
 
 �جانشين پيغمبر

جمعي از يهوديان نزد پيامبر اكرم� آمدند و مسلمان شدند؛ سپس گفتند: 
يا رسول اهللا! حضرت موسي وصيش يوشعبننون بود.(فَمن َوصيك َو من َولينا 

من بعدَك)؛وصي شما و ولي ما بعد از شما كيست؟ 
در همين موقع اين آيه نازل شد :  

[إنما َوليكُم اُهللا َو َرسولُه َو الَّذين آمنــوا الَّذيـن يقيمـوَن الصـالَة َو 
يؤتوَن الزكاَة َو هم راكعوَن]؛١ 

«ولي و صاحب اختيار شما اوّل خدا و بعد از او رسول خدا و بعد آن كسي اسـت 
كه در حال ركوع نماز، ايتاء زكات ميكند». 

 �اين عنوان مجمل است و معلوم نيست آن شخص كيست. رسول خـدا
فرمودند: برخيزيد همراه من بياييد. برخاستند و رفتند تا به در مسجد رسيدند. آنجا 
ــجد  سائلي را ديدند كه از مسجد بيرون ميآمد . رسول اكرم� فرمودند: در مس
ــداد ؟ او نشـان داد و گفـت: ايـن انگشـتري را بـه مـن دادنـد .  كسي به تو چيزي ن
ــاز اسـت . همـه نگـاه  فرمودند:  چه كسي داد ؟ اشاره كرد: آن مردي كه در حال نم

                                                           
١ـ سورهي مائده ، آيهي ٥٥. 
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ــال نمـاز ديدنـد . فرمودنـد: در چـه حـالي از نمـاز ايـن  كردند و علي �را در ح
انگشتري را به تو داد ؟ گفت : در حال ركوع  به من اشــاره كـرد كـه انگشـتري را از 
انگشت من درآور . اينجا كه رسيد رسول خــدا� فرمودنـد : (اهللا اكْـبر)؛ اهـل 

مسجد نيز گفتند : (اهللا اكْبر)؛آنگاه رسول خدا رو به جمعيت همراه خود فرمودند:  
(علي بن َابيطالبٍ َوليكُم بعدي)؛ 

«علي بن ابيطالب ولي شما بعد از من است». 
 آنها هم گفتند:  

(َرضينا بِاِهللا َربا َو بِالْاسالِم ديناً َو بِمحمد نبياً َو بِعلي بنِ َابيطالبٍ َولياً)؛ 
ــه ربوبيـت اهللا و حقّـانيت اسـالم و نبـوت محمـد� و  «ما هم رضا داديم ب

واليت علي بن ابيطالب �». 

نقل شده كه عمر گفته است:  
(َو اِهللا لَقَد تصدقْت بِاَْربعني خاتماً َو َانا راكع لينزَِل في ما نــزَل فـي 

علي بنِ َابيطالبٍ و ما نزَل)؛ 
ــه دربـارهي  «به خدا قسم من چهل انگشتر در حال ركوع نماز دادم تا آنچه ك

علي بن ابيطالب نازل شده است دربارهي من نازل شود اما نشد١».٢ 

                                                           
١ـ تفسير نورالثقلين ، جلد ١ ،صفحهي ٦٤٧. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١(سورهي يونس). 
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آفرينش تصادفي  

 در زمان يكي از خلفاي عباسي مردي دهريمسلك كــه منكـر خـدا بـود در 
حضور خليفه آمادگي خود را براي مناظره با عالمان مسلمان اعالم كــرد. خليفـه از 
ــلك  يكي از علما خواست كه در مجلس شركت كند و جوابگوي آن مرد مادّي مس
باشد . آن عالم ساعتي ديرتــر از وقـت معيـن وارد مجلـس شـد. علّـت تـأخير را 
پرسيدند . او جواب داد: كنار شطّ كه رسيدم قايق و كشتياي نبود كه از شــطّ عبـور 
كنم معطّل شدم تا درختي كه كنار شطّ بود از ريشه كنــده شـد و بـه زميـن افتـاد و 
ــه  شاخههايش به هم پيوستند و يك كشتي درست شد ، من در آن نشستم و آمدم، ب
ــت:  همين جهت دير رسيدم . مرد مادّي مسلك از اين حرف خندهاش گرفت و گف
من فكر ميكردم با آدم عاقلي طرف صحبت خواهم بود . تو دير كه آمــدهاي، حـاال 
ــتي شـد.  هم حرف ابلهانه ميزني! درخت افتاد و شاخههايش به هم چسبيد و كش
مگر درخت و شاخههايش خود به خود كشتي ميشود! مرد عــالم كـه دنبـال هميـن 
اعتراض بود گفت: خوب مرد عاقل! تو كه باورت نميشــود يـك كشـتي كـوچـك 
بدون كشتي ساز به وجود آيد پس چگونه باور ميكني اين عالَم با اين نظم و حسـاب  
دقيق از طلوع و غروب ستارگان و ريزش قطرات باران و رويش گياهــان و پـرورش 

انواع جانوران و.. خود به خود بدون صانعي عليم و حكيم به وجود آمده باشد؟١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٣(سورهي يونس). 
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نيت و آثار آن 

اين قصه از كتاب مجموعهي وَرّام كه از متون معتبر روايي ماست نقــل شـده 
ــوده اسـت)  كه در زمانهاي گذشته يكي از شاهان ايران (شايد كسري نوشيروان ب
در شكارگاه دنبال شكاري اسب تاخت و از همراهان دور شد و خسته و تشنه كنـار 
ــوي سـپيد در را بـاز كـرد. شـاه را  باغي سرسبز و خرم رسيد، در زد . پيرمردي با م
نشناخت ولي از وضع ظاهر او فهميد كه شخص بزرگي اســت. شـاه گفـت : مـن 
ــار خوشرنگـي  تشنهام،برايم آب بياور. او فوراً رفت و در يك قدح بلورين آب ان
آورد و تقديم شاه كرد . در اين اثنا وزير و جمعي از همراهان رســيدند. شـاه آن آب 
ــام سـنگيني بـه آن پـيرمرد  انار را آشاميد و از رنگ و عطر و طعمش لذّت برد و انع
باغبان داد و تحسينش كرد؛ ضمناً از او پرسيد: اين آب انار را از چند انــار گرفتـي؟ 
ــه يـك انـار و ايـن آب  گفت : از يك انار گرفتهام . شاه و همراهان تعجب كردند ك
ــت؟ پـيرمرد  فراوان با اين رنگ و طعم و عطر عالي! وزير پرسيد: اين باغ از آن كيس
گفت : اين از باغهاي دولتي است،من اجاره كردهام . وزير گفت : چقدر مالاالجاره 
ميدهي ؟ پيرمرد مبلغي گفت كه به نظر وزير بسيار كم آمد؛ در مقابل بــاغ بـه ايـن 
ـيزي  بزرگي و ميوههاي به اين فراواني و پرآبي و شادابي به نظرش خيلي كم بود . چ
ــاغ  نگفت و موقع بازگشت در بين راه به شاه گفت: اين درست نيست كه ما از اين ب
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ــبريم .  پردرآمد اين مبلغ كم مالاالجاره بگيريم. اجازه بدهيد ما ميزان اجاره را باال ب
شاه اگر چه چيزي نگفت اما اظهار تمايل كرد . مدتّي گذشت. دوباره شاه عبــورش 
به در آن باغ افتاد. وزير كه با جمعي همراه شاه بود در زد، پيرمرد آمد . شاه آب انــار 
ــه دسـت شـاه  خواست. او رفت ولي اين بار طول كشيد تا آمد و ظرف آب انار را ب
داد، شاه نوشيد اما با كمال تعجب ديد هم مقدار آب انار از نوبت پيشين كمتر اسـت 
ـم! آب  و هم رنگ و بو و طعم قبلي را ندارد ! رو به پيرمرد كرد و گفت : تعجب ميكن
انار امروز با نوبت قبلي فرق كرده است! پيرمرد گفت: بله من هم متعجبــم كـه چـه 
شده است. با اينكه نه آب تغيير كرده، نه هوا و نــه مـن در خدمتگـزاري كوتـاهي 
ــده و رنـگ و بـو و طعمشـان را هـم از  كردهام ولي مدتي است كه انارها كم آب ش
ـر  دست دادهاند! شاه گفت : تو خودت در امر باغ و باغداري تجربه كار هستي، به نظ
ــبب ايـن تغيـير شـده باشـد ؟ پـيرمرد كـه شـاه را  خودت چه چيز ممكن است س
نميشناخت گفت : آنچه من ميتوانم بگويم اين است كه پدران ما كــه تجربيـات 
ــد: نيتـها تغيـير كـرده و  بيشتري داشتهاند وقتي چنين وضعي پيش ميآمد ميگفتن
انديشهها  دگرگون شده است. شاه وقتي اين جمله را شنيد تكان خورد و لحظـهاي 
تأمل كرد و آنگاه رو به همان وزيري كه پيشنهاد ازدياد مالاالجاره را داده بود كرد و 
ــر مـيگـذارد و زنـدگـي را  گفت: ميبيني يك كوته فكري و بدانديشي چگونه اث
ــير ميدهـد؟! شـما بـه جـاي ايـن كـه قيمـت  دگرگون ميسازد و نعمتها را تغي
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ـاوريد  مالاالجارهي اين باغ را باال ببريد؛ بكوشيد امثال اين باغ را فراوان به وجود بي
تا از آن راه به ميزان در آمد كشور بيفزاييد نه از درآمد اين يك باغ.١ 

زنده شدهي امام حسين� 

ايـن قصـــه را در كتــاب گنجينــهي دانشــمندان در حــاالت مرحــوم 
ــس حـوزهي  اهللالعظميحاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي(رضوان اهللا عليه) مؤس ْآيه
علميهي قم ديدم. از خصايص آن بزرگوار اين بوده كه هر روز قبل از شــروع درس 
ـيخ  فقهشان توسلي به آستان اقدس امام سيد الشهدا � ميجستند( مرحوم حاج ش
ــل از  ابراهيم صاحب الزّماني تبريزي را كه مرد پاك نفسي بوده معين كرده بودند قب
ــروع بـه تدريـس ميفرمودنـد). ايـام  درس ذكر مصيبتي ميكرده و بعد، ايشان ش
عاشورا هم در منزل خودشان روضه خواني داشتند. روز عاشورا كه ميشد؛ هيئـت 
ــه  عزاداري از علما و فضال و طلّاب به راه ميانداخت و خودش شخّصاً با پاي برهن
ــأت عـزا حركـت ميكـرد.  ل به پيشاني و صورت ماليده بود جلو هي در حالي كه گ
كسي از نزديكانشان پرسيده بود كه چه سري دارد شما نسبت بــه امـام حسـين� 
ــال مخصوصـي  بيش از ساير امامان� اظهار ارادت ميكنيد؟ايشان با انقالب ح

                                                           
١ـ اين قصه در مجموعهي ورّام پيدا نشد ولي شبيه به آن در همان كتاب ، جلد ٢، صفحهي ٢٩٠ 

آمده است.نقل از صفير هدايت٦(سورهي يونس). 
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فرموده بود : من زنده شدهي امام حسين� هستم. آنگاه اين قصه را نقل فرمودند:  
من وقتي در كربال و نجف مشغول تحصيل بودم، شبي در خواب ديدم كسـي 
رد، كار خودت  به من گفت: شيخ عبدالكريم! سه روز بيشتر زنده نيستي و خواهي م
ــدادم .  را بكن! از خواب بيدار شدم و با خود گفتم: خواب است و به آن ترتيب اثر ن
شب سه شنبه بود كه من اين خواب را ديدم. روز سه شنبه و چهارشــنبه طبـق روال 
هر روز به درس و بحث اشتغال داشتم. روز پنجشــنبه كـه درسـها تعطيـل بـود بـا 
ــا بوديـم .  جمعي از رفقا به باغي كه يكي از دوستان داشت رفتيم . چند ساعتي آنج
ظهر شد و نماز خوانديم و غذا صرف شــد . بعـد از غـذا سـاعتي خوابيديـم . مـن 
ــا و  احساس كردم كه لرزي در بدنم پيدا شد و شدت كرد!رفقا هر چه رو انداز از عب
ــالم  پتو آوردند اثري نكرد و پس از دقايقي تب سوزاني بر من عارض شد . ديدم ح
ــد و مـرا بـه  رو به وخامت ميرود . به رفقا گفتم: مرا به منزل برسانيد . وسيله آوردن
منزل بردند.تا رسيدم بي حال و بيحس افتادم و تدريجاً حواس ظاهرم از كار افتـاد 
و به حال اغما در آمدم! در همان حال رؤياي چند شب پيــش يـادم آمـد و مطمئـن 
ــار مـن سـمت چـپ و راسـت مـن  شدم كه دارم ميميرم . ديدم دو نفر آمدند و كن
ــم! در آن  نشستند . يكي به ديگري گفت: عمرش تمام شده، بايد قبض روحش كني
ــش نـاليدم  لحظه دفعتاً به ياد امام حسين � افتادم و از عمق جانم به حضور اقدس
ــالي اسـت، بـراي آخرتـم  كه يا ابا عبداهللا! من از مرگ هراسي ندارم ولي دستم خ
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ــفاعت  كاري نكردهام، شما را قسم مي دهم به حرمت مادرتان زهرا� نزد خدا ش
ـدم  كنيد كه مرگم به تأخير بيفتد تا كاري بكنم. تا اين توسل از درون جانم بر آمد؛ دي
شخص ديگري وارد شد و خطاب به آن دو نفر گفت: حضرت امام سيدالشـهدا� 
ــفاعت كردهايـم  ميفرمايند: شيخ عبدالكريم به ما متوسل شده ، ما هم پيش خدا ش

كه مرگش به تأخير بيفتد . شما فعالً قبض روحش نكنيد .تا آنها شنيدند گفتند:  
(سمعاً َو طاعةً)؛ 

«شنيديم و مطيع فرمانيم».  
برخاستند و هر سه با هم رفتند . آنها كه رفتند كمكم حالم خوب شد و سـبك 
ــت. چـون بـه حـال  شدم . خواستم چشمم را باز كنم متوجه شدم چشمم بسته اس
احتضار رفته بودم ، چشمهاي مرا بسته بودند . خواستم پاهايم را تكان بدهم ديــدم 
شست پاها را هم به هم بستهاند! دستم را بلند كردم كه ملحفه را از صورتم رد كنــم 
ــت  شنيدم اطرافيان بسترم كه گريه و ناله ميكردند به هم گفتند: ساكت باشيد حرك
ــردم بـه  دارد! ملحفه را از صورتم برداشتند. پاها و چشمهايم را باز كردند . اشاره ك
ــردم؛ برخاسـتم و  من آب بدهيد . آب آورده و در حلقم ريختند. احساس سبكي ك
نشستم . كمكم حالم خوب شد تا پانزده روز تقريباً كسالت و نقاهت داشــتم تـا بـه 

حال عادي برگشتم.من زنده شدهي امام حسين�  هستم.١ 
                                                           

١ـ گنجينهي دانشمندان،جلد١،صفحهي ٣٠٢.نقل از صفير هدايت٨ (سورهي يونس). 
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هشداري تكان دهنده 

ــايش فـراوان بـود و  دربارهي هارون خليفهي عباسي كه ميدانيم آلودگيه
پردههايي از تعصب و كبر و نخوت و انهماك در بحــر شـهوت و غفلـت چـهرهي 
فطرت انسانيش را پوشانده بود ، دربارهاش نوشتهاند: سالي به عزم حــج و زيـارت 
ــدن كعبـه و اوضـاع و احـوال زائـران بيـت و اسـتماع  بيت مكرم به مكّه رفت. دي
ــي  نغمههاي شورانگيز( لبيك، اللّهم لبيك لبيك)؛تكاني در دل او ايجاد كرد و اندك
ـانش  به خود آمد (البتّه انسان به هر حال انسان است و فطرت خداجويي در عمق ج
نهان است و احياناً جرقّهاي از جايي بر ميخيزد و برقي در فضاي قلبش ميزنــد). 
ــهي خـدا افـراد  يك شب به وزيرش فَضل برمكي گفت : من شنيدهام در جوار خان
ــهاي بشـنوم  زاهد و عابدي زندگي ميكنند.امشب مرا نزديكي از آنها ببر كه موعظ
ــدگـي خشـك  (آري انسان هر كه و در هر حال كه باشد تشنهي موعظه است.از زن
ــر او را  مادّي عاقبت سير ميشود و روحاً احساس تشنگي به معنويت ميكند).وزي
رد كه در ميان مردم معروف به زهــد  به طور ناشناس در خانهي عبدالعزيز عمروي ب
و پارسـايي بـود . در زد، صـدا آمـد: كيسـت ؟وزيـــر گفــت : امــيرالمؤمنين[!] 
ــت كردهايـد؟!  هارونالرشيد است. قصد مالقات دارد . او گفت : چرا تحمل زحم
وظيفهي من بود كه شرفياب خدمت شوم . امــيرالمؤمنين خليفـهي پيـامبر اسـت . 
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 ١٠

ــالت را كـه شـنيد  اولواالمر است و اطاعتش بر همه واجب است!! هارون اين جم
قيافه در هم كشيد و گفت : نه، اين را نميخواهم. اين از تيپ همان بله قربانگوها و 
ـاً  روحي فداههاست . ما از اينها خيلي ديدهايم و از اين سخنان خيلي شنيدهايم(واقع
چه قدر زشت و رسوايي است كه آدم تملّق بگويد و آن طــرف هـم بفـهمد كـه او 
دروغ ميگويد و چاپلوسي ميكند). آن مرد اين حرف را شنيد و گفت : آن كه شــما 
ياض است آنجا برويد (باز هم مرد منصفي بــود  لبنعيض ميخواهيد من نيستم او فُ
ـــل رفتنــد.  كـه حـق را گفـت). هـارون گفـت: نـزد او برويـم. در خانـهي فضي

فضيلبنعياض هم قصهاش معروف است كه نقل شده: 
 ابتدا آدم گمراهي بود و از ارتكاب هيچ گناهي رو گردان نبود. شبي از ديــوار 
خانهاي باال ميرفت تا دستبردي بزند. در آن موقع شــب كسـي بـا لحـن خوشـي 

مشغول تالوت قرآن بود و اين آيه را ميخواند : 
[أ لَم يأِن للَّذين آمنوا أْن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اِهللا]؛١ 

«آيا وقت آن نرسيده كه دلهاي مؤمنان از ياد خدا خاشع گردند»؟ 
تا اين صدا به گوش فضيل رسيد تكاني در جانش پديــد آمـد.گويـي كـه در 
ــا رَب قَـد اَنـي)؛ چـرا  همان باالي ديوار خشكش زد. از عمق جانش گفت: (بلي ي
خداي من! وقت آن رسيد كه دل تكان بخورد و خاشع گردد. از باالي ديــوار پـايين 

                                                           
١ـ سورهي حديد ، آيهي ١٦. 
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 ١١

آمد و رو به بيابان گذاشت و توبهكار شد و سرانجام از مشــايخ اهـل عرفـان شـد و 
داستانش مفصل است. البتّه ما خيلي هم به فضيل و هم مسلكان او كه از مشايخ اهل 
تصوف ميباشند خوش بين نيستيم و انحرافاتي در مسلكشان ميبينيم ولي بر اثــر 
رياضاتي كه داشتهاند بعضاً به مطالبي برخوردهاند و سخنان حكيمانه هم دارند و به 

ما هم فرمودهاند: 
(فَخذ الْحكْمةَ َو لَو من َاهلِ النفاق)؛١ 

«حكمت را اگر چه گويندهاش از اهل نفاق باشد فراگير». 
 باري! هارون و وزيرش در خانهي فضيل آمدند و صــداي تـالوت قـرآن از 

درون خانه شنيدند كه: 
[أ فَحِسبتم أنما خلَقْناكُم عبثاً َو أنكُم إلَينا ال ترجعوَن]؛٢ 

«آيا گمان كردهايد كه شما را بيهوده و عبث آفريدهايم و بازگشتي بــه سـوي 
ما نخواهيد داشت»؟! 

هارون تا شنيد گفت : اين صدا مؤثّر است،در بزن. صدا آمــد كيسـت؟ وزيـر 
گفت : اميرالمؤمنين[!] هارون است، قصد مالقات دارد. جواب آمد: در موقع شـب 
بدون اذن قبلي به خانهي كسي رفتن و زحمت دادن روا نيست! وزير گفت :  ديگــر 

                                                           
١ـ نهج البالغهي فيض ، حكمت ٧٧. 

٢ـ سورهي مؤمنون ، آيهي ١١٥. 
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 ١٢

گذشته است،حال اذن ورود ميدهي؟ گفت : اگر به ميل من باشد خــير وگرنـه كـه 
ــت او را در دسـت خـود  خود دانيد . هارون با عجله وارد شد، نزد فضيل آمد و دس

گرفت . فضيل گفت:   
(ما َالْين هذَا الكَف لَونجي من النار)؛ 

اين چه دست نرمياست اگر از آتش رهايي يــابد! ايـن جملـهي موعظـه در 
هارون اثر كرد و گريهاش گرفت! وزير كه اين گفتار فضيل را جسارت آمــيز تلقّـي 
كرده بود گفت : فضيل! مگر نه اينكه اميرالمؤمنين خليفهي پيامبر است و اولواالمـر 
ــه راه خـدا و رسـول  است و اطاعتش واجب است؟ فضيل گفت : مگر اين خليفه ب
ـا  ميرود كه اطاعتش واجب باشد؟ گفت: بله كه ميرود. او گفت: عجب دارم! اينج
ــاير  كه مكّه است و حرم است؛ اثري از راه خدا و رسول در آن نميبينم! آيا وضع س
ــراي ايـن آمـدهام. فضيـل  بالد چگونه خواهد بود. هارون گفت : مرا پندي ده كه ب
گفت: اي مرد! از خدا بترس و جواب براي روز جزا آماده كن كه مسئوليت سنگيني 
به عهده گرفتهاي. اگر شبي پيرزني در خانهاش گرسنه بخوابد در روز قيامت دامـن 
تو را خواهد گرفت.وظيفهي حفظ حقوق افراد ملّت به عهدهي تــو گذاشـته شـده 
است. آماده براي حساب خدا باش! از اين جمله  هارون منقلــب شـد و بـه شـدت 
ــس كـن! فضيـل گفـت :  گريست. وزير گفت: اي فضيل! اميرالمؤمنين را كشتي،ب
ـان او  خاموش باش اي هامان (هامان اسم وزير فرعون است) تو و امثال تو چاپلوس
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ــه كـار مـن. آن گـاه رو بـه  را دوره كردهايد و هالكش ميكنيد. كشتن كار توست ن
ــب بـا توسـت و  هارون كرد و گفت: گول اين مرد و امثال او را نخور . اين مرد امش
فردا ـ روز جزا ـ با تو نخواهد بود . حساب كار خودت را داشته باش. هارون تشــنه 
شد. گفت: به من آب بده . فضيل برخاست كوزهي آب را آورد و گفت : تو را قســم 
ميدهم به حق قرابتي كه با پيامبر اكرم� داري بگو :اگر كسي قدرتمندتر از تــو 
ــن  باشد و اين كوزه ي آب را در اختيار خود بگيرد و بگويد: نصف مملكتت را به م
ـي  بده تا آب بدهم چه ميكني؟ گفت: ميدهم زيرا از تشنگي بميرم مملكت چه نفع
ــوب حـاال اگـر او نصـف مملكـت را  به حال من خواهد داشت؟! گفت : بسيار خ
گرفت و آب را داد خوردي و بعد در مجراي بول گير كرد و در فشــار حصـر بـول 
ــول را بـاز كنـم . چـه  افتادي بعد او گفت:  نصف ديگر را هم به من بده تا مجراي ب
ــه نفعـي بـه حـال مـن  ميكني ؟ گفت: ميدهم زيرا از فشار بول بميرم مملكت چ
خواهد داشت؟! بعد فضيل گفت: اي خليفه هشيار باش!ســلطنت و مملكتـي كـه 
تمام قيمتش يك آب خوردن و يك بول كردن است به اين همــه ظلـم و سـتمها و 
بيدادگريها نميارزد. وقتي خواستند برخيزند هارون كيسهاي كه هزار دينار طــال 
در آن بود پيش فضيل گذاشت و گفت: اين مال حاللي است كه از مــادرم بـه مـن بـه 
ــت!  ارث رسيده است؛ اين را به عنوان هديه از من قبول كن . فضيل گفت: عجيب اس
ــن را از  من ميخواهم تو را از آتش جهنّم برهانم! تو مرا به آتش جهنّم ميكشاني؟! اي
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 ١٤

پيش من برداريد كه ميترسم از شوميآن اين محلّه آتش بگيرد! برخاســتند و بـيرون 
آمدند درحالي كه هارون ميگفت:  عجب (اَي رَجلٍ هو)؛ چه مردي است اين مرد!١  

روباه مكّار!!  

روباهي در بيابان ميرفت . گــرگـي او را تعقيـب كـرد. در همـان حـال كـه 
ــاد كـه در  نفسزنان ميدويد و مستأصل شده بود از دور چشمش به امامزادهاي افت
ــت: اي امـامزاده! مـن  وسط بيابان گنبد و بارگاهي داشت. عرض سالميكرد و گف
نذر كردم اگر از دست اين گرگ نجات يابم، دو من روغــن چـراغ بـه حـرم شـما 
ــت كـه چـراغ بـرق  بياورم كه چراغ روشن كنند تا حرم شما تاريك نباشد. (آن وق
نبوده است). گرگ كه زياد دويده و خسته شده بود ايستاد تا خستگي بگيرد. روبــاه 
از اين فرصت استفاده كرد و به غاري در دامن كوه رفت و پنــهان شـد ؛ گـرگ كـه 
ــرگ بـاران  روباه را گم كرده بود در پشت تپهاي كمين كرد و به انتظار نشست. او گ
ديدهاي بود . از اين جريانات خيلي برايش پيش آمده بود و ميدانست او باالخره از 
غار بيرون خواهد آمد روباه هم وقتي ديد گــرگ نيسـت از غـار بـيرون آمـد و بـا 
ــبيخون بـه مـرغ و  آسودگي خاطر رو به دهكدهاي كه در آن نزديكي بود رفت و ش
ــكمش سـير شـد و بـه راه  خروس آن دهكده زد و خروسي را گرفت و خورد و ش

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٩(سورهي يونس). 
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ــه مـن دارم يـا علَـم  افتاد.دمش را با نخوت تكان ميداد و ميگفت: اين دم است ك
است. در اين اثنا چشمش به گنبد امامزاده افتاد لبخند تمسخر آمــيزي زد و گفـت: 
ــتي! مـن گفتـم: روغـن بـه  اي امامزده، جانم به قربانت، تو عجب آدم سادهاي هس
حرمت ميآورم، تو هم باور كردي؟ آقا جان! مگر من عصار و روغن بگيرم؟شماها 
ــه گولتـان ميزدنـد و در بيابانهـا ميكشـتند و دفنتـان  همين طور ساده بودهايد ك
ــاره گـرگ پيـدا  ميكردند. من حرفي زدم و تو هم باورت شد؟!اين را كه گفت دوب
شد و با سرعت و شدت تعقيبــش كـرد و او پـا بـه فـرار گذاشـت و بـاز بيچـاره و 
مستأصل شد. نزديك امامزاده كه رسيد،تعظيم بلندبااليي كرد و گفت: آقا جــان اي 
ــه فرسـتادي كـه مـن روغـن  ي دب امامزاده! من غلط كردم آن حرفها را زدم ! شما ك
ندادم!! شما ظرف بفرستيد من به جان قبول خدمت دارم. خدا ميفرمايد : اين مردم 
ــام دارنـد و  چنينند، در گرداب بال كه گرفتار ميشوند؛ختم "أمن يجيب" وختم انع
مخلصين له الدين ميشوند؛ اما همين كه نجاتشان داديم با ز همان ظلم و تجــاوز و 

طغيان كه داشتند از سر ميگيرند!!١ 

مهار شهوت، مدار موفقيت 

اين قصه را از حضرت آيه． اهللا مجتهدي حفظه اهللا تعالي شنيدهام. ميفرمودند:  
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١٠(سورهي يونس). 
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درميان فضالي قم فردي بود بسيار موفّق. هم از جهت ادراكات علمي،هم از 
ــما چيسـت،  جهت روحيات عبادي . وقتي از او پرسيده بودند،راز اين موفّقيت ش
گفته بود: من در روزگار جواني هنگاميكه اشــتغال بـه تحصيـل داشـتم، شـبي در 
ــاز شـد و زنـي جـوان و زيبـا در  حجرهام مشغول مطالعه بودم. ناگهان در حجره ب
ــهرم و اآلن از  آستانهي در ظاهر شد! سالم كرد و گفت : من از روستاهاي اطراف ش
ـن  ماشين پياده شدهام. در اين شهر فاميل و آشنايي ندارم . از مسافرخانهها هم مطمئ
ــه  نيستم. امشب به من در اطاق خودتان جا بدهيد كه بخوابم و صبح بروم . اين را ك
گفت، من متحير شدم كه چه بكنم؟ اگر نپذيرم ممكن است گرفتار اراذل و اوبــاش 
ــه خطـر بيفتـم! نـاچـار  شود و من مسئول باشم و اگر  بپذيرم ممكن است خودم ب
ــم . او  پذيرفتم . داخل شد و گفت: من غذا نميخواهم، فقط در اين گوشه ميخواب
خوابيد و من مشغول مطالعه شدم . كمكم ديدم حــالم دگـرگـون ميشـود و حـال 
ــان  مطالعه ندارم! با خود فكر كردم كه اصالً ماندن يك زن و مرد نامحرم در يك مك
خلوت شرعاً جايز نيست اگر چه باهم حرف هم نزننــد (و بنـابر فتـواي بعضـي از 
آقايان فقها اگر آنجا نماز هم بخوانند نمازشان صحيح نيست). از جــا برخاسـتم و 
گفتم: صالح اين است كه من خودم از حجره بيرون بروم . بيرون رفتم زمستان بـود 
ــا  و هوا هم سرد بود . عبا را سر كشيدم و از اين خيابان به آن خيابان آنقدر راه رفتم ت
ــه بعـد  صبح شد . آمدم به حجره ديدم او هم بيدار شده و رفته است. از همان شب ب
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درهاي عنايات خدا به رويم باز شد و موفّقيتها نصيبم گرديد.١  

جاذبهي رياست! 

عبدالملك مروان از خلفاي بني اميــه در اوّل جوانيـش مـردي آرام و رقيـق 
القلب و پرهيزكار بود . همواره در مسجدالحرام انيس و مونــس قـرآن بـود. روزي 
هم كه خبر مرگ پدر را به او دادند در مسجد مشغول تالوت قرآن بود. تا شنيد پـدر 

رد و سلطنت به او رسيد، همان دم قرآن را بست و گفت :  م
(هذا آخر عهدي بِك)؛ 

«اي قرآن! اين آخرين ديدار من با توست، ديگر ديدار بماند تا قيامت»! 
ـل كـرد. در  ــه نشسـت درّندهخويـي در وجـودش گُ  بر اريكهي سلطنت ك
ــت: شـنيدهام  خونريزي و آدم كشي ضربالمثل شد! روزي يكي از علما به او گف

شراب ميخوري ! گفت: شراب كه سهل است،خون مردم را هم ميخورم!! 
 آري! شهوات و اهواي نفساني جذبه و كشش فوقالعاده عجيب دارند و لـذا 
انسان نيازمند به يك عامل قوي تربيتي است كه تدريجاً او را از جــو جاذبـهي ايـن 
ــاند و آن  شهوات جهنّمي نجات داده و در جو جاذبهي اخالق و اعمال بهشتي بنش

نيروي عقل و ايمان است.٢ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١١(سورهي يونس). 
٢ـ همان. 
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 ١٨

كيفر بندگي طاغوت 

مرحوم كليني (رضوان اهللا عليه) در اصول كافي اين قصه را نقل ميكند: 
 حضرت عيسي �با حواريين (اصحاب خاص) به يك آبادي رسـيدند كـه 
ويران شده و همه چيز آن به هم ريخته و اجساد مردگــان روي زميـن افتـاده بـود! 
ـرده  فرمود: معلوم ميشود باليي بر اينها نازل شده كه يك جا مردهاند . اگر تدريجاً م
بودند همديگر را دفن ميكردند . حضرت مسيح از جملــهي معجزاتشـان احيـاي 
موتي＂ (يعني زنده كردن مردهها) بود؛ حواريون از حضرتش تقاضا كردند، دعا كنيد 
ــا هـم تنبـهي  يكي از اينها زنده شود و ما را از جريان كارشان باخبر سازد كه براي م
ــرو و  باشد حضرت مسيح� از خدا استيذان نمود.وحي شد كه شب باالي بلندي ب
مردگان را صدا بزن؛ جوابت ميدهند.طبق دستور،آن حضرت به هنگام شب باالي 

تلّي ايستاد و گفت:  
(يا َاهلَ هذه الْقَريةَ)؛ 

«اي اهل اين آبادي». 
يكي جواب داد: 

(لَبيك يا ُروَح اهللا)؛ 
فرمود : چگونه بوده جريان كار شما كه به اين حال افتادهايد؟جواب داد : 
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 ١٩

(بِتنا لَيلَةً في الْعافية َو َاصبحنا يف الْهاِوية)؛ 
«اوّل شب با عافيت خوابيديم . صبح خود را در جهنّم ديديم ». 

 البته جهنّم برزخي منظور است چون برزخ هم بهشت و جــهنّم دارد؛غـير از 
ــود را  بهشت و جهنّم محشري، همين كه انسان  نفسش بند آمد و از دنيا جدا شد خ

مييابد در جايي افتاد كه: 
(َرْوضةٌ من ِرياِض الْجنة َاْو حفْرٌة من حفَرِ النرياِن)؛ 

«باغي از باغهاي بهشت و يا گودالي از گودالهاي جهنّم است». 
قرآن دربارهي قوم نوح كه غرق شدند ميفرمايد: 

[...ُاغْرِقُوا فَاُْدخلُوا نارًا...]؛١ 
ــادند  همين كه غرق شدند داخل در آتش شدند، از ميان آب به ميان آتش افت

ــدگـي ميكننـد و يـا در جـهنّم  هم اكنون رفتگان ما يا در بهشت برزخي خوش زن
برزخي عذاب ميكشند.  

آنگاه حضرت مسيح � از آن جواب دهنده سؤال كرد: گناه شما چه بود كـه 
به چنين كيفري مبتال شديد؟ گفت: 

(عباَدُة الْطّاغُوِت َو حب الدنيا مع خوٍف قَليلٍ َو َاملٍ بعيد َو غَفْلَة فـي 
لَهوٍ َو لَعب)؛ 

                                                           
١ـ سورهي نوح ، آيهي ٢٥. 
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 ٢٠

ــاغوت  «ما مردميبوديم كه مرتكب چند گناه ميشديم: يكي اينكه عبادت ط
ميكرديم [مقصود از عبادت در اينجا اطاعت است و مقصود از طاغوت هــر انسـان 

ــانگري ميكنـد. اطـاعت از او عبـادت  طاغي است كه از فرمان خدا سرپيچي و طغي

طاغوت است] گناه دوّم اينكه دنيا دوست بوديم...». 

ــه دنيـا در چـه حـدي بـود؟   حضرت مسيح� فرمود: محبت شما نسبت ب
ــادر كـه ميآيـد بچـه خوشـحال ميشـود و  گفت: مانند محبت بچه به مادرش! م
ميخندد.وقتي كه ميرود او غمگين ميشود و ميگريد. دنيا به سراغ ما كه ميآمــد 
ــه مـا ميكـرد از غصـه و غـم  خوشحال ميشديم و ميخنديديم، وقتي كه پشت ب

ميگريستيم!  
ــي مـا  ديگر اينكه خوف ما از خدا كم بود و آرزوهاي ما دراز و سراسر زندگ

را غفلت توأم با لهو و لعب فرا گرفته بود. 

ــه چـرا  حضرت مسيح� فرمود : چطور شده كه تو فقط حرف ميزني؟بقي 
ــادر بـه حـرف  حرف نميزنند؟ گفت : آنها لجام هاي آتشين به دهانشان دارند و ق
زدن نيستند! فرمود: تو چرا لجام نداري ؟ گفت : چون من در ميان آنها بودم ولي بــا 
ــيرون  آنها نبودم. گنهكار نبودم ولي درميان گنهكاران مانده بودم با اينكه وظيفهي ب
ــر  رفتن از ميانشان را داشتم. وقتي بال آمد دامن مرا هم گرفت . بعد گفت : من اآلن ب
ــهنّم ميافتـم يـا نجـات مييـابم؟  لب جهنّم آويخته شدهام. نميدانم عاقبت به ج
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 ٢١

حضرت عيسي� رو به حواريون كرد و فرمود: اگر انسان در طــول عمـر دنيـا در 
مزبله بخوابد و اكتفا به نان جوين با نمك درشــت بنمـايد بـهتر از ايـن اسـت كـه 

خودش را آلوده كند و به اين بال مبتال گردد.١ 

هارون در لحظهي احتضار 

ـب  آوردهاند: وقتي بيماري هارون خليفهي عباسي شدت كرد،دستور داد طبي
آوردند و براي اين كه طبيب مرعوب قدرت او واقع نشود و نظر خود را آنگونه كــه 
تشخيص داده بگويد سفارش كرد ادرار او را در شيشهاي بگيرند و با ادرار ديگـران 
از افراد سالم و بيمار كه در شيشههاي جداگانه گرفتهاند به طبيب ارائه كننــد بـدون 
اين كه او شيشهي مخصوص خليفه را بشناسد.طبيب ضمن وارسي به شيشــهي او 
كه رسيد گفت:به صاحب اين شيشه بگوييد:وصيت خود را بكند كه رفتنــي اسـت 

هارون وقتي شنيد بنا كرد اين دو بيت را خواندن:  
تَطيع دِفاع نَحبٍ قَد اَتي＂  سال ي                                         هوَ دَوائ بــِّه ط ــبيب بِ اِن２ الط２
«طبيب با طب و داروي خود نميتواند جلوي مرگ فرارسيده را بگيرد»! 
ي مثْلَه فيما مضي＂  رِ ب كانَ ي ي                                     قَد اءِ ال２ذتُ بِالد موبيبِ ي لط２ ما ل

ــود متخصـص درمـان آن بـوده  «چگونه است كه طبيب با همان دردي كه خ
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت١١(سورهي يونس). 

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

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


 

 ٢٢

است ميميرد»؟!  

وقتي فهميد كه رفتني است دستور داد پارچههايي آوردند كه از بين آنها كفن 
ــار بسـترش گذاشـت. آن را پشـت و رو   خود را برگزيند. يكي را انتخاب كرد و كن

ميكرد و اين دو آيه را ميخواند: 
[ما أغْين عني ماليه#هلَك عني سلْطانِيه]؛١ 

«عجب! نه ثروتم از من دردي درمان ميكند و نه قدرتم»!٢ 

حسرت ظالم به هنگام احتضار! 

ــفّاكانهي خويـش  عبدالملك مروان كه بيست سال به حكومت جائرانه و س
ادامه داد و روي منبر مسلمانان مينشست و ميگفت: 

(من قاَل لي ِاتقِ اَهللا ضربت عنقَه)؛ 
«هر كه به من بگويد از خدا بترس گردنش را ميزنم». 

ــرگ افتـاده   پيمانهي عمرش كه پرشد در قسمت باالي قصرش ميان بستر م
بود.در همان حال نگاهش به مرد رختشويي افتاد كــه كنـار نـهر آبـي كـه از پـايين 
ــغول رخـت شـويي بـود. آتـش حسـرت از  قصرش ميگذشت نشسته بود و مش

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١، صفحهي ٥٢٣. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٢(سورهي يونس). 
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 ٢٣

درونش زبانه كشيد و گفت: 
(لَوِدْدُت َاني كُنت غَساالً مثْلَ هذا فَاَعيش بِما اكْتسبت يوماً فَيومــاً َو 

لَم َالي الْخالفَة)؛ 
ــودم و روزانـه  «دوست دارم [اي كاش] من هم مثل اين،يك آدم رختشويي ب
ـار  قوت خودم را از همين راه به دست ميآوردم و خالفت را به عهده نميگرفتم و ب

اين همه مظالم  را به دوش نميكشيدم». 

 اين سخن به گوش مرد فقيري به نام ابوحازم رسيد، او گفت: 
ـا  (َالْحمدهللا الَّذي جعلَهم عند الْموِت يتمنوَن ما نحن فيه َو ال نتمني م

هم فيه)؛ 
«خدا را شكر ميكنم كــه آنـها را طـور ي قـرار داده كـه موقـع مـردن آرزو 

ميكنند كه جاي ما باشند ولي ما آرزو نميكنيم كه جاي آنها باشيم». ١ 

فقاهت با دو آيه 

ــي نـزد رسـول خـدا �آمـد و دسـتورالعمل  نقل شده است: مرد اعراب
خواست. پيامبر � فقط دو آيه از قرآن يادش داد كه: 

[فَمن يعملْ مثْقاَل َذرٍَّة خيرًا يرُه$ َو من يعملْ مثْقاَل َذرٍَّة شرا يرُه]؛٢  
                                                           

١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي ١٤١(عبد)،نقل از صفير هدايت١٢(سورهي يونس). 
٢ـ سورهي زلزال،آيات٧و٨ . 
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 ٢٤

«پس هر كس هم وزن ذرّهاي نيكي كند[نتيجــهي] آن را خواهـد ديـد. و هـر 
كس هم وزن ذرّهاي بدي كند [نتيجهي] آن را خواهد ديد». 

ــرا بـس اسـت. برخاسـت و رفـت.رسـول  مرد گفت:يارسول اهللا !همين م
خدا�فرمود: 

(ِانصرف الرجلُ َو هو فَقيه)؛ 
«مرد فقيه شد و رفت». 

 در حالي كه بيشتر از دو آيه بلد نبود؛ نه قاري قرآن بود و نه حافظ قرآن بلكــه 

فقط عازم به عمل به قرآن بود كه از نظر رسول خدا �فقيه و دانشمند قرآني بــه 
حساب آمد!!١ 

برايم قرآن نخوان!! 

نوشتهاند: يكي از دولتمردان و شاهان از دنيا رفته بود. طبعــاً برايـش مرقـد و 
آرامگاهي ساختند و فرشي و چراغي فراهم نمودند. قاري خــوش صدايـي را هـم 
اجير كردند كه كنار مرقد او هميشه قرآن بخواند و پــول زيـادي هـم بگـيرد! چنـد 
روزي گذشت و ديدند قاري نيست! علّت را پرسيدند. گفت: يك شب كنار قــبر او 
ــيرون  قرآن ميخواندم،اندكي خوابم برد. در خواب صاحب قبر را ديدم كه از قبر ب

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢، صفحهي ٢٤٧.نقل از صفير هدايت١٢(سورهي يونس). 
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 ٢٥

ــن  آمد و با قيافهاي آتشين و خشمگين به من گفت:از اينجا برو بيرون؛ديگر براي م
قرآن نخوان، به خاطر هر آيه كه تو ميخواني مرا عذاب ميكنند و ميگويند: تو اين 

آيه را ميدانستي و عمل نكردي؟! ميشنيدي و ميفهميدي و عمل نكردي؟! 
(ُربَّ تاِل الْقُرآِن َو الْقُرآُن يلْعنه)؛١  

«چه بسا تالوت كنندهي  قرآن كه قرآن لعنتش ميكند»! 

وزير عاقبت نگر 

ــه   نقل شده: وزيري پشت سر عالمينماز ميخواند.آن عالم در اثناء قرائت ب
اين آيه رسيد: 

[َو ال تركَنوا إلَي الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم الناُر...]؛٢ 
«تمايل به ظالمان پيدا نكنيد كه آتش، شما را ميگيرد...». 

تا وزير شنيد منقلب شد و بيهوش افتاد! پس از افاقه، در جواب ســؤال مـردم 
گفت: اين آيه ميگويد: كسي كه متمايل به ظالمان باشد جهنميخواهدشد پس من 

كه خودم ظالمم چه وضعي خواهم داشت؟سپس از دستگاه ظلم كناره گرفت.٣ 

                                                           
١ـ المحجه． البيضاء،جلد٢، صفحهي ٢١٨،نقل از صفيرهدايت١٢(سورهي يونس). 

٢ـ سورهي هود،آيهي ١١٣. 
٣ـ نقل از صفير هدايت١٢(سورهي يونس). 
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 ٢٦

فيض شهادت 

نقل شده است: 
ــان صفـوف  بعد از نماز صبح كه به جماعت برگزار شد رسول اكرم� مي
ــا كشـيده و شـب  جماعت جواني را ديدند كه از وضع و حالش پيدا بود رياضته
ــاهي  زندهداريها داشته است. همچنانكه نشسته بود خواب بر او غلبه ميكرد و گ

سرش به سينهاش خم ميشد. مقابل او ايستادند و فرمودند: 
(كَيف َاصبحت يا فُالن)؛ 

حالت چطور است؟ گفت: 

(َاصبحت موقناً يا َرسول اهللا)؛ 
«يا رسول اهللا! من در اعتقادياتم به سر حد يقين رسيدهام»!  

فرمود: 
(ِانَّ لكُلِّ يقنيٍ حقيقةٌ فَما حقيِقَةُ يقينِك)؛ 

هر يقيني عالمتي دارد. نشانهي يقينت چيست؟ گفت: 

ــا َرسـوَل اِهللا هـو الَّـذي َاحزنـين َو َاسـهر لَيلـي َو َاظْمـاَ  (ِانَّ يقيِين ي
هواجِري)؛ 

ــيدارد و  «يا رسول اهللا! يقين من است كه پيوسته مرا محزون و غمگين نگه م
دربارهي آخرتم ميانديشم». 
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 ٢٧

ــش خواهـد  انسان عاقل همين است. دربارهي حادثهي بسيار سنگيني كه پي
آمد ميانديشد و هيچگاه از غصه و غم خالي نيست.  

ــاي گـرم  آن جوان گفت:من به خاطر حال يقينم پيوسته شبها بيدارم و روزه
تابستان روزه دارم. يا رسول اهللا! آنچنان روز حساب باورم شده اســت كـه گويـي 
هماكنون ميبينم مردم در موقف حساب احضــار شـدهاند و مـن هـم در ميانشـان 
ــه سـرگـرم تنعـم از نعمتهـاي بـيپايـان خداينـد و  هستم.بهشتيان را ميبينم ك

دوزخيان را ميبينم كه در ميان شرارههاي آتش آه و ناله و افغانشان بلند است. 
(...َو كَأني الْآَن أسمع َزفري الناِر يدوُر في مسامعي...)؛١ 

«طوري شدهام كه گويي همين اآلن صداي شعلههاي آتش جــهنّم در گوشـم 
ميپيچد». 

امام اميرالمؤمنين� نيز در وصف متّقين فرمودهاند: 
(...ِإَذا مروا بِآية فيها تخوِيف أصغوا ِإلَيها مسامع قُلُوبِهِم َو ظَنـوا أنَّ 

َزفري جهنم َو شهِيقَها في ُاصوِل آَذانِهِم...)؛٢ 
«وقتي شب زندهداران به هنگام تالوت قرآن به آيهاي ميرسند كه به خــوف 
ــداي آن را  و ترس از عذاب خدا واميدارد آنچنان گوش دل به آن ميسپارند و ن

                                                           
١ـ اصول كافي،جلد٢، صفحهي٣٥٣. 

٢ـ نهجالبالغهيفيض، خطبهي ١٨٤. 
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 ٢٨

در جان مينشانند كه گويي ناله و فرياد جهنّم از بيخ گوششان ميگذرد».  

ــو نـور  يا رسول اهللا! به من اجازه بده بيش از اين پردهها را كنار بزنم و در پرت
خورشيد روحم،پشت پرده را به ديگران ارائه نمايم. 

بعد رسول خدا رو به مردم كرد و فرمود: 
(هذا عبد نوَر اُهللا قَلْبه بِالْاميان)؛١ 

«اين بندهاي است كه خدا قلب او را به نور ايمان منور فرموده است». 
فضاي قلبش روشن شده است. آنچه براي شما ناديدني اســت، او ميبينـد. 
آنگاه آن جــوان گفـت: يـا رسـول اهللا! دعـا كنيـد مـن بـه فيـض شـهادت نـايل 
شوم.پيامبر� دعا كردند و غزوهاي پيش آمد و بعد از نه نفر ،دهمين نفــر هميـن 
ــه خـون بـه  جوان بود كه به ميدان رفت و در خون خود غلتيد و با چهرهي آغشته ب

لقاي خدا نايل شد.٢ 

طعام حرام و آثار آن 

ــود. خليفـهي عباسـي خيلـي  شريكبنعبداهللا نخعي،مرد زاهد و عابدي ب
دلش ميخواست او را به دستگاه خود نزديك كند و از موقعيــت او در ميـان مـردم 

                                                           
١ـ سفينه． البحار، جلد٢، صفحهي ٧٣٣(يقن). 
٢ـ نقل از صفير هدايت١٣(سورهي يونس). 
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 ٢٩

براي تثبيت مشروعيت حكومت خويش استفاده كند ولي او تن زير بــار نمـيداد. 
ــر  يك بار منصب قضاوت رسميكشور را به او پيشنهاد كرد و او نپذيرفت! بار ديگ
از او خواست معلّم و مربي فرزندان وي باشد؛ باز او امتناع كــرد. بـراي شـركت در 
مجالس عموميو خصوصي از او دعوت ميكرد،اجابت نمينمود،تــا سـرانجام از 
راه تهديد وارد شد و روزي احضارش كرد و گفت: تو چارهاي جــز ايـن نـداري و 
ــدان مـن و يـا  بايد يكي از اين سه كار را بپذيري! يا قضاوت يا تعليم و تربيت فرزن
يك بار كنار سفرهي من از غذاي من بخوري. او گفــت: بـه مـن مـهلت بدهيـد تـا 
بينديشم. بعد فكر كرد و با خود گفت: هر سه كار براي من زيان بخش اســت امـا از 

ميان اينها باز كمضررتر همان خوردن از غذاي اوست. 
ناچار آن را پذيرفت و خليفه دستور داد انواع غذاهاي لذيذ را آماده ســاختند 
و صرف شد. آن كس كه متصدي امر پذيرايـي از مهمانـها بـود پـس از بـرگـزاري 

مجلس به خليفه گفت: 
(لَيس يفْلح الشيخ بعد هذِه الْاَكْلَة َابدًا)؛ 

ــز رسـتگار  «اي امير! مطمئن باش اين مرد ديگر بعد از خوردن اين غذا هرگ
نخواهد شد». 

و همين طور هم شد زيرا چندي نگذشت كه همين مرد عابد و زاهد يكــي از 
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 ٣٠

درباريان بسيار نزديك خليفه گرديد. هم منصب قضاوت را عــهدهدار شـد و هـم 
ــررّش حوالـهاي بـه صرافـي  معلّم فرزندان شاه شد. روزي براي گرفتن حقوق مق
ــختگـيري كـرد. صـراّف از  نوشتند. او نزد صراّف آمد و در گرفتن پول اندكي س
دست او ناراحت شد و گفت: مرد! تو مگر به من گنــدم فروختـي كـه ايـن چنيـن 
سختگيري ميكني؟ او گفت: به خدا قسم من باالتر از گندم (دينم) را فروختهام و 

اين حواله را گرفتهام!١ 

دزد خانهي دل!! 

ــم را بـرده  مردي نزد بزرگي آمد و گفت: ديشب دزد به خانهام زده و اثاث بيت
ــه خانـهي قلبـت  است. آن مرد بزرگ گفت: اينكه غصه ندارد. اگر دزد (شيطان) ب
ـد  ل بزن ميزد و گوهر ايمانت را ميبرد چه خاكي به سر ميكردي؟ دزد به خانهي گ

مهم نيست. مراقب باشيد دزد به خانهي دل نزند!٢ 

كوري سزاي مغروري! 

نوشتهاند:آدم مغرور روشنفكر مــآبي از كنـار مكتبـي عبـور ميكـرد. بچـه 
مكتبي اين آيه را ميخواند و تمرين ميكرد:  

                                                           
١ـ سفينه． البحار، جلد١، صفحهي ٦٩٨(شرك)،نقل از صفير هدايت١٣(سورهي يونس). 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٣(سورهي يونس). 
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 ٣١

[قُلْ أ َرأيتم إْن أصبح ماُؤكُم غَورًا فَمن يأتيكُم بِماٍء معنيٍ]؛١ 
«بگو: اگر آبهاي شما در زمين فرو رود چه كسي آب در دسترس شما قـرار 

ميدهد»؟  
آن مرد مغرور متكبر لبخند تمسخر آميزي زد و گفت: 

(ِرجاٌل شداٌد َو معاِوٌل حداٌد)؛ 
«مردان قويپنجه و كلنگهاي تيز [آب را از اعماق زميــن بـيرون ميكشـند 

چاههاي عميق ميزنيم و با موتورهاي قوي آب بيرون ميآوريم]» .  

ــدي مقـابل او ايسـتاد و يـك  شب در خواب ديد  شير مردي و جوان سرو ق
ــاي  كشيده و سيلي محكم به صورت او زد و گفت: حاال برو مردان قوي و كلنگ ه
تيز بياور تا چشمهي چشمت را باز كنند! صبح كه از خــواب بيـدار شـد، از هـر دو 

چشمش كور شده بود!!٢ 

ديدار افراد محرم 

اميرالمؤمنين�فرمودهاند:  
                                                           

١ـ سورهي ملك،آيهي٢٧. 
٢ـ برگرفته از تفسير ابوالفتوح رازي، جلد١١، صفحهي ٢١٩.نقل از صفير هدايت١٤(سورهي 

يونس). 
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 ٣٢

 ـنيها برـعش ــفكْشي تتوَل اهللا ُاخيا َرس:�(قاَل َرجلٌ لرسوِل اِهللا
يديَّ قاَل ال،ِاني َاخاُف إذا َابدْت شيئاً من محاسنِها َو من شعرِها َو معصمها 

َاْن تواقعها)؛١ 
« مردي به رسول خدا عرض كرد: اي رسول خدا! خواهرم مــوي خـود را در 
ــن كـار را نكنـد زيـرا مـن  نزد من آشكار ميسازد. رسول اكرم� فرمود: نه! اي

ميترسم كه هرگاه آرايش و يا مو و يا محل دستبند خود را پيش تو آشكار سازد، تـو 

به كار ناپسندي آلوده شوي». 

ــم يـا  قاَل: َول .معها. قاَل:نلَيتأِذُن عي َاسَل اُهللا ُاميا َرسو:�يلقاَل ع)
َرسوَل اِهللا. قاَل:َايسرَك َان تراها عريانةً. قاَل:ال. قاَل:فَاستأِذْن)؛٢ 

ـودم  «اميرالمؤمنين� از رسول خدا� پرسيدند: آيا هنگاميكه بر مادر خ
وارد ميشو م اجازه بگيرم؟[مثــالً در اتـاق را بزنـم] فرمـود: آري. امـيرالمؤمنين� 

ــرا يـا رسـول اهللا؟ [مـادر كـه محـرم اسـت]پيـامبر�فرمـود: آيـا  عرض كرد: چ

ــه، هـرگـز! فرمـود: پـس  ميپسندي او را برهنه و عريان مشاهده كني؟ عرض كرد ن

هنگام ورود به اطاق او اجازه بگير و با اطّالع قبلي وارد شو».٣ 

                                                           
١ـ بحاراالنوار، جلد١٠٤، صفحهي ٣٨. 

٢ـ همان. 
٣ـ نقل از صفير هدايت١٤(سورهي يونس). 
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 ٣٣

مجازات مختلف پنج زناكار 

غ بن نُباتَه از اصحاب امام اميرالمؤمنين� منقول است كه گفت: مــن  ب از  اَص
در مجلس عمر نشسته بودم . پنج نفر زناكار را آوردند كه او مجازات آنــها را معيـن 
ــها را بـبريد تازيانـه  كند. او هم كه شنيده بود زناكار را بايد صد تازيانه زد گفت: اين
بزنيد! حضرت اميرالمؤمنين� آنجا حاضر بودند،فرمودند: مجازات اينها يكسان 

نيست! عمر گفت: شما بفرماييد. من از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود:    
(َاقْضيكُم علي)؛ 

«علي به رموز قضاوت از شما عالمتر و آگاهتر است».  
امام به يكي از آنها اشاره كرد و فرمود: اين بايد با شمشير كشته شود. دوّمي را 
فرمود: بايد رجم و سنگسار شود. سومي بايد صد تازيانه بخورد و چهارميپنجــاه 
تازيانه و پنجميبايد تعزير( با صالحديد حاكم شرع تنبيه)شود و عمر بــا تعجـب 
پرسيد:اين تفاوت چگونه است با اينكه همه يك گناه مرتكــب شـدهاند؟ فرمـود: 
ــت . دوّمـي  اوّلي كافر ذمي بوده با زن مسلمان زنا كرده و كيفرش قتل با شمشير اس
ـايد  مرد زن دار بوده و زناي محصن كرده و بايد رجم شود. سومي مرد بي زن بوده،ب
صد تازيانه بخورد. چهارمي برده بوده و حدش نصف حد آزاد است و بايد پنجــاه 
تازيانه بخورد ! پنجميديوانه بوده است و به صالحديد حاكم شرع بــايد تعزيـر و 
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 ٣٤

تنبيه شود.اينجا بود كه عمر گفت: 
(ال عشت يف ُامة لَست فيها يا ابااحلسن)؛١ 

«من زنده نباشم در ميان مردميكه تو در ميان آنها نباشي اي ابوالحسن».٢ 

عقوبت نپرداختن حّقالناس 

مرحوم محدث نوري(رضوان اهللا عليه)در دارالسالم نقل ميكند كه: 
ــه عنـوان آدم زاهـد و  در نجف اشرف كنار صحن مطهر، عطّاري بود و ب
ــده بـود. همـه روزه در سـاعت معينـي مـردم مقـابل  عابدي ميان مردم شناخته ش
مغازهاش جمع ميشدند و او آنها را موعظه ميكرد. شاهزادهاي از اهالي هندوستان 
ــود را در آن  در نجف مجاور شده بود.جعبهاي داشت كه جواهر بسيار گرانبهاي خ
ــت جعبـهي جواهـر را كـه تنـها  ذخيره كرده بود.سفري برايش پيش آمد و خواس
ــن  ثروت و سرمايهاش بود در نزد كسي به امانت بسپارد. پيش خود گفت: امينتري

كس همين مؤمن زاهد و عابدي است كه مورد اعتماد مردم است. 
با كمال اطمينان خاطر جعبهي جواهر را به او سپرد و رفت. وقتي برگشـت و 
ــر شـد و گفـت: اصـالً مـن تـو را  از او جعبه را خواست او  با خونسردي تمام منك

                                                           
١ـ نقل از مناقب ابن شهرآشوب. 

٢ـ نقل از صفير هدايت١٥(سورهي يونس). 
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نميشناسم!! شاهزادهي هندي بيچاره شد و يك ســر رو بـه حـرم مطـهر رفـت و 
شكايت نزد امام اميرالمؤمنين� برد و گفت: آقا من از شهر و ديار خود دل كنــدم 
مجاور حرم شما شدم كه سعادت دارينم] تأمين گردد و تمــام ثـروت و سـرمايهام 
همين جعبه بود كه به اين مرد عابد و زاهد سپردم و او اكنون منكر شده و يك دينــار 
آن را هم به من نميدهد و من هيچ سند و شاهدي در دست ندارم جز خــدا و شـما!  
حال از شما پولم را ميخواهم! پس از گريه و زاري فراوان خوابش برد و در خواب 
ـهر  به او فرمودند: فردا اوّل صبح از دروازهي شهر بيرون برو. ببين اوّل كسي كه از ش
ــهر  خارج ميشود كيست، جعبهات را از او بخواه! او رفت و ديد اوّل كسي كه از ش
بيرون آمد پيرمردي هيزمشكن است كه براي آوردن هيزم به صحرا ميرود! پيــش 
ـه  خود گفت: اينكه درست نيست من بروم از او جعبهي خودم را بخواهم! مجدداً ب
ـتور  حرم مطهر رفت و متوسل شد و گريه و زاري كرد. باز شب در خواب همان دس
ــت كـه از شـهر خـارج  را دادند. او فردا رفت و ديد باز همان پيرمرد، اوّل كسي اس
ــن از ايـن پـيرمرد هيزمشـكن بيچـاره جعبـهي جواهـر  ميشود! فكر كرد: آخر م
بخواهم؟! تا سه شب اين جريان تكرار شد و آخــرش گفـت: البـد راهكـار هميـن 
است! ناچار نزد پيرمرد رفت و ماوقع را از اوّل براي او بيان كرد. او قدري فكر كــرد 
و گفت: بسيار خوب! فردا بيا مقابل مغازهي همان شــخص، در همـان سـاعتي كـه 

                                                           
] دارين: دو سرا، دنيا و آخرت. 
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ــاعت  مردم براي موعظه اجتماع ميكنند؛ من جعبه را به تو ميرسانم. فردا همان س
در كنار مغازهي عطّار حاضر شد. پيرمرد هم آمد و به آن عطّار گفت: تقاضا ميكنــم 
ــم. او هـم  امروز كار موعظه را به من واگذار،اجازه بده امروز من مردم را موعظه كن
ــالن آدم هسـتم و كـارم  پذيرفت. پيرمرد در مقابل مردم ايستاد و گفت: مردم! من ف
هيزم شكني است. من از حق النّاس شديداً ميترسم به همين جهت از زنــدگـي در 
ــك  ميان مردم كنار رفتهام. قصهاي دارم كه براي شما ميگويم. من چندي پيش از ي
ــار  مرد يهودي صد دينار قرض كردم و قرار شد ظرف بيست روز و هر روز پنج دين
ـردم. روز  قرضم را ادا كنم . پنجاه دينار آن را در ظرف ده روز و روزي پنج دينار ادا ك
يازدهم رفتم ديدم نيست و مغازهاش بسته است. چند روز رفتم نبــود . گفتنـد: بـه 
بغداد رفته است. مدتي گذشت و دسترسي به او پيدا نكردم. يك شــب در خـواب 
ديدم قيامت برپا شده و موقف حساب اســت و مـردم بـراي حسابرسـي احضـار 
ميشوند! من هم رفتم، حساب مرا رسيدند و حسابم خوب بود و گفتند: بهشـتيام . 
بنا شد كه از صراط عبور كنم و به بهشت بروم . سر صراط كه رســيدم ديـدم خيلـي 
ترسناك است! شعلههاي آتش از زير صراط باال ميزند! ترســان و لـرزان حركـت 
ــعلهي آتـش بـيرون  كردم،چند قدم كه رفته بودم ناگهان ديدم از ميان جهنّم يك ش
پريد و سر راه من ايستاد! ديدم عجب! همان مرد يهودي طلبكار است! گفت: پنجـاه 
دينار از تو طلب دارم،بده تا بگذارم بروي. گفتم: من آمدم،تو نبودي. التماس كردم. 
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ــه  گفت: ممكن نيست تا ندهي حق عبور نداري. من گريهام گرفت و گفتم: اينجا ك
ــك عضـو تـو  من چيزي ندارم به تو بدهم. گفت: پس بگذار من سر انگشتم را به ي
بچسبانم و راه بدهم ناچار راضي شدم. سينهام را باز كردم.تا سر انگشــت خـود را 
ــدم سـينهام  روي سينهي من گذاشت،سوختم و از سوزش آن از خواب پريدم!! دي
ــم] نشـده  زخم شده است! مدتها است كه مداوا ميكنم و هنوز زخم سينهام ملتئ
ـد  است! آنگاه سينهي خود را باز كرد و به مردم نشان داد. آه و ناله و افغان از مردم بلن
شد. آن مرد عطّار هم ترسيد و شاهزادهي هندي را در خلوت خواســت و جعبـهي 

جواهر او را تحويل داد و عذرخواهي كرد.١  

لحظهي احتضار و ديدار محبوب حقيقي 

مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي(رحمه اهللا عليه) در كتاب اسرارالصلوه． نقل ميكنند:  
به بقّالي دم جان دادنش شهادتين ميكردند و ميگفتند : بگو (اَشْهد اَنْ ال اِلــه 
ــب بـه حسـاب پـول و  )؛او ميگفت : (٤ ، ٥، ٦، ١٠) چون يك عمر روز و ش الّا اهللاَ
ــدم،بـه ١٢ فروختـم دو تومـان  سود و زيان متاعش ميرسيده؛ كه آن را به ١٠ خري
)؛او ميگفــت : (٤ ، ٥، ٦، ١٠)  فايده بردم هر چه ميگفتند : بگو(اَشْهد اَنْ ال اِله الّا اهللاَ

با همين تكرار عدد، جان از تنش جدا شد! 
                                                           

] ملتئم: التيام يافته، بهبود يافته. 
١ـ دارالسالم،جلد٢، صفحهي ١٧٨.نقل از صفير هدايت١٦(سورهي يونس). 
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 ٣٨

 
 مردي به زني دلبستگي پيدا كرد و در محبت او شعري گفت :  

(يا ُربَّ قائلَة يوماً َو قَد تعبت َاين الطَّريق ِايل حماِم منجاٍب)؛ 
ــاب را از  «اي خوش آن روزي كه آن زن در حالي كه خسته بود،راه حمام منج

من ميپرسيد». 

ـال  ـيد.در ح ــا موقـع مردنـش رس در همه جا و در همه حال اين را زمزمه ميكرد ت
احتضار به او ميگفتند بگو : (اشهد اَن ال اِله الّا اهللاَ)؛او همين شعر را ميخواند تا جان داد.١  

امامت امام جواد� 

ــهاي خدمـت حضـرت امـام  نقل شده كه يكي از اصحاب به نام واسطي نام
رضا� نوشت كه: شما چطور امام هستيد در صورتــي كـه فرزنـد نداريـد؟!و مـا 
ــواب دادنـد :  معتقديم هر اماميفرزندي دارد كه امام بعد از او ميباشد . امام� ج
شما از كجا فهميديد كه من فرزنددار نخواهم شد؟ بــه هميـن زودي خـدا بـه مـن 
ــد از مـن ميباشـد. همچنيـن نقـل شـده كـه  فرزندي عنايت ميكند كه او امام بع
ــد كـه اگـر  «بزنطي» خدمت امام رسيد و گفت : آقا مردم مكرراً  از من سؤال ميكنن
ـن  حادثه اي براي شما پيش آمد، امام بعد از شما كيست؟! فرمودند: پسر من بعد از م

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت١٨(سورهي يونس). 
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 ٣٩

امام است! بعد خودشان فرمودند: آيا كسي جرأت ميكنــد كـه بـا نداشـتن فرزنـد 
ـه  بگويد: پسر من امام است؟بدان به همين زودي خدا به من پسري عنايت ميكند ك

امام بعد از من است.١ 
ــوه و ثقـات] شـيعه در  چند روز پس از شهادت امام رضا � جمعي از وج
خانهي عبدالرحمنبنحجاج تشكيل جلسه داده و در عزاي امام رضا � به گريــه 
ــد و گفـت: اكنـون  و ندبه نشستند. از ميانشان يونسبنعبدالرحمن به سخن در آم
ــالً چـه كسـي متصـدي امـر  شما گريه و ندبه را رها كنيد و به اين فكر باشيد كه فع
امـامت و مرجعيـت مـردم  باشـد تـا ايـن بچـه بـزرگ شـود ؟ تـا ايـن را گفــت، 
ـيلي  ريانبنصلت كه از اصحاب بود از جا برخاست و گريبان او را گرفت و چند س
محكم بهصورت او نواخت و گفت : اي مرد! تو نزد ما اظهار ايمان ميكنـي و در دل 
ــد؛  شك و نفاق داري؟ آيا تو نميداني كه امامت امري الهي است؟! اگر خدا بخواه
ــزار سـاله هـم ممكـن  بچهي نوزاد هم ميتواند امام باشد و اگر خدا نخواهد پير ه
ـــاً  نيسـت اهليـت امـامت بـر امـت داشـته باشـد.٢ايـن قـرآن اسـت كـه صريح

ميگويد:عيسي بن مريم � كودك نوزاد بود و در عين حال نبي بود. 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٥٠،صفحهي ٢٣. 

] ثقات: معتمدان،اشخاص مورد اطمينان. 
٢ـ بحاراالنوار،جلد٥٠،صفحهي ٩٩. 
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 ٤٠

[قاَل إني عبد اهللا آتانِي الْكتاَب َو جعلَنِي نبِيا]؛١  
«گفت: من بندهي خدا هستم، كتاب آسماني به مــن داده و مـرا پيـامبر قـرار 

داده است».  
و دربارهي يحيي بن زكريا � ميگويد:  

[...َو آتيناه الْحكْم صبِيا]؛٢ 
«ما در سن كودكي به او حكم نبوت داديم». 

 پس چه اشكالي دارد كه يك كودك هفت ســاله بـه اذن و امـر خـدا حـامل 
منصب امامت باشد؟٣  

ايمان كامل به امامت امام جواد� 

ميسربنمحمد ميگويد: من ايمان به امامت امام جواد � نداشتم. يــك روز 
ــت  تصميم گرفتم به خانهي ايشان بروم چون شنيده بودم مردم به خانهي ايشان رف
و آمد دارند . رفتم ديدم خيلــي شـلوغ اسـت و جمـع زيـادي از علمـا و بـزرگـان 
نشستهاند و هنوز خود امام وارد مجلس نشده است. من هم در گوشــهاي نشسـتم. 
حالت انتظار مجلس طول كشيد و وقت نماز رسيد. در همان جا نماز ظهر و عصــر 

                                                           
١ـ سورهي مريم،آيهي ٣٠. 

٢ـ همان، آيهي ١٢. 
٣ـ نقل از صفير هدايت١٩(سورهي يونس). 
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را با نوافلش خواندم.بعد ديدم از سمت بــاالي مجلـس دري بـاز شـد و حضـرت 
ــيد وارد شـد؛حضـار  جواد� كه به سن كودكي هفت ، هشت ساله به نظر ميرس
ـم ادب  مجلس بپا خاستند و جلو رفتند و مراسم احترام به جا آوردند. من هم به حك
جلو رفتم و سالم كردم و دستشان را بوسيدم.آقا نگاه تندي به من كرد و فرمود:تــو 
ــت  اينجا چه ميكني؟چطور ياد ما كرده و اينجا آمدهاي؟حاال كه آمدهاي پس درس
ــه  بيا و تسليم شو.من فهميدم كه از ما فيالضمير من خبر ميدهد و از اينكه اعتقاد ب
ــتم  امامتش ندارم آگاه است!من ادب كردم و گفتم:آقا! من تسليم در مقابل شما هس
(ولي در باطن نبودم).دوباره نگاهي به من كرد و فرمود:به تو گفتم حاال كه آمـدهاي 

تسليم باش. باز گفتم:موالي من! تسليمم . بار سوم با لحني تندتر و محكمتر فرمود:  
(َويحك سلِّم)؛ 

«واي بر تو. تسليم باش». 
اين گفتار بار سوم چنان تكانم داد كه زير و رو شدم و از عمق جان مجــذوب 

امام � گشتم و با تمام وجودم گفتم:  
(سلَّمت ِالَيك يابن َرسوِل اِهللا َو َرضيت بِك ِاماماً)؛ 

«تسليم شدم اي فرزند رسول خدا و شما را به امامت پذيرفتم».  
ــم تـابيد و محبـت آنحضـرت در دلـم  از همان لحظه چنان نور ايمان بر قلب
نشست كه از وصف آن عاجزم. فرداي آن روز مجدداً شرفياب حضــورش شـدم. 
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مسائلي داشتم كه از حضرتش سؤال كردم. لحظه به لحظه بر ايمانم افزوده شـد و از 
آن مسير انحرافي كه داشتم برگشتم.١ 

خضوع در برابر امام جواد� 

وات]  حضرت عليبنجعفر عموي حضرت امام رضــا � از محدثيـن و رُ
ــه  بسيار بزرگ است. اين مرد بزرگوار آنچنان در مقابل امام جواد � خاضع بود ك
مردم تعجب ميكردند و گاهي به او اعتراض ميكردند كه شما به جاي پدربزرگش 
ــهي هفـت ، هشـت سـالهاي  هستيد! شايستهي شأن شما نيست كه در مقابل يك بچ
اينگونـه خضـوع كنيـد! آن جنـاب مجلـس درسـي داشـت و علمـا در محضــرش 
ــد. يـك روز در مسـجدالنّبي در حلقـهي  مينشستند و از وي كسب فيض مينمودن
ــام جـواد � از در مسـجد وارد شـد.تـا عليبنجعفـر  درس خود نشسته بود كه ام
ــا  آنحضرت را ديد با عجله از جا برخاست و در حالي كه عبا از دوشش افتاده بود ب
پاي برهنه به سمت امام دويد و دست امام را گرفت و بوسيد! امام آن جناب را مورد 
ــرد بـر سـر  لطف و عنايت قرار داد و فرمود : عموي محترم! خدا تو را بيامرزد . برگ
ــن بنشـينم و  درست بنشين . عرض كرد: موالي من! مگر ميشود در محضر شما م

                                                           
١ـ نقل از مدينه． المعاجز و بحــاراالنوار،جلد٥٠صفحـهي ٨٧ ،بـا اندكـي تفـاوت در نقـل.نقـل از 

صفير هدايت١٩(سورهي يونس). 
] روات:راويان. 
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ــد و  حرفـي بزنـم؟ امـام بـراي اينكـه عمـو راحـت باشـد از مسـجد بـيرون رفتن
ــد كـه از  عليبنجعفر سر درسش برگشت! آنها كه در محضر بودند اعتراض كردن
ــدر خضـوع كنيـد! آن  شما با اين سن و سالتان بعيد است در برابر يك كودك اين ق
ــت : خـدا ايـن  مرد بزرگ اشكش جاري شد و محاسنش را به دستش گرفت و گف
ريش سفيد را براي امامت صالح ندانسته و اين وجود اقدس به زعم شما كــودك را 
صالح دانسته است. آيا شما ميگوييد من نورانيت خورشــيد را منكـر شـوم؟! مـن 

بندهي او هستم.١  

خواست خدا،نسخهي طبيب! 

ــاي عصـر  در يكي از تأليفات مرحوم حاج ملّا اسماعيل سبزواري كه از علم
خودش بوده، اين قصهي عبرت انگيز را خواندم: 

ــا مـن آشـنايي داشـت. او  ميگويد:طبيبي در اصفهان خيلي معروف بود و ب
ــن اسـت كـه مـن  براي من نقل كرد و گفت: از عجايب روزگار كه خودم ديدهام اي
روزي در مطب خود نشسته بودم؛يكي از تجار معروف و ثروتمند اصفهان نزد مـن 
ــي  آمد و گفت:آقاي حكيمباشي!(در قديم به پزشك ميگفتند: حكيمباشي)ميدان
من خيلي ثروتمندم،خانههاي متعدد دارم،مغازهها و امالك و اراضــي بسـيار دارم. 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد٥٠،صفحهي ٣٦.نقل از صفير هدايت١٩(سورهي يونس). 
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تنها يك كمبود دارم و آن اين كه اوالد ندارم. ميترسم بمــيرم و اموالـم بـه فـاميلم 
ــه مـن لطـف و عنـايتي  منتقل بشود كه همه با من دشمنند. اگر تو در عالم دوستي ب
ــي كـه فرزنـددار بشـوم، اگـر چـه يـك دخـتر  كني؛قرصي و معجوني به من بده

كوري،يك موجود متحرك جانداري باشد؛من هر چه بخواهي به تو ميدهم.  
ــاري بـه  طبيب ميگويد:ديدم طعمهي خوبي گيرم آمده است و فايدهي سرش
دستم خواهد رسيد. گفتم:بله حاج آقا. اتّفاقاً جناب شيخالرئيس بوعلي سينا در كتاب 
قانونش موادّي را معرفي ميكند كه اگر كسي از آن معجون بسازد و بخــورد؛اوالددار 
ــت ميكنـم و فرزنـددارت ميسـازم ولـي  ميشود. تو مطمئن باش من برايت درس
چيزي كه هست خرجش سنگين است. نميدانم براي تو قابل تحمل هست يــا نـه؟! 
ــت كـه خـرج دارد.  چون موادّش بايد از هندوستان و ديگر بالد تهيه شود طبيعي اس
گفت:مثالً چقدر است؟ گفتم هزار تومان(آن وقت هــزار تومـان پـول زيـادي بـوده 
است). گفت:بسيار خوب؛هر چه باشد ميدهم. گفتم:بــه شـرط اينكـه نصـف آن را 
ــوادّ تهيـه كنـم و نصفـش را بعـداً بدهـي. گفـت: ميدهـم. بـا  حاال به من بدهي تا م
خوشحالي تمام از جا برخاست و رفت و پانصد تومان آورد و داد. من هم خوشـحال 

شدم كه استفادهي خوبي كردم. ميدانستم كه هشت ـ نه تومان بيشتر خرج ندارد! 
ــودم.مقـابل  فرداي آن روز بسيار خوشحال و شاداب در مطب خود نشسته ب
ــود و يـك  مطب من كاروانسرايي بود و در كنار در ورودي آن كاروانسرا سكّويي ب
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كاسب بيچارهاي كه شغلش پينهدوزي بود روي آن ســكّو مينشسـت و كفشـهاي 
مردم را وصله ميزد. ديدم ظرفي آورده كه از حوض منزل ما آب بــردارد.مـن كـه 
خيلي سرحال بودم و قليان ميكشيدم، مايل شدم با او قدري صحبــت كنـم!صـدا 
زدم: مشدي عباس بيا!آمد. گفتم: حال و وضعت چگونه است؟ اِنشاءاهللا خــوش 
ميگذرد؟ تا اين را گفتم؛اشكش جاري شد و گفت: اي آقاي حكيمباشي! نپرس از 
حالم كه بسيار بدبختم. من پينهدوز بينوا، هفت دختر بزرگ در خانه دارم؛ همه هــم 
ــن  زشت و بدقيافهاند. كور و كچل و آبلهرو و نكبت! كسي به سراغشان نميآيد. اي
ــايي  زنك هم هر سال يكي توليد ميكند. دستم به دامنت آقاي حكيم باشي، يك آق
ــده كـه مـن ديگـر اوالددار نشـوم. از  دربارهي من بكن. قرصي يا معجوني به من ب

دست اوالد به ستوه آمدهام.  
من خندهام گرفت و گفتم: عجيب است كار خدا! ديروز آن تــاجر ثروتمنـد 
ــده كـه  ميگفت: قرصي بده كه من اوالددار بشوم و اين پينهدوز ميگويد: قرصي ب
ــد تـا  اوالددار نشوم. من پيش خودم گفتم: حاال كه پولدار شدم،پس چه بهتر كه چن
ــما  قرص مجاني هم به اين بيچاره بدهم. گفتم:بسيار خوب! من چند تا قرص به ش
ـد  ميدهم. مطمئن باش اينها را كه بخوري ديگر اوالددار نميشوي. برخاستم و چن
تا قرص آوردم و گفتم: امشب دوتا قرص خودت بخور و دو تا هم به زنت بده كــه 
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بخورد؛ديگر مطمئن باش كه هر دو ـ زن و شوهر ـ براي هميشه عقيم خواهيد شد.  
او خيلي خوشحال شد و دعا كرد و رفت. چند ماهي گذشت. در مطــب نشسـته 
ـــه ديــدم مشــدي عبــاس آمــد امــا خيلــي پريشــانحال و غصــهدار  بـودم ك
ــه مـن  گفت:سالمعليكم،آقاي حكيمباشي!دستت درد نكند!اين چه معجوني بود كه ب
دادي؟! اين زنك باز حمل برداشته و ديشب دو تا آورده! اين چه كاري است كه تو پيش 
گرفتهاي؟! من با خنده گفتم:برادر! اين كاري است كه خـدا پيـش گرفتـه! بـه مـن چـه 
ارتباطي دارد؟آن تاجر پولدار از بيفرزندي مينالد و اين پينهدوز بينوا از پرفرزندي!!١ 

شكايت پشه  

ــزد جنـاب سـليمان پيـامبر� بـراي شـكايت از بـاد!  ميگويند: پشه آمد ن
(ميدانيم كه باد تحت فرمان حضرت سليمان �بود)چنان كه قرآن فرموده: 

 [َو لسلَيماَن الريح عاصفَةً تجرِي بِأمرِِه...]؛٢ 
گفت : اي پيامبر بزرگوار خدا! دستم به دامنت،از شر اين باد جبار ستمگر كـه 
روز روشن را در نظر من تيره و تار كرده و سر و سامان زندگيم را به هم زده است. تا 
ـك  ميروم در يك گوشهي خلوتي وزوزي سرداده و زمزمهاي به راه بيفكنم مانند ي

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٠(سورهي يونس). 

٢ـ سورهي انبياء ، آيهي ٨١ . 
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غول وحشتناك بر من ميتازد و از مشرق به مغربم ميپراند و زنــدگـي را در كـامم 
تلخ و ناگوار ميسازد! چه شود كه منّتي بر من بگذاري و شر اين باد يغماگر بـيرحم 
ــو همينجـا  را از سر من دفع و رفع كني؟جناب سليمان  � فرمود: بسيار خوب!ت
ـنيد داد  بمان تا من باد را احضار كنم و در بين شما داوري كنم! پشه تا اين حرف را ش
ــه اي دادرس بيچـارگـان! ايـن چـه دسـتوري اسـت شـما  و ناله و افغان سرداد ك
ميدهيد؟! تمام بدبختي من از همين حضور باد است. در كنار مــن آمـدن او همـان 
است و رفتن من همان. نسيمش بوزد؛ من معلّقزنان به ديار عدم مــيروم. چگونـه 

ممكن است او بيايد و من هم بمانم؟!  
حاال گفتههاي ما هم در مقابل اين جلوهگريهاي خارج از حد زنان كــه روز 
به روز گستردهتر و و قيحانهتر ميشود درسـت مـانند همـان وزوز پشـه  در برابـر 
ــظ و نصـايح قـرآن بـا يـك لحظـه  تندباد توأم با كوالك است كه يك ساعت مواع

چهرهنمايي يك زن زيبا و جوان از اثر ميافتد و رشتهاش پنبه ميشود.١  

موعظهي مؤثّر 

در حاالت مرحوم حاجشيخجعفر شوشتري(رضوان اهللا عليه)نقل شده كه به يكـي 
ـد  از شهرهاي ايران كه مظاهر فساد در آن زياد بوده است وارد ميشود و قصد ميكن
ــيرود. مـردم بـاخبر  سخني به عنوان موعظه به آن مردم بگويد.در مسجدي منبر م

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢١(سورهي يونس). 
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ــينند پـس از  ميشوند و اجتماع عظيميبه وجود ميآيد.ايشان روي منبر كه مينش
حمد و ثناي خدا و صلوات بر رسول و آل اطهارش� يك جمله مــيگويـد:اي 

مردم! بدانيد كه خدايي هست.  
ميگويند: اين جمله را كه گفت، چنان تكان در مجلس افتاد كه صداي ضجه 

و شيون از مجلسيان برخاست و جمعي از شدت گريه بيهوش شدند! ١ 

گرسنگي مردم بصره!! 

نوشتهاند: در قرن سوم هجري در بصره انقــالب عظيمـيرخ داد و كشـتار و 
ـــزارع و باغــات  خونريـزي فـراوان شـد.سروسـامان مـردم بـه هـم ريخـت.م
خشكيد.قحطي و گرسنگي سراسر آن منطقه را فرا گرفت و شدت فشار گرسـنگي 
به حدي رسيد كــه مـردم بچـهها و افـراد نـاتوان را ميكشـتند و گوشـت آنـها را 
ميخوردند.حتّي زني را ديدند كه كلّهي آدميرا به دست گرفته و ميگريــد.سـبب 
گريهاش را پرسيدند!گفت: گرسنهها جمع شدند و خواهر ناتوانم را كه بيمار بــود 
ــاره كردنـد و گوشـتهايش را خوردنـد و بـه مـن سـهمياز گوشـتش  زندهزنده پ
ــان عاطفـهي  ندادند.تنها كلّهاش به دست من رسيد!!خواهر از شدت گرسنگي چن

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٢(سورهي يونس). 
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ـود  خواهري را از ياد برده كه بر مرگ فظيع] خواهرش نميگريد بلكه به خاطر كمب
ــزد.ايـن نمونـهاي از خطـر گرسـنگي در بعـد  سهمش از گوشت وي اشك ميري

جسماني است.١ 

عنايت امام سجاد� 

حمادبنحبيبكوفي گفته است: 
من سالي به عزم حج با قافلهاي حركت كردم. در يكــي از منزلـهاي بيـن راه 
ق شـدند.  طوفاني تند آمد و بادي سهمگين وزيد به طوري كه افراد قافله از هم متفر
من يك وقت به خود آمدم كه تك و تنها هستم.ميان بياباني بي آب و گياه.شب شــد 
و ظلمت همه جا را گرفت.سخت مضطرب و متوحــش شـدم. از دور درختـي بـه 
ـن  نظرم رسيد.به سمت آن درخت رفتم.متوجه شدم جواني كه جامههاي سفيد بر ت
ـــان درخــت  دارد و بـوي مشـك از او بـه شـامهام ميرسـد.هـم بـه سـمت هم
ــادم كـه خـودم را  ميآيد.ترسيدم مرا ببيند و از من دور شود و تنها بمانم.به فكر افت
پنهان كنم.تا حدي كه ميتوانستم مخفي شدم.آن جوان آمادهي نمــاز شـد و رو بـه 

قبله ايستاد و دست به دعا برداشت و گفت: 

                                                           
] فظيع: كار سخت و زشت،كاري كه در زشتي از حد گذشته. 

١ـ نقل از صفير هدايت٢٢(سورهي يونس). 
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(يا من حاَز كُلَّ شيٍء ملَكُوتاً َو قَهر كُــلَّ شـيٍء جبروتـاً،صـلِّ علـي 
ــي فَـرَح الْاقْبـاِل علَيـك َو َالْحقْنِـي بِميـداِن  محمد َو آِل محمد َو َاْولج قَلْبِ

الْمطيعني لَك)؛ 
ــه بنـدگـان مطيعـت  «خدايا!...دلم را مملو از نشاط توجه به خودت گردان و ب

ملحقم كن». 

ـور  بعد تكبير نماز گفت و شروع به قرائت قرآن كرد.ديدم آن چنان حال حض
ـده و  دارد و با تمام وجودش متوجه به خداست كه گويي از زمين و آسمان بيرون ش
ــد. مـن هـم آرامآرام حركـت كـردم و جلوتـر آمـدم و  در عالم ديگري سير ميكن
نزديكتر شدم.ديدم كنارش چشمهاي از زميــن ميجوشـد. كنـار آن چشـمه رفتـه 
وضو گرفتم و پشت سرش به نماز ايستادم. ديدم آيــات قـرآن را طـوري تـالوت 
ــه و  ميكند كه تكان در جانم ميافكند. به آيات وعد و وعيد كه ميرسد،آنها را با نال
اشك و آه تكرار ميكند و از جان ميخروشد.ديدم باز دست به دعا برداشــت و بـا 

حال حضوري خاص گفت: 
ــدوُه  جوَن فَوالْعابِد هأ ِالَيدًا َو لَجشروُه مالُّون فَاَصابُه الضدقَص نيا م)
موئالً ميت راحةُ من نصب لغيرَِك بدنه َو ميت فَرُح من قَصد سواَك بِنِيته)؛   
ـيري  «اي راهنماي گمگشتگان! اي پناه بيپناهان! چه بدبخت مردميكه غير تو را هدفگ

كردهاند و چه بيبهرهاند آنان كه براي غير تو خود را به رنج و تعب افكندهاند»؟!  
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ــرم  حماد ميگويد: من يقين كردم كه او از اولياء بزرگ خداست.ترسيدم از نظ
غائب بشود و ديگر دستم به او نرسد. از جا حركت كردم. جلو آمدم و ســالم كـردم و 
ـاتش  دامنش را گرفتم و گفتم: اي آقا! تو را قسم ميدهم به حق آن كسي كه لذّت مناج
را در كامت نشانده است بر من ترحم كن.من در سفر حجم.از قافلــه دور افتـاده و راه 

گم كردهام.فرمود: تو اگر از صدق و صفا به خدا توكّل كرده بودي گم نميشدي! 
ــن بيـا و  آيا ممكن است كسي از او راه بخواهد و او راهش ندهد؟اينك از پي م
پاي خود را جاي پاي من بگذار. دست مرا گرفت و حركت كرد. احساس كردم مثــل 
ــم وقتـي در ماشـين نشسـتهايم و بـه  اينكه زمين زير پاي من كشيده ميشود(ديدهاي
سرعت ميرويم بهنظر ميرسد كه زمين در شكم ماشين فرو ميرود و زير چرخـهاي 
آن پيچيده ميشود).چند لحظهاي بيش نگذشته بود كه به من گفت:اينجا مكّه است و 
ــردم و  آن هـم قافلـهي حجـاج اسـت! مـن كـه بـاورم نميشـد بـا تعجـب نگـاه ك
ديدم:بله،سپيدهي صبح دميده و حجاج سر و صدايشان به گوش ميرسد كــه بـراي 
نماز صبح آماده ميشوند. دوباره به دامنش چسبيدم و گفتم: اي آقا!تو را قسم ميدهم 
ــه تـو داده بگـو تـو كـه هسـتي؟!گفـت:مـن  به حق آن خدا كه اين مقام و منزلت را ب
عليبنالحسين هستم.فهميدم عجب!نور چشم حسين عزيز،زينالعابدين است. بـه 

من گفت: برو به قافله ملحق شو. از من جدا شد و ديگر او را نديدم.١ 
                                                           

١ـ نقل از صفير هدايت٢٢(سورهي يونس). 
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آفرين بر تو جوان! 

نقل شده: روزي از روزهاي گرم تابستان،رسول اكرم�در خــارج شـهر 
ـك  مدينه با جمعي از اصحاب زير درختي نشسته بودند. از دور مردي پيدا شد. در ي
گوشهي صحرا بدن خود را برهنه كرد و روي ريگهاي تفتيدهي بيابان خوابيد و بنــا 
ــوزان چسـباندن و پـس از  كرد سينه و پشت و صورت خود را به ريگهاي داغ و س
ــارهي  مدتي برخاست و لباسش را پوشيد و خواست برود. رسول اكرم� با اش
دست از او خواست كه جلو بيايد و آمد. رسول اكرم�فرمود:از تو كاري ديـدم 
ــرض كـرد: يـا  كه تا به حال از كسي نديده بودم. مقصودت از اين عمل چه بود؟! ع
رسولاهللا! مدتي است من احساس قساوت در دلم]ميكنم. امروز به خودم گفتــم: 
واي بر من اگر با اين حال بميرم! لذا براي اينكه خودم را تنبيه كنم؛ به صحرا آمـدم و 
ــه  بدن برهنهام را روي ريگهاي داغ و سوزان انداختم.صورت و پشت و سينهام را ب

ريگهاي داغ چسباندم و گفتم: 
(يا نفْس ُذوقي فَانَّ ما عنداهللا اعظَم)؛ 

ــه آنچـه  «اي نفس تبهكار! بچش اين سوزندگي [ريگهاي بيابان] را و بدان ك
پيش خداست[آتش جهنّم] از اين سوزندهتر است». 

                                                           
] قساوت دل: سنگدلي، عدم خضوع و خشوع قلبي. 

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

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


 

 ٥٣

رسول اكرم�فرمود: آفرين بر تو كه خدا به خاطر ايــن كـارت در ميـان 
فرشتگان به وجود تو مباهات كرد. آنگاه به اصحاب خود فرمود: از او بخواهيــد تـا 

دربارهي شما دعا كند. او هم دست به دعا برداشت و گفت: 
(َاللّهم اجعلْ َامرنا علَي الْهدي َو اجعلِ التقْوي زاَدنا َو الْجنةَ مآبنا)؛١ 
ــوا را زاد و بهشـت را بـازگشـتگاه مـا  «خدايا! كار ما را بر هدايت قرار بده. تق

مقرر فرما».٢ 

تذكّر به نَفْس 

امام اميرالمؤمنين�در زمان حكومــت مطلقـهاش پـيرزن نـاتواني را ديـد 
ـو  مشك آب سنگيني بر دوش گرفته، ميبرد. آن سلطان دنيا و آخرت جلو آمد و زان
به زمين زد و بند مشك را از دوش پيرزن برداشــت و روي دوش خـود گذاشـت و 
ــيرزن آن حضـرت را نشـناخت. امـام� در  همراهش رفت تا به خانه رسيد. آن پ
پختن نان براي يتيمان آن زن به او كمك كــرد و تنـور آتـش را برافروخـت. وقتـي 
شعلههاي آتش از تنور باال آمد امام صــورت مبـاركش را مقـابل شـعلههاي آتـش 
گرفت و فرمود: علي! بچش حرارت آتش دنيا را، تا حرارت ســوزان آتـش جـهنّم 

يادت نرود كه بيخبران از حال بيوهزنان و يتيمان عذابهاي دردناك دارند!٣ 
                                                           

١ـ المحجه． البيضاء، جلد٨ ،صفحهي ١٦٨. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٣(سورهي يونس). 

٣ـ بحاراالنوار،جلد٤١،صفحهي ٥٢.نقل از صفير هدايت٢٣(سورهي يونس). 
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محبوبترين خلق خدا 

ــي(رض)نقـل ميكنـد: حضـرت موسـي�گفـت: خدايـا!  مرحوم محدث قم
ميخواهم اَعبد] و اَحب ]خلق را ببينم. فرمودند: برو كنار درياچه، آنجا قريهاي اسـت. 
ـه  در آن قريه با اين نشاني مردي هست؛ او را ببين. حضرت موسي�رفت و در آن قري
با نشانياي كه داشت مرد بيچارهاي را ديد كه بيماري جذام و برص او را از پا درآورده و 
ــيرش كـرده اسـت و او در همـان حـالت تسـبيح خـدا مـيگويـد! حضـرت  زمينگ
ــب خلـق مـيگـردم. پيـش خـودم فكـر  موسي�گفت: خدايا! من دنبال اعبد و اح
ـت  ميكردم مردي را خواهم ديد كه صوام] و قوام] است. اينكه بينواي گوشهنشيني اس

كه نه حال صيام دارد و نه حال قيام! نه حال ركوع دارد و نه حال سجود! 
ــالش مـيگـردي  جبرئيل� نازل شد و گفت: كه خدا ميفرمايد: آن كه دنب
ـن  همين است. عابدترين و محبوبترين خلق من همين است. حال بنگر و بشنو كه م
ــه مـيگويـد. جـبرئيل�گفـت: مـن از طـرف خـدا مـأمورم  چه ميكنم و او چ
ـم.  چشمهايش را هم از او بگيرم. با اين همه بالهاي فراوان كه دارد نابينايش هم بكن

                                                           
د: عابدترين.  عب ] اَ

: محبوبترين، دوست داشتنيترين.  اَحب [
] صوام: بسيار روزه گير. 

] قوام: بسيار نماز شبخوان. 
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ــيرون آمـد و بـه رخسـارش غلتيـد و  اشاره به چشمان او كرد و چشمها از حدقه ب
بيچارهتر شد ولي او دست به دعا برداشت و گفت: 

(َربَّ متعتين بِهِما حيثُ شئْت َو سلَبتين ِاياهما حيثُ شئْت لَك الْحمد َو 
لَك الشكر يا بارُّ يا َوصوُل)؛ 

ــت از تـو و  «خدايا! تا خواسته بودي؛ بينا بودم. اكنون خواستي؛ نابينا شدم. نعم
گرفتن نيز از توست. در هر حال شكرت ميكنم، اي خداوند مهربان نعمتبخش»! 

حضرت موسي�گفت: اي بندهي خــدا! مـن مسـتجابالدعوهام. دعـايم 
مستجاب ميشود. آيا دوست داري دعا كنم و از خدا بخواهــم آنچـه را كـه از تـو 

گرفته به تو برگرداند و از تمام اين بيماريها شفايت دهد؟! گفت: 
(ال ُاريد شيئاً من ذلك ِاختياُرُه يل َاحب ِالَي من ِاختياري لنفْسي)؛  

ــه او بـراي مـن خواسـته  «من هيچ كدام از اينها را كه گفتي نميخواهم! آنچ

است در نظر من محبوبتر است از آنچه كه من براي خودم ميخواهم»!! 

اين سخنان نقلش آسان و شنيدنش نيز آسان است؛ اما مرد ميخواهــد كـه از 
عمق جانش بگويد: 

(ِاختياُرُه يل َاحب ِالَي من ِاختياري لنفْسي)؛ 
بعد حضرت موسي�فرمود: اي عبد صالح پروردگار، شنيدم كه ميگفتي: 
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(يا بارُّ يا َوصوُل)؛  
«اي خداي مهربان نعمتبخش»! 

خدا به تو چه نعمتي داده و چه مهربانياي دربارهات كرده است كه اين چنين 
او را ميستايي؟! گفت: در ايــن قريـه جـز مـن نـه كسـي خداشـناس اسـت و نـه 
ــابراين  خداپرست.در اين آبادي تنها منم كه خدا را ميشناسم و عبادتش ميكنم.بن
ـت  چه نعمتي از اين باالتر و چه عطايي از اين واالتر كه مرا شايستهي معرفت و محب

خود ديده و شناخت و محبتش را در عمق جانم نشانده است.١ 

ديدار محتضر با رسول خدا�و علي مرتضي� 

حضرت امام صادق�به عقبه كه راوي حديث است فرمود: 
(ال يقْبلُ اُهللا من الْعباِد يوَم الْقيامة إالّ هذَا الْأمر الَّذي أنتم علَيه)؛  

«روز قيامت جز همين مذهبي كه شما داريد قبول نخواهند كرد». 
ــتدار علـي و آل علـي� هسـتيد.   ايمان به خدا و نبوت و امامت داريد و دوس

همين را به عنوان مذهب حق و راه نجات ميپذيرند. غير اين را نميپذيرند. بعد فرمود: 
 (َو ما بين أحدكُم َو بين أْن يري ما تقَر بِه عينــه االّ أْن تبلُـغَ نفْسـه 

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد١، كلمهي«رضا»،نقل از صفير هدايت٢٤(سورهي يونس). 

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

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


 

 ٥٧

ِالَي هذِه ثُم أهوي بِيده ِالَي الْوِريد)؛ 
ــد شـد  بين شما و بين صحنههايي كه ديدن آن سبب روشنايي چشمتان خواه

ــق خـود كـرد]يعنـي بـه  فاصلهاي نيست جز اينكه جانتان به اينجا برسد[اشاره به حل

ــو، بـا صحنـههاي شـاديآفرين مواجـه خواهيـد شـد.  محض رسيدن جان به گل
ــا خـود گفتـم: آيـا  امام�اين جمله را فرمود و سكوت كرد. راوي ميگويد: من ب
ــام مـانع از  انسان مؤمن دم جان دادن چه ميبيند كه شادمان ميشود؟ ولي هيبت ام
اين شد كه بپرسم. معلّي كنار من نشسته بود؛آهسته با دست خود فشاري به بـازوي 
ــام�  من داد كه از آقا بپرس چه ميبيند؟! من گفتم: آقا بفرماييد چه ميبيند؟باز ام
ــار   فرمود: ميبيند. تا ده بار پرسيدم و در هر بار امام� ميفرمود: ميبيند. آخرين ب
ــابن رسـولاهللا! مـن ميخواهـم دينـم را از شـما بگـيرم.  گريهام گرفت و گفتم:ي
بفرماييد انسان مؤمن در حال احتضار چه ميبيند؟ فرمود: به خدا قسم وقتي جــان 
به گلو رسيد، رسول خدا و علي مرتضي� را ميبيند(اي خدا كي شود آن لحظــه 

را ببينم كه سرم به آستانشان، چشمم به جمالشان جان ميدهم). بعد فرمود: 
ــوُل اِهللا�عنـد َرْأسـه َو  َرس سلجنِ فَيمؤلَي الْميعاً عمالِن جخدي)

علي�ٌعند ِرجلَيه)؛ 
«رسـول خـدا و امـير مؤمنـان� كنـار محتضـر حـاضر ميشـوند. رســول 

اكرم�باالي سر او و امير مؤمنان� كنار پاي او مينشينند». 
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آنگاه رسول خدا خطاب به محتضر  ميفرمايد: 
(يا َولي اِهللا َابشر أنا َرسوُل اِهللا)؛  

«اي دوست خدا! بشارت كه من رسول خدا هستم».  
من براي تو بهترم از آنچه كه در دنيا گذاشته و آمدهاي!(البتّه اين مشــاهداتي 
ــاهده  است كه شخص محتضر با چشم برزخي ابدان] برزخي آن بزرگواران را مش
ــر  ميكند)سپس رسول خدا� برميخيزد و اميرالمؤمنين�باالي سر محتض

مينشيند و ميفرمايد: 
(يا َولي اهللا ابشر أنا عليُبُنأبِيطَالبٍ الَّذي كُنت تحبه اما لَأنفَعنك)؛١ 

اي دوست خدا! بشارت كه من علي بن ابيطالبم. من همان علي هســتم كـه در 

ــن نـافع بـه حـالت باشـم. بعـد امـام  دنيا دوستم داشتي. اينك وقت آن رسيده كه م

ــت: در كجـاي قـرآن؟!  صادق�فرمود: اين جريان در قرآن آمده است. راوي گف
فرمود: در سورهي يونس آنجا كه ميفرمايد: 

ــاِة الدنيـا َو فـي  [الَّذين آمنوا َو كانوا يتقُوَن$لَهم الْبشري في الْحي
الْآخرِة ال تبديلَ لكَلماِت اِهللا ذلك هو الْفَوُز الْعظيم]؛٢ 

                                                           
] ابدان: بدنها. 

١ـ كافي، جلد٣، صفحات١٢٨و١٢٩. 
٢ـ نقل از صفير هدايت٢٤(سورهي يونس). 
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ــرت  «كساني كه ايمان آورده و تقوا داشتهاند بشارت در زندگي دنيا و در آخ
از آن آنهاست. تبديلي در كلمات خدا نيست.اين،آن پيروزي بزرگ است». 

عيادت آدم كر!! 

ــرد:   ميگويند: آدم كري خواست به عيادت همسايهي بيمارش برود. فكر ك
ــه حرفـهايش بدهـم؛ بـهتر اينكـه خـودم  گوشم كه نميشنود تا جواب مناسب ب
جمالتي بهصورت سؤال و جواب بسازم؛آنجا كه رفتم همانها را بگويم. پيش او كه 
ــن مـيگويـم:  نشستم ميپرسم: حال شما چطور است؟ البد او ميگويد: خوبم. م
الحمـدهللا . بعـد مـيپرسـم: چـه ميخـوري؟ او حتمـاً مـــيگويــد: مثــالً آش 
ميخورم.ميگويم: نوش جانت باشد. بعد ميپرسم: طبيبت كيست ؟ او ميگويــد: 
فالن طبيب است . ميگويم: قدمش خير است و مبارك...! اين ســؤال و جوابـها را 
ـود.  پيش خود درست كرد و نزد بيمار رفت . آن روز اتّفاقاً بيمار از جهاتي ناراحت ب
ــم نـاراحتتر شـد! او نشسـت و گفـت: آقـا حـال شـما چطـور  از آمدن آن كر ه
است؟بيمار از شدت ناراحتي گفت: دارم ميميرم؟مــرد كـر كـه خيـال ميكـرد او 
ميگويد: خوبم . گفت: الحمدهللا! خدا را شكر. صد هزار مرتبه شكر! بيمار از ايــن 
ــدت برآشـفت و در خـود فـرو رفـت.كـر گفـت: خـوب، غـذا چـه  جواب به ش
ميخوري؟ بيمار با عصبانيت تمام گفت: كوفت و زهر مار ميخورم ! كــر گفـت : 
ــه خـود  نوش جان و گواراي وجودت باشد . بيمار از اين جواب برآشفتهتر شد و ب
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پيچيد و چيزي نگفت. در ادامه كر پرسيد: طبيبت كيست؟ بيمار كه از دست آن كــر 
ــش  جانش به لب رسيده بود؛ با خشم و غضب گفت: عزرائيل . كر گفت: بهبه! قدم
خير است و مبارك! بيمار كه خون در مغزش به جــوش آمـده بـود سـر بـه پـائين 
انداخت و سكوت كرد. مجلس عيادت به پايان رسيد. كر برخاست و بيرون آمــد و 
ـود  خيلي خوشحال بود كه به عيادت همسايهي بيمارش رفته و او را خشنود و از خ
راضي ساخته است غافل از اين كه با همين عيادتش او را از خود ناراضي ســاخته و 

آتش خشم او را  برافروخته است!١  

پيام جاوداني قرآن 

ميگويند: كسي از اوّل شب تا به سحر نشسته بود و بــراي رفيقـش قصـهي 
ــدند  ليلي و مجنون ميگفت كه آنها دختر عمو،پسر عمو بودند و عاشق يكديگر ش
و چنين و چنان شد. صبح كه شد او پرسيد: راستي ليلــي زن بـود يـا مـرد؟!!گفـت: 
ــو بـاز  عجب!من از اوّل شب تا به حال ميگويم: آنها دختر عمو و پسر عمو بودند ت

ميگويي ليلي زن بود يا مرد؟!! 
ــرآن مولـود فكـر  حاال ما هر چه فرياد ميزنيم و ميگوييم و مينويسيم كه ق
ــه درد بشـر امـروز نخـورد.  بشر نيست كه بشر هزار سال قبل مطلبي گفته باشد و ب

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٥(سورهي يونس). 
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قرآن گفتار خالق بشر است كه تحت تأثير زمان و گذشت زمان قرار نمــيگـيرد تـا 
كهنه شود و ... باز آقايان روشنفكرنما ميگويند: افكار تراوش يافتهي از مغــز بشـر 

هزار سال قبل از ادارهي بشر متمدن امروز عاجز و ناتوان است!!١ 

 �شرط مالقات با رسول اكرم

ـاضر  جمعي از اغنيا و ثروتمندان از مسلمانان در مجلس پيامبر اكرم � ح
ميشدند و هر يك سعي ميكردند كه زودتر از ديگران در مجلس حضــور يـابند و 
ـارج  نزديكتر از ديگران به پيامبر اكرم� بنشينند و ديرتر از ديگران از مجلس خ
شوند.هر كس خود را به پيامبر نزديكتر ميكرد و بيشتر به صحبت بــا آنحضـرت 
ميپرداخت در ميان مردم عظمتي پيدا ميكرد و همــه بـا ديـدهي حسـرت بـه او نگـاه 
ميكردند و آرزو ميكردند به جاي او باشند و به شرف صحبت بـا پيـامبر نـائل شـوند. 
ــه آنـها هـم شـرفياب بشـوند و از  گاهي ميشد اين دسته نوبت به ديگران نميدادند ك
صحبت با رسول خدا� بهرهمند گردند!نشستن و صحبت كردن را به دليل اينكــه 
ــاً موجـب ماللـت و  سخنان محرمانه با رسول اكرم� داريم طول ميدادند و احيان
ـادر  آزردگي روحي پيامبر اكرم� ميشدند تا اينكه خداوند طي آيهاي دستوري ص
ــه  كرد كه با اجراي آن،هم رسول مكرمش را از رنج طول جلوس آنها راحت كند و هم ب

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٢٦(سورهي يونس). 

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

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


 

 ٦٢

ديگران نوبت مالقات با حضرتش برسد. آيـه نـازل شـد كـه از ايـن بـه بعـد مالقـات 
خصوصي با پيامبر اكرم� بايد پولي باشد ، مالقات مجاني اكيداً ممنوع: 

 واكُـمجْي نـدي ــن يوا بموَل فَقَدسالر متيوا إذا ناجنآم ينا الَّذهيا أي]
صدقَةً ذلك خير لَكُم َو أطْهر فَإْن لَم تجِدوا فَإنَّ اَهللا غَفُوٌر َرحيم]؛١ 

«اي مؤمنان! هرگاه خواستيد با رسول نجوا كنيد [مطلبي محرمانه و پنــهان از 
ــد[آنگـاه  ديگران با او به ميان بگذاريد] قبالً مبلغي به عنوان صدقه [به فقرا] بپردازي

ــما بـهتر و پـاكيزه تـر اسـت و اگـر تمكّـن مـالي  اقدام به نجوا بنماييد] اين براي ش

نداشتيد [تكليفي نداريد چه آنكه] خدا آمرزنده و مهربان است». 

ــرم� خلـوت شـد و  اين دستور كه آمد؛ همه رفتند و دور و بر پيغمبر اك
ــت  تهيدسـتان فرصتـي بـراي شـرفيابي بـه حضـور پيـامبر اكـرم� بـه دس
ــتند و از آن  آوردند.سخن از پول كه به ميان آمد اغنيا از خير صحبت با پيغمبر گذش
ــه ديگـران  تعين و تشخّصي كه از نجوا كردن با پيغمبر� به خود ميگرفتند و ب
ــرف نظـر كـرده و بـا ايـن عمـل نشـان دادنـد كـه بـراي  نخوت ميفروختند؛ ص
ــا گذشـتن از پـول غـير قـابل  آسان است؛ ام �پولدوستان، گذشتن از پيغمبر
ــاز اسـتقبال كـرد و او مـوال و  امكان است!تنها يك نفر از اين فرمان خدا با آغوش ب

سرور و مقتداي ما امام اميرالمؤمنين علي � بود كه خودش فرموده است:  
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 ـدـلُ بِـها َاحمعلـي َو ال يقَب ــد لَ بِها َاحمةً ما عتاِب اهللا لَآيي كِانَّ ف)
 ـنيُم بُاقَـد لْــتعفَج مرِ َدراهشبِع هتكاَن يل ِديناٌر فَبِع هوي ِانجةُ الني آيدعب

يدْي كُلِّ نجوي ُاناجِيها النبِي ِدْرهماً)؛ 
ــه  «در كتاب خدا آيهاي هست كه نه كسي قبل از من به آن آيه عمل كرده و ن
كسي بعد از من به آن عمل ميكند، آن آيهي نجوا است. من يك دينار داشــتم و آن 

ــك  را تبديل به ده درهم كردم و هر بار كه خواستم با پيامبر اكرم� نجوي＂ كنم ي

درهم به فقيري صدقه دادم و شرفياب حضور اقدسش شدم».١ 

عاقبت جسارت! 

يكي از آقايان علما در كتابش از يك فرد موثّقي نقل ميكند كه گفته است: 
ــل  من دوستي داشتم كه پس از مرگش، در عالم خواب، او را ديدم چرخي مث
چرخ گوشت در اختيارش گذاشــتهاند. افـرادي را داخلـش ميريزنـد و او چـرخ 
ــن از ايـن كـار او وحشـت و  ميكند و گوشتها و استخوانها را از هم جدا ميكند! م
ــي؟! گفـت: بـه ميـل خـودم  نفرت پيدا كردم و گفتم: اين چه كاري است كه ميكن
ــتند كـه در ايـن  نيست! از اين كار نفرت دارم؛ مأمورم كردهاند. اينها گنهكاران هس
ـه  چرخ ميريزند و من چرخشان ميكنم و از اين كار، عذاب ميكشم و اين عذاب ب
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ــالم را  خاطر يك جسارت و بيادبي بود كه به يكي از علماي ديني كردم (اسم آن ع
ــن  هم برد). بعد گفت: از شما تقاضا ميكنم پيش آن آقا برو و بگو حاللم كند تا از اي
كيفر راحت شوم و به او بگو: شاهد صدق اين خواب اين است كه سه شب پيش در 
ــد ولـي بـراي مـن  نماز شب، براي افراد استغفار ميكردي، اسم من به خاطرت آم

استغفار نكردي! به خاطر آن رنجيدگي كه از من داشتي! 
ــت. مـن  فردا نزد آن عالم رفتم و جريان را گفتم؛ او گفت: بله؛ همين طور اس
سه شب پيش كه در نماز «وتر» براي اهل ايمان استغفار ميكردم، اســم ايـن آدم بـه 
خاطرم آمد ولي براي او استغفار نكردم و علّت رنجيدگي من از او اين بود كـه او در 
زمان حيات خودش، ساختماني بنا ميكرد. ناودان خانهاش را بــه سـمتي گذاشـته 
بود كه بهنظر من،صحيح نبود.گفتم: شما اين ناودان را آن طرفِ ساختمان بگذاريد. 
ـال  بدش آمد و گفت: مگر تو مهندس و معماري؟ تو مدرّس و واعظ هستي؛ برو دنب
ــش مـردم ايـن حـرف را زد، مـن  كار خودت، به كار من كار نداشته باش. چون پي

ناراحت شدم. حاال از او راضي شدم، خدا هم از او راضي باشد.١ 

غمِ غفلتها  

 مرد زاهدي در حال احتضار گريه ميكرد. گفتند: تو كه به دنيا بياعتنا بودي، 
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چرا گرياني؟ گفت: به خدا قسم گريهام براي دنيا نيست. به فكــرم رسـيد كـه يـك 
ــدار باشـم و نمـاز  شب در مدت عمرم خواب ماندم و نتوانستم قبل از اذان صبح بي

شبم از دستم رفت! گريهام براي آن يك شب از دست رفته است. 
يكي از بزرگان علم و دين گاهي كه ديرتر از خــواب بيـدار ميشـد ـ بـراي 

تَهجدش] ـ با اندوهِ تمام ميگفت:  
(عظُمت مصيبةُ عبدَك الْمسكنيِ فى نومه عن مهرِ حوِر الْعنيِ)؛ 

ــاتي كـه بـايد  خدايا بزرگ مصيبتي دامن گيرِ اين بندهي مسكينت شد، درج
طي كنم از دستم رفت. 

موالي ما، امام اميرالمؤمنين� ميفرمايد: 
(ِانَّ امريًء ضيع من عمرِِه ساعةً ىف غَيرِ ما خلْقِ لَه لَجدير َاْن يطُــوَل 

علَيها حسرته يوَم الْقيمة)؛ 
ــد و بـه غفلـت  «كسي كه ساعتي، يعني زمان اندكي از عمر خودش را ضايع كن

بگذراند جا دارد كه سالها براي همان يك ساعتش اندوهناك گردد». 

(فَلْيضحكُوا قَليالً َولْيبكُوا كَثريًا)؛١ 

                                                           
د: نماز در شب.  جتَه [
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قدرت روحي مؤمن 

عبداهللابنحذاقه از سابقين در اسالم است؛ يعني از جمعيت اندكي اســت كـه 
ــد و شـكنجههاي ددمنشـانهي مشـركان را  در مكّه به رسول خدا� ايمان آوردن
تحمل نموده و دست از ايمان خود برنداشتند. در زمــان حكومـت عمـر لشـكر روم 
ــزد  هشتادودو نفر از مسلمانان را اسير كردند و همين عبداهللا در رأس آنها بود. او را ن
ــا نصرانيـت را بپذيـر،مـن آزادت  سردار روم آوردند. او به عبداهللا تكليف كرد كه بي
ــداهللا گفـت: مـن  ميكنم و همه گونه وسايل رفاه زندگي در اختيارت ميگذارم. عب
موحد و اهل الاله االاهللا هستم. من دينم را با تعارف به دست نياوردهام كه با تعـارف از 
ــه گفتـار او  دست بدهم.او از اين جواب قرص و محكم كه توأم با بياعتنايي نسبت ب
ــد و روي  بود سخت برآشفت و بعد دستور داد ديگ بزرگي پر از روغن زيتون آوردن
ـت از  آتش جوشاندند.آنگاه دستور داد يكي از مسلمانان اسير را آوردند و به او هم گف
اسالم دستبردار و به نصرانيت در بيا. او هــم اعتنـا بـه حـرف او نكـرد. دسـتور داد 

لختش كردند و در همان روغن جوشيدهي زيتون انداختند. 
ــه ايمـان  گفتن و شنيدن اين سخنان آسان است! اما انسان بينديشد كه آنها چ
قوي و محكمي به عالم پس از مرگ خود داشتند و ارزشي براي جان خود در مقابل 
ايمان به خدا قايل نبودند؟! اگر ميگفت: باشــد، تسـليمم؛ مطلـب تمـام ميشـد و 
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زندگي مرفّهي داشت. بيش از چند لحظه نگذشت كه پوست و گوشتش جدا شد و 
استخوانها روي روغن آمد. آنگاه آن سردار رو به عبداهللابنحذاقه كرد و گفت: اين 
ــي شـد! او  منظره را ديدي؟! اگر در مقابل من تسليم نباشي به همين بال مبتال خواه
منقلب شد و به شدت گريست. سردار روم گفت: عجب! تو اين قدر ترســو بـودي 
ــاطر ايـن روغـن  كه گريه كردي؟! عبداهللا گفت: تو اشتباه كردي! اين گريهام به خ
ــم اي  جوشان نيست بلكه براي اين است كه چرا يك جان بيشتر ندارم! آرزو ميكن
كاش به تعداد موهاي بدنم جان داشتم و به تعداد جانهايم ميان اين روغن جوشــان 

انداخته ميشدم! 
روميان از اين شهامت و قوت روحي عجيــب بـه حـيرت افتـادند و گفتنـد: 
ــرده شـود. بـه ايـن فكـر  درست نيست اين چنين مرد قويّالنّفس دريادلي از بين ب
ـوب!  افتادند كه آزادش كنند اما دنبال بهانهاي ميگشتند! سردار رومي گفت: بسيار خ
بيا سر مرا ببوس؛آزادت ميكنم. عبداهللا گفت: نه! من مسلمانم و اسالم با عزّت تــوأم 
است. بوسيدن سر كافر ذلّت است و با عزّت اسالمي من نميســازد! ايـن سـخن بـر 
ــن مـن را  تعجب آن مرد رومي افزود و خواست از در تطميع وارد شود و گفت: بيا دي
قبول كن. من هم دخترم را به تو تزويج ميكنم و هم تو را شــريك در حكومتـم قـرار 
ميدهم!گفت: حرف عجيبي است! گوهر ايماني كه من به دست آوردهام در نظرم بــه 
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مراتب از دختر تو و از حكومت بر يك مملكت با ارزشتر است. سردار رومــي ديـد 
ــان خـود  خير! اين آدم مردي نيست كه با تهديد و تطميع به زانو درآيد و دست از ايم
ــرا ببـوس. مـن هـم خـودت و هـم هشـتاد نفـر  بردارد گفت: بسيار خوب، بيا سر م
ــن كـار را ميكنـم. چـون ميدانـم  همراهانت را آزاد ميكنم. عبداهللا گفت:باشد؛ اي
ــورد رضـاي  بوسيدن سر يك كافر به بهاي آزاد شدن هشتاد مسلمان از قيد اسارت م
خداوند است. از جا برخاست جلو آمد و سر او را بوسيد. او هم به وعــده وفـا كـرد و 
آنها را آزاد نمود. وقتي به مدينه آمدند،اصحاب با او مزاح ميكردند و مــيگفتنـد:تـو 
رفتي در ديار كفر سر كافر بوسيدي؟! ميگفت: بله، سر يك كافر بوسيدم و سر هشتاد 

مسلمان از اسارت نجات دادم.١  

كارساز بندهنواز! 

ــن قصـه را  قصهاي يكي از دوستان قديم ما كه خدا رحمتش كند ميگفت.اي
من شايد چهل سال پيش از ايشان شنيدم و چون جالب بوده به خاطر ســپردهام.در 
آن تاريخ ميگفت بيست سال پيش اين جريان پيش آمده يعني شصت ســال پيـش 
ــك شـب سـرد  كه هنوز تهران به اين بزرگي نبود.آن دوست محترم ميگفت: در ي
ــد و خيلـي سـرد بـود وارد قهوهخانـهاي  زمستان،بوراني كه برف توأم با باد ميآم
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شدم؛جمعي نشسته و با هم مشغول صحبت بودند. من در گوشــهاي نزديـك آنـها 
نشستم. مرد مفلوكي كه بقچهاي زير بغل داشت از در قهوهخانه وارد شد و كنـار آن 
ــرده و مـن چـيزي در  جمع آمد و گفت: آقايان! به من رحم كنيد!زنم وضع حمل ك
بساط ندارم. در اين سرماي سياه زمستان به دادم برسيد!!آنها عذر آوردند و چــيزي 
ندادند.پيش من آمد و همان حرف را زد.قيافهاش مرا نگرفت كه راستگو باشد؛ولي 
ــرا درمـان  براي اينكه ردّ سائل نكرده باشم پنج ريال به او دادم.گفت: آقا! اين درد م
نميكند! گفتم: من حاضرم به تو كمك كنم به اين شرط كه خودم بيايم و از نزديـك 
ــهاي از هـر گونـه كمكـي  زندگيت را ببينم.اگر ديدم و مطمئن شدم كه راست گفت
دريغ نميكنم!او تأملّي كرد و گفت:آقا! به من رحم كنيد،من بيچارهام.گفتم: هميــن 
ــم زنـدگيـت را ميبينـم.اگـر  كه گفتم. شما به من آدرس بده،من خودم فردا ميآي
ــدم،هـر چـه بخواهـي بـه تـو ميدهـم.بـاز تـأملّي كـرد و بـا بيميلـي  مطمئن ش
ـنزل  گفت:بسيارخوب بنويسيد. سلسبيل،سه راهي طرشت،سرآسياب فرمانفرما،م

استاد عبداهللا نانوا. (ولي معلوم بود كه براي از سر باز كردن ميگويد)!! 
ــت. آن جمعـي كـه بودنـد گفتنـد: بـه آن مـرد چـه  به هر حال او گفت و رف
ــن هـم بـا  گفتي؟گفتم: آدرس گرفتم كه فردا بروم به سراغش.يكي از آنها گفت: م
ــردا  شما ميآيم.دوّمي و سومي هم گفتند. سه ـ چهار نفر شديم.قرار گذاشتيم كه ف
ــصت سـال پيـش در تـهران  سر ساعت معين به آن آدرس برويم. آن وقت يعني ش
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تاكسي يا نبود و يا خيلي كم بود.سر ساعت درشكه گرفته و تا سهراه طرشت رفتيم. 
ــاكي و سـنگالخ بـود و بـرف بـر زميـن نشسـته و يخبنـدان بـود.  آنجا خيابان خ
ــيرمردي بـود گفـت:پيـاده  درشكهچي گفت: من نميتوانم بيايم.يكي از رفقا كه پ
ميرويم.پياده شديم و با زحمت بســيار رفتيـم تـا مقـابل دكّـان نـانوايي تـافتوني 
رسيديم كه بسته بود. بغل آن يك دكّان عطّاري بود. از او پرسيديم:اينجا شما اسـتاد 
ــده  عبداهللا نانوا ميشناسيد؟!گفت: نميشناسم!گفتم: از ديشب تا به حال كسي آم
ــد بخـرد؟گفـت:  از شما نباتي يا هلي يا چيزي كه براي دلدرد مريض مناسب باش
ــوم بـود كـه  بله،ديشب چند دفعه از اين خانهي روبرو آمده و نبات خريدهاند؛معل

مريضي دارند. 
اين را كه گفت،من در همان خانه رفتم و در زدم. بچهاي در را باز كرد.گفتــم: 
مــادرت وضــع حمــل كــرده؟!او حــرف مــرا نفــهميد.گفتــم: مـــادرت 
زاييده؟گفت:بله.گفتم: پدرت كجاست؟گفت: خانه است.گفتم: برو بگــو آن مـرد 
ــود  ديشبي آمده.رفت و بعد ديدم مردي آمد؛ اما آن مرد ديشبي نيست! ولي معلوم ب
ــهها و خيابانهاسـت. از او  كه رفتگر بيچارهاي است كه كارش جاروب كردن كوچ
ــاد  سؤال كردم در اين خانه زني وضع حمل كرده؟از اين حرف من كمي به شك افت
و خيـال كـرد مـأموري از ادارهاي آمـده اسـت. بـا نـاراحتي گفـــت: منظورتــان 
ـه  چيست؟گفتم: ديشب مردي آمد و آدرس اين خانه را به ما داد و گفت: در اين خان
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زني وضع حمل كرده و احتياج به كمك دارد؛ ما به اين منظور آمدهايم.اين حرف را 
ـداي  كه شنيد،ديدم منقلب شد و اشك در چشمانش حلقه زد و بياختيار گفت: اي خ
كارسـاز! اي خـداي بندهنـواز!چگونـه شـكرت كنـــم؟!مــا گفتيــم: مگــر چــه 
ــن آدم بيچـاره و تهيدسـتي هسـتم.ديشـب زنـم درد زايمـان  شده؟گفت:آقايان! م
گرفت؛بسيار پريشانحال شدم. با ناراحتي تمام از اتاق بيرون آمدم و ميــان حيـاط و 
زير آسمان و هواي سرد و برف و بوران دست به آسمان برداشتم و گفتــم: اي خـداي 
ـأمين  من! در اين زمستان سياه با اين بدبختي و بينوايي چه كنم؟!اين هزينه را از كجا ت
كنم؟همين را گفتم و به اتاق برگشتم. به خدا قسم اصالً كسي از جريان زندگي مــن و 
از وضع حمل زن من خبر ندارد! حاال كه شما آمديد و گفتيد: اينجا زني وضــع حمـل 
ــن  كرده، من تعجب كردم و غرق در حيرت شدم كه شما از كجا باخبر شده و سراغ م

آمدهايد؟!ما هم مات و مبهوت و متحير به هم نگاه كرديم و در دل گفتيم: 
[...تباَرَك اُهللا َربُّ الْعالَمني]؛١  

توجه به محروم 

ـاز  از ابوحمزهثمالي نقل است كه صبح جمعهاي با امام سيدالساجدين�نم
ــيد بـه خدمتكـار خانـهاش  خوانديم و بعد به منزلشان رفتيم.ايشان به منزل كه رس

                                                           
١ـ سورهي اعراف،آيهي٥٤،نقل از صفير هدايت٢٩(سورهي يونس). 
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ــيزي  فرمود: امروز جمعه است؛ هر سائلي كه در خانه آمد،محروم بر نگردانيد و چ
ــؤال ميآينـد مسـتحق  به او بدهيد. من گفتم: موالي من! همهي كساني كه براي س
ــود: ميدانـم ولـي ميترسـم در ميانشـان مسـتحقّي باشـد و محـروم  نيستند!فرم
برگردد.آنگاه بر خاندان ما آن بال نازل شود كه بر خاندان يعقوب�نازل شد! بعــد 

امام داستان حضرت يعقوب�را براي من نقل فرمودند.١ 

گريهي بلند امام باقر� 

از يكي از اصحاب امام باقر�به نام افلح منقول است: 
ــي وارد   من در يكي از سفرهاي حج شرف مالزمت حضرتش را داشتم. وقت
ــد  مسجدالحرام شد و چشمش به كعبه افتاد،دگرگون گشت و صداي گريهاش بلن
ــوب اسـت اندكـي صـدا را  شد. گفتم: موالي من! مردم متوجه شما هستند؛ چه خ
آرامتر كنيد. فرمود: اي افلح! اينجا خانهي خداست(يعني ميــل صاحبخانـه بـايد 
ــه مـن  رعايت شود و جلب توجه او گردد)؛ چرا گريان نباشم؟ شايد نظر رحمتي ب
بيفكند كه موجب رستگاري فرداي قيامتم گردد. بعد طــواف كـرد و نمـاز طـواف 
ــر از سـجده برداشـت  خواند و سر به سجده نهاد و سجدهاش طول كشيد.وقتي س

ديدم محل سجدهاش از اشك چشمش تر شده است!٢ 
                                                           

١ـ تفسير نورالثقلين،جلد٢،صفحهي٤١١،نقل از صفير هدايت٢٩(سورهي يونس). 
٢ـ المحجه． البيضاء،جلد٤،صفحهي٢٤٣،نقل از صفير هدايت٣٠(سورهي يونس). 
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نورانيت نماز شب 

در جنگ صفين در آن شبي كه از اوّل شب تــا بـه سـحر عليالـدوام صـداي 
شمشيرها از دو لشكر به گوش ميرسيد و به همين جهت آن را(ليله． الهرير)نــاميدهاند؛ 
ــن از آن وقتـي كـه  اميرالمؤمنين� نماز شبش را ترك نكرد! خودش ميفرمود: م
ــردهام! ابنكـواء  پيامبر به من فرموده: نماز شب نور است؛يك شب آن را تعطيل نك
كـه آدم سـياهدلي از خـوارج بـود خواسـت نيشـي بـه امـام بزنـد گفـــت: حتّــي در 
ــود: بلـي! حتّـي در  ليله．الهرير(يعني با اينكه تمام شب در ميدان جنگ بودي؟!)فرم

الهرير نافلهي شب را خواندم!١  ليله．

نماز ساالر شهيدان� 

ــاعت  حضرت سيدالشّهدا�روز عاشورا نماز ظهر را در وسط ميدان در س
ــاريد بـا جمـاعت  بحراني جنگ كه باران تير از هر طرف بر سر او و اصحابش ميب
ــير نميآيـد و نفرمـوده:  خوانده است!! نفرموده: برويم در ميان خيمه بخوانيم كه ت
يكييكي برويد در خيمه بخوانيد و بياييد. بلكه ابتدا فرمود: از لشكر دشمن مـهلت 
نماز بگيريد؛ آنها مهلت ندادند! امام در وسط ميدان تكبير گفت و به نمــاز ايسـتاد! 
ــش روي  جمعي از اصحاب كه باقي مانده بودند اقتدا كردند و دو نفر از اصحاب پي

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٠(سورهي يونس). 
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ــا را بـه  امام ايستادند! از هر سو كه تير ميآمد؛ آنها خود را سپر قرار ميدادند و تيره
جان ميخريدند تا آسيبي به امام نرسد!١ 

صبوري پيرزن! 

ــد؛  دو نفر از صلحا همسفر شدند. در بيابان حجاز به سمت مقصدي ميرفتن
راه را گم كردند. از گرسنگي و تشنگي و گرمــازدگـي بـه زحمـت افتـادند. از دور 
ــد خميـده ميـان  خيمهاي به چشمشان خورد و به سمت آن رفتند. ديدند پيرزني ق
ــالم  خيمه نشسته و بزغالهاي را با طناب به عمود خيمه بسته است. وارد شدند و س
كردند و گفتند: مادر! ما تشنه و گرسنه و گرمازدهايم؛ اگر ممكن است بــه جرعـهي 
مّعقيل بود؛فوراً از جا جســت  آب و لقمهي ناني از ما پذيرايي كن. پيرزن كه نامش اُ
و ظرف آبي را كه در گوشهي خيمه داشت آورد و گفت: شــما فعـالً رفـع تشـنگي 
كرده و خستگي بگيريد تا پسرم كه به صحرا براي شترچراني رفته بــرگـردد و ايـن 
ــار خيمـه  بزغاله را سر ببرد و من براي شما غذا تهيه كنم! ما نشستيم و پيرزن هم كن
ــار ميزنـد و بـه بيابـان نگـاه  نشست. ميديديم هر چند دقيقهاي دامن خيمه را كن
ــروز ديـر  ميكند. گفتيم: منتظر چه هستي؟ گفت: به خطّ سير پسرم نگاه ميكنم؛ام
كرده است! بار ديگر نگاه كرد؛ ديديم پريشانحال شد، گفتيم: چطور شــد؟ گفـت: 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٠(سورهي يونس). 
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خدا به خير بياورد.ميترسم حادثهاي پيش آمده باشد. شتر پسرم را ديگري ســوار 
شده ميآيد و خودش نيست! اين را گفت و از جا جست و بيرون رفت. آن مــرد تـا 
رد! پيداست كه مــادر از شـنيدن ايـن  هات مرسيد گفت: مادر سرت به سالمت،بچ
خبر به چه حالي خواهد افتاد ولي اين زن بدون اينكه ناله و افغان سر بدهــد گفـت: 
ــهمند. بگـو چـه شـده؟!  اي جوان! آهسته حرف بزن. من مهمان دارم؛نكند آنها بف
ــم ريختنـد؛ يكـي از شـترها لگـد  گفت: پسرت رفت شترها را آب بدهد،آنها به ه
انداخت به پهلوي پسرت خورد و او با سر در ميان چاه افتاد. ما رفتيــم او را بـيرون 
ــادر بچـهمرده خويشـتنداري از  آورديم مرده بود! اآلن جنازهاش كنار چاه است.م
خود نشان داد كه به راستي حيرتآور است! به مرد شترسوار گفت: فرزندم! فعــالً 
ــايد  پياده شو و اين بزغاله را سر ببر تا من غذا براي مهمانانم فراهم كنم تا ببينم چه ب
بكنم؟ مرد آمد و سر بزغاله را بريد و مادر بينوا در گوشهاي نشســت، در حـالي كـه 

دلش ميسوزد و اشك ميريزد.  
ــس از اينكـه پذيرايـي انجـام  غذا را آماده كرد و مقابل ميهمانها گذاشت. پ
شد؛گفت: اي ميهمانهاي عزيز! يگانه پسرم كه تنها انيس و مونســم بـود از دسـتم 
رفت. از شما كسي هست كه قرآن بخواند و من بشنوم؟! يكي از ما دو نفر شروع بــه 

خواندن قرآن كرد و با لحني خوش اين آيات را تالوت نمود: 
ــوِف َو الْجـوِع َو نقْـصٍ مـن ْاالَمـواِل َو  الْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبَو لَن]
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ــالُوا إنـا  ْاالَنفُسِ َو الثَّمراِت َو بشرِ الصابِرِين$الَّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ ق
 ـكــةٌ َو ُاولئ مَو َرح هِمَرب نلَواٌت مص هِملَيع كوَن$ُاولئراجِع ها إلَيِهللا َو إن

هم الْمهتدوَن]؛١ 
ـراي  بهراستي كه آيات قرآن و كالم خالق سبحان چه آرامبخش خوبي است ب
جان انسانهاي باايمان! او ميخواند و مادر دل آتشگرفته گــوش مـيداد و اشـك 
ميريخت كه خداي مهربان با بندهي دلسوختهاش سخن ميگويد: مــا شـما را در 
صحنهي امتحان ميآزمــاييم. ميـوهي قلبتـان را مـيگـيريم و در عـوض بشـارت 
ــان  صلوات و رحمت بيپايان به شما ميدهيم! مادر وقتي اين آيات را شنيد، آن چن
نيرو گرفت كه برخاست دو ركعت نماز خواند و سر به سجده گذاشت و گفـت: اي 
ــن گرفتـي؛ خـودت داده  خالق مهربان من، يگانه فرزندي كه به من داده بودي از م
بودي و خودت هم گرفتي. اينك به من دستور صبر ميدهي، اطاعت ميكنم. از تـو 
نيز انتظار وفا به وعدهات را دارم. آنگاه از ميهمانها خداحافظي كرد و براي تجــهيز 

جنازهي فرزندش رفت!٢ 

                                                           
١ـ سورهي بقره،آيات١٥٥تا١٥٧. 

٢ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٧(صبر)،نقل از صفير هدايت٣١(سورهي يونس). 

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

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


 

 ٧٧

غفلت از نعمت...! 

مرحـوم فيـض(ره)در يكـــي از تأليفــاتش(شــايد كلمــات مكنونــهاش 
ــه مـا  باشد)قصهاي نقل ميكند: ماهيها در وسط دريا دور هم جمع شدند و گفتند،ب
ــن آب  ميگويند: شما به آب زندهايد. اگر آب نباشد شما ميميريد! ما نميفهميم اي
ــت: مـن شـنيدهام  چيست و در كجاست؟ تا به حال آن را نديدهايم! يكي از آنها گف
ــزد او برويـم و  از او سـراغ  يك ماهي در فالن دريا هست كه او آب را ديده است؛ ن
ــا بـه آن دريـا رفتنـد تـا بـه  آب را بگيريم. حركت كردند و دستهجمعي از اين دري
دريايي رسيدند كه مسكن آن ماهي بود. دور او جمع شده و گفتنــد: مـا شـنيدهايم 

شما آب را ديدهايد،آمدهايم ما را به آن راهنمايي كنيد. 
او تبسمي كرد و گفت: شما اوّل در ميان اين دريا يك نقطــهي خـالي از آب بـه 
ــم!! عجيـب  من نشان بدهيد تا من در آن نقطهي خالي از آب،آب را به شما نشان بده
ــد و در ميـان آن ميخوابيـد و  است! اآلن شما در دامن آب ميغلتيد و از آن ميخوري
بيدار ميشــويد.زمينتـان آب،آسـمانتان آب،يميـن و يسـارتان آب!بـاز هـم از آب 
بيخبريد؟! درياهاي آب را پيموده و نزد من آمدهايد تا از من سراغ آب را بگيريد؟!١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٢(سورهي يونس). 
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غالم منم،موال تويي! 

ــيز بـهصورت بـردگـي خريـد و فـروش  نوشتهاند: در زمان سابق كه غالم و كن
ــما  ميشد؛ تاجري غالميخريد. آن غالم به خواجهاش گفت: من روزها در خدمت ش
ــال كـار شـخصيام بـروم و در  هستم ولي از شما تقاضا ميكنم شبها مرخصم كنيد دنب
ــه هـم ايـن  عوض اين رخصت كه به من ميدهيد؛مبلغي معين كنيد كه بپردازم. خواج
ــيد و دنبـال كـار خـود  قرارداد را پذيرفت. او هر روز موقع غروب دست از كار ميكش

ميرفت و صبح اوّل وقت آن مبلغ مقرر را ميآورد و به خواجهاش تقديم ميكرد. 
مدتي گذشت تا خواجه به فكر افتاد كه اين غالم شبها كجا ميرود و چه كــار 
ميكند و پول از كجا ميآورد؟!حس كنجكاوي باعث شد يك شب كه غالم دسـت 
از كار كشيد، او دنبالش برود. ديــد بـه قبرسـتان خـارج شـهر رفـت. در گوشـهي 
قبرستان اتاقكي بود. داخل آن اتاقك رفت. آبي تهيه كرد و خــود را شستشـو داد و 
ــه  وضو گرفت! لباس كار را از تن كند و پيراهن سفيد و پاكيزهاي پوشيد و رو به قبل
ــول  ايستاد و نماز واجب خود را خواند و پس از نماز به سجده افتاد و سجدهاش ط
ــد سـر از سـجده  كشيد! خواجه هم از جايي به طوري كه او نفهمد مراقبش بود. دي
بلند كرد و دست به دعا برداشت و با خدا مشغول راز و نياز شد.ديد عجب حــالي و 
ـي.آن  عجب انسي با خدا دارد! چه شبنشيني خوبي و چه محفل شيرين لذّتبخش
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چنان با خدا گرم گرفتــه و خودمـاني صحبـت ميكنـد و اشـك ميريـزد كـه هـر 
شنوندهاي را دگرگون ميسازد! پس از ســاعتي سـر بـه زميـن گذاشـت و اندكـي 
استراحت كرد و مجدداً برخاست و وضو گرفت و چند ركعت نماز خواند و باز بـه 
دعا و مناجات با خدا پرداخت.خواجه از تماشاي اين حال او لذّت ميبرد تا اينكــه 
ــادگـي  صبح شد و نمازش را خواند. بعد از نماز دست به دعا برداشت و با كمال س
ــرر  گفت: خدايا! خواجهي من از من پول ميخواهد. در همان حال ديد آن مبلغ مق

كنار سجادهاش نهاده شد!! 
آن خواجه وقتي آن حال معنوي و اين كرامت الهي را در غالم خود ديد ديگر 
نتوانست خود را نگه دارد. با شتاب تمام وارد آن اتاقك شد و خود را انداخت روي 
پاهاي غالم و پاهاي او را ميبوسيد و گريهكنان عذرخواهي ميكــرد و مـيگفـت: 
ــذرت  غالم منم، موال تويي. از جسارتهايي كه تاكنون نسبت به تو روا داشتهام مع
ــي  ميطلبم،مرا ببخش و عفوم كن. تا زندهام خدمتگزار تو خواهم بود.آن غالم وقت
چنين ديد دست به دعا برداشت كه خدايا من سري ميان خود و تو داشتم، اينك كـه 
ـر  فاش شد؛ ديگر نميتوانم بمانم، مرا ببر. در همان حال جان از تنش جدا شد و پيك

بيروحش به آغوش خواجهاش افتاد.١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٣(سورهي يونس). 
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غلبهي رحمت 

ــه از انبيـاي اولوالعـزم  حضرت يونس�از پيامبران بزرگوار خداست. البتّ
ـــابع و مبلّــغ شــريعت حضــرت  (صـاحب كتـاب و شـريعت) نبـوده بلكـه ت
ـهل  موسي�بوده است.ايشان در سن سي سالگي مبعوث به نبوت شد و قريب چ
سال مردم و قوم خود را دعوت به توحيد كرد. در اين مدت تنها دو نفر به او ايمــان 
ــري مـردي عـالم و  آوردند! يكي از آنها مرد عابدي به نام «تنوخا» يا «مليخا»و ديگ
حكيم به نام «روبيل» بود. عــاقبت يونـس� از دسـت قومـش بـه سـتوه آمـد و 
نفرينشان كرد و از خدا تقاضاي انزال عذاب بر آنها نمود همانگونــه كـه حضـرت 
ـها  نوح�پس از نهصدوپنجاه سال نداي دعوت دادن در ميان قوم خود از طغيان آن

سخت دردناك شد و نفرينشان نمود. 
لذا حضرت يونس�نيز قوم خود را نفرين كرد و خدا هم وعــدهي عـذاب 
ــنبهي نيمـهي مـاه  داد و سال و ماه و روز و ساعت عذاب معين شد كه روز چهارش
ــد. وقتـي  شوال آن سال مقارن طلوع آفتاب عذاب بر آن قوم طاغي نازل خواهد ش
حضرت يونس� وعدهي عذاب از خدا گرفت نــزد آن دو نفـري آمـد كـه بـه او 
ــابد از ايـن خـبر  ايمان آورده بودند و آنها را از جريان(عذاب) آگاه ساخت. مرد ع
ــردم از طغيـان و عصيـان  بسيار خوشحال شد و گفت: كار خوبي كردي زيرا اين م
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دستبردار نخواهند بود و جز اينكه زمين از لوث وجودشان پاك گــردد؛ چـارهاي 
نيست! اما مرد عالم بسيار ناراحت شد و بعد از تأمل و تفكّر گفت: به نظر مــن شـما 
ــهتر ايـن  در اين مورد عجله و شتاب فرموده و زود از دست قوم خود رنجيدهايد! ب
بود كه تحمل بيشتري ميفرموديد به اميد اينكه به راه بيــايند.حضـرت يونـس� 
فرمود: نه، ميدانم اينها ايمان نخواهند آورد و جز نابود كردنشان چارهاي نيســت و 

از خدا هم وعدهي عذاب گرفتهام.  
ــها را از عـذاب خـدا  پيامبر بزرگوار خدا براي آخرين بار ميان مردم آمد و آن
ــر شـما نـازل  ترسانيد و هشدارشان داد كه روز چهارشنبهي نيمهي شوال عذاب ب
ــه روال كـار هميشگيشـان خندههـاي مسـخرهآميز سـر داده و  خواهد شد! آنها ب
ــام، او را از خـود  يونس� را به تمسخر و استهزا گرفتند و با اهانت و جسارت تم
ــذاب، بـراي اينكـه در ميـان  طرد كردند. ناچار آنحضرت روز قبل از روز ميعاد ع
گنهكاران نباشد از شهر بيرون رفت. تنوخا آن مرد عابد نــيز همـراه آن حضـرت از 
شهر خارج شد. ولي روبيل آن مرد عالم و حكيم ميان مردم مــاند كـه شـايد بـراي 

نجات آنان از عذاب خدا چارهاي بينديشد. 
ــداي هـر چـه  با اين فكر باالي كوه بلندي رفت كه در بيرون شهر بود و با ص
ــه صـداي او را  بلندتر فرياد كشيد و مردم را به سوي خود دعوت نمود. جمعيتي ك
شنيدند به سمت او آمدند و چون او را نسبت بــه خـود دلسـوز و مـهربان شـناخته 
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بودند، دستهدسته بر جمعيت پاي كوه افزوده شد و او هم با شور و حــرارت بسـيار 
ــه جنـاب يونـس� پيـامبر خداسـت و راسـت  گفت: اي مردم! مطمئن باشيد ك
ميگويد. او از دست شما رنجيده خاطر گشته و از خدا تقاضاي عذاب كرده اســت 
ــه كنيـد و دسـت از عصيـان و طغيـان  و فردا حتماً عذاب بر شما نازل ميشود! توب
برداريد و خود را به عذاب دائم مبتال نسازيد.گفتار او در مردم اثر كرد و سخت بــه 
وحشت افتادند و گفتند: حال ما چه كنيم. يونس� كه از ميان ما بيرون رفته اسـت 
و دسترسي به او نداريم. اينك ما هستيم و شما،بگو چكار كنيم كه خدا توبهي مــا را 

بپذيرد و به عذاب مبتاليمان نسازد. 
ـيرون  گفت: به نظر من وظيفهي شما اين است كه امشب همهي شما از شهر ب
ــدا كنيـد در  بياييد و پاي اين كوه اجتماع كنيد. اطفال شيرخوار خود را از مادرها ج
يك سمت بيابان قرار دهيد و مادرها در سمت ديگــر تـا شـيرخواران از گرسـنگي 
ــات از گـاو و گوسـفند و شـترها را نـيز  بنالند و مادران از نالهي آنها بگريند! حيوان
ــيز از  چنين كنيد تا بچهها و مادرانشان از فراق يكديگر صدا كنند. شماها خودتان ن
ــد و تضرعكنـان و اشـكريزان از خـدا  مرد و زن و پير و جوان دست به دعا برداري

بخواهيد توبهي شما را بپذيرد.همچنان باشيد تا آفتاب طلوع كند. 
خود روبيل براي اينكه در جمع گنهكاران محكوم به عــذاب نباشـد از شـهر 
بيرون رفت و در يك گوشهي بيابان كه از آنــها دور باشـد و صـداي نالـهي آنـها را 
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بشنود ايستاد و دست به دعا برداشت. آنها هم چون به راستي وحشت كرده بودنـد؛ 
ــيرخوارها را از مادرهـا  طبق دستور روبيل عمل كرده و همگي پاي كوه آمدند و ش
ـههاي  جدا كردند و صداي ضجه و شيون از همه جاي بيابان به آسمان برخاست. نال
ــود  حيوانات و آدميان به هم پيچيد و فضايي مملو از اشك و آه و ناله و افغان به وج
آمد. در همان حال بودند تا صبح شد و همگي چشم به افــق دوختـه انتظـار طلـوع 

خورشيد را داشتند.  
ــد هـوا منقلـب شـد! ابرهـاي سـياه  همين كه خورشيد از افق سر كشيد، ديدن
صفحهي آسمان را پوشانيد! توفاني مهيب برخاست و صداهاي رعبانگـيز از همـه 
ــان توبـهكار  جا بلند شد! آن بينوايان با اضطرار تمام به درگاه خدا ناليدند و از عمق ج
شدند.چند ساعتي به همين حال بودند و با يقين به نابودي خــود بـر ضجـه و نالـهي 
خويش افزودند. در واقع آن توفان هالكتبار، درياي غضب و خشم خدا بود كه بــه 
ــت آن قـوم طـاغي را  خاطر نفرين جناب يونس�به خروش آمده بود و ميخواس
ــن سـو دلهـاي توبـهكار و چشـمهاي  همچون لقمهاي به كام خود در كشد! اما از اي
اشكبار مردم بينوا هم درياي رحمت و عفو خدا بود كه بــا راهنمـايي روبيـل آن مـرد 
عالم به جوش آمده بود! درياي غضب از آن سو و درياي رحمت از اين سو به مصـاف 

يكديگر آمده و پنجه در پنجهي هم افكندند تا كدام غالب و كدام مغلوب گردد؟  
آري؛درياي رحمت بر درياي غضب پيشي گرفت و توفان عقبنشيني كـرد 
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 رَت] آن كاسته شد تا وقت نماز ظهر رسيد و درهاي رحمــت حـق وو تدريجاً از س
به روي بندگانش گشوده شد!ديدند كمكم عذابي كه تا باالي سرشان آمــده بـود و 
نفسها را در سينهها تنگ كرده بود؛ دارد باال ميرود. ابرهاي سياه كنار رفت توفـان 
فرو نشست و آسمان صاف شد و چهرهي زيباي خورشيد در وسط آســمان بنـاي 
ــو گرفتـه  درخشندگي گذاشت! توبهكاران كه عمري تازه به دست آورده و جاني ن
ــوش گرفتنـد و  بودند تبريكگويان با هم مصافحه] كردند. مادرها بچهها را در آغ
فضايي مملو از نور و سرور به وجود آمد. در اين اثنا جناب روبيل هم وارد شهر شد 
و مردم اطراف او را گرفتند و هر يك به نوعي اظهار تشكّر از وي نمودند كــه مـا را 

بيدار كردي و از چنگال عذاب خدا رهانيدي!!١ 

مسلمان شدن راهب نصراني  

ــي  رش نشسته يا خوابيده بود كه از بيرون سر و صداي مرد نصراني شب در دَي
شنيد. از دريچه سر بيرون كشيد ديد جمعيتي به هيأت لشــكريان مسـلّح هسـتند و 
ــاالي نـيزه بـه  نوري از آنها به آسمان ساطع است. دقّت كرد و ديد سر بريدهاي را ب

                                                           
رت: شدت،تندي.  و س  [

] مصافحه: دست دادن به يكديگر هنگام مالقات. 
١ـ نقل از صفير هدايت٣٤(سورهي يونس). 
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ر پايين آمــد  رش تكيه دادهاند و اين نور از آن سر بريده است! با شتاب از دَي ديوار دَي
در ميان جمعيت رفت و از وضع و حالشان پرسيد. گفتند: مردي عليه حكومت قيام 
ــنيد بـه يـادش آمـد  كرده بود،او را كشتهايم و سرش را به شام ميبريم. اين را كه ش

رش نوشته شده است:  شعري كه از قبل به ديوار دَي
شفاعةَ جدِه يوَم الْحساِب  َاترجوا ُامةٌ قَتلَت حسيناً 

«آيا مردميكه حسين را كشتهاند آرزوي شفاعت جدش را به روز جزا دارند»؟! 
ــهميد ارتبـاطي ميـان آن  او نگاهي به شعر و نگاهي به سر كرد. تكان خورد و ف
ـن  شعر و اين سر هست! نزد امير لشكر رفت و گفت: آيا ميشود اين سر را امشب به م
ـايملَك  بدهيد و فردا از من بگيريد؟ در عوض آنچه را كه دارم به شما ميدهم. تمام م
من از دنيا ده هزار درهم (يا دينار) است،حاضرم همه را بدهم و ايــن سـر يـك شـب 
مهمان من باشد. مردميكه براي پول و جايزهي يزيد امام ميكشند،تا اسم پول شــنيدند 
چشمشان برق زد و گفتند: زر را بياور و سر را ببر. او رفت و تمام دارايي خــود را آورد و 

مقابل امير لشكر ريخت. سر را گرفت و به سينه چسبانيد و داخل دَيرش برد. 
ــر  ابتدا آن رأس مطهر را با مشك و گالب معطّر كرد. آنگاه با دو زانوي ادب ب
ـا آن رأس  زمين نشست و آن گوهر آسماني را به دامن گرفت و به عرض راز و نياز ب
منور پرداخت و گفــت: اي سـر مقـدس! مـن ميدانـم تـو از اوليـاي خدايـي.تـو 
ــن  نمردهاي،زندهاي.نگاهت زنده است. لب و دندانت زنده است. تو ميتواني با م
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حرف بزني. با من صحبت كن. خودت را معرفي كن. من كه از خلق عــالم بريـده و 
در گوشهاي خزيدهام،در جستجوي حقّم و دنبال نور ميگــردم و امشـب احتمـال 

ميدهم كه به نورم رسيده و گمشدهام را يافتهام. 
ــا كـرده و طبعـاً صفـا و لطـافتي در  چون سالها رياضتها كشيده و عبادته
ــد! از  روحش پيدا شده بود چند لحظهاي خوابش برد. در خواب صحنهي عجيبي دي
خواب پريد و گفت: عجب! امشب پيامبران خدا مهمان من هستند. دَير مــن امشـب 
ــت؟! اي رأس  مگر عرش برين شده كه مطاف فرشتگان و مالئك آسمان گرديده اس
مطهر! بگو تو كيستي و از كدام شهر و دياري؟ كمكم سيم دلش متّصل به كانون بــرق 

حسيني شد.چشم دلش روشن و گوش دلش باز شد. زمزمهاي از گلوي بريده شنيد: 
 ـنــا ابطَفي َانصالْم دمحم نا ابَان ريبا الْغوُم َانمها الْمُم َانظْلوا الْمَان)

علي الْمرتضي َانا ابن فاطمةَ الزهراء)؛١ 
چشم راهب رياضت كشيده بود كه نورانيت ديد و سوي آن كشيده شد.گـوش 
ــد و  همان راهب بود كه او« اناالحق» از گلوي بريده شنيد و به شرف اسالم مشرف ش
به سعادت ابدي نائل گشت! تا صبح با آن رأس مطهر عـرض راز و نيـاز داشـت. اوّل 
ــر راهـب كـه  صبح آن از خدا بيخبران آمدند سر را ببرند. حاال چقدر دشوار است ب
ــايد بدهـد. بـار ديگـر رأس  جان عزيز خود را از دست بدهد. ولي چارهاي ندارد و ب

                                                           
١ـ اقتباس و تلفيق و تلخيص از نفسالمهموم،صفحهي٢٦٦ و معاليالبطّين،جلد٢،صفحهي٨٢ . 
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ــي  مطهر را با مشك و گالب معطّر كرد و پارچه اي نظيف پهن نمود و آن گوهر عرش
را در ميان پارچه گذاشت و پيشاني شكسته اش را بوسيد و پارچه را پيچيد و با ســر و 
ــل لشـكريان  پاي برهنه و چشمهاي اشكبار از مهمان عزيزش مشايعت كرد و تحوي
داد و گفت: اي آقايان !من از شما يك تقاضــا دارم و آن اينكـه شـما را بـه خـدا قسـم 
ــا  ميدهم اين سر را ديگر به نيزه نزنيد! آنها هم ظاهراً پذيرفتند. اما او خبر نداشت كه ب
ـازار  اين رأس مطهر چه كردند. آن را باالي نيزه زدند و بيابانها گردانيدند! در كوچه و ب
شام چرخانيدند و عاقبت در مجلس شوم يزيد آنچنان كردند كه دختر بچهي يتيم بــه 

ناله گفت : اي عمه! ببين يزيد با سر بابايم چه ميكند!١ 

دعاي مستجاب 

عمروبنجموح مردي لنگ بود يعني پايش آسيبديده بــود و نميتوانسـت 
راه برود؛ چهار پسر داشت؛ هر چهار تن در التزام رسول خدا�به ميدان جنــگ 
ـد.  حد ش حد رفتند . پدر پس از رفتن فرزندانش حركت كرد و عازم رفتن به سوي اُ اُ
بستگانش گفتند: تو كه پاي رفتن نداري از تو نخواستهاند.گفت: چرا فرزندانــم بـه 
ــرد و خـود را بـا زحمـت  بهشت بروند و من مانند زنان در خانه بنشينم. حركت ك
ـــود رســانيد و خدمــت رســول  حـد كـه در خـارج شـهر مدينـه ب بسـيار بـه اُ

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٥(سورهي يونس). 
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اكرم�مشرف شد. آنحضرت فرمود: تو معذوري؛ جهاد از تو ســاقط اسـت. 
گفت: يا رسولاهللا! به من اجازه بدهيد با همين پاي لنگــم بـه بهشـت بـروم. ايـن 
ـي از  معناي ايمان صادق است. اجازه گرفت و به ميدان رفت و به شهادت رسيد. يك
ــيز بـه نـام خـالّد بـا بـرادر زنـش عبـداهللا بـن عمروبنحـزام، پـدر  فرزندانش ن

جابربنعبداهللا انصاري به شهادت رسيدند. 
پس از پايان يافتن جنگ؛ همسر عمرو به نام هند در شهر باخبر شــد كـه سـه 
نفر از خانوادهاش به شهادت رسيدهاند. شوهر و فرزند و برادرش. سوار بر شتر شد 
حــد رفــت و بــه حضــور پيــامبر  ـــاد شــهيدانش بــه اُ و بـراي آوردن اجس
ــهار خوشـحالي كـرد و اجـازه  اكرم�شرفياب شد. از سالمت آنحضرت اظ
خواست اجساد شهيدان خود را به مدينه ببرد. اجازه فرمودند.اجساد سه شــهيد را 
ــه بـه راه افتـاد. در بيـن راه بـه عايشـه همسـر پيـامبر  بار شتر كرد و به سمت مدين
ــدان جنـگ ميآمدنـد.  اكرم�رسيد كه با جمعي از زنها براي خبرگيري از مي
ـالم  عايشه از او سؤال كرد؛ از ميدان چه خبر داري؟ گفت: بحمداهللا پيامبر اكرم�س
ــن  است. گفت: اين بار شتر كه ميبري چيست؟گفت: اين سه جسد شهيد از خاندان م
ـه  است! شوهرم،پسرم و برادرم. به مدينه ميبرم دفنشان كنم. عايشه گفت: عجب! تو س
شهيد دادي و الحال با آرامش روحي سخن ميگويي؟!گفــت: بـا سـالم بـودن پيـامبر 

اكرم�تحمل هر مصيبتي براي ما آسان است! 
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نزديك مدينه كه رسيد شتر به زمين خوابيد. بلندش كرد. شتر بــه سـمت احـد 
ـد  حركت كرد. هر چــه او ميخواسـت بـه مدينـه بـرود نميرفـت و بـه سـمت اُح
ــه  برميگشت! به پيامبر اكرم�جريان را گزارش دادند. فرمودند: وقتي از در خان

بيرون ميآمد چه گفت؟ زن گفت: وقتي بيرون آمد دست به دعا برداشت و گفت: 
(َالّلهم التردَّين ِايل َاهلي َو اْرُزقْين الْشهاَدة)؛ 

«خدايا مرا به خانوادهام برنگردان و شهادت نصيبم كن». 
فرمود: دعايش مستجاب شده. به خانه بر نميگردد. در احد دفنش كنيد.١ 

بزرگداشت روز تكليف  

مرحوم سيدبن طاووس(رضوان اهللا عليه)كه از اعاظم علمــاي مذهـب بـه شـمار 
ـوده  هجه به فرزندش كه در سن كودكي ب ه لثمرة المجحميآيند؛ در كتاب كشف الم
است وصيت ميكند: فرزندم! اگر توفيق و فضل خــدا شـامل حـالت شـد و زنـده 
ــه مشـرف بـه  ماندي و به سن بلوغ و تكليف رسيدي و اين قابليت در تو پيدا شد ك
شرف تكليف الهي گردي و اذن شرفيابي و حضور در بارگاه قدس به تو دادنــد كـه 

بايستي در پيشگاه حضرت ملكالملوك و فاطر السموات و االرض بگويي: 
[مالك يوِم الدينِ$إياَك نعبد َو إياَك نستعني]؛  

                                                           
١ـ سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٢٥٩(عمر).نقل از صفير هدايت٣٧(سورهي يونس). 
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بدان آن روز پر افتخارترين روزهاي عمر تو ميباشــد و روزي فرخندهتـر و 
ــد و  مباركتر از آن روز نداري. تاريخ آن روز را نگه دار و هر سال آن روز را روز عي
جشن و سرور خود بدان و با دادن صدقات و انجام عبادات مراتب شكر و ســپاس 
ــو را  خود را به پيشگاه حضرت خالق منّان عرضه بدار كه با تشريف تكليف خود،ت
ــانم و روز بلـوغ و  به شرف و سعادت دائمينائل فرموده است. من هم اگر زنده بم
ــن  رسيدن به سن تكليف تو را ببينم؛ آن روز را عيد خواهم گرفت و به شكرانهي اي
ــال بـه تعـداد  نعمت و موهبت الهي كه به تو ارزاني داشته است صدوپنجاه دينار ط
ــم  سالهاي عمرت كه پانزده سال گذشته است براي هر سال ده دينار صدقه خواه
ــپارم و از  داد و اگر عمرم وفا نكرد و روز تكليف تو را نديدم؛ تو را به خدايت ميس
وصي خودم ميخواهم كه بعد از من،در روز تكليف تو همين كار را انجام بدهــد و 
ــن بگـو و بـراي مـن  از تو ميخواهم كه پس از مرگ من وقتي كنار قبرم آمدي به م
صحبت كن كه خدا و خالق مهربان با تو چگونه رفتار كرده اســت. آيـا وصـي مـن 
ـا  دربارهي تو آنگونه كه خواستهام عمل كرده است يا نه؟!چون از پيشوايان دين به م

رسيده كه ميت سخنان زائران خود را ميشنود و با آنها انس ميگيرد.١ 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٩(سورهي يونس). 
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تأثير گفتار پدر 

ـيز   نمونهي ديگر در حاالت مرحوم سيدعبداهللا شبر (رضوان اهللا عليه)است كه او ن
ــيدمحمدرضا شـبر  از بزرگان علماي ماست. نوشتهاند: پدر بزرگوارش مرحوم س
روزي به او كه در اوايل سنين جواني بوده و اشتغال به تحصيل علوم دينــي داشـته 
است ميگويد: فرزندم! من بر تو حالل نميكنم از مال و دارايي مــن اسـتفاده كنـي 
مگر اينكه تمام شبانه روزت در حال اشتغال به تحصيل علم و تدريس باشي. حتّـي 
راضي نيستم يك روز هم بدون اشتغال به مشاغل تحصيلــي از مـال و دارايـي مـن 

بهرهمند گردي! 
ــر  اين حرف پدر چنان در آن پسر متّقي مؤثّر شد كه يك روز ديدند همان پس
ـوازم و  در مدرسه قلمدان خود را به يكي از رفقايش ميفروشد . با اينكه قلمدان از ل
ــيدند.گفـت: امـروز  ضروريات زندگي يك محصل است. از علّت فروش آن پرس
مريض بودم و نتوانستم به مطالعه و درس و بحث هر روزهام برسم و پــدر بـه مـن 
گفته راضي نيستم حتّي يك روز هم بدون اشتغال تحصيلي از مــال و دارايـي مـن 
بخوري و لذا بر خود حالل نميدانم امروز از پول پــدرم غـذا بخـورم! قلمدانـم را 

ميفروشم كه از پول آن نان بخرم.١  

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٩(سورهي يونس). 
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نزول باران هنگام دعا 

در حاالت پدر مرحوم سيدعبداهللا شبر، مرحوم سيدمحمدرضا شــبر(رضـوان 
اهللا عليهما)نيز آمده است: 

 سالي در بغداد خشكسالي شد و مردم مستأصل شدند. از طرف ســعيد پاشـا 
سلطان عثماني فرمان صادر شد كه تمام اهالي بغــداد سـه روز روزه بگـيرند و روز 
چهارم براي نماز باران به صحرا بروند. چنين كردند و رفتند ولــي بـا روز آفتـابي و 
ـدر  هواي سوزان برگشتند و نتيجهاي نگرفتند! اين بار مرحوم شبر آن عالم جليلالق
بزرگوار دستور داد اهالي كاظمين سه روز روزه گرفتنــد و روز چـهارم مـرد و زن 
ــيد هـم  براي نماز استسقاء] از خانهها بيرون ريختند و رو به صحرا نهادند. خود س
پيشاپيش جمعيت با پاي برهنه و چشم اشكبار حركت كــرد در حـالي كـه آه و نالـهي 
ــيد  تشنگان فضا را ميلرزانيد. تا به مسجد براثا رسيدند. آنجا اقامهي نماز كردند و آن س
بزرگوار با حال تضرع و مسكنت] دست به دعا برداشت.جمالت دعا را با قلبي سـوزان 

و چشمياشكبار ميگفت و فرياد الهنا آمين از انبوه جمعيت به آسمان برميخاست. 
ــه ديدنـد كمكـم قطعـات ابـر از افـق بـاال آمـد و  هنوز دعا تمام نشده بود ك
ــود نديـده بـود از ابرهـاي مـتراكم  صفحهي آسمان كه مدتهاي مديد ابري به خ

                                                           
] نماز استسقاء: نماز طلب باران. 

] مسكنت: بيچارگي. 
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ــرد بـاريدن تـا مـردم بـا  پوشيده شد و رعد و برق متوالي و باران رحمت حق بنا ك
ــيراب و مـزارع و صحـاري  هلهلهي شادي به شهر برگردند.تمام زمينهاي تشنه س
ــل بـه صـاحب  مملو از آب شد! اين كرامت بارز زبانزد مردم گرديد و آن عالم جلي

الدعوه． المستجابه معروف شد.١ 

از حسادت تا شقاوت! 

ــر آگـاهي داريـد كـه او عـالمي   حتماً از عاقبت شوم شلمغاني ابن ابي عزاق
ــه． اهللا امـام  مين نايب خاص حضرت بقيسرشناس در ميان شيعه بود و نيابت از سو
بث باطني كه داشت به عظمت مقام جناب  عصر عجلاهللاتعاليفرجه الشّريف داشت. در اثر خُ
حسين بن روح نايب خاص امام�حسد ورزيد و سرانجام از دين بيرون رفــت و 
سخناني وقيح و شرمآور به نام دين در ميان مردم منتشــر كـرد و عـاقبت از طـرف 

امام� توقيع] در طرد و نفي او صادر شد كه: 
 دسالِم َو َالْحنِ االع داْرت لمغاين قَدعرُوف بِالشالْم ليع دبنمحِانَّ م )

في دينِ اِهللا َو َادَّعي ما كَفَر معه بِالْخالقِ َو قاَل بهتاناً َو ِاثْماً عظيماً)؛٢  

                                                           
ضويه،صفحهي٥٣٣.نقل از صفير هدايت٣٩(سورهي يونس).  ١ـ فوائدالر

] توقيع: نامه. 
٢ـ بحاراالنوار،جلد٥١،صفحهي٣٧٦. 
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«محمدبن علي معروف به شلمغاني از اسالم مرتد شد و الحــاد در ديـن خـدا 
ورزيد و سخنان كفرآميز به خدا نسبت داد و بهتان و گناه عظيم مرتكب شد»!١ 

دوازده درهم با بركت! 

ــيده اسـت كـه كهنـه  مردي خدمت پيامبراكرم� آمد؛ديد پيراهني پوش
شده!آرزو كرد كه چــه ميشـد از پـول مـن پـيراهني تهيـه ميشـد و آن حضـرت 
ميپوشيد! مبلغ دوازده درهم آورد و گفت: يا رسول اهللا! بر من منّت بگذاريد و اين 
ــه عنـوان هديـه از مـن بپذيريـد و بـراي خودتـان پـيراهني تهيـه كنيـد.  مبلغ را ب
ــه امـيرالمؤمنين�دادنـد كـه از  رسولاكرم�هديه را پذيرفتند و آن مبلغ را ب
ـــت و پــيراهني آورد. رســول  بـازار پـيراهني تهيـه كننـد. امـيرالمؤمنين�رف
اكرم�نگاه كرد و فرمود: اين ـ به قول ما جنســش عـالي اسـت ـ مناسـب مـن 
نيست! اگر فروشــنده راضـي ميشـود  ايـن را پـس بگـيرد و پـول را بـرگردانـد. 
ــود:  اميرالمؤمنين�بار ديگر به بازار رفته و پول را آوردند. رسول اكرم�فرم
حاال با هم ميرويم.در بين راه كنيزكي را ديدند كه سر راه نشســته و گريـان اسـت. 
علّت را پرسيدند.گفت: صاحبخانه به من چهار درهم داده بود چيزي بخــرم، آن 
را گم كردهام. رسول اكرم�چهار درهم از آن دوازده درهم را به آن كنيزك داده 

                                                           
١ـ نقل از صفير هدايت٣٩(سورهي يونس). 
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 ٩٥

ـيدند و  و رفتند از پيراهن فروشي يك پيراهن به چهار درهم خريدند و همانجا پوش
ــيراهن نداشـت.همانجـا  شكر خدا كردند. در مراجعت به مرد فقيري رسيدند كه پ
ــازار  ايستاده و آن پيراهن نو خريده را از تن در آوردند و به آن مرد دادند. دوباره به ب
برگشته و با چهار درهم باقيمانده پيراهن خريده و پوشيدند.آيا تقيدات و تكلّفـات 
ـه  !!در بازگشت باز ب در زندگي اجازهي اينچنين سادگيهايي را به ما ميدهد؟!ابداً
ـــت  همـان كنـيزك رسـيدند كـه نشسـته و گريـان بـود. ايسـتادند و جويـاي علّ
ــتنم بـه خانـه ديـر شـده، ميترسـم مؤاخـذهام كننـد.پيـامبر  شدند.گفت: بازگش
اكرم� فرمود: با من بيا تا شفاعتت كنم. به در خانه آمدند. رسم ايشان اين بــود 
كه بر در هر خانه كه ميرسيد، بيرون در ميايستاد و ســه بـار سـالم ميكـرد. اگـر 

جواب نميآمد بر ميگشت. بيرون در ايستاد و فرمود: 
(َالسالُم علَيكُم يا َاهلَ الدار)؛ 

جواب نيامد. بار دوّم جواب نيامد. در بار سوم جواب دادند: 
(َو علَيك السالم يا َرسوَل اهللا َو َرحمةُ اِهللا َو بركاته)؛ 

در باز شد و صاحبخانه با كمال خضوع ايستاد. رسول اكــرم�فرمـود: 
چرا اوّل جواب نداديد؟ گفت: سالم شما را شنيديم اما چون سالم شما بركت براي 
خانهي ماست خواستيم اين فيض خدا بر ما مكرر بشود و چون ميدانستيم پــس از 
 �ـرم سالم سوم بر ميگرديد، در را باز كرديم و اينك آماده به خدمتيم. پيامبر اك
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 ٩٦

ــر كـرده،ميترسـد تنبيـهش كنيـد.  فرمود: اين كنيزك شما در بازگشت به خانه دي
ـما او  آمدهام از او شفاعت كنم. مرد گفت: يا رسول اهللا!من به احترام مقدم مبارك ش
ــع دسـت برداشـتن از  را آزاد كردم! ميدانيم آزاد كردن يك برده در آن زمان در واق
يك سرمايهي نفيس بود. اينجا بود كه رســول اكـرم�فرمـود: الحمـدهللا ايـن 
دوازده درهم مال بابركتي بود. دو برهنه را پوشاند و يك برده را آزاد كرد.١ اين يـك 
ــه  نمونهي كوچك از ساده زيستي دور از تجمل و تكلّف رسول خدا�است ك

اسوه و الگوي زندگي ماست.٢ 
پايان 

 

                                                           
١ـ بحاراالنوار،جلد١٦،صفحهي٢١٤. 

٢ـ نقل از صفير هدايت٤٠(سورهي يونس). 

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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