موضـوع قتـال و جهـاد و 

جنـگ بـا کّفـار آغـاز می گـردد. 

لـذا شـاید بتـوان وحـدت سـیاق آیـات را مؤّیـد ایـن مطلـب قـرار داد کـه سـوره ی 

برائـت متّمـم سـوره ی أنفـال اسـت و از طرفـی چون بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیم عالمت 

برائـت  سـوره ی  لـذا  اسـت،  قبـل  سـوره ی  از  انفصـال  نشـانه ی  و  سـوره  اسـتقالل 

اسـتقالل و انفصـال نـدارد چـون بسـم اهلل نـدارد. 

حــاال ممکــن اســت ایــن ســؤال در ذهــن بیایــد کــه بحــث دربــاره اینکــه ایــن دو، 

متصــل بــه هــم و یــک ســوره اند یــا منفصــل از هــم و دو ســوره اند چــه فایــده ای دارد؟ 

عــرض می شــود: ایــن بحــث، یــک فایــده ی فقهــی دارد. از نظــر فقــه شــیعه ی امامّیــه، 

ــدن یــک ســوره ی تمــام بعــد از ســوره ی  در فرائــض یومیــه و نمازهــای واجــب، خوان

حمــد واجــب اســت. حــاال اگــر ســوره ی أنفــال و برائــت یــک ســوره باشــند، نمی شــود 

بــه یکــی اکتفــا کــرد؛ یعنــی، اگــر کســی بخواهــد در نمــاز واجــب بعــد ازحمــد ســوره ی 

أنفــال را بخوانــد بایــد دنبــال آن برائــت را هــم بخوانــد و یــا اگــر خواســت برائــت را 

بخوانــد بایــد أنفــال را هــم پیــش از آن بخوانــد و اگــر دو ســوره ی جــدا از هــم محســوب 

شــوند، می تــوان در نمــاز واجــب بعــد ازحمــد بــه یکــی از آن دو اکتفــا کــرد؛ یعنــی، 

أنفــال را بــدون برائــت و برائــت را بــدون انفــال می شــود خوانــد. در ایــن صــورت، جمــع 

ــَوَرتیِن از نظــر آقایــان فقهــا  ــران َبیــَن الّسُ بیــن هــر دو، مــورد اشــکال می باشــد، چــون ِق

مــورد اشــکال اســت. 

ــت:  ــرح اس ــز مط ــرآن نی ــاه ق ــوره های کوت ــوره از س ــار س ــورد چه ــث در م ــن بح همی

دو ســوره ی »ُضحــی« و »إنشــراح« و دو ســوره ی »فیــل« و »قریــش« کــه در نمازهــای 

واجــب، هــر دو ســوره از آنهــا یــک ســوره حســاب می شــوند؛ یعنــی، اگــر کســی بخواهــد 

ــال آن،  ــد دنب ــد بای ــی را بخوان ــوره ی ضح ــد، س ــوره ی حم ــد از س ــب بع ــاز واج در نم
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ســوره ی انشــراح را هــم بخوانــد و اگــر بخواهــد ســوره ی انشــراح را بخوانــد، بایــد قبــل 

از آن، ســوره ی ضحــی را بخوانــد و در ســوره های فیــل و قریــش نیــز بایــد بــه همیــن 

کیفیــت عمــل کنــد. 

پـس بنابرایـن نظـر، نیامـدن »بسـم اهلل...« در اول سـوره ی برائـت بـه ایـن دلیـل 

اسـت کـه برائـت، سـوره ای مسـتقل نیسـت؛ بلکـه متّمـم سـوره ی أنفـال اسـت و هـر 

دو، یـک سـوره حسـاب می شـوند. 

بـرای  و  برائـت سـوره ی غضـب اسـت  کـه: چـون سـوره ی  ایـن اسـت  وجـه دوم 

اعـالن برائـت از مشـرکان و دعـوت بـه قتـال بـا آنـان نـازل شـده اسـت، طبعـًا بـا آیـه ی 

رحمـت تناسـب نـدارد. روایتـی هـم مؤّیـد ایـن وجـه از امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل 

شـده کـه فرموده انـد: 

»بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم بر سـر برائت نیامده اسـت چون بسـم اهلل آیه ی 

امـان و رحمـت اسـت و سـوره ی برائـت بـرای برداشـتن امـان بـه وسـیله ی 

شمشـیر اسـت و این دو با هم سـازگار نمی باشـند«.1 

البّتـه ایـن نکتـه، نکتـه ی لطیفـی اسـت امـا اگـر روایـت در کار نباشـد دلیـل تاّمـی 

بـه نظـر نمی رسـد  کـه بگوییـم چـون سـوره ی عـذاب و غضـب اسـت بـه ایـن جهـت 

آیـه ی رحمـت در اّول آن نیامـده اسـت؛ زیـرا سـوره های دیگری نیز در قرآن هسـت که 

قاِرَعـة <؛ 
ْ
سـوره ی عذابنـد و بسـم اهلل هـم دارنـد؛ مثـاًل سـوره ی قارعـه: >َالقاِرَعـة * َمـا ال

کـه از اّول بـا َقـْرع و کوبیـدن و عـذاب، آغـاز شـده اسـت اّمـا در عین حال بسـم اهلل دارد 

ـُة<؛ بـا ِاخبـار از عذاب هایـی کـه بر ُاَمم گذشـته 
َ
ـُة* َمـا الحاّق

َ
یـا سـوره ی حاّقـه: >َالحاّق

 سـاِئٌل 
َ

نازل شـده اسـت شـروع می شـود و بسـم اهلل هم دارد یا سـوره ی معارج: >َسـأل

ـُه داِفـٌع<؛ بـا عـذاب شـروع شـده و بسـم اهلل دارد. 
َ
یـَس ل

َ
کاِفِریـَن ل

ْ
ِبَعـذاٍب واِقـٍع * ِلل

ِس 
ْ
ِحیِم َعلى  َرا ْحمِن الّرَ  ِبْسِم اهلِل الّرَ

ْ
ْم یْنِزل

َ
1. منهاج البراعة فى شرح نهج البالغة )خوئى(، ج  16، ص 259؛ » ل

یِف«.  ِع األمان ِبالّسَ
ْ
ْت ُسوَرُة َبراَء ِة ِلَرف

َ
ْحَمِة َو َنَزل ماِن َو الّرَ َ ْ

 ِبْسِم اهلِل ِلال
َ

ّن
َ
ُسوَرِة َبراَءِة اِل
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پـس ایـن دلیـل کـه چـون ایـن سـوره، سـوره ی غضـب بـوده لـذا آیـه ی رحمـت بـر 

سـرش نیامـده اسـت، خیلـی تمـام نیسـت؛ بلـه، اگـر اعتبـار سـند روایـت احـراز شـد، 

دلیـل درسـتی اسـت. 

گاهی حرف عامیانه ای هم در این باره زده می شـود که می گویند: شـیطان > بسـم 

اهلل< را از سـوره ی برائـت دزدیـده و بـرده در وسـط سـوره ی نمـل گذاشـته اسـت!! ایـن 

حـرف، عامیانـه و جاهالنـه اسـت؛ زیرا شـیطان ایـن جرأت را ندارد کـه در قرآن دخل 

و تصـّرف، و آیـات آن را جابجـا کنـد. آن >بسـم اهلل...< کـه در وسـط سـوره ی نمـل 

آمـده اسـت جـزء نامـه ی جنـاب سـلیمان ؟ع؟ بـه ملکـه ی سـبأ اسـت کـه ملکـه ی 

سـبأ آن نامـه را بـرای قـوم خـودش خوانـده اسـت و قـرآن، آن را نقـل می کنـد کـه: 

>آن زن، بـه حّضـار مجلـس خـود گفـت: نامـه ی بزرگوارانـه ای بـه دسـتم 

رسـیده کـه آن نامـه از سـلیمان اسـت و مضمونـش ایـن اسـت: بسـم اهلل 

الّرحمـن الّرحیـم، بـر مـن بزرگـی نکنیـد و بـا پذیـرش اسـالم بـه سـوی مـن 

بیاییـد<.1 

پس >بسـم اهلل...< در وسـط سـوره ی نمل، سـر آغاز نامه ی جناب سـلیمان ؟ع؟ 

اسـت و ارتباطـی به سـوره ی برائـت ندارد. 

مشرکین هم مانند مسلمانان مناسک حج داشتند؟ 

مّکـه جـزء  واقـع شـد،  کـه در سـال هشـتم هجـرت  فتـح مکـه  از  بعـد  می دانیـم 

بـالد اسـالمی شـد و تحـت سـیطره ی حکومـت اسـالمی قـرار گرفـت ولـی همچنـان 

اهلِل  ِبْسِم  ُه 
َ
إّن َو  یماَن 

َ
ُسل ِمْن  ُه 

َ
إّن یٌم *  کِر کتاٌب  ى 

َ
إل ِقى 

ْ
ل
ُ
ا ى  إّنِ  

ُ
لَماَل

ْ
ا أيَها  یا  ْت 

َ
>قال الى 31؛  آیات 29  1. سوره نمل، 

ُتوِنى ُمْسِلِمیَن<. 
ْ
ى َو أ

َ
وا َعل

ُ
 َتْعل

ّ
ِحیِم * أال ْحمِن الّرَ الّرَ
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رسـوم  و  آداب  همـان  داشـتند.  هم زیسـتی  مسـلمین  بـا  و  بودنـد  مّکـه  در  مشـرکین 

آییـن خـود را داشـتند و بـه کیـش خودشـان عمـل می کردنـد؛ حّتـی در موسـم حـّج نیز 

هـر دو گـروه ُمْسـلم و مشـرک، مناسـک را طبـق آداب و رسـوم خودشـان بـا هـم انجـام 

می دادنـد؛ چـون حـج، سـّنت ابراهیمـی بـود و حضـرت ابراهیـم ؟ع؟ را همـه ی ملـل 

قبـول داشـتند؛ یهـود و نصـاری و مجـوس و حّتـی مشـرکین هـم می گفتنـد: مـا تابـع 

ابراهیـم هسـتیم؛ منتهـی در دیـن توحیـدی ابراهیـم ؟ع؟ بدعتهـا ایجـاد کـرده بودنـد. 

از جملـه بدعتشـان ایـن بـود کـه اگـر غیر از قریش کسـی به مّکه می آمـد می گفتند: 

تـو حـق نـداری بـا لبـاس خـودت طـواف کنـی ! یـا بایـد از مـردم سـاکن در مکـه لبـاس 

کرایـه کنـی یـا ایـن کـه لبـاس خـودت را کـه بـا آن طـواف کـردی صدقـه بدهـی و دیگـر 

حـّق پوشـیدن آن را نـداری! حـاال، گاهـی کسـی پیـدا می شـد که لباسـش منحصر به 

همـان لباسـی بـود کـه در تن داشـت و نمی توانسـت آن را صدقه بدهـد و تمّکن مالی 

هـم نداشـت کـه لباسـی کرایـه کنـد؛ می گفتنـد بایـد لخـت و عریـان طـواف کنـی!! 

فرقـی هـم میـان مـرد و زن نمی گذاشـتند کـه در قـرآن کریـم نیز اشـاره ای بـه این بدعت 

زشتشـان شـده اسـت، آنجـا کـه می فرماید: 

>وقتی کار زشتی مرتکب می شدند ]و به صورت عریان طواف می کردند[ 

می گفتند این آیین پدران ماست و خدا ما را به این کار امر کرده است<.1 

>بگـو: خـدا امـر بـه فحشـاء نمی کنـد؛ چـرا چیـزی را کـه نمی دانیـد بـه 
خـدا نسـبت می دهیـد؟!<.2

بـه هـر حـال بعـد از فتـح مکه ) سـال هشـتم هجرت( وقتی موسـم حّج رسـید، هر 

دو گروِه مسـلم و مشـرک، با هم مناسـک حّج را انجام دادند و در سـال ُنهم هجرت، 

هنـگام موسـم حـّج، سـوره ی توبـه بـر رسـول اکـرم؟ص؟ نـازل شـد تـا بـه مشـرکین اعـالم 

یها آباءَنا َو اهلُل أَمَرنا ِبها<. 
َ
وا َوَجْدَنا َعل

ُ
وا فاِحَشًة قال

ُ
َعل

َ
1. سوره األعراف، آیۀ 28؛ >َو إذا ف

یها آباءَنا َو اهلُل أَمَرنا ِبها<. 
َ
وا َوَجْدَنا َعل

ُ
وا فاِحَشًة قال

ُ
َعل

َ
2. همان؛ >َو إذا ف
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کنـد کـه از ایـن بـه بعـد، دیگـر حـّق شـرکت در حـج را ندارنـد. رسـول اکـرم؟ص؟ مأمـور 

را  برائـت  سـوره ی  اسـت،  حّجـاج  عمومـی  مجمـع  کـه  قربـان  عیـد  روز  در  شـدند 

بخواننـد و برائـت از مشـرکین را بـه این صـورت اعـالم نماینـد کـه نـه حـّق شـرکت در 

حـّج و نـه حـّق مانـدن در مّکـه را دارنـد و بـه آنهـا ابـالغ کننـد کـه تـا چهـار مـاه بـه شـما 

مهلـت می دهیـم، در ایـن چهـار مـاه فکـر کنیـد و تصمیـم بگیریـد؛ یـا ُمْسـلم بشـوید، 

یـا هجـرت کنیـد و از مّکـه بیـرون برویـد، و یـا آمـاده ی جنگ بشـوید. مـا از جانب خدا 

مأموریـم کـه شـما را قلـع و قمـع کنیـم. 

>تا چهار ماه به شما مهلت می دهیم که سیاحت کنید<.1 

شـما تـا چهـار مـاه آزادیـد کـه در مکـه داخـل و خـارج بشـوید، بـا هـم بنشـینید و 

مشـورت کنیـد و تصمیـم بگیریـد و هـر گونـه اعمالـی کـه می خواهیـد انجـام بدهیـد 

و حّتـی می توانیـد خـود را بـرای مقاتلـه هـم مجّهـز کنیـد!! اّمـا بعـد از چهـار مـاه، یـا 

اسـالم، یـا هجـرت، یـا جنـگ و بعـد نصیحتشـان می کنـد کـه: 

>ایـن مطلـب را بدانیـد کـه شـما نمی توانیـد خـدا را عاجـز کـرده و او را بـه 

زانـو در آوریـد<.2 

شـما پیـش خـود فکـر نکنیـد کـه اگـر دسـت بـه شمشـیر ببریـد می توانیـد در مقابل 

مًا مقهـور و مغلوب می شـوید و در 
ّ
مـا بایسـتید؛ اگـر بـا خـدا به سـتیزگی برخیزید، مسـل

دنیـا ذلیـل؛ در آخـرت بـه عـذاب مبتـال می گردید. 

کـرده  محکـوم  خـواری،  و  ِخـْزی  بـه  آخـرت  و  دنیـا  در  را  کّفـار  >خداونـد 

اسـت<.3 

از جانـب مـا بـه شـما نصیحـت و خیرخواهی شـده اسـت که تا چهار ماه به شـما 

َبَعَة أْشُهرٍ <.  ِسیُحوا ِفى االرِض أْر
َ
1. سوره توبه، آیۀ 2؛ >ف

كْم َغیُر ُمْعِجِزی اهلِل<. 
َ
ُموا أّن

َ
2. همان؛ >َو اْعل

يَن<.  كاِفِر
ْ
 اهلَل ُمْخِزی ال

َ
3. همان؛ >َو أّن
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مهلـت داده ایـم، و گرنـه مـا می توانسـتیم در یک شـب به شـما شـبیخون بزنیم و قلع و 

قمعتـان کنیـم، ولـی خواسـتیم بـا عدالت و انصاف با شـما رفتار کنیـم. در این چهار 

مـاه بیندیشـید و تصمیـم بگیرید، حتی مجّهز هم بشـوید. 

سبب شکست مسلمانان در غزوه حنین

جریـان غـزوه ی حنیـن از ایـن قـرار بـوده که در سـال هشـتم هجرت، َده هزار لشـکر 

از مدینـه مجّهـز شـده و بـه سـمت مکـه آمدند. اهل مّکـه هم مقاومـت نکردند و مّکه 

بـدون خونریـزی فتـح شـد. وقتـی خبـر فتـح مّکـه بـه قبیلـه ی هـوازن کـه در طائـف 

فرماندهـان  قبیلـه،  رئیـس  بـن عـوف،  مالـک  متوّحـش شـدند.  آنهـا  رسـید،  بودنـد 

مـا  و  کـرده اسـت  فتـح  را  آنهـا گفـت: اسـالم، مّکـه  بـه  و  کـرد  را احضـار  لشـکر خـود 

می ترسـیم متعـّرض مـا هـم بشـود؛ مـا بایـد قبـل از اینکـه آنهـا متعـّرض مـا بشـوند، بـه 

آنهـا هجـوم ببریـم. لـذا لشـکری تجهیـز کـرده و به سـمت مّکـه حرکت کردند تـا اینکه 

بـه حنیـن رسـیدند و در آنجـا متمرکـز شـدند. رسـم ایـن بـود کـه وقتـی می خواسـتند 

بطـور قاطـع بـه میـدان جنـگ برونـد امـوال و زن و بّچه هایشـان را با خـود می بردند تا با 

همـراه بـودن آنهـا، بـرای جنـگ بـا دشـمن تصمیـم قاطع بگیرنـد و فرار نکننـد. پس با 

اموال و اهل و عیالشـان آمدند و حّتی رئیسشـان دسـتور داد غالف شمشـیرها را هم 

بشـکنید؛ یعنـی ایـن شمشـیر دیگـر به غـالف نخواهد رفت تا دشـمن را از پا درآوریم. 

سـپس گفـت: لشـکر اسـالم کـه حرکـت کنـد اّول سـپیده ی صبـح به اینجا می رسـد. 

شـما در شـکاف کوه هـا و دّره هـا و البـه الی درختـان کمیـن کنیـد و چـون اّول صبـح 

هنـوز هـوا تاریـک اسـت، شـما بـه آنهـا شـبیخون بزنیـد و از همـه طـرف حملـه کنیـد تا 

غافلگیـر شـوند! همیـن کار را هـم کردنـد. 
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وقتی لشکر اسالم نزدیک حنین رسید، نماز صبح را خواندند و به سمت حنین 

سرازیر شدند. درست در همان موقع آنها از کمینگاه ها بیرون آمدند و مسلمان ها را 

زیر رگبار تیر گرفتند. لشکر مسلمین دوازده هزار نفر بود که َده هزار نفر از مدینه برای 

فتح مکه آمده بودند و دو هزار نفر هم بعد از فتح مکه مسلمان شده و به آنها ملحق 

چون  بود  اعجاب انگیز  خیلی  برای شان  نفری  هزار  دوازده  لشکر  این  لذا  و  شدند 

این چنین لشکری نداشتند. همین کثرت  روز، در هیچ میدان جنگی،  آن  به  تا 

لشکر مغرورشان کرد ) پناه بر خدا از بیماری ُعجب و غرور( و ُعجب آنها را گرفت و 

گفتند: ما که این همه لشکر داریم، حتمًا فاتح هستیم. بر اثر همین غرور، خداوند 

گوشمالی شان داد و به خودشان واگذاشت؛ همین که رگبار تیر بر سرشان باریدن 

گرفت آن دو هزار نفر تازه مسلمان که هنوز ایمانشان کامل نبود تا دیدند که غافلگیر 

شده اند، فرار کردند. با فرار آنها بقیه هم فرار کردند و تنها چهار یا ُنه یا ده یا حداکثر 

صد نفر ماندند. این گوشمالی ها درس عبرت است؛ یعنی شما همان هایی بودید 

که در جنگ بدر با 313 نفر پیروز ُشدید، در حالی که افراد لشکر دشمن چند برابر 

شما بودند. رمزش چه بود که آنجا با کمی لشکر فاتح ُشدید و اینجا با دوازده هزار 

نفر فرار کردید و مغلوب ُشدید و رسوایی ببار آوردید. چرا؟ 

در آنجا رمز کار این بود که: >چون حال اسـتغاثه ی از خدا داشـتید<1 و فهمیدید 

کـه کـم هسـتید و دشـمن زیـاد اسـت و جـز خـدا هیـچ ملجـأ و مفزعـی نداریـد، لـذا 

دسـت بـه دعـا برداشـتید و از خـدا خواسـتید کـه بـه شـما کمـک کنـد. >او هم شـما را 

کمـک کـرد<.2 هـم روح شـما را قـوی کـرد و هـم دشـمنتان را مرعـوب سـاخت. 

آری؛ رمـز فتـح شـما در جنـگ بـدر، اسـتغاثه و دعـا و تضـّرع شـما و نصـرت خـدا 

بـود. چـون بـر خـدا تـوکل کردیـد، خـدا هـم کمکتـان کـرد. 

ُكْم<. ّبَ 1. سوره انفال، آیۀ 9؛ >إْذ َتْسَتِغیُثوَن َر
ُكْم<.

َ
اْسَتجاَب ل

َ
2. همان؛ >ف
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در جنـگ جمـل هـم می بینیـم وقتـی امـام امیرالمؤمنین؟ع؟ می خواهد پسـرش، 

نظامـی  تعلیـم  او  بـه  کـه  حـال  عیـن  در  بفرسـتد،  میـدان  بـه  را  حنفیـه  بـن  محّمـد 

می دهـد او را متوّجـه می سـازد کـه خیـال نکـن چـون پسـر مـن هسـتی و مـن در رأس 

جمعیـت هسـتم و جمعیتـی فـراوان داریـم حتمـًا پیروزیـم؛ نـه، تـا نصـرت خـدا نرسـد 

مـا کاری از پیـش نمی بریـم. پـس پرچـم را بـه دسـت پسـر داد و فرمـود: 

زمین بکوب،  بر  را مثل میخ  پاها  تو تکان نخور،  »کوه ها تکان بخورند 
جمجمه ات را به خدا بسپار و بدان که تنها یاری از خدا باشد و بس«! 1

جریـان غـزوه ی حنیـن نشـان داد کـه لحظـه ای غفلـت از خـدا و اّتـکا بـه خـود و 

دلگـرم شـدن بـه کثـرت جمعیـت، سـبب شکسـت فاحـش و رسـوایی گردیـد. 

جنـاب سـلیمان؟ع؟ پیغمبـری بـا آن عظمـت و بزرگـواری کـه مـوالی مـا چنین از 

او تعبیـر می کنـد: 

کسـی کـه عـالوه بـر داشـتن مقـام نبـّوت، بـر جـّن و انـس سـلطنت داشـت، همین 

کـه لحظـه ای تکیـه بـه مشـّیت خـود کـرد و إن شـاء اهلل نگفـت، مبتـال بـه مصیبتـی 

بـزرگ گردیـد کـه خـدا می فرمایـد:2 

>ما سلیمان را مبتال کرده و جسدی روی تختش انداختیم<.3 

خود  پیش  داشت؛  متعّددی  همسران  سلیمان  حضرت  که  آمده  روایات  در 

تصمیم گرفت و گفت: فرزندان متعّددی تولید می کنم تا همه شمشیر زن باشند و در 

راه خدا جهاد کنند. ولی ان شاء اهلل نگفت! خدا هم چنان کرد که هیچ کدام از آن 

زن های متعّددش حامل نشدند جز یکی! آن هم بّچه ای ناقص الخلقه آورد که فقط 

ْم 
َ
ْرِض َقَدَمک َو اْعل

َ
ال

ْ
...أِعِر اهلَل ُجْمُجَمَتک ِتْدفى ا

ْ
 َو الَتُزل

ُ
ِجبال

ْ
 ال

ُ
1. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 11؛ » َتُزول

ْصَر ِمْن ِعْنِد اهلِل ُسْبحاَنُه«.   الّنَ
َ

أّن
َفِة«. 

ْ
ل ِة َو َعِظیِم الّزُ ُبّوَ اِلْنِس َمَع الّنُ

ْ
ِجّنِ َو ا

ْ
ک ال

ْ
ُه ُمل

َ
َر ل ِذی ُسّخِ

َّ
2. همان، ص 262؛ » ال

 .>
ً
کْرِسیِه َجَسدا َقینا َعلى  

ْ
یماَن َو أل

َ
َتّنا ُسل

َ
َقْد ف

َ
3. سوره ص، آیۀ 34؛ >َو ل
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نصف بدن داشت! جسدی روی تختش انداختند تا بفهمانند یک لحظه غفلت 

از خدا و تکیه بر مشّیت خود، نتیجه اش این است. ترک اولی کرد و تنبیه شد. 

>و آنگاه به حاِل انابه درآمد ]و گفت[<:1 

>ای خدای من! مرا بیامرز<.2 

صحیح نبودن تبریک گفتن روز والدت حضرت مسیح؟ع؟ به مسیحیان

تبریک گفتن روز والدت حضرت مسیح؟ع؟ به مسیحیان، کار درستی نیست. 

البّته حضرت مسـیح؟ع؟ پیامبر بزرگ خدا و بسـیار محترم اسـت ولی این مّدعیان 

پیروی او، در اّدعا کاذبند؛ زیرا آن مسـیح که ما اعتقاد به نبّوتش داریم مبّشـر اسـت؛ 

یعنـی آمـدن پیامبـر خاتـم ؟ص؟ را بشـارت داده اسـت ولـی اینهـا او را قبـول ندارند، اگر 

قبـول داشـتند مسـلمان می شـدند. پـس تبریـک گفتـن بـه ایـن مّدعیـان کاذب، بـا 

منطـق اسـالم مطابقـت نـدارد؛ یـا مثـاًل دیده ایـم گاهـی تلویزیـون ما، معبد و کلیسـای 

ل و با شـکوه، 
ّ
آنهـا را نشـان می دهـد کـه در حـال عبادتند. آن هم معبدی بسـیار مجل

زن هـا بـا آن وضعشـان می آینـد و بـا خـدا راز و نیـاز و نیایـش می کننـد، آنگونـه که مردم 

مـا خیـال می کننـد مسـیحیت هـم راهـی به سـوی خداسـت و با اسـالم فرقـی ندارد و 

هـر دو، دیـِن آسـمانی و هـر دو، راِه عبادت خداسـت. 

نشـان دادن معبـد نصـاری  و نیایـش آنهـا در آن معبد با شـکوه، در تلویزیون کشـور 

اسـالمی کار درسـتی نیسـت. قـرآن می گویـد اهـل کتاب در کشـور اسـالمی باید صاغر 

باشـند و خـود را حقیـر ببیننـد تـا شـاید بدینوسـیله بـه خـود بیایند و با خـود فکر کنند 

1. سوره ص، آیۀ 34؛ >ُثّمَ أناَب<.
2. همان، آیۀ 35؛ >َرّبِ اْغِفْر لى...<.
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کـه چـرا بـرای مـا ارزشـی قائـل نیسـتند؟! پـس بایـد بیندیشـیم و بفهمیـم راه درسـت 

کدام اسـت. 

نابینایـی کـه رو بـه چـاه می رود، اگر مـا او را تکریم کنیم و بگوییم: بارک اهلل؛ خوب 

مـی روی! بـه او خیانـت کرده ایـم و او را بـه چـاه انداخته ایـم؛ اّمـا اگـر بـر سـرش فریـاد 

بزنیـم و حّتـی بـه او تنـدی هـم بکنیم که سـر راهت چاه اسـت، بـه او خدمت کرده ایم 

و از هالکـت نجاتـش داده ایـم. 

چـون  نماییـم،  تکریـم  و  تجلیـل  را  کتـاب  اهـل  نیسـتیم  ُمجـاز  مـا  قـرآن،  نظـر  از 

معتقدیـم کـه راهشـان باطـل اسـت و تنهـا راه، راِه اسـالم، و حیـات ابـدی و سـعادت 

کرده ایـم  بـاور  را  حقیقـت  ایـن  کـه  مـا  پـس  اسـت.  اسـالم  از  تبعّیـت  در  سـرمدی، 

تکریمشـان  و  باشـیم  خاضـع  نکرده انـد  بـاور  را  آن  کـه  کسـانی  برابـر  در  نمی توانیـم 

باشـند.  و صاغـر  مـا خاضـع  مقابـل  بایـد در  آنهـا  بلکـه  نماییـم، 

عامل پیشرفت اروپاییان

چنـدی پیـش مقالـه ای خوانـدم کـه تحقیقـی را از یـک دانشـمند جامعه شـناس 

نقـل کـرده بـود و بـه نظـرم متیـن آمـد. او می گویـد: 

انحطـاط مسـلمانان و ترّقـی اروپاییـان هـر دو از یـک نقطه آغاز شـد و آن اعراض از 

دیـن اسـت. می گویـد: چـرا امـروز مسـلمانان ذلیـل شـده و در مقابـل کّفـار توسـری خور 

شـده اند؟ چـون از دیـن اعـراض کرده انـد. از آن طـرف چـرا اروپـا در ایـن دنیـا عـّزت و 

سـیادت پیـدا کـرده اسـت؟ چـون از دیـن اعـراض کرد. 

ـت اسـت و هـم 
ّ
ایـن معّمـای عجیبـی اسـت کـه اعـراض از دیـن، هـم موجـب ذل

موجـب عـّزت! بعـد می گویـد: آنچـه در صـدر اسـالم، مسـلمانان را به عّزت رسـانید و 
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سـیادت بـّری و بحـری و فتوحـات سـریع جهانـی را نصیبشـان کـرد، اسـالم بود، چون 

بـه اسـالم اقبـال کردنـد عزیـز شـدند؛ امـروز هـم چـون از اسـالم اعـراض کردنـد ذلیـل 

ـت اروپـا در گذشـته تحت فشـار سـنگین و خفقان فکـری عجیبی قرار 
ّ
شـدند. اّمـا مل

گرفتـه بـود آنگونـه کـه بـا هـر نوع عامل حّریت فکـری و علمی و عملی مبارزه می شـد و 

تـش هـم دیـن سـاختگی کلیسـا بود؛ یعنی اوهـام و خرافاتی کـه از مغزهای جاهل 
ّ
عل

و متعّصـب کشـیش ها و پاپ هـای مسـیحی تـراوش می کـرد به عنوان دین مسـیح به 

دنیـای اروپـا عرضـه می شـد کـه بـا هیچ فکر روشـن و عقل رشـیدی قابـل انطباق نبود 

و در عیـن حـال، اجـازه ی اعتـراض و انتقـاد بـه هیـچ دانشـمند متفکـری نمی دادند، 

بلکـه معتّرضیـن و منتقدیـن را شـدیدًا می کوبیدنـد و بـا تشـکیل محکمـه ی تفتیـش 

کـه احـدی جـرأت  بودنـد  کـرده  ایجـاد  مـردم  و وحشـتی عجیـب در  عقایـد، رعـب 

کوچک تریـن مخالفـت فکـری و اعتقـادی بـا افـکار خرافـی کلیسـاییان نداشـت. 

با  وگرنه  نداشتند،  را  خود  ادراکات  و  علم  ابراز  قدرت  متفّکران،  و  دانشمندان 

شکنجه و آزار و کشتار ارباب کلیسامواجه می شدند، و لذا دین، یعنی همان افکار 

جاهالنه و وحشیانه ی کلیسانشینان، در نظر مردم اروپا در قیافه ی دیوی مهیب و 

ابتکار شناخته  و  بود و عامل خفقان و کشنده ی فکر  غولی وحشتناک جلوه کرده 

شده بود. طبعًا دانشمندان و متفکران نسبت به دین، نفرت و انزجاری شدید پیدا 

کردند و کمر به مبارزه ی با او بستند و دنبال فرصتی می گشتند تا علیه دین نهضت 

کرده و ریشه ی آن را از صفحه ی زندگی آدمیان برکنند و حق هم با آنها بود! چون دین 

جعلی کلیسا باید ریشه کن گردد و هر عاقلی باید با این دین دشمن شود. لذا همین 

که دوران قدرت علم و صنعت فرا رسید و قدرت کلیسانشینان رو به ضعف رفت 

و دانشمندان و متفکران توانستند نفسی بکشند و تکانی به خود بدهند، در اّولین 

قدم، با قیافه ای خشمگین به کلیسا حمله بردند و چون کلیسا را مرکز حکومت دین 

با دین،  بعنوان مبارزه ی  لذا  را هم مولود کلیسا می شناختند،  و دین  می دانستند 
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حمله ی خودشان را شروع کردند و دین را دشمن علم و عامل خفقان و کشنده ی 

فکر و ابتکار معرفی نمودند و جّدًا پشت به دین کرده و رو به علم آوردند و خودشان 

را یکسره به دامن علم انداختند و گفتند: دین، عامل انحطاط بشر است و علم، 

وسیله ی ارتقاء بشر؛ پس علم و دین با هم نمی سازند و باید از هم جدا شوند. دین 

باید در فضای کلیسا منزوی شود و علم یکه تاز میدان زندگی بشر گردد. 

دین  از  اعراض  یعنی  برسند؛  عّزت  به  دنیا  در  توانستند  راه  این  از  بالخره 

سبب ترّقی آنها شد. منتها اشتباه بزرگشان این بود که اوهام و خرافات پاپ ها و 

کشیش های مسیحی را به عنوان دین شناخته بودند و مبارزه  با آنها را مبارزه با دین 

می پنداشتند. به جای این که کلیسا و محصول کلیسا را دشمن علم معّرفی کنند، 

دین را دشمن علم معّرفی کردند، و حال آن که دین حق، وحی آسمانی است نه 

اوهام و خرافات بشر عادی. دین، وحی از جانب آفریدگار علم و عقل و فکر است 

و بر پیامبرانی که دارنده ی عالی ترین درجه ی علم و عقل و فکر هستند نازل شده 

و تنها منبع محفوظش قرآن کریم است که تقویت کننده ی عقل و بال و پردهنده 

و  از دین موهوم کلیسا  به علم و فکر است. پس نتیجه این شد که اعراض کردن 

الهام گرفتن از دین حقیقی اسالم سبب عّزت اروپاییان شد و اعراض کردن از دین 

ت مسلمانان امروز گشت. 
ّ
ت ذل

ّ
حقیقی اسالم و الهام گرفتن از کفرّیات اروپا عل

شرط رشد و شکوفایی اسالم در سراسر جهان

بعـد از رحلـت پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـر حسـب تاریـخ که نشـان می دهد سـال به سـال 

و قـرن بـه قـرن بـر حجـم جمعیـت مسـلمانان افـزوده شـده و شـعاع تابـش آفتـاب قرآن 

فراتـر رفتـه اسـت، تـا امـروز کـه در قـرن پانزدهـم هجـرت زندگـی می کنیـم نزدیـک به دو 
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میلیـارد بشـر زیـر پرچـم اسـالم رفته انـد و بـه افتخـاِر نـام مقـّدس رسـول اهلل اعظـم؟ص؟ 

 
َ

زندگـی می کننـد و وقتـی طنیـن نـام مقّدسـش بـه گوش هـا می رسـد کـه: » أشـهد أّن

 اهلل«؛ تـار و پـود دل هـای پیروانـش بـه ارتعـاش می آیـد، در حالـی کـه 
ُ

محّمـدًا رسـول

امروز نه جنگی در کار اسـت و نه شـّق القمری برقرار، نه تسـبیح سـنگریزه می شـنوند 

و نـه صحبـت سوسـمار! 

یـک عـرب بیابانـی می آمد و می خواسـت مسـلمان شـود، می گفت من باید شـّق 

القمـر ببینـم و مـاه بـا اشـاره ی تـو دو نیمـه شـود. سـنگریزه در دسـت تـو تسـبیح گوید و 

سوسـمار شـهادت بـه رسـالتت بدهـد تـا من به رسـالت تو ایمـان بیاورم! 

ــا آمریکایــی کــه  ــه ایــن حرف هــا نیســت. فــالن مــرد اروپایــی ی ــا امــروز نیــازی ب اّم

ــرآن  ــه ی ق ــه ترجم ــد جمل ــی چن ــرده، وقت ــی ک ــیحیت زندگ ــای مس ــر در دنی ــک عم ی

را در یــک کتــاب می خوانــد کــه حکمــی از احــکام و قانونــی از قوانیــن حقوقــی را 

یــا نمونــه ای از ســخنان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در نهــج البالغــه  تشــریح می کنــد، و 

یــا  می بینــد کــه قوانیــن عادالنــه ی اجتماعــی و بشردوســتی را گوشــزد می کنــد، و 

ــد کــه  ــه از صحیفــه ی ســّجادیه ی امــام سیدالّســاجدین ؟ع؟ را می خوان چنــد جمل

باریک تریــن و عمیق تریــن احساســات روانــی را بــا بیانــی ســاده و روشــن و شــورانگیز 

بیــان می کنــد، چنــان عقــل پختــه و فکــر رشــید ایــن آدم تــکان می خــورد هماننــد 

یــک مــاّده ی پختــه ای کــه بــا اشــاره ی نیْشــَتر منفجــر شــود! عقــل و فکــر ایــن آدمــی کــه 

در قــرن بیســت و یکــم، در قلــب اروپــا و دنیــای مســیحیت زندگــی می کنــد در مقابــل 

ایــن آیــات و جمالتــی کــه حقایــق فطــری و دقایــق روانــی را تشــریح می کنــد خاضــع 

ــی آورد.  ــان م ــالم ایم ــه اس ــود و ب می ش

ایـن نشـان می دهـد کـه اسـالم دینـی اسـت مطابـق بـا تکامـل عقلـی بشـر و رشـد 

فکـری انسـان؛ یعنـی هـر چـه تمـّدن جلوتر برود و سـطح فرهنگ و فکر بشـر باالتر رود و 

عقل هـا روشـن تر شـود، عظمـت قـرآن و اسـالم روشـن تر و واضح تـر می شـود. 
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عـــالـــــم بــــــه زیـــــر پـــرچــــــم تـــوحــیــــد مـــــی رود 

توحید، پـــرچمی اســت کســی َخم ندیده اســت

و بالخـره اسـالم، بـر همـه ی دین هـا غلبـه خواهـد کـرد؛ منتهـا نهایـت درجـه ی 

الحسـن؟جع؟ خواهـد  بـن  امـام حّجـة  اعظـم،  اهلل  ـی 
ّ
ول زمـان ظهـور  در  ایـن غلبـه 

بـود. اکنـون به طـور تدریجـی پیـش مـی رود ولـی درجـه ی نهایی ایـن غلبـه در آن زمان 

اسـت کـه امـام صـادق ؟ع؟ فرمـود: 

 »بـه خـدا قسـم تأویـل ایـن آیـه محّقق نشـده و نمی شـود ]وغلبه ی اسـالم 

کنـد  ظهـور  مهـدی  کـه  زمانـی  در  مگـر  نمی شـود[  حاصـل  نهایـی  بطـور 

]زمـان غلبـه ی واقعـی و حقیقـی اسـالم، آن زمـان اسـت[«.1 

امیدواریـم خـدا فـرج حضـرت ولی عصـر؟حاورا؟ را نزدیک تـر بگردانـد و ما تـا نمرده ایم 

بتوانیـم از اسـالم و قـرآن بهره ی وافی ببریم. ان شـاءاهلل

هدف از جهاد در راه حق

دیـن مقـّدس در شـرایط خاّصـی دسـتور جنـگ و جهاد می دهد تا شـریعت الهی 

-کـه عامـل حیاتـی بشـر اسـت- از شـّر هجـوم دشـمن محفـوظ بمانـد و می فرمایـد: 

و  انسان کشـی  هـدف،  ولـی  باشـید؛2  مجّهـز  زمانـی  هـر  در  روز  تجهیـزات  بـه  بایـد 

اسـتکبار و کشورگشـایی و مملکت گیـری نیسـت؛ بلکـه هـدف حفـظ عامـل حیاتـی 

انسـان اسـت. به همین جهت اسـم جنگ در اسـالم جهاد اسـت، آن هم جهاد فی 

سـبیل اهلل؛ یعنـی کوشـش در راه مصـون نگـه داشـتن دیـن خـدا. 

هــا َحّتــى  إذا َخــَرَج 
ُ
یل  َتأِو

ُ
هــا َبْعــُد َو مــا یْنــِزل

ُ
یل  َتأِو

َ
کمــال الديــن و تمــام النعمــة، ج 2، ص 670؛ » َو اهلِل مــا َنــَزل  .1

َمْهــِدی؟جع؟«.
ْ
ال

َخیِل <.
ْ
باِط ال ٍة َو ِمْن ِر ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

َ
وا ل

ُ
2. سوره انفال، آیۀ 60؛ >َو أِعّد
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کاری کنیـد کـه رعـب و رهبـت در دل دشـمن ایجـاد شـود1 تـا جـرأت ایسـتادن 

در مقابـل شـما را نداشـته باشـند. سـعادت دشـمن نیـز در همیـن اسـت کـه جـرأت 

مقاومـت در مقابـل حـق را نداشـته باشـد؛ چـون اگـر جـرأت پیـدا کنـد کـه در مقابـل 

شـما بایسـتد و بـا حـق بجنگـد، هـم خـودش بدبخـت می شـود و هـم جامعـه را بـه 

و  کشورگشـایی  نـه  اسـت؛  ارهـاب  و  ارعـاب  مـا  هـدف  پـس  می کشـاند.  بدبختـی 

کشـتار. شـما نـه ذلیـل باشـید، نـه مسـتکبر؛ بلکـه مجاهـد فـی سـبیل اهلل باشـید و 

بکوشـید تـا راه خـدا را حفـظ کنیـد؛ چـون خـدا انسـان را آفریـده اسـت کـه بـه خـود 

نزدیـک کنـد و بـه سـعادت ابـدی برسـاند و ایـن هـدف بـه وسـیله ی »دیـن« تأمیـن 

می شـود. بنابرایـن اگـر »دیـن« مـورد هجـوم دشـمن قرار گرفـت، در این موقع اسـت که 

شـما بایـد بـه جنـگ و قتـال بـا دشـمن برخیزیـد. 

گی خاّص جهاد اسالمی  ویژ

از امتیــازات افتخارآمیــز اســالم، یکــی ایــن اســت در همان حال که دســتور جنگ 

می دهــد، دســتور تقــوا نیــز می دهــد. اســالم، تقــوا را منحصــر بــه خانــه و مســجد و بــازار 

نمی دانــد؛ بلکــه می گویــد: در میــدان جنــگ و قتــال و میــدان سیاســت هــم بایــد 

مّتقــی باشــید. 

دیـن  ابقـای  و  حفـظ  بـرای  و  خـدا  راه  در  تنهـا  بایـد  شـما  قتـال  و  جنـگ  اّواًل: 

خـدا باشـد؛ نـه بـه انگیـزه ی دیگـر. ثانیـًا: تنهـا بـا کسـانی بجنگیـد کـه آنهـا بـا شـما 

می جنگنـد؛2 و بـه عبـارت دیگـر، حـّق تعـّرض و تجاوز بـه افراد یا گروه هایـی را ندارید 

کْم...<. 1. سوره انفال، آیۀ 60؛ >ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ
ُمْعَتِديَن<. 

ْ
 اهلَل ال یِحّبُ ال

َ
وَنكْم َو ال َتْعَتُدوا إّن

ُ
ِذيَن یقاِتل

َّ
وا ِفى َسِبیِل اهلِل ال

ُ
2. سوره بقره، آیۀ 190؛ >َو قاِتل
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کـه بـا شـما طـرف جنـگ نیسـتند؛ اعـّم از زنـان و کـودکان و پیـران و بیمـاران و حّتـی 

حیوانـات و مـزارع و مراتـع و مساکنشـان. ثالثـًا: بـه همـان مقـدار کـه بـه شـما لطمـه 

زده انـد، بـه آنـان لطمـه بزنیـد؛ نـه بیشـتر. اگر 10 نفر از شـما را کشـته اند، حـق ندارید 11 

نفـر از آنهـا را بکشـید؛ مثـاًل اگـر بـه شـما 100 تومـان خسـارت مالـی وارد آورده انـد، حـق 

نداریـد 101 تومـان بـه آنهـا خسـارت وارد آوریـد. 

>از حّد تجاوز نکنید که خدا تجاوزگران را دوست ندارد<.1 

>هرکـس بـه شـما تجـاوز کـرد بـه همـان مقـدار کـه بـه شـما تجـاوز کـرده 

زیادتـر[<.2  ]نـه  کنیـد  مثـل  بـه  مقابلـه   ]می توانیـد[ 

>تقوای خدا را رعایت کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است<.3 

مّتقی  تا  که  می سازد  خاطرنشان  و  می دهد  تقوا  دستور  جنگ  میدان  همان  در 

نباشید در نزد خدا ارزش ندارید، اگر چه در میدان جهاد و در حال جنگ با کافران 

باشید؛ نه تنها نماز و روزه و کسب و کارتان بلکه جهادتان نیز بدون تقوا فایده ای ندارد. 

شما  از  کافران  و  مشرکان  از  یکی  اگر  می جنگید[  که  حالی  همان  >]در 

پناهندگی خواست به او پناه بدهید تا ]به میان شما بیاید و[ سخن خدا 

را بشنود4 ]و بفهمد که با چه کسی می جنگد و منطق شما چیست[<. 

>اگر هم قبول نکرد تحمیلی در کار نیست<؛5 با اکراه که نمی شود کسی را مؤمن 

به دینی ساخت. شما وظیفه دارید کالم خدا را به سمع او برسانید، اگر قبول نکرد: 

>او را به سالمت به جایگاه امنش برسانید<.6  کسی را همراهش بگمارید که هنگام 

ُمْعَتِديَن<. 
ْ
 اهلَل ال یِحّبُ ال

َ
1. سوره بقره، آیۀ 190؛ >...ال َتْعَتُدوا إّن

یكْم<. 
َ
یِه ِبِمْثِل َما اْعَتدی  َعل

َ
اْعَتُدوا َعل

َ
یكْم ف

َ
َمِن اْعَتدی  َعل

َ
2. همان، آیۀ 194؛ >ف

ِقیَن<. ُمّتَ
ْ
 اهلَل َمَع ال

َ
ُموا أّن

َ
ُقوا اهلَل َو اْعل

َ
3. همان؛ >َو اّت

کالَم اهلِل ...<.  ى  یْسَمَع  أِجْرُه َحّتَ
َ
ُمْشِرکیَن اْسَتجاَرک ف

ْ
4. سوره توبه، آیۀ 6؛ >َو إْن أَحٌد ِمَن ال

يِن...<. کراَه ِفى الّدِ 5. سوره بقره، آیۀ 256؛ >ال إ
6. سوره توبه، آیۀ 6؛ >...ُثّمَ أْبِلْغُه َمأَمَنُه<.
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آمدن و رفتن بدون تعّرض احدی به سالمت بیاید و به سالمت برگردد. چرا؟!

>این، برای این است که آنها نمی دانند ]و از حقایق دین آگاه نیستند[<.1 

روی  اگـر  آنـگاه  بشـوند؛  عالـم  و  آگاه  مـردم  می خواهیـم  مـا  چیـز،  همـه  از  پیـش 

دنـده ی لجـاج و عنـاد افتـاده و بـر سـر راه مـا ایجـاد مانـع کردنـد و از نشـر و دعـوت بـه 

توحیـد جلوگیـری نمودنـد؛ در ایـن صـورت، ما هـم به قتال با آنهـا برمی خیزیم و از مرز 

تقـوای الهـی نیـز فراتـر نمی رویـم. 

مـوالی مـا، امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در جنـگ صّفیـن شـنید کـه پیروانـش لشـکر 

معاویـه را دشـنام می دهنـد، فرمـود: 

»من خوش ندارم که شما مردمی فّحاش و دشنام گو باشید«.2 

درسـت اسـت کـه آنهـا باطلنـد و بـا مـا می جنگنـد، ولـی شـأن شـما اجـّل از ایـن 

اسـت که دشـنام بدهید، بلکه پسـندیده آن اسـت که دلیل انحراف و کجروی های 

آنهـا را برایشـان بیـان کنید. 

»ولـی شـما اگـر اعمـال آنهـا را شـرح داده و حاالتشـان را یـادآوری نماییـد، 

سـخنی بـه صـواب گفتـه و راه عـذر را بـر آنهـا بسـته اید ]احتیاجی به سـّب 

و دشـنام ندارید[«.3 

وقتـی کـه اهـل مدینـه بـر عثمـان شـوریدند و خانـه اش را محاصـره کردنـد تـا او را 

بکشـند و نیـز مانـع رسـاندن آب بـه او و زن و بّچـه اش شـدند و گفتنـد: بگذاریـد از 

امـام  و  حسـن  امـام  خـود،  فرزنـدان  فـورًا  امیرالمؤمنیـن ؟ع؟  امـام  بمیرنـد؛  تشـنگی 

حسـین ؟ع؟ را مأمـور کردنـد کـه مشـک ها را پـر از آب کنیـد و بـه خانـه ی عثمـان ببرید 

و آنهـا را از تشـنگی نجـات دهیـد! ایـن نشـانه ی فتـّوت و مـرّوت و عدالت خواهـی 

ُموَن<. 
َ
ُهْم َقْوٌم ال یْعل

َ
1. سوره توبه، آیۀ 6؛ >ذِلک ِبأّن

كْم أْن َتكوُنوا َسّباِبیَن«. 
َ
کَرُه ل ى أ 2. نهج البالغة )صبحى صالح(، ص 323؛ » إّنِ

ِر«.
ْ

ُعذ
ْ
َغ ِفى ال

َ
َقْوِل َو أْبل

ْ
ُهْم کاَن أْصَوَب ِفى ال

َ
ُهْم َو َذکْرُتْم حال

َ
ْو َوَصْفُتْم أْعمال

َ
كْم ل 3. همان؛ » َولكّنَ
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اسـالم و اولیـای اسـالم اسـت؛ در همـان حـال کـه وظیفـه ی جنگ دارند تقـوای الهی 

و شـرافت و کرامـت انسـانی را نیـز رعایـت می کننـد. 

وقتـی معاویـه قاصـدی نـزد امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ فرسـتاد آن قاصـد خواسـت 

بـرای خوشـایند امـام؟ع؟ حرفـی بزنـد، گفـت: آقـا؛ خداونـد شـما را حفـظ و معاویـه 

تـو را امیـن خـود  او  را هـالک کنـد. امـام؟ع؟ ناراحـت شـدند و فرمودنـد: آرام بـاش؛ 

کنـی  نفریـن  کـه  بـس  همیـن  تـو،  خیانـت  در  اسـت.  فرسـتاده  مـن  نـزد  و  شـناخته 

کسـی را کـه تـو را امیـن خـود قـرار داده و پشـت سـرش بـد بگویی!!اینهـا معیارهـای 

شـناخت حـق از باطـل اسـت کـه بـه دسـت مـا داده انـد. پـس اسـالم جنگ طلـب 

ُح َخیٌر« اسـت؛ ولی در عین حال، اگر 
ْ
ل نیسـت، صلح طلب اسـت و شـعارش »َالّصُ

دیـد دیـن توحید-کـه تنهـا عامـل حیـات ابـدی انسـان اسـت -در معـرض هجمـه ی 

دشـمن نـادان قـرار گرفتـه اسـت، اقـدام بـه جنـگ می کنـد؛ آن هـم بـه عنـوان جهـاد 

در راه خـدا، نـه جنـگ در راه هـوا و نـه توسـعه ی قلمـرو حکومـت حیوانـی و نـه ارضـاء 

هـوس اسـتکبار شـیطانی کـه دنیـای کنونـی شـدیدًا گرفتـار آن شـده اسـت. 

از نظر دینی دوستی صمیمانه با کافران ممنوع

دربـاره ی دوسـتی بـا کّفـار کـه بـه آن مـواالت بـا کافـران می گوییـم مفهـوم آن ایـن 

اسـت: آنهـا را بـه خـود راه دهیـم؛ در دل را بـه روی آنان باز کنیم؛ آنها را در زندگی خود 

دخالـت دهیـم و آنهـا را محـرم اسـرار خـود قـرار دهیـم، بطـوری کـه در شـئون زندگـی 

ِی حرام اسـت و قرآن کریم شـدیدًا بـر این مطلب 
ّ
مسـلمانان نفـوذ پیـدا کننـد. ایـن تول

تأکیـد می کنـد: 

>ای باورمنـدان! دشـمن مـن و دشـمن خودتـان را ولـِیّ خـود قـرار ندهیـد. 
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آنهـا  بـه  قلبـی  گرایـش  و  مـوّدت  نرویـد.  آنهـا  و سرپرسـتی  والیـت  تحـت 

نشـان ندهیـد. راه نفـوذ در زندگیاتـان را بـرای آنهـا هموار نسـازید؛ زیرا آنها 

بـه حّقـی کـه شـما بـه آن ایمـان داریـد کافرنـد...<.1 

سپس می فرماید: 

ظاهـر  شـما  بـا  را  خودشـان  دشـمنی  یابنـد،  دسـت  شـما  بـه  اگـر  >آنهـا 

می سـازند، دسـت و زبانشـان را بـر ضـّد شـما بـه کار می برنـد و دوسـت 
کافـر شـوید<.2 کـه شـما هـم  دارنـد 

در سوره ی انفال می فرماید: 

>شـما وظیفـه داریـد کـه بـا آنهـا بجنگیـد تا ریشـه ی فتنـه کنده شـود و تنها 
دیـن حاکـم در عالم دین خدا باشـد...<.3 

از نــگاه قــرآن خطــاب بــه مســلمانان: اگــر بــا کّفــار قطــع رابطــه نکنیــد، فتنــه ی 

بزرگــی در جامعــه ی بشــری بــه وجــود می آیــد و فســاد کبیــر پیــدا می شــود.4 عقایــد 

و  اعمــال زشــت  و  مــی رود  بــه فســاد  رو  اخــالق عمومــی  و  مــردم مختــّل می شــود 

ناپســند در میــان ملــل رواج می یابــد. 

البّته اگر کّفار خواسـتند با شـما رابطه ی اجتماعی، اقتصادی و احیانًا سیاسـی 

برقـرار کننـد،5 تـا آنجـا کـه لطمـه بـه اسـتقالل و اقتـدار شـما نمی زننـد، اشـکالی نـدارد 

و بـا تـوّکل6 بـر خـدا قبول کنیـد حّتـی می فرماید: 

>خـدا شـما را از اینکـه بـا کسـانی کـه با دین شـما سـر جنگ نداشـته اند و 

کَفُروا ِبما  ِة َو َقْد  َمَوّدَ
ْ
یِهْم ِبال

َ
ُقوَن إل

ْ
کْم أْوِلیاَء ُتل ی َو َعُدّوَ وا َعُدّوِ

ُ
ِخذ ِذيَن آَمُنوا ال َتّتَ

َّ
1. سوره ممتحنه، آیۀ 1؛ >یا أيَها ال

.>... َحّقِ
ْ
جاَء کْم ِمَن ال

ْو َتكُفُروَن<.
َ
وا ل وِء َو َوّدُ ِسَنَتُهْم ِبالّسُ

ْ
یكْم أیِديُهْم َو أل

َ
كْم أْعداًء َو يْبُسُطوا إل

َ
2. همان، آیۀ 2؛ >إْن یْثَقُفوکْم یكوُنوا ل

.>... ُه هلِلِّ
ُّ
کل يُن  ى ال َتكوَن ِفْتَنٌة َو یكوَن الّدِ وُهْم َحّتَ

ُ
3. سوره انفال، آیۀ 39؛ >َو قاِتل

کِبیٌر<. ساٌد 
َ
ْرِض َو ف

َ
ال

ْ
وُه َتكْن ِفْتَنة ِفى ا

ُ
 َتْفَعل

ّ
4. همان،  آیۀ 73؛ >إال

ها...<.
َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ل 5. همان، آیۀ 61؛ >َو إْن َجَنُحوا ِللّسَ

َعِلیُم<.
ْ
ِمیُع ال ُه ُهَو الّسَ

َ
ى اهلِل إّن

َ
6. همان؛ >... َو َتَوکْل َعل
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شـما را از خانه هاتـان بیـرون نکرده انـد نیکـی کنیـد و بـا عدل و قسـط رفتار 
کنیـد بـاز نمـی دارد، زیرا خداونـد دادگران را دوسـت دارد<.1

این اسالم است که می گوید: 

>اگر کسی بشنود که مردی فریادرس می طلبد و می گوید، ای مسلمانان! 

به دادم برسید و او به دادش نرسد، مسلمان نیست<.2 

بلکه  بشنود.  را  مؤمنی  فریاد  ُمؤِمنًا«؛  َسِمَع  »َمْن  است:  نفرموده  اینکه  جالب 

فرموده است: »َمْن َسِمَع َرُجاًل... «؛ یعنی فریاد مردی را بشنود. حاال آن مرد مؤمن 

باشد یا کافر. همین قدر که انسان است و فریادرس می طلبد، شما اّمت اسالمی 

به حکم بشردوستی و کرامت انسان به یاری او بشتابید؛ وگرنه مسلمان نیستید. 

وُهْم َو  ْن َتَبّرُ
َ
ْم یْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکْم أ

َ
يِن َو ل وُکْم ِفى الّدِ

ُ
ْم یقاِتل

َ
ذيَن ل

َّ
ُکُم اهلُل َعِن ال 1. سوره ممتحنه، آیۀ 8؛ >ال یْنها

ُمْقِسطین <.
ْ
 اهلَل یِحّبُ ال

َ
یِهْم ِإّن

َ
ُتْقِسُطوا ِإل

یَس ِبُمْسِلٍم«.
َ
ل

َ
ْم یِجْبُه ف

َ
ل

َ
ُمْسِلِمیَن ف

ْ
ل

َ
کافى، ج  2، ص 164؛ »َمْن َسِمَع َرُجاًل یَناِدی یا ل  .2



رم! دگا�ن مح�ت �ن و��ن ه حن وحب ل �ت ا�ب �ت

عناویــن ایــن جلــد، از کتــب تفســیری قــرآن و قیامــت، ســوره یوســف و ســوره توبــه 

اســتخراج شــده اســت.


