
 
 
 
 

 
ساكنان كرات ديگر 

دانشمندان ستارهشــناس گفتـهاند:تعـادل دو قـوهي جاذبـه و دافعـه يعنـي 
ــر يـك  جاذبهي مركزي و نيروي گريز از مركز سبب شده است كه كرات آسمان ه
در مدار مخصوص به خود بمانند و در واقع اين دو نــيرو بـه صـورت يـك سـتون 

نامريي اجرام سماوي را برافراشته نگه داشته است. 
ــينبنخالد  از امام ابوالحسنالرضا�حديثي وارد شده كه راوي به نام حس

از امام� سؤال كرد: 
[َو السماِء ذاِت الْحبك]؛١يعني چه؟ 

امام فرمود:يعني قسم به آسماني كه راههاي ارتباطي [با زمين] دارد. 
ــس چگونـه بـا  آن مرد گفت:قرآن كه فرموده است آسمانها ستون ندارند پ

زمين در ارتباطند؟ 
                                                           

١ـ سورهي ذاريات،آيهي٧. 
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 ٢

امام�فرمود:سبحان اهللا،مگر خدا نفرموده است: 
[بِغيرِ عمد ترونها]؛ 

«ستوني كه شما ببينيد؛ندارند»؟ 
گفت:بله،چنين است. 

امام�فرمود مقصود اين است كه: 
«آسمان ستون دارد ولي شما آن را نميبينيد».١ 

امام اميرالمؤمنين�نيز كه فرموده است: 
ــنِ الَّتـي فـي االَْرِض  دائثْلُ الْمم ندائماِء مي السي فوُم الَّتجِه النهذ)

مربوطَةٌ كُلُّ مديِنة ِالَي عموٍد من نوٍر)؛٢ 
ــه در آسـمانند،شـهرهايي هسـتند مـانند شـهرهايي كـه در  «اين ستارهها ك

زمينند.هر شهري[يعني هر ستارهاي]به ستوني از نور بستگي دارد». 

ــامريي بـه مـردم آن روز  روشن است كه بهترين تعبير براي فهماندن ستون ن
ــه و  همين تعبير عمودي از نور است.حال فرضاً كه به كرهي ماه و مريخ و زحل رفت
ــادق باشـند؛ دليـل بـر ايـن  آنها را خالي از ساكن ديده باشند و در اين گفتار هم ص
ــن  نميشود كه تمام كرات باال ويرانه و خالي از اهل و سكنه است و تنها كرهي زمي
كه در جنب اين عالم كبير همچون دانهي ارزنِ افتادهي در بياباني است؛آباد اسـت و 

                                                           
١ـ تفسير برهان،جلد٣،صفحهي٢٧٨. 
٢ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٥٧٤. 
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 ٣

ــههاي خداسـت.خـير،عـالم بسـيار بـزرگ و قـدرت خـدا  مسكن ما عزيز دُردان
فوقالعاده عظيم و رحمت خدا هم بيمنتها وسيع است. 

اثبات وجود خدا 
ــت:  نقل شده مردي دهري مسلك] منكر خدا نزد يكي از خلفاي عباسي آمد و گف

ميخواهم براي من وجود خدا را اثبات كنيد.خليفه كه خود اهــل بحـث نبـود از يكـي از 

عالمان زمان خواست در مجلس حاضر شود و با آن مرد دهري بحث كند. 

ــت مقـرر وارد  آن مرد عالم كه از جريان آگاه شد عمدًا يكي دو ساعت ديرتر از وق

مجلس شد.خليفه از علّت تأخير سؤال كرد. 

عالم گفت: من از منزل خيلي زود بيرون آمدم ولي كنار شطّ كه رسيدم قايقي نبود 

كه در آن بنشينم و از آب عبور كنم! ناچار منتظر نشستم تا درختي از درختان كنار شــطّ 

ــيده شـد و بـه صـورت كشـتي  از ريشه كنده شد،شاخ و برگش ريخت و ساقهاش تراش

درآمد!!در آن نشستم و آمدم.از اين جهت دير شد. 

آن مرد منكر خدا از شنيدن اين حــرف خنـدهاش گرفـت و گفـت:تـو كـه عـالم 

ـه  نيستي،اصالً عاقل هم نيستي!آخر مرد حسابي! مگر ميشود درختي خود به خود از ريش

ــه بـاورت  كنده و كشتي بشود.مرد عالم كه منتظر همين حرف بود گفت:آقاي عاقل! تو ك

ــه ايـن عـالم  نميشود يك قايق كوچك بدون كشتيساز پيدا شود؛چگونه باورت شده ك

                                                           
] دهري مسلك: منكر خدا. 
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 ٤

ــم بـه نـام اهللا ـ عزّوجـلّ ـ بـهوجود آمـده  سراسر نظم و حساب بدون صانعي عليم و حكي

باشد؟!او از همين جواب به خود آمد و راه حق يافت. 

زين قصه هفت گنبد افالك پر صداست 
كوته نظر بين كه سخن مختصر گرفت 

زمان وصال 
ـر  رسول خدا�در ساعات آخر شب از جامهي خواب بر ميخاست و زي
آسمان ميآمد؛به اطراف آسمان و ستارگان مينگريست و آيات قرآن را ميخوانـد 
ــامبر  و ميگريست.١راستي،چه حال خوشي دارند آن بيداردالني كه به پيروي از پي
ــه سـتارگـان  محبوبشان در ساعات آخر شب برميخيزند و زير آسمان ميآيند و ب
مينگرند كه چگونه به آدميــان چشـمك ميزننـد و مـيگوينـد: اي خفتـهدالن 

برخيزيد كه زمان وصال به محبوب نزديك شد. 
خروس صبح زد سبوح و قدوس----- برآور ديده از اين خواب منحوس 

به غير از خوردن و خفتن نداني---- نصيب اينت شد از معقول و محسوس 
ز باال سوي پستي چون كني روي ---به مقصد كي رسي زين سير معكوس 

سبب فراموشي آخرت 
ـدا�و  سبب فراموش شدن قيامت از دلهاي مردم به فرمودهي رسول خ

                                                           
١ـ تفسير نورالثقلين،جلد١،صفحهي٤٢٢. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٥

اميرمؤمنان� پيروي از خواهش دل است. 
ــيرالمؤمنين علـي�را كـه بـه نقـل از  حال بخوانيم سخن مواليمان امام ام

رسول اكرم�بيان فرمودهاند: 
«اي مردم! حقيقت اينكه ترسناكترين چيزي كه من از مبتال شدن شما بــه آن 
ـا  ميترسم دو چيز است:يكي پيروي از هواي نفس و ديگر داشتن آرزوي طوالني.ام

ـاد  پيروي از هواي نفس آدمي را از راه حق باز ميدارد و آرزوي دراز،آخرت را از ي

ميبرد.آگاه باشيد! دنيا پشت كرده و شتابان مــيرود!بـاقي نمـانده از آن مگـر تـه 

ماندهاي مانند باقيماندهي آب ظرفي كه كســي آن را سراشـيب گرفتـه و ريختـه 

باشد و در آن ظرف جز اندكي از آب باقي نمانده باشــد و آگـاه باشـيد! آخـرت رو 

ـما  كرده و نزديك شده است و براي هر يك از دنيا و آخرت فرزنداني است،اينك ش

ــرا كـه روز قيـامت  بكوشيد تا از فرزندان آخرت بوده و از فرزندان دنيا نباشيد! زي

هر فرزندي به مادرش ملحق خواهد شد[فرزند آخرت در بهشت و فرزند دنيا در 

ــردا روز  جهنّم خواهد بود] و بدانيد امروز روز كار است و حسابي در بين نيست و ف

ــام زودگـذر را مغتنـم بشـماريد و بـا  حساب است و كاري در بين نيست![پس اين اي

ــه دسـتورات خـدا جلـب رضـاي او بنمـاييد تـا در روز جـزا و موقـع حسـاب  عمل ب

آسودهخاطر گرديد]». ١ 

                                                           
١ـ نهجالبالغهي فيض،خطبهي٤٢. 
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 ٦

امان از هواي دل! 
رسول خدا�فرمود: 

«من و علي دو پدر اين امت هستيم». 
ــن دو  حال،اي امت محمد و شيعهي علي! گوش به فريادهاي دلسوزانهي اي
پدر مهربان خود فرا دهيد كه ميگويند: پــيروي از خواهـش دل، ترسـناكترين و 
ــه  خطرناكترين بيماري است كه ما از مبتال شدن شما به آن بيمناكيم و يالالسف ك
ــي هـوي＂ را بـر خـدا  ما هم اكنون مبتال به آن بيماري شدهايم و در تمام شئون زندگ
مقدم داشتهايم!!به هواي دل ميانديشيم،به هواي دل تصميم ميگيريم،بــه هـواي 
ــواي دل ازدواج ميكنيـم،بـه هـواي دل كسـب و كـار و  دل سخن ميگوييم،به ه
معاشرت داريم و...آن چنان كه گويي اصالً اعتقادي به خدا و روز جزا نداريـم و در 
ــاري شـدهايم.همانگونـه كـه خـدا  نتيجه مبتال به يك چنين زندگي سياه و نكبتب

فرموده است: 
ــن روي گـردان شـود،زنـدگـي تنـگ و دشـواري خواهـد  «كسي كه از ياد م

داشت».١ 

اندكي فكر كنيم اين همه مفاسد اخالقــي و اجتمـاعي و خـانوادگـي كـه در 
جامعهي به قول خود اسالمي ما پيش آمده و ميبينيم افرادي بي خانمان ميگردنـد 
خانوادههايي بيسرپرست ميشوند،جوانهــاي مسـتعد و قـوي االرادهاي بـاالي 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي١٢٤. 
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 ٧

ــه سـر  چوبهي دار ميروند؛مردان پخته و تجربه ديدهاي در سياه چالهاي زندان ب
هي عفاف بــيرون رفتـه در منجـالب بدبختـي  ميبرند؛زنان و دختراني پاك از جادّ
سقوط ميكنند و آبرو و حيثيت خانوادهها را بر باد ميدهند!ريشــهي اصلـي تمـام 
اين مفاسد و انحرافات،همين است كه پيروي از هواي نفــس كـرده و نتوانسـتهاند 
خود را نگه دارند و به دنبال يك لحظه متابعت از خواهش دل، يك عمر بدبختــي و 

بلكه عذاب ابدي به جان خود خريدهاند. 
ــبختاند آن كسـاني كـه در نتيجـهي مراقبـت و  پس چه سعادتمند و خوش
مواظبت و تمرين و تربيت،به درجهاي از قوت و قدرت روحي رسيدهاند كه نفـس 
ـد  امارهي خود يعني اين دل پر خواهش خود را مهار و اين شتر مست را مهار كردهان
آنگونه كه دل به هواي آنها ميجنبد نه آنها به هواي دل!البتّه اين بسيار دشوار اســت 
ـار دشـوارتر  ــهي بـا كفّ و به فرمودهي رسول اكرم�جهاد اكبر است و از مقاتل
است! اما در عين اين دشواري، ناشدني نيست و راه رسيدن به فــوز و سـعادت نـيز 

همين است كه خداي انسان پس از يازده قسم فرموده است: 
«به طور حتم آن كس مفْلح و رستگار شد كه به پاكسازي نفس خود پرداخت 

ــا گنـاه آلـوده سـاخت،از سـعادت محـروم  و به طور حتم آن كس كه روح خود را ب

مدهوش عظمت خدا شد».١ 

                                                           
١ـ سورهي شمس،آيات٩و١٠. 
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 ٨

ــي در حـالش  چنين نقل شده كه امام صادق�در اثناء قرائت نماز، دگرگون
ــالب حـال آن  پيدا شد و بيهوش روي زمين افتاد!پس از آن كه اصحاب از علّت انق

حضرت سؤال كردند؛ فرمود: 
ــود گوينـدهاش  «آن قدر آيه را بر قلبم و گوشم مكرر گذراندم تا آن را از خ

شنيدم؛بدنم تاب تحمل جلوهي قدرت نياورد و به آن حال افتادم».١ 

 شايد در اينگونه موارد تعبير بــه كلمـهي «مدهـوش» مناسـبتر از كلمـهي 
«بيهوش» باشد زيرا شخص بيهوش به آنچه كه در اطرافش ميگذرد توجهي ندارد 
ــهي  اما انسان مدهوش يعني واله و شيدا،سرگشته و حيران كه روحش مقهور جذب
جمال گشته و فاني در محبوب به سمت باال كشيده شده است؛بدنــش كـه از عـالم 
ــاند و  طبع است و توانايي همراهي با روح مجذوب ندارد طبعاً از كار خود باز ميم
ـت  بيحركت روي زمين ميافتد اما نه اينكه مانند آدم بيهوش، مشاعر خود را از دس

داده و نسبت به آنچه در اطرافش ميگذرد آگاه نباشد. 
روح هر چه مجذوب شدنش به عالم بــاال بيشـتر باشـد،احاطـه و آگـاهيش 
نسبت به عالم پايين بيشتر ميشود. اگر گفته شده كــه پيـامبراكرم�بـه هنگـام 
نزول وحي حالش دگرگون ميشد و حالتي شبيه حالت بيهوشي يا خواب رفتگــي 
ــي اسـت كـه جسـم  عارض آن حضرت ميگرديد، اشاره به همان حالت مدهوش
شريفش به دنبال مجذوبيت روحِ كريمش از كار عادي خود باز ميمــاند و از نظـر 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢٤٨. 
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 ٩

ــن گونـه اسـت حـالت  ديگران مانند خواب يا بيهوشي به حساب ميآمد و به همي
غشي كه نقل شده بر وجود اقدس امام اميرالمؤمنين�بــه هنگـام نمـاز عـارض 
ميشد و لذا حضرت امام صادق� فرمود:در قرائت نماز آن قدر آيه را مكــرراً بـر 
قلبم گذراندم كه آن را از خود گويندهاش شنيدم! از ايـن رو تـاب تحمـل جلـوهي 

قدرت نياوردم و بيهوش بر زمين افتادم. 

اعجاز قرآن در هر زمان 
ــرف خويـش از آن آب بـر  دريا مال همه است اما هر كسي به قدر ظرفيت ظ
ميدارد.استكان و ليوان و حوض و استخر در ظرفيت تفاوت دارند.از يــك طـرف 
ـر  آن مرد و زن كوهنشين بيسواد هم مخاطب قرآنند و از طرف ديگر مغزهاي متفكّ
دانشمند از قبيل بوعلي سينا و خواجه نصيرطوسي هم مخاطب قرآنند تا برسيم بــه 
 �ــاالتر امـام امـيرالمؤمنين�و رسـول اهللا االعظـم سلمان و ابوذر و از آن ب
همگي مخاطب به خطابات قرآنند؛اما تفاوت در اين مراتــب از زميـن تـا آسـمان 
است.اين قرآن است كه هزاروچهارصد سال پيش به اعراب شترسوار بياباننشــين 

ميگفت: 
ــتر نگـاه نميكننـد كـه چگونـه آفريـده شـده اسـت و بـه آسـمان  «آيا به ش
نمينگرند كه چگونه برافراشته شده است و كوهها را نميبينند كه چگونه در جــاي 
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 ١٠

خويش استوار گرديده است و زمين چگونه مسطّح گشته است»؟!١ 

امروز نيز عين همين آيات را خطاب به دنياي علم و دانش عصر تسخير فضـا 
ــد هـم خطـاب بـه بشـر  و جتسواران موشكساز القا ميكند و ميليونها سال بع
ــد كـه  متكامل در علم و پيشرفتهي در صنعت خواهد گفت: آيا به شتر نگاه نميكنن

چگونه آفريده شده است؟! 
ــاتمالنبيين�تـا روز قيـامت و  چون قرآن، سند قطعي نبوت حضرت خ
معجزهي جاودانهي آن نبي مكرم است و بايد در تمام زمانها، رمز اعجاز خود را به 
ــدهاش  عاي نبوت آورن دانشمندان بشري از هر قبيل كه هستند ارائه كند و صدق ادّ
را به اثبات رساند و لذا با همين آيات كريمه نشان دهد كه بشــر بـه هـر درجـهي از 
ــد، بـاز در حيوانشناسـي و زميـن و آسـمان شناسـي  كمال در علم و صنعت برس
ــت در  مجهوالت فراوان خواهد داشت و در هر زمان به برخي از شاهكارهاي خلق
ــي خواهـد بـرد و در  ساختمان بدن بشر و ديگر حيوانات و زمين و كوه و آسمان پ

همه حال خود را در زمين و قرآن را در آسمان خواهد ديد. 
ــر  آري،قرآن با بيان حقايق ناشناخته در جهان علم، افكار دانشمندان هر عص
ـن،  را اشباع مينمايد و با تبيين حكم و اسرار احكام اجتماعي و حقوقي و جزايي دي

دلها را در برابر خود خاضع ميگرداند. 

                                                           
١ـ سورهي غاشيه،آيات١٧تا٢٠. 
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 ١١

خداشناسي اصل مطلب 
ــلّ كائنـات از زميـن و آسـمان،كـوه و دريـا و  قرآن در عين اينكه سخن از ك
بيابان،گياهان و جانوران،رفتوآمد شب و روز و...به ميان ميآورد، در عين حال از 
همهي آنها تعبير به« آيت» يعني نشانهاي از يك حقيقت ديگر مينمــايد و بـا ايـن 
اً منظور اصلي قرآن نيستند بلكه همــهي  تعبير ميفهماند كه خود اين كائنات مستقلّ
اينها از آن نظر كه آيينهي نشان دهندهي خالق حكيم خود هستند،مورد توجه قـرآن 
ــاپذيرنـد و هـم دانشـمنداني كـه عمـر  قرار گرفتهاند! وگرنه اينها هم خودشان فن
گرانقدر خود را در راه شناختن اين موجودات فناپذير سپري كردهاند هم خودشان 
ــير و تهيدسـت  و هم انباشتههاي علميشان با مرگشان نابود ميشوند و با جاني فق
وارد عالم برزخ ميگردند و كمترين بهرهاي از تالشهـاي فكـري و علمـي خـود 

نميبرند و بلكه به كيفر تباه ساختن سرمايهي عمرشان محكوم به عذاب ميشوند! 
بنابراين گياهشناسي،حيوانشناسي،ستارهشناسي و مانند آن به طول مســتقل 
ــه وقـت  كمالي براي انسان محسوب نميشوند!انسان اجلّ و اشرف از اين است ك
ـان را  خود را در راه شناختن مورچه و موريانه و زنبور و عنكبوت و... تباه سازد.انس

براي شناختن خالق يكتاي جهان آفريدهاند و چه زيبا سخن گفته قرآن: 
«...اين همه نشانهها بــه شـما ارائـه ميكنيـم بـه ايـن منظـور كـه [شـما را بـا 

آفريدگارتان آشنا سازيم و] شما را به لقاء و ديدار او برسانيم».١ 
                                                           

١ـ سورهي رعد،آيهي٢. 
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 ١٢

وامانده از پرواز 
ــات و حيـوان نجـات داده در  قرآن انسان را از زندگي همدوش با جماد و نب
اوج آسمان قرب خدا به گردش در ميآورد و با فرشــتگان مقـرب، دمسـاز و هـم 
رازش ميگرداند! ولي يالالسف كه ما بر اثر پيروي از خواهشهــاي دل پـا در گـل 

شدهايم و از پرواز به سوي خدا واماندهايم!! 
رسول اكرم�فرموده است: 

ــود كـه شـياطين اغـواگـر در حـول و حـوش دلهـاي آدميـان  «اگر نه اين ب
ميچرخند، آنها ميتوانستند[از خالل آيات قرآن]ملكوت آسمانها را ببينند».١ 

و ميفرمود: 
«آنگونه كه آهن زنگ ميزند دلها نيز زنگ ميزنند[تيره و تار ميگردند]». 

پرسيدند: 
«اي رسول خدا! راه زدودن زنگ از دل كدام است»؟ 

فرمود: 
«تالوت قرآن و ياد مرگ است [كه تيرگي را از دل ميزدايد]». ٢ 

و همچنين ميفرمود: 
ــد و  «هوشمندترين مردم آن كسي است كه بيش از ديگران به ياد مرگ باش

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي١٢٥. 
٢ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢١١. 
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 ١٣

جديتر از ديگران آمادهي مرگ گردد»!١ 

ــدا رحمتـش كنـد ـ ميفرمـود: در زمـان  يكي از آقايان وعاظ محترم تهران ـ خ

ــهي  طاغوت به مجلس ترحيمي براي منبر دعوت شدم.در يكي از خانههاي باالي شهر.خان

وسيع و مجلّلي بود و مردان و زنــاني بـا وضـع آن چنـاني آن زمـان!وارد خانـه شـدم، 

صاحبخانه آمد و آهسته به من گفت:آقا!از شما خواهــش ميكنـم در منبرتـان از مـرگ 

حرفي نزنيد.اين مهمانهاي ما از شنيدن حرف مردن ناراحت ميشوند!از اين حرف تعجب 

كردم و با خود گفتم يعني چه؟!مناسبترين مطلبي كه در مجالس ترحيم بايد گفته شــود 

تذكّر مرگ است آن هم در ميان يك چنين مردم بيخبر از مرگ.من هم چشمتان روز بــد 

نبيند تا نشستم روي صندلي بسم اهللا الرحمن الرحيم: 

[قُلْ إنَّ الْموَت الَّذي تفروَن منه فَإنه مالقيكُم...]؛٢ 
ــبر و  از بيماري شروع كردم و حالت احتضار و اشراف به مرگ و جناب عزرائيل و ق

برزخ و جهنّم و...آنچه به خاطرم بود گفتم.آنها هم بدشان آمد و پول هم به من ندادند!! 

از ابوذر(رض)پرسيدند:چرا ما از مرگ خوشمان نميآيد؟دوســت نداريـم كه 
بميريم؟فرمود: 

ــران كردهايـد! پـس  «براي اين است كه شما دنيايتان را آباد و آخرتتان را وي

                                                           
١ـ همان،جلد٨ ،صفحهي٢٤١. 

٢ـ سورهي جمعه،آيهي٨ . 
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 ١٤

[طبيعي است] دوست نداريد از [خانهي] آباد به [خانهي] ويران منتقل گرديد».١ 

رسول اكرم�فرموده است: 
«به ياد مرگ باشيد هان! قسم به خدايي كه جانم به دست اوست اگر آنچــه را 
كه من[دربارهي مرگ و پس از آن]ميدانم شما ميدانستيد، بــه طـور مسـلّم كـم 

ــهارپايـان  ميخنديديد و زياد ميگريستيد.اگر آنچه را كه شما از مرگ ميدانيد چ

ميدانستند، هيچگاه گاو و گوسفند فربهي [نمييافتيد]و نميخورديد».٢ 

 �شگفتي پيغمبراكرم
اگر احتمال بدهيم ما را فردا به زندان خواهنــد بـرد و شـكنجه خواهنـد داد، 
ــا يقيـن نداريـم كـه  امشب نه حال خواب خواهيم داشت و نه ميل به خوراك.آيا م
رد و ممكن است آن مرگ امشب و فردا و يك هفته و يــك مـاه ديگـر بـه  خواهيم م
سراغمان آيد و آنگاه ما را به شكنجهگاهي ببرند كه داغ است و سوزان.آن چنان كـه 

خالق ما گفته است: 
«اي پيامبر به اين مردم بگو: اين فرمان حق از جانب خدايتــان رسـيده اسـت؛ 
ــاور كنـد و هـر كـه ميخواهـد بـاور نكنـد؛مـا بـراي  حال هر كه ميخواهد آن را ب

تجاوزگران از مرز بندگي، آتشي آماده كردهايــم كـه سـراپـردهاش آنـها را فـرا 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٨ ،صفحهي٢٥٨. 

٢ـ همان،صفحات٢٤٠و٢٤١. 
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 ١٥

خواهد گرفت...». ١ 

ولي ما بياعتنا به اين تــهديدهاي خـدا، بـا اشـتهاي كـامل ميخوريـم و بـا 
آسودگيخاطر ميخوابيم! آن چنان كه گويي اصالً مرگي نخواهيم داشــت.از ايـن 
رو رسول اكرم�فرموده اســت:شـگفتا! مردمـي كـه پيـش رفتگانشـان را در 
ــر دادهانـد،ولـي  بازداشتگاه نگه داشتهاند و ميان بازماندگان نيز نداي آمادهباش س
ــر عقـل آوردن  اينان همچنان به بازي مشغولند!و لذا آن منادي دلسوز الهي براي س

اين بازيگران ندا داده است: 
«اي مردم! شما اكنون در خانهاي هستيد كه طبيعت آن دل دادن و دل كنــدن 
است و عليالدوام در حــال زوال و رو بـه فنـا رفتـن اسـت.شـما سـوار بـر مركـب 

سريعالسير[زمان]هستيد كه شــما را شـتابان ميبـرد.سـپري گشـتن شـب و روز و 

ــه چگونـه هـر نـو را كهنـه و هـر دور را  طلوع و غروب خورشيد و ماه را ميبينيد ك

ـور  نزديك ميكنند اينك به خودآييد و خود را براي پيمودن اين راه دور و دراز و عب

از اين گذرگاه دشوار آماده سازيد». 

جنبهي عقلي اعتقاد به معاد 
ــاي پـاداش و كيفـر مطيعـان و  اين صريح قرآن كريم است كه ميفرمايد: ج
ـا  متخلّفان نسبت به دين خدا،عالم پس از مرگ است نه عالم دنيا و جريان امر در دني

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيهي٢٩. 
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 ١٦

ــه پـاداش  نيز روشنگر همين حقيقت است كه نه اطاعت كاران فرمان خدا در دنيا ب
خود ميرسند و نه گردنكشان از فرمان خدا كيفر داده ميشوند. 

ـع  آري،نه فرعون متمرد گردنكش،در دنيا به عذاب مبتال شد و نه موساي مطي
فرمانبر به پاداش خود نائل گرديد.نه معاويه． بن ابيسفيان ضد خدا در دنيا كيفر ديد 
ــاني در حـب خـدا بـه پـاداش بنـدگـي خـود نـائل  و نه علي بنابيطالب بندهي ف
گرديد.معاويه بيست سال به حكومت جائرانه خويــش آزادانـه ادامـه داد و بـدون 
ــس از عمـري سراسـر  هرگونه كيفري از دنيا رفت و امام علي بن ابيطالب�نيز پ
رنج و تعب بدون هرگونه پاداشي چشم از اين جهان فرو بست!!از اين رو است كـه 
ميگوييم: مقتضاي حكم عقل اين است كه بايد خالق حكيم در مــاوراي ايـن دنيـا 
ــه  عالم ديگري داشته باشد كه مطيعان و متخلّفان از قانون حكيمانهي خود را آنجا ب
كيفر و پاداش برساند وگرنه جعل قــانون از قبـل او لغـو خواهـد بـود و حكمـت 

خودش زير سؤال خواهد رفت! 
اينجاست كه ميگوييم: مسئلهي معاد و اعتقاد به عالم جزا و ثواب و عقــاب 

پس از اعتقاد بهوجود مدبري عليم و حكيم از مسائل مسلّم عقلي است. 

حيات مجدد 
ـم  «آيا انسان نديده و نينديشيده كه ما او را از نطفهاي[فاقد ارزش]آفريدهاي
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 ١٧

و اكنون او [پرخاشگري آشكار گشته و] با ما به مخاصمه برخاسته است»؟!١ 

ــال  در تفاسير آمده: مردي از مشركان مكّه به نام ُابّي بنخَلْف يا عاصبنوائل در ح

عبور از قبرستان،قطعهي استخواني پوسيده از جسد مــردهاي را پيـدا كـرد و آن را نـزد 

پيامبراكرم�آورد و در حضور آن حضرت آن را در كف دست خود ماليد و به صــورت 

ــاخت و آنگـاه بـا  ذّرات ريز درآورد و با دهان خود در آن دميد و آن را در هوا پراكنده س

ــد ايـن اسـتخوانهاي  غروري تمام رو به پيامبراكرم�كرد و گفت:چه كسي ميتوان

پوسيدهي پراكنده در هوا را زنده كند؟ 

اين جريان را خداوند حكيم در سورهي [يس] نقل ميكند و ميفرمايد: 
ـــه مخاصمــه  « ايـن انسـانِ از نطفـه آفريـده شـده را ببيـن چگونـه بـا مـا ب
ــي زده و در حـالي كـه آفرينـش آغـازين خـود را بـه دسـت  برخاسته.براي ما مثل
فراموشي سپرده است؛ميگويد چه كسي ميتواند ايــن اسـتخوانهاي پوسـيده را 

زنده كند»؟در جواب با يك جملهي كوتاه دندانشكن ميفرمايد: 
ــار آنـها  لين ب «بگو: اين [استخوانهاي پوسيده] را آن كس زنده ميكند كه اوّ

را ايجاد كرده است...». ٢ 

ــتخوان ايجـاد كـرده و انسـان آفريـده  آن كس كه نخستين بار، حيات در اس
است؛ همان كس در استخوان مرده و پوسيدهي انسان از نو ايجاد حيات مينمايد! 

                                                           
١- سورهي يس،آيهي٧٧. 

٢ـ سورهي يس،آيات٧٨و٧٩. 
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 ١٨

«...[اي انسان!]من تو را در حالي كه اصالً چيزي نبودي خلقت كردهام».١ 
ــدهات  اكنون كه حداقلّ استخوان پوسيدهاي شدهاي؛ آيا نميتوانم مجدداً زن

سازم.پيش از آفرينش عالم و آدم: خدا بود و چيزي با او نبود.٢ 
ــا هـم مخلـوط كـرد و از آن گـل،آدم را  آنگاه آب و خاكي آفريد و آن دو را ب

آفريد: 
«...آفرينش انسان را از گل آغاز كرد و ســپس نسـل او را از عصـارهاي از آب 

بيارزش قرار داد»!٣ 

مراحل آفرينش انسان 
ـرش  شخص محترمي چند آيه از قرآن را يادداشت كرده و آورده بود كه به نظ

با هم سازگار نبودند.آيهاي ميفرمايد: 
[َو من آياته أْن خلَقَكُم من تراٍب...]؛٤ 

«از نشانههاي [قدرت] خدا اين كه شما را از خاك آفريده است...». 
آيهي ديگر: 

[...َو بدأ خلْق الْإنساِن من طنيٍ]؛ 
ل آغاز كرد».  خدا آفرينش انسان را از گ...»

                                                           
١ـ سورهي مريم،آيهي٩. 

٢ـ توحيد صدوق(رض)،صفحهي٦٧. 
٣ـ سورهي سجده،آيات٧و٨ . 

٤ـ سورهي روم،آيهي٢٠. 
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 ١٩

آيهي سوم: 
[خلَق الْإنساَن من صلْصاٍل كَالْفَخاِر]؛١  

«خدا، انسان را از گل خشكيده مانند سفال آفريد»! 
آيهي چهارم: 

[خلَق الْإنساَن من نطْفَة...]؛٢ 
«خدا، انسان را از نطفه آفريد...». 

آيهي پنجم: 
[خلَق الْإنساَن من علَقٍ]؛٣  

«خدا انسان را از خون بسته آفريد». 
آيا اين آيات كه آغاز آفرينش انسان را از موادّ مختلف (از خاك و گل و آب و 

خون) نشان ميدهند، چگونه با هم سازگارند؟ 
در جواب عرض ميشود: از اين آيات شريفه استفاده ميشـود كـه خداونـد 
ــيدرپـي) قـرار  حكيم، آفرينش انسان را بر اساس تطورات(شكلهاي گوناگون پ
داده كه با طي مراحل مختلف به كمال خلقتش نائل گردد. از خاك آغاز شده بــا آب 
ــه (كـه همـان  مخلوط گشته،گل خشكيده و پس از مراحلي به صورت نطفه و علق

                                                           
١ـ سورهي رحمن،آيهي١٤. 

٢ـ سورهي نحل،آيهي٤. 
٣ـ سورهي علق،آيهي٢. 
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 ٢٠

ــابراين در هـر آيـه از آيـات  خون بسته است) درآمده و اينك انساني شده است.بن
قرآن اشاره به طوري از تطورات و مرحلهاي از مراحل خلقت انسان شده است. 

انسان آزاد 
انسان آزاد كسي است كه بتواند دربــارهي خـودش تصميـم بگـيرد و بـراي 
خودش كار كند.آدم دست بستهي اســير در زنـدان، نـه ميتوانـد دربـارهي خـود 
ـه  تصميمي بگيرد و نه راجع به تأمين زندگي خودش كاري انجام بدهد.حال با توج
به اينكه حقيقت انسان روح و جان اوست نه بدن جســماني او، و پـس از مـرگ آن 
ــابراين  روح و جان است كه باقي ميماند و به حيات ابدي خويش ادامه ميدهد، بن
ــه موجبـات سـعادت اخرويـش را  انسان در دنيا وقتي براي خودش كار ميكند ك
ي بپـردازد در ايـن  ــدگـي مـادّ تأمين نمايد و اگر تنها به تأمين وسائل كاميابي از زن
ــدن،طعمـهي  صورت براي خودش هيچ كاري نميكند بلكه با چاق و فربه كردن ب
ــا بـراي سـير  خوبي براي كرمها و مار و مورهاي خانهي قبرش فراهم ميسازد و ي
ي فرزنـد و زن و ديگـران از زورمنـدان و  ــي مـادّ نگه داشتن و رونق دادن به زندگ
زراندوزان تالش ميكند، در واقع اسير در غــل و زنجـير جـهل و غفلـت و اشـباع 
اهواي نفساني خود و ديگران ميباشد و اصالً آزادي از اسارت در خود نميبيند تـا 
فكري براي خود (يعني براي حيات پس از مرگ خود) بنمايد.بنابراين، تنها انسـان 
آزاد آن انساني است كه خود را از زندان شهوات بيرون كشيده و در دامن لطف خدا 
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 ٢١

افتاده و طبق فرمان او براي تأمين سعادت جاودانهي اُخرويش كار ميكند. 

اشتباه انسان! 
انسان، فطرتاً خلود طلب و ابديت خواه است و از مرگ بــه معنـاي نـابودي 
ــده و سـالم باشـد؛ مـرگ و بيمـاري و  گريزان است.طالب اين است كه هميشه زن
پيري، فقر و عجز و ناتواني هرگز به سراغش نيايد! و اين همان است كه ميگوييـم: 
انسان فطرتاً خداجو و خداخواه است؛چون خــدا، ذات اقدسـي اسـت كـه كمـال 
ــش راه  مطلـق اسـت و از هيـچ جـهت نقـص و پايـانپذيـري بـه سـاحت اقدس
نمييابد.انسان نيز كه مخلوق آن كمال است؛ از سرشت اوّليهاش طالب تقــرب بـه 
ـا در  حضرت او ميباشد و ميخواهد از هر جهت داراي خلود و جاودانگي باشد ام
ــر دنيـا را وسـيلهي خلـود و  راهيابي به سوي خلود اشتباه رفته و دنيا و متاع فناپذي
جاودانه شدن پنداشته و براي به دست آوردن آن، حريصانه به سعي و تالش افتـاده 

است و از اين رو جنگ و دعوا ميان خلودطلبان بهوجود آمده است. 
از باب مثل ده نفر تشنه كه هر كدام يك ظرف هزار ليتري به دســت گرفتـه و 
ــگ و غوغـا  دنبال آب ميگردند!آب هم يك ليتر بيشتر نيست. طبيعي است كه جن

ميان تشنگان پيدا ميشود. 
اين اشتباه بزرگِ انسانِ تربيت نيافتهي در مكتب پيامبران است كه دنيــا را بـه 
ــاطلبي بـه راه انداختـه اسـت و  جاي خدا گذاشته و روح خداطلب را در مسير دني
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 ٢٢

ـرد.تمـام پادشـاهان عـالم ناكـام  هيچگاه هم سير نخواهد شــد و ناكـام خواهـد م
ــان گرسـنه و  مردهاند!! و به آنچه كه دنبالش بودهاند نرسيدهاند.تنها خداست كه ج

تشنهي انسان را سير و سيراب ميسازد. 
[...أال بِذكْرِ اِهللا تطْمئن الْقُلُوُب]؛١  

ــن دنيـا بـراي هميشـه  انسانِ محرومِ از لطف و عنايت خدا و افتادهي در دام
ــا در ايـن  حيران و سرگردان است و پيوسته در طمع عيش جاودان است! و چه زيب

باب گفتهاند: 
به مصر رفتم و آثار باستان ديدم  

به چشم آنچه شنيدم ز داستان، ديدم 
شدم به موزهي مصر و ز عهد عاد و ثمود  

هزار وصله ز فرعون باستان ديدم  
تو كاخ ديدي و من خفتگان در دل خاك 

 تو نقش قدرت و من نعش ناتوان ديدم 
تو تخت ديدي و من بخت واژگون از تخت 

 تو تاج ديدي و من ملك رفته بر تاراج 
تو چشم ديدي و من ديدهي حريصان باز 

هنوز در طمع عيش جاودان ديدم 
                                                           

١ـ سورهي رعد،آيهي٢٨. 
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 ٢٣

ـالب  «چه بسيار باغ و بوستانها و چشمهسارها و كشتزارها، قصرها و كاخهاي ج
و زيبا از خود بجا گذاشته و رفتند و...». ١ 

ــرار داديم٢ باشـد كـه  ما همه[ي اين انباشتههاي آنان] را در اختيار ديگران ق

اينان عبرت بگيرند.ولي يالالسف كه اينان نيز راه همانان را پيش گرفتند و عــبرتي 
نگرفتند. 

توجيه بيپروايي! 
در سالروز والدت حضرت عقيلهي بنيهاشم زينب كبري＂� سـخنوران از 
ـد  مردان و زنان! به ذكر مناقب آن حضرت ميپرداختند!! متأسفانه كمتر شنيده ميش
ــلمان، سـخني بـه ميـان  كه از فضيلت بسيار ممتاز و شاخص آن اُسوهي بانوان مس
آورند! و آن فضيلت ممتاز آن حضرت، فاصله گرفتن از مردان و پرهيز از اختالط با 
ــرگـذار در فسـاد اجتمـاعي مـا هميـن  نامحرمان است! كه يكي از عوامل بسيار اث
نزديك گشتن زنان به مردان است! و با كمال تأسف مشاهده ميشود افرادي كـه در 
لباس روحاني هم هستند تعمد دارند!!پرده از ميان مــرد و زن بردارنـد و پسـران و 
دختران جوان را در مراكز اجتماعي از آموزشگاهها و كارگاهها در كنار هم بنشــانند 
ر نو" آن هم "اسالمي" به زنان و جوانــان ارائـه بنمـايند!!در  و اين را نوعي "طرز تفكّ
صورتي كه خودشان، هم خواندهاند و هم بــراي مـردم گفتـهاند كـه وقتـي زينـب 

                                                           
١ـ سورهي دخان،آيات٢٥تا٢٧. 

٢ـ همان،آيهي٢٨. 
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 ٢٤

كبري＂�را با لباس اسارت وارد مجلس شــوم يزيـد كردنـد و نـاچـار شـد در آن 
شرايط عجيب براي حفظ اساس دين كه آن روز شديداً مورد هجمهي دشمن جبار 
ــار را بـه عنـوان  قرار گرفته بود، سخني بگويد،در ضمن جمالت كوبندهاش اين ك

يك جنايت ظالمانه از سوي يزيد نسبت به خاندان رسالت نشان داد كه: 
ــيرون كشـيدي و چـهرههاي آنـها را آشـكار  «...تو دختران پيامبر را از پرده ب

ساختي و در معرض ديد مردان از دور و نزديك قرار دادي»!!١ 

 آيا همين جمله كافي نيســت كـه نشـان دهـد: در منطـق پيشـوايان اسـالم، 
ــرض نگاههـاي حريصانـهي  پردهدري كردن و چهرههاي زنان و دختران را در مع
جوانان كه در بحران شديد غريزهي جنسي و در حال التهاب نسبت بــه زن بـه سـر 
ــايد از سـوي امـت  ميبرند قرار دادن، جنايتي بزرگ و خيانتي فسادانگيز است و ب
ــورد  اسالمي كه پيروان خاندان رسالتند با الهامگيري از خطابهي زينب كبري＂�م
اعتراض شديد قرار گيرد كه آيا شما تنها سخن گفتن زينب� در مجلس اِبن زياد 
و يزيد و سخن گفتن مادر بزرگوارش در مسجد مدينه را مستمسك قـرار داده و آن 
را مجوز آمدن زنان در مجلس مردان و سخنراني آنان با بيپروايي تمام در حضــور 
نامحرمان دانستهايد؟! و ديگر فراموش كردهايد آن حضــرت را اسـير كردنـد و بـه 
ــه اگـر در  مجلس نامحرمان بردند و مادر بزرگوارش نيز در شرايطي قرار گرفت ك
ــانت منـهدم گشـته  مسجد مدينه به سخن گفتن نميپرداخت؛ اساس واليت و دي

                                                           
١ـ نفس المهموم،صفحهي٢٨١. 
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 ٢٥

ــه مـرد بـزرگـواري گفتـه: مـن ده سـال  بود! وگرنه زينب كبري＂�كسي است ك
ـار  همسايه ديوار به ديوار آن اسوهي حيا و عفاف بودم. در تمام اين مدت نشد يك ب
ــي  قامت او را ببينم يا صدايش را بشنوم.١مگر از مادر بزرگوارش نشنيدهايد كه وقت
پدرش رسول خدا�از او پرسيد:برترين فضيلت زن چيست؟در جــواب پـدر 

گفت: 
«بهترين فضيلت زن آن است كه نه او مردي را ببيند و نه مردي او را ببيند».٢ 
ــا برخاسـت و  روزي نزد پدر نشسته بود. مردي نابينا وارد شد.فاطمه�فورًا از ج

ــه  پشت پرده رفت.پيغمبر� فرمود: دخترم! اين مرد نابيناست.عرض كرد: پدر! من ك

بينا هستم و او را ميبينم؛بوي من نيز به شامهاش ميرسد!٣ 

اين سؤال و جواب براي اين بود كه اين سخنان از زبــان خـود فاطمـه�و 
دخـترش زينـب�بـه گـوش زنـان مسـلمان كـه خـود را دخـــتران زينــب و 
ـا  فاطمه�ميپندارند برسد و وضع كنوني خود را با وضع آن اُسوههاي شرم و حي
و عفاف به مقايسه آورند و اين بيپرواييهاي ضــد ديـن را بـه حسـاب دينـداري 

روشنفكرانه نگذارند. 
قرآن خطاب به همسران پيامبر�ميفرمايد: 

                                                           
١ـ زينب الكبري،تأليف نقدي،صفحهي٦٢. 

٢ـ مناقب اِبن شهرآشوب،جلد٣،صفحهي٣٤١. 
٣ـ بحاراالنوار،جلد٤٣،صفحهي٩١. 
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 ٢٦

ـــهاي  «...در گفتـار خودتـان [بـا نامحرمـان] نرمـش نشـان ندهيـد و بـه گون
هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردالن[شهوتآلود]در شما طمع كنند...». ١ 

ـاه  آيا از نظر قرآن،شنيدن صداي لطيف زن، دل مرد را دگرگون ميكند، اما نگ
كردن به صورت زيباي زن، دل مرد را دگرگون نميسازد؟!در صورتي كه خاصيت 
ـم  جذبه در زن و خاصيت انجذاب در مرد يك جريان طبيعي است كه خداوند حكي
ــدودهي  آن را براي تداوم نسل بشر قرار داده و اين جذبه و انجذاب بايد تنها در مح

زندگي زناشويي قرار گيرد تا فساد هالكتبار اجتماعي به بار نياورد!! 

شرط مباحثه 
اين نكته براي آقايان جوانهاي محترم شايان توجه است كه به هنگام بحــث 
ــما، اعتقـاد بـهوجود  اعتقادي ديني با كسي،بايد ابتدا احراز كنيد كه طرف بحث ش
ــد: مـن خـدا را قبـول  خداوند عليم قدير مطلق دارد يا نه؟آن هم نه اينكه تنها بگوي
دارم؛بلكه خدا را با صفات كمالش، از علم و قدرت نــامحدود قبـول داشـته باشـد 
يعني عالم به همه چيز و قادر بر ايجاد همه چيز بداند.در اين صورت است كه تمـام 
مسائل اعتقادي از معاد و زنده شدن انسان پــس از مـرگ و عـالم بـرزخ و محشـر، 
م،وحي و نبوت،طول عمر و غيبت امــام غـائب و معـراج پيـامبر و...  بهشت و جهنّ
همهي اينها با استناد به قدرت مطلقهي پروردگار اثبات ميشود.وگرنه هيچ كــدام 

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيهي٣٢. 
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 ٢٧

ــورد آنـها بيثمـر  از اينها با قطع نظر از توحيد، قابل اثبات نخواهد بود و بحث در م
خواهد شد. 

ــاء  از نظر انسان غير معتقد به خداي صاحب صفات كمال، نه تنها معاد و اِحي
ــوت و امـامت و ديگـر  پس از مرگ، امري نامعقول است، بلكه مسئلهي وحي و نب
ــر قبيـل كـه هسـت در  ه و طبيعت از ه امور خارقالعادهي خارج از محدودهي مادّ
رديف اوهام و خرافات اســت. در نتيجـه، آدمهـاي بريـده از خـدا، آزادي فكـر و 
ه زير غل و زنجيرهــاي فـراوان از  حريت عقلي را از دست داده و در زندان عالم مادّ
ــباع غرايـز حيوانـي از درون و سـرگـرم شـدن بـه شـناخت و  اهواء نفساني و اش
كاوشگري در اجزاء جماد و نبات و حيوان از برون،به سر ميبرند و عمري با همين 
ــرانجام در ميـان  زنجيرهاي پيچيدهي بر دست و پاي عقلشان زندگي ميكنند و س
م ميشوند!  همين زنجيرها ميميرند و پس از مرگ گرفتار زنجيرهاي آتشين جهنّ

سزاي مرد معترض 
در روايات آمده است:پس از اينكه پيامبراكرم�در روز غديرخم اميرالمؤمنين 

علي�را به خالفت خويش و امامت امت نصب كرد و فرمود: 
(من كُنت موالُه فَعلي موالُه)؛ 

و اين جريان در همه جا منتشر شد، مردي به نام نعمان بــن حـارث قـهري(كـه از 

منافقان بود) از شنيدن اين مطلب به سختي برآشفت و شتر خود را سوار شد و به مدينـه 
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ــد خـدا و  خدمت رسول اكرم�آمد و با خشم تمام گفت:تو به ما گفتي اقرار به توحي

رسالت خودت بنمــاييم،پذيرفتيـم.دسـتور نمـاز و روزه و زكـات و حـج و جـهاد دادي، 

ــن ابيطـالب�بـود) را  پذيرفتيم.اينك اكتفا به اينها نكردي و اين پسر(منظورش علي ب
جانشين خود قرار دادي و بر گردن ما سوارش نمودي و گفتي: 

(من كُنت موالُه فَعلي موالُه)؛ 
ــش خـودت ايـن كـار را كـردي؟  حال، آيا اين دستوري از جانب خداست يا از پي

ــق دسـتور خـدا  رسولاكرم�فرمود: سوگند به خدايي كه جز او معبودي نيست،طب

عمل كردم.آن مرد در حالي كه با غيظ و غضب به سمت شترش حركت ميكرد اين آيـه را 

ميخواند: 

 ـنجـاَرًة منـا حلَيع رطَك فَـأمــد نع نم قالْح وإْن كاَن هذا ه ماللّه]
السماِء...]؛ 

ـا  «خدايا! اگر اين دستور از جانب تو است و حق است،از آسمان سنگي بر سر م
فرود آور...». 

او هنوز كنار شترش نرسيده بود كه سنگي بر سرش فرود آمد و كشته شد!!١ 

عقل و حيا و دين 
ــر حضـرت آدم فـرود آمـد و گفـت: اي آدم! مـن از جـانب خـدا  «جبرئيل ب

                                                           
١ـ تفسير نورالثّقلين،جلد٢،صفحهي١٥١. 
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مأمورم تو را در انتخاب يكي از سه چيز مخير سازم.آدم گفــت:آن سـه چـيز كـدام 

است؟جبرئيل گفت: آن سه چيز عقــل اسـت و حيـا و ديـن.آدم گفـت:مـن عقـل را 

ـا  برگزيدم.جبرئيل به حيا و دين گفت شما برويد و عقل را واگذاريد.آن دو گفتند: م

مـأموريت داريـم از عقـل جـدا نشـويم و هـر جـا كـه عقـل هسـت؛مـا هـم آنجـــا 

باشيم.جبرئيل آن سه را به حال خودشان گذاشت و رفت».١ 

اين روايت كه به صورت تمثيل آمده،نشان دهندهي اين حقيقــت اسـت كـه 
ــداداد عقـل  عقل سالم سرچشمهي تمام كماالت عاليهي انساني است!با نيروي خ
ــاه و معصيـت  است كه پي بهوجود خالق و آفريدگار خود ميبريم و از ارتكاب گن

خالق شرم ميكنيم. 
تي كه عقل حاكم باشد،آن ملّت، هم مردمي با حيا خواهنـد  پس در ميان هر ملّ
ــردم پـي ميبريـم كـه عقـل در  بود و هم مردمي ديندار! و از بيحيايي و بيديني م
ــت شـهوت اسـت و  ميانشان حاكم نيست و زمام حكومت در ميان آن مردم به دس
ــريعاً رو  هوي＂ و هوس! و يالالسف كه بالعيان ميبينيم، بيحيايي در ميان ملّت ما س
به گسترش است!! و قسمت عمدهي اين گسترش، از ناحيهي نزديك كــردن زنـان 
به مردان و اختالط فسادانگيز پســران و دخـتران جـوان بـهوجود آمـده اسـت! و 
ـرادي  اسفبارتر اين كه در ميان طراحان اين نقشهي شيطاني و تأييدكنندگان آن، اف
ــرده را  مشاهده ميشوند كه در لباس روحانيت نيز هستند و گويي تعمد دارند كه پ

                                                           
١ـ كافي،جلد١،صفحات١٠و١١. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٠

از ميان مرد و زن بردارند و پسران و دختران جوان را مخصوصاً در دانشگاهها به هم 
نزديكتر سازند و اين را نوعي نوآوري در تمدن و فرهنگ اسالمي بــه دنيـا ارائـه 
نمايند!!از اين رو ميترسيم روز قيامت همين پسران و دختران جــوان، گريبـان مـا 
ــهي  روحاني نمايان را بگيرند و بگويند اين شما بوديد كه با گفتار و رفتار اغواگران
خود، ما را از پردهي شرم و حيا بــيرون كشـيديد و راه بيبندوبـاري را در لفّافـهي 
ــنفكر دنيـاپسـند ارائـه  آزادي ديني!! پيش پاي ما گشوديد تا خود را روحاني روش

نماييد و خشنودي زنان و جوانان را به بهاي خشم خدا به دست آوريد! 

وصيت نامهي حضرت زهرا� 
ل مظلوم عالم كه در بيرون خانه از برخورد با مردم نــادان دلـي پرخـون  آن اوّ
داشت؛ به خانه كه ميآمد، آن يگانه مايهي آرامش روحيش زهراي عزيـزش�را 

يا در حال اغما ميديد و يا نالههاي جانسوزش را ميشنيد و غم بر غمش ميافزود. 
در يكي از روزها وارد خانه شــد و كنـار بسـتر بيمـارش كـه در حـال اغمـا بـود 

نشست؛چشمش به رقعهاي زير بالش بيمار افتاد آن را برداشت و ديد نوشته است: 

(بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما َاوصت بِه فاطمةُ بِنت َرسوِل اِهللا)؛ 
«اين وصيت فاطمه دختر رسول خداست». 

ــدُه َو  بع�(َاوصـت َو هـي تشـهد َاْن الِالـه ِاالَ اُهللا َو َانَّ محمـدًا
َرسولُه َو َانَّ الْجنةَ حق َو الناَر حق َو َانَّ الساعةَ آتيةٌ ال َريب فيها َو َانَّ اَهللا 
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 ٣١

 ـكناُهللا م نِـيَزوَّج�ــد محم تةُ بِنما فاطَان يلوِر،يا عي الْقُبف نثُ معبي
لاَكُوَن لَك في الدنيا َو االخرة َانت َاولَي بِي من غَيرِي حنطنِي َو غَسلْنِي َو 
كَفِّني بِاللَّيلِ َوصلِّ علي َو َاْدفني بِاللَّيلِ َو ال تعلم َاحدًا َو اســتوِدعك اَهللا َو 

َاقْرُء علَي َولَدي السالَم ِالَي يوِم الْقيامة)؛ 
 و حـق �«فاطمه وصيت ميكند و شهادت به يگانگي خدا و رسالت محمــد
ـج  بودن بهشت و جهنّم ميدهد.اي علي!من فاطمه دختر محمدم؛مرا خدا به تو تزوي

ــران  كرد تا در دنيا و آخرت از آن تو باشم.تو در انجام كارهاي من سزاوارتر از ديگ

هستي!آنچه مربوط به تجهيز من از غسل و كفن است در شب انجــام بـده؛بـر مـن 

نماز بخوان و شبانه دفنم كن و احدي را[از محلّ دفنم]آگاه مكــن!اينـك بـا تـو وداع 

ميكنم و تو را به خدا ميسپارم و به فرزندانم تا روز قيامت سالم ميرسانم». 

ــهار كـودك  خدا داند كه به علي�با ديدن اين وصيتنامه چه گذشت و چ
خردسالش كنار بستر مادر رنجديده چه حالي داشتند!! 

پناه بيپناهان 
انسان يا در حال حاضر گرفتار انواع بليات اســت و يـا در آينـدهي زمـان در 
معرض برخورد با آفات و حوادث گوناگون قرار ميگيرد و لذا تنها راه رفــع بـالي 
موجود و دفع بالي آينده، استغاثه به درگاه خداي "رب السماء و االرض"و "مدبــر 
ــدارد و بـي اذن او هيـچ  الخلق و االمر" است كه بي خواست او هيچ سببي سببيت ن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٢

ـات  ت او است كه روي مصالحي، انواع بليري اثرگذار نميباشد!تنها مشي عامل مؤثّ
ــواع  را ايجاد ميكند و همچنين تنها مشيت و خواست او است كه روي مصالحي ان
بليات را دفع و رفع مينمايد! و لذا هم نزول بال به امر خداست و هم حفظ از آن بـال 
ــابد و لـذا بـا الـهام  به امر خداست! بنابراين امري جز امر خدا در عالم تحقّق نميي

گرفتن از قرآن كريم ميگوييم: 
[فَفروا إلَي اِهللا...]؛١ 

«[از بالي خدا] به سوي [حفظ] خدا بگريزيد...». 
[...ال ملْجأ من اِهللا إالّ إلَيه...]؛٢ 

«...هيچ پناهگاهي از [بالي] خدا جز [به سوي] خدا وجود ندارد...». 
و راستي هر كس حداقلّ به طــور گـذرا در گذشـتهي عمـرش بينديشـد. از 
ــا و  كودكـي و نوجوانـي و جوانيـش از زنـدگـي در محيـط خـانواده و همبازيه
ـوادث  همكالسيهايش در معاشرات و معامالتش ميبيند:در طول اين مدت چه ح
ــده  هها و پرتگاههاي هولناكي از جوانب گوناگون سر راهش آم خطرناكي و چه درّ
ــه حـال از بيـن رفتـه و يـا شـرافت و آبـرو و  كه اگر او به حال خودش رها بود تا ب
ــن بـيرون  حيثيتش لكّهدار گشته بود ولي ياللعجب كه از ميان آن همه ناماليمات ت
ــت.آيـا ايـن بـه سـالمت  كشيده و اينك سالم از حيث جسم و روان باقيمانده اس

                                                           
١ـ سورهي ذاريات،آيهي٥٠. 
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گذشتنها بر حسب تصادف بوده است!! 
ــود شـخصيت بـزرگـي از يـك روسـتاي دورافتـادهاي از يـك  ديده ميش
ـر  خانوادهي عاري از سواد و فرهنگي برميخيزد. از البهالي انواع عوامل جهل و فق
و بيماري عبور ميكند و سرانجام مردي عظيم الشّأن ميشود! امتي را از نابســاماني 
فاق و تصادف بوده  نجات داده و حوزههاي علميه تأسيس ميكند! آيا اين از روي اتّ

است يا خير؟! 
[لَه معقِّباٌت من بينِ يديه َو من خلْفه يحفَظُونه من أمرِ اِهللا]؛ 

ــه از تنگناهـاي حـوادث  او از پيشرو و از پشت سر محافظان غيبي داشته ك
هالكتبار ننگآور نجاتش ميداده است. 

حضرت امام باقر�ذيل آيهي باال فرمودهاند: 
ـا  آدمي به امر خدا حفظ ميشود از اينكه در چاهي بيفتد يا زير ديواري بماند ي

آفت ديگري به او برسد[همچنان محفوظ ميماند]تا زمانيكه حادثهي مقدر حتمي 

ــد و او را تسـليم آن  فرا رسد. در اين موقع است كه آن محافظان غيبي كنار ميرون

حادثهي مقدر حتمي مينمايند[در واقع مأموران حفظ كنار ميروند و آدمــي را در 

اختيار مأموران بال ميگذارند و هــر دو گـروه مـأموران خـدا ميباشـند]آنـها دو 

فرشتهاند كه انسان را در شب حفظ ميكنند و دو فرشــتهاند كـه در روز بـه طـور 

تعاقب و تناوب،اقدام به انجام وظيفهي حفظ مينمايند.١ 
                                                           

١ـ تفسير برهان،جلد٢،صفحهي٢٨٣. 
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مأموران شب، جدا از مأموران روزند. از بعض بزرگان نقل شده كه مالئكهي 
شب به هنگام رفتن از من خداحافظي ميكنند و مالئكهي روز كه وارد ميشــوند، 
سالم ميكنند.البتّه ما خيلي از حرفها را نميفهميم و بنا نيست كه ما همــه چـيز را 
ـه آن  بفهميم! هر چه را كه نفهميديم ميگوييم ما نميفهميم اما هستند فهمندگاني ك
ــه بيـدار شـدنم بـراي نمـاز شـب ديـر  را ميفهمند.يكي از آنها ميگفت:گاهي ك
ــدي و بيـدار ميشـوم و  ميشود، در گوشم ميشنوم كه كسي ميگويد: نماز نخوان
ــيده ميشـود و بيـدار  گاهي احساس ميكنم مانند پر مرغي لطيف به كف پايم كش

ميشوم. 

فرشتگان نگهبان 
ــف اعتقـاد بـه  م اعتقادي ماست در ردي اعتقاد بهوجود مالئكه از اصول مسلّ

خدا و رسوالن خدا� و روز جزا چنان كه در قرآن ميخوانيم: 
«...مؤمنـان همگـي ايمـان آوردهانـد بـه خـــدا و فرشــتگان او و كتابهــا و 

فرستادگان او...و ميگويند: خدايا! بازگشت به سوي تو است».١ 

حفظ و مراقبت، از جانب خداست كه از طريق فرشتگان انجــام ميشـود.در 
بحاراالنوار آمده است: 

ــالهاي بـودم.مـردي از  رسول خدا�فرمود:من يادم هست كه كودك هفت س

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٢٨٥. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٥

ــد و  اشراف مكّه به نام ابن جذعان خانهاي ميساخت؛بچهها كه هم ميخواستند بازي كنن

هم كمكي به كار ساختمان كرده باشند؛ ميرفتند دامنهاي خود را پر از سنگ ميكردنــد 

ــذا دامنشـان را  و پاي كار ميبردند.بچهها عادتاً پيراهن بلندي بدون شلوار ميپوشيدند ل

كه باال ميزدند؛ عورتشان مكشوف ميشد من هم رفتم چند سنگ در دامنــم گذاشـتم و 

خواستم بلند كنم.صدايي از باالي سرم شنيدم:اي محمد!دامنت را پايين بينداز.من ســرم 

را بلند كردم كسي را نديدم!در آن حال دستي روي دستم خورد!دامنم از دســتم افتـاد و 

سنگها به روي زمين ريخت.فهميدم اين كار را نبايد بكنم.١ 

سپر محكم خدا 
ــيرالمؤمنين�آن حضـرت را از كشـته شـدن نـاگـهاني يعنـي  اصحاب امام ام
ــرد  غافلگيرانه ترساندند.چون امام�در كوچه و بازار و خيابان و بيابان تنها حركت ميك

و حتّي شبهاي تاريك براي عبادت تنها به نخلستانهاي خارج شهر ميرفت. 

اصحاب عرض كردند:آقا! شما دشمن فراوان داريد؛ نهروانيان در صــدد قتـل شـما 

هستند اينگونه كه تنها و بدون محافظ به همه جا رفتوآمد ميكنيد، در معرض خطر قرار 

ميگيريد!در جواب آنها اين جمله را فرمود: 

ــن اسـت]  «من از جانب خدا سپر محكمي دارم[آن نگهدار من تا روز مرگ م
ـهي  روز مرگ من كه رسيد،آن سپر[حفظ]از من جدا ميشود و مرا واگذار[به حادث

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد١٥،صفحهي٣٦٢. 
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 ٣٦

مرگ] ميكند؛در آن موقع است كه تير[مــرگ]بـه خطـا نمـيرود و زخـم[نـيزهي 

تقدير] التيام نميپذيرد».١ 
تا روز مرگ من نرسيده است، احدي نميتواند به من صدمهاي بزند.وقتــي هـم آن 

روز مقدر رسيد، احدي نميتواند از من دفع باليي بنمايد!بنابراين در نظر گرفتن فردي بـه 

عنوان محافظ چه نفعي به حال من خواهد داشت؟! 

فرشتگان نگهبان 
ــدا فرشـتگاني را مـأمور ثبـت  كسي از امام صادق�پرسيد: علّت اينكه خ
اعمال آدميان نموده است چيست؟ و حال آنكه خودش عالم به آشكار و نهان است 

و ظاهر و باطن همه كس براي او مشهود است. 
امام�در پاسخ به اين سؤال فرمود: 

ــت و آنـها  «خداوند، اين فرشتگان را از اين طريق به عبادت خود وا داشته اس
ــتگان در كنارشـان،  را شاهدان بر بندگانش قرار داد تا بندگان به خاطر حضور فرش

مراقبت بيشتري نسبت به اعمال خود داشته باشند و از ارتكاب گناه بپرهيزند و چــه 

بسا بندهاي كه تصميم به ارتكاب گناه ميگيرد و نــاگـهان متذكّـر حضـور فرشـتگان 

ميشود و از تصميم خود بر ميگردد و ميگويد: خدايــم مـرا ميبينـد و فرشـتگان 

حافظ اعمالم مشاهده ميكنند و شهادت ميدهند و عالوه بر ايــن خداونـد از روي 

                                                           
١ـ نهجالبالغهي فيض،خطبهي٦١. 
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 ٣٧

لطف و رأفتش فرشتگان را مأموريت داده كه شياطين سركش را از بندگـانش دور 

كنند و همچنين آنها را از گزند جانوران زمين و آفات فراواني كه آنها نميبيننـد در 

مصونيت نگه دارند تا موقعي كه فرمان خدا [راجع به مرگشان] فرا رسد».١ 

ــر ايـن كـار   از اين حديث استفاده ميشود كه فرشتگان ثبت اعمال، عالوه ب
موظّف به حفظ انسان از حوادث ناگوار و وسوسههاي گمراه كنندهي شياطين نــيز 

ميباشند. 

فساد مردم، خشم خداوند 
ــن اسـت كـه خيـال كـرده  ي امروز شده اي اشتباه بزرگي كه دامنگير بشر مادّ
ــر قبيـل كـه هسـت از زلزلـهها و طوفانهـا،خشكسـاليها و  حوادث مرگبار از ه
قحطيها، بيماريها و جنگها و... همه از لوازم طبيعي اين زمين و آسمان اســت و 
ــت  بايد باشد و لذا بشر هم كه در آغوش اين حوادث قرار گرفته،وظيفهاش اين اس
كه به مبارزهي با اين حوادث برخيزد؛ و تنها راه مبارزهاش هم مجهز شدن به جــهاز 
علم است و صنعت!تا با وسايل اكتشافي و جهازات صنعتي، به جنگ بــا حـوادث 
طبيعي برخيزد؛ميكروب بيماريها را بشناسد و واكسن ضد آنها را كشــف كنـد و 
ــارزه  امراض را ريشهكن سازد، چاههاي عميق حفر كرده با قحطي و خشكسالي مب
ــان را بگـيرد! و  نمايد،با اسباب و وسايل ديگري جلو زلزله و سيل و صاعقه و طوف

                                                           
١ـ تفسير نورالثّقلين،جلد٥،صفحهي٥٢٢. 
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ـن  خالصه ميكوشد تا در سايهي پيشرفت علم و صنعت، آن چنان مجهز شود كه اي
طبيعت طاغي سركش را به زانو درآورده و دنيايي سراســر امـن و امـان و سـالمت 
ــه مـن نـه آن بشـر  بهوجود آورد!از اين رو بادي از عجب و غرور به دماغ افكنده ك
عصر حجرم كه در مقابل طبيعت گردن كج كنم! من بشر دانشــمند عصـر تسـخير 
فضا و قرن موشكم!با اسلحهي علم و صنعت، هل منِ مبارزگويان به جنگ عوامــل 

طبيعت ميروم و آنها را رام خود ميسازم. 
به فرمودهي قرآن: 

«...دلخـوش[و مغـرور] بـه علـم و دانـش خـود گشـته [و عـالم را بيصــاحب 
پنداشتهاند...]» .١ 

ــهاند و  تنـها طبيعـت را بـه حسـاب آورده و خـالق طبيعـت را نـاديده گرفت
ندانستهاند كه طرف حسابشان طبيعت مــردهي كـور و كـر نيسـت، بلكـه طـرف 
ـن  حسابشان خداوندي است كه مدير و مدبر عالم است و آفريدگار آسمانها و زمي
ــن سـنّت و  و بهوجود آورندهي حوادث مرگبار عالم نيز همو است كه ميگويد: اي

قانون هميشگي من است كه: 
[إنَّ اَهللا ال يغير ما بِقَوٍم حتي يغيروا ما بِأنفُِسهِم]؛ 

ــل  مردم وقتي راه فساد اخالق و بدعملي پيش گرفتند، من نيز رحمم را تبدي
به خشم و نعمتم را تبديل به نقمت ميكنم!هر چه هم مجهز به جهاز علم و صنعـت 

                                                           
١ـ سورهي غافر،آيهي٨٣ . 
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پيشرفته گردند تواناي بر جلوگيري از حوادث مرگبار كه خالق حكيم آنها را مقـدر 
فرموده است نخواهند بود! 

سبب نزول بالهاي بيسابقه 
اين جملهي اعجازآميز از حضرت امام ابوالحسن الرضا�منقول است: 

 مَث اُهللا لَــهدلُوَن أحمعوا يكُوني ا لَموِب مالذُّن ناُد مبَث الْعدا أحكُلَّم)
من الْبالِء ما لَم يكُونوا يعرِفُوَن)؛١  

ــها را مبتـال بـه  «هر زمان، مردم مرتكب گناهان بيسابقهاي شوند،خدا نيز آن
بالهاي بيسابقه مينمايد». 

ــاعتي در  ميگويند: مردي براي انجام كار مهمي احتياج به اين داشت كه دو سه س

ــارج شـهر رفـت.در  يك مكان آرامي به تفكّر بپردازد تا راه حلّي پيدا كند.از اين رو به خ

ـت  ميان بيابان زير درختي به تفكّر نشست.در اثنا دستهاي از گنجشكها آمدند روي درخ

نشستند و سر و صدا راه انداختند! مرد متفكّر رشتهي فكرش گسيخته شد! برخاست و با 

ـت و  حركت دادن سر و دست و صداي كيشكيش آنها را متفرق ساخت و آمد دوباره نشس

ـرد از  رشتهي فكر را از سر گرفت.چند لحظهي بعد باز گنجشكها آمدند و مزاحم شدند!م

جا برخاست و آنها را از سر درخت دور كرد، آمد و نشست. باز گنجشكها آمدند.اين عمل 

چند بار تكرار شد. 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٧٥. 
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عاقبت مرد پخته و كاملي كه از دور ناظر جريان بود؛جلو آمد و گفت: آقــاي عزيـز! 

ــرده بـودي،همـهاش بـه  شما اين يك ساعت وقت كه براي تفكّر دربارهي كارت تعيين ك

ــم كـه بـه هميـن  گنجشكپراني گذشت.پس كي به كار خود خواهي رسيد؟ده ساعت ه

منوال بگذراني؛جز گنجشكپراني كاري نخواهي كرد و از فكر و مطالعهي خود نتيجــهاي 

ـده و  نخواهي گرفت.تنها راه عالج اين است كه تا وقت منقضي نشده است دست به كار ش

ــن رفـت،ديگـر گنجشـكي  اين درخت را از ريشه بركني؛درخت كه ريشهكن شد و از بي

نخواهد آمد.اما تا اين درخت سرپاست،گنجشكها مخلص اين درختند و تو هم جز صداي 

كيشكيش سر دادن و جستوخيز كردن و گنجشك پرانيدن كاري نخواهــي كـرد و بـه 

هدف نخواهي رسيد. 

ــان بـر  حال،بشر امروز هم به يك چنين باليي مبتال گشته است. درخت طغي
خدا را در سرزمين جان خود كاشته است؛اين درخت هم جــز جـانوران مـوذي از 
ــالي،گرانـي،سـرطان،جنگهـاي ويرانگـر از  قبيل سيل و زلزله و طوفان،خشكس
ــا و خالصـه زنـدگـي پيچيـده و  ناحيهي جباران زمان و هزاران نوع از ناگواريه
ـال  دشوارو نكبتبار، محصولي نخواهد داد.اين بشر بيچاره هم زير اين درخت پر ب
ـر  نشسته و ميخواهد با جهاز علم و دانش و صنعت، شر اين جانوران موذي را از س
خود دور كند و بعد آسوده بنشيند و زندگي خوش و خرم پيش بگيرد!ولــي هـر دم 
كه وسيلهاي به دست ميآورد و يكي از اين بالهــا را از خـود دفـع ميكنـد،باليـي 
ــوز ميكـروب يـك بيمـاري و  كوبندهتر از آن پيدا ميشود و بيچارهاش ميكند.هن
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درمانش را نشناخته است بيماري ديگري خطرناكتر از آن هجوم مــيآورد.هنـوز 
خرابي زلزلهاي را اصالح نكرده طوفاني عظيم بر سرش ميتازد!با بيماري سـرطان 
ــارهي  دست به گريبان است ناگهان بيماري ايدز سر از گريبان در ميآورد!اين بيچ

بينوا هم جز رجزخواني و گنجشكپراني كاري از پيش نميبرد. 
ــوز دسـتگاه خلقـت،داد  اما انبيا�كه مردان پختهي عالمند و عارف به رم
ــو چـارهاي جـز ريشـهكن سـاختن ايـن  ميزنند: اي بيچاره! بشر جاهل مغرور، ت
درخت طغيان بر خدا نداري!اين درخت كه ريشــهكن شـد، تمـام ايـن جـانوران 
خطرناك از سرت دست بر ميدارند و نتيجتاً تو به يك زندگي آرام و خوش و خـرم 

نائل ميشوي.اين گفتار خالق تو است كه ميفرمايد: 
«اگر اين مردم، مؤمن و متّقي شوند؛ما از زمين و آسمان درهــاي رحمـت و 
بركت به رويشان ميگشاييم.اينان از در تكذيب حقـايق در آمدنـد و فراميـن مـا را 

زير پا نهادند! ما هم بر اساس سنّت جاريهاي كه داريم؛آنها را مبتــال بـه انـواع بالهـا 

گردانيديم. 

آثار معرفت 
انسان وقتي كســي را بـه صفـت كمـال شـناخت و او را داراي كمـالي 
دانست اعم از زيبايي صورت يــا كمـال علـم، ثـروت، قـدرت، شـجاعت، 
ــه اقتضـاي فطـرت كمالدوسـتياش،نسـبت بـه آن  عدالت، سخاوت و...ب
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شخص داراي كمال احساس محبت در دل ميكند و دوســتدار او ميشـود و 
به اقتضاي محبت، در مقام تقرب به او بر ميآيد و ميكوشد كه خــود را بـه او 
نزديك كند و از راهي توجه او را به خودش جلب بنمايد تا آنجـا كـه حـاضر 
ـد و  ميشود همه چيز خود را در راه به دست آوردن خشنودي او از دست بده

فاني در رضاي او گردد. 
ديندار واقعي 

 ـب ي، سخن از عالم خدا و ح انسانهاي دلباختهي به مظاهر زندگي مادّ
خدا و قرب خدا را سخني نامعقول و غير قابل فهم ميدانند!حال ما كــاري بـا 
ــان بـه  كفّار و منكران آسمان و آسمانيان نداريم؛ ما كه به زعم خود داراي ايم
خدا و وحي خدا و كيفر و پاداش خدا ميباشــيم و شـناخت خـدا و حـب و 
تقرب به او را وظيفهي اصلي خود در زندگي دنيــوي ميشناسـيم،آيـا مـا در 
مرحلـهي عمـل چقـدر از زنـدگـي دنيـاگرايـان نسـبت بـه خـدا فاصلـــه 
ــر، رتبـهي اعـال را  گرفتهايم؟!البتّه در مرحلهي گفتار و شعار و ارائهي ظواه
حائز هستيم اما هنگام تحقّق بخشيدن به احكام آسماني خدا در ابعاد زندگـي 
ــهي چندانـي از زنـدگـي  فردي و خانوادگي و اجتماعي خود ميبينيم فاصل
مادّهپرستان نداريم بلكه در دنيادوستي و دنياگرايي اگر از آنان جلوتــر نرفتـه 
ـوده  باشيم، عقبتر نميباشيم!!اگر عقب هم مانده باشيم از ضعف و ناتواني ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٤٣

ـاب  بين روز حس نه از قوت دينداري! و نستجير باهللا اگر عمالً در زمرهي مكذّ
ــار خـود  و جزا قرار گرفته باشيم!آيات قرآن را با تدبر بخوانيم و در عاقبت ك

بينديشيم. اين قرآن است كه با قاطعيت ميفرمايد: 
«به طور مسلّم زيان كردند آنان كه ديدار خدا را دروغ انگاشتند...». ١ 

گويندهي سخن، خداست!تكان در بيداردالن ميافكند و ميفرمايد: مردمـي 
ديدار ما را باور نميكنند و اصالً ما را به حساب نميآورند و راهي جز راه به ســوي 
ــود از خلقـت  ما پيش گرفتهاند و ميروند!اينان راهيافتگان نيستند و به هدف مقص
خود نميرسند.دينداري را خالصه در يك سلسله الفاظ و اعمال خشك بــيروح 

كردهاند و عمالً كاري با خدا ندارند! 

خواب غفلت 
ــود  بگو: به يقين زيانكاران واقعي كساني هستند كه در روز قيامت[به خ
بيايند و ببينند] سرمايهي عمر و جان خود و بستگانشان را از دست دادهاند.٢ 
ــؤون  انسـان ممكـن اسـت در دنيـا از جـهت مـال و مقـام و ديگـر ش
زندگياش زيان كند اما به هر حال عمر و جــان خـود و بسـتگانش محفـوظ 
است. ولي زيانكار واقعــي كسـي اسـت كـه سـرمايهي عمـر خـود و افـراد 
ــواي  خانوادهاش را تلف كرده و هيچگونه بهرهاي عائدش نشده است.تمام ق

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي٣١. 

٢ـ سورهي زمر،آيهي١٥. 
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ــگ دادن بـه جمـادات از خـوراك و  جسمي و روحياش را صرف آب و رن
ــرده و از گردآوردههـاي حـالل و حـرام،افـراد  پوشاك و مسكن و مركب ك
ــرده كـه بـه آنـها  خانوادهاش را از خود راضي و خشنود نگه داشته و خيال ك
ـه  خدمت ميكند در حالي كه با سرگرم كردن آنها به زندگي دنيوي و غافل نگ
ــات  داشتنشان از زندگي اخروي، هم به آنها خيانت كرده و هم خود را از برك
ــام  معنوي آنها محروم ساخته است زيرا خدا به انسان، اهل و عيال و مال و مق
ميدهد تا به وسيلهي آنها راه تقرب به خدا و نيل به ســعادتهاي اخـروي را 
ـودياش  بپيمايد اما اين بدبخت بينوا نه از سرمايهي عمر خود و امكانات وج
بهرهاي برده و نه از اهل و عيال و بستگانش! همه چــيزش را از دسـت داده و 
ــدار  زيان همهجانبهاي كرده است و لذا خداوند رحيم با مهرباني خاصي هش

ميدهد: 
ــكار و غـير قـابل جـبران  «...هان به هوش آييد! اين زيان و خسراني آش

است».١ 
اكنون ما در حــال تخديـر از عوامـل شـهوتيم و احسـاس درد زيـان و 
خسراني كه وارد بر روح و قلبمان ميشود نميكنيــم!آدمـي كـه تخديـرش 
كردهاند و روي بدنش عمل جراحي ميكنند، اعضاي بدنــش را قطعهقطعـه 
هم كنند، احساس درد نميكند اما همين كه حالت تخدير برطرف شــد، آه و 

                                                           
١ـ همان. 
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ــدهي دنيـا در حـال  نالهاش بلند ميشود.ما هم فعالً در آغوش شهوات فريبن
ــرا رسـيد، تمـام عوامـل تخديـر از مـا جـدا  تخدير هستيم! موقع مرگ كه ف
ميشوند و ما را تحويل عوامــل درد و عذابانگـيز ميدهنـد! آنجاسـت كـه 

فريادها خواهيم كشيد و نالهها سر خواهيم داد! 
تسبيح پرندگان 

ترديدي نيست كه هر موجــودي بـه زبـان حـال هسـتي و وجـودش، 
ـش از  شهادت بهوجود و هستي خالقش ميدهد و از طريق صفات كمال خوي
ـه  حيات و علم و قدرت و...اثبات صفات كمال خالقش را مينمايد آن گونه ك
اش ميدهد. عالوه بر  اشي بسيار زيبا، نشان از ذوق و مهارت نقّ يك تابلوي نقّ
ــات در حـد خـود  اين، از نظر برخي از صاحبان حكمت و معرفت،تمام كائن
ــه  داراي نوعي درك و شعور هستند و گذشته از تسبيح به زبان حال، تسبيح ب
زبان قال نيز دارند و سرتاسـر عـالم هسـتي يـكپـارچـه زمزمـه و غلغلـه و 
ــرد كـه  غوغاست و شايد از جملهي آخر آيه، اين حقيقت را بشود استنباط ك

ميفرمايد: 
...]؛  مهبِيحونَ تَسال تَفْقَه نهِ وَ لكدمبِح حبسءٍ إالّ يشَي نوَ إنْ م...]

...تمامي موجودات در حال تسبيح و تحميد خدا ميباشند وليكــن شـما تسـبيح 

آنها را نميفهميد! در صورتي كه اگر مراد از تسبيح موجودات، تسبيح تكويني 
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و زبان حالي باشــد، آن را كـه مـا اجمـاالً ميفـهميم و ميدانيـم كـه همـهي 
موجودات از طريق هستي خود نشان از هستي خالق خود ميدهنــد.پـس معلـوم 
ــها زبـان و صـوت و زمزمـهي ديگـري دارنـد كـه مـا از درك آن  ميشود آن

ناتوانيم.دربارهي حضرت داوود پيامبر�ميفرمايد: 
ــي بـزرگ عطـا كرديـم[بـه كوههـا و  «ما به داوود از جانب خود فضل و نعمت
پرندگان گفتيم]اي كوهها و اي پرندگان!با داوود هم آواز شويد[و همراه او تسـبيح 

خدا گوييد]...». ١ 

در آيهي ديگر آمده است: 
...كوهها و پرندگان را مسخّر داوود ساختيم كه با او تسبيح [خدا] ميگفتنــد... ٢ 

و لذا وقتي جناب داوود� در مواقع خــاصي ميـان بيابـان بـه تسـبيح خـدا 
ــه و  ميپرداخت،صداي تسبيح از همه جا و از همه چيز بر ميخاست و غلغل

غوغايي در فضا ميپيچيد. 
اين مهر، خدايي است 

ي＂ پدر و مادر كه در دنيا تنها پناهگاه من هستند،  همه از من بيگانهاند. حتّ
ضي است، از خودشــان نيسـت!از  رت عت آنها هم محباز من بيگانهاند!محب
ــع حفـظ  خالق من گرفتهاند!خالق من چون خواسته است مرا در اين عالم طب

                                                           
١ـ سورهي سبأ،آيهي١٠. 

٢ـ سورهي انبياء،آيهي٧٩. 
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ــه  كند و تنها راه حفظ كردن در اين عالم نيز اين است كه موجودي را نسبت ب
ــت  من مهربان كند تا او از من نگهداري بنمايد،لذا رَشْحهاي از رَشَحات محب
ـهر  خود را كه به من داشت، در قلب مادرم افكند و يك المپ هزار شمعي از م
و محبت خود در دل مادرم روشن كرد و مرا با يك دنيا لطف و عنايت در پرتو 
آن نور قوي قرار داد.آن گونه كه به پيامبر محبوب خود حضــرت موسـي� 

فرمود: 
ــدم... ١  ...اين من بودم اي موسي كه پرتوي از محبت خودم بر چهرهي تو افكن

و تو را محبوب دلها گردانيدم!حتي فرعون كه دشمن سرســخت تـو بـود و 
براي جلوگيري از انعقــاد نطفـهات سـرها ميبريـد و شـكمها ميدريـد،تـا 
چشمش به چهرهي تو كه كودك نوزادي بودي افتــاد، در دامنـش گرفـت و 

پرورشت داد. 
ــه  د شدم، مادرم تا چشمش به صورتم افتاد، چنان ب آري،من هم كه متولّ
سينهاش فشارم داد كه گويي ميخواست سينه و قلبش را بشــكافد و مـرا در 
هستهي مركزي جانش بنشاند؛در حالي كه من در آن موقع جز يــك موجـود 
ضعيف ناتوان پژمردهاي بيش نبودم؛ولي خالق من خواسته بود كــه دوسـتم 

بدارند و: 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي٣٩. 
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«...مقابل چشم خودش ساخته شوم».١ 
آن محبت نه محبت خود مادر بود؛آخر مادر بــه چـه مناسـبت دوسـتم 
بدارد؟من يك موجود مستقلّ جدا از مادر،مادر هم موجــود مسـتقلّ جـدا از 
ــم  من!پيدايش محبت ميان دو موجود مستقلّ جدا از هم مناسبتي ندارد؛آن ه
ــال،غـير از كثـافت و اذيـت و آزار ؛چـرا  موجودي كه نه جمال دارد و نه كم
ــد  ديگران دوستم نداشتند؟بچهي ده روزه و يك ماهه را كسي رغبت نميكن
ــتان  به صورتش نگاه كند تا چه رسد به اين كه او را به سينهاش بچسباند و پس

به دهانش بگذارد و از كثافت پاكيزهاش كند! 
(عجباً لحكْمه． اهللا وَ ال حول وَ ال قُوه． اِالّ بِاهللا)؛ 

ــرده كـه يـك  او چه المپ قوي پرنوري از محبت در دل مادر روشن ك
موجود ضعيف كثيف جدا از خود را عزيزتــر از جـانش نگـهداري ميكنـد! 
كمكم بزرگتر ميشود و به غير از شير، به خوراك و پوشاك و نيازمنديهاي 
ديگراحتياج پيدا ميكند.الزم ميشود پدر را هم زير بار حمالي بكشد؛در اين 
موقع است كه يك المپ قوي ديگري از نــور محبـت در قلـب پـدر روشـن 
ميكند؛پدري كه حاضر نبود بچهي يك ماهه را بغل بگيرد و ببوسد، حال كـه 
دو ساله و سه ساله شده اســت بغلـش مـيگـيرد و ميبوسـد و بـه سـينهاش 

ميچسباند و از شيرينزبانيهايش لذّت ميبرد! 
                                                           

١ـ همان. 
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ـاجون  عجيب است! آن استاد ازل به اين كودك ناتوان ياد داده كه يك آق
ــش!!يـك بابـاجون بگـو و بپـر روي گردنـش  بگو و صد تا حمالي ازش بك
بنشين!من تو را آقا كــردهام،پـدر و مـادر را هـم دو غـالم حلقـه بـهگوشـت 
ساختهام.اگر من اين المپهاي مهر و محبت را در دل پدر و مــادرت روشـن 
ل تـو را در كهنـهاي  ــا ميكـرد؟!همـان روز اوّ نميكردم، چه كسي به تو اعتن

ميپيچيدند و در گوشهاي ميانداختند و گربه تو را ميخورد. 
باز بزرگتر ميشود و الزم ميشود از خانه بيرون آمده دنبـال تحصيـل 
علوم برود.آن سيمكش عالم هستي، باز سيمكشي ميكند و المپ ديگــري از 
ــاگـرد را بپذيـرد و بـه سـؤاالتش  محبت در دل استاد و معلّم ميافروزد تا ش
ـــرهي  جـواب بدهـد و مشـكالت علمـياش را حـلّ كنـد.او همچنـان داي
محبوبيتش را وسيعتر ميكند و سيمهاي متعدد از اطراف و جوانب ميكشـد 
ــاع را بـا او مـهربان ميكنـد و او را بـه دامـن مـهر ديگـران  و افراد يك اجتم

ميافكند. 
ـود،  ل عمرش تنها در انحصار محبت مادر ب آن بچهاي كه در روزهاي اوّ
ـهر  اينك به جايي رسيده كه مردم يك شهر و يك مملكت او را در آغوش پر م
ــاك پوسـيده امـا ايـن فرزنـد در دل  خود ميفشارند؛پدر مرده و مادر زير خ
ــر و  ميليونها جمعيت جا گرفته است؛ تا زنده است براي بوسيدن دستش س

دست ميشكنند؛وقتي هم ميميرد،پاي جنازهاش شيون ميكنند!! 
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اي عجب! اين محبتها ريشهي اصلياش كجاست؟ايــن عشـقها از 
كجا سرچشمه گرفته است؟آن كيست كه اينچنين در دلها سيمكشي كـرده 
ــده، ده  و المپها يكي پس از ديگري روشن ميكند؟هنوز يكي خاموش نش
ــوم مـن  قي تاي ديگر روشن ميسازد!آري،او خالق من است!آفرينندهي حي

است.اينجاست كه از عمق جان ميگوييم: 
ــيرك اَسـئَلُه كَشْـف ضـري وَ الن２ظَـر فـي  (اِلهي و رَبي من لي غَ

اَمري)؛ 
ـن  اي خداي من! اي همه چيز و همه كس من!اي معشوق و معبود من! م
كه تو را دارم، چه كم دارم؟گو همه چيز و همه كس نباشد.از آقــا و مواليمـان 

هدا�آموختهايم:  امام سيدالشّ
ــه تـو را از دسـت داده و چـه از دسـت  «خداي من! چه يافته آن كس ك

داده آن كس كه تو را يافته است»؟ 
شاعر عارفي هم گفته است: 

ــه كسـي متمـايل  «در آن زمان كه تو را نديده و نشناخته بودم،هر دم ب
ــا آن دم كـه  ميشدم و در هر زاويهاي از زواياي دلم محبوبي نشسته بود ام
تو را ديدم و دل به تو دادم،ديدم آنچه خوبان همه دارنـد تـو يكجـا داري؛از 
همه چشم پوشيدم و تنها به تو پرداختم.پيش از اين كه تو را بيابم، به هر جمال 
و كمالي حسد ميبردم و رشك ميورزيدم اما تو را كــه يـافتم، هـر جمـال و 
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كمالي در نظرم بيارزش شد و بر همــه چـيز بياعتنـا گشـتم.ديـن و دنيـاي 
مردم را به مردم وا گذاشتم؛تنها تــو را اي ديـن و دنيـاي مـن! بـراي خـودم 

پسنديدم». 

پاسخ دندانشكن بهلول 
ول را شنيدهايم كــه مـردي عـاقل و بسـيار بـزرگـوار بـود.از بـاب  هلُ ب
تقيه،خود را به ديوانگي زده بود تا از طرف دستگاه حاكم، متعرضش نشوند. 
ـر  روزي هارون خليفهي عباسي به او گفت: اي بهلول! ما در نظر گرفتهايم ام

ــاييم  معاش تو را متكفّل شويم و نيازمنديهاي تو را از خزانهي سلطنتي تأمين نم

تا تو آسودهخاطر هر روز نزد ما بيايي. 

بهلول گفت: اين كار سه عيب دارد! اگر نبود اين سه عيب ميپذيرفتــم.اّول 

اين كه تو نميداني من به چه محتاجم تا همان را برايم مهيا كنــي!دّوم ايـن كـه 

نميداني چه وقت محتاجم تا همان موقع به دادم برسي!سوم،نميدانــي بـه چـه 

ــش و كـم آن گرفتـارم  مقدار احتياج دارم تا همان قدر به من بدهي و از دادن بي

نسازي.اما آن كس كه مرا آفريده است، ميدانــد بـه چـه محتـاجم و چـه وقـت 

ـامل  محتاجم و به چه مقدار محتاجم و لذا تنها كسي كه ميتواند به طور جامع و ك

روزي مرا به عهده بگيرد و حوائجم را تأمين نمايد، آفريدگار من است. 

ــن اّدعـايي را بـه خـود بدهـد و عـالوه بـر  ديگري را نشايد كه حق چني
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ـي و  اين،ممكن است به خاطر كوچكترين بيادبي كه از من ديدي بر من خشم كن

از در خانهات طردم نمايي.اما خالق من آن چنان آقاست كه هر چه از من طغيان و 

عصيان ميبيند، دســت از احسـان خـود بـر نمـيدارد و از در خانـهاش طـردم 

نميكند.حال آيا سزاوار است كه او را رها كرده و آستاننشين تو گردم؟! 

برو اين دام بر مرغ دگر نه -----------كه عنقا را بلند است آشيانه 
شيريني درك حقايق 

چه سعادتمندند آنان كه با عمل بــه دسـتورات عاليـهي ديـن و اسـتمداد از 
عنايات ولي زمان ـ ارواحنا فداه ـ درجهي معرفتشان باال رفتــه و راسـتي فـهميدهاند در 
عالم حقايق ديگري برتر از آنچه كه ما شناختهايم وجود دارد تا آنجــا كـه 
طعم و حالوت آن حقايق را هم بــا ذائقـهي جانشـان چشـيدهاند آن چنـان كـه در 

مناجاتالعارفين امام سيدالساجدين�آمده ميگويند: 
«خدايا! چه لذّتبخش است انديشــههاي الـهام آفريـن يـاد تـو بـر دلهـاي 

صاحبدالن. چه دلنشين است طعم محبت تو و چه گوارا است شربت قرب تو»! 
يالالسف كه ذائقهي ما با طعم قيمه و قورمه و شــربت بـهليمو آشناسـت امـا 
ــوب اسـت كـه  غالباً خبر از طعام حب خدا و شربت قرب خدا نداريم!!ولي چه خ
ــان خـدا اوج گرفتگـاني در آسـمان  حداقل باورمان بشود كه هستند در ميان بندگ

معرفه． اهللا كه: 
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ــا نگـاه بـه جمـال  «پرده از مقابل چشمشان برداشته شده است. ديدگانشان ب
محبوبشان روشن گشته. با فروش دنيا به آخــرت، تجارتشـان سـود فـراوان كـرده 

است». 

ما ميترسيم بميريم و از اين درياهاي مواج معارف خاندان علــم و عصمـت 
جز مشتي الفاظ و مفاهيم بهرهاي نبريم. 

سبب سقوط انسان 
ــا و تيرهروزيهـا بـا دسـت  اي عجب! اين انسان جاهل نادان چه بدبختيه
ــاهي ميكشـد!!در  خودش براي خودش بهوجود ميآورد و دنيا و آخرتش را به تب

حالي كه خدايش ميگويد: 
«ما انســان را در بـهترين شـكل و معتدلتريـن سـاختمان[از لحـاظ جسـمي و 

روحي]آفريديم».١ 

ــتيم كـه  استعداد و شايستگي پرواز در آسمان قرب خدا را به او داديم.خواس
شما رنگ خدا را كه همان رنگ توحيد و ايمان خالص اســت بپذيريـد.آخـر چـه 
اشـي  ـاش عـاليتر از خـدا نقّ ــهتر از خـدا رنگآمـيزي ميكنـد و كـدام نقّ كسي ب
ــه زيبـا نقشـهاي  مينمايد؟در همين شكل و صورت ظاهر خود بنگريد و ببينيد چ
ــا و جـوارح هـر يـك در  طرح كرده و چه دلربا رنگآميزي نموده است!تمام اعض

                                                           
١ـ سورهي تين،آيهي٤. 
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ــدر و انـدازهي مناسـب بـا رنگهـاي مناسـب؛بـاالي چشـمها  محلّ مناسب با ق
ــفيد و وسـط آن مردمـك مشـكي،بينـي كشـيده و  ابروان،داخل حدقهي چشم س
ــه دسـت  دندانها سفيد و لبها سرخ؛از درون و بيرون همه چيز زيبا و بجا.آنجا ك
خدا رفته همهاش زيبا است اما آنجا كه دست اين بشر پرمدعا رفته،به فساد و زشتي 
كشيده و انواع بيماريها و ناهنجاريها را باعث شده است.هم صورت ظاهرش را 
ـاطنش را  از شكل و قيافهي انسان انداخته،افيوني و هروئيني كرده و... هم صورت ب
ـــا درآورده  ـت بيشـرم و حي بـه صورتـي بدتـر از صـورت حيوانـات دزد بيعفّ
ـده و  است.آري،قرآن ميفرمايد:ما انسان را در بهترين صورت از جسم و روح آفري
ــي بـر اثـر بدعمليهـا كـه از او  بر اساس نيكوترين ساختمان پيريزي نموديم؛ول
ــه داريـم او را بـه صـورت پسـتترين پسـتها  تي ك مشاهده كرديم بر اساس سنّ
برگردانديم و در پايينترين منزلتها قرارش داديم.اين موجودي كه ميتوانســت 
لَ  ــراط مسـتقيم الـهي بـه[أسـفَ تا اعال عليين عروج كند،در نتيجهي انحراف از ص
لين]؛نزول كرد و بدبخت هميشگي گرديد.اينك اين ماييم و اين آيات قـرآن و  ساف
بيانات روشنگر امامان�تا چه مقدار از خود،ايمان عملي نشان بدهيم و خــود را 
به سعادت ابدي نائل گردانيم. آنچه گفتني بوده گفتهاند و ما را آگاه ساختهاند؛آنچـه 
ــل  كمبود داريم در مرحلهي عمل به دانستههاست و ايجاد محيط مناسب براي عم

كه وضع ما از اين جهت بسيار تأسفبار است. 
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مسئوليت بزرگان قوم 
جواناني بسيار پاكدل و آماده براي پرواز به سوي آسمان قرب خدا داريم امـا 
يالالسف كه در محيط نامناســبي گـير كردهانـد و پـاي بندهـاي سـنگين بـه پـاي 
روحشان بسته شده و از پرواز بازشان داشته است!آيا شما غريزهي حادّ جنســي را 
ــرعي و طبيعـي را از  در جوانان از يك سو و فراهم نبودن وسايل ازدواج سادهي ش
ديگر سو و جلوهگريهاي آتشافروز زنان و دختران توأم با بيحيــايي روزافـزون 
ــما ايـن امـور  آنها را در دانشگاهها و كوچه و بازار و خيابانها از سوي ديگر، آيا ش
ــها شـما مسـئولين  ي ميكنيد و از كنار اين دست به دست هم داده را خيلي ساده تلقّ
ع داريــد در مملكـت آتـش فسـاد  عاليمقام با بيتفاوتي ميگذريد؟!آن وقت توقّ

افروخته نگردد و در همه جا امن و امان عمومي برقرار باشد؟! 
در ميان هفت دريا تخته بندم كردهايد  

باز ميگوييد: چابك باش و دامن تَر مكن  
خداوند دربارهي منافقان مثلي زده است كه بايد در آن بينديشيم. 

ـان از  آدم بينوايي در ميان بياباني هولناك و شب ظلماني گير كرده و باد و طوف
همه سو غوغا ميكند. او با ذلّت و محنــت فـراوان آتشـي ميافـروزد تـا در پرتـو 
ــش شـعله ميكشـد و  ه نيفتد اما همين كه آت روشنايي آن راه را ببينيد و در چاه و درّ
چند قدمي از راه را روشن ميكند، ناگهان بادي تند ميوزد و آن شعله را خــاموش 
ميكند؛آن بيچاره بار دگر در ظلمت فرو ميرود و از ديدن زير پــاي خـود محـروم 
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ــرف  ميگردد. ١حال،ما در يك چنين دنياي ظلماني طوفاني گير كردهايم،از همه ط
ــاگـون،  داد و فرياد و جنجال شيطانها و شيطانصفتها بلند است.از راههاي گون
دامهاي اضالل و اغوا زير پاي جوانان از پسران و دختران ما گستردهاند و همچــون 
صاعقههاي آتشبار،عقايد و اخالق امت اســالمي را هـدف گرفتـهاند!مـا در ايـن 
ــب و جـان  فضاي طوفاني ميكوشيم با تشكيل مجالسي به نام قرآن و عترت در قل
خود ناري برافروزيم و نوري بيندوزيم اما تا ميخواهيم اندكي بــه خـود بيـاييم و 
توجه به خدا و اولياي خدا پيدا كنيم و حال توبه و انابــه در خـود بـهوجود آوريـم؛ 
ناگهان باز عوامل محرك شهوات از گذرگــاه ديدنيهـا و شـنيدنيها و گفتنيهـا 
ــعلهي انـدك را  همچون طوفاني مهيب بر افكار و احوال ما هجوم ميآورد و آن ش
ــا رهـا ميكنـد و بـاز جـايي را  هم خاموش ميكند و مجدداً ما را در ميان ظلمته

نميبينيم.بارالها تو به فريادرس. 
ــد خـود نشـان دهنـدهي رمـزي از رمـوز  هر چند النهي عنكبوت نيز در ح
ــن حـال نسـبت بـه النـههاي حشـرات و  حكيمانهي خالقش ميباشد ولي در عي
حيوانات ديگر بسيار سست است و با يــك نسـيم يـا چنـد قطـره بـاران متالشـي 
ــت  ميشود.مردمي هم كه در دنيا به غير خدا تكيه كردهاند تكيهگاهشان بسيار سس
بنياد و در معرض فنا و زوال است و تاب مقــاومت در مقـابل تقديـرات كوبنـدهي 

ق حكيم ندارد.  خالّ
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيهي١٧. 
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ــه فـهم نزديـك  ل ساده و محسوس، ب ثَ خداوند متعال اين حقيقت را با يك م
ميكندو همچنين براي نشان دادن اين حقيقت كه عالمان بيعمل محروميت دارند 

ل ميزند:  ثَ و از علمشان بهرهاي نميبرند م
ــوراه．[كتـاب آسـماني]را بـر دوش خـود  آنان كه بار علم[به احكام و معارف]ت

ــي اسـت  گرفتهاند اما در مقام عمل، به آن تحقّق نميبخشند،اينان مثَلشان مثل االغ

كه كتابهايي[از علوم]بر دوش خود حمل ميكند...١ كه بديهي اســت آن حيـوان از 

آن همه كتاب بهرهاي نميبرد جز سنگيني بار. 
نه محقّق بود نه دانشمند ---------------- چارپايي بر او كتابي چند 
آن تهي مغز را چه علم و خبر------------- كه بر او هيزم است يا دفتر 

براي آن حيوان فرق نميكند كه سنگ بارش كرده باشند يا كتاب.مردمي هـم 
كه عالمند و مطالب علمي بسيار در فكر و ذهن خويش انباشتهاند اما در مقام عمــل 
ــنگيني بـار مسـئوليت در نـزد خـدا  از آن همه علوم بيبهرهاند، در روز جزا جز س

نصيبي نخواهند داشت. 

روز جدايي حق از باطل 
در اين عالم طبيعت،نور و ظلمت درهمند؛شب و روز دنبــال هـم ميآينـد و 
ي كه با هم دارند بر سر يك بوته كنــار هـم واقـع  ميروند؛گل و خار در عين تضادّ

                                                           
١ـ سورهي جمعه،آيهي٥. 
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شدهاند.باغبان با تحمل زحمات فراوان گلستاني احداث ميكند تا غنچهي لطيـف 
گل ميآيد كه بشفكد و لبخندي به صورت باغبان بزند! نــاگـهان خـاري خشـن از 
ــاد بـرآورد: اي  كنارش سر ميكشد و او را ميآزارد!حال، آن بوتهي گل هر چه فري
ــراي مـن درسـت شـده،تـو غاصبانـه كنـار مـن نشسـته آزارم  امان!اين گلستان ب
ــام ميكوشـد تـا ريشـهاش را  ميدهي.او اعتنا به حرفش نميكند و با خشونت تم
بخشكاند.علي نور مجسم با معاويه ظلمت مجسم كنار هم قرار گرفتند و هر دو بــه 
عنوان ولي امر مسلمين شناخته شدند و مردم به هر دو گفتند: يا امـيرالمؤمنين!ايـن 
ــت و همـه چـيز بـا هـم  زج] اس لط] است و عالم م وضع عالم دنياست كه عالم خَ
ــالم جدايـي حـق از بـاطل  مخلوط و ممزوج است اما عالم آخرت،عالم فصل و ع

است. 

حق ماندني، باطل رفتني 
ــردن و بـه چـيز  «اعتبار» يعني چيزي را معبر قرار دادن و از روي آن عبور ك
ديگر رسيدن.دنيا معبر است و آخرت، مقصد!مثلها كه زده ميشود معــبر اسـت و 
ــرآن و  درك حقايق عاليه،مقصد!تمام ظواهر ديني از نماز و روزه و حج و تالوت ق
ادعيه و اذكار و عزاداريها و... معبرند و گذرگاه! و آنچه كه هدف و مقصد اصلــي 
ـس از  است، استقرار ياد خدا در دلها و تقوي و تخلّق به فضائل اخالق و تهذيب نف

                                                           
] خلط: مخلوط. 
] مزج: ممزوج. 
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رذايل است! و متأسفانه از جمله نقائص ما در دينداري،همين است كــه ظواهـر را 
عمالً مقصد قرار دادهايم و با انجام آنها خود را ديندار كامل عيــار پنداشـته و هيـچ 
ــود نميبينيـم و حـال آن كـه طبـق  كمبودي از حيث عمل به دستورات دين در خ
ــاه  صارِ]؛موظّف به اعتبار ميباشيم يعني بايد از گذرگ ي الْأب وا يا اُول بِر تَ اع آيهي[...فَ

ظواهر، عبور كنيم و به حقايق معارف كه كماالت عاليهي روحي است نائل گرديم. 
پوستها و پردههــا را كنـار زده مغزهـاي بسـيار عـالي و درخشـان تعـاليم 
ــاد بـه خدايـي داريـم كـه از جملـهي اسـماء  آسماني دين را مشاهده كنيم ما اعتق
ـي  شريفش «رب الفلق» است كه پردهي ظلماني شب را مي شكافد و سپيدهي نوران

صبح را و پس از آن چهرهي عالمتاب خورشيد را بيرون ميآورد. 
«...شكافندهي دانهها و هستههاست...». ١ 

ــر از حبـههاي فـراوان ايجـاد  دانهي گندم را ميشكافد و سنبلهاي افشان پ
ــا را ميشـكافد و نخلـي پربـار از خوشـههاي خرمـا ظـاهر  ميكند. هستهي خرم

ميسازد. 
ــن قرآنيـم،  آري ما هم كه مخلوق اين خدا و پيرو آن امام و پروردهي دامن اي
بايد در حد خود داراي فكري شكافنده و عقلي فـهمنده و چشـمي از پشـت پـرده 
ــل ميآوريـم تـا  ثَ بيننده باشيم.از ركود و جمود و توقّف بپرهيزيم.از سيل و زبد، م
ــد را بـه جـاي  مردم به مغزاي آن كه شناختن حق و باطل است،پي ببرند و هرگز زب

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي٩٥. 
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ــاي  سيل نگيرند و با رفتن دنبال آن به پوچي نگرايند و بفهمند در دنيا هميشه زبده
ــادهدالن را فريـب دادهانـد و سـرانجام  رابي( كفهاي باالنشين) فراوان بوده و س

متالشي شده و نابوده گشتهاند!! 
در دوران كودكي كه طفل دبستاني بوديم به ما ســرود شاهنشـاهي يـاد داده 

بودند؛ آن را دستهجمعي ميخوانديم و هورا ميكشيديم: شاهنشه ما زنده بادا... 
ــت در  باالي درب مدرسهي نوبنيادي تابلو بزرگي نصب بود و با خطي درش
آن نوشته بودند: در عهد سلطنت ابــد مـدت!! اعليحضـرت، قَـدر قـدرت، قـوي 

لطانه.  لكه و سشوكت، سليمان حشمت، رضاشاه كبير خلّد اهللا م
(البتّه اين جمالت را از آخوندهاي درباري ياد گرفته بودند)ما هم پيش خود 
ــت  فكر ميكرديم اين سلطنت واقعاً ابد مدت است و پايانناپذير.اما چندي نگذش

كه ديديم مصداق آيه كريمهي قرآن شد كه: 
زبدي بود و پوسيد و به كناري پرتاب شد! 

آري،اين تاريخ پرماجراي بشري از اين زَبدها فراوان نشــان داده كـه رقـص 
تي روي سيل حياتبخش اديان آسماني داشتهاند و سرانجام از دســت سـنّت  موقّ

ثابت الهي،سيليهاي كوبنده خورده و رفتهاند.چنان كه ميفرمايد: 
ما حق را بر سر باطل ميكوبيم تا آن را نابود سازد... ١ 

 و مناديـان حـق آري اينگونه است كه باطل محو و نابود ميشود.تنــها حـق
                                                           

١ـ سورهي انبياء،آيهي١٨. 
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هستند كه در عالم باقي ميمانند. 
 ما آسمانها و زمين را و آنچه را كه در ميــان آنهاسـت جـز بـر اسـاس حـق»

نيافريدهايم».١ 
ه  اين نظام قائم بر اساس حق، هرگز مجال بقا و دوام به بــاطل نميدهـد البتـّ
هشياري بسيار الزم است تا انسان مرعوب و مجـذوب جلـوهگريهـاي سـطحي 

باطل نگردد و دست از دامن حق بر ندارد. 

فهم اشتباه از دل آلوده 
ـايد  اين كه بسياري از ما حقايق آسماني قرآن را ميشنويم اما آنها را چنان كه ب
ــهام ميفـهميم آن طـور كـه  درك نميكنيم؛ميفهميم، اما توأم با شك و ترديد و اب
ــاند. ايـن سـرش ايـن اسـت كـه  ميخواهيم براي ما روشن نميشود و مبهم ميم
دلهاي ما آلوده به وسوسههاي شيطان و شهوات نفساني است؛ و لذا حقايق صاف 
آسماني قرآن كه وارد اين دلهاي آلوده ميشود طبعاً تــيره و آلـوده و مبـهم ديـده 

ميشود همانگونه كه خود قرآن ضمن همين مثل ميفرمايد: 
[أنزَل من السماِء ماًء فَسالَت أْوِديةٌ بِقَدِرهــا فَـاحتملَ السـيلُ َزبـدًا 

رابِياً...]؛٢ 
ـاف  آب صاف و پاكي كه از آسمان بر دامن كوهسار ميريزد،در ذات خود ص

                                                           
١ـ سورهي حجر،آيهي٨٥ . 

٢ـ سورهي رعد،آيهي١٧. 
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 ٦٢

است و هيچ تيرگي ندارد اما همين كــه ايـن آب بـه صـورت سـيل افتـاد،در ميـان 
ـاك  نهرهاي بزرگ و كوچك، آن نهرها به ميزان پاك و ناپاك بودن خود، آن آب را پ
ــو از خـس و خاشـاك باشـد،  يا ناپاك نشان ميدهند!اگر رودخانهاي كثيف و ممل
همين كه آب در ميان آن نهر افتاد؛تمام كثافات از كف نهر حركــت كـرده روي آب 
ميافتند و آب را آلوده و كثيف ارائه ميكنند.آب وحي و حقايق آسماني قــرآن نـيز 

در حد ذات خود پاك است و صاف است و مقدس. 
ل كرد و افتاد در ميــان ايـن نـهرهاي  اما همين كه از افق اعلي و اطهر خود تنزّ
بزرگ و كوچك دلها،بر حسب پاك و ناپاك بودن دلها تغيير رنگ ميدهد.دلــي 
ــايق  كه از وساوس شيطاني و شهوات سركش نفساني پاك باشد و صاف، طبعاً حق
آسماني قرآن را با همان صفا و قداستي كه دارد تحويــل ميدهـد و حـالت يقيـن و 
ــم در خـود و در سـاير دلهـا ايجـاد ميكنـد.امـا آن دلـي كـه دمبـدم  ايمان محك
ــد دارد و شـهوات بيحـد و حصـر نفسـاني  وسوسههاي شيطاني در آن رفتوآم
ـان  سراپاي آن را فرا گرفته است، آب طهور قرآن كه در آن دل ريخته شد، طبعاً با هم
ــكوك پـر از  وساوس باطل آميخته ميشود و به صورت مطالبي مبهم و گنگ و مش
ــرادي كـه سـاليان دراز  تزلزل و اضطراب ارائه ميگردد و متأسفانه ديده ميشود اف
دنبال تحصيل علوم ديني رفتــه و قسـمتهاي مـهمي از علـوم قرآنـي را هـم فـرا 
ـــردم  ـلّ م ضگرفتـهاند ولـي يالالسـف بـه جـاي اينكـه هـادي مـردم بشـوند، م
شدهاند!!رفتار و گفتارشان نه تنها شك و ترديد از دلها بر نميدارد، بلكــه بيشـتر، 
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 ٦٣

دلها را به شك و ترديد و اضطراب ميافكند!!افكاري زشت و اخالقي ناشايســت 
و اعمالي شرمآور از خود نشان ميدهند كه به كلي حقايق صاف و روشن دين را در 
ـايق  نظر مردم،تيره و تاريك و آلوده و مبهم مينماياند!!آن وقت مردمي هم كه از حق
الع هستند از ديدن آن حاالت و شنيدن آن ســخنان، چنيـن  اصيل قرآن و دين بياطّ
ميپندارند كه اصالً مطالب دين و قــرآن همچنيـن آلـوده اسـت و گنـگ اسـت و 
مبهم؛غافل از اين كه خير،آب طهور قرآن در حد خود روشن است و پاك اســت و 

 . ي＂ مصفّ
ــواع شـهوات از حـرص و بخـل و  گناه از نهر دل اين آدم است كه آلوده به ان
حسد، دنيادوستي رياستطلبي و شهرتخواهي و...است.آب طهور قرآن در ايـن 
دل ناپاك افتاده و گند و عفونتش را برمال ساخته است. چون قــرآن، آن چنـان را آن 
چنانتر ميكند بر دل پاك اگر وارد شود،آن را پاكتر و نورانيتر ميســازد. بـر دل 
ناپاك اگر وارد شود آلودگي آن دل را حركت داده روي دوش ميگــيرد و بـه همـه 
نشان ميدهد!تا آب در رودخانهي كثيف نيفتاده است، كثافاتش روي هــم مـتراكم 
است و بويي ندارد؛اما همين كه آب در آن افتاد تمام كثافــات زيـرورو گشـته روي 
ـل  آب ميآيد و گندش به همه جا ميپيچد.آفتاب بر گلستان كه بتابد؛ بوي عطــر گُ
ـر  ــه و كثافـات بتـابد بـوي عفونتـش عـالمي را متنفّ در فضا پخش ميكند. بر زبال

ميگرداند. 
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دلهاي آسماني 
در ميان همين افراد بشــر، دلهـا و قلبهـايي وجـود دارد كـه روز و شـب، 
ـهاي  هزاران فوج ملك به زيارت آن دلها ميآيند و ميروند.بسكه صفا دارند و لحظ
ـس از  از ذكر و فكر خدا فارغ نميشوند ويك چشم به هم زدن از ياد مرگ و عوالم پ
مرگ غافل نميمانند.اينچنين دلها مهبط فرشتگان و مطاف آسمانيانند! نــه مگـر 

خدا فرموده است: 
«شما به ياد من باشيد تا من هم به ياد شما باشم...». ١ 

حال، آيا دلي كه خدا با او باشد و مورد لطف و عنايت خدا قرار گيرد تعجــب 
دارد كه زيارتگاه فرشتگان آسمان گردد؟از آن سو در ميان همين بشر دلهايي پيـدا 
ــاه و آسايشـگاه وسـواس  ميشوند كه راستي مرتع ابليس و چراگاه شيطانند.زادگ
ــه و بچـه آورده اسـت.دمبـدم  اسند].شيطان در آن دلها النه كرده و تخم ريخت خنّ
خـاطرهاي شـيطاني از آن ميجوشـد و فكـري مسـموم در آن توليـد ميشـــود و 
تصميمي جنايتخيز و فسادانگيز از آن به مرحلــهي عمـل ميرسـد كـه مالهـا و 
ـن  جانها به خطر ميافكند و ناموسها بر باد ميدهد.قرآن كريم به هر دو دسته از اي

دلها اشاره كرده و فرموده است: 
ــاي حرفشـان ايسـتادند،مالئكـه بـر آنـها فـرود  «آن كساني كه گفتند: اهللا و پ

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي١٥٢. 
] خنّاس: وسوسهگر پنهان. 
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 ٦٥

ميآيند و بشارت امن و امان از هرگونه ترس و حزن و غم به آنها ميدهند...». ١ 

اما در مقابل: 
«مردم پشت به خدا كرده نيز، با شيطان، دمســاز و همرازنـد و بـا او قريـن و 

همنشينند». ٢ 
منتهي فعالً در خوابند و صحنههاي گناه را لذّتبخش ميبينند!دم مرگ كــه 
ــراوان بـا ختيـم؛  از خواب پريدند،داد و فريادشان بلند ميشود كه اي عجب! چه ف

سرمايه ز كف رفت و به رِبحي] نرسيديم؛ 
ــنچنيـن بدبختـي  ...اي كاش گوش به حرف خدا و رسولش ميداديم و به اي

نميافتاديم. ٣ 

واي به حال نمازخوانهاي غافل 
ــما بگسـترانم،  اگر من شما را دعوت به طعام كنم و سفره براي پذيرايي از ش
شما هم بگوييد:بله،چشم،هم اكنون ميآيم ولي نيــاييد،آن هـم بـدون هيچگونـه 
عذري!آيا اين اجابت است يا اهانت و لذا جــا دارد كـه بگويـد:واي بـه حـال ايـن 
ــان در حـال غفلتنـد.نـه وقـت گفتـن  عايي كه از حقيقت نمازش نمازخوانهاي ادّ
اهللاكبر ميفهمند كه چه ميگويند و به چه جايي وارد شدهاند و با چه كسي طــرف 

                                                           
١ـ سورهي فصلت،آيهي٣٠. 

٢ـ سورهي زخرف،آيهي٣٦. 
] رِبح: سود. 

٣ـ سورهي احزاب،آيهي٦٦. 
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صحبت هستند و نه وقت گفتن السالم عليكم ميفهمند از كجا بيرون ميروند و بــا 
كه خداحافظي ميكنند!اين زندگي خالي از حسني＂ و عاري از حيات طيبهي دنيايي 

ماست آن هم زندگي پس از مرگ كه در خداوند در قرآن ميفرمايد: 
«و كساني كــه دعـوت خـدا را اجـابت نكردهانـد[و بـه اوامـر و نواهـي او در 
ــي نگذاشـتهاند،در آن سـرا چنـان در  سراسر زندگي خويش اعتنايي ننموده و وقع

ــر تمـام آنچـه كـه روي  فشار و تنگناي عذاب قرار ميگيرند كه]حاضر ميشوند اگ

ــال آنـها باشـد،تمـام آن را بدهنـد و خـود را از عـذاب  زمين هست و همانند آن م

برهانند[اما ممكن نخواهد شد]»!١ 

ــان  آري،همان كسي كه در دنيا ميگفتيم: اي مرد مسلمان! تو كه يك صد توم
از هزينهي يك سالهي خود و عائلهات اضافه آوردهاي؛يك پنجم آن راـ كه بيســت 
ــس» بـه  م تومان ميشود ـ براي اجابت دعوت خدا و اطاعت امر خدا به عنوان «خُ
مستمندان بده، ميگفت: نميدهم! اما آن روز، چنان در منگنــهي عـذاب فشـارش 
ميدهند كه آرزو ميكند اي كاش تمام دنيا مال من بود و همــه را مـيدادم و از ايـن 
مهلكه بيرون ميآمدم.اما ديگر آن آرزو نافع به حالش نخواهد بود و از عذاب خــدا 

رهايي نخواهد يافت! 

دلهاي قفلزده 

                                                           
١- سورهي رعد،آيهي١٨. 
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 ٦٧

در ميان مردم كساني هستند كه اهل تدبر و تفهم نيستند آنگونه كه آيات قرآن 
ــد آن را بخواننـد،تنـها  را بخوانند و بفهمند و به مقاصد آن پي ببرند.فرضاً كه بتوانن
تلفّظ به الفاظ آن ميكنند و يا اندكي باالتر، مفاهيم آن الفــاظ را هـم در ذهـن خـود 
ـيزي  خطور ميدهند؛اما از حقايق عاليهي مربوط به معارف و اخالق و احكام آن چ
درك نميكنند!ولي هستند افراد ديگري كه اهل تدبــر و تفـهمند؛درسخوانـده و 
ــايده كـه بـر  حوزه و دانشگاه ديدهاند؛آگاهي كامل از مقاصد قرآني دارند .اما چه ف
دلهايشان قفل زده شده و آن علوم قرآني كه از طريق تدبر در قرآن به دســت آمـده 
ــته نـدارد و آن قفلهـا همـان «اتبـاع از اهـواي  است راه نفوذ در آن دلهاي دربس
ــده  نفساني» است كه همچون ديواري ضخيم بر گرداگرد دلهاي اكثر ما كشيده ش

است.اين سخن خداوند حكيم است: 
ــود  «آيا ديدهاي آن كسي را كه هواي نفس[و دلبخواه]خود را معبود مطاع خ
ــده]و در نتيجـه، خداونـد[بـه كيفـر  قرار داده و[تسليم محض تمايالت نفسانيش ش

هواپرستيهاي او]او را با داشتن علم[و آگاهي از حقايق]به وادي ضاللت و گمراهـي 

افكنده و مهر بر گوش و قلبش نهاده و پردهاي مقابل چشمش آويخته است...»؟! ١ 

ــه  در اين صورت، طبيعي است كه نه چشمش جمالي از قرآن خواهد ديد و ن
ــه قـرآن خواهـد داشـت!  گوشش از قرآن نغمهاي خواهد شنيد و نه قلباً گرايشي ب
ر خوبند و اهل تدبرند اما از لحاظ قلب و گرايـش  اينچنين افراد از لحاظ مغز و تفكّ

                                                           
١ـ سورهي جاثيه،آيهي٢٣. 
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ــهوات، از حـب مـال و مقـام و  و ايمان، آفت ديدهاند و مبتال به قفلهاي سنگين ش
ري كه در قرآن دارنـد  خودخواهيها و كينهتوزيها شدهاند و لذا با تمام تدبر و تفكّ
و قاهرانه دربارهي قرآن سخن ميگويند و مطلب مينويسند، در عين حال از تابش 
ــان  نور خورشيد قرآن بر فضاي قلبشان بيبهرهاند!چرا كه آدمي كه در ميان يك بياب
ــاه نيفتـد: يكـي  ه و چاله و چ تاريك حركت ميكند؛ احتياج به دو چيز دارد تا به درّ
ــن دو، آدمـي را بـه مقصـد  چراغ روشنگر و ديگر چشم بينا كه تنها بودن يكي از اي

نميرساند. 
تنها با در دست داشتن چراغ علم و تدبر در قرآن ـ بــدون قلبـي آزاد از قفـل 
شهوات و هوي＂ و هوسهاي ظلمتزا ـ انسان توانايي پيمودن صراط مستقيم قرآن 

را نخواهد داشت كه فرمودهاند: 
(لَو ال َانَّ الشياطني يحوموَن علي قُلُوِب بنِي آَدَم لَنظَروا ِايل ملَكُـوِت 

السماِء)؛ 
وش دلهاي آدميان ميچرخند؛ آنـها  ل و حو اگر نه اين بود كه شياطين در ح»

ميتوانستند ملكوت آسمان را ببينند».١ 

ــام و ديگـر شـهوات  اما احاطه كردن وسوسههاي شيطاني، از حب مال و مق
نفساني، دلها را از ديدن ملكوت آسمان و قرآن مانع شده است. 

                                                           
 .�١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي١٢٥،از رسول اكرم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٦٩

محروم از جمال قرآن! 
در روايت آمده كه حضرت امام صادق�وقتي قــرآن را بـراي تـالوت آن 

ميگشود ميفرمود: 
(َاللّهم ِاني نشرُت عهدَك َو كتابك َاللّهم فَاجعلْ نظَـرِي فيـه عبـاَدًة َو 
قرائَتي فيه ِذكْرًا َو فكري فيه ِاعتبارًا ...َو ال تطْبع عند قرائَتي علي قَلْبِي َو 
ال علَي سمعي َو ال تجعلْ علي بصرِي غشاَوًة َو ال تجعلْ قرائَتي قرائَــةً ال 

تدبر فيها...َو ال تجعلْ نظَري فيه غَفْلَةً َو ال قرائَتي هذَْرًا)؛١ 
«خدايا! من فرمان و كتاب تو را گشودم.خدايا! نگــاهم بـه آن را عبـادت قـرار 
ــم،  بده و قرائتم را ذكر[و ياد تو]و فكرم را عبرتگيري از آن و خدايا! به هنگام قرائت

مهر بر قلب و گوشم مزن،پرده بر چشمم ميفكن و چنانم كــن كـه قرائتـم، عـاري از 

تدبر و نگاهم توأم با غفلت نباشد». 

از اين گفتار امام�استفاده ميشــود كـه قـرآن نغمـهاي خـاص و جمـالي 
ــم از شـنيدن آن نغمـه و از  مخصوص به خود دارد و ما با اين وضع و حالي كه داري
ــا امـروز از قـرآن ميبينيـم، خطـوط و  ديدن آن جمال محروم ميباشيم!آنچه كه م
نقوشي است روي صفحــات كـاغذ و آنچـه كـه از قـرآن ميشـنويم،آهنگهـاي 
گوناگون قاريان مصري و شامي و حجازي است نه جمال و آهنگ آســماني قـرآن 

كه امام صادق�را از خود بيخود ميساخت. 
                                                           

١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢٢٨. 
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ــرآن در  البتّه ما خدا را بسيار شاكريم كه عنايت فرموده و در سالهاي اخير، ق
ــرده اسـت و بسـياري از جوانـان و  بسياري از صحنههاي زندگي ما حضور پيدا ك
ــدهاند و در ميانشـان قاريـان و حافظـان قـرآن فـراوان  نوجوانان ما با قرآن آشنا ش
ــهي افتخـار ماسـت و لـذا از متصديـان مؤسسـاتي كـه  بهوجود آمدهاند و اين ماي
موجبات تشويق قاريان و حافظان را فراهم ميآورند، صميمانه تقدير ميكنيم.ولي 
در عين حال آنچه متأسفانه بسيار كم داريم و قرآن طالب همان است اين كهدعوت 
ــرآن بنشـينند و از طعامهـاي  پروردگارشان را اجابت كنند و عمالً بر سر سفرهي ق
حياتبخش آن در مراحل اعتقاد و اخالق و عمل برخــوردار گردنـد اينـان بسـيار 
اندكند و ما نبايد كاري كنيم كه جوانان عزيز خيال كنند تمام هدف، حفظ و قرائــت 
ـت  قرآن است و ديگر كمبودي ندارند!بلكه بايد به آنها بفهمانيم اينها همه مقدمه اس
و نتيجهاي منظور است كه در صورت عدم تحقّق آن نتيجه، اين مقدمات، نزد خــدا 
ــان و حافظـان و  ارزشي نخواهد داشت!تمام اين سعي و تالشها براي تربيت قاري
ــاب، بسـان تهيـهي نردبـان  مفسران قرآن و تشكيل سازمانهاي گوناگون در اين ب
است براي رفتن به پشتبام و اصالح ساختمان. اگر بنا شد تمام كوشش مــا در راه 
تهيهي نردبانهاي متعدد به اشكال مختلف باشد بدون اينكه به فكر اين بيفتيــم كـه 
ـرود  پشتبام سوراخ شده و آب از آن چكّه ميكند و عنقريب بر سر ساكنان خانه ف
خواهد آمد.آري،بياعتنا به اين جريان، دور هم بنشينيم و براي افزايــش نردبانهـا 
جشن بگيريم و به يكديگر جــايزه بدهيـم و... مسـلّم ايـن يـك كـار پسـنديدهاي 
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ــيگويـد: عـاقبت نيـك و زنـدگـي  نخواهد بود!در صورتي كه فرستندهي قرآن م
سعادتبار از آن كساني است كه اجابت دعوت ميكنند. 

ــد  نه تنها كارت دعوت را ميخوانند و براي كساني كه آن را خوب ميخوانن
جشن ميگيرند و به آنها جايزه ميدهند.در صورتي كه رسول خــدا�فرمـوده 

است: 
«تو وقتي قاري قرآن محسوب ميشوي كه قرآن تو را از گناه بــاز دارد.پـس 
وقتي تو را از گناه باز ندارد، تو قاري قرآن نيستي.كسي كه حرامهاي قــرآن را عمـالً 

حالل بداند به قرآن ايمان نياورده است».١ 

شكايت قرآن 
امام سيدالساجدين�فرموده است: 

(آياُت القُرآِن خزائن الْعلْمِ فَكُلَّما فَتحت خزانةً ينبغي لَك َاْن تنظُر مــا 
فيها)؛٢ 

ــي در  «آيات قرآن،خزينهها و گنجينههاي علم است[يك آيه كه ميخواني يعن
ــي]وقتـي درِ گنجينـهاي را گشـودي[بـه حكـم عقـل]بـايد در  يك خزانه را باز ميكن

محتواي آن بنگري و از جواهر عاليهاش بهرهمند گردي». 

ـات  و يالالسف كه ما اكثراً بيخبر از اين گنجينهي آسماني هستيم و از محتوي
                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢١٨و٢١٩. 

٢ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢١٥. 
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آن محروم! و روزي باخبر ميشويم كه كار از كار گذشته و جــز فريـاد واحسـرتاه 
ـاي  كشيدن از ما، كار ديگري ساخته نخواهد شد.آن روز است كه عالوه بر عذابه
ــي از قـرآن و آورنـدهي قـرآن نـيز مـا را خواهـد  جسمي،عذاب روحي شرمندگ

سوزانيد كه رسول خدا�به شكايت از دست ما برخواهد خاست: 
«رسول خدا خواهد گفت: اي خدا! امت من، اين قرآن را [به دست فراموشي 

سپردند و از آن دوري جستند و] رهايش كردند».١ 

آن روز قرآن نيز به مخاصمهي با ما بر خواهــد خاسـت و خواهـد گفـت:اي 
ــه رفتـار ميكرديـد؟!تنـها مـرا روي دسـتتان  جفاكار مردم! ميديديد با من چگون
ــدر، روي سـرتان مـيگذاشـتيد و  ميگرفتيد و جلدم را ميبوسيديد و شبهاي ق
پيش از عروس به حجلــه ميبرديـد و بـاالي سـر مسـافرتان گرفتـه و در مجلـس 
مردههاتان ميخوانديد!آيا من براي اين كارها به دست شما افتاده بودم؟!اينك خـدا 

(فرستندهي قرآن) با لحني توبيخ و تهديدآميز به ما هشدار ميدهد و ميگويد: 
ـد [و  «روز حساب مردم به آنها نزديك شده و آنها در حال غفلت به سر ميبرن

اعتنايي به نزديك شدن روز حسابشان نميكنند]».٢ 

سلطنت به جاي مسكنت!! 
آوردهاند پيرزني پاكدل باايمان به نام مسكينه عالقه به وعظ واعظي معروف داشت 

                                                           
١ـ سورهي فرقان،آيهي٣٠. 

٢- سورهي انبياء،آيهي١. 
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و پيوسته در مجلس وعظ او شركت ميكرد.مدتي غايب شــد.آقـاي واعـظ كـه سـابقهي 

ــزاري  آشنايي با او داشت از حالش پرسيد.گفتند: بيمار و بستري شده است او پس از برگ

مجلسش با جمعي به عيادتش رفت و كنار بستر پيرزن نشست.ديد در حال احتضار اسـت 

و آهسته و زير لب چيزي ميگويد،گوش فرا داد،ديد اعتقادات قلبيش را به زبان مــيآورد 

و در همان حال جان سپرد و از دنيا رفت. 

تجهيزش كردند.در شب دفنش آقاي واعظ او را در خواب ديد تاج كرامت بر ســر و 

حلّهي بهشتي بر تن و شكوه و جاللي دارد. 

گفت: تو همان مسكينهاي؟ 

گفت: آري من همانم.ولي ديگر مســكينهام نخوانيـد(مسـكين و مسـكينه يعنـي 

بيچاره).مسكنت و بيچارگي رفت و سلطنت و پادشاهي آمد.خدا هم فرموده است: 

«هنگامي كه آنجا را بنگري، نعمتي بزرگ و سلطنتي عظيم ميبيني».١ 
ــد  آيا ميشود اين خداوند رحيم و كريم به ما هم اين رشد عقلي را عنايت كن
ــام خـروج از ايـن  تا در اين چند روز باقيماندهي از عمر،عاقالنه عمل كنيم و هنگ

دنيا ببينيم و به گوش دل بشنويم اين نداي رباني را كه: 
ــو  «اي جان آرامش يافته به ياد خدا! بازگرد به سوي خدايت؛در حالي كه هم ت
ــل در زمـرهي بنـدگـان مـن و  خشنود از خدا و هم خدا خشنود از توست.اينك داخ

                                                           
١ـ سورهي انسان،آيهي٢٠. 
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داخل بهشت من شو».١ 

توصيف بهشت 
در دنيا هميشه توصيف، فوق واقعيت اســت امـا امـور مربـوط بـه آخـرت، 
ــد: پـس  واقعيتش فوق توصيف است.از اين رو امام�در ذيل كالمشان فرمودهان
ــه شـنيدن  فعالً كه در دنيا هستيد و از درك حقايق آن جهان عاجزيد از ديدن اكتفا ب

نماييد و از امور نهان به خبر دادن[پيامبر� و امامم� قانع باشيد. 
ــا تعـادل در  حال بد نيست نمونهاي هم از بياناتشان راجع به جهنّم بشنويم ت

سخن حاصل شود.اگر چه ميگويند: 
 آقايي هميشه از بهشــت مـيگفتـه و از جـهنّم حرفـي نمـيزده اسـت!عـاقبت 

شنوندگانش گفتند:آقا! آخر از جهنّم هم چيزي بگوييــد.آقـا گفـت: جـهنّم را خودتـان 

ميرويد و ميبينيد!از بهشت كه هرگز نخواهيد ديد ميگويم تا دلتان بسوزد.  

ــم تـا بـه  حال ما از جهنّم هم كه اِن شاءاهللا هرگز آن را نخواهيد ديد ميگويي
گوشهاي از بدبختيهاي منحرفين از صــراط مسـتقيم واليـت امـام امـيرالمؤمنين 
ــن نعمـت بسـيار  عليّبن ابيطالب�و فرزندان معصومش�پي ببريم و قدر اي

بزرگ واليت را بشناسيم و محكم به دامنش بچسبيم. 

عذاب ماندگار! 

                                                           
١ـ سورهي فجر،آيات٢٦تا٢٩. 
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در دنيا هر چه هم كه بر انسان فشار آيد و زندگي دشوار گردد. در ســياهچـال 
ــهم و آرامبخـش  زندان و زير شكنجه و آزار هم كه باشد، باز يك دلخوشي بسيار م
ــذرد.تـابلويي بـه خـطّ  مور ميگذرد و لب تنور هم ميگ دارد كه ميگذرد.شب س

درشت نوشته بر ديوار خانهي خود نصب ميكنيم كه اين نيز بگذرد. 
ــر  هر دم كه از فشار ناماليمات جهان به ستوه آمديم، به آن تابلو مينگريم و ب
ــال  گذشت زمان دلخوش ميشويم و با خود زمزمه ميكنيم اين نيز بگذرد.اما واوي
از جهنّم كه مظهر خشم خداي شديداالخذ والعقاب] است.از در و ديــوار و زيـر و 
ــدارد و ايـن قـوم آزاد شـدن  باالي آن به چشم ميخورد كه اين خانه ويران شدن ن

ندارند. 
«...اينان ياران آتشند و براي هميشه آنجا ساكنند».١ 

بيقرار دنيا،بيخيال آخرت! 
ــردم وارد نشـده و در  حقيقت مطلب اينكه ايمان به قيامت، در قلب اكثر ما م
مركز باورمان ننشسته است.اگر يك صدم آن باور كه به سرماي زمستان و گرمــاي 
ــنچنيـن بيتفـاوت و  تابستان داريم، به سرماي زمهرير و گرماي جهنّم داشتيم، اي
سهلانگار نسبت به آخرت نميزيستيم.ما وقتي سخن از آخرت به ميان ميآيد، بــا 
ــت و  آسودگي خاطر تمام ميگوييم: اي بابا! اين قدر سخت نگيريد.خدا رحيم اس

                                                           
] شديد االخذ والعقاب: سختگير و سخت كيفر. 

١ـ سورهي بقره،آيهي٣٩. 
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كريم است.اما سخن از دنيا كه به ميان آيد،تكان ميخوريــم و بـا شـتاب بـه دنبـال 
تهيهي وسايل آن ميدويم كه زنده،زندگي الزم دارد.پيش از آمدن زمســتان بـراي 
جلوگيري از سرما و پيش از آمدن تابستان براي جلوگيري از گرما، خــود را مجـهز 
ــا  ميكنيم و هيچ نميگوييم اي بابا!اين قدر سخت نگير خدا رحيم و كريم است.آي
ـا  مگر خداي دنيا و آخرت دوتاست؟خداي آخرت كريم و رحيم است و خداي دني
كـاي كـرم و رحمـت خـدا دسـت از فعـاليت در دنيـا بـر  چنين نيست؟چرا بـه اتّ
ــا  كاي كرم و رحمت خدا نسبت به آخرت، آسوده ميخوابيد!آي نميداريد؛ اما به اتّ
ــتور  اين نشان ايمان نداشتن به آخرت نيست؟در صورتي كه خدا نسبت به دنيا دس
حرص و شتاب و سرعت نداده و تنها جنبش و حركتي به اقتضاء طبع و شرع داده و 

فرموده است: 
«هيچ جنبندهاي در زمين نيست، مگر اينكه رزقش به عهدهي خداست...». ١ 

ـرعت داده  در دنيا از تو حركت و از من بركت.ولي دربارهي آخرت دستور س
كه: 

«بشتابيد و سرعت بگيريد! تا به مغفرت خدا و بهشــت پـهناور آن جـهان نـائل 
شويد...». ٢ 

دستور مسابقه داده كه: 
                                                           

١ـ سورهي هود،آيهي٦. 
٢ـ سورهي آل عمران،آيهي١٣٣. 
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«بر يكديگر سبقت گيريد تا به مغفرت پروردگارتان و بهشــتي كـه پهنـهي آن 
مانند پهنهي آسمان و زمين است نائل شويد...». ١ 

دستور سعي و تالش داده كه: 
ــد شـد٢ و حـال  در آخرت جز سعي و كوشش انسان به او چيزي داده نخواه

آنكه در دنيا فراوان است كه كسي تالش ميكند و ديگــري محصـول تـالش او را 
ميبرد و عجيب اين كه ما به عكس كردهايم؛آنچه سعي و تالش و سرعت و مسابقه 
داريم به دامن دنيا ميريزيم و آنچه بيحالي و تنبلي و چــرت و خـواب و كسـالت 
داريم به حساب آخرت مــيگذاريـم.ولـي مطمئـن باشـيم كـه روزي فريـاد [يـا 
ي جنْبِ اهللاِ] ٣از عمق جان خواهيم كشــيد و تقاضـاي  طْتُ ف لي ما فَر تي عرس ح

بازگشت به دنيا خواهيم كرد و جواب ردّ خواهيم شنيد كه خدا ميفرمايد: 
ــان [خودباختـهي بينـوا] عـذاب خـدا را ميبينـد،دادش بلنـد  «وقتي اين انس
ميشود اي كاش!اجازهي بازگشــت بـه دنيـا بـه مـن ميدادنـد كـه بـرگـردم و از 

نيكوكاران باشم».٤ 
ولي جواب ميشنود: 

                                                           
١ـ سورهي حديد،آيهي٢١. 

٢ـ سورهي نجم،آيات٣٩و٤٠. 
٣ـ سورهي زمر،آيهي٥٦. 

٤ـ همان،آيهي٥٨. 
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«دور شويد[از من] در ميان آتش و با من حرف نزنيد».١ 
از خدا كه مأيوس شدند دست گدايي به سوي بهشتيان دراز ميكنند و از آنها 

آب و غذا ميطلبند: 
«دوزخيان،بهشتيان را صدا ميزنند كه مقداري از آب و از آنچه كــه خـدا بـه 
ــم در جـواب مـيگوينـد: خـدا اينـها را بـر  شما روزي داده به ما هم ببخشيد.آنها ه

كافران تحريم كرده است».٢ 

ــان عـاقل بـايد  يعني وسايل زندگي در آخرت بايد در دنياتحصيل شود.انس
ــود را مجـهز  گوش به نداي مناديان حق و راهنمايان الهي بدهد تا در دنيا هست خ
ـق  براي زندگي در آخرت بسازد و ميوهي وجود خود را به حد پختگي برساند تا الي

عرضه به كاخ حضرت سلطان گردد كه شاعر عارف ميگويد: 
اين جهان همچون درخت است اي كرام 

مـا بـر او، چـون ميـوههاي نيم خام 
سخـت گـيـرد خـامهـا مـر شـاخ را 

زانكـه در خـامـي نـشايـد كـاخ را  
ــت  اين كه ميبينيد ما محكم به شاخهي درخت دنيا چسبيدهايم براي اين اس
ـه  كه هنوز ميوههاي خام و ناپختهي اين درختيم و هر ميوهي خام نارس هم محكم ب

                                                           
١ـ سورهي مؤمنون،آيهي١٠٨. 

٢ـ سورهي اعراف،آيهي٥٠. 
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شاخهي درخت ميچسبد و از آن كنده نميشود.اما همين كه رســيد و پختـه شـد، 
ـــم پيــدا  خودبخـود از شـاخه جـدا ميشـود و ميافتـد و احتيـاج بـه چيـدن ه
ــنگ و چـوب بـر او بزننـد تـا  نميكند.ميوهي كال و نارس است كه بايد آن قدر س

شاخه را رها كند و بيفتد. 
قرآن صحنهي قبض روح كافران را اينگونه نشان ميدهد: 

«اگر وضع عبرتانگيز كافران را هنگام مرگ و قبض روحشان ببيني كه چگونه 
فرشتگان به صورت و پشت آنها ميزنند و به آنها ميگويند بچشيد عــذاب سـوزان 

را».١ 
آري؛آنها كه چسبيدهي به شاخهي درخت دنيا هستند، آن قدر بايد دم مــردن 
ـد  بر سر و صورتشان بزنند تا از دنيا كنده شوند و به آغوش عذاب حريق جهنّم بيفتن

كه طبيعت ميوهي كال و نارس همين است. 
اما چون بپخت و گشت شيرين، لب گزان  

سست گــيـرد، شـاخهـا را بـعـد از آن 

سودمندترين ثروت 
ــراي  در نظر مردم دنيا، طال و نقره و نفت و گاز و...فوقالعاده بزرگ است و ب
بـه دسـت آوردن آن، چـه جنـگ و سـتيزها بـا هـم بپـا ميكننـد امـا از نظـر امـام 

                                                           
١ـ سورهي انفال،آيهي٥٠. 
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اميرالمؤمنين� نافعترين گنج براي بشر علم است. 
ــه  آري،در پرتو نور علم است كه همهي گنجها و معادن و منافع،از هر قبيل ك

هست شناخته ميشود و در صحنهي زندگي بشر بارز ميگردد. 
در روايت ديگري از رسول اكرم�رسيده كه: 

«عالمترين مردم، آن كسي است كه علمهــاي ديگـران را هـم بـه علـم خـود 
بيفزايد».١ 

اين بهراستي چه ترغيب و تشويق عجيبي است براي گســترش دادن ميـدان 
ـافتيد  علم كه ميگويد شما امت مسلم وظيفه داريد در هر جاي دنيا نشان از علمي ي
دنبالش برويد.در هر گوشهاي از جهان آگاه از وجود دانشــمندي شـديد، دنبـالش 
بدويد! در راه تحصيل علم و به دست آوردن دانش نه حــدي بـراي زمـان و مكـان 
ــان مسـلمان، از نظـر پيـامبر  قائل است و نه شرايط خاصي براي معلّم و استاد! انس
عظيمالشّأن خود، در هر برههي از زمان و در هر نقطــهي از مكـان، از محضـر هـر 
ـود  دانشمندي از دانشمندان جهان، موظّف به كسب علم و افزودن بر مراتب علم خ

ميباشد.از حيث گسترش زمان فرموده است: 
«زگهواره تا گور دانش بجوي»!٢ 

ـه از  يعني والدين مسلمان، آن چنان بايد در تربيت فرزند خود ساعي باشند ك
                                                           

١ـ بحاراالنوار،جلد١،صفحهي١٦٤. 
٢ـ حديث مشهوري است. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨١

همان سنين كودكي و دوران گهوارهاياش زمينه بــراي دانـشگرايـياش فراهـم 
سازند و در موقع دفن و به خاك سپردن جسدش نيز بازماندگانش عقايد به دســت 
ــد و تجديـد  آمدهي در طول عمرش را به گونهي تلقين،كنار جسدش به زبان آورن

خاطري بنمايند. 

آموختن علم در آخرين لحظات حيات! 
در حاالت يكي از دانشمندان بزرگ معروف نوشتهاند:  

ــمند در  در ساعات آخر عمرش، فقيهي از دوستانش به عيادتش رفت.آن مرد دانش

همان حال شدت بيماري كه داشت؛ مسئلهاي از مسائل مشكل علمــي را طـرح كـرد و از 

ــه بـا تعجـب تمـام  آقاي فقيه استدعا كرد آن مشكل علمي را برايش حلّ كند.آقاي فقي

گفت:اي دوست عزيز! اين حال شما كه مناسب با اين بحث علمي نيست.او گفــت: البتّـه 

ميدانم كه به اين زودي خواهم مرد.ولي آيا من اين مطلب علمي را بدانم و بمــيرم بـهتر 

است يا ندانم و بميرم؟آقاي فقيه، جواب علمــي او را داد و برخاسـت. هنـوز بـه مـنزلش 

نرسيده بود كه خبر وفات آن مرد دانشمند دانشطلب را شنيد! 

ل２حـد اسـت.از  ـي الْ ــهد اِلَ الْم من لْم الع اين يك نمونه از عمل به دستور اُطلُب
حيث مكان هم فرموده است: 

(ُاطْلُبوا الْعلْم َو لَو بِالصني)؛ 
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«علم را اگر چه در چين باشد دنبالش برويد»!١ 
ــاط نسـبت بـه سـرزمين  آن روز شايد از آن نظر كه كشور چين، دورترين نق
حجاز و از بالد كفر هم بوده، آن را رسول اكرم�مورد توجه قرار داده و فرموده 

م.  است كه نه بايد دوري راه مانع از طلب علم باشد و نه كفر دانشمند معلّ

علم عقيم! 
ــمند گياهشناسـي كـه يـك بـرگ گـل را تشـريح ميكنـد و  راستي آن دانش
ياختههاي]نباتي آن را با دقّت مينگرد اما نميانديشد كه اين حيات و اين شــادابي 
و طراوت، اين لطافت و اين بوي خوش از كجا پيدا شده و كدام دست عليم قديري 
ـگ و  است كه خاك مردهي بيرنگ و بو را تبديل به اين گل زندهي لطيف خوشرن
بو كرده است؟آيا اين دانشمند، انصافاً آدم جاهل اعماي واقعي نميباشد كه آيــت 
ـالم  را ميبيند اما ذواآليه．] را نميبيند.دانشمندان منعزل از قرآن، در واقع با پوست ع
ــالم بـه  بازي ميكنند و از مغز عالم بيخبرند و از زمرهي اولوااللباب و مغزداران ع
ــات و  حساب نميآيند!اينان علمشان نازا و عقيم است و مولّد نيست!در جماد و نب
ــت و آدمـي را تـا اليتناهـا جلـو  حيوان به بنبست ميرسند.اما علم قرآن مولّد اس

ميبرد و به قرب و لقاي خدا كه كمال مطلق نامحدود است، ميرساند. 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد١،صفحهي١٧٧. 

] ياخته: سلّول. 
: صاحب نشانه.  ] ذوااليه．
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چشم باطن بين 
لْم علي�را بنگريد.او در نهجالبالغه از جماد و نبات و حيوان بحــث  امير ع
ـرآت]  ميكند اما همه را چنان كه قرآن فرموده است آيات خدا معرفي نموده و در م
وجود همهي آنها خدا را مشاهده مينمايد.در آيينهي وجود يك مــورچـهي ريـز 
اش پرندهي كوچك در هوا، جمال خدا را چنان نشـان  جنبندهي در زمين و يك خُفّ
ميدهد كه آدمي را غرق در حيرت و اعجاب ميســازد.آري اوسـت كـه ـ همـهي 

عالم فداي خاك پايش باد ـ ميگويد: 
«من چيزي را نديدم مگر اين كه خدا را پيش از او و با او و بعد از او ديدم».١ 

يعني من خدا را محيط بر همه جا و همه چيز ميبينم. 
بر هر چه مينگرم تو نمودار بودهاي  

اي نانموده رخ تو چه بسيار بودهاي  
او رخ به ظاهربيناني كه ميخواهند همه چيز را با چشــم سـر ببيننـد؛ نشـان 
ه از جسـم و جسـمانيات  ــنزّ نميدهد چرا كه چشم سر تنها اجسام را ميبيند و او م
است!او با چشم جان و ديدهي ايمان مشاهده ميگردد و لذا دارندگــان آن چشـم و 

آن ديده، او را در همه جا و با همه چيز ميبينند و به زبان حال و قال ميگويند: 
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم ــــــ ــــــــ به دريا بنگرم دريا تو بينم  

                                                           
] مرآت: آينه. 

١ـ كلمات مكنونه فيض(ره)،صفحهي٣. 
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 به هر چه بنگرم كوه و در و دشت ـــــــــ نشان از روي زيباي تو بينم 

انديشه در آثار صُنع الهي 
آنها كه با ديدن يك چشم و ابروي زيبــا دل ميبـازند؛ از آن رو اسـت كـه از 
ــاآگـاهند!زليخـا يوسـف را ديـد و دل از دسـت داد؛چـون از  چشم و ابروآفرين ن
رهـانَ  ا يوسف چون زليخــاآفرين را ميديـد و[...رَأي بيوسفآفرين ناآگاه بود.ام

...] ١در جواب زليخا كه ميگفت:  هرَب
[هيت لَك]؛ 

گفت: 
[معاَذاهللا ِانه َربي]؛ 

چشم كوته نظران بر ورق روي نگارين 
خط همي بيند و عارف قلم صنع خدا را 

و چه بجاست اين سخن گلهآميز خدا از كوتهنظران از بندگانش: 
و چه بسيار نشانه[از خدا]كه در آسمانها و زمين وجود دارد و آنها از كنـارش 

ــاه بـا لحنـي  ميگذرند و از آن روي برميگردانند٢ و به آن وقعي نميگذارند و گ

توبيخآميز ميفرمايد: 
آيا به شتر نمينگرند كه چگونه آفريده شده و آسمان چگونه افراشته گشــته 

                                                           
١ـ سورهي يوسف،آيهي٢٤. 

٢ـ سورهي يوسف،آيهي١٠٥. 
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ــرزمين حجـاز كـه نخسـتين  و كوهها استوار و زمين مسطح شده است؟١عرب س

ــدرت را بالعيـان  مخاطبان اين آيات بودهاند در چشمانداز خود اين مظاهر علم و ق
ــوده  ميديدند.از زمين و آسمان و كوهها و شتر كه مركب همگاني شبانهروزيشان ب
ــان نميانديشـيدند.  است.اينها را ميديدند اما در اسرار آنها به قدر توانايي فكريش
اين آيات آنها را تنبه ميدهد كه در اين آثار صنع متقن بينديشند و با حضرت صـانع 

حكيم مرتبط گردند. 
ــش سـخن  البتّه اين آيات كريمهي قرآني،تنها با عرب حجاز چهارده قرن پي
نميگويد بلكه اين كتاب هدايت جهاني همه عصــري بـا مـردم هـر زمـان طـرف 
ــاوي  صحبت است و به انديشمندان هر زمان تنبه ميدهد و آنها را دعوت به كنجك
در اسرار آفرينش آسمان و زمين و كوهها و حيوانات از شــتر و غـير آن مينمـايد و 
ــوز  ميگويد: تا روز قيامت هم كه شما بر اساس پيشرفت علوم به كنجكاوي در رم
ــد شـناخت و بـه زوايـاي  خلقت همين شتر بپردازيد اسرار ناشناختهاي را خواهي

ديگري از حكمت آفريدگار آن پي خواهيد برد. 

اهانتآميزترين مثَل 
مار] است و هــر دو در  لْب] و ح ل كَ ثَ لها، م ثَ در قرآن كريم اهانتآميزترين م

                                                           
١ـ سورهي غاشيه،آيات١٧تا٢٠. 

] كَلب: سگ. 
مار: االغ.  ح [
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مورد عالمان به علوم ديني و كتب آسماني است.يك جا فرموده: 
ــها فَأتبعـه الشـيطاُن  نم لَخسنا فَانناُه آياتيي آتأ الَّذبن هِملَيلُ عَو ات]
 كْـهرتثْ أْو تلْـهي ـهلَيــلْ ع محثَلِ الْكَلْبِ إْن تكَم ثَلُهفَم...الْغاِوين نفَكاَن م

يلْهثْ...]؛١ 
«بخوان براي آنها سرگذشت آن كسي را كه آيات خود را به او داديم.ولــي او 
از [مقررّات]آن خارج شــد و شـيطان بـر او چـيره گشـت و سـرانجام از گمراهـان 

شد....او همچون سگ[هار]است كه اگر به او حمله كني؛ دهــانش را بـاز و زبـانش را 

بيرون ميآورد و اگر او را به حال خود واگذاري، باز چنين ميكند...». 

و در آيهي ديگر آمده است: 
[مثَلُ الَّذين حملُوا التوراَة ثُم لَــم يحملُوهـا كَمثَـلِ الْحمـاِر يحمـلُ 

أسفارًا...]؛٢ 
ــل بـه آن  «آنان كه مكلّف به مقررّات[كتاب آسماني]تورات شدند ولي از عم

سر باز زدند، مانند االغي هستند كه بار كتاب بر دوش خود حمل ميكند...». 

ــوزهي  خالصه اينكه عالم به حق بودن قرآن و معارف آن كتاب الهي را در ح
ــها  اعتقاد و اخالق و عمل وارد ساختن و در زمرهي اولوااللباب قرار گرفتن، غير تن
ــافظ و مفسـر قـرآن بـودن و اعتنـايي بـه حـق بـودن آن نداشـتن  قاري قرآن و ح

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيات١٧٥و١٧٦. 

٢ـ سورهي جمعه،آيهي٥. 
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است!فاصلهي بين اين دو، همچون فاصلــهي بيـن بينـا و نابينـا و بلكـه همچـون 
فاصلهي بين زنده و مرده است. 

جهل خوارج نهروان 
اين قصه را شنيدهايم: 

ــراه كميـل از يكـي از كـوچـههاي كوفـه عبـور   شبي امام اميرالمؤمنين�هم

ــاز  ميكردند.ساعات آخر شب بود.دِر خانهاي رسيدند.صاحبخانه در داخل خانهاش به نم

شب ايستاده بود و در نمازش سورهي ُزمر را ميخواند و صدايش به كوچه ميرسيد.به اين 

آيه كه يكي از مناسبترين آيات قرآن براي نماز در دل شب است رسيده بود: 

ــاجِدًا َو قائمـاً يحـذَُر الْـآخرَة َو يرجـوا  [أمن هو قانِت آناَء اللَّيلِ س
 ذَكَّـرتمـا يــوَن إن لَمعال ي ينوَن َو الَّذلَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هةَ َربمَرح

ُاولُوا الْألْباِب]؛  
ــل رسـيد،  اين آيه وقتي با لحن و آهنگي خوش در آن ساعت از شب به گوش كمي

آن چنان مجذوب شد كه توانايي راه رفتن را از دست داد و همچنان وسط كوچه ايستاد و 

ــت.صـدا زد:  گوش فرا داد.امام�متوجه شد كه كميل مجذوب قرائت آن قاري شده اس
كميل! بيا،اين آدم،جهنّمي است!! 

ــن مـردي كـه در ايـن  كميل از شنيدن اين گفتار امام�تعجب كرد كه چطور اي

ــت قـرآن ميكنـد، جـهنّمي  ساعت از شب به نماز ايستاده و با لحن و آهنگ خوش قرائ
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است!!از راز گفتار امام�آگاه نشد ولي براي اطاعت امر امام� حركت كــرد و هيبـت 
امام مانع از اين شد كه كميل سر مطلب را سؤال كند. 

ــا  ايامي گذشت تا واقعهي جنگ خوارج نهروان پيش آمد و نهروانيان به مقاتلهي ب

امام�پرداختند و جمع كثيري از آنها كشته شدند. 
ــتهها گـردش  پس از فرو نشستن آتش جنگ،امام�با كميل در ميان اجساد كش

ــر آن جسـد كـرد و  ميكرد؛كنار جسدي رسيدند.امام�با گوشهي شمشير اشاره به س

ـم  فرمود:اين همان است كه آن شب،آهنگ دلنشين قرائتش تو را مجذوب كرده بود و گفت

بيا كه او جهنّمي است.اين همان است.١ 

ــت!خـوارج  آري، عالم به حق بودن قرآن شدن و آدم شدن، كار سادهاي نيس
ــبخوان و رزمآوران  نهروان، نه كافر بودند و نه منافق،قاريان قرآن بودند و نماز ش
در ميـدان جـهاد!در عيـن حـال جـاهل بـه حـق بـودن قـــرآن بودنــد و علــي 
 ــي اميرالمؤمنين�را كه روح قرآن بود نشناخته بودند!خاضع در مقابل حق كه عل

امير�بود نبودند.با آنكه رسولخدا� مكرراً فرموده بود:  
(َالْحق مع علي َو علي مع الْحق يدوُر الْحق مع علي كَيف ما داَر)؛٢ 

«علي محور حق است! آنجا كه علي ميگردد حق همانجا ميگردد»!! 

زندگي جهنّمي! 
                                                           

١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٤٩٦(كمل). 
٢ـ نقل از مناقب خوارزمي،صفحهي٢٢٣. 
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مردم فاسق بيايمان،در دنيا نيز زنــدگـي جـهنّمي دارنـد و هـر چـه تـالش 
ــدگـي كـه  ميكنند كه به رفاه و خوشي برسند،نميتوانند.زيرا از صراط مستقيم زن

خدا معين كرده منحرفند و قهراً در آتش انحراف فكري و عملي ميسوزند! 
ــش]بريـان شـود و  «جهنّميان چنينند كه هرگاه پوستهاي تنشان[در ميان آت
بسوزد،پوستهاي ديگري از نو به جاي آن قرار داده ميشود تا كيفــر را[چنـان كـه 

بايد]بچشند...». ١ 

ــازه  در دنيا هم مردم فاسق بيايمان،دمبدم پوست عوض ميكنند و مدهاي ت
ــا پوسـتهاي تـازه و مدهـاي نـو بـه آسـايش  روي كار ميآورند.به خيال اينكه ب
ــانت و  ميرسند؛غافل از اينكه تا مغز عوض نشود درست نميشود!تا مغز،مغز خي
جنايت است به هر پوستي كه بروند و با هر مدي كه جلوه كنند، همان آتش اسـت و 
همان سوختن، همان رنج است و همان عذاب.بلكه پوست هر چه تــازهتر باشـد و 
ظريفتر، ادراك درد و عذاب بيشتر خواهد شد.بيماريهاي جسمي و رواني كــه 

طياره سوارها و جت سوارهاي كنوني دارند،االغ و شترسوارهاي گذشته نداشتند! 

محروم از بركت وحي 
اين بيان رعبانگيز را نيز از رسول خدا�بشنويم. 

ــار را تعظيـم كردنـد و بـزرگـش  «هر زمان كه امت من پول را و درهم و دين

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي٥٦. 
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 ٩٠

ــان كنـده ميشـود [و ديـن در نظرشـان از عظمـت  شمردند، هيبت اسالم از قلبش

ميافتد]و وقتي امر به معروف و نهي از منكر را ترك كردند،از بركت وحي محـروم 

ميگردند»! 
در بيان اين حديث فرمودهاند: 

«اينچنين مردم پولدوست، از فهم حقــايق قـرآن محـروم ميشـوند؛زيـرا 
خداوند، فهم قرآن و پند گرفتن از آن را مشروط به انابه و رو آوري قلب به ســوي 

خدا نموده و فرموده است:بينا شــدن و پنـد گـيري از آنِ هـر بنـدهي منيـب[و رو 

آورندهي به خدا]است و تنها صاحبان مغزند كه از قرآن متذكّر ميشوند».١ 

بنابراين كسي كه فريب خوردن از دنيا را بر زندگي خــوش آخـرت ترجيـح 
ــه اسـرار قـرآن بـراي او  ميدهد، از اولوااللباب و مغزداران نخواهد بود و در نتيج

مكشوف نخواهد گشت! 

سه عامل بزرگ فساد! 
حال آيا باورمان ميشود كه اين بالي بزرگ محروميــت از بركـات تفـهم و 
ـوهي  ر از وحي و قرآن كه دامنگير ما شده است، معلول فريفتگي ما در مقابل جل تذكّ
ـــالمي و  پـول اسـت؛عـالوه بـر جلـوهگريهـاي زنـان در لفّافـهي حجـاب اس

بدآموزيهاي برنامههاي تلويزيوني در البهالي برنامههاي مذهبي! 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢،صفحهي٢٤٢. 
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 اكنون ما سه عامل بزرگ فساد در اجتماع خود داريم! تا آنها اصالح نشــوند، 
ــامل  اقدامات اصالحي از مرحلهي حرف دلخوشنك تجاوز نخواهد كرد!آن سه ع
ــي زنـان در گـذرگاههـا و  فساد عبارتند از:ربا در بازار،رشوه در ادارات و بيپرواي
ــن امـور را از منكـرات در ديـن  آموزشگاهها و...ما نميدانيم آيا متصديان امور، اي
نميدانند يا مسئلهي نهي از منكر هم تحت عنوان ثانوي قــرار گرفتـه و از وجـوب 
ــدي حكمـي از  افتاده است؟اگر چنين است، پس بايد در انتظار باشيم كه هر از چن
احكام خدا تحت عنوان ثانوي قرار گيرد و از رده خارج شود در نتيجه طولي نكشد 

كه و علي االسالم السالم اذ...!! و حديث مشهور: 
(حالُل محمد حالٌل ِايل يوِم القيامة َو حرامه حراٌم ِايل يوِم القيامة)؛ 

منسوخ گردد. 

لزوم عقلي پيروي از قرآن 
اگر همهي دانشمندان و انديشمندان عالم، فكر به فكر هم بدهند و بخواهنــد 
ــد)  مبدأ و منتهاي هستي را آن چنان كه هست(نه آنگونه كه پيش خود تخيل ميكنن
به دست آورند و برنامهي زندگي بشر را ـ كه رابط بين عالم پيــش از مـرگ و عـالم 
ــم جـز تعليـم از  پس از مرگ او است ـ بشناسند، نخواهند توانست و هيچ راهي ه
ي خطاب به رسول مكرمــش� نـيز  جانب آفريدگار هستي نخواهند يافت و حتّ

فرموده است: 
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ــم كـرد آنچـه را كـه[بـدون تعليـم او]نميتوانسـتي آن را  «...[خدا]به تو تعلي
بداني...». ١ 

و در آيهي ديگر آمده است: 
«همانگونه كه به پيامبران پيشين وحي فرستاديم؛ بر تو نــيز روحـي از فرمـان 
خود وحي كرديم و حال آنكه تو پيش از وحي ما نميدانســتي كتـاب چيسـت و ايمـان 

چيست؟...».٢ 

ــالع از سرنوشـت  حاصل اين كه انسان بيخبر از آغاز و انجام جهان و بي اطّ
آيندهاش، به حكم عقل خودش چارهاي جــز تـن دادن بـه قـانون تنظيـم و تعييـن 
شدهاي از جانب حضرت آفريدگار اين نظام حق، نــدارد و خـود آفريـدگـار از آن 

قانون هم تعبير به دين حق كرده و فرموده است: 
[هو الَّذي أْرسلَ َرسولَه بِالْهديٰ َو ِدينِ الْحق...]؛ 

و هم تعبير به اسالم يعني تسليم بودن نموده و فرموده است: 
[إنَّ الدين عند اِهللا الْإسالُم...]؛٣ 

«دين نزد خدا فقط اسالم است». 
ــانون  عقل ميگويد: من اين حقيقت را به خوبي ميفهمم كه تنظيم كنندهي ق

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي١١٣. 

٢ـ سورهي شوري،آيهي٥٢. 
٣ـ سورهي آل عمران،آيهي١٩. 
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زندگي براي تو ـ اي انسان ـ بايد كسي باشد كه از جهان پس از مرگ تو آگاه باشد و 
زندگي دنياييت را با زندگي پس از مرگت تطبيق و تنظيم نمايد و او تنها آفرينندهي 
ــل روشـن، مبعـوث از  تو است و لذا من تو را به در خانهي كسي ميآورم كه با دالي
ــامبر و دارنـدهي مقـام وحـي و نبـوت  جانب آفرينندهي تو ميباشد و به عنوان پي
شناخته ميشود.او را كه شناختي؛تسليم محض او باش و بي هرگونه چون و چــرا 

امر و نهيش را بپذير! اين دستور عقل را قرآن كالم خدا نيز بيان ميكند و ميفرمايد: 
ــوگنـد!آنـها مؤمـن نخواهنـد بـود مگـر اينكـه تـو را در  «به پروردگارت س
مشاجرات و منازعاتشان به داوري بطلبنــد و سـپس در دل خـود نـيز از داوري تـو 

احساس ناراحتي ننمايند و كامالً تسليم باشند».١ 

و بديهي است كه اينچنين تسليم مقام وحي و نبوت شدن،نياز به قلبي سليم 
و عقلي واقعبين دور از آلودگي به شهوات دارد كه قرآن نيز ميفرمايد: 

[إنما يتذَكَّر ُاولُوا الْألْباب]؛ 
ـــت را ميفــهمند و  «تنـها مغـزداران وانديشـمندان عـالمند كـه ايـن حقيق

ميپذيرند». 

شيعيان! پيروي،پيروي 
ــاه  م ميرود مگر اينكه توبهكار شود و از مسير گن آري،آدم گنهكار رو به جهنّ

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي٦٥. 
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ــبر و دوران بـرزخ و عرصـات محشـر و  ل ق باز گردد وگرنه هنگام مرگ و شب اوّ
ـاي  عاقبت در جهنّم، به تناسب گناهش عذاب خواهد داشت تا شرايط شفاعت اولي
ــردد  وعالـ دربارهاش فراهم گ خدا� و شمول رحمت واسعهي حضرت حق ـ عزّ
ــه  ي امام اميرالمؤمنين�همان مواليي ك آن هم از حيطهي درك ما بيرون است!حتّ

اميد نجات در محبتش داريم فرموده است: 
ـته  «پس كار كنيد[امر و نهي خدا را]اطاعت نماييد و اتّكال] [بر ايمان تنها]نداش
ــه  باشيد[كه بيپرواي در ارتكاب معاصي باشيد]و عقوبت خدا را كوچك نشماريد! چ

ــر بعـد از  آنكه از گنهكاران[مؤمن]كساني هستند كه شفاعت ما به آنها نميرسد مگ

سيصدهزار سال معذّب بودن»!١ 

اين بيان از موال، تهديد بســيار تكـان دهنـدهاي دارد دربـارهي آنـان كـه بـه 
دستاويز عنوان شيعه و دلگرم بودن به شفاعت اولياي خدا و اتّكال به مقــام واليـت 
ـبك  امام اميرالمؤمنين�ارتكاب معاصي و نافرماني خدا و بيپروايي در گناه را س
ــان  ميشمارند و عقوبات خدا را كوچك و ناچيز تلقي ميكنند!البتّه ما اصل محبتم
نسبت به علي امير�و اهل بيت رسول�را انكار نميكنيــم و همچنيـن اصـل 
ــيم ليكـن بـر اسـاس گفتـار  مخلّد نبودن محب علي�را در جهنّم منكر نميباش
ــوند  خودشان نميتوانيم ترديد داشته باشيم در اينكه آلودگان به گناه بايد تطهير ش

                                                           
] اتّكال: تكيه به كسي كردن. 

١ـ بحاراالنوار،جلد٦،صفحهي١٥٤. 
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تا صالحيت رفتن به جايگاه پاكان را به دست آورند،و نيز نميتوانيم بپذيريم كه بــا 
ــان را  سهلانگاري و باري به هر جهت در دنيا زندگي كنيم و دلگرم بودن به محبتش

عذر بيپروايي نسبت به فرامين خدا بپنداريم!! 

اهميت ارتباط با خويشاوندان 
ما موظّف هستيم يك سلسله پيوندها و ارتباطــات را كـه بـا خـارج از خـود 
داريم؛ محفوظ نگه داشته و آنها را قطع نكنيم.از جملهي آنها پيوند با ارحــام اسـت 
كه در عظمت و كرامت اين پيوند همين بس كه در رديف «پيوند با خدا» قرار گرفته 

است! چنان كه در اين آيهي شريفه آمده: 
[...َو اتقُوا اَهللا الَّذي تسائَلُوَن بِه َو الْأْرحاَم...]؛١ 

ــائليد] آن چنـان  بپرهيزيد از نافرماني خدايي كه [براي او احترام و عظمت ق

كه هنگام درخواست چيزي از يكديگر نام او را ميبريد و نــيز بپرهـيزيد از ارحـام و 

ــت كـه  خويشاوندان(يعني از قطع پيوند با آنها)كه پيوند با ارحام آنگونه محترم اس
ــه  گرامي داشت خدا محترم است و در ميان ارحام نيز والدين امتياز خاصي دارند ك

احسان به آنها در رديف عبادت خدا قرار داده شده و در اين آيه آمده است: 
[َو قَضي َربك أالّ تعبدوا إالّ إياُه َو بِالْوالدينِ إحساناً...]؛٢ 

ــز او را نپرسـتيد و بـه پـدر و مـادر احسـان  «پروردگار تو، فرمان داده كه ج
                                                           

١ـ سورهي نساء،آيهي١. 
٢ـ سورهي اسراء،آيهي٢٣. 
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 ٩٦

نماييد...». 

اين قرار دادن «احسان به والدين» در كنار «توحيــد» كـه اصيلتريـن اصـول 
اسالمي است نشان دهندهي اهميت فوقالعادهي اين وظيفهي ديني و انساني است 
و از اينكه والدين،مطلق آمده، شامل كافر و مسلم ميشود و اطالق احسان نيز همـه 

ي و معنوي،قلبي و لساني و عملي را در بر ميگيرد.  گونه نيكي از مادّ
از حضرت امام باقر�منقول است: 

«سه چيز است كه خداوند احدي را مجاز در ترك آن قرار نداده اسـت؛اداي 
امانت چه صاحب آن نيكوكار باشد و چه تبهكار.وفاي به عهد و پيمان،چه طــرف عـهد 

نيكوكار باشد و چه تبهكار و احسان به والدين،چه آنها نيكوكار باشند و چه تبهكار».١ 

حضرت امام صادق�فرموده است: 
«كسي كه خشمآلود به والدينش نگاه كند، خدا نماز او را قبول نميكنــد! هـر 

چند آنها دربارهي وي ظالم باشند».٢ 

از آن سو رسول خدا�فرموده است: 
ــك  «فرزندي كه به صورت والدينش نگاه محبتآميز كند براي هر نگاهش ي
ــال اگـر روزي  حج مقبول در نامهي اعمال وي نوشته ميشود!گفتند: يا رسول اهللا!ح

صدبار اينچنين نگاه كند [صد حج مقبول نوشته ميشود؟]فرمود:آري،خدا بزرگتر 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي١٦٢. 
٢ـ كافي،جلد٢،صفحهي٣٤٩. 
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 ٩٧

و مهربانتر است».١ 

ـد  بنابراين، پدر و مادر، چه بزرگ وسيلهي ريزش رحمت خدا براي فرزندانن
ــوردار گردنـد و نـيز از  كه بايد قدر اين نعمت را بدانند و از بركات وجودشان برخ

حضرت امام باقر�رسيده: 
«گاهي فرزندي در زمان حيات والدينش بارّ و نيكوكار به آنها بوده ولــي پـس 
ــد و نـه از خـدا بـراي آنـها  از مرگشان فراموششان ميكند! نه دينشان را ادا ميكن

طلب مغفرت مينمايد؛در اين صورت، خدا او را در زمرهي فرزندان عاقّ والديــن 

ــوده ولـي  به حساب ميآورد و از آن سو فرزندي در زنده بودن والدين عاقّ آنها ب

پس از مرگشان جبران گذشتهها كرده، دين آنها را ادا ميكند و از خدا بــراي آنـها 

ــارّ و احسـان  طلب مغفرت مينمايد،در اين صورت خدا او را در زمرهي فرزندان ب

كنندهي به والدين قرار ميدهد»!٢ 

رعايت حال والدين 
دين ما داراي حدود بسيار ظريف و باريك است.دينداران بايد حــدود ديـن 
ـائل  خود را بشناسند و رفتار و گفتارشان را با آن تطبيق نمايند تا به نتايج عاليهي آن ن
شوند.افرادي هستند كه به وظايف واجب خويش اعتنا نميكننــد ولـي بـا شـور و 
شوق فراوان دنبال مستحبات دين ميروند!! اطاعت امر والدين كه واجــب اسـت 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٧٤،صفحهي٨٠ . 

٢ـ كافي،جلد٢،صفحهي١٦٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩٨

نميكنند اما در جلسات دعاي ندبه و كميل و ابوحمزه در شبهاي ماه رمضــان تـا 
ــي و تشـويش رهـا  سحر بيدار ميمانند و آن بيچارهها را در حال اضطراب و نگران
ــك  ميكنند!!شبهاي چهارشنبه رفتن به مسجد جمكران با جمع دوستان از نظر ي
ـن او  جوان مسلمان بسيار اهميت دارد اما آزردن خاطر پدر و مادر ـ كه راضي به رفت
ــاطر آنـها  نيستند ـ در نظرش اهميتي ندارد!در صورتي كه ايذاء والدين و آزردن خ
ــمار مـيرود.ولـي رفتـن بـه مسـاجد و مشـاهد  در دين ما حرام است و گناه به ش
مستحب است و در صورتي كه با حرامي همراه باشد، نه تنها ثواب ندارد، بلكه گناه 

هم محسوب ميگردد و عقاب دارد. 

تقدم مستحب بر واجب؟! 
ـح  نماز عيد فطر از نظر بسياري از مردم آن چنان مهم است كه پيش از اذان صب
ي＂ حاضر ميشوند! اما همانها همان روز اگر نماز صبحشان قضا شـود  احياناً در مصلّ
ــتحب اسـت و  اهميتي نميدهند و متأسف نميشوند!!در صورتي كه نماز عيد مس
نماز صبح واجب است.تفقّه در دين يعني شناختن حدود دين و تمييز بين فرائــض 
ــارع مقـدس اهميـت و اولويـت دارد  و مستحبات و پي بردن به آنچه كه در نظر ش
وظيفهي حتمي يك انسان مسلمان است! تا نباشد از كساني كــه دربـارهاش گفتـه 
شود: ترك واجب كرده و سنّت بجا آوردهاي و متأسفانه از اين كسان در ميان مــردم 

ما فراوانند! 
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 ٩٩

ثواب احسان به خويشاوندان 
باري از جمله پيوندها كه خدا امر كرده بايد محفــوظ بمـاند و قطـع نشـود، 
ــه  پيوند با ارحام است كه صلهي رحم ناميده ميشود و گفتيم آن چنان مهم است ك
ــوده همانگونـه كـه از قطـع  قرآن كريم آن را در رديف پيوند با خدا قرار داده و فرم
 �پيوند با خدا ميپرهيزيد، از قطع پيوند با ارحام نــيز بپرهـيزيد.رسـول خـدا

فرموده است: 
«با ارحامتان در ارتباط باشيد اگرچه به يك سالم كردن باشد»!١ 
هر چندي يكبار حداقل با تلفن سالمي و احوالپرسي بنماييد. 

ت نفعي برسان اگرچه اندكي از آب باشــد! صدقـه، ده ثـواب دارد و  مبه رَح»
قرض هجده ثواب و احسان به برادران ايماني، بيست ثواب و احسان به رحم، بيسـت 

و چهار ثواب دارد»!٢ 

از امام صادق�منقول است: 
«صلهي رحم، موجب پاك شدن اعمــال آلـودهي انسـان و بركـتدار گشـتن 
ــر وسـعت  اموال ميشود.حساب روز قيامت را آسان ميكند و دفع بليات نموده و ب

رزق و روزي ميافزايد»!٣ 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٧٤،صفحهي١٠٤. 

٢ـ همان،صفحهي٨٨ . 
٣ـ كافي،جلد٢،صفحهي١٥٧. 
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 ١٠٠

رسول اكرم�فرمودهاند: 
ــد امـا عمـل رو بـه كسـادي  «وقتي علم و دانش در ميان مردم بارز و رايج ش
ــام از هـم بريدنـد! در  رفت،زبانها با هم مهربان و دلها با يكديگر مختلف شد.ارح

اين موقع است كه خدا آن مردم را مطرود از رحمت خود كرده،گوشهاي آنـها را 

كر و چشمهايشان را كور ميكند»!١ 

ــه چـهره و  طوري ميشوند كه نه صداي مناديان حق را ميتوانند بشنوند و ن
جمال حق را ميتوانند ببينند! 

پيوند با امام معصوم� 
از حضرت امام صادق�سؤال شد:آن پيوندي كه خدا امــر كـرده كـه بـايد 
محفوظ بماند كدام پيوند است؟فرمود:آن پيوند با امام است در هر سال به هــر چـه 

كه كم يا زياد باشد. 
البتّه منظور امام� اين بوده كه از مصاديق صله،صلهي امام� است؛منتــها 
در درجهي اعالي اولويت و اهميت كه هيچگاه نبايد ترك شود. هر مسلماني بــايد 
سال خمسي براي خود تعيين كند و هر ســال آنچـه از هزينـهي خـود و عائلـهاش 
ــوان خمـس  اضافه آمده آن را تخميس كند و يك پنجم آن را اعم از زياد و كم به عن
مال خود تقديم امام زمان� خود بنمايد تا صرف تحكيم اساس اســالم و تـأمين 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٧٤،صفحهي٩٦. 
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 ١٠١

مصالح مسلمين گردد و در ادامهي همان حديث فرمود: 
(َو ما ُاريد بِذلك ِاالّ تزكيتكُم)؛ 

مقصود من١ از صلهي امام�(كه خمس مال خــود را بدهيـد) پـاك كـردن 
ـير  خود شماست از آلودگي به پليدي حب مال و براي رشد روحي شماست در مس

تكامل و ارتقاء در مدارج قرب خدا. 

راويان خوشگفتار! 
ه سمي است و در عين حال آن را ميخورد  آدمي كه ميگويد: ميدانم اين مادّ
طبيعي است كه سمي بودن آن بــاورش نشـده اسـت؛ همچنيـن انباشـتن قسـمت 
زيادي از الفاظ و مفاهيم آيات قرآن و ديگر منابع علمي ديني و غــير آن در فضـاي 
ذهن و بيان آن از طريق زبان و قلم ولي متخلّق نبودن به اخالق عاليهي قرآن و عامل 
 ــق نبودن به احكام آسماني آن، نمايانگر اين است كه عالمان به اين علوم، علم به ح
بـودن قـرآن ندارنـد و بـه فرمـودهي خـود قـرآن،[اعمـي]هســـتند و از گــروه 
[اولواااللباب] نميباشند.كارشان نظير كار افرادي است كه در بانكهــا متصـدي 
ـان از  گرفتن و دادن پول به مردم ميباشند كه شايد در روز،دهها و صدها ميليون توم
دست آنها عبور ميكند و داخل صندوق ميشود و از آن خارج ميگردد ولــي آنـها 
خودشان پولدار نيستند و در عين اين كه عليالدوام با پول سروكار دارند و با پــول 

                                                           
١ـ تفسير نورالثقلين،جلد٢،صفحهي٤٩٥. 
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 ١٠٢

ل و از تأمين مالاالجارهي خانـهي  زندگي ميكنند، اما احياناً براي شام شبشان معطّ
ـاهيم  مسكونيشان ناتوانند!بسياري از ما هم ممكن است اينچنين باشيم!الفاظ و مف
ـاء  فراوان از آيات قرآن و روايات امامان� و تحقيقات فيلسوفان و عارفان در وع
ذهن خويش انباشته باشيم و با بياني بسيار فصيــح و قلمـي بسـيار روان بگوييـم و 
ــهرهاي از آن همـه  بنويسيم ولي در عالم قلب و جان از لحاظ اخالق و عمل، هيچ ب
علم و دانايي خود نبرده باشــيم و سـرانجام روز جـزا و روز فـرود آوردن بارهـاي 
ــذا  انباشتهي از دنيا با شرمندگي از تهيدستي، با خدا مواجه گرديم!اعاذنا اهللا من ه

الخزي العظيم.به گفتهي شاعر: 
اي برادر بر تو حكمت عاريه است ـــــ همچو در نزد نخاسي جاريه است 
ــتر.در زمانهـاي گذشـته بـازار  نخاسي يعني بردهفروش.جاريه يعني دخ
بردهفروشي رواج داشت.غالمان و كنيزاني خريد و فروش ميشدند!چه بسا كسـي 
ــا دخـتر زيبـا ميخريـد و ميفروخـت امـا خـودش از آنـها  در روز، ده تا و صد ت
هيچگونه استمتاعي] نداشت و آنها را وسيلهي رسيدن به پول ميدانســت.حـال، 
آدمي هم كه الفاظ و مفاهيم زيباي علمي را در ذهن خويــش انباشـته ميكنـد و بـه 
ديگران تحويل ميدهد تا به منافعي از مال و جاه برسد ولي خود، هيچ بهرهي الـهي 

و اخروي از آنها نميبرد، به او بايد گفته شود: 
اي برادر بر تو حكمت عاريه است ـــــ همچو در نزد نخاسي جاريه است 

                                                           
] استمتاع: بهرهگيري. 
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 ١٠٣

مفهوم صبر 
ــت  صبر كه از صفات پسنديده و از كماالت عالي براي يك انسان باايمان اس
ــل بـه هـدف! و اگـر  ات در راه ني عبارت است از استقامت در تحمل شدائد و مشقّ
ــبر اسـت و  ي و معنوي ـ ص بگوييم رمز موفّقيت در تمام شئون زندگي ـ اعم از مادّ
ــراق  استقامت و راز عدم مؤفقيت نيز بيصبري است و نبود استقامت، سخني به اغ

نگفتهايم! 
ـكون  صبر آنگونه كه در برخي از ذهنها خطور ميكند به معناي سكوت و س
ـدائد  و انزوا و عقبنشيني از اقدام نيست!بلكه به معناي مقاومت در مقابل هجوم ش
است و همچون كوه محكم ايستادن و هرگونه سختي و دشواري را تحمل كـردن و 

از حركت به سوي هدف باز نايستادن كه خداوند حكيم ميفرمايد: 
ــا اهللا اسـت و[بـر گفتـهي خويـش]  «حقيقت اينكه آنان كه گفتند: پروردگار م
ــد]كـه  استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنها فرود ميآيند[و به آنها بشارت ميدهن

ــه بهشـتي كـه پيوسـته بـه آن وعـده داده ميشـديد؛  نترسيد و محزون نشويد و ب

خوشحال باشيد»!١ 

دل حريم كبرياست 
(قَلب الْمؤمنِ حرُم اِهللا فَال تسكن في حرِم اِهللا غَير اهللا)؛٢ 

                                                           
١ـ سورهي فصلت،آيهي٣٠. 

٢ـ آخر جامع االخبار صدوق(رض). 
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 ١٠٤

«قلب مؤمن، خانهي خداست؛در خانهي خدا غير خدا را منشان»! 
بر در خانهي دل بنشين و هر چه غير خداست راهش مده.ايــن كـار آيـا كـار 
دشوار و كمرشكن نيست؟!آري،بهراستي كه بسيار دشوار است ولي براي رسـيدن 

به سعادت ابدي نيز راهي جز اين نيست! 
قُولوا الاله ِاالّ اهللا تفلحوا 

ـاي  ع اهللا و ادّ بگوييد الاله االاهللا تا رستگار شويد.ما هم فراوان ميگوييم الاله االّ

بيرون ريختن هر چه غير خدا از دل است از دل داريم، ولي به خانهي دل كه بنگريم 
ـدارد،  ميبينيم متأسفانه مملو از محبوبهاي فراوان است و تنها كسي كه جا در آن ن

همان اهللا است!! 
حال آيا نميترسيم كه ما را به همين دروغمان اخذ كنند و بگويند يــك عمـر 
ـد  عاي دروغين داشتي كه محبوبي جز اهللا اندر خانهي دل ندارم؟!ما را ميخواهن ادّ
در دامن آيات قرآن و بيانات امامان�مؤمن موحد صابر بسازند ولــي يالالسـف 
كه ما تن به اين تعليم و تمرين نميدهيم و دلخوش به ظواهري خشــك از اقـوال و 

اعمال گشتهايم!! 

راضي به تقدير الهي 
ــحرهاي مـاه مبـارك رمضـان از دعـاي  اين جملهي بسيار پرمحتوا را در س

ابوحمزه ميخوانيم: 
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 ١٠٥

ــي َو يقينـاً حتـي َاعلَـم َانـه لَـن  (َاللّهم ِاني َاسألُك ِامياناً تباشر بِه قَلْبِ
يصيِبنِي ِاالّ ما كَتبت لي َو َرضنِي من الْعيشِ بِما قَسمت لي)؛ 

«خدا! از تــو ايمـاني ميخواهـم كه بـر اثـر آن،تـو بـه قلبـم بچسـبي و يقينـي 
ــه بـراي مـن نوشـتهاي بـه مـن  ميخواهم كه بدانم جز آنچه[از بليات و مصائب]ك

ــدگـي قسـمت مـن كـردهاي راضـي و خشـنودم  نخواهد رسيد و به آنچه كه از زن

گردان». 
ــايش و...همـه را  از فقر و غنا،صحت و مرض،مرگ و حيات،گرفتاري و آس

نشأت گرفته از تقدير حكيمانهي خدا بدانم و راضي به آن باشم كه فرموده است: 
«...ما معيشت و انحاء زندگي مردم را ميانشان تقسيم كردهايم...». ١ 

به هر كه هر چه كه مصلحتش بوده است دادهايم.البتّه مــن از بـاب مثـال بـه 
عنوان يك مسلمان، بر حسب اســتعدادي كـه خـدا در طبيعتـم قـرار داده و طبـق 
مقرراتي كه تحت عنوان دين و شريعت، پيــش پـايم نـهاده اسـت، كـار ميكنـم و 
ــل و اعتقـاد بـه تقديـر، دسـت از كـار و فعـاليت بـر  هيچگاه به عذر و بهانهي توكّ
ــهي پيشـوايان ديـن، ملعـون و منفـور در  نميدارم بلكه آدم بيكار را بر اساس گفت
ـم، آن را  پيشگاه خدا ميدانم.ولي دنبال كار و فعاليتم آنچه عائدم ميشود از زياد و ك
مقدر به تقدير خداوند حكيم ميدانم و رضا به آن ميدهم و هرگــز آرزوي داشـتن 
آنچه كه خدا به ديگران داده است نميكنم.به آنان كه نعمتهايي بهتر و بيشــتر 

                                                           
١ـ سورهي زخرف،آيهي٣٢. 
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 ١٠٦

از من دارند، حسد نميورزم و بدخواهشان نميباشـم كـه خدايـم فرمـوده 
است: 

«تمنّي نكنيد آنچه را كه خدا بعضي از شــما را بـه داشـتن آن بـر بعـض ديگـر 
برتري داده است...»! ١ 

ــه  ل به خود بنگريد كه چه كاري از شما بر ميآيد و استعداد اشتغال ب شما، اوّ
ــود آگـاه شـويد و ببينيـد  چه كاري را داريد؛آنگاه راجع به آن كار از احكام دين خ
ــد  دينتان چه مقرراتي دربارهي آن كار دارد و سپس به آنچه كه از آن كار عايدتان ش
راضي باشيد و آن را مقدر از جانب خداوند و خالق حكيم خــود بدانيـد.دربـارهي 
ــهتر از شـما انجـام ميدهنـد دعـا كنيـد و خـير و  ديگران نيز كه همان كار شما را ب

سعادت آنها را از خدا بخواهيد و از صميم دل بگوييد: 
 هنيئاً الَرباب النعيم نعيمهم؛ 

ــه دارنـدگـان آن نعمـت كـه خـدا عنايتشـان فرمـوده  گوارا باد آن نعمت، ب
است.البتّه اينگونه شدن، دشواريهاي روحي بسيار دارد ولي در حد خود كمـال و 
فضيلت بزرگــي اسـت و دارنـدهي آن كسـاني هسـتند كـه بـراي جلـب رضـاي 

پروردگارشان صبر كرده و رنج و مشقّتها متحمل شدهاند و ميشوند. 

محبوبترين نزد خداوند 

                                                           
١ـ سورهي نساء،آيهي٣٢. 
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 ١٠٧

ــدا  انسان موحد واقعي، صابر ميشود و ناماليمات مقدر شدهي از جانب خ
را هم شاكرانه ميپذيرد كه فرمودهاند: 

ـــهورش  «خـدا وقتـي بنـدهاي را دوسـت بـدارد، در ميـان امـواج بـال غوط
ميسازد»!١ 

هر كه در اين بزم مقربتر است------------ جام بال بيشترش ميدهند 
ــه دعـا بـر دارد و از خـدا حـاجتي  و هرگاه آن بندهي محبوب مبتال، دست ب
ــم ولـي  بخواهد، خدا ميگويد لبيك اي بندهي من ،آنچه ميخواهي ميتوانم بده
ــزا  اگر آن را ندهم و ذخيره براي آخرتت كنم براي تو بهتر خواهد بود!آنگاه روز ج
ــن پـاداش آن دعـاي  درجهاي از درجات بهشتي را نشانش ميدهند و ميگويند اي
ــام دعاهـاي  اجابت نشدهي تو در دنياست.در آن موقع او آرزو ميكند اي كاش تم

من در دنيا اجابت نشده ميماند و اينجا اجابت ميشد.٢ 
«خدا مورد مهر و نوازش قرار ميدهد بنــدهي مؤمـن را بـا فرسـتادن بـال، 
ـهر و  همانگونه كه مرد در سفر با فرستادن هديهاي افراد خانوادهي خود را مورد م

نوازش قرار ميدهد»!٣ 

 اگرچه اينگونه احاديث در ذائقهي ما خيلي گوارا نيست ولي فرمودهاند: 

                                                           
١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٥٣. 

٢ـ بحاراالنوار،جلد٦٧،صفحهي٢٠٨. 
٣ـ كافي،جلد٢،صفحهي٢٥٥. 
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 ١٠٨

ــر  پربالترين مردم، پيامبرانند و سپس كساني كه دنبالهروهاي آنها هستند! ه

ــان دليـل بـر  كه مشابهتر به آنهاست، پربالتر از ديگران است١ و همين مبتال بودنش

محبوبيتشان در نزد خداست. 

صبر شگفتانگيز حضرت ايوب� 
داستان حضرت ايوب� پيامبر بزرگوار خدا را شنيدهايم كه به چه بالهـاي 
بزرگي مبتال شد و چه صبر عظيمي از خود نشان داد كــه خـدا دربـارهاش فرمـوده 

است: 
[َو اْذكُر عبدنا أيوَب...]؛٢ 

«به ياد آور؛ بندهي ما ايوب را...». 
تعبير به[عبدنا]بندهي ما،نشان از كمال لطف و عنايت دارد كــه خطـاب بـه 
رسول اكرم�ميفرمايد يادي از بندهي ما ايوب بنمــا و سـخن از وي بـه ميـان 
ــد و انـواع  آور.آن پيامبر بزرگوار، روي حكمت الهي به صحنهي امتحان كشيده ش
ــت از دسـتش رفـت!  بالها و محنتها به او روي آورد!هر چه از اموال و اوالد داش
بيماري فوقالعاده شديد بر بدنش عارض شد و زمينگير گرديد!اين محنت عظيم، 
هفت سال ـ و به نقلي هجده سال ـ به طول انجاميد!تمام دوستان و يارانش به زعــم 
اينكه او(العياذباهللا)مرتكب گناهي بزرگ شده كه مورد قــهر و غضـب خـدا قـرار 

                                                           
١ـ همان،صفحهي٢٥٢. 

٢ـ سورهي ص،آيهي٤١ 
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 ١٠٩

ــها همسـرش در وفـاداري  گرفته، از اطرافش پراكنده شدند و تنهايش گذاشتند!تن
ــد و  نسبت به وي استقامت ورزيد تا اينكه روزي عدهاي از اصحاب پيشينش آمدن

زبان به شماتت] گشودند. 
گفتند: اي ايوب! تو حتماً گناهي بزرگ مرتكب شــدهاي كـه اينگونـه مبتـال 
ــتراف  گشتهاي!حال، بيا نزد ما اعتراف به گناهت كن كه شايد خدا به پاس همين اع

به گناه از تو بگذرد و بهبوديت بخشد!! 
ــاطر شـد و  آن پيامبر بزرگوار خدا از اين سخن شماتتآميز سخت آزرده خ
ـر  پس از رفتن آنها دست به دعا برداشت و به درگاه خدا ناليد و گفت: پروردگارا! اگ
ــه مـن اسـتحقاق چنيـن باليـي را  به من اجازه بدهي دليلي محكم ميآورم بر اينك

نداشتهام! 
ــي از آن بـه گوشـش رسـيد؛  دفعتاً قطعهي ابري در مقابلش پيدا شد و صداي
ايايوب آنچه ميخواهي بگو و دليل خود را بياور كه من حاضرم ميشنوم.ايوب با 
ــرگـز سـفرهام از يتيمـان و  حال تضرع و زاري گفت: خدايا! من بندهاي بودم كه ه
مستمندان خالي نبود.قلبم پيوسته به ياد تو و زبانم به ذكر تو مشغول بود.آيا پـاداش 
ــر جـواب بـه  آن همه طاعت و بندگي اين همه بال و محنت بود. از همان قطعهي اب
گوشش رسيد كه ايوب آيا آن توفيق طاعت و بندگي را چه كسي به تو داد؟آن كـس 

كه دلت را به ياد معبود افكند و زبانت را به نام او مترنّم ساخت كه بود؟ 
                                                           

] شماتت: سرزنش. 
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 ١١٠

به جاي اينكه من بر تو منّت بگذارم و نعمت توفيق عبادت و يا اهللا و يـا ربـاه 
ــت را بـه رخـم  گفتن را به رخت بكشم،تو بر من منّت ميگذاري و طاعت و بندگي

ميكشي؟! 
ـا  ل و قوهي من نبود و لطف و عنايت من شامل حالت نميشد، تو كج و اگر ح

و يااهللا گفتن كجا؟تو كجا و دل به خدا بستن كجا؟ 
ني كه آن اهللا تو لبيك ماست -------آن نياز و سوز ودردت پيك ماست 

ني تو را در كار من آوردهام /////////////--ني كه من مشغول ذكرت كردهام  
درد و رنج تو كمند لطف ماست---------زير هر يارب تو لبيكهاست 

ايوب� اين را كه شنيد خود را به خاك انداخــت و مشـت خـاك از زميـن 
ــداي مـن! آري تـو بـودي كـه خلقـم  برداشت و در دهانش ريخت و گفت: اي خ
كردي،عقل و هوش و چشم و گوشم دادي.آري، اي خدا! تو مالك و من مملوكــم. 
مالك،حق همه گونه تصرف در ملك خود دارد.از گفتهي خود پشــيمانم.از سـوي 
ــر خـدا شـد از  تو محتاج رحمت و غفرانم.چون به مقام رضا آمد و يكجا تسليم ام

جانب خدا فرمان رسيد: 
«اينك پاي خود را به زمين بكــوب! چشـمهي آبـي ميجوشـد كـه هـم بـراي 

شستشوي تنت مناسب و هم براي نوشيدنت گواراست».١ 

ـش را در آن  پا به زمين كوبيد و چشمهي آب سرد و زالل از زمين جوشيد! بدن
                                                           

١ـ سورهي ص،آيهي٤٢. 
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 ١١١

شتسشو داد.شادابي و طراوت و زيبايي را از سر گرفت.ظاهر و باطنش غرق در نور 
و سرور گشت و آن بيابان خشك تبديل به گلزار و گلســتان شـد!امـوال و اوالد از 

دست رفتهاش دو چندان به او برگردانده شد كه در قرآن آمده است: 
«ما خانوادهاش را به او بخشيديم و همانند آنها را با آنها به او داديم تا رحمتـي 

از سوي ما باشد و هم تذكّري براي انديشمندان»!١ 

ــا صاحبـان  ما قصه و داستان رحمت و عنايت خود را براي مردم ميگوييم ت
عقل و درايت،تنبه پيدا كنند و چشم خــود را فقـط بـه اسـباب طبيعـت ندوزنـد و 
ــه پـاي بيمـار عليـل را منشـأ پيدايـش  مسبباالسباب را ناديده نگيرند!آن كس ك
بهبودي و شفا قرار ميدهد كيست.آن كس كه دم گاو مردهي بني اسرائيل را با بــدن 
ــرده را زنـده ميكنـد كيسـت؟ از مـرض، توليـد  انسان مردهاي تماس ميدهد و م

صحت ميكند و از مرده، زنده بيرون ميآورد!! 

اطاعت از امر امام� 
جناب محمدبن مسلم از روات و محدثين معروف و از بزرگواراني اســت كـه مـورد 

لطف و عنايت خاّص حضرت امام باقر و امام صادق�بوده است.او در كوفــه،ثروتمنـد و 

متشخّص بود.در مدينه خدمت حضرت امام باقر�مشرف شد. 

امام�يك جمله فرمود: 

                                                           
١ـ تفسير الميزان،جلد١٧،صفحهي٢٢٥ و بحاراالنوار،جلد١٢،صفحهي٣٤٣. 
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 ١١٢

(تواضع يا محمد)؛ 
محمد تواضع كن. 

وقتي به كوفه برگشت،يك سبد بزرگ خرما با يك ترازو خريد و رفت كنار مســجد 

كوفه نشست و شروع به خرما فروختن كرد! 

مردم جمع شدند و تعجب كردند كه چگونه اين مرد كه از اعيــان و اشـراف كوفـه 

ــارت  است آمده خرمافروشي ميكند؟!فاميل و افراد خانوادهاش آمدند و گفتند:تو با اين ك

آبروي ما را بردي!چرا چنين ميكني؟گفت:موالي من امر كرده تواضع كنم.تواضع من ايـن 

ـر  است.به او گفتند: حاال كه ميخواهي كاسبي كني،پس بيا آسياباني كن.از مردم گندم بخ

و آرد كن و بفروش.اين براي تو مناسبتر است.او قبول كرد و معروف شد به طَحان].١ 

ــوالي خـود را  اين از مصاديق صبر بر طاعت است كه دشواري اطاعت امر م
تحمل كرد.چون صبر بر سه قسم است: 

 صبر در مصيبت،صبر بر طاعت و صبر از معصيت. 

تصميم قاطع عليبنحمزه 
ــه از  اين ايام، منسوب به حضرت امام صادق�است.از عليّبنابيحمزه ك

اصحاب آن حضرت است روايت شده كه گفته: 
ــهي بنياميـه  من دوستي داشتم كه سالهاي متمادي در دستگاه حكومت غاصبان

                                                           
] طحان: آسيابان. 

١ـ بحاراالنوار،جلد٧٥،صفحهي١٢١. 
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ــن  منشي بود و از اين راه،ثروت سرشاري به دست آورده بود.روزي نزد من آمد و گفت: م

ـاي  احساس ميكنم اين مدت عمرم به تباهي گذشته و ظلمت و تاريكي وحشتباري سراپ

وجود مرا گرفته است و ميخواهم از در توبه و اصالح وضع و حالم درآيم.اگر ممكن اســت 

از حضرت امام صادق�برايم وقت مالقاتي بگير كه شرفياب حضورش گردم و راه نجاتي 

بيابم. 

من از امام� وقت گرفتم؛با هم شرفياب شديم. 
او گفت: اي موالي من! من تاكنون از صراط مستقيم حق منحرف بوده و خودم را به 

ـيريد و  تباهي كشيدهام و الحال پشيمان شده و آمدهام از شما استمداد كنم تا دستم را بگ

از بدبختي نجاتم بدهيد. 

ــن امثـال  امام�ابتدا براي نشان دادن بزرگي گناهش او را توبيخ كرد و فرمود:اي
ــتگاه حاكمـان جبـار، آنـها را تقويـت  شماها هستيد كه با نزديك كردن خودتان به دس

ميكنيد!يكي منشي آنها ميشود،ديگري سرباز و سومي ماليات جمع كــن و...در نتيجـه 

آنها را مسلّط بر مردم ميكنيد. 

مرد با سرافكندگي تمام عرض كرد اكنون ميفرماييد چه كنم؟ 

امام�فرمود: اگر راه نشانت بدهم ميپذيري؟ 
عرض كرد: آري يابن رسول اهللا! براي همين آمدهام. 

فرمود: بايد از اين زندگي كه به دست آوردهاي بيرون بروي و تمام اموال كه تاكنون 

ــر آنـها را نميشناسـي، از  در دست تو و مال مردم بوده است؛به صاحبانشان برساني و اگ
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ــن متعـهد ميشـوم خـدا تـو را بيـامرزد و از  طرف آنها صدقه بدهي و اگر چنين كني م

بهشتيان قرارت دهد. 

در روايت آمده كه مرد وقتي اين سخن را از امام� شنيد.سر به پايين انداخـت و 

به فكر فرو رفت و فكرش طوالني شد.(طبيعي است كه تصميم گرفتن بــر چنيـن كـاري 

بسيار دشوار است از كاخنشيني به خاكنشيني افتادن است و از دوست و دشمن مالمــت 

ــد و سـر برداشـت و بـا قـاطعيت  و سرزنش شدن)ولي سرانجام توفيق الهي نصيبش ش

گفت:تصميم گرفتم موالي من قربانت شوم. 

اين را گفت و از جا برخاست.علي بن ابي حمزه ميگويد با هم به كوفه برگشـتيم.او 

ــان رد كـردن.پـس از  بنا كرد تدريجاً از زندگي بيرون آمدن و اموال مردم را به صاحبانش

ــل كـرده و  چندي كسي را دنبال من فرستاد كه بيا با تو كاري دارم.رفتم ديدم مردانه عم

طبق دستور امام� واقعاً از زندگي بيرون آمده و هر چه داشته به مردم داده،حتّي لباس 
تنش را هم داده است.من از دوستان پولي جمع كردم،لباس و وسايل زندگي برايش فراهم 

كردم و سرمايهي كسبي هم به او دادم.مشغول كسب و كار حالل شد. 

ــهميدم مريـض  چند ماهي گذشت. ديدم كسي را فرستاده كه از من عيادتي كن.ف

شده،به ديدارش رفتم.پس از چند روز بيماريش شدت كرد.روزي كنار بسترش بودم كه به 

حال احتضار افتاد؛لحظاتي در حال اغماء بود و چشمش را باز كرد و با خوشحالي گفت: 

(يا علي َوفَي لي َو اِهللا صاحبك)؛ 
«علي! به خدا قسم مواليت به وعدهاش وفا كرد». 
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اين را گفت و چشم بر هم نهاد و جان سپرد.تجهيزش كرديم.موسم حج رســيد. در 

مدينه خدمت امام صادق�رفتم.امام� تا چشمش به من افتاد فرمود: 

(يا علي َوفَينا َو اِهللا لصاحبِك)؛ 
«علي! به خدا قسم دربارهي رفيقت به وعده وفا كرديم». 

ــودش هـم موقـع  گفتم: راست فرمودي اي موالي من!قربانت شوم به خدا قسم خ

مرگش به من گفت: آقا به وعدهاش وفا كرد١!! 

رضا به قضاي الهي 
در زندگي، حــوادث تلـخ و نـاگـواري پيـش ميآيـد. از فقـر و بيمـاري و 
ــت فشـار جسـمي و روحـي قـرار  بيمارداري و مرگ عزيزان كه آدمي سخت تح
ــان  ميگيرد. در اين موقع است كه ايمان به خدا و تقديرات حكيمانهي خدا، به انس

آرامش ميدهد و از عمق جان ميگويد: 
[...إنا ِهللا َو إنا إلَيه راجِعوَن]؛٢  

«...ما ملك خداييم؛از او نشأت گرفته و به سوي او باز ميگرديم». 
او حق همه گونه تصرف در ملك خود دارد! از اين روست كه انسان مؤمن به 
عدل و حكمت خدا، هنگام هجوم مصائب گوناگون، هيچگاه خــود را نميبـازد و 
جز صبر و تحمل بار سنگين از خود نشان نميدهد و گفتاري كه حاكي از نارضـايي 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٤٧،صفحهي٣٨٣. 

٢ـ سورهي بقره،آيهي١٥٦. 
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از تقدير خدا باشد به زبان نميآورد.البتّه اندوهگين بودن و احياناً اشك ريختن كـه 
ــاتي بـا رضـا بـه قضـاي خـدا دادن  الزمهي عواطف انساني است، هيچگونه مناف
ندارد!آخر آنچه كه در درون سينهي انسان ميتپد قلب است؛آهن و پوالد و چــدن 
كه نيست! داراي عاطفه و كانون محبت اســت كـه الزمـهي قـهريش، اندوهنـاك 
گشتن در فراق محبوب و گريستن است.آيا از رسول اهللا اعظم�راضيتر بــه 
قضاي خدا سراغ داريد؟!او كنار جسد بيروح كودك ١٨ماههاش ابراهيم نشسته بــود و 
ــد اينـك  اشك ميريخت.اصحاب عرض كردند يا رسول اهللا!شما ما را امر به صبر ميكردي

خودتان اينگونه ناراحتيد؟فرمود: 

ــه  «قلب، محزون ميشود و چشم ميگريد، ولي سخني نميگوييم كه خدا را ب
خشم آورد».١ 

ــن صـبر در  رضا به قضاي خدا دادن،منافات با عاطفه و محبت قلبي ندارد!اي
مصيبت است و دوّم صبر بر طاعت كه مشكلتر از صبر در مصيبت است. 

ثواب ويژهي صبر از معصيت 
از رسولخدا�منقول است كه: 

ــل نمـوده و جـزع  كسي كه به هنگام پيش آمد مصيبت، آن را به نيكويي تحم»
نكند، خداوند سيصد درجه از درجات بهشتي براي او مينويسد كه فاصلهي بين هـر 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٨٢ ،صفحهي٩٠. 
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ــاعت  درجه با درجهي باالتر، مانند فاصلهي زمين تا آسمان است و كسي كه براي اط

ــد ششـصد درجـه از درجـات بهشـتي بـراي او  از فرمان خدا صبر از خود نشان ده

مينويسند كه فاصلهي هر دو درجه مانند فاصلهي از طبقات زيريــن زميـن تـا پـاي 

ــه  عرش خداست! و كسي كه صبر بر خودداري از معصيت كند، خداوند نهصد درج

ــهي از  از درجات بهشتي براي او مينويسد كه فاصلهي بين هر دو درجه مانند فاصل

اعماق زمين تا مرتبهي اعالي عرش خداست».١ 

ــاعت   چنان كه از اين حديث شريف استفاده ميشود، اجر و ثواب صبر بر ط
ــت، سـه برابـر ثـواب صـبر در  دو برابر اجر صبر در مصيبت و ثواب صبر از معصي

مصيبت است. 
ــم  پيداست كه مقصود از طاعت، اين نماز و روزه و حجي كه ما انجام ميدهي
ـرآن  نميباشد زيرا عباداتي كه ما انجام ميدهيم دشواري ندارد!!البتّه آن نمازي كه ق

 ٢.[... رِ نْكَ شاءِ وَ الْمنِ الْفَحهي ع نْ الةَ تَ نشان ميدهد كه[...إن２ الص
ـهاي از  آن چنان نيروي مقاومت در روح انسان ايجاد ميكند كه در هيچ صحن
صحنههاي گناه، از پا در نميآيد و اطاعت از فرمان نفس اماره و شيطان نمينمايد. 
ــن  آري به دست آوردن اين نيروي روحي، جداً كار دشواري است و همچني
روزهاي كه تمام اعضا و جوارح انسان را از اقدام به گناه باز ميدارد و بلكه ملكــهي 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٧١،صفحهي٧٧. 

٢ـ سورهي عنكبوت،آيهي٤٥. 
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امساك] از هر چه غير خداست در روح انسان بهوجود ميآورد، بديهي اســت كـه 
انجام چنين روزهاي نياز به جهاد و رياضت نفساني بسيار دشواري دارد و به هميـن 
ــه بـه معنـاي از خـود دور سـاختن تمـام  منوال است اقدام به عبادت بزرگ حج ك
قات دنيوي و لبيك گويان به سوي عالم قرب خدا رفتــن اسـت و در عرفـات و  تعلّ
ـنگ  مشعرالحرام آن چنان شعور الهي به دست آورد كه تمام اموال دنيا را همچون س
ـان  ريزههاي بيارزش ببيند و آنها را براي دفاع از حريم دين، بر سر طاغوتهاي زم
بكوبد و در قربانگاه منا نفس امارهي طاغي بر خدا را همچون گوسفندي بــر زميـن 

ب و متقرب به خدايش به وطن بازگردد.  خوابانده و خونش را بريزد و با جاني مهذّ
ــل انحـاء مصـائب  اين هم بسيار روشن است كه دشواريش شديدتر از تحم
ـت  اس اس سنگين است! و از اينها دشوارتر، اطاعت فرمان خدا در رعايت حقوق النّ
ــلّ  ي از احدي ضايع نشود؛ و اين بهراستي بسيار مشكل است!حداق كه كمترين حقّ
ــه زن و  رعايت افراد يك خانواده حقوق يكديگر را در محور احكام شرع مقدس ك
شوهر از مرز خود تجاوز نكنند و هر يك در صــراط مسـتقيم ديـن، انجـام وظيفـه 
ــو از نظـر  بنمايند.اما آيا مرد مسلمان اين حرف را به سادگي ميپذير د كه بگوييم ت
ــه همسـرت تحميـل  دين مقدس اسالم اين حق را نداري كه كارهاي خانهات را ب

كني و از او بخواهي كه مثالً آشپزي يا رختشويي كند! 
ــاب  البتّه او اگر از روي محبت و اخالق انساني، خودش پذيرا باشد، آن حس

                                                           
] امساك: خودداري. 
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ــه  ديگري است؛ ولي از لحاظ قانون عدل الهي، شما مرد مسلمان، موظّف هستي ك
ــش  تمام مايحتاج او را به قول معروف از سفيدي ماست تا سياهي ذغال در دسترس
ل محترم پذيرايي بنمايي! و ميدانيم اين سخن  بگذاري و از او مانند يك بانوي مجلّ
ــيز اعـتراض ميكننـد و از ايـن سـو بـه زن  را اكثر مردان نميپذيرند و به گوينده ن
 س اسـالم حـقــد مسلمان نيز بگوييم اي زن مسلمان با ايمان! تو از ديدگاه دين مق
ــن  نداري بدون اذن شوهر، از خانه بيرون بروي وگرنه تا به خانه برگردي؛ مورد لع
ــند زن مسـلمان امـروز واقـع  فرشتگان خدا قرار ميگيري.اين حرف آيا مورد پس
ــده و دانشـگاه رفتـه و داراي مـدرك  ميشود؟ مخصوصاً اگر او خانم درس خوان

دكتري و شوهرش هم از لحاظ سواد از او پايينتر باشد!! 
ـار آن  ي ميشود و با بياعتنايي استهزاآميز از كن اين حرف از نظر او اهانت تلقّ
ميگذرد و راستي كه تحمــل آن، از تحمـل مصيبـت مـرگ عزيـزان نـيز برايـش 
ــر طـاعت، دشـوارتر از صـبر در  دشوارتر ميگردد! كه در حديث خوانديم: صبر ب

مصيبت است و لذا ثواب اين نيز بزرگتر از ثواب آن است. 

مقام واالي همسر وفادار 
اين حديث را نيز بشنويم كه: 

ـا  در زمان پيامبر اكرم�مردي از انصار خواست به سفر برود.با زنش عهد كرد ت

من برگردم؛تو از خانه بيرون نروي.او هم اين عهد را پذيرفت و سفر مرد طــول كشـيد.در 
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اين مدت پدر زن مريض شد او كسي را خدمت پيامبراكرم�فرستاد كه پدرم مريـض 

ــه و بـه مـن گفتـه از خانـه بـيرون  شده،ميخواهم به عيادتش بروم.شوهرم به سفر رفت

نروم.ميفرماييد چه كنم؟رسول اكرم�پيام داد:در خانــهات بنشـين، اطـاعت امـر 

شوهرت كن.او اطاعت كرد و در خانه نشست.پس از چند روز بار ديگر كســي را خدمـت 

ــازه ميفرمـاييد از او عيـادت  رسول اكرم�فرستاد كه بيماري پدرم شدت يافته اج

كنم؟باز آن حضرت پيام داد:در خانهات بنشــين، اطـاعت امـر شـوهرت كـن.چنـد روز 

گذشت.بار سوم كسي را فرستاد كه يا رسول اهللا!پدرم از دنيا رفت؛اجــازه ميفرمـاييد در 

ــر  نماز بر جنازهاش شركت كنم؟باز آن حضرت پيام فرستاد:در خانهات بنشين، اطاعت ام

شوهرت كن. 

پس از اين كه جنازه دفن شد،رسول اكرم�براي آن زن پيام فرستاد كه بر اثر 

اين صبري كه در اطاعت امر خدا كردي و از خانه بيرون نرفتي،خدا، هم گناهان خـودت را 

آمرزيد و هم گناهان پدرت را!!١ 

ـرِ شـيرين دارد تحمـل آن عاقالنـه  ــنچنيـن ب حال، آيا اين صبر تلخي كه اي
نيست؟آري اي برادران و خواهران ايماني!اين باورتان بشود كه شما هرگز احــدي 
را خيرخواهتر و مهربانتر از رسول گرامي خالقتان نخواهيد يافت!اگر اندكي ايــن 
ــوچ انـدر پـوچ  تلخي صبر زودگذر را تحمل كنيد و پشت پا به تمايالت نفساني پ
خود بزنيد و اطاعت از فرمان رسول اهللا اعظم�پدر مهربانتان بنماييد،به يقيـن 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٢٢،صفحهي١٤٥. 
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ت و عظمت در اين سرا و ســعادت و خوشـبختي ابـدي در آن سـرا بـه دسـت  عزّ
خواهيد آورد اِن شاءاهللا. 

ولي يالالسف كه بسياري از زنان و مردان مسلمان، اعتنايي به فرامين خــدا و 
ــاي  رسـولش� در رعـايت حقـوق خـانوادگـي نميكننـد و اذيـت و آزاره
ــر دارنـد و احيانـاً شـنيده ميشـود  طاقتفرسا در محيط خانواده نسبت به يكديگ
بعضي از شوهران نسبت به زنانشــان دسـت زدن دارنـد!!در صورتـي كـه رسـول 

خدا�فرموده است: 
«من تعجب ميكنم از كسـي كـه زنـش را ميزنـد و حـال آن كـه او بـه كتـك 

خوردن سزاوارتر است تا آن زن».١ 

ــها را مگـر  «گرامي نميدارد زنان را مگر انسان بزرگوار و اهانت نميكند آن
آدم پست و فرومايه»! 

ــان اساسـي ايمـان اسـت و از صـبر در  حاصل آن كه «صبر بر طاعت» از ارك
ـيار  مصيبت دشوارتر و ثواب آن نيز دو برابر است و معاالسف در ميان مسلمانان بس

كمياب است. 

درد بزرگ بيصبري 
 موالي ما امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٥٨٦(نسأ). 
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 ١٢٢

«موقعيت صبر براي ايمان بسان موقعيت سر براي بــدن اسـت!بـدن بيسـر 
فاقد هرگونه خير است.ايمان بي صبر هم فاقد هرگونه خير است»!١ 

ــدون ترمـز،  صبر در وجود انسان به منزلهي ترمز براي ماشين است.ماشين ب
هها و خيابانهــاي  ه و چاله و چاه ميزند.در ميان جادّ خطرآفرين است؛به كوه و درّ
ــبر نـيز نـه  د، افرادي را مصدوم و معدوم ميسازد.انسانهاي فاقد نيروي ص پر تردّ
فرمان از عقل و شرع ميبرند و به هنگام طغيان شهوت و غضــب، از اقـدام بـه هـر 
ــت از محيـط  خيانت و جنايتي خودداري نميكنند! در نتيجه، سلب آسايش و امني
زندگي كرده مال و جان و ناموس مردم را در معرض خطر قرار ميدهند.چنان كــه 
ــه سـو تـرس و  ميبينيم دنياي كنوني ما به همين درد بيصبري مبتال گشته و از هم

وحشت و اضطراب از جانيان و هوسرانان، جامعهي بشري را فرا گرفته است. 

آداب وضو 
ــه خـدا و محصـول اصلـي تمـام  انگيزهي اصلي تمام عبادات، توجه قلبي ب
ــاد خـدا در قلـب اسـتقرار  عبادات نيز حاكميت ذكر و ياد خدا در دلهاست!وقتي ي
يافت، طبيعي است كه آدم حاضر در محضر خدا هيچگاه اقدام به ارتكاب گنــاهي 
نميكند.ما اگر در مقدمات و مقارنات و تعقيبــات نمـاز بينديشـيم ميبينيـم تمـام 
هدف،تمرين دادن انسان به مستقر ساختن ياد خدا و روز جزا در قلب اســت!مثـالً 

                                                           
١ـ نهجالبالغهي فيض،حكمت٧٩. 
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 ١٢٣

وقتي براي وضو گرفتن مينشينيم مستحب است مقداري از آب در دهان بگيريم و 
آن را بشوييم و بگوييم: 

(َاللّهم لَقِّني حجتي يوَم َالْقاَك َو َاطْلق لساين بِذكْرَِك َو شكرَِك)؛ 
«خدايا! روزي كه ديدارت ميكنم،به من تلقين كن كه در جواب سؤاالتت چــه 

بگويم و زبانم را به ذكر و شكرت آزاد و روان گردان». 

آنگاه از آب مقداري به بيني استنشاق ميكنيم و ميگوييم: 
ــها  ها َو َرْوحِرحي مشن يملْنِي معَو اج ةنالْج ِريح لَيْم عحرال ت مَاللّه)

و طيبها)؛ 
ــوي  خدايا! بوي بهشت را بر من حرام مگردان و مرا از كساني قرار ده كه از ب

خوش بهشت استشمام ميكنند و به هنگام شستن صورت ميگوييم: 

ــوُه َو ال تسـوْد َوجـهِي يـوَم  جالْو دُّ فيهوسوَم تهِي يَوج ضيب مَاللّه)
تبيض فيه الْوجوُه)؛ 

ــوند و روسـياهم مگـردان  «خدايا! روسفيدم كن آن روز كه روها سياه ميش
آن روز كه روها سفيد ميشوند». 

دست راست را كه ميخواهيم بشوييم ميگوييم: 
(َاللّهم َاعطنِي كتابِي بِيمينِي َو الْخلْد في الْجِنان بِيســاِري َو حاسـبنِي 

حساباً يسريًا)؛ 
ــه  «خدايا! نامهي اعمالم را به دست راستم بده و جاودانه بودن در بهشت را ب
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 ١٢٤

دست چپم عنايت فرما». 

به هنگام شستن دست چپ ميگوييم: 
ــن َوراِء ظَـهرِي َو ال تجعلْـها  ي َو ال ممالتابِي بِشنِي كطعال ت مَاللّه)

مغلُولَةً ِالَي عنقي)؛ 
ــل شـده  «خدايا! نامهي اعمالم را به دست چپم و از پشت سرم مده و آن را غ

به گردنم مگردان». 

موقع مسح سر ميگوييم: 
(َاللّهم غَشنِي بِرحمتك َو بركاتك َو عفوَِك)؛ 

«خدايا! مرا به درياي رحمت و بركات و عفوت فرو ببر». 
و به هنگام مسح پا: 

ــعيِيِ فيمـا  ل سعاالَقْداُم َو اج يهزِلُّ فوَم تراِط يلَي الصنِي عتثَب مَاللّه)
يرضيك عني يا َذاالْجالِل َو االكْراِم)؛ 

ــا در آن ميلغزنـد و سـعي و  «خدايا! بر صراط ثابتم گردان.آن روز كه قدمه
ــالل  تالشم را در انجام كارهايي قرار ده كه تو را از من خشنود ميسازد اي صاحب ج

و اكرام». 
چنان كه مالحظه ميفرماييد،تمام اعمال وضو را با ياد خدا و روز جزا انجـام 
ميدهيم.آنگاه به نماز كه ميايستيم اذان و اقامه را با اهللاكبر آغــاز و بـا الالـه االّ اهللا 
ــه صفـات  ختم ميكنيم.سپس شروع به قرائت سورهي حمد كرده و در آن خدا را ب
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ــتاييم و در  كمال از ربوبيت توأم با رحمت و صاحب اختيار روز قيامت بودن ميس
ركوع و سجود هم خدا را تسبيح و تحميد مينماييم. 

ـج از  پس از نماز نيز دست دعا و تضرع به درگاه خدا بر ميداريم و انواع حوائ
ي و معنوي از خدا ميخواهيم.  مادّ

نماز،مايهي رستگاري 
هدف اصلي از تشــريع و دسـتور نمـاز، اسـتقرار دادن ذكـر و يـاد خـدا در 
ــر در هـر دو سـرا، ذكـر و يـاد  دلهاست و عامل اصلي اصالح زندگي جامعهي بش
خداست.اگر نماز به صورت واقعيش انجام پذيرد،تمام مفاسد اخالقي و اجتماعي 

از جامعهي بشري ريشهكن ميشود و لذا امام صادق�فرموده است: 
«هر كه ميخواهد بداند نمازش مقبول شده يا نه، بنگــرد كـه نمـاز، او را چـه 
ــه همـان قـدر از او قبـول  قدر از ارتكاب زشتكاري و گناه بازداشته است؛بداند كه ب

شده است».١ 

ــه  ع نداشته باشيم همين ك البتّه بازداري از گناه هم مراتب و درجات دارد.توقّ
يك بار نماز خوانديم، از تمام گناهان بايد بازداشته شده باشيم و اگر نشــديم، پـس 
ـرار  نماز ما بياثر است.خير،نماز، حتماً خاصيت گناهزدايي دارد.منتهي＂ تدريج و تك
ــهي از فحشـا و  مراقبت الزم است و هر نمازي به طور مسلّم در حد خود تأثير در ن

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٨٢ ،صفحهي١٩٨. 
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 ١٢٦

منكر دارد. 
 اين گفتهي خداوند حكيم است كه: 

[...إنَّ الصالَة تنهي عنِ الْفَحشاِء َو الْمنكَرِ...]؛ 
و به طور حتم، آدم نمــازخوان گنـهكار،بـه خـدا و طـهارت، از آدم بينمـاز 
ــه عزيـزان از  ر، بار ديگر ب نزديكتر و از شيطان و پليدي دورتر است! و لذا اين تذكّ
ــاه نكنيـد! كـه گنـاه سـبب  جوانان و نوجوانان داده ميشود كه اي عزيزان! اوّالً گن
ــر  روسياهي در دنيا و آخرت است! و حال اگر غرور جواني و عوامل گمراه كننده ب
ــت  شما غالب شد و خدا ناخواسته به وادي گناه افتاديد، در هر حال كه هستيد، دس
ـد!  از نماز بر نداريد.!گناه نكنيد ولي اگر آلوده به هر گناه هم كه شديد نماز را بخواني
ـه روي  اين رشتهي باريك بين خود و خدا را پاره نكنيد! اين يك در آشتي با خدا را ب
خود نبنديد كه عاقبت از همين در دستي به ســوي شـما دراز ميشـود و شـما را از 

لجنزار عصيان نجات ميدهد! 
به رسول خدا�گفتند: فالن جوان كه در نماز جماعت با شما شركت ميكنــد 

در خفا مرتكب گناهان بزرگ ميشود. 

رسول اكرم�فرمود: 

نمازش روزي او را از گناه باز ميدارد١ و طولي نكشــيد ديدنـد او توبـه كـار و 

انساني متعبد و منظّم شده است. 
                                                           

١ـ بحاراالنوار،جلد٨٢ ،صفحهي١٩٨. 
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 ١٢٧

آري يك روز از درون همين آدم نمازخوان گنهكار، ندايي برميخيزد: 
[أ لَم يأِن للَّذين آمنوا أْن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اِهللا...]؛١ 

ــدا بـه يـاد خـدا بيفتنـد و در  «آيا وقت آن نرسيده كه دلهاي ارتباطدار با خ
برابر او خاشع شوند [و از درِ آشتي با خدا درآيند]...»؟ 

ياض را شنيدهايم كــه پـس از  يل بن ع داستان آن جوان غرق در گناه به نام فُض
ــتبري بزنـد.در همـان  عمري تبهكاري، يك شب از ديوار خانهاي باال ميرفت دس

موقع كسي داخل خانه مشغول تالوت قرآن بود و اين آيه را تالوت مي نمود كه: 
[أ لَم يأِن للَّذين آمنوا أْن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اِهللا...]؛ 

ــوند و بـا خـدا آشـتي  «آيا وقت آن نرسيده كه دلها در پيشگاه خدا خاشع ش
كنند...»؟ 

تا اين صدا به گوش آن دزد باالي ديوار نشسته رسيد، تكــان خـورد و انقالبـي در 

درونش پيدا شد و از خود بيخود شد و گفت:چرا اي خداي من! وقت آن رســيده.از ديـوار 

ــرنجام از مشـايخ  پايين آمد و با حالي دگرگون، راه بيابان پيش گرفت و توبه كار شد و س

عرفان گرديد.فرمودهاند:٢ 

«وقتي نماز واجب ميخواني، در وقتش بخوان! مانند كسي كه با نمـازش وداع 

                                                           
١ـ سورهي حديد،آيهي١٦. 

٢ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٣٦٩(فضل). 
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ميكند و آن را آخرين نماز خود ميداند».١ 

لزوم آماده بودن 
چه خوب است انسان مؤمن به مرگ و عوالم پس از مرگ، طوري آماده باشد 
ـرد، هيـچ  ــر خواهـد م كه فرضاً اگر از طريقي اطمينان پيدا كرد كه يك هفتهي ديگ
ــل بـه وظيفـهاش ميكـرد،  تغييري در برنامهي زندگياش ندهد و همچنان كه عم
ــه حـال مقبـول  عمل كند و آمادهي زيارت حضرت ملكالموت باشد.زيرا اگر تا ب
ــالي  خدا بوده كه خوشا به حالش و اگر نبوده كه جز تشويش و نگراني و پريشان ح

اضافه نخواهد كرد.فرمودهاند: 
«بر دنيا صابر باشيد و تلخي صبر را تحمل كنيد زيرا دنيا در واقع ساعتي بيــش 
نيست كه گذشتهي دنيا كه اكنون نه دردي از آن احسـاس ميكنيـد و نـه سـروري. 

ــه الحـال در  آينده هم كه نميداني چگونه است، پس دنياي تو همين ساعتي است ك

آن هستي پس در همين ساعت زودگذر بر طاعت خدا صبر كن و از معصيــت خـدا 

خودداري نما.چه بسا ساعتي شــهوتراني كـه دنبالـهاش عمـري پشـيماني و پـس از 
مرگ نيز عذاب جاوداني خواهد بود.از آن سو ساعتي شكيبايي و خويشتنداري كـه 

پيامدش سرور و خوشحالي و سعادت ابدي خواهد داشت. ٢ 

پاسخ معنادار امام صادق� 
                                                           

١ـ جامع السعادات،جلد٣،صفحهي٣٢٢. 
٢ـ كافي،جلد٢،صفحات٤٥١و٤٥٤. 
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ــذوب  حضرت امام صادق�كه چون خورشيد ميدرخشيد و دلها را مج
خود ميساخت، منصور عباسي از اين جريان سخت به خود ميپيچيد و ميگفت: 
ــرده اسـت!  «اين جعفربن محمد، استخواني است كه در راه گلوي خلفا گير ك
نه ميشود نفيش كرد [و از شهري به شهر ديگر تبعيدش نمود؛زيــرا هـر جـا بـرود، 

همان جاذبه را خواهد داشت] و نه مجوزي بــراي قتلـش در افكـار عمومـي مـردم 

ميشود ايجاد كرد». ١ 

ــش  از اين رو تقالّ و تالش ميكرد كه امام� را از طريقي به دستگاه حكومت
ــردم بـه اثبـات برسـاند و هـم  نزديك كند تا هم مشروعيت حكومتش را در نظر م
شخصيت معنوي امام� را لكّهدار سازد و از محبوبيت آن حضرت در ميان مــردم 

بكاهد و لذا نامهاي خدمت امام فرستاد كه: 
«شما چرا به ما نزديك نميشويد و نزد ما نميآييد آن گونه كه ســاير مـردم 

[نزديك] ميشوند و ميآيند»؟ 

امام�در جواب مرقوم فرمود: 
ــهداري  «نه ما از متاع دنيا چيزي داريم كه به خاطر آن از تو بترسيم و براي نگ
آن به تو نزديك شويم و نه در پيش تو از آخرت چيزي هست كه بــه خـاطر تحصيـل 

ــاييم  آن نزد تو بياييم و نه تو را در نعمتي ميبينيم كه براي تبريك و تهنيت پيش تو بي

و نه تو خود را در بال و مصيبتي ميبيني كه به خاطر آن تو را تعزيت و تسليت بگوييــم 
                                                           

١ـ بحاراالنوار،جلد٤٧،صفحهي١٦٧. 
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 ١٣٠

بنابراين نزد تو بياييم كه چه بكنيم»؟ 

منصور بار ديگر نوشت:آري شــما بـه مـا نيـازي نداريـد ولـي مـا بـه شـما 
ــيطانصفتان گـاهي از  نيازمنديم.بياييد با ما مصاحبت كنيد تا نصيحتمان نماييد.ش
ه دار  راه تقدس مــآبي آدمـي را فريـب ميدهنـد و شـخصيتهاي معنـوي را لكـّ
ــردم از شـما  ميسازند.آقا! بحمداهللا شما عالمي نافذالكالم و مالذاالنام هستيد و م
ــد و  مـيپذيرنـد،اگـر شـما در فـالن مؤسسـه و سـازمان دخـالت كنيـد و بگويي
بنويسيد،دين را ياري كردهايد و جمعيتها را از ضاللت و گمراهي نجات دادهايـد 

و... 
ــناس و آدمشـناس اسـت در جـواب او يـك  امام صادق�هم كه سخنش

جملهي كوتاه اما بسيار پر معنا مرقوم فرمود: 
(من َاراَد الدنيا ال ينصحك َو من َاراَد االخرَة ال يصحبك)؛ 

«كسي كه طالب دنيا باشد تو را نصيحت نميكند و كســي كـه طـالب آخـرت 
باشد، با تو مصاحبت نميكند»! 

ـا  دنياداران، دوست دارند تو هميشه بر مسند قدرت و مكنت تكيه زده باشي ت
وش تو به نوا برسند.اگــر نصيحـت كننـد و تـو را بـه زهـد و  ول و ح آنها هم در ح
بيرغبتي بــه دنيـا ترغيـب كننـد، خودشـان از كـامروايي محـروم ميشـوند. امـا 
ـك  آخرتطلبان هم كه مصاحبت با تو را مضر به حالشان ميدانند، هرگز به تو نزدي

نميشوند. 
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 ١٣١

ــد  آري، سخن،در عين كوتاهي چه شكوه و جاللي دارد!تكان در دل ميافكن
و هر خواب رفتهاي را بيدار ميسازد. 

ـرو  منصور وقتي آن جواب كوبنده را از نامهي امام به دست آورد،در حيرت ف
رفت و با خود و نزديكانش گفت: 

«به خدا قســم معيـار و مـيزان خوبـي بـراي شـناختن مـردم بـه دسـتم داده 
ــه دَور و  است!دنياطلبان را از آخرتطلبان جدا كرده و به من فهمانده است، آنها ك

ــان داده  برِ من ميچرخند براي شخص من نيست، براي دنياي من است!و خوب نش

كه او مرد آخرت است؛ نه مرد دنيا»!١ 

ــام� را خـاضع در پيـش  آري، منصور فهميد كه از هيچ راهي نميتواند ام
ــموم كـردن ـ  خود سازد،تصميم گرفت آن مشعل فروزان هدايت را ـ از طريق مس

خاموش گرداند و چنين هم كرد. 

محروم از شفاعت 
ــدر  راوي ميگويد در ساعات آخر عمر شريفش به عيادتش رفتم.ديدم آن ق
ــر در بـدن شـريفش باقيمـانده.گريـان شـدم.  امام� الغر شده كه گويي تنها س

فرمود:چرا گريه ميكني؟ 
رم.  گفتم: موالي من! شما را در اين حال ميبينم متأثّ

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٤٧،صفحهي١٨٤. 
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 ١٣٢

ـرق  فرمود:تقدير خدا دربارهي بندهي مؤمنش خير است.اگر مالك مابين مش
و مغرب شود؛ خير است و اگر بدنش قطعهقطعه هم بشود، باز براي او خير است. 

ـات  دستور داد همهي بستگانش را كنار بسترش جمع كردند.در آخرين لحظ
عمر شريفش نگاهي به چهرهي همه افكند و فرمود: 

«به يقين، شفاعت ما نميرسد به كسي كه نماز را سبك بشمارد»!!١ 
توجه داريد كه نفرمود تارك الصلوه． و بينماز مشمول شــفاعت نميشـود، 
بلكه فرمود نمازخواني كه نمــاز را سـبك بشـمارد!مثـالً گـاهي بخوانـد و گـاهي 
ــاز را  ل وقت تأخير بيندازد و رعايت احترام و ادب به هنگام اداي نم نخواند.يا از اوّ

ننمايد، از شفاعت ما محروم ميگردد. 
ــود: فـالن مبلـغ پـول بـه فـالن  آنگاه اسم چند نفر از بستگانش را برد و فرم
شخص و فالن مبلغ به فالن آدم بدهيد و...يكي از حضار گفت: آقا! آن كسي كــه بـا 
كارد به شما حمله كرد و ميخواست شــما را بكشـد دسـتور ميدهيـد بـه او پـول 

بدهند؟!فرمود: آيا ميخواهي من از كساني نباشم كه خدا فرموده: 
[َو الَّذين يصلُوَن ما أمر اُهللا بِه أْن يوصلَ...]؛٢ 

«پيوندهايي را كه خدا امر به برقرار داشــتن آن فرمـان داده است برقـرار 

                                                           
١ـ همان،صفحهي٢. 

٢ـ سورهي رعد،آيهي٢١. 
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 ١٣٣

ميدارند...».١ 

يعني اين كار من «صلهي ارحام» اســت و خـدا دسـتور صلـهي ارحـام داده 
است...! 

وسوسههاي شيطاني 
 ا لَكُـموـدع َو أْوالِدكُـم أْزواجِكُـم ـنـوا إنَّ منآم يـنا الَّذــه يا أي]

فَاحذَُروهم...]؛٢ 
«اي كساني كه ايمان به خدا و روز جزا آوردهايد![هشيار باشيد كــه]برخـي از 
همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند! از آنها برحــذر باشـيد[بـا وسوسـههاي 

خاص به خودشان فريبتان ندهند و از خدا دورتان نسازند]...»! 

ـه  در شأن نزول آيه آمده كه در زمان پيامبراكرم�مردي از مشركين در مكّ
ـان  مسلمان شد و تصميم گرفت از مكّه كه آن روز دارالكفر بود به مدينه كه دارااليم
ــه دامنـش چسـبيدند و گفتنـد مـا را بـه كـه  بود هجرت كند.همسر و فرزندانش ب
ــتند او را از هجـرت بـه سـوي خـدا و رسـولش  ميسپاري و ميروي؟!ميخواس
منصرف گردانند.آيه از جانب خدا نازل شد و به امــت اسـالم آگـاهي داد تـا زنـان 
ـود در  فريب مردان و مردان، فريب زنان را نخورند.احياناً مرد ميخواهد از اموال خ
ــيرون  راه خدا انفاق كند، زن نميگذارد! زن ميخواهد با حجاب و عفاف از خانه ب

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٤٧،صفحهي٢. 

٢ـ سورهي تغابن،آيهي١٢. 
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 ١٣٤

ــان اوالد و والديـن  برود، مرد اجازه نميدهد و او را به بيحجابي وا ميدارد!!در مي
نيز چنين تقابل در اضالل و اغوا پيش ميآيد. 

 ـــر ُه أجـدنـةٌ َو أنَّ اَهللا عنتف َو أْوالُدكُـم والُكُـممـا أمـوا أنلَمَو اع]
ــدا و عظيم]؛١   «...بدانيد همانا اموال و اوالدتان وسيلهي آزمايش شما هستند[تا ميان خ

ــران  غير خدا چگونه داوري خواهيد كرد]و نزد خدا اجر عظيم هست[از زيان و خس

بپرهيزيد]». 

ــاه از  دوستي صالح و متعبد داشتم.ميگفت: من ابتدا چنين نبودم.يك جملهي كوت

ــهران ارادت پيـدا  عالم بزرگواري دگرگونم ساخت.جوان بودم به يكي از آقايان علما در ت

ــاي سـن جوانـي مـوي  كردم و در مجلس وعظ و درس اخالقش حاضر ميشدم. به اقتض

صورتم را ميتراشيدم!روزي تنها خدمتشان رفتم؛به صورتم نگاه كرد و با لبخندي به مــن 

ــوا بـه حـرام بـودن  گفت: تو چرا موي صورتت را ميتراشي،مگر نميداني آقايان فقها فت

ريشتراشي دادهاند.گفتم: خانم از ريش خوشــش نميآيـد!تـا ايـن را گفتـم، بـا لحنـي 

عتابآميز به من گفت:عجب من نميدانستم تو دو خدا داري!يك خدا در خانه و يك خـدا 

ــه  در آسمان!آن دوست ميگفت همين يك جمله تكانم داد و به خود گفتم عجب! من تا ب

ــود مطـاعي جـز اهللا  حال مشرك بودهام و الاله االّ اهللا من دروغ بوده كه ميگفتم من معب

ندارم!از آن روز زندگيم عوض شد و به صراط مستقيم توحيد افتادم. 

آري خدا ميگويد: 
                                                           

١ـ سورهي انفال،آيهي٢٨. 
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 ١٣٥

 ــم [يا أيـها الَّذيـن آمنـوا إنَّ مـن أْزواجِكُـم َو أْوالِدكُـم عـدوا لَكُ
فَاحذَُروهم...]؛ 

«مراقب باشيد اي مؤمنان! كــه برخـي از همسـران و فرزندانتـان دشـمنتان 
هستند؛از آنها برحذر باشيد...». 

زيانرساني حب مال و مقام 
اين گفتار را هم از رسول خدا�بشنويم: 

ـــه كــه آب گيــاه را  «مـال و جـاه دوسـتي، نفـاق را در دل ميرويـاند آنگون
ميروياند».١ 

ـاه  منافق، ظاهراً مسلمان است،نماز ميخواند،مكّه ميرود ولي حب مال و ج
ــده و او  در قلبش ريشه دوانيده و شاخ و برگ درخت نفاق، به سراپاي جانش پيچي
ــس شـدن  را تا مرز كفر رسانده است! و ما ميبينيم.مردمي براي وزير و وكيل و رئي
چه كارها و چه خرجهاي سنگيني ميكنند كــه هيـچ تناسـبي بـا عقـايد و اخـالق 

اسالمي ندارد!اين سخن نيز از رسول خدا�است: 
ندهي خونخوار اگر ميان يــك گلـه گوسـفند[بـي چـوپـان]رهـا  «دو گرگ درّ
شوند، آن اندازه فساد به بار نميآورنــد كـه مـال و جـاه و دوسـتي در ديـن مـرد 

مسلمان به بار ميآورد».٢ 
                                                           

١ـ المحجه． البيضاء،جلد٦،صفحهي٤٠. 
٢ـ المحجه． البيضاء،جلد٦،صفحهي٤١. 
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 ١٣٦

مردي در ميدان جهاد در ركاب رسول خدا�كشته شــد.زنـي بـراي او گريـه 

ــه او شـهيد  ميكرد و ميگفت:(وا شهيداه)؛رسول اكرم�فرمود: تو از كجا ميداني ك

شده؟ 

(لَعلَّه كاَن يتكَلَّم بِما ال يعنِيه َاو يبخلُ بِما ال ينقُصه)؛ 
«شايد او سخناني كه نافع به حالش نبوده ميگفته و يا از انفاق آنچه كه نقصــي 

به او وارد نميكرده بخل ميورزيده است».١ 

يكي از اسرار انفاق مال 
 از جمله اسرار روحي انفاق كه بزرگان از علماي اخالق فرمودهانــد توحيـد 
در محبت است.انسان موحد واقعي كسي است كه جز خدا محبوبي نداشته باشد و 
محبت هر كس و هر چيز ديگري تحتالشّعاع محبت او قرار گيرد.هر محبوبـي، از 
هر قبيل كه هست از مال و مقــام و همسـر و فرزنـد و...اگـر سـر راه انسـان آمـد و 
ــد، انسـان مؤمـن  خواست او را از محبوب اصليش كه خدا و خالق اوست برگردان
ـر او  موحد، او را از سر راهش كنار ميزند و رو به سوي خالق محبوبش ميرود و اگ
ــت از خـود جـدا ميكنـد و فرزنـد  دستور بدهد،تمام اموالش را كه محبوبش هس
محبوبش را به ميدان جــهاد ميفرسـتد بلكـه بسـان ابراهيـم خليـل�اسـماعيل 
ــانده؛ بـا دسـت خـود كـارد بـر حلقـش ميكشـد و  عزيزش� را به زمين خواب

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٦،صفحهي٧٢. 
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 ١٣٧

رم!! و اگـر الزم شـد، جـان  ميگويد:من از جانب محبوبم مأمورم كه ســرت را بِـب
ــت، احسـاس  خودش را هم مقابل نيزه و شمشير ميافكند و از اين توحيد در محب

ت غير قابل توصيف ميكند.  لذّ
پس يكي از اسرار انفاق مال ـ تحت هر عنوان از عناوين الــهي كـه هسـت ـ 
ــري  ارائهي توحيد در محبت است و نشان ميدهد كه من جز خالقم، محبوب ديگ
ندارم!مال و جان و همه چــيزم را در راه جلـب رضـا و خشـنودي او فـدا ميكنـم! 
بنابراين، آدمي كه حب مال، او را از انفاق در راه خدا باز ميدارد، در واقع، مبتــال بـه 
شرك در محبت است و بهرهاي از توحيد محبوب ندارد!چنان كه خــود حضـرت 

وعال ـ فرموده است:  محبوب ـ عزّ
ـــران و  «[اي پيــامبر!]بگــو اگــر پــدران و فرزنــدان و بــرادران و همس
خويشاوندانتان و اموالي كه به دست آوردهايد و تجــارتي كـه از كسـادي بـازارش 

ميترسيد و مساكن مورد عالقهتان، در نظرتان، از خدا و پيامبر و جــهاد در راهـش 

ــد  محبوبتر است، در انتظار اين باشيد كه خدا عذابش را بر شما نازل كند و خداون

مردم فاسق منحرف از راه حق را هدايت نميكند».١ 

استغفار پيغمبراكرم�و غفلت ما 
رسول خدا�فرموده است: 

                                                           
١ـ سورهي توبه،آيهي٢٤. 
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 ١٣٨

«گاه تيرگي مانند مه بر قلبم عارض ميشود و لــذا در شـبانهروز هفتـاد بـار 
استغفار ميكنم».١ 

ـايي  البتّه آن تيرگي كه در قلب رسول خدا�پيدا ميشود از قبيل تيرگيه
ه از ايـن  كه از گناهان در دلهاي ما پديد ميآيــد؛ نيسـت. زيـرا او معصـوم و مـنزّ
عوارض است!بلكه آن حضرت،بر اثر تماس با ضروريات زندگي از معاشــرت بـا 
مردم و صحبت با همسران، ساعتي خواب و اندكي تناول خوراك، احساس تيرگي 
در روح لطيفش ميكرد و اشتغال به همان ضروريات! را نوعي انصراف از ارتبــاط 
ـه  مستقيم با خدايش ميدانست و در مقام استغفار و عذر خواهي از خدا بر ميآمد ك

فرمودهاند: 
(حسناُت االَبرار سيئاُت الْمقَربني)؛ 

ئهاش  بـان درگـاه، سـيآنچه را كه ابرار، حســنهاش ميداننـد، همـان را مقر

رش  ــأثّ ميشناسند و در مقام طلب آمرزش بر ميآيند.روح، هر چه لطيفتر باشد؛ت

شديدتر و سريعتر ميشود.تقريباً ميشود گفــت نسـبت روح مـا بـا ارواح انبيـا و 
اولياي خدا�نسبت كفش ما به شيشهي عينك ماست.شيشهي عينك مــا بسـيار 
ــرد داخـل  لطيف و ظريف است.اندك گردوغباري در فضا پيدا شود،يا از هواي س
ـاج  هواي گرم بشويم، عينك ما تار شده ديدنيها را صاف و شفاف نميبينيم و احتي
ــاي  به رفع تيرگي از آن پيدا ميكنيم. ولي يك ساعت و دو ساعت در ميان خيابانه

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٧،صفحهي١٧. 
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 ١٣٩

ــم!ارواح  پر از سنگ و خاك راه برويم احساس تيرگي در روي كفش خود نميكني
ــات  انبيا و اوليا�آن چنان لطيف و ظريف است كه با كمترين برخورد با ضروري
ــي در روح و  زندگي ـ كه موجب اندكي توجه به غير خدا ميگردد ـ احساس تيرگ
ــي را از صفحـهي آيينـهي قلـب و  قلب خود ميكنند و با دستمال استغفار آن تيرگ

شيشهي عينك دل ميزدايند! 
بايد به سراغ قلب خود برويم و ببينيم چه وضعي به خود گرفته است.در ايـن 
ــا  موقع است كه خواهيم ديد از شدت فرورفتگي در لجنزار شهوت و غفلت، دل م
ل شده است.آفتاب جــان،منكسـف]،مـاه قلـب مـا منخسـف] گشـته اسـت و  گ
معاالَسف كه با اين وصف، نه تنها استغفار روزانه نداريم. بلكه اســتغفار هفتگـي و 
ماهانه هم نداريم!!سال بر ما ميگذرد و يك توبهي جدي،يــك اسـتغفار واقعـي از 
زبان جان ما بر نميخيزد و از شدت عجب و غرور، التمــاس دعـايي هـم از پاكـان 
عالم نمينماييم و حال آنكه پيامبر اكرم�عــالوه بـر اسـتغفار دائمـي خـود از 
فقراي مهاجران درخواست ميكرد در حق من دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه مرا به 

حال خودم وا نگذارد. 
(كاَن يستنصر بِدعاِء فُقَراِء الْمهاجِرين)؛ 

در هر پيرزن ميزد پيامبر------------- كه اي زن در دعاها يادم آور 
                                                           

] منكسف: خورشيد گرفته. 
] منخسف: ماه گرفته. 
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 ١٤٠

ه امداد  ببين تا خود چه كار سخت افتاد-------- كه خواهد آفتاب از ذرّ

 �مناجات پيغمبراكرم
از جناب ام سلمه همسر پيامبراكرم�نقل شده: 

ــتم كـه  در ساعتي از شب بيدار شدم.آن حضرت را در بستر خوابش نديدم!برخاس

ــد و  سراغي از ايشان بگيرم.متوجه شدم در گوشهي حجره ايستاده، دست به دعا ميگري

ضمن مناجاتش با خدا ميگويد: 

(ِاهلي ال تكلْين ِايل نفِْسي طَرفَةَ عينٍ َابدًا)؛ 
«خدايا! مرا يك چشم به هم زدن به حال خودم وامگذار»! 

از آن حال و آن گفتار متأثّر شده و گريستم.به صداي گريهام مناجاتش را قطع كرد 

و سوي من آمد و گفت: چرا گريه ميكني؟گفتم: يا رسول اهللا!شما بــا آن مكرمـت كـه در 

پيش خدا داري اينچنين دعا ميكني! پس واي بر حال ما كه چه وضعي خواهيم داشت! 

فرمود: چگونه اينچنين دعا نكنم و حال آنكه جناب يونس پيامبر�يك لحظه به 

ــه زنـدان در شـكم مـاهي  حال خود رها شد آن ترك اولي از او صادر گشت كه محكوم ب

ــود رهـا  شد!پس بايد دائماً در حال تضرع به درگاه خدا باشيم كه در يك لحظه به حال خ

نشويم كه ميافتيم.١ 

چون چنين شد ابتهال] آغاز كن------- ناله و تسبيح و روزه ساز كن 
                                                           

١ـ بحاراالنوار،جلد١٦،صفحهي٢١٧. 
ع و زار ي.  ابتهال: تضر [
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 ١٤١

ناله مي كن كاي تو عالّم الغيوب------ زير سنگ مكر بد ما را مكوب 
ار العيوب--------- انتقام از ما مكش اندر ذنوب  يا كريم العفو يا ستّ
گر سگي كرديم اي شيرآفرين------- شير را مگمار بر ما زين كمين 

خردمندان عالم پيوسته مراقبند دنبال هر سيئه،حسنهاي توأم با ندامت انجـام 
بدهند تا با نور آن، ظلمت سيئه را بزدايند.پايان خوش آن سرا از آن آنهاست كه: 

[جناُت عدٍن يدخلُونها]؛  
ــه تنـها خودشـان  باغها و بوستانهاي جاودانه است كه داخل ميشوند؛ اما ن

بلكه: 
ـان  پدران و همسران و فرزندان نيكوكارشان نيز به شرط صالح بودن همراه آن
ات عدن ميشوند.محفل خانوادگي همانگونه كه در دنيا شـيرينترين  داخل آن جنّ
محافل است در بهشت نيز چنين است ولي به شرط اينكه با هم متناســب از جـهت 
ايمان و عمل باشند وگرنه كافران و فاسقان، تناسبي با مؤمنان ندارند اگر چه پــدر و 
فرزند و برادر و خواهر باشند رابطههاي نسبي آن روز از بين ميرود و ديگر محبتي 
بينشان نميماند تا پدر بهشتي از فراق فرزند دوزخيش ناراحت شود.به جناب نوح 
پيامبر�گفتند:پسر كافرت را رها كــن.حـرف او را هـم نـزن،او بـا تو هيچگونـه 
رابطهي روحي ندارد.نه از وصال يكديگر لذّتــي ميبرنـد و نـه از فـراق همديگـر 

احساس ناراحتي ميكنند. 
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 ١٤٢

بتپرستي كه حقپرست شد 
يكي از صلحا گويد كه من با جماعتي سفر دريا داشتم.وسط دريا كه رسيديم؛دريــا 

ــوان سـياه پوسـتي را ديـدم بتـي را  طوفاني شد و سرانجام به جزيرهاي افتاديم.آنجا ج

ــن بـت سـزاوار پرسـتش  تراشيده و آن را ميپرستد!كنارش نشستم و گفتم: اي عزيز!اي

نيست!گفت: پس سزاوار پرستش چيست؟زبانش عربي بود.گفتم: 

آن كس سزاوار پرستش است كه اين زمين و آسمان و كــوه و دريـا و بيابـان، 
ات عالم از سيطرهي علم و دانش او خارج نيست.  هاي از ذرّ تحت حكومت او و ذرّ
او گفت: آخر از آن معبود كه ميگويي پيام و كالمي هست؟گفتم: بله و شروع كردم 

آياتي از اواخر سورهي مباركهي حشر را خواندم: 

 نميــه الْم نمؤالُم الْموُس السالْقُد كلالْم وإالّ ه ي ال إلهاُهللا الَّذ وه]
ــرِكُوَن$هـو اُهللا الْخـالق الْبـاِرُئ  شا يمحاَن اِهللا عبس ركَبتاُر الْمبالْج زِيزالْع
 ـوـماواِت َو ْاالَْرِض َو هـي الســا ف الْمصوُر لَه الْأسماُء الْحسين يسبح لَه م

الْعزِيز الْحكيم]؛١  
من اين آيات آسماني را ميخواندم او گوش ميداد و ميگريست.ديــدم مـانند آدم 

تشنهي گرمازدهاي كه به آب سرد و زاللي رسيده باشد؛از شنيدن آيات الــهي دل و جـان 

تازه ميكند و لذّت ميبرد.انقالب حال عجيبي درش پيدا شد. رو به من كرد و گفت: ديــن 

ــن كـه متديـن بـه ديـن تـو گـردم.مـن شـهادتين تلقينـش  خودت را به من عرضه ك
                                                           

١ـ سورهي حشر،آيات٢٣و٢٤. 
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 ١٤٣

ــا مـا در كشـتي  كردم.مسلمان شد.احكام نماز و عبادت يادش دادم.با من مأنوس شد و ب

نشست.اين جوان تازه مسلمان، چنان با خدا گرم گرفته و عرض اخالص و بندگي ميكــرد 

كه تمام سرنشينان كشتي را متوجه خود ساخته بود.شب شد و ما بعد از انجام فرايض، رو 

ـم:  به خوابگاه خود رفتيم.او با نظر تعجب به ما نگاه كرد و گفت: ميخواهيد چه بكنيد؟گفت

ميخواهيم بخوابيم.گفت:آيا معبود شما هم ميخوابد؟گفتم:نه، 

[...ال تأخذُُه سنةٌ َو ال نوٌم...]؛١ 
او هرگز نميخوابد؛او حي قيوم است و براي هميشه بيدار و هوشيار است.جملــهاي 

گفت كه بيچارهام كرد.گفت: بد بندههايي هستيد شما! چگونه رواست؛ آن موال بيدار باشد 

و شما در محضرش بخوابيد؟ 

بده انصاف كي روا باشد---------- خواجه بيدار و بنده اندر خواب 
اين حرف او سخت تكانم داد و آتشي به جانم افكند و به خود گفتــم: ببيـن، ايـن، 

بيش از يك روز نيست كه با خدا آشنا شده است،آن چنــان عظمـت و جاللـت خـالق در 

ــت  جانش نشسته كه تو پس از يك عمر خداپرستي نتوانستهاي اينچنين معرفتي به دس

ــت.در  آوري.او گناهي مرتكب نشده و اسائهي ادبي از او در محضر خدا صادر نگرديده اس

ــرق  عين حال از هيبت او خوابش نميبرد!پس چگونه خوابش ميبرد آن كسي كه سراپا غ

ــا و حسـدها از  در گناه است و ذمهاش مشغول به حقوق النّاس؛ كينهها و بغض و عداوته

ـل در  برادران مؤمن در دل دارد و آسوده ميخوابد! آيا هيچ نميترسد كه ناگهان طومار اج
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيهي٢٥٥. 
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 ١٤٤

ـوم  هم بپيچد و نفس در گلويش گير كند و غوغاي عقبات پس از مرگ فرا برسد؟آدم محك

به مرگ را بگويند فردا ساعت پنج صبح دارت ميزننــد و اعدامـت ميكننـد؛از وحشـت 

ــتر زجـر نميكشـد و بعـد راحـت  خوابش نميبرد با اينكه يك ساعت و نيم ساعت بيش

ميشود آيا بانگ بيدارباش پيامبران خدا� و آيات لرزانندهي قرآن را شــوخي و بـازي 

تلقي كردهايم كه اينچنين غرق در گناهيم و آسوده خوابيدهايم؟! 

ــود.مـن  باري،آن جوان تازه مسلمان،تمام شب مشغول عبادت و راز و نياز با خدا ب

ــد؛  هم از مشاهدهي حال او انقالب حالي يافتم و به عبادت پرداختم تا سپيدهي صبح دمي

ديدم.او حالش پريشان شد و لرزه بر اندامش افتاد!دويدم سرش را روي زانويم گذاشـتم و 

ديدم آثار مرگ در چهرهاش ظاهر گشت و پس از لحظاتي در آغوش من جان سپرد.سخت 

ـيز  متأثّر شدم.جنازهاش را تجهيز كرديم و چون كسي كه در دريا بميرد،به جاي تدفين، چ

سنگيني به پايش ميبندند و در ميان دريا ميافكنند، ما هم چنين كرديم و شــب او را در 

خواب ديدم ميان باغي سبز و خرم وســط قصـري مجلّـل روي تختـي مزيـن نشسـته و 

ــا  صورتش مانند ماه شب چهارده ميدرخشد و صفوفي از مالئكه مقابلش ايستادهاند! او ت

چشمش به من افتاد اين آيه را خواند: 

 مترــببِما ص كُملَيالٌم عكُلِّ باٍب$ س نم هِملَيلُوَن عخدكَةُ يالئو الْم]
فَنِعم عقْبي الداِر]؛ 

شيعه و دشنامگويي؟! 
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 ١٤٥

گروههاي مخالف مذهب شيعه، ما را مورد اعتراض قرار ميدهنــد كـه چـرا 
شما به برخي از اصحاب پيامبراكرم�دشنام ميدهيد؟!ما در جواب ميگوييـم 
ما به كسي دشنام نميدهيم. دشنام دادن از اخالق زشت فرومايگــان اسـت.انسـان 
ــت كـه زبـانش آلـوده بـه  مؤمن تربيت شده در مكتب قرآن، اجلّ و اكرم از اين اس
ي از دشنام دادن به بتها كه معبــود بـاطل بـتپرسـتان  دشنام گردد!قرآن كريم حتّ

است نهي كرده و فرموده است: 
«هيچگاه بتها و معبودهاي مشركان را كه به جاي خــدا مـيپرسـتند دشـنام 

ندهيد.مبادا آنها نيز از روي ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند».١ 

امام اميرالمؤمنين�در جنگ صفين شنيد لشكريانش به لشــكريان معاويـه 
دشنام ميدهند فرمود: 

«من خوش ندارم شما دشنامده باشيد»!٢ 
ما هم به تبعيت از قرآن و امامان معصوممان� به كسي دشــنام نميدهيـم؛ 

بلكه باز هم به تبعيت از قرآن كريم به ظالمان لعنت ميكنيم كه فرموده است: 
[...أال لَعنةُ اِهللا علَي الظَّالمني]؛٣  

«لعنت» غير دشنام است!لعنت به معناي طرد از رحمت است و دور ســاختن 

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي١٠٨. 

٢ـ نهجالبالغهي فيض،خطبهي١٩٧. 
٣ـ سورهي هود،آيهي١٨. 
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 ١٤٦

از مقام قرب الهي كه مستلزم محروميت از تمام سعادتهاست.ما كه بر ظالمان لعنت 

ــها را از رحمـت همهجانبـهي خـود در دنيـا و  ميكنيم،يعني از خدا ميخواهيم آن
آخرت محروم گرداند و اين، هيچ گونه ارتباطي با فحش و دشنام ندارد كه از رذائل 
ــاب  خُلقيه و از خويهاي زشت افراد غير مؤمن است.ما ظالم بودن برخي از اصح
ــان را هـم از طريـق  پيامبر را از طريق تاريخ قطعي شناختهايم و لزوم لعنت بر ظالم
ــت كـه هـم  روشن قرآن به دست آوردهايم.پس كار ما يك كار عقالني و قرآني اس
ـالم را  ر و انزجار از ظالمان است و هم قرآن دستور لعن بر ظ عقل، حاكم به اظهار تنفّ

ميدهد و ميفرمايد: 
[...يلْعنهم اُهللا َو يلْعنهم الالّعنوَن]؛١  

«...خدا بر آنها لعنت ميكند و لعنت كنندگان نيز بر آنها لعنت ميكنند». 

مفهوم توكّل 
ل دعوت به تعطيل كسب و كار و تـرك  برخي خيال ميكنند مراد قرآن از توكّ
فعاليت در زندگي است، در صورتي كه اين اشتباه بزرگ نشأت گرفته از نشـناختن 
ــباب عـادي را در رسـيدن بـه مقـاصد  ل يعني وسايل و اس ل است.توكّ معناي توكّ
ر مستقلّ ندانستن؛ بلكه ارادهي خدا و تقدير او را در اثرگـذاري  زندگي، كافي و مؤثّ
هر وسيله و سببي، الزم و واجب شناختن كه اگر او نخواهد، هيـچ وسـيله و سـببي 

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي١٥٩. 
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 ١٤٧

اثرگذار در زندگي نخواهد بود. 
ل، در عين توسل به اسباب و وسايل، دست به دامــن مسـبب  لذا انسان متوكّ

االسباب ميزند و از او در اثرگذاري آنها مدد ميخواهد. 
ــيرد،از  در موقـع بيمـاري بـه طبيـب مراجعـه ميكنـد و از او نسـخه مـيگ
ـه  داروفروش دارو گرفته و آن را طبق دستور تناول ميكند.ولي از خدا ميخواهد ك
ــه طبيـب و شـناخت دارو بـه داروفـروش و خـاصيت  نيروي تشخيص بيماري ب
اثرگذاري را به دارو عنايت فرمايد كه در صورت فقدان يكي از ايــن سـه،او بـهبود 
ل، نه خود را بينياز از اســباب ميدانـد و نـه مسـتغني از  نخواهد يافت!انسان متوكّ
مسبب االسباب.او نه عالم را جدا از خدا ميبيند و نــه خـدا را جـدا از عـالم؛ بلكـه 
ــاعل اصلـي در عـالم هسـتي خداسـت!منتـهي خـدا، مشـيت و  معتقد است كه ف
خواستش به اين تعلّق گرفته كه تمام كارها را از طريق علــل و اسـباب بـه جريـان 
بيفكند.تندرستي را از طريق تشخيص طبيب و اثرگذاري دارو در بدن بيمار ايجــاد 
نمايد.نان را از طريق شخم زدن زمين و افشاندن دانه در دل خاك و آبياري كـردن و 

آنگاه آرد و خمير ساختن و در تنور آتش پختن به دست گرسنگان برساند. 
در قرآن كريمش ميفرمايد: 

ــما آن را  «آيـا هيـچ دربـارهي آنچـه كشـت ميكنيـد انديشـيدهايد؟آيـا ش
ميرويانيد يا ما ميرويانيم».١ 

                                                           
١ـ سورهي واقعه،آيات٦٣و٦٤. 
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«اگر بخواهيم، آن را[در دل خاك]ميپوسانيم...»! ١ 
 البتّه شما بايد دست به كــار حـرث] و كشـت بشـويد.زميـن را بشـكافيد و 
ــهي در دل خـاك  بذرافشاني و آبياري بنماييد.ولي ايجاد روح نباتي در پيكر آن دان
ــا فعـاليت شـما  رفته، كار شما نيست.آن از جانب ماست.اگر امداد غيبي ما همراه ب

ي نخواهيد برد.  نباشد، طَرفي نخواهيد بست و حظّ
ــيدهايد؟آيـا شـما آن را از ابـر نـازل  «آيا دربارهي آبي كه مينوشيد، انديش

ميكنيد يا ما نازل ميكنيم»؟٢ 

«اگر بخواهيم، آن را تلخ و شور ميسازيم...». ٣ 
ــد؟نـه آسـمان از آن شـما و نـه زميـن نوكـر جاننثـار  آنگاه شما چه ميكني
شماست! اگر بخواهيم نه از آسمان باران ميريزيم و نه از زمين آب ميجوشــانيم. 

آنجاست كه: 
ــا محـروم  «تعجبكنان ميگوييد بهراستي كه ما زيان كردهايم بلكه به كلي م

گشتهايم».٤ 

حاللطلبي از جملهي واجبات 
                                                           

١ـ سورهي واقعه،آيهي٦٥. 
] حرث: كشتكاري. 

٢ـ سورهي واقعه،آيات٦٨و٦٩. 
٣ـ همان،آيهي٧٠. 

٤ـ سورهي واقعه،آيات٦٥تا٦٧. 
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ــر  همدوش با دانشطلبي، حاللطلبي از مجراي كار را فريضه و واجب بر ه
مسلماني دانسته است. 

عبادت داراي ده جزء است و نــه جـزء از عبـادت دنبـال كـار رفتـن و تـأمين 

معيشت از مجراي حالل نمودن است. نماز صبح را كــه خوانديـد از ابتـداي روز بـه 

تحصيل رزق از طريق حالل بپردازيد! 

حضرت امام محمد باقر�فرموده است: 
ــه دربـارهي  «من مردي را كه در كار دنيايش تنبل باشد،دشمن دارم.كسي ك

دنيايش تنبل است،براي آخرتش تنبلتر خواهد بود».١ 

از حضرت امام كاظم�منقول است: 
(ِانَّ اَهللا لَيبغض الْعبد النواَم الفاِرَغ)؛٢ 

«خداوند، بندهي پرخواب بيكار را دشمن دارد»! 
آدم پرخور و پرخواب مبغوض خداوند است.بزرگان گفتهاند كم بخور،كـم 
بخواب و كم حرف بزن!در اين صورت است كه يك آدم درست و حسابي خواهي 

شد.قرآن كريم دربارهي مردان الهي فرموده است: 
ــاز  «آنها، مرداني هستند كه سوداگريهاي دنيا آنها را از ياد خدا و اقامهي نم

                                                           
١ـ كافي،جلد٥،صفحهي٨٥ . 

٢ـ همان،صفحهي٨٤ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٥٠

باز نميدارد و مشغولشان نميسازد...»! ١ 

نفرموده كه دنبال كسب و كــار و تجـارت نميرونـد!بلكـه فرمـوده اسـت 
ــدا غافلشـان نمـيگردانـد؛ در عيـن  تجارت و كسب و كار، آنها را از نماز و ياد خ
ــت از همـه  اشتغال به كسب و كار و تجارت، تا صداي اذان به گوششان رسيد، دس

كار خود بر ميدارند و سوي نماز و اطاعت امر خدا ميشتابند. 

عمر معين، رزق مقدر 
امام كاظم�فرمودند: 

ــان عقـل و خـرد نسـبت بـه دنيـا زاهـد و نسـبت بـه آخـرت  اي هشام! صاحب

ــالب و مطلـوب انسـان اسـت و هـم آخـرت و  راغبند!زيرا دانستهاند كه هم دنيا ط

ــالب او خواهـد بـود تـا  بنابراين فهميدهاند كه اگر كسي طالب آخرت باشد، دنيا ط

رزق مقدر او را به او برساند و اگر كسي طالب دنيا باشد،آخرت در طلب او خواهـد 

بود و مرگ به او خواهد رسيد و دنيا و آخرتش را تباه خواهد كرد.٢ 

در توضيح اين حديث شريف عرض ميشود: انسان به تقديــر خـدا مـدت 
عمر معيني دارد و طبعاً رزق مقدري هم به موازات مدت عمرش بايد به او برسد تـا 
آن مدت مقدر را زنده بماند.بنابراين، دنيا روي تقدير خدا دنبال انسان مــيدود تـا 
ـرگ را  روزي مقدر او را به او برساند.از آن سو آخرت هم در تعقيب انسان است تا م

                                                           
١ـ سورهي نور،آيهي٣٧. 

٢ـ كافي،جلد١،صفحهي١٨. 
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به او برساند و او بيش از مدت مقدر زنده نماند.پس اگر انسان در مدت عمــرش در 
ــوي  طلب آخرت باشد كه زندگي آنجا را رونق داده و آبادش كند،دنيا هم به هر نح
ـم  است خود را به او ميرساند و روزي مقدر او را به دستش ميدهد!در نتيجه، او، ه
بهرهي خود را از دنيا گرفته و هم به آخرت با رونق و آبادي رسيده است.اما اگــر در 
تمام مدت عمرش عليالدوام در طلب دنيا و در فكر رونق دادن به زندگي دنيـايش 
ــاي حـاصل نشـدهاش  باشد،در همان حال كه با حرص و ولع تمام به دنبال آرزوه
ــايياش رسـيده و نـه  ميدود،مرگ مقدر فرا ميرسد، در نتيجه، نه به آرزوهاي دني

زندگي آخرتش را تأمين كرده است. 
[...خِسر الدنيا َو الْآخرَة ذلك هو الْخسراُن الْمبِني]؛١  

«...در دنيا و آخرت زيانكار شده است و اين زيان آشكاري است». 

بدگماني به روزيرسان! 
(يا ابن آَدَم تفَرْغ لعباَدتي أملَأْ قَلْبك غني َو ال أكلْك إلَي طَلَبِك)؛٢ 

ـــه ديگــري  اي فرزنـد آدم! تـو بـه حقيقـت، بنـدهي مـن بـاش و از مـن ب
ــذارم.از  ي به كارت تو را وا نگ نپرداز.اطمينان به تو ميدهم كه بينيازت سازم و حتّ
ــاً ديـده ميشـوند  راهي كه هيچ احتمال نميدهي امر معاشت را تأمين نمايم.احيان
افرادي كه كار پر درآمدي ندارند اما زندگياشان خيلي ساده و آسان و بــي دردسـر 

                                                           
١ـ سورهي حج،آيهي١١. 

٢ـ كافي،جلد٢،صفحهي٨٣ . 
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ميگذرد. از آن طرف كساني هم ديده ميشوند كه شــغلهاي پردرآمـد دارنـد امـا 
ــود را  آسايش و آرامشي در زندگي ندارند! اينها همانها هستند كه خدا نظر لطف خ
ـد و  نن از آنها برداشته و آنها را واگذار به كارشان كرده كه عليالدوام بدوند و جان بِكَ

هيچگاه هم روي خوش از زندگي نبينند كه ذيل همان حديث فرمود: 
اي فرزند آدم!اگر مرا بــه حسـاب نيـاوري و تكيـه بـه كـار و كـارداني خـود 

بنمايي؛من هم قلب تو را پر ميكنم از اشتغال به دنيا و واگذار به كارت ميكنــم١ و از 

همه سو درهاي پيچيدگي در زندگي به رويت ميگشايم كه عليالــدوام بـدوي و 
ــاي فعـاليت  هيچگاه هم آسايش نبيني.چنان كه ميبينيم امروز دنيا،دنياي كار و دني
است.مردم همه در حال دوندگي و سرگرم فعاليت هستند.با حــرص و ولـع تمـام 
شب و روز ميدوند اما نه آسايش جسمي دارند و نه آرامش روحي!نه اعصاب آرام 
ــر  دارند و نه فكر بيدغدغه و بياضطراب!هميشه محتاجند و هميشه ناالن!دلها پ
شده از حب دنيا و كارها شده خدا و رزاق مردم!هر كسي چشم خود را به كار خـود 
ــد  دوخته و از كار روزي ميطلبد!!يكي ماشين را روزيرسان خود ديده و ميكوش
ــهي تـرازو  از زير چرخهاي اتومبيل نان خود را بيرون بكشد و ديگري چشم به كفّ
ـــان  دوختـه و يـارزاق مـيگويـد و...آنچـه كـه اصـالً بـه حسـاب نميآيـد، هم
ــي از دعاهـاي صحيفـه بـه خـدا عـرض  خداست!!امام سيدالساجدين�در يك

ميكند: 
                                                           

١ـ همان. 
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ــوِل الْـأملِ  (اللَّهم إنك ابتلَيتنا في أْرَزاقنا بِسوِء الظَّن َو في آجالنا بِطُ
حتي الْتمسنا أْرَزاقَك من عند الْمرُزوقني)؛١ 

ــوءظن[بـاور نداشـتن  «پروردگارا!تو ما را در روزيهايمان به بدگماني و س
ــو  اين كه روزي از جانب تو است]مورد آزمايش قرار دادهاي تا اين كه روزيهاي ت

را از روزيخوارانت طلب ميكنيم»! 

با اين كه خودت گفتهاي: 
ـي  ــمان اسـت٢ و حتّ رزق شما [و آنچه كه به آن وعده داده شدهايد] در آس

قسم خوردهاي كه: 
 است [و خالي از شـك قسم به پروردگار آسمان و زمين، اين وعدهي من حق»
ـك و  و ترديد]آنگونه كه سخن گفتن هر سخنگو در حين سخن گفتن حق[و خالي از ش

ترديد]است».٣ 

تأثير قرآن بر دل باصفا 
از اصمعي كه از ادباي معروف است نقل شده: 

ـود   من در بيابان ميرفتم.به مردي اعرابي(بيابان نشين)رسيدم كه سوار بر شتري ب

ــدا در  و نيزهاي در دست داشت. به من گفت: تو از كجا ميآيي؟گفتم:از شهري كه كالم خ

                                                           
١ـ دعاي٢٩. 

٢ـ سورهي ذاريات،آيهي٢٢. 
٣ـ همان،آيهي٢٣. 
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آن خوانده ميشود. 

گفت: از آن كالم ميتواني براي من بخواني؟! 

گفتم: بله و شروع كردم به خواندن سورهي ذاريات.تا به اين آيه رسيدم: 

[َو في السماِء ِرْزقُكُم َو ما توعدوَن]؛ 
«رزق شما در آسمان است...». 

او از شنيدن اين آيه تكان خورد و به فكر فرو رفت! 

ــدم.خـوب  پس از لحظاتي با چهرهاي برافروخته گفت:دوباره اين را بگو.آيه را خوان

ــدم از شـتر  گوش داد و گفت:اين كالم خداي ماست.گفتم:آري،اين كالم خداي ماست.دي

ــم  پياده شد و آن را نَحر] كرد و گوشتش را در ميان رهگذران تقسيم كرد و نيزهاش را ه

شكست و به راه افتاد!! عمالً نشان داد كه وقتي خــداي مـن عـهدهدار روزي مـن شـده، 

احتياجي به نيزه و شتر ندارم. 

ــن كـالم  من تعجبكنان به او مينگريستم و او ميرفت.با خود ميانديشيدم كه اي

خدا چه اثري در او گذاشت و او را دلگرم به وعدهي خدا كرد. 

اين ماجرا گذشت.در موسم حج كه مشغول طواف كعبه بودم، صــداي ضعيفـي بـه 

ــردي ضعيـف و الغـر انـدام و  گوشم رسيد كه كسي صدايم ميزند.توجه كردم و ديدم م

بيحال در پاي ديوار كعبه افتاده است.جلو رفتم و با دقّت در چهرهاش نگاه كردم. 

گفت: مرا ميشناسي؟ 
                                                           

حر: كشتن شتر همانند ذبح گوسفند.  ] نَ
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گفتم: تو همان نيستي كه در بيابان ديدمت؟! 

ـاي  گفت:آري، من همانم كه ديوانهي گفتارش شدم.ماجراها بر من گذشت و اينك پ

ديوار خانهاش افتادهام.كنارش نشستم. 

گفت: از آن سخنش كه آن روز براي من خواندي باز تتمهاي] داري؟ 

گفتم:آري.دنبالهي همان آيه را خواندم كه ميفرمايد: 

[فَو َربِّ السماِء َو ْاالَْرِض إنه لَحق مثْلَ ما أنكُم تنطقُوَن]؛  
«قسم به پروردگار آسمان و زمين كه وعدهي من حق است...». 

ــب! بنـدگـانش   او اين جمله را كه شنيد، نالهاي كرد و با حالي دگرگون گفت: عج

ــق اسـت و  وعدهاش را قبول نكردهاند ناچار شده براي آنها قسم بخورد كه وعدهي من ح

راست ميگويم.اين جمله را گفت و روي زمين افتاد.سه بار اين جمله را تكرار كرد و جــان 

سپرد!١ 

ــه آن  آري، اين نمونهاي از تأثير كالم خدا در دلهاي با صدق و صفاست.البتّ
ـاش  كار او ـ كه شتر را كشته و نيزهاش را شكسته و خود را از وسايل عادي تأمين مع
ـالم  تهيدست ساخته ـ كار درستي نبوده است!ولي حال اثرگيري از آيات قرآن و ك
خدا شرف و فضيلت بسيار بزرگ و قابل تقدير اســت.منتـها بـايد در محـدودهي 
ـان  حدود شرع و عمل به احكام دين آن را بارز ساخت.ولي تأسفآور اين كه ما چن

                                                           
] تتمه: دنباله. 

١ـ تفسير كشّاف،جلد٤،ذيل سورهي ذاريات،صفحهي١٧. 
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 ١٥٦

ي در جـان خـود مييـابيم كـه از شـنيدن اينگونـه  ــادّ دلبستگي به شئون زندگي م
ــم كـه آنـها را غـير قـابل بـاور  تحوالت روحي، آن چنان احساس سنگيني ميكني
ميانگاريم و از در انكار وارد ميشويم.البتّه اين نيز درست نيست و بــايد بـه خـود 

بگوييم: 
كار پاكان را قياس از خود مگير-------- گرچه باشد در نوشتن شير شير 

تنها قرآن كريم سند رسالت انبياء� 
ــر نبـوت و رسـالت هيـچ كـدام از  پيروان هيچيك از اديان آسماني، دليلي ب
پيامبران الهي ندارند جز امت اسالم پيرو حضرت محمد�كه از طريــق آيـت 
جاودانهي قرآن، ابتدا رسالت آسماني آورندهاش را و سپس رسالت انبياي ســلف 
را با آيات و معجزاتشان اثبات ميكند وگرنه دنياي مســيحيت مثـالً از چـه راهـي 
ميتوانند اثبات كنند كه عيسي بن مريم� پيــامبر مبعـوث از جـانب خـدا بـوده 
ــت  است؟تنها مطلب مسلّمي كه از طريق تاريخ متواتر قطعي به دست آمده اين اس
عاي نبوت كرده است.اين يــك  كه دوهزار سال قبل، شخصي به نام عيسي＂ مسيح ادّ
عاي خود صادق بوده يــا نـه؟آيـا او بـراي  م قطعي است اما آيا او در ادّ واقعيت مسلّ
عاي خود آيت و معجزه و امر خارقالعادهاي هم داشته يا نــه؟هيـچ  اثبات صدق ادّ

دليل متقَن] و قابل اعتمادي بر تحقّق اين دو مطلب در دست نيست! 

                                                           
] متقن: محكم و استوار. 
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تنها قرآن،اين سند دست نخــوردهي آسـماني اسـت كـه اِخبـار از نبـوت و 
رسالت عيسي＂ مسيح ميكند و ميگويد: 

[ما الْمِسيح ابن مريم إالّ َرسوٌل قَد خلَت من قَبله الرسلُ...]؛ ١ 
«مسيح پسر مريم[تنها هويت آسمانيش اين است كــه]رسـول و فرسـتادهي 

خداست و پيش از او نيز رسوالني آمده و رفتهاند...». 

ــه ميكنـد و  آنگاه عقايد انحرافي نصاري＂ دربارهي عيسي� را نقل وتخطئ
ميفرمايد: 

[لَقَد كَفَر الَّذين قالُوا إنَّ اَهللا هو الْمِسيح ابن مريم...]؛٢ 
ــدا همـان مسـيح پسـر  «به طور مسلّم كافر شدهاند آن كساني كه گفتهاند خ

مريم است...». 

«...نصاري＂ گفتند: مسيح پسر خداست...». ٣ 
گروهي او را خدا و گروهي پسر خدا ميدانستند و گروه ديگر، امرِنا معقــول 
ـــا، يكــي  تثليـث] را معتقـد بودنـد و مـيگفتنـد: خـدا سـه تـا و در عيـن سـه ت
ــتند و خـدا تكفيرشـان كـرده و  است.پدر،پسر،روحالقدس سه تايي يك خدا هس

فرموده است: 
                                                           

١ـ سورهي مائده،آيهي٧٥. 
٢ـ همان،آيهي١٧. 

٣ـ سورهي برائت،آيهي٣٠. 
] تثليث: سهگانگي. 
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 ١٥٨

[لَقَد كَفَر الَّذين قالُوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثَالثَة...]؛١ 
«به يقين كافر شدهاند آنها كه گفتهاند خدا سومين از سه تاست...». 
[...ال تقُولُوا ثَالثَةٌ انتهوا خيرًا لَكُم إنما اُهللا إله واحد...]؛٢ 

و در آيهي ديگر ميفرمايد: 
«...نگوييد[خدا]سه تاست! خودداري كنيد[از اين سخن]كه خير شــما در ايـن 

است؛همانا اهللا است كه معبود يگانه است...»! 

ــادي دربـارهي عيسـي�  حاال اگر نصاراي زمان بگويند خير ما چنين اعتق
نداريم كه او را خدا يا پسر خدا بدانيم و... ميگوييم ما كه قبالً گفتيم شما هيچ دليـل 
متقن قابل اعتمادي راجع به شــخصيت عيسـي� و معتقـدات نصـاراي پيشـين 
نسبت به عيسي در دست نداريد.تنها محور معتَمد در اين باب، قرآن است و بس! و 
ــه معرفـي ميكنـد و  شما منحصراً بايد از زبان قرآن بشنويد كه عيسي� را چگون

اعتقادات باطل يهود و نصاري＂ را دربارهي او چگونه بيان مينمايد. 
مات در  ــيح از مسـلّ عجيب اينكه مسئلهي مصلوب] شدن و كشته شدن مس
آيين مسيحيت به حساب آمده و شكل صليب و دار، شعار بارز كنونيشان ميباشـد 
و اساساً بر حسب گفتهي اهل تحقيق، از انــاجيل چـهارگانـهي كنونـي مسـيحيان 

                                                           
١ـ سورهي مائده،آيهي٧٣. 

٢ـ سورهي نساء،آيهي١٧١. 
] مصلوب: به دار آويخته شدن. 
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ــراي ارشـاد و  استفاده ميشود كه آنها عيسي را به عنوان پيامبري كه از جانب خدا ب
ــه  هدايت بشر آمده باشد نميشناسند!! بلكه او را پسر خدا و يكي از خدايان سهگان
ــود و بـا  ميدانند كه هدف اصلي از آمدن او به اين جهان، اين بوده كه فداي بشر بش

كشته شدنش گناهان آدميان را بشويد و آنها را از عذاب جهنّم برهاند! 
عايي، او را ميستايند و خــود را  بنابراين، آن عيسي و مسيحي كه مسيحيان ادّ
منتسب به او ميدانندـ از نظر قــرآن ـ اصـالً وجـود خـارجي نـدارد!آن عيسـي و 
مسيحي كه قرآن نشان ميدهد پيامبري از پيامبران خدا بوده و از مادرش مريــم� 
ــالتش، آيـات و  بدون پدر، از دَم روحالقدس متكون شده و براي اثبات منصب رس
خوارق عاداتي از قبيل سخن گفتن در گهواره و زنــده كـردن مردههـا و...داشـته و 
ــاال رفتـه اسـت و از  سرانجام، مصلوب و مقتول نشده بلكه به ارادهي خدا به عالم ب
ر يعني بشارت دهنده به آمدن رسـول  خصايص ممتاز وي از نظر قرآن اينكه او مبشّ

اهللا اعظم حضرت محمد�بوده است كه ميفرمايد: 
ــه عيسـي بـن مريـم گفـت: اي بنياسـرائيل!مـن  «به ياد آور اين مطلب را ك
فرستادهي خدا هستم به سوي شــما، در حـالي كـه حقّيـت تـوراه． پيـش از خـودم را 

تصديق ميكنم و به آمدن رسولي بعــد از خـودم كـه نـامش احمـد اسـت بشـارت 

ميدهم...». ١ 

پس ما مسلمانان پيرو قرآن، آن عيسايي را به پيامبري و رسالت از جانب خدا 
                                                           

١ـ سورهي صف،آيهي٦. 
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 ١٦٠

ر رسالت احمد محمد�است.  ميشناسيم كه مبشّ
 در واقع، عيسوي و مسيحي واقعي ما هستيم كه بشارت حضرت مســيح� 
را تصديق كرده و به رسالت حضرت احمد�معتقد گشتهايم و دين مقـدس او 
ــر بـودن حضـرت مسـيح را تصديـق  را كه اسالم است پذيرفتهايم؛نه آنان كه مبشّ
نكرده و رسالت حضــرت احمـد�را نپذيرفتـهاند و متديـن بـه ديـن اسـالم 

نشدهاند. 
اين كالم قاطع خداوند حكيم را از قرآن كريمش بشنويد كه نحوهي برخورد 

مسلمانان را با نصاري＂ در هر زمان مشخّص ميكند. 
«بگوييد ما ايمان آوردهايم به خدا و به آنچه به ما نازل شده[قرآن]و آنچه به 
موسي و عيسي و پيامبران ديگر از سوي پروردگارشان داده شده است.مــا جدايـي 

در ميان آنها قائل نميشويم[همه را پيامبران مبعوث از جــانب خـدا ميدانيـم]و در 

برابر فرمان خداتسليم ميباشيم.حال،اگر آنها هم به آنچــه شـما ايمـان آوردهايـد 

ــها كتـاب هدايـت در  ايمان بياورند[محمد�را به عنوان خاتماالنبيا و قرآن را تن

ــهاند[و بـه صـراط مسـتقيم حـق افتـادهاند]و اگـر  زمان حال بشناسند]هدايت يافت

سرپيچي كنند[و معتقدات شما را نپذيرند]از حق جدا شده و در نقطهي مقابل شــما 

قرار گرفتهاند...». ١ 

چرا اي مديران سيماي جمهوري اسالمي! كليســا و مسـجد را در صفحـهي 
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيات١٣٦و١٣٧. 
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تلويزيون طوري نشان ميدهيد كه مردم چنين گمان كنند كه هر دو جا، معبد اسـت 
ـادت  يكي معبد نصاري＂ و ديگري معبد مسلمانان است!گروهي در كليسا خدا را عب
ــه خـدا  ميكنند و گروهي در مسجد!هر دو گروه در راه حق حركت ميكنند و رو ب
ميروند!آيا اين خيانت در ارائهي راه ديانت نيست؟ هم خيانت به مسيحيان اســت 
ـانت  كه آنها را در گمراهي نگه داشتن و از شناخت راه حق بازداشتن است و هم خي
به نسل جوان و ناآگاه از مسلمانان است كه مسيحيت و اسالم را دو راه همگــون از 
ي  ــن شـبههافكني را در مـورد شـيعه و سـنّ دين حق ميپندارند!چنان كه نظير همي
ـيع و  داريم!!آنجا هم برنامهها را طوري ارائه ميدهند كه بيخبران گمان ميكنند تش
ــالي  تسنّن، دو مذهب حق از دين اسالم است و هر دو، حركت در مسير حق .در ح
كه چنين نيست و در واقع، دو مسير جدا از يكديگرند؛يكي حــق اسـت و ديگـري 
ــذ شـده باشـد و  باطل!دين حق آن ديني است كه از مكتب اهل بيت رسول�اخ

غير آن باطل است و نجاتبخش انسان نخواهد بود! 

حج مقبول 
ــراوان داشـت و موجبـات  زمان سابق كه سفر به اماكن دور، دشواريهاي ف
رفاه اينگونه كه اكنون هست فراهم نميشد، طبعاً كسي كه بــه قصـد حـج از خانـه 
قات در قلبش پيدا ميشد و تحمـل  بيرون ميرفت، نوعي انقطاع قهري از تمام متعلّ
ــت و بـراي  ات چند روزه و بلكه چندين ماههي راه نيز از دلبستگيها ميكاس مشقّ
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 م برسـد، در حـدــت محـر دل دادن به خدا آماده ميساخت و تا به مكّه و زيارت بي
ــا نزديـك  خود، صفا و لطافت روحي خاصي به دست آورده بود؛اما اكنون كه راهه
 شده و موجبات رفاه در سفر از هر جهت فراهم گشته است. آقا يا خانم عــازم حـج
پس از چند ساعت نشستن در هواپيما و پذيرايي مناسب، خود را در مكّه ميبينـد و 
از حيث غذا و مسكن هم پذيرايي كامل ميشود و با همان دلبستگيها كه به شــئون 
هم لبيك ميگويد و بدون هيچگونه تحمل زحمت و انقطاع از  دنيوي دارد،لبيك اللّ
دنيا و پيوستگي به خدا، به خانه بر ميگــردد در نتيجـه هيـچ بـهرهاي از ذكـر خـدا 

نميبرد و طرفي از موجبات سعادت اخروي نميبندد! 
امام سيدالساجدين�از آن مردي كه از سفر حج برگشته بود پرسيد: آيا ميقــات 

رفتي و آنجا از لباس خود بيرون آمده و جامهي احرام پوشيدي و لبيك گفتي؟ 

گفت: بله. 

ــه مـن آمـدهام از  فرمود: آيا فكر كردي و فهميدي كه معناي آن كارت اين است ك

ــدا و دعـوت خـدا جـواب لبيـك  لباس معصيت بيرون بيايم و لباس طاعت بپوشم و به ن

بگويم؟ 

گفت: نه،اين مطلب به فكرم نرسيد! 

ـائد]  فرمود: آيا هنگام طواف بيت و مصافحه] با حجراالسود توجه داشتي كه از مك

                                                           
] مصافحه: دست در دست هم دادن. 

] مكائد: حيلهگريها. 
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شيطان و نفس اماره گريخته و خود را به پناه خدا افكندهاي و با او مصافحه كردهاي؟ 

گفت: نه،اين توجه را نداشتم. 

ــم و  فرمود: آيا در سعي بين صفا و مروه اين نيت در تو بود كه بين خوف و رجا و بي

ــه مقبـول يـا  اميد نسبت به قبول اعمال خود در پيشگاه خدا قرار گرفتهاي و نميداني ك

مردود درگاه خواهي شد؟ 

گفت: نه،اين نيت در من نبود. 

ــرار اعمـال حـج مـيپرسـيد، او  خالصه هر چه امام�از او راجع به معاني و اس

ميگفت: نه نميدانستم،متوجه نبودم. 

ــول درگـاه خـدا باشـد ـ  امام�فرمود:پس تو در واقع،حجي ـ كه سازنده و مقب
انجام ندادهاي! 

حكيم ناصرخسرو علوي نيز اين مضمون را به نظم آورده است و ميگويد: 
حـاجـيان آمدنـد بـا تـعـظيـم--------شاكر از رحـمت خداي رحيم  
مـرمـرا در مـيـان قـافـله بـود --------دوستي مخلص و عزيز و كريم 
تي ------- ز اين سفر كردن به رنـج و به بيم  گفتم او را بـگـوي چون رَس

چون همي خواستي گرفت احرام-----چه نيت كردي اندر آن حريمِ كريم 
دي ------- هـر چـه مـادون كـردگار كريم  جمله بر خود حرام كرده ب

گفت نـي گفتـمش زدي لبيك -------از سـر عـلـم و از سـر تعـظـيم 
مي شنيدي نداي حق و جواب-------- بـازدادي آن چـنان كه داد كليم 
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 ١٦٤

ــو، در واقـع اجـابت آن دعـوت  فهميدي كه خدا دعوتت كرده و اين لبيك ت
است. 

گفت از اين باب هر چـه گفتي تو------مـن ندانستهام صحيح و سقيم 
گفتم اي دوست پس نكردي حج------ نشـدي در مـقام مـحـو، مقيم 
رفـتـه و مـكّه ديـده آمــده بــاز------محـنت باديـه خريـده به سيم 

ـادي  پول داده و رنج بيابان خريده و آمده است!غرض اصلي از تمام اعمال عب
ما ذكر خداست و موالي ما اميرالمؤمنين�فرموده است: 

«ذكر، دو گونه است؛ذكر خدا به هنگام مصيبت[كــه جـزع نكنـي و راضـي بـه 
ــو  قضاي خدا باشي]و برتر از آن ذكر خدا هنگام پيش آمدن كاري كه خدا آن را بر ت

حرام كرده است و ياد خدا مانع انجام آن گردد»!١ 

نياز شديد ما به موعظه 
در همه جا و در همه حال آدمي ياد خدا كرده و امر و نهي خــدا را در افكـار و 
ــان  اخالق و اعمالش رعايت بنمايد.دل وقتي خدايي شد،تمام اعضا و جوارح انس
ــدا اجـازه ميدهـد!گـوش  خدايي ميشود!چشم نگاه نميكند مگر به جايي كه خ
نميشنود مگر صدا و سخني را كه خــدا رضـا ميدهـد!اقـدام بـه كسـب و كـاري 
ــا او معاشـرت كنـد از ديـدن  نميكند، مگر به تبعيت از مقررات خدا باشد!هر كه ب

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٤٨٤(ذكر). 
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 ١٦٥

ــد و  رفتار و گفتارش ميفهمد كه او يك انسان الهي است.در اين فضا اگر شب باش
ــهمند كـه در داخـل ايـن فضـا  چراغ، روشن، رهگذران از روشنايي پنجرهها ميف
چراغي روشن است. اعضا و جوارح ما هم پنجرههايي هســتند كـه وضـع فضـاي 
جان و قلب ما را نشان ميدهند و نوراني يا ظلماني بودن جان ما را فاش ميسازند. 
ما بايد اقرار به اين نقيصه داشته باشيم كه چراغ روشنگر [ذكراهللا] در فضاي 
ــار نـور آن از پنجرههـاي  قلب ما آن چنان كه الزم است؛روشن نشده است! و لذا آث
ـا  اعضا و جوارح ما نمايان نميباشد و اين از آن جهت است كه مظاهر فريبندهي دني
ــيان بـرده و  ي؛ دلهاي ما را ربوده و خدا و آخرت را پشت پردهي نس و زندگي مادّ
آنچه كه ما را در مسير زندگي به حركت در ميآورد، دلبستگي به دنياست نه ذكــر و 
ــم و الزم اسـت حداقـلّ  ياد خدا!! و از اين رو است كه ما شديداً نياز به موعظه داري
ــه  ر بنشينيم كه تكانمان داده و بيدارمان كنند آنگونه ك هفتهاي يكبار پاي مواعظ مؤثّ
ــم، بـه مراتـب  هفتهاي يكبار احتياج به حمام داريم كه بدن را از آلودگيها پاك كني
بيش از اين، نياز به محافل وعظ و نصيحت داريم كه روح و جان ما را از آلودگيهــا 

كه از اين محيط پر از آلودگي گرفته است تطهير و تنظيفمان نمايند! 
امام اميرالمؤمنين�به فرزند بزرگــوارش امـام مجتبـي�ميفرمـايد: اي 

فرزند عزيزم! 
(أحيِ قَلْبك بِالْموعظَة)؛١ 

                                                           
١ـ نهجالبالغهي فيض،نامهي٣١. 
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 ١٦٦

«قلبت را با موعظه زنده كن»! 
ــه لغزشـند،  با آن كه اينجا گوينده و شنونده هر دو امامند و معصوم از هرگون
ــايد دل را بـا شـنيدن  ولي براي نشان دادن اهميت موعظه در زندگي انسان ميفرم
ــي  موعظه زنده نگهدار؛آنگونه كه بدن اگر بدون غذا بماند ميميرد، دل هم اگر مدت
ــاد خـدا و افتـادن در گورسـتان  بدون موعظه بماند ميميرد!مرگِ دل از غفلت از ي
ـم و  دوستداري دنياست.آنگاه ما را ببينيد كه اصالً خود را نيازمند به موعظه نميبيني
از واعظان نيز انتظار شنيدن حرفهاي تازه داريم و از استماع مواعظ مكرر اظــهار 
ــوردالن  ماللت ميكنيم و حال آن كه موعظه بايد تكرار شود تا در جان نفوذ كند! ك
ــد حرفهـاي تـازه بزنيـد.شـما همـان افسـانههاي  از كافران، به پيامبران ميگفتن

پيشينيان را تكرار ميكنيد! 
تي است -------كه از آن در حق شناسي آفتي است  انبيا گفتند در دل علّ

ر ميكنيـد!!آدم  دلهاي شما بيمار است كه از شنيدن سخنان حق احساس تنفّ
مريض از بهترين غذا نفرت دارد و از بوي آن مشمئز ميشود!آنگاه عيب و نقـص را 
در مواد غذا و آشپز آن ميداند!در صورتي كه هم مواد غذا سالم اســت و هـم آشـپز 

ماهر است. 
تي اسـت ------كه از آن در حق شناسي آفتي است  انبيـا گـفتند در دل علّ
دفع علّت كن چو علّت خوشود -*----هـر حـديث كهـنه پيشت نو شود 
ــهي از  در نهجالبالغهي شريف آمده است كه امام اميرالمؤمنين�اين جمل
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 ١٦٧

موعظه را نه يك بار و دو بار،بلكه مكرراً به اصحاب خود ميفرمود.در ميانشان نــدا 
ميكرد و صدا ميزد اي ياران! 

«آمادهي رفتن باشيد! خدا شــما را رحمـت كنـد.فرمـان كـوچ و حركـت در 
ــاعت و  ميانتان صادر شده است.دلدادگي به دنيا را كم كنيد!با توشهي شايستهي[ط

ــرا سـر راهتـان گردنـهي  بندگي] كه در دسترس داريد به سوي خدا بازگرديد.زي

ــها وارد شـويد و  ناهموار و منزلهاي ترسآور هولناك هست كه ناگزير بايد بر آن

در آنها توقّف كنيد! پس عالقههاي دنيا را از خود دور كنيد و با توشهي تقــوا خـود را 

توانا سازيد».١ 

شروط كافران براي مسلمان شدن 
سـران مشـركان در مسـجدالحرام كنـــار كعبــه اجتمــاع كردنــد و دنبــال 

ــته مـترصّد  پيامبراكرم�فرستادند كه در جمعشان حاضر شود؛آن حضرت نيز پيوس

ــع  اين بود كه جمعيتي باشد و او حرف خود را بزند؛شايد در دلي بنشيند.از اين رو در جم

آنها حاضر شد. 

ــو ميخواهيـم؛اگـر انجـام دادي ايمـان  آنها گفتند: ما يكي از اين سه كار را از ت

ميآوريم.اين كوههاي اطراف مكّه را به حركت درآور و آنها را به جاي ديگري منتقل كن تا 

زمينِ صاِف قابل زراعت داشته باشيم! يا زمين را قطعهقطعه كن و نهرهاي آب از آن جاري 

                                                           
١ـ نهجالبالغهي فيض،خطبهي١٩٥. 
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 ١٦٨

ساز! يا مردههايي از نياكاِن ما يا نياكاِن خودت را زنده كن كه با ما حرف بزنند. 

در اين موقع اين آيه بر رسول خدا� نازل شد كه اعتنايي بــه ايـن سـخنان 

ننما.اينها ايمان نخواهند آورد. 

ـردد  اگر به وسيلهي اين قرآن كوهها حركت داده شود يا زمين قطعهقطعه گ

يا مردهها به سخن درآيند، اينها ايمان نخواهند آورد!(به اصطــالح ادبـي؛ جـواب 

[لو] در تقدير است كه لما امنوا). 
«بلكه تمام كارها بسته به اراده و خواست خداست». 

يعني علّت ايمان نياوردن اين مردم كمبود آيت نيست!آيت از جانب خدا بــه 
قدر كافي آمده است و علّت اصلي آن، نخواستن خود مردم اســت كـه تصميـم بـر 
عدم تسليم دارند.در اين صورت، خدا هم آنها را به حــال خودشـان رهـا نمـوده و 
ــت از  طبعاً سر از ضاللت در ميآورند و از روي بهانهگيري، مطالبهي آيت دنبال آي

پيامبر خدا� مينمايند. 

پاسخ به شبههي مخالفان شيعه 
ـا روي  مخالفان در مذهب، يا بر اساس جهل و بيخبري از معتقدات شيعه و ي
هم به شــرك و غلـو ميكننـد و مـيگوينـد  غرضورزيهاي تعصبآميز، ما را متّ
ــالقيت و رازقيـت و شفابخشـي بيمـاران  شيعيان،امامان خود را شريك خدا در خ
ـه ـ  و...ميدانند در صورتي كه ما هميشه فرياد ميزنيم ما جز ذات اقدس اهللا ـ جلّ جالل
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ــه هيـچ صفتـي از صفـات كمـال  هيچ موجودي را در حد ذات خودش، متّصف ب
 ــق نميدانيم و معتقديم كه هر موجودي هر صفت كمالي كه دارد، از ذات اقدس ح
به او عنايت شده و او در محدودهي اذن و عنايت خدا ميتواند اثــرگـذار در عـالم 
باشد.اگر چه آن اثر، خالقيت و رازقيت و شفابخشي بيماران باشــد.همانگونـه كـه 
ــوده  ذات اقدسش حضرت مسيح�را خالق و شفابخش بيماران نشان داده و فرم

است: 
«به يادآور هنگامي را كه خدا به عيسي بن مريم گفت:به ياد آور نعمتم را كــه 
ــردي و  ل چيزي به صورت پرنده خلق ميك به تو دادم...و هنگامي كه به اذن من از گ

ــخص مبتـال بـه  در آن ميدميدي و به اذن من پرندهاي ميشد و كور مادرزاد و ش

ـــن زنــده  بيمـاري پيسـي را بـه اذن مـن شـفا مـيدادي و مـردگـان را بـه اذن م

ميكردي...». ١ 

ـارهي  حال، همانطور كه اعتقاد ما پيروان قرآن به حكم صريح خود قرآن درب
حضرت مسيح�به اين كه او به اذن خدا پرنده را خلق ميكرده و بيمــاران را شـفا 
ــاد مـا  ميداده و مردهها را زنده ميكرده است، شرك و غلو نيست، همين طور اعتق
ــير  شيعيان دربارهي امامانمان�نيز كه به اذن خدا نقش شير در پرده را مبدل به ش
ندهاي بسازند و بيماران را شــفا داده و مردههـا را زنـده كننـد و... اعتقـاد  زنده و درّ

مشركانه و افراطي نخواهد بود؟! 
                                                           

١ـ سورهي مائده،آيهي١١٠. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٧٠

ــد بـر اينكـه  منتهي＂ شما اين حق را خواهيد داشت كه از ما مطالبهي دليل كني
امامان�از كجا مأذون از جانب خدا در اين گونــه تصرفـات كـه از آن تعبـير بـه 
ــاب وسـيعي از روايـات معتـبر از  واليت تكويني ميشود بودهاند؟اينجاست كه ب
ـود  دي＂�همراه با ادلّهي عقليه پيشروي ما باز ميش هي هو ائم�رسول خدا
و ما را با عظمت و رفعت مقام آسماني آن مظــاهر علـم و قـدرت حضـرت خـالق 

حكيم آشنا ميسازد. 
ـه  هم ساختن ما ب ل حرف جاهالنه يا مغرضانهي خود را در متّ پس شما بايد اوّ
ــل بـراي واليـت تكوينـي آن  شرك و غلو پس بگيريد و سپس به فكر مطالبهي دلي
بزرگواران� از جانب خدا باشيد كه اين يك روش عقالني و قــابل تقديـر هـم 

هست و پاسخهاي قانعكننده نيز به شما داده ميشود. 
در يكي از سفرها، شتر پيامبراكرم�گم شد؛فرمود: بگرديد و آن را پيدا كنيد. 

از اين جريان، منافقين دستاويزي به دستشان رسيد و گفتند: عجيب اســت!او از آسـمان 

خبر ميدهد، اكنون شترش گم شده نميداند كجاست! 

آن حضرت از جريان آگاه شد و فرمود:شتر من در فالن دّره ايستاده و افسارش بــر 

ــودم  گردنش است؛برويد و بياوريد.يعني آنجا كه گفتم كجاست، بر اساس مخلوق بودن خ

ـا از  گفتم؛چون من هم از نظر مخلوق بودن، مثل شما هستم و از هيچ چيز آگاهي ندارم! ام

آن نظر كه مشمول اذن خدا ميشوم، از همه چيز آگاه ميگردم. 
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درسهايي از حج ابراهيمي 
اگر ابراهيم خليل�آنگونه در مقام رضا و تسليم ايســتاد كـه فرزنـد دلبنـد 
ــارد بـر حلقـش  خود را به صورت روي زمين خواباند و براي جلب رضاي خدا ك
كشيد، او دفعتاً كه چنين نشد؛ بلكه پس از طي مراحل عبوديت توأم با اخـالص، آن 
مقام اعال را به دست آورد.او راستي به ميقات رفــت و جامـهي احـرام پوشـيد و از 
ــه  هم لبيك"گفت و قدم به وادي عرفات نهاد و در مشعرالحرام ب صميم دل"لبيك اللّ
آن درجه از درك و شعور الهي ارتقا يافت كه غير خدا هرچــه و هـر كـه هسـت در 
نظرش غير قابل دلبستگي آمد و سرانجام در قربانگاه منا،آستين باال زد و كارد برنده 

بر حلق فرزندش كشيد و گفت: 
[إني َوجهت َوجهِي للَّذي فَطَر السماواِت َو ْاالَْرَض حنِيفاً َو مــا أنـا 

من الْمشرِكني]؛١  
آنجا بود كه نداي قبول از جانب محبوب به گوشش رسيد: 

[َو ناَديناُه أْن يا إبراهيم$ قَد صدقْت الرْؤيا...]؛ 
ــو اي ابراهيـم كـه چـه خـوب بنـدگـي كـردي و امتثـال فرمـان  «آفرين بر ت

نمودي...»! ٢ 

                                                           
١ـ سورهي انعام،آيهي٧٩. 

٢ـ سورهي صافات،آيات١٠٤و١٠٥. 
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ــا كـدام يـك از مناسـك حجمـان صبغـهي] ابراهيمـي دارد.آيـا  حال آيا م
احراممان واقعاً احرام و لبيكمان لبيك است؟!او كه ما را دعوت به شناختن خــود و 
انس گرفتن با خودش كرد و در مهمانسراي عرفات در دامن جبل الرحمه． بــر سـر 
سفرهاش نشانيد، آيا ما راستي آن ميزبان را شناختيم و طعمي از غذاي خاصي كه در 
ــم، هيـچ  سفرهاش نهاده بود چشيديم؟!آيا در قربانگاه منا كه سر گوسفند ميبريدي
ــل وجودمـان بـا  انديشيديم كه اين كار رمزي است از كشتن نفس اماره كه در داخ
وسوسههاي شيطانيش ما را به گناه وا ميدارد و از خدا دورمان ميسازد؟اوست كه 
بايد كشته شود و راهمان به سوي خدايمان بازگردد وگرنه گوسفند بيزبان كــه راه 

به سوي خدا را به روي ما نبسته است تا با كشتن آن راهمان باز شود. 
امام صادق�فرمود: 

«هنگام ذبح قرباني، گلوي هواي نفس و طمع را قطع كن».١ 
و همچنين ميفرمود: 

از زير بار حقوقي كه از ديگران به گردن داري بيرون بيــا٢ و بـا ذِمـهي پـاك 

ـي  الناس رو به خدا ببر!اينها درسهايي است كه به ما ميدهند تا نورانيت گشته از حقّ
ــا را بـه عـالم قـرب خـدا  الل اعمال و مناسك حج بر فضاي جانمان بتابد و م از خ

                                                           
] صبغه: رنگ. 

١ـ مصباح الشّريعه．،باب٢١. 
٢ـ همان. 
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برساند.اميدواريم اين درسها را بياموزيم. 

يك درس جالب خداشناسي 
تحقيقات ارزندهي دانشمندان علوم طبيعي كه قسمت عمدهي عمر خــود را 
ــها را از  در مطالعهي زندگاني حشرات و جانوران گذراندهاند و تطورات حياتي آن
جهات مختلف، مورد دقّت قرار داده و نتيجهي تحقيقات خــود را بـه قلـم آورده و 
ــم  كتابها نوشتهاند، در طريق خداشناسي و پي بردن بهوجود مدبري عليم و حكي
ـت  ر است و نشان ميدهد كه ارادهاي توأم با علم و حكمت و رأف در عالم، بسيار مؤثّ
و رحمت، در عالم حكومت ميكند كه تمام موجودات در پرتو نور هدايت و تدبير 

او رهبري ميشوند. 
از يكي از دانشمندان حشرهشناس نقل شده: 

ـوزادش   حشرهاي است به نام آموفيل كه هر چند خودش علفخوار است اما ن
ــن حيـوان، آن كرمهـا را نيـش  در ابتدا بايد از كرمي مخصوص تغذيه شود و لذا اي
ميزند و با سم مخصوص خود آنها را بيحس ميكند آن هم به گونهاي كه نمــيرند 
ـال  تا وقتي كه تخمهاي حشره به عرصه رسيدند بتوانند از آن كرمها تغذيه شوند!ح
ــاج  آنچه شايان تأمل است اين كه اين حيوان اوّالً از كجا پي برده كه نوزادان او محت

رمند با اين كه خودش علفخوار است!  به غذاي ك
ما با اينكه انسانيم و داراي عقل و فكر و شعور، اگر نديــده بوديـم كـه نـوزاد 
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آدمي ابتدا شيرخوار است، هرگــز نميدانسـتيم كـه مـا خودمـان ابتـدا شـيرخوار 
بودهايم؛زيرا االن خود را گوشتخوار و گياهخوار ميبينيم.پس اين حيوان بيعقل 

و فكر، از كجا پي برده كه نوزادش كرمخوار است. 
ن ميشـوند و بـه كـار  ــا بمـيرند؛ متعفـّ ثانياً از كجا ميداند كه اگر اين كرمه

تغذيهي نوزادان نميخورند. 
 ثالثاً از كجا فهميده است كه اگر اين كرمهــا بـه قـدر كـافي بيحـس و فلـج 
نشوند، به حال آمده فرار ميكننــد و در نتيجـه نوزادهـا، بيغـذا ميمـانند و تلـف 
ميشوند.از چه راهي و به چه وسيلهاي بــه ايـن مطـالب هدايـت شـده اسـت كـه 
ـه  كرمهاي مخصوصي تهيه ميكند و بعد طوري آنها را نيش ميزند كه نه بميرند و ن
ـن  ا به قدر كافي فلج باشند تا در وقت معيبه حال آمده، فرار كنند؛بلكه زنده بمانند ام
به كار تغذيهي نوزادان، بخورند.آيا اين نظم عجيب در زندگاني حيوانات بيعقــل 

و فكر، كاشف از وجود خدايِ نظمبخش حياتآفرين نميباشد؟آري: 
[...َربنا الَّذي أعطي كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدي]؛١  

«...پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه در خلقتــش [الزم] 
بوده داده است و سپس او را [در راه رسيدن به هــدف از خلقتـش] هدايـت كـرده 

است». 

                                                           
١ـ سورهي طه،آيهي٥٠. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٧٥

كائنات تسليم ارادهي خالّق حكيم 
ــليم ارادهي حضـرت  تمامي موجودات، بدون اينكه خود، متوجه باشند،تس
ق حكيمند.به فرمان او ميجنبند و به فرمان او ميخوابنــد، بـه فرمـان او زنـده  خالّ
ـان  ل به فرمان او زيبا و دلربا ميشود و بلبل به فرم ميشوند و به فرمان او ميميرند.گُ
او عاشق شيداي گل ميگردد.آيا اين جذّابيت زنان نسبت به مــردان و مجذوبيـت 
ــذاب، بـهوجود آمـدن فرزنـدان و  مردان نسبت به زنان و حاصل اين جذب و انج

ابقاي نسل بشر، از چيست و به فرمان كيست؟! 
ــد و مـردان بـه ميـل و ارادهي  آيا زنان، به ميل و ارادهي خود، دلربايي ميكنن
ـاه  خود دلداده ميشوند؟در حالي كه هم زنان از رنج مادران آگاه و از دردهاي جانك
لع.پس چرا اين درد و رنجهــا  زايمان باخبرند و هم مردان از مصائب عائلهداري مطّ
ـان آن  را با جان و دل ميخرند؟آيا به ميل و ارادهي خود دركارند يا خير، همه به فرم
ــليمند.او  فرماندهِ مقتدر عالم هستي در جريانند و در برابر خواست و ارادهي او تس
ــهار بـر آدميـان از مـردان و زنـان  است كه غريزهي جنسي را همچون فرماندهي ق
ــذاب از جـانب او صـادر ميشـود از جـا  مسلّط كرده كه وقتي فرمان جذب و انج
الَمر با هم مزدوج گشته و در ابقاي نسل  ميجهند و به سوي هم ميشتابند و امتثاالً ل

بشر ميكوشند. 
فرماندهِ ديگري به نام گرسنگي و غريزهي نان و گوشــتطلبي را مسـلّط بـر 
آدم كرده كه تا فرمان او صادر نشده است، آدمي فيــس و افـادهاي دارد و خـود را از 
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ـان از  بع و بينيازم. ولي همين كه گرسنه شد و فرم همه كنار ميكشد كه من، منيعالطّ
سوي غريزهي نان و گوشتطلبي صادر گشت، دفعه．ً از جا ميپرد و افتان و خـيزان 
ــير  به سمت نانوا و قصاب ميدود و آنها را چون بت ميپرستد!وقتي هم خورد و س
شد، باز دستي به سبيل ميكشد و گردن شق ميكند كــه كنـار برويـد؛گردوخـاك 
نكنيد! ولي هنوز چند ساعتي نگذشته كه فرماندهِ ديگــري بـه نـام قـوهيِ دافعـه از 
ـار  حشاء، فرمان تخليه صادر ميكند كه برخيز اي نوكر جاننث درون معده و اَمعاء و اَ
بدو به سمت مستراح(ببخشيد توالت)نخالهها را خالي كن و جا بــراي مـوادّ آتيـه 
ــر كنـار سـفرهي رنگيـن هـم  آماده كن!مگر ميتواند بگويد كه چرا و براي چه،اگ
نشسته يا ميان رختخواب نرم هم خوابيده باشد بلندش ميكنند و با عجله و شــتاب 

به سمت بيتالتّخليهاش ميدوانند!! 
آري، از هر طرف فرماندهان مقتدر، آدمــي را احاطـه كـرده و تحـت فرمـان 
ــه ايـن سـو و آن سـو ميدواننـد و بـراي اينكـه او را در  گرفتهاند و يك عمر او را ب
ــودش رهـا ميكننـد و او  صحنهي امتحان به خودش بشناسانند، يك دم به حال خ
ــا بـه  خود را فاعل مختار و فعال مايشاء ميپندارد؛دَم ديگر مستأصلش ميسازند ت

خود بيايد و بيچارهگياش را فراموش نكند. 
بار ديگر به حال توانايياش ميآورند و باز به استيصالش ميكشانند تــا يـك 
روز، آخرين فرمان از سوي فرماندهِ مرگ حضرت عزرائيل�صادر ميشود كــه 
همه چيزت را بريز و بدن را هم بيفكن!بدو به عالم برزخ كــه صحنـهي امتحـان بـه 
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ــي تـو از ايـن آمـدن و رفتنـت چـيزي نفـهميدي و درك حقيقـت  پايان رسيد.ول
نكردي!الحال مردود و محروم و تهيدست از همــهي كمـاالت انسـاني، بـرو بـه 

دارالحساب و دارالجزاء. 
[...أال ذلك هو الْخسراُن الْمبِني]؛١  

نگاهي به داستان اصحاب كهف 
اصحاب كهف ـ كه داستانشان در قرآن آمده اســت ـ دسـت از تمـام شـئون 
ـها را  دنيوي خود برداشتند و در دامن كوهي خود را به دامن خدا افكندند.خدا هم آن
لِ خود قرار داد.در مقام تقدير از اسالم و تســليم  به گونهاي شگفتانگيز تحت تكفّ

اختياري آنان ميفرمايد: 
ــر هدايتشـان  «...آنها جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما ب

افزوديم و دلهاي آنها را محكم ساختيم...». ٢ 

از قرائن داخل و خارج ميتوان استفاده كرد كه اينها افراد عادي نبودند بلكــه 
ــن  ابتدا از وابستگان به دستگاه حاكم جبار زمان و داراي ثروت و قدرت بودند.ليك
ـود  توفيق الهي نصيبشان گشت و عليه حكومت كه سرچشمهي كفر و ظلم و فساد ب

قيام كردند: 
ــن  ...هنگامي كه به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمي

                                                           
١ـ سورهي زمر،آيهي١٥. 

٢ـ سورهي كهف،آيات١٣و١٤. 
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ـزاف و دور  است.ما، هرگز غير او معبودي را نميپرستيم اگر چنين بگوييم، سخني گ

از حق گفتهايم».١ 

«اين قوم ما معبودهايي غير خدا انتخاب كردهاند...»! ٢ 
«[و آنگاه با خودشان كه يك جمع اندك هفت نفري بودند تصميم بــه هجـرت 
گرفته و گفتند]اينك كه ميخواهيد از اين محيــط كفـر و بـتپرسـتي كنـارهگـيري 

ــما، رحمتـش را  كنيد[چارهاي جز اين نيست كه]به غار پناهنده شويد تا پروردگار ش

بر شما بگستراند و راهي به سوي آسايش و نجات از اين مشكل به رويتان بگشايد».٣ 

ـات  ق با اين تصميم از خانه و شهر و ديار خود بيرون رفتند و دست از تمام تعلّ
ي كشيده و به غاري در دامن كوه پناهنده شدند و سگي هـم بيـن راه، دنبالشـان  مادّ
افتاد و سر به آستانهي غارشان نهاد.همگي به تقدير و تدبير خدا بـه خـواب عميـق 

متجاوز از سيصد سال فرو رفتند: 
«سيصد به اضافهي نه سال در غارشان ماندند».٤ 

 [اگر به آنها نگاه ميكردي] خيال ميكــردي آنـها بيدارنـد... در حـالي كـه در 

خواب فرو رفته بودند، درست مانند يك انسان بيدار چشمهايشان باز بود! 

ــم كـه آنـها را از ايـن  آري، آنها خواب و از همه جا بيخبر بودند.اين ما بودي
                                                           

١ـ همان،آيهي١٤. 
٢ـ همان،آيهي١٥. 

٣ـ سورهي كهف،آيهي١٦. 
٤ـ همان،آيهي٢٥. 
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پهلو به آن پهلو ميگردانديم١ (تا بدنهايشان نپوسد).ميــت كـه از حركـت افتـاد و 

خود را زير دست غسال انداخت،غسال او را پشت و رو ميكند.از اين پــهلو بـه آن 
ـر  پهلو ميگرداند؛تر و خشكش ميكند.آري؛ آن بندگان عارف به فناي خود در براب
ــي هـرگونـه چـون و چـرا خـود را تسـليم ارادهي  خواست خالقشان هستند كه ب
ــيز آنـها را در دامـن لطـف و عنـايت  آفريدگارشان مينمايند.از اين رو خالقشان ن

خاص خود گرفته و تدبيرشان مينمايد. 
آن چنان خورشيد را خدمتگزارشان كرديم كــه بـه هنگـام طلـوع، بـه سـمت 

راست غارشان متمايل ميگشت و هنگام غــروب بـه سـمت چـپ و آنـها در محـلّ 

وسيعي از آن[غار] قرار داشتند... ٢ تا لطمه و صدمهاي از تابش مســتقيم خورشـيد 

نبينند. 
اينجا سخني هم از سگشان به ميان آمده كه: 

ـــهباني  «...سگشـان، دسـتهاي خـود را بـر دهانـهي غـار گشـوده بـود[و نگ
ميكرد]...». ٣ 

از اين جمله هم ميتوان استفاده كرد: آن مردمي كه عقلشــان چنـان رشـد و 
تعالي يافته كه سگ شهوت و غضبشان را به زانو درآورده و آستاننشين ايمان خود 

                                                           
١ـ همان،آيهي١٨. 

٢ـ سورهي كهف،آيهي١٧. 
٣ـ همان،آيهي١٨. 
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ساختهاند، اينچنين مردم مسلم، مسلّط بر عالم گشته و تمام قواي عــالَم، مرعـوب 
ــردد آن گونـه كـه نگـاه بـه وضـع زنـدگـي عقالنـي و  سطوت و هيبت آنها ميگ
ايمانيشان، رُعب در دلها ايجاد ميكند و هيچ قدرتمندي جرأت نزديك شدن بــه 

آنها را در خود نميبيند.چنان كه دربارهي اصحاب كهف ميفرمايد: 
ــراپـاي  عبانگيز بود كه اگر به آنها نگاه ميكردي، س «...منظرهي آنها چنان رُ
تـو مملـو از تـرس و وحشـت ميشـد و قـهراً پشـت بـه آنـها كـرده و پـا بـه فــرار 

ميگذاشتي».١ 
ــئون زنـدگياشـان  اين، كيفيت زندگي مردمي است كه عقلشان حاكم بر ش
گشته و سگ شهوت و غضبشان، هر دو دست خود ـ يعنــي تمـام قـوا و نيروهـاي 
خود ـ را تسليم عقلشان نموده و سر به آستان ايمانشان نهاده است و اما به عكــس، 
مردمي كه سگ شهوت و غضب را حاكم و قاهر بر زندگي خود كرده و عقل حكيم 
را آستاننشينِ شهوتِ خود ساختهاند، ترديدي نيست در اين كه مطرود از رحمـت 
ــورد و بـا هـزاران  حق خواهند گشت و از دست عالم، سيليهاي پياپي خواهند خ
هم باسـطٌ  ب لْ ذلّت و نكبت و رسوايي دست به گريبان خواهند بود.چرا كه به جاي[كَ
ــر  يد]كه جداً دنياي امروز بش صو يه بِالْ طٌ ذِراعم باسه يد]شدهاند[عقلُ صو يه بِالْ ذِراع
ت  ـزّ به چنين شكلي درآمده است!مناديان شهوت و شهوتراني صدرنشين شده و ع
مام پيدا كردهاند و مناديان روحانيت و معنويت آستاننشين گشـته  و احترام فوق التّ

                                                           
١ـ سورهي كهف،آيهي١٨. 
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ت و احترام خود را از دست دادهاند!!  و عزّ

حقيقت بهشت و آخرت 
اّوالً بهشت، اكنون در دسترس ما و در چشمانداز ما نيست بلكه موعود است 
يعني وعده داده شده و پس از مرگ آن را اهلش خواهند ديد.همانگونه كه جنين در 
ـم  رحم مادر، اگر فرضاً عقل و شعوري داشت و كسي ميخواست دنياي خارج رح
را براي او وصف كند، امكان نداشت كه به او بفهماند آب و هــواي دنيـا چيسـت و 
ــه خـون كـرده بگويـد در دنيـا  خوراكيهايش چگونه است و... جز اينكه تشبيه ب
ــانند خـون،خوراكيهـا و  آبهاي زالل هست مثل خون،هواهاي لطيف هست م
مسكن و مركب مانند همين خون كه تو در رحم ميخوري!چــون انسـان در عـالم 
ــان حـال كـه در  رحم، جز خون، از هيچ چيز آگاهي ندارد.در صورتي كه او در هم
شكم مادر است، در شكم دنيا قرار گرفته و همان خوني هم كه ميخورد از دنيــا بـه 
ـان  او ميرسد.اين خوراكيهاي دنياست كه در بدن مادر تبديل به خون گشته و انس

جنيني از آن تغذيه ميشود و در عين حال او از دنيا و مافيها بيخبر است. 
ــرار گرفتـهايم و از عـالم  ما نيز هم اكنون كه در دنيا هستيم،در شكم آخرت ق
آخرت تغذيه ميشويم و در عين حال، از آن عــالم و آنچـه در آن هسـت؛ آگـاهي 
ــد  نداريم و اگر بخواهند توصيفي از آن عالم براي ما بنمايند، چارهاي جز اين ندارن
ـبحي از آن نشـان مـا بدهنـد و  ــا كـرده و شَ كه وضع آن را تشبيه به وضع همين دني
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بگويند آنجا باغها و بوستانهايي هســت پوشـيده از درختـان بـارور و سرشـار از 
ــون چـيزي  نهرهاي آب و...چون ما هم مانند همان جنين در رحم مادر ـ كه جز خ
نميفهمد ما هم ـ تا در اين دنيا هستيم، از آخرت چيزي جــز بـاغ و بوسـتان و آب 
ــن شـكم دنيـا متولّـد شـده و سـر از عـالم آخـرت  و...نميفهميم تا وقتي كه از اي
ــان گونـه كـه وقتـي از  درآوريم.آنجاست كه ميفهميم عالم آخرت يعني چه؟هم

رحم مادر متولّد شديم تازه فهميديم عالم دنيا يعني چه.خدا هم ميفرمايد: 
«[وقتي كه از اين عالم به آن عالم منتقل شدي و چشم آخرتبينت باز شـد]در 
ــه دسـتت  آن موقع است كه ميبيني چه زندگي خوش و چه ملك و سلطنتي عظيم ب

رسيده است».١ 

و موالي ما امام اميرالمؤمنين علي�فرمودند: 
«همه چيز دنيا شنيدنش بزرگتر از ديــدن آن اسـت امـا آخـرت، ديدنـش 

بزرگتر از شنيدن آن است».٢ 

ــي خـوش و خرمـي خواهـي  در دنيا آدم ميشنود اگر زن بگيري؛ چه زندگ
داشت!فرزنددار بشوي، چه نور علي نور خواهد شد!فالن مقام و منصب به دســت 
آوري، مالك مسكن و مركب عالي گردي و... ديگر هيچ غــم و غصـهاي نخواهـي 
ــد نـه آن چنـان كـه  داشت اما وقتي به آنها كه در عالم تخيل داشت ميرسد، ميبين

                                                           
١ـ سورهي انسان،آيهي٢٠. 

٢- نهجالبالغهي فيض،خطبهي١١٣. 
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 ١٨٣

بـش افـزوده شـد و  ــج و تَع شنيده بود و خيال ميكرد نبوده است و نشد،بلكه بر رن
ـهجتش  رور و ب ا آخرت و زندگي غرق در نور و سه و اندوهش زيادتر گشت امغص
كه فرا رسيد، انسان خواهد ديد با آنچه كه در دنيا راجع به آن شنيده بود؛ اصالً قــابل 
مقايسه نيست از اين رو امام�ميفرمايد:پس فعالً كـه هنگـام ديـدن آن نرسـيده 
ــدن آن بپذيريـد.در  است، به شنيدن از ما اكتفا كنيد.اخبار از عالم نهان را پيش از دي

صحيفهي امام سيدالساجدين�اين جمله آمده است: 
(َو صوْر في قَلْبِي مثَاَل ما ادَّخرَت لي من ثَوابِك)؛ 

«خدايا! تصويري از آن ثوابها كه در عالم آخرت براي من ذخــيره كـردهاي 
ــا تصويـر آن صـور، مشـتاق رسـيدن بـه آن  در قلبم بنگار[تا فعالً كه در دنيا هستم؛ ب

پاداش شوم]». 

راههاي ورود به بهشت 
ــا،دامـن و  اعضاي هفتگانهاي به ما دادهاند:چشم و گوش و زبان،دست و پ
ــه جـهنّم بـاز  شكم،در واقع اين اعضا، درهايي است كه از وجود ما به بهشت و يا ب
ــه تنـها مايـهي امتيـاز انسـان از سـاير  شده است گوهر بسيار شريف عقل را هم ك
حيوانات است به ما عنايت فرمودهاند.حال اگر ما عقل را حاكم بر قــواي اعضـاي 
هفتگانهي خود قرار داده و آنها را به استخدام عقل درآورديم، آنگونــه كـه همـه 
ـاي ورود  طبق فرمان عقل انجام وظيفه كنند در آن صورت است كه همهي آنها دره
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به بهشت خواهند شد.از آن نظر كه: 
(َالعقلُ ما عبِد بِه الرحماُن َو اكْتِسب بِه الْجِناُن)؛ 

عقل، نيرويي است در وجود انسان كه به ســبب آن خداونـد رحمـان عبـادت 

ميشود و بهشت جاودان تحصيل ميگردد و اگر عقل در وجود انسان از حــاكميت 

ــان،  افتاد و به فرمودهي قرآن ١هواي نفس شد معبود مطاع و فرمانروا در وجود انس
ــه  در اين صورت است كه همهي اعضاي هفتگانهي آدم، ميشود درهاي ورود ب

جهنّم كه قرآن فرموده است: 
«مسلّماً، جهنّم ميعادگاه همهي آنها[پيروان شيطان]است.همــان جـهنّمي كـه 

هفت در دارد و براي هر دري گروهي از آنها تقسيم شدهاند»!٢ 

هر گروهي، به سبب ارتكاب گنــاهي كـه از گـذرگـاه عضـوي از اعضـاي 
ــه انسـانهاي مطيـع  م ميشوند! همانگونه ك هفتگانه انجام شده است؛ وارد جهنّ
عقل و دارندگان ايمان از درهاي هشتگانهي بهشت به ســبب طاعـات و اعمـال 
صالح كه از گذرگاه همان اعضاي هفتگانه با هدايت عقل انجام شده اســت؛ وارد 

بهشت ميشوند. 
 ـكلَواترين صالطّـاه ـهَو آل ــد محم بيبِكح ةرمم بِحهنلْنا معاج ماللّه

علَيه َو علَيهِم َاجمعني؛ 
                                                           

١ـ سورهي جاثيه،آيهي٢٣. 
٢ـ سورهي حجر،آيات٤٣و٤٤. 
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تفكّر سعادتآفرين 
 از عالم بزرگواري پرسيدند اين حديث كه ميفرمايد: 

(فكْرُة ساعة خير من عباَدِة سنة)؛١ 
«ساعتي انديشيدن از عبادت يك سال برتر است»! 

ري است؟  آن چه انديشه و آن چگونه تفكّ
ر حربن يزيد رياحي است كه چند لحظــه  آن عالم بزرگوار فرمود آن نوعِ تفكّ
ــل  انديشهي صبح روز عاشورايش يك عمر ويران شدهي چندين سالهاش را تبدي
ل كسـي بـود كـه بـه  به گلستان كرده و او را از زمين به آسمان رسانيد.او اگرچــه اوّ
ــارانش در بيابـان  دستور ابن زياد راه را بر امام حسين�بست و آن حضرت را با ي
كربال متوقّف نمود، ولي باورش نميشد كه كار به جنــگ بكشـد و لـذا صبـح روز 
ــتي آمـادهي جنـگ شـدهاند، پيـش  عاشورا كه ديد لشگر دنبال لشگر رسيد و راس
ــن مـرد قصـد جنـگ  عمربن سعد ـ فرمانده لشگرـ رفت و گفت آيا تو راستي با اي

داري؟گفت: آري،آن چنان جنگي كه سر و دستها از پيكر جدا گردد. 
حر اين حرف را كه شنيد، با افسردگي تمام به جايگاه خود برگشت در حالي 
ــام  كـه سـمت فرمـاندهي گروهـي از لشـگر را بـه عـهده داشـت. از مـردي بـه ن
مهاجربناوس نقل شده كه من كنار حر ايستاده بودم. ديدم حالش دگرگون شـده و 
لرز شديدي بر اندامش افتاده است.تعجبكنان پرســيدم مگـر تـو ميترسـي كـه 

                                                           
١ـ جامعالسعادات،جلد١،صفحهي١٦٥. 
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 ١٨٦

ــيپرسـيدند، تـو را نشـان  اينچنين ميلرزي؟اگر از من شجاعترين مرد كوفه را م
ميدادم!اين چه حال عجيبي است كه در تو ميبينم؟ 

ـي  گفت:واقع مطلب اين كه من خودم را ميان بهشت و جهنّم مخير ميبينم ول
ــه بـر  به خدا سوگند هرگز جهنّم را بر بهشت ترجيح نميدهم.اين را گفت و تازيان
گـردهي اسـبش نواخـت و بـه تـاخت از لشـگر جـدا شـد و رو بـه خيمـهگـــاه 
امامحسين� رفت.در واقع پايبند دنيا از پاي خود باز كرد و بال و پر گشـود و رو 

به آسمان پرواز كرد و به معراج رفت. 
ــا خجلـت  از لشگرگاه ابنسعد دور شد و به خيمهگاه امام� نزديك شد.ام
ــه  زده و شرمنده است كه چگونه با امام� روبهرو شود و چه بگويد؟ابتدا با خدا ب

راز و نياز پرداخت.دست روي سر گذاشت و گفت: 
 ـتَو َاوالَد بِن كيــائقُلُوَب َاْول تبَاْرع فَقَد لَيع بفَت كِالَي تبَان مَاللّه)

نبِيك)؛ 
ـاي اوالد  «خدايا! به سوي تو بازگشتم، مرا بپذير و توبهام را قبول كن.من دله

پيامبرت را ترساندم اينك پشيمانم». 

 آرامآرام جلـو ميرفـت در حـالي كـه دســتها روي ســر بــود و ســپر 
واژگون.يعني من قصد جنگ ندارم بلكه به امان خواهي آمدهام.بــه خيـام امـام كـه 

نزديك شد ايستاد و گفت: 
 كــت سبي حالَّذ كبداَك َاناَ صاحف لْتعوِل اِهللا جَرس نابي كلَيالُم عَالس
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من الرجوِع؛ 
ــه  من فداي تو شوم اي فرزند رسول خدا! من همانم كه تو را در اين وادي نگ
ــام بـا  داشتم الحال از كردهي خود پشيمانم؛ آيا راهي براي توبهي من باز هست؟ام

كمال لطف و عنايت فرمود: 
(نعم،يتوُب اُهللا علَيك فَانزِْل)؛ 

«بله،خدا توبهات را ميپذيرد.از اسب پياده شو».  
ــن بـا هميـن حـال كـه  فرود آي كه تو مهمان ما هستي.گفت:آقا اجازه بده م

ل كسي باشم كه فدايت شده است.  هستم به ميدان اين قوم بروم و شايد اوّ
امام�اجازه فرمود.او رفت و پس از موعظه و كشتن جمعي از آنان از اسـب 
ـم  به زمين افتاد.در لحظات آخر عمر احساس كرد دستي بر پيشانيش نهاده شد.چش
باز كرد ديد آقا براي مــهماننوازي آمـده اسـت.دسـت بـر صورتـش ميكشـيد و 

ميفرمود: 
(بخ بخ لَك يا حر َانت حر كَما سمتك ُامك حرًا)؛ 

ـه  «به به[چه نيكو فرجامي نصيب تو گشت]اي حر تو حري[و آزادمردي]آنگون
كه مادرت تو را حر ناميده است». 

اين عزاداري؟ نه! 
شما در همين مراسم عــزاداري عاشـوراي مـردم بنگريـد و ببينيـد چگونـه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٨٨

ت بـه  ــوان عـرض مـودّ محبتشان توأم با جهالت گشته و اعمال وهنآور تحت عن
ــاً شـركآميز كـه  خاندان عصمت انجام ميدهند!! عالوه بر اشعار بيمحتوا و احيان
ميخوانند، عكسهاي بسيار موهــن سـاخته و پرداختـهي نـيروي خيـال بـه نـام 
اميرالمؤمنين و امام حسين و ابوالفضل العباس�در خيابانها و ســر چـهارراهها 
ــام عالمـت بـا تجمـالت عجيـب و  نصب ميكنند!!آهنهاي عريض و طويل به ن
ـيرند و  هزينههاي سنگين به راه مياندازند و گاهي عرض يك خيابان وسيع را ميگ
ــان  سد معبر ميكنند و موجبات اذيت و آزار مردم را فراهم ميآورند و تازه خودش
ـد!  را طلبكار از مردم هم ميدانند كه چرا مخالفت با عزاداري امام حسين� ميكنن
اينها مظهري از مظاهر محبت توأم با جهالت است.چون معرفتي نسبت بــه امـام و 
ــس و تجمـالت خرافـي  مقاصد امام ندارند تنها فشار را در وادي محبت روي عك

ميآورند و دستاويزي به دست دشمن ميدهند!! 

ادراك قوّي حيوانات 
ـا  ما انسانها در همين قواي ظاهري چقدر با هم متفاوتيم!همه چشم داريم ام
ــت از هـزار قدمـي، اشـخاص را تشـخيص داده و  يكي دوربين است و ممكن اس
بشناسد.ديگري نزديكبين است و ممكن است بيست قدمي خود را هم تشـخيص 
ــت  ندهد.گوشها در شنيدن مختلفند؛يكي قوهي سمعش، قوي است و ممكن اس
از فاصلهي يك كيلومتري،صدا را به طور متعارف بشنود.ديگري از چند متري هـم 
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 ١٨٩

نشود! 
ــاهري چقـدر از انسـانها، قويترنـد.   برخي از حيوانات در همين قواي ظ
ماهي ضعيفترين صدا را ـ كه انسان از شنيدنش عاجز اســت ـ ميشـنود و در آب 
ميلغزد.از اهل فن نقل شده: هدهد در آسمان كه پرواز ميكند،تشــخيص ميدهـد 
در كـدام نقطـهي زميـن زيـر آن آب هسـت!آن گونـه كـه مـــا در ميــان شيســه 
هاي شـيريني در جـايي  ــه اگـر ذرّ ميبينيم.١مورچه آن چنان شامهاش قوي است ك
بيفتد، فوراً درك ميكند و بعد دستهاي از آنها دور آن جمع ميشوند.انســان وقـوع 
ــب و گوسـفند  زلزله را پيش از وقت، درك نميكند؛ اما بعضي از حيوانات مثل اس
قبالً درك كرده و از زير سقف فرار ميكنند!انسان طوفان در دريا را پيش از پيدايش 
ــايي قبـل از وقـوع، احسـاس نمـوده بـه  آن نميفهمد،ولي برخي از پرندگان دري

خشكي كشيده ميشوند! 
ــر  از دانشمند عظيمالشّأن اسالمي ـ خواجه نصيرالدين طوسي(رضوان اهللا عليه) كه عالوه ب

ـاي  ساير علوم و فنون در علم نجوم و ستارهشناسي نيز مهارت كامل داشته است ـ در اثن

ــهمان آسـيابان  يكي از سفرها، نزديك شب به بياباني رسيد.آسيابي را ديد؛آنجا رفت و م

شد.موقع خواب، چون هوا گرم و تابستاني بود؛خواجه مايل شد بــاالي پشـتباِم آسـياب 

ــوا  بخوابد.آسيابان گفت:بهتر است شما داخل آسياب بخوابيد،احتمال اين هست امشب ه

ـرد  باراني بشود.خواجه كه خود، آگاه از عاليم انقالبات جوي بود، نظري به اطراف آسمان ك
                                                           

١ـ بحاراالنوار،جلد١٤،صفحهي١١٦. 
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 ١٩٠

و اوضاع كواكب را از نظر گذرانيد و نشانهاي از انقالب هوا به نظرش نيامد و گفت:نــه،هـوا 

خوب است و من باالي پشتبام ميخوابم. 

ــن در را بـاز نميكنـم.خواجـه كـه  آسيابان گفت: اگر نيمهشب بيايي و در بزني م

مطمئن بود گفت: باز نكن.رفت پشتبام و زير آسمان خوابيد. 

ــت!خواجـه از  نيمهشب، هوا منقلب شد و باران تندي توأم با باد شديد باريدن گرف

خواب برخاست و رختخواب خود را بر دوش گرفت و پايين آمد و با خواهش زياد، آسيابان 

در را باز كرد و خواجه با كمال تعجب پرسيد: تو از كجا فهميدي امشب هوا باراني خواهــد 

شد؟! 

گفت:من سگي دارم، هر شب كه باراني باشد، اين سگ بيرون نميخوابد! امشـب از 

اّول شب، ديدم آمده وسط آسياب خوابيده؛فهميدم امشب باراني خواهد شد.١ 

معجزه با اذن خدا 
عــاي نبوتـش ثـابت  هر رسولي بايد با معجزه و آيتي همراه باشد تا صدق ادّ
شود.ولي چنين نيست كه آن معجزه و آيت، به خواست رسول يا بسته به خواســت 
مردم باشد.بلكه منحصراً بسته به اذن و صالحديد خداست!البتّه اذن خــدا هـم اذن 
لفظي نيست كه مثالً بگويد: به تو اذن دادم برو فالن كار را انجام بده بلكه مــراد «اذن 
تكويني» است كه خدا نيروي اثرگذاري به اراده و خواست رسول ميدهد كه مثــالً 

                                                           
١ـ مكاسب محرمهي شيخ انصاري(رض)،صفحهي٢٥. 
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 ١٩١

ــل  به محض اينكه حضرت موسي�اراده كند، در محدودهي اذن خدا، عصا تبدي
ه و راه گردد يا آتش نمرودي بــراي  به اژدها شود.دريا شكافته شود و تبديل به جادّ

ابراهيم خليل�به گلستان مبدل شود. 

دين اسالم، خاتم اديان 
حضرت خالق عدل حكيم، مخلوق خودش، انسان را خــوب ميشناسـد و 
ـاي او  ميداند كه در هر زماني چه نيازهايي دارد و چه قانوني در آن زمان،رافع نيازه
خواهد بود تا زمان معيني بايد قانون زندگياش در حال تبديل و تغيير باشد تا وقتي 
كه به حد رشد و بلوغ عقلي رسيد.آنگونه كه ميتواند يــك قـانون جـامع كـامل از 
ــد و نيـاز بـه تبديـل و  خالقش بگيرد و تا آخرين روز عمر دنيويش با آن زندگي كن
تغيير قانون پيدا نكند.تشخيص اين حقيقت،تنها مربوط بــه خـالق انسـان اسـت و 
بس! و لذا از باب تقريب به اذهان ميشود تكامل جامعــهي بشـري را در پذيـرش 
اديان آسماني تشبيه كرد به تكامل يك فــرد انسـان، در پذيـرش مراحـل تعليـم و 
ــام  مات را فرا ميگيرد و به مرور ايتربيت،زيرا يك كودك، در خردسالي الفبا و مقد
ـم  ي و تعالي ميگذارد و هر چه سطح فكرش باال ميرود، احتيــاج بـه معلّ رو به ترقّ
ديگر و درسهاي عاليتر پيدا ميكند.اين كودك اوّلين مرحلهي تربيتــش آغـوش 
ــذارد آنجـا  مادر است و غذايش شير و كارش گريه است تا قدم به كودكستان ميگ

برنامه كاملتر ميشود و قانون دوران شيرخوارگي نسخ ميگردد. 
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در دبستان و دبيرستان باز قوانيني وســيعتر و برنامـههايي مـهمتر و عـاليتر 
ــاملتر واقـع ميشـود و سـرانجام در رشـتهي  ميگيرد و تحت تربيت استاداني ك
ــارغالتّحصيلي  ي از فنون ادارهي زندگي وارد شده و با گواهينامهي ف تخصصيِ فنّ
ــل ميشـود طبيـب.او ديگـر تـا آخـر  ثَ از دانشسراي عالي بيرون ميآيد و از باب م
عمرش طبيب است و هيچ كدام از تحوالت شئون زندگياش ســبب تغيـير رشـته 
نميگردد.جامعهي بشري نيز ابتدا در دامن پدر پزرگوارش آدم ابوالبشر�تحـت 
تربيت قرار گرفت و سپس به كودكســتان نـوح� و دبسـتان و دبيرسـتان انبيـاي 
بعـدي وارد شـد و سـرانجام از دانشسـراي عـالي محمـدي بـــا گواهينامــهي 
لم به اسالم محمدي� و تــا آخريـن  سفارغالتّحصيلي قرآن بيرون آمد و شد م

روز عمرش متدين به دين اسالم است و احتياج به دين جديدي نخواهد داشت. 
(حالُل محمد حالٌل ِايل يوِم الْقيامة َو حرامه حراٌم ِايل يوِم الْقيامة)؛١ 

ــه كـه برنامـههاي تعليـم و تربيـت در كودكسـتان و دبسـتان و  و همان گون
ـدهي آن ـ  دبيرستان هر برنامهي الحق مكمل برنامهي سابق بوده است ـ نه باطل كنن
در شرايع آسماني نيز هر شريعت الحــق، مكمـل شـريعت سـابق بـوده نـه بـاطل 
ــه معنـاي اِخبـار از انقضـايِ مـدت  كنندهي آن! نَسخْ به معناي ابطال نيست!بلكه ب

است. 
ــان خودشـان نـور و كتـاب هدايـت بودهانـد و روي  تورات و انجيل در زم

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٢٩٩. 
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 ١٩٣

ــيده  تشخيص و صالحديد حضرت خالق حكيم، مدت روشنگريشان به پايان رس
و عالم انسان، نياز به روشنگري عاليتري پيدا كرده و قرآن نازل شده است. 

اعتقاد به "بداء" 
ــر چـه را بخواهـد  خداوند حكيم است كه هر چه را بخواهد محو ميكند و ه

تثبيت ميكند و باقي نگه ميدارد و [در عين حال] ام الكتاب [كه اصــل و ريشـهي كـلّ 

كتابهاست] در نزد خداست. 

ـابي  تنها او ميداند كه كتاب اصلي هدايت بشر در هر زماني به صورت چه كت
و چه شريعتي بايد به بشر عرضه گردد و اين جريان منحصر به اديان نيســت بلكـه 
تمـام حـوادث و وقـايع عـالم در عـالَم علـمِ خـدا داراي دو مرحلـه و دو مرتبـــه 
است.مرتبهي« لوح محفوظ و ام الكتاب» كه ثابت و تغييرناپذير اســت و مرتبـهي 

«محو و اثبات» كه تغييرپذير است. 
ــال در دنيـا عمـر داشـته  از باب مثل، مقدر شده است كه فالن آدم شصت س
ــال بمـاند و  باشد ولي شرط شده كه اگر صلهي رحم كرد يا صدقه داد،تا شصت س
اگر قطع رحم كرد و يا صدقه نداد، آن شصت سال محو گردد و جاي آن ســي سـال 
اثبات شود و به هر حال خدا ميداند كه كدام يك از اين دو صورت تحقّق خواهــد 
ــه «بـداء»  يافت.آيا شصت سال يا سي سال عمر خواهد كرد و از اين جريان تعبير ب
هم ميشود.بداء يعني ظهور بعدالخفاء.مطلبي كه پنــهان بـود و ظـاهر شـد.بيمـار 
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ــه بـداء دربـارهي خـدا بـه  مشرف به مرگي، سالم شد يا آدم سالمي ناگهان مرد!البتّ
ـهان  خفاء است! به خاطر رعايت مصلحتي مطلبي را از بندگان ن اال دعمعناي اِظهار ب

نگه ميدارد و سپس آن را ظاهر ميسازد. 
قوم حضرت يونس�ابتدا محكوم به عذاب شدند و عذاب هــم تـا بـاالي 
سرشان آمد.آنگاه با راهنمايي عالمي، توبهكار شدند و عذاب از آنها برطرف شــد و 
ــذاب  مصداقي از مصاديق بداء تحقّق يافت و هر دو مقدر به تقدير خدا بود.يعني ع

به شرط طغيان و رفع عذاب به شرط توبه از جانب خدا تقدير شده بود. 
ــه  در داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل�ظاهر امر نشان ميداد كه پسر ب
دست پدر، قرباني خواهد شد ولي وقتي پدر پسر را روي زمين خواباند و كــارد بـه 
ــفندي را بـه  حلقش كشيد، بداء حاصل شد و دستور رسيد كه ذبحش مكن و گوس
جاي او ذبح كن.اينجا نسبت به ابراهيم�ظهور بعدالخفاء و نسبت به خدا اظــهار 

بعد االخفاء بود. 
[يمحوا اُهللا ما يشاُء َو يثْبِت]؛ 

حضرت موسي�ابتدا ميقاتش سي شب تعيين و بعد تمديد به چهل شــب 
شد! 

 ـهيقـاُت َربم ـمـرٍ فَتشناهـا بِعمملَــةً َو أتلَي نيوسي ثَالثنا مدَو واع]
أْربعني لَيلَةً...]؛١ 

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي١٤٢. 
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خدا ميدانست كه چهل شب خواهد شد ولي براي امتحان بنياســرائيل بـه 
اين كيفيت تنظيم شد كه ابتدا اعالم سي شب باشد و بعد تمديد به چهل شب گردد. 

آثار بركتبار كار خير 
حديثي از امام صادق�در تفسير همين آيه از پيامبراكرم�نقل شده: 

ــر الْوالديـنِ َو اصطنـاُع الْمعـروِف يحـوُل  (َالصدقَةُ علَي َوجهِها َو بِ
الشقاَء سعاَدًة َو يزِيد في الْعمرِ و يقي مصاِرَع السوِء)؛١ 

«صدقه با اخالص و جلب رضاي خدا،نيكي به والدين و كارهاي خير، شـقاوت را 
ــد! بـر طـول عمـر ميافزايـد و از بالهـا و حـوادث نـاگـوار  به سعادت مبدل ميكن

پيشگيري مينمايد». 

ـتند؛  ي قصهاي نقل شده كه: حضرت عيسي�با همراهانش از راهي ميگذش حتّ
ــرود ميخواننـد.حضـرت عيسـي�  ديدند جمعي عروس ميبرند.سر و صدا دارند و س

فرمود: اينها االن ميخندند و فردا خواهند گريست.گفتند: چرا؟فرمود:امشب اين عــروس 

ميميرد. 

اين جريان گذشت و فردا افرادي خدمت حضرت عيسي�آمده گفتنــد: مـا هـم 

ــود: بـا  اكنون از در خانهي عروِس ديشب گذشتيم و اثري از مرگ و عزاداري نديديم.فرم

هم به در خانهي آن عروس برويم.آمدند و در زدند.داماد آمد.فرمود: از عروس اجازه بگــير 

                                                           
١ـ تفسيرالميزان،جلد١١،صفحهي٤١٩. 
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من سؤالي از او دارم.عروس خود را پوشاند و پشت پرده رفت.حضرت وارد شد و پرســيد: 

ــي مـن در خانـهي  ديشب چه كار خيري انجام دادهاي؟گفت: به نظرم، كار مهمي نبود؛ول

ــه سـائل] در خانـه ميآمـد، بـه او غـذا  پدرم كه بودم عادت داشتيم هر شب جمعه، ك

ــد ديگـران  ميداديم.ديشب هم كه به خانهي شوهرم آمدم، شب جمعه بود و آن سائل آم

ــه دادم برسـيد،  مشغول بودند و كسي به او جواب نداد.چند بار صدا زد كه من بيچارهام ب

ــتم و رفتـم و غـذاي خـودم را بـه او دادم.حضـرت  ولي از كسي خبري نشد!من برخاس

ــود را  مسيح�دستور داد رختخواب عروس را كنار زدند ديدند افعيِ گزندهاي كه ُدِم خ

به دندان گرفته، آنجاست!فرمود: اين افعي بنا بود تو را بكشد ولي آن صدقه از تو دفع بـال 

كرده است!!١ 

آري: 
[يمحوا اُهللا ما يشاُء َو يثْبِت]؛ 

البتّه حضرت مسيح�نيز به اِعالم خدا ميدانست آن عروس بر اثر صدقــه 
سالم خواهد ماند ولي براي نشان دادن تأثير صدقه در شئون زندگي انسانها به امـر 
ــد راز زنـده مـاندن او را  رد و بع خدا اينگونه عمل كرده كه ابتدا فرمود: او خواهد م

عمالً نشان داد. 

قساوت قلب 
                                                           

] سائل: فقير،مستمند. 
١ـ بحاراالنوار،جلد٤،صفحهي٩٤. 
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ــه بدنهـا و قسـمتي  «به يقين خدا عقوبتهايي دارد؛قسمتي از آنها مربوط ب
ديگر مربوط به قلبهاست[آنچه كه مربوط به بدنها است] دشواري و پيچيدگــي 

در زندگي است و [آنچه مربوط به قلبهاست] سســتي در امـر عبـادت و بنـدگـي 

است». 

مردمي پول دارند؛كسب و كار و مســكن و مركـب دارنـد ولـي آسـايش در 
زندگي ندارند!!به هر در كه ميزنند به بنبست ميرسند و گشايشــي نميبيننـد!در 
ــادتي هـم انجـام  ارتباط با خدا هم، نشاط روحي در خود مشاهده نميكنند!اگر عب
ــماً و روحـاً در  ميدهند از نماز و دعا و قرآن احساس رغبت و لذّتي نميكنند!جس

تنگناي عقوبت خدا، گرفتارند و جملهي آخر فرمود: 
(َو ما ضرَِب عبد بِعقُوبة أعظَم من قَسوِة الْقَلْبِ)؛١  

«و هيچ بندهي تازيانهاي دردناكتر از تازيانهي قساوت قلب نخورده است». 
قرآن هم ميفرمايد: 

[...فَويلٌ للْقاسية قُلُوبهم من ِذكْرِ اِهللا...]؛٢ 
ــه  ...واي بر بدبختي آنها كه قلبهايشان نسبت به ذكر و ياد خدا قساوت گرفت

و كمترين نرمش و انعطافي نسبت به خدا در آنها پيدا نميشود. 
در آيهي ديگر ميفرمايد: 

                                                           
١ـ تحف العقول،صفحهي٢١٦. 

٢ـ سورهي زمر،آيهي٢٢. 
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[ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذلك فَهِي كَالْحجاَرِة أْو أشد قَسوًة...]؛١ 
«پس از اين جريان،دلهاي شما سخت شد مانند سنگ يا از آن سختتر...»! 

ــت از همـهي سـعادتها  اين بيماري قساوت قلب است كه مايهي محرومي
ميگردد!دنيا و آخرت آدمي را پر بال و پر محنت ميسازد! 

 �نگراني رسول اكرم
ــا شـدند.  اصحاب رسول خدا�روزي آن حضرت را گريان ديدند؛از علّت جوي

فرمود:  

(ِاني تخوفْت علَي ُامتي الشرَك َاما ِانهم ال يعبدوَن صنماً َو ال شمسـاً 
و ال قَمرًا و ال حجرًا َولكنهم يرائُوَن بِاَعمالهِم)؛ 

«ميترسم امت من مشرك شوند؛اما نه اينكه ماه و خورشيد و سنگ و بتــي را 
بپرستند؛بلكه در اعمالشان رياكار ميشوند»! 

اعمال خير انجام ميدهند ولي به جاي رضاي خدا، رضا و خشنودي بندگان خـدا را 

در نظر ميگيرند!دنيا را به جاي آخرت طلب ميكنند! 

 موعظهي حاتَم َاصَم
ــهرها مـيگشـته و مـردم را  حاتم اصم از مردان اهل عمل، معروف است كه در ش

ــوال  موعظه ميكرده است.او شنيد در يكي از شهرها عالم دنياداري هست كه در جمع ام

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٧٤. 
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بسيار حريص است.براي موعظهاش رفت و گفت: آقا! من آدم بيسوادي هستم و آمــدهام 

ــه هـر  وضو گرفتن را به من ياد بدهيد.آقا ظرف آب خواست و براي وضو گرفتن نشست.ب

كدام از صورت و دستها دو بار آب ريخت و شست.مرد گفت: حاال اجازه بدهيد مــن هـم 

وضو بگيرم ببينيد آيا خوب ياد گرفتهام يا نه؟نشست و بعد از شستن صورت ســه مشـت 

آب به دست راست خود ريخت؛آقا داد زد: اي مؤمن اسراف كردي!گفت:چرا؟گفت: زيرا بار 

سوم اضافه بر مقدار الزم بود.آن مرد نگاه تندي به آقاي عالم كرد و گفت: 

(سبحان اهللا)؛ 
ــن همـه  آيا در دين شما يك مشت آب بيش از مقدار الزم اسراف است اما جمع اي

ــيرون رفـت.مـرد  اموال بيش از مقدار الزم، اسراف نيست؟اين را گفت و برخاست از در ب

عالم مات و مبهوت همچنان مدتي سر جايش ايستاد و حتّي نوشتهاند تا چهل روز از غصّه 

و غم بيرون نيامد. 

هر چه بگندد نمكش ميزنند واي به روزي كه بگندد نمك. 

تأثّر مرد شامي 
نوشتهاند يكي از صلحا در شام وقتي سرِ مقدس امام حسين�را باالي نيزه ديــد 

از شهر بيرون رفت و تا يك ماه در ميان مردم ديده نشد.وقتي پيدايش كردند گفتند: كجا 

ــد پيغمـبر را  رفتي؟گفت: مگر اين، كم مصيبتي بود كه بر سر ما آوردند؟سر بريدهي فرزن

ــات  باالي نيزه در شهر مسلمانان بچرخانند.آنگاه با چشمي گريان و حالي پريشان اين ابي
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را سرود و با خود زمزمه كرد: 

«اي پسر پيامبر! ســر تـو را آغشـته بـه خـون آوردنـد و در ميـان مسـلمانان 
ـهليل  گردش دادند.به هنگام كشتنت تكبير گفتند و نفهميدند كه با كشتن تو تكبير و ت

را كشتند و اهللاكبر و الاله االّ اهللا را سر بريدند. 

ارزش واالي تفكّر 
ــود داريـم و ميدانيـم كـه  ما اعتراف به محدوديت در تمام ابعاد وجودي خ
نميتوانيم به تمام رموز حكمت خالق ـ كه نامحدود اســت ـ احاطـه پيـدا كـرده و 
اسرارِ تمام افعال او را بشناسيم.ما نه تنها نميتوانيم احاطه بــه تمـام اسـرار افعـال 
حكيمانهاش پيدا كنيم، بلكه نميتوانيم انحاء نعمتهــاي فراوانـش را كـه بـه مـا 
صـا نمـوده و تحـت  وام از آنها برخــوردار ميباشـيم، اِحعنايت كرده و ما عليالد

شمارش درآوريم.چنان كه خودش فرموده است: 
[...َو إْن تعدوا نِعمت اِهللا ال تحصوها...]؛١ 

«...اگر نعمتهــاي خـدا را بشـماريد،نميتوانيـد آنـها را احصـاء كنيـد [و بـه 
پايانشان برسيد]...». 

ــزار و ميليـون و...امـا احصـا  د،و شمارش ممكن است؛يك،دو،ده،صد،ه ع
يعني به پايان رســيدن و همـه را تـحت شـمارش درآوردن؛ ممكـن نيسـت!تمـام 

                                                           
١ـ سورهي ابراهيم،آيهي٣٤. 
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دانشمندان و پژوهشگران علمي از هر قبيل، در حـال عـد و شـمارش نعمتهـاي 
خدا هستند و خــدا هـم راه را بـه روي آنـها بـاز گذاشـته و در كـار پژوهشـگري 

ترغيبشان نموده و فرموده است: 
«بگو: بينديشيد و بنگريد كه چه چيزها در آسمانها و زمين هست...». ١ 

ـوده  ر در آثار صنع را عبادتي بس بزرگ ارائه كرده و به لسان اوليايش فرم تفكّ
است: 

«عبادت، نمــاز و روزهي زيـاد انجـام دادن نيسـت! بلكـه عبـادت ـ بـه معنـاي 
واقعيشـ زياد انديشيدن است».٢ 

ــدهي  ما"ـ كه افادهي حصر ميكند ـ آمده و نشان دهن مخصوصاً با كلمهي"انّ
ر، آن چنان داراي ارزش و اهميت است كه گويي عبادت منحصــر  اين است كه تفكّ
ر و انديشــيدن اسـت كـه سـاير  ر عبادتي نيست!چون تفكّ ر است و جز تفكّ در تفكّ
ر و انديشيدن را بــه روي  اعمال عبادي را زنده و پايدار ميسازد!آري، قرآن،راه تفكّ
بشر باز كرده و پيمودن آن را اكيداً مورد ترغيــب و تشـويق قـرار داده اسـت ولـي 

معالوصف آدمي را عاجز از احصاء و به پايان رساندن آن نشان داده است. 

دلي سرشار از ايمان و يقين 

                                                           
١ـ سورهي يونس،آيهي١٠١. 

ضا�و امام  ٢ـ بحاراالنوار،جلد٧٨،صفحات٣٣٥و٣٧٣،از امام ابوالحسن الر
حسنعسگري�. 
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در قرآن آمده است: 
«...شما جز اندكي از علم بر خوردار نميباشيد»!١ 

ــس  جملهاي هم از يكي از دانشمندان معروف غير مسلمان به نام ويليام جم
ــاه  نقل شده كه گفته است: علم ما همچون قطرهايست و جهل ما دريايي عظيم.آنگ
ــه عـالم  گفته است تنها چيزي كه ممكن است به طور مؤكّد گفته شود؛ اين است ك
ــا،  معلومات طبيعيِ فعلي ما محاط به يك عالم وسيعتري از نوع ديگري است كه م
ـاب  تاكنون خواص آن را درك نكردهايم!اين همان عالم ـ به اصطالح قرآن ـ ام الكت
ــو و  است و عالمِ خزائن عنداهللا است كه از ديد ما پنهان است. اكنون ما در عالم مح
ــم كـه پشـت سـر هـم ميآينـد و  اثبات به سر ميبريم حوادث و وقايعي را ميبيني
ميرونـد.نـور و ظلمـت دنبـال هـم،فقـر و ثـروت،عجـز و قـــدرت،ضعــف و 

ت،پيري و جواني و...  ت و ذلّ قوت،بيماري و صحت،عزّ
پيري و جواني چو شب و روز برآمد 

ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم!! 
ميترسيم عاقبت در همان حالت خواب بميريم و راهي به عالم [ام الكتاب] 

نيابيم. 
ـل و بـشكفـد نـوبهار  دريغـا كه بـي ما بسي روزگار ------بـرويد گُ

بسي تير و دي ماه و ارديبهشت------ بيايد كه ما خاك باشيم و خشت 
                                                           

١ـ سورهي اسراء،آيهي٨٥ . 
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آنهايي كه چشم به عالم محو و اثبات دوختــهاند و هميـن حـوادث ظـاهر را 
ــي از  ميبينند و از عالم [ام الكتاب] ـ كه تمام حوادث اين عالم با پيشبينيهاي قبل
العي ندارند، طبيعي است كه از رفتوآمــد و بـود و  دامن آن عالم بارز ميشود ـ اطّ
ــدا ميكننـد، از خوشـيها ميخندنـد و از ناخوشـيها  نبود حوادث تغيير حال پي
مينالند؛به گذشته افسوس ميخورند و از آينده نگرانند؛خالي از حال يقين و دائــم 
ــان بـاز شـده و ارتبـاطي بـا عـالم  در اضطرابند.اما آنها كه چشم ديگري از درونش
الكتاب] پيدا كردهاند، آنها هيچگاه به حوادث اين عالم با نظر اصالت و استقالل  [امّ
نمي نگرند و از بقا و فناي آنها غم و نشاطي به خود نميگيرند.بلكــه از طريـق ايـن 
حوادث به حقايق ثابتي پي ميبرند و در صفحهي آيينهي اين وقايع جمال اعاليــي 
ــن ميشـود و در  را مشاهده ميكنند كه سراپاي وجودشان غرق در نور ايمان و يقي
ـعلهي  راه رسيدن به آن جمال از هيچ حادثهاي نميهراسند و پروانهوار خود را به ش

آتش ميزنند. 
ــل يقيـن  «اينچنين،ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اه

گردد». 
آيا ابراهيم خليل�چه جمالي را ديد كه در راه رسيدن به آن از خرمن آتـش 
ـاد  شعلهور نهراسيد و خود را به آغوش آن افكند و خم به ابرو نياورد؟نمروديان فري

كشيدند: 
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«گفتند: آتشش بزنيد،او را بسوزانيد و خدايانتان را ياري كنيد...». ١ 
در همان حال كه ابراهيم را باالي منجنيق گذاشــته بـه سـمت خرمـن آتـش 
ــتگان خـدا بـه سـراغش  پرتابش نمودند،حضرت جبرئيل� نيرومندترين فرش
ــم زدن از  آمد.جبرئيل آن فرشتهي نيرومندي كه پنج شهر لوط را در يك چشم به ه

ند و باال برد و يكجا واژگون كرد و به فرمودهي قرآن:  اعماق زمين كَ
«...[آن شهرها را]زيرورو كرديم...». ٢ 

آن ملك نيرومند اينجا به كمكرساني ابراهيم� آمده كه من ميتوانم همــه 
ــازي داري؟ميخواهـي كمكـت  چيز نمروديان را واژگون كنم.اي ابراهيم! االن ني
ــي مـن اكنـون  كنم؟آن بندهي واحدبينِ خدا با كمال قوت دل گفت اما به تو نه؛يعن
سراپا نيازم ولي نسبت به تو هيچ نيازي ندارم.بر درِ اين خانه تو يك گدايــي و مـن 
ـاجيم،  هم يك گدا.گدا به گدا كه اظهار حاجت نميكند.آن كس كه هر دو به او محت
ــد!در ايـن موقـع فرمـان از جـانب  از حال من آگاه است اگر بخواهد كمكم ميكن

صاحبخانه رسيد: 
[قُلْنا يا ناُر كُونِي بردًا َو سالماً علي إبراهيم]؛٣ 

«[به آتش] گفتيم اي آتش!سرد و سالم باش بر ابراهيم». 

                                                           
١ـ سورهي انبياء،آيهي٦٨. 

٢ـ سورهي هود،آيهي٨٢ . 
٣ـ سورهي انبياء،آيهي٦٩. 
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آن خرمن آتش سوزان تبديل به گلستان شد!اين داستانها كه در قرآن آمده و 
دستمايهاي براي ما گويندگان و نويسندگان شده است، هدفش شناســاندن انسـان 

است كه انسان يعني چه و نقطهي ارتقايش تا كجاست؟ 
رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند 

بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت 
خدا ميفرمايد: 

 ـنــوَن م [َو كَذلك نرِي إبراهيم ملَكُوَت السماواِت َو ْاالَْرِض َو ليكُ
الْموقنَِني]؛١ 

«ما به ابراهيم، ملكوت آسمانها و زميــن را نشـان داديـم و او را در زمـرهي 
اهل يقين درآورديم». 

او با چشم ديگري نگاه كرد و آتش را گلستان ديــد و خـود را بـه آغـوش آن 
ـواي  افكند!اما به دست آوردن آن چشم ملكوتبين، نياز به بندگي دارد و پا روي اه

نفساني نهادن ميطلبد. 
امام اميرالمؤمنين�در صفات متّقيان كه راهروان اين راهند فرموده است: 
ــدا بـر آنـها حـرام كـرده چشـم پوشـيدهاند[مرتكـب گنـاهي  از آنچه كه خ

ـهوده  نميشوند]و به علمي كه آنان را سود رساند،گوش فرا داشتهاند[از سخنان بي

                                                           
١- سورهي انعام،آيهي٧٥. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٠٦

كه موجب خشم خدا ميشود دوري ميكنند].خدا در نظرشان بزرگ گشــته و غـير 

خدا هر چه كه هست در نظرشان كوچك آمده است.يقيــن و باورشـان بـه بهشـت 

مانند يقين و باور كسي است كه آن را ديده و در آن به خوشي به سر بــرده اسـت و 

ايمانشان به آتش، همچون ايمان كسي است كــه آن را ديـده و عذابـش را چشـيده 

است. 

چشم باطنبين حضرت يوسف� 
حضرت يوسف صديق�از همان دوران كودكي چشم ديگري از درونـش 
ــار، آگـاهش سـاختند.كـودك  گشودند و ملكوت عالم را نشانش داده و از پايان ك

هفت، هشت ساله پيش پدر آمد و گفت: 
ــابل  «...پدر! من در خواب ديدم ماه و خورشيد و يازده ستارهي آسمان در مق

من سجده ميكنند».١ 

پدر هم كه پيامبر بزرگوار خدا و از ملكوت عالم باخبر است گفت: 
ــات عـاليت ميرسـاند]و از  «فرزندم! پروردگارت تو را برميگزيند[به مقام

حقايق پنهان، آگاهت ميسازد...». ٢ 

از همين جا آن طمأنينه و آرامش خاطر عجيب در آن كودك بهوجود آمد كــه 
توانست دشواريهاي چــاه كنعـان و بـازار بردهفروشـان مصـر و كـاخ غـرق در 

                                                           
١ـ سورهي يوسف،آيهي٤. 
٢ـ سورهي يوسف،آيهي٦. 
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ــا شـكنجههاي جسـمي و  جلوهگريهاي مردافكن زليخا و پس از آن زندان توأم ب
ـاندان  روحي مصر را تحمل كند و سرانجام بر سرير سلطنت تكيه زند.آن روز كه خ

يعقوب پيش تختش به سجده افتادند: 
ــن آن  «...پدر! اين تأويل همان خوابي است كه من قبالً ديدم و اكنون خداي م

را تحقّق بخشيد...». ١ 

ــودِ حضـرت  ي و تعالي انساني را از زبان خ آنگاه خداوند، راز و رمز اين ترقّ
صديق ارائه ميفرمايد كه گفت: 

«...به يقين [راز مطلب اين است كه] هر كس تقوا پيشه كنــد [و دشـواريها را 
ــد، اجـر  تحمل بنمايد] و صابر باشد،به سعادت مطلوب نائل ميگردد؛چرا كه خداون

نيكوكاران را ضايع نميكند»!٢ 

در حديث آمده است: 
ـاهده  «هر انساني در قلب خود، دو چشم نهان دارد و با اين دو نهان عالم را مش
ميكند. پس وقتي خدا خير بندهاي را بخواهد،چشم قلبش را باز ميكنــد و او آنچـه 

را كه از چشم سرش پنهان است، مشاهده ميكند».٣ 

قرآن نيز سخن از نابينايي چشم دل به ميان آورده و فرموده است: 

                                                           
١ـ همان،آيهي١٠٠. 

٢ـ همان،آيهي٩٠. 
٣ـ المحجه． البيضاء،جلد٥،صفحهي٤٦. 
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 ٢٠٨

«...حقيقت اين كه[كثيراً]چشمهاي سر كور نميشــود؛ولكـن دلهـايي كـه در 
سينههاست كور ميگردد».١ 

ــيلهي آن چشـم دل را بـاز كنيـم ولـي  اين چشم سر را به ما دادهاند كه به وس
متأسفانه ما چشم سر را وسيلهي كور ساختن چشم دل قرار دادهايم و با ديدنيهاي 

نامرضي خدا، پردههاي ضخيم روي چشم دل انداخته و كورَش كردهايم. 
اهر از باباطاهر است كه ميگويد:  اين دو بيت عليالظّ

ز دست ديده و دل هر دو فرياد -------/كه هر چه ديده بيند؛ دل كند ياد  
بسازم خنجري نيشش ز پوالد-------- زنـم بر ديـده تـا دل گردد آزاد 

ولي ما ميگوييم اين كار عقالً و شرعاً جايز نيست و آدمساز هم نيست.بگو: 
بسازم خنجري نيشش ز تقوا--------- زنم بر نـفس تا دل گـردد آزاد 

ــس امـاره زدن و دل را از ظلمـات  البتّه خنجري از تقوا ساختن و بر چشم نف
طغيان بر خــدا رهـانيدن بسـيار زحمـت دارد امـا نتيجـهي حيـات ابـدي از پـي 
ميآورد.اكثراً ما دلمان دنبال چشممان ميرود و آلودگيها به بار ميآورد. خريـد و 
فروشها،ازدواجها، خانه و اثاث زندگي تهيه كردنها همه با چشم سر ديـدن و دل 

دادن انجام ميپذيرد و طبعاً نافرجام ميماند. 

گنج كمال با تحمل رنج فراوان 

                                                           
١ـ سورهي حج،آيهي٤٦. 
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ــال دل  اما آنها كه ابتدا دل را منور به نور ايمان و يقين كرده و آنگاه ديده را دنب
به راه انداختهاند،آنها در هر دو سرا با سعادت همراه و پيوسته بــا خـداي خـود در 

حال عرض نيازند كه: 
ــا نـور نگـاه بـه جمـالت روشـن گـردان تـا  «خدايا!... چشمهاي دلهاي ما را ب

چشمهاي دلها حجابهاي نور را بشكافند و به معدن عظمت بپيوندند».١ 

ــاز بـه سـعي و   بديهي است كه به اين درجه از نورانيت چشم دل رسيدن، ني
ــل نـور  تالش روحي بسيار دارد و عجيب اينكه بسياري از مردم ميپندارند تحصي
ــه انسـان مدتـي پـاي  ايمان،نياز به سعي و كوشش فراوان ندارد؛بلكه همين قدر ك
منبرها بنشيند،در مسجد و جلسههاي ديني حــاضر شـود،هفتـهاي يـك شـب بـه 
ــي  جمكران برود،چندي يك بار اماكن مقدس را زيارت و گهگاهي كتابهاي دين
ــي كـه  مطالعه كند و... در نتيجه يك مؤمن كامل عيار حسابي خواهد شد!در صورت
ا و آهنگر شدن و دكتر و مهندس شدن، خود را موظّف به  همين مردم براي نجار و بنّ
سعي و كوشش فراوان ميدانند و در راه رسيدن به مقصدشان، انحاء رنج و تعـب از 
ــل ميكننـد امـا  گرسنگيها و بيخوابيها و غربتها و دور افتادن از وطن را تحم
ــف بـه سـعي و  هيچگاه براي به دست آوردن گوهر گرانمايهي ايمان، خود را موظّ
ــيز همـانند  تالش و تحمل رنج و تَعب نميدانند.گويي نميدانند كه ايمان و يقين ن
ــج  نجاري و بنّايي و دكتري و مهندسي،يك نوع ملكهي عمليه است و بايد دنبال رن

                                                           
١ـ قسمتي از مناجات شعبانيه،مفاتيح الجنان،اعمال ماه شعبان. 
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و تالش و تعب به دست آيد. 
قهرمان كشــتي و وزنـهبرداري شـدن، بـه ايـن سـادگـي و آسـاني حـاصل 
نميشود!چه زمين خوردنها و دست و پا شكستنها و عرق ريختنها ميخواهــد 
ــاصل  تا قهرمان جهان شود!قهرمان ايمان و تقوا شدن نيز به اين سادگي و آساني ح
نميشود!دندان روي جگر نهادن و پا روي اهــواء نفسـاني و دلبخواههـا گذاشـتن 

ميخواهد تا خدا دربارهاش بگويد:به يقين او از بندگان مؤمن ماست.١ 

راز خوشبختي 
اين حديث را شنيدهايم: 

(ِانَّ اَهللا تعالَي ِاذا َاحب عبدًا غَتةٌ بِالْبالِء غَتاً)؛٢ 
«خداوند متعال وقتي بندهاي را دوست بدارد، او را در بالها غرق ميكند»! 

ـرگ  انواع و اقسام مصيبتها و محنتها از فقر و بيماري و بيمارداري و داغ م
ــب او را از دنيـا منقطـع كـرده بـا  عزيزان و...بر سرش ميريزد.چون ميخواهد قل
خودش مرتبط سازد.زيرا طبيعي است آدمي كه از عوامل لذّتبخش دنيا از ثــروت 
و مكنت آن برخوردار شد و شيريني آن در ذائقهي جانش نشست، طبعاً دوســتدار 
آن ميشود و همين حب دنياست كه خاصيت قهريش؛ خالي گشتن از حب خـدا و 
ــج و  محروم ماندن از سعادت آخرت است.ولي وقتي انسان از دنيا جز محنت و رن

                                                           
١ـ سورهي صافات،آيهي١٣٢. 

٢ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي١٠٦(بال). 
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ــيزان دل كنـدن از دنيـا دل بـه خـدا  نَد و به همين م تعب نديد، طبعاً دل از دنيا ميكَ
ميبندد و سعادت ابديش تأمين ميگردد. 

حاصل اينكه خوشــگذراني در دنيـا، سـبب دل دادن بـه دنيـا و دل كنـدن از 
خداست.ولي رنج و محنت ديدن در دنيــا، سـبب دل كنـدن از دنيـا و دل دادن بـه 
ــها  خداست!از اين رو، هوشمندان عالم وقتي فقر و تهيدستي از بهرههاي دنيا به آن

رو ميآورد با خوشحالي تمام ميگفتند: 
(مرحباً بِشعاِر الصالحني)؛ 

«خوش آمدي اي شعار و راه و رسم صالحان». 
ــدوه تمـام  و هنگامي كه ثروت و مكنتي از دنيا به آنها رو ميآورد،با حزن و ان

ميگفتند: 
ــرب خـود] دچـارم  «چه گناهي از من صادر شده كه خدا به عقوبت[طرد از ق

ساخته است»؟١ 

ــوال و احـوال آن مـردان  البتّه امثال ماها مرد اين ميدان نيستيم!ما از شنيدن اق
ـه  خدا وحشت ميكنيم!تو نازنين جهاني، كجا تواني رفت؟حداقل باورمان بشود ك
انسان تا انسان خيلي فاصله دارد!انبيا و اولياي خدا�كه محبوبترين بندگان در 
پيشگاه خدا هستند،پربالترين بندگان خدا نيز همانانند.شما تنها يك شب يـازدهم 
محرم كربال را در نظر بياوريد، با آن همه مصيبتهاي سنگينِ دهشــتزا كـه فـرو 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٧،صفحهي٣٢٠. 
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ــاجدين و  دالسريخت، آن هم بر سر عزيزترين و محبوبترين بندگان خدا امام سي
زينب كبري＂�آن وقت باور خواهيد كرد كه: 

«خدا وقتي بندهاي را دوست بدارد، او را غرق در امواج بال ميسازد». 
آنگاه آن بنده هم با كمال رضا و تسليم زينبوار ميگويد: 

(ما َرَأيت ِاالّ جميالً)؛١ 
«من از خدا جز عنايت زيبا چيزي نديدم»! 

نگاه دورانديش 
[إَذا الشـمس كُـوَرْت$ َو إَذا النجـوُم انكَـــدَرْت$ َو إَذا الْجِبــاُل 

سيرْت]؛٢  
ــده شـود و سـتارگـان بيفـروغ گردنـد و  «هنگامي كه خورشيد در هم پيچي

كوهها به حركت درآيند». 

يعني اي انسان! به اين خورشيد و درخشندگياش نگاه مكن!آن روزش را به 
ـمهي  ياد آور كه نور خود را از دست داده و جسمي تيره و تار گشته است.ناز و كرش
ستارگان گولت نزند.آن لحظهي انكدار] و از هم پاشيدگــياش را هـم بنگـر.ايـن 
جالل و جبروت كوهها،دلت را گرم نكند!آن هنگــامش را بـهنظر بيـاور كـه مـانند 

                                                           
١ـ نفس المهموم،صفحهي٢٥٦. 

٢ـ سورهي تكوير،آيات١تا٣. 
] انكدار: تيرگي. 
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سراب به راه افتاده و همچون پشم از هم پاشيده شده است. 
ـد[و  «پس چرا هنگامي كه جان به گلوگاه ميرسد و شما در آن حال نگاه ميكني

كاري از دستتان ساخته نيست]». ١ 

ــياش را  اين انسان متكبر پر مدعا چشمت را خيره نكند! آن لحظهي بيچارگ
هم به خاطر بياور كه نفس در گلوگاهش گير كرده و چشمها از حدقه بيرون آمــده 
ــاده اسـت!چنـد  است و مانند يك تخته سنگ بيحس و بيحركت، روي زمين افت
ــا، حدقـهي  روز بعد هم سراغش را زير خاك بگير و ببين الشهاش گنديده و كرمه
چشمش را خورده و در جمجمــهاش النـه كردهانـد!مورهـا از بينيـش داخـل و از 
دهانش خارج ميشوند!اين صحنهها را قرآن نشان ميدهد تا بفــهماند تمـام عـالم 
ر فرمان يك حكيم تواناست.انسان عاقل آن است كه در تمام لحظات عمرش  مسخّ
بكوشد تا رضــا و خشـنودي او را جلـب كـرده و خـود را مـورد لطـف و عنـايت 
ــهي  پايانناپذير او قرار دهد تا قبل از مرگ و پس از مرگ، از الطاف و عنايات خاص
او برخوردار گردد.دل به موجودات فناپذير عالم بستن و ســرمايهي عمـر خـود را 

فاني آنها كردن، جز حماقت و سفاهت چيز ديگري نخواهد بود. 
تنها راه رسيدن به اين معارف،تدين است! آن هم به معنــاي واقعـي!كلمـهي 
تدين كه خود را به دامن دين انداختن و با انجام واجبات و تَرك محرمات، تحصيل 

ملكهي تقوا نمودن و نتيجتاً نور علم و حالت فرقان به دست آورده است. 
                                                           

١ـ سورهي واقعه،ايات٨٣ و٨٤ . 
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  تذكّر لطيف حاتم اصم
ـرده  حاتم اصم مردي از اهل عمل بوده و در شهرها ميگشته و مردم را موعظه ميك

است.در اثناي سيرش به مدينةالرسول وارد شد.اهل شهر باخبر شــدند و بـه اسـتقبالش 

ــردم نگـاه كـرد و گفـت: اي مـردم! ايـن شـهر، كداميـن شـهر  آمدند.او به خانههاي م

است؟گفتند: اينجا مدينهي رسول خداست.گفت: قصر پيامبر كجاســت تـا آنجـا نمـازي 

بخوانم.گفتند: پيامبر كه قصرنشين نبود.او يك اطاق محقّــر روي زمينـي داشـت!!گفـت: 

قصرهاي اصحابش كجاست؟گفتند: اصحاب پيامبر� هم مــانند خـودش قصرنشـين 

ــون اسـت  نبودند!!همه،اطاقهاي روي زميني داشتند.گفت: اي مردم! پس اينجا شهر فرع

[نه شهر پيامبر]! 

اين سخن،بهنظر مأموران حكومت،خالف سياسـت و جسـارت بـه مقـام سـلطنت 

آمد.دستگيرش نموده پيش والي بردند و گفتند: اين مرد عجمي اينچنين جسارت بزرگي 

كرده است و بايد تنبيه شود.والي با لحني تند از او پرسيد: اين چه حرفي بوده كه زدهاي؟ 

ــي هسـتم بيسـواد و عجـم.از مـردم  حاتم گفت: با من آهسته صحبت كنيد.آدم

ــر پيـامبر� جويـا  پرسيدم اين كدامين شهر است؟ گفتند: شهر پيامبر است.از قص

ــم قصرنشـين  شدم؛ گفتند: قصرنشين نبوده؛از قصر اصحابش سؤال كردم؛ گفتند: آنها ه

نبودند!من به هر جاي اين شهر نگاه كردم، ديدم همه جا قصر و كاخ و ساختمانهاي بلنـد 

است.آنگاه به قرآن كه كتاب ديني شماست نگاه كردم ديدم ميگويد: 
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 ٢١٥

[لَقَد كاَن لَكُم في َرسوِل اِهللا ُاسوٌة حسنةٌ...]؛١ 
ـما و  شما امت اسالم بايد در زندگي خود از پيامبرتان تأسي كنيد!ديدم شهر ش
شئون زندگي شما به فرعون كه قصرنشين و كاخنشين بوده شبيهتر است تا به زنــدگـي 

 �ــامبر پيامبر.گفتم: پس شايد اشتباه كردهايد اينجا را كه شهر فرعون است شهر پي

ناميدهايد!آخر كجاي زندگي شما شبيه زندگي پيامبر اســت؟!شـما در كـدام قسـمت از 

ــم  زندگيتان از پيامبر تأسي كردهايد تا بشود گفت شما امت پيامبر هستيد و شهر شما ه

شهر پيامبر است. 

 كُمةٌ َاوانِيكُم قارونِيبراكةٌ مويركَس كُموتيةٌ برِيصوُركُم قَيم قُصيا قَو)
فرعونِيةٌ مآثمكُم جاهليةٌ فَاَين الْمحمديةُ)؛ 

«مردم! قصرهاي شما كه همچــون قصرهـاي قيصرهـاي روم و خانـههايتان 
ــاث  مانند خانههاي پادشاهان ايران و مركبهايتان قاروني و اثاث زندگيتان مانند اث

ــاي زنـدگيتـان  زندگي فرعوني،گناهانتان بسان گناهان مردم جاهلي است.پس كج

نحوهاش نحوهي محمدي اســت[تـا بشـود گفـت ايـن امـت شـما امـت محمـدي 

است]»؟! 

شرايط تأثير قرآن 
صاحبان دل براي اثرپذيري از قــرآن شـرايطي معيـن كردهانـد! يكـي از آن 

                                                           
١ـ سورهي احزاب،آيهي٢١. 
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 ٢١٦

ــر چـه  ي از موانع فهم»است يعني بايد فضاي قلب را از ه شرايط كه ما نداريم«تخلّ
ــه مـانع فـهم مقصـد  كه مانع تفهم قرآن است خالي كنيم و معاالسف ما گناهاني ك
ـه  اصلي قرآن است فراوان داريم!!از گناهان زباني،چشمي،گوشي،كسب و كاري ك
همچون پردهاي ضخيم روي قلب ما افتاده و قلب را از اثرپذيري از قرآن بازداشــته 
است! طوري شدهايم كه حالت اشتياق به لقا و رضوان خدا و ترس از قهر و عــذاب 
ر بود،تنها همين  خدا در ما پيدا نميشود!!در صورتي كه اگر دل، واقعاً آماده براي تأثّ

يك آيه از قرآن براي تكان دادنش كافي بود كه ميفرمايد: 
ــه بـر متـن  «همهي شما بدون استثناء به آن[جهنّم]وارد شده [از پل صراط ك
جهنّم كشيده شده و اشراف به جهنّم دارد عبور خواهيد كرد]اين يــك امـر حتمـي و 

فرمان قطعي است كه از جانب خدا صادر شده است و تخلّفپذير نميباشــد.آنگـاه 

آنها را كه تقوا پيشه كردهاند،از آن نجات ميدهيم و ظالمان را در حالي كه بــه زانـو 

درآمدهاند در ميان جهنّم رها ميكنيم»!١ 

ــد،تـرس و وحشـت او را بـر  انسانِ باايمان وقتي اين آيه از قرآن را ميخوان
ميدارد كه ورود من به جهنّم به حكم اين آيه، حتمي است! اما خروج من ـ از آن كه 
مشروط به تقوا است ـ مشكوك است.نميدانم آيا از زمرهي متّقيان خواهم بود كــه 
ــه در ميـان جـهنّم بـه زانـو  نجات يابم يا در جرگهي ظالمان قرار خواهم گرفت ك
ــرآن عليالـدوام در  خواهم درآمد و لذا آدم مؤمن به قرآن، با خواندن همين آيه از ق

                                                           
١ـ سورهي مريم،آيهي٧١. 
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 ٢١٧

ـرزخ  حال حزن و اندوه خواهد بود تا مرگش فرا برسد و مراحل پس از مرگ هم از ب
و محشر و عبور از صراط و موقف حساب طي شود تا برسد به در ورودي بهشت و 

نداي فرحبخشِ دربانان بهشت را بشنود كه ميگويند: 
ــراي هميشـه در جـوار  «...درود بر شما،خوش آمديد داخل بهشت شويد و ب

رحمت پروردگارتان بياراميد».١ 

آنجاست كه با خوشحالي تمام ميگويند: 
«...شكر و سپاس از آن خداوندي است كه به وعدهي خود دربــارهي مـا وفـا 
كرد و بهشت را جايگاه ما قرار داد كه هر جا بخواهيم مســكن مـيگزينيـم.پـس چـه 

خوب پاداشي است پاداش عملكنندگان»!٢ 

كي گشتهاي نهفته كه پيدا كنم تو را 
ـكارتر  از نظر يك انديشمند محقّق، وجود خالق، از تحقّق وجود مخلوق، آش
است!اگر قلمي را ببينيم كه روي لوحي حركت ميكند و هر دم نقشي بديــع ايجـاد 
ــا را بـهوجود  ميكند ميفهميم نقّاشي دارد اين قلم را حركت ميدهد و اين نقشه

اش را نميبينيم.  ميآورد.اگرچه خود آن نقّ
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود  

هر كـه فكـرت نكـند نقـش بـود بر ديوار 
                                                           

١ـ سورهي زمر،آيهي٧٣. 
٢ـ همان،آيهي٧٤. 
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 ٢١٨

بـرگ درخـتان سبـز در نـظر هـوشـيـار 
هر ورقـش دفتـري است معرفت كردگار 

ــم و قـدرت و  اين همه آيات و نشانهها از داخل و خارج وجود ما، خبر از عل
حكمت بيپايان ميدهد و راستي هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار! 

هدا�بشنويم:  اين سخن نوراني را از امام سيدالشّ
«آيا موجودات ديگر، ظــهوري روشـنتر از ظـهور تـو دارنـد تـا آنـها نشـان 

دهندهي تو باشند»؟ 
همانگونه كه خودش گفته است: 

...آيا خدا خودش كافي نيست [كه نشان دهنــده و شـاهد خـودش باشـد].در 

ـيز را  حالي كه او نشان دهنده و شاهد بر همه چيز است و بر اثر حضور خود، همه چ

به حضور آورده است. 
ــي داشـته باشـي كـه داللـت بـر وجـودت  «كي تو پنهان بودهاي تا نياز به دليل

كند؟كور است چشمي كه تو را حاضر در كنار خود نبيند»!١ 

ا كنم تـو را   كي رفتـهاي ز دل كـه تمنّ
كي گشتهاي نهفته كه پيدا كنم تو را 

با صد هزار جلوه برون آمدي كه من 
بـا صد هـزار ديده تماشا كنم تو را 

                                                           
١ـ دعاي عرفه. 
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 ٢١٩

بر هر چه مينگرم، تو نمودار بودهاي  
اي نانموده رخ تو چه بسيار بودهاي  

قرآن خوردني است 
به قول بزرگي كه ميگفت قرآن خوردني است نه تنها خواندني!غـذاي روح 
شماست و بايد آن را به خورد جانتان بدهيد تا جانتان فربه شود!شما، سر ســفرهي 
ــيد و بعـد آن را بـيرون ميريزيـد؟اينكـه كـار  غذا كه مينشينيد آيا غذا را ميچش
ـود  عقاليي نيست بلكه آن را با اشتهاي تمام وارد معده ميكنيد،تبديل به خون ميش

و خون مبدل به نور چشم و شنوايي و فهم و شعور ميگردد. 
قرآن نيز چنين است و نبايد تنها به آن تلفّظ كرد و كنارش گذاشت بلكه بــايد 
آن را وارد معدهي عقل كرد و در خون جان و قلب به حركــت درآورد تـا چشـم و 
ــود و در تمـام صحنـههاي زنـدگـي از خـانواده و  گوش و فكر و هوش، قرآني ش
اجتماع و كسب و كار و بازار و ادارات احكام آسماني قرآن بروز و ظهور پيدا كند. 

آدم قرآني اندك! 
ـرآن   در اين ترديدي نيست كه ما قرآنخوان و قرآندان و معلّم قرآن و مفسر ق

و... فراوان داريم اما متأسفانه انسانهاي قرآني بسيار كم داريم!! 
[...َو قَليلٌ من عباِدَي الشكُوُر]؛١  

                                                           
١ـ سورهي سبأ،آيهي١٣. 
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 ٢٢٠

«...و اندكي از بندگان من سپاسگزارند». 
قرآني يعني كساني كه تمام نواحي وجودشان از افكار و اخالق و اعمالشــان 
به تسخير قرآن درآمده و احكام آسماني قرآن بر تمام ابعاد وجودشان حــاكم شـده 

است و بهراستي باورشان شده كه: 
ـط  «...به يقين خدا بر هر چيزي تواناست و به يقين خدا علمش به همه چيز محي

است».١ 

عامل اضطراب بشر 
ــدا كـه نصيـب انسـان  حال از جمله آثار بسيار مهم ايمان به علم و قدرت خ
ـي  ميشود،يكي طمأنينه و آرامش قلبي است و ديگر مراقبت و محافظت عملي!يعن
انسان،وقتي ايمان و اعتقاد به اين پيدا كرد كه هر چه در عالم بهوجود ميآيد اعـم از 
خوشيها و ناخوشيها، بر اساس تقدير حكيمانهي خداوند عليم و قديــر اسـت، 
ــه  طبعاً آرامش روحي پيدا كرده و رضا به قضاي خدا ميدهد.البتّه آن ناماليماتي ك
از روي بدعمليهاي خود انسان پيش آمده است، در اصالح اعمـالش بـايد كوشـا 
ــها كـه خـارج از اختيـارش ميباشـد،  باشد تا رفع آن ناماليمات گردد و در غير آن

تسليم تقدير خدا بايد بشود و بگويد: 
به جد و جهد چو كاري نميرود از پيش 

                                                           
١ـ سورهي طالق،آيهي١١. 
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 ٢٢١

به كردگار رها كرده به مصالح خويش 
[...أال بِذكْرِ اِهللا تطْمئن الْقُلُوُب]؛١  

«به يــاد خـدا بـودن[و بـا خـدا بـودن و دل بـه خـدا دادن] آرامبخشتريـن 
[داروهاي روحي] است». 

ما در زندگي آرامش خاطر نداريم!پيوسته با اضطراب و تشــويش و نگرانـي 
ــيم كـه مبـادا  دست به گريبانيم!براي گذشته افسوس ميخوريم و از آينده ميترس
چنين و چنان شود،در زندگي به بنبست برسيم، به فقر و مـرض مبتـال بشـويم،در 
فالن معامله زيان كرده ورشكسته شويم و...تمام اينها براي اين است كه دل،تكيه به 

جاي محكمي نزده و ايمان به مقدر عليم و حكيم پيدا نكرده است: 
[أال إنَّ أْولياَء اِهللا ال خوٌف علَيهِم َو ال هم يحزنوَن]؛٢  

ـته]  «به هوش كه دل به خدادادگان نه ترس از [آينده] دارند و نه [براي گذش
پريشانحال ميشوند»! 

اين ادب قرآني را فرا گرفتهاند كه: 
[لكَيال تأسوا علي ما فاتكُم َو ال تفْرحوا بِما آتاكُم...]؛٣ 

«نه براي آنچه كه از دست دادهايد غمگين شويد و نه به آنچه كه خدا به شـما 

                                                           
١ـ سورهي رعد،آيهي٢٨. 

٢ـ سورهي يونس،آيهي٦٢. 
٣ـ سورهي حديد،آيهي٢٣. 
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 ٢٢٢

داده[از ذخاير دنيا]دلبسته و شاد گرديد...»! 

دو آيهي آدم ساز 
اينجا سزاوار است كه بگوييم: اي مسلمانان!اي پيروان قــرآن!ايـن دو آيـه از 
ل به ديوار قلبتان و سپس به ديوار اتاق و محلّ كارتان  قرآن را بگيريد و تابلو كنيد.اوّ
بچسبانيد و هر دم به آن بنگريد تا هم آرامش قلبي و هم مراقبت عملي در خويــش 

ايجاد كنيد. 
ل:  آيهي اوّ

[...أال بِذكْرِ اِهللا تطْمئن الْقُلُوُب]؛ 
م:  آيهي دوّ

[أ لَم يعلَم بِأنَّ اَهللا يري]؛ 
اين را بدانيم كه دنياي فعلي ما، همچون دريايي پرتالطــم اسـت؛از هـر سـو 
امواجي سهمگين بر ســطح آن فـرود ميآيـد و كشـتي جـان مـا را بـه اضطـراب 
ــون  ميافكند.ترس اين هست كه عن قريب ما را به گرداب فنا و تباهي بكشاند!اكن
دو طوفان مهيب در اين دريا برپاست:طوفــان مصـائب از فقـر و مـرض و نـاامني 
دشواريها و پيچيدگيها در تمام شئون زندگي و... و طوفان شهوات از پيش آمدن 
نَـد و  ــان، آدمـي را از جـا ميكَ انحاء صحنههاي فريبندهي گناهانگيز كه هر دو طوف
بدبختيها بهوجود ميآورد.در اين شرايط سنگين است كه كشتي جان ما احتيــاج 
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 ٢٢٣

ـر اهللا  به لنگري محكم دارد تا از غرق شدن مصون ماند.آن لنگرِ محكم، منحصراً ذك
است يعني به ياد خدا و با خدا بودن و تكيه به لطف و عنايت او كردن كه:  

[...أال بِذكْرِ اِهللا تطْمئن الْقُلُوُب]؛ 
و همچنين نظارت او را نسبت به اعمال آدميان به حساب آوردن كه: 

[أ لَم يعلَم بِأنَّ اَهللا يري]؛ 
ــدا ميكنـد و واجـد حـال  در اين صورت است كه طمأنينه و آرامش قلبي پي

مراقبت عملي ميگردد. 

وجود پربركت علماي دين 
هيچ گروهي از امت مسلم نميتوانند جاي علما و فقها را پر كنند و كار آنــها 
ــدا از طريـق اهـل  را كه مرتبط ساختن مردم با اهل بيت رسول و رساندن احكام خ

بيت رسول�به آنها است انجام بدهند. 
اين حديث از حضرت امام هادي�منقول است: 

ـنا  «اگر نبودند در زمان غيبت قائم ما، عالماني كه مردم را با امام زمانشان آش
ــان خـدا را از  ميسازند و با داليل روشن از دين خدا دفاع ميكنند و ضعفاي از بندگ

دام و كمند ابليس ميرهانند،آري اگر آنان نبودند احدي نميمــاند مگـر اينكـه از 

ــه  دين خدا بر ميگشت! ولكن عالمانند كه زمام دلهاي ضعيفان از شيعه را محكم نگ

ــانند كـه برتريـن  ميدارند آن گونه كه كشتيبان سكّان كشتي را نگه ميدارد و همان
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 ٢٢٤

امت در نزد خداوند عزّوجلّ ميباشند»!١ 

ـالم  اگر اغنيا و توانگران مسلمان با انفاق اموال خود در تقويت بنيهي مالي اس
ميكوشند، آنها، از پرتو نور علم و ارشاد و هدايت عالمــان آن شـرف را بـه دسـت 
ي شهدا و جهادگران مسلمان كه با ريختن خود به پاي درخت اسـالم  آوردهاند و حتّ

آن را شاداب و خرم ساختهاند، آن هم مولود دعوت مخلصانهي عالمان بوده است. 
رسول خدا�فرموده است: 

«روز قيامت كه شود مركّــب قلـم علمـا را بـا خونهـاي شـهدا ميسـنجند و 
مركّب قلم علما بر خونهاي شهدا ترجيح داده ميشود»!٢ 

زيرا خون شهيد تولّد يافته از مركّب قلم عالم ميباشد.از ايــن رو اسـت كـه 
اميرالمؤمنين�فرموده است: 

«يك فقيه[يعني يك عامل دين شناس پاسدار دين]براي شــيطان،سـنگينتر از 
هزار عابد است».٣ 

تفاوت عالم و عابد 
و سر اين در حديث ديگري از امام كاظم�و امام عسگري�نقل شده كه: 

چون عابد، تمام همــش نجـات دادن خـودش ميباشـد امـا عـالم، عـالوه بـر 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٢،صفحهي٦. 

٢ـ همان،صفحهي١٦. 
٣ـ بحاراالنوار،جلد٢،صفحهي١٦. 
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 ٢٢٥

خودش، ديگر بندگان خدا از مردان و زنان را از دست شيطان و مددكارانش نجـات 

ميدهد.١ 

سعدي هم اين مضمون را به نظم آورده كه: 
صاحبـدلي بـه مـدرسـه آمـد ز خـانقاه 

بشـكست عهد صحبت اهل طريق را 
گفـتم: مـيان عالـم و عابـد چـه فرق بود 

تـا اختـيار كـردي از آن ايـن فريق را 
گفت آن گليم خويش برون ميبرد ز موج  

وين سعـي ميكند كه بگيرد غريق را 
عابد در فكر نجات شخص خودش ميباشد اما عــالم بـه فكـر نجـات دادن 
ــيرد، ابليـس  غرق شدگان در درياي جهالت و ضاللت است و لذا اگر هزار عابد بم
ــالم بـه رقـص و طـرب در ميآيـد و  آن قدر خوشحال نميشود كه از مرگ يك ع
ــته شـده  نعرهي خوشحالي سر ميدهد چرا كه مزاحمي بزرگ از سر راهش برداش
ــا و فقـها را  است. به همين جهت از مظاهر خشم خدا بر هر مردم اين است كه علم

يكي بعد از ديگري از دست آن مردم ميگيرد. 
 اين حديث از رسول خدا� منقول است: 

(ِانَّ اَهللا ال ينتزُِع الْعلْم انتزاعاً َولكن ينتزِعه بِموِت الْعلَماِء حتي ِاذا لَم 
                                                           

١ـ همان،صفحهي٥ 
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 ٢٢٦

يبق منهم َاحد ِاتخذَ الناُس ُرَؤساًء جهاالً فَافْتوا الناَس بِغيرِ علْــمٍ فَضلُّـوا َو 
َاضلُّوا)؛١ 

ــد! بلكـه آن را بـا  نَ «چنين نيست كه خداوند علم را يك باره از ميان مردم بر كَ
مرگ علما از دست مردم ميگيرد! تا وقتي احدي از آنها بــاقي نمـاند! طبعـاً مـردم 

افراد نادان را به پيشوايي در دين خويش اتّخــاذ ميكننـد آنـها هـم بـدون داشـتن 

صالحيت علمي، فتــوا بـه دسـت مـردم ميدهنـد در نتيجـه هـم خودشـان گمـراه 

ميشوند و هم مردم را گمراه ميكنند». 

ــن شـقاء و بدبختـي كـه مظـهري از مظـاهر خشـم  پناه بر خدا ميبريم از اي
خداست. 

نشانههاي شناخت امام زمان� 
از راوي به نام ابواالديان نقل شده: من نامهرسان امام عسگري�به ساير شــهرها 

ــته بودنـد بـه مـن دادنـد و  بودم.روزي به حضورشان شرفياب شدم.نامههايي را كه نوش

فرمودند: اينها را به مدائن ببر و به افراد معيني بده و جواب بگير.آنگاه فرمود: اين سفر تو 

ــداي  پانزده روز طول ميكشد.روز پانزدهم وارد سر من َراي(سامرا)ميشوي و ميبيني ص

شيون از خانهي من بلند است و غسال دارد بدنم را غسل ميدهد. 

ــه  من از شنيدن اين سخن امام بسيار متأثّر شدم و گفتم: موالي من! اگر اين حادث

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٢،صفحهي٢٤. 
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 ٢٢٧

ــرد او  پيش آمد امام بعد از شما كيست؟فرمود: كسي كه جواب اين نامهها را از تو طلب ك

امام بعد از من است.گفتم:موالي من عالمت ديگري بفرماييد.فرمود: آن كه بر جنازهي من 

ـان]  نماز بخواند، امام است.باز عالمت ديگري خواستم.فرمود: آن كسي كه از محتواي همي

خبر داد او امام است. 

ــن شـد كـه بپرسـم  اين جواب را من درست نفهميدم و هيبت امام� مانع از اي

مقصود از هميان چيست؟از خدمت امام مرخص شدم و نامهها را به مدائن بــردم و جـواب 

ـود  گرفتم و برگشتم و درست روز پانزدهم به سامرا رسيدم و همانطور كه امام خبر داده ب

ــا آن  صداي شيون از خانهاش شنيدم و ديدم غسال بدن شريفش را غسل ميدهد.آمدم ت

نشانهها را كه فرموده بود، از كسي ببينم و امام زمانم را بشناســم ولـي متأسـفانه ديـدم 

جعفر برادر امام� ـ كه مرد صالحي نبود و هيچگونه صالحيت براي امــامت نداشـت ـ 
كنار در ايستاده و مردم به او تسليت و تبريك امامت ميگويند.من متحير و ســرگـردان 

ايستاده بودم.در اين اثنا ديدم خادم آمد به جعفر گفت:آقا! جنازه حاضر است.غسـل داده 

و كفن پوشاندهاند و منتظر نمازند. 

من جلو رفتم و خودم را به جعفر نشان دادم كه شايد راجع به جواب نامهها از مــن 

ــاده شـد.مـردم هـم  سؤالي كند. ديدم حرفي نزد و براي خواندن نماز به جنازهي امام آم

ـدم  دنبالش حركت كردند.اما همين كه مقابل جنازه ايستاد و خواست تكبير نماز بگويد دي

ناگهان از اتاقي كه پردهاي مقابل درش افتاده بود، در باز شد و پرده كنار رفـت و كودكـي 
                                                           

] هميان: كيسهي پول. 
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 ٢٢٨

زيباروي و پيچيده موي از پشت پرده بــيرون آمـد كـه همچـون مـاه در وسـط آسـمان 

ــب كشـيد و  ميدرخشيد و هيبتي داشت.كنار جنازه آمد؛عباي جعفر را گرفت و او را عق

گفت: 

(تنح يا عماه)؛ 
عمو كنار بيا كه من اولي و احق به نماز بر جنازهي پدرم ميباشم!او هم مرعوب شد 

ــم بـه  و بدون اينكه حرفي بزند، كنار آمد و عقب ايستاد.آن كودك تكبير گفت و مردم ه

ــردن جنـازه حركـت كردنـد.آن  دنبال او تكبير گفتند و نماز تمام شد.مردم براي بلند ك

كودك به سمت اطاق آمد، من جلو رفتم و سالم كردم.به مــن فرمـود: جـواب نامـهها را 

ــحال شـدم كـه دو  بده.من فورًا نامهها را تقديم كردم.او وارد اطاق شد و من بسيار خوش

ــر  نشان از نشانههاي امامت را مشاهده كردم.يكي مطالبهي جواب نامهها بود و دّوم نماز ب

جنازهي امام�.منتظر سومي شدم. 
مردم جنازه را بردند و دفن كردند و برگشتند و با جعفر نشستند.من هم به انتظــار 

ديدن سومين نشانه نشستم.در همين حال از اهل قم جمعيتي وارد شدند و پس از اطّـالع 

از شهادت امام عسگري�از امام بعدي سؤال كردند.مردم جعفر را معرفي نمودند آنــها 

ـت  پيش جعفر رفته و گفتند: ما نامههايي و اموالي از اهل قم داريم؛بفرماييد نامهها از كيس

و محتواي همياني كه همراه آوردهايم چيست؟ 

ــت در حـالي كـه  او كه از هيچ چيز آگاهي نداشت، سخت برآشفت و از جا برخاس

عباي خود را از روي ناراحتي تكان ميداد گفت: مردم از ما توقّع علم غيب هم دارنــد!در 
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 ٢٢٩

ــم كـرد و  اين اثنا كه اهل قم متحير نشسته بودند خادم از اطاق بيرون آمد و رو به اهل ق

ــههايي از فـالن شـخص و از فـالن شـخص  گفت:موالي من ميفرمايند: شما اهل قم نام

آوردهايد.آن هميان هم كه همراهتان هست، محتواي آن هزار دينار است كه ده دينــار آن 

ــال اطمينـان خـاطر،  مغشوش و معيوب ميباشد.آنها هم كه اين سخن را شنيدند، با كم

ـهها را  نامهها و هميان را تقديم كردند و گفتند:سالم ما را خدمت امام� برسان و اين نام

ــه امـام  و اين هميان را تقديم حضورشان بنما.من هم خوشحال شدم كه هر سه عالمت ك

ــان  عسگري�براي امام بعد از خودشان فرموده بودند، آشكارا مشاهده كردم و امام زم
خود را شناختم١. 

 �شهادت ابوذر به نبوت پيغمبر
انسانهاي لطيفالروح و سليمالقلب، اين حقيقت را ميفهمند كه رابطــهي 
ـر  حق با قلب سليم يك رابطهي فطري و يك جذبه و كشش تكويني است.انسان اگ
ــض ديـدن چـهرهي حـق و  با فطرت صاف و قلب سالم با حق مواجه شود، به مح
شنيدن آواي آن، در مقابلش تسليم ميشود و نيازي به شقّالقمر يا شهادت سـنگ و 
درخت و سوسمار ندارد!شهادت خود پيامبر را روشنتر از شهادت ماه و خورشيد 

آسمان و سنگ و درخت بيابان ميبيند و ميپذيرد. 
در دل هر امتي كز حق مزه است------- روي و آواز پيمبر معجزه است 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٥٠،صفحهي٣٣٢. 
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 ٢٣٠

چون پيمبر از بـرون بانگـي زند -------جان امت در درون سجده كند 
زانكه جنس بانگ او را دو جهان------ از كسي نشنيده باشد گوش جان 

البتّه چشمي سالم، الزم است تا چهرهي حق را ببيند و گوشي ســالم تـا آواز 
ــر بـا خورشـيد نبـوت  حق را بشنود.ابوجهل و ابولهب، با چشمي كور و گوشي ك

مواجه ميشدند و قهراً نه نوري ميديدند و نه صدايي ميشنيدند و لذا ميگفتند: 
[لَست مرسالً]؛ 

«تو رسول[خدا] نيستي». 
ــده و  اما ابوذر(رض)كه چشم و گوش دلش باز بود، با آن كه هنوز پيامبر را ندي
ـود.دور از  صدايش را نشنيده بود، در ميان بياباني خاموش مشغول گوسفندچراني ب
ــيد و مطالعـهي آيـات آفـاق و  جنجال زندگي ماّدهپرستان، بامغزي آرام ميانديش
انفس ميكرد.در اوضاع عجيب زمين و آسمان،طلوع و غروب مــاه و خورشـيد و 
ستارگان، حاالت حيرتآور پرندگان، ريزش قطرات باران و رويش انواع گياهـان 
ــتي  ظَم هس عو...عميقانه فكر ميكرد و پيش خود ميگفت: آيا راستي اين كاروان م
ــهز خلقـت را فرمـاندهي كـلّ در  م و مج را امير و قافلهساالر كيست؟اين سپاه منظّ
كجاست؟اين سيل پر جوش و خروش كائنات از كجا حركت كــرده، رو بـه كـدام 

دريا در جريان است؟ 
اين همه هستي ز كه پيدا شده--------- خاك ضعيف از چه توانا شده 

از عمق جان و باطن فطرت ميگفت حتماً و قطعاً موجودي عليم و حكيــم و 
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 ٢٣١

ــالم كـار ميكنـد و ايـن همـه نظامـات محـير را او تنظيـم و تدبـير  قدير در اين ع
ـرار  مينمايد.در همان اوان شنيد كه كسي در مكّه به عنوان پيامبري ظهور كرده و اس
و رموز هستي را بيان ميكند.با عجله به سمت مكّه آمد و وقتي رسيد ديد، مردي بــا 
ــه زدهانـد.او بـه آنـها  چهرهي نوراني پاي ديوار كعبه نشسته و جمعي دورش حلق

ميگويد: 
(قُولُوا ال ِاله ِاالّ اهللا تفْلحوا)؛ 

اي مردم! مبدأ قهار هستي بهوجود آورندهي كائنات و نظامبخش موجودات 
را بشناسيد و در مقابلش خاضع شويد!ابــوذر تـا آن چـهره را ديـد و آن كلمـات را 
شنيد، ديد اين همان آب زاللي است كه جان عطشانش تشنهي اوســت و حقيقـت 
ــه آن شـهادت  الاله االّاهللا همان حقيقت حقّهاي است كه پيشاپيش،زبان فطرتش ب
ميداد و لذا بيدرنگ در برابر آفتاب نبوت خاضع گشت و شهادت فطري خــود را 

به زبان جاري كرد و گفت: 
(َاشهد َاْن ال ِاله ِاالّ اهللا َو َاشهد َانَّ محمدًا َرسوُل اهللا)؛ 

چون پيمبر از برون بانگي زند ---------جان امت در درون سجده كند 

 �شهادت خدا بر رسالت پيغمبراكرم
مهندسي كه ميخواهــد اثبـات كنـد مـن مـهندس كـامل و قـابلي هسـتم، 
ــه  ساختماني باشكوه ميسازد.اين ساختمان،وجودش شاهد روشني است بر اينك
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 ٢٣٢

ــي  اش هم خودش زيبا و از هر جهت مجهز و هم سازندهاش مهندسي قابل است.نقّ
ــود و  كه نقشي بديع روي تابلو آورده است، آن نقش، خودش شهادت به زيبايي خ
ــار پيـامبراكرم�سـاختمان وجـود  مهارت خالّقش ميدهد. اينجا نيز آفريدگ
اقدس او را مجهز به دستگاه گيرندهي وحي كرده و از همين طريق، ارتباط او را بــا 
ــه رسـالتش داده اسـت.آنگونـه كـه  عالم ربوبيت خويش اثبات نموده و شهادت ب
ــد كـه او ابـزار ادراكـي  ه از لجاج و عناد، درك ميكنن اولواااللباب و خردمندان منزّ
ي وحي ميكند و بـا  ديگري دارد كه سايرين ندارند و او با همان ابزار از عالم باال تلقّ
اينكه اُمي است و درسي نخوانده و استاد و معلّمي بــه خـود نديـده، كتـابي آورده 
ـاي  است كه جامع علوم اوّلين و آخرين است و در طول اين چهارده قرن جمعيته
عظيم از علما و فقها،حكما و عرفا در دامن خود پرورانيده و جملگي اين افتخــار را 
دارند كه از ريزهخواران خوان نعمت اين كتاب حكيم الهي به حساب ميآيند.ايــن 

نوعي شهادت عملي و فعلي خدا بر رسالت پيامبراكرم�است. 

چشم من خفته دلم بيدار دالن 
 �در بعض روايات آمده كه بــه هنگـام نـزول وحـي، حـال پيـامبراكرم
دگرگون ميشد.تقريباً شبيه حــال خـواب يـا مدهوشـي بـه آن حضـرت دسـت 
ميداد.در مقام تحليل و توضيح اين حال از بعضي از بزرگان نقــل شـده كـه قـواي 
ــان اسـت.وقتـي روح آدم مجـذوب چـيزي  ظاهري و باطني انسان،تابع روح انس
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 ٢٣٣

شد،تمام قوا به دنبــال روح بـه سـمت آن چـيز كشـيده ميشـوند و از كـار خـود 
واميمانند. افراد مصيبت زده را ديدهايد؟آن مادر جوان مردهاي كه ضربهاي شــديد 
ــايي  بر روحش وارد آمده و او را از خود بيخود كرده آن چنان كه گويي چشمش ج
د.در  وَ ــه مـيدَ را نميبيند و گوشش صدايي را نميشنود.ديوانهوار از خانه به كوچ
ـينهاش را  ميان مردان نامحرم ـ با داشتن شرم و حيا و عفّت ـ داد ميزند صورت و س
ــنگي و گرسـنگي را فرامـوش  ميخراشد و احساس زخم و جراحت نميكند.تش
اق جمالهــا  اق نيز پيدا ميشود! مخصوصاً عشّ ميكند و...اينچنين حاالت در عشّ

و زيباييهاي معنوي از عوالم روحاني كه براي انبيا و اولياي خدا� رخ ميدهد. 
ــاال و  روح مقدس پيامبراكرم�نيز به هنگام نزول وحي،مجذوب عالم ب
متّصل به روح االمين ميشد.طبعاً ساير قواي ظاهري و باطنيش بــه مشـايعت روح 
ــش  قوي و شديدش به آن سمت كشيده ميشد و قهراً چشمش از ديدنيها و گوش
ـه  از شنيدنيها اِعراض] ميكرد و شبيه حالت بيهوشي يا به عبارت بهتر مدهوشي ب
آن حضـرت دسـت مـيداد!آدم بيهـوش چـيزي را درك نميكنـد امـا شــخص 
دهوش يعني واله و شيدا و از خود بيخود گشته كه در همان حال از همه چيز آگـاه  م
ـد،  است و حقايق تمام ديدنيها و شنيدنيها را با چشم و گوش ديگري درك ميكن

اگرچه از نظر ديگران در خواب است و لذا ميفرمود: 
(تناُم عينِي َو ال يناُم قَلْبِي)؛ 

                                                           
] اِعراض: روي گرداني. 
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 ٢٣٤

«[من] چشمم ميخوابد، ولي قلبم نميخوابد». 
در همان حال كه خوابيدهام،ميبينم و ميشنوم و ميفهمم. 

 نام ب األَ لب عن رَ نام الْقَ نام ا --------ال ي ناي تَ ي گفت پيغمبـر كه ع
چشم من خفته دلم بيداردان-------- جـسم بيكار مرا پركار دان 

مـر دلـم را پـنـج حس ديگر است 
حس ما را هر دو عالم منظر است 

همنشينت من نيم سايهي من است  
برتـر از انديشهها پايهي من است 

چون ماللي گيرم از سفلي] صفات 
ات   بر پـرم همچـون طـيور الصافّ

پر من ُرسته است هم از ذات خويش  
بر نچسبانم دو پـر من از سريـش 

اين شما هستيد كه اگر بخواهيد پرواز كنيــد، بـايد بـال و پـري بـه خودتـان 
ـال  بچسبانيد از هواپيما و سفينهي فضايي و...تا اندكي به باال بپريد.اما من نيازي به ب

و پر خارج از خود ندارم. 

تمام علم كتاب نزد ماست 

                                                           
] سفلي: پايين. 
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 ٢٣٥

ي از ابوسعيد خدري نقل شده:  در روايت سنّ
تابِ]؛كيست؟  الْك نم لم ع ه ند ع نپرسيدم مقصود از[م� از رسول خدا
ــار در مجلسـش  در سورهي نمل آمده كه حضرت سليمان پيامبر�از حض

خواست كسي هست كه تخت ملكهي سبأ را در بارگاه من حاضر كند؟ 
 ـكإلَي ـدترــلَ أْن ي قَب بِه يكا آتتاِب أنالْك نم لْمُه عدني عقاَل الَّذ]

طَرفُك...]؛١ 
ــم بـه  «كسي كه پارهاي از علم كتاب را داشت، گفت: من آن تخت را تا تو، چش

هم بزني آوردهام...». 

جناب سليمان�ديد تخت در پيش او حاضر است. 
ابوسعيد از رسول خدا�پرسيد: آن كس كه چنين قدرتي از خــود نشـان 

داد كه بود؟ 
 رسول اكرم�فرمود: 

«او وصي برادرم سليمان بن داود بود». 
ابوسعيد گفت: 

ــم َو مـن عنـدُه  (يا َرسوَل اهللا فَقَوُل اِهللا كَفَي بِاِهللا شهِيدًا بينِي َو بينكُ
علْمِ الْكتاِب)؛ 

«اي رسول خدا!مقصود در اين آيه كيست كه تمام علم كتاب پيش اوست»؟ 
                                                           

١ـ سورهي نمل،آيهي٣٧. 
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 ٢٣٦

فرمود: 
(ذاَك َاخي علي بن َابيطالب)؛١ 

«او، برادرم علي بن ابيطالب است». 
ــار  آن كـس كـه بخشـي از علـم كتـاب پيشـش بـوده؛توانسـته اسـت آن ك
خارقالعاده را انجام بدهد كه تخت سلطاني را در يك چشم به هم زدن از كشـوري 
به كشور ديگر منتقل كند آيا آن كس كه تمام علم كتاب پيشش هست، چه قدرتــي 
 ن مـ لـم ع ه ــد نْ ع نخواهد داشت؟!در حديثي از امام صادق�نقل شده كه علم[م
ــت در مقـابل  لم الكتاب]؛نسبت يك قطره اس ع ه ند ع نتابِ]؛نسبتش با علم[م الْك

درياي اخضر.آنگاه امام صادق�دو بار فرمود: 
(علم الْكتاِب َو اِهللا كُلُّه عندنا)؛٢ 

«به خدا قسم علم تمام كتاب پيش ماست». 

چه كساني رستگارند؟ 
ــاعت سـه نفـري  زماني بر اسالم گذشت كه در مسجدالحرام مكّه، نماز جم
ــهي كـبري�امـا  تشكيل ميشد.رسول خدا� بود و علي مرتضي و خديج
ـاعت  امروز پس از گذشت چهارده قرن، ميبينيد در همان مسجدالحرام و نماز جم
چه غوغايي است!امروز قريب دو ميليارد انسان افتخار انتساب بــه اسـالم و قـرآن 

                                                           
١ـ تفسير الميزان،جلد١١،صفحهي٤٢٧. 

٢ـ تفسير نورالثقلين،جلد٢،صفحهي٥٢٢. 
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 ٢٣٧

ــترش آن  دارند.اين دليل بر اين است كه عظمت و جاللت اسالم و قرآن و بقا و گس
ــا ايـن  در عالم، از جانب خداوند توانا تضمين شده است.اما اين حقيقت، منافات ب
ندارد كه ما آدميان، بر اثر عدم شايســتگي، از بركـات ايـن سـرمايهي عظيـم الـهي 
ــج بـيپايـان از  بيبهره و ناكام بمانيم و كنار آب روان، از تشنگي بميريم و روي گن
ــم از مقصـد اصلـي  گرسنگي جان بدهيم و اين از آن جهت است كه ما نميخواهي

قرآن آگاه شويم و زندگي خود را با آن مقصد تطبيق نماييم. 
اين قرآن است كه با صراحت و قاطعيت تمام ميگويد: 

«اي پيـامبر![بـه ايـن مـردم] بگـو: اگـر بهراسـتي، شـما خداونـد را دوســت 
ميداريد، از مــن تبعيـت كنيـد تـا خـدا هـم شـما را دوسـت بـدارد و گناهانتـان را 

بيامرزد...». ١ 

ــتندهي آن  باع و تن زير بار دستورات پيامبر دادن، مقصد اصلي قرآن و فرس اتّ
ل و آخر آيه ســخن از اتبـاع و پـيروي بـه ميـان  است.در اين آيه تأملي بفرماييد؛ اوّ

آورده است و ميفرمايد: 
«كساني كه از پيامبر تبعيت ميكنند...». 

م:  ل آيه است.اما جملهي دوّ اين جملهي اوّ
«...و از نوري كه همراه او نازل شده[قرآن]تبعيت ميكنند...». 

آنگاه ميفرمايد: 
                                                           

١ـ سورهي آل عمران،آيهي٣١. 
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 ٢٣٨

«...اين [گروه آري تنها همين] گروهند كه رستگارند».١ 
ــل ادب، داللـت بـر  ضمير«هم»كه دنبال«اولئك»آمده است، در اصطالح اه
ــرآن  باع از نبي و ق انحصار ميكند.يعني تنها كساني"مفلح"و رستگار ميباشند كه اتّ
بي  ميكنند وگرنه فراواني چاپهاي گوناگون قرآن و ازدحام جمعيت در مسجدالنّ

و مسجدالحرام دليل بر فالح و رستگاري مردمان نميباشد! 

ضرورت امر به معروف و نهي از منكر 
خداوند حكيم،برنامهي كار پيامبر عظيمالشّأن خود را نشان ميدهد و اتباع و 

پيروي از او را از مردم ميطلبد و ميگويد: 
[...يأمرهم بِالْمعروِف َو ينهاهم عنِ الْمنكَرِ...]؛٢ 

«...امت خود را امر به معروف و نهي از منكر ميكند...». 
ــاعي   آيا ما امت مسلمان در همين فريضهي بسيار بسيار مهم اخالقي و اجتم
باع و پيروي داريم؟اكنون انــواع و  قرآن و اسالم از پيامبر بزرگوار خود در چه حد اتّ
ــه  اقسام منكرات در زندگي خانوادگي و اجتماعي ما به گونهاي وحشتانگيز رو ب
گسترش است و عجيب اينكه بزرگان قوم اصالً سخني از آن به ميان نميآورنـد تـا 
چه رسد به اينكه قدمي در اصالح آن بردارند!گويي كه آن بزرگان ايــن صحنـهها و 
ــن بـيپروايـي  اين منظرهها را منكر نميشناسند تا نهي از آن را واجب بدانند!آيا اي

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي١٥٧. 

٢ـ همان. 
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 ٢٣٩

زنان در امر پوشش كه لباس تنگ و چسبان ميپوشند، آنگونه كــه برجسـتگيهاي 
بدن نمايان است و اغلب پاي بي جوراب و اندكي از لبهي پايين شلوار هم بــاال كـه 
قسمتي از پا عريان است! دختر و پسر دست در دست هم ميان كوچـه و خيابـان آن 
هم برخي از برنامههاي تلويزيوني ـ كه به زواياي خانههاي مردم از شهر و روســتا 
ـرم و  راه يافته و از طريق ارائهي فيلمها و سريالهاي بدآموز و فسادانگيز، پردهي ش
حيا را از پسران و دختران دريده است! آن زنان و مردان بــه اصطـالح هـنرمند!!كـه 
ــه هيـچ  نقش زن و شوهر را در فيلم بازي ميكنند آن چنان عاشقانه عمل ميكنند ك
ـر  زن و شوهر واقعي آن چنان نميباشند!! و راستي انسان گاهي از بچهها كه تماشاگ

اين منظرههاي شرمآور هستند؛ احساس خجلت ميكند. 
البتّه ما چشمپوش از برنامههاي مفيد و آموزندهي ديني سازمان صداوســيما 
نميباشيم، بلكه سخن اينجاست كه مراقب باشيد! ايــن سـازمان بسـيار اساسـي و 
الزم، مفاسدش بيشتر از مصالحش نشود!اين را ميدانيم كه قرآن كريم براي شراب 
و قمار هم منافعي قائل است، ولي ضرر و زيــان و گنـاه آنـها را بيـش از منافعشـان 

ميداند و از اين رو آنها را تحريم ميكند و ميفرمايد: 
ــد. بگـو: در آنـها گنـاه  «[اي پيامبر!]دربارهي شراب و قمار از تو سؤال ميكنن
ــي گنـاه آنـها از نفـع  بزرگي هست و منافعي هم[از نظر مادّي]براي مردم دارند ول

آنها بزرگتر است...»! ١ 
                                                           

١ـ سورهي بقره،آيهي٢١٩. 
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 ٢٤٠

آري،مراقبت شديد از سوي مسئوالن و متصديان امور ســازمان صداوسـيما 
ع  ـمسرئـي＂ و م ــد در م الزم است كه برنامههاي مفسد را به بهانهي دفع افسد به فاس
ــاني نكننـد كـه  مردم قرار ندهند و افكار جوانان را با ارائهي فيلمهاي محرك، طوف

مسئوليت شديد در پيشگاه عدل خداوند سريعالحساب و شديدالعقاب دارند. 

مبارزهي رسول اكرم�با ننگ دخترداري 
ــن  از جمله برنامههاي اصالحي پيامبراكرم�به فرمودهي قرآن كريم، اي

بوده است كه: 
ـر  بارهاي سنگين و غل و زنجيرهايي را كه آن مردم نادان به دست خودشان ب

دست و پا و گردنشان نهاده بودند از آنها برداشت و آزادشان كرد١ و راســتي چـه 

غل و زنجيري از اين كشندهتر كه پدر نادان، اين فكر در مغزش جا گرفتــه بـود كـه 
ــد ميشـد، او را بـا  دخترداري عار و ننگ است.از اين رو هر چه دختر برايش متولّ

دست خودش زنده به گور ميكرد.اين در قرآن آمده است: 
ــواري  تي $يمكَظ وا َو هدوسم ههثي ظَلَّ َوجبِالْاُن مهدأح رشَو إذا ب]
ــوِم مـن سـوِء مـا بشـر بِـه أ يمِسـكُه علـي هـوٍن أْم يدسـه فـي  من الْقَ

التراِب...]؛٢ 
ــتري  وقتي به يكي از آنها[اعراب جاهلي]بشارت داده ميشد كه خدا به تو دخ

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي١٥٧. 
٢ـ سورهي نحل،آيات٥٨و٥٩. 
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داده است آن چنان از شدت ناراحتي دگرگون ميشد كه صورتش سياه و مملــو از 

ــه از شـرمندگـي نميتوانسـت در ميـان قـوم و  خشم و غضب ميگرديد تا آنجا ك

ــار را تحمـل كنـد.از آنـها خـود را پنـهان ميكـرد و  قبيلهاش بماند و اين ننگ و ع
ــاك  ميانديشيد آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگه دارد و يا او را در زير خ

پنهان سازد. 

ــوان درنـده ايـن بيعـاطفگي را از خـود نشـان  واقعاً عجيب است!يك حي
نميدهد اما ايــن حيـوان دو پـاي انسـاننما چنيـن ميكـرده اسـت!آنگـاه ببينيـد 
پيامبراكرم� چه نيرويي به كار برده كه اين پســتتر از حيوانهـا را در ظـرف 

مدت كوتاهي مبدل به برترين انسانها نموده است! 

نماد بارزي از بيرحمي 
در تاريخ آمده: مردي خدمت رسول اكرم�عــرض كـرد:يـا رسـول اهللا!مـن 

نميدانم با چه زباني از تو تشكر و سپاسگزاري كنم و از عهدهي حقّي كه بر گردن مــن و 

ـه  هزاران مثل من داري برآيم؟تو ما را از سختترين شكنجهها و از بزرگترين بدبختيها ك

ـان  به دست خودمان از روي جهالت و ناداني بهوجود آورده بوديم رهايي بخشيدي و آزادم

كردي.بيش از آن كسي كه اسيري را از زندان نجات دهد؛ تو بر گردن مــا حـق داري.مـا 

ــم درسـت كـرده  مردم بدبخت، زندگي را براي خودمان يك جهنّم سوزان پر از عذاب الي

بوديم.تو ما را راحت كردي و آسايش دادي.آنگاه شروع كرد داستان دلخراش خود را بيان 
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ـه را  كردن كه من مردي بودم كه از دختر داشتن متنفّر بودم.هر چه زنم دختر ميآورد، هم

زنده به گور ميكردم و بر هيچيك از آنها دلم نسوخت مگر بر يكي از آنها كــه هنـوز هـم 

وقتي خاطرهاش به يادم ميآيد دلم ميسوزد! 

من در سفر بودم. او متولّد شده و زنم او را به يكي از برادران خودش سپرده بود كه 

ـود و  دور از چشم من نگهداري شود.وقتي از سفر برگشتم، از نوزاد پرسيدم. گفت: دختر ب

مرده به دنيا آمد.او را از من پنهان داشت و چند سالي گذشــت. آن دخـتر بـزرگ شـد و 

ــدم.از  روزي به ديدن مادرش آمده بود.من به خانه آمدم دختري ده دوازده سالهي زيبا دي

ــان پنـهان  زنم پرسيدم: اين دختر از كيست؟او گريهكنان گفت دختر خودت است و جري

نگه داشتن او را از من، نقل كرد. 

ــون شـدم.امـا هيـچ نگفتـم و چنـد روزي  من از شنيدن سخنان او سخت دگرگ

ــردم. ميـان بيابـان  گذشت.روزي كه مادرش در خانه نبود او را به بهانهاي از خانه بيرون ب

ــدر چـه  گودالي كَندم.او نميدانست چه ميكنم. به من اظهار محبت ميكرد و ميگفت: پ

ميكني؟براي چه اين قدر خود را به زحمت ميافكني؟گاهي با دستهاي كوچكش گــرد و 

خاك از صورتم پاك ميكرد.من با كمال بيرحمي وقتي گودال آماده شد او را بلند كردم و 

در ميان گودال گذاشتم و بنا كردم خاك روي او ريختن.او ديد كه چنين است بنا كرد آه و 

ــت و ميكشـيد و  ناله كردن كه پدر با من چه ميكني؟!با دستهاي خود دامنم را ميگرف

ـهي او  ميگفت:اي پدر!ميخواهي مرا زير خاك بگذاري و بروي؟!ولي من بياعتنا به آه و نال

خاك ريختم تا زير خاك پنهان شد و نالهاش قطع شد!! 
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ولي يا رسول اهللا هنوز گويي صداي نالهاش را ميشنوم و از دل ميســوزم.رسـول 

اكرم� از شنيدن اين جريان دلخراش چشمهايش پر از اشك شد و فرمود: 

(من ال يرحم ال يرحم)؛ 
«هر كه رحم نكند، مورد رحم قرار نميگيرد». 

عصر جاهليت نوين! 
ـنويم،  حال، ما وقتي اين حد از قساوت و بيرحمي را از اعراب جاهلي ميش
ــق بـر روان  از دل ميسوزيم و از عمق جان ميگوييم اي هزاران درود و رحمت ح
ــل و زنجيرهـا را از گـردن آن حيوانصفتـان  پاك تو يا رسول اهللا كه چگونه اين غ
ت و كرامت بر گردنشــان نـهادي و انسانشـان سـاختي!ولـي  برداشتي و طوق عزّ
ــر گـردن خـود بگذاريـم و  يالالسف كه ما باز ميخواهيم آن غلها و زنجيرها را ب
جاهليت ثانيه را كه از لحاظ فسادهاي اخالقي و زشتيهاي عملي، دست كمــي از 

جاهليت اُولي＂ ندارد تجديد كنيم. 
آري ما امروز دختركشي نميكنيم ولي با اجراي برنامههاي ضــد دينـي كـه 
داريم و سال به ســال هـم گسـتردهتر ميسـازيم! در واقـع اقـدام بـه عقلكشـي و 
ايمانكشي و تقواكشي ميكنيم كه از نظر اولواااللباب و انديشمندان الهي به مراتب 

بيرحمانهتر از دختركشي است كه به فرمودهي قرآن: 
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[...الْفتنةُ أكْبر من الْقَتلِ...]؛١ 
ــه مـردم را بـه گنـاه و بـي بندوبـاري تشـويق و  «ايجاد فتنه [و محيط فاسد ك

ترغيب بنمايد و از ايمان و تقوا باز دارد] از قتل و كشتن هم باالتر است...». 

بدتر از بمب خوشهاي! 
اين حقيقت باورمان بشود كه فساد اخالقي،يك ملّت را از داخــل، آن چنـان 
ــر  ميپوساند و اساس آن را در هم ميريزد كه نيازي پيدا نميشود كه دشمن بمب ب
سرشان بريزد.به هر حال ما نميدانيم چه كسي و چه مقــامي بـايد دسـت بـه كـار 
ــا  اصالح اين مفاسد اخالقي وحشتبار كه به سرعت در حال گسترش است بزند.آي
ميشود روزي بشنويم كه زنگ غرور ديني هم در مدارس به صدا درآمد كه البشاره 
ــون را  ما جلوي بيپرواييهاي زنان را گرفتيم.البشاره ما برنامههاي بدآموز تلويزي
منع كرديم.اين پيشگويي اعجازآميز رسول اهللا االعظم�را بشنويد كه چهارده 

قرن قبل گفته و امروز آن را بالعيان ميبينيم.فرمود: 
ــد و جوانانشـان فاسـق  «چه وضع و حالي خواهيد داشت زمانيكه زنانتان فاس
شوند و شما[امت مسلمان]امر به معروف و نهي از منكــر نكنيـد؟گفتنـد: يـا رسـول 

اهللا!آيا ممكن است چنين وضعي پيش بيايد؟فرمود: آري،بدتر از اين خواهد شد!چه 

وضعي خواهيد داشت كه شما امر به منكر و نهي از معروف كنيد.گفتند: يا رسـول اهللا 

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيهي٢١٧. 
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آيا ممكن است چنين وضعي پيش بيايد؟فرمود: آري،بدتر از اين هــم ميشـود!چـه 

وضعي خواهيد داشت كه شما امت مســلمان، منكـر را معـروف و معـروف را منكـر 

ببينيد»!١ 
اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا 

اللّهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من املنتظرين لظهوره و اجعل خامتة 
امرنا خريًا 

والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته 

                                                           
١ـ كافي،جلد٥،صفحهي٥٩. 
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 ١٨٧ .......................................................................... قساوت قلب
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 ٢٦١

 ١٨٨ ..............................................................�نگراني رسول اكرم
 ١٨٩ ................................................................... م ص موعظهي حاتَم اَ
 ١٨٩ ........................................................................ تأثّر مرد شامي
 ١٩٠ .................................................................... ارزش واالي تفكّر
 ١٩٢ ........................................................... دلي سرشار از ايمان و يقين
 ١٩٦ چشم باطنبين حضرت يوسف�....................................................
 ١٩٨ ........................................................ گنج كمال با تحمل رنج فراوان
 ٢٠٠ ........................................................................ راز خوشبختي
 ٢٠٢ ....................................................................... نگاه دورانديش
 ٢٠٣ ................................................................. تذكّر لطيف حاتم اصم
 ٢٠٥ شرايط تأثير قرآن.....................................................................
 ٢٠٧ .................................................... كي گشتهاي نهفته كه پيدا كنم تو را
 ٢٠٨ قرآن خوردني است...................................................................
 ٢٠٩ انسانهاي قرآني اندكند...............................................................
 ٢٠٩ ................................................................... عامل اضطراب بشر
 ٢١١ دو آيهي آدم ساز......................................................................
 ٢١٢ وجود پربركت علماي دين............................................................
 ٢١٤ .................................................................... تفاوت عالم و عابد
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 ٢٦٢

 ٢١٥ نشانههاي شناخت امام زمان�......................................................
 ٢١٨ ....................................................�شهادت ابوذر به نبوت پيغمبر
 ٢٢١ ..............................................�شهادت خدا بر رسالت پيغمبراكرم
 ٢٢١ چشم من خفته دلم بيدار است.........................................................
 ٢٢٣ تمام علم كتاب نزد ماست.............................................................
 ٢٢٥ ................................................................ چه كساني رستگارند؟
 ٢٢٧ ضرورت امر به معروف و نهي از منكر.................................................
 ٢٢٩ مبارزهي رسول اكرم�با ننگ دانستن دخترداري.................................
 ٢٣٠ نماد بارزي از بيرحمي...............................................................
 ٢٣٢ عصر جاهليت جديد..................................................................
 ٢٣٢ ................................................................ بدتر از بمب خوشهاي!

 
بسمه تعالي 

چاپ و تكثير اين كتاب با حفظ محتوا، رعايت كيفيت و مالحظه موارد ذيل براي 
دلسوختگان و عالقهمندان به گسترش معارف ديني بالمانع است: 

١. در هر نوبت چاپ تعداد٢٠ نسخه به آدرس معاونت فرهنگي ارسال شود. 
٢.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيت ظاهري با اجازه مؤلّف ميباشد. 

٣. ذكر ناشر و تعداد نسخههاي منتشره در شناسنامه كتاب ضروري است . 
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