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:حضرتمحمد
َنه وَن َرَمَضاُن الّسَ

ُ
ْن َيك

َ
 أ

َ
َوّد

َ
َعْبُد َما ِفي َرَمَضاَن ل

ْ
ُم ال

َ
ْو َيْعل

َ
ل

گـر بنـده خـدا مىدانسـت كـه مـاه رمضان چيسـت )چـه بركتى  ا

وجود دارد(دوست مى  داشت كه تمام سال، رمضان باشد. 

بحاراالنوار)ط-بیروت(ج93،ص346،ح۱2

مـاهمبـارکرمضـان،بـاشـوکتیشـگرف،بـهرویمشـتاقانخـدا،
آغـوشمیگشـایدوبـاهـاللمحرابـیاش،هلهلـهاهـلپارسـاییو
پـروامیانگیـزد.درمـاهمبـارکرمضـان،میتـوانذخایـردرونرا
غنـیسـاختوریزشهـاینفسـانیرابـارویشهایسـبز»صبر«و
»صلوه«جبراننمود.چراکهلغزشـگاهها،آنگاهرخمینمایندکه
کاهـشذخایـرنفسـانیتـوانحرکتهایپیشرونـدهراازرهروان
سلبگرداند.گویاباتشریعروزهبرایاهلایمان،پرودگارمهربان
ارادهفرمـودهکـههـرسـالبـاانباشـتذخایرنوینمعنـوی،ازتوان
سیروسلوکدرصراطمستقیمکاستهنشدهوباامدادازروشنایی
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روزه،فانـوسفطـرتپایـداربمانـد.روزه،آموزههایـیداردکـههـر
کدامازآنهادریاییازمعنویترابهاوجمیرساند.

رمضـان،افـزونبـراعطایفرصتخودسـازی،مراقبـتازنفسرا
برایروزهدارانملکهنمودهوباکاستنتعلقاتدنیایی،نورانیت
وبصیرتـیرابـهدنبـالمیآوردکهمیتـوانبانگاهیالهی،اعمال
کاوینمـودوبـهزشـتیوزیبایـیآنهـابـادیـدهانصـاف گذشـتهراوا

نگریستهوحراستیقویرادروجودخودپدیدآورد.
کـه ایـنبـرکات،آنگاهبیشـتررخمینمایـدومانـدگارمیگـردد
غجـانمـابـهپنـاه¬گاهامـنوآراممسـجدپنـاهببـردودرمیـان مـر
خیـلاراده¬هـایپوالدیـنودل¬هـایزاللاهـلایمـان،زمزمـه

مناجاتبرگیریم.
آریاینحقیقتیانکارناشدنیاستکهرمضانومسجدپیوندی
عمیـقودیرینـهدارنـدوهمزمـانبـافرارسـیدنرمضـان،مسـاجد
ضیافتـیازهمدلـی،صمیمیـتوبندگـیرابـهنمایـشمیگذارندو

آیینهایعبادی،پررنگتروپرشورترازقبلتجلیمییابند.
فرصتـیبـسگرانبهـاکـهخـدایتبـارکابتداءدراختیـارتکتک
مؤمنـانومیهمانـانضیافـتخویـشوسـپسبـرایمبلغـانو
پرچمدارانهدایتجامعهقراردادهاستوهمانطورکهدررجب
وشـعبانمیبایسـتزنگاردلبگیریموخودرامهیاینشسـتنبر
خوانکرامتالهیکنیم،براهلعلمومنبِروعظهمفرضاست
کثریازفضای کـهخویـشرامهیـایهدایتوبهره¬بـرداریحدا

بیبدیلماهضیافتالهینمایند.
آنچـهدرایـنایـامولیالـیبیـشازهـرزمـاندیگـریمـوردتقاضـاو
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درخواستمخاطبانمؤمنمنابرومحافلمذهبیاست،سلسله
کـهبرگرفتـهازآیـات، مباحـثمعرفتـی،اخالقـیومعنـویاسـت
روایاتوسیرهمعصومینمیباشدوبتواندباقالبینووبابیانی
رسـاوارائهایدلنشـین،آرام¬بخشدلوجانروزهدارانوچراغ

راهجویندگانعلمومعرفتباشد.
مرکـزرسـیدگیبـهامـورمسـاجددرراسـتایرسـالتخـوددرارائـه
خدمـاتفرهنگـیوتبلیغـیبـهائمـهجماعـاتاسـتانتهـران،
مجموعهایازمنشوراتومحتواهایسودمندرابهمناسبتماه
مبـارکرمضـانتـدارکدیـدهاسـتوایـناثـرحلقـه¬ایازسلسـله
گونرابابهرهگیریازقلمیشـیوا محتواییاسـتکهمباحثگونا

واثرگذارتألیفوگردآورینمودهاست.
ضمنسپاسازتالشهاوزحماتنویسندگانومحققینارجمند
گرانقـدردرادارهتولیـدوتأمیـنمحتـوایمعاونـت وهمـکاران
فرهنگـی،امیدواریـمایـناثـر،درنـگاهشـماگرامیـانبهویـژهائمه
محتـرمجماعـاتمقبـولافتـادهوپیشـنهاداتونظراتارزشـمند
خویـشراازخادمـانخویـشدرمعاونـتفرهنگـیاجتماعـیمرکـز

دریغنفرمایید.
جعلنااهللمنعامریمساجداهلل
مرکزرسیـــــــدݡگیبهامورمساجـد
معاونـتفرهنـݡگیـــاجتمـــــــاعی





1

فرصــــــتهای
ماهمبـــــــــــارک
رمضـــــــــــــــــــان
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اِس 
َ
ُقْرآُن ُهدًى ِللّن

ْ
 فيِه ال

َ
ْنِزل

ُ
ذی أ

َّ
»َشْهُر َرَمضاَن ال

ُفْرقاِن« 
ْ
ُهدى  َو ال

ْ
ناٍت ِمَن ال َو َبّيِ

)دعایابوحمزهثمالی(

ایجادانگیزه1
دنیامیدانمسابقهاست.خداوندمتعالدرچندآیهازقرآنکریم،
هدفازخلقتانسانراتالشبرایموفقیتدراینمسابقهاعالم

کردهاست:
2؛ آن  ً

ْحَسـُن َعَمـا
َ
ـْم أ

ُ
ك ّيُ

َ
ـْم أ

ُ
َوك

ُ
َحيـاَة ِلَيْبل

ْ
َمـْوَت َو ال

ْ
ـَق ال

َ
ـذی َخل

َّ
»ال

كسى كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك 

از شما بهتر عمل مى كنيد.«

دراینمسابقهماعضوتیمملِیعالمخلقتهستیم.خداونداین
مسابقهراادارهمیکندوشرایطمسابقهراهماوتعیینمینماید.
زمـاندرایـنمسـابقهبسـیارمهـمومحـدودوغیـرقابـلبرگشـت
اسـت.لحظـاتآخـرایـنمسـابقهدرآیـاتمتعـددیبـهتصویـر
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کشیدهشدهاست:
 

ُ
ْعَمـل

َ
ـى أ ِ

ّ
َعل

َ
 َرّبِ اْرِجُعـوِن ل

َ
َمـْوُت قـال

ْ
َحَدُهـُم ال

َ
ـى ِإذا جـاَء أ

َ
»َحّت

َزٌخ ِإلى   ها َو ِمْن َوراِئِهْم َبْر
ُ
 ُهَو قاِئل

ٌ
ِلَمة

َ
ها ك

َ
 ِإّن

َّ
ا

َ
ُت ك

ْ
 ِفيما َتَرك

ً
صاِلحا

َیْوِم ُیْبَعُثوَن3؛ )آن ها همچنان به راه غلط خود ادامه مى دهند( 

تـا زمانـى كـه مـرگ يكـى از آنان فرا رسـد مى گويد: پـروردگار من! 

مـرا بـاز گردانيـد! شـايد در آنچـه تـرك كـردم )و كوتاهـى نمـودم( 

عمـل صالحـى انجـام دهـم )بـه او مى گويند( چنين نيسـت، این 

گر باز گردد برنامه اش  سـخنى اسـت كه او به زبان مى گويد )و ا

همچـون سـابق اسـت( و پشـت سـر آن هـا برزخـى اسـت تـا روزى 

كه برانگيخته مى شوند.«

اىکهدستتمیرسدکارىبکن
پیشازآنکزتونیایدهیچکار

امایکفرصتمناسبباشرایطاستثناییبرایسبقتگرفتدر
اینمیدانمسابقه،فرصتماهمبارکرمضاناست.

امامحسندرروزهایپایانیماهمباركرمضانازکنارجماعتی
کهمشـغولخندهوشـوخیبودندعبورکردند،حضرتباناراحتی
بـهآنهـافرمـود:»خـدامـاهرمضـانرامیـدانمسـابقهبنـدگانقـرار
گـویسـبقتمیرباینـدوپیـروزمیشـوند دادهاسـت.دسـتهای
وتعـدادیهـمازدیگـرانعقـبمیماننـدوسـرافکندهمیشـوند.
عجیباسـتدرروزیکهپیشـیگیرندگانپیروزشـدهاندوعقب
مانـدگانزیانـکارگردیدهانـد،جمعیبهشـوخیوخندهمشـغولند.
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گـرپـردهدرافتـد،امـروزنیکـوکار،مشـغولپـاداش بـهخـداسـوگندا
خـودوعقـبافتـاده،گرفتـاربدیهـایخـوداسـتوبـرایاحـدی

فرصتیجهتشوخیولهوولعبباقینمیماند.«4

ایندهانبستیدهانیبازشد
تاخورندهلقمههایرازشد

لبفروبندازطعاموازشراب
سویخوانآسمانیکنشتاب

کرمدربارهفرصترمضانمیفرمایند: پیامبرا
 

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
ـْم ... َشـْهٌر ُهـَو ِعْنـَد اهَّلِل أ

ُ
ْيك

َ
 ِإل

َ
َبـل

ْ
ق

َ
ـْد أ

َ
ـُه ق

َ
ـاُس ِإّن

َ
َهـا الّن ّیُ

َ
»أ

َياِلـى َو َسـاَعاُتُه 
َّ
 الل

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
َياِليـِه أ

َ
ـاِم َو ل ّيَ

َ ْ
 ال

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
اُمـُه أ ّيَ

َ
ـُهوِر َو أ

ُ
الّش

ـاَعاِت5 ؛  ای مـردم! مـاه خـدا بـه سـوی شـما رو آورده   الّسَ
ُ

َضـل
ْ
ف

َ
أ

اسـت... ماهـى كـه در نـزد خـدا بهتریـن ماه هـا اسـت و روزهـای 

آن بهترین روزها و شب هايش بهترین شب ها و ساعت هايش 

بهترین ساعت هاست.« 

امـامسـجاداینچنیـندرکفرصـتمـاهمبـارکرمضـانرااز
َلُحْرَمِته6؛

َ
ْلِهْمَناَمْعِرَفَةَفْضِلِهَوِإْجال

َ
خداونددرخواستمیکند:»أ

خدایا!بهماتوفیقمعرفتفضیلتماهرمضانوتکریموتجلیل
ازاینماهراعنایتکن!«

متنومحتوا
انسانهادرمسابقاتزندگیبهدوگروهتقسیممیشوند:
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گروهاول:فرصتسوزها
برخـیافـراددائمـًاکارامـروزرابـهفـرداوکارفـردارابـهروزهـایبعـد
میاندازند.درروایاتاسالمی،ازاینموضوعباعنوان)تسویف(
یـادشـدهاسـت.امیـرمؤمنـاندرنامـهاىبـهیکـیازیارانـش

مینویسند:
َك 

َ
َما َهل

َ
ِإّن

َ
ـٍد ف

َ
ْو َبْعَد غ

َ
 أ
ً
دا

َ
 غ

ْ
 َتُقـل

َ
َتـَداَرْك  َمـا َبِقـَى ِمـْن ُعُمـِرَك َو ل

َ
»ف

َتاُهْم 
َ
ـى أ

َ
ْسـِويِف َحّت

َ
َماِنـّىِ َو الّت

َ ْ
ـى ال

َ
اَمِتِهـْم َعل

َ
ـَك ِبِإق

َ
ْبل

َ
اَن ق

َ
َمـْن ك

ـوَن7؛ باقيمانـده عمـرت را تـدارك كـن و 
ُ
اِفل

َ
 َو ُهـْم غ

ً
ْمـُر اهَّلِل َبْغَتـة

َ
أ

نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو، كسانى هاك شدند كه 

گهان  روى آرزوهــا و تـأخـيــر انـداخــتن كارها توقف كردند، تا نا

امر خدا فرا رسيد در حالى كه آنان غافل بودند.«

همچنینامامباقرمیفرمایند:
ـى8؛ از بـه تأخيـر 

َ
ك

ْ
َهل

ْ
ـُه َبْحـٌر َيْغـَرُق  ِفيـِه ال

َ
ِإّن

َ
ْسـِويَف ف

َ
ـاَك َو الّت »ِإّيَ

انداختـن كار بپرهيـز؛ زيـرا دريایـى اسـت كـه هـاك شـدگان، در 

آن غرق مى شوند.«

گروهدوم:فرصتسازها
کسـانیکـهازموقعیتهـایزندگـیبـهبهتریـنشـکلبـرایرشـدو
پـروشخودشـاناسـتفادهمیکننـد،حتیتهدیدهـایزندگیرابه

فرصتمناسبتبدیلمیکنندوبیشترینبهرهرامیبرند.
حضـرتآیـتاهللسـبحانیکتابارزشـمندیبهنـام»رمزپیروزی
مردانبزرگ«تالیفنمودهاند.اینکتابخصوصا!برایجوانها
کتـابیکـیازمهمتریـنعوامـل بسـیارمناسـباسـت.درایـن
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موفقیتواقعیآدمهایبزرگ»اسـتفادهدرسـتوبهینهازوقت«
معرفیشـدهاسـت.درکتابآمده:دکتر»بورنی«زبانفرانسـوىو
ایتالیایـیرادرطـیرفتـنبـهادارهوبازگشـتازآنیـادگرفت؛فقید
علموادبمرحوم»مدرسخیابانی«یکیازآثارگرانبهاىخودرا
کهدربارهمترادفاتزبانفارسیمیباشد،هنگامصرفصبحانه
نوشـتهاسـت؛البتهافراطوتفریطاصاًلمناسـبنیسـت.زیرابدن
نیـازبـهاسـتراحتوتفریـحدارد؛امانبایدهمیشـهمشـغولتفریحو

سرگرمیشد.

فرصتهایماهمبارکرمضان
کـهازآنهـابـه درمـاهرمضـانفرصتهـااسـتثناییوجـوددارد
عنـوانفرصتهـایطالیـیمیتـوانیـادکـرد.کسـیدرایـنمـاه
مبـارکبـهموفقیـتمیرسـدکـهاینفرصتهـارابشناسـدوبهتراز

وقتشاستفادهکند.برخیازآنفرصتهاعبارتنداز:

1.فرصتآشتیباخدا
رمضان،ماهآشـتیباخداونداسـت.البتههمیشـهدرهایرحمت

الهیوتوبهاوهموارهبهرویانسانبازاست:
ْنُفِسـِهْم ل َتْقَنُطـوا ِمـْن َرْحَمِة 

َ
وا َعلـى  أ

ُ
ْسـَرف

َ
ِذیـَن أ

َّ
 يـا ِعبـاِدَی ال

ْ
ـل

ُ
»ق

ِنيُبوا ِإلى  
َ
ِحيُم  َو أ َغُفوُر الّرَ

ْ
ُه ُهَو ال

َ
 ِإّن

ً
ُنوَب َجِميعا

ُّ
اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َيْغِفُر الذ

ـّمَ ل ُتْنَصـُروَن9؛ 
ُ
َعـذاُب ث

ْ
ـُم ال

ُ
ِتَيك

ْ
ْن َيأ

َ
ْبـِل أ

َ
ـُه ِمـْن ق

َ
ْسـِلُموا ل

َ
ـْم َو أ

ُ
ك َرّبِ

اى بنـدگان مـن كـه بـر خـود اسـراف و سـتم كرده ايـد! از رحمـت 

خداونـد نوميـد نشـويد كـه خـدا همـه گناهـان را مى آمـرزد و بـه 
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درگاه پروردگارتـان بازگرديـد، و در برابـر او تسـليم شـويد، پیـش از 

آنكـه عـذاب بـه سـراغ شـما آيـد، سـپس از سـوى هيچ كـس يـارى 

نشويد.«

فرصـتاسـتثناییمـاهرمضـانایـناسـتکـههرکسـیقهـربـوده،
زمینهوسراشـیبیآشـتیباخدادرسـراوقراردادهمیشـودوخوشـا

بهحالکسانیکهدراینفرصتباخداآشتیمیکند.
کرمدرخطبهشعبانیهمیفرمایند: پیامبرا

وا 
ُ
ل
َ
اْسـأ

َ
 ف

ٌ
َحـة

َ
ـْهِر ُمَفّت

َ
ا الّش

َ
ِجَنـاِن ِفـى َهـذ

ْ
ْبـَواَب ال

َ
ـاُس ِإّنَ أ

َ
َهـا الّن ّیُ

َ
»أ

ْم 
ُ
ك وا َرّبَ

ُ
ل
َ
اْسـأ

َ
 ف

ٌ
َقة

َّ
يـَراِن ُمَغل ْبـَواَب الّنِ

َ
ـْم َو أ

ُ
ْيك

َ
َقَهـا َعل ِ

ّ
 ُيَغل

َ
ْن ل

َ
ـْم أ

ُ
ك َرّبَ

 
َ

ْن ل
َ
ـْم أ

ُ
ك وا َرّبَ

ُ
ل
َ
اْسـأ

َ
ـةٌ  ف

َ
ول

ُ
ـَياِطيَن َمْغل

َ
ـْم َو الّش

ُ
ْيك

َ
َحَهـا َعل  ُيَفّتِ

َ
ْن ل

َ
أ

ـم10 ؛  ای مـردم! در ایـن مـاه درهـای بهشـت بـه روی 
ُ

ْيك
َ
َطَها َعل ِ

ّ
ُيَسـل

شـما بـاز اسـت؛ از خـدا بخواهيـد كـه آن هـا را بـه رويتـان نبنـدد و 

درهـای جهنـم بسـته شـده؛ از پروردگارتـان طلـب كنيد تا آن ها را 

به رويتان باز نكند و شياطين در زنجيرند؛ از خدايتان بخواهيد 

تا آن ها دوباره بر شما تسلط نيابند.« 

همچنینایشانمیفرمایند:
ْم 

ُ
وَها ِباْسِتْغَفاِرك

ُ
ّف

ُ
ك

َ
ْم ف

ُ
ْعَماِلك

َ
 ِبأ

ٌ
ْم َمْرُهوَنة

ُ
ْنُفَسك

َ
اُس ِإّنَ أ

َ
َها الّن ّیُ

َ
»أ

م 11؛ ای 
ُ
ُفـوا َعْنَهـا ِبُطوِل ُسـُجوِدك َخّفِ

َ
ـْم ف

ُ
ْوَزاِرك

َ
 ِمـْن أ

ٌ
ـة

َ
ِقيل

َ
ـْم ث

ُ
َو ُظُهوُرك

مـردم! نفـس شـما گـرو كـردار شماسـت. آن را بـه اسـتغفار رهـا 

گناهـان شـما بـار سـنگينى دارد، بـه طـول  كنيـد، دوش شـما از 

سجود، آن را سبک كنيد.«

ممکـناسـتدرایـنمـاهغفـرانالهـیشـاملهمـهافـرادبشـود؛اما
بعضـیازافـرادفرصـتسـوزهسـتند.حضـرترسـولخـدادر
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مورداینافرادمیفرمایند:
ـهِر الَعظيِم؛12 شـقى 

َ
فراَن اهَّلِل فى هذا الّش

ُ
ـقى َمن ُحِرَم غ

َ
اّنَ الّش

َ
»ف

كسـى اسـت كـه در ایـن مـاه بـزرگ از مغفرت خداونـدی محروم 

بماند.«

گرکسـیبههـردلیلی، آریمـاهرمضـان،مـاهآشـتیبـاخدااسـتوا
ارتباطشباخداکمرنگشـده،درماهرمضاناینفرصتطالیی

راازدستندهد.
خدامیداندکهچهتعدادازانسانهادراینماهباخداآشتیکرده

وآمرزیدهشدهاند.

۲.فرصتتقویتارادهوتصمیمگیری
یکـیازمشـکالتیکـهدرجامعـهامـروزوجـوددارد،»ضعـفارادهو
تصمیمگیـری«اسـت؛گاهـیبرخیافـرادمیگوینـد:»منمیدانم
بداخالقهستم؛امانمیتوانمبربدُخلقیامغلبهکنم،مننباید
اعتیادداشـتهباشـم،نبایدناسـزابگویم،نمیتوانمونمیشـود.«
اراده ضعـف اظهـار مختلـف گرفتاریهـای بـرای افـراد گاهـی

میکنند.
ماهرمضان،ماهتقویتارادهاست؛یکیازنیازهایکامالطبیعی
واولیهانسانیعنیغذاوآبهست.مابهاینهابسیارنیازمندیم؛
امادراینماه،تمریننخوردنونیاشـامیدنمیکنیم؛حتییک
نوجـوانیـابچههـایکـمسـنوسـالخصوصـًادرایـنهـوایگـرم
نزدیـکبـه۱4یـا۱5سـاعتتحّمـلمیکننـد.کسـیکهسـیگاررابا
کنـون۱4تـا۱5سـاعتخـودشراکنتـرل سـیگارروشـنمیکـرده،ا
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میکنـد،ایـنتقویـتارادهاسـتوایـنفرصتطالییاسـتکهدر
اختیارانسانهااست.

امامصادقدرتفسیرآیهشریفه:
ـاِة«، فرمودنـد: صبـر، همـان روزه  ْبـِر َو الَصّ »َو اْسـَتِعيُنوا ِبالَصّ

است.«13 

آنحضرتدرروایتدیگریفرمودند:
نيـا َو ِحجـاٌب ِمـن َعـذاِب اآلِخـَرِة14؛ 

ّ
 ِمـن آفـاِت الُد

ٌ
ـة ـوُم ُجَنّ لَصّ

َ
»ا

روزه سـپری اسـت از آفت هـای دنيـا و پـرده ای اسـت از عـذاب 

آخرت.«

عبـور بیابانـی از اصحابـش همـراه بـه اسـالم پیامبـر روزی
میکردند،آنحضرتبهاصحابفرمودند:»توّقفکنید«،توّقف
کردنـد.سـپسایشـانفرمودنـد:»االنیـککسـیبهمامیرسـد،از
کنـارمـاعبـورمیکنـد،کـهسـهروزاسـتشـیطانبـراونفـوذنکردهو
بـراوراهنیافتـهاسـت.«تمـامچشـمهابـهبیابـاندوختهشـد.یک
وقتدیدند،یکعربالغراندام،چشمهابهگودیافتاده،دارد
بـایـکشـترنحیفـیمیآیـد،هنگامـیکهنزدیـکاصحابرسـید،
پرسـید:پیغمبـرکیسـت؟گفتنـد:ایشـان.وحضرترابـهاومعرفی
کردنـد.عـرضکـرد:یـارسـولاهلل!سـهروزاسـتتصمیـمگرفتـهام
گرفتـهام،شـرکو بیایـممسـلمانشـوم،سـهروزاسـتتصمیـم
بتپرستیراکناربگذارم،لذادربهدردنبالشمامیگردمتابیایم
شـماراتـویایـنبیابانهـایافتـم.شـهادتینگفـت مدینـه،حـاال
وعـرضکـرد:آقـاجـان!چـهکنـم؟فرمـود:نمـازترابخـوان،مـاه
گـرمسـتطیع رمضـانروزهبگیـر،حـجبیـتاهللرایکبـاردرعمـرتا
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شـدیبـهجـایآور،زکاتاموالـترابـده،مالـتراپـاکنگهـدار.
اینهاوظایفیاستکهبهگردنتواست.«

عـرضکـرد:یـارسـولاهلل!همینهـامـنرابـساسـت.سـپس
خداحافظـیکـردورفـت.حضـرتهـمبـهراهشـانادامـهدادنـد.
بعدازمدتیکهراهرفتند،پیامبرایسـتادندوفرمودند:»برگردید،
اینشخصازدنیارفت.«اصحابعّلتآنراپرسیدند،حضرت
فرمـود:»شـترشتـوییـکچالـهوگودالـیگیرکردواوازرویشـتر

سقوطکرد،بهسنگبزرگیبرخوردکردودردمجانداد.
نبـیمکـرماصحـابراآوردنـد،کنـاربـدناینشـخصخیمهزدند
وفرمودنـد:»کسـیواردنشـود.«بـدنراداخـلخیمهبردند،غسـل
کردنـد.یکـیازیـارانمیگویـد:وقتـیپیامبـرآمـد کفـن دادنـدو

بیرون،دیدیمازتمامپیشانیاشعرقمیریزد.
سـؤالکردیـمیـارسـولاهلل!چـهشـدهاسـت؟فرمـود:»آنقـدر
فرشـتهآمـدهبـودتـابـااوسـالمودرودبدهـدوبـایـکدنیـاسـالمو

تحیتواردبهشتشد.«۱5
ایـنتصمیـموارادۀواقعـیاسـتکـهدرایـنمـاهرمضـانتقویـت

میشود.

3.فرصتبرنامهریزیوایجادنظم
یکـیدیگـرازمشـکالتیکـهدرزندگـیهمـۀمـاوجـوددارد،»عـدم
برنامهریـزیونظـم«اسـت؛مـاهرمضـان،دوورودوخـروجمنّظـم

داردکههمه،آنرارعایتمیکنند.ورودبهماهوخروجازماه.
درایـامسـحرهایایـنمـاه،مشـغولخـوردنغـذامیشـوی،یـک
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دفعهکنارمیگذاری،میگوییاذانشد،ویاازتشنگیبهخودت
میپیچی؛اماآبنمیخوریومیگوییبایدافطارشود.

،بیاییمتویاینماهبرنامهویژهداشتهباشیم،حضرتامام
توجـهویـژهاىنسـبتبـهمـاهرمضـانداشـتهوبدیـنجهـت،
مالقاتهایشـانرادرمـاهرمضـانتعطیـلمیکردنـدوبـهدعـاو

تالوتقرآنو...میپرداختند.«۱6
ازجملهبرنامههاىویژهحضرتامام،درماهمباركرمضان،
عبـادتوتهجـدبـود.یکـیازمحافظـانبیـتمیگویـددریکـیاز
کارى شـبهاىمـاهمبـاركرمضـان،نیمـهشـب،بـراىانجـام
مجبـورشـدمازجلـوىاتـاقامـامگـذرکنـم.حیـنعبـور،متوجـه
شدمکهامام،زارزارگریهمیکردند!هقهقگریهامامکهدرفضا
پیچیـدهبـود،واقعـًامـراتحتتأثیرقراردادکـهچگونهامام،درآن

موقع.ازشب،باخداىخویشرازونیازمیکند.۱6

دراینوادیاررفتهباشیدمی
وزاینبادهگرخوردهباشیکمی

بدانیکهمنظورومقصودچیست
عبادتچهوقربمعبودچیست

کنانبیـتحضـرتامـامخمینـی،آخریـنمـاه گفتـهسـا بـه
دیگـر رمضانهـاى مبـارك مـاه از امـام، زندگـی دوران رمضـان
متفاوتبود!بهاینصورتکهامام،همیشه،براىخشكکردن
اشـكچشمشـاندسـتمالیراهمراهداشتند،ولیدرآنماهمبارك
رمضان،حولهاىرانیزهمراهبرمیداشتندتابههنگامنمازهاى
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نیمهشبشان،ازآناستفادهکنند!۱7
امـامخمینـی،توجـهخاصـیبـهقـرآنداشـتند،بهطـورىکـه
از یکـی رمضـان مـاه در و میخواندنـد! قـرآن هفتبـار روزى،
همراهانامامدرنجف،اظهارمیکردکهامامخمینی،درماه
مباركرمضان،هرروز،دهجزءقرآنمیخواندند؛یعنی،درهرسه

روز،یكبارقرآنراختممیکند۱8
چهخوباسـتکهزندگیمانیزهمینگونهباشـد؛سـحرخیزیما
سـروقـتانجـامشـود؛نمـازاولوقتمـانروینظـمباشـد.برنامـۀ
خانوادگیماهمروینظمباشد.دررمضانبااینفرصتطالیی

میتوانبرنامهریزیونظمرادرزندگیگسترشداد.

4.فرصتپیوندباوالیت

مـاهمبـارکرمضـانفرصتهـایمناسـبیبـرایپیونـدوتقویـت
ارتبـاطبـااهـلبیـتوجـوددارد؛چـراکـهتمـاماعمـالمـادرگـرو
محبـتوارتبـاطبـاآنبزرگـواراناسـت.زرارهازامـامباقـرنقـل

کردهکهآنحضرتفرمودند:
كاِة و الَحّجِ َو  اِة َو الّزَ ى الّصَ

َ
 أْشياَء َعل

َ
»ُبِنَى اإلْساُم َعلى َخْمَسة

وِم َو الَولَيِة؛ اسـام بر پنج چيز بنا شـده اسـت: نماز، زكات،  الّصَ

حج، روزه و وليت.«

زرارهپرسید:کدامیکازاینپنجپایهبرتراست؟فرمودند:
19؛  يِهـّنَ

َ
 َعل

ُ
ليـل

َ
والـى ُهـَو الّد

ْ
هـا ِمْفتاُحُهـّنَ َو ال

َ
 ِلّن

ُ
فَضـل

َ
 أ

ُ
َولَيـة

ْ
ل
َ
 »ا

وليت اهل بيت افضل است؛ زيرا وليت كليد بقيه اعمال 

ـى ]راسـتين[ بقيـه 
ّ
و برنامه هـای اسـام اسـت و بـا راهنمایـى ول
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موارد به جای آورده مى شود.«

دردعـایروزبیسـتوپنجـممـاهمبـارکرمضـانبـرایتکمیـل
عبـاداتخـودازدرگاهربوبـیخواسـتارتقویتمحبتاهلبیت

بوده،آرزومیکنیمکهازدوستدارانآناولیاءالهیباشیم.
 
ً
 ِلْعداِئـَک ُمْسـَتّنا

ً
 ِلْوِلياِئـَک َو ُمعاِديـا

ً
نـى ُمِحّبـا

ْ
ُهـّمَ اْجَعل

ّ
لل

َ
»ا

ِة خاَتـِم أْنِبياِئـَک؛ خداونـدا! مـرا از دوسـتان اوليـاء خـودت 
َ
ِبُسـّن

خاتـم  روش  و  راه  رهـروان  از  و  دشـمنانت  مخالفيـن  از  و 

پیامبرانت قرار بده!«

مؤمنـاندرشـبهایاحیـایمـاهرمضـان،اسـامیائمـهرابـر
زبـانجـاریمیکننـد،درمجالـسمینشـینند،روضـهمیشـنوند
واشـکمیریزنـد؛ایـنبهتریـنفرصتـیاسـتکـهمیتـوانخودرا
بهاهلبیتنزدیککرد.ماهرمضانماهامامزماناست.

اینکهدرشباولماهرمضان،نیمهماهرمضان،آخرماهرمضانو
درشبهایقدر،زیارتامامحسینمستحباستودرروایات
آمدهکههرکسدرماهرمضانبهزیارتامامحسینبرود،گویا
باهمۀانبیامصافحهکردهاست،اینهمانپیوندباوالیتاست.

ارادتویژهایبهمرحومعالمهطباطباییشهیدمطهری
عالمـه جـوابگفـت: در پرسـیدند او از را عّلـت وقتـی داشـت:
طباطبایـیصفـاتبرجسـتهایدارد،یکـیازآنهـاایـناسـت
کـهایشـانهـرافطـارمیآمـد،اولضریـححضـرتمعصومـهرا
میبوسـید،بعـدمیرفـتمنـزلوافطـارمیکـرد،درتمـامروزهـای
مـاهرمضـاندیـدم،عالمـهافطـارشرابـابوسـهبـهضریـححضـرت

معصومهقرارمیداد.20
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ا«1
ً
ْحَمُن ُوّد ُهُم الّرَ

َ
 ل

ُ
اِلَحاِت َسيْجَعل وا الّصَ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
»ِإّنَ ال


ایجادانگیزه2

خداونـدحکیـمروزیهـایخـودراازجهاتمختلفـیدربینمردم
تقسـیممیکنـد.بـهبرخـیافـرادسـیمایزیبـامیدهد؛بـهبرخیاز
افـرادصـورتزیبـا؛بـهافـرادیصدایزیباوبهبرخـیازافرادمالو
میدهد.درروزیهای ثـروتوبـهبرخـیازافرادپسـتومقـامواال
معنـوینیـزایـنشـیوهرواجدارد.یعنـیبـهافـرادییـکفضیلـت
ازاشـخاصهـمازفضیلتهـای اخالقـیدادهمیشـود؛برخـی

دیگریبهرهمندمیگردند.
امامعلیدرخطبههمامبااشارهباایناصل،میفرمایند:

ْنيـا َمَواِضَعُهـم3؛ روزی 
ُ

َقَسـَم َبيَنُهـْم َمَعايَشـُهْم َو َوَضَعُهـْم ِمـَن الّد
َ
»ف

بندگان را تقسيم و هر كدام را در جايگاه خويش قرار داد.«

یکـیازروزیهایـیکـهبیـنمـردمتقسـیممیشـودوداشـتنایـن
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روزیانسانراازعزتنفسباالتریبرخوردارمیکندوبرعکس،
گـرتأمیـننشـود،خـودکمبینـیوتشـویشواضطـراببـرایوی ا
پدیـدمیآیـد،»محبوبیـتومـوردعالقـهدیگـرانبـودن«اسـت.
انسـانبـاداشـتنایـنروزیارزشـمند،احسـاسخوشـایندیاز
اعتمـادبـهنفـس،خـودارزشـمندی،توانایـی،قابلیـت،لیاقـتو
کفایـتپیـدامیکنـدووجـودخـودرادرزندگـی،مفیـد،مؤثـروموّلـد
مییابـد.بالطبـعدرایـنشـرایط،انگیزههـایحیاتـیاوتقویـت
گیریهـا،اضطـرابوافسـردگی گوشـه ازبیتفاوتیهـا، شـده،

مصونمیماند.4
روانشناسـانمعروفاینروزیرایکیازمهمترینعواملشـادی

انسانمیدانند.5
اینروزیپربرکتازمواردیاستکهدرادعیههمموردتوجهقرار
گرفتهاسـت.درزیارتامیناهللکهازبهترینومعتبرترینزیارات

شیعهواززبانحضرتسجاداست،چنینزمزمهمیکنیم:
ْرِضـک َو َسـَماِئک6؛ خدايـا! مـرا در 

َ
 ِفـى أ

ً
»واجعلنـى ... َمْحُبوَبـة

زمين و آسمانت، محبوب و دوست داشتنى قرار ده.«

متأسـفانهامـروزیکـیازبحرانهـایمهمـیکـهدرجهـانجریـان
داردودروجودانسانهاغلیانمیکند،بحران»عدممحبوبیت«
اسـت.ایـنبحـرانبـهصـورتیـکبیمـاریناشـناختهدروجـود
گسـتردهوعیبهـایبسـیارعمیـقو انسـان،پیامدهـایمنفـی

بزرگیدرافرادایجادمیکند.
گربفهمند بسـیاریازانسـانهاازوجـودایـنبحـرانخبرندارنـدوا
کـهچنیـنبحرانـیدارنـد،بـازهـمدوسـتندارنـدایـننیـازخـودرا
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ابـرازکننـد.درحالـیکـهاحسـاسنیازبهمحبتدیدن،بدنیسـت
وهمهمادوسـتداریمکهعزیزباشـیم.انسـاندرهمهسـنیننیاز
داردکسـیرادوسـتداشـتهباشدودیگرانهماورادوستداشته
باشـند؛البتـهالزماسـتایـننیـازبـهصـورتصحیـحپاسـخداده

شود.
انسـانچگونـهمیتوانـدمحبـوبدیگرانواقعگـرددوقلوبآنان

رافتحکند؟رازمحبوبیتچیست؟

رازهایمحبوبیتدرقلوبدیگران
الف(عنایتولطفالهی

نبایـدازیـادبـردکـههمهخیرهـاوخوبیهاوازجملـهمحبوبیت،از
جانبخداست.انسانبایدبداندکهجلبنظردیگراندرمرحله
اول،ناشـیازلطفپروردگاراسـتواوسـتکهمیتواندمحبترا

جایگزیندشمنیسازد.
قرآنمجیددراینبارهخطاببهپیامبرمیفرماید:

ْفَت َبيَن 
َّ
ل
َ
 ما أ

ً
ْرِض َجِميعا

َ ْ
ْنَفْقَت ما ِفى ال

َ
ْو أ

َ
وِبِهْم ل

ُ
ل

ُ
َف َبيَن ق

َّ
ل
َ
»َو أ

يـٌز َحكيٌم7؛ خداوند اسـت  ـُه َعِز
َ
ـَف َبيَنُهـْم ِإّن

َّ
ل
َ
وِبِهـْم َو لكـّنَ اهَّلَل أ

ُ
ل

ُ
ق

گـر تو تمـام آنچه را  كـه دل هـای مؤمنيـن را بـه هـم مهربـان نمـود. ا

كه در زمين است، انفاق مى كردی، نمى توانستى پیوند دوستى 

در دل هـا ايجـاد كنـى؛ امـا خداونـد بـا اراده خود دل هايشـان را به 

يكديگر مهربان ساخت.«

درتاریخاسـالممیبینیمبرخیازدشـمنانبهفکرقتلپیامبر
بودند،اماخداوندروحیهآنانراتغییردادوآنحضرترامحبوب
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دلهایشانساخت.
شـیبةبـنعثمـانمیگویـد:درروزحنیـن،پشـتسـرپیامبـر
میرفتـمومیخواسـتمآنحضـرترابـهقتـلبرسـانم.خداونـد
گاهنمود.حضرتمتوجهمنشـد.دسـت پیامبـرشراازفکـرمـنآ
بـهسـینهمـنزدونـامخـدارابـردوبـهحفـظمندعاکـرد.درهمان
لحظهبرخودلرزیدم،اورانگاهکردم،دیدماوازگوشوچشمنزد

منمحبوبتراست؛پسبهنبوتششهادتدادم.8
خانـواده تشـکیل و ازوداج ابتـدای همـان در متعـال خداونـد

میفرماید:
يهـا َو 

َ
 ِلَتْسـكُنوا ِإل

ً
ْزواجـا

َ
ْنُفِسـكْم أ

َ
كـْم ِمـْن أ

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
»َو ِمـْن آياِتـِه أ

يـاٍت ِلَقْوٍم يَتَفكُروَن9؛ 
َ

 ِإّنَ ِفى ذِلک آل
ً

ًة َو َرْحَمـة
َ
 َبيَنكـْم َمـَوّد

َ
َجَعـل

كـه از جنـس خودتـان همسـرانى  و از نشـانه های او آن اسـت 

كنـار آنـان آرامـش يابيـد و ميـان شـما و  بـرای شـما آفريـد تـا در 

همسـرانتان عاقـه شـديد و رحمـت قـرار داد بـى شـک در ایـن 

)نعمت الهى(، برای گروهى كه مى انديشند نشانه های قطعى 

است.«

درتفسـیرایـنآیـهآمـده:محّبـت،هدیهایالهیاسـتکـهبامالو
مقاموزیباییبهدستنمیآید.»َجَعَل«)موّدتورحمت،هدیه
خـدابـهعـروسودامـاداسـت.(هـرکـسبـاهـرعملـیکـهآرامـشو
مـوّدتورحمـتخانـوادهراخدشـهدارکنـد،ازمدارالهیخارجودر

خّطشیطاناست.»َجَعَلَبیَنکْم«.۱0
از کسـی کـهخداونـد گرامـیمیفرماینـد:»هنگامـی پیامبـر
بندگانشرادوسـتدارد،بهفرشـتهبزرگشجبرئیلمیگوید:من
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فـالنکـسرادوسـتدارم،اورادوسـتبـدار.جبرئیـلاورادوسـت
کـهایاهـل خواهـدداشـت،سـپسدرآسـمانهانـدامیدهـد
آسـمان!خداوندفالنکسرادوسـتدارد،اورادوسـتداریدوبه
دنبالآنهمهاهلآسـماناورادوسـتمیدارند،سـپسپذیرش
اینمحبتدرزمینمنعکسمیشودوهنگامیکهخداوندکسی
رادشـمنبـدارد،بـهجبرئیـلمیگویـدمنازاومتنفرم،اورادشـمن
بدار،جبرئیلاورادشـمنمیدارد،سـپسدرمیاناهلآسـمانها
نـدامیدهـدکـهخداونـدازاومتنفـراسـتاورادشـمنداریـد،همـه
اهـلآسـمانهاازاومتنفـرمیشـوند،سـپسانعـکاسایـنتنفـردر

زمینخواهدبود.«۱۱
وقتیبدانیمخداوندمقلبالقلوباستومیتوانددریکلحظه
همـهچیـزراتغییـردهـد،پسبایـدبپذیریممطمئنتریـنراهبرای
محبـوبشـدن،تحصیـلرضایـتمقلـبالقلوباسـتزیـرادلها

دستخداست!

ب(زندگیمؤمنانهوداشتنسبکزندگیاسالمی

قـرآنمجیـدیکـیازمهمتریـنعوامـلمحبوبیـتدرزندگـیوسـر
چشمهمحبوبیتراایمانبهخدامیداندومیفرماید:

ا12؛ 
ً
ْحمُن ُوّد ُهُم الّرَ

َ
 ل

ُ
اِلحاِت َسيْجَعل وا الّصَ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
»ِإّنَ ال

كسـانى كـه ايمـان آورده و عمـل شايسـته انجـام دادنـد، خداونـد 

رحمان محبت آنان را در دل ها مى افكند«

فطرتهایپاک،بهخداجویانبیشترازدیگراناعتمادمیکنند؛
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گاهنباشـند.شـایددلیلـشایـنباشـد هـرچنـدخـودبـهدالیـلآنآ
کـهایمـانبـهخـدا،پنـداروگفتـاروکـردارانسـانراتحـتتأثیـرخود
قرارمیدهدوبهصورتاخالقعالیانسـانیمانندتقوا،درسـتی،
کـههـریـکازآنهـا امانـت،شـجاعتوگذشـت،تجلـیمیکنـد
بسـاننیـرویعظیـممغناطیـس،دلهـایدیگـرانرابـهسـوی

خودمیکشاند.
بـاتوجـهبـهایـنعامـلمهـم،میتـوانبـهرمـزمحبوبیـتمـردان
کـهبـدون بـزرگتاریـخماننـدپیامبـرانواولیـایالهـیپـیبـرد
برخورداریازامکاناتظاهری،توانستنددلهایمیلیونهانفر
رادرطولزمانبهسـویخودبکشـانند.اسـتادمطهریمیگوید:
گردانفالسـفهفقطمتعلماندوفالسـفه،نفوذیباالترازنفوذ »شـا
یـکمعلـمندارنـد؛امـاانبیـانفوذشـانازقبیـلنفـوذیـکمحبـوب
اسـت؛محبوبـیکـهتـااعماقروحمحبراهیافتـهوپنجهافکنده

استوتمامرشتههایحیاتیاورادردستگرفتهاست.«۱3
کرمچونابوذرغفاری،بالل تاریخنامدلباختگانبهرسولا
حبشی،عماریاسرودیگرانراثبتکردهاستکهبابررسیومرور
سرگذشتآنان،میتواناذعانکردکهدرهیچمکتبیاینچنین

شیفتگیهاوبیقراریهاوازخودگذشتگیهایافتنمیشود.
گـرمبـررویریگهـای ابـوذرغفـاریدرجنـگتبـوکدرهـوای
گداختـهبـهراهمیافتـد.بـااینکـهخسـتگیوتشـنگیاوراسـخت
آزارمیدهد،اماازآبسـردوگواراچشـممیپوشـدومیگوید:هرگز
نمیآشـاممتـادوسـتمرسـولاهللبیاشـامد.مشـکشراپـراز
آبمیکنـدوبـهدوشمیگیـردوخـودرابـهپیامبـرمیرسـاند.
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حضـرتفرمـود:زودبـهاوآببرسـانید.ابـوذرمیگویـد:آبهمـراه
دارم.حضرتفرمود:آبداشـتیوازتشـنگینزدیکبههالکتی؟
گفت:آری،وقتیکهآبراچشـیدم،دریغمآمدکهقبلازدوسـتم

رسولاهللازآنبنوشم.۱4
کرمرانمیشنید ابنابیالحدیدمیگوید:کسیسخنرسولا
مگـراینکـهمحبـتاودردلـشجـایمیگرفـتومتمایـلبـهاو
میشـد.لـذاقریـشمسـلمانانرادردورانمکـه،صباة)شـیفتگان
ودلباختگان(مینامیدندومیگفتند:بیمآناسـتکهولیدبن
گرولیدکهگلسرسـبدقریش مغیـره،دلبـهدیـنمحمـدبدهـدوا
اسـت،دلبدهد،تمامقریشبهاودلخواهندسـپرد.میگفتند:
سخنانشجادوست،بیشازشراب،مستکنندهاست.فرزندان
خویشراازنشستنبااونهیمیکردندکهمباداباسخنانوقیافه
گیـرایخـود،آنهـاراجـذبنمایـد.هـرگاهپیغمبـردرکنـارکعبـه
درحجـراسـماعیلمینشسـتوبـاآوازبلنـدقـرآنمیخوانـدویـا
خـدارایـادمیکـرد،انگشـتهایخویـشرادرگوشهایخودفرو

میکردندکهنشنوند.۱5
نمونـهدیگـر،ابـرمـردتاریـخ،امیـرالمؤمنیـنعلـیاسـت.اودر
سـایهعشـقخدابهچنانمحبوبیتیدسـتیافتهبودکهافرادی
چونمیثمتماربهعشقاوپسازبیستسالازمرگمحبوبش،
بـرسـرچوبـهدارازاوسـخنمیگویـدوجـانخـودرادرایـنراهنثـار

میکند.
دربسـیاریازکتـبحدیـثوتفسـیراهـلتسـنن)عـالوهبـرشـیعه(
َعِمُلـوا َو آَمُنـوا ِذیـَن

َ
اّل  آیـه»ِإّنَ روایـاتمتعـددیدرشـأننـزول
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کرمنقلشده ا«ازپیامبرا
ً
ْحمُنُوّد اِلحاِتَسیْجَعُلَلُهُمالّرَ الّصَ

استکهنشانمیدهدنخستینباراینآیهدرموردعلینازل
گردیدهاست.

درحدیثیازامامصادقمیخوانیم:کهپیامبردرآخرنماز
خـودبـاصـدایبلنـدبـهطـوریکـهمـردممیشـنیدنددرحـقامیـر

مؤمنانعلیچنیندعامیکرد:
 

َ
َعَظَمة

ْ
 َو ال

َ
َهيَبة

ْ
ُمْؤِمِنيَن َو ال

ْ
َة ِفى ُصُدوِر ال

َ
َمَوّد

ْ
ُهّمَ َهْب ِلَعِلى ال

َّ
»الل

ِذیـَن آَمُنـوا16؛ خداونـدا! 
َّ
 اهَّلُل ِإّنَ ال

َ
ْنـَزل

َ
أ

َ
ُمَناِفِقيـَن ف

ْ
ِفـى ُصـُدوِر ال

محبت على را در دل های مؤمنان بيفكن و همچنين هيبت 

و عظمت او را در دل های منافقان، در این هنگام آيه فوق و آيه 

بعد از آن نازل شد.«

مـادرهمیـنزمـانخودمان،مردانبزرگـیرادیدهایمکهبابندگی
خدابهاوجقلهمحبوبیتنائلشـدهاند.عشـقمتقابلمیانامام
خمینـیوامـتراهرگـزفرامـوشنخواهدشـد؛امـامبهحقیقت
بردلهـاحکومـتمیکـرد.زیـراایشـانبنـدهواقعـیخـدابـودوبـا

ایمانراسخواعمالصالحخودتوانستدلهارابرباید.
محبتبهامامخمینینهتنهاباگذشـتزمانکمرنگنشـد؛
بلکهروزبهروزبیشترگردیدتاجاییکهدرتشییعجنازهآنیارسفر

کرده،میلیونهانفرشرکتکردند.
چراکسـانیکهاهلایمانوعملصالحهسـتند،بهتعبیرحضرت
امیـرالمومنیـنمحبـوبمـردممیشـوندویـابهتـرعـرضکنـم

خدامحبتشانرادردلمؤمنینقرارمیدهد؟
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دریـکجـدولمسـابقهکـهخانههـایعمودیوافقـیدارد،آنگاه
کهخانههایعمودیرادرسـتپرمیکنیدخانههایافقی،خود

بهخوددرستپرمیشود.
گراین خانههایعمودیمسـابقهزندگیما،ارتباطباخداسـت!ا
رابطهعمودیرادرسـتپرکنیم،خانههایافقیمسـابقهزندگی

ما؛یعنیرابطهمابامردمدرستپرمیشود.
ونیزامامحسنعسکریوامامصادقامیرمؤمنانعلی
میفرماینـد:»َمـنَاصَلـَحفیمـاَبیَنـُهَوَبیـَناهلِلَاصَلـَحاهلُلمـاَبیَنـُهو
اِس۱7؛کسیکهبینخودوخدایشرااصالحکند،خداوند َبیَنالّنَ

بیناوومردمرااصالحمیکند.«

ج(محبتومهرورزیبهدیگران
سـومینعاملیکهباعثمحبوبیتافرادمیشـودکهمتأسفانهدر
زندگیهایامروزه،جایشبسـیارخالیاسـت»مهرورزیومحبت

بهدیگران«است.
گـر کـه»محبـت،محبـتمـیآورد«.ا ایـنسـخنمعـروفاسـت
عالقهودوستیخودرانثارکسیکردی،اوهمخواهانودوستدار
تـومیشـود.ازایـنروگفتهانـد:»بـرایکسـیبمیـرکـهبرایـتتـب

میکند.«
امیرالمؤمنینمیفرماید:

18؛ محبـت در سـايه مهـرورزی فراهـم  ُ
ـة َمَحّبَ

ْ
ِد َتكـوُن ال

ُ
ـَوّد

َ
»ِبالّت

مى آيد.«
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د(احسانوخدمتبهدیگران
چهارمیـنعامـلمحبوبیـت،احسـانوخدمتوسـودرسـاندنبه

مردماست:امامعلیمیفرماید:
ْحَسـان19؛ احسـان بـه ديگـران مايـه جلـب  ِ

ْ
ـِة اإل َمَحّبَ

ْ
»َسـَبُب ال

محبت و دوستى است.« 

هـرکـسبـهمـردمنیکـیکنـد،دردلهاجـایمیگیرد؛زیـرامردم،
بندهاحسـانونیکیاندوسرشـتانسـانهاگرایشبهقدردانیاز
صاحبنعمتداردودلبهکسـیمیسـپاردکهازدسـتاوچیزی
گرفتـهباشـدوعشـقکسـیرادرسـینهمیپـروردکـهازاواحسـانو

خیریدیدهباشد.
ازرهگذرنوعدوستیوخدمتصادقانهبهبندگانخدا،میتوان
پرسـیدند: خـدا رسـول از رسـید. دلهـا در محبوبیـت بـه
محبوبترینمردمکیست؟حضرتفرمود:آنکسیکهوجودش

برایمردمسودمندترباشد.20
مـردشـامیتـازهبـهشـهررسـیدهبـودودرکوچههـایمدینـهقـدم
میگذاشـت.اومتوجـهسـواریشـدکـهازدورمیآمـدورهگـذران

سالمشنمودهوبهاحترامشراهبازمیکردند.
مسـافرازآنـانپرسـید:ایـنسـوارکیسـتکـهایـنگونـهگرامیـش

میدارید؟!
گفتند:اوحسنبنعلیبنابیطالبمیباشد.

بـاشـنیدنایـننـام،مـردچهـرهدرهمکشـیدوغضبناکبهسـوی
سـواررفت.مقابلاوایسـتادوشـروعبهسـرزنشنمود.تاتوانسـت
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ناسزاگفتوبدگویینمودوسخنانناروابرزبانجاریساخت.
وقتیکهفحشهایشتمامشـد،امامروبهاونمودهوسـالمش
کـرد!آنـگاهخندیـدوگفـت:ایمـرد!فکـرمیکنـمدراینجـاغریـب
گر گـرازمـاچیـزیبخواهـی،بـهتـوعطـاخواهیـمکـرد.ا هسـتی...،ا
گرنیازی گربرهنهایمیپوشانیمت،ا گرسنهایسیرتمیکنیم،ا
گـرازجایـیرانـدهشـدهایپناهـت داری،بینیـازتمیکنیـم،ا
گرحاجتیخواسـتهباشـیبرآوردهمیکنیم،اینکبیاو میدهیم،ا

مهمانماباش.تاوقتیکهاینجاهستیمهمانمایی...!
مـردشـامیکـهایـنهمـهاحسـانودلجویـیومحبـتراازامـام

مشاهدهکرد،بهگریهافتادوگفت:
شـهادتمیدهـمکـهتـوخلیفـهخـدارویزمیـنهسـتیوخداونـد
بهتـرمیدانـدکـهمقـامخالفـتورسـالتشرادرکجاقـراردهد.من
پیـشازایـن،دشـمنیتـووپـدرترابـهسـختیدردلداشـتم؛اّمـا

کنونتورامحبوبترینخلقخدامیدانم. ا
آنمـرد،ازآنپـسازدوسـتانوپیـروانامـامبـهشـمارآمـدوتـا

هنگامیکهدرمدینهبود،همچنانمهمانآنبزرگواربود.2۱
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َدة«1 ْنُتْم فى  ُبُروٍج ُمَشّيَ
ُ

ك ْو 
َ
َمْوُت َو ل

ْ
ُم ال

ُ
ك

ْ
وُنوا ُيْدِرك

ُ
ْيَنما َتك

َ
»أ

ایجادانگیزه2
روزیعزرائیـلبـهمجلـسحضـرتسـلیمانواردشـدودر
آنمجلـسمـدامبـهیکـیازاطرافیانحضرتنگاهمیکرد!پساز
مدتـیعزرائیـلازآنمجلـسبیـرونرفت.آنشـخصبهحضرت
گفت:اینشخصچهکسیبود؟حضرتسلیمانسلیمان
فرمود:اوعزرائیلبود.آنمردگفت:طوریبهمننگاهمیکرد
گویادنبالمبودتامراقبضروحکند.حضرتسـلیمانفرمود:
کـهوحشـتزدهودسـتپاچهشـدهبـود، االنچـهمیخواهـی؟او
گـرممکناسـتبـرایخالصیمنازدسـتعزرائیل، عـرضکـرد:ا
بـهبـادفرمـاندهیـدمرابـههندوسـتانببرد.حضرتسـلیمان
بـهبـاددسـتوردادتـااوراسـریعبـههندوسـتانببـرد،بـادهـماورابا
سـرعتبهنقطهایازهندوسـتانبرد.درجلسـهبعد،هنگامیکه
حضـرتسـلیمانبـاعزرائیـلمالقـاتکـرد،بـهاوفرمـود:در
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دیـدارقبلـیچـرامـدامبهیکیازهمنشـینانمن،نـگاهمیکردی؟
عزرائیلدرجوابگفت:

آنروزمـنازطـرفخداونـدمأمـوربـودمتـاسـاعاتیدیگـراورادر
هندوسـتانقبضروحکنم،ولیاورااینجادیدموتعجبکردم،

بههندوستانرفتموآنجاپیداشکردموجانشراگرفتم.
خداوندمتعالدرقرآنمیفرماید:

َدٍة3؛  َشـّيَ نُتـْم ِفـى ُبـُروٍج ّمُ
ُ

ك ـْو 
َ
َمـْوُت َول

ْ
ـُم ال

ُّ
وُنـوا ُيْدِركك

ُ
ْيَنَمـا َتك

َ
»أ

گرچـه در كاخ هـای  هركجـا باشـيد، مـرگ شـما را فـرا مى گيـرد؛ ا

بسيار محكم باشيد.«

چهباشیددربرجودرقصروکاخ
چهباشیددرکومهوسنگالخ

بههرجاکهباشیدوهرسازوبرگ
بگیردگریبانتانسختمرگ4

آریمرگهموارهدرپیانسـاناسـتواوتوجهنداشـتهباشـدوبه
مرگفکرنکند،آنگاهکهمرگبهسـراغشآید،غافلگیرمیشـود.
کـهملکالمـوتبـهسـراغعـدهای درقـرآنچنیـنآمـده:زمانـی

میآید،میگویند:
ـُت؛ پـروردگارا! مـرا 

ْ
 َصاِلًحـا ِفيَمـا َتَرك

ُ
ْعَمـل

َ
ـى أ

ّ
َعِل

َ
»َرِبّ اْرِجُعـوِن ل

بازگردانيد، شايد در آنچه از خود به جای گذاشته ام، كار نيكى 

 
َّ

ا
َ
انجـام دهـم.« امـا خداونـد متعال در جوابشـان مى فرمايد: »ك

ـى َیـْوِم ُیْبَعُثـوَن؛ هرگـز 
َ
َزٌخ ِإل َهـا َوِمـن َوَراِئِهـم َبـْر

ُ
اِئل

َ
 ُهـَو ق

ٌ
ِلَمـة

َ
َهـا ك

ّ
ِإَن
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چنيـن نمى شـود! ایـن سـخنى اسـت كـه او به زبـان مى گويد و در 
پى آنان برزخى است تا روزی كه برانگيخته شوند.«5

کیـدیـادمرگ حـالایـنسـؤالپیـشمیآیـدکـهدلیـلایـنهمـهتأ
چیست؟مگرچهتأثیریدرزندگیانساندارد؟

متنومحتوا
آثاریادمرگ

درمنابعدینیبراییادمرگ،آثارمتعددیذکرشـده،برخیازآن
عبارتنداز:

یشه غفلت 1. خشکاندن ر

امامصادقدرروایتیآثاریادمرگراچنینمیشمارند:
ِة 

َ
َغْفل

ْ
ْفِس َوَيْقَطـُع َمناِبَت ال

َ
ـَهواِت ِفى الّن

َ
َمـوِت ُيِميـُت الّش

ْ
ـُر ال

ْ
»ِذك

َهـَوی 
ْ
ْعـاَم ال

َ
ِسـُر ا

ْ
ْبـَع َو َيك  الّطَ

ُ
ْفـَس ِبَمواِعـِد اهَّلِل َو ُيـِرّق

َ
ی الّن َو ُيَقـّوِ

ْنيـا6؛ يـاد مـرگ، خواهش هـای 
ُ

ـُر الّد ِحـْرِص َو ُيَحّقِ
ْ
َو ُيْطِفـىُء نـاَر ال

باطـل را از دل زايـل مى كنـد و دل را بـا وعده هـای الهـى قـوی 

م هـای 
َ
َعل و  مى سـازد  نـازک  را  طبـع  و  مى گردانـد  مطمئـن  و 

هوی وهوس را مى شكند و آتش حرص را فرو مى نشاند و دنيا را 
حقير و بى مقدار مى پندارد.«7 

ازایـنرو،هـرامـرمربـوطبهمـرگ،میتواندعاملبیـداریودوری
فردازغفلتشود.

هیـچگاهنبایـدفرامـوشکنیـمکـهزندگـیمـانفسهایـیاسـتکـه
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شـمردهمیشـودوچـونَنَفسـیبگـذرد،قدمـیبـهمـرگنزدیکتـر
شدهایم.امیرالمؤمنین فرمودند:

»َنَفـُس الَمـرِء ُخطـاُه إلـى أَجِلـِه8؛ َنَفـس انسـان، گام برداشـتن او 

به سوی اجلش است.« 

2. بی میل شدن به دنیا

کـرد،ایشـانبـه ابیعبیـدهازامـامباقـرتقاضـایموعظـهای
عملیتوصیهنمودندکهاثرآنزهددردنیاست:

ِثر 
ْ
ك

َ
با ُعَبيَدَة ا

َ
 يا ا

َ
قال

َ
نَتِفُع ِبِه ف

َ
ِنى ِبما ا

ْ
ث ُت ِلِبى َجْعَفٍر َحّدِ

ْ
ل

ُ
»ق

ْنيا9؛ 
ُ

 َزِهَد ِفى الّد
َّ
َموِت ِال

ْ
َر ال

ْ
ِثر اِلنساُن ِذك

ْ
ْم ُيك

َ
ُه ل

َ
ِاّن

َ
َموِت ف

ْ
َر ال

ْ
ِذك

به امام باقر عرض كردم: چيزی بفرمايد كه از آن سـود برم. 

فرمود: ای ابا عبيده! فراوان مرگ را ياد كن! زيرا هر انسانى آن را 

بسيار ياد كند، نسبت به دنيا بى رغبت مى شود.«

یـادرفیلمهـاوسـریالها کاروانسـرارفتهایـدو بـه کنـون تا آیـا
کاروانسراهارادیدهاید؟دراینمکانهاهرکسیبهکاریمشغول
اسـت.دنیـانیـزچـونکاروانسـراییاسـتکـههـرکسـیمشـغول
کاریاسـتدرآنجـایکـیبـاربـرزمیـنمینهـدودراینجـاکسـیبـه
دنیـامیآیـد،درکاروانسـرایکـیبـارسـفرمیبنـددودردنیـاروزی
تعدادیبارسفربستهوبهدیارباقیمیروند.کسیدرکاروانسرا
خوشـحالاسـتکهایامرابهنیکیسـپریکردهوتوشـهایباخود
داردکـهبـهشـهرودیـارخـودبازگـردد.دردنیـانیـزکسـیخوشـحال
میرودکهتوشهایداشتهباشد.کسیبهکاروانسرادلنمیبندد
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زیـراهمـهمیداننـد،بایـدرفـت،دردنیـانیـزبایـدچنیـنباشـدو
بهاندازهنیازازآناستفادهکرد.

اینخانهکهخانهوبالاست
پیداستکهوقفچندسالاست

چونقامتمابرایغرقاست
کوتاهودرازاوچهفرقاست۱0
کـردندنیـابـهمعنـایدلبسـتگی البتـهخـوباسـتبدانیـمرهـا
وبیرغبتـیبـهدنیاسـت،نـهاینکـهشـخصاصـاًلازدنیـااسـتفاده
نکنـدوبـهفکـرآننباشـد.درروایاتفراوانـیازائمهمعصومین
زیـرا دارنـد؛ و داشـته دوسـت را دنیـا بزرگـواران آن کـه داریـم
میتوانسـتندازآنبـرایآخـرتخـودتوشـهبردارنـدودنیـارامزرعه

آخرتمیدانستند.۱۱
آریحکایتکسیکهبردنیادلبسته،حکایتشخصتشنهای
اسـتکـهآبدریـامیخـوردوهرچـهازآنآبمیآشـامد،سـیراب
نمیشـود.کسـیکـههمیشـهتوجـهبـهمـرگدارد،بیـشازحـدبـه
دنبـالمـالدنیـانمـیرود،بلکـهاوبـهمقـداراندکـیازآنراضـی

کرمفرمودند: میگردد.پیامبرا
ْنيا12؛ مرگ را بسيار ياد 

ُ
ُه َيْزَهُد ِفى الّد

َ
ِاّن

َ
َموِت ف

ْ
ِر ال

ْ
كِثُروا ِمْن ِذك

َ
»ا

كنيد؛ زيرا ياد مرگ از ميل و رغبت به دنيا مى كاهد.«

وها ز 3. کوتاه شدن آر

گاهـیانسـاندراثـرفراموشـیمـرگ،غـرقدردنیـاوامـوردنیـوی
میگرددوبرایآنچههنوزبهدستنیاورده،دردل،آرزویوصال
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مینمایـد؛امـاهـزاردریـغوافسـوسکـهاجـلبهاومهلـتنمیدهد
ومـرگاورادرکامخـودفـرومیکشـدوآرزوهـایدورودرازاورابـه

خانهگورمیبرد!
کنـونبـااعالمیـهفـوتشـخصیروبهروشـدهایدکهاصـاًلفکر آیـاتا
مرگـشراهـمنمیکردیـد؟کسـیکـهچنـدروزپیـشبـااومالقـات
داشـتید،چقـدربرنامـهبـرایزندگـیاشداشـت؟خریـدماشـینیـا
خانـهویـاازدواجفرزندانـشیـاگسـترشمغـازه،سـرمایهگذاریدر

بانکو...هزارانبرنامهونقشهدیگر!
اواصاًلتصورشهمنمیکردکهچندروزبعدمیمیرد؛اماکسیکه
یـادمـرگباشـدوهمیشـهبـهخودشنهیـببزند:فالنی!حواسـت
باشـدتـوروزیازدنیـامـیرویوکارتـوبـهایندنیاختمنمیشـود؛
مـرگتـازهاولراهاوسـتوقطعـًاباچنیناندیشـهای،آرامشپیدا

میکند.
نقـلشـده:اسـامةبـنزیـداززیـدبـنثابـتکنیزکـیبـهبهـایصـد
کرمازاین دیناروبهمهلتیکماهخرید.هنگامیکهپیامبرا
گاهشـدند،فرمودنـد:آیـاازاسـامهدرشـگفتنیسـتیدکـه مسـئلهآ
خریدارتایکماهاسـت؟اسـامهدرازآرزوسـت!بهخداییکهجان
محمـددرقبضـهقـدرتاوسـت،چشـمانمبـههـمنمیخـورد،جـز
اینکـهگمـانمیکنـمپیـشازآنکـهمژههایمبههمرسـد،خداوند
جانـمرابگیـردوچشـمبـازنمیکنم،جزاینکـهگمانمیبرمپیش
ازآنکـهچشـمبـرهـمنهـم،جانـمگرفتـهشـودولقمـهایبـردهـان
نمیگذارم،جزاینکهگمانمیکنم،پیشازآنکهآنرافروبرم،بر

اثرمرگگلوگیرمگردد.سپسفرمود:



49 ویژهنیــــــــــــمهاولماهمبارکرمضـــــــــان

ِذی 
َّ
َموَتـى َوال

ْ
ْم ِمـَن ال

ُ
وا أْنُفَسـك

ُ
ُعـّد

َ
ـوَن ف

ُ
ْنُتـم َتْعِقل

ُ
»َيـا َبِنـى آَدَم إْن ك

َما ُتوَعُدوَن آلٍت َوَما أْنُتم ِبُمْعِجِزیَن13؛ ای فرزندان 
َ
َنْفِسى ِبَيِدِه إّن

گر ِخَرد داريد، خود را در زمره مردگان شـماريد! سـوگند به  آدم! ا

آنكه جانم به دسـت اوسـت! آنچه به شـما وعده داده مى شـود، 

خواهد آمد و شما نمى توانيد ]خدا را[ به عجز درآوريد.«

امامخمینیهمیشهبهخاطرداشتندکهمرگیهموجوددارد
وزندگیبهایندنیاوآرزوهایآنختمنمیشود؛لذافرمودند:»با
دلیآراموقلبیمطمئنوروحیشـادوضمیریامیدوار،بهفضل

خداازمیانبرادرانوخواهرانایمانیبهدیارباقیرهسپارم.«۱4
مگرامامچهفرقیباشاهفراریومزدورداشت؟چراشاهباآن
همهامکاناتازافسـردگیوغصهمرد؟مگرممکناسـتباهوای
صـاف،زندگـیبیدغدغـه،امکاناتوپولکافیو...ازافسـردگی

مردن؟
زیـراشـاهفقـطزندگـیرادرایـندنیـامحـدودمیدانسـتوآنرابـه
بـادفراموشـیسـپردهبـود؛ولـیامـامخمینـیمـرگراآخـردنیـا

نمیپنداشتوهرگزازآنغافلنبود.
بسـیارروشـناسـت،انسـانیکههموارهدریادمرگباشد،هیچگاه
عملیانجامنمیدهدکهدرقیامتنتواندپاسـخگویآنباشـدو
بدینسبب،عذابالهیرابرخودهموارسازد؛بلکهآرزوهاراکوتاه
نموده،سعیدرطاعتوبندگیخداخواهدداشتتابهشتالهی

راجایگاهخویشقراردهد.
کـهآرزونداشـتنبـهمعنـاینداشـتنامیـددر بایـدتوجـهداشـت
زندگـینیسـت؛بلکـهامیـدداشـتن،همـانچیـزیکـهانسـانرااز
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غازدنیا افسردگیدورمیکند.انسانباامیدزندهاستونبایدفار
شـود؛بلکـهبایـدبهترینهـایحـاللرابـاکاروتـالشوکوشـشبـه

دستآورد.
آریعالـمآخـرت،سـراییـومالحسـاباسـتکـهانسـانهابیـدار
شـدهودسـتتهـیخـودرامیبیننـدوبـراسـاسآیـاتقـرآنکریـم
بـهمؤمنیـنمیگوینـد:»نظـرىبـهمابیفکنیـدتاازنورشـماپرتوى
برگیریـم!«بـهآنهـاگفتـهمیشـود:بـهپشـتسـرخـودبازگردیـدو
کسـبنـورکنیـد!درایـنهنگامدیوارىمیانآنهازدهمیشـودکه
درىدارد،درونـشرحمـتاسـتوبرونـشعـذاب!آنهـاراصـدا
میزننـد:مگـرمـابـاشـمانبودیـم؟!میگوینـد:آرى،ولـیشـماخود
رابـههالکـتافکندیـدوانتظـارکشـیدید،و)درهمـهچیـز(شـّكو
تردیدداشتید،وآرزوهاىدورودرازشمارافریبدادتافرمانخدا
فرارسید،وشیطانفریبکارشمارادربرابر)فرمان(خداوندفریب

داد!
پـسامـروزنـهازشـمافدیـهاىپذیرفتـهمیشـود،ونـهازکافـرانو
جایگاهتـانآتـشاسـتوهمـانسرپرسـتتانمیباشـدوچـهبـد

جایگاهیاست.«۱5
بنابرایـنبایـدبـرایدنیـاورفـعنیازهایآنتالشکرد؛امادلبسـته
بـهدنیـاومتعلقـاتآننشـد،ویکـیازاموریکهدلبسـتگیبهدنیا

راازذهنانسانپاکمیکند،یادمرگاست.

4. انگیزه سازی برای انجام اعمال صالح

یکـیدیگـرازآثـاریادمرگ،انگیزهسـازیبرایانجاماعمالصالح
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اسـت.وقتـیمـابدانیـمبـهزودیطومـارزندگـیمـابرچیـدهخواهد
شـدوبایدبارسـفرببندیم،درنتیجهبهدنبالتوشـهسـفرخواهیم

رفت.
بهترینمحّرکآدمیبرایانجامدادنکارهاینیکوپسندیده،
»یـادمـرگ«اسـت.انسـانیکـهسـفرخـودبهسـویعاَلـمآخـرترا
نزدیـکمیبینـد،توشـهالزمرابـرایایـنسـفرابـدیوپرحادثـه
تدارکمیبیندوچهتوشهایبهترازپارساییوبندگیمخلصانه!
حضـرتعلـیبارهـابـهرابطـهمیـانیـادمـرگوانجـامدادن
اعمـالصالـحاشـارهکردهاسـت،درنهجالبالغـهمیخوانیم:»خدا
رحمـتکنـدآنکسـیراکـهپیـشازفـرارسـیدنمـرگ،خویـشرا

آمادهکندوازاعمالنیک،توشهایبرایآخرتبرگیرد.«۱6
آنحضرت،درجایدیگریاولیایخداراچنینوصفمیکند:

بـاَدُروا الَعَمـل17؛ پايـان زندگـى را نزديـک 
َ
 ف

َ
َجـل

َ
ُبوا ال »َو اْسـَتْقَر

شمرده و اعمال نيک، انجام داده اند.«

درحدیثدیگرینیزفرمودند:
َخيـراِت18؛ آن كسـى كـه منتظـر 

ْ
ـى ال

َ
»َمـِن اْرَتَقـَب الَمـْوَت سـاَرَع ِإل

مرگ باشد، به سوی اعمال نيک شتاب مى گيرد.«

یادمـانباشـدهمیشـهبـهیـادمـرگباشـیم،بـرایخودمـانازحـاال
فاتحـهبفرسـتیموبـااعمـالصالـح،بـاگرهگشـاییازکاردیگـران،
بـاگرفتـندسـتجوانـانوآسـانگیریدرازدواجآنهـایـاوصیـت
کردنبهثلثاعمالجهتموقوفاتوهزارانکارارزشمنددیگر.
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ایکهدستتمیرسدکاریبکن
پیشازاینکزتونیایدهیچکار

5. افزایش آستانه تحّمل در گرفتاری ها

گرهمیشهبهیادداشتهباشیمکهباالخرهبایدبمیریم،هیچوقت ا
ازکمبودهـایزندگـیخـودعجـزونالـهنمیکنیـم؛ودرهـرصـورت
کرخداونـدهسـتیم.یادمـانباشـیدبـزرگبـررویدیـواردلمان شـا
بنویسـیم»ایـننیـزبگذرد«اینطورهرگزناخوشنمیشـویم؛زیرا
تمـامایـنداراییهـایدنیـاراموقـتوازبیـنرفتنـیمیدانیـم.
همچونشهداکهدلبههیچچیزدنیانبستندوخداآنهارابرای

خودشبرد.
شـهداهرگزازعاقبتکارهایسـختدرجبههمثلگرمایشـدید
هـواویـاسـرمایشـدیدزمسـتانونخـوردنآبوغـذادرچنـدروز
شـکایتنمیکردنـدوصبـوربودنـد.آنچـهتحّمـلسـختیهای

اینچنینیرابرایآنهاآسانمیکرد،یادمرگوشهادتبود.
کرمفرمود: پیامبرا

ُمِصيبات19؛ هر كه دل از دنيا 
ْ
ْيِه ال

َ
نيـا هاَنْت َعل

ُ
»َمـْن َزِهـَد ِفـى الّد

بركند، مصيبت های آن بر او آسان مى شود.«

یـادکـردنپیوسـتهوبهانـدازهمـرگسـببمیشـود،ارزشواقعـی
دنیـابـرانسـانآشـکارشـودوبدیـنترتیـب،ازتوجـهزیـادخـودبـه
دنیـاوامـوردنیایـیبکاهـد.چنیـنفـردی،دربرابـرسـختیهاو
مصیبتهـایزندگـیاسـتقامتبیشـتریازخـودنشـانمیدهـدو
کاستیهاوکمبودهایمادیرابهراحتیتحّملمیکند.حضرت
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علیدراینبارهمیفرماید:
كـه  يـِه20؛ هـر 

َ
نيـا َعل

ُ
ْمـُر الّد

َ
َر الَمـوَت َبيـَن َعيَنيـِه هـاَن أ »َمـْن َصـّوَ

مرگ را ميان دو چشـمش مجسـم سـازد، كار جهان بر وی آسـان 

مى شود.«

بایدتوجهداشـتهباشـیمکهروزیجسـدبیجانما،رویدسـتان
مـادران، پـدران، فرزندانمـان، میشـود؛ تشـییع عزیزانمـان
کـهمیشـناختیم.ایـن همسـران،همسـایههاوهمـهآنهایـی
آدمهـافقـطتـالـبگـورمـاراهمراهـیمیکنند،تـازهمـاراجنازههم
گربرایآنسـاعتیکهصورتما خطابمیکنند.ایوایبرما!ا

رابرخاکقبرمیگذارندومیروند،کارینکردهباشیم!
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ُمْؤِمناِت 
ْ
غاِفاِت ال

ْ
ُمْحَصناِت ال

ْ
ذیَن َيْرُموَن ال

َّ
»ِإّنَ ال

ُهْم َعذاٌب َعظيٌم«1
َ
ِخَرِة َو ل

ْ
ْنيا َو اآل

ُ
ِعُنوا ِفى الّد

ُ
ل

ایجادانگیزه2
یسـعبـنحمـزهمیگویـد:خدمـتامـامرئـوفحضـرتعلـیبـن
کـه موسـیالرضابـودم،جمعیـتزیـادىهـمحضـورداشـتند
ازمسـائلدینـیحـاللوحـرامسـؤالمینمودنـد،درایـنهنـگام
مردىبلندقدوگندمگونواردشد،پسازسالمعرضکرد:یابن
رسـولاهلل!مردىازدوسـتدارانشـماوپدرانواجدادتانهسـتم،
ازسـفرحـجبـرمیگـردم،مقـدارىپـولبـراىبازگشـتبـهوطنـم
داشتمکهگمشدهاست.ازشماتقاضادارممراکمکیبفرمائیدتا
بـهشـهرخـودبرگـردم،چـونخداوندنعمـترابهمنارزانیداشـته
)وثروتمنـدم(صدقـهبـهمـننمیرسـدآنمبلـغراازطـرفشـمادر

آنجاصدقهمیدهم.
حضـرتفرمودنـد:بنشـینخـداتـورابیامـرزد،آنـگاهبامردمشـروع
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کمکـممـردم بـهصحبـتنمـودوجوابهـایآنهـارادادنـدتـا
رفتنـدومتفـّرقشـدند،مـنوسـلیمانجعفـرىوخثیمـهبـاآنمـرد
باقـیماندیـم.آنحضـرتفرمودند:اجـازهمیدهیدوارد)اندرون
خانه(شـوم؟سـلیمانعرضکرد:بفرمائید.حضرتبلندشـدندو
بـهحجـرهایرفتنـدوبعـدازچنـددقیقـهازپشـتدرفرمودنـد:»آن
مردمسـافرخراسـانیکجاسـت؟«مردخراسـانیبرخاسـتوگفت:
»اینجاهسـتم.«امامازباالیدردسـتشرابهسـویمسافردراز
کـردوفرمودنـد:»ایـنمقـداردینـاررابگیـروخرجـیراهخـودرابـاآن
تأمینکنواینمبلغمالخودتباشد.دیگرالزمنیستازناحیه
بـروکـهنـهتومـراببینیونه مـن،معـادلآنراصدقـهبدهـی،حـاال

منتوراببینم.«
مسـافرخراسـانیپـولراگرفـتورفـت.سـلیمانبـهامـامرضـا
عـرضکـرد:فدایـتشـوم،بـهایـنمـردکمـککـردیومهربانـی
فرمودی؛ولیچراوقتیمیخواسـتیدبهمسـافرپولبدهید،خود

رانشانندادیوخودراپشتدرپنهاننمودی؟
امامرضادرپاسخفرمودند:

ـَؤاِل ِفـى َوْجِهـِه ِلَقَضاِئـى َحاَجَتـه ؛ از آن   الّسُ
َّ

ل
ُ
َرى ذ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ـة

َ
»َمَخاف

ترسـيدم كه چون حاجتش را برآوردم، شـرمندگِى درخواسـت را 

در چهره او ببينم.«

بعدحضرتیکبیتشعریراخواندند:
ً

َب َحاَجة
ُ
ْطل

َ
 ِل

ً
َمتى آِتِه َیْوما

ْهِلى َو َوْجِهى ِبَماِئِه3
َ
ى أ

َ
َرَجْعُت ِإل
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هـرگاهپیـشاوبـراىدرخواسـتمـیروم،بهسـویخانـوادهخـود
برمیگردمبااینکهآبرویمحفظشدهاست.

کیـدآموزههـایدینـیقـرار یکـیازمهمتریـنمسـائلیکـهمـوردتأ
کمتـربـهآنتوجـهمیشـودو گرفتـه؛ولـیمتأسـفانهدرزمانـهمـا
بهراحتـیوبـهارزانـیبرخـیافـرادآنرامیفروشـندوچـوبحـراج
بـهآنمیزننـد؛موضـوع»حفـظآبـرویخودودیگران«هسـت.ما
بهعنـوانیـکمسـلماننسـبتحفظآبـروخودودیگـرانتکالیفی

داریم.

متنومحتوا
کیدشدهاست: درمنابعدینبرحفظآبرویدوگروهتأ

الف(حفظآبرویخود
آبـروازجملـهمسـائلیاسـتکـهبهعنـوانیـكارزشواقعـیبـراى
انسانهاوجودداردوشخصکریموبزرگوارهرگزراضیبهریخته
شـدنآبـرویخـودنمیشـودوحفـظآبـرویکیازوظایفهرانسـان
عاقلـیاسـت.اسـتادشـهیدمرتضـیمطّهـرىمیفرماینـد:»کسـی
حـقنـداردآبـروىخودشراجلوىمـردمبریزد،بگویدمالخودم

است،دلممیخواهدآبرویمرابریزم،بهشماچهکار!«4

آبیاستآبروکهنبایدبهجویباز
ازتشنگیبمیرومریزآبرویخویش
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روایاتحضرتعلیدربارهریختنآبرو:
كـه آبـروى خـود را به رايـگان  كسـى  5؛ 

َّ
ل

َ
 ِعْرَضـُه ذ

َ
ل

َ
 1. »َمـْن َبـذ

بدهد، خوار گردد.«

 ِعْرَضـُه6؛ از پسـتى 
َ

ل
ُ

ـُه َو َیْبـذ
َ
 مال

ُ
ُجـل ْن َيُصـوَن الّرَ

َ
ـْؤِم ا

ُّ
2. »ِمـَن الل

و لئامـت مـرد اسـت كـه مـال خـود را نگـه دارد و آبـروى خـود را 

خرج كند.«

امـامصـادقدرروایتـی،انسـانهاییراکـهدرجهـتحفـظآبرو
واداىَدیـنخـودوکمـكبـهاقـواموبستگانشـانکارنمیکننـد،

افرادىبیفایدهوبیارزشمعرفیکردهومیفرماید:
 ِبِه َوْجَهُه  

َ
ّف

ُ
َيك

َ
ٍل ف

َ
َمـاِل ِمْن َحـا

ْ
 ُيِحـّبُ َجْمـَع ال

َ
 َخْيـَر ِفيَمـْن ل

َ
»ل

 ِبِه َرِحَمه 7؛ كسى كه نمى خواهد از راه 
َ

َو َيْقِضَى ِبِه َدْيَنُه َو َيِصل

حـال مالـى را فراهـم كنـد كـه با آن آبـروى خود را حفظ نمايد و 

دينش را ادا كند و صله رحم را به جا آورد، خيرى در او نيست.«

امـاازمنظـرامیرالمؤمنیـنکسـیکـهآبـرویخـودراحفـظکنـد،
انسانیبزرگومحترمبهحسابمیآید:

كنـد،  كـه آبـروى خـود را حفـظ  كسـى  ـَر8؛ 
َّ
»َمـْن صـاَن ِعْرَضـُه َوق

بزرگ و محترم گردد.« 

یـاحضـرتنشـانهبزرگـییـکانسـانراخـرجمالـشبـرایحفـظ
آبروشمیدانندومیفرمایند:

ـُه َو َيُصـوَن ِعْرَضـُه9؛ از بزرگـى و 
َ
 مال

ُ
ُجـل  الّرَ

َ
ل

ُ
ْن َیْبـذ

َ
ْبـِل ا

ُ
»ِمـَن الّن

ارجمنـدى مـرد اسـت كـه مـال خـود را خـرج كند و آبـروى خود را 

حفظ كند.«
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ب(حفظآبرویدیگران
اینقسمازحفظآبروبهمراتبمهمترازبخشاولمیباشد.

نقلشده:امیرمؤمنانعلیمقدار5وسق)هروسقحدودیک
بارشـتر(خرمابرایمردیفرسـتاد.آنمردشـخصیآبرومندبودو
ازکسیتقاضایکمکنمیکرد.شخصیدرآنجابود،بهعلی
گفـت:»اوکـهتقاضـایکمـکنکـرد،چـرابرایشخرمافرسـتادی؟

بهعالوهیکوسقبرایاوکافیبود.«
امیرمؤمنانعلیبهاوفرمودند:»خداوندامثالتورادرجامعه
گرمنآنچهراکه مازیادنکند،منمیدهم،توبخلمیورزی!؟ا
موردحاجتاوسـت،پسازدرخواسـتشبهاوبدهم،چیزیبهاو
نـدادهام،بلکـهقیمـتآبرویـیراکهبهمنداده،بهاودادهام؛زیرا
گرصبرکنمتااودرخواستکند،درحقیقتاوراوادارکردهامکه ا
آبرویـشرابـهمـنبدهـد،رویـیکـهدرهنـگامعبـادتوپرسـتش

خدایخودوخدایمن،بهخاکمیسایید.«۱0
آبرووحیثیتمردمچیزیاستکهدرقرآنبسیارگرانبهحساب

میآیدودرمیانمابسیارارزان!
کـردهو کوبنـدهآغـاز خداونـدمتعـال،سـورههمـزهرابـاتهدیـدى
میفرماید:»واىبرهرعیبجویمسـخرهکنندهاى!آنهاکهبا
نیشزبانوحرکات،دسـتوچشـموابرودرپشـتسـروپیشرو،
دیگرانرااسـتهزاءکرده،یاعیبجوییوغیبتمیکنند،یاآنها

راهدفتیرهاىطعنوتهمتقرارمیدهند.
ازآنجاکهآبرووحیثیتاشخاصازنظراسالمبسیارمحترماست
وهرکارىکهموجبتحقیرمردمگرددگناهبزرگیاست،خداوند
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مهربان،اینسورهرالحنتهدیدوکوبندهآغازکردهاست.
کـرمدربـارهریختـنآبـرویدیگـرانهشـداردادهو پیغمبـرا

میفرمایند:
اس 11؛ ذليل ترین مردم كسـى اسـت كه 

َ
َهاَن  الّن

َ
اِس  َمْن  أ

َ
  الّن

ُ
ل

َ
ذ

َ
»أ

به مردم توهين كند.«

آنحضرتدرحدیثدیگریفرمودند:
ْرَصَد ِلُمَحاَرَبِتى12؛   

َ
َقْد أ

َ
 ف

ً
َهاَن  ِلى َوِلّيا

َ
ى َمْن أ

َ
 اهَّلُل َتَباَرَك َو َتَعال

َ
ال

َ
»ق

از  دوسـتى  كـس  هـر  اسـت:  فرمـوده  تبارک وتعالـى  خداونـد 

دوستان مرا خوار كند، در كمين جنگ با من نشسته است.«

امامباقروامامصادقفرمودند:
یِن  ـى الّدِ

َ
 َعل

َ
ُجـل ْن ُیَواِخـَى الّرَ

َ
ْفـِر أ

ُ
ك

ْ
ـى ال

َ
َعْبـُد ِإل

ْ
ـوُن ال

ُ
ـَرُب َمـا َيك

ْ
ق

َ
»أ

13؛ نزديكتریـن  ً
َفـُه ِبَهـا َیْومـا ِتـِه ِلُيَعّنِ

َّ
ْيـِه َعَثَراِتـِه َو َزل

َ
ُيْحِصـَى َعل

َ
ف

حالتـى كـه بنـده بـه كفـر دارد، اينسـت كـه بـا مردى عقـد برادرى 

در دین بسـته باشـد و لغزش ها و خطاهاى او را شـماره كند كه 

روزى او را به آن ها سرزنش كند.«

کـهتعیینکننـدهسـبکزندگـی کلیدیتریـنآیـاتقـرآن یکـیاز
مسـلمانهسـتوبرخـیمصادیقآبروریزیرابیـانمیکند،آیات
یازدهـمودوازدهـمسـورهحجـراتاسـت.درایـنآیـاتچنـدگنـاه
کلیـدیمطرحشـده:مسـخرهکـردنهمدیگـر،عیبجوییولقب
زشـتدادن،گمـانبـد،تجسـسوغیبـتکـردناشـارهوآنهـارا
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ممنوعاعالممیکند.
درآیـهیازدهـمازعوامـلاختـالفافکـندربیـنمسـلمانان،مثـل
بدگمانی،تجّسس،مسخرهکردنوعیبجوییولقببددادن،
نهیکردهودرآیهدوازدهمظنوگمان،تجسسوغیبترامطرح
میکندکهگمانبدسرچشـمهتجسـسوتجسسموجبافشاى
گاهیبراینامورسببغیبتمیشودکه عیوبواسرارپنهانیوآ
اسـالمازمعلولوعلتهمگینهیکردهاسـت.سـپسبرایاینکه

زشتیوپستیغیبترانشاندهد،مثالیزدهومیفرماید:
ِرْهُتُمـوه؛ آيـا 

َ
ك

َ
 ف

ً
خيـِه َمْيتـا

َ
ْحـَم أ

َ
ل  

َ
ل

ُ
ك

ْ
َيـأ ْن 

َ
أ ـْم 

ُ
َحُدك

َ
أ  ُيِحـّبُ 

َ
»أ

گوشـت بـرادر مـرده خـود را  كـه  هيچ يـک از شـما دوسـت دارد 

كراهـت  بخـورد؟! »فكرهتمـوه« به يقيـن همـه شـما از ایـن امـر 

داريد.«

المیـزانمیفرماینـد: ارزشـمند تفسـیر عالمـهطباطبایـیدر
»غیبـتدرحقیقـتابطـالهویـتوشـخصیتاجتماعـیافـرادى
استکهخودشانازجریاناطالعیندارندوخبرندارندکهدنبال

سرشانچهچیزهاییمیگویند.«۱4
آبـروىبـرادرمسـلمانهمچـونگوشـتتـناواسـتوریختـناین
آبـروبهوسـیلهغیبـتوافشـاىاسـرارپنهانـیهمچـونخـوردن
گوشتتناواستوتعبیربه»مرده«بهخاطرآناستکه»غیبت«
درغیابافرادصورتمیگیرد،کههمچونمردگانقادربردفاعاز
خویشتننیستندواینناجوانمردانهترینستمیاستکهممکن

استانساندربارهبرادرخودروادارد.۱5
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انسـانچهـارسـرمایهداردکـههمـهآنهـابایـددردژهـاىقانـون
باشـد: محفـوظ و گیـرد قـرار دیگـران« آبـروی حفـظ »ضـرورت

»جان«،»مال«،»ناموس«و»آبرو«.
بـراسـاسآموزههـایدینـی،آبـرووحیثیـتافـرادهمچـونمـالو
جـانآنهـااسـت؛بلکـهازبعضـیجهـاتمهمتـراسـت!اسـالم
میخواهددرجامعهاسالمیامنیتکاملحکمفرماباشد،نهتنها
مردمدرعملوبادستبهیکدیگرهجومنکنند،بلکهازنظرزبان

مردموازآنباالترازنظراندیشهوفکرآناننیزدرامانباشند.
پیامبرگرامیدرحدیثیمیفرماید:

ـُه َو ِعْرُضـُه؛ هـر 
ُ
ُمْسـِلِم َحـَراٌم َدُمـُه َو َمال

ْ
ـى ال

َ
ُمْسـِلِم َعل

ْ
 ال

ُّ
ل

ُ
»ك

مسلمانى خون، مال و آبرويش بر مسلمان ديگر، حرام است.« 

ِعـْرض 16؛ 
ْ
 ال

ُ
 َتَنـاُول

ُ
ِغيَبـة

ْ
بعـد حضـرت در ادامـه مى فرماينـد: »ال

غيبت آبرو را مى برد.«

بودبیگمانبرمسلمانحرام
هرآنچیزهرمسلمایشادکام

چهعرضوچهمالوچهجانوچهخون
کهازراهحقنیستمؤمنبرون۱7

درمقابـلپیامبـراسـالمبـهکسـیکـهازآبـرویمؤمـندیگـری،
وقتیازاوغیبتمیشوددفاعکندبشارتدلچسبیدادهاست:
ْن 

َ
 أ

َّ
ى اهَّلِل َعّزَ َو َجل

َ
 َعل

ً
اَن َحّقـا

َ
ِغيَبـِة ك

ْ
ِخيـِه ِبال

َ
 َعـْن ِعـْرِض أ

َ
»َمـْن َرّد

ِخيِه 
َ
 َعْن ِعْرِض أ

َ
 َمْن َرّد

ً
ْيضا

َ
 ص أ

َ
ال

َ
ِقَياَمِة َو ق

ْ
 َعْن ِعْرِضِه َیْوَم ال

َ
َيُرّد
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ار18؛ هر كس از آبروى 
َ
ْن ُيْعِتَقُه ِمَن الّن

َ
ى اهَّلِل أ

َ
 َعل

ً
اَن َحّقا

َ
ِغيَبِة ك

ْ
ِبال

برادر مسلمانش وقت غيبت، دفاع كند، بر خداوند لزم است 

كـه در روز قيامـت از آبـروى او، دفـاع كنـد؛ و نيـز فرمـود: هـر كس 

از آبـروى بـرادرش بـه هنـگام غيبـت او، دفـاع كند، حق اسـت بر 

خدا كه او را از آتش دوزخ آزاد كند.«

درروزقیامتیکهبهتعبیرقرآنمیفرماید:
راِئُر19؛ روزى كه اسرار پنهان، آشكار مى شود.« ى الّسَ

َ
»َیْوَم ُتْبل

گـرکسـیفقـطقصـدآبروریـزیداشـتهباشـدو بـراسـاسآیـهقـرآنا
دوسـتداشـتهباشـد،آبـرویدیگـریرابریـزیگرچـهآبـرونریـزد؛

دوستداشتنهمگناهکبیرهاست!
اٌب 

َ
ُهْم َعذ

َ
ِذیَن آَمُنوا ل

َّ
 ِفى ال

ُ
َفاِحَشة

ْ
ْن َتِشيَع ال

َ
وَن أ ِذیَن ُيِحّبُ

َّ
»ِإّنَ »ال

ِخـَرِة20؛ كسـانى كه دوسـت دارند زشـتى ها در 
ْ

ْنَيـا َواآل
ُ

ِليـٌم ِفـى الّد
َ
أ

كـى بـراى آنـان در  ميـان مـردم باايمـان شـيوع يابـد، عـذاب دردنا

دنيا و آخرت است.«

بنابرایـنکسـیکـهازضایـعشـدنیـكمسـلمانیلـذتبـرد؛همین
کیبرایاودرپیدارد. عالقهاشعذابدردنا

درروایـاتآبـرویمؤمـنبـامقدستریـنسـرزمین،یعنـی»کعبـه
مکرمـه«کـهقبلـهگاهمسـلمانانونمازگزاراناسـت،مقایسـهشـده
کردنـدو کعبـهنـگاه اسـت.روایـتشـدهحضـرترسـولبـه
فرمودنـد:»مرحبـابـهتـواىکعبه!چهاندازهبزرگهسـتیودرنزد
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خداونـدارجواعتبـاردارى،بـهخداونـدسـوگندحرمـتمؤمـنازتو
بزرگتـراسـت،خداونـدتـوراازیـكچیـزحرامکـردهدرصورتیکهاز
مؤمـنسـهچیـزراحـرامنمـوده،مالـش،جانـشوسـوءظننسـبت

بهاو.«2۱
کعبـهحـراماسـت؛ کـهتخریـبواهانـتبـه بنابرایـنهمانطـور
تخریبچهرهمؤمنواهانتبهاونیزحراماسـت.واقعًاچهکسـی
بـهخـودجـرأتمیدهـدکعبـهراخرابیـابهآناهانتکنـد؟آیاجز
جبارانـیماننـدیزیـدکـهحکـمتخریـبوآتـشزدنکعبـهراصـادر
کـرد،کسـیچنیـنجسـارتیرادارد؟پـسچگونهاسـتکـهباوجود
باالتـربـودنحرمـتمؤمـنازحرمـتکعبهبهآسـانیمـوردتوهین،
تخریبوجسارتقرارمیگیردوآبرویمسلمانبهسادگیریخته

میشود؟!
زکریایاشعریقمییکیازمؤمنانیاستکهازطرفامامرضا
مأمـورمیشـودتـادرمیـانمـردمقـمبـهامـرتبلیـغبپـردازد.بعـداز
مدتیاوازوجودبرخیمسائلدرمیانمردماندوهگینمیشود.
روزیبرایکسـباجازه،خدمتامامرضارسـیدوعرضکرد،
مـنقصـددارمازمیـانخانـدانواهلقمبیرونرفته،آنانراترک

گویم؛زیراافرادناداندرمیانایشانزیادشدهاند.
امامرضادرپاسخبهاینمؤمنواقعیفرمودند:

ْهِل َبْغَداَد 
َ
ُع َعْن أ

َ
َما ُيْدف

َ
ـُع  َعْنُهْم  ِبَك  ك

َ
ـَم  ُيْدف

ُ
  ق

َ
ْهـل

َ
ـِإَن  أ

َ
 ف

ْ
 َتْفَعـل

َ
»ل

كار را نكـن و از قـم مهاجـرت ننمـا، زيـرا  َحَسـِن22؛ ایـن 
ْ
ِبـى ال

َ
ِبأ

خداونـد به واسـطه وجـود تـو بـا و عـذاب را از خانـدان تو و اهل 

قم دفع مى كند، چنانچه به وجود پدرم امام كاظم شر و با 
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را از اهل بغداد دور ساخته است.«

کـهبرکـت بـاریمؤمـنتـاانـدازهایمیتوانـدارزشداشـتهباشـد
وجـودیاوهمچـونبرکـتوجودامامکاظمدرمیانقومخود

شود؛کهبهبرکتآنهاعذابازاهلیکشهربرداشتهشود.
پسهموارهحرمتمؤمنرانگهدارید؛زیرامؤمنکسـیاسـتکه

خداوندمدافعاواست:
ذیَن ءاَمنوا23« و مؤمن كسى است  كه رسول 

َّ
»ِاّنَ اهَّلَل ُيداِفُع َعِن ال

ُه ِعْرُضُه َو 
ُّ
ل

ُ
ُمْؤِمُن  َحـَراٌم ك

ْ
خـدا دربـاره اش فرمـوده اسـت: »ال

ـُه َو َدُمـه 24؛ مؤمـن همه چيـزش، آبـروی او مـال او و خـون او 
ُ
َمال

حرام )محترم( است.«
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ٍة ُمْعِرُضوَن«1
َ
ْفل

َ
اِس ِحساُبُهْم َو ُهْم فى غ

َ
َتَرَب ِللّن

ْ
»اق

ایجادانگیزه2
کیـددیـناسـالمتیرانـدازیاسـت. یکـیازورزشهـایمـوردتأ
مالحظـه و رعایـت کـه دارد تکنیکهایـی و آداب تیرانـدازی
کنـد.درمسـابقات کمـک آنمیتوانـددراصابـتتیـربـهسـیبل
تعـدادیتیـربـهعنـوان»قلقگیریاسـلحه«به تیرانـدازیمعمـواًل
افراددادهمیشـودتامیزانخطایاسـلحهراسـنجیدهوسـپسبر
گـردرقلقگیریحتی اسـاسآنتیرهـایبعـدیرابـههدفبزند.ا
یـکتیـررابـدوندقـتشـلیککننـد،تیرانـدازیدقیقـیصـورت
نخواهـدپذیرفـت.آنـانکـهحسـابگرهسـتندهیچیـکازتیرهـارا
هـدرنـدادهوازفرصـتپیـشآمـدهنهایـتاسـتفادهرامیکننـد
وعـدهایبیهـدفوفقـطبـاهـدفسـرگرمیوتفریـحشـلیک
میکننـد.آنچـهدرنـگاهایـنافـرادمهـممیباشـد،تعـدادتیـری
اسـتکـهازلولـهتفنـگخـارجمیشـودومهـمنیسـتچنـدتیـربـه
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هدفاصابتکند.آنانکهباحسـابگریشـلیککردهاند،بااقتدار
پـایسـیبلرفتـهوتیرهـایاصابـتکردهرامیشـمارند؛امـاآنانکه
بیهدفوبدونحسابگریشلیکنمودهاند،ازرفتنپایسیبل
واهمهدارند.آنگاهکهتیرهاتماممیشـودوآخریننفرتفنگشرا
برزمینمیگذارد،همهانسانهابهکنارسیبلمیروندوشمارش

واندازهگیریآغازمیگردد.
عالـمدنیـاهـممحلـیاسـتکـههمـهآدمهـادرآنبهسـویسـیبل
مشـخصیتیـرمیاندازنـدوتـاآخریـنفـردازعالـمدنیـانـرود،عالـم

آخرتشروعنمیشود.
کـهازرویحسـابگریتیـرمیانداختهانـدفکـر برخـیازافـرادی
میکننـد،چنـدتیرشـانبـههـدفخـوردهاسـت؛امـاوقتـینزدیـک
سـیبلمیرسـند،تازهمتوجهمیشـودکهخبرینیستتاچهرسد
بـهانسـانهاییکهبیحسـابتیـرانداختهانداینافـرادبازندگان

واقعیهستند.
درعالـمآخـرتتـرازویعـدلالهـینهـادهشـدهوبـادقـتخاصـی،
اعمـالبنـدگانحسابرسـیمیشـود؛امـاعـدهایازایـندادگاهو
حسابرسـیغاقـلهسـتندوآنرابـهفراموشـیسـپردهاند.ایـن
ازآن کـهانسـانهایمؤمـن لحظـاتچنـانوحشـتناکاسـت

میترسند،تاچهرسدبهافرادیکهازآنغافلبودهاند.

متنومحتوا
غفلتیعنیآدمیاسـتعدادشراازدسـتبدهدوازشـرایطموجود

بهخوبیبهرهنبرد.
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قرآنکریممیفرماید:
وٌب ل َيْفَقُهوَن 

ُ
ل

ُ
ُهْم ق

َ
ْنِس ل

ْ
ِجِنّ َو ال

ْ
 ِمَن ال

ً
َم كثيرا َنا ِلَجَهَنّ

ْ
َرأ

َ
َقْد ذ

َ
»َو ل

ُهْم اذاٌن ل َيْسـَمُعوَن ِبها اُولِئک 
َ
ْعُيـٌن ل ُیْبِصـُروَن ِبهـا َول

َ
ُهـْم ا

َ
ِبهـا َو ل

ـوَن3؛ كثيـری از جـّن و 
ُ
غاِفل

ْ
 اُولِئـک ُهـُم ال

ُّ
َضـل

َ
 ُهـْم ا

ْ
ْنعـاِم َبـل

َ
كال

انـس را )گويـا( بـرای جهنـم آفريديـم؛ )زيـرا( اينـان قلـب دارنـد، 

ولـى )حقایـق را( نمى فهمنـد؛ و چشـم دارند، ولـى نمى بينند )كه 

سرانجام نافرمانى خدا چيست( و گوش دارند ولى نمى شنوند؛ 

كـری مى زننـد( اينـان همچـون چهارپايـان بلكـه  )و خـود را بـه 

گمراه ترنـد؛ آن هـا غافل انـد. )و غفلتشـان از شـنيدن و ديـدن 

انسانى و تفكر محرومشان كرده است.«

منظـورازغفلـتمیتوانـداعـمازغفلتازخـدا،غفلتازآیاتخدا،
یـاغفلـتازآخـرت،باشـد.یـابـهتعبیـردیگـر،غفلـتازهـرآنچـهکه

انسانرا،بهسویکمالمیبرد:
ـوَن4؛ بسـياری از مـردم از 

ُ
َغاِفل

َ
ـاِس َعـْن آَياِتَنـا ل

َ
 ِمـَن الّن

ً
ِثيـرا

َ
ِإّنَ ك »َو

آيـات و نشـانه های مـا غافل انـد.« يـا غفلـت از حسابرسـى روز 

اِس 
َ
َتَرَب ِللّن

ْ
قيامـت كـه خداونـد متعال در قرآن مى فرمايـد: »اق

ـٍة ُمْعِرُضـوَن5؛ مـردم بـا وجـود نزديكـى 
َ
ْفل

َ
ِحسـاُبُهْم َو ُهـْم فـى غ

حسابشان و روز حساب، در غفلت از آن به سر مى برند.«

آیـادردیباالتـرازایـناسـتکـهمـابـهفکرآبادکـردنخانـهدنیایی
خودهستیم؛بهفکررنگکردنخانهونظافتخانههستیم؛به
فکرعوضکردنفرشهایخانههستیم؛امااینکهممکناست
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امشـبشـباّولقبـرمـاباشـد،ازآنغافلیـم.ازکتـاباعمـالخـود
غافلیموازحسابرسیدقیقخداغفلتداریم!

امـاچـهعواملـیسـببغفلـتماازحسابرسـیروزقیامتمیشـود؟
کـهدرآیـاتو کننـدهغفلـتازحسـاب مهمتریـنعوامـلایجـاد

روایاتبدانهااشارهشده،ازاینقراراست.

دلبستگیافراطیبهدنیا
توجـهافراطـیبـهدنیایکیازعواملغفلتازحسابرسـیاسـت.در

قرآنکریمآمده:
ـوا ِبها 

ُ
ّن
َ
ْنيـا َو اْطَمأ

ُ
َحيـاِة الّد

ْ
ذیـَن ل َيْرُجـوَن ِلقاَءنـا َو َرُضـوا ِبال

َّ
»ِإّنَ ال

ـاُر ِبمـا كاُنـوا 
َ
واُهـُم الّن

ْ
ولِئـک َمأ

ُ
ـون أ

ُ
ذیـَن ُهـْم َعـْن آياِتنـا غاِفل

َّ
َو ال

كـه ايمـان بـه ماقـات مـا )و روز رسـتاخيز(  يكِسـُبون6؛ آن هـا 

ندارنـد، و بـه زندگـى دنيـا خشـنود شـدند و بـر آن تكيـه كردنـد، و 

آن هـا كـه از آيـات مـا غافل انـد. )همـه( آن ها جايگاهشـان آتش 

است، به خاطر كارهایى كه انجام مى دادند.«

امامباقرخطاببهجابرمیفرماید:
ـى َزْهـَرِة 

َ
ـَن َو َيْطَمِئـّنَ ِإل

َ
ْن َيْرك

َ
ـُه أ

َ
 َيْنَبِغـى ل

َ
ُمْؤِمـَن ل

ْ
»َيـا َجاِبـُر ِإّنَ ال

ة«7؛ ای جابر! 
َ
ْفل

َ
 غ

ُ
ْهـل

َ
ْنَيـا ُهـْم أ

ُ
ْبَنـاَء الّد

َ
ّنَ أ

َ
ـْم أ

َ
ْنَيـا َو اْعل

ُ
َحَيـاِة الّد

ْ
ال

شايسـته نيسـت انسـان بـا ايمـان، متكـى و دلگـرم بـه زرق و برق 

ایـن زندگـى باشـد، بـدان كه فرزنـدان )و دل باختـگان( دنيا اهل 

غفلت اند.«
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درحکایتـیآمـده،حیوانـیدرنـده،مـردیرادنبالمیکـردواوفرار
میکـردتـااینکـهچاهیدیدکهدوشـاخهدردیوارهآنروئیدهبود،
خودرادرآنچاهانداختوآندوشاخهچوبرابهدستگرفتتا
گاهمتوجهشـدکهدوموشبزرگیکیسـفید درقعرچاهنیفتد.نا
ودیگریسـیاه،مشـغولجویدنریشـههایآندوشاخههستند.
بـهقعـرچـاهنـگاهکـرد،اژدهایـیرادیـدکـهدهـانگشـودهومنتظر

افتادناوستتااورافروبرد.
درنزدیـکخـودچهـارَافعـیدیدکهازالنههایخود،سـردرآوردهو
کرد،مقداری آمادهنیشزدِناوهستند.هنگامیکهسرشراباال
عسـلدیـدکـهبـهسـرآندوشـاخهچسـپیدهاسـت.پـسمشـغول
لیسیدنآنعسلشدولذتشیرینیعسل،اوراازخطرافعیهاو

افتادندردهاناژدها،غافلساخت!
ایعزیـز!بـدنآنچـاه،عالـمدنیـااسـتکـهپـرازآفتهـاوبالهـا
ومصیبتهـامیباشـدوآندوشـاخه،عمـرآدمـیاسـتوآندو
مـوش،روزوشـبهسـتندکـهپیوسـتهعمـرآدمـیراقطـعمیکننـد
وآنچهـارافعـی،اخـالط)عبارتانـداز:صفرا،سـودا،بلغم،خون(
کـهآدمـی کـهبـهمنزلـهزهرهـایکشـندهمیباشـند چهارگانهانـد
نمیدانـدچـهوقـتبـههیجـانمیآینـدتـاصاحـبخـودراهـالک
کننـدوآناژدهـا،مـرگاسـتکـهدرراهانسـانومنتظراوسـتوآن
عسـلکـهانسـانفریفتـهاوشـدهوبـاهمـهآلودگـیاشاوراازآنچـه
ذکـرشـد،غافـلسـاختهاسـت،لذتهـاوخواهشهـاونعمتهـاو

عیشهایدنیااست.8
گـوش کـهباعـثمیشـود ایـنلذتهـاوزیباییهـایدنیاسـت
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انساننشنودچشمنبیندوحتیدرکسختیهاراتحتتأثیرقرار
دهـد،همیـندلبستگیهاسـتکـهمـاراازحسـابوقیامـتغافـل

میکندومارادرصحرایمحشردستخالیقرارمیدهد!
روزیامیرالمؤمنیـنعلـیواردبـازاربصـرهشـدند.بـهمردمـی
کـهدرحـالخریـدوفـروشبودنـد،نگاهـیکـردوسـختگریسـت
کارگـراناهـلدنیـا!روزرابـه وآنـگاهفرمـود:»ایبنـدگاندنیـاو
سوگندخوردنهامیگذرانیدوشبرابهخوابیدندربسترهایتان
کـیتوشـهآخـرتفراهـم ودرایـنمیـانازآخـرتغافلیـد،پـس
ای کـرد: عـرض مـردی میاندیشـید؟ معـاد کار در و میآوریـد
امیرالمؤمنیـن!بایـدبـرایتأمیـنزندگـیخویـشبکوشـیموگرنـه
چـهکنیـم؟امیرالمؤمنیـنفرمودنـد:کسـبدرآمـدازراهحالل،
گربگویی:چـارهایازاحتکارنداریم، مانـعکارآخـرتنیسـت؛امـاا
برگشـت. گریـان چشـمی بـا مـرد آن نیسـت! پذیرفتـه عـذرت
امیرالمؤمنیـنفرمودنـد:برگـردتـابرایـتبیشـترتوضیـحدهـم.
مـردبرگشـت.حضـرتفرمودنـد:بـدانایبنـدهخدا!کههرکسـی
دردنیـابـرایآخـرتکارکنـد،الجـرممـزدکارشرادرآخـرتکامـل
دریافـتمیکنـدوهـرکسـیدردنیـابـرایدنیـاکارکند،مـزدکارش
درآخـرتآتـشدوزخاسـت.امیرالمؤمنیـنسـپسایـنسـخن

خدایتعالیراتالوتکرد:
َوى9؛ 

ْ
َمـأ

ْ
َجِحيـَم ِهـَى ال

ْ
ـِإَنّ ال

َ
ْنَيـا ف

ّ
َحَيـاَة الُد

ْ
ـَر ال

َ
ـا َمـن َطَغـى َو آث َمّ

َ
أ

َ
»ف

پـس هـر كـه طغيـان كـرد و زندگـى ایـن جهانـى را برگزيـد، همانـا 
جهنم جايگاه اوست.«10
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آرزوهایطوالنی
ازدیگـرعوامـلغفلـتازحسابرسـیقیامـت»آرزوهـایطوالنـی«
اسـت؛چـراکـهآرزوهـایدور،تمـامفکـرانسـانرابـهخـودمشـغول
سـاختهوازدیگـرکارهـاغافـلمیسـازد.امـامعلـیدرایـنبـاره

میفرماید:
ة11؛ بدانيد 

َ
َغْفل

ْ
ِثُر ال

ْ
َوْعَد َو ُيك

ْ
ِذُب ال

ْ
َب َو ُيك

ْ
َقل

ْ
 ُيْسـِهى ال

َ
َمل

َ ْ
»ِإّنَ ال

را دروغ جلـوه  بـه فراموشـى مى كشـاند، وعده هـا  را  آرزو دل 

مى دهد و غفلت را زياد مى كند.«

درجایدیگرحضرتازطوالنیبودنآرزوهااعالمترسمیکنند؛
کهانسانراازحسابآخرتغافلمیکند: زیرا

َباُع  ا اّتِ
ّمَ
َ
أ

َ
َمـِل ف

َ ْ
 ال

َ
َهـَوی َو ُطول

ْ
َبـاَع ال َنيـِن اّتِ

ْ
يكـُم اث

َ
 َعل

ُ
َخـاف

َ
ـى أ »ِإّنِ

ِخـَرة12؛ 
ْ

يْنِسـى اآل
َ
َمـِل ف

َ ْ
 ال

ُ
ـا ُطـول ّمَ

َ
َحـّقِ َو أ

ْ
 َعـِن ال

ُ
ـُه يـُرّد

َ
ِإّن

َ
َهـَوی ف

ْ
ال

همانـا مـن بـر شـما از دو چيـز مى ترسـم: پیـروی از هـوای نفـس و 

آرزوهـای طولنـى پـس همانـا پیـروی از هـوای نفـس از حـق دور 

مى كند و آرزوهای طولنى سبب غفلت از آخرت مى شود.«

آرزویطوالنـیثروتمنـدانوقدرتمنـدانوشـاهانرابـهثـروت
اندوزیوساختنکاخهاوقصرهاوامیدارد.

گوینـد:چـونمسـعود،پسـرمحمـدغزنـویپـسازپـدربـرتخـت
سلطنتنشست،دستوردادتاوزیرپدرشراکهحسنکنامداشت
درجلـویکاخبـهدارآویزنـد.درایـنزمـان،مـردمبـرگردجسـدش
جمعشـدندوبهسـرزنشوشـمردنعیبهایاوپرداختند.ازآخر
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جمعیت،ژندهپوشـی،برخواسـتوگفت:اوعیبدیگریداشـت
کـهازهمـهآنچـهکـهشـماگفتید،بدتـربود.پرسـیدند:آنچهبود؟
گفـت:اوکاخهـابـرپـاکـردوکاریزهـاوکارگاههـاسـاختکـهدرآن
کارگاهها،پارچههایابریشمیمیبافتند.اوهزارخدمتکارداشت
کـهازنظـرجمـالوزیبایی،مانندنداشـتند.امـاازآنهمهکاریزکه
سـاخت،پنجسـطلآببرایغسـلدادنشکافیبود!ازآنهمه
پارچـهکـهدرکارگاههایـشمیبافتنـد،پنـجگـزبـرایکفنـشبـس
بود!ازآنهمهکاخها،نصیبشفقطدهخشتاست!وازآنهمه
خدمتکار،سـهمشچهارحمالاسـتکهجنازهاشرابردارند!واز
آنهمـهزمیـنکـهداشـت،چهـارگـزبرایاوباقیمانـدکهدرآنبه
کـشبسـپارند!عیـباوآنبودکهدرایـنجهانادعایدانایی خا

میکرد،اماذرهایازعیوبونقایصاینجهانرانشناخت.«۱3
ازامـامصـادقروایـتشـدهکـهفرمودنـد:وقتـیکـهایـنآیـهبـر

پیامبراسالمنازلشد:
اْسَتْغَفُروا 

َ
َ ف كُروا اهَّلل 

َ
ْنُفَسُهْم ذ

َ
ُموا أ

َ
ْو َظل

َ
 أ

ً
اِحَشة

َ
وا ف

ُ
َعل

َ
ا ف

َ
ِذیَن ِإذ

َّ
»َوال

ُ...14؛ ابليس )پدِر شـيطان ها(   اهَّلل 
َّ
ُنوَب ِإل

ُّ
ُنوِبِهْم َوَمْن يْغِفُر الذ

ُ
ِلذ

سخت ناراحت گرديد. بالی كوهى در مكه به نام »ُتور« رفت 

و آژيِر خطرش بلند شد و همه ياراَنش را دعوت نمود. همه بّچه 

شيطان ها جمع شدند. ابليس نزول آيات فوق را به اّطاِع آنان 

رسـاند و اظهـاِر نگرانـى كـرد و از آن هـا كمـک خواسـت. يكـى از 

يـاران او گفـت: مـن بـا دعـوت نمودن انسـان ها از این گناه به آن 

گنـاه، اثـر ایـن آيـه را خنثى مى كنم. ابليس سـخن او را نپذيرفت. 

ديگری پیشنهادی شبيه اولى كرد؛ ولى باز مورد پذيرش ابليس 
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قـرار نگرفـت. تـا اينكـه از ميان شـيطان ها، شـيطان كهنه كاری 

كـه  بـه نـام »وسـواس خّنـاس« گفـت: پیشـنهاد مـن ایـن اسـت 

گنـاه  فرزنـدان آدم را بـا وعده هـا و آرزوهـای طولنـى آلـوده بـه 

مى كنم و مى گويم كه اآلن برای توبه كردن زود است و فرصت 

استغفار و توبه بسيار است، وقتى كه مرتكب گناه شدند، خدا 

را فرامـوش كـرده و بازگشـت بـه سـوی خـدا و توبـه از خاطـر آنـان 

محـو مى گـردد. ابليـس گفـت: »مرحبا! راه همين اسـت. سـپس 
این مأموريت را تا پايان دنيا به او سپرد.«15

امـامصـادقفرمـود:آنـگاهکـهحضـرتعیسـیبـاحوارییـن
کنینآن،در سـیاحتمینمـود،بـهدهکـدهایرسـیدکـهتمـامسـا
بیـنراهومنزلشـانمـردهبودنـد،فرمـود:اینهـابهمـرگطبیعیاز
بیـننرفتهانـد.قطعـًامـوردغضـبخداقرارگرفتهوبـرآنهاعذاب
نازلگردیدهاسـت.پیروانشگفتند:ایکاشمامیتوانسـتیماز
جریانایشـان،مطلعشـویم!بهحضرتعیسیخطابرسید:
درمیـانمـردگانصـدابـزن،یـکنفـرازآنـانجـوابتـوراخواهـد
کنینقریه! داد.حضـرتعیسـیبـاصـدایبلنـدفرمود:ایسـا

شخصیازآنهاجوابداد:چهمیگوییایروحاهلل؟
کنـونحالتـانچگونـه حضـرتپرسـید:داسـتانشـماچـهبـودهوا
اسـت؟پاسـخداد:مـاصبحگاهـیبـاسـالمتیوخاطـریآسـوده،
سـرازخـواببرداشـتیموشـبانگاههمـهدرهاویهافتادیـم.فرمود:
هاویـهچیسـت؟گفـت:دریاهـایآتـشکـهکوههایـیمشـتعلدر
میـانآناسـت.حضـرتپرسـید:ازچـهروبـهایـنگرفتـاریمبتـال
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شدید؟گفت:دوستداشتندنیاوپرستشطاغوت،مارابهاین
روزانداخت.سؤالکرد:چهاندازهبهدنیاعالقهداشتید؟گفت:

ْدَبـَرْت َحـِزن؛ هماننـد 
َ
ا أ

َ
ـِرَح َو ِإذ

َ
ـْت ف

َ
َبل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
ـِه ِإذ ّمِ

ُ
ِبـى ِل »كُحـّبِ الّصَ

عاقـه كـودک شـيرخوار بـه مـادرش كـه چون بـه او رو مى آورد، 

خوشحال مى شود و هر وقت بر مى گردد، اندوهگين مى شود.«

حضـرتپرسـید:بـهچـهانـدازهطاغـوترامیپرسـتیدید؟جـواب
داد:هـرچـهمیگفتنـد،اطاعـتمیکردیـم.فرمـود:چـراازبیـن
ایـنجمعیـت،فقـطتـوبامنسـخنگفتی؟پاسـخداد:زیـرااینها
دهانشـانبـالجامهـایآتشـینبسـتهاسـت،مالئکـهتندخـوو
سـختگیر،مأمـورآنهاینـد،مـندرمیانآنهابـودم؛ولیدررفتار،
ازایشانپیروینمیکردم،هنگامیکهعذابخدارسید،مراهم
فـراگرفـت،اینـکازمویـیکنـارجهنـمآویزانم،میترسـمدرمیان

آتشفرودآیم.
پسحضرتعیسیبهیارانخویشفرمود:

ین16؛  َمِة الّدِ
َ

ِعيِر كِثيٌر َمَع َسا
َ

 ُخْبِز الّش
ُ

كل
َ
َمَزاِبِل َو أ

ْ
ى ال

َ
ْوُم َعل

َ
»الّن

كـه خوابيـدن در مزبله هـا )بدتریـن جايگاه هـا( و  بـه راسـتى 

گـر دین او در  خـوردن نـان جـو، بـرای انسـان خيـر فراوانى اسـت، ا

سامت باشد.«

لقمهحرام
لقمـهحـراموغفلـت،همبسـتگیمتقابـلدارنـد.غفلـت،انسـانرا
عسـوقمیدهـدو بـهبرخـوردارینامشـروعوخـالفقانـونوشـر
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ثروتهایبادآورده،آدمیرابهغفلتمیکشاند.
کیدمیکنـد.ازنظر مولـویبـاالهـامازادبیـاتروایـیبـراثـرلقمـهتأ
اولقمـهماننـدتخـماسـتکـهمیـوهدرخـتآن،اندیشـهاسـتودر
تمثیـلدیگـر:لقمـهماننـددریـااسـتواندیشـه،صـدفوگوهـرآن
اسـت.ارتبـاطوثیـقلقمـهواندیشـهدردیدگاهمولـویبهگونهای
اسـتکهمیتواندرشـناختشـخصیتآدمیفرمولزیررابهکار

رفت:»بگوچهمیخوریتابگویمچهمیاندیشی«
بنابراینلقمهحاللسـببافزایشعلم،حکمت،عشـق،رقت،و
میـلبـهخدمـتوخلـقوعـزمتعالـیجسـتنمیشـودولقمـهحرام
برخـالفآنسـبببـهوجـودآمـدنحسـد،جهـل،غفلـتوزندانـی

شدنفردمیگردد.
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ُه ِمْن َحْيُث ل َيْحَتِسب«1
ْ
 َو َيْرُزق

ً
ُه َمْخَرجا

َ
 ل

ْ
ِق اهَّلَل َيْجَعل

َ
»َمْن َيّت

ایجادانگیزه2

درایـنفرصـتازفضیلتـیسـخنبـهمیـانخواهـدآمـدکـهریشـه
بسـیاریازصفـاتنیـکاسـتوعامـلپرهیـزازگناهـانورذایـل
اخالقـیمیباشـد؛فضیلتـیکـهموجبافزایشرزقوروزیشـدهو
بهانسانبصیرتمیبخشد؛فضیلتیکهعاملموفقیتوتوفیق

برخیافراددرسرنوشتانبودهاست.
باکسباینفضیلتمیتواندرمسیررشدمعنویوسیروسلوک
عرفانیقرارگرفت.اینفضیلتریشـهواسـاسهرخیروسـعادتی

استوبرهمهاعمالنیکمقدممیباشد.
معصومـانازمـامیخواهنـدکوشـشمـادرانجـامایـنعمـل،
ازسـایراعمـالبیشـترباشـد3؛زیـراهیـچعملـیبـدونآنپذیرفتـه

نمیشود.
خداونـدمتعـال،بعـدازآنکـهدرسـورهشـمسهفـتقسـممهـمیاد
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میکنـد،ازرسـتگاریافـرادیسـخنگفتهکهمزیـنبهاینصفت
هستند:

اها«
َّ

َح َمْن َزك
َ
ل

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
»ق

امیرالمؤمنینعلیدربارهاینفضیلتمیفرمایند:
ْقـَوى4؛  تقـوا موجـب اصـاح ايمـان 

َ
يَمـاِن الّت ِ

ْ
ِح  اإل

َ
»َسـَبُب  َصـا

است.«

هرآنکاخیکهازتقواستمحکم
نسازدگردشدورانازآنکم

هرآنزرعیکهآبازنهرتقوا
گرفتازتشنگیهاشدمبرا

گرسودیستدرایمانوتقواست ا
زیاناندرگناهازحقتعالیاست

متنومحتوا

تقـوادرلغـتبـهمعنـایپرهیـزکاریودراصطـالحبـهمعنـایخـود
نگهداریدربرابرگناهاست.

درعربـیامـروزبـهترمز»وقایه«میگویند.وقایهازوقیوهمریشـه
باتقواست؛بنابراینتقوایعنیترمزدربرابرچراغقرمزهاوتوقفدر

برابرگناهوترمزوتوقفدربرابرهرچیزغیرخدا.
گفـت:»هـرگاهدر کـه»تقـواچگونـهاسـت؟« ازسـالکیپرسـیدند
زمینـیواردشـدیکـهدرآنخـاروجـوددارد،چـهمیکنـی؟«گفـت
»دامـنبرمیگیـرموخویشـتنرامواظبـتمینمایـم.«گفـت:»در
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دنیانیزچنینکنکهتقوااینگونهاست.«5
تقـوابـهمعنـایگوشهنشـینیوفاصلـهگرفتـنازجامعـهنیسـت.
توصیـف در متقیـن معـروف خطبـه در علـی امیرالمؤمنیـن
افـرادباتقـوامیفرمایـد:»پرهیـزکاراندرایندنیااهـلفضائلاند،
کشـاناقتصـادىورفتارشـانافتادگـی گفتارشـانصـواب،پوشا
است.ازآنچهخدابرآنانحرامکرده،چشمپوشیدهوگوشهای
خـودراوقـفدانـشبـامنفعـتنمودهانـد.آنـانرادربالوسـختیو
گرخداوندبراىاقامتشان آسایشوراحتحالتییکساناستوا
دردنیازمانمعینیرامقررنکردهبود،ازشوقثوابوبیمازعذاب
بهاندازهچشـمبههمزدنیروحشـاندربدنشـانقرارنمیگرفت.
خداونـددرباطنشـانبـزرگوغیـراودردیدگانشـانکوچـكاسـت.
آنـانبـابهشـتچنانانـدکـهگویـیآنرادیـدهودرفضایـشغـرق
گویـیآنرامشـاهده کـه نعمتانـدوبـاعـذابجهنـمچنانانـد

نمودهودرآنمعذباند.«6
اماتقواچهآثاریدرزندگیمادارد؟

ثاروبرکاتتقوا آ

تقواهمدردنیاوهمدرآخرتآثاروبرکاتبیشـماریرابههمراه
دارد.

بصیرتافزایی

یکیازسالحهایمهمدرمقابلهبادشمناندرجنگنرم،تقوای
الهـیاسـت؛زیـرادشـمنانمیکوشـندتـاباحـقجلـوهدادنعقاید،
افـکاروفرهنـگخویـش،جامعـهاسـالمیراگمـراهنماینـدوتنهـا
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چیـزیکـهمیتوانـددرمقابـلایـنتوطئـهآنهـا،جامعـهاسـالمی
رانجـاتدهـد،سـوقدادنجامعـهبـهتقوایالهیاسـتتادرپرتو
آن،بـاروشـنبینیوبصیـرت،حـقازباطلتشـخیصدادهشـودو
جامعـهدچـارگمراهـینگـردد.خداونـددرقـرآنکریـم،خطـاببـه

مؤمنانمیفرماید:
7؛  ای كسـانى  ً

ْرقانا
ُ
ْم ف

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ُقـوا اهَّلَل َيْجَعل

َ
ذیـَن آَمُنـوا ِإْن َتّت

َّ
َهـا ال ّیُ

َ
»يـا أ

گـر تقـوای الهـى داشـته باشـيد، خداونـد  كـه ايمـان آورده ايـد، ا

بـرای شـما مايـه تميـز )خـوب و بـد، حق و باطـل( را قرار مى دهد 

كـه در پرتـو آن، حـق را از باطـل خواهيـد  )روشـن بينى خاّصـى 

شناخت(.«

درآیهایدیگرآمدهاست:
ـِإذا ُهـْم 

َ
ـُروا ف

َّ
ك

َ
ـْيطاِن َتذ

َ
ـُهْم طاِئـٌف ِمـَن الّش َقـْوا ِإذا َمّسَ

َ
ذیـَن اّت

َّ
»ِإّنَ ال

ُمْبِصُرون8؛ پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسه هاى شيطان 

شـوند، بـه يـاد )خـدا و پـاداش و كيفـر او( مى افتنـد و )در پرتـو يـاد 

گهان بينا مى گردند.« او، راه حق را مى بينند و( نا

کیاز روایـاتمعصومیـننیـزگاهـیبهشـکلمسـتقیم،تقـواوپا
گنـاهرادربصیـرتوروشـنبینیروحمؤثـردانسـتهاند.پیامبـر

میفرماید:
ـى 

َ
َنَظـُروا ِإل

َ
ـوِب َبِنـى آَدَم ل

ُ
ل

ُ
ـى ق

َ
ـَياِطيَن َيُحوُمـوَن َعل

َ
ّنَ الّش

َ
 أ

َ
ـْو ل

َ
»ل

گر شياطين بر قلب های آدميان مسلط نمى شدند،  وت 9؛ ا
ُ

ك
َ
َمل

ْ
ال

آن ها مى توانستند باطن جهان هستى را بنگرند.«
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گاهینیزاحادیثبهطورغیرمسـتقیماینمطلبرابیانمیکند.
مثـلاینکـههواپرسـتیوازکـفدادنزمـام،تقـوارادرتاریكشـدن
روح،تیرگیدلوخاموششدننورعقلمؤثردانستهاند.حضرت

علیدراینبارهمیفرماید:
ه 10؛ هركسـى از هوای 

َّ
َضل

َ
ُه َو أ

َّ
ل
َ
ذ

َ
ـُه َو أ َصّمَ

َ
ْعَمـاُه َو أ

َ
َبـَع َهـَواُه أ

َ
»َمـِن اّت

گمـراه  كـر مى كنـد و ذليـل و  كـور و  كنـد، او را  نفسـش پیـروی 

مى سازد.«

درحقیقـتارتبـاطمیـانتقـواوبصیـرت،یكمنطقمسـلماسـت.
حافظمیگوید:

جمالیارنداردنقابوپردهولی
غباررهبنشانتانظرتوانیکرد

غلبهبرمشکالتوسختیها
خداوندمتعالمیفرماید:

ْمـِرِه ُيْسـرا11؛ هـر كسـى تقـواى الهـى 
َ
ـُه ِمـْن أ

َ
 ل

ْ
ـِق اهَّلَل َيْجَعـل

َ
»َمـْن َيّت

پیشه كند، خداوند كار را بر او آسان مى سازد.«

درآیهدیگریمیفرماید:
12؛ هـر كـس تقـواى الهـى پیشـه  ً

ـُه َمْخَرجـا
َ
 ل

ْ
ـِق اهَّلَل َيْجَعـل

َ
»َمـْن َيّت

كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند.«
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کرمنقلشدهکهفرمودند: ازپیامبرا
 

َ
َيـة

ْ
ـِق اهَّلَل  اآل

َ
َفْتُهـْم  َو َمـْن  َيّت

َ
ك

َ
ـاُس  ل

َ
 ِبَهـا الّن

َ
َخـذ

َ
ـْو أ

َ
 ل

ً
ـُم آَيـة

َ
ْعل

َ َ
ـى ل »ِإّنِ

گـر مـردم  َهـا َو ُيِعيُدَهـا؛ مـن آيـه ای را مى شناسـم كـه ا
ُ
 َيُقول

َ
َمـا َزال

َ
ف

كافـى اسـت و  كننـد، آن هـا را )در رفـع مشـكات(  بـه آن عمـل 

ـِق اهَّلَل  ...« اسـت؛ و حضـرت پیوسـته ایـن آيـه را 
َ
آن آيـه »َو َمـْن  َيّت

قرائت مى كرد.«13

بنابراینراهبرونرفتازبنبستهایاقتصادی،علمی،شغلی،
تربیتی،اخالقیو...تقوایالهیاست.

بـراسـاسآیـاتقـرآنکریـم،تقـوایالهـی،تـوانوصبـریبـهفـرد
پارسامیدهدکهدربرابردشمنانوحیلهگراننیزخودرانمیبازد
کـهاوبـانـورخداونـدیمینگـردوبـا ودرتنگنـاقـرارنمیگیـرد؛چرا

ایمانیکهبهوعدههایالهیدارد،درمشکالتمیایستد:
كـرده  گـر صبـر  ْيُدُهـْم َشـْيئا14؛ ا

َ
ك ـْم 

ُ
ك ُقـوا ل َيُضّرُ

َ
»ِإْن َتْصِبـُروا َو َتّت

تقوا پیشه كنيد، مكر و حيله آنان به شما ضرری نمى رساند.«

،مرحومآیتاهللبهاءالدینینقلمیکند:اوایلیکهحضرتامام
انقـالبکردنـدمـننگـرانامـامبـودمکهنکنـدایشـانرااذیتکنندیا
روحیـهخودشـانصدمـهببینـد.مـنبـهدیـدنایشـانرفتـم؛زیـرااز
جوانیباحاجآقامصطفیخیلیرفیقبودم.ازحاجآقامصطفیحال
امـامپرسـیدم.ایشـانهـمآدمشـوخطبعیبودند،بهبنـدهفرمودند:
آقـایبهاءالدینـی!پـدرمـنآنقدرآرامـشداردکهپادرکفشآمریکاو

شاهکرده،توپیدهبههمه،ازهیچکسیهمنمیترسد.
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ْيِهْم َو ل ُهْم َيْحَزُنوَن«15
َ
 َعل

ٌ
ا َخْوف

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
قى  َو أ

َ
َمِن اّت

َ
»ف

گفـت:آنقـدرآرامشداردکهشـببعـدازاینکهکارهایشراانجام
میدهد،سـرشرامیگذاردبهمتکا،هنوزسـرشبهمتکانرسـیده

خوابشمیبرد.
جالـباسـتبدانیـدوقتـیامـامدرهواپیمـاازفرانسـهبـهایران
میآمدنـد.درحالـیکـهحکومـتبـهدسـتآمریکاوبختیـارافتاده
بودوامکانداشتهواپیماایرادیداشتهباشد،درکمالآرامش
نمـازشـبخواندنـدواسـتراحتکردنـد.وقتـیخبرنـگارازایشـان
پرسـید:چهاحساسـیدارید؟فرمودند:احساسیندارم.اینیعنی

آرامشدرپرتوتقوا.۱6
ميـن17؛ پرهيـزگاران در جايـگاه امنـى قـرار 

َ
قيـَن فـى  َمقـاٍم أ

َ
ُمّت

ْ
آری»ِإّنَ ال

دارند.« 

حضرتعلیدرروایتیمیفرمایند:
 
ً
 ُعْرَوُتُه َو َمْعِقا َمِنيعا

ً
 َوِثيقا

ً
َها َحْبا

َ
ِإّنَ ل

َ
اْعَتِصُموا ِبَتْقَوى  اهَّلِل  ف

َ
»ف

ِذْرَوُته18 ؛ به تقوای الهى چنگ زنيد كه ريسمان آن دستگيره ای 

محكم دارد و پناهگاه آن مطمئن و دور از آسيب است.«

گشایشدررزقوروزی
برخیازافرادخیالمیکندکهتقواهمچنانکهمحدودیتاست،
محرومیـتهمهسـت!آنهـامعتقدند،باتقـوازندگیکردنیعنی
کنـد؛امـاآموزههـایدینـی انسـانخـودشراازهمهچیـزمحـروم

عکساینقضیهراذکرمیکند.



9213

بـراسـاسگزارههـایدینـیازآنجـاکـهفـردبـاتقـوا،هرگـزازراههای
نامشـروعبـهدنبـالروزینمـیرود،خداوندراهدیگریازروزیبه
رویاوبازمیکندکهآنراه،مزیتیداردکهراهعادیومعمولیو

لوحاللهمباشد،ندارد.
خداوندمتعالمیفرماید:

 َيْحَتِسـُب19؛ 
َ
ُه ِمْن َحْيُث ل

ْ
ُه َمْخَرًجا َو َيْرُزق

َّ
ِق اهَّلَل َيْجَعل ل

َ
»َمن َيّت

هـر كـه تقـوا پیشـه كنـد، خداونـد بـرای او راه خـروج از تنگنا قرار 

مى دهد و از آنجائى كه گمان نمى برد به او روزی عطا كند.«

درآیـهدیگـری،بـازشـدندرهـایبـرکاتآسـمانوزمیـنرادرگـرو
ایمانوتقوایجامعهقراردادهومیفرماید:

ـَمآِء  َن الّسَ ْيِهم َبَركاٍت ِمّ
َ
َفَتْحَنا َعل

َ
 ل

ْ
َقْوا

َ
 َواّت

ْ
يآ َءاَمُنوا ُقَر

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
»ل

گـر مـردم هـر منطقـه ايمـان آورده تقـوا بورزنـد، درهـای  ْرِض؛ ا
َْ
َوال

بركات آسمان و زمين را بر آنان مى گشاییم.«

البتـهایـنبـهمعنـایایـننیسـتکـهانسـانمتقـینیـازیبـهکارو
تالشنداردوخداوندروزیشرابدونتالشمیرساند.

ـِقاهلَلَیْجَعل درحدیثـیازامـامصـادقآمـده:وقتـیآیـه»َمنَیّتَ
...«نـازلشـد،جمعـیازیـارانرسـولخدادرهـارابررویخود
بسـتندوبـهعبـادتروآوردندوگفتنـدخداوندروزیماراعهدهدار
شـدهاسـت،ایـنجریـانبـهگـوشپیامبـررسـید.کسـیرانـزد
گفتنـد:ایرسـولخـدا! کردهایـد؟ کـهچـراچنیـن آنهـافرسـتاد
چونخداوندروزیماراتکفلکردهمابهعبادتمشغولشدیم.
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مسـتجاب دعایـش کنـد، چنیـن کـه کسـی فرمـود: پیامبـر
نمیشودوطلبشبرآوردهنمیگردد.20

درتاریـخنمونههـایفروانـیازروزیهـایبیحسـابتقـلشـده
است.

عـارفبزرگـوار،آیـتاهللاربـابازاشـخاصیبـودکـهبـهمقامـاتو
مـدارجبـاالیعلمـیومعنویرسـیدهوایشـانرزقعلمـیخودرااز

راهغیرمعمولدریافتکردهبود.
آیـتاهللاربـابمیگویـد:اوایـلطلبگـییکشـبدرحجـرهخـود
کـهازشـدتسـرماهمهجـایـخزدهبـود. نشسـتهبـودم،درحالـی
گهـانَدرحجـرهمـنبـهصـدادرآمـد.وقتـیدررابـازکـردم،دیـدم نا
زنـیاسـتکـهاهـلیکیازروسـتاهایاطرافمیباشـد.زنگفت:
مـناهـلفـالنروسـتایم،ماشـینهایروسـتایمـارفتهانـدومـن
پولهایـمراخـرجکـردهاموفعـاًلپولـینـدارمکـهبـهمسـافرخانه
بـروم،اینجـاهـمکسـیرانمیشناسـم،چـونایـنمـکان)مدرسـه
گـراجـازهدهیـد،امشـبرادر طـالب(محـلامنـیاسـت،آمـدهاما

حجرهشمابمانم،گفتم:بیاداخل.
گهـانَنفسـمشـروعبـهوسوسـهو آمـد،گوشـهحجـرهنشسـت.نا
تحریـکنمـود.بهسـرعتعبایـمرابـردوشافکنـده،ازحجـره
خارجشـدموبهمحلکالسمدرسـهرفتموآنشـبسـردرابدون
لوازمگرمتاصبحدرآنجاماندمتامبادانگاهونظریداشتهباشم

کهموردرضایتموالیمامامزماننباشد.
کـهآمـدم،دیـدمآنزنرفتـهاسـت.آمـادهشـدمو هنـگامصبـح
گهانمتوجهشـدمآنچهاسـتاد برایکالسبهنزداسـتادرفتم.نا
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میفرمایـد،ماننـدآینـهدرقلـبمـننقـشمیبنـددوهرچـهبهمن
دادند،ازهمانترکگناهدوراننوجوانیدادند.2۱

مصونیتازگناهومعصیت
برکـتدیگـرتقـواکـهبـهانسـانمتقـیمیرسـد،مصونیـتازگنـاه
اسـت؛زیـراهـمخداونـد،انسـانمتقـیراتحـتحمایـتخـودقـرار
میدهـدوبارهـادرقـرآنبـهنقـشوالیـتخداونـدوسرپرسـتیاواز

مؤمناناشارهکردهاست.
قيـَن«22 و هـم اينكـه انسـان پرهيـزگار در پرتـو نـور 

َ
ُمّت

ْ
»اهَّلُل َوِلـّىُ ال

تقوا، بسياری از خطراتى كه ناشى از غفلت و عدم آينده نگری 

ممكـن اسـت بـه او برسـد را دفـع مى كنـد و تكليـف خويـش را 

در فتنه هـا، ناهنجاری هـا و التهابـات خانوادگـى و اجتماعـى 

مى دانـد و مجهـز بـه سـپری محكـم و لباسـى محفـوظ بـه نـام 

تقواست. از این روست كه در تشبيه جالبى در قرآن از تقوا به 

 ُیواری 
ً
ْم ِلباسا

ُ
ْيك

َ
نا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ْد أ

َ
لباس تعبير شده است »يا َبنى  آَدَم ق

ْقـوى  ذِلـَك َخْيـٌر ذِلـَك ِمـْن آيـاِت اهَّلِل 
َ
ْم َو ريشـا َو ِلبـاُس الّت

ُ
َسـْوآِتك

ـُرون23؛ اى فرزنـدان آدم! لباسـى براى شـما فرسـتاديم 
َّ

ك
َّ

ُهـْم َيذ
َّ
َعل

َ
ل

كـه انـدام شـما را مى پوشـاند و مايـه زينـت شماسـت؛ امـا لبـاس 

ر 
ّ
پرهيزگارى بهتر است! این ها )همه( از آيات خداست تا متذك

)نعمت های او( شوند!«

امـامباقـردرتفسـیرایـنفـرازازآیـهمیفرماینـد:»لبـاس«همان
جامههاییاستکهمیپوشندو»لباستقوا«عفافوپاکدامنی
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گرچـهبرهنهازلباسباشـد،عیبی اسـت؛زیـراشـخصپاکدامنا
ازاوآشـکارنمیشـودوآلودهدامن،هرچندپوشـیدهازلباسباشـد،
عیبهایـشآشـکاراسـت.خداونـدمیفرمایـد:»ولبـاسالتقـوی

ذلکخیر«یعنی»العفافخیر.«24
میتوانگفتهمانگونهکه»لباسمادی«آدمیرادربرابرسرما
وگرمـاوخطـراتحفـظمیکنـد،عیـوبجسـمانیرامیپوشـاندو
مایـهزینـتآدمـیاسـت،تقـوانیـزچنیـنتأثیراتـیرابـرجسـموروح

آدمیبههمراهدارد.
شـبیطلبـهایجـوانبـهنـام»محمدباقـر«دراتـاقخـودمشـغول
گاهدختـرجوانـیوارداتـاقاوشـد.آندختـر مطالعـهبـودکـهبـهنـا
بهسـرعتدررابسـتوطلبهبیچارهرامجبورکردتاسـکوتکند.
دختـرگفـت:مـنشـاهزادهایهسـتمکهبـهخاطردرگیـریبازنان
داخـلکاخفـرارکـردهام.آنـگاهبـاغـرورخاصیازآنطلبهخواسـت
تـاغذایـیآمـادهکنـد!شـاهزادهبعـدازصـرفشـام،درگوشـهایاز

اتاقخوابید.
صبحروزبعد،مأمورانحکومتیمتوجهشـدندکهشـاهزادهخانم
ازاتـاقآنطلبـهخـارجشـد.اورابـههمـراهطلبـهجـوان،نـزدشـاه
بردنـد.شـاهبـاعصبانیـتازآنطلبـهپرسـید:چـراشـببـهمـاخبـر

ندادی؟
گربهکسیخبر محمدباقرگفت:شاهزادهمنراتهدیدکردوگفت:ا
دهم،مرابهدسـتمأمورانحکومتخواهدسـپرد.شـاهدستورداد

تحقیقشودکهآیااینجواندرشبگذشتهخطاییکردهیانه؟
بعـدازآنکـهمتوجـهشـدازآنطلبـهجـوان،هیچگونـهخیانتـیسـر
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نـزدهاسـت،ازاوپرسـید:چگونـهتوانسـتیشـهوتخـودراکنتـرل
کنیوگناهیانجامندادی؟

محمدباقـرانگشـتانخـودرانشـانداد.شـاهمتوجـهشـدتمـام
انگشتانشسوختهاست!علتراپرسید.

طلبـهجـوانگفـت:شـبگذشـته،هنگامـیکـهشـاهزادهبـهخواب
رفـت،نفـسامـارههمـوارهمراوسوسـهمینمود؛اماهربارکهنفسـم
وسوسـهمیکـرد،یکـیازانگشـتانمرابـررویشـعلهسـوزانشـمع
میگذاشتمتاطعمآتشجهنمرابچشموباالخرهازسرشبتاصبح
بـاایـنروشبـانفسـممبـارزهکـردموبهفضلخدا،شـیطانونفس

امارهنتوانستمراازراهراست،منحرفکندوایمانمرابسوزاند.
شـاهعباس،ازتقـواوپرهیـزکاریآنطلبـهجـوانخوشـشآمـدو
دسـتوردادتـاهمیـنشـاهزادهرابـهعقـدمیرمحمدباقـردرآوردندو

بهاولقبمیرداماددادند.25
محمدباقربراثرپرهیزازگناهوکنترلشهوتخود،بهجاییرسید
کـهامـروزهتمـامعالمـانبزرگازویبهعظمـتونیکییادکردهو

نامویادشراگرامیمیدارند.
»سـیدمحمـدسـعیدجعفـریکرمانشـاهی«یکـیازجوانـانمتقـی
کـهدرجنـگتحمیلـیبـهشـهادترسـید.بـرادرسـعیدبـه اسـت
بـهعملیـات بـودشـب قـرار نـام»سـیدشـجاعالدین«میگویـد:
برویـم.سـعیدچندیـنسـاعتقبـلازشـهادتشپیـشمـنآمـد.
نزدیکیهایغروببهمنگفت:»آقاشجاع!بریمغسلشهادت

کنیم؟«باخوشحالیگفتم:بریم.
درنزدیکـیمـاموقعیتـیبـودبـهنـامرودخانـهامـامحسـنکـه
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ازسرشـاخههایرودالونـدبهحسـابمیآمـد،آبزاللـیداشـتو
عمقشهمتقریبًابهاندازهیكنفربود.

اهمیـت از و مـنصحبـتمیکـرد بـا درطـولمسـیر آقـاسـعید
امربهمعـروفونهـیازمنکـرولـزومپرهیـزکاریسـخنمیگفـت.
...صحبتهایمـانتـازمـانبیـرونآمـدنازآبهـمادامـهیافت.
توصیههایـیبـهمـنفرمـودازجملـهآنکـهگفـت:»تـواآلندرِسـّنی
کـهدرمعـرضنـگاهحـرامهسـتی.چشـمانتراپـاك قـرارداری

نگهداروازگناهدوریکن.«
کـهبشـودتقـواراآنطـور گفتـم:آقـاسـعید!روزگارطـورینیسـت
کـهشـمامیگوییـدنگـهداشـت.صبـحکـهازمنـزلبیـرونمیآییـم

کسانیرامیبینیمکهحجابشانرادرسترعایتنمیکنند.
آقـاسـعیدهمانطـورکـهسـرشرابـاحولـهخشـكمیکـرد،پرسـید:

»سنشمابیشتراستیامن؟«
گفتم:شما.

حولـهراازرویصورتـشکنـارزدوگفـت:»بـهوجـودمقـدسامـام
زمانتابهامروزیكنگاهحرامنکردهام!«

اینسوگندبزرگترینقسمسعیدبودوچناناینحرفرامحکم
زدکهاشكدرچشمانمحلقهبست.26

مقصدمنخواجهموالیمناست
توشهمننیزتقوایمناست

درمناجاتمچوموسیبااله
خلوتدل،طورسینایمناست27
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کرمانشاهی. 27 . وحدت 



پیــــــــامدها
وعواقــــــــــب
اســـــــــــــراف

7





101 ویژهنیــــــــــــمهاولماهمبارکرمضـــــــــان

مْسِرفيَن«1
ُ
ُه ل يِحّبُ ال

َ
وا ِاّن

ُ
»َول ُتْسِرف

ایجادانگیزه2
محـلاسـتقراربهداریودرمانگاهلشـکر،نزدیـکچادرفرماندهی
بـود.داخـلچـادرنشسـتهبودمکهازبیرونکسـیمرابهاسـمصدا
کـرد.بیـرونکـهآمـدمآقـامهـدیراجلـویچـادرتـدارکاتبهـداری
دیدم.کیسهایرابایکدستگرفتهبودوبادستدیگرشالی

نانخوردههارامیگشت.
سـالمکردم،جوابسـالممرادادوتکهنانیراازکیسـهبیرونآورد

وبهمننشاندادوگفت:
ـــبرادررحمان!ایننانرامیشود،خورد؟

ـــبله،آقامهدیمیشود.
دوبـارهدسـتدرکیسـهکـردوتکـهنـاندیگـریراازداخـلگونـی

بیرونآورد.
ـــاینراچطور؟آیااینراهممیتواناستفادهکرد؟
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سـرمراپایینانداختم.چهجوابیمیتوانسـتمبدهم؟آقامهدی
کریادامهداد. با

ــــاهللبنـدهسـی...3پـسچـراکفـراننعمـتمیکنیـد؟...آیـاهیـچ
میدانیـدکـهایـننانهـابـاچـهمصیبتـیازپشـتجبهـهبـهاینجـا
کـههزینـهرسـیدنهـرنـانازپشـت میرسـد؟...هیـچمیدانیـد
جبهـهبـهاینجـا،حداقـلدهتومـاناسـت؟چـهجوابـیبـهخـدا

خواهیدداد؟
سپسبدونآنکهچیزدیگریبگوید،سرشرابهزیرانداختواز
چـادرتـدارکاتدورشـدومـراباوجدانبیدارشـدهام،تنهاگذاشـت

ورفت.4

متنومحتوا
اسـراف،بـهمعنـایزیـادهرویوتجـاوزازحـداعتـدالاسـت.5
اسراف،حراماست.برخیحرمتآنراازضروریاتدیندانسته6

وبرخیدرردیفگناهانکبیرهشمردهاند.7
ازدیدگاهقرآن،اسرافیکیازنکوهیدهترینکارهااستکهحتی

اسرافکنندگانرااصحابدوزخمیشمارد:
ْصحاُب الّناِر8«

َ
ُمْسِرفيَن ُهْم ا

ْ
»ِاّنَ ال

اسرافدرمصرف،بهیکیازشیوههایزیراتفاقمیافتد:
۱.اتالفوضایعنمودنهرگونهشیءقابلاستفاده؛

کنـارشـطفـراتبودنـد. روزیحسـنبصـریوامیرالمؤمنیـن
حسـنظرفـیراپـرازآبنمـودومقـداریازآنراآشـامید،سـپس
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کاراسـراف مابقـیرارویزمیـنریخـت.علـیفرمـود:درایـن
نمودی،زیراآبرابرزمینریختیوبررویآبنریختی!9

2.رهاکردنوبدوناستفادهگذاردنهرنوعسرمایه؛
3.مصرفاشیا؛بهنحویکهفایدةماّدییامعنویبهبارنیاورد؛
4.مصـرفبیـشازمیـزاندرآمـد؛بهنحـویکـهدرشـأنشـخص
نباشد؛مانندخریدوسایلتزیینیوتجمالتبرایکسیکهتوان

تأمینمعاشخودراندارد؛
نقـلشـدهروزیحضـرتعلـیبـرایعیـادت»عـالءبـنزیـاد
حارثـی«بـهمنـزلاوواردشـد.هنگامیکـهوسـعتخانـهوزرقو
بـرقاسـبابووسـایلاورادیـدفرمـود:درایـندنیـا،بـاوسـعتاین
گاهباشکهدرآخرتبداننیازمندیتری، خانهچهمیکردی!آ
گـرخواهـیتوانـیبهوسـیلهآنبـهآخرتخوبیبرسـی،درآن آریا
کنـی،وصلهرحـمنمائـیوحقـوقرابهوسـیلهآن مهماننـوازی
بهجایخودشانرسانیودراینصورتاستکهبهوسیلهآنبه

آخرتخوبیمیرسی.۱0
5.مصـرفبیـشازحـدوافـزونبـرنیـاز؛ماننـدخریـدچنـدخانـهیـا

پرخوریو...
افـزونبـرایـنمـوارد،هرگونهمصرفسـرمایهدرراهگناه،مصداق

اسرافشمردهمیشود.۱۱
عمـلحـراموگنـاهاسـرافکـهمتأسـفانهامـروزهبهصـورتعـرفو
عـادتوگاهیـکارزشدرآمـده،پیامدهـاوعواقـبشـومیهـمدر

دنیاوهمدرآخرتبههمراهدارد.
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پیامدهاوعواقباسراف
۱.زوالنعمتوکمبرکتیدرروزی

میانـهرویدرتمـامابعـادزندگـی،ازجملـهویژگیهـایمؤمنـان
کـهدرزندگـیبـهاسـرافوتبذیـرمبتـالمیشـوند، اسـت.کسـانی

نعمتازدستشانمیرود.امیرالمؤمنینعلیفرمودند:
 َمْتـَواة12؛ ميانـه روی، موجـب فراوانـى 

ُ
ـَرف َقْصـُد َمْثـَراٌة َو الّسَ

ْ
»ال

مال و اسراف، باعث تباهى آن است.«

امامکاظممیفرمایند:
ْت 

َ
 َزال

َ
ْسـَرف

َ
َر َو أ

َّ
 َو َمْن َبذ

ُ
ْعَمـة يـِه الّنِ

َ
ِنـَع َبِقيـْت َعل

َ
َتَصـَد َو ق

ْ
»َمـِن اق

ْعَمة13؛ كسى كه ميانه روی و قناعت ورزد، نعمتش باقى  َعْنُه الّنِ

مى ماند و آنكه تبذير و اسراف كند، نعمتش زوال مى پذيرد.«

گاهیممکناستاسرافکار،نعمتزیادیدراختیارداشتهباشد؛
امااسراف،برکتراازاومیگیرد.امامصادقمیفرمایند:

َبَركـة14؛ همانـا اسـراف، همـراه بـا كاهش 
ْ
 ال

َ
ـة

َّ
ْسـَراِف ِقل ِ

ْ
»ِإّنَ َمـَع اإل

بركت است.«

درکشورماجمعیتینزدیکبههشتادمیلیوننفرزندگیمیکنند،
گـرهـرفـردایرانـیروزیتنهـایـکدانـهبرنـجدوربریـزد،میشـود ا
حداقـل80000000دانـهبرنـجوازآنجـاکـهبهطـورمتوسـطهرکیلو
گراینعددرابر6000دانه برنجحدود6000دانهاست؛بنابراینا
)متوسطتعداددانههاییککیلوبرنج(تقسیمکنیم،میشود،
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گـرایـنراضـربدرسـیروزکنیـم، چیـزیحـدود480کیلوگـرم،وا
درمـاهحـدود۱45تـنبرنـجدورریختهمیشـود؛البتهاینحداقل

اسرافودرواقعیتبسیاربیشازایناتفاقمیافتد.
کـهدررسـتورانها درمراسـمهایعروسـیوجشـنوغذاهایـی
توزیـعمیشـود،داخـلهـربشـقابیـاظـرفیکبـارمصـرف،چنـد

عددبرنجدورریختهمیشود؟واهللاعلم!
آمـارسـازمانخواروبـاروکشـاورزیسـازمانملـلنشـانمیدهـد،
بیـشازیکسـوممـوادغذایـیدردنیـابـهخاطراسـرافوضعفدر
مدیریـتذخیرهسـازیدورریختـهمیشـود.ایـنمقـدارکـهحـدود
یـکمیلیـاردو300میلیـونتـناسـت،میتوانـد842میلیـون
گرسـنهرادرسراسـرجهـانسـیرکنـد.آمارهـادرایـنزمینـهنگـران
گـرآنرابـارشـدجمعیـتبسـنجیمتـاجایی کننـدهاسـت،بهویـژها
کـهفائـو-سـازمانجهانـیخواروبـاروکشـاورزی-بـاابـرازنگرانـی
ازایـنرونـد،ازهمـهکشـورهایدنیـاخواسـتهتـالشخـودرابـرای
پیشـگیریازفاجعـهکمبـودغـذاوبحـرانمنابـعپایـهایدرآینـده

نهچنداندوربهکارببندند.
کارشناسـانصنایـعغذایـیسـازمانخواروبـار طبـقتحقیقـات
وکشـاورزیسـازمانملـلبـاایـنالگـویمصـرفنادرسـتورشـد
جمعیـتدرسـال2050منابـعغذاییبایدحجممحصوالتشـانرا
گرمدیریتدرسـتیبـرایکنترلو 60درصـدافزایـشدهنـد؛ولـیا
مصرفموادغذاییانجامگیرد،میتواناینافزایشرابهنصف
رساند.البتهبرایتولیدمحصوالتکشاورزی،انرژی،آب،خاک
و...باتوجهبهگسـترشکمآبیوخشکسـالیدربرخیکشـورها
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نمیتوانیـممطمئـنباشـیمکهبتوانتولیـدرابرایجبراندورریز
غذاافزایشدادوقاعدتًاباجمعیت9میلیاردیکرهزمیندرسال
2050بـاگسـترشگرسـنگیوفقـرروبـهروخواهیـمبـود.ازایـنرو
بسیاریازکارشناسانجنگهایبعدیراجنگآبوجنگغذا

ارزیابیمیکنند.۱5

2.فقروتنگدستی
بیشـکیکـیازعوامـلمهـمفقـروتنگدسـتیدرجهـان،اسـرافو

تبذیراست.حضرتعلیفرمود:
ْسَراف16 ؛ اسراف، سبب فقر است.« ِ

ْ
َفْقِر اإل

ْ
»َسَبُب ال

امامصادقخطاببهعبیدفرمود:
ِغَنـى17؛ 

ْ
َقْصـَد یـوِرُث ال

ْ
َفْقـَر َو ِإّنَ ال

ْ
 یـوِرُث ال

َ
ـَرف »يـا ُعَبيـُد ِإّنَ الّسَ

ای عبيـد! اسـراف، باعـث فقـر مى شـود و ميانـه روی، موجـب 

بى نيازی مى گردد.«

بسـیاریازافـرادبـهخاطـرداشـتنثـروتزیـاد،دسـتبـهانـواع
ثـروت دارای چـون و میزننـد ولخرجیهـا و ریختوپاشهـا
هسـتند،ترسـیازآینـدهندارنـد؛غافـلازاینکـهولخرجـی،موجب

فقروورشکستگیاست.
حضرتعلیمیفرمایند:

س18؛ هر كس به ريخت وپاش 
َ

ا
ْ
ف ِ

ْ
ْبِذيِر اْحَتَقَر ِباإل

َ
َتَخَر ِبالّت

ْ
»َمِن اف

افتخار كند، با تهيدستى )ورشكستگى( كوچک مى شود.«
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کنونکهمااینجاهستیم: ا
870میلیـوننفـردرجهـانغـذایکافـیبـرایخـوردنندارنـدکـه
ایـنتعـدادازسـال۱990تعـداد۱30میلیـونکاسـتهشـده؛امـاپس
ازسال2008کاهشتعدادگرسنگانروندکندیداشتهاست.۱9

فقـرتغذیـهای،هـرسـالهباعـثمـرگ6/2میلیـونکـودکزیرپنج
سـالمیشـود،یعنـیجمعیتیمعـادلیکسـومجمعیتکودکان

جهان.20
66میلیونکودکدرمقطعابتداییدرکشورهایدرحالتوسعه

درسراسرجهان،بهدلیلفقرگرسنهبهمدرسهنمیروند.2۱
بـاپرهیـزازاسـرافدرجامعـهمیتـوانریشـهبسـیاریازفقـرو

کمبودهاراخشکاند.
مسـلمةبـنعبدالملـکیکـیازفرماندهـانعمـربـنعبدالعزیـز
اسـت.روزیبهخلیفهگزارشرسـیدکهمسـلمةدرزندگیخودبه
گون، زیادهرویواسرافگراییدهاستوبرایتهیهغذاهایگونا
روزانـههـزاردرهـمخرجسـفرهمیپردازد.عمربـنعبدالعزیزازاین
خبـربـهشـّدتناراحـتشـدوشـبیازمسـلمةدعـوتکـردتـاشـامرا
بهطـورخصوصـیبـاخلیفـهتنـاولکنـد.ایـندعـوتبـرایاومایـه
سـربلندیوافتخـاربـودوبـاکمـالمیـلآنراپذیرفـت.عمـربـن
عبدالعزیـزبـهمسـئولآشـپزخانهخـوددسـتوردادکـهدرآنشـب،
انـواعطعامهـاراتهیـهکنـدوآشـیازعـدس،پیـازوزیتـوننیزآماده
نمایدوهنگامیکهدسـتورآوردنشـامدادهمیشـود،درابتداآش
رابرسـرسـفرهآوردوسـپسبامقداریفاصله،سـایرغذاهاراحاضر

کند.
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شـبموعـودفـرارسـیدومسـلمهشـرفیابشـد.مجلـسبسـیار
خصوصـیبـودوجـزمیزبـانومهمـانکسـیحضـورنداشـت.عمـر
بـنعبدالعزیـزپیرامـوناوضـاعمـردموجنگهـایآنمنطقـهاز
مسـلمهپرسـشهاییکـردواوپاسـخداد.مجلـسبـهدرازاکشـید
وازهنـگامخـوردنشـامدوسـاعتیگذشـتهبـودکـهخلیفـهدسـتور
دادغـذاراآوردنـد.سـفرهگسـتردهشـدوبـرطبـققـرارقبلـیدرابتـدا
آشراحاضرکردند.مسـلمهکهسـختگرسـنهشـدهبودبهانتظار
غذاهـایدیگـرنمانـدوخـودرابـهآشسـیرکـرد.وقتـیطعامهـای
رنگارنـگراآوردنـد،اشـتهانداشـتوازآنهـاچیـزینخـورد.عمـر
بنعبدالعزیزسـؤالکردچرانمیخوری؟جوابدادسـیرشـدهام.
خلیفـهگفـت:سـبحاناهلل!تـوازایـنآشـیکهیکدرهـمخرجآن
شده،سیرمیشوی؛اّمابرایرنگینکردنسفرهخود،روزیهزار
درهمخرجمیکنی!ازخدابترس،اسـرافنکنواینپولگزافی
راکـهبـرایتجّمـلصـرفمینماییبهمسـتمندانبدهکهرضای
خـدادرآناسـت.موعظـهخصوصـیوتذکـرخیرخواهانـهعمـر
بـنعبدالعزیـزدرمسـلمةاثـرگـذارد،بـهعیـبخـودمتوّجـهشـد،از
خلیفهسپاسگزاریکردوباتحّولفکریوروحیبهمنزلخویش

بازگشت.22

3.وابستگیاقتصادیوسیاسیبهبیگانگان
کیازاینواقعیتتلخاستکهآنان تاریخملتهایمستضعفحا
بـراثـراسـرافگراییدربرابـرفشـاروتحریـماقتصـادیسـلطهگران
تـابنیـاوردهوناچـارازتسـلیمگشـتهاند؛زیـرابـهمصـرفبیرویـه
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کوپوشـاکودیگرمواد خـوگرفتـهوتحّمـلکموکاسـتیدرخورا
مصرفـیرانداشـتهاند.امـامعلـیدرروایتـیایـنعمـلراتذکـر

دادهاست:
َعَجـِم َو يْطَعُمـوا 

ْ
َبُسـوا ِلبـاَس ال

ْ
ـْم يل

َ
 ِبَخيـر مـا ل

ُ
َمـة

ْ
 هـِذِه ال

ُ
»لَتـزال

23؛ كار این اّمت  ّ
ل

ُّ
َبُهُم اهَّلُل بالذ َعلُوا ذِلک َضَر

َ
ِاذا ف

َ
َعَجِم ف

ْ
َطعاَم ال

بـه خيـر اسـت تـا آن زمـان كـه لبـاس عجـم )اشـراف غيـر عـرب( 

نپوشـند و خوراک هـای عجـم نخورنـد و چـون چنيـن كنند، خدا 

آنان را خوار مى كند.«

بـاتوجـهبـهآمارهـایوارداتوصـادراتگنـدمدرسـطحجهـان،
میتـوانگفـتکشـورهایصنعتـیمانندآمریکا،انگلیسفرانسـه
و...سـعیدروابسـتهنگهداشـتنکشـورهایدیگـردرزمینـهتهیـه
اقـالماساسـیدارنـدوبـههیـچوجـهعرصـهتولیـدغـذایاساسـیرا
رهـانکردهانـدوهـرسـالهسـعیدارنـد،سـهمخـودراازبـازارجهانـی
ببرنـدوایـندرحالـیاسـتکـه کاالهـایاساسـیچـونگنـدمبـاال
اغلـبکشـورهایاسـالمی،واردکننـدهایـنغذایاساسـیهسـتند
وهرسـالهبـرمیـزانوارداتآنهـاودرنتیجـهوابسـتگیآنهـابـه

کشورهایغربیافزودهمیشود.
کـیبـرای ایـنمسـئلهمیتوانـددربلندمـدتتبعـاتبسـیارخطرنا
کهکشورهایغربی کشـورهایاسـالمیبههمراهداشـتهباشـدچرا
میتوانندبااستفادهازابزارتهیهغذایاساسیخواستههایخود
رادرهـرزمینـهایوبـاحربـهتحریمبهکشـورهایاسـالمیتحمیل

کنند.
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بـهجهـتاهمیـتبـاالیاینمطلباسـتکـهرهبرمعظـمانقالب
کـهمباحـثاقتصـادیرابهعنـوانضـرورتو چنـدسـالیاسـت
اولویـتکشـورمطـرحمیکنـدوامسـالراسـال»اقتصـادمقاوتـی،
اقـداموعمـل«نامگـذاریمیکنـد؛یعنـیاینکـهبایـدازحـدشـعارو
سـخندرآمـدهودرعمـلاقتصـادخـودراازوابسـتگیبـهغـربو

شرق،بیمهکنیم.
اقتصـادمقاومتـیودر کلـی ابـالغسیاسـتهای از ایشـانپـس
تبییناینسیاسـتهادرحضورجمعیازمسـئوالندسـتگاههای
کـزعلمـیورسـانهایو مختلـف،فعـاالناقتصـادی،ومدیـرانمرا
کلـیاقتصـاد نظارتـیفرمودنـد:»مسـئلهششـم)ازسیاسـتهای
مقاومتی(امنیتاقالمراهبردیواساسیاست؛دردرجهاولغذا
ودارو.بایـدتولیـدداخلـیکشـورطـوریشـکلبگیـردکـهکشـوردر
هیچشرایطی،درزمینهتغذیهودرزمینهدارودچارمشکلنشود؛
اینیکیازمؤلفههایاساسیدراینسیاستهاییاستکهابالغ
شده.بایدخودکفاباشیم،بایستیزمینههایکاماًلکفایتکننده

موردتوجهقراربگیرد.«24
رهبرمعظمانقالبتوصیهمیکنندازاسرافدوریکنیمکهیکی
ازاصـولاقتصـادمقاومتـیاسـتومـابـرایایسـتادگیدرمقابـل
نظامسلطهچارهایجزتالشمضاعفومصرفصحیحنداریم.
بسـیار وابسـتگی کـه مصرفگراسـت کشـورهای از یکـی مصـر
شـدیدیبـهآمریـکاازجهـتوارداتگنـدمداردواولیـنواردکننده
گنـدمجهـاناسـت.مصـربهتازگـیخریـدفـوریگنـدمبـرایرفـع
نیازهایضروریرادرخواسـتکردهاسـت.تولیدداخلیگندمدر
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مصربهشدتضعیفاستواینکشورماهانه750.000تنگندم
مصـرفمیکنـدوایـنیعنـیزیـادهرویدرمصـرفوسـالگذشـته

مصرنزدیکبه۱0میلیونتنگندمواردکردهاست.25
مجـدیحسـیننویسـندهوروزنامهنـگارواندیشـمندمصـریدر
حلقـهایدیگـرازسلسـلهمباحـث»بندگیآمریکاشـرکمعاصر«به
بررسـیوتبییـنمسـألهوابسـتگیمصـربـهآمریـکابهعنـوانیکیاز

مظاهرسرسپردگیوبندگیآمریکامیپردازد.26

4.دوریازرحمتخداوچشیدنعذابالهی
اسـرافکارازرحمتخداونددوربوده،گرفتارخشـمالهیمیشـود.

درقرآنکریم،چنینآمدهاست:
كـه او  مْسـِرفيَن27؛ زيـاده روی نكنيـد 

ُ
ـُه ل يِحـّبُ ال

َ
وا ِاّن

ُ
»َول ُتْسـِرف

اسراف كاران را دوست ندارد.«

امامجعفرصادقنیزدراینزمینهفرمودند:
اهَّلُل28؛  یْبِغُضـُه  ْمـٌر 

َ
أ  

َ
ـَرف الّسَ ِإّنَ  َو  اهَّلُل  ـُه  يِحّبُ ْمـٌر 

َ
أ َقْصـَد 

ْ
ال »ِإّنَ 

ميانه روی چيزی اسـت كه خدای بزرگ آن را دوسـت مى دارد و 

اسراف چيزی است كه مورد غضب خداوند است.«

گوینـد:روزیبهلـولکنـاریکـیازقصرهـایمجلـلهارونالرشـید
رفـتوتکـهزغالـیبرداشـتهورویدیوارقصرنوشـت:»رفعالطین
علیالطینووضعالدین؛گلبررویهمانباشتهشده،ولیدین

خواروپستگردیده.«
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گچهـابـرهـممالیـدهشـده؛امـادسـتورصریـحدیـنازبیـنرفتـه
اسـت.هاروندرآنحالبهلولرادیدوازاوخواسـتتاجملهاش
گـرایـنکاخراازپـولوثـروتحـالل راتفسـیرکنـد،بهلـولگفـت:ا
یحـب خـودسـاختهای،اسـرافوزیـادهروینمـودهای،»واهللال
المسرفین«؛اماچنانچهازمالمردمباشد،بهآنهاستمکردهای

یحبالظالمین«خداوندستمکارانرادوستندارد. »واهللال
خداوندمتعالدرقرآنکریممیفرماید:

گـران همدمـان  ْصحـاُب الّنـاِر29؛ افـراط 
َ
ّنَ الُمْسـرفيَن ُهـْم ا

َ
»َوا

آتش اند.«

نقـلشـدههنگامـیکـهامیرمؤمنـاندرعطایـایبیـتالمـال،
کـرد،عـدهایازخودخواهـانبـرحضـرتایـراد رعایـتمسـاوات
خطبـهای ایـراد ضمـن آنـان، پاسـخ در حضـرت آن گرفتنـد!
گاهباشـیدکـهبخشـیدنمـالدرغیـرحقـش،تبذیـر فرمودنـد:»آ
میبـرد؛ واسـرافاسـت.ایـنکاردردنیـا،انجـامدهنـدهآنرابـاال
ولـیدرآخـرت،موجـبسـرافکندگیویمیگرددودرمیانمردم،
خـوارشمیسـازد. نـزدخداونـد، در ولـی گرامـیاشمینمایـد؛
هیـچکسـیمـالخـودشرادرغیـرمـوردحقـش،مصرفنکـردوبه
غیراهلـشنسـپرد؛جـزایـنکـهخداونـداوراازسـپاسگزاریآنـان،

محرومساختومحبتشانبادیگریبود.«30
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ُمْؤِمُنوَن 
ْ
ُه َوال

ُ
ْم َو َرُسول

ُ
ك

َ
 فَسَيَری  اهَّلّلََُ َعَمل

ْ
وا

ُ
»َو قِل اْعَمل

وَن«1
ُ
نُتْم َتْعَمل

ُ
ك م بَما

ُ
ئك َهـاَدِة فُيَنّبِ

َ
َغْيِب َوالّش

ْ
ى َعـاِلِم ال

َ
وَن إل

ُ
َو َسُتَرّد

ایجادانگیزه2
کـهپلیـسراهنمایـیورانندگـیبـرایجلوگیـریاز مدتـیاسـت
تخلفاتوسـوانححادثهسـازدرجادههاوخیابانهادوربینهای
مخفـیکارگذاشـتهاسـت.نصـبایندوربیـندرکاهشتخلفات
راننـدگانهنگامعبورازاینمسـیرهادر بسـیارمؤثـربـودهومعمـواًل

حرکاتشانبسیاردقتمیکنندتامباداجریمهشوند.
امـروزهبسـیاریازفروشـگاههاوبانکهـاومنـازلایـندوربینهـا
رابـرایامنیـتوحفاظـتدرمکانهـایمناسـبنصـبمیکنند.
مراجعیننیزبههنگامعبورازمقابلایندوربینهامواظبرفتار
خـودهسـتندتـامبـاداعمـلناشایسـتیازایشـانسـربزنـدکـهبعـدًا

موجبخجالتوسرافکندگیآنهاگردد.
امـاایـندوربینهـایمـادیاسـتکـهمـانـامبردیـموخـوباسـت
بدانیمخداوندحکیمدراینعالم،دوربینهایمخفیقرارداده
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کهایندوربینهابراىجلبتوّجهنیکوکارانوبدکاراناست.
سـاختارایـندوربینهـابـهگونـهایاسـتکـههـرانسـانیدرتمـام
عمرخوددربرابرایندوربینهاقرارگرفتهوتمامکارهایشضبط

میشود.
گرانسانبداندکهاینلنزهاازهمهلحظاتزندگیاوفیلمبرداری ا

میکنند،بهآسانیگرفتارفریبشیطاننخواهدشد.
خداونـد دوربینهـای مراقـب انـدازه، چـه تـا عالـم ایـن در مـا
کـهازهمـهاعمـالورفتـارظاهـریو میباشـیم؟دوربینهایـی
حتـینیتهـایباطنیمافیلمبرداریمیکننـد؛دوربینهاییکه
ممکـناسـتفـردایقیامـتجریمههـایسـنگینبـرایمـاصـادر

کنند.
بـهنظـرشـماچـهدوربینهایـیاعمالماراثبـتوضبطمیکنندتا

درپیشگاهالهیشهادتبدهند؟

متنومحتوا
بهطورکلیازآیاتقرآنوروایات،استفادهمیشودکهششنوع

دوربینوشاهدبراىدادگاهعدلالهیوجوددارد:

1.خداوندمتعال
خداونـددرآیـه۱05سـورهتوبـهناظریـناعمالرابیانکردهاسـت.

اینآیهاولینناظروشاهداعمالراخداوندمعرفیکرده:
وَن 

ُ
ُمْؤِمُنوَن َو َسُتَرّد

ْ
ُه َوال

ُ
ْم َو َرُسول

ُ
ك

َ
 فَسَيَری  اهَّلّلََُ َعَمل

ْ
وا

ُ
»َو قِل اْعَمل

وَن؛ بگو ای  
ُ
نُتـْم َتْعَمل

ُ
ك ـم بَما

ُ
ئك َهــاَدِة فُيَنّبِ

َ
َغْيـِب َوالّش

ْ
ـى َعــاِلِم ال

َ
إل

پیامبر: شـما عمل  كنيد پس  به طور حتم  خداوند عمل  شـما را 
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م  شما 
ّ
مى بيند، و رسول  خدا و مؤمنين  مى بينند، و به طور مسل

به سوی  خداوندی  كه  به  پنهان  و آشكارا داناست ، باز گردانيده  

گاه   مى شـويد! و آن  خداونـد شـما را بـه  آنچـه  عمـل  نموده ايـد، آ

خواهد ساخت !«

درآیهدیگریازقرآنمیفرماید:
وَن«3

ُ
ّمَ اهَّلُل َشهيٌد َعلى ما َيْفَعل

ُ
ْينا َمْرِجُعُهْم ث

َ
ِال

َ
»ف

درسـورهیونـسآمـده:»درهیـچحـال)واندیشـهاى(نیسـتی،و
هیـچقسـمتیازقـرآنراتـالوتنمیکنـی،وهیـچعملـیراانجـام
نمیدهیـد،مگـراینکـهمـاگـواهبـرشـماهسـتیم،درآنهنـگامکـه
واردآنمیشـوید!وهیـچچیـزدرزمیـنوآسـمان،ازپـروردگارتـو
مخفـینمیمانـد؛حّتـیبـهانـدازهسـنگینیذّرهاى،ونـهکوچکتـر
ازآنونـهبزرگتـر،مگـراینکـه)همـهآنهـا(درکتـابآشـکار)ولـوح

محفوظعلمخداوند(ثبتاست.«4
شـخصینـزدامـامحسـینآمـدوعـرضکـرد:مـنارادهضعیفی
دارمواهـلگنـاههسـتم.شـمابـهمـننصیحتـیبکنیـد.امـام
فرمودنـد:پنـجکاررابکـنوهـرگناهیخواسـتیانجامبده.یکیاز

آنکارهااینبود:
ِنْب َما ِشْئت5 ؛ )برای گناه( جای 

ْ
ذ

َ
 َيَراَك اهَّلُل َو أ

َ
 ل

ً
ْب َمْوِضعا

ُ
»اْطل

خلوتى پیدا كن كه خدا تو را نبيند.«

کـههرگـزودرهیـچ ایـنآیـاتوروایـاتصراحتـًااظهـارمیدارنـد
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صورتـیاعمـالمـاازدیـدگانخداونـدمخفـینبـودهوهمـهمـادر
سیطرهحکومتخداوندهستیم.اینجاستکهامیرالمؤمنین

دردعایکمیلمیفرمایند:
وَمِتَك«

ُ
ِفَراُر ِمْن ُحك

ْ
 ُيْمِكُن ال

َ
»َو ل

هنگامـیکـهانسـاندرحـالخطـاوگنـاه،متوجـهحضـوربچـهای
شـود،شـرمندهشـدهوبالفاصلهخودراازآنبازمیدارد،امابرخی
درحضـورخـدایخـودگنـاهمیکننـد!شـاعرچهزیباایـنصحنهرا

بهتصویرمیکشد:

درزمانیکهکنیقصدگناه
گرکندکودکیازدورنگاه

شرمداریزگنهدرگذری
پردهعفتخودرامدری

شرمبادتزخداوندجهان
کهبودواقفاصرارنهان

شـهیدعبدالحمیددیالمهکسـیاسـتکهقبلازشـهادتشاسـتاد
دانشـگاهبـود.یکـیازدوسـتاناسـتادمیگویـد:روزیچنـدخانـم
دانشـجوجلـورفتنـدتـاسؤالهایشـانراازایشـانبپرسـند.اسـتاد

نیامد. نگاهشرابهزمیندوختهبودودرتماممدتسرشباال
خانمهاکهرفتند،خودمرابهعبدالحمیدرساندموبهاوگفتم:تو
چـرابـهفـردیکـهباتوحـرفمیزند،نگاهنمیکنیوآنقدرسـرت
راپاییـنمیگیـریکـهممکـناسـتآنهـافکـرکنـنتـوخشـکو
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متعصبهستی،درنتیجهاثرحرفهایتوکمشود!
گفت:فالنی!مننگاهنمیکنمتاخدامرانگاهکند.

دردادگاههـایدنیـازمانـیکـهیـکقاضـیبخواهـدحکمـیصـادر
گرخودقاضیشـاهدباشـد، کنـد،بـهدنبـالشـاهدمیگـردد.حالا
دیگـرنیـازیبـهشـاهدبیرونـینیسـت.آنکسـیکـههمـوارهمـارا

میبیند،خودهمقاضیوهمشاهداست:
ّنَ اهَّلَل َيرى 6؛ مگر ندانسته اند كه خدا مى بيند؟«

َ
ْم ِبأ

َ
ْم َيْعل

َ
 ل

َ
»أ

شخصیبعدازانجامگناهی،توبهکردهبودوپیوستهمیگریست
بـهاوگفتند:چـرااینقـدرگریـهمیکنـی؟مگـرنمیدانـیکـهخداوند
متعالغفوراسـت؟گفت:آری،ممکناسـتاوعفوکند،ولیاین

خجلتوشرمساریکهاومرادیده،چگونهازخوددورکنم؟

2.فرشتگان
قرآنکریممیفرماید:

 َنْفٍس َمَعها ساِئٌق َو َشهيٌد7؛ هر انسانى وارد محشر 
ُّ

ل
ُ

»َو جاَءْت ك

مى گردد، در حالى كه همراه او حركت دهنده و گواهى دهنده 

است.«

کـههنـگامحضـورهـر »سـائق«و»شـهید«دوفرشـتهایهسـتند
انسـانیدررسـتاخیزاوراهمراهیمیکنند؛مانندحالمجرمیکه
دردنیـااورابـهسـویدادگاهمیبرنـد.یکـیاورابـهسـویزنـدان
میکشـاندودیگـریدرحـالرسـیدگیبـهپرونـدهاوبـرایرهاییاز

زنداناست.
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امامسجادچنیندرخواستیازخداونددارد:
َنا ِمْن َحَسَناِتَنا 

َ
 ل

ْ َ
اِتِبيَن َمُئوَنَتَنا، َو اْمل

َ
ك

ْ
ِكَراِم ال

ْ
ى ال

َ
ْر َعل ُهّمَ َيّسِ

َّ
»الل

ْعَماِلَنـا؛ بـار خدايـا! چنـان 
َ
 ُتْخِزَنـا ِعْنَدُهـْم ِبُسـوِء أ

َ
َصَحاِئَفَنـا، َو ل

كن كه فرشـتگانى كه اعمال ما را مى نويسـند از نوشـتن اعمال 

بد ما در رنج نيفتند. نامه هاى عمل ما را از حسنات پر ساز و ما 
را به اعمال ناپسندمان در نزد آنان خوار مگردان.« 8

شخصیازامامصادقپرسید:درحالیکهمیدانیمخداونداز
هرچیزیباخبراستوهیچچیزیازاومخفینیست،پسعلت

وجودفرشتگانمامورثبتاعمالنیكوبدانسانهاچیست؟
بـه را ایـنفرشـتگان آنحضـرتدرپاسـخفرمودنـد:»خداونـد
عبـادتخـوددعـوتکـردوآنهـاراشـهودبـربندگانـشقـرارداد،
تـابنـدگانبـهخاطـرمراقبـتآنـان،بیشـترمراقـباطاعـتالهـی
باشـند،وازعصیـاناوبیشـترناراحـتشـوند،وچـهبسـیاربنـدهاى
کـهتصمیـمبـهگنـاهمیگیـرد،پـسبـهیـادایـنفرشـتهمیافتـدو

خوددارىمیکند،میگوید:
گواهـی پـروردگارممـرامیبینـد،وفرشـتگانحافـظاعمـالنیـز
میدهنـد،عـالوهبـرایـن،خداونـدبـهرحمـتولطفـشاینهـارا
مأمـوربنـدگانکـرده،تابهفرمانخدا،شـیاطینسـرکشراازآنها
کـهآنهـا کنـد،وهمچنیـنجانـورانزمیـنوآفـاتبسـیاررا دور

نمیبینند،تاآنزمانکهفرمانخداومرگآنهافرارسد.«9
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3.اعضاءوجوارح
درقرآنکریمآمده:

كاُنـوا  ُهـْم ِبمـا 
ُ
ْرُجل

َ
ْيدیِهـْم َو أ

َ
ِسـَنُتُهْم َو أ

ْ
ل
َ
ْيِهـْم أ

َ
»َیـْوَم َتْشـَهُد َعل

ـون10؛ در آن روز كـه زبان هـا و دسـت ها و پاهايشـان بـر ضـد 
ُ
َيْعَمل

آن ها به اعمالى كه مرتكب مى شدند گواهى مى دهد.«

ازبرخیآیاتوروایاتبرمیآیدکههمهاعضایبدنبهنوبهخود
اعمالـیراکـهانجـامدادهانـدگواهیمیدهندحتـیدربرخیآیات
اضافـهمیکنـد،گنهـکارانکـههرگـزانتظـارنداشـتندپوسـتهاى
تنآنهابهصورتگواهانیبرضدآناندرآیند،آنهارامخاطب
ساخته،میگویند:»چراشمابرضدماگواهیدادید«؟آنهاپاسخ
میدهند:»خداییکههمهچیزرابهنطقدرآورده،مارابهسخن

درآوردهاست.«۱۱

4.زمین
خداوندمتعالفرماید:

ْخباَرهـا12؛ در آن روز، زميـن تمـام خبرهايـش را 
َ
ُث أ »َیوَمِئـٍذ ُتَحـّدِ

بازگو مى كند.«

کـرممیخوانیـمکـهفرمـود:آیـامیدانید درحدیثـیازپیغمبـرا
منظورازاخبارزمیندراینجاچیست؟

گاهتـراسـت.فرمودنـد:منظـورازخبـر گفتنـد:خـداوپیغمبـرشآ
دادنزمیـنایـناسـتکـهاعمـالهـرمـردوزنیراکهبـرروىزمین
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انجـامدادهانـد،خبـرمیدهد،میگوید:فالنشـخصدرفالنروز
فالنکارراانجامداد،ایناستخبردادنزمین!«۱3

گـردرگذشـته،افـرادیازشـهادتزمیـنتعجـبمیکردنـد،امـروز ا
کـهبـهصـورتیـكدکمـهبـهلبـاسدوختـه یـكدسـتگاهضبـط

میشود،میتواندمسائلبسیارىبازگوکند.
ازایـنروامیرالمؤمنیـنعلـیمیفرماینـد:»درقسـمتهاى
مختلـفمسـاجدنمـازبخوانیـد،زیـراهـرقطعـهزمینـیدرقیامـت

براىکسیکهروىآننمازخواندهگواهیمیدهد.«۱4

5.زمان
امامعلیمیفرمایند:

َنا 
َ
َيْوَم َيا اْبَن آَدَم! أ

ْ
ُه ذِلَك ال

َ
 ل

َ
 قال

َّ
ى اْبِن آَدَم ِإل

َ
»ما ِمْن َیوٍم  َيُمّرُ َعل

 ،
ً
 ِفّىَ َخْيرا

ْ
 َو أْعَمل

ً
 ِفّىَ َخْيرا

ْ
ُقـل

َ
ْيَك َشـِهْيٌد، ف

َ
َنـا َعل

َ
َیـْوٌم َجِدْيـٌد، َو أ

ِقياَمِة15؛ هيـچ روزى بر فرزند آدم نمى گذرد، 
ْ
ـَك ِبـِه َیـْوَم ال

َ
ْشـَهُد ل

َ
أ

مگر اينكه به او مى گويد: اى فرزند آدم! من روز تازه اى هستم و 

بر تو گواهم، در من سخن خوب بگو، و عمل نيك انجام ده، تا 

در قيامت به نفع تو گواهى دهم.«

6.پیامبروامامان
درحدیثـیازامـامباقـرمیخوانیـم:»تمامـیاعمـالشـمابـر
پیامبرتـانهـرعصـرپنجشـنبهعرضـهمیشـود،بنـابـرایـنبایـداز

اینکهعملزشتیازشمابرپیامبرعرضهشودشرمکنید.«۱6
روزىامـامصـادقخطـاببهاصحابوافرادىکهدرمجلس
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آنحضـرتحضـورداشـتندفرمودنـد:چرارسـولخـداراازخود
میرنجانید؟!

شخصیازحضرتسؤالکرد:ماچگونهرسولخداراناراحت
میکنیـم؟حضـرتصـادقفرمودنـد:مگـرنمیدانیـدکـههمـه
گـرمعصیتی اعمـالشـمابـررسـولخـداعرضـهمیشـود،پـسا
دراعمـالشـمامشـاهدهنمایـد،باعـثناراحتـیورنجـشخاطـر
کـرمراناراحـت اوخواهـدشـد.پـسبـااعمـالبدتـانپیامبرا
نکنید،بلکهسـعیکنیدبااعمالخوبتاناوراخوشـحالومسـرور

سازید.«۱7
عبـداهللبـنابـانمیگویـد:بـهحضـرترضـا،عـرضکـردمکـه
بـراىمـنوخانـوادهامدعایـیکنیـد.حضـرتفرمودنـد:مگـرمـن
دعـانمیکنـم؟بـهخـداسـوگند،اعمالشـمادرهرروزوشـبیبرمن
عرضـهمیشـود،لـذادرهـرمـوردکـهمناسـبباشـددعـامیکنـم.
عبداهللمیگویداینحرفامامبراىمنتعجبآوربودکهاعمال

ماهرروزوشببرامامعرضهشود.
ایشـانوقتـیمتوجـهتعجـبمنشـدند،خطـاببهمـنفرمودند:

آیاکتابخداوندعزوجلرانمیخوانیآنجاکهمیفرماید:
ُمْؤِمُنوَن.«18 

ْ
ُه َوال

ُ
ْم َو َرُسول

ُ
ك

َ
 فَسَيَری  اهَّلّلََُ َعَمل

ْ
وا

ُ
»َو قِل اْعَمل

ابـوبصیـرمیگویـد:»امـامباقـرازیکـیازآفریقائیانحـالیکیاز
شـیعیانخودبهنام»راشـد«راجویاشـدند.پاسـخداد:خوببودو
سـالممیرسـاند.امـامفرمودنـد:خـدارحمتـشکند.بـاتعجب

گفت:مگراومردهاست؟فرمودند:آری.
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گفـت:چـهوقـتدرگذشـت؟فرمـود:دوروزپسازخارجشـدنتو.
گفت:بهخداسوگنداوبیمارنبود...

فرمـود:مگـرهـرکـسمیمیـردبـهجهـتبیمـاریاسـت؟آنـگاهابـو
بصیرازامامدرموردآندرگذشتهسئوالکرد.

حضـرتفرمودنـد:اوازدوسـتانوشـیعیانمـابود،گمـانمیکنید
گوشهـایشـنواییبـرایمـاهمـراهشـما کـهچشـمهایبینـاو
نیسـت!وهچـهپنـدارنادرسـتیاسـت!بـهخـداسـوگندهیـچچیـزاز
کردارتانبرماپوشیدهنیست،پسمارانزدخودتانحاضربدانید
وخـودرابـهکارنیـکعـادتدهیـدوازاهـلخیرباشـیدتابههمین
نشـانهوعالمتشـناختهشـوید.منفرزندانوشـیعیانمرابهاین

برنامهفرمانمیدهم.«۱9
یکـیازراویـانمیگویـد:»درکوفـهبهزنیقرآنمیآموختم.روزی
بـااوشـوخیکـردم!سـپسبـهدیـدارامـامباقـررفتـم،حضـرت
فرمودنـد:آنکـه)حتـی(درپنهـانمرتکبگناهشـود،خداوندبهاو
اعتناوتوجهیندارد،بهآنزنچهگفتی؟ازشرمساریچهرهامرا

پوشاندموتوبهکردم،امامفرمود:تکرارنکن.«20
گـرمـاواقعـًاشـاهدبـودنپیامبـروامامـانرابـاورکنیـم،بـهطور ا
حتـمدراعمالمـاناثـربـهسـزائیخواهـدداشـت.اهّمّیـتوارزش
ایـنمعرفـتوقتـیبـرانسـانآشـکارمیشـودکـهفرصـتعمـلبـه
پایـانرسـیدهاسـتوایـنشـاهدانخـدابـرایآخریـنبـارهنـگام

مرگپروندهانسانرامرورمیفرمایند.
آخرینفرددرزمانما،حضرتبقیهاهللهستند.ایشانبیش
کـهدرزیـرپرچـمامامـت کـهبـرهمـهکسـانی از۱۱76سـالاسـت
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ایشـانهسـتند،نظـارتدارنـد.خـوباسـتکمـیتأمـلکنیـمکـه
ایشـاندراینمّدتطوالنی،شـاهدوناظرچهاعمالیازاّمتخود
بودهانـد؟!واّمـتواقعـًاچـهمقـداربـهایـنمقـامایشـاناعتقـادو

تّوجهداشتهاند؟!
زمـان امـام مـورد الجنـاندر شـیخعبـاسقمـیدرمفاتیـح
اینگونهتفسیرمیکند:ایشانچشمخدادرمیانانسانهااست:
»السـالمعلیـكیـاعیـناهللفـیخلقـه«واوشـاهدتمـاماعمـالمـااز

ظاهروباطننیتهاست.«2۱
امـامزمـانتکتـکمـارابـهاسـممیشناسـدوبهفکرمااسـت.
َناِسـیَن 

َ
ال َو ِلُمَراَعاِتُکـْم ُمْهَمِلیـَن َغْیـُر ـا »ِإّنَ میفرماینـد: ایشـان

ِلِذْکِرُکـم؛مـادررعایـتحـالشـماکوتاهـینمیکنیـمویـادشـمارا
گـرجـزایـنبـودگرفتاریهـا،بـهشـماروی ازخاطـرنبردهایـمکـها

میآوردودشمنان،شماراریشهکنمیکردند.«22
امانازلحظهغفلتکهتوشاهدمباشییاصاحبالزمان!

هرکسبهطریقیدلمامیشکند
بیگانهجدادوستجدامیشکند

گرمیشکندعیبینیست بیگانها
ازدوستبپرسیدچرامیشکند23

همسـرشـهیدآوینـیمیگویـد:آقـاسـیدمرتضـیسـیگارمیکشـید،
یکوقتدیدمدیگرلببهسیگارنمیزند.پرسیدم:آقامرتضی!
چـهشـدهچـراسـیگارنمیکشـید؟گفـت:پیـشخـودمفکـرکـردمو
دیدم:لحظهایکهسیگارگوشهلبممیگذارم،آقامنرامیبیند،
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خجالتکشیدمجلویآقاسیگاربکشم.24
دراردویراهیـاننـور،دختـرینـزدروحانـیکاروانآمـدوگفـت:
گـربتوانیـدضـرورتپوشـیدنچـادررابـرایمـن دوسـتممیگویـدا

ثابتکنید،قولمیدهمحتماچادریمیشوم.
گـرایـنجمعـه،آقـاظهـورکنـدوبـه روحانـیخطـاببـهاوگفـت:ا
تـوهـموقـتمالقـاتبدهنـدکـهبتوانـیپیـشآقـابروید،بـاهمین
مانتـوووضـعظاهـریپیـشایشـانمیرویـد؟گفت:نـه،خجالت
میکشم.گفت:پسچطورمیروی؟گفت:چادریسرممیکنم.
آنـگاهروحانـیگفـت:پـسخـودتهـمحـسمیکنـی،آقـاازایـن
گاهوناراحت وضـعراضـینیسـت.همیـناالنهـمآقـاازظاهـرتـوآ
هسـتند.چـرابـهخاطـرلـذتخـودحاضـریامـامزمانـتراناراحـت
کنـی؟بـهنظـرتویکلبخندرویلبهایمهدیفاطمهارزش

تحّملسختیچادرراندارد؟
همینکالمعمیقسببچادریشدنآندخترجوانگردید.

خوباستبدانیمعرضهاعمالبرامامانبشارتبزرگیبرای
شیعیانودوستانایشاناست.

کـه موسـیبـنسـّیارمیگویـد:مـنهمـراهحضـرترضـابـودم
بـهدیوارهـایشـهرطـوسرسـیدیم.صـدایشـیونونالـهایرا
شنیدم.دنبالصدارفتیمتابهجنازهایرسیدیم.درهمینحال
دیـدم،موالیـمازاسـبپیـادهشـدندوبـهسـویجنـازهرفتنـدوآن
رابلنـدکردنـدوچنانکـهبـّرهبـهمـادرخودمیچسـبد،خـودرابهآن
جنازهچسـباندندو...)پسازتشـییع(همینکهجنازهرابرزمین
نهادند،دیدمامامبهطرفآنرفتندومردمراکنارزدندتاخود
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رابهجنازهرسـاندند،آنگاهدسـتمبارکخودرابرسـینهاونهادند
وفرمودند:»ایفالنیپسـرفالنی!تورابهبهشـتمژدهباد.بعداز

اینلحظهدیگروحشتوترسیبرتونیست.«
عـرضکـردم:فدایـتشـوم،آیـاشـماایـنشـخصرامیشناسـید؟
کنـونقـدمبهاینسـرزمیننگذاشـته درحالـیکـهقسـمبـهخـداتا
بودید!امامفرمودند:»ایموسیبنسّیار!آیانمیدانیکهاعمال
ورفتارشیعیانما،درهرصبحوشامبرماامامانعرضهمیشود؟
گـرتقصیـریدررفتـارآنهـاباشـد،ازخـدامیخواهیـماز آنـگاها
کارخوبـیداشـتهباشـند،ازخـدا گـر سـرتقصیرشـاندرگـذردوا

میخواهیمکهبهآنهاجزایخیردهد.«
بنابرایـن،شـاهدبـودنائّمـهبـراعمـالورفتـارانسـان،ازطرفـی
ممکـناسـتباعـثخجالـتوبـیآبرویـیاوگـرددوازطـرفدیگر
سببامیدواریاست؛زیراایشانبرایشیعیاندستبهدعابلند

کردهوبرگناهانشانازخداوندطلبعفووبخششمینمایند.
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باِطل«1
ْ
كْم َبيَنكْم ِبال

َ
ْموال

َ
وا أ

ُ
كل

ْ
ذیَن آَمُنوا ل َتأ

َّ
یَها ال

َ
»يا أ

ایجادانگیزه2
»شـهیدثانـی«دررؤیـایصادقـهای،یکـیازبـزرگانرادیـدو
احوالشراپرسـید.اوگفت:»یکسـالازمردنمگذشـتهاست،اما

منهمچنانبهعّلتکاریکهکردهام،گرفتارهستم.«
شـهیدثانـی،ماجـراراپرسـید.اوادامـهداد:»روزیدرراهـیعبـور
میکـردمکـهفـردیمقـداریکاهواردشـهرکـرد.مـنبـدوناینکـه
بـهاواطـالعدهـمواجـازهبگیـرم،یـکپـرکاهازبـارشبـرایتمیـز
کردندندانهایمبرداشـتمونزدخودگفتمکهیکذّرهکاهدیگر
رضایـتگرفتـننمیخواهـد؛اّمـابـهخاطـرهمیـنپـرکاهیکسـال

استکهدرگرفتاریهستم!«
محـدثمشـهور،»سـّیدنعمـتاهللجزایری«در»انـوارنعمانّیه«در
بـابدورانبعـدازمـرگمینویسـد:مـردمسـتمندیازدنیـارفـت.
جمعّیـتزیـادیبـرایتشـییعجنـازهاوجمـعشـدند.امـاازصبـح
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کـهجنـازهاورابرداشـتندتـاهنـگامغروببهسـختیتوانسـتنداورا
دفنکنند.بعدهااورادرخوابدیدندوازاوسؤالکردند:خداوند

متعالباتوچگونهرفتارکرد؟
»گفـت:خداونـدمـراآمرزیـدولطـفزیـادیدرحـقمـنرواداشـت،
ولـیرسـیدگیبهحسـاببنـدگانخیلـیدقیـقبـودبهطوریکـه
روزیبـردردکانیکـیازدوسـتانمنشسـتهبـودموروزهدارنیـز
بـودم،وقتیکـهاذانمیگفتنـد،مـنازکیسـهداخـلمغـازه،یـک

دانهگندمبرداشتموآنرابادندانخوددونیمکردم.
درایـنهنـگامبـهیـادمآمـدکـهگنـدممـننیسـت،آندانـهگنـدم
نصـفشـدهرارویگندمهـایاوانداختـمورفتـم.بـرایهمیـن
خداونـدازثـوابوحسـناتمـنبهانـدازهنقـصقیمـتگندمیکه

شکستهبودمکمکرد.«
کیـدقـرارگرفتـه،رعایـت یکـیازامـوریکـهدرمنابـعدینـیمـوردتأ

حقالناسمیباشد.
خداوندمتعالدرقرآنکریممیفرماید:

باِطـل3؛ ای 
ْ
كـْم َبيَنكـْم ِبال

َ
ْموال

َ
ـوا أ

ُ
كل

ْ
ذیـَن آَمُنـوا ل َتأ

َّ
یَهـا ال

َ
»يـا أ

كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل )و از طرق 

نامشروع( نخوريد.«

کـهاشـرفانبیـاءدر دراهمیـتموضـوعحـقالنـاسهمیـنبـس
روزهـایآخـرعمرشـانازمـردممیخواهنـدکـههرکسـیحقـیبـه

گردنشاندارد،بیاییدآنرادریافتکند.4
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متنومحتوا
برخـیازسـورههایقـرآنهمچـونمطففیـن،حجـراتوهمـزهاز
زوایـایمختلفـیبحـثحقالنـاسرابیانکردهانـد.طوالنیترین

آیهقرآناشارهویژهایبهحقالناسدارد.
ازنظـرشـرعی،چنانچـهحقـیبـرعهـدهنمازگزاریباشـدواوحقرا
گرحقی نپردازد،اینکارمانعقبولینمازاوسـت.5حتیشـهدانیزا
برگردنشانباشد،بایدپاسخگوباشند.امامباقرمیفرماید:

كفاَرَتـُه  ـأّنَ 
َ
یـِن ف

َ
 الّد

ّ
ْنِبـِه ِأل

َ
كّفـاَرٌة ِلذ ـهيِد 

َ
ْطـَرٍة ِمـَن الّش

َ
 ق

ُ
ل ّوَ

َ
»أ

ضاُئه6؛ نخسـتين قطره از خون شـهيد كفاره گناهان او اسـت؛ 
َ
ق

مگر َدین )و حق ديگران( كه كفاره اش پرداختن آن است.«

گـرفـردیحقـوقمالـیوغیرمالـیمـردمراضایـعکنـد،همیـنامـر ا
میتوانـدموجـبعـذاباودرقبـرشـود.7همیـنکارممکـناسـت

برکتروزیاورابردارد.رسولگرامیاسالمفرمود:
ْيـِه 

َ
َم اهَّلُل َعل ـِه َحـّرَ  ِمـْن َحّقِ

ً
ُمْسـِلِم َشـْيئا

ْ
ِخيـِه ال

َ
»َمـْن َحَبـَس َعـْن أ

كــسى چـيــزی از حــقوق بـرادر  ْن َيُتـوب 8؛ هــر 
َ
 أ

َّ
ْزِق ِإل  الـّرِ

َ
ـة

َ
َبَرك

مسـلمانش را از او بـاز دارد، خداونـد بركـت روزی را بـر او حـرام 

مى كند. مگر اينكه توبه كند.«

یکـیازعلمـایمعـروفدرعلـموزهـدوتقـوامرحـوم»سـّیدهاشـم
حطاببنسّیدمحمدبنسّیدعویدموسوی«است.علتاینکه
کـهاودر »سـّیدهاشـم«را»حطـاب«شـهرتدادهانـد،ایـناسـت
اوایـلتحصیـلکاسـبیمیکـردوازصحـراینجـفهیـزممیچید
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ودربـازارمیفروخـتوبـهایـنوسـیلهزندگیخـودراادارهمیکردو
درسمیخواند.تااینکهعالمیبزرگشد.

بـود، الحـرام اهلل بیـت حـّج عـازم کـه مـردی میکننـد: نقـل
صندوقچـهایکـهدراوپـولوطـالیفراوانـیبـود،نـزدتاجریکه
بهامانتداریمعروفبود،گذاشـتهوپسازانجاممناسـکحّج
وقتـیکـهبـهنجـفمراجعـتکـردوامانتـشراازمردامیـنمطالبه
کرد،آنمردمنکرشدوامانتاوراندادواینخبردرنجفشهرت

یافت.
عـّدهایآنحاجـیراراهنمائـیکردنـدتـانـزدسـّیدهاشـمحطـاب
رفتـهوازتاجـرشـکایتکنـد،پـسآنشـخصنـزدسـّیدآمـدوقّصه
راشـرحداد،سـّیدبهاوگفت:منبهدردکاناومیروم،تومراقب
مـنبـاشوقتـیکـهمنازدکاناوبرخواسـتمورفتم؛بالفاصلهنزد

اوبروومالتراطلبکن.
بـراسـاسقـرارقبلـی،سـّیدحرکـتکـردوبـهدکانتاجـررفـتوپس
ازصحبـتطوالنـی،ازمغـازهبیـرونرفـت.درایـنلحظه،صاحب
مـالبـاعجلـهنـزدتاجـررفـتومالـشراطلـبکـرد.مـردتاجـرایـن
دفعـهبرخـالفدفعـاتقبـلکـهمنکـرمیشـد.گفـت:مالـتحاضر

استباشتابمالرابهصاحبشتحویلداد.
آنمـردوقتـیکـهمالـشراتحویلگرفت،بااصرارازتاجرخواسـت
تارازانکارمالدردفعاتقبلوعلتاعترافودادنمالرادراین

باربیانکند.
تاجـرگفـت:»امـاعّلـتانـکارمـال،طمعیبودکـهمراواداربـهانکار
ایـنمـالزیـادکـرد؛اّمـاعلـتاینکهامـروزاعترافکـردمومالرابه
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تـودادم،ایـنبـودکـهسـّیدهاشـمحطابمراموعظهکردوسـپس
رانـشرانشـانمـندادکـهدرآناثـرزخمیبودکـهدراثرداغکردن

چندینسالپیشباقیماندهبود.
مـنازسـیدهاشـمعلـتزخمـیبـودنرانـشراپرسـیدم،اوگفـت
جهتشایناسـتکهیکفلسازمالشـخصیدرذّمهمنمانده
بـود.یـکشـبدرخـوابدیـدمکهقیامتبرپاشـدهوملکیازکنار
امیرالمؤمنینمنراکشانکشانتاکنارجهّنممیبرد.هرچه
تـالشکـردمتـاخـودرابـهنـزدامیرالمؤمنیـنبکشـانم،حضرت
مانـعمیشـد.تـااینکـهبـهحضـرتالتمـاسکـردمکـهمـرابپذیـرد،
گـرتـوبـهخـدابدهـکاربودی،مـنمیتوانسـتماز حضـرتفرمـود:ا
خـدابخواهـمکـهتوراببخشـد،ولیحقمـردمراناچاربایدرّدکنی

ومنیادمنبودکهیکفلسبدهکارم.
گهـاندیـدممـردیازجهّنمبهسـویمنحملـهکردوگفت:ای نا
سـّید!پولـمرابـده،پـسانگشـتشرابـهرانمنزدوبهقّوتفشـار
داد.اینکهمیبینیدررانمناست،جایانگشتسبابهاوست«
پسمردتاجرگریهکردوازصاحبمالحلّیتخواسـتومالشرا

بهاوتحویلداد.9

مصادیقحقالناس
گسـتردهاسـتوازدرونخانـهشـروع دامنـهحقالنـاسبسـیار
میشـودوتـاکوچـهوخیابـان،محـلکار،جامعـهو...ادامـهپیـدا

میکند.
احکامومسائلمربوطبهحقالناسدوقسماست:
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الف(امورمالی)مانندبدهی،مظالم،خمس،زکاتو...(
ب(امورغیرمالی)مانندغیبت،تهمت،هتکحرمتو...(

برخیازمصادیقحقالناسعبارتانداز:

1.تضیعبیتالمال
بدتریـننـوعخیانـت،خیانـتبـهچیزیاسـتکـهمتعلـقبههمه

مردممیباشد.امیرالمؤمنینعلیمیفرمایند:
ة10؛ بدترین نوع خيانت، خيانت  ّمَ

ُ ْ
 ال

ُ
ِخياَنِة ِخياَنة

ْ
ْعَظَم ال

َ
»ِإّنَ أ

به مردم است«

متأسـفانهبرخـیبـهبهانههـایواهـیدرامـوالعمومـیتصـرف
غیرمجازمیکند،مثلاسـتفادهشـخصیازوسـایلنقلیهادارات،
خـرابکـردنوسـایلعمومـیوخـطکشـیدنرویآنهـا،نوشـته
یادگاریبررویدیوارهاودرختانپارکها،میزمدرسهودانشگاه

و...
کیـد امـامعلـیدرنامـهایکارگـزارانرابـرحفـظبیتالمـالتأ

کردهاست:
ُضوِلكْم، َو 

ُ
وا ِمْن ف

ُ
ُبوا َبيَن ُسـُطِركْم، َو اْحِذف اَمكْم َو قاِر

ْ
وا أق

ُّ
»أِدق

ُمْسـِلميَن 
ْ
 ال

َ
كثـاَر فِأّنَ أْموال

ْ
كـْم و ال َمعانـى َو ِإيا

ْ
ْصـَد ال

َ
ِصـدو اق

ْ
اق

ْضـراَر11؛ نـوک قلم هـای خويـش را تيـز كنيـد، ميـان 
ْ
 اإل

ُ
ل َتْحَتِمـل

سـطرهای نوشـته زيـاد فاصلـه نيندازيـد، حرف هـای زيـادی را 

حـذف كنيـد و روی كاغـذ نياوريـد، به بيان اصل معنا بپردازيد، 

كنيـد، زيـرا بيت المـال تحّمـل  از زيـاده روی در مصـرف پرهيـز 

این گونه ضررها را ندارد.«
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و قطیفـه سـرد شـبهای از یکـی در علـی حضـرت خادمـه
پوششیبرایآنحضرتآورد،اّماحضرتازگرمکردنخودباآن

خوددارینمودوفرمود:اینچیست؟
خادمهگفت:اینازقطیفههایبیتالمالاست.

حضرتفرمود:»امشـببایدتاصبحسـرمابکشـم،مننمیتوانم
ازقطیفههایبیتالمالبرایگرمکردنخوداستفادهکنم.«۱2

بایـددانسـتدرحقالنـاستفاوتـیبیـنحـقکودکوپیرنیسـت.
گـرحـقکودکـیهمسـلبشـود،حقالناساسـت.بچـهایکهدر ا
گـردیگـریجـایاوراغصـبکنـدودرآنجـانمـاز مسـجدنشسـتها
بخوانـد،بنابـراحتیـاطواجـببایـددوبـارهنمـازشرادرمـکان

دیگریبخواند.

2.تصرفغیرشرعیدراموالیتیمان
قرآنکریممیفرماید:

وَن ِفى ُبُطوِنِهْم 
ُ
كل

ْ
ما يأ

َ
 ِإّن

ً
ما

ْ
يتامى ُظل

ْ
 ال

َ
ْموال

َ
وَن أ

ُ
كل

ْ
ِذیَن يأ

َّ
»ِإّنَ ال

13؛ كسـانى كـه امـوال يتيمـان را بـه ظلـم و  ً
ْوَن َسـِعيرا

َ
 َو َسـيْصل

ً
نـارا

سـتم مى خورنـد، )در حقيقـت(، تنهـا آتـش مى خورند و به زودی 

در شعله های آتش )دوزخ( مى سوزند.«

درجایدیگرمیفرماید:
وا 

ُ
كل

ْ
ِب َو ل َتأ ّيِ

َخبيَث ِبالّطَ
ْ
وا ال

ُ
ل

َ
ُهْم َو ل َتَتَبّد

َ
ْموال

َ
َيتامى أ

ْ
»َو آُتوا ال

14؛ و امـوال يتيمـان را  ً
 كبيـرا

ً
ـُه كاَن ُحوبـا

َ
ْمواِلكـْم ِإّن

َ
ُهـْم ِإلـى أ

َ
ْموال

َ
أ

)هنگامـى كـه بـه حـد رشـد رسـيدند( بـه آن هـا بدهيـد! و امـوال 
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بـد )خـود( را، بـا امـوال خـوب )آن ها( عـوض نكنيد! و اموال آنان 

كـردن يـا تبديـل نمـودن(  را همـراه امـوال خودتـان )بـا مخلـوط 

نخوريد، زيرا این گناه بزرگى است«

3.نپرداختنقرض
یکـیازسـنتهایزیبـادرسـبکزندگـیاسـالمی،سـنتقـرض

دادناست.
كِثيَرًة 

ً
ْضعافا

َ
ُه أ

َ
يضاِعَفُه ل

َ
 ف

ً
 َحَسـنا

ً
ْرضا

َ
ـِذی يْقـِرُض اهَّلَل ق

َّ
ا ال

َ
»َمـْن ذ

يِه ُتْرَجُعوَن«15
َ
َو اهَّلُل يْقِبُض َو یْبُصُط َو ِإل

گرازکسـیقرضگرفتیم،نسـبتبهآنشـخص،تکالیفو اماماا
وظایفیداریم:

ِإْن كْنَت مُواِسرا اَعَطيَتُه َو إْن 
َ
ذی يطاِلُبک ف

ْ
 غريِمک ال

ُ
»ّما َحّق

ُقـْوِل16؛ حـق كسـى كه از تو طلب 
ْ
كْنـَت ُمْعِسـرا اْرَضيَتـُه ِبُحْسـِن ال

گر وضعت خوب اسـت، مال او را بپردازی  دارد، این اسـت كه ا

گـر در فقـر و تنگدسـتى هسـتى بـا گفتـار نيكـوی خويـش او را  و ا

راضى نمایى.«

متأسـفانهمشـاهدهمیشـوددرجامعـهدینـیمـااینگونـهنیسـت.
بارهاشدهافرادیمطرحمیکنندکهپولیرابهکسیقرضدادند

واززمانبرگشتآنهممدتهاستمیگذرد.
امامصادقمیفرمایند:

ـِة الّسـاِرِق17؛ هـر كه 
َ
ضـاَءُه كاَن ِبَمْنِزل

َ
ـْم ينِوق

َ
ل

َ
»َمـِن اْسـَتداَن َدينـا ف
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وامـى بگيـرد و قصـد پرداختـن آن را نداشـته باشـد، بـه منزلـه دزد 

است.«

ابوثمامـه،ازیـارانامـامجـوادازامـامپرسـید:میخواهـمبـه
زیـارتمکـهومدینـهبـرومولـیبدهـکارم،حضـرتپاسـخدادنـد:
اولبدهـکاریخویـشرابپـرداز،سـپسبـهزیـارتبـرو،تـالشکن
تـادرزیارتـگاهوقتـیخداونـدمتعـالبـهتـومینگرد،بدهـکارمردم
گـربتوانـی نباشـی.سـپسامـامعلـتآنرابرایـشفرمـود:کـها
بدهـیخویـشرابپـردازیولـیایـنکارراانجـامندهـیوبهزیارت

بروی،خیانتکردهایوانسانباایمانخیانتنمیکند.۱8
راویمیگوید:درسرزمینکربال،امامحسینبهمنفرمود:

يـَس 
َ
ـه ل

َ
ِأّن

َ
يـه َدیـٌن، ف

َ
 َعل

ٌ
ـّنَ َمعـى َرُجـل

ْ
»نـاِد ِفـى الّنـاس أْن ل يقاِتل

اَر19؛ به 
َ
 الّن

َ
ـُه َوفاًء ِإل َدَخـل

َ
يـِه َدیـٌن ل يـَدُع ل

َ
ِمـْن َرُجـٍل يُمـوُت و َعل

مردمى كه به ياری من آمده اند بگو: كسانى كه مقروض هستند 

در ركاب من نباشند، زيرا كسى كه بدهكار باشد و راه پرداخت 

برای آن در نظر نگيرد، وارد آتش جهنم خواهد شد.«

یکـیازعلمـایتهـراننقـلمیکنـدکـهمـندرنجـفاشـرفطلبـه
بـودم،خبـرآوردنـدکـهپدرمفوتکردهاسـت.جنـازهاورابهنجف
آرودیـمواورادفـنکردیـم،چنـدروزیازدفـناوگذشـتهبودکهدر

عالمخواب،بهحضورپدرمرسیدمودیدمناراحتاست.
تعّجـبکـردمکـهچـراکسـیکـههفتـادسـالراهدیـنرفتـه،بایـد

ناراحتباشدولذاپرسیدم:»چراشمارابینشاطمیبینم؟«
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گفـت:»مـنهیجدهتومانبهمشـهدیتقـینعلبندبدهکارمومرا
گرفتهاندونمیگذارندسرجایمبروم.«

کـهببینـمایـن ازخـواببیـدارشـدم،نامـهایبـهبـرادرمنوشـتم
مشـهدیتقـینعلبنـدکیسـت؟وآیـاپدرمـانبـهاوبدهـکاربـودهیـا

نه؟
مّدتـیبعـدجـوابنامهآمدکهمانزدمشـهدیتقـینعلبندرفتیمو

گفتیم:»چیزیازپدرماطلبداشتی؟«
گفـت:»آری،هیجـدهتومـانطلبکاربودم«گفتیـم:»چرانیامدی

طلبخودرابگیری؟«
گفت:»پدرتانبایددردفترشمینوشت.«

باالخـرهبـرایاینکـهروحپـدرمشـادشـود،مـاآنبدهـیراپرداخـت
کردیم.20

4.عدمپرداختخمس
یکیدیگرازمصادیقحقالناس،نپرداختنخمساست.گاهی
شـخصمـالحـرامکسـبنمیکنـدوکسـباومشـروعاسـت؛امـا
پـسازکسـبثـروت،حـقامـامزمانشرافرامـوشمیکندوباعث

میشودتصرفاتشدراموالحرامباشد.
خداوندمیفرماید:

ُسوِل َو ِلِذی  ِ ُخُمَسُه َو ِللّرَ
ّنَ هَّلِلَّ

َ
أ

َ
ِنْمُتْم ِمْن َشى ٍء ف

َ
ما غ

َ
ّن
َ
ُموا أ

َ
»َو اْعل

كْنُتـْم آَمْنُتـْم  ـِبيِل ِإْن  كيِن َو اْبـِن الّسَ َمسـا
ْ
يتامـى َو ال

ْ
بـى َو ال ُقْر

ْ
ال

ِبـاهَّلِل21؛ و بدانيـد هـر گونـه غنيمتـى به شـما رسـد خمس آن برای 

خـدا و بـرای پیامبـر و بـرای ذی القربـى و يتيمـان و مسـكينان و 
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واماندگان در راه است«

امامزمانمیفرمایند:
َم  ا َما ُحّرِ

َ
 ِمّن

َ
َقِد اْسـَتَحل

َ
ْمِرَنا ف

َ
يِر أ

َ
ِلـک ِمـْن غ

َ
 ِمـْن ذ

ً
 َشـيئا

َ
َعـل

َ
»َمـْن ف

 َو 
ً
 ِفـى َبْطِنـِه َنـارا

ُ
كل

ْ
َمـا يـأ

َ
ِإّن

َ
 ف

ً
ْمَواِلَنـا َشـيئا

َ
 ِمـْن أ

َ
كل

َ
يـِه َو َمـْن أ

َ
َعل

ى َسـِعيرا22؛ هـر كسـى بـدون اجـازه مـا در امـوال ما تصرف 
َ
َسـيْصل

كند مرتكب گناه شده و هر كسى ذره ای از مال ما را بخورد پس 

گويا شكم او را آتش فرا گرفته است.«

ازنظـرشـرعی،تصـرفدرملـکمیتـیکـهخمـسیـازکاتبدهـکار
اسـت،حـرامونمـازدرآنباطـلاسـت،مگـرآنکـهبدهـکاریاورا

بدهندیابناداشتهباشند،بدونمسامحهبپردازند.23
کسـیکـهاعتقـادبـهخمـسنـدارد،یکـیازمسـلماتشـیعهراانـکار

کردهاست،امامزمانفرمودند:
 ِمـْن 

َّ
 اهَّلِل َو الَماِئكـِة َو الّنـاِس أْجَمعيـَن َعلـى َمـْن اْسـَتَحل

ُ
ْهنـة

َ
»ل

ماِلنا ِدْرَهما24؛ لعنت خدا و فرشـتگان و مردم بر كسـى كه يک 

درهم مال ما را حال شمارد.«

5.حقوقغیرمادی
یارانـش و اصحـاب بـه اسـالم پیامبـر روزی
کیسـت؟ مفلـس و بینـوا و فقیـر میدانیـد آیـا فرمودنـد:
کسـی گفتنـد:یـارسـولاهلل!درنظـرمـاآدممفلـسبـه اصحـاب
میگوینـدکـهدسـتشازمـالدنیـاخالـیباشـد.حضـرتفرمودند،
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مفلسآنکسـیاسـتکهدرصحرایمحشـرقدمبگذارددرحالی
کـهنمـازوروزهو...بـاخـودشآوردهباشـد؛امـاچـوندردنیـاحـّق
الّنـاسرااداءنکـرده،بـهایـنصـورتکـهیـکنفررازدهیابهکسـی
ناسزاگفتهیانسبتناروازدهویامالکسیراخورده،یاحقکسی
راضایـعکـردهیـاتجـاوزیبـهمـالوشـخصّیتکسـیکـرده،یـابـا
آبرویکسـیبازیکردهیاصدایمظلومیراشـنیدهوبهفریادش
نرفتـه...خـدایمتعـالازحسـناتوکارهـایخـوباوبـرمـیدارد
وبـهصاحبـانحقـوقمیدهد.چنانچهحسـناتشبهاندازهکافی
نبود،ازگناهانآنکسانیکهحقیگردناودارندبرمیدارندوبار
اومیکننـد؛واوراواردجهّنـممیکننـد.بـهچنیـنافـرادیمفلسو

فقیروبینواوبیچارهمیگویند.25

چنانباتورفتارداردخدا
کهدرحقمردمبیاریبهجا

درآخـربایـدگفـتازحقوقـیکهبرگردنانسـاناسـت،هیچیکبر
دیگریارجحیتندارد.بنابراینآنچهکهگروهیمیگویند،حق
مردمراپایمالنکن،باخدامیتوانکنارآمد؛نگاهاشتباهیاست
گرقراراستدربخشیسرمایهگذاری ودرپاسخآنهابایدگفت:ا

شود،بهاینمعنینیستکهبخشدیگررارهاسازیم.
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ْعُيٍن 
َ
َة أ ّرَ

ُ
اِتنا ق ّيَ ّرِ

ُ
ْزواِجنا َو ذ

َ
نا ِمْن أ

َ
نا َهْب ل وَن َرّبَ

ُ
ذیَن َيُقول

َّ
»َو ال

1»
ً
قيَن ِإماما

َ
ُمّت

ْ
نا ِلل

ْ
َو اْجَعل

ایجادانگیزه2
عفیـفکنـدیمیگویـد:مـنمـردتاجـریبـودمکـهبـرایحـجبـه
کـهسـابقهدوسـتی مکـهآمـدموبـهنـزدعبـاسبـنعبدالمطلـب
بـااوداشـتممیرفتـموازویمقـداریوسـایلتجـارتخریـداری
میکـردم،پـسروزیهمچنـانکـهنـزدعبـاسدرمسـجدالحرام
گاهمـردیرادیـدمکـهازمنزلـشخـارجشـدونگاهـیبـه بـودم،نـا
خورشیدکردوچوندیدظهرشده،وضوییکاملگرفتوسپس
بهسـویکعبـهبـهنمـازایسـتادوپـسازاوپسـریراکـهنزدیـکبـه
حدبلوغبود،مشاهدهکردم،اونیزآمدووضوگرفتودرکناروی
ایستادوپسازآندو،زنیرادیدمبیرونآمدوپشتسرآندونفر
ایستادوبهدنبالآندیدم،آنمردبهرکوعرفتوآنپسرکوآن
زننیـزازاوپیـرویکـردهبـهرکـوعرفتنـد،آنمـردبهسـجدهافتاد،
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آندونیزبهدنبالاوسجدهکردند.
مـنکـهآنمنظـرهرادیـدمبـهعبـاس)میزبـانخـود(گفتـم:وای!
ایـندیگـرچـهدینـیاسـت؟پاسـخداد:ایـندیـنوآییـنمحمـد
بـنعبـداهللبـرادرزادهمـناسـتوعقیـدهداردکـهخـدااورابـه
پیامبـریفرسـتادهوآندیگـربـرادرزادهدیگـرم،علیبـنابیطالب

استوآنزننیزهمسرشخدیجهمیباشد.
عفیـفکنـدیپـسازآنکهمسـلمانشـدهبودمیگفـت:ایکاش

منچهارمینآنهابودم.3

متنومحتوا
مورخـانازاهـلسـنتوشـیعهبـهاجمـاعمعتقدنـد،ازمیـانزنان،
ایمانآورد،حضرتخدیجهاولینکسیکهبهپیامبراسالم
همسرباوفاوگرامیپیامبراست؛اماازمیانمردان،تمامعالمان
شیعهوبسیاریازاهلسنتبرآنند،امامعلیاولینکسیبود

کهدعوتپیامبراسالمرالبیکگفت.4
امامصادقمیفرماید:

ـون«5 در حـق علـى و كسـانى كـه از رسـول 
ُ
ل ّوَ

َ ْ
ـاِبُقوَن ال آيـه »َو الّسَ

خـدا متابعـت نمودنـد و مهاجریـن و انصـار... نـازل شـده و برای 

آنان بهشـت با نهرهای جاری مهيا شـده اسـت كه در آن ابدی و 
جاودانند، این همان فوز عظيم است.6

تجلیلازشخصیتیکهحّقبسیارزیادیبراسالم،بلکهبرجهان
بشـرّیتداردوسـهمبزرگـیبـرایپیشـرفتایـندیـنآسـمانی
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داشت،برهمهمسلمانانجهان،الزماست.

امتیازاتویژهحضرتخدیجه
حضـرتخدیجـهازامتیـازاتویژهایبرخورداربودهاسـت.برخی

ازامتیازاتآنبانوینمونهعبارتانداز:

کحضرتخدیجه 1.نسلپا
گاهوپاکسرشـتوانسـانیشـیفته حضـرتخدیجـهبانویـیآ
از یکـی روزگارجوانـی ازهمـان او بـود. معنویـتوحقگرایـی،
دختـراننامـداروبافضیلـتاهـلحجـازوعـرببـهشـمامیرفـت.
عـالوهبـرمقامـاتمعنـویوروحـیبلند،ازنظرمـادیومالینیزدر
اوجبـودهودارایامـوالبسـیاریبـودهاسـت.اوبـارددرخواسـت
و بودنـد آمـده او بـهخواسـتگاری کـه اشـرافقریـش و بـزرگان
انتخـابپیامبـربهعنـوانهمسـرخـود،نعمـتبرخـورداری
ازثـروتمـادیرابـاتضمیـنسـعادتمندیآخـرتوبهرهمنـدیاز
نعمتهـایابـدیبهشـت،کامـلنمـودوخردمنـدیاشرابـهرخ
همگانکشـید.اوبرایدسـتیابیبهایننعمت،اولینمسـلمانو

اولینتصدیقکنندهپیامبرشد.
بـرای دشـمنان ،کـرم ا پیامبـر دعـوت شـدن علنـی از بعـد
اله کبروال خاموشکـردنصـدایتوحیـدوبانگروحبخـش»اهللا
اهلل«باهمهمدسـتشـدندوبههرطریقیباآنحضرتمبارزه اال
کردنـد؛امـاشـخصیتی نمودنـد.آنحضـرترابسـیاراذّیـتوآزار
کـهآنحضـرترادلـداریمـیدادوبـرجراحتهـایایشـانمرهـم
میگذاشـتوبـامهـروعطوفـتوایمـانقوی،اسـتقبالمینمود،
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حضرتخدیجهکبریبود.
بانـویبـزرگمّکـهکـهازنظـرثـروتومـالدرکمـالنـازونعمـتو
آسـایشبـود،اززندگـیاشـرافیوتجّمـالتوامـوالبسـیاروعـّزت
ظاهری،چشـمپوشـیدوهمهرابرایپیشـبرداهدافعالیشـوهر
کنـارهمسـرشدرسـختترینشـرایط،زندگـی عزیـزشدادودر

نمودواورایاریکرد.
آزارمشـرکانوبتپرسـتان از پیامبـر نیـزچـون خدیجـه
بینصیـبنمانـد؛زنهـاازاوکنـارهگرفتـهورفتوآمـدبـااوراقطـع
کردند؛بهاوزخمزبانمیزدندوسـخناندرشـتمیگفتند،حّتی

درهنگامزایمانبهکمكاونمیآمدندواوراتنهامیگذاشتند.7
وبخشـندگی، بزرگـواری اینهمـه برابـر در نیـز متعـال خداونـد
حضرتخدیجهرابهعنوانمادریازدهامامبرگزیدوازاونسـلی

پاکوطاهرپدیدآوردونسلاورادرمیانهمهنسلهابرگزید.
خداونـدحکیـمنسـلپیامبرآخرالزمـانراازچنینبانوییقرارداد.
پیامبـردرعیـننشـاطجوانـی،درسـنبیسـتوپنـجسـالگیبا
خدیجهکهچهلسـالازعمرخویشراپشتسـرگذاشـتهبود،
ازدواجکـرد.8وحـدودبیسـتوچهارسـال،خدیجـهچراغخانه
پیامبروانیسوغمخواراوبودوپیامبرتاخدیجهزنده
بـود،یعنـیتـاسـّنپنجـاهسـالگیخـودشوشـصتوپنـجسـالگی

خدیجه،زندیگریاختیارنکرد.
درتعـدادفرزنـدانحضـرتخدیجـه،میـانمورخـاناختـالف
اسـت.بـهگفتـهمشـهور:ثمـرهازدواجرسـولخداوخدیجه،شـش

فرزندبود.



153 ویژهنیــــــــــــمهاولماهمبارکرمضـــــــــان

۱-هاشـم.2-عبداهلل.)بهایندو»طاهر«و»طیب«میگفتند.(
3-رقیه.4-زینب5-امکلثوم.6-فاطمه.

پسـرانخدیجـهپیـشازبعثـتپیامبـر،بـدرودزندگـیگفتنـد.
ولیدخترانش،نبوتپیامبررادرککردند.

درروایـاتآمـدهبـهحضـرتعیسـیوحـیشـدکـهپیامبـریدر
آخرالزمـانخواهـدآمـدکـه»َنْسـُلُهِمْنُمَباَرَکٍة«کـهمنظورازاینزن
مبارکـه،حضـرتخدیجـهاسـتدرادامـهآمـده:ایـنزنمبارک

همنشینمادرتودربهشتاست.9
ازامتیـازاتویـژهحضـرتخدیجهایناسـتکهخداوندمتعال
ایشانودخترگرانقدرشودامادوفرزندانمعصومینایشان
رادرآیـهشـریفهقـرآنمایـهچشمروشـنیپیامبـراسـالممعرفـی
کـردهومؤمنیـنرابـهدعـابـرایداشـتنچنیـنخانـوادهایوالگـو

گرفتهازاینخانوادهراهنماییکردهاست:
ْعُيـٍن َو 

َ
َه أ ـّرَ

ُ
اِتنـا ق ّيَ ّرِ

ُ
ْزواِجنـا َو ذ

َ
نـا ِمـْن أ

َ
نـا َهـْب ل ـوَن َرّبَ

ُ
ذیـَن َيُقول

َّ
»َو ال

كـه مى گوينـد:  كسـانى هسـتند  10؛ آن هـا  قيـَن ِإمامـاً
َ
ُمّت

ْ
نـا ِلل

ْ
اْجَعل

پـروردگارا از همسـران و فرزنـدان مـا، مايـه روشـنى چشـم مـا قـرار 

ده و ما را پیشوای پرهيزگاران بنما.«

پیامبـر گرامـى در تفسـير ایـن آيـه فرمـود: پـس از نـازل شـدن ایـن 

آيات از فرشته وحى پرسيدم: منظور از »ازواجنا« كيست؟

پاسـخ داد: خديجـه اسـت؛ و »ذرياتنـا« فاطمـه و دو نـور 

نـا 
ْ
ديـده اش حسـن و حسـين هسـتند و در جملـه ی »َو اْجَعل

« منظور حضرت على است.11
ً
قيَن ِإماما

َ
ُمّت

ْ
ِلل
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آری،خدیجـهدراسـالممقامـییافـتکـهازمیـانبانـوان،جـز
دخترشـکهسـّیدهنسـاءعالمیناسـتکسـیبهآنمقاموافتخار

دستنیافت.

2.سالمخاصخداوندبرایشان
کاریهایـیحضـرتخدیجـهباعـثشـدکـه اعمـالنیـکوفدا
خداونـدتوسـطجبرئیـلچندیـنمرتبـهبـرویسـالمویـژهای
بفرستدکهبرایهیچیکاززنانپیامبراتفاقنیفتادهاست.
کرمهنگامبازگشت ازاماممحمدباقرروایتشده:پیامبرا
ازمعـراج،بـهجبرئیـلفرمـود:آیـاسـفارشوپیامـیوخواسـتهای

داری؟
جبرئیلعرضکرد:خواسـتهامایناسـتکهازطرفخداومنبه

خدیجهسالمبرسانی!
آنگاهکهرسـولخدابهزمینرسـید،سـالمخداوجبرئیلرابه

خدیجهابالغکرد.خدیجهدرپاسخگفت:
ـام، اليه السـام و على جبرئيل  ـام و فيه الّسَ »ِاّن اهَّلل ُهَو الّسَ

ک خدا سـام اسـت و سـام از اوسـت و  السـام؛ همانا ذات پا
درود به سوی او بازگردد؛ و بر جبرئيل درود باد.«12

درروایتـیدیگـرمیخوانیـم:روزیحضـرتخدیجـهبـهدنبـال
رسـولخـدابیـرونآمـد.جبرئیـلبهصـورتمـردینـاآشـنابـا
ویروبهروشـدوازایشـاناحوالرسـولخداراپرسـید.ایشـان
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کجـابـهسـرمیبـرد.او نمیتوانسـتبگویـدرسـولخـدادر
میترسیداینمردازکسانیباشدکهقصدکشتنرسولخدارا
دارد.وقتیکهخدمتآنحضرترسیدوقصهرابازگفت،رسول
خدافرمودند:آنمردجبرئیلامینبودوامرکردکهسالمخدا

رابهتوبرسانم.۱3
درروایتینقلشدهروزیجبرئیلامینبهحضورپیامبرآمدو
سـؤالکرد.درآنهنگام،حضرتخدیجهدرموردخدیجه
درخانـهنبـود،جبرئیـلفرمود:چونخدیجهآمدبهاوخبربدهکه

خدایشبدوسالممیرساند.۱4
دراینسالمهانکاتبسیارمهمیوجوددارد:اواًل،بایدبینسالم
رسانودریافتکنندهسالم،نوعیسنخیتمعنویوجودداشته
باشـند؛یعنیدریافتکنندهبایدبهدرجهایازقربرسـیدهباشـد
تاموردلطفسـالمرسـانواقعگرددوبهیقینحضرتخدیجه
بـهایـنمقـامرسـیدهکـهخداونـدجـلواعلـیاینگونـهبـهاوسـالم
رسـاندهاسـت.ثانیـًا،دریافتکننـدهسـالِمبایـدنزدخداونـدمتعال
ازارزشواالیـیبرخـوردارباشـدکهاینگونـهبهصورتخصوصیو
گاهیحتیخدافرشتهبزرگوحیرامیفرستدتاسالمیبهمحضر
ایشانبرساند.توجهبهایندونکته،رازعظمتوبزرگیحضرت

خدیجهراآشکارمیسازد.

سالمِتمندلخسته،درسالمتوباشد
گردولتسالمتویابم زهیسعادتا
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3.الگویایثاردراقتصادیمقاومتی
درصـدراسـالمچندیـننمونـهازفشـارهااقتصـادیاتفـاقافتـاده
کـرمو کـهیکـیازبارزتریـنآنهـامحاصـرهاقتصـادیپیامبـرا
یـارانایشـاندرمکـهوشـعبابیطالـباسـت.سـرانقریـشکـه
ازپیشـرفتحیرتانگیـزآییـنیکتاپرسـتیسـختنگـرانبودنـد،
بـهفکـرچـارهافتادند.آنهاتصمیمگرفتنـدبامحاصرهاقتصادی
وقطـعکـردنشـریانهایحیاتـیمسـلمانان،ازنفـوذوگسـترش
اسـالمبکاهنـدوپیامبـرویارانـشرادرحصـارفقـروتبعیدنابود

کنندیابهسازشوتسلیموادارند.
تنهانسخهایکهدرآنوضعیتمیتوانست،کارآمدباشدوالبته
همـانهـماجـراشـد،هزینـهکـردنتمامثـروتخدیجـهبودکه
آنهاراازاینگردنهسختعبورداد.خدیجهدراینسهسال
هیچگاههمسـرشراتنهانگذاشـتومانندهمیشـهبامالخودبه
یـاریاوشـتافت.خدیجـهتمامثـروتخودراخرجکردتاجایی

کهگفتهشدهبعدازمحاصرهاقتصادی،دیگرثروتینداشت.
اوعـالوهبـراینکـهثـروتخـودرادرایـنراهصـرفکـرد،ازخویشـان
خـودنیـزخواسـتکـهدرفرصـتپیشآمـدهبـهمسـلمانانکمـك
کنند.ازجملهافرادیکهمسلمانانرایاریکردند،میتوانَحکیِم
ْبـِنَحـزام،بـرادرزادهخدیجـهوَاُبواْلعـاص،دامـادخدیجـهو

همسررقیهرانامبرد.
حکیـمبـنَحـزامنیمههـایشـبمقـداریگنـدموخرمـابـرشـتری
میگذاشتوتانزدیکیشعبمیبرد.آنگاهافسارشتررابرگردنش

میآویختوآنرارهامیکردتابهمسلمانانبرسد.۱5
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ایـنایثـاربینهایـتیکـیازدالیـلوجـودجایـگاهویـژهحضـرت
خدیجـهوخانـدانوینـزدپیامبـربـودهوخداونـدهـموجـود
پربرکتحضرتزهرارابهثمرههمینایثاربهایشانعطاکرد.

4.نگاهویژهپیامبربهایشان
حضـرتخدیجـهپشـتیبانونـورچشـموموجـبآرامـشخاطـر
و تاریکاندیشـی از کنـده آ فضـای در و بـود اسـالم پیامبـر
کـرموشـریکغمهایششـد تمسـخر،همـرازوهمـدلرسـولا
وهمـوارهچـونوزیـریکارآمـدوتوانـاوکوهـینسـتوهواسـتواردر
کنارآنحضرتباقیماند.بیشکحمایتهایروحیومعنوی
اوازپیامبـردرگسـترشوبقـایاسـالمدرسـرزمینمکـهنقشـی

عمدهداشت.
پیامبراسالمنیزعالقهفراوانیبهحضرتخدیجهداشت.
یکـیازهمسـرانپیامبـر،عالقـهومحبـتشـدیدپیامبـربـه
خدیجـهرااینگونـهتوصیـفمیکنـد:»منخدیجـهراهرگزندیده
بـودم؛امـاآنچنانکـهبـرخدیجـهحسـدورزیـدم،بـرهیـچیـک
کـهپیامبـراورابسـیاریـاد ازهمسـرانپیامبـر،رشـکنبـردم؛چـرا
میکرد.«۱6پیامبرازخانهبیروننمیآمد،مگرآنکهخدیجهرا

یادمیکردواورابهنیکیستایشمینمود.۱7
هرگاهرسولخداگوسفندیراذبحمیکرد،میگفت:آنرابه
دوسـتانخدیجـههـمبدهید.سـرانجام،روزیعلتاینکاررا

پرسیدم.فرمود:مندوستخدیجهراهمدوستدارم.۱8
رسولخدامیفرمایند:
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ُ

اِطَمـة
َ
 ِبْنـُت ُخَوْيِلـٍد َو ف

ُ
ْرَبـٌع َخِديَجـة

َ
ـِة أ

َ
َجّن

ْ
ْهـِل ال

َ
 ِنَسـاِء أ

ُ
َضـل

ْ
ف

َ
»أ

ُة 
َ
 ِبْنـُت ُمَزاِحـٍم اْمـَرأ

ُ
َيـُم ِبْنـُت ِعْمـَراَن َو آِسـَية ـٍد َو َمْر ِبْنـُت ُمَحّمَ

ِفْرَعـْوَن19؛ بهتریـن زنـان عالـم مريـم بنـِت عمـران و آسـيه بنـت 

 مزاحـم و خديجـه بنـت ُخَوْيِلـد و فاطمـه بنـت محّمـد

هستند«

ازابـنعّبـاسروایـتشـده:پیامبـرچهـارخطدرزمینکشـیدو
فرمـود:»آیـامیدانیـدایـنچیسـت؟«عـرضکردنـد:خـداورسـول
خـداداناتـرهسـتند.آنـگاهپیامبرفرمـود:»فاضلتریـنزنـان
بهشـت،خدیجـهبنـتخویلـدوفاطمـهبنـتمحّمـدومریـم

بنتعمرانوآسیهبنتمزاحمـهمسرفرعونـمیباشند«20
دوریخدیجهبرایپیامبرتاحدیبودکهپیامبرسال
وفاتایشـانرا»عامالحزن«)سـالاندوه(نامیدزیراباایناتفاق
کـرمکـوچکـردوبیانگـرعظمـتآنمصیبت پشـتیبانپیامبـرا

غمباربود.
حضـرتعلـیکـهمدتیطوالنـیرانزدپیامبـر،درخانهحضرت
،سـپریکـردهبـود،بعـدازوفـاتحضـرتخدیجـهخدیجـه
کـهپیـشمیآمـد،ازایـنبانـویبـزرگ دائمـًابـهمناسـبتهایی
یـادمیکـردونامـشراگرامـیمیداشـت.ازجمله،یکبـاربهدفاع
پیامبـرازحضـرتخدیجـهاشـارهکـردواینقضیـهراچنیننقل
فرمـود:یـکروزکـهپیامبـرخـدادرمیـانهمسـرانخویـشحضـور
داشـت،یـادیازهمسـرشخدیجـهنمـودوبـهفـراقاوگریسـت.

کسیگفت:آیابرپیرزنسرخموییازتیرهبنیاسدمیگریی؟!
رسـولخـدافرمـود:چهکسـیجایخدیجـهرامیگیرد؟روزی
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کفـر کـه کـرد.روزی کردیـد،اومـراتصدیـق کـهشـمامـراتکذیـب
ورزیدید،بهمنایمانآوردو...2۱

گرانقـدرخویـشبـه حضـرتخدیجـهدرلحظـاتآخـرعمـر
دخترشانحضرتفاطمهچنینگفتند:

َنا خاِئَفٌه 
َ
 ا

ُ
ى َتُقول ِمّ

ُ
بيِک ِاّنَ ا

َ
ولى ِل

َ
َه َعينى! ق ّرَ

ُ
»يا َحبيَبتى! َو يا ق

ـذی َتلِبُسـُه ِحيـَن ُنـُزوِل الَوحـِى 
َّ
ريـُد ِمنـَک ِردائـَک ال

ُ
ِمـَن الَقبـِر ا

ُنِنـى فيـه؛ هـان ای محبـوب دل مـادر! نـور ديـده ام! بـه پـدر  ِفّ
َ

ُتك

گران قدرت بگو: مادرم مى گويد: من از خانه قبر، شـب اول قبر 

و تنهایـى در قبـر نگـران و ترسـانم، از شـما تقاضـا دارم كـه يكـى 

كـه بـه هنـگام فـرود فرشـته وحـى و  از جامه هـای خويشـتن را 

دريافت پیام خدا و راز و نيازهای شـبانه در بر مى كرديد به من 

هديه كنيد تا پس از مرگ، پیكرم با آن كفن گردد.«

فاطمـهتقاضـایمـادررابـاپـدردرمیـانگذاشـتوپیامبـرنیـز
بیدرنـگردایمـوردنظـررابـهفاطمـهدادواونیـزبـاشـادمانی

آنرانزدمادرآورد.
هنگامیکـهآنبانـویگرامـیجهـانرابدرودگفـت،پیامبربه
مراسمغسلاوپرداختوهنگامیکهخواستبربدنایشانجامه
گاهجبرئیـلفرودآمدوپسازرسـاندنسـالم آخـرتبپوشـاندبـهنـا
خداپیامخداوندرارساندکهمیفرمود:«جامهآخرتخدیجه
ازسـویمـامیباشـد،چـراکـهاوثـروتوامکانـاتخویـشرادرراه
دیـنوآییـنمـاهزینـهنمـود«وآنـگاهآنجامهبهشـتیرابهپیامبر
دادوآنحضـرتهـمبـدنمطهـرهخدیجـهرانخسـتبـاردای
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خویش،آنگاهباآنجامهاهداییکفنکردودرآرامگاه»معّلی«در
دامنهکوهیکهبرفرازشهرمکهاستبهخاکسپرد.22
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1 . فرقان/ 74.

2 . روش داستانی.
یخ، ج 2، ص 57. 3 . الكامل فی التار

4 . تفسیر نمونه، ج  8، ص 103.
5 . توبه/100.

6 . البرهان فی تفسیر القرآن، ج  2، ص 833.
7 . بحاراالنوار، ج 16، صص 80 و 81.

کرم، ص 71. یخ اسالم در دوران پیامبر ا 8 . تار
9 . الخراج و الجرایه، ج 2، ص 950.

10 . فرقان/ 74.
11 . علم الیقین فی اصول الدین، ج 2، ص 986 و تفسیر قمی ذیل ایه 74 سوره فرقان.

12 . بحاراالنوار، ج 16، ص 7.
یاحین الشریعه، ج 2، ص 206. 13 . ر

14 . روضه الواعظین ترجمه دامغانی، ص 438.
15 . برگرفته از فروغ ابدیت، ج 1، صص 271 - 286.

16 . مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 186.
17 . االستیعاب، ج 2، ص 721.

18 . االصابه، ج 4، ص 275.
19 . الخصال، ج 1، ص 206.

20 . االستیعاب، ج 4، ص 1822؛ اسدالغابه، ج 6، ص 83.
کشف الغمه، ج 2، ص 131.  . 21

یاحین الشریعه، ج 2، ص 412. 22 . ر
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ى الُمؤِمنيَن 
َ
ٍة َعل

َّ
ِذل

َ
ُهم َوُيِحّبوَنُه أ »َيأِتى اهَّلُل ِبَقوٍم ُيِحّبُ

ى الكاِفریَن ُيجاِهدوَن فى َسبيِل اهَّلِل 
َ
ٍة َعل ِعّزَ

َ
أ

 لِئٍم« )مائده/54(
َ

وَمة
َ
َول َيخافوَن ل

ایجادانگیزه1
هنگامیکهحضرتموسـیمتولدشـدمسـّلمبودکهفرعونیان
ایـنپسـربچـهراخواهنـدکشـت،مـادرحضـرتدرفکرایـنبودکه

چهکاریانجامدهد!وحیالهیبهاینمادررسید:
ا 

َ
ِإذ

َ
ْرِضِعيـِه«؛ شـيرش بـده، نترس. »ف

َ
ْن أ

َ
ّمِ ُموَسـى أ

ُ
ـى أ

َ
ْوَحْيَنـا ِإل

َ
»َوأ

« وقتى خطر زياد شد و ترسيدی كه  َيّمِ
ْ
ِقيِه ِفى ال

ْ
ل
َ
أ

َ
ْيِه ف

َ
ِخْفِت َعل

بچه به دست دشمن بيفتد، نگذار او را از تو بگيرند؛ او را به دريا 

بينـداز. مـادر چطـور تـاب مـى آورد بچـه  خـود را داخـل صندوقـى 

بگـذارد و او را داخـل رودخانـه ای بينـدازد كه خروشـان مى رود؟ 

وُه 
ُ
ْيـِك َوَجاِعل

َ
وُه ِإل

ُ
ـا َراّد

َ
امـا وحـى الهـى بـه مـادر چنيـن گفـت: »ِإّن

ُمْرَسِليَن«2 
ْ
ِمَن ال
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خـدایمتعـالدرایـنآیـهدووعـدهبـهایـنمـادرداد:اّولاینکـه
ایـنبچـهرابـهتـوبـرمیگردانیـم،دوماینکـهاوراازمرسـلینقـرار

میدهیم.
ـْى 

َ
ـِه؛ ایـن بچـه را بـه مـادرش برگردانديـم.« »ك ّمِ

ُ
ـى أ

َ
َرَدْدَنـاُه ِإل

َ
»ف

 َتْحـَزَن؛ تا چشـمش روشـن شـود و محـزون نگردد.« 
َ

َتَقـّرَ َعْيُنَهـا َول

ّنَ َوْعـَد اهَّلِل حـٌق3؛ تـا بدانـد وعده خدا درسـت اسـت.« 
َ
ـَم أ

َ
»َوِلَتْعل

مـادر موسـى تحقـق ایـن وعـده را ديـد؛ امـا وعـده بعـدی: 

ُمْرَسـِليَن« در واقـع پیـام بعثـت موسـى پـس از 
ْ
ـوُه ِمـَن ال

ُ
»َوَجاِعل

گذشـت سـال ها هميـن جـا داده شـد: همـه  بنى اسـرائيل بداننـد 

كـه ایـن كـودک، روزی بـه پیامبـری مبعوث خواهد شـد و شـما را 

نجات خواهد داد.

موضـوعمهدویـتوظهـورامـامزمـاننیـزوعـدهقطعـیالهـیو
کـه یکـیازوعدههـایتخلـفناپذیـرالهـیمیباشـد،وعـدهای

خدایمهربانآنرابههمهانبیاواوصیایآنهادادهاست.
تحقـقچنیـنروزیکـهفرمانرواییزمیـندراختیاربندگانصالح

خداوندقرارمیگیرد.
ه  ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفى ال

َّ
ى ال

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
يُد أ »َو ُنِر

واِرِثيَن«4
ْ
ُهُم ال

َ
َو َنْجَعل

رسولخدامیفرمایند:
ْف، 

َ
لُيْخــل  ِ اهَّلل  َوْعـَد  ــِاّنَ 

َ
ف َفـَرِج، 

ْ
ِبال ْبِشـُروا 

َ
ا الّنـاِس!  »َمعاِشـَر 

ريـٌب5؛ ای 
َ
ِق ْتـَح اهَّلل 

َ
َخبيـُر، َوِاّنَ ف

ْ
َحكيـُم ال

ْ
 َو ُهـَو ال

ُ
ضــاَءُه لُيـَرّد

َ
َوق
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گـروه مردمـان! مـژده بـاد بـر شـما فـرج و ظهـور مهـدی كـه بـه 

راستى وعده خداوند تخلف نمى يابد و قضای او باز نمى گردد، 

گشـايش خداونـد  گاه اسـت و بـه راسـتى فتـح و  او حكيـم و آ

نزديک است.«

آری!بـهراسـتیکـهامـامزمـانحتمـاخواهـدآمـد،همانطورکه
حضـرتموسـیبـهمادرشـانبرگرداندهشـدوبهپیامبـریمبعوث
شـد؛امـانکتـهاینجاسـتکـهمـاکجـایقضیهایـموبایـدبدانیمتا
مـاخودمـانرابازخوانـینکنیـموخودسـازینکنیـموآمـادهظهور

نشویم،یقینانمیتوانیممنتظرواقعیمهدیباشیم.
گربخواهیممنتظرواقعیوازیارانآنحضرتباشیم،باید پسا
ویژگیهـاییـارانامـامزمـانبشناسـیموآنرابـرخـودتطبیـق
دهیـمتـادرتحقـقآنوعـدهبـزرگالهـینقـشخـودرابـهدرسـتی

ایفاکنیم.

متنومحتوا
ُهمَوُیِحّبوَنُه امامصادقدربارهآیه»َفَسْوَفَیأِتیاهلُلِبَقوٍمُیِحّبُ
ٍةَعَلـیالکاِفریَنُیجاِهدوَنفیَسـبیِلاهلِل ِعـّزَ

َ
ـٍةَعَلـیالُمؤِمنیـَنأ

َ
ِذّل

َ
أ

َوالَیخافوَنَلوَمَةالِئٍم«6میفرماید:
همانـا صاحـب امـر )فـرج( محفـوظ اسـت؛ و او دارای اصحابـى 

گر تمام مردم از بين بروند خداوند متعال اصحاب او  است كه ا
را گرد او جمع مى كند.7
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کـهدارایایـن کسـانیرا پیـامآیـهجهـانشـمولاسـتوهمـه
ویژگیهـاباشـندرادربـرمیگیـرد؛خـواهدرزمـانعمـرآنهـاامـام

زمانظهورکندیانه.
آیـه ذیـل الثقلیـن نـور و مجمعالبیـان گرانسـنگ تفسـیر در
میخوانیـموقتـیازپیامبـراسـالمدربـارهمردمـیکـهمصـداق

پیشگویِیقرآندرآیه54مائدههستند،پرسیدند،
ـّمَ 

ُ
ُووُه ث

َ
ا َو ذ

َ
 َهـذ

َ
ـال

َ
َماَن َو ق

ْ
ـى َعاِتـق َسـل

َ
»َضـَرَب رسـول اهَّلل َيـَدُه َعل

ـاِرس ؛ آن 
َ
 ِمـْن ف

ٌ
ـُه ِرَجـال

َ
َنال

َ
ـا ل ّيَ َر

ُ
 ِبالّث

ً
قـا

َّ
يَمـاُن ُمَعل ِ

ْ
اَن اإل

َ
ك ـْو 

َ
 ل

َ
ـال

َ
ق

حضـرت دسـت بـه شـانه سـلمان فارسـى زد و فرمـود: ]مقصـود 

گـر ايمـان بـه  آيـه[ ایـن مـرد و هم وطنـان اوينـد! سـپس فرمـود: ا

]سـتاره[ ثريـا آويختـه باشـد، هـر آينـه مردانـى از ايرانيـان بـه آن 
دست يابند.«8

ازایـنروبـرهمـهعالقهمنـدانبـهاسـالموایـرانوانقـالباسـالمی
اسـتکهبرایحفظاینسـندافتخارقرآنیوتداومایندسـتاورد
بـزرگتاریخـی،برنامهریـزیکننـدودرایـنراه،همـهتـوانخـود
رابـهکارگیرنـد.حفـظایـنسـندافتخـار،درگـروتـداوموتقویـت
ویژگیهاییاسـتکهقرآنبراییاورانراسـتیناسالم،مشّخص
کـردهاسـتکـهیقینـًاایـنویژگیهـاهمـانویژگیهـاییـارانامـام

زماندرحکومتجهانیآنحضرتمیباشد.

ویژگیهاییارانحضرتمهدی
1.دوستیومحبتدوطرفهباخداوبنده

اولینویژگییارانامامزمانکهدرآیه54مائدهمطرحاسـت
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وسـرمنشـأصفاتدیگریارانآنحضرتبودهوویژگیهایدیگر
کـهآنهـابـهخـداعشـق ارتبـاطمسـتقیمبـاآندارد،ایـناسـت
میورزنـدوجـزبـهخشـنودىاونمیاندیشـند.هـمخداونـدآنـانرا

وَنُه« ُهْمَوُیِحّبُ دوستداردوهمآنهاخدارادوستدارند»ُیِحّبُ
چهکسانیخدارادوستدارند؟

تابـع و دارنـد دوسـت را خـدا زمـان امـام یـاران و منتظـران
دستوراتاووپیامبرایشانهستند

گـر خدا را دوسـت داريد، بايد  ِبُعوِنـى9؛ ا
َ
اّت

َ
ـوَن اهَّلَل ف ْنُتـْم ُتِحّبُ

ُ
»ِإْن ك

گوش به حرف من )پیامبر( بدهيد.«

کاریامـامزمـانراشـاد گاهـیبـااینکـهمیدانیـم متأسـفانه
میکنـد،کوتاهـیمیکنیـم.گاهـیمیدانیـمکـهایشـانازبعضـی
فریبمـان شـیطان ولـی میشـوند، گلهمنـد و ناخرسـند کارهـا
میدهـدوآنهـاراانجـاممیدهیـم.درروایتـیازامیرمؤمنـان

نقلشدهاستکهفرمودند:
ِهى َعِن 

َّ
ُب الا

ْ
َقل

ْ
َصَب هلِِل َوال

َ
 الّن

ً
ِثيرا

َ
ُمِحُب  هلِِل  ُيِحّبُ ك

ْ
ُب  ال

ْ
َقل

ْ
»ال

10؛ دِل خدادوسـت، رنـج و سـختى در راه خـدا  َ
اَحـة اهَّلِل ُيِحـّبُ الّرَ

را بسـيار دوسـت مـى دارد و دل بى خبـر از خـدا، راحـت طلـب 

است.«

یکیازنشانههایاینکهانسانکسیرادوستدارد،ایناستکه
میخواهـدبـهاوخدمـتکنـدوبرایـشزحمـتبکشـد.همانگونه
کـهمـادرازاینکـهبـرایفرزنـدزحمـتوبیخوابـیبکشـد،لـذت
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میبـرد.ایـنروایـتبـهایـننکتهاشـارهمیکنـدومیفرمایـد:دلی
کـهخداونـدرادوسـتمـیدارد،میخواهـدبـرایاوزحمتبکشـد،
امـادلـیکـهغافـلوازمحبتخداوندتهیاسـت،بهدنبالراحتی

وتنبلیاست.
امـامصـادقدرروایتـیزیبـامـالکومعیارایندوسـتیراچنین

بیانکردهاست:
ْمَر 

َ
اْخَتاَر أ

َ
ِخـَرِة، ف

ْ
ْمُر اآل

َ
ْنَيا َو أ

ُ
ْمـُر الّد

َ
ْمـَراِن: أ

َ
ـُه أ

َ
ـَر ل  َمـْن ُخّيِ

َّ
ل

ُ
ـِإّنَ ك

َ
»ف

ـِذی ُيِحـّبُ اهَّلَل11؛ هركسـى كـه بيـن 
َّ
ِلـَك ال

َ
ذ

َ
ْنَيـا ف

ُ
ـى الّد

َ
ِخـَرِة َعل

ْ
اآل

گر  دو امـر مخيـر بشـود كـه يكـى دنيـوی و ديگری اخروی اسـت، ا

كار اخـروی را مقـدم داشـت، معلـوم مى شـود كـه خـدا را دوسـت 

گر امر دنيوی را مقدم بدارد، معلوم مى شود برای خدا  دارد. )اما ا

جايگاهى قائل نيست و خواست خدا برای او ارزشى ندارد(.«

ایـنامتحانـیاسـتبـرایاینکـهمـاببینیـممحبتهایمـاچهقدر
عمقداردوبدانیمکهخدایمتعالبرایماچهارزشیقائلاست.
یـارانحضـرتمهـدیهمچـویـارانامـامحسـینرضایـت
خداونـدوامـراخـرویرابـرهـرچیـزیمقـدممیدارنـدوبـهخاطـر
دنیـاوپسـتومقامهـاولذتهـایزودگـذر،آخـرتخـودراخـراب
نمیکنندودرهرحالوحتیسختترینشرایطرضایتمحبوب
خـودراجلـبمیکننـد.پـسیارانحضـرتبهمعنـایواقعیکلمه

مصداقیحبهمویحبونههستند.

چهخوشبیمهربانیهردوسربی
کهیکسرمهربانیدردسربی
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گرمجنوندلشوریدهایداشت ا
دللیلیازآنشوریدهتربی

2.متواضعدربرابرمؤمنانوسرسختدربرابردشمنان
دومینویژگیکهدراینآیهشریفهبراییارانامامزمانبیان

شده
ـى الكاِفریـَن؛ در برابـر مـؤ منـان 

َ
ٍة َعل ِعـّزَ

َ
ـى الُمؤِمنيـَن أ

َ
ـٍة َعل

َّ
ِذل

َ
»أ

خاضع و مهربان هستند و در برابر كافران سختگير.«

ـٍةبـهمعنـای:ذلـت،خـواری،فرمانبـری،کوچـکنمـودن،رام
َ
ِذّل

َ
أ

است.۱2
ٍةبهمعنای:سرسخت،شکستناپذیروپرقدرتمیباشد.۱3 ِعّزَ

َ
أ

یـارانامـامزمـانازهرگونـهخـودبرتربینیوتکبروغرورنسـبت
بـهمؤمنیـنپرهیـزمیکننـدومتواضعانـهبـاآنانبرخـوردمیکنند.
تواضعـیکـهازدرونجانانسـانبرخیـزدوبراىاحترامبهمؤمنی
ازمؤمنـانوبنـدهایازبنـدگانخـداازایـنجهـتکـهمومنوبنده
خداهستندباشدویکیازمصادیقبارزآنکهازلفظاذلةبهدست
میآیـد،خـواریوذلـتدربرابـراهلبیـتوامـامزمـانو

فرمانبرداریازایشانمیباشد.

گرطالبفیضی افتادگیآموزا
هرگزنخوردآبزمینیکهبلنداست
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امایارانحضرتدربرابردشمنانقاطعوسختگیرهستند.
بـا اسـالمی انقـالب پاسـداران سـپاه قاطـع برخـورد آن نمونـه
تفنگـدارانآمریـکابـودکـهپیامـیقاطـعبـهدشـمناناسـالمبـود.
کـهتفنگـداراننیـرویدریایـیآمریـکابـهمرزهـایآبـی هنگامـی
مـاتجـاوزکردنـد،چنـدنفـرافسـرجـوانومؤمـنمحکـمدرمقابـل
آنهاایسـتادهواینایسـتادگیبهنحویبودکهدشـمنرابهزانو
درآورد.اینکهیکارتشابرقدرتاینطورآرامدردسـتسـربازان
امامزمانقرارگرفت،قدرتنماییبسیارباالییبودوخیلیاز
فضاسـازیهایدشـمنانرابـهحاشـیهبـردوتوانمنـدینیروهای

مقتدرجمهوریاسالمیرانشانداد.
ابـنعبـاسمیگویـد:»اینـان)یـارانامـامزمـان(کسـانیهسـتند
کـهبـراىاهـلایمـانبسـانپسـرنسـبتبهپـدروفرمانبـردارواقعی
نسـبتبهسـروروسـاالرخویشاند،امابراىکفرگرایاِنتجاوزکارو
بیدادپیشهوخودکامهبسانصّیادنسبتبهصیدخویشتاآنان

راازستموتجاوزبازدارند.«۱4
ِذیَنَمَعُه

َ
قرآنبهتوصیفیارانپیامبرپرداختهومیفرماید:»َواّل

ـاِر۱5؛کسـانیکـهبااوهسـتنددربرابرکفار،شـدیدو
َ
اُءَعَلـیاْلُکّف

َ
ِشـّد

َ
أ

محکـمهسـتند«ودردومیـنوصـفمیگویـد:امـادرمیـانخـود،
رحیمومهربانند؛»ُرَحماُءَبْیَنُهْم«۱6

آرىآنهاکانونیازعواطفومحبتنسبتبهبرادرانودوستان
وهمکیشـانخودهسـتندوآتشـیسـختوسوزانوسدىمحکم

وپوالدیندرمقابلدشمنانخویشمیباشند.
ولیعجیباسـتکهبعضیازسـرانکشـورهایاسـالمیوبعضی
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ازافـرادجاهـلوبـهظاهـرمسـلمان،امـروزازرهنمودهـاىمؤثـر
ایـنآیـاتوویژگیهایـیکـهبـراىمؤمنانراسـتینویارانرسـول
اهللنقـلمیکنـد،فاصلـهگرفتهاندوبازیچهکفارومسـتکبران
قـرارگرفتـهکـهگاهآنچنـانبـهجـانهـممیافتنـدوکینهتـوزىو

خونریزىمیکنندکههرگزدشمناناسالمآنچناننکردند!
اباعبـداهلل الذلـه مـن هیهـات شـعار آیـات ایـن بـارز مصـداق
الحسـیندرمقابـلدشـمنانخداسـتوهمچنیـنایـنجملـه
گـرمـاهمـهازبیـنبرویمبهتراسـت امـامخمینـیکـهفرمـود:»ا
ازاینکـهذلیـلباشـیمزیـردسـتصهیونیسـم،وزیـردسـتآمریکا.
مـااعتقادمـانایـناسـتکـهبایـدمسـلمینبـاهـممتحـدبشـوندو
تودهنـیبزننـدبـهآمریـکاودشـمناناسـالموبداننـدکـهبـهیـاری

خداوندمیتوانند!«۱7

3.جهادگرانراهخدا
جهـاددرراهخـدادرهمـهمقاطـعوبهطـورمسـتمرازبرنامههـای

یارانحضرتاست:
»ُيجاِهدوَن فى َسبيِل اهَّلِل«

امـامصـادقفرمـود:»یارانمهـدى،آرزومیکنندکهدرراهخدا
بهشهادتبرسند.«۱8

البتـهمـرادازجهـادهـردونـوعجهـاداسـت،هـمجهـاداصغـروهـم
کبر. جهادا

حضرتعلیمیفرمایند:پیامبرگروهیازاصحابرابرای
عملیاتنظامیبهجاییفرسـتادوزمانیکهازمأموریتبرگشـتند
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بـهآنـانفرمـود،آفریـنبـرگروهـیکهجهـاداصغررابهنحواحسـن
کبـرراباقـیگذاشـتند)وحّقـشرااداء بـهجـایآوردنـد؛امـاجهـادا
نکردنـد(درایـنحیـنعـّدهایازایشـانپرسـیدند:ایرسـولخـدا
کبـر کبـرچیسـت؟حضـرتفرمودنـدجهـادبـانفـسجهـادا جهـادا

است.۱9
درتعالیـمدینـیصیانـتودفـاعازکیـانسـرزمینهایاسـالمیو
جانونوامیسمسـلمانانبااینکهازاوجبواجباتاسـت؛امابه
جهـاداصغـرتعبیرشـدهاسـتوحفظوصیانتنفـسازکجرویها
کبرتعبیر وانحرافـاتوکنتـرلهـواوهـوسوشـهوتهـابـهجهـادا

شدهاست.
یارانحضرتباتوجهبهاینآیهشـریفههموارهدرجهادهسـتند.
مدافعانحریمقرآنواهلبیتکهشجاعانهوباشدتوقوت
درجنگسختونرمشرکتکردهاند،مصداقبارزیازاینمورد

هستند.
یکـیازبسـتگانشـهیدرضـاکارگـربـرزیمیگویـد:زمسـتانسـال
نـودویـکدعـوتشـدیمخانـهیکیازاقوامکـهازقضاماهوارههم

داشتند.
شـبکههای اهـداف دربـاره رضـا تـا شـد باعـث موضـوع همیـن
ماهـوارهایبـرایصاحبخانـهوبقیـهصحبـتکنـد.توضیحاتی
مالیشـان، منابـع شـبکهها، ایـن تشـکیل چگونگـی مـورد در
اهدافشانوحامیانشانداد،درآنمهمانیتعدادیازافرادحاضر
کهازلحاظنسبیرابطهدوریباماداشتنددرآنمهمانیبودندو

صحبتهایرضاراگوشمیکردند.
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چندنفریشـروعبهمسـخرهکردنرضاکردندکهفالنی،درفالن
جـامغـزتـوراشستشـوداده،بعـدازمهمانـی،مـنبارضاتنـدبرخورد

کردمکهچراازاینحرفهامیزنیتامسخرهاتکنند؟
امـارضـااینطـورجـوابداد:مـنوظیفهامراانجـامدادم،درقبال
ایـنخانـوادهتوضیحـاترادادم؛امـادرآخـرتازمـننمیپرسـند
چـرانهـیازمنکـرنکـردی.مـنکارخـودمراکـردم،بـهوقتـشایـن

حرفهااثرمیگذارد.
خیلـیبـرایمـنجالـببـود،ایشـاناصـاًلبـهایـنفکـرنمیکـردکه

مسخرهاشمیکنند،فقطبهفکرانجاموظیفهاشبود.20
ایننمونهایازدفاعازحریماسالمدرجنگنرمدشمناست؛در
جنگسختنیزمهندسرضاکارگربرزیدر۱۱مردادسال92در

سوریهبهشهادترسید.
کبـرومقابلـهبـاشـیطانوهـواو آرییـاورامـامزمـاندرجهـادا
هـوسنفـسدرنبـردیسـختوجانانـهخـودراازآلودگیهـاو
تعلقاتدنیویکهمیتوانداوراازپایدربیاوردپیراستهمیکند.
کبـربهمراتـببیشـترازجهـاد چـراکـهاهمیـتوحساسـیتجهـادا
اصغـراسـت؛زیـراشـرطپیـروزیدرصحنهنبـردودلدادگیومطیع
کبـروتزکیـهنفـس بـودن،پیـروزیدرصحنـهجهـادا محـضمـوال

است.
امامصادقفرمود:»گویامننظرمیکنمبهقائمواصحاباو؛
سـجدههابهپیشـانیهاىآنهااثرگذاشـتهاسـت؛شیراندرروزو

راهباندرشباند.«2۱
یکـیازهـمدورهایهـایشـهیدبابایـیدرآمریـکامیگفـت:تـوی
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آمریـکادورهیخلبانـیمیدیدیـم.یـکروزرویبولتـنخبـری
پایـگاه)ریـس(مطلبـینوشـتهبـودکهنظرهمهراجلـبکردهبود.
مطلباینبود:»دانشجوباباییساعت2بعدازنیمهشبمیَدَود
تاشیطانراازخوددورکند!«تااینمطلبراخواندم،رفتمسراغ
عباسوگفتم:»عباسقضیهچیه؟!«اولشنمیخواستحرفی
آوردوگفت:»چندشـب بزند؛بعدازچندلحظه،آرامسـرشراباال
پیشبدخوابشدهبودم،رفتممیدانچمنتاکمیبدوم.ُکُلِنل
کستروزنشمنرادیدند.ازشبنشینیمیآمدند.کلنلبهمن با
گفـت:ایـنوقـتشـبچـرامیدویـد؟گفتـم:دارمورزشمیکنـم.
گفـت:راسـتشرابگـو.گفتـم:حقیقتامحیطخوابگاهبسـیارآلوده
گهآدمحواسـشرا اسـت،شـیطانآدمرابدجوریاذیتمیکند،ا
جمعنکندبهگناهمیافتد.بعدبهاوگفتم:دینمابرایاینطور
وقتهـا-کـهگنـاهآدمراوسوسـهمیکنـد-توصیـهکـردهکـهعمـل

سختانجامبدید.«22

4.شجاعوخستگیناپذیر
آخریـنویژگـیکـهخداونـدبـراىآنـاندرایـنآیـهذکـرمیکنـدایـن
استکهدرراهدوستیخداوندوانجامفرمانخداودفاعازحقو
جهاددرراهخداوندازمالمتهیچمالمتکنندهاىنمیهراسند.
»َوالَیخافـوَنَلوَمـَةالِئـٍم«ایـنبخـشازآیـهقاطعیـتوپایمـردی
کاریوسـهلانگاری کـهروحمحافظـه مؤمنـانرابیـانمیکنـد
کثریـت درآنهـانیسـت،ازعوامزدگـیومحیطزدگـیوغوغـایا
منحرفواستهزاءآنهانمیهراسندوباگامهایاستواردرصراط
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مسـتقیمحرکتمیکنندویاوههایچپوراسـتدرحرکتآنها
اثـرنـدارد؛وبایـدبـهآغـازآیـهنیـزتوجـهداشـتکـهارتـدادوبیعـت
شـکنیعـدهایسسـتعنصـرآنهـاراسسـتونگـراننمیکنـد،
آنهـاشـرایطسـختحاضـررامعیـارقـرارنمیدهند،امیدبـهآینده
دارنـد،چـراکـهخـودآیندهسـازندوکمبودهاآنهاراسسـتولرزان

نمیکند.
امیرالمؤمنینامامعلیمیفرمایند:»بهنیکیهاامرکنوخود
نیکـوکاربـاشوبـادسـتوبـازبانبدیهاراانـکارکنوبکوشتااز
بدکاراندورباشیودرراهخداآنگونهکهشایستهاستتالشکن
وهرگزسرزنشمالمتگرانتوراازتالشدرراهخدابازندارد.برای
حق،درمشـکالتوسـختیهاشـناکن،شناختخودرادردینبه
کمـالرسـان،خـودرابـرایاسـتقامتدربرابـرمشـکالتعـادتده
کهشکیباییدرراهحقعادتیپسندیدهاست.درتمامکارهاخود
گذارکهبهپناهگاهمطمئنونیرومندیرسیدهای«23 رابهخداوا

امامصادقدربارهیارانمهدیمیفرمایند:
اِت اهَّلَلِّ 

َ
 ِفـى ذ

ّ
 َيُشـوُبَها َشـٌك

َ
َحِديـِد ل

ْ
وَبُهـْم ُزَبـُر ال

ُ
ل

ُ
َنّ ق

َ
أ

َ
ك  

ٌ
»ِرَجـال

وَهـا؛ ياران امام زمان 
ُ
َزال

َ َ
ِجَباِل ل

ْ
ى ال

َ
ـوا َعل

ُ
ـْو َحَمل

َ
َحَجـِر ل

ْ
 ِمـَن ال

ّ
َشـُد

َ
أ

كـه دل هـای آنـان همچـون پـاره آهـن سـخت و  كسـانى هسـتند 

محكـم اسـت و ترديـدی در ايمـان الهـى آن هـا ايجـاد نمى گـردد. 

گـر بـه كـوه حملـه ور گردند آن  دلشـان قوی تـر از سـنگ اسـت و ا
را از جای بركنند.«24
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ُروَن«1
َّ

ك
َ

ْم َتذ
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ْم ِبِه ل

ُ
ك ْم َوّصا

ُ
وا ذِلك

ُ
ْوف

َ
»َو ِبَعْهِد اهَّلِل أ

ایجادانگیزه2
کـرمبـهنـام»انـسبـننضـر«نتوانسـت یکـیازیـارانپیامبـرا
درجنـگبـدرپیامبـرراهمراهـیکنـد.پـسازپایـانجنـگ،به
محضـرپیامبـررسـیدوعـرضکـرد:یـارسـولاهلل!درجنگیکه
برایشـماپیشآمد،مننتوانسـتمدررکابشـماباشـم،اماباشما

گردیگربارجنگیرخدهد،درآنشرکتکنم! عهدمیبندما
زمانـیکـهجنـگاحـدپیـشآمـد،انسحاضرشـدوپـسازآنکهدر
میانمسـلمینشـایعشـدکهپیامبرکشتهشده،برخیگفتند:
کاشنماینـدهایداشـتیمونـزدعبـداهللابـنابـیمیفرسـتادیمتـا

برایماازابوسفیانامانبگیرد.
برخـیدیگـردورنشسـتهودسـترویدسـتنهادنـدتـاچـهپیـش
آید.عدهایدیگرگفتند:حالکهپیامبرکشتهشده،بهدین

سابقخودبرگردید!
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انسبننضرگفت:خدایاازآنچهاینجمعیتپیشنهادمیکنند،
گـرپیامبـرکشـتهشـده،خدای بیـزاریمیجویـم.بعـدگفـت:ا
اوزنـدهاسـت،بعـدازپیامبـرزندگـیبـرایچیسـت؟جنـگ
کنیـدبـرایهمـانمقصـودیکـهرسـولخـدامیجنگیـد!سـپس
شمشیرشراکشیدوبادشمنانطبقعهدیکهکردهبود،جنگید
تاشـهیدشـد.پسازشـهادتحدودهشـتادزخموجراحتوجای
تیـرونیـزهبـربدنـشبـود.آنقـدرجراحاتشزیادبودکـهخواهرش

فقطبهوسیلهسرانگشتانتوانستاورابشناسد.3
آیاتابهحالباپیامبراسالمعهدوپیمانیبستهایم؟باخدای
پیامبـرچـه؟مـاچـهمقـداربـهعهدهـایخـودبـاخداونـد،شـناخت
گـر داریـم؟آیـابـههمـهعهـدوپیمانهـایخـودوفـاداربودهایـم؟ا
کسـیعهدوپیمانخودباخداوپیامبرشرابشـکند؛چهعواقبی

برایشدرپیخواهدداشت؟

متنومحتوا
خداونـدانسـانراخلـقکـرد،ازروحخـوددراودمیـدوجسـماورابه

بهترینشکلبناکرد؛
خاِلقيَن«4 او انسان را با فطرتى بنا نهاد كه 

ْ
ْحَسُن ال

َ
َتباَرَك اهَّلُل أ

َ
»ف

او را به سـوی خداخواهى و خداپرسـتى هدايت مى كند و هرگز 

ْيها ل 
َ
اَس َعل

َ
َطَر الّن

َ
تى  ف

َّ
تغيیر در آن فطرت نيست »ِفْطَرَت اهَّلِل ال

ِق اهَّلِل5؛ این فطرتى است كه خداوند، انسان ها را بر 
ْ
 ِلَخل

َ
َتْبديل

آن آفريده، دگرگونى در آفرينش الهى نيست.«
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بـراسـاسآموزههـایدینـی،خداونـدازانسـانعهـدوپیمانهـای
متعـددیگرفتـهوانسـانهانسـبتبـهرعایتآنمتعهدشـدهاند؛

برخیازآنهاعبارتنداز:
»اعتقادبهتوحیدویکتاپرستی«

»اطاعتازخداوند«
»اطاعتازانبیایالهی«

»پذیرشوالیتامیرالمؤمنینوائمۀطاهرین«
»عملبهدستوراتدین«

»پیروینکردنازنفسوشیطان«
اینپیمانهاگاهیبازبانخطابوتکلم6وگاهیبازبانفطرت
وسرشـتپـاکالهـی7بـاانسـانبسـتهشـدهاسـت.خداونـدمتعـال
درقـرآنمجیـد،دسـتورمیدهـدتابهعهـدوپیمانیباخدایخود

پیوسته،وفادارباشیدوخودرابهرعایتآنهاملزمبدارید:
ـُروَن8؛ بـه عهـد 

َّ
ك

َ
ـْم َتذ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ـْم ِبـِه ل

ُ
ك ـْم َوّصا

ُ
ـوا ذِلك

ُ
ْوف

َ
»َو ِبَعْهـِد اهَّلِل أ

كـه خداونـد شـما را بـه آن  كنيـد. ایـن چيـزی اسـت  الهـى وفـا 

سفارش كرده است تا متذكر شويد.«

حذیفـهازکسـانیبـودکـهدرجنـگبـدرشـرکتنکـردوازآنفیـض
بـزرگمحـرومشـد،خـودشدربـارهایـنمحرومیـتمیگویـد:منو
رفیقم»ابوالحسیل«ازمدینهخارجشدیمتابهپیغمبراسالموسپاه
مسـلمینبپیوندیـم.اتفاقـًابهجمعیازکفارقریـشبرخوردیم.ازما
پرسـیدند:بهسـویمحمـدمیرویـد؟ازتـرسآنهاوبـراینجاتاز
شرشـانگفتیـم:نـه،مابـهمدینهمیرویم.آنهـاازماعهدوپیمان
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گرآزادمانکنند،بهیاریمحمدنرویموعلیهآنها گرفتندکها
جنگنکنیم.ماهماینعهدراباآنانبسـتیموآزادشـدیم.ازآنجا
بهحضورخاتمانبیارسیدیموماجرارانقلکردیمواجازهشرکت
درجنـگراخواسـتیم.پیامبـرفرمودند:نه،شـمابـاآنهاعهدو
پیمـانداریـدونبایـدنادیـدهبگیریـد.شـمابرویـدوبـهعهـدوپیمان

خودوفاکنید،ماهمازخدایاریمیجوییم.9
آریدرحالیکـهپیامبـراسـالممـاراسـفارشبـهرعایـتعهـدو
پیمـان،حتـیبادشـمنانوکفـارمیکنند،متأسـفانهبرخیازافراد
عهدوپیمانیکهباخدابسـتهاندرامیشـکنندومطمئنًااینگناه

بسیاربزرگیاستوعواقببدیرادرپیخواهدداشت.
بـههمـانانـدازهکـهآموزههـایدینیبـروفادارینسـبتبهعهدو
کیـدنمودهاند،ازپیمانشـکنیوبیوفایینیزنکوهش پیمـانتأ
کریـم،بیشـترینزیـانناشـیازپیمانشـکنیرا کردهانـد.قـرآن
متوجـهشـخصپیمانشـکنمیدانـدومیفرمایـد:»َفَمـْنَنَکـَث
مـاَیْنُکـُثَعلـیَنْفِسـِه۱0؛هرکسپیمانشـکنیکند،درحقیقت َفِإّنَ

بهزیانخویشپیمانشکنیکردهاست«
درمنابعدینیبرایافرادعهدشکنوکسانیکهپیمانهایخودباخدا
رازیرپامینهد،پیامدهاونتایجشومیرابرشمردهاند.یادآوریوتفکردر

تکتکآنهامیتواندانسانراازانجاماینعملزشتبازدارد.

پیامدهایپیمانشکنیباخدا
1.ازدسترفتناعتبارانساننزددوستودشمن

کـه زشـتیوپلیـدیعهـدوپیمانشـکنی،امـریعقالئـیاسـت
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اختصاصـیبـهدیـنومذهـبخاصـینـداردومـورداتفـاقهمـه
عقالیعالماست.بزرگترینپیمانانسان،باخدایخویشدر
روزالستاستوکسیکهبهعهدوپیمانهایخودباخداپایبند
نباشـد؛هـمدرنـزددوسـتانوهـمدرنـزددشـمنانبهعنـوانیـک
شـخصمتزلـزلوغیـرقابلاعتمـادتلقـیمیگـردد.درایـنصورت
حتـیدشـمنانهـمدرروابـطخـودبـااواحتیـاطکـردهومیگوینـد:
ایـنشـخصیکـهبـهخدایخـودودرمذهبودینخـود،خیانت
کـرده،چگونـهبـهمـاوفـادارخواهـدمانـد؟بنابرایـن،هرگـزبـهاو
گرچـهممکناسـتجهتاسـتفادهابـزاریازاو، اعتمـادنمیکنـد؛ا
وعدههـایپوشـالیبـهپیمانشـکن،بدهنـد.حضـرتعلـی

میفرماید:
ِة َمـْن ل ُیوفـى ِبَعهـده11؛ بر دوسـتى كسـى كه 

َ
»ل َتْعَتِمـْد َعلـى َمـَوّد

به عهد و پیمان خود وفا نمى كند، اعتماد مكن.«

پیرپیمانهکشمنکهروانشخوشباد
گفتپرهیزکنازصحبتپیمانشکنان

کـه کسـانی کنـوندرجامعـهمـانیـزاینگونـهاسـت،نسـبتبـه ا
کمتـرپیمـانشـکنی اهـلرعایـتحـاللوحـرامالهـیهسـتندو
میکننـد،اعتمـادبیشـتریاسـتونسـبتبـهافـرادبیدیـنوغیـر
کمتـرمیباشـد.مقـاممعظـمرهبـریKمکـررًا متدیـناعتمـاد
کرات کیـدمیکنندکـهدرمذا درسـخنرانیهایخـود،بـهدولـتتأ
هسـتهایبهآمریکاییهاییکهسـابقهپیمانشـکنیداشـتهاند،

جایاعتمادوتکیهنیست.
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نقـلشـدهیکـیازپادشـاهانراپیشـامددشـواریرویدادوبـا
گـرکارمـنبـهنیکـیپایـانپذیـردهـرچـهپـول خـداعهـدکـردکـها
موجـودیدرخزینـهداشـتم،بـهمسـتمندانوبینوایـانمیدهـم.
خداونـدبـهزودیخواسـتهاورابـرآورد.پادشـاهتصمیـمگرفـتبـه
پیمـانخـودوفـاکنـد.خزینـهدارراخواسـت.دسـتوردادموجودی
راحسـابکنـد.بعـدازبررسـیمعلومشـدمقدارزیـادیپولموجود
اسـت.وزیـراناوگفتنـد:اینهمـهمالرابهمسـتمنداننمیتوان
پرداخت؛زیرامملکتازنظرمالیآشـفتهخواهدشـدوادارهلشـگر
احتیاجبهاینپولدارد.شاهگفتمنعهدکردهاموعهدشکنی

نمیکنم.
علیهـا« »والعاملیـن آیـه ظاهـر و بـزرگ علمـاء نظـر بنابـر گفتنـد
لشـگریانیکهخراججمعمیکنند،خودازمسـتحقینمیباشـندو

بایدبخشیرابهآنهابدهید.
پادشـاهازایـنسـخندراندیشـهشـد،پیوسـتهبـرایآشـکارشـدن
بـود، نشسـته غرفـهای کنـار روزی میکـرد. فکـر خـود تکلیـف
ژولیدهایشـبیهدیوانگانازراهمیگذشـت.پادشـاهاوراخواسـت
گـرشـهریاردر وجریـانپیمـانرابـااودرمیـانگداشـت.اوگفـتا
موقعانعقادپیمانسـپاهیانراازخاطرگذراندهباشـند،پسباید
بخشـیازامـوالرابـهآنهـابدهـدوبقیـهرامیـانفقـراتقسـیمکنـد
بـهآنهـانمیتـوانداد.شـاهگفـت:هنـگامعهـدفقـطبـهیـاد واال
مسـتمندانوبیچـارگانبـودم.سـپسژولیـدهرویبـهشـاهکـردو
گردیگرباآنکسیکهپیمانبستهای،کارینداری،پس گفت:ا
بـهعهـدپیشـینخـودوفـانکـن،ولیچنانچـهبهاواحتیـاجداری،
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بهعهدخویشوفاکن.
پادشاهازاینجمله،چنانتحتتأثیرواقعشدکهاشکازدیدگان
فروریختوهماندمدستورداداموالرابینفقراتقسیمکنند.۱2

2.مبتالشدنبهنفاقودورویی
یکـیازآفتهـاوخطرهـایاجتماعـیکـهممکـناسـت،جامعـهرا
بـهویرانـیوتباهـیبکشـدوپایههـایوحـدتاجتماعـیرامتزلزل
سـازد،»نفـاقودورویـی«اسـت.درقـرآنوروایـاتنسـبتبـهایـن

پدیدهشوماجتماعیهشدارهایجدیدادهشدهاست.
گرخدااموالیدراختیار درقرآنبرایکسیکهباخداعهدکردکها
اوقـراردهـدووسـعتیبـهزندگـیاوبدهد،حتمـًاانفاقمیکند؛ولی
بعدازبهرهمندیازاموالدنیایی،عهدوپیمانخودرامیشکند
وانفاقینمیکنند،عاقبتآنرامبتالبهنفاقودوروییبرشمرده

است.
وَنّنَ ِمَن 

ُ
َنك

َ
ّنَ َو ل

َ
ق

َ
ّد َنّصَ

َ
ْضِلِه ل

َ
ِئْن آتانا ِمْن ف

َ
»َو ِمْنُهْم َمْن عاَهَد اهَّلَل ل

ْوا َو ُهْم ُمْعِرُضوَن 
َّ
وا ِبِه َو َتَول

ُ
ْضِلِه َبِخل

َ
ا آتاُهْم ِمْن ف ّمَ

َ
ل

َ
اِلحيَن ف الّصَ

ُفـوا اهَّلَل مـا 
َ
ْخل

َ
َقْوَنـُه ِبمـا أ

ْ
وِبِهـْم ِإلـى  َیـْوِم َيل

ُ
ل

ُ
 فـى  ق

ً
ْعَقَبُهـْم ِنفاقـا

َ
أ

َ
ف

ِذُبوَن14؛ بعضى از آن ها با خدا پیمان بسته 
ْ

َوَعُدوُه َو ِبما كاُنوا َيك

 
ً
گـر خداونـد مـا را از فضـل خـود روزى دهـد، قطعـا كـه: »ا بودنـد 

كران( خواهيم بود!« )اّما  صدقه خواهيم داد و از صالحان )و شا

هنگامى كـه خـدا از فضـل خـود بـه آن ها بخشـيد، بخـل ورزيدند 

و سرپیچى كردند و روى برتافتند! این عمل، )روح( نفاق را، تا 

روزى كه خدا را ماقات كنند، در دل هايشـان برقرار سـاخت. 
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ـف جسـتند و بـه 
ّ
ایـن بـه خاطـر آن اسـت كـه از پیمـان الهـى تخل

خاطر آن است كه دروغ مى گفتند.«

حکایـتشـدهشـخصیگوسـفندانخـودرابـهصحـرابـردوخودبه
بـاالیدرختـیرفـت.بـادشـدیدیوزیـد،اوخـودرادرخطـربسـیار
گـرمنبهسـالمتیاز سـختدیـد.بـاخـداعهـدکـردوگفـت:خدایـاا

درختپایینآیم،همهگوسفندانمرادرراهتوصدقهمیدهم.
بـهشـاخههایپاییـنآمدوکمی سـپسآرامآرامازشـاخههایبـاال
احسـاسآرامشکردوگفت:خدایا!قیمتگوسـفندانزیاداسـت
گـرسـالمبـهپاییـنآیـم،پشـمهای ودلـمنمیآیـدصدقـهبدهـم.ا
آنهـاراصدقـهمیدهـم.ازآنجـابـهقسـمتپایینتـرآمـد،بیشـتر
گـرسـالمبـهزمیـنبرسـم، احسـاسآرامـشکـردوگفـت:خدایـا!ا
کشـكهایبـهدسـتآمـدهازآنهـاراصدقـهمیدهـم.وقتـیکـه
پاییـنآمـدوکامـاًلاحسـاسآرامـشکـرد،گفت:پشـمچی؟کشـك
چـی؟ولـشکـنهیچـی!واینجملهبهعنوانمثلدرتاریخباقی

ماند.

3.موردنفرینخداواقعشدن
عهـدوبیعـتبـاخداوند،درحقیقت،تعهدبراطاعتجهتتقرب
بهخداونداسـت؛بنابراینکسـیکهعهدخودباخدارابشـکند،در
حقیقـت،حرکـتخـودبـهسـویخداونـدرامتوقـفنمـودهوبلکـه
درمسـیرخـالفقـربخداونـدقـرارگرفتـهاسـتوایـنعینـًالعنـت
ودوریازرحمـتخداونـداسـت؛درآیـهایازقـرآننیـزبـهایـنامـر

اشارهشدهاست:
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هَّلُل 
َ
َمَر ا

َ
هَّلِل ِمْن َبْعِد ِميثاِقِه َو َيْقَطُعوَن ما أ

َ
ِذیَن َيْنُقُضوَن َعْهَد ا

َّ
ل
َ
»َو ا

ُهْم ُسوُء 
َ
 َو ل

ُ
ْعَنة

َّ
لل

َ
ُهُم ا

َ
ولِئَک ل

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ل

َ
 َو ُيْفِسُدوَن ِفى ا

َ
ْن ُیوَصل

َ
ِبِه أ

لـّداِر15؛ آن هـا كـه عهـد الهـى را پـس از محكم كردن مى شـكنند و 
َ
ا

پیوندهایـى را كـه خـدا دسـتور بـه برقـرارى آن داده قطع مى كنند 

و در روى زميـن فسـاد مى نماينـد، لعنـت بـراى آن هاسـت و بدى 

)و مجازات( سراى آخرت!«

درسورهمائدهنیزخداوندمهربانبنیاسرائیلراکهبهپیمانشان
پیامبـران، بـه ایمـان و یـاری زکات، دادن نمـاز، خوانـدن در
عمـلنکردنـد،مـوردلعنـتخـودقـراردادهومیفرمایـد:»َفِبمـا
اُهـْمَوَجَعْلنـاُقُلوَبُهـْمقاِسـَیًة۱6؛ولـیبهخاطر َنْقِضِهـْممیثاَقُهـْمَلَعّنَ
پیمانشـکنی،آنهـاراازرحمـتخویـشدورسـاختیمودلهـای

آنانراسختوسنگیننمودیم.«

4.خسرانابدیوعذاباخروی
شخصپیمانشکن،افزونبراینکهاعتباروارزشدنیویخود
راازدسـتمیدهـد،درآخـرتنیزباگرفتـاریبزرگیروبهروخواهد

شد.
خداونـدپیمانشـکنانرابـهسـببآنکـهبـاپیمانهـایخویـش
گریمیکننـد،سـرزنشکـردهوبـهآنـانیـادآورمیشـودکـه سـودا
چنینرفتارهنجارشـکنانهای،مایهمحرومیتایشـانازهرگونه

بهرههایاخرویاست:
ولِئـَك ل 

ُ
 أ

ً
ليـا

َ
 ق

ً
َمنـا

َ
ْيماِنِهـْم ث

َ
ذیـَن َيْشـَتُروَن ِبَعْهـِد اهَّلِل َو أ

َّ
»ِإّنَ ال
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ْيِهـْم َیـْوَم 
َ
ُمُهـُم اهَّلُل َو ل َيْنُظـُر ِإل ِ

ّ
ل

َ
ِخـَرِة َو ل ُيك

ْ
ُهـْم ِفـى اآل

َ
َخـاَق ل

كـه پیمـان  كسـانى  ليـٌم17؛ 
َ
ُهـْم َعـذاٌب أ

َ
يِهـْم َو ل ِ

ّ
ِقياَمـِة َو ل ُيَزك

ْ
ال

الهـى و سـوگندهاى خـود )بـه نـام مقـدس او( را بـه بهـاى ناچيزى 

مى فروشند، آن ها بهره اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند 

بـا آن هـا سـخن نمى گويـد و بـه آنـان در قيامـت نمى نگـرد و آن ها 

كى براى آن هاست.« را )از گناه( پاك نمى سازد و عذاب دردنا

درآیهدیگریچنینمیفرماید:
َمـَر اهَّلُل 

َ
ذیـَن َيْنُقُضـوَن َعْهـَد اهَّلِل ِمـْن َبْعـِد ميثاِقـِه َو َيْقَطُعـوَن مـا أ

َّ
»ال

خاِسـُروَن18؛ 
ْ
ولِئـَك ُهـُم ال

ُ
ْرِض أ

َ ْ
 َو ُيْفِسـُدوَن ِفـى ال

َ
ْن ُیوَصـل

َ
ِبـِه أ

كـه پیمـان خـدا را، پـس از محكـم  كسـانى هسـتند  فاسـقان 

كـه خـدا دسـتور داده  سـاختن آن، مى شـكنند و پیوندهایـى را 

برقـرار سـازند، قطـع نمـوده و در روى زميـن فسـاد مى كننـد این ها 

زيانكارانند.« 

امیرالمؤمنیـنعلـیسرنوشـتاخـرویپیمانشـکنانراچنیـن
ترسیمکردهاست:

وّنِى َمـا ِفيَهـا 
ُ
ل
َ
 َتْسـأ

َ
ـا

َ
 ف

َ
 أ

ُ
َحِصيَنـة

ْ
َهـا ال

َ
 ل

ُ
 ُيَقـال

ً
َمِديَنـة

َ
ـاِر ل

َ
»ِإّنَ ِفـى الّن

ِكِثيـن19 ؛  ا
َ
ْيـِدی الّن

َ
 ِفيَهـا أ

َ
َقـال

َ
ُمْؤِمِنيـَن ف

ْ
ِميـَر ال

َ
 َو َمـا ِفيَهـا َيـا أ

َ
ِقيـل

َ
ف

همانا در جهنم شـهری اسـت كه به آن حصينه )دژ مسـتحكم( 

مى گوينـد. آيـا از مـن نمى پرسـيد كـه در آن شـهر چيسـت؟ سـؤال 

شـد: ای اميـر مؤمنـان در آن شـهر چيسـت؟ فرمـود: دسـت های 

پیمان شكنان!«
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ِذیـَناْشـَتَرُوا
َ
ولِئـَكاّل

ُ
امـامموسـیکاظـمدرتفسـیرآیـهشـریفه»أ

الَلَةِباْلُهدىَفماَرِبَحْتِتجاَرُتُهْمَوماکاُنواُمْهَتِدیَن«فرمودند:
َ

الّض
هنگامـیکـهایـنآیـهشـریفهفرودآمـد،گروهینزدرسـولخدا
آمدندوگفتندیارسـولاهلل!منزهاسـتخدائیکهروزىمیدهد،
مشـاهدهنمیکنیـدفـالنشـخصازمـالدنیـاچیـزىنداشـتو
دسـتاوخالـیبـود،ولـیبـاگروهـیبـهعنـوانخدمتـکاربـهسـفر
دریاییرفتند.آنجماعتدراثرخدمتاوحقشرادادندواورابا
خودبهچینبردندواورادرمالالتجارهخودسهیمکردند.اوهم
واثاثیهخریدوباخودآوردوآنهارافروختودهبرابرسودبرد کاال

کنونیکیازثروتمنداناهلمدینهمیباشد! وا
گـروهدیگـریکـهدرخدمـتآنحضـرتبودنـد،گفتنـد:یـارسـول
اهلل!مگرمشاهدهنمیکنیفالنیکهحالشبسیارخوبومالدار
بود،زندگیمجللوباشـکوهیداشـتوخیراتومبراتمیکردو
همـهاسـبابوابـزارکاردراختیـارشبـود،ولـیحـرصوآزاوراوادار
کـرد،بـهسـفردریایـیبـرود.اودرهنگامتالطمدریـاوایامموجخیز
وطوفانـیسـواریـكکشـتیبـدوناطمینانشـد،اوبـهحرکتخود
ادامـهدادتـابـهوسـطدریـارسـید،دراینهنـگامبادشـدیدیوزید
واورابـهطـرفسـاحلکشـانیدوهمـهثـروتواموالـشغـرقشـدو

اینكبافقروحسرتبهسرمیبرد.
رسولخدافرمودند:آیابگویمبهترازاولوبدترازدومکیست،
گفتنـد:بفرماییـدیـارسـولاهلل!فرمـود:امـافردیکـهحالشازاول
بهتره،مردىاسـتکهاعتقادراسـتینبهمحمدوعلیکهبرادرو
ولـیوجانشـیناوسـت،دارد.علـیمیـوهدلرسـولاهلل،میباشـد
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وازوىمخلصانـهاطاعـتمیکنـد.مـردیکـهاعتقـادبـهمحمـد
وعلـیداردخداونـدوپیامبـروعلـیازوىسپاسـگزارىمیکننـدو
بدینوسیلهخیردنیاوآخرتبهاومیرسدوبهاوزبانیمیدهند
بنـده ایـن بـه ازنعمتهـاىخدایـیسپاسـگزارىمیکنـد. کـه
کرعطـامیگـردد،اوازهـرچـهخداونـدبـراىاومقـدرکنـد، دلـیشـا
راضـیمیباشـدوبـرآنچـهازدشـمنانآلمحمـدبـهاومیرسـد،
صبـرمیکنـدوازایـنجهـتخداونـداورادرزمیـنوآسـمانبـزرگ
میکنـدوازرضـوانوکرامتهـاىخودبهاومیدهدواینتجارت
سـودمندتروبهتروگواراتراسـت؛اماکسـیکهحالشازدومیبدتر
اسـت،مـردىاسـتکـهبـاحضـرترسـولبـهعنـوانبـرادرى
بیعـتکـردهاسـتوبـااوموافقـتنمـودهوبـادوسـتاناودوسـت
شـدهوبـادشـمناناودشـمنشـدهاسـت.بعـدازایـن،بیعـتخـود
راشکسـتهوبـااومخالفـتنمـودهوبـادشـمنانشهمدسـتشـده
اسـتاینچنیـنشـخصیبـهسـبباعمـالزشـتخـود،پایانـش
بـهبـدىختـممیگـرددوگرفتـارعذابـیمیشـودکـهازوىدسـت

برنمیدارد،اودردنیاوآخرتزیانمیبیند.20
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1 . انعام/152.

2  . روش داستانی.
3 . پیام پیامبر، متن، ص 642.

4 . مؤمنون/14.
5 . روم/30.

6 . یس/60 و 61.

7 . اعراف/172.
8 . انعام/152.

9 . اسالم صلح جهانی، ص 264.
10 . فتح/10.

11 . تصنیف غررالحكم و دررالكلم، ص 418.
12  . وفای به عهد و پیمان چرا؟، حسن امیدوار.

13  . مثنوی مولوی.
14 . توبه/ 75 ـ 77.

15 . رعد/25.
16 . مائده/13.

17 . آل عمران/77.
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20 . تفسیر منسوب به امام حسن عسكری، ص 126.





و آثــــــــــــــار
بــــــــرکات
استغفـــــار
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ْسحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن«1
َ ْ
»َو ِبال

ایجادانگیزه2
هنگامـیکـهآیـاتروحبخـشقـرآنکریـمراتـالوتمیکنیـم،در
کید مییابیمکهخداونددرآیاتمتعددیبرانجامیکرفتاریتأ
کیدوتشـویقهایخداوندمتعال، کردهاسـت.مضمونهمینتأ
درسـیرهمعصومـاننیـزبهوفـورتکـرارشـدهاسـت؛بهطـوری
کـهمیتـوانآنرابهعنـوانیـکاصـلاساسـیدرسـبکوسـیره

معصومانشناخت.
کیدخداوندوسیرهرفتاریمعصومین اماآنرفتاریکهموردتأ
از یکـی را عمـل ایـن خداونـد اسـت. توبـه« و »اسـتغفار بـوده

ویژگیهایخاصمؤمنانمعرفیکردهومیفرماید:
اسـتغفار  سـحرگاهان  در  و  َيْسـَتْغِفُرون3؛  ُهـْم  ْسـحاِر 

َ ْ
ِبال »َو 

مى كردند.«
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درآیاتدیگریخداوندخودرا»توبهپذیرمهربان«معرفیکردهو
انسانهارابهسویتوبهواستغفارتشویقمینماید.

درسیرهرسولخدانقلشدهکهایشانروزىیکصدباراستغفار
میکردند.ایشاندراهمیتوضرورتاینرفتارمیفرمایند:

ًة4؛  َهـاِر َسـْبِعيَن َمـّرَ
َ
ْسـَتْغِفُر ِبالّن

َ َ
ـى ل ِبـى َو ِإّنِ

ْ
ل

َ
ـى ق

َ
ُيَغـاُن َعل

َ
ـُه ل

َ
»ِإّن

همانـا قلبـم را غبـارى مى گيـرد و مـن روزى يكصـد مرتبـه آمـرزش 

مى طلبم«

امیرالمؤمنینعلینیزدرشبانهروز70مرتبهاستغفارمینمود.
دردعـایکمیـلحضـرتامیـربـهدرخواسـتغفـرانگناهـان

میپردازند.
امامحسیننیزیکیازعواملدرخواستتأخیرجنگازعصرتاسوعا
بهروزعاشورارااستغفارمعرفیکردهاست.همچنینامامسجاددر
جایجایدعاهایخودبهاستغفارمیپردازند.آنحضرتبراىوداع

ماهرمضان،نالهمیزد؛اشكمیریختواستغفارمیکرد.
بـاتوجـهبـهنـکاتپیشـین،یـکسـؤالبـهذهـنمیآیـد:مگـردر
اسـتغفارچـهآثـاریهسـتکـهمعصومـانباوجـودعصمتاین
همهاسـتغفارمیکنند؟آیااسـتغفاردردنیایانسـانهماثرداردیا
فقـطدرآخـرتانسـاناثـرگـذاراسـت؟اسـتغفارچـهآثـاروبرکاتیدر

پیدارد؟

متنومحتوا
درآیـاتمتعـددیازقـرآنکریـم،اسـتغفاربـرتوبـهمقـدمذکـرشـده
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است.دراینچینش،یکنکتهظریفقرآنیوجودداردوآناین
استکهاستغفار،پیشنیازتوبهاست.

اسـتغفاربـهمعنـایطلـبآمرزشومغفرتاسـتوتوبـهبهمعنای
فـردی کـه آنـگاه بهسـویخداونـدرحمـانمیباشـد. بازگشـت

میگویید:
ْيـه«  يعنـى او بـا طلـب مغفـرت بـاز 

َ
ُتـوُب ِإل

َ
ـى َو أ ّبِ ْسـَتْغِفُر اهَّلَل َر

َ
»أ

مى گردد و  بازگشت صرف نيست.

ثاروبرکاتاستغفار آ
درآیـاتوروایـاتبـرایاسـتغفاربرکاتواسـرارشـگفتیبیانشـده

استکهبرخیازآنهاعبارتاند:

1.افزایشروزیوحلمشکالتاقتصادی
گنـاهونافرمانـیخداونـد،هـممعنویاتـیمثـلتوفیـقنمـازشـبو
شـیرینیعبـادتراازانسـانسـلبمیکنـدوهـمبـرکاتمـادیرااز

بینمیبرد.قرآنکریممیفرماید:
 
ً
دا

َ
ها َرغ

ُ
تيهـا ِرْزق

ْ
 َيأ

ً
ة

َ
 ُمْطَمِئّن

ً
 كاَنـْت آِمَنـة

ً
َيـة ْر

َ
 ق

ً
»َو َضـَرَب اهَّلُل َمَثـا

ُجـوِع َو 
ْ
َهـا اهَّلُل ِلبـاَس ال

َ
ذاق

َ
أ

َ
ْنُعـِم اهَّلِل ف

َ
َفـَرْت ِبأ

َ
ك

َ
ِ َمـكاٍن ف

ّ
ل

ُ
ك ِمـْن 

كفـران  كـه  كاُنـوا َيْصَنُعـوَن5؛ خداونـد ]بـرای آنـان  َخـْوِف ِبمـا 
ْ
ال

نعمت مى كنند[ مثلى زده اسـت: منطقه آبادی كه امن ]و آرام[ 

و مطمئـن بـود و همـواره روزيـش از هـر جـا مى رسـيد؛ امـا نعمـت 

خـدا را ناسپاسـى كردنـد و خداونـد بـه خاطـر اعمالـى كـه انجام 

مى دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد.«
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گناهـی کـهمرتکـب کریـم،کسـانی امـاخداونـدمتعـادلدرقـرآن
میشـوندراسـفارشبـهاسـتغفاروتوبـهکـردهوبشـارتگشـایش

میدهد:
 ِإلـى 

ً
 َحَسـنا

ً
ـْم َمتاعـا

ُ
ْعك ْيـِه ُيَمّتِ

َ
ـّمَ ُتوُبـوا ِإل

ُ
ـْم ث

ُ
ك ِن اْسـَتْغِفُروا َرّبَ

َ
»َو أ

ه6؛ از پروردگار خويش 
َ
ْضل

َ
ْضٍل ف

َ
 ذی ف

َّ
ل

ُ
ى َو ُیوْءِت ك َجٍل ُمَسّمً

َ
أ

آمـرزش بطلبيـد! سـپس به سـوی او بـاز گرديـد تا شـما را تا مدت 

معينـى ]از مواهـب زندگـى ایـن جهان[ به خوبى بهره مند سـازد و 

به هر صاحب فضيلتى به مقدار فضيلتش ببخشد.«

بنـابـهتوصیـههمـهانبیـاءالهـی،ازجملـهحضـرتهـودتوبـه
واسـتغفار،موجـبرحمـتبیپایـانوپیوسـتهوافزایـشتـوانو

نیرویانسانخواهدشد:
ـْم 

ُ
ْيك

َ
ـماَء َعل ْيـِه ُيْرِسـِل الّسَ

َ
ـّمَ ُتوُبـوا ِإل

ُ
ـْم ث

ُ
ك ـْوِم اْسـَتْغِفُروا َرّبَ

َ
»َو يـا ق

ـْوا ُمْجِرميـَن7؛ و ای قـوم 
َّ
ـْم َو ل َتَتَول

ُ
ِتك ّوَ

ُ
ًة ِإلـى ق ـّوَ

ُ
ـْم ق

ُ
 َو َيِزْدك

ً
ِمـْدرارا

كنيـد، سـپس به سـوی او  مـن! از پروردگارتـان طلـب آمـرزش 

بازگرديد تا ]باران[ آسمانى را پى در پى بر شما بفرستد و نيرویى 

بر نيرويتان بيفزايد و گنهكارانه روی ]از حق[ برنتابيد.«

درروایـاتنیـزاسـتغفاروبازگشـتبـهدامانپرمهـرالهی،بهعنوان
یکـیازعوامـلروزیرسـانمعرفـیشـدهاسـت.حضـرتعلـی

میفرمایند:
ْزِق8؛ استغفار، روزی را زياد مى كند.« يُد ِفى الّرِ »اِلْسِتْغَفاُر َيِز
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گـردر ایشـاندرحدیـثدیگـریبـهکمیـلسـفارشفرمودنـدکـها
رسیدنروزیاوکندیوآهستگیپیشآمد،بهاستفغاربپردازد:
ْيـَك ِفيَهـا9؛ 

َ
ـْع َعل اْسـَتْغِفِر اهَّلَل ُیَوّسِ

َ
ْيـَك ف

َ
ْرَزاُق َعل

َ ْ
ِت  ال

َ
ْبَطـأ

َ
ا أ

َ
»َو ِإذ

هنگامـى كـه رسـيدن روزيـت كنـد مى شـود، از خداونـد آمـرزش 

بخواه تا روزيت را وسيع گرداند.«

امـامحسـننیـزدرروایتـیمیفرماینـد:»روزیدرخدمـتپدرم
امیرالمؤمنیـننشسـتهبـودمکـهمردعربـیخدمتآنحضرت
کـرد:»ایامیرمؤمنـان!مـنمـردیعیالمنـدمو رسـیدواظهـار
بهرهایازمالدنیاندارم.امیرالمؤمنینفرمودند:چرااستغفار

نمیکنیتاحالتخوبشود؟
مـردعـربگفـت:باامیرالمؤمنین،مناسـتغفارزیادکردموتغییرو

افزایشیدروضعخودندیدم.
امیرالمؤمنینفرمودند:خداونددرقرآنمیفرماید:

ـْم 
ُ
ْيك

َ
ـماَء َعل  ُيْرِسـِل الّسَ

ً
ـارا

َ
ّف

َ
كاَن غ ـُه 

َ
ـْم ِإّن

ُ
ك ـُت اْسـَتْغِفُروا َرّبَ

ْ
ُقل

َ
»ف

 
ْ

ـاٍت َو َيْجَعـل
َ
ـْم َجّن

ُ
ك

َ
 ل

ْ
ْمـواٍل َو َبنيـَن َو َيْجَعـل

َ
ـْم ِبأ

ُ
ِمـْدرارا َو ُيْمِدْدك

ْنهـارًا10؛ از پـروردگار خويـش آمـرزش بخواهيـد كـه آمرزنـده 
َ
ـْم أ

ُ
ك

َ
ل

اسـت، بركات خود را از آسـمان بر شـما فرو مى بارد و با اموال و 

فرزنـدان، شـما را يـارى مى دهـد و باغسـتان ها و نهرهـاى پرآب را 

در اختيارتان مى گذارد.«

آنـگاهعلـیفرمودنـد:»مـناسـتغفاریرابـهتـویـادمیدهـمکـه
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گراستغفارراهرشب هنگامخواب،بایدآنراتالوتکنیکهاینا
قبلازخواببخوانیخداوندروزیتوراافزایشمیدهد.

سپسنسخهاستغفاررابرایاونوشتهوبهاودادندوفرمودند:هرگاه
برایخواببهبستررفتیوخواستیبخوابی،ایناستغفاررابخوان
. کیکن گراشکتنیامد،حالتگریهبهخودبگیروتبا وگریهکنوا
امامحسنمیفرمایند:مردعربرفتوسالبعدخدمتپدرم
رسیدوعرضکرد:یاامیرالمؤمنین!خداوندنعمتشرابرمنتمام
کـردوآنقـدربـهمـنمـالوثـروتومکنـتعطـاکـردکـهاززیـادی
اموال،محلنگهداریآنهابرایمتنگشدهوجاییبرایبستن

ومحافظتشترانوگوسفندانمندارم.
امیرالمؤمنیـنفرمودنـد:ایبـرادرعرب!سـوگندبـهآنخدایی
کـهمحمـدرابـهرسـالتبرانگیختـهاسـت،هربنـدهایکهاین
اسـتغفارراقرائـتکنـدوبـهآنخدارابخوانـد،خداوندگناهاناورا
میبخشـد،حوایجمشـروعاورابرآورد،وبرکتایناسـتغفارمالو

فرزنداورازیادکند۱۱.

2.مایهامانازعذاب
َبُهْم َو ُهْم  ِ

ّ
ْنَت فيِهْم َو ما كاَن اهَّلُل ُمَعذ

َ
َبُهْم َو أ ِ

ّ
»َو ما كاَن اهَّلُل ِلُيَعذ

َيْسَتْغِفُروَن«12

آیـهشـریفهداللـتداردکـهخداونـددردوصـورت،مـردمراعـذاب
نمیکنـد:۱-زمانـیکـهپیامبـردرمیانمردمباشـد.2-زمانی

کهمردماستغفارکنند.
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حضرتعلیمیفرماید:
َحُدُهَمـا، 

َ
ـْد ُرِفـَع ا

َ
اِب اهَّلِل، َو ق

َ
َماَنـاِن ِمـْن َعـذ

َ
ْرِض ا

َ ْ
اَن ِفـى ال

َ
»ك

 
ُ

ُهـَو َرُسـول
َ
ـِذى ُرِفـَع ف

َّ
َمـاُن ال

َ ْ
ـا ال ّمَ

َ
وا ِبـِه: ا

ُ
ـك َتَمّسَ

َ
َخـَر ف

ْ
ـُم اآل

ُ
ُدوَنك

َ
ف

 اهَّلُل 
َ

ال
َ
ْسـِتْغَفاُر. ق ِ

ْ
ال

َ
َباِقـى ف

ْ
َمـاُن ال

َ ْ
ـا ال ّمَ

َ
اهَّلِل  صلى اهَّلل عليه وآلـه َو ا

َبُهْم  ِ
ّ

اَن اهَّلُل ُمَعذ
َ

ْنـَت ِفيِهـْم َوَما ك
َ
َبُهـْم َو ا ِ

ّ
اَن اهَّلُل ِليَعذ

َ
ـى: َو َمـا ك

َ
َتَعال

َو ُهـْم يْسـَتْغِفُروَن13؛ دو چيـز در زميـن، مايـه امـان از عـذاب خـدا 

بـود: يكـى از آن دو برداشـته شـد. پـس ديگـرى را دريابيـد و بـدان 

چنگ زنيد. امانى كه برداشته شد، رسول خدا بود و امان 

باقى مانـده، آمرزش خواهـى اسـت كـه خـداى بـزرگ بـه رسـول 

خـدا فرمـود: خـدا آنـان را عـذاب نمى كنـد؛ در حالـى كـه تـو 

كـه اسـتغفار  در ميـان آنانـى و عذابشـان نمى كنـد تـا آن هنـگام 

مى كنند.«

3.رفعغموگرفتاریها
درکلماتنورانیپیامبرواهلبیتپاکشاستغفاروعذرخواهی
ازخـدایمهربـان،بـهعنـوانیکـیازمهمتریـنعوامـلنجـاتاز
گرفتاریهاوبهترینسببزدودنغمواندوهمعرفیشدهاست.

رسولخدادرسخنزیباییمیفرمایند:
کسـی هـر ااِلْسـِتْغَفاِر۱4؛ ِمـَن َفْلُیْکِثـْر ُهُموُمـُه َکُثـَر »َمـْن
کنـد.« اسـتغفار زیـاد بایـد اسـت، زیـاد غصـهاش و غـم
گسـتردهتر آنحضـرتدرعبـارتدیگـریمیـدانتأثیـراسـتغفاررا
اْلَمْنَجـاُة۱5؛ ـُه َفِإّنَ ِباالْسـِتْغَفاِر »َعَلْیـَك ومیفرماینـد: کـرده معرفـی
اسـتغفار، کـه خداونـد از عذرخواهـی و اسـتغفار بـه بـاد تـو بـر
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اسـت.« سـختیها( و مشـکالت از )انسـان نجاتدهنـده
محمدبنریانگوید:نامهایبهامامهادینوشتهوازآنحضرت
دعایـیخواسـتمبـرایرهایـیازسـخنیهاییوبالهایـیکـهنـازل
کید میگرددومشکالتیکهدستوپاگیرانسانمیشودودرنامهامتأ
کردم:همانگونهکهپدرانگرامیشانبهدوستانشانمطالبخاصی
رامیآموختند،بهمننیزدعاییمخصوصبیاموزند)کهبهرهفراوان
ببـرم(،حضـرتدرجـوابچنیـنمرقـومفرمودنـد:»اْلـَزمِااِلْسـِتْغَفاَر؛
همیشـهودرهمـهحـالبـااسـتغفارهمـراهبـاش)وآنراذکـرکـن!«۱6
کالمدلنشـینی،بـراینجـاتازغـموانـدوهو رسـولخـدادر

تنگناهایزندگی،بهزیادگفتناستغفارسفارشکردهاست:
 ِ

ّ
ل

ُ
 َو ِمـْن ك

ً
َرجـا

َ
ِ َهـّمٍ ف

ّ
ل

ُ
ـُه ِمـْن ك

َ
  اهَّلُل ل

َ
َثـَر اِلْسـِتْغَفاَر َجَعـل

ْ
ك

َ
»َمـْن  أ

 َيْحَتِسـُب17؛ هـر كسـى زيـاد 
َ

ـُه ِمـْن َحْيـُث ل
َ
 َو َرَزق

ً
ِضيـٍق َمْخَرجـا

اسـتغفار كند خداوند، نسـبت به هر غصه و اندوهى گشايشـى 

برايش قرار دهد و از هر تنگنایى راه خروجى پیش پايش گذارد 

و از جایى كه گمان ندارد او را روزی مى دهد.«

دربرخـیازروایـاتاسـتغفارعامـلجلوگیـرىازبالهـابیـانشـده
است.رسولخدامیفرمایند:

بـا  را  باهـا  درهـاى  ْسـِتْغَفاِر18؛  ِ
ْ

ِبال يـا 
َ
َبا

ْ
ال ْبـَواَب 

َ
ا ُعـوا 

َ
»ِاْدف

آمرزش خواهى ببنديد.«

زش بندگان  وسیله آمر

پیامبراسالممیفرمایند:
ُم السـِتغفاَر 

ُ
ْمك ِ

ّ
كِثـُروا ِمـن السـِتغفاِر فـاّن اهَّلَل  عـّز وجـل لـم ُيَعل »أ
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ـم19؛ زياد اسـتغفار كنيد؛ زيرا خداوند عّز 
ُ

ك
َ
 وُهـو ُيريـُد أن َيغِفـَر ل

ّ
ال

و جـل اسـتغفار را بـه شـما يـاد نـداد، مگر بـراى این كه مى خواهد 

شما را بيامرزد.«

خداونددرآیهشریفهمیفرماید:
اسَتغَفُروا 

َ
ُروا اهَّلَل ف

َ
ك

َ
ُموا أنُفَسُهم ذ

َ
 أو َظل

ً
وا فاِحَشة

ُ
َعل

َ
ِذیَن ِإذا ف

َّ
»َو ال

 اهَّلُل20؛ )بنـدگان خـوب مـن( 
ّ
ُنـوَب ِإل

ُّ
ُنوِبِهـم َو َمـن يغِفـُر الذ

ُ
ِلذ

كار ناشايسـتى انجـام دهنـد يـا بـه  كـه هـرگاه  آن هایـى هسـتند 

خودشان ستم كنند، خدا را ياد مى كنند و برای بخشش گناهان 

استغفار مى كنند و جز خدا چه كسى گناهان را مى آمرزد؟«

درکتاب»امالیصدوق«ازامامصادقنقلشـده:هنگامیکه
گناهـکارانتوبـهکاررابـهآمـرزشالهـینویـد ایـنآیـهنـازلشـدو
داد،ابلیـسسـختناراحـتشـدوتمـامیـارانخـودرابـاصـداى
بلنـددعـوتکـرد!آنهـاازوىعلـتایـندعـوتراپرسـیدند،اواز
نـزولایـنآیـهاظهـارنگرانـیکـرد،شـیاطینپیشـنهادهاییدادند
کـهپذیرفتـهنشـد،درایـنمیـانشـیطانیبنـام»وسـواسخناس«
گفـتمـنمشـکلراحـلمیکنـم،ابلیـسپرسـید:ازچـهراهـی؟
گفـت:فرزنـدانآدمرابـاوعدههـاوآرزوهـا،بـهگنـاهآلـودهمیکنـم
وهنگامیکـهمرتکـبگناهـیشـدند،یادخداواسـتغفاروبازگشـت
بهسویاوراازخاطرآنهامیبرم،ابلیسگفت:راههمیناستو

اینمأموریتراتاپایاندنیابرعهدهاوگذاشت«!2۱
نتیجـه گنـاه، از بعـد اسـتغفار فراموشـکارى کـه اسـت روشـن
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سـهلانگارىووسوسـههاىشـیطانیاسـتوتنهاکسـانیگرفتار
کننـدو کـهخـودرادربرابـروسـواسخنـاستسـلیم آنمیشـوند
بهاصطـالحبـااوهمـکارىنزدیـكنماینـد!ولـیمـردانبیـداروبـا
ایمان،کاماًلمراقبندکههرگاهخطاییازآنهاسرزد،درنخستین
فرصتعواقبآنراباآبتوبهواستغفارازدلوجانخودبشویند
ودریچههـاىقلـبخـودرابـهروىشـیطانولشـکراوببندنـدکـه

آنهاازدرهاىبستهقلبواردنمیشوند!«22

4.نجاتازقرضوپرداختبدهی
دوسـتان ومخصوصـًا مسـلمانان اقتصـادی مشـکالت از یکـی
وامهـای و قـرض بـه شـدن گرفتـار ،امیرالمؤمنیـن
کـهدرمـواردبسـیاربـاربـاوسـوددهیغیرمجـاز درازمـدتاسـت
مسـلمین فکـری انحطـاط و خمـودی باعـث و اسـت همـراه
و گشـته گنـاه گـرداب در سـقوط و مالـی سـنگین ضررهـای و
ضربههـای و بـردارد در جامعـه و فـرد بـرای را سـوئی عواقـب
میسـازد. وارد اجتمـاع اقتصـادی نظـام پیکـر بـر سـهمگینی
ازطرفـی،اشـخاصبسـیاریبـرایبهبـودزندگـیخویـش،ناچـار
بـهگرفتـنوامبـدونبهرههسـتند.ایـنگونهوامگرفتـن،هرچند
ضـرریبـههمـراهنـدارد؛بلکـهدربسـیاریازاوقـاتگرههـایکـور
اقتصـادیوامگیرنـدگانرابـازمیکنـدوبـرایوامدهنـدگانثـواب
عظیـموبـرکاتفراوانـیرابـهدنبـالدارد؛امـافرورفتـندرگـرداب
قـرضودسـتوپـازدنبـرایبازپرداخـتوام،یکـیازمشـکالت
سـختیاسـتکـهمؤمنـانرادردنیـاگرفتـاروفکـرآنهـارامشـغول
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وعمرشـانراکوتـاهمیکنـد؛چـراکـهغـموغصـهپرداخـتاقسـاط
ماهیانـهوتأمیـنوجـهچکهایـیکـهبـهاشـخاصمختلـفداده
است،برایکسیکهقدرتپرداختآنراندارد،آرامشزندگیش
راسـلبمیکنـدوسـالمتجسـموجانـشرابـهخطـرمیانـدازد.
درکلماتنورانیاهلبیتبرایرهاییازاینمشکلوسهولتدر
پرداختبدهی،راههاییبیانشدهکهیکیازمهمترینآنها،زیاد
استغفارنمودنوعذرخواهیکردنازخدادرساعاتشبوروزاست.
اسـماعیلبـنسـهیلگویـد:بـرایامـامباقـرنامـهاینوشـتم،
)مشـکلخـودراعنـوانکـردم(کـهگرفتـارقـرضسـنگینیشـدهام
بهگونهایکهفکرمرامشغولکردهوآبرویمرابهخطرانداختهاست.

حضرتدرجوابنامهامنوشتند:
َنـاُه23؛ زيـاد 

ْ
ْنَزل

َ
ـا أ

َ
ـْب  ِلَسـاَنَك  ِبِقـَراَءِة ِإّن ِثـْر ِمـَن اِلْسـِتْغَفاِر َو َرّطِ

ْ
ك

َ
»أ

كـن و زيانـت را بـه تـاوت سـوره انـا انزلنـاه تـر و تـازه  اسـتغفار 

گردان )سوره قدر را مرتب تاوت كن(.«

رسیدنبهدرجاتباالیمعنوی
حضرتعلیمیفرمایند:

يیـَن24؛ همانـا آمرزش خواهـى، درجـه  ِ
ّ
ِعل

ْ
 ال

ُ
ْسـِتْغَفاَر َدَرَجـة ِ

ْ
»ِاّنَ ال

يین ]و والمقامان [ است.«
ّ
عل

چراکسـانیکهاهلاسـتغفارهسـتندبهایندرجهمیرسـند؟اصاًل
چرامابایدازگناهانماناستغفارکنیم؟

فایدةبزرگاسـتغفارایناسـتکهماراازغفلتنسـبتبهخودباز
مـیدارد.مـاگاهـیدرموردخودماندچاراشـتباهمیشـویم.آنگاه
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کـهبـهفکـراسـتغفارمیافتیـم،گناهـان،خطاهـا،خیرهسـریها،
کـهبـهنفـس کردهایـم،ظلمـی کـهازهـواینفـس پیرویهایـی
خودمـاننمودهایـم،ظلمـیکـهبـهدیگـرانرواداشـتهایم،جلوی
چشـممـامجّسـممیشـودوبـهیادمـانمیآیـدکـهچـهکردهایـم؛
آنوقـتازغـرور،نخـوتوغفلـتفاصلـهمیگیریـم.ایـنحالـت

بهتریناستغفاراست.
نقـلشـدهفـردیدرنجـفبـودکـهاهـلآزارمـردمواهـلشـرابو
اعمالزشتبود.مرحومقاضیطباطباییبااورفیقمیشود
وخـودرابـهاونزدیـکمیکنـد.اینفردبـهمرحومقاضیمیگوید:
تـوازمـنچـهمیخواهـی؟ایشـانمیگویـد:هیچـی،فقـطامشـب
دورکعـتنمـازشـببخـوان.آنفـردمیگویـد:مـننمـازصبـحهـم
نمیخوانمچهبرسـدبهنمازشـب.قاضیمیگوید:امشـبمنتو

رابیدارمیکنمکهنمازبخوانی.
کمـکآقـایقاضـیازخـواببیـدارمیشـودو ایـنفـردبـه
کبـرمیگویـد،اشـک شـروعمیکنـدبـهنمـازشـبخوانـدنوتـااهللا
ازچشـمانشسـرازیرمیشـودوهمیـنسـببتوبـهوبازگشـتاو

میشود.
مرحـومقاضـیدربـارهایـنشـخصمیفرمایـد:اوبـاخـداقهـر
کردهبودومناوراباخدادررودربایستیانداختم؛واینزمینهای

شدتااستغفاروتوبهکند.
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 َیْبِغَياِن 
َّ

َزٌخ ل َما َبْر َتِقَياِن َبْينَهُ
ْ
ْیِن َيل َبْحَر

ْ
»َمَرَج ال

َمْرَجاُن«1
ْ
ُؤ َو ال

ُ
ْؤل

ُّ
َما الل ُرُج ِمنْهُ

ْ
َباِن يَخ ِ

ّ
ذ

َ
َما ُتك

ُ
ك ِء َرّبِ

َ
ّى ِ َءال

َ
ِبأ

َ
ف

ایجادانگیزه2
همـهانسـانهاآنرادرک کـهمعمـواًل سـخنازجایگاهـیاسـت
کـردهودرزندگـیآنـاناثرگـذاراسـت.حتیفکروخیـالنبودناین
جایـگاهدرمسـیرزندگـیافـراد،دردآوراسـت.آنچنـانهمـگانبـا
آندرگیـرهسـتندونسـبتبـهآنشـناختدارنـدکـهضرورتیبرای

تعریفوتبیینشوجودندارد.
ایـنجایـگاهنقـشاساسـیدرتعییـنسـبکزندگـیوخطمشـی
آینـده،اخـالق،سـالمتوعملکـردفـرد،ایفامیکنـدواصلوبنیان

زندگیانسانازاینجایگاهشکلمیگیرد.
روانشناسان،ازتأثیراتروحیوروانیونقشدرمانیاینجایگاه
سخنمیگویندوجامعهشناسانتأثیراجتماعیآنراموردبررسی
قـرارمیدهنـدومعتقدنـداولیـنتأثیـراتمحیطـیکهفـرددریافت
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میکند،ازاینجایگاهمیباشد.
کیـدقـراردادهواز آموزههـایدینـیهمـوارهایـنجایـگاهرامـوردتأ
نقشآندرسرنوشتافرادخبرمیدهندوریشهتمامیخوبیهاو

بدیهایافرادرادراینجایگاهجستجومیکنند.
ازمنظـراسـالمایـنجایـگاه،میتوانـدبـاتحکیـمخـودجامعـهای

مستحکموسالمرابسازدوافرادسالمیراتحویلاجتماعدهد.
آریایـنجایـگاههمـان»خانـواده«اسـت.خانـوادهایکـهمفهوم
آنبـرایهرکسـیقابلفهـموخاطرهانگیـزاسـت؛یـاخاطرههـای

شیرینودلچسبویاخاطرههایتلخورنجآور!
گـرخانـوادهای بهراسـتیچـراخانـوادهایـنانـدازهاهمیـتدارد؟ا
درسـرراهزندگـیافـرادوجـودنداشـتهنباشـد،چهاتفاقـیمیافتد؟
رابطـهخانـوادهبـاجامعـهچیسـت؟یـکخانـوادهمطلـوبچـه

شاخصههاییدارد؟

متنومحتوا
کـهدرزندگـیجمعـی خانـوادهنخسـتیننهـاداجتماعـیاسـت
انسـانشـکلگرفتهومهمتریـننقـشرادرتوسـعهورشـدمراحـل
حیـاتبشـر،درامتـدادتاریـخانسـانازخـودنشـاندادهاسـتواز
ابتـداتـافرجـامزندگـی،نسـبتبـهسـایرنهادهـایاجتماعـیاز
اهمیتخاصیبرخورداراست.پیامبراسالمبااشارهبهمقوله

»ازدواج«بهعنوانمقدمهتشکیلخانوادهمیفرمایند:
ْزِويـج3؛ 

َ
ـى ِمـَن الّت

َ
ـى اهَّلِل َتَعال

َ
َحـّبُ ِإل

َ
ِم أ

َ
ْسـا ِ

ْ
»َمـا ُبِنـَى ِبَنـاٌء ِفـى اإل

كـه نـزد خـدا از ازدواج  در اسـام بنيـادی نهـاده نشـده اسـت 
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محبوب تر باشد.«

شاخصههایخانوادهمطلوبازنظراسالم
امامصادقدرتفسیرآیهشریفه

َتِقيـاِن ...«4 برخـى از شـاخصه های خانـواده 
ْ
ْیـِن َيل َبْحَر

ْ
»َمـَرَج ال

 َبْحـَراِن 
ُ

اِطَمـة
َ
مطلـوب را چنيـن بيـان فرمـوده اسـت: »َعِلـّىٌ َو ف

ـُؤ َو 
ُ
ْؤل

ُّ
ـى  َصاِحِبـِه  َيْخـُرُج ِمْنُهَمـا الل

َ
َحُدُهَمـا َعل

َ
 َیْبِغـى  أ

َ
َعِميَقـاِن ل

ُحَسـْيُن؛ علـى و فاطمـه دو دريـاى 
ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
 ال

َ
ـال

َ
َمْرجـاُن  ق

ْ
ال

عميق هستند كه هيچ يک بر ديگرى تجاوز نمى كند و از این دو 
دريا، لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين خارج شده اند.«5

1.رعایتحدودالهی
یکـیازمهمترینشـاخصههایخانوادهمطلـوب،»رعایتحدود
الهی«است.قرآنکریمدربارهآثاررعایتحدودالهیمیفرماید:
ـاٍت َتْجـری 

َ
ـُه َجّن

ْ
ُه ُيْدِخل

َ
ـَك ُحـُدوُد اهَّلِل َو َمـْن ُيِطـِع اهَّلَل َو َرُسـول

ْ
»ِتل

َعظيـُم6؛ این هـا 
ْ
َفـْوُز ال

ْ
ْنهـاُر خاِلدیـَن فيهـا َو ذِلـَك ال

َ ْ
ِمـْن َتْحِتَهـا ال

كسـى خـدا و پیامبـرش را اطاعـت  مرزهـاى الهـى اسـت و هـر 

كند، )و قوانين او را محترم بشـمرد(، خداوند وى را در باغ هایى 

از بهشـت وارد مى كنـد كـه همـواره، آب از زيـر درختانـش جـارى 

است، جاودانه در آن مى مانند و این پیروزى بزرگى است.«

کـردهو آیـهدیگـریبـهعواقـبعـدمرعایـتحـدودالهـیاشـاره
میفرماید:
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ليم7؛ این ها مرزهاى الهى 
َ
كاِفریـَن َعـذاٌب أ

ْ
ـَك ُحـُدوُد اهَّلِل َو ِلل

ْ
»ِتل

كـى  كننـد، عـذاب دردنا كـه بـا آن مخالفـت  كسـانى  اسـت و 

دارند.«

نگاهیبهخانوادههاینااهلذکرشدهدرقرآنبیانگرآناستکه
شکستنحدودالهیوهمراهیخانوادهدرگناهنیزباعثخذالنو
عـذابالهـیمیگـردد؛ازجملـهخانوادههایکهبهعلتشکسـتن
حریـمالهـیدرآتـشدوزخخواهنـدسـوخت،ابولهـبوهمسـرش
استکهبهآزارواذیترسولخداپرداختندوتاجاییاینآزار
پیـشرفـتکـهسـوره»مسـد«درمـوردآنهـانـازلشـدبهایـنزنو

شوهروعدهآتشدادهشده:
ى 

َ
َسَب َسَيْصل

َ
ُه َوَما ك

ُ
َنى َعْنُه َمال

ْ
غ

َ
َهٍب َوَتّبَ َما أ

َ
ِبى ل

َ
ْت َيَدا أ »َتّبَ

ـن   ّمِ
ٌ

َحَطـِب ِفـى ِجيِدَهـا َحْبـل
ْ
 ال

َ
ـة

َ
ال ُتـُه َحّمَ

َ
َهـٍب َواْمَرأ

َ
اَت ل

َ
َنـاًرا ذ

َسـٍد8؛ بريده باد دو دسـت ابولهب و مرگ بر او باد؛ دارایى او و  ّمَ

آنچـه اندوخـت  سـودش نكـرد؛ بـه زودی در آتشـى پـر زبانه درآيد؛ 

و زنـش آن هيمه كـش ]آتـش افـروز[؛ بـر گردنـش طنابـى از ليـف 

خرماست.«

خانـوادهمطلـوبدرسـبکزندگیشـان،خـودراملتـزمبـهانجـام
واجبـاتالهـیوتـرکمحرمـاتالهـیمیدانـد.آنهـابـرایکسـب
رضایـتیکدیگـرحاضـربـهانجـامحـرامالهینیسـتندوخشـنودی
همسـررادررضایـتالهـیمیداننـدآنانبرایهواینفس،دسـت

بهحرامالهینمیزنند.
متأسـفانهدرسـبکزندگـیغربـیکـهامـروزهازطریـقشـبکههای
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ماهـوارهایدرحـالترویـجاسـت،خیانـتهمسـرانبـهیکدیگـررا
عادیسـازیکـردهودرپـیآنهسـتندتـابـااسـتفادهازهنرهـای
شـیطانیوسـریالهایتلویزیونیمبتذلبنیانخانوادهراسست
کننـد؛امـاخانـوادهمطلوباسـالمیهرگـزاجازهورودایـنبرنامهها
کریـم بـهحریـمخانوادهگـیخـودنمیدهنـد.خداونـددرقـرآن

مؤمنانراازورودبهاینپرتگاهنهیکردهاست:
ُروَجُهـم9؛ بـه 

ُ
ْبصاِرِهـْم َو َيْحَفُظـوا ف

َ
ـوا ِمـْن أ

ُ
ُمْؤِمنيـَن َيُغّض

ْ
 ِلل

ْ
ـل

ُ
»ق

مؤمنان بگو چشم های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند 

و عفاف خود را حفظ كنند.«

خانـوادهاسـالمی،عـالوهبـرپرهیـزازمحرمـاتالهـی،خـودراملـزم
بـهانجـامواجبـاتمیدانـد.یکیازواجباتالهیکهدرقرآنازآن
بهعنـوانحـدودالهـیذکرشـده»روزه«اسـت۱0کـهدرهـوایگـرم،
عملبسـیارمشـکلیمیباشـد.خانوادهمطلوباینحدالهیرادر
ایـنهـوایگـرمدرمـاهرمضـانبـهزیباتریـنوجـهرعایـتکـردهو

فرزندانخودرانیزبهاینعملتشویقوترغیبمیکنند.
امامباقرمیفرمایند:»ماکودکانخودراوقتیپنجسالهاند،به
نمـازامـرمیکنیـم؛ولیشـماکودکانتانراوقتیهفتسـالهشـدند،
بـهنمـازامـرکنیـد.ماکـودکانخودراوقتـیهفتسـالهاند،بهروزه
وامیداریـم؛بهانـدازهایکـهتـواندارنـد،چـهتانصفروزباشـدیا
بیشـتریـاکمتـر.وقتـیتشـنگیوگرسـنگیبـرآنانچیرهشـد،افطار

میکنندتااینکهبهروزه،عادتکنندوتوانآنرابیابند.
آنحضرتدرادامهمیفرمایند:
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ْوِم َما اْسـَتَطاُعوا  اُنوا َبِنى ِتْسـِع ِسـِنيَن ِبالّصَ
َ

ا ك
َ
ْم ِإذ

ُ
ُمُروا ِصْبَياَنك

َ
»ف

َطُرو11؛ ولى شما كودكانتان 
ْ
ف

َ
َعَطُش أ

ْ
َبُهُم ال

َ
ل

َ
ا غ

َ
ِإذ

َ
َيْوِم ف

ْ
ِمْن ِصَياِم ال

را وقتـى ُنـه سـاله شـدند، به انـدازه ای كـه تـوان دارنـد، بـه روزه وا 

داريد و وقتى تشنگى بر آنان چيره شد، افطار كنند.«

خانـوادهمطلـوبجهتحفظحریمهایالهی،رضایتخداوندرا
بررضایتاقوام،همسایگانوحتیاعضاءخانواده،مقدمداشته
ودرمهمانیهـاوجشـنهابـهدنبـالکسـبرضایـتالهـیهسـتند

نه،خوشحالیچندروزهافراد!

2.رعایتحقوقهمدیگر
گزارههـایاسـالمیبـرایهـریـکازاعضـاءخانـواده،حقوقـی در
بیانشـدهاسـتحقـوقهمسـرانبـریکدیگـر،حقـوقفرزنـدانبـر

والدینوبرعکس:

الف( حقوق زنان

امـامصـادقفرمودنـد:»حـقزنبـرشـوهرغـذادادن،لبـاس
گر پوشـاندن،بـااوخوشرفتـاریکـردنوروتـرشنکردناسـت.ا
مـردیچنیـنرفتـارینماید،وظیفهشـرعیخـودرادرازایحقوق

همسرشبهانجامرساندهاست.«۱2

ب( حقوق مردان

کـرمآمـد کـهزنـیبـهنـزدرسـولا ازامـامباقـرروایـتشـده
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وعـرضکـرد:ایرسـولخـدا!حـقمـردبـرزنچیسـت؟حضـرت
فرمودنـد:»اینکـهاورااطاعـتکنـدوسـرپیچیازاطاعـتننمایـد
وازخانـهچیـزیرابیاجـازهاوصدقـهندهـدوبـیاجـازهاو،روزه
مسـتحبینگیـردودرهـرحـالدرامـرزناشـوییاوراممانعـتنکنـد
گربـدوناجازهاوازخانه وازمنـزلخـارجنشـود؛مگـربـهاجازهاووا
خـارجشـود،مالئکـهآسـمانوزمیـنوفرشـتهغضـبورحمـتاورا

لعنتمیکنندتاوقتیکهبهمنزلبازگردد.«۱3
کـهشـوهرشرابـا رسـولخـدادرروایتـیفرمودنـد:»هـرزنـی
زباناذیتکند،ازاوهیچتوبه،فدیهوحسـنهایقبولنمیشـود
گرچـهروزهـاراروزهبـداردو تـااینکـهشـوهرازحـقاوراضـیشـود،ا
شـبهارادرعبـادتباشـد،بندههـاآزادکنـدواسـبهاینیکـودر
راهخـدابـرایجهـادبدهـد،پـساواولکسـیاسـتکـهواردآتـش
گـرمـردینسـبتبـهزنـش،ظالـموناسـازگار میشـودوهمچنیـنا

باشدواورااذیتکند.«۱4

زندان ج( حقوق فر

پیامبراسالمفرمودند:
 َو 

َ
ِكَتاَبة

ْ
ُمُه ال ِ

ّ
ُن اْسَمُه َو ُيَعل  ُيَحّسِ

ٌ
ة

َ
ث

َ
ا

َ
ى َواِلِدِه ث

َ
ِد َعل

َ
َول

ْ
  »ِمْن َحّقِ ال

غ؛ از حقوق فرزند بر پدر و مادرش سـه مورد اسـت: 
َ
ا َبل

َ
ُجُه ِإذ ُيَزّوِ

كننـد، ديگـری آنكـه  يكـى آنكـه اسـم زیبایـى بـرای او انتخـاب 

خوانـدن و نوشـتن بـه او بياموزنـد و يكـى ديگـر اينكـه وقتـى بالغ 

شد مقدمات ازدواجش را فراهم كنند.«

همچنینازآنحضرتروایتشده:»حقفرزندبرپدر،درصورتی
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کهپسـرباشـد،آناسـتکهمادرشرامسـرورگرداندوناماورانیکو
کیزهنگاهداردوشـنا قـراردهـدوکتـابخـدارابـهاوبیامـوزدواوراپا
گـردختـرباشـد،ایناسـتکـهمادرش کـردنرابـهاوتعلیـمدهـدوا
راخشـنودگردانـدونامـشرانیکـونهـدوسـورهنـوررابـهاوتعلیـم

دهد.«۱5

د( حقوق والدین

ابراهیـمبـنمهـزممیگویـد:مـادرمبـامـنزندگـیمیکـرد.شـبیدر
خانـهبـهخاطـرموضوعـیبـامـادرممجادلـهکـردهوسـخندرشـت
وناهنجـاریبـهاوگفتـم.فـردایآنروزبعـدازاداینمـازصبـح،
بـهمحضـرامـامصادقمشـرفشـدم.هنـگامورودبـدونآنکه
حرفـیزدهباشـم،امـامبـهمـنفرمودنـد:ایپسـرمهـزم!شـب
گذشتهبامادرتتندوخشنصحبتکردی.آیانمیدانیشکماو
مدتهامنزلوآغوشـشگهوارهوسـینهاشظرفغذایتوبوده
اسـت.)اوهسـتیاشرادراختیارتونهادهبود.(چرابااوبهتندی

سخنگفتی،دیگرچنینمکن!«۱6
متعصـب، مسـیحیت در و بـودم مسـیحی میگویـد شـخصی
رفتـم،خدمـتحضـرت بهمکـه بـاشـادمانی و مسـلمانشـدم
گـرپرسشـیدارى،بپـرس.عـرض صـادقرسـیدم،فرمودند:ا
کردم:خانوادهاممسـیحیهسـتند،تنهامسـلمانآنخانوادهمن
هستم،مادرمکورشده،منبهناچارباآنانزندگیمیکنم،زیراپدر
ومادرمجزمنکسـیراندارند،دوسـتدارندباآنهاهمغذاشـوم
وازظـرفآنـانآببخـورم،فرمودنـد:پـدرومـادرتگوشـتخـوك
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میخورنـد،گفتـمنه.باخوكتماسـیدارنـد؟گفتم:نه.فرمودند:
ازآنخانهبیروننرو.ازپدرومادرتجدامشو،بهمادرتخدمت
کارهایـشراانجـامبـده،اورابـهحمـامودستشـوئیببـر، کـن،

لباسهایشراعوضکن،لقمهبهدهانشبگذار!
وقتـیبـهکوفـهبرگشـتمتمامدسـتوراتحضـرترانسـبتبهمادر
عملکردم،مادرمبهمنگفت:حقیقترابهمنبگو،آیامسلمان
شـدهای؟گفتـم:آرىواینهمـهخدمـتومحبـتبهدسـتورامام
زمانمفرزندرسولاهللحضرتصادقاست.مادرمگفت:
اوخـودپیامبـراسـت.گفتـم:نـهاوامـامششـموزادهرسـولحـق
اسـت،گفـت:نـه!ایـنکارهایـیکـهدرحـقمـنانجـاممیدهـی
دسـتورانبیـاءخداسـت،درهـرصـورتمـنکـورم،درعیـنکـورى
میفهمـمکـهدیـنتـوازدیـنمـنبهتـراسـت،مـنراهـمبـهدیـن
خودتراهنمائیکن،مادرمرابهعرصهگاهمسلمانیآوردم.نماز
ظهـرشرابـامـنخوانـد،وقـتمغـرببهمـنگفتبازنمـازبخوان
تـابـاتـوبخوانـم،زیـرامـنازبرنامهظهرلذتبردم،نمـازمغربرابا
مـنخوانـدوپـسازنمـازازدنیـارفـت،یادمآمدکـهحضرتفرمود:
گـرمـادرتازدنیـابـرودخـودتدفنـشکـن،شـیعیانرااولصبح ا
خبرکردم،گفتندبهکشیشبگو،گفتممسلمانشدهبود،بهمن

کمكکردندتاکارهایشانجامگرفت.«۱7
حضـرتباقـرمیفرماینـد:»جوانـیدرزمـانزنـدهبـودنپـدرو
مـادرشبـهآنـانزیـادخدمـتمیکنـد،پـسازمـرگدروصیـتپدر
ومـادرایـنجملـهرامیبینـد،فرزنـدممقـدارىمدیـونهسـتیم،از
عهـدهپرداختـشبرنیامدیـم،تـوازجانبمـاایـندیـنرااداکـن،
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پسـرمیگویـد:دیـونشـماهیـچربطـیبـهمننـدارد،میخواسـتند
خودشـاندرزمـانحیـات،بدهـیخـودرااداکننـد،اوازحضـرت
حـقحتـیبـراىآنـانطلـبمغفـرتهـمنمیکنـد،خداونددسـتور
میدهدوىراازجملهعاقشدههاثبتکنند!وفرزندىدرحیات
پدرومادرعاقاسـت؛ولیپسازمرگآنهادینشـانراادامیکند
وبـراىآنـانطلـبمغفرتمینماید،جزءنیکـوکارانبهپدرومادر

ثبتمیشود.«۱8
درکتـابامالـیازحضـرتصادقروایتشـدهکهموسـیدر

سایهعرشچهرهایزیبادید.عرضهداشت:
ـُه َعْرُشـَك؛ اينكـه عـرش سـايه بـر سـرش 

َّ
َظل

َ
ـْد ا

َ
ـذى ق

َّ
ا ال

َ
»َمـْن هـذ

انداختـه كيسـت؟ خطـاب رسـيد شـخصى اسـت كـه بـه پـدر و 

مـادرش زيـاد نيكـى كـرده و پرونـده اش از نّمامى و دو به هم زنى 
پاك بوده است.«19

تربیتنسلصالح
درروایتیکهدرابتدایمطلببیانشد،امامصادقدرتطبیق
ْؤُلُؤَواْلَمْرجاُن«امامحسنوامامحسینرا

ُ
ُجِمْنُهَماالّل آیه»َیْخُر

بهعنوانلؤلؤومرجانمعرفیمیکند.
فـرزنــدانخـانــوادهبـرتــراسالمی،نـمـونـهکـامــلیازتربیتشدگان
مکتبیاند.فرزنداندرچنینخانوادهایازاوانکـودکــیتـربــیت
دینـیواخالقـیمیشـوند؛راهورسـمخـوبزیسـتنرامیآموزنـد؛
باشـخصیتوعزتمنـدبـارمیآینـدوانسـانیصالحمیشـوندوقدم
بهعرصهاجتماعمیگذارندومنشاآثاروبرکاتفراوانمیگردند.



223 ویژهنیــــــــــــمهاولماهمبارکرمضـــــــــان

تـربـیــتدورکـندارد:نخسـتعشـقوعاطفـهودیگـریعلـمو
گاهی. آ

درخانـوادهاسـالمیزنوشـوهرازهــردورکــنتربیـتبرخوردارنـد؛
آنهاازجهتعشقومحبتبهفرزندوعالقهمندیبهسرنوشت
اوثروتمنـدهسـتندوازلحـاظعلـمودانـشازباالتریـناطالعـات
برخوردارنـد.میداننـدکــهکــودکازنظرروانیچهخواسـتههایی
داردوچگونهبایدبهخواستههایشپـاسـخداد.میدانندچگونه
بایدبهکودکابرازمحبتکردوچهمقداربایدبهاومحبتشـود.

فرزنددراینخـانـوادههاموردتکریمقرارمیگیرد.
والدیـندرخانـوادهمطلـوباسـالمیبـرایتربیـتفرزنـدانخـود،
کـودکراهمچـونماننـدنهالـی برنامهریـزیمیکنـدزیـراآنـان

میدانندکهمیتوانآنرابههرسوییتمایلداد.
دراینراستاپدرومادرموظفانددرزمینهشکوفاییاستعدادهای

خدادادیفرزندانشان،بسترهایمناسبرافراهمآورند.
شـیخجعفـرشوشـترىازنظـرعلـموعمـلبـهمقامـاتعالیـه
رسـید،نفـوذسـخنورفتـاراودرمـردمنفـوذىعجیـببـود.از
مادرشپرسیدند:آیابهداشتنچنینفرزندىدلخوشهستی؟
گفت:نه!گفتند:چرا؟گفت:منبراىیکباردرمدتدوسالاو
رابدونوضووطهارتشیرندادمودرآغوشنگرفتم،آرزویماین
بودحضرتامامجعفرصادقشود،ولیجعفرشوشترىشد!

گویندشیخمفیددرعالمرؤیادیدکهفاطمهزهراحسنینرا
مُهمـاالفقـه؛ایشـیخ!بـه پیـشاوآوردهومیفرمایـد:»یـاَشـیخَعِلّ

ایشانفقهبیاموز.«
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فرداصبحهمانشـب،فاطمهمادرسـیدمرتضیوسـیدرضی،دو
پسـرخـودراکـهدرآنموقـعخردسـالبودهانـدپیـششـیخمیآورد
وهمـانعبـارتمذکـوردررؤیـارابـهزبانبیانمیکند:»ایشـیخ!
ایشانپسرانمناند،اینهاراپیشتوآوردهامکهفقهتعلیمشان

دهی.«20
آریخانوادهمطلوباسالمینهتنهابهفکررشدوهدایتخویش
وفرزندانشانمیباشند،بلکهدغدغههدایتدیگرانرانیزدرسر
دارندودرپیاینهستندتافرزندانیتربیتکنندکهبتوانندخادم

دیگرانباشندوخوددرزمرهسربازانامامزمانقرارگیرند.
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ٍة  ُهْم فى َسبيِل اهَّلِل كَمَثِل َحّبَ
َ
ْموال

َ
ذیَن يْنِفُقوَن أ

َّ
 ال

ُ
»َمَثل

ٍة   َحّبَ
ُ

ٍة ِماَئة
َ
ِ ُسْنُبل

ّ
 فى كل

َ
ْنَبَتْت َسْبَع َسناِبل

َ
أ

َو اهَّلُل يضاِعُف ِلَمْن يشاُء َو اهَّلُل واِسٌع َعليٌم«1

ایجادانگیزه2
عیداستویانیمۀماهرمضاناست؟

ازهردوبگویمکههمایناستوهمآناست
عیدیکهبهماهرمضاندادتجلی

ماهیکهدرآنرویخداوند،عیاناست
ریزدُدرمدححسنازدرجدهانها

یانامدلانگیزحسن،نقلدهاناست
اینبضعۀپیغمبرواینیوسفزهراست

اینجانجهانجانجهانجانجهاناست
دربینامامانبهکرامتشدهمشهور

یکگوشهزبیتالکرمشباغجناناست
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باچشمخیالشمنگرفوقخیالاست
درحقگمانشنشمرفوقگماناست

گرپایۀقدرشنگریفوقگمانها
ورمّدتعمرشنگریکّلزماناست

درخالوخطشهرچهبخوانیدوببینید
ازبوسـۀپیغمبـراسـالمنشــاناست

کـه کـهدرآنبـهسـرمیبریـم،بـهجاسـت بـاتوجـهبـهمناسـبتی
ازکـرموسـخاوتکریـماهلبیـتسـخنگفتـهشـودصفتـیکـه
بارزترینویژگیاماممجتبیمیباشدوبهترینسرمشقبرای

دوستداراناوست.
آنحضـرتبـهبهانههـایمختلـف،همـهراازخـوانکـرمخویـش
بهرهمنـدمیسـاختهوآنقـدربخشـشمیکـردتـاشـخصنیازمند
بینیـازمیشـد،زیـرابـراسـاستعالیـماسـالم،بخشـشبایـدبـه
کـهفرهنـگگدایـیراریشـهکنسـازدودرصـورت گونـهایباشـد

امکان،شخصراازجرگهنیازمندانبیرونکند.
امـامحسـنمجتبـیزبانـزدودارای انفاقهـای سـخاوتو
اشـتهارتاریخـیونمونههـایفراوانـیازآنضبـطوثبـتشـده
اسـت.بنابـرمسـتنداتتاریخـی،آنحضرتدومرتبـههمهثروت
خودرادرراهخداوندخرجکردوسهمرتبههمهاموالخودرادرراه
خـدا،بـهدونیـمتقسـیمنمـوده؛نیمـیرابـرایفقراونیمـیرابرای

خویشنگهداشتند.3
کـهانفاقـاتو گفـت حـالبـاتوجـهبـهشـعارسـال،آیـامیتـوان
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صدقـاتاقدامـیعملـیدرتحقـقشـعاراقتصـادمقاومتـیاسـتیـا
خیـر؟آیـادسـتگیریازمحرومـانومسـتضعفانجامعـهتأثیـری
گـرمـردمکشـورایـرانایـنسـیره دررونـقاقتصـادیکشـوردارد؟ا
حضرتراالگوقراردهندچهآثاروبرکاتیدرزندگیشـانبهدنبال
خواهـدداشـت؟درصورتـیکـهشـخصیازایـنسـیرهامـامحسـن
مجتبـیالگـونگیـردوانفـاقنکنـد،چهپیامدهایـیزندگیاورا

تهدیدمیکند؟

متنومحتوا
مقولـهانفـاقازجملـهمفاهیـمارزشـمندیاسـتکـهدرآموزههـای
دینـیبـهخصـوصآیاتقرآنکریم،مـوردتوجهوعنایتویژهای
گونـیانسـانهای گونا کریـمبـاتعابیـر گرفتـهاسـت.قـرآن قـرار
مؤمـنوپرهیـزگاررابـهانفـاقورسـیدگیبهامورانسـانهایفقیرو

مستضعف،توصیهوسفارشنمودهاست.4
البتـهانفـاقاختصـاصبـهامورمالینیسـت،بلکـهانفاقهایغیر
گرراهعبور مالینیزنوعدیگریازانفاقهستند.درروایاتآمده:ا
ومـرورمـردمرابـازنگـهداریوسـدمعبـرراازبینببرینوعیانفاق
گرکسـیازتوآدرسـیرابپرسـدوتواورابهدرستیراهنمائی اسـت،ا
کنـی؛انفـاقاسـت،عیـادتازمریض،امربـهمعروفونهیازمنکر

وحتیجوابسالمدادننیزانفاقاست.«5

ثاروبرکاتانفاق آ
گـررعایـتشـدهوبـهآنعمـلشـود،آثـارو ایـنسـبکارزشـمندا
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کارکردهـایفراوانـیدرعرصههـایفـردیواجتماعـی،مـادیو
معنویو...درپیخواهدداشتکهبرخیازآنهاعبارتانداز:

الف(آثاردنیوی

وزی زق و ر 1. افزایش ر

باتوجـهبـهآیـاتوروایـات،انفاقوکمکهایمالیبهنیازمندان
گـربـرایرضـایخـداباشـد،باعـثخیـروبرکـتوگشـایشرزقو ا

روزیخواهدشد.
خداوندمتعالمیفرماید:

ْنَبَتْت 
َ
ـٍة أ ُهـْم فـى َسـبيِل اهَّلِل كَمَثِل َحّبَ

َ
ْموال

َ
ذیـَن يْنِفُقـوَن أ

َّ
 ال

ُ
»َمَثـل

ٍة َو اهَّلُل يضاِعُف ِلَمْن يشـاُء   َحّبَ
ُ

ٍة ِماَئة
َ
ِ ُسـْنُبل

ّ
 فى كل

َ
َسـْبَع َسـناِبل

كـه امـوال خـود را در راه خـدا  َو اهَّلُل واِسـٌع َعليـٌم6؛ مثـل كسـانى 

انفاق مى كنند، همانند بذری هسـتند كه هفت خوشـه بروياند 

كـه در هـر خوشـه، يكصـد دانـه باشـد و خداونـد آن را بـرای هـر 

كسـى بخواهـد )و شايسـتگى داشـته باشـد(، دو يـا چنـد برابـر 

مى كنـد و خـدا )از نظـر قـدرت و رحمـت(، وسـيع، و )بـه همـه 

چيز( داناست.«  

درایـنآیـهخداونـدکسـانیراکـهامـوالخـودرادرراهخـداانفـاق
میکنندبهدانهایتشـبیهکردهکهدرزمینحاصلخیزیرشـدو
نمومیکند،بههفتخوشـهتبدیلشـدهودرهرخوشـهصددانه
جـایمیگیـرد.بـهتعبیـریانفـاقهفتصـدبرابرپـاداشداردواین
ثوابهـاازخزانـهغیـبالهـیمیآیـدکـهگسـترهاشراکسـیدرک
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نمیکند؛البتهآنچهدراینآیه،موردتشـبیهواقعشـده،اختالفی
گرفتهانـدوبرخـیدیگـر کننـده اسـت،برخـیآنرامـالانفـاق
همچـون»آیـتاهللمـکارمشـیرازی«،آنراشـخصانفـاقکننـده
گرفتهانـدکـهکمـالوشـخصیتوارزشهـایانسـانیاوچنـدبرابر
میشـود.7امـاهرچـهانفـاقخالصانهتـرباشـدعـالوهبرداشـتننفع
مـادیبـراینیازمنـد،سـودمعنـویورشـدپاکتروبیشـتریبرای

انفاقکنندهدارد.
البتـهدرآیـهفـوقمیتـوانهـردوبرداشـتراداشـتورشـدمـالو
افزایشدررزقوروزیصدقهدهندهرانیزمشبهگرفت.مؤیداین

نظر،روایتپیامبراستکهفرمودند:
ـوا َرِحَمكُم 

ُ
 ق

َ
َمـاِل كْثَرًة َو َتَصّد

ْ
يـُد ِفـى ال  َتِز

َ
ـة

َ
َدق ـِإّنَ الّصَ

َ
ـوا ف

ُ
ق

َ
»َتَصّد

اهَّلل8؛ صدقه بدهيد، زيرا صدقه مال را افزايش مى دهد. صدقه 

بدهيد، خدا شما را رحمت كند.« 

برایروشنشدناینمطلبمیتوانبهاینمثالنیزتوجهکرد:
آبخوریهـایمرغداریهـابـهگونـهایاسـتکـههـروقـتآبآن
مصـرفشـود،آبجـاریمیشـودلـذاهرچـهجوجههایبیشـتری
بـهآننـوکبزننـد،آببیشـتریدرکاسـهجمـعمیشـود.درمـورد
انفـاقهـموضـعبـههمیـنمنـوالاسـت،انسـانبـههـرمقـدارکـه
گـر نـانخـوردوراوباشـد،روزیبیشـترینصیبـشمیشـود،امـاا
سفرهاشرابستوجلویمصرفراگرفت،روزیهمبندمیآید.9
سـهروزبـودکـهدرخانـهحضـرتعلـیغذایـیپیـدانمیشـد.
حضـرتفاطمـهپیراهـنخـودرابـهامـامعلـیتقدیـمکـردتـا
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آنرابفروشـند.آنحضـرتپیراهـنرابـهشـشدرهـمفروختنـد.
درمیانـهراه،فقیـریدرخواسـتکمـککـرد.امیرالمؤمنانآن

ششدرهمرابهاوبخشیدند.
پـسازایـنجریـان،مـردیناشـناس،سـواربرشـتردربرابرحضرت
ظاهرشـدوعرضکرد:ایابوالحسـن!اینشـترراازمنخریداری
کـن.علـیفرمـود:مـنپولخریدشـترراندارم؛امامردناشـناس
اصرارکردکهحاضراستآنشتررابهصددرهموبهنسیهبفروشد،
امامقبولکردوشتررابهنسیهخرید.درمسیرراه،بامردعربی
خواسـتتاشـتررابهاوبفروشـد.علیروبروشـد.ازامامعلی

قبولکردوآنمردعربشتررابهصدوشصتدرهمخرید.
امیرمومنانهنوزبهخانهنرسیدهبودندکهمرداولیرادوباره
مالقاتکرد،صددرهماوراپرداختوبهخانهآمد.شصتدرهم
باقیماندهرابهحضرتزهراتقدیمکردوسـپسفرمود:شـش
درهـمرابـاخـدامعاملـهکـردمودربرابـرآن،خداونـدشـصتدرهـم
بهمنعطاکرد.پیامبراسـالمکهشـاهدجریانبودندتبسـمی
نمـودهوفرمودنـد:آنمـردناشـناساول،حضـرتجبرئیـلامینو

مردناشناسدومحضرتمیکائیلبود.۱0
خداونـدمتعـالبـااشـارهبهعواقبشـومبیتوجهیبـهبندگانش،
درسـورهقلـمداسـتانیرابیـانمیفرمایـد:»مردیهرسـالهنگام
برداشـتمیـوهبـاغخـود،فقـرارابینصیـبنمیگذاشـت.فرزندان
اوپـسازمرگـشراهدیگـریپیـشگرفتنـدوبـرایفـرارازچشـمان
ملتمـسفقـرابنـاگذاشـتندتـاسـحرگاهمیوههـاراجمـعآوریکنند.
سحرگاهموعودکهفرارسید،باباغیمواجهشدندکهصاعقهآنرا
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کسترتبدیلکردهبودوبهفرمودهقرآن: بهخا
يـِم11؛ پـس آن بـاغ سرسـبز، هـم چـون شـب  ِر كالّصَ ْصَبَحـْت 

َ
أ

َ
»ف

سياه و ظلمانى شد.« 

چونتیشهمباشوجملهبرخودمتراش
چونرندهزکارخویشبیبهرهمباش

تعلیمزارهگیردرکارمعاش
چیزیسویخودمیکشوچیزیمیپاش۱2
بـاتضمینـیکـهخداونـدبرایانفاقبیانفرموده،آیاجایشـکو

تردیدبرایماباقیمیماندتاازمعاملهباخداسرباززنیم؟

2. تعادل اقتصادی بین قشرهای مختلف

ازجملـهمعضـالتبـزرگاجتماعیدرهـرعصری،فقر،محرومیت
ونظامهایطبقاتیاسـتکهدرسـایهشـومتبعیضوبیعدالتی
رشـدونمـومینمایـدوبـرروابطانسـانهاسـایهافکنده،مشـکالت
فراوانـیرادرسـطحجامعـهبـهوجـودمـیآورد.انفاقبـهمعنیعام
آن،ازجملـهابـزاریاسـتکـهمیتوانـدتـاحـدودزیـادیبـرروابـط
اقتصادیانسـانهاواقشـارمختلفجامعه،تأثیرداشتهوتعدیل
ایجـادنمایـدوفاصلههـایطبقاتیراکمترنمودهویابهکلینابود

سازد.
بـاتوجـهبـهنقـشانفـاقورسـیدگیبـهامـورنیازمنـدان،خـدای

سبحانخطاببهثروتمندانجامعهمیفرماید:
بـى َو  ُقْر

ْ
وِلـى ال

ُ
ْن یْؤُتـوا أ

َ
ـَعِة أ َفْضـِل ِمْنكـْم َو الّسَ

ْ
ـوا ال

ُ
ول

ُ
َتـِل أ

ْ
»َو ل يأ



23613

ُمهاِجریَن فى َسـبيِل اهَّلِل13؛ آن ها كه از ميان شـما 
ْ
كيَن َو ال َمسـا

ْ
ال

دارای برتـری ]مالـى[ و وسـعت زندگـى هسـتند نبايـد سـوگند يـاد 

كننـد كـه از انفـاق نسـبت بـه نزديـكان و مسـتمندان و مهاجران 

در راه خدا دريغ نمايند.«

گرثروتمندانجامعه،بخشـیازسـرمایهخودرابرایسـروسامان ا
دادنبـهزندگـیفقـراونیازمنـداناختصـاصدادهوصـرفکننـد،
عـالوهبـراجـروپـاداشمعنـوی،بـهخـودوحفـظثـروتخویشنیز
کـهزائـدهو کـردهوجلـویبخـشعمـدهایازناامنیهـارا کمـک
گر مولـودفقـروتهیدسـتیاسـت،خواهندگرفت.افـرادخالفکارا
کثرشـاندسـتازخـالفکاری ازلحـاظاقتصـادیتأمیـنشـوند،ا
برداشـتهوسـردرخـطقانـونخواهنـدنهـادومثـلبقیـهبـهزندگـی

عادیومعمولیبازخواهندگشت.
بنابرایـنانفـاق،قبـلازآنکـهبـهحـالمحرومـان،مفیـدباشـد،
بـهنفـعثروتمنـدانخواهـدبـود،زیـراتعدیـلثـروت،حافـظثـروت

است.
قـرآنیکـیازآثـارمهـمصدقـهراایجادوگسـترشامنیتدرجامعه
میدانـد.کسـانیکـهدرراهخـداانفـاقمیکننـد،ایـنفرصـترابـه
دیگراعضایجامعهمیدهندتاازنظرمادیومعنویبهیکدیگر
نزدیکشـوند،چراکهگسـترشتضادهایطبقاتیوافزایشآن،
زمینهرابرایایجادبحرانداخلیفراهممیآوردودشمنرابرای

هجومترغیبمیکند.
خداوندمیفرماید:
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ْحِسُنوا 
َ
كِة َو أ

ُ
ْهل

َ
ى الّت

َ
يديكْم ِإل

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ْنِفُقوا فى َسبيِل اهَّلِل َو ل ُتل

َ
»َو أ

ُمْحِسـنيَن14؛ در راه خـدا انفـاق كنيـد و بـا دسـتان 
ْ
ِإّنَ اهَّلَل يِحـّبُ ال

خويـش، خـود را بـه هاكـت نياندازيـد و نيكـى كنيـد به راسـتى 

كه خدا نيكوكاران را دوست دارد.«

نقـلشـدهامـامحسـنمجتبـیبـههمـراهامـامحسـینو
عبـداهللبـنجعفـر،بـهزیـارتخانـهخـدارفتنـد.درراهبـرایرفـع
تشـنگیوگرسـنگیبـهچـادرصحرایـیپیرزنـیپنـاهبردندکهشـیر
کـهتمـامسـرمایهزندگـیاشبـود،بـرایرفـع تنهـاگوسـفندشرا
تشـنگیآنهـاوگوشـتشرابعـدازسـربریـدنبـرایسـیرشـدنبـه
ایشانداد.بعدازسالهاکهخشکسالیشد.اینپیرزنبههمراه
همسـرشبـهمدینـههجـرتکردنـدوپیـرزنمشـغولگداییشـد.
امامحسـناورادیدوشـناخت.آنحضرتدسـتوردادتااموال
فراوانـیازجملـههـزارمثقـالطـالبهاوبدهندوامامحسـیننیز

همینمقداربهاوکمککرد.۱5
درایـنجریـانزمانیکـهامـامحسـنوامـامحسـیننیازمنـد
آشامیدنیبرایرفععطشبودند،پیرزنبهآنهاکمککردودر
زمانخشکسالی،اینبزرگوارانبهپیرزنکمککردندواینامر

سببتعادلواقعشدنبینایندوگروهشد.

وانی وحی و ر 3. آرامش ر

دغدغـهاصلـیانسـانهادرطـولتاریـخ،رسـیدنبـهآرامـشبـوده
است،تالشآنانازابتدایخلقتتاحال،متوجهایناصلبوده
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کهچهتدبیریبیندیشندتابتوانندآرامشرابرایخودونزدیکان
خویشفراهمسازند.

خدایسبحانمیفرماید:
ُهـْم 

َ
ل

َ
 ف

ً
ا َو َعاِنيـة هـاِر ِسـّرً

َ
يـِل َو الّن

َّ
ُهـْم ِبالل

َ
ْموال

َ
ذیـَن يْنِفُقـوَن أ

َّ
»ال

يِهـْم َو ل ُهـْم يْحَزُنـون17؛ آن هـا 
َ
 َعل

ٌ
ِهـْم َو ل َخـْوف ّبِ ْجُرُهـْم ِعْنـَد َر

َ
أ

كـه امـوال خـود را، شـب و روز، پنهـان و آشـكار، انفـاق مى كننـد، 

مزدشـان نـزد پروردگارشـان اسـت؛ نـه ترسـى بـر آن هاسـت و نـه 

غمگين مى شوند«

درآیهدیگریمیخوانیم:
 ِمـْن 

ً
ُهـُم اْبِتغـاَء َمْرضـاِت اهَّلِل َو َتْثبيتـا

َ
ْموال

َ
ذیـَن يْنِفُقـوَن أ

َّ
 ال

ُ
»َو َمَثـل

ِإْن 
َ
ها ِضْعَفيِن ف

َ
كل

ُ
آَتْت أ

َ
 ف

ٌ
صاَبها واِبل

َ
ْبَوٍة أ ٍة ِبَر

َ
ْنُفِسِهْم كَمَثِل َجّن

َ
أ

ـوَن َبصيـٌر18؛ و )كار( كسـانى 
ُ
 َو اهَّلُل ِبمـا َتْعَمل

ٌّ
َطـل

َ
 ف

ٌ
ـْم يِصْبهـا واِبـل

َ
ل

كه اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبيت )ملكات انسانى 

در( روح خود، انفاق مى كنند، همچون باغى است كه در نقطه 

بلندی باشـد و باران های درشـت به آن برسـد، )و از هوای آزاد و 

نـور آفتـاب، بـه حـد كافـى بهـره گيـرد( و ميـوه خـود را دو چنـدان 

دهـد )كـه هميشـه شـاداب و بـا طـراوت اسـت.( و خداونـد بـه 

آنچه انجام مى دهيد، بيناست.«

دراینآیهنیزخداونددرمثالیزیباانفاقکنندگانراهمچونباغ
خودشـانخرموزندهدلمعرفیکردهوانفاقشـانتاایناندازهپر

ثمراست.
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انگیـزهایـنافـرادازصدقـهدادن،رشـدکمـاالتنفسـانیهمچـون
ایثار،سخاوت،نوعدوستیو...استکهبهمنظورتقویتهرچه
گامهایشـانانجـاممیشـود.برخـیازمفسـرانجملـه»َو بیشـتر
ْنُفِسـِهْم«رابـهآرامـشتفسـیرکردهانـدکهپـسازانفاق

َ
َتْثبیتـًاِمـْنأ

برایانفاقکنندهوسـپسبرایانفاقشـوندهوبهطورکلیبرای
جامعـهحاصـلمیشـود؛بنابرایـنانفـاقکننـدگانواقعـیکسـانی
هسـتندکهتنهابهخاطرخشـنودیخداوپرورشفضائلانسـانی
وتثبیـتایـنصفـاتدردرونجـانخـودوهمچنیـنپایـاندادن
بـهاضطـرابوناراحتیهایـیکهبراثراحسـاسمسـئولیتدربرابر
محروماندروجدانآنهاپیدامیشوداقدامبهانفاقمیکنند.۱9
روزیشـخصیبهخدمتامامحسـنآمدوعرضکرد:ایفرزند
امیرالمؤمنیـن!مـندشـمنبیرحـمسـتمکاریدارمکـهحرمـت
پیرانرانگهنمیداردوبرخردساالنرحمنمیکند.حضرتچوناین
سخنراشنیدفرمودند:بگودشمنتوکیستتاانتقامتوراازاوبگیرم!
گفت:دشمنمنتهیدستیوپریشانیاست.حضرتلحظهایسر
بـهزیـرافکنـد،سـپسخادمخـودراطلبیدوفرمودند:آنچـهازمالنزد
مـامانـدهاسـت،حاضـرکـن.اوپنجهـزاردرهمآورد،حضـرتهمهآن
درهمهـارابـهاودادواوراسـوگنددادکـههـروقـتکهایندشـمنبرتو

ستمکرد،شکایتاوراپیشمنبیاورتامندفعستماوازتوبکنم.20

ب.آثاراخرویانفاق

زش گناهان 1. آمر

الهـی،درزندگـیخـود، اولیـای انبیـاءو بـهجـز انسـانها همـه
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کوچـکوبزرگـیرامرتکـب گناهـان دچارخطـاولغـزششـدهو
گنـاهو کـهباعـثمیشـودانسـانآثـار میشـوند،ازجملـهابـزاری
خطاهایـشراازبیـنببـرد،حتـیآنراتبدیـلبـهحسـناتنمایـد،
انفـاقوبخشـشدرحـقبندگانخـداوخدمتبهمخلوقاتالهی

است.2۱
درسورهمائدهمیخوانیم:

كْم 
َ
ّن

َ
ْدِخل

ُ َ
َرّنَ َعْنكْم َسيئاِتكْم َو ل كّفِ

ُ َ
 ل

ً
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
َرْضُتُم اهَّلَل ق

ْ
ق

َ
»أ

َقْد 
َ
َمـْن كَفـَر َبْعَد ذِلـک ِمْنكْم ف

َ
ْنهـاُر ف

َ ْ
ـاٍت َتْجـری ِمـْن َتْحِتَهـا ال

َ
َجّن

ـبيِل22؛ بـه خـدا قـرض نيكـو بدهيـد ]در راه او، به   َسـواَء الّسَ
َّ

َضـل

نيازمندان كمک كنيد[، گناهان شما را مى پوشانم ]مى بخشم[ 

و شما را در باغ هایى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جاری 

است، وارد مى كنم؛ اما هر كسى از شما بعد از این كافر شود، از 

راه راست منحرف گرديده است.«

2.خیر و سعادت ابدی

عمدهتریـناثـرانفـاقورسـیدگیبـهامـورنیازمنـدانواقعـی،خیـر
وسـعادتابـدیوحسـنعاقبـتوفرجـامنیکـیاسـتکـهنصیـب

انسانهایخّیرونیکوکارخواهدشد.
درقرآنآمده:

ا  ْنَفُقـوا ِمّمَ
َ
ـاَة َو أ قاُمـوا الّصَ

َ
ِهـْم َو أ ّبِ ذیـَن َصَبـُروا اْبِتغـاَء َوْجـِه َر

َّ
»َو ال

ُهـْم 
َ
ولِئـک ل

ُ
 أ

َ
ـيَئة َحَسـَنِة الّسَ

ْ
ُؤَن ِبال  َو يـْدَر

ً
ا َو َعاِنيـة ناُهـْم ِسـّرً

ْ
َرَزق

ک( پروردگارشـان  ار23؛ كسـانى كـه به خاطـر ذات )پـا
َ

ُعْقَبـى الـّد

شـكيبایى مى كننـد و نمـاز را برپـا مى دارنـد و از آنچـه بـه آن هـا 



241 ویژهنیــــــــــــمهاولماهمبارکرمضـــــــــان

روزی داده ايم، در پنهان و آشـكار، انفاق مى كنند و با حسـنات، 

سـيئات را از ميـان مى برنـد پايـان نيـک سـرای ديگـر، از آن 

كـه وارد آن  آن هاسـت ... )همـان( باغ هـای جاويـدان بهشـتى 

مى شـوند و همچنيـن پـدران و همسـران و فرزنـدان صالـح آن هـا 

و فرشـتگان از هـر دری بـر آنـان وارد مى گردنـد ... )و بـه آنـان 

مى گوينـد(: سـام بـر شـما بـه خاطـر صبـر و اسـتقامتتان! چـه 

نيكوست سرانجام آن سرا )ی جاويدان(!«
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