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ْسَوٌة َحَسَنة1  
ُ
َو ِف اْبَنِة َرُسوِل اهَّلِلa ِلي أ

اهــل مظلومیــت  کــه  نمــا  تمــام  آیینــه  ای  بماننــد  واژه ایســت   »فاطمیــه« 
 بیــتc در آن منعکــس شــده اســت و تردیــد و اختــالف در روز شــهادت پــاره 
تــن نبــی،2 ســرور زنــان دو عالــم،3 مصــداق و مظهــر ســوره کوثــر؛ نشــان از بــی 
ــه اهــل بیــت آن  ــر اعظــمa نســبت ب مهــری مردمــان، پــس از رحلــت پیامب

حضــرت دارد.
همــه ســاله علمــاء و مومنیــن بــا برگــزاری مراســم عــزاداری و توســل بــه حضــرت 
صدیقــه طاهــرهh ضمــن بزرگداشــت مقــام علمــی و معنــوی آن حضــرت و 
تبــری از دشــمنان خانــدان رســالت، نســبت بــه احیــاء و نشــر معــارف اهــل 
بیــتc و ایجــاد ارتبــاط معنــوی در مجالــس و مســاجد تــالش مــی نماینــد.

 بــا هــدف تامیــن محتــوای معتبــر و مســتند بــرای امامــان محتــرم جماعــت و 
مبلغیــن، تــالش شــده از توانمنــدی اســاتید و بــزرگان وعــظ و خطابــه بــرای 

ــر اســتفاده شــود.  نــگارش فیــش منب
مباحــث دقیــق اســتاد عالــی پیرامــون »دوران حیــرت« کــه ماخــوذ از روایــات 
گردیــده  مــی باشــد، پیشــتر بــه صــورت خالصــه در قالــب چنــد منبــر ارائــه 
کــه بــا درخواســت ایــن دفتــر، قبــول زحمــت فرمــوده و ایــن مباحــث  بــود 
ــر  ــه رشــته تحری ــس ب ــب ســیزده مجل ــا دقــت و امعــان نظــر بیشــتر در قال را ب

1. بحاراالنوار، ج53، ص180، توقیع 9.
ــاَءَها َو  ــا َس ــوُؤنِي َم ــيَّ یَُس ــَن َجْنَب ــي بَْی َِّت ــَي ال ــَي ُروِح ــي َو ِه ــٌة ِمنِّ ــُة بَْضَع ــوار، ج27، ص63: َفاِطَم 2. بحاراالن

َها. نِي َمــا َســرَّ یَُســرُّ
3. بحاراالنوار، ج25، ص361: إِن  َفاِطَمَة َسیَِّدُة نَِساءِ الَْعالَِمین .

دیباچه



دوران حیـــــرت

20

درآوردنــد کــه پــس از ویرایــش و مستندســازی بــه زینــت طبــع آراســته گردیــد؛ 
توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه در آمــاده ســازی محتــوا ســعی شــده 
اســت ضمــن رعایــت اصــول ویرایشــی قالــب بیــان از شــکل منبــر خــارج نگــردد.

اهمیــت طــرح مباحــث»دوران حیــرت« از آن روســت کــه ابلیــس و شــیاطین 
در ایــن دوره، اســتراتژی خــود را تغییــر داده و حمــالت و فتنــه انگیــزی خــود 
را در عرصــه هــای جدیــد ادامــه مــی دهنــد بــه نحــوی کــه پیوندهــای مقــدس 
را کــه زیرســاخت اصلــی ســبک زندگــی اســالمی اســت مــورد هــدف قــرار داده 
و ســعی می کننــد بــا آســیب بــه ایــن پیوندهــا بــه هــدف اصلــی خــود کــه دور 

ســاختن انســان از زندگــی معنــوی و الهــی اســت، نزدیــک شــوند.
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(  خطــاب بــه برگــزار کننــدگان مراســمات مذهبــی 
 به فضل الهی 

ً
تأکیــد فرمودنــد: »یکــی از چیزهایــی کــه در ایــن مجالس باید حتما

دنبــال بشــود، مســئله ی ســبک زندگــی اســالمی اســت؛ مــن می خواهــم خواهــش 
کنــم کــه بــرادران عزیــز در مطالعــات خودشــان، در پیگیری هــای خودشــان روی 

مســئله ی ســبک زندگــی ائّمــهc و ســبک زندگــی اســالمی کار کننــد«.1
ــا تســهیل گر اهــداف  ــروس منحــوس کرون ــه شــیوع وی ــم در دوره ای ک ــذا امیدواری ل
ابلیــس گردیــده و پیوندهــای مقــدس میان افراد خانواده، جامعه مومنیــن و امام و 
امــت و حتــی پیونــد میــان عبــد و معبــود را تحت تاثیر قــرار داده اســت، متن حاضر 
که با مشارکت »اداره کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسالمی« منتشر 
گردیــده اســت، بتوانــد در حــد بضاعــت خــود موجــب روشــنگری، بیــداری و ارتقــاء 

معرفــت در جامعــه گردیــده و نقشــه های ابلیــس را نقــش بــرآب ســازد.
خواهشــمند اســت امامــان محتــرم جماعــت و مبلغیــن در ایــن ایــام بــا تغییــر روش 
تبلیغ و بهره گیری از ظرفیت گروه های جهادی در رســیدگی و اســتمالت از بیماران 
و آســیب دیــدگان و حتــی بــا اســتفاده از گــروه هــا و پیــام رســان هــای مجــازی و یا هر 

طریــق ممکــن، نســبت بــه طــرح و نشــر محتــوای ایــن کتــاب  اقــدام نمایند. 
از زحمــات خطیــب ارجمنــد جنــاب حجــت االســالم والمســلمین عالــی، تشــکر 
و توفیــق روزافــزون ایشــان در تبلیــغ و ترویــج معــارف اهــل بیتc را از درگاه 

خداونــد متعــال مســالت مــی نماییــم. 
دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1. بیانات در دیدار با مداحان اهل بیتb؛ 1398/11/26.
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یکــی ازمهم تریــن و ضروری تریــن مباحــث معــارف قــرآن و عتــرت، شــناخت 
بــاب  از  کــه  اســت  آخرالزمــان  در  ابلیــس، بخصــوص  نقشــه های  و  طرح هــا 
دشمن شناســی بــرای هــر مومنــی ضــرورت تــام دارد1  و عــدم توجــه بــه آن، خطــر 

ســقوط در بالهــا و فتنه هــای آخرالزمــان را دوچنــدان می کنــد.
باید ابلیس و جنودش را شــناخت، حیله ها و نقشــه های پیچیده او را دانســت، 
مــکان هــای هجــوم  او را رصــد کــرد، راه هــای مقابلــه بــا طــرح و برنامه هایــش را 

یافــت و بــا تمــام تــوان از خــود و مومنــان در مقابــل حمــالت او دفــاع کــرد.
ــان  ــوان مرزبان ــه عن ــه ب ــی اســت ک ــر عهــده عالمــان دین ــن مهــم ب بخصــوص ای

فرهنگــی و عقیدتــی شــیعه معرفــی شــده انــد. امــام صــادقg فرمــود: 
ــِذی َیِلــی ِإْبِلیــَس َو َعَفاِریَتــُه َیْمَنُعوُهــْم 

َ
ْغــِر  َاّل

َ
»ُعَلَمــاُء ِشــیَعِتَنا ُمَراِبُطــوَن ِفــی َالّث

َط َعَلْیِهــْم ِإْبِلیُس َو ِشــیَعُتُه 
َ
ْن َیَتَســّل

َ
ــُروِج َعَلــی ُضَعَفــاِء ِشــیَعِتَنا َو َعــْن أ َعــِن َاْلخُ

ــس و  ــورش ابلی ــع ي ــرزداران، مان ــون م ــا همچ ــیعۀ م ــاى ش ــُب؛ علم َواِص
َ
َو َالّن

پیروانــش بــه شــیعیان ناتــوان شــده، و جلــوى غلبــۀ ناصبــان شــیطان صفــت 
را می گیرنــد«.2

گفتارهــای پیــش رو تالشــی در جهــت بازخوانــی یکــی از نقشــه هــای بســیار مهــم 

ــج  ــه 62 نه ــیg، نام ــده(، حضــرت عل ــه خــواب اســت دشــمنش نخوابی ــْم َعْنُه)آنک ــْم یَُن َ ــاَم ل َ ــْن ن 1. . َم
ــه. البالغ

2. االحتجاج، ج1،ص17.

سخن مؤلف
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ابلیــس بــه ویــژه در آخرالزمــان اســت کــه در برخــی آیــات و روایــات از آن پــرده 
بــرداری شــده و تحقــق آن باعــث فروپاشــی جامعــه ایمانــی می گــردد  و آن 
حملــه و هجــوم بــه پیوندهــای مومنانــه و مقــدس در جامعــه اســت کــه پایــه و 

اســاس جامعــه ایمانــی و الهــی را تشــکیل می دهنــد.
در اولویــت ایــن پیوندهــا، پیونــد خانوادگــی و پیونــد مومنــان بــا امــام حــق و 

ولــی امــت مــی باشــد. 
در نوشــتار حاضــر ایــن دو مصــداق مهــم از پیوندهــای محبــوب و مقــدس الهــی 
ــرم و مبلغــان گرامــی  ــه اســت و بجاســت فضــالی محت ــرار گرفت مــورد بحــث ق
در جهــت غنــای محتوایــی ایــن موضــوع، در رابطــه بــا ایــن پیوندهــا مطالعــه و 
تحقیــق بیشــتری داشــته باشــند و مصادیــق دیگــر ماننــد پیونــد میــان دو دوســت 
یــا پیونــد بیــن مومــن و مســجد، بیــن مومــن و عالــم دینــی و ســایر پیوندهــا را 

مــورد بحــث و کنــکاش قــرار دهنــد.
ســعی شــده اســت محتــوای هــر جلســه بــرای یــک یــا دو ســخنرانی )در ایــام 
فاطمیــه یــا محــرم( تهیــه شــود و بــا جمــع بنــدی انتهــای هــر گفتــار خالصــه بحث 

بــه ســهولت و بــه طــور شــفاف در اختیــار خواننــده محتــرم قــرار گیــرد.
بــرای هــر مجلــس هــم ذکــر مصیبتــی متناســب بــا ایــام فاطمیــه از میــان منبرهایی 
کــه بــه همیــن مناســبت در ســال هــای گذشــته در حســینیه امــام خمینــیw و 
ســایر مجالــس برگــزار شــده بــود انتخــاب و در پایــان هــر مجلــس قــرار داده شــد.
امیــد کــه بیــان شــیوا، ســاده و همــه فهــم معــارف دینــی بــه خوبــی در اختیــار 
گیــرد و مومنــان را در حفــظ و صیانــت از خــود،  ایتــام آل محمــدb قــرار 

خانــواده و جامعــه اســالمی یــاری رســاند.
در پایــان الزم مــی دانــم از زحمــات و مســاعی کارکنــان دفتــر مطالعــات مرکــز 
رســیدگی بــه امــور مســاجد، بویــژه مدیــر محتــرم آن جنــاب حجــت االســالم 
والمســلمین توانــا، در مســتند ســازی، ویرایــش و آمــاده ســازی ایــن اثــر تشــکر و 

قدردانــی نمایــم.
والسالم علیکم
مسعود عالی

)فاطمیه 1442(

سخنرانی در بیت رهبری
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آنچــه مســتفاد از روایــات اســت این کــه مهم تریــن و اساســی ترین ویژگــی دوران 
غیبــت کبــری »حیــرت و ســرگردانی« مــردم اســت و هــر چــه بــه ظهــور نزدیک تــر 
می شــویم، بــر شــّدت ایــن حیــرت افــزوده می شــود. در ایــن دوران انســان ها بــه 
جهــت فقــدان رهبــری الهــی، هــر چــه بیشــتر در تحیــر، ســرگردانی و ضاللــت و 
گمراهــی بــه ســر خواهنــد بــرد. البتــه افــراد بســیاری بــا اهتمــام جــّدی بــه پــروای 
الهــی، از ایــن آزمایــش بــه ســالمت عبــور کــرده، ایمــان خــود را حفــظ می کننــد.
در کتــب روایــی هماننــد کمال  الدیــن، تألیــف شــیخ صــدوق یــا الغیبــة، تألیــف 
روایــات متعــددی  تألیــف نعمانــی و...  الغیبــة،  شــیخ طوســی و همچنیــن 
از موضوعــات و وقایــع آخرالزمــان؛ به خصــوص دوران حیــرت و ســرگردانی 
بــرای مؤمنــان وارد شــده و عالمــه مجلســیw بســیاری از آن هــا را در جلــد 51 

بحاراألنــوار جمــع آوری و بیــان کــرده اســت.
حضــرت عبدالعظیــم حســنی، از امــام جــوادg و ایشــان از پــدران بزرگوارشــان 

روایــت کرده انــد کــه امیرالمؤمنیــنg فرمودنــد: 
وُلــوَن َجــَوالَن  ــی ِبالّشــیَعِة َیجُ »ِلْلقاِئــِم ِمّنــا َغْیَبــٌة أَمُدهــا َطويــٌل، َکَاّنِ
ُدوَنــُه، أال َفَمــْن َثَبــَت ِمنُهــْم  َعــِم فــی َغیَبِتــِه، َیْطُلُبــوَن امَلْرعــی َفــا َیجِ

َ
الّن

ــِة إماِمــِه َفُهــَو َمعــی فــی  ــُه ِلُطــوِل َاَمــِد َغیَب ــْم َیْقــُس َقلُب ــِه َوَل َعلــی ِدیِن
ــا إذا قــاَم َلــْم َیُکــْن 

َ
َدَرَجتــی َيــْوَم الِقیاَمــِة، ُثــَم قــاَلg إّنَ القاِئــَم ِمّن

چیستی و چگونگی دوران حیرت

جلسه
اّول
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فــی ِوالَدُتــُه َو َیغیــُب َشــْخُصُه«؛1   َحــٍد فــی ُعُنِقــِه َبْیَعــٌة، َفِلذِلــَک ُتخ اِلَ
بــرای قائــم مــا غیبتــی اســت کــه مــدت آن طوالنــی اســت. گویــا شــیعه را 
ســرگردان،  گرســنگاِن  هماننــد  امام شــان  غیبــت   در  کــه  می بینــم 
جویــای طعامــی هســتند و آن را بــه دســت نمی آورند. آگاه باشــید هر کدام 
از شــیعیان کــه بــر ديــن خــود ثابــت بمانــد و بــرای طــول غیبــت امــام دلــش 

ــا مــن اســت.  دچــار قســاوت نشــود، او در روز قیامــت هــم درجــه مــن و ب
ســپس فرمودنــد: بــه راســتی قائــم مــا چــون قیــام کنــد، بــرای کســی 
ــی نباشــد و از ايــن جهــت اســت کــه والدتــش پنهــان و  در گــردن او بیعت

شــخص او غایــب اســت.
امام رضاg از پدران بزرگوارش روایت فرموده اند: 

 امْلُْخِلُصوَن«؛ 2
َ

»َو َلِکْن  َبْعَد َغْیَبٍة َو َحْیَرٍة، ال َتْثُبُت ِفیَها َعَلی ِدیِنِه ِإاّل
هم چنین پیامبر اکرمa فرمودند:

َمم«؛3 
ُ
 ِفیَها ال

ُ
»َتُکوُن َلُه َغْیَبٌة َو َحْیَرٌة، َتِضّل

از حضرت امیرg وارد شده که فرمودند:
ْقَواٌم َو َيْهَتِدی ِفیَها َخُروَن « ؛4 

َ
 ِفیَها أ

ُ
»َتُکوُن  َلُه  َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة، َیِضّل

امــام  بــرای  غیبــت  طوالنــی  دوران  آن،  مشــابه  روایــات  و  روایــات  ایــن   در 
زمــانf و ســردرگمی و حیــرت بــرای انســان ها پیش بینــی شــده اســت. در ایــن 
دوراِن ســخت، بســیاری از انســان ها دچــار لغــزش و ریــزش می شــوند و جــز 

انســان های معتقــد و مخلــص، کســی در دیــن ثابــت قــدم نمی مانــد. 
در روایــت امــام صــادقg، توضیــح بیشــتری از دشــواری های دوران حیــرت 
و ســردرگمی و آزمایــش ســخت و ســنگین الهــی بیــان شــده اســت. حضــرت بــه 

محمــد بــن مســلم فرمودنــد: 
ِلِعَبــاِدِه  َتَعالــی  اهَّلِل  ِمــَن  َبْلــَوى  َعاَمــاٍت   اْلَقاِئــِم   ِقَیــاِم   اَم   ُقــّدَ »ِإَن  
 »َو 

َ
 َو َجــّل

َ
، ُقْلــُت: َو َمــا ِهــَی؟ َقــاَل: َذِلــَك َقــْوُل اهَّلِل َعــّز ْؤِمِنــ�خَ امْلُ

1. کمال الدین، ج1، ص333، ح14.
ــت و اســتوار  ــن اش ثاب ــر دی ــرت، کســی ب ــت و حی ــد از غیب ــی بع ــوار، ج51، ص110، ح2. »ول 2. بحــار األن

ــد مگــر مخلصــان«. نمان
3. همــان، ص72، ح17.  »بــرای او ]امــام زمــانf[ غیبــت؛ و بــرای امــت حیرتــی خواهــد بــود کــه خیلی هــا 

در آن دوران گمــراه خواهند شــد«.
ــی در آن  ــه گروه های ــت ک ــی اس ــانg[ حیرت ــام زم ــت او ]ام ــرای غیب ــی(، ص336.  »ب ــة )طوس 4. الغیب

ــد«. ــتوار می مانن ــت اس ــر هدای ــی ب ــوند، و گروه ــراه می ش گم
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ْنُفِس 
َ
ْمواِل َو ال

َ
وِع َو َنْقٍص ِمَن ال ْوِف َو اْلجُ ُکْم ِبَشْی ٍء ِمَن اْلخَ

َ
َلَنْبُلَوّن

ْؤِمِنــ�خَ   ُکــْم « َیْعِنــی امْلُ
َ
اِبِريــَن «؛1، َقــاَل  »َلَنْبُلَوّن ــِر الّصَ َمــراِت َو َبّشِ

َ
َو الّث

ــْوِف « ِمــْن ُمُلــوِك َبِنــی ُفــاٍن ِفــی آِخــِر ُســْلَطاِنِهْم »َو  »ِبَشــْی ٍء ِمــَن اْلخَ
َجــاَراِت َو  ــواِل « َفَســاِد الّتِ ْم

َ
ــَن ال ْســَعاِرِهْم  »َو َنْقــٍص ِم

َ
ــوِع « ِبَغــاِء أ اْلجُ

ــِة َرْيــٍع 
َ
َمــراِت « ِقّل

َ
ْنُفــِس « َقــاَل َمــْوٌت َذِريــٌع »َو الّث

َ
ــِة اْلَفْضــِل ِفیَهــا »َو ال

َ
ِقّل

ــُروِج  اِبِريــَن «  ِعْنــَد َذِلــَك ِبخُ ــِر الّصَ َمــاِر »َو َبّشِ ــِة َبَرَکــِة الّثِ
َ
َمــا ُیــْزَرُع َو ِقّل

 
َ

 َو َجــّل
َ

ــّز ــُه ِإّنَ اهَّلَل َع ِویُل
ْ
ــَذا َتأ ــُد! َه ــا ُمَحّمَ ــی: َی ــاَل ِل ــّمَ َق ــِمg، ُث اْلَقاِئ

ــِم«؛2؛ 3 اِســُخوَن ِفــی اْلِعْل  اهَّلُل َو الّرَ
َ

ــُه ِإاّل ِویَل
ْ
ــُم َتأ َیُقــوُل »َو مــا َیْعَل

پیــش از قیــام قائــمf نشــانه هايی اتفــاق می افتــد کــه خداونــد آن هــا را 
ظاهــر خواهــد ســاخت. محمــد بــن مســلم پرســید: آن  نشــانه ها چیســت؟ 
امــام صــادقg فرمودنــد: آن نشــانه ها را خداونــد در آیــه  551 ســوره بقــره 
 gچنــ�خ بیــان کــرده اســت؛ خداونــد شــما مؤمنــان را قبــل از خــروج قائم
بــه امــوری ماننــد: خــوف و تــرس از حاکمــان و ســاط�خ بنــی فــان در آخر 
حکومت شــان؛ و بــا گرســنگی کــه در اثــر گرانــی قیمت هــا پیــش 
ارت هــا و درآمدهــا؛ و بــا مرگ هــای  می آیــد؛ و نقــص و کســادی در تج
امتحــان  زراعت هــا  و  محصــوالت  شــدن  کــم  و  ناگهانــی؛  و  پیاپــی 
می کنــد. در ايــن هنــگام بــه کســانی کــه صبــر پیشــه می کننــد، 

شــتاب در ظهــور قائــمf را بشــارت بــده.
هم چنیــن در روایتــی از امــام رضــاg آورده اســت کــه خطــاب بــه حســن بــن 

محبــوب  فرمودنــد:
 َوِلیَجــٍة  

ُ
ــاُء َصْیَلــٌم َیْذَهــُب ِفیَهــا ُکّل  »َیــا َحَســُن! َســَیُکوُن ِفْتَنــٌة َصّمَ

َو ِبَطاَنــٍة«؛4
همــه این هــا پــس از یــک فتنــه و آزمایــش ســخت و کمرشــکن اســت کــه هــر 
دوســتی و خویشــاوندی را در هــم می ریــزد. در ایــن دوران ســخت حیــرت و 

1. بقــره، 155. »و قطعــاً شــما را بــه چیــزی از ]قبیــلِ [ تــرس و گرســنگی، و کاهشــی در امــوال و جان هــا و 
محصــوالت می آزماییــم و شــکیبایان را مــژده ده«.

2. آل عمران، 7. »...با آن که تأویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند«.
3.الغیبة )نعمانی(، ص250، ح5.

ــه  ــت ک ــکن اس ــوبی کمرش ــده و آش ــه ای کوبن ــان فتن ــرای مردم ــن! ب ــان، ص180، ح28.»ای حس 4. هم
پرده هــا برداشــته می شــود، دوســتی ها و خویشــاوندی ها از بیــن مــی رود«.



دوران حیـــــرت

28

ســردرگمی، ابلیــس بــا تمــام قــوا و لشــکریانش بــه مؤمنــان حملــه ور می گــردد، 
گاهــی بیشــتر.  البتــه ایــن دفعــه بــا تجربــه و علــم و آ

ــّنِ َفَفَســَق َعــْن   بــه تعبیــر قــرآن، شــیطان از جّنیــان اســت ...کاَن ِمــَن اْلجِ
ــه ...؛1  و طائفــه جــّن مثــل انســان ها قابــل رشــد و تکامل انــد؛ چــه رشــد  ْمــِر َرّبِ

َ
أ

منفــی و چــه مثبــت. البتــه در بیــن موجــودات فقــط انســان اســت کــه رشــدش؛ 
چــه از جانــب صعــود و چــه از جانــب ســقوط بی نهایــت اســت، برخــالف جــّن 
کــه محــدود اســت. لــذا جّنیــان پیامبــر و امامــی از خــود ندارنــد، یعنــی آن قــدر 
نمی تواننــد رشــد کننــد کــه بــه مقــام نبــوت و امامــت برســند، بنابــر ایــن پیامبــر و 

ــن انسان هاســت. امام شــان از بی
گاهــی  گاهــی و تجربیــات بــا تجربــه و آ همــان طــور کــه انســان ها از نظــر علــم و آ
ــا  ــا انســاِن 100 ســال پیــش و ی ــاًل ب بیشــتر رشــد می کننــد و انســان ایــن زمــان مث
1000 ســال پیــش، از نظــر علــم و تجربــه بســیار متفــاوت اســت، طائفــه جــّن هــم 

گاهــی و تجربــه رشــد می کننــد. از نظــر آ
شــیطان ایــن زمــان بــا شــیطاِن 100 ســال و یــا 1000 ســال پیــش خیلــی متفــاوت 
گاهی هــا و تجربیاتــش افــزوده شــده اســت. ابلیــس و دســتگاه او  ــر آ اســت و ب
 در شــیطنت و فریــب بــه پیشــرفت های بســیاری رســیده  و 

ً
در آخرالزمــان طبعــا

ترفندهــای بســیار خطرناک تــر و پیچیده تــری را بــرای فریــب و لغــزش مؤمنــان 
بــه کار می گیرنــد.

ــا ظهــور حضــرت ولی عصــرf، فلســفه  از طــرف دیگــر شــیطان می دانــد کــه ب
ــوا  ــذا  تمــام ق ــن مــی رود.2  ل ــردد و از بی ــح می گ وجودیــش تمــام می شــود، ذب
و همــت او در دوران آخرالزمــان، مصــروف گمــراه ســاختن و زمین گیــر کــردن 

ــان خواهدشــد. مؤمن

موجودی واقعی و خستگی ناپذیر در اضالل و فریب

شــیطان موجــودی واقعــی و عینــی اســت، نــه یــک موجــود تخّیلــی و ســمبلیک. 
طرح و برنامه و نقشــه های متعدد و ابزار و ادوات گوناگون و جنود و لشــکریان 
فــراوان از جــّن و انــس در اختیــار دارد کــه بــه طــور خســتگی ناپذیری کار می کننــد.

1. کهف، 50. »ابلیس که از ]گروه [ جّن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید«.
2. البرهان، ج4، ص391.
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خیــال نکنیــم فقــط انبیــا و اولیــای الهــی بــه طــور خســتگی ناپذیری بــرای هدایــت 
انســان ها کار می کردنــد، بلکــه شــیطان هــم شــب و روز نــدارد و در گمــراه کــردن 

بشــریت مشــغول است.
از بزرگــی پرســیدند: آیــا شــیطان خــواب هــم دارد؟ خندیــد و گفــت: اگــر خــواب 
داشــت کــه مــا ســاعاتی راحــت و بــدون وسوســه بــه گنــاه زندگــی می کردیــم. او 

خــواب و اســتراحت نــدارد.

روایتی که شیخ مرتضی زاهد را پریشان کرده بود

خــدا شــیخ مرتضــی زاهــد را رحمــت کنــد، ایشــان از بــزرگان اخالقــی تهــران، در 
حــدود 60 ســال پیــش بــوده و لقــب زاهــد برازنــده  وی اســت. مرحــوم آیــت اهلل 
بروجردی گاه برایشــان پیغام می فرســتاد که شــنیده ام در تهران مردم را موعظه 
می کنیــد، بیاییــد قــم و بنــده را هــم موعظــه کنیــد. ایشــان یــک  بار قــم رفته بودند 
ــرای آیــت اهلل بروجــردی  کــه خــود آیتــی بــود  خوانــده  و حدیثــی و موعظــه ای ب

بودنــد و آقــای بروجــردی در اثــر شــنیدن آن موعظــه بــه گریــه افتــاده بودنــد. 
شــیخ مرتضی در تهران نماز جماعتی داشــتند و افرادی از اطراف و اکناف برای 
اقتــدا بــه ایشــان، در مسجدشــان حاضــر می شــدند. ایشــان پــس از نمــاز حدیثــی 
 نصیحــت و موعظــه ای هــم 

ً
می خواندنــد، یــا مســأله شــرعی می گفتنــد و احیانــا

بــرای مــردم داشــتند. نقــل شــده اســت برخــی از کســانی کــه بــا ایشــان مأنــوس 
بــوده و پشــت ســر ایشــان نمــاز می خواندنــد، متوجــه شــده بودنــد چنــد روزی 
اســت کــه گویــا آقــا آن توجــه و حضــور قلــب کامل را در نمــاز ندارند و گاه چیزی 
را فرامــوش می کننــد. در موقــع صحبــت هــم انــگار آن انســجام الزم را ندارنــد 
و گاه پراکنــده گویــی می کننــد. یکــی از دوستان شــان کــه بعــد از نمــاز تــا منــزل، 
ایشــان را همراهــی  می کــرده، می گویــد متوجــه شــدم در خیابــان هــم حــواس آقــا 
پــرت شــد و نزدیــک بــود ماشــینی بــه ایشــان بزنــد کــه مــن دست شــان را گرفتــم.
کــه برخــی رفقــا از ایشــان ســؤال  یــک چنــد روز ایــن پریشــانی بــود تــا ایــن 
کردنــد آقــا چــرا چنــد روزی اســت کــه پریشــان هســتید، آیــا اتفاقــی افتــاده؟ 
 ایشــان فرمــوده بودنــد: بلــه کــه اتفاقــی افتــاده، مــن چنــد شــب قبــل روایتــی از 

پیامبرa خواندم که پریشانم کرده است.
در ایــن روایــت پیامبــرa بــه حضــرت امیــرg فرموده انــد: »علــی جــان! بــه 
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کــه تــو از خوبی هــا و راه هــای هدایــت می دانــی، شــیطان هــم از  تعــدادی 
کــردن می دانــد«. گمــراه  بدی هــا و راه هــای 

کــه بــه جــان مــن  افتــاده و دســتش پــر  حــال می خواهیــد بــا چنیــن دشــمنی 
هســت، پریشــان نباشــم و خیالــم راحــت باشــد؟!

فرازی از زیارت سرداب مقدس

در زیــارت ســرداب مقــدس ســامرا کــه در مفاتیــح هــم آمــده اســت، در وصــف 
ــم: ــانf می خوانی ــام زم ام

ْصِفَیاِء«؛1
َ
ْنِبَیاِء، َو َلَدْیِه َمْوُجوَدٌة آَثاُر ال

َ
ْنَتَهی ِإَلْیِه َمَواِریُث ال »امْلُ

)بقیة اهلل کســی اســت کــه( میراث  همه انبیای گذشــته و آثــار و یادگارهای 
آنان پیش اوست.

گذشــته شــاید خصوصیــات و صفــات باطنــی  مــراد از »مواریــث األنبیــاء«ی 
ِمیــَراُث  »َو  می خوانیــم  کبیــره  جامعــه  زیــارت  در  کــه  همــان  آن هاســت، 

2 ِةعْنَدُکــْم«؛ ُبّوَ
ُ
الّن

جاللــت موســیg و جمــال و محبــت عیســیg و صبــر ایــوبg و حکمــت 
شــیثg و ادریــسg و کمــاالت پیامبــر اکــرمa 3 و هــر چــه خوبــان  دارنــد، 

در وجــود مقــدس امــام عصــرf جمــع اســت.
بــه تعبیــر برخــی بــزرگان، تشــبیه ها به ماننــد شیشــه عطــری اســت کــه عصــاره 

همــه گل هــای عالــم در اوســت. 
مــراد از »آثــار األصفیــاء« یادگارهــا و ودایــع انبیــای الهــی و ابزارهــای معجــزات 
 gپیراهــن یوســف ،gانگشــتر ســلیمان ،gآن هاســت؛ مثــل عصــای موســی
)کــه بــه صــورت پــدر نابینایــش انداختنــد و شــفا یافــت و بینایــی خــود را بــه 

.aدســت آورد( یــا شمشــیر و زره و عصــای پیامبــر

1. المزار الکبیر، ص590.
2. من ال یحضره الفقیه، ج2، ص612، ح3213.

3. اشــاره بــه ایــن کالم رســول اکــرمa دارد کــه در وصــف امیــر مؤمنــانg فرمودنــد. »َمــْن أََراَد أَْن یَْنُظــَر 
إِلـَـی آَدَم فـِـی ِحلِْمــِه َو إِلـَـی نـُـوٍح فـِـی َفْهِمــِه َو إِلـَـی ُموَســی فـِـی ُمَناَجاتـِـِه َو إِلـَـی إِْدِریــَس فـِـی تََماِمــِه َو َکَمالـِـِه 
َو َجَمالـِـِه ... َو إِلـَـی إِبَْراِهیــَم فـِـی َخلَِّتــِه َو إِلـَـی  یَْحَیــی  فـِـی  ُزْهــِدِه  َو إِلـَـی ُموَســی فـِـی بَْطِشــِه ... إِلـَـی یُوُســَف 
تـِـِه ... َفلَْیْنُظــْر إِلـَـی  فـِـی َجَمالـِـِه َو إِلـَـی إِبَْراِهیــَم فـِـی َســَخائِِه َو إِلـَـی ُســلَْیَماَن فـِـی بَْهَجِتــِه َو إِلـَـی َداُوَد فـِـی ُقوَّ

َعلـِـیِّ بـْـِن أَبـِـی َطالـِـٍبg«. بحــار األنــوار، ج39، ص81.
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امــام در  گذشــته  انبیــای  باطنــی  کمــاالت  و  خصوصیــات  این کــه   وجــه 
 زمــانf جمــع اســت، روشــن اســت. بــه هــر حــال ایــن بزرگــوار عصــاره فضایــل 
همــه خوبــان تاریــخ اســت و آینــه وجــودی همــه انبیــا و اولیــای الهــی اســت و 
 صفــات و کمــاالت آن هــا بایــد در ایشــان باشــد. انســان کامــل نقصانــی 

ً
طبعــا

در صفــات کمــال نــدارد، امــا این کــه چــرا یادگارهــا و ابــزار معجــزات پیامبــران 
گذشــته نــزد امــام عصــرf نگــه داری می شــود، عــالوه بــر بیــان اهمیــت و 
ارزش منــدی ایــن ودایــع و آثــار و ادوات، و عــالوه بــر ایــن کــه نشــانه حقانیــت 
او کــه مرتبــط بــا همــه خوبــان تاریــخ بــوده اســت، شــاید ایــن باشــد کــه همــه 
فریب هــا و حیله هایــی کــه در دوران پیامبــران پیشــین بــوده و انبیــای الهــی 
بــرای از بیــن بــردن آن ترفندهــا از معجــزات اســتفاده می کردنــد در زمــان ظهــور 
امــام عصــرf جمــع اســت و حضــرت بــرای از بیــن بــردن کفــر، نفــاق و شــرِک 
پیچیــده و تــو در تــو، کــه توســط شــیطان و دســتگاه او در آخرالزمــان بــه وجــود 
آمــده اســت، از همــه معجــزات پیامبــران الهــی بهــره می بــرد؛ و ایــن نشــان از 

حجــم ســنگین حمــالت شــیطان در آخرالزمــان دارد.

ابلیس حتی طمع در کار انبیای الهی کرده است

ایــن موجــود خبیــث و دشــمن قســم خــورده مــا، حتــی در انبیــای الهــی هــم طمع 
کــرده اســت. در روایتــی از امــام رضــاg نقــل شــده اســت کــه ابلیــس مالقاتــی 
ــر  ــا ب بــا حضــرت یحیــیg داشــته اســت. حضــرت یحیــی از او ســؤال کــرد: آی
صیــن 

َ
مــن هــم تســلطی داری؟ شــیطان گفــت: خیــر؛ چــرا کــه انبیــا همگــی از مخل

صیــن 
َ
هســتند و بــه فرمــوده قــرآن و بــه نقــل از خــود شــیطان، او نفــوذی در مخل

؛1  ِعبــاَدَك ِمْنُهــُم امْلُْخَلصــ�خَ
َ

ْجَمعــ�خ  * ِإاّل
َ
ُهــْم أ

َ
ْغِوَیّن

ُ
نــدارد، ...َل

حضــرت یحیــی ســؤال کــرد: آیــا پیــش آمــده اســت کــه از مــن خشــنود بشــوی؟ 
شــیطان گفــت: وقتــی شــب ســیر می خــوری و بــرای عبــادت شــبانه و تهجــد 
ســنگین می شــوی، خوشــم می آیــد و خوشــحال می شــوم. حضــرت یحیــی گریــه 
کــرد و فرمــود: عهــد می بنــدم دیگــر پرخــوری نکنــم. شــیطان هــم گفــت: مــن هم 

عهــد می بنــدم، بنــده مؤمنــی را نصیحــت نکنــم.

1. حجــر، 39 و 40؛ ص، 82 و 83. »و همــه را گمــراه خواهــم ســاخت، مگــر بنــدگان خالــص تــو را کــه در 
میــان آنــان ]هســتند[«.
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)ناگفتــه نمانــد کــه پرخــوری حضــرت یحیــی مثــل مــا نبــوده اســت کــه چنــد نــوع 
غــذا بخــورد. قبــل از غــذا ســوپ بخــورد کــه اشــتهایش بــاز شــود و بعــد از غــذا 
دســر بخــورد تــا غــذا هضــم شــود، بلکــه ســیری و پرخوریــش ایــن بــود کــه  همــراه 

نــان، نمــک یــا پیــازی هــم بــوده اســت.(
   بــه هــر حــال شــیطان بــه خوبــان هــم طمــع کــرده و حتــی در کارشــان اخــالل 

ــد. ــد و رهایشــان نمی کن می کن
ــا یکــی از شــیعیان حضــرت  ــی را ب ــی داســتان دعــوای یــک فرعون ــرآن وقت در ق

موســیg، از بنی اســرائیل نقــل می کنــد :
ِه  ِ َیْقَتِتــاِن  هــذا ِمــْن ِشــیَعِتِه َو هــذا ِمــْن َعــُدّوِ ...َفَوَجــَد ِفیهــا َرُجَلــْ�خ
ِه...، حضــرت  ــِذی ِمــْن َعــُدّوِ

َ
ــِذی ِمــْن ِشــیَعِتِه َعَلــی اّل

َ
َفاْســَتغاَثُه اّل

موســی بــه کمــک او شــتافت و بــا یــک ضربــه مشــت، ســرباز فرعــون را 
از پــا درآورد، ...َفَوَکــَزُه ُموســی  َفَقضــی  َعَلْیــِه... تــا او را کشــت، 

ــود.1 ــْیطاِن...  ایــن کار از شــیطان ب
َ

گفــت ...هــذا ِمــْن َعَمــِل الّش
شــما  مگــر  پرســید:   gرضــا امــام  از  عباســی،  مأمــون، خلیفــه  در مجلســی 
نــدارد،  تســلطی  آن هــا  بــر  شــیطان  و  معصوم انــد  الهــی  انبیــای  نمی گوییــد 
چــرا این جــا قــرآن از قــول حضــرت موســیg نقــل و اقــرار کــرده کــه عملــش 

شــیطانی بــوده اســت؟!
حضرت رضاg فرمودند: 

فرعونــی  ســرباز  آن  کشــ�خ  ــْیطاِن« 
َ

الّش َعَمــِل  ِمــْن  »هــذا  از  مقصــود 
مســتحق  و  بــود  داده  ــام  انج کشــتارهايی  و  اوزهــا  تج او  زیــرا  نیســت؛ 
ــْیطاِن«، 

َ
الّش َعَمــِل  ِمــْن  »هــذا  از  مقصــود  بــود.  شــدن  کشــته 

َفَعَلــُه َمــا  ال  ُجَلــْ�خِ  الّرَ َبــْ�خَ  َوَقــَع  َکاَن  ــِذی 
َ
اّل اإلْقِتَتــاَل    »َیْعِنــی 

َقْتِلــه«؛ یعنــی نــزاع و دعــوای بــ�خ ايــن دو نفــر را  ِمــْن   gُموَســی 
شــیطان دوســت دارد. شــیطان یــک فرعونــی را بــه جــان یکــی از 
شــیعیان موســی انداخــت و آن را در مقابــل حضــرت موســی قــرار داد 

1. قصــص، 15. »و داخــل شــهر شــد بی آن کــه مردمــش متوّجــه باشــند. پــس دو مــرد را باهــم در زدوخــورد 
یافــت. یکــی، از پیــروان او و دیگــری از دشــمنانش ]بــود[. آن کــس کــه از پیروانــش بــود، بــر ضــّد کســی کــه 
دشــمن وی بــود، از او یــاری خواســت. پــس موســی مشــتی بــه او زد و او را کشــت. گفــت: »ایــن کار شــیطان 

اســت، چــرا کــه او دشــمنی گمراه کننــده ]و[ آشــکار اســت.«
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تــا موســی را وارد ايــن معرکــه کنــد و او را دســتگیر کننــد.1
ــه  ــوده و مخفیان ــراری ب ــان از دســتگاه حکومــت فرعــون ف حضــرت موســی آن زم
زندگــی می کــرد. حــال موســایی کــه قــرار اســت ظهــور کنــد و بســاط فرعــون را جمــع 
کنــد، کــه آن ســرباز فرعونــی هــم خــود بــه خود از بیــن می رفت، نزدیک بــود در این 

دعــوا شناســایی و دســتگیر شــود و جلــوی آن ظهــور عظیمــش گرفتــه شــود. 
موســایی کــه قــرار اســت بســاط یــک ســلطنت بــزرگ فرعونی را برچینــد، نزدیک 

بــود خــرج یک ســرباز شــود. 
ــد در او نفــوذ  ــدارد و نمی توان ــر حضــرت موســی تســلط ن ــن شــیطان ب ــر ای بناب
کنــد و او را بــه گنــاه و اشــتباه بکشــاند، ولــی بــر شــیعه حضــرت موســی می توانــد 
چیــره شــود و در او نفــوذ کــرده و فریبــش دهــد تــا در کار بــزرگ حضــرت موســی 

و ظهــور او اخــالل ایجــاد کنــد. 
ــه از  ــر خــوارج ک ــد ب ــی می توان ــدارد، ول ــرg تســلط ن ــر حضــرت امی شــیطان ب
یارانــش در صفیــن بودنــد، ســلطه پیــدا کنــد تــا وقتــی مالــک اشــتر بــه یــک قدمی 
خیمــه معاویــه رســیده بــود و داشــت ریشــه شــر و فســاد را می َکنــد، مجبــور بــه 
برگشــت کنــد؛ چــرا کــه همیــن خــوارج دور حضــرت را گرفتند و گفتنــد: اگر مالک 
برنگــردد، تــو را می کشــیم. مــا بــا قرآن هــای بــر بــاالی نــی و ســپاه معاویــه کــه در 

پنــاه آن هســتند، نمی جنگیــم.
شــیطان بــر امــام مجتبــیg تســلطی نــدارد، ولــی بــر مثــل عبیــداهلل بــن عبــاس 
فرمانــده لشــکرش تســلط دارد و می توانــد او را فریــب دهــد تــا بــا هشــت هــزار 
نفــر پشــت امــام را خالــی کننــد و بــا ده هــزار درهمــی کــه از معاویــه گرفتــه بــود، 

بــه طــرف او بــرود.
بــر امــام زمــانf تســلط نــدارد، ولــی بــر شــیعیانش تســلط دارد و می توانــد 
آن هــا را از یــاد حضــرت غافــل و بــه دنیــا مشــغول کنــد تــا هــر کــس دنبــال کار 
ــه هــم رحــم  ــه شــوند و ب ــزاع و تفرق ــالف و ن ــا باهــم دچــار اخت ــرود، ی خــود ب

ــد.  ــات ظهــور را عقــب بیندازن ــن روحی ــا ای ــد و ب نکنن
بــه هــر حــال انبیــا و اولیــای معصــوم الهــی کارشــان را بــا مــردم انجــام می دهنــد 

و شــیطان بــا نفــوذ در آن هــا کار پیامبــران و خوبــان را بــه اخــالل می کشــاند. 

1. عیون أخبار الرضاg، ج1، ص199، ح1.
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شیطان با خوبانی که در صراط مستقیم هستند، کار دارد

ــا  ــل ب ــد و در مقاب ــان کار دارد و آن هــا را رهــا نمی کن ــان و خوب ــا مؤمن شــیطان ب
کســانی کــه پــرت شــده اند و از صــراط مســتقیم منحــرف شــده اند، کاری نــدارد.

ــْم   ْقُعــَدّنَ َلُ
َ
ــه َل ــاره آی ــه زراره درب ــل شــده اســت ک ــی نق در روضــه کاف

ْیِديِهــْم َو ِمــْن َخْلِفِهــْم َو َعــْن  
َ
ُهــْم ِمــْن َبــْ�خِ أ

َ
ِتَیّن ِصراَطــَك امْلُْســَتِقیَم  * ُثــّمَ َل

ْکَثَرُهــْم شــاِکِريَن؛1  
َ
ــُد أ ْیماِنِهــْم َو َعــْن َشــماِئِلِهْم ال َتجِ

َ
أ

کــه شــیطان می گویــد بــرای بنــدگان خــدا بــر صــراط مســتقیم می نشــینم و )تــور 
پهــن می کنــم(  

از امام باقرg سؤال  کرد، حضرت فرمودند:  
ــا الَخــُروَن َفَقــْد  ّمَ

َ
ْصَحاِبــَك، َفأ

َ
َمــا َصَمــَد َلــَك َو ِل

َ
ــُه ِإّن

َ
»َیــا ُزَراَرُة! ِإّن

َفــَرَغ ِمْنُهــْم«؛2
ــما را  ــت و ش ــلکان توس ــو و هم مس ــ�خ ت ــط در کم ــیطان فق ای زراره! ش
قصــد کــرده، ولــی از دیگــران )کــه اهــل والیت نیســتند( خیالــش راحت 

اســت و از آن هــا فراغتــی یافتــه؛ )یعنــی اصــل را از آن هــا گرفتــه اســت(.
در تحف العقول هم آمده که امام صادقg به عبداهلل بن جندب فرمودند:

»َیــا َعْبــَد اهَّلِل! َلَقــْد َنَصــَب  ِإْبِلیــُس  َحَباِئَلــُه  ِفــی َداِر اْلُغــُروِر َفَمــا َیْقِصــُد 
ْوِلَیاَءَنــا«؛3

َ
 أ

َ
ِفیَهــا ِإاّل

ای عبــداهَّلل بــن جنــدب! ابلیــس دام هــای خــود را در ايــن دنیــا گســترده و 
کســی جــز دوســتان مــا )از اهــل  بیــت( را کاری نــدارد.

نماز را ترک کن!

مرحــوم آیــت اهلل ســید موســی زرآبــادی از بــزرگان قزویــن، کــه شــاگرد میــرزا 
ابوالحســن جلــوه در 100 ســال اخیــر و اســتاد محمــد حافظیــان و الهیــان و برخــی 
دیگــر از اهــل علــوم غریبــه بــوده اســت، در زمانــی کــه ریاضت هایــی را تحمــل 
کــه از باطــن افــراد خبــر  می کــرده، می گویــد: حــاالت مــن طــوری شــده بــود 

1. اعــراف، 16 و 17. »گفــت: پــس بــه ســبب آن کــه مــرا بــه بیراهــه افکنــدی، مــن هــم بــرای ]فریفتــن [ آنان 
حتمــاً بــر ســر راه راســت تــو خواهــم نشســت. آن گاه از پیــش رو و از پشــت سرشــان و از طــرف راســت و از 

طــرف چپ شــان بــر آنهــا می تــازم، و بیشترشــان را شــکرگزار نخواهــی یافــت«.
2. کافی، ج8، ص145، ح118.

3. تحف العقول، ص301.
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داشــتم و اگــر می خواســتم بدانــم کــه درون خانه هــا چــه می گــذرد، می توانســتم 
اطــالع پیــدا کنــم و دیوارهــا بــرای مــن مانــع و حایــل نبودنــد. 

روزی از هاتفی ندایی شــنیدم که می گفت: شــما دیگر به مقام وصل رســیده ای، 
اگــر می خواهــی بــه مقامــات باالتــر بــروی، اعمــال ظاهــری و نمــاز و روزه و امثــال 
این هــا را رهــا کــن. گفتــم: یعنــی چــه؟ پیامبرa کــه باالترین مقامات را داشــت، 
ایــن اعمــال را رهــا نکــرد. اعمالــی مثــل نمــاز و روزه و... بــا دالیــل قطعــِی شــرعی 
بــه مــا ثابــت شــده اســت، چگونــه این هــا را تــرک کنــم؟! گفته شــد: اگــر ترک نکنی 
همه این حاالت و مکاشــفات از شــما گرفته می شــود، گفتم: به جهنم، به درک 

کــه گرفتــه می شــود، مــن این هــا را تــرک نمی کنــم.
از همــان لحظــه همــه آن حــاالت و مکاشــفات از مــن گرفتــه شــد و از کشــف و 
شــهود دیگــر خبــری نبــود. متوجــه شــدم شــیطان )کــه برخــی از ایــن مکاشــفات و 
حــاالت را بــرای مــن پیــش آورده بــود، دِر بــاغ ســبزی نشــان داده بــود تــا این هــا 
را از مــن بگیــرد( از همیــن اعمــال ظاهــری مــا، بــا همــه نقصــی کــه دارد، چقــدر 
در رنــج و عــذاب اســت. دیگــر تصمیــم گرفتــم بــا تمــام تــوان هیــچ کــدام از ایــن 

اعمــال؛ حتــی مســتحبات را در حــد تــوان تــرک نکنــم.
بله شیطان سخت در کمین است به قول حافظ:

     ور نه آدم نبود َصرفه ز شیطان رجیمراه سخت است مگر یار شود لطف خدای

هر جا فشار شیطان زیاد شد، همان جا گنج است

شــیطان مثــل دزد اســت، دزد کــه بــه خانــه خالــی نمی زنــد، بــه جایــی مــی رود 
کــه زر و ســیم و اشــیای قیمتــی هســت. اهــل والیــت دست شــان پــر اســت و 

ــا آن هــا کار دارد. شــیطان ب
همیــن جــا نکتــه ای را عــرض کنــم کــه در مســیر بندگــی مغتنــم اســت. هــر جــا 
دیدیــد شــیطان خیلــی وسوســه می کنــد، خیلــی فشــار مــی آورد، همــان جــا 
مقاومــت کنیــد و تســلیم نشــوید، معلــوم می شــود کــه همــان جــا یــک گنجــی 
اســت، همــان عمــل خیلــی ارزش منــد اســت؛ مثــاًل بــرای نمــاز شــب یــا نمــاز اول 
وقــت می بینیــد شــیطان خیلــی وسوســه می کنــد تــا آن را کنــار بگذاریــد، یــا وقتــی 
می خواهیــد مالــی انفــاق کنیــد، یــا حتــی در مثــل خمــس کــه واجب هم هســت، 
خیلــی وسوســه می کنــد کــه ندهیــد، معلــوم نیســت کجا خــرج می شــود و کی آن 
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را می خــورد، خــودت و خانــواده ات بیشــتر احتیــاج داریــد، چراغــی کــه بــه خانــه 
رواســت، به مســجد حرام اســت و امثال این وسوســه ها، یا حرفی را که شــبهه 
غیبــت یــا تهمــت در آن اســت وسوســه می کنــد بــه عنــوان تحلیــل سیاســی یــا بــه 
ــد  ــه مشــتبهی را تحریــک می کن ــا صحن ــوان وظیفــه اطالع رســانی بگوییــد، ی عن
ــوم  ــرد، معل ــد مقاومــت ک ــن مــوارد، در همیــن جاهــا بای ــال ای ــد و امث ــه ببینی ک
می شــود خبــری اســت کــه شــیطان ایــن طــور جــوالن می دهــد و فشــار مــی آورد.
کــه قــدرش را نمی دانــد، بــه محــض  کســی در خانــه اش عتیقــه ای دارد  گاه 
این کــه ایــن دالالن عتیقه اطــالع پیــدا کننــد، بــر در خانــه ردیــف می شــوند و 
بــه انحــاء مختلــف ســعی در گرفتــن آن می کننــد؛ چــون می داننــد ایــن گنــج 
اســت، ولــو صاحبــش قــدر آن را نمی دانــد. شــیطان هــم ســراغ اعمــال ارزش منــد 
و قیمتــی می آیــد و فشــار مــی آورد تــا آن را بگیــرد، همــان جــا اگــر مقاومــت کنیــم 

ــر می آوریــم. چیزهــای نابــی گی

فشار شیطان در اوایل سلوک

یکــی از رفقــا کــه اهــل معرفــت بــود می گفــت: در دوران جوانــی کــه مصــادف 
بــا زمــان طاغــوت و قبــل از انقــالب بــود و وضعیــت بی حجابــی در تهــران غوغــا 
ــگاه  ــه نامحــرم ن ــه دیــن بــودم و اصــاًل ب ــد ب می کــرد، مــن اهــل مراقبــت و مقّی
ــرای تهذیــب  ــه در قــم اســتادی را ب ــا این ک ــودم. ت ــی راحــت ب ــردم و خیل نمی ک
نفــس و مســایل ســلوکی پیــدا کــردم و بــا ایشــان مأنــوس شــدم و بــه قــم رفــت 
و آمــد داشــتم. می دیــدم مــن کــه تــا دیــروز خیلــی راحــت چشــم از نامحــرم 
می پوشــاندم، حــاال کــه در مســیر مراقبــه و ســلوک افتــاده ام، بــرای نــگاه بــه 
بی حجاب هــا و نامحرمــان خیلــی تحریــک می شــوم؛ طــوری کــه یــک  بــار در 
کنــدم تــا بتوانــم از او چشــم  صــف نانوایــی خانــم بی حجابــی آمــد، جــان 

بپوشــانم و نگاهــش نکنــم.
خدمــت اســتادم در قــم رســیدم و عــرض کــردم: آقــا مثــل این کــه وضــع مــا بدتــر 
شــد. تــا پیــش از این کــه مــن خدمــت شــما برســم و بخواهــم مســیر تهذیــب 
نفــس و ســلوک را طــی کنــم، خیلــی راحــت چشــم از نامحــرم می پوشــیدم، ولــی 
اآلن خیلــی بــر مــن ســخت شــده اســت و قضیــه صــف نانوایــی را بــرای ایشــان 
 همیــن درســت اســت، شــما تــا وقتــی در ایــن 

ً
نقــل کــردم. اســتادم فرمــود: اتفاقــا
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ــو  ــا ت ــی ب ــروی، شــیطان خیل ــه ســمت قله هــا ب ــودی و نمی خواســتی ب راه هــا نب
کاری نداشــت، امــا حــاال کــه شــیطان حــس کــرده می خواهــی باالتــر بــروی، 
ســنگ اندازیش بــه تــو بیشــتر شــده، اگــر مقــداری مقاومــت کنــی، این فشــار تمام 

ــور می کنــی. می شــود و از ایــن مرحلــه عب

دّجال یکی از ابزارهای شیطان 

ایــن دشــمن قســم خــورده، کــه بــه تعبیــر مرحــوم مالصــدرا بــرای آدم و حــوا 
ــَن  ــی َلُکمــا مَلِ قســم خــورد کــه می خواهــم نصیحت تــان کنــم »َو قاَســَمُهما ِإّنِ
«؛1  ولــی فریب شــان داد، بــرای مــا هــم قســم خــورده کــه می خواهــد  اِصحــ�خَ

َ
الّن

«؛  ْجَمعــ�خَ
َ
ُهــْم أ

َ
ْغِوَیّن

ُ
ِتــَك َل

َ
فریب مــان دهــد و شمشــیر را از رو بســته اســت »...َفِبِعّز

2دیگــر هــر چــه تیــر در ترکــش دارد را رهــا می کنــد؛ به خصــوص در آخــر الزمــان 

کــه زمــان غیبــت و کوتاهــی از حجــت معصــوم الهــی اســت.
تنهــا یکــی از ابزارهــای شــیطان در ایــن دوران پایانــی »دّجــال« اســت. پدیــده 
کــه در روایــات شــیعه و ســنی و آموزه هــای مســیحی از آن یــاد شــده  شــّری 
اســت. )در تعالیــم و آموزه هــای مســیحی دجــال بــه عنــوان آنتــی کرایــس یعنــی 
ضــد مســیح و منجــی معرفــی شــده اســت و بیــش از مــا مســلمان ها بــه آن 

پرداخته انــد.(
مجامــع حدیثــی اهــل  ســنت خیلــی بیشــتر از کتــب شــیعه بــه موضــوع دّجــال 
پرداخته انــد، ولــی بــه هــر حــال در روایــات مــا شــیعیان هــم ذکــری از دّجــال بــه 

میــان آمــده اســت.3
و  یــک چشــم  او موجــودی  کــه  اســت  ایــن  دّجــال  مهــم  از صفــات  برخــی 
یهــودی زاده اســت کــه غــذای او بــه انــدازه کــوه و فریــادش، فریاد خدایی اســت 

ْعلی«؛4  و فتنه اش شرق و غرب عالم را می گیرد.5
َ
ُکُم ال َنا َرّبُ

َ
»...أ

1. اعراف، آیه 21.
2. سوره ص، آیه 82.

3. روزگار رهایی؛ ترجمه »یوم الخالص«، ج3، ص1144.
4 . نازعات، 24. »پروردگار بزرگ تر شما َمَنم!«.

5. کمال الدین، ج2، ص525، ح1 و 2.
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دیدگاه شهید محمد صدر درباره دجال

ابتــدا وقتــی شــما خصوصیــات دّجــال را می شــنوید، وجــود چنیــن موجــودی را 
اصــاًل بــاور نمی کنیــد، انســانی یــک چشــم، غذایــش بــه انــدازه کــوه کــه فتنــه 
و فســاد او شــرق و غــرب عالــم را می گیــرد و فریــاد خدایــی ســر می دهــد، 
 »fولــی مرحــوم شــهید ســید محمــد صــدر در کتــاب »موســوعة االمــام المهــدی
ــا  ــه بســیار معقــول و منطقــی اســت و ب ــرده ک ــان ک ــال بی ــاره دّج ــی درب احتمال
 ســر بــرآورده 

ً
توجــه بــه آن نــه تنهــا وجــود دّجــال امکان پذیــر اســت، بلکــه اساســا

اســت و وجــود دارد.
شهید صدر می گوید:

را  وجــودش  »خبــر   bاهــل  بیــت کــه  دّجالــی  نیســت  معلــوم  اصــًا   
ــه مــا داده انــد کــه مؤمنــ�خ را درو می کنــد و باعــث لغــزش  پیش پیــش ب
آن هــا می گــردد، انســانی باشــد بــا یــک چشــم، کــه آن هــم در وســط 
لقــه و غیــر  پیشــانی اوســت، مگــر دشــمن اهــل  بیــت« بایــد ناقــص الخ

باشــد؟! عــادی 
 کــه در برخــی روایــات از دّجــال بــه عنــوان »امــر« یــاد شــده اســت. از 

ً
خصوصــا

پیامبــرa نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: 
ّجاِل«؛1 ْکَبُر ِمَن الّدَ

َ
ْمٌر أ

َ
»ما َبْ�خَ َخْلِق آَدَمg ِإلی ِقیاِم الّساَعِة أ

یعنــی از خلقــت حضــرت آدم تــا قیامــت، چیــزی و امــری بزرگ تــر از دجــال 
)در فتنــه و فســاد( وجــود نــدارد.

معمواًل ما کلمه »امر« را برای یک انسان به کار نمی بریم. 

یک چشم بودن فرهنگ و تمدن مادی

بعیــد نیســت کــه مــراد از دّجــال، یــک جریــان فاســد فرهنگــی و تمدنــی مــادی 
ــات را داشــته  ــم و خصوصی ــه و ایــن عالی باشــد کــه در آخــر الزمــان شــکل گرفت
باشــد. ایــن کــه فرموده انــد دّجــال یــک چشــم اســت؛ یعنــی ایــن جریــان فســاد 
فرهنگــی و تمدنــی کــه در آخرالزمــان شــکل می گیــرد، کــه امــروزه بــه عنــوان 
فرهنــگ غــرب2  از آن یــاد می شــود. فقــط چشــم دنیایــی و نــگاه مــادی بــه 

1. الفتن، ج2، ص517، ح1446.
ــی  ــن زندگ ــی زمی ــره غرب ــه در نیم ک ــورهایی ک ــی و کش ــرب جغرافیای ــرب، غ ــای غ ــان از دنی 2. مرادم
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ــد و  ــف می کن ــذت و ســود تعری ــه شــهوت و ل ــت انســان را ب انســان دارد. هوی
ــی  ــی اســت؛ یعن ــوع در لذت هــای جســمی و بدن ــن و تن همــه اهتمــام او، تأمی

ــدارد. ــدارد و چشــم خدابیــن و آخرت بیــن ن ــه انســان ن ــگاه ملکوتــی ب ن
شــما در جوهــره چنیــن فرهنــگ و تمدنــی، خدا و دســتورات دیــن و صدای مناجات 
و ذکــر نمی شــنوید. پشــت دالرهای شــان می نویســند مــا بــه خدا ایمــان داریــم، ولی 
محوریــت زندگــی بــا ســود و لــذت و تأمیــن منافــع مــادی اســت نــه رضایــت خــدا و 

عمــل بــه دســتورات الهی.

دجال یهودی زاده است

ایــن کــه گفتــه شــده دّجــال یهــودی زاده اســت، شــاید از ایــن بــاب اســت کــه ایــن 
 یهودی هــا تولیــد می کننــد.

ً
فرهنــگ فاســد را عمدتــا

کتابــی هســت بــه نــام »کنتــرل فرهنــگ« کــه یــک آمریکایــی بــه نــام ادوارد ِبرِمــن 
ــر آمــوزش  ــون، معــاون وزی آن را نوشــته اســت. نویســنده کتــاب در زمــان کلینت
آمریــکا بــوده کــه در ایــن کتــاب بــا مــدارک بیــان می کنــد کــه چــه کســانی فرهنــگ 
جهانــی را کنتــرل می کننــد. نویســنده مســلمان نیســت کــه کســی بگویــد بــر پایــه 
کتــاب را نوشــته اســت، بــه عــالوه این کــه ایشــان  پیــروی و تعصبــات دینــی 

معــاون وزیــر آمــوزش بــوده و فــرد مّطلعــی اســت.
در ایــن کتــاب ذکــر کــرده کــه عمــده مراکــز تولیــد خبــر و فرهنــگ و هنــر را عــده ای 
صهیونیســت یهــودی و یــا مســیحی، بــا ثروت هــای نجومــی اداره می کننــد و 
کــه ضــد ارزش هــا بــوده و  بــا ابزارهــای مختلــف، فرهنگــی را صــادر می کننــد 

ــد. منکــرات را عــادی و بلکــه معــروف نشــان می دهن
شما ببینید هالیوود غول تصویری و امپراطور رسانه ای غرب دست کیست؟

هالیــوود از هفــت شــرکت و کمپانــی بــزرگ فیلم ســازی تشــکیل شــده اســت کــه 
حــدود 80 درصــد ســینماهای دنیــا را تغذیــه می کنــد و ســاالنه صدهــا فیلــم 
می ســازد بــا جذابیت هــای بســیار، کــه جــوان پــای آن فیلم هــا گویــی هیپنوتیــزم 
در  نمی بینیــد،  آن  در  بی هــدف  و  خنثــی  فیلــم  یــک  حتــی  شــما  می شــود. 
همــه فیلم هــا ایده هــای خــود را بــا پیشــرفته ترین تکنیک هــا و جذاب تریــن 

می کننــد، نیســت. مــراد همیــن فرهنــگ مــادی هســت کــه خــدا در آن غــروب کــرده، ولــو در کشــوری مثــل 
ژاپــن و کــره کــه در نیم کــره شــرقی قــرار دارنــد.
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جلوه هــای ویــژه بــه زبــان هنــر ترجمــه می کننــد و بــه خــورد خلــق اهلل می دهنــد. 
بی عفتــی، بی حیایــی، بی غیرتــی و حــرص بــه دنیــا را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن 
و در قالــب تصویــر و هنــر، کــه نافذتریــن زبــان اســت، بــه دنیــا صــادر می کننــد. 
شــما وقتــی دنبــال می کنیــد خواهیــد یافــت کــه رؤســای هــر هفــت شــرکت بــزرگ 
کــه بــرای خــدا فیلــم نمی ســازند.  هالیــوودی، یهــودی صهیونیســت هســتند 
ــد و در جهــان اشــاعه  بلکــه همــان فرهنــگ یــک چشــم مــادی را تولیــد می کنن

می دهنــد. پــس دّجــال یهــودی زاده اســت.

غذای دّجال به اندازه کوه

کــوه اســت. شــهید صــدر  عالمــت دیگــر دّجــال این کــه غذایــش بــه انــدازه 
ــگ فاســِد یــک چشــم  ــن فرهن ــد ای ــرای تولی ــه ب ــه ای ک ــی هزین ــد: یعن می فرمای
هزینــه  ایــن  بــا  و  کــوه؛  به ســان  اســت  انبوهــی  هزینــه  می گــردد،  مصــرف 
سرســام آور آن فرهنــگ و تمــدن را تغذیــه می کننــد. بــرای ســاختن یــک فیلــم 
کاســتی نمی گذارنــد. کــم و  امــور  ایــن  میلیون هــا دالر خــرج می کننــد و در 

فریاد خدایی فرهنگ غرب

ْعلــی؛ ســر می دهــد؛ یعنــی ایــن 
َ
ُکــُم ال َنــا َرّبُ

َ
کــه فریــاد أ عالمــت دیگــر 

فرهنــگ و تمــدن مــادی، داعیــه کنتــرل و سرپرســتی زندگــی بشــر را دارد، همــان 
ْعلــی؛  می گفــت، مقصــودش خالقیــت 

َ
ُکــُم ال َنــا َرّبُ

َ
طــور کــه وقتــی فرعــون أ

انســان های بنی اســرائیل نبــود، بلکــه مقصــودش اســتیال و سرپرســتی همــه شــئون 
زندگــی آن هــا بــود.

در کتــاب »تاریــخ فلســفه«، نیچــه، کــه یــک فیلســوف آلمانــی در اواخــر قــرن 19 
میــالدی اســت، داســتان معروفــی بــه نــام »مــرگ خــدا« نقــل شــده اســت.

ــا آســتین های بــاال زده، در  نیچــه می گویــد: روزی یــک نفــر چاقــو بــه دســت، ب
حالــی کــه خــون از چاقویــش می چکیــد، بــه میــدان بــزرگ شــهر آمــد و فریــاد زد: 
مــردم! می دانیــد چــه خبــر شــده اســت؟ همــه دور او جمــع شــدند کــه بشــنوند 
چــه خبــر شــده اســت؟ او مدتــی صبــر کــرد، وقتــی مطمئــن شــد همــه بــه دورش 
حلقــه زده انــد چاقویــش را بلنــد کــرد و گفــت: مــن بــا ایــن چاقــو خــدا را کشــتم، 

حــاال برویــد هــر کاری دل تــان می خواهــد، انجــام بدهیــد.
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این داستان را نیچه نقل کرده و از آن مقصودی دارد. مقصودش این است که 
ایــن داســتان، داســتاِن خــود ماســت )دنیــای خــودش( کــه در آن خــدا بــه حاشــیه 
رانــده شــده و در زندگــی مــردم حضــوری جــّدی نــدارد )و بــه تعبیــر او مــرده 
اســت.( خــدا را از زندگــی بیــرون کــرده و چــه چیــزی جــای او گذاشــته اند؟ بلــه، 
انســان را جــای او گذاشــته اند؛ یعنــی انســان محــور زندگــی اســت و زندگــی بــر 
اســاس تأمیــن لــذت و ســود او می چرخــد. )اومانیســم و انســان محوری زیربنــای 
فرهنــگ غــرب اســت.( یعنــی مــا دیگــر نیــازی بــه خــدا و دیــن و دســتورات دینــی 
نداریــم، خودمــان عقــل داریــم و زندگــی را اداره می کنیــم و در همــه عرصه هــای 
زندگــی، در اقتصــاد و بــازار، در هنــر، در ورزش، در خانــواده، در مدیریت هــا 
و... خودمــان می گوییــم چــه چیــز خــوب اســت و چــه چیــز بــد اســت، خودمــان 
ارزش هــا را تعریــف می کنیــم، خودمــان منکــر و معــروف را تعییــن می کنیــم، 
حتــی خودمــان حــق و باطــل را تعییــن می کنیــم. )در دادگاه هیــأت منصفــه بــه 
عنــوان نماینــده افــکار عمومــی حــق و باطــل را تعییــن؛ و گنــاه کار و بی گنــاه را 
تشــخیص می دهنــد.( ایــن گونــه اســت کــه انســان همــه کاره می شــود و بــه جــای 

ْعلــی؛ ســر می دهــد.
َ
ُکــُم ال َنــا َرّبُ

َ
خــدا، فریــاد أ

بلــه، همیــن فرهنــگ فاســِد یــک چشــم بــر محوریــت منافــع و لــذت انســان 
می خواهــد همــه مقــّدرات زندگــی بشــر را رقــم بزنــد و ایــن همــان فریــاد خدایی 

دّجــال اســت.

گسترش فتنه دّجال

ــم را می گیــرد هــم  این کــه فرمودنــد فتنــه و فســاد دّجــال مشــرق و مغــرب عال
بــا همیــن احتمالــی کــه شــهید صــدر داده انــد خیلــی واضــح اســت؛ یعنــی ایــن 
فرهنــگ فاســد مــادی ســیطره اش در آخرالزمــان بــر عالــم گســترش پیــدا می کنــد و 
تفکــر و ســبک زندگــی انســان ها؛ حتــی مؤمنیــن را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، بــه 
گونــه ای کــه شــیعه امــام زمانــی مــا هــم کــه بــر زبانــش »یــا حجــت بــن الحســن، 
عّجــل علــی ظهــورک« اســت در خانــه و زندگــی و کاســبی و تعامــل خــود بــا 
دیگــران، بــا همــان تفکــر و مدل هــای غربــی زندگــی می کنــد و رگه هایــی از آن 
فرهنــگ در روش و منــش رفتارهــای فــردی و اجتماعیــش رســوخ پیــدا می کنــد.
ْرَض  ِقْســطًا َو َعــْداًل َکَما 

َ
 اهَّلُل  ِبِه  ال

ُ
شــاید یــک معنــای آن حدیــث متواتــر »َیْمــَأ
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ُمِلَئــْت ُظْلمــًا َو َجــْورًا«؛1  کــه حضــرت پــس از پــر شــدن ظلــم تشــریف می آورنــد، 
همیــن باشــد؛ چــون مهم تریــن مصــداق ظلــم بــه تعبیــر قــرآن شــرک اســت »...
ــْرَك َلُظْلــٌم َعظیــٌم؛2  و چــه بســا اشــاره بــه همیــن گســترش فرهنــگ  ِإّنَ الّشِ

شــرک آلوِد پیــش از ظهــور دارد کــه ظلــم بــه وســیله آن همــه جــا را می گیــرد.3
بــا توجــه بــه ایــن احتمــال معقــول و منطقــی کــه شــهید صــدر در ایــن کتــاب ذکــر 
کــرده اســت، مــا منتظــر کــدام دّجــال هســتیم؟ دّجالــی کــه یــک انســان غول پیکــر 
بــا یــک چشــم در وســط پیشــانی، کــه غذایــش بــه انــدازه یــک کــوه اســت؟ چــه 
بســا دّجالــی بــا ایــن معنــای ظاهــری هیــچ زمانــی ظهــور نکنــد، امــا ایــن دّجــال 
ــرa فرمــود بزرگ تریــن فتنــه در تاریــخ اســت و جهــان را فــرا گرفتــه  کــه پیامب
ــر زندگــی غالــب می کنــد، ظهــور کــرده و رخ  ــر الهــی را ب ــگاه مــادی غی و یــک ن

داده اســت.
حــال همــه حــرف ایــن اســت کــه دّجــال بــا ایــن هیمنــه و قــدرت تنهــا یکــی از 
ابزارهــای ابلیــس اســت کــه در آخرالزمــان بــرای زمین گیــر کــردن مؤمنــان بــه کار 

ــه می شــود.  گرفت
شیطان با همه این قوا و ابزارهایش به مؤمنان حمله می کند.

مگر قرآن کید شیطان را ضعیف نشمرده؟!

ممکــن اســت گفتــه شــود شــما کــه خیلــی از حمــالت ســنگین شــیطان و ابزارهــا 
و قــوای او یــاد کردیــد، او را خیلــی قــوی و مهیــب نشــان دادیــد کــه گویــی در 
آخرالزمــان کســی جلــودارش نیســت و همــه را درو می کنــد، در حالــی کــه قــرآن 
ــْیطاِن کاَن َضعیفــًا«، پــس چــرا آن قــدر از او 

َ
فرمــوده »...ِإّنَ َکْیــَد الّش

بترســیم و او را بــزرگ و توانمنــد بدانیــم؟
کــه بلــه، شــیطان ضعیــف اســت، امــا بــرای چــه  جــواب ســؤال ایــن اســت 
...َفقاِتُلــوا   کیــد شــیطان ضعیــف اســت،  قــرآن می فرمایــد  این کــه  کســی؟ 

1. بحــار األنــوار، ج36، ص316، ح162. »او ]مهــدیf[ زمیــن را از عــدل و داد پــر کنــد، همچنــان کــه از 
جــور و ســتم پــر شــده باشــد«.

2. لقمان، 13. »به راستی شرك، ستمی بزرگ است«.
3. موسوعة االمام المهدی، ج3، ص 837  832.
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ــْیطاِن کاَن َضعیفــًا؛1  ایــن مطلــب خطــاب بــه 
َ

ــَد الّش ــْیطاِن ِإّنَ َکْی
َ

ْوِلیــاَء الّش
َ
أ

مجاهدیــن در راه خــدا بیــان شــده اســت. 
بــا یــاران شــیطان بجنگیــد؛ )و از آن هــا نترســید( چــرا کــه نقشــه شــیطان ضعیــف 
اســت؛  بــزرگ  او  اولیــای  و  نقشــه های شــیطان  ولــو مکرهــا و  یعنــی   اســت؛ 
را  کوه هــا  بــا حیله های شــان  کــه  آن چنــان  ــارًا«؛2   َو َمَکــُروا َمْکــرًا ُکّبَ
ــی همــه  بــال ؛3  ول ــُه اْلجِ جابه جــا کننــد؛ ..َو ِإْن کاَن َمْکُرُهــْم ِلَتــُزوَل ِمْن
ــه  ــرای مجاهــدان راه حــق، کــه خــود را ب ــل اراده الهــی ب این هــا در مقاب

ــت. ــز اس ــپرده اند، ناچی ــدا س خ
پــس ضعــف شــیطان و قدرت هــا و نقشــه های شــیطانی بــرای کســانی اســت 
کــه خودشــان را بــه قــدرت بی نهایــت الهــی ســپرده و بــه او پنــاه برده انــد، نــه 

بــرای هــر کســی. 
آن ها که اهل توکل و توســل نیســتند و تکیه شــان به علم و تخصص و امکانات 
و ابزارهــای خودشــان اســت، در دســت شــیطان ماننــد مــوم نــرم می شــوند و 

شــیطان برای شــان بســیار هــم قــوی اســت.

باید اهل توسل باشیم؛ بخصوص در آخرالزمان 

گاهی هــا و تخصص هــای  کســی بخواهــد بــه داشــته ها و آ در آخرالزمــان اگــر 
خــودش تکیــه کنــد و بنــازد کــه مثــاًل مــن فلســفه خوانــده ام، مــن روانشناســی 
ــن منّیت هــا بیشــتر ســنخیت  ــده ام و...، ای ــده ام، مــن دوره عرفــان گذران خوان
ــاه  ــد پن ــن جــا فقــط بای ــد، ای ــن می زن ــد و او را زمی ــا شــیطان را درســت می کن ب
ــم بــرد و بــس. و در عیــن عمیق تــر شــدن در معرفت هــا و  ــر عال بــه قــدرت برت
گاهی هــای دینــی اهــل دعــا و مناجــات بــا خــدا و توســل بــه اولیــای الهــی بــود و  آ

بــه قــرآن و عتــرت پنــاه بــرد.
حافــظ در غــزل معروفــش، ابتــدا از ســنخیت های دوران غیبــت و تاریکی هــای 

آخرالزمــان و درازی و دشــواری راه می گویــد و شــکوه می کنــد:

1. نساء، 76. »...پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ]در نهایت [ ضعیف است«.
2. نوح، 22. »و دست به نیرنگی بس بزرگ زدند«.

3. ابراهیم، 46. »...هر چند از مکرشان، کوه ها از جای کنده می شد«.
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زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و مّنت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت   

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این والیت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت        

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
   زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست 
       کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
و در آخــر غــزل، در ایــن دوران ســخت و تاریــک غیبــت، راه حــل خــودش را 

ارایــه می دهــد:
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ  

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
اگــر قــرآن را از چهــارده معصــوم بگیــری و فهــم و معرفتش را از آن ها درخواســت 
کنــی، آن محبــت و عشــق پــاک دســتگیر تــو خواهــد شــد، همــان کــه در جــای 

دیگــر واضح تــر گفــت:
       بدرقه رهت شود همت شحنه نجفحافظ اگر قدم زنی در راه خاندان به صدق          

امــام صــادقg وقتــی از ســختی های آخرالزمــان گفــت، زراره پرســید: آقــا جــان! 
اگــر آن زمــان را درک کــردم، چــه کنــم؟ حضــرت فرمودنــد: 

ُهــّمَ 
َ
الّل َعــاِء،  الّدُ ِبَهــَذا  َفــاْدُع  َمــاَن 

َ
الّز َهــَذا  ْدَرْکــَت 

َ
أ ِإَذا  ُزَراَرُة!  »َیــا 

ــَك،  ــِرْف َنِبّیَ ْع
َ
ــْم أ ــی َنْفَســَك َل ْفِن ــْم ُتَعّرِ ــَك ِإْن َل

َ
ــی َنْفَســَك، َفِإّن ْفِن َعّرِ

ــِرْف  ْع
َ
ــْم أ ــوَلَك َل ــی َرُس ْفِن ــْم ُتَعّرِ ــَك ِإْن َل

َ
ــوَلَك، َفِإّن ــی َرُس ْفِن ــّمَ َعّرِ ُه

َ
الّل

ــَك،  َت ــی ُحّجَ ْفِن ــْم ُتَعّرِ ــَك ِإْن َل
َ
ــَك، َفِإّن َت ــی ُحّجَ ْفِن ــّمَ َعّرِ ُه

َ
ــَك، الّل َت ُحّجَ

َضَلْلــُت َعــْن ِدیِنــی«؛1

ــن نشناســانی،  ــه م ــر خــود را ب ــرا اگ ــن بشناســان؛ زی ــه م ــا! خــود را ب ــی، ج1، ص337، ح5. »خدای 1. کاف
ــن  ــه م ــتاده ات را ب ــر فرس ــرا اگ ــان؛ زی ــن بشناس ــه م ــتاده ات را ب ــا! فرس ــناخته ام، خدای ــتاده ات را نش فرس
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ــات  ــام صــادقg در امتحان ــه ام ــا این ک ــم، ام ــن دعــا کاری نداری ــه مت فعــاًل ب
ســخت آخرالزمــان می فرمایــد بــه ایــن دعــا متلــزم بــاش و بــه آن  بچســب، یعنــی 
 کســی 

ً
اهــل دعــا بــاش کــه همیــن توجهــات و توســالت راه نجــات اســت و قطعــا

را   کــه پنــاه بخواهــد، بی پناهــش نمی گذارنــد.

چکیده

دوران طوالنــی غیبــت، باعــث ســردرگمی و حیــرت انســان ها خواهــد شــد و 
ــا  ــا، ب ــث و دشــمن قســم خــورده م ــن موجــود خبی ــگام شــیطان، ای ــن هن در ای
تمــام قــوا و لشــکریانش بــه مؤمنــان حملــه ور شــده و باعــث انحــراف و ســقوط 

انســان ها خواهــد شــد. 
ســرانجام بــا ظهــور حضــرت بقیــة اهللa کــه میــراث  همــه انبیــای گذشــته و 
ــر از عــدل و داد خواهــد شــد،  ــن  پ ــان پیــش اوســت، زمی ــار و یادگارهــای آن آث

همان گونــه کــه از جــور و ســتم پــر شــده اســت.

ــن  ــه م ــت را ب ــر حّجت ــرا اگ ــن بشناســان؛ زی ــه م ــت را ب ــا! حّجت ــت را نشــناخته ام، خدای نشناســانی، حّجت
ــوم«. ــراه می ش ــود گم ــن خ ــانی، از دی نشناس
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وضه جلســه اول ر

روضه

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َنِبّیِ اهَّلِل  َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل الّسَ َالّسَ
َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َحِبیِب اهَّلِل الّسَ

ْکــِن  َة َالّرُ ْســِم ُمْنَهــّدَ ِس َناِحَلــَة َاْلجِ
ْ
أ َبــَة َالــّرَ ِبیَهــا ُمَعّصَ

َ
َهــا َمــا َزاَلــْت َبْعــَد أ

َ
ّن

َ
َو ُرِوَي: أ

َباِکَیــَة َاْلَعــْ�خِ ُمْحَتِرَقــَة َاْلَقْلــِب ُیْغَشــی َعَلْیَهــا َســاَعًة َبْعــَد َســاَعٍة َو َتُقــوُل ِلَوَلَدْيَها 
ْيــَن 

َ
أ ٍة  َمــّرَ َبْعــَد  ًة  َمــّرَ ِمُلُکَمــا  َیْ َو  ُیْکِرُمُکَمــا  ــِذي َکاَن 

َ
َاّل ُبوُکَمــا 

َ
أ ْيــَن 

َ
أ

ــا 1 ــاِس َشــَفَقًة َعَلْیُکَم
َ
َشــّدَ َالّن

َ
ــِذي َکاَن أ

َ
ــا َاّل ُبوُکَم

َ
أ

زهــرا را بعــد از پــدر هیــچ وقــت ندیدنــد مگــر ایــن  کــه عصابــه ای بــه ســر بســته 
بــود. روز بــه روز زهــرا الغرتــر و ناتوان تــر می شــد. بعــد از پــدر همیشــه زهــرا را 
بــا چشــمی گریــان دیدنــد. »منهــدة الرکــن« ایــن جملــه معنــی عجیبــی دارد. 
»رکــن« یعنــی پایــه، مثــل یــک ســاختمان کــه پایه هایــی دارد و روی آن پایه هــا 
ایســتاده اســت. از نظــر جســمانی، پــا و ســتون فقــرات رکــن انســان اســت، یعنــی 
کــه می ایســتد روی ایــن بنــای اســتخوانی می ایســتد. گاهــی از نظــر  انســان 
جســمی، ایــن رکــن خــراب مــی شــود، مثــل کســی کــه فــرض کنیــد پاهایــش را 
بریــده باشــند یــا ســتون فقراتــش درهــم شکســته باشــد. ولــی گاهــی انســان از 
نظــر روحــی آنچنــان درهــم کوبیــده می شــود کــه گویــی آن پایه هــای روحــی 
کــه روی آن ایســتاده اســت خــراب شــده اســت. زهــرا را بعــد از پــدر این چنیــن 
کرده انــد. زهــرا و پیغمبــر عاشــقانه یکدیگــر را دوســت می دارنــد.  توصیــف 
ــار  ــی اختی ــد، ب ــگاه می کن ــه ن ــام حســینb ک ــام حســن و ام ــه فرزندانــش ام ب
ــه شــما  ــان شــما ک ــدر مهرب ــدان مــن! کجــا رفــت آن پ ــد: فرزن ــد، می گوی می گری
را بــه دوش می گرفــت، شــما را بــه دامــن می گذاشــت و دســت نــوازش بــه ســر 

شــما می کشــید؟
فاطمــهh شــب و روز را بــا گریــه و زاری ســپری می کــرد، نــه فریــادش خامــوش 
می شــد و نــه اشــکش تمــام می گشــت. جمعــی از بــزرگان مدینــه بــه حضــور 
گریــه  کردنــد: »فاطمــهh شــب و روز  امیر مؤمنــان علــیg آمدنــد، عــرض 
می کنــد، شــب از گریــه ی آن حضــرت، خــواب نداریــم و روز بــرای مــا آرامشــی 

1. املناقب، جلد۳، صفحه۳۶۲
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نیســت مــا از تــو تقاضــا می کنیــم کــه بــه آن حضــرت بگوئــی: یــا شــب گریــه کنــد، 
و روز را آرام باشــد، و یــا روز گریــه کنــد و شــب را آرام باشــد«. حضــرت فرمــود: 
hنــزد فاطمــه gبســیار خــوب، پیــام شــما را بــه او می رســانم. امیر  مؤمنــان
ــی فاطمــهh، علــیg را  ــن یافــت، وقت ــان و غمگی ــان گری آمــد، او را همچن
دیــد، اندکــی آرام گرفــت. حضــرت بــه ایشــان فرمــود: بــزرگان مدینــه از مــن 
 hتقاضــا کردنــد کــه از شــما بخواهــم یــا شــب گریــه کنیــد و یــا روز. فاطمــه
گفــت: »ای ابو الحســن! زندگــی مــن در میــان ایــن مــردم، بســیار انــدک اســت و 
بــزودی از میــان آن هــا مــی روم، ســوگند بــه خــدا شــب و روز بــه گریــه ام ادامــه 
می دهــم تــا بــه پــدرم رســول خــداa ملحــق شــوم. علــیg بــه ایشــان 
 فرمــود: »مختــار هســتی هــر چــه بــه نظــرت می رســد، انجــام بــده«. ســپس 
علــیg بــرای حضــرت زهــراh خانه ای)ســایبانی( دورتــر از خانه هــای مــردم 
در قبرســتان بقیــع ســاخت، و آن را بیــت األحــزان، )خانــه ی انــدوه ( نامیــد. 
بــه  پیــش روی خــود  را در   cهــر روز صبــح، حســن و حســین hفاطمــه
ســوی بقیــع روانــه می کــرد و گریــان بــه بیــت االحــزان می رفــت، و کنــار قبرهــا 
 gهمچنــان می گریســت، وقتــی کــه شــب فــرا می رســید، امیر مؤمنــان علــی

نــزد او می آمــد، و همــراه آن حضــرت بــه خانــه مراجعــت می کــرد. 
ــَدْت َغ إذ  النیاحِة  عن  البتوَل  ــاَمنعوا  ــاَره ــه ون لیَلها  أبــاَهــا  تَــبــکــي 
ــنــا ــد آذیــِت ــَق ــهــا َقــــّري َف ــوا ل ــال قراَرهاق الُمصاُب  َسلَب  ــد  وق ــی  أنّ

بــه حضــرت عــرض میکنیــم شــما پــدر از دســت دادی وحــق شــوهرت را غصــب کردنــد 

اینگونــه نالــه میــزدی وطاقــت نداشــتی اّمــا دختــرت زینــب کبــری در کربــال داغ هــا دیــد 

ونمیتوانســت عــزا داری ونالــه کنــد فقــط از کنــار کشــته بــرادر صــدا زد:

ماِء ُمْنَقَطُع  ٌل ِبالّدِ ماِء هذا ُحَس�خٌ ُمَرّمَ داه! َصّلی َعَلیَک َملیُک الّسَ  وا ُمَحّمَ
االْعضاِء َو َبناُتَک َسبایا

صلی اهَّلل علیکم یا اهل بیت النبوه



49

در مجلــس قبــل گفتیــم کــه طبــق روایــات، در آخرالزمــان دورانــی بــه نــام »دوران 
حیــرت و ســردرگمی« وجــود دارد کــه ابلیــس با تمــام قوا، به اعتقــادات و ارزش های 

مؤمنــان حملــه کــرده و از هــر طــرف آن هــا را تحــت هجــوم خــود قــرار می دهــد.
بــدون تردیــد ایــن دشــمن سرســخت و هوشــمند بــرای حمــالت خــود، نقشــه  و 
طــرح و برنامــه دارد و در ضربــه زدن، اولویت هــا و نقــاط محــوری و مهــم را 

ــد. شناســایی و رصــد می کن

حمله و هجوم شیطان به پیوندهای مقدس

در قــرآن و روایــات، برخــی از نقشــه ها و برنامه هــای شــیطان و اولویت هــای او 
در هجــوم و حملــه بــه انســان ها بیــان شــده اســت.

بــه  زدن  بــرای ضربــه  نقــاط  و حســاس ترین  اولویت هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
انســان ها، حملــه بــه پیوندهــای مقــدس و محبــوب خداونــد در بیــن مؤمنــان 
و مســخ کــردن و از بیــن بــردن آن هاســت، پیونــد بیــن زن و شــوهر، پیونــد بیــن 
والدیــن و فرزنــدان، پیونــد بیــن بــرادر و خواهــر، پیونــد بیــن اعضــای خانــواده 
و فامیــل و ســرد کــردن رابطه هــا، پیونــد بیــن دوســتان ایمانــی و نــزاع انداختــن 
در بیــن آن هــا، پیونــد بیــن مؤمنــان بــا مســجد، پیونــد مــردم بــا عالــم دین شــان، 

حمله و هجوم ابلیس به پیوندهای مؤمنان

جلسه
دّوم
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ــْیطاَن 
َ

بــا مرجــع تقلیــد و رهبــر الهــی و ولــّی جامعــه و...؛ چــرا کــه ...ِإّنَ الّش
َیْنــَزُغ َبْیَنُهــْم...؛1

شــیطان بیــن انســان ها دشــمنی و فســاد درســت می کنــد، اختــالف می انــدازد، 
کاه را کــوه جلــوه می دهــد و بین شــان جدایــی و کینــه درســت می کنــد.

همچنین که قرآن می فرماید:
ْن ُيوِقَع َبْیَنُکُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء...؛2

َ
ْیطاُن أ

َ
ما ُیریُد الّش

َ
ِإّن

جدا شدن انسان ها از هم، شکار شدن شان را سهل می کند.
ــن پیوندهــا را دوســت  ــد متعــال ای در جامعــه پیوندهایــی هســت کــه خداون
دارد، ایــن جمع هــا و تجمع هــا را دوســت دارد و همیــن الفت هــا و پیوندهــا 
کارهــای شــیطان،  ســالمت جامعــه و فــرد را تضمیــن می کنــد. از مهم تریــن 
او  کــه  چــرا  خداســت؛  محبــوب  و  مقــدس  پیوندهــای  ایــن  کــردن  سســت 
می دانــد اگــر رابطــه بیــن مؤمنــان سســت شــود و انســان تنهــا شــود، بهتــر شــکار 

می شــوند. او 
رهبــر بزرگوارمــان مثــال خوبــی می زدنــد، می فرمودنــد: شــما کوه نوردهــا را اگــر 
 
ً
کــه حرفــه ای هســتند در مناطــق صعب العبــور خصوصــا دیــده باشــید آن هــا 

طنــاب  بــا  اســت  زیــاد  ســقوط  خطــر  کــه  یخ بنــدان  و  برف گیــر  جاهــای  در 
ــر یکــی پایــش  ــه اگ ــن باعــث می شــود ک ــد. ای ــه هــم می بندن کمرهای شــان را ب
لغزیــد و زمیــن خــورد؛ چــون بــه دیگــران پیونــد دارد، تــا تــه دره ســقوط نکنــد، 

ــا دیگــران ارتباطــی نداشــت. ــود و ب برخــالف زمانــی کــه تنهــا ب
حضرت امیرg می فرمایند: 

 ِمــَن 
َ

ــاّذ
َ

اُکــْم َو اْلُفْرَقــَة، َفــِإّنَ الّش َماَعــِة َو ِإّیَ »َفــِإّنَ َیــَد اهَّلِل َمــَع اْلجَ
ْئــب« ؛3  ِمــَن اْلَغَنــِم ِللّذِ

َ
ــاّذ

َ
ّنَ الّش

َ
ــْیَطاِن َکَمــا أ

َ
ــاِس ِللّش

َ
الّن

ــادا کــه بــ�خ شــما  ــه همــراه جماعــت اســت. مب )لطــف و عنایــت خــدا( ب
تفرقــه و جدايــی رخ دهــد؛ چــرا کــه اگــر کســی از بقیــه مــردم جــدا 
بیفتــد، نصیــب شــیطان می شــود؛ کمــا آن کــه اگــر گوســفندی از گله 

جــدا شــد، نصیــب گــرگ می گــردد.

1. اسراء، 53. »شیطان، میان شان را به هم می زند«.
2. مائده، 91. »همانا شیطان می خواهد میاِن شما دشمنی و کینه ایجاد کند...«.

3. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص184، خطبه 127.
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»تنهایی« اتفاقی که در غرب رخ داد

ایــن اتفــاق متأســفانه در دنیــای غــرب رخ داد و انســان ها از هــم دور شــدند و 
پیوندهــای خانوادگــی و فامیلــی و اجتماعــی بــه شــدت دچــار آســیب شــد و از 

ایــن ناحیــه خســارت های ســنگینی بــر آن هــا وارد شــد.
ــام  ــه ن ــه ای ب ــور شــد وزارت خان ــالدی دولــت انگلســتان مجب در ســال 2018 می
»وزارت امــور تنهایــی« تأســیس کنــد کــه بــه عــوارض و آســیب های ناشــی از تنهــا 
شــدن انســان ها ماننــد پوچــی، افســردگی، ناامیــدی، خودکشــی و عقده هــای 
روحــی، روانــی کــه ســاالنه بالــغ بــر 32 میلیــارد پونــد؛ ضــرر و زیــان وارد می کنــد، 

رســیدگی کنــد و بــه داد افــراد تنهــا برســد. 
نخســت وزیر ســابق انگلیــس خانــم تــرزا مــی می گویــد: »تنهایــی« در جامعــه مــا 

واقعیــت تلــخ دنیــای مدرن اســت.
صلیــب ســرخ اعــالن کــرده در حــال حاضــر بیــش از 9 میلیــون نفــر از جامعــه 65 

میلیونــی انگلســتان، همــواره یــا اغلــب اوقــات تنهــا زندگــی می کننــد. 
ــاره می نویســد: »تنهایــی« فقــط مشــکل ســال های  ــن ب ــن در ای روزنامــه گاردی
پایانــی عمــر شــهروندان مــا نیســت، بلکــه یــک بیمــاری همه گیــر اســت کــه بــه 
تمامــی ســنین ســرایت کــرده اســت. جمع گرایــی انســان ها نوعــی تهدیــد شــده 
کننــد. )و  و انســان ها از هــم دور شــده اند و نمی تواننــد یکدیگــر را تحمــل 

ــاه ببرنــد و آن هــا را وارد زندگــی خــود کننــد.( مجبورنــد بــه حیوانــات پن
از بیــن رفتــن اجتماعــات، فروپاشــی زندگــی خانوادگــی، وقــت بــرای یــک  دیگــر 
نداشــتن، جایگزینــی جامعــه مجــازی بــه جــای جامعــه حقیقــی و واقعــی و از 
بیــن رفتــن تعامــل و ارتبــاط حضــوری انســان ها بــا یکدیگــر بــه گونــه ای کــه دیگر 
حتــی بــرای خریــد هــم نیــاز بــه بیــرون رفتــن نداریــم و همــه چیــز مــورد نیــاز را 
درب خانــه تحویــل می گیریــم همــه این هــا از عوامــل تنهــا شــدن انســان ها و 

فردگرایــی آن هاســت.
اینجاســت کــه کالم زیبــای امیرالمؤمنیــنg جلــوه می کنــد که»َفــِإّنَ َیــَد اهَّلِل َمــَع 
َماَعــِة...«؛ انســان تنهــا و جــدای از پیوندهــای اجتماعــی، نصیــب شــیطان  اْلجَ

می شــود و انــواع آســیب ها و بالهــا بــر ســرش می آیــد.
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کید اسالم بر پیوندها و جمع های مؤمنانه توصیه و تأ

ببینیــد اســالم چقــدر بــر پیوندهــا و جمع هــای مؤمنــان توصیه و تأکیــد کــرده و آن ها 
را محبــوب خــدا خوانــده و ثــواب و عنایــت خداونــد را شــامل آن دانســته اســت.

همــه مــا تأکیــد و ســفارش بــر نمــاز جماعــت را خیلــی زیــاد شــنیده ایم. ایــن کــه 
ــد پیوســته ثوابــش  ــان باهــم جمــع شــوند و نمــاز جماعــت بخوانن وقتــی مؤمن
زیــاد می شــود، وقتــی بــه 10 نفــر و بیشــتر رســید دیگــر ثوابــش را جــز خــدا کســی 
نمی توانــد احصــا کنــد و خــدا ایــن اجتمــاع را دوســت دارد.1 پیامبــر اکــرمa در 
مســجد حضــور غیــاب می کــرد و اگــر کســی غایــب می شــد، پیگیــری می کــرد و از 

حــال و روزش خبــر می گرفــت تــا مبــادا جــدا شــود. 
یــا مثــاًل در هنــگام دعــا کــردن خیلــی ســفارش شــده اســت مؤمنــان باهــم جمــع 
 اگــر تعــداد 40 نفــر از مؤمنــان جمــع شــوند، وعــده 

ً
شــوند و دعــا کننــد، خصوصــا

اســتجابت داده شــده اســت.2
امــام صــادقg  فرمودنــد: پــدرم امــام باقــرg وقتــی حاجتــی داشــت، اعضــای 

خانــواده را جمــع  کــرده و دعــا می کردنــد تــا بقیــه آمیــن بگوینــد.3
در حدیث کساء می خوانیم: 

ْرِض َو فیــِه 
َ
ْهــِل ال

َ
»مــا ُذکــَر َخَبُرنــا هــذا فــی َمْحِفــٍل ِمــْن َمحاِفــِل أ

ــْت  
َ

ْحَمــُة، َو َحّف َجْمــٌع ِمــْن َشــیَعِتنا َو ُمِحّبینــا، إاّل َو َنَزَلــْت َعَلیِهــُم الّرَ
ِئکــُة...«؛4

َ
ِبِهــُم امْلَّا

ــه واســطه او بــه همــه  ــد ب گاه در جمــع یــک دل ســوخته ای هســت کــه خداون
عنایــت ویــژه می کنــد.

خــدا مرحــوم رســول دادخــواه خیابانــی »رســول تــرک« را رحمت کنــد که از وقتی 
توبــه کــرد و کارهــای خــالف را کنــار گذاشــت، یکــی از دل ســوختگان مجالــس 

ُ  تََعالـَـی لـِـُکلِّ َواِحــٍد بـِـُکلِّ َرْکَعــٍة  1. مســتدرك الوســائل، ج4، ص444، ح7184. »...َو إَِذا َکانـُـوا َعَشــَرًة َکَتــبَ  اهللَّ
ــَماَواِت َو األَْرِض  ُکلَُّهــا  َســْبِعیَن أَلْفــاً َو أَلَْفْیــِن َو ثََمانَ ِمائـَـِة َصــالةٍ َفــإِْن َزاُدوا َعلَــی الَْعَشــَرةِ َفلَــْو َصــاَرْت بَِحــاُر السَّ

ِمــَداداً َو األَْشــَجاُر أَْقالمــاً َو الثََّقــالِن َمــَع الَْمالئَِکــِة ُکتَّابــاً لـَـْم یَْقــِدُروا أَْن یَْکُتُبــوا ثـَـَواَب َرْکَعــٍة َواِحــَدة...«.
ــٍر إاِلَّ  َ َعــزَّ َو َجــلَّ فِــی أَْم ــُوا اهللَّ ــا ِمــْن َرْهــٍط أَْربَِعیــَن َرُجــاًل اْجَتَمُعــوا َفَدَع 2. کافــی، ج2، ص487، ح1 و 2. »َم

ُقــوا َعــْن إَِجابـَـٍة«. َ إاِلَّ تََفرَّ ُ لَُهــْم...« و » َمــا اْجَتَمــَع أَْربََعــُة َرْهــٍط َقــطُّ َعلَــی أَْمــٍر َواِحــٍد َفَدَعــُوا اهللَّ اْســَتَجاَب اهللَّ
ُنوا«. ْبَیاَن ثُمَّ َدَعا َو أَمَّ 3.همان، ح3. »َکاَن أَبِیg إَِذا َحَزنَُه أَْمٌر َجَمَع النَِّساَء َو الصِّ

4. عوالــم العلــوم، ج11، ص934. »ذکــر نشــود خبــر )و سرگذشــت ( مــا در انجمــن و محفلــی از محافــل مردم 
روی زمیــن، کــه در آن گروهــی از شــیعیان و دوســتان مــا باشــند؛ مگــر آن کــه رحمــت )حــق( بــر ایشــان 

نــازل شــود و فرشــتگان ایشــان را فــرا گیرنــد«.
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روضــه و عــزای ابــا عبــد اهللg شــده بــود. در حاالتــش نوشــته اند تــا مدتــی بعد 
از تمــام شــدن مجلــس روضــه می نشســت و هق هــق گریــه می کــرد. بعضــی کــه 

حواس شــان جمــع بــود، می آمدنــد و نزدیــک او می نشســتند.
مرحــوم آیــت اهلل ســید احمــد خوانســاری کــه صاحــب َنَفــس بــود می فرمــود: مــن 
ــه  ــم ب ــه رســول در آن اســت، باشــم؛ چــون می دان دوســت دارم در مجلســی ک
ــه در مجلــس هســتند هــم  ــه کســانی ک ــه واســطه او ب ــی می شــود و ب او عنایات

رحمتــی می رســد.
افتادهر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است اِنعام  شایسته  چه  که  بین  گدا  این 

یکــی دیگــر از جمع هــا، تجمــع در تشــییع جنــازه مؤمــن اســت کــه از امــام صادق
g روایت شــده اســت:

 ، ْؤِمِنــ�خَ امْلُ ِمــَن  َرُجــًا  ْرَبُعــوَن 
َ
أ ِجَناَزَتــُه  َفَحَضــَر  ْؤِمــُن  امْلُ َمــاَت  »ِإَذا 

ــا، َقــاَل اهَّلُل 
َ
ْعَلــُم ِبــِه ِمّن

َ
ْنــَت أ

َ
 َخْیــرًا َو أ

َ
ــا اَل َنْعَلــُم ِمْنــُه ِإاّل

َ
ُهــّمَ ِإّن

َ
َفَقاُلــوا: الّل

َجــْزُت  َشــَهاَدَتُکْم  َو َغَفــْرُت َلــُه َمــا َعِلْمــُت 
َ
ــی  َقــْد أ َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی: ِإّنِ

ــا ال َتْعَلُمــوَن«؛1 ِمّمَ
 اگــر چهــل نفــر در کنــار جنــازه مؤمنــی حاضر شــوند و بگوینــد: ما به جز 
خیــر و خوبــی از ایشــان ندیدیــم، خداونــد متعــال می فرمایــد: مــن شــهادت 
شــما را قبــول کــردم و آن چــه از او می دانســتم و شــما نمی دانســتید را 

شــیدم. گذشــتم و او را بخ
میــت  از  را  عــذاب  کــه  اســت  بــه حــدی  آن  اثــر جمــع و محبوبیــت  یعنــی 
برمــی دارد. همیــن طــور اســت مجالــس عــزاداری جمعــی و هیئآت و دســته جات 

و راهپیمایــی اربعیــن.
ــر ســر ســفره جمــع بشــوند و  ــواده ب حتــی روایاتــی داریــم کــه اگــر اعضــای خان
ــد آن هــا را  ــد، )ایــن طــور نباشــد کــه تک تــک بیاینــد( خداون باهــم غــذا بخورن

مــورد رحمــت و مغفرتــش قــرار می دهــد. پیامبــر اکــرمa فرمودنــد:
َحــّبُ َشــْی ٍء ِإَلــی اهَّلل ِ َتعالــی 

َ
ْهَلــُه َو ُوْلــَدُه َو أ

َ
ــّبُ أ ــّبُ امُلْؤِمــَن َو ُیِ »ِإّنَ اهَّلَل ُیِ

ُجَل َمَع ِإْمرَاِتِه َو ُوْلِدِه َعلی ماِئَدٍة َیْاُکلوَن، َفِإَذا اْجَتَمعوا َعَلْیها  ن َیَرى الّرَ
َ
أ

ن َیَتَفّرُقوا ِمْن َمْوِضِعِهم«؛2 
َ
م َقْبَل أ ْم، َفَیْغِفُر َلُ ْحَمِة َلُ َنَظَر ِإَلْیِهم ِبالّرَ

1. خصال، ج2، ص538، ح4.
2. تنبیه الغافلین، ص343، ح498.
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خداونــد، مؤمــن و خانــواده و فرزندانــش را دوســت دارد و محبوب تريــن 
چیــز نــزد خــدا آن اســت کــه ببینــد مــردی بــا خانــواده اش بــر ســر ســفره غــذا 
می خورنــد. پــس وقتــی بــر ســر ســفره جمــع می شــوند، بــا نظــر رحمــت بــه 
ــّرق  ــد و متف ــفره برخیزن ــه از آن س ــل از اين ک ــد و قب ــگاه می کن ــا ن آن ه

شــوند، آن هــا را مــورد مغفــرت و آمــرزش خــود قــرار می دهــد.
هم چنین فرمودند: 

َماَعة«؛1  ُقوا، َفِإّنَ اْلَبَرَکَة َمَع اْلجَ »ُکُلوا َجِمیعًا َو ال َتَفّرَ
بــا  برکــت  کــه  چــرا  نشــوید؛  پراکنــده  و  وریــد  بخ غــذا  دســته جمعی 

اســت. جماعــت 
همسر حضرت امامw می گفتند:

 تــا مــن ســر ســفره نمی آمــدم، امــام خــوردن غــذا را شــروع نمی کردنــد و بــه 
ه هــا هــم ســر ســفره می گفتنــد: صبــر کنیــد تــا مادرتــان بیایــد.  بچ

بــاب صلــه رحــم و پیوندهــای خانوادگــی  ایــن دســت در  از  روایــت  ده هــا 
و فامیلــی وجــود دارد کــه تأکیــد بــر محکــم کــردن ایــن پیوندهــا دارد کــه از 
مجمــوع ایــن روایــات توصیــه دیــن بــه حفــظ و تحکیــم ارتباطــات مؤمنــان بــه 

خوبــی فهمیــده می شــود. 

پیوند واقعی بین مؤمنان

در فرهنــگ قــرآن و روایــات، پیونــدی بســیار عمیــق و اصیــل و واقعــی بیــن 
مؤمنــان تعریــف و توصیــه شــده کــه همیــن پیونــد، اســاس حقــوق و تکالیــف 
پیونــد  شــبیه  تشــکیل می دهــد،  را  ایمانــی  در جامعــه  اجتماعــی  روابــط  و 
بیــن ســلول ها و بافت هــا و اعضــای بــدن، کــه یــک رابطــه و پیونــد واقعــی 
اســت؛ چــون هــم در خدمــت یــک روح هســتند و اعضــای یــک پیکــر را تشــکیل 

لــذا می دهنــد، 
ــار روزگ آورد  درد  بــه  عضوی  قــرارچــو  ــد  ــمــان ن را  عــضــوهــا  ــر  دگـ

اگــر پــای شــما بــه جایــی بخــورد و مثــاًل بشــکند، چشــم هــم هــم دردی می کنــد و 
شــب نمی خوابــد و نمی گویــد بــه مــن چــه ربطــی دارد؟ بلکــه می گویــد مــا هــم 
ــر مــا اشــراف دارد،  در خدمــت یــک روح هســتیم و روح واحــد مــا، جــاری و ب

1. بحار األنوار، ج59، ص291، باب89.
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نمی توانیــم از هــم جــدا باشــیم.
در جامعــه، مؤمنیــن هــم در خدمــت یــک روح هســتند و روح ایمــان و والیــت حق 
در همه جاری اســت، شــبیه نخ تســبیحی که همه دانه ها را منســجم کرده اســت.
 یــک رابطــه خونــی و 

ً
رابطــه افــراد باهــم یــک رابطــه قــراردادی نیســت، یــا صرفــا

نــژادی و شــهروندی مــا را بــه هــم پیونــد نــداده اســت، بلکــه یــک پیونــد واقعــی 
اســت، جلــوه ای از نــور ایمــان و والیــت حــق در همــه هســت و بــه همــه ایــن 

اعضــا یــک هویــت دینــی بخشــیده اســت.

مؤمنان از طینت بهشت و شعاع روح الهی هستند

جابر جعفی که یکی از اصحاب سّر امام باقرg  و امام صادقg ست، می گوید:
ــا  َم ــَداَك! ُرّبَ ــُت ِف ــُت: ُجِعْل ــٍرg َفُقْل ــی َجْعَف ِب

َ
ــَدْی أ ــْ�خَ َی ــُت َب ْض  »َتَقّبَ

ــی َیْعــِرَف َذِلــَك 
َ
ْمــٍر َیْنــِزُل ِبــی َحّت

َ
ْو أ

َ
َحِزْنــُت ِمــْن َغْیــِر ُمِصیَبــٍة ُتِصیُبِنــی أ

 َو 
َ

ــّز ــُر! ِإّنَ اهَّلَل َع ــا َجاِب ــْم، َی ــاَل: َنَع ــی، َفَق ــی َو َصِدیِق ــی َوْجِه ــی ِف ْهِل
َ
أ

ى ِفیِهــْم ِمْن ِريــِح ُروِحِه،  ْجــَر
َ
َنــاِن  َو أ ْؤِمِنــ�خَ  ِمــْن  ِطیَنــِة اْلجِ  َخَلــَق  امْلُ

َ
َجــّل

َصــاَب ُروحــًا ِمــْن ِتْلــَك 
َ
ــِه، َفــِإَذا أ ّمِ

ُ
ِبیــِه َو أ

َ
ْؤِمــِن ل ُخــو امْلُ

َ
ْؤِمــُن أ َفِلَذِلــَك امْلُ

َهــا ِمْنَهــا«؛1
َ
ّن
َ
ْرَواِح ِفــی َبَلــٍد ِمــَن اْلُبْلــَداِن، ُحــْزٌن َحِزَنــْت َهــِذِه؛ ل

َ
ال

خدمــت امــام باقــرg رســیدم و عــرض کــردم: گاه همــ�خ طــوری 
ــه مــن دســت می دهــد، طــوری  ــت قبــض ب ــرد و حال ــم می گی ــل دل بی دلی
ــورم و چیــزی برایم پیش  کــه خانــواده و دوســتانم می فهمنــد کــه مــن رنج
آمــده اســت. حضــرت فرمودنــد: بلــه، جابــر! خداونــد مؤمنــان را از طینــت 
بهشــتی آفریــده و از شــعاع روح خــود در آن دمیــده اســت. بــرای همــ�خ 
، بــرادر پــدر و مــادر یــک  دیگرنــد )از یــک ریشــه و مایــه هســتند،(  مؤمنــ�خ
پــس وقتــی بــه یکــی از آن هــا، در یکــی از شــهرها، حــزن و اندوهــی وارد 
شــود )ولــو در آن طــرف عالــم باشــد،( ايــن یکــی هــم غصــه دار می شــود؛ 

چــرا کــه باهــم ســنخیت دارنــد. )و از یــک آب و گل هســتند.(
ــر چــه جسم شــان از هــم دور  ــم، اگ ــه احساس شــان را دیده ای ــل دوقلوهــا ک مث
باشــد، احساس شــان باهــم یکــی اســت و هم زمــان بــا هــم یــک حــال بــه آن هــا 

1. کافی، ج2، ص166، ح2.
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ــه رابطــه عمیقــی بین شــان  ــد ک ــدر و فرزن ــا پ ــا شــبیه مــادر ی دســت می دهــد، ی
هســت. در زمــان جنــگ داشــتیم کــه وقتــی بچــه در جبهــه می افتــاد، مــادر یــا 

ــد و می نشســتند. ــدر، در شــهر، قلبشــان را می گرفتن پ
خــدا مرحــوم شــیخ حســین کبیــر را رحمــت کنــد کــه از خوبان صــاف و باصداقت 
بــود و داســتان زندگیــش خــود یــک کتــاب اســت، تــک پســر ایشــان بــه نــام 

غالم رضــا، در دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســید.
خــودش می گفــت نیمه هــای شــب خــواب بــودم، ناگهــان احســاس کــردم قلبــم 
بــه ســختی تــکان خــورد، ســوزش عجیبــی در قلبــم حــس کــردم، انــگار یــک قطره 
ــر آوردنــد کــه نیمه هــای شــب  خــون از قلبــم چکیــده باشــد، فــردای آن روز خب
گذشــته تنهــا پســرم شــهید شــده اســت. فهمیــدم همــان وقتــی بــود کــه آن حالــت 

بــه مــن دســت داده بــود.
بیــن مؤمنــان از ایــن نــوع ســنخیت های روحــی واقعــی وجــود دارد، همــان کــه  

قــرآن فرمــود:
ْؤِمُنوَن ِإْخَوة؛1  َما امْلُ

َ
 ِإّن

یک محک برای ارزیابی ایمان

ــرای محــک زدن ایمان  مــان قــرار دهیــم و  به جاســت همیــن مطلــب را راهــی ب
ببینیــم چقــدر روح ایمانــی در مــا زنــده اســت و چقــدر از درد دیگــران دردمنــد 

می شــویم؟ چقــدر بــه یکدیگــر رحــم داریــم.
بنــا بــه فرمــوده قــرآن و روایــات اگــر چنیــن ســنخیت و رابطــه اصیل و عمیقی بین 
مؤمنــان وجــود دارد، پــس مؤمــن نمی توانــد نســبت بــه درد مؤمنــان بی تفــاوت 
باشــد، نمی توانــد نســبت بــه مشــکالت جامعــه ایمانــی بی خیــال باشــد. شــما 
پیامبــر و آل او را ببینیــد کــه نســبت بــه درد و رنــج مؤمنــان چقــدر بی قــرار بودند: 

ْم َحریٌص َعَلْیُکم...؛ 2 
ُ
ݢَعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّت ..ݢ

آن چــه موجــب رنــج و ســختی شماســت، بــر پیامبــر گــران اســت و بــر 
دارد. حــرص  شــما  هدایــت 

کــه پیامبــر  روایــات بســیاری در تفســیر نــور الثقلیــن و تفســیر البرهــان آمــده 

1. حجرات، 10. »در حقیقت مؤمنان باهم برادرند«.
2. توبه، 128.
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عبــادت  و  می خوابیدنــد  کــم  بســیار  یــا  نمی خوابیدنــد  شــب ها   aاکــرم  
می کردنــد و روی پــا آن قــدر ایســتاده بودنــد کــه پاهای شــان ورم کــرده بــود، 
چهــره زرد شــده بــود و چشــم ها گــود افتــاده بــود و ایــن رنج هــا و ســختی ها 
را بــر خــود وارد می کردنــد تــا بیشــتر و بهتــر بتواننــد از مــردم دســتگیری کــرده و 

هدایت شــان کننــد کــه ایــن آیــات نــازل شــد:
ْنَزْلنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقی ...؛1 

َ
طه * ما أ

پیامبــرa مــا بــر تــو قــرآن نــازل نکردیــم کــه خــودت را )ایــن قــدر( بــه تعــب و 
مشــّقت بینــدازی.

 bداســتان معــروف ســه روز روزه  گرفتــن امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهــرا و حســنین
ــا آن هــا همــراه شــد، را شــنیده اید کــه در هــر ســه روز،  کــه فضــه خادمــه هــم ب
هنــگام افطــار، مســکین و یتیــم و اســیر  آمدنــد و اظهــار نیــاز کردنــد و هــر پنــج نفــر 

ســهم نان شــان را بــه آن هــا دادنــد:
همچنان که در قرآن می فرماید: 

سیرًا؛2
َ
ِه ِمْسکینًا َو َیتیمًا َو أ عاَم َعلی  ُحّبِ َو ُیْطِعُموَن الّطَ

و به ]پاس [ دوستِی ]خدا[، بینوا و یتیم و اسیر را خوراك می دادند.
بــا این کــه هــر شــب فقــط یــک نفــر نیازمنــد بــه درب خانه شــان می آمــد و شــاید 
یــک قــرص نــان ســیرش می کــرد، ولــی هــر 5 نفــر ســهم نــان خــود را می دادنــد؛ 

چــرا؟ چــون بی قــرار بودنــد و نمی توانســتند آرام بگیرنــد.
یکــی این گونــه بی قــرار اســت، یکــی هــم در وضعیــت نابســامان اقتصــادی نــه 
تنهــا دردی نــدارد و بی خیــال اســت کــه از آن بــه نفــع خــود ســوء اســتفاده هــم 
کم فروشــی و دســت در جیــب مــردم  گران فروشــی و  می کنــد و بــا احتــکار و 
بــردن و اختــالس از بیت المــال، درد مــردم را چنــد برابــر می کنــد. ایــن چنیــن 

قــی بــه آن نــدارد.
ّ
کســی از آن پیونــد ایمانــی جــدا شــده و تعل

پیامبر اکرمa فرمودند: 
»َمْن ال َیْرَحْم، ال ُیْرَحم «؛3

کسی که رحم نکند، مورد ترّحم قرار نخواهد گرفت.

1. طه، 21.
2. انسان، 8.

3. من ال یحضره الفقیه، ج4، ص380، ح5810.
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یادی از شهید سید مهدی قوام

خــدا مرحــوم آقــای ســید مهــدی قــوام را رحمــت کنــد کــه از صلحــا و خوبــان تهــران 
بود. عالمی باتقوا و دلســوز نســبت به همگان بود. حدود 60 ســال پیش، دهه 
اول محــرم در یــزد منبــر رفتــه بــود و 600 تومــان بــه عنــوان صلــه بــه ایشــان داده 
بودنــد. وقتــی بــه تهــران برگشــته بــود بــا یکــی از دوســتانش بــه کوچه هــای پاییــن 
شــهر تهــران رفتــه بودنــد، خانــه  خــودش هــم همــان طرف هــا بــود. خانــه ای را بــه 
دوســتش نشــان داده بــود و گفتــه بــود: ایــن پاکــت پــول را درب ایــن خانــه بــده 
و بگــو امانتــی اســت و مــال شماســت، مــن جلــو نمی آیــم؛ چــون مــرا می شناســد. 
 
ً
دوســتش رفتــه بــود و پاکــت را داده بــود. فقرایــی کــه در آن خانــه بودنــد و ظاهــرا

خیلــی وضع شــان خــراب بــود خیلــی خوشــحال شــده بودنــد. 
آقــای ســید مهــدی قــوام وقتــی بــا دوســتش برمی گشــتند در بیــن راه بــه او گفتــه 
بــود: فالنــی 5 ریــال پــول داری بــه مــن قــرض بدهــی؟ بــرای امشــب چیــزی در 
ــُروَن  خانــه نداریــم و پولــی هــم نــدارم کــه بــا آن نــان و پنیــری بگیــرم؟! َو ُيْؤِث

ــْو کاَن ِبِهــْم َخصاَصــة؛1  ْنُفِســِهْم َو َل
َ
َعلــی  أ

دیگران را بر خود مقّدم می دارند؛ ولو خود نیازمند باشند.

خصلت یک مؤمن واقعی

ــه  ــه درد دیگــران بی تفــاوت باشــد، همــان طــور ک ــد نســبت ب مؤمــن نمی توان
ســلول ها و اعضــای بــدن نســبت بــه درد یکدیگــر بی تفــاوت نیســتند؛ زیــرا پیونــد 

واقعــی بین شــان آن هــا را نســبت بــه هــم مســئول کــرده اســت.
پیامبر خداa فرمودند: 

َســد  ــُل الجَ ِهــم َو َتَعاُطِفِهــم َو َتَراُحِمِهــم َمَث ــ�خَ ِفــی َتَواّدِ ــُل امُلؤِمِن »َمَث
ــی«؛2 ّمَ ــَهرِ َواْلُ َســِد ِبالّسَ ــُه َســاِئُر الجَ ــُه َشــیٌء َتَداَعــی َل ِإَذا اْشــَتَکی ِمْن
َمَثــل مؤمنــان در پیونــد، دوســتی، محبــت، رحــم و عاطفــه ]اهمیــت دادن بــه 
سرنوشت یکدیگر[ َمَثل یک پیکر زنده است، هرگاه عضوی از آن دردمند 

شــود، دیگــر اعضــا بــا بی خوابــی و تــب بــا آن عضــو هــم دردی می کننــد.

1. حشر، 9.
2. مسند احمد بن حنبل, ج4, ص270 و فتح الباری, ج10, ص551.
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gپیوند بین مؤمنان، جلوه سنخیت با امام

ایــن ســنخیت و پیونــد جســمی در واقــع جلــوه ای از ســنخیت و پیونــدی اســت 
کــه بیــن مؤمنــان و امــاِم حــق برقــرار اســت. روایــات  زیــادی داریــم کســانی که در 
جبهــه حــق و تحــت والیــت حــق هســتند، بــا ولــی اهلل و حجــت الهــی ســنخیت 

خاصــی دارنــد.
 fزمــان امــام  ســرداب  وارد  ســامرا  در  شــبی  طــاووس می  گویــد:  بــن  ســید 
شــدم، صــدای ملکوتــی امــام را در حــال مناجــات بــا خالــق یکتــا شــنیدم کــه 

می فرمودنــد: 
»الّلُهــّمَ ِإّنَ شــیَعَتنا ِمّنــا ُخِلُقــوا ِمــْن فاِضــل طیَنِتنــا َو َعِجُنــوا ِبمــاِء 
نــا َو  ُنــوِب مــا َفَعُلــوُه ِإّتــکااًل َعلــی ُحّبَ

ُ
ــْم ِمــَن الّذ ِوالَیِتنــا، الّلُهــّمَ اْغِفــْر َلُ

ــّیاِت ِإْکرامًا  ْقَتَرُفــوُه ِمــَن الّسَ
َ
ِوالِئنــا َيــْوَم اْلِقیاَمــِه، َو ال ُتوأِخْذُهــْم ِبمــا أ

َفــْت َمَوازیُنُهــُم 
َ

ْعداِئنــا َفــِإْن َخّف
َ
ِهــْم َيــْوَم اْلِقیاَمــِه ُمقاِبــَل أ َلنــا َو ال ُتقاّصَ

ْلهــا ِبفاِضــِل َحَســناِتنا«؛1
َ

َفَثّق
پــروردگارا! شــیعیان مــا از مــا هســتند، از زیــادی ِگِل مــا خلــق شــده اند 
و بــه آب والیــت مــا عجین گشــته  اند، خدایــا! آنهــا را بیامرز و گناهان شــان 
را عفــو فرمــا. پــروردگارا، آنهــا را روز قیامــت در مقابــل چشــم دشــمنان ما 
ــان  ــتر و حسنات ش ــان بیش ــزان گناهان ش ــه می ــا، چنانچ ــذه مفرم مؤاخ

کــم اســت، از اعمــال مــن بــردار و بــه حســنات آنهــا بیافــزای.
امام صادقg فرمودند: 

ْزِنَنا«؛2 َزُنوَن ِلُ »َیْفَرُحوَن ِلَفَرِحَنا، َو َیْ
امــام معصــوم هــم متقابــاًل نســبت بــه شــیعیانش همیــن طــور اســت و بــا خوشــی 

آن هــا خشــنود و بــا ناخوشــی آن هــا محــزون و ناخــوش می گــردد.
ــب داشــتم. در  ــد: روز جمعــه ای ت ــرg می گوی ــه از اصحــاب حضــرت امی رمیل
مســجد و در نمــاز جمعــه حضــرت نشســته بــودم و در عیــن تحمــل درد ناشــی 
از تــب، نمــاز را تمــام کــردم و بــا امــام از مســجد بیــرون رفتیــم. حضــرت از مــن 
ســؤال کــرد چــه مشــکلی داشــتی؟ عــرض کــردم تــب داشــتم کــه در بیــن خطبه ها 

شــدت پیــدا کــرد و درد می کشــیدم. امیــر مؤمنــانg فرمودنــد:

1. بحار األنوار، ج53، ص302.
2. خصال، ج2، ص635، ح10.
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ــُزُن   َمِرْضَنــا ِبَمَرِضــِه، َو ال َیْ
َ

»َیــا ُرَمْیَلــُة! َلْیــَس ِمــْن ُمْؤِمــٍن َیْمــَرُض ِإاّل
ْزِنــه ...«؛1  ــا ِبُ

َ
 َحِزّن

َ
ِإاّل

هــم  مــا  مگــر  شــود،  مریــض  کــه  نیســت  مؤمنــی  هیــچ  رمیلــه!  ای 
ــزون  ــم مح ــا ه ــه م ــر اين ک ــود، مگ ــزون نمی ش ــویم و مح ــض می ش مری

. می شــویم... 
بنابــر ایــن پیونــد بیــن ولــّی خــدا و مؤمنــان بســیار قوی تــر و عمیق تــر از رابطــه پــدر و 

فرزند اســت.
ــّی خــدا، بیــن خــود  ــان و ول حــال جلــوه و شــعاعی از ایــن ســنخیت بیــن مؤمن
مؤمنــان هــم برقــرار اســت و آن هــا هــم از غــم و انــدوه، یــا خوشــی و ســرور 
یکدیگــر متأثــر و خشــنود می شــوند؛ یعنــی نــور والیــت ماننــد رشــته و نــخ 
تســبیحی، اهــل والیــت را بــه هــم پیونــد داده و یــک هویــت واحــد بــه آن هــا 
بخشــیده اســت، پیونــدی ایمانــی و والیــی کــه پیونــدی واقعــی و اصیــل اســت.

پیوند بین مؤمنان، منشأ حقوق بین آن ها

ــان اســت  ــن مؤمن ــد حقیقــی منشــأ و اســاس حقــوق بی ــن ســنخیت و پیون همی
کــه مقــّدم بــر حقــوق خانوادگــی و فامیلــی و شــهروندی و جغرافیایــی  اســت.و 
بــر همیــن اســاس اگــر کســی حقــوق دیگــران را رعایــت کنــد، ایمــان و والیتــش 
تقویــت؛ و اگــر ظلــم و تعــّدی کنــد، تضعیــف می شــود؛ چــرا کــه احتــرام بــه 
مؤمنــان و رعایــت حقــوق آن هــا، احتــرام بــه آن والیتــی اســت کــه آن هــا را بــه 
یکدیگــر پیونــد داده اســت و ظلــم بــه آن هــا، ظلــم و بی احترامــی بــه آن والیــت 
اســت. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه اگــر بــاور کنیــم، نگاه مــان بــه یکدیگــر 
و حقــوق و وظایفــی کــه در قبــال یکدیگــر داریــم، بــه گونــه دیگری خواهد شــد.

ــی بــن خنیــس کــه از اصحــاب خــوب امــام صــادقg بــود، نقــل شــده 
ّ
از معل

اســت کــه از حضــرت پرســید: حــق یــک مســلمان بــر مســلمان دیگــر چیســت؟ 
حضــرت فرمودنــد: 

َع   َو ُهــَو َعَلْیِه َواِجــٌب، ِإْن َضّیَ
َ

 ِإاّل
ٌ

»َســْبُع ُحُقــوٍق َواِجَبــاٍت َمــا ِمْنُهــّنَ َحــّق
ِمْنَهــا َشــْیئًا َخــَرَج ِمْن ِوالَیــِة اهَّلِل َو َطاَعِته...«؛ 

1. بصائر الدرجات، ج1، ص260، ح1.
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ــا را  ــی آنه ــر کس ــوده و اگ ــب ب ــه واج ــه هم ــب دارد ک ــق واج ــت ح هف
ضایــع کنــد و فرامــوش نمایــد، از والیــت و طاعــت خــدا خــارج شــده و نزد 

خداونــد بهــره ای ندارد.
اگــر یکــی از ایــن حقــوق را ضایــع کــرد )بــه انــدازه همیــن ظلــم( از والیــت خــدا 
و طاعــت او خــارج می شــود. )بعــد امــام بــه ایــن حقــوق هفت گانــه اشــاره 

می کننــد و در پایــان می فرماینــد:   
»َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َوَصْلَت َوالَیَتَك ِبَوالَیِتِه َو َوالَیَتُه ِبَوالَیِتَك«؛1

وقتــی ایــن حقــوق را ادا کــردی والیــت و دوســتی خــودت بــا او و والیــت و 
دوســتی او با خودت را محکــم کرده ای. 

در حدیــث دیگــری مشــابه بــه همیــن حدیــث، )کــه شــاید همیــن حدیــث بــه 
ــی بــن خنیــس فرمودنــد: 

ّ
بیانــی دیگــر باشــد( حضــرت بــه معل

 
َ

ــّز ــِة اهَّلِل َع ــا ِبَوالَی ــا َو َوالَیَتَن ــَك ِبَوالَیِتَن ــَت َوالَیَت ــَك َوَصْل ــَت َذِل ــِإَذا َفَعْل »َف
«؛2

َ
َو َجــّل

وقتــی ایــن حقــوق را ادا کــردی، والیــت خودت بــا ما و والیــت ما بــا خدا را 
کرده ای.  مستحکم 

wنحوه خرید کردن آیت اهَّلل قاضی

یکــی از شــاگردان مرحــوم آیــت اهلل آقــای ســید علــی قاضــی می گویــد: بــرای خریــد 
میــوه و ســبزی بــا ایشــان بــه بــازار حویــش نجــف رفتــه بودیــم. دیدم آقــا میوه های 
زیــر بــار کــه کمــی پالســیده تر و لهیده تــر اســت را برداشــت و در کیســه گذاشــت، 
هنــگام خریــد کاهــو هــم کاهویــی کــه برگ هــای زردتر و پالســیده تر داشــتند را جدا 
کــرد و بعــد از وزن کــردن پــول آن را حســاب کــرد و از مغــازه بیــرون آمدیــم. گفتــم: 
ــار هســت را  آقــا! همــه وقتــی میــوه می خرنــد، ایــن میوه هــای خــوب کــه روی ب
جــدا می کننــد نــه آن لــه شــده های زیــر بــار، در خریــد کاهــو هــم برگ هــای پالســیده 

و زرد را دور می ریزنــد، چــرا شــما کارتــان بــر عکــس بــود؟
فرمود:

 نــه آن میوه هــای لیــده خــراب و فاســد بودنــد و نــه ايــن کاهوهــا، اين هــا 

1. کافی، ج2، ص169، ح2.
2. همان، ص174، ح14.
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وریــم، اگــر قــرار باشــد کــه  کمــی پاســیده بودنــد کــه مــا می توانیــم بخ
همــه مــا خوب هــا را جــدا کنیــم و آن لیده هــا و پاســیده ها بــرای ايــن 

میوه فــروش بمانــد، او ضــرر می کنــد و ورشکســت می شــود.
دیــدم رعایــت حــال آن میوه فــروش را می کنــد کــه دیگــران توجهــی بــه او ندارنــد 
ــن یکــی از همــان  ــرای او هــم می پســندد. ای ــرای خــود می پســندد ب و آن چــه ب

ــی بــن خنیــس فرمودنــد: 
ّ
هفــت حقــی اســت کــه امــام صــادقg بــه معل

ــا  ــُه َم ــّبُ ِلَنْفِســَك، َو َتْکــَرَه َل ــا ُتِ ــُه َم ــّبَ َل ْن ُتِ
َ
ــا أ ــّقٍ ِمْنَه ْیَســُر َح

َ
»أ

َتْکَرُهــُه ِلَنْفِســك «؛1
ســاده ترین از آن هفــت حــق ایــن اســت کــه آن چــه بــرای خودت دوســت 
ــاش و آن چــه خــود نمی پســندی،  ــرای او هــم دوســت داشــته ب داری، ب

بــرای او هــم نپســند. 

اخالق مادی، اخالقی بدون ضمانت

 بــاور بــه این کــه مؤمنــان باهــم ســنخیت دارنــد، از هــم هســتند و رعایــت حــال 
یکدیگــر را می کننــد، پیوندهــای مؤمنانــه والیــت و ایمــان را مســتحکم می کنــد، 
دیگــر حتــی در خلوت هــا هــم مؤمنــان بــه یکدیگــر خیانــت نمی کننــد و ضمانــت 
بزرگــی در رعایــت حقــوق اخالقــی بین شــان ایجــاد می گــردد. برخــالف اخــالق 
مــادی کــه فقــط تــا جایــی تضمیــن شــده اســت کــه بدانــم چشــم ناظر من اســت 
و دوربینــی دارد کارهایــم را ضبــط می کنــد و گرنــه در خلوت هــا دیگــر تضمینــی 

بــر خیانت نیســت.
از راســل فیلســوف انگلیســی قــرن بیســتم جملــه ای در رعایــت اخــالق و حقــوق 
شــهروندان نقــل شــده اســت بــا ایــن مضمــون کــه: »مــن گوســاله همســایه ام را 

نمــی دزدم؛ چــون می ترســم او بیایــد گاو مــرا بــدزدد«.
مرحــوم شــهید مطهــری در کتــاب تعلیــم و تربیــت در اســالم ایــن را از کتــاب 
لــذات فلســفه ویــل دورانــت نقــل می کنــد. بعــد قضیــه ای را در تأییــد ایــن نــوع 

اخــالق نقــل کــرده اســت کــه یکــی از دوستانشــان می گفــت: 
اوایــل کــه مــا در اداره اســتخدام شــده بودیــم، مصــادف بــا مــاه رمضــان بــود. 

1. کافی، ج2، ص169، ح2.
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جلس��ه دوم: حمله و هجوم ش��یطان به پیوندهای مؤمنان

صبــح کــه بــه اداره رفتیــم یکــی از همــکاران گفــت: مــن اخــالق بــدی دارم، 
وقتــی روزه می گیــرم، خیلــی عصبانــی می شــوم و حــال خــودم را نمی فهمــم. 
ممکــن اســت حرفــی بزنــم یــا فحشــی بدهــم کــه شــما ناراحــت شــوید. خالصــه 
چــون روزه هســتم و حالــم ایــن طــور اســت،  دســت خــودم نیســت، ببخشــید. 
ــرد  ــن روز اول می خواهــد زهرچشــم بگی ــد و همی ــد شــرطی می کن ــدم ب مــن دی
 اخــالق مــن هــم 

ً
و بــه قــول معــروف گربــه را دم حجلــه بکشــد. گفتــم: اتفاقــا

همیــن طــور اســت و تــازه بدتــر هــم هســت. مــن طــوری عصبانــی می شــوم کــه 
بی اختیــار بلنــد می شــوم و بــه کلــه آن کســی کــه مــن را عصبانــی کــرده اســت، 
می زنــم. طــرف فکــری کــرد و گفــت: اوه، پــس بایــد مواظــب هــم باشــیم تــا از 

ایــن کارهــا نکنیــم.
حــرف راســل هــم ایــن اســت کــه بداخالقــی نکــن، تــا بــا تــو بداخالقــی نکننــد. 

دزدی نکــن تــا از تــو ندزدنــد، دروغ نگــو تــا بــه تــو دروغ نگوینــد و... .
در ایــن نظریــه کــه بــر اســاس منافــع فــردی اســت و قداســتی در آن نیســت و بــا 
یــک محاســبه بــه ظاهــر عقالنــی اســاس رعایــت حقــوق را حفــظ راحتــی و منافــع 
ــه  ــد ک ــت می کن ــا جایــی دیگــری را رعای ــرار داده اســت، هــر کســی ت شــخصی ق
منافــع خــودش بــه خطــر نیفتــد، )مثــل کســی کــه زورش بــا همســایه یکــی باشــد 
ــا از او ضعیف تــر باشــد؛ چــون می ترســد همســایه اش بیایــد گاو او را ببــرد او  و ی
هــم رعایــت می کنــد و گوســاله همســایه را نمــی دزدد.( امــا وقتــی مطمئــن باشــد 
کــه منافعــش بــه خطــر نمی افتــد، )مثــل جایــی کــه در خلــوت اســت و کســی 
از کارش خبــر نــدارد یــا زور و قدرتــش زیــاد اســت و اگــر هــم کســی خبــر پیــدا 
کــرد، نمی توانــد منافعــش  را بــه خطــر بینــدازد( دیگــر تضمینــی بر اخالقــی زندگی 
کردنــش نیســت. )همیــن رفتــاری کــه در قدرت هــای ســلطه گر جهــان نســبت بــه 

کشــورهای ضعیــف می بینیــم(؛1
امــا آن چــه در اخــالق دینــی ارائــه شــده، بســیار عمیق تــر و مقدس تــر اســت؛ 
چــرا کــه اصــل و اســاس اخــالق و رعایــت حقــوق، ایمــان و والیــت و حفــظ و 
اســتحکام آن اســت کــه در هــر شــرایطی ایــن اصــل برقــرار اســت،چه هنگامــی 
کــه قــوی باشــی و چــه هنگامــی کــه ضعیــف باشــی، چــه در خلــوت و چــه در 

1. تعلیم و تربیت در اسالم، ص113.
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ــان باعــث  جلــوت، در هــر صــورت رعایــت حقــوق دیگــران بــه خصــوص مؤمن
تحکیــم ایمــان و والیــت حــق می گــردد.

 بــه آن هــا کــه قوی ترنــد، نســبت بــه رعایــت حــال ضعفــا بیشــتر ســفارش 
ً
اتفاقــا

شــده اســت.

برادرت را خوشحال کن، خدا خوشحالت می کند

ــا!  ــرد: آق ــام صــادقg رســید و عــرض ک یکــی از کشــاورزان اهــواز خدمــت ام
ــوان  ــه ت ــی بســته اند ک ــر مــن مالیات ــدارم، ب ــی ن کشــاورز هســتم و درآمــد چندان
پرداخــت آن را نــدارم. حاکــم اهــواز از دوســتان و شــیعیان شماســت بــه او 
ســفارش کنیــد حــال مــرا مراعــات کنــد. حضــرت نامــه ای نوشــتند کــه یــک جملــه 

بیشــتر نبــود: 
َك اهَّلل «؛  َخاَك، َیُسّرَ

َ
ِحیِم، ُسّرَ أ ْحمِن الّرَ »ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

برادر دینی ات را خوشحال کن، خدا تو را خوشحال می کند. 
وقتــی کشــاورز نامــه حضــرت را بــه نــزد حاکــم آورد، آن را بوســید و بــر چشــم 

گذاشــت و پرســید حاجــت تــو چیســت؟
کشــاورز گفــت: مالیاتــی بــر مــن بســته شــده کــه تــوان پرداختــش را ندارم. پرســید 
چقــدر اســت؟ گفــت 10 هــزار درهــم. حاکــم گفــت دفتــر مالیات هــا را بیاورنــد 
و آن را  دیــد و گفــت: بــه جــای تــو مــن آن را می پــردازم. ســپس گفــت: مالیــات 
ــا  ــردازی. بعــد پرســید: آی ــو بپ ــردازم، نمی خواهــد ت ــو را هــم می پ ــده ت ســال آین
خوشــحال شــدی؟ کشــاورز گفــت: بلــه فــدای تــو. حاکــم گفــت بــرای او مرکــب 
ــاز پرســید: خوشــحال شــدی؟ کشــاورز  ــد. ب ــه بدهن و خــادم و لباســی هــم هدی
گفــت: بلــه فــدای تــو. حاکــم گفــت: ایــن فــرش کــه رویش نشســته ای، بــه مرّکب 
نامــه موالیــم کــه بــر آن خوانــدی، بــرای خــودت بــردار. باز پرســید: آیا خوشــحال 
شــدی؟ )چــون امــام فرمــوده بــود: بــرادرت را خوشــحال کــن، بنابــر ایــن هــر 
خدمتــی کــه می کــرد، ســؤال می کــرد »َهــْل َســَرْرُتك ؟«؛ آیــا خوشــحالت کــردم؟(  

کشــاورز گفــت: بلــه فــدای تــو شــوم.
کشــاورز رفــت و بعدهــا خدمــت امــام صادقg رســید و داســتان حاکــم اهواز و 
خدمت هایــش را تعریــف کــرد. حضــرت خوشــحال شــدند. کشــاورز گفــت: آقــا! 
آیــا بــا ایــن کارهــای حاکــم خوشــحال شــدید؟ امــام فرمودنــد: »ِإی َو اهَّلِل، َلَقــْد 
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َســّرَ اهَّلَل َو َرُســوَلُه«؛1 بلــه، او خــدا و رســول خــدا را خوشــحال کــرد.

خدمتی شبانه از مرجع تقلیدی بزرگ

یکــی از طــالب کــه همســرش حاملــه و هنــگام وضــع حملــش فــرا رســیده بــود 
سراســیمه و شــبانه بــه درب منــزل مرجــع بــزرگ شــیعه در نجــف، آیــت اهلل 
کــرد. طلبــه   آمــد و در را بــاز 

ً
آخونــد خراســانی آمــد و در زد. آخونــد شــخصا

گفــت: آقــا! همســرم درد زایمــان دارد و وقــت وضــع حملــش هســت، احتیــاج 
بــه کمــک قابلــه ای داریــم کــه خادمــه منــزل شــما آدرس او را دارد، اگــر ممکــن 
اســت اجــازه بفرماییــد همــراه مــن بیایــد تــا بــه درب منــزل آن قابلــه برویــم مــن 

او را بــه منزلــم ببــرم.
آخونــد گفــت: خادمــه اآلن خــواب اســت، دیــر وقــت اســت، مــن خــودم آدرس 
آن قابلــه را بلــد هســتم، بــا تــو می آیــم. ســپس چــراغ فانــوس را در دســت گرفــت 
و بــا ایــن طلبــه کوچه هــای نجــف را طــی کردنــد و بــه منــزل آن قابلــه رفتنــد و او 
را بــه درب منــزل آن طلبــه بردنــد. آخونــد کنــاری نشســت تــا این کــه همســر آن 
طلبــه فــارغ شــد. ســپس پدرانــه تفّقــد و دل جویــی و کمکــی بــه آن طلبــه کــرده 

و بــه منــزل برگشــتند.
َخــاَك 

َ
ــّرَ أ ایــن وضعیــت یــک مؤمــن خالــص و رجــل الهــی اســت کــه از بــاب »ُس

َك اهَّلل « بــا وجــود کهولــت و مقــام مرجعیــت خــودش، این گونــه خدمتــی را  َیُســّرَ

کــه برایــش مقــدور اســت، نســبت بــه مؤمنــی دریــغ نمی کنــد و مقــام و منصــب 
ــع از خدمت گذاریــش نمی شــود.  علمــی و اجتماعــی او مان

حقوق غیر مسلمانان و حتی غیر انسان ها

البتــه الزم اســت ایــن نکتــه را هــم تذکــر دهیــم کــه در توصیه هــای دینــی فقــط 
ــه  ــد توصی ــی دارن ــی و والی ــه پیوندهــای ایمان ــان ک ــن مؤمن ــت حقــوق بی رعای
نشــده، بلکــه بقیــه انســان های غیــر مســلمان نیــز حقــوق انســانی دارنــد و خــود 

ــن انســان ها می شــود. ــودن، منشــأ حقــوق بی ــوع ب هم ن
حضرت امیرg در نامه  به مالک اشتر توصیه می فرمایند: 

1. کافی، ج2، ص190، ح9.
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مهربانــی بــه مــردم، دوســت داشــ�خ آنــان و لطــف در حــق ایشــان را شــعار 
دل و جانــت قــرار بــده. هماننــد حیوانــی درنــده و خون آشــام مبــاش کــه 

خوردن شــان را غنیمــت شــماری؛ چــرا کــه آنــان دو گروه انــد:
ْلق« ؛1  ا َنِظیٌر َلَك ِفی اْلخَ يِن، َو ِإّمَ ٌخ َلَك ِفی الّدِ

َ
ا أ »ِإّمَ

یــا بــرادر دینــی و هم کیشــان تــو هســتند و یــا در آفرینــش هماننــد تــو انســانند. از 
آن هــا خطاهــا و لغزش هایــی ســر خواهــد زد، پــس از عفــو و بخشــایش خــودت 
نصیب شــان ده؛ همــان گونــه کــه دوســت داری خداونــد تــو را ببخشــد و عفــو 
کنــد، حتــی حیوانــات و گیاهــان دارای حــق هســتند؛ چــرا کــه مخلوقــات الهــی 
هســتند. و تــا موجــب ضــرر و خســارت و اذیتــی نشــده اند، محترم انــد و نبایــد 

مــورد ایــذا و از بیــن رفتــن و نابــودی قــرار گیرنــد.
در کتــب فقهــی و روایــات مــا؛ به خصــوص در رســاله حقــوق امــام ســجادg بــه 

طــور مفصــل و بــا جزئیــات از حقــوق آن هــا یــاد شــده اســت.
امــا حقــوق مؤمنــان در جامعــه ایمانــی بســیار مــورد تأکیــد و عنایــت بیشــتر قــرار 
گرفتــه و بــه حفــظ پیوندهــا و روابــط مؤمنانــه توجــه خاصــی مبذول شــده اســت.

دو پیوند در مؤمنان، اصلی ترین نقطه هجوم

ــا گسســتن ایــن  ــه زدن و سســت کــردن ی از مهم تریــن نقشــه های شــیطان ضرب
پیوندهــا و روابــط بیــن مؤمنــان اســت و در بیــن ایــن پیوندهــا هــم دو پیونــد 

نقطــه اصلــی حمــالت دســتگاه ابلیــس می باشــد:
1( پیوندهای خانوادگی      

2( پیوند مؤمنان با ولّی جامعه
که ان شاءاهلل در این باره مباحثی در جلسات آینده تقدیم می گردد.

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص427، نامه 53.
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چکیده

بنابــر ایــن یکــی از مهم تریــن پیوندهــای مقــدس و محبــوب خــدا، کــه در اولویت 
هجــوم و حمــالت شــیطان و لشــکریان او در آخرالزمــان قــرار دارد، خانــواده و 
پیوند هــای خانوادگــی اســت. خانــواده محــل تربیــت نیــروی امیــن و صــادق 
بــرای دیــن خــدا و ولــّی خــدا می باشــد و اگــر دچــار آســیب و فروپاشــی یــا سســتی 

شــود، تبعــات منفــی آن بــه جامعــه ســرایت خواهــد کــرد.
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وضه جلســه دوم ر

روضه

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َنِبّیِ اهَّلِل  َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل الّسَ َالّسَ
َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َحِبیِب اهَّلِل الّسَ

َة  ْســِم  ُمْنَهَدّ ِس َناِحَلَة اْلجِ
ْ
أ َبَة الــَرّ ِبیَهــا ُمَعَصّ

َ
در روایــت نقــل شــده کــه َمــا َزاَلــْت َبْعَد أ

ْکــِن َباِکَیــَة اْلَعــْ�خِ ُمْحَتِرَقــَة اْلَقْلــِب ُیْغَشــی َعَلْیَها َســاَعًة َبْعَد َســاَعٍة«،بعد از  الُرّ

پــدر بزرگــوارش،  ایــن 75 روز یــا 95 روزی کــه حضــرت زهــراh زنــده بــود گریــان بــود، 

ــود. ارکان، ســتون های  ــِن« ارکان او شکســته ب ْک َة الّرُ ــّدَ هــر روز الغــر می شــد، »ُمْنَه

آدم اســت. شــما نــگاه کنیــد وقتــی از زمیــن می خواهیــد بلنــد شــوید بــه کجاهــا تکیــه 

می دهیــد؟ بازوهــا و ایــن پهلوهایتــان. فشــار ایــن جاهــا می آیــد. ایــن پــر و بــال حضــرت 

زهــراh شکســته بــود، نمی توانســت بلنــد شــود. هیجــده ســالش بیشــتر نبــود، امــا ایــن 

شــکلی بــود. مــن یــادم نمــی رود یکــی از رفقــا، ســید بزرگــواری اســت،  ایشــان چنــد ســال 

ــر از دســت، یکــی  ــود. حــاال غی ــود، دنــده اش شکســته ب قبــل تصــادف شــدید کــرده ب

کــه مــن نفــس می کشــیدم  از اســتخوان های دنــده اش هــم شکســته بــود. می گفــت 

تمــام بدنــم تیــر می کشــید. دکتــر بــه مــن می گفــت کــه حــاج آقــا نفــس عمیــق بکــش، 

کــه یــک  ایــن  بــا  کنــد، می گفــت تمــام بدنــم تیــر می کشــد.  می خواســت معاینــه 

اســتخوان ســینه ام آســیب دیــده بــود بــا ایــن مســکن های قــوی کــه مصــرف می کــردم؛ 

شــب نمی توانســتم بخوابــم. 

حــاال حــال حضــرت زهــرا را ببینیــد. آن وقــت مــادر اهل بیــتb شــب وقتی می خواســت 

کــه  بخوابــد، بــه پهلــو هــم نمی توانســت بخوابــد؛ اصــاًل نمی دانــم ایــن چنــد روزی 

حضــرت زهــراh مجــروح بــود چــه شــکلی می خوابیــد؟ پهلــوی شکســته! درد پاهــا! 

عزیــز از دســت داده هــا خــوب می داننــد وقتــی انســان زیــاد گریــه می کنــد درد چشــم ها 

از یــک طــرف ســردرد هــم از طــرف دیگــر امــان آدم را می ُبــرد؛ ببینیــد زهــرای اطهــر کــه 

کل یــوم اشــک می ریخــت چــه دردی را تحمــل می کــرد.

ْســم « هــر روز الغرتــر... در روایــات دارد کــه آن آخریــن لحظاتــی کــه  » َناِحَلــَة اْلجِ
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یــک  َیــاِل«  »کانــت َکاْلخَ بگــذارد  قبــر  را می خواســت در  او   gامیرالمؤمنیــن

شــبحی از حضــرت زهــراh بیشــتر باقــی نمانــده بــود. یعنــی یــک پوســت و اســتخوان، 

ــر گذاشــت.  یــک شــبح کــه امیرالمؤمنیــنg مثــل یــک بچــه بغلــش کــرد و در قب

ِجْســم بــود ولــی بــه هــر حــال جســمی داشــت. امــا فرزنــد 
ْ
 ال

َ
ــة

َ
حضــرت زهــراh َناِحل

مطهــرش امــام حســینg در کربــال جســمی هــم برایــش نمانــد و زیر ســم اســبان له شــد. 

یــر پیرهنش   تنشلبــاس کهنــه بپوشــید ز ز  نیاورد  برون  منش  بد  که خصم 
 تنی نماند که جامه به تن کنند یا کفنش لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور

صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل و رحمت اهلل و برکاته.
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در مجلــس قبــل عــرض شــد یکــی از مهم تریــن پیوندهــای مقــدس و محبــوب 
خــدا کــه در اولویــت هجــوم و حمــالت شــیطان و جنــود او در آخرالزمــان قــرار 
دارد، خانــواده و پیوند هــای خانوادگــی اســت.جایی کــه محــل تربیــت ســرباز 
بــرای دیــن خــدا و ولــّی خــدا می باشــد و اگــر آســیب ببینــد و دچــار فروپاشــی یــا 

سســتی شــود، تربیــت بــه جامعــه منتقــل نخواهــد شــد. 

پروتکل های صهیونیسم برای خانواده ها

بی جهــت نیســت کــه در پروتکل هــا و دســتور العمل های صهیونیســت ها فروپاشــی 
خانواده هــای غیــر یهــود بــه طــور ویــژه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

در پروتــکل دهــم آمــده اســت: اهمیــت خانــواده و نقــش تربیتــی آن را از بیــن 
 
ً
ــا ــرا تــوده مــردم صرف می بریــم و اجــازه اظهــار وجــود بــه کســی نمی دهیــم؛ زی

بایــد بــه وســیله مــا اداره شــوند.
در پروتکلــی دیگــر آمــده اســت: بچه هــای غیــر یهــود را از خانه هــا بــه خیابان هــا، 
و  عفــت  جــاده  از  را  آن هــا  و  می کشــانیم  عّیاشــی  محل هــای  و  عشــرت کده ها 

می ســازیم. منحــرف  پاک دامنــی 
 خیلــی نمی فهمیدیــم ایــن کــه بچه هــا را از خانه ها بــه قهوه خانه ها 

ً
شــاید ســابقا

بکشــید یعنــی چــه، ولــی األن کامــاًل می فهمیــم بچــه ای کــه اهــل خانــه نباشــد، 

تحکیم پیوندهای مقدس 
هجوم ابلیس به پیوندهای خانوادگی

جلسه
سّوم
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اهــل خیابــان و قهوه خانــه باشــد، می توانــد در خدمــت شــیطان قــرار گیــرد.

فضای مجازی موجب دوری اعضای خانواده

حــال دیگــر نیــازی نیســت بچه هــا بــه خیابان هــا بیاینــد، فضــای مجــازی کاری 
کــرده کــه در همــان خانــه اعضــای خانــواده از هــم دور شــده اند، بــرای پــدر 
و مــادر رقبــای تربیتــی پیــدا شــده اســت، ماهواره هــا، ابزارهــای تکنولــوژی، 
اینترنــت، شــبکه های اجتماعــی اعضــای خانــواده را از هــم دور کــرده اســت؛ 
طــوری کــه همــراه اوِل فرزنــدان مــا، بــه جــای پــدر و مــادر و خواهــر، کامپیوتــر 
و موبایــل اســت، بــا آن می خوابنــد و بــا آن بیــدار می شــوند. )دشــمن دیگــر ســر 

مرزهــا بــا مــا نمی جنگــد، درون خانه هــا وارد شــده اســت.(
میانگین مصاحبت افراد خانواده به حدود 15 دقیقه رسیده است.1

البتــه ایــن هشــدار برخــی جامعه شناســان در چنــد ســال قبــل بــود، شــاید اآلن بــه 
کمتــر از ایــن مقــدار هم رســیده باشــد.

کاریکاتــوری در برخــی مجــالت می دیــدم از یــک زن و شــوهر، کــه هــر کــدام 
بــر روی صندلــی، پشــت بــه هــم چســبیده نشســته بودنــد و بــا لب تــاپ خــود، 
مشــغول چــت بــا کــس دیگــری بودنــد. در کنــار هــم، ولــی دور از هــم. بــه قــول 

ســعدی:
شنیده ای غایب  و  حاضر  حدیث  من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز 

نــه فقــط دل مــان، بلکــه ســرمان جــای دیگــر اســت. 5 نفــر در خانــه کنــار هــم 
هســتند، هــر کــدام سرشــان در گوشــی مشــغول اســت.

آسیب های خانواده  در آخرالزمان

ایــن یکــی از بزرگ تریــن حمــالت شــیطان در آخرالزمــان اســت. شــما روایــات 
مالحــم، فتــن، آشــوب ها و آســیب های آخرالزمــان را وقتــی دنبــال می کنیــد 
بخــش وســیعی از آن هــا معطــوف بــه آســیب های خانوادگــی و فامیلــی اســت:

ْیَت اْلُعُقوَق َقْد َظَهَر«؛2 
َ
»َرأ

1. روزنامه دنیای اقتصاد، 94/12/9.
2. کافی، ج8، ص41، ح7.
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عــاق شــدن و نارضایتــی و بی حرمتــی فرزنــدان بــه والدیــن و بــه عکــس ظلــم 
ــاد می شــود. ــدان زی ــه فرزن ــن ب والدی

»َو اْستُِخفَّ ِبالَْوالَِدیْن« ؛1 

حرمت پدر و مادر سبک شمرده می شود.

ــَرُح  ــِه َو َیْف ــی َواِلَدْی ــو َعَل ــِه َو َیْدُع ِبی
َ
ــی أ ــِری َعَل ــِل َیْفَت ُج ــَن الّرَ ــَت اْب ْی

َ
»َرأ

ِبَمْوِتِهَمــا«؛2 
فرزنــد بــه پــدرش تهمــت می زنــد، پــدر و مــادرش را نفريــن می کنــد و از 

مــرگ آن هــا مســرور می شــود.
اق« ؛3  »ِإَذا َکُثر الّطَ

طاق و جدايی در خانواده ها زیاد می شود. 

»تظّلکــم فتنــة کقطــع اللیــل املظلــم ال يبقــی بیــت مــن بیــوت 
املســلم�خ بــ�خ املشــرق و املغــرب إاّل دخلتــه «؛4

در آن زمــان فتنه هــا چونــان پاره هــای شــِب تاریــک شــما را فــرا می گیرنــد و 
هیــچ خانــه ای از مســلمانان، در شــرق و غــرب عالــم نمی مانــد، مگــر ايــن 

کــه فتنه هــا در آن داخــل می شــود.

َکُلــوا َو َمــا 
َ
ُهــْم ُبُطوُنُهــْم  َو ُفُروُجُهــْم  ال ُيَباُلــوَن ِبَمــا أ ــاَس َهّمُ

َ
ْیــَت  الّن

َ
»َرأ

َنَکُحــوا«؛5
هــّم و غــم مــردم بــه ســیر کــردن شــکم و رســیدگی بــه شهوت شــان 
می خورنــد  آن چــه  کــه  نمی دهنــد  اهمیــت  دیگــر  می شــود،  خاصــه 
ــ�خ  ــود را تأم ــی خ ــز جنس ــه غرائ ــه چگون ــرام؛ و اين ک ــا ح ــت ی ــال اس ح

می کننــد.
َساَء«؛6  ْجَن  الّنِ َساَء َیَتَزّوَ ْیَت الّنِ

َ
»َرأ

زنان با زنان ازدواج می کنند.
َساء«؛7 َساُء ِبالّنِ َجاِل َو الّنِ َجاُل ِبالّرِ ْیَت اْلِفْسَق َقْد َظَهَر َو اْکَتَفی الّرِ

َ
»َو َرأ

1. همان.

2. همان.
3. منتخب األثر، ص433 و الزام الناصب، ص182.

4. مالحم و فتن، ص38.
5. کافی، ج8، ص42، ح7.

6.همان، ص38، ح7.
7.همان.
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فســق آشــکار می شــود بــه گونــه ای کــه مــردان بــه مــردان و زنــان بــه 
می کننــد. اکتفــا  زنان]هم جنس گرايــی[ 

َجال«؛1  َساُء ِبالّرِ َساِء َو الّنِ َجاُل ِبالّنِ »ِإَذا ُتْشِبُه الّرِ
هنگامــی کــه مــردان خــود را شــبیه زنــان و زنــان خــود را شــبیه مــردان 

می ســازند. 

َة َتْقَهــُر َزْوَجَهــا َو َتْعَمــُل َمــا ال َیْشــَتِهی  و ال ینفــق علیــه 
َ
ــْرأ ْیــَت امْلَ

َ
»ِإَذا َرأ

مــن کســبها«؛2  
او  آن چــه  و  می کنــد  رفتــار  همســرش  بــا  خشــونت  بــا  زن  هنــگام  آن 
ــام می دهــد و از درآمــد شــخصی خــود بــه شــوهرش  نمی خواهــد را انج

نمی کنــد.  انفــاق 
ْرَحام «؛3  

َ
ُعوا ال »ِإَذا َقّطَ

رحم و خویشاوندی قطع می شود. 
ایــن روایــت و ده هــا روایــت شــبیه این هــا کــه بیان گــر آســیب های خانوادگــی 
در آخرالزمــان اســت، نشــان از حملــه ســنگین شــیطان و دســتگاه ابلیــس در 

آخرالزمــان بــه خانواده هــا و پیوندهــای خانوادگــی و فامیلــی اســت.

فروپاشی خانواده در غرب

همان اتفاقی که در غرب افتاد و خانواده دچار بحران و فروپاشی شد.
کشــاندن زن بــه بیــرون از خانــه افــراط  آن قــدر بــا بهانه هــای مختلــف در 
ــادری و  ــه داری، همســرداری، م ــردن نقــش خان ــگ ک ــدر در کم رن ــد، آن ق کردن
تربیــت فرزنــد افــراط کردنــد، آن قــدر در روابــط آزاد و افســار گســیخته، تــا حــد 
خیانــت همســران بــه یکدیگــر افــراط کردنــد کــه دیگــر بــرای خانــواده حرمتــی 
نمانــد. محــور تربیــت و آرامــش بــودن بــرای زن و غیــرت و حفــظ نامــوس بــرای 
مــرد ارزش خــود را از دســت داد، خانــه در حــد یــک خوابــگاه تنــّزل پیــدا کــرد 
و روابــط عاطفــی و صمیمــی بیــن اعضــای خانــواده و فامیــل بــا کوچــک شــدن 
خانواده هــا بــه کمتریــن حــد رســید و بــه تدریــج شــکل و ســاختار و ســبک زندگــی 

1. کمال الدین، ج1، ص331، ح16.
2. بشارة اإلسالم، ص133.

3. کافی، ج2، ص374، ح2.
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خانوادگــی و حتــی تعریف شــان از خانــواده عــوض شــد.

تغییر معنای خانواده در غرب 

 جایــی نیســت کــه زن و مــردی بــا عقــد قانونــی در 
ً
اآلن دیگــر خانــواده صرفــا

کنــار هــم قــرار گرفتــه باشــند، خانــواده شــامل پیونــد دو زن یــا دو مــرد هــم 
می شــود. 

تشــکیل خانواده هــای هم جنــس در بســیاری از کشــورهای اروپایــی و ایالت هــای 
آمریکا قانونی اســت و عقد هم جنس ها رســمیت دارد و در کلیســا ثبت می شــود.

کودک هم می شود  خانواده شامل یک زن و یک 

کــه پــدر بچــه نامعلــوم اســت. مرکــز مطالعــات  خانواده هــای تــک والــدی 
و  بین المللــی  مرکــز  دو   )STI( اجتماعــی  روندهــای  مرکــز  و   )IFS( خانــواده 
رســمی هســتند کــه ذیــل مراکــز مربــوط بــه ســازمان ملــل فعالیــت کــرده و هــر 
ســاله گزارشــی در خصــوص رونــد و وضعیــت نهــاد خانــواده و مســایل حــول 
ــن گــزارش  ــد. بخشــی از ای ــواده منتشــر می کنن ــب نقشــه جهانــی خان آن در قال
ســاالنه، اختصــاص بــه آمارهــای رســمی دربــاره میــزان تولدهــای کــودکان و افــراد 
نامشــروع دارد. در گــزارش ســال 2015 ایــن مرکــز در خصــوص آمــار رســمی میــزان 
ــد کــودکان و افــراد نامشــروع کــه از ســال 1998 تــا 2014 را بررســی کــرده،  تول

آمــده اســت:
در  درصــد،  مکزیــك 55  در  درصــد،  ســوئد 54  در  درصــد،  فرانســه 57  در 
انگلســتان 48 درصــد، در آمریــکا 41 درصــد و در کانــادا 33 درصــد فرزندانــی 
کــه متولــد می شــوند، نامشــروع هســتند،1 یعنــی بیــش از یــک ســوم و در برخــی 
کشــورها بیــش از نیمــی از بچه هایــی کــه بــه دنیــا می آینــد؛ نامشــروع هســتند.
ــواده شــامل  ــا ازدواج ســفید هــم تشــکیل خانــواده می دهنــد. ایــن خان حتــی ب
کــه بــدون عقــد و ازدواج و هیــچ تعهــد شــرعی و  زندگــی  زوجینــی می شــود 
قانونــی مدتــی باهــم زیــر یــک ســقف زندگــی می کننــد و هــر وقــت هــم خواســتند 

از یکدیگــر جــدا می شــوند.

1. خبرگزاری تسنیم، تاریخ 1395/9/1.
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همــه ایــن  مــوارد را »خانــواده« نــام نهاده انــد و فقــط ازدواج انســان بــا حیــوان 
مانــده اســت کــه آن را نیــز قســمی از ازدواج و تشــکیل خانــواده بشــمرند. 

 اتفــاق افتــاده و حتــی 
ً
بــرای ایــن کــه ببینیــد ایــن مطالــب تخّیلــی نیســت و واقعــا

ترویــج می شــود، اســتیکرهای خانــواده در برخــی موبایل هــا را ببینیــد کــه همــه 
کشــیده و  اقســام خانواده هــای مذکــور در آن بــا ایــن شــکلک ها بــه تصویــر 

می شــود. عادی ســازی 
یکــی از اهــداف ســند 2030 کــه ســازمان ملــل بــه عنــوان همسان ســازی فرهنگــی 
بــرای تغییــر ســبک زندگــی کشــورهایی مثــل مــا تنظیــم کــرده و دفاتــر ســازمان 
ملــل در ایــران بــه صــورت پنهــان درصــدد اجــرای آن بودنــد و متأســفانه برخــی 
مســئولین هــم آن را امضــا کــرده و مدافــع آن بودنــد و رهبــر معظــم انقــالب 

جلــوی آن را گرفتنــد. 
اهــداف هفده گانــه ســند 2030 بــرای توســعه پایــدار، بــرای تنظیــم و تحکیــم 
خانــواده بــود، البتــه خانــواده نــه بــه معنایــی که ما می شناســیم، بلکه با تعریفی 
ــردد، و  ــه شــامل خانواده هــای هم جنــس هــم می گ ــد ک ــه خودشــان از آن دارن ک

معتقدنــد ایــن نــوع خانواده هــا نیــز بایــد بــه رســمیت شــناخته شــوند.

هشدار قرآن و اهلبیتb در حفظ خانواده

شــیطان بــا تمــام قــوا بــه دنبــال آن اســت کــه بالیــی کــه بــر ســر خانــواده در غــرب 
آورده را در کشــورهای اســالمی؛ به خصــوص در ایــران اســالمی بــر ســر مــا درآورد، 

ایــن جاســت کــه قــرآن هشــدار می دهــد: 
ــاُس 

َ
ْهلیُکــْم نــارًا َوُقوُدَهــا الّن

َ
ْنُفَســُکْم َو أ

َ
ذيــَن آَمُنــوا ُقــوا أ

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
یــا أ

جــاَرُة...؛1  َو اْلِ
ــش  ــش را از آت ــواده خوی ــود و خان ــد! خ ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
جهنــم و عــذاب الهــی، کــه هیــزم آن خــود انســان ها و ســنگ ها 

ــد. ــه داری ــتند، دور نگ هس
در   bاهل بیــت فتنه انگیــزی  و  خطرخیــز  دوران  چنیــن  در 
ــر حفــظ نظــام  ــز ب ــر چی ســخنان شــفابخش خویــش بیــش از ه

1. تحریم، 6.
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خانــواده و پیوندهــای خانوادگــی، رعایــت اخالق و تقــوای خانوادگی 
و مراقبت هــای ویــژه در تربیت هــای محیــط خانــه و خانــواده 

تأکیــد ورزیده انــد.
رسول گرامیa فرمودند:

َمــاِن ِمــْن آَباِئِهــْم، َفِقیــَل: َیــا َرُســوَل اهَّلِل! ِمــْن 
َ

ْوالِد آِخــِر الّز
َ
»َوْيــٌل ل

ُموَنُهــْم  ، ال ُیَعّلِ ْؤِمِنــ�خَ ؟ َفَقــاَل: ال ِمــْن آَباِئِهــُم امْلُ آَباِئِهــُم امْلُْشــِرِک�خَ
ــْم  ــْم َو َرُضــوا َعْنُه ــْم َمَنُعوُه ْوالُدُه

َ
ــوا أ ُم

َ
ــِض، َو ِإَذا َتَعّل ــَن اْلَفَراِئ ــْیئًا ِم َش

ــی ِبــَراء«؛1  َنــا ِمْنُهــْم َبــِری ٌء، َو ُهــْم ِمّنِ
َ
ْنَیــا، َفأ ِبَعــَرٍض َیِســیٍر ِمــَن الّدُ

وای بــر فرزنــدان آخــر الزمــان از روش پدران شــان، پرســیدند: یــا رســول اهَّلل! 
از روش پــدران مشــرک؟ فرمودنــد: از پــدران مسلمان شــان، کــه چیــزی از 
واجبــات و معــارف دینــی را بــه آن هــا یــاد نمی دهنــد و اگــر فرزندان شــان 
ــا از  ــد و تنه ــان می کنن ــد، منع ش ــی برون ــارف دین ــری مع ــی فراگی ــز از پ نی
ايــن خشــنودند کــه آن هــا درآمــد و نصیبــی از مــال دنیــا داشــته باشــند؛ هــر 

چنــد ناچیــز باشــد. مــن از ايــن پــدران بیــزارم و آنــان نیــز از مــن بیزارنــد. 
از امام باقرg نقل شده که فرمودند:

ْحَیا 
َ
ْمِرَنــا، َرِحــَم اهَّلُل َعْبــدًا أ

َ
»َتــَزاَوُروا ِفــی ُبُیوِتُکــْم، َفــِإّنَ َذِلــَك َحَیــاٌة ل

ْمَرَنا«؛2 
َ
أ

و  کنیــد  )صله رحــم  برویــد،  یکدیگــر  دیــدار  بــه  خانه های تــان  در 
پیوندهــای بــ�خ خودتــان را محکــم کنیــد(  کــه ايــن کار باعــث حیــات 
و زنــده نگــه داشــ�خ )والیــت( ماســت. رحمــت خــدا بــر آن بنــده ای که امر 

)والیــت( مــا را زنــده نگــه دارد. 
در منابــع دینــی مــا روایــات زیــادی در حفــظ و تحکیــم خانــواده و پیوندهــای 

فامیلــی و خانوادگــی نقــل شــده اســت.

1. مستدرك الوسائل، ج15، ص164، ح17871.
2. خصال، ج1، ص22.
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اهمیت و ارزش ازدواج و تشکیل خانواده

در فرهنــگ دینــی، خانــواده جایــگاه مقدســی دارد و مهم تریــن ســنگر تربیــت 
جامعــه و پــرورش ســرباز بــرای ولــّی خداســت.

قــرآن ازدواج و تشــکیل خانــواده را مایــه آرامــش و رســیدن بــه دوســتی و رحمــت 
می دانــد و از ایــن رو، آن را از آیــات و نشــانه های الهــی خوانــده اســت: 

ْزواجــًا ِلَتْســُکُنوا ِإَلْیهــا 
َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
ْن َخَلــَق َلُکــْم ِمــْن أ

َ
َو ِمــْن آیاِتــِه أ

ًة َو َرْحَمــة...؛1  َو َجَعــَل َبْیَنُکــْم َمــَوّدَ
در پرتــو همــ�خ آرامــش، انســان به رشــد می رســد و اســتعدادهایش شــکوفا 

می گــردد و نقــش خــود در آفرینــش را ایفــا می کنــد.
پیامبر اکرمa فرمودند: 

 ِمــَن 
ُ

َعــّز
َ
 َو أ

َ
 َو َجــّل

َ
َحــّبُ ِإَلــی اهَّلِل َعــّز

َ
»َمــا ُبِنــَی ِفــی اإِلْســاِم ِبَنــاٌء أ

ْزِويــِج«؛2 
َ
الّت

الــی  پیشــگاه  در  کــه  نشــده  پایه گــذاری  اســام  در  بنايــی  هیــچ 
باشــد.  خانــواده  تشــکیل  از  ارزش مندتــر  و  محبوب تــر 

و نیز فرمودند: 
ْرَبــِع َمَواِضــَع: ِعْنــَد ُنــُزوِل امْلََطــِر َو 

َ
ْحَمــِة ِفــی أ ــَماِء ِبالّرَ ْبــَواُب الّسَ

َ
ــُح أ

َ
»ُیَفّت

ِعْنــَد َنَظــِر اْلَوَلــِد ِفــی َوْجــِه اْلَواِلَدْيــِن َو ِعْنــَد َفْتــِح َبــاِب اْلَکْعَبــِة َو ِعْنــَد 
َکاح«؛3  الّنِ

ــگام  ــود: هن ــوده می ش ــت گش ــر رحم ــا از س ــار ج ــمان در چه ــای آس دره
نــزول بــاران، هنــگام نــگاه کــردن فرزنــد بــه چهــره پــدر و مــادر، هنگام 

گشــوده شــدن درب کعبــه و هنــگام ازدواج. 

ازدواج، انسان را از »منّیت« خارج می کند

وقتــی کســی ازدواج می کنــد و خانــواده تشــکیل می دهــد از »منّیــت« در می آیــد 
کــه انســان را  و »مــا« می شــود و ایــن آغــاز یــک ســلوک و قــرب الهــی اســت 
از خودخواهــی و منّیــت، کــه سرچشــمه رذایــل و گناهــان اســت در مــی آورد، 

1. روم، 21.
2. مستدرك الوسائل، ج14، ص152، ح16343.

3.همان.
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 بــا تــب او تــب می کننــد و 
ً
کمــا این کــه بــا آمــدن بچــه »او« می شــود، و بعــدا

بــا خوشــی او خوشــحال می شــوند؛ یعنــی از »منّیــت« دورتــر می شــود و چنیــن 
ــد اســت. جایگاهــی بســیار مقــدس و ارزش من

شــاید بــه همیــن دلیــل ارزش عبــادات انســان متأهــل را بســیار بیــش از عبــادات 
انســان مجــرد دانســته اند. پیامبــرa فرمودنــد:

اِئِم اْلَقاِئِم اْلَعَزب«؛ 1  ْفَضُل ِعْنَد اهَّلِل ِمَن الّصَ
َ
اِئُم أ

َ
ُج الّن َتَزّوِ »امْلُ

ارزش و مرتبــه فــرد متأهلــی کــه خوابیــده، از فــرد روزه دار و نمــاز 
شــب خوانی کــه مجــرد اســت، بیشــتر اســت.

 aــر ــوری در مســتدرک آورده اســت از پیامب ــه مرحــوم محــدث ن ــی ک در روایت
نقــل شــده کــه فرمودنــد: 

ُجوا«؛ 2  ْنَیا، َلَتَزّوَ ْمَواِتُکْم ِإَلی الّدُ
َ
اُب ِمْن أ

َ
»َلْو َخَرَج اْلُعّز

اگــر جوانــی ازدواج نکــرده از دنیــا بــرود و خداونــد بــه او اجــازه بدهــد که 
بــه دنیــا برگــردد، اولــ�خ کاری کــه می کنــد، ازدواج اســت.

چــون می فهمنــد خیلــی از کمــاالت و ارزش هــا، در ازدواج و زندگــی خانوادگــی 
بــوده اســت کــه بــه دســت نیــاورده از  دنیــا رفته انــد، نقــص خودشــان را در آن 
عالــم می فهمنــد، لــذا وقتــی بــه آن هــا اجــازه بازگشــت بــه دنیــا داده می شــود، 

 اقــدام بــه ازدواج می کننــد.
ً
ســریعا

ــا آخــر عمــر  ــد و ت ــه عــذری ازدواج نکرده ان ــا ب ــه بن ــا هــم ک ــای م برخــی از عرف
مجــرد زندگــی کرده انــد، آن کماالتــی را کــه بایــد در خانــه و خانــواده بــه دســت 
کــه جبــران  بیاورنــد، گیرشــان نیامــده و تــا آخــر یــک خامی هایــی داشــته اند 

ــد. ــا رفته ان نشــده از دنی

خانه و خانواده محل عبادت، ریاضت و تربیت

بنــده همیشــه عــرض کــرده ام اگــر مــا ســه چیــز را دربــاره خانــه و خانــواده بــاور 
کنیــم، نگاه مــان بــه خانــواده عــوض می شــود و بــه تبــع، اخــالق و رفتــار و 
ســلوک مان در خانــه تغییــر می کنــد، خانــه محــل عبــادت اســت، خانــه محــل 
ریاضــت اســت، خانــه محــل تربیــت اســت. دربــاره هــر کــدام از ایــن موضوعــات 

1. همان، ص155، ح16375.
2. همان.
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کــه آن تغییــر و تعالــی نــگاه بــه خانــه و  مقــداری توضیــح می دهیــم، امیــد 
ــواده حاصــل شــود.  خان

خانه محل عبادت

ــوان  ــه عن در روایــات بســیاری، اعمــال و فعالیت هــای بســیار ســاده و جزیــی ب
عبادت هایــی بــا ثواب هــای فــراوان معرفــی شــده اســت کــه بــه هیچ وجــه ایــن 
ثواب هــا در معابــد و مســاجد بــه دســت نمی آیــد. کمــا این کــه در آن مســاجد 
و معابــد نیــز ثواب هایــی بــا اعمــال و عبــادات خــاص بــه دســت می آیــد کــه در 

خانــه و خانــواده پیــدا نمی شــود.
پیامبر گرامیa فرمودند: 

ــَکاٍف  ــِن اْعِت ــی اهَّلِل ِم ــّبُ ِإَل َح
َ
ــِه( أ ــِه )ِعَیاِل ــَد َزوِج ــْرِء ِعْن ــوُس امْلَ »ُجُل

ــَذا«؛1  ِفــی َمْســِجِدی َه
نشســ�خ مــرد پیــش همســرش، )برای گفتگــو و درد دل و معاشــرت( نزد 

خــدا محبوب تــر  از  اعتــکاف در مســجد مــن )مســجد النبی( اســت. 
امام صادقg فرمودند: 

ــا ِمــْن   َکاَن َخْیــرًا َلَ
َ

ٍة َتْســِقی َزْوَجَهــا َشــْرَبًة ِمــْن َمــاٍء ِإاّل
َ
»َمــا ِمــِن إْمــَرأ

َِبــاَدِة َســَنٍة ِصَیــاٍم َنَهاُرَهــا َو ِقَیــاٍم َلْیُلَهــا«؛2 
ــه  ــان از توج ــه نش ــد، )ک ــی بده ــرف آب ــوهرش ظ ــه ش ــه ب ــت ک ــی نیس زن
داشــ�خ بــه اوســت( مگــر اين کــه برایــش از یــک ســال عبــادت، کــه 
روزهایــش روزه و شــب هایش شــب زنده داری کنــد، بهتــر  و  باالتــر اســت.

از امام رضاg نقل شده که فرمودند:
َحــُه   َفّرَ

َ
ٍة َبْیَنــُه َو َبْیَنَهــا ُحْرَمــٌة ِإاّل

َ
»َمــا ِمــْن َرُجــٍل ُیْدِخــُل َفْرَحــًة َعَلــی اْمــَرأ

اهَّلُل َتَعاَلــی َيْوَم اْلِقَیاَمِة«؛3  
هیــچ مــردی نیســت کــه خوشــی و ســروری بــرای زنــی از محارمــش )مثــل 
ــد  ــاد کنــد، مگــر اين کــه خداون ــر، همســرش( ایج مــادر،  خواهــر، دخت

ــد. ــحالش می کن ــت خوش ــال روز قیام متع

1. میزان الحکمه، ج2، ص1186.
2. وسائل الشیعه، ج2، ص172، ح3.

3. کافی، ج6، ص6، ح7.
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ــه  ــا نقــل شــده ک ــی م ــار و برخــی کتــب روای ــی در جامــع األخب ــی طوالن حدیث
حضــرت امیــرg می فرماینــد: 

»روزی رســول خــدا وارد منــزل مــا شــد، در حالــی کهفاطمــهh  نزدیــک دیــگ 
غــذا نشســته بــود و مــن هــم برایــش عــدس تمیــز می کــردم فرمودنــد: 

ــم،  ــچ حرفــی نمی زن ــرا مــن هی ــم بشــنو؛ زی ــا الســن! آن چــه می گوی ــا اب ی
ــت: ــروردگار اس ــر پ ــه ام ــه ب ــر اين ک مگ

مــردی کــه بــه زن خــود در خانــه کمــک کنــد، خداونــد ثــواب یــک ســال عبادتــی را 
کــه روزهایــش روزه و شــب هایش را بــه نمــاز و عبــادت بپــردازد، بــه او عطــا می کنــد.

خداوند ثواب صابران و ثواب یعقوب و داود و عیسیb را به او عنایت می کند. 
علــی جــان! هــر کــه در خانــه در خدمــت خانــواده خــود باشــد و آن را ننــگ 
ندانــد، خداونــد نــام او را جــزو شــهدا می نویســد و ثــواب هــزار شــهید را در هــر 

روز و شــب بــرای او محاســبه می کنــد. 
علــی جــان! بــرای هــر قدمــی )کــه در خدمــت بــه خانــواده( برمــی دارد، ثــواب 
یــک حــج و عمــره می نویســد و بــه هــر رگــی کــه در بــدن اوســت، در بهشــت 

ــد ... ــه او عنایــت می کن شــهری ب
علــی جــان! خدمــت کــردن بــه عیــال، کفــاره گناهــان کبیــره اســت و غضــب 
ــروردگار را فــرو می نشــاند و مهریــه او حور العیــن اســت. حســنات و درجــات  پ

را زیــاد می کنــد. 
علــی جــان! خدمــت نمی کنــد عیــال خــود را، مگر کســی که صدیق یا شــهید باشــد، 

یــا مــردی کــه خداونــد می خواهــد بــه او خیــر دنیــا و آخرت را عنایت کنــد«؛1 
پیامبر خداa فرمودند: 

ــٍة َدَرَجــًة ِفــی  ــُکّلِ ُقْبَل ــِإّنَ َلُکــْم ِب ْوالِدُکــْم، َف
َ
ــِة أ ــُروا ِمــْن ُقْبَل ْکِث

َ
»أ

ــام «؛2  ــِة َمِســیَرَة َخْمِســِماَئِة َع
َ
ّن اْلجَ

ــر فرزنــد؛ درجــه و مقامــی بــه  ــا هــر بوســه ب فرزندان تــان را ببوســید؛ چــرا کــه ب
انــدازه 500 ســال )عبــادت( نصیب تــان می گــردد.

بــه پیامبــرa گفتنــد: خانمــی هســت کــه وقتــی همســرش از بیــرون وارد منــزل 
می شــود، بــه اســتقبال می آیــد و چــون از خانــه بیــرون مــی رود، بدرقــه اش 

1. جامع األخبار، ص102 و بحار األنوار، ج101، ص132، ح1.
2. وسائل الشیعه، ج21، ص485، ح3.
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می کنــد و هــّم و غــم او را برمــی دارد. حضــرت فرمودنــد: 
ِهید«؛1  

َ
ْجِر الّش

َ
ا ِنْصُف أ اِلِه َلَ ااًل َو َهِذِه ِمْن ُعّمَ ِ ُعّمَ

ّنَ هَّلِلَّ
َ
»أ

از کارگــزاران  زن یکــی  ايــن  و  دارد  زمــ�خ کارگزارانــی  روی  خــدا 
خداســت کــه پاداشــی برابــر نیمــی از پــاداش شــهید را دارد. 

عباداتی آسان با ثواب های شگفت آور

فــراوان و  کــه ثواب هــای  اســت  ایــن عبــادات در خانــه و خانــواده  عرصــه 
بــه دســت می آیــد. آســان  بســیار  اعمالــی  بــا  شــگفت آوری، 

چقــدر انســان بایــد در بیــرون خانــه زحمــت بکشــد و عبــادت انجــام دهــد تــا 
ثواب هــای این چنینــی نصیبــش شــود، در حالــی کــه در خانــه مثــاًل بــا دادن یــک 
لیــوان آب بــه دســت همســر، بــا یــک بوســه بــر فرزنــد، بــا کمــی کار در خانــه، 
نــه انجــام دادن وظیفــه، ایــن ثواب هــای عجیــب و غریــب نصیــب می گــردد!

ــل  ــن قبی ــه تعــداد ای ــم و گرن ــه آوردی ــوان نمون ــه عن ــد روایــت را ب مــا فقــط چن
و محبت هــای  زحمــات، صمیمیت هــا  و  فعالیت هــا، خدمــات  کــه  روایــات 
اعضــای خانــواده بــه یکدیگــر را بــه عنــوان عباداتــی بــا ثواب هــای فــراوان 

کــرده اســت، بــه ده هــا و صدهــا روایــت می رســد.  معرفــی 

شبهه در این روایات

ممکــن اســت کســی در ایــن روایــات شــبهه کنــد و ســند برخــی از آن هــا را ضعیف 
بشــمرد و یــا ایــن ثواب هــای شــگفت آور کــه بــرای انجــام کارهــای کوچــک و 
ــی اگــر بــه چنــد نکتــه توجــه  ســاده وعــده داده شــده را مبالغه آمیــز بدانــد، ول

کنــد شــبهه اش برطــرف می گــردد:
کــه نمی تــوان تردیــد در اصــل  اواًل تعــداد ایــن روایــات آن قــدر زیــاد اســت 
مطلــب کــرد؛ و بــه اصطــالح ایــن روایــاِت انبــوه، در این کــه خدمــت در خانــه و 

رفتــار صمیمــی و محبت آمیــز ثــواب فــراوان دارد، تواتــر معنــوی دارد. 
بــه  نســبت  و  داشــته اند  بشــر  آینــده  بــه  تاریخــی  نــگاه   bاهل بیــت  

ً
ثانیــا

آخرالزمــان و حمــالت و هجــوم شــیطان و جنــود و لشــکریان او؛ به خصــوص بــه 

1. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص389، ح4369.
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گاهــی و اشــراف کامــل داشــته اند، لــذا طبیعــی اســت بــرای تحکیم  خانواده هــا، آ
پیوندهــای خانوادگــی و حفــظ صمیمیــت در خانــه و جلوگیــری از فروپاشــی آن، 
توصیه هــا و تأکیــدات فــراوان داشــته باشــند و همــه ایــن روایــات مــورد بحــث در 

راســتای همیــن هــدف بیــان شــده اند. 
بــه منظــور ترغیــب و  را  بــه عبــارت دیگــر اهل بیــتb ثواب هــای فــراوان 
تشــویق در تحکیــم روابــط و پیوندهــای خانوادگــی و حفــظ صفــا و صمیمیــت 
در خانــه بیــان کرده انــد تــا خانواده هــا در آرامــش باشــند، نســل انســان ها حفــظ 
شــود، جامعــه ســالم بمانــد و ســرباز بــرای دیــن خــدا و ولــّی خــدا تربیــت شــود. 
در هیــچ کــدام از ایــن پاداش هــا و ثواب هــای الهــی هــم اغــراق و مبالغــه ای در 
کار نیســت، مگــر بــرای چنیــن هــدف بــزرگ و واالیــی از خزانه عنایــات و رحمت 
بی نهایــت الهــی کــم می آیــد کــه چنــان ثواب هایــی بــر خدمــات و رفتارهــای 
 بــا توجــه بــه 

ً
محبت آمیــز در خانــه بــه اعضــای خانــواده عطــا کنــد؟! خصوصــا

ــا قابــل مقایســه نیســت.  ــا مقیاس هــای دنی این کــه اصــاًل مقیاس هــای آخرتــی ب
آن جــا آن قــدر فضــل و بخشــش الهــی بــر یــک مؤمــن زیــاد اســت کــه حتــی خطــور 

آن بــه ذهــن مــا در دنیــا ممکــن نیســت؛ چنان کــه رســول خــداa فرمودنــد:
ُذٌن َسِمَعْت َو ال َخَطَر َعَلی َقْلِب َبَشر«؛1  

ُ
ْت َو ال أ

َ
 »ِفیَها َما ال َعْ�خٌ َرأ

در بهشــت چیزهايــی هســت کــه نــه چشــمی دیــده و نــه گوشــی شــنیده و 
نــه بــر قلــب و ذهــن کســی خطــور کــرده اســت.

وقتــی مســاحت خانــه یــک بهشــتی »کعــرض الســماوات و األرض«؛2  اســت، 
دیگــر این گونــه ثواب هــا اســتبعادی نــدارد و از بــاب اغــراق و مبالغــه نیســت.

خانه و خانواده معبد است

حــال بــا توجــه بــه ایــن روایــات، آیــا نمی تــوان خانــه و خانــواده را معبــد نامیــد؟ 
معبــدی کــه در آن عباداتــی بــا پاداش هــای بســیار بــه دســت می آیــد کــه هیــچ 

کجــا و در هیــچ عبــادت گاه دیگــری نصیــب نمی شــود.
بی جهت نیست که حضرت امیرg فرمودند: 

1. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص295، ح905.
2. بحار األنوار، ج74، ص389، ح11.
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ُذوا َصَواِمَعُکْم ُبُیوَتُکم «؛1  خِ
َ

»َو اّت
خانه های تان را عبادت گاه های خود قرار دهید.

همین جا خوب است ارزش زن خانه دار را تذکر دهیم.
در فرهنــگ غــرب کــه همــه کــس و همــه  چیــز بــا معیــار ســود و لــذت ارزیابــی 
می شــود، زن خانــه دار کــه مصــرف کننــده اســت )نــه ســودآور( و لذت جویــی از 
او نیــز محــدود اســت، ارزشــش را از دســت داده اســت. در دنیــای ســرمایه داری 
و فرهنــگ مــادی، معیارهــا نیــز کّمــی و مــادی اســت و انســان ها نیــز بــا همیــن 
معیارهــا قیمت گــذاری می شــوند، ولــی در فرهنــگ الهــی کــه خانــه بــه عنــوان 
معبــدی مقــدس و محبــوب خــدا معرفــی شــده اســت، محــور ایــن عبــادت گاه، 

زن اســت 
...ِلَتْســُکُنوا ِإَلْیهــا...؛2  لــذا ارزش او بــه انــدازه ارزش ایــن معبــد 

اســت. فوق العــاده 

خاطره ای از امام راحل

عــروس حضــرت امــامw نقــل کرده انــد کــه یــک روز حضــرت امــامw بــه 
مــن فرمودنــد: دختــرم! حاضــری یــک معاملــه ای بــا مــن داشــته باشــی؟ عــرض 
کــردم: آقــا بفرماییــد چــه معاملــه ای؟ امــام فرمودنــد: حاضــری تمــام ثــواب 
عبادت هــای مســتحبی مــن بــرای تــو باشــد و در عــوض شــما ثــواب یــک شــب 

ــه مــن بدهــی.  ــدن و بچــه داری را ب ــدار مان بی
کــه عمــق معــارف دیــن را فهمیــده و می دانــد ارزش  ایــن کالم کســی اســت 
کــه یــک عمــر  کــودک و بچــه داری چیســت؛ چــرا  خانــه دار بــودن و تربیــت 
عبــادات مــا بــرای خــود ماســت، ولــی یــک شــب بیــداری بــرای نگه داشــتن بچه، 
ــرای حفــظ انســانی دیگــر اســت. ــا روی خــود گذاشــتن و از خودگذشــتگی ب پ

1. بحار األنوار، ج41، ص329، ح50.
2. روم، 21.
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طالق خراب کردن این معبد است

از همیــن جــا می تــوان فهمیــد کــه چــرا طــالق و جدایــی ایــن همــه مبغــوض و 
منفــور اســت کــه بــه تعبیــر امــام صــادقg عــرش الهــی را می لرزانــد. حضــرت 

فرموده انــد: 
 ِمْنُه اْلَعْرش«؛1  

ُ
اَق َيْهَتّز ُقوا، َفِإّنَ الّطَ ُجوا َو ال ُتَطّلِ »َتَزّوَ

ازدواج کنید و طاق نگیرید؛ زیرا طاق عرش الی را می لرزاند.
طــالق خــراب کــردن همــان معبــد محبــوب خداســت. درســت اســت کــه یــک 
ــد از هــم جــدا شــوند  ــه تفاهــم نمی رســند و می توانن جایــی زن و مــرد دیگــر ب
و بــرای همیــن هــم جدایــی مشــروع و حــالل دانســته شــده، ولــی در هــر حــال 

مــورد نفــرت و بغــض خداونــد متعــال اســت. 

خانه محل ریاضت

عــالوه بــر عبــادت گاه بــودن خانــه و خانــواده بیــان شــد کــه خانــه محــل ریاضــت 
و ســلوک می باشــد؛ و بــه زبــان اهــل معرفــت جایــی اســت کــه بایــد پــا روی 

نفــس گذاشــتن را تمریــن و مراتــب قــرب را طــی کــرد. 
یکــی از آقایــان از مرحــوم عالمــه طباطبایــی نســخه ســلوکی درخواســت کردنــد، 
 شــرایط این دو در 

ً
عالمه پرســیدند: شــما مجرد هســتید یا متأهل؟ چرا که واقعا

دســتورالعمل بــرای رشــد و قــرب الــی اهلل فــرق می کنــد. چــه بســا چیزهایــی بــرای 
شــخص مجــرد عبــادت اســت و بــرای او قــرب بــه خــدا مــی آورد کــه اگــر شــخص 
متأهــل آن را انجــام دهــد او را از خــدا دور می کنــد؛ مثــاًل جوانــی کــه ازدواج نکــرده 
اگــر تــا دیــر وقــت در هیــأت و مســجد و بــا رفقایــش باشــد یــا بــا آن هــا بــه مســافرت 
ایــن طــرف و آن طــرف بــرود، عیبــی نــدارد و خیلــی مشــکلی ایجــاد نمی کنــد، امــا 
بــه محــض این کــه متأهــل شــد و مســئولیت همراهــی بــا همســر بــه عهــده اش آمد، 
اگــر بــاز بخواهــد تــا دیــر وقــت بــا رفقایــش باشــد و بــه مســافرت بــرود و اعتنایــی 
بــه همســرش نداشــته باشــد، همیــن برایــش حجــاب می شــود و تاریکــی ظلــم او را 

می گیــرد و مانــع ســلوک و قــرب او در مســیر حــق می شــود.
ــد. متأهــل یــک طــور و  ــا دیگــری فــرق می کن آری، نســخه ســلوکی هــر کســی ب

1. وسائل الشیعه، ج22، ص7، ح8.
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مجــرد طــور دیگــر، لــذا وقتــی از عالمــه طباطبایــی نســخه ای و دســتور العملــی 
ســلوکی خواســت پرســیدند: مجــرد هســتی یــا متأهــل؟ و وقتــی او گفــت متأهــل 
هســتم عالمــه فرمودنــد: نســخه شــما مــدارا و عفــو و گذشــت در خانــه اســت. 
اگــر می خواهــی ریاضتــی تحمــل کنــی و تمریــن مهــار نفــس کنــی، در خانــه پــا 
روی نفســت بگــذار و مــدارا و گذشــت داشــته بــاش، حتــی اگــر در مشــاجره ای 

حــق بــا تــو باشــد. 
درود بــه ایــن مفّســر و فقیــه و عــارف بــزرگ کــه می دانســت راه ورود بــه ملکــوت 
و باالتــر از آن، بــدون رســیدگی و ســامان دهی بــه وظایــف خانوادگــی و اخــالق 
و صمیمیــت در خانــه نیســت. بســیاری از مــا در همیــن امــور مشــکل داریــم کــه 
حجــاب مــا می شــود و در مســیر قــرب، یــا در جــا می زنیــم و یــا عقب گــرد می کنیــم. 

قضیه زهد زید بن صوحان

یکــی از اصحــاب ارزش منــد حضــرت امیــرg زیــد بــن صوحــان بــود کــه در جنگ 
جمــل هــم بــه شــهادت رســید و عاقبــت به خیــر شــد. 

ــد و زاهــد شــده  ــی عاب ــد خیل ــود، شــنید زی ــن ب ــم مدائ ــه ســلمان حاک ــی ک زمان
و زیــاد روزه می گیــرد و در مســجد بــه عبــادت می پــردازد و بــه خانــواده اش 
نمی رســد. ســلمان بــه درب خانــه زیــد آمــد، همســرش بیــرون آمــد و بــه جنــاب 
ســلمان عــرض کــرد: زیــد امــروز روزه بــود و بــه مســجد رفتــه اســت. ســلمان 
مقــداری غــذا از همســر زیــد گرفــت و بــه مســجد رفــت، دیــد زیــد بــه اتفــاق چند 
نفــر حلقــه ای زده انــد و قــرآن می خواننــد، او را صــدا زد و ســفره غــذا را بــاز کــرد 
و فرمــود: بخــور! زیــد گفــت: جنــاب ســلمان! مــن روزه هســتم. ســلمان گفــت: 
بخــور، روزه ات مســتحب اســت و بعــد نــزد همســرت بــرو. بعــد فرمــود: ایــن 
چــه زهــدی اســت کــه تــو را از خانــه و زندگــی جــدا و منــزوی ســاخته اســت؟!

پیامبــرa زاهدتریــن فــرد امــت بــود و در عیــن حــال بــه خانــواده و همســرانش 
می رســید. بعــد هــم کمــی او را نصیحــت کــرد و رفــت.1  

ــد  ــا خــدا، بای ــر اســاس همــان مســیر خــود ت پــس هــر کــس شــرایطی دارد کــه ب
وظایــف آن را در نظــر بگیــرد و عمــل کنــد.

1. مکاتیب األئمهb، ج1، ص128.
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پا روی خود گذاشت و باال رفت

از مرحــوم عالمــه جعفــریw نقــل اســت کــه در یــک مشــاجره ای در خانــه کــه 
صداهــا داشــت بــاال می رفــت و رگ گردن هــا کلفــت می شــد، یــک لحظــه در دلــم 
گفتــم مــا انســان هســتیم، درنــده کــه نیســتیم بــه جــان هــم بیفتیم، همــان جا خم 
شــدم و دســت همســرم را بوســیدم. از همــان جــا خداونــد متعــال عنایــات خاصــی 

بــه مــن کردنــد و درهایــی از رحمــت و معرفــت بــه رویــم بــاز شــد.
تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی
در زندگی مشــترِک همســران و اعضای خانواده، به هر حال عیب و ایرادهایی 
در اخــالق و رفتارهــای یکدیگــر می بینیــم، عادت هــا و خصلت هــای ناپســند و 
زشــت داریــم کــه در مــواردی باعــث اصطــکاک و تنــش می شــود و اگــر قــرار باشــد 
آرامــش و صمیمیــت در خانــه از بیــن نــرود، تنهــا درمانــش پــا روی نفس گذاشــتن 
و کوتــاه آمــدن و گذشــت و تغافــل اســت و گرنــه خانــه تبدیــل بــه میــدان جنــگ 
می شــود. حداقــل یــک طــرف بایــد کوتــاه بیایــد و ایــن همــان دنــدان ســر جگــر و 
پــا روی نفــس گذاشــتن و بــه تعبیــر اخالقــی »ریاضــت« در خانــه اســت کــه البتــه 

کار ســختی اســت، ولی رشــد و قرب بســیار دارد.
یک ســاعت در ســجده ذکر گفتن هم ریاضت اســت و به اندازه خود ســختی و 
مخالفــت بــا نفــس دارد، ولــی ایــن کجــا و در یک مشــاجره و مرافعــه خانوادگی 

بــرای حفــظ صفــا و صمیمیــت در خانــه کوتــاه آمدن و ســکوت کردن کجا؟
متأســفانه اآلن تحمل هــا کــم شــده، گذشــت ها کــم شــده، همســران بــا کم تریــن 
کــه از  کــه از هــم می گیرنــد و بــدی  کوچک تریــن عیــب و ایــرادی  مشــکل و 
هــم می بیننــد، می خواهنــد از هــم جــدا شــوند. آقایــی تمــاس گرفتــه بــود و 
می گفــت همســر بنــده زود بــاور و ســاده هســت، می توانــم از او جــدا شــوم؟! 
دیگــری تمــاس گرفتــه بــود کــه همســر بنــده وسواســی هســت، می توانــم از او 

جــدا شــوم؟!
بــه آن هــا گفتــم یعنــی مردانگــی و پــای همســر و شــریک زندگــی ات ایســتادن 
تــا همیــن جــا بــود؟! بــه محــض دیــدن یــک مشــکل، یــک عیــب، یــک بیمــاری، 

عقــب کشــیدی؟!
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در خانــه، اعضــای خانــواده بایــد طبیــب و پرســتار هــم باشــند، اگــر یــک عیــب و 
ایــراد، یــک مشــکل روحــی و ضعــف اخالقــی بــود، پــای هــم بایســتند. 

ــه درد می کشــید و داد و  ــود ک ــی ب ــر بیمــار بدحال ــد در بیمارســتان اگ شــما ببینی
ــراه می گفــت، شــاید  ــد و بی ــرد و ب ــان پرخــاش می ک ــه اطرافی ــرد و ب ــداد می ک بی
یــک فــرد عــادی، آن وقــت بــه مالقاتــش نــرود و بگویــد چــه دلیلــی دارد نــزد او 
بــروم و فحــش بشــنوم، ولــی آیــا دکتــر هــم نــزد او نمــی رود؟! پرســتار هــم از او 
دوری می کنــد؟! یــا بــه عکــس، می گوینــد تــازه اول کار ماســت، کار مــا مــداوای 
دردمنــد و رســیدگی بــه اوســت و تــازه موضــوع کار مــا شــروع شــده، لــذا طبیــب و 
پرســتار صحنــه را خالــی نمی کننــد و بدی هــای بیمــار و تندی هــای او را بــا فحــش 
و تنــدی و دعــوا و مرافعــه جــواب نمی دهنــد، او را تحمــل می کننــد و بــا او مــدارا 

می کننــد تــا مداوایــش کننــد.
در خانــه هــم اعضــای خانــواده؛ به خصــوص همســران بایــد این گونــه باشــند و 

بــا بیماری هــای همســر بــا نرمــی و حوصلــه برخــورد کننــد.
حــال گاه بیمــاری جســمی اســت؛ مثــل همســران معلــوالن و جانبــازان کــه حتــی 
تندی هــای همســر را تحمــل می کننــد و ســال ها از او پرســتاری و رســیدگی کــرده 

و کنارشــان می ماننــد. 
خدا آیت اهلل حاج شــیخ عبدالکریم حائریw را رحمت کند. ایشــان همســری 
نابینــا و معلــول داشــت. از او بــا مهربانــی پرســتاری می کــرد و در گرمــای نجــف 
ــر دوش می گرفــت  ــد او را ب ــد و اســتراحت کن ــرای این کــه شــب راحــت بخواب ب
ــن  ــر همی ــرد و در اث ــش رخت خــواب پهــن می ک ــرد و برای ــام می ب ــاالی ب ــر ب و ب

خدمــات خــدا چــه توفیقــات و برکاتــی بــه او داد. 
و گاه بیمــاری روحــی و اخالقــی اســت، تنــد مزاجــی و عصبّیــت اســت، بخــل و 
حســادت اســت، تکبــر و بدزبانــی اســت. اگــر همســرش بــا مــدارا و آرامــش، بــا 
اخــالق و گذشــت برخــورد کنــد، چــه بســا بتوانــد خیلــی زودتــر او را مــداوا کنــد.

برخورد پیامبرa با جوان هوسران

جوانــی بــه خدمــت پیامبــرa آمــد و عــرض کــرد: یــا رســول اهلل! آیــا اجــازه 
می دهــی زنــا کنــم؟! کســانی کــه اطــراف پیامبــر بودنــد فریادشــان بلنــد شــد و 
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خواســتند جــوان را بزننــد. پیامبــر آرام شــان کــرد و بــه جــوان فرمودنــد نزدیک تــر 
ــا محبــت از او  ــر نشســت. حضــرت ب ــر پیامب ــا. جــوان نزدیــک آمــد و در براب بی
پرســیدند: آیــا دوســت داری بــا مــادر تــو زنــا کننــد؟ او گفــت: نــه یــا رســول اهلل، 
پیامبــر فرمودنــد: مــردم هــم نمی پســندند بــا مادرشــان چنیــن شــود.آیا دوســت 
ــد:  ــا رســول اهلل، حضــرت فرمودن ــه ی ــد؟ گفــت: ن ــن کنن ــو چنی ــر ت ــا دخت داری ب
بــرای خواهــرت  آیــا  ندارنــد.  را دوســت  ایــن  دربــاره دخترشــان  هــم  مــردم 
می پســندی؟ جــوان بــاز انــکار کــرد و عذرخواهــی کــرد. پیامبــر دســت بــر ســینه 
او گذاشــتند و در حــق او دعــا کــرده و فرمودنــد: خدایــا! قلــب او را پــاک گــردان 
و گنــاه او را ببخــش و دامــان او را از بی عفتــی و آلودگــی حفــظ کــن. از آن بــه 

بعــد منفورتریــن کار نــزد ایــن جــوان زنــا بــود.1   
برخــورد مناســب پیامبــر بــا یــک بیمــار روحــی، بــه ســرعت او را مــداوا کــرد. در 
خانــه هــم همیــن طــور اســت. اگــر تحمــل و مــدارا و پــا روی نفــس گذاشــتن 
باشــد، در غالــب مــوارد ضعف هــای اخالقــی و رذایــل نفســانی، کــه بیماری هــای 

روحــی هســتند، بــه بهتریــن صــورت مــداوا می شــوند. 

چکیده

بنابــر ایــن بــاور بــه ایــن نکتــه کــه خانــه، محــل عبــادت، ریاضــت و تربیــت 
اســت، موجــب تغییــر نــوع نــگاه و رفتارمــان خواهــد شــد.

عبــادت گاه بــودن خانــه را بــا ذکــر روایاتــی بیــان کردیــم و گفتــه شــد خانــه، 
جایــی اســت کــه بــا آســان ترین اعمــال، بیشــترین ثواب هــا در آن بــه دســت 
می آیــد کــه در حجــم ثــواب، قابــل مقایســه بــا هیــچ معبــد و جایــگاه مقدســی 

نیســت.
هم چنیــن بیــان شــد کــه خانــه محــل ریاضــت و پــا روی نفــس گذاشــتن اســت کــه 
در مســیر ســلوک و بزرگــی چــاره ای جــز آن نیســت، هــر چنــد ایــن ریاضــت ســخت 

اســت، ولــی ثمــرات و آثــارش بســیار ارزش منــد می باشــد.

1. تفسیر نمونه، ج3، ص55، به نقل از تفسیر المنار.





91

وضه: جلســه سوم  ر

روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ
َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

اجــازه می دهیــد امشــب دســت بــه دامــن مــادر اهل بیــتb؛ ام  المؤمنیــن حضــرت 
خدیجــه کبــری بشــویم؟

ــی مــن از  ــه او توســل می شــود ول ــم ب ــه ک ــادر حضــرت زهــراh اســت. آن کســی ک  م
شــما تقاضــا می کنــم کــه ایــن بانــوی بزرگــوار الاقــل در بیــن شــیعیان غریــب نمانــد. آن 
کســی کــه در زمــان غربــت پیغمبــر بــا او بــود و ایشــان را تنهــا نگذاشــت و حضــرت تــا 
ــا اســم او را می شــنید اشــک در  آخــر عمــرش هــر موقــع یــاد خدیجــه کبــری می افتــاد ی
چشــمانش جمــع می شــد، می فرمــود هیــچ کســی بــرای مــن مثــل خدیجــه نمی شــود. 

او زمانــی بــه مــن کمــک کــرد کــه کســی بــا مــن نبــود.
 گاهــی کفــار، پیغمبــر اکــرمa را بــا ســنگ و چــوپ می زدنــد، حضــرت از مکــه خــارج 
aکــه پیغمبــر می شــد بــه کوه هــا پنــاه می بــرد، وقتــی خدیجــه کبــری می فهمیــد 

رفتــه، یــک مختصــر غذایــی و وســائلی بــرای پانســمان کــردن برمی داشــت ، می دویــد 
ــرد، از او  ــدا می ک ــر را پی ــد، پیغمب ــدا کن ــه او را پی ــن ک ــرای ای ــن کوه هــای مکــه ب در بی
پرســتاری می کــرد، زخم هــای ایشــان را می بســت. ایــن بانــوی بــا عظمــت ثروتمندتریــن 
زن جزیــرة العــرب بــود، نــه فقــط مکــه و مدینــه، جزیــرة العــرب شــامل یمــن هــم 
می شــد. تمــام ثروتــش را بــه پیغمبــرa داد بــرای ایــن کــه بتوانــد بــا ثروتــش، برخــی 

از مســلمان ها را آزاد کنــد و آنهــا را از مــرگ نجــات دهــد.
 در ســه ســال شــعب ابی طالــب کــه مســلمین همــه  در تحریــم اقتصــادی در یــک دره  ای 
جمــع بودنــد، بــا پــول خدیجــه کبــری پشــتیبانی می شــدند، ایــن خدیجــه بــا عظمــت و 
بزرگــوار یــک مرتبــه آخ هــم نگفــت کــه مــن در چــه نــاز و نعمتــی بــودم و االن در چــه 
فالکتــی افتــادم. یــک بــار بــه روی پیغمبــرa هــم نیــاورد. از شــعب ابی طالــب بعــد از 
ســه ســال مســلمین بیــرون آمدنــد، پیغمبــر اکــرم نشــانه های مــرگ را در چهــره خدیجــه 
کبــری دیــد، مریــض شــده بــود، بــه بســتر افتــاد، پیغمبــر ســریع حضــرت زهــراa را کــه 
آن موقــع چهــار ســالش بــود، بــه خانــه یکــی از اقــوام بــرد کــه در خانــه نباشــد و مــرگ 
مــادر را نبینــد، او را بیــرون بــرد و خــودش ســریع برگشــت، کنــار بســتر خدیجــه کبــری 
ــرای  ــر فرمــود ب ــه کــردن، پیغمب ــه گری ــا عظمــت شــروع کــرد ب نشســت، ایــن بانــوی ب
چــه گریــه می کنــی؟ حضــرت خدیجــه عــرض کــرد می ترســم کارهایــی کــه کــردم مــورد 

رضــای خــدای متعــال نباشــد.
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 ایــن همــه کار کــرده، ایــن همــه خدمــت بــه دیــن کــرده، یــک ذره منــت نــدارد بلکــه 
خــودش را دِر خانــه خــدا خجــل می بینــد و خــودش را هنــوز مدیــون می دانــد گفــت:

دوست بِر  برآورم  ز خجالت  سر  دستمچگونه  از  برنیامد  سزا  به  خدمتی  که 
همــان جــا جبرئیــل نــازل شــد، یــا رســول اهلل حــق تعالــی بــه شــما ســالم رســاند و بــه 

خدیجــه کبــری هــم ســالم می رســاند.
پیغمبــر  وقتــی  دارم.  تــو  از  را  رضایــت  کمــال  مــن  بگوییــد  خدیجــه  بــه   فرمــود: 
اکــرمa خبــر جبرئیــل را از طــرف خداونــد متعــال بــه خدیجــه کبــری داد لبخنــد زد، 

خیلــی خوشــحال شــد و در حالــی کــه ســرش در دامــن پیغمبــر بــود از دنیــا رفــت.
کفــن و دفــن را انجــام دادنــد، ســپس زهــرای  پیغمبــر اکــرمa کارهــای تجهیــز و 
کوچکــش را از خانــه اقــوام آورد، بــه محــض ایــن کــه حضــرت زهــراh وارد خانــه شــد 
دیــد آن رختخــواب و بســتر مــادرش نیســت کــه مــادرش در آن خوابیــده بــود. صــدا 
زد یــا أمــاه؛ مادرجــان؟ جوابــی نیامــد. حضــرت زهــرا گفــت بابــا جــان مــادرم کــو؟ 
پیغمبــر اکــرم شــروع کــرد بــه گریــه کــردن، گفــت دختــرم مــادرت االن بــا ملکوتی هــا و 

بــا آســمانی ها هم نشــین اســت و بــا آن هــا دارد پــرواز می کنــد. 
مــن عــرض می کنــم یــا رســول اهلل دســت دختــر چهــار ســاله ات را گرفتــی کــه مــرگ مــادر 
را نبینــد، ای کاش کســی دســت زینــب چهــار ســاله را می گرفــت در خانــه امیرالمؤمنیــن 
ــب از آنجــا رد  ــع زین ــه هــر موق ــاد. ک ــوار افت ــن در و دی ــادرش پشــت در بی ــد م ــه نبین ک
می شــد می گفــت ایــن جــا بــود کــه مــادرم بیــن در و دیــوار قــرار گرفــت، ایــن جــا بــود 
کــه مــادرم بی هــوش افتــاد، ایــن جــا بــود کــه مــادرم ُحــرم آتــش صورتــش را ســوزاند، 
هــر موقــع می دیــد چــه می کشــید زینــب کبــری و ای کاش کســی هــم دســت دختــر ســه 
چهــار ســاله امــام حســینg را می گرفــت کــه در خرابــه شــام او را می ُبــرد یــک طــرف 
تــا آن صحنه هــا را نمی دیــد؛ ســر بابــا را در دامــن او نمی گذاشــتند، در دامــن دختــر، آن 

هــم دختــر بچــه، پــر از عاطفــه.
 امــا ســر بابــا را در دامــن او  گذاشــتند گویــی بابــا آمــده بــود بــرای عیــادت مریضــش، چــون 
رقیــه مریــض بــود، تــب داشــت. بابــا آمــده بــود و دســتش را گرفــت بــا خــودش بــرد آن 
دنیــا و رقیــه از دنیــا رفــت. خدایــا بــه آبــروی پیغمبــر، بــه آبــروی خدیجــه کبری،  بــه آبروی 
زهــرای اطهــر و بچه هایشــان دســت مــا را در دنیــا و آخــرت از دامان شــان کوتــاه نفرمــا. 

صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل و رحمة اهلل و برکاته
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در مجلــس قبــل عــرض شــد خانــه، محــل عبــادت، ریاضــت و تربیــت اســت کــه 
اگــر بــه ایــن ســه مطلــب از معــارف دینــی بــاور داشــته باشــیم، نــگاه و رفتارمــان 

در خانــه تغییــر پیــدا می کنــد.
عبــادت گاه بــودن خانــه را بــا ذکــر روایاتــی بیــان کردیــم و گفتیــم خانــه جایــی 
ــه در  ــد ک ــه دســت می آی ــا آســان ترین اعمــال، بیشــترین ثواب هــا ب ــه ب اســت ک

هیــچ معبــد دیگــری ایــن حجــم از ثــواب کســب نمی شــود.
هم چنیــن گفتــه شــد خانــه محــل ریاضــت و پــا روی نفــس گذاشــتن اســت کــه در 
مســیر ســلوک و بزرگی چاره ای جز آن نیســت، البته این ریاضت ســخت اســت، 
ولــی ثمــرات و آثــارش بســیار ارزش منــد اســت و بــه قــول معــروف: »صبــر تلــخ 

اســت، ولــی میــوه شــیرینی دارد«

سه دسته از زنان که فشار قبر ندارند

از پیامبر گرامیa نقل شده که فرمودند: 
َیُکــوُن  َو  اْلَقْبــِر،  َعــَذاَب  َعْنُهــّنَ  اهَّلُل  َیْرَفــُع  َســاِء  الّنِ ِمــَن  »َثــاٌث 
ٌة َصَبــَرْت َعَلــی َغْیــَرِة 

َ
ــٍدa، اْمــَرأ َمْحَشــُرُهّنَ َمــَع َفاِطَمــَة ِبْنــِت ُمَحّمَ

تحکیم پیوندهای مقدس
 خانه محل عبادت، ریاضت و تربیت 

جلسه
چهارم
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ٌة 
َ
ٌة َصَبــَرْت َعَلــی ُســوِء ُخُلــِق َزْوِجَهــا، َو اْمــَرأ

َ
)َفَقــد( َزْوِجَهــا، َو اْمــَرأ

َوَهَبــْت َصَداَقَهــا ِلَزْوِجَهــا، ُیْعِطــی اهَّلُل َتَعاَلــی ِلــُکّلِ َواِحــَدٍة ِمْنُهــّنَ 
ْلــِف َشــِهیٍد َو َیْکُتــُب ِلــُکّلِ َواِحــٍد ِمْنُهــّنَ ِعَبــاَدَة َســَنة«؛1

َ
َثــَواَب أ

ســه گــروه از زنــان هســتند کــه خداونــد عــذاب قبــر را از آن هــا برداشــته و 
در روز قیامــت بــا فاطمــهh دختــر پیامبــرa محشــور خواهنــد شــد:

اول: زنــی کــه بــر غیــرت ورزی شــوهرش صبــر کنــد )در برخــی نســخه ها 
آمــده اســت: بــر فقــر و تنگ دســتی او صبــر کنــد(؛
دوم: زنی که بداخاقی شوهرش را تمل کند؛

سوم: زنی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد.
هــر  بــرای  و  را داده  هــزار شــهید  ثــواب  آنــان  از  هــر کــدام  بــه  خداونــد 

نوشــت. خواهــد  را  ســال  یــک  عبــادت  کدام شــان 

چند نکته درباره این حدیث: 

ــد شــوهرش  ــا اخــالق ب ــر ی ــا فق ــه ب ــی ک ــوده اســت زن ــه فرم ــه اول این ک 1( نکت
بســازد، یــا مهریــه اش را ببخشــد، ثواب هــای آن چنــان دارد. تعییــن وظیفــه 
اخالقــی بــرای زن اســت؛ و گرنــه بــه مــرد ســفارش شــده کــه بــرای رفــاه همســر 
کنــد و آن هــا را در وســعت و رفــاه قــرار بدهــد، در خانــه  و خانــواده تــالش 

کــه َدْیــن مــرد بــه زن اســت بپــردازد. خوش اخــالق باشــد و مهریــه را 
بــه عبــارت دیگــر هــر یــک از زن و مــرد بایــد وظیفــه خــود را بــرای خــودش ببیند و 

از وظیفه دیگری که بر دوش او گذاشــته شــده، ســوء اســتفاده نکند.
مثــاًل بنــا بــه همیــن حدیــث مــرد نبایــد بگویــد چــون پیامبــرa گفتــه مهریــه ات 
ــه  ــرa توصی ــد چــون پیامب ــد تصــور کن ــا نبای ــد آن را ببخشــی؛ ی را ببخــش، بای
ــا فقــر و بداخالقــی مــرد بســازد، پــس ســعی و تالشــی جهــت رفــع  کــرده زن ب
فقــر یــا اخــالق بــد خــودش نداشــته باشــد؛ زیــرا همــان پیامبــری کــه بــرای زن ایــن 
توصیه هــا را دارد، نســبت بــه مــرد هــم توصیــه بــه پرداخــت مهریــه و توســعه و 

رفــاه خانــواده و داشــتن اخــالق خــوش کــرده اســت.
2( نکتــه دیگــر این کــه فرمــوده فشــار قبــر از این هــا برداشــته می شــود، بــه جهــت 
 کســی کــه ایــن ســختی را 

ً
ســختی هــر کــدام از ایــن ســه موضــوع اســت و طبعــا

1. ارشاد القلوب، ج1، ص175.
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تحمــل کــرده باشــد و در دنیــا فشــار عالــم دنیــا را بــرای یــک هــدف واال و مقدس 
)ایجــاد جــّو صمیمیــت در خانــه( تحمــل کــرده باشــد، خداونــد بــا فضــل و کــرم 

خــود فشــار عالــم آخــرت را برمــی دارد.
از حضرت امیرg نقل شده که فرمودند:

ْکــَرُم َو 
َ
 َو أ

ُ
َجــّل

َ
ْنَیــا، َفــِإّنَ اهَّلَل أ ــَل اهَّلُل ُعُقوَبــَة َذْنِبــِه ِفــی الّدُ »َفَمــْن َعّجَ

ْن َیُعــوَد ِفــی ُعُقوَبِتــِه ِفــی الِخــَرِة«؛1
َ
ْعَظــُم ِمــْن أ

َ
أ

ــا بدهــد، پــس  ــد عقوبــت گناهانــش را در همیــن دنی کســی کــه خداون
خداونــد بزرگ تــر و کریم تــر و باالتــر از آن اســت کــه دوبــاره او را در آخرت 

دهد. عذاب 
واســطه  بــه  کــه  بــه بالهــا و مصایبــی هســت  مربــوط  متــن حدیــث  البتــه 
ــد  ــر مــا وارد می شــود کــه طبــق فرمــوده حضــرت، خداون ــا ب اعمال مــان در دنی
متعــال همیــن بالهــا و مصایــب را کفــاره و عقوبــت گناهــان قــرار می دهــد و 
در آخــرت دوبــاره عقوبــت نمی کنــد، ولــی توجــه داشــته باشــیم کــه در ذیــل 

حدیــث، یــک قاعــده و قانــون کلــی بــه عنــوان علــت ذکــر شــده اســت: 
ْن َیُعــوَد ِفــی 

َ
ْعَظــُم ِمــْن أ

َ
ْکــَرُم َو أ

َ
 َو أ

ُ
َجــّل

َ
 أ

َ
 َو َجــّل

َ
»َفــِإّنَ اهَّلَل َعــّز

الِخــَرِة«؛ ِفــی  ُعُقوَبِتــِه 
ایــن قانــون کلــی شــامل حــال ســه گــروه از زنانــی کــه در حدیــث پیامبــرa ذکــر 

شــد هــم می شــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــدون تردیــد، صبــر و تحمــل بــر بــد اخالقی هــای همســر، 
 نیازمند ریاضت و مهار نفس اســت.

ً
ســختی ها و تلخی های خود را دارد و قطعا

3( نکتــه ســوم این کــه در حدیــث نبــوی هــر چنــد از ســه دســته زنــان یــاد شــده کــه 
عــذاب قبــر از آن هــا برداشــته می شــود، ولــی بــا توجــه بــه منــاط و علــت برداشــته 
شــدن عــذاب قبــر، )بــه همــان دلیلــی کــه در نکتــه دوم گفتــه شــد( اگــر در خانه ای 
مــرد نیــز بــا بداخالقی هــا، بدزبانی هــا و کج رفتاری هــای زن خــود مــدارا کــرده و 
ــر  ــاداش برداشــته شــدن فشــار قب ــاه آمــدن باشــد،احتمال دارد پ ــر و کوت اهــل صب

شــامل حــال او هــم شــود و حکــم اختصاصــی بــه زنــان نداشــته باشــد. 

1. کافی، ج2، ص445، ح6.
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عرصه زندگی خانوادگی میدان سلوک و قرب حق

از مجمــوع مباحــث دربــاره ایــن حدیــث شــریف پیامبــر گرامــی ایــن نتیجــه بــه 
دســت می آیــد کــه زندگــی مشــترک زناشــویی، صبوری هــا و گذشــت هایی الزم 
دارد و این گونــه نیســت کــه بــا ازدواج و تأهــل دیگــر همــه لذت هــا و راحتی هــا 
و خوشــی ها ســرازیر شــود و یــک زندگــی رویایــی عاشــقانه، بــدون هیــچ فــراز و 

نشــیبی نصیــب زوجیــن شــود.
دو نفــری کــه باهــم ازدواج می کننــد، دو شــخصیت متفــاوت هســتند بــا دو فکــر، 
 
ً
حالــت، روحیــه، ســلیقه، اخــالق، عــادت و تربیــت  خانوادگــِی متفــاوت؛ و طبعا

در مــواردی دچــار اختــالف و اصطــکاک می شــوند کــه هنــر و مهارت هــای زندگــی 
در همیــن اختالف هــا و چالش هــا خــود را نشــان می دهــد.

همیــن جاســت کــه عرصــه ریاضــت و مهــار نفــس کشــیدن پیــدا می شــود؛ و بــه 
تبــع، همیــن جاســت کــه در صــورت پــا روی نفــس گذاشــتن و گذشــت و مــدارا، 
زمینــه صعــود و ارتقــا درجــات انســانی و الهــی بــرای زوجیــن فراهــم می گــردد.

چــه بســا وقتــی فــرد تنهــا و مجــرد بــود و صحنــه چالــش و میــدان درگیــری 
بــا نفــس نداشــت، زمینه هــای ایــن نــوع ســلوک و رشــد اصــاًل بــرای او مهیــا 

نبــود و در بندگــی نمی توانســت ایــن ورزیدگــی را بــه دســت آورد.
در میــدان خانــواده، حجاب هایــی در زوایــای روح، خــود را نشــان می دهنــد 
ــد و  ــار می زن ــی آن هــا را کن ــن ســلوک خانوادگ ــر کســی اهــل باشــد، در ای ــه اگ ک

بــاال مــی رود.
ــا و توســط  ــم دنی ــاورا و عال ــه ملکــوت و م ــق ب ــا، متعل بســیاری از مشــکالت م
موجــودات ماورایــی نیســت، بلکــه جلــوی پــای مــا و در همیــن زندگــی روزمــره؛ 

ــا همســر و فرزنــدان و والدیــن اســت. به خصــوص در تعامــل ب
اگــر کســی اهــل پیمــودن مســیر زندگــی و ســلوک و قــرب و طالــب مقامــات الهــی 
و انســانی اســت، بهتریــن میــدان بــرای او میــدان زندگــی خانوادگــی اســت کــه 
بــا برداشــتن موانــع و مشــکالت و حجاب هــا و تحمــل ریاضت هــا بــه آن هــدف 

متعالــی نایــل می شــود.
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کالم مرحوم آقای حدادw در اهمیت سلوک خانوادگی

ــه از شــاگردان برجســته آیــت اهلل ســید  از مرحــوم ســید هاشــم حــداد، ک
علــی آقــا قاضــیw بــوده، نقــل اســت کــه »انســان اگــر بخواهــد واصــل 
کــه در ایــن عرصــه  کســی  شــود، شــروع آن از خانــه و عیــال اســت« و 
ناموفــق باشــد، نمی توانــد بــه مراتــب باالتــر برســد و در میدان هــای 

پیچیده تــر موفــق باشــد.

توصیه قرآن در مواجهه با رفتارهای ناپسند همسر

خداوند متعال می فرماید:
...َو عاِشُوُهنَّ ِبالَْمْعرُوِف...؛1 

با همسران تان با خوبی رفتار کنید. 
البتــه خــود خــدا هــم می دانــد باالخــره دو نفــر، دو نفرنــد بــا دو فکــر و ســلیقه و 
اخــالق، کــه گاه بــه هــم نمی خورنــد و از همدیگــر یــک اخــالق و رفتــار زشــت و 

ناپســند، یــک عــادت چنــدش آوری می بیننــد، لــذا می فرمایــد:  
َعــَل اهَّلُل فیــِه  ْن َتْکَرُهــوا َشــْیئًا َو َیجْ

َ
...َفــِإْن َکِرْهُتُموُهــّنَ َفَعســی  أ

َخْیــرًا َکثیــرًا؛2
اگــر چیــز ناپســند و ناخوشــایندی از آن هــا دیدیــد؛ چه بســا انســان از چیزی 
کراهــت داشــته باشــد و خوشــش نیایــد، ولــی خداونــد در همــان چیــز خیــر 

بســیاری قرار داده باشــد.
پــس نبایــد بــه محــض این کــه همســران از یکدیگــر چیــز بــدی دیدنــد، اخــالق 
و عــادت زشــتی دیدنــد، ســرد شــوند و تصمیــم بــه جدایــی بگیرنــد؛ چــه بســا 
بــرکات زیــادی در صبــر و مانــدن بــا همیــن همســر برای انســان مقّدر شــده باشــد. 
چــه بســا فرزنــدان خوبــی از همیــن همســر بداخــالق نصیبــت شــود. چــه بســا 
مراتبــی از قــرب در ریاضــت بــا او، کــه جــای دیگــری بــه دســت نمی آیــد، بــرای 
همســر مهیــا شــود. چــه بســا بتــوان او را تربیــت کــرد و یــک انســان را کــه شــریک 

زندگــی  شــده اســت از عــذاب آخــرت نجــات داد.

1. نساء، 19.
2. همان.
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اثر مهم تربیتی ریاضت در خانواده

همیــن جــا به جاســت کــه یکــی از آثــار بســیار مهــم تربیتــی ایــن مراقبــه و کنتــرل 
نفــس و ریاضــت در محیــط خانــه، کــه بــه یــک معنــی شــاه کلید و از اصلی تریــن 

عناصــر تربیــت فرزنــد می باشــد، را بــه مناســبت بیــان کنیــم.
همــه مــا کــم و بیــش بــا خانواده هــای مذهبــی کــه پــدر و مــادر مقّیــد بــه احــکام 
و آداب دیــن و رعایــت نمــاز و روزه و حجــاب و ظواهــر شــرعی هســتند، امــا 
متأســفانه فرزندان شــان اهــل دیــن و رعایــت مســایل دینــی و اهــل نمــاز و 

حجــاب و ظواهــر شــرعی نیســتند، مواجــه شــده ایم.
معمــواًل خــود والدیــن هــم از ایــن وضعیــت بســیار در رنــج هســتند و نمی داننــد 

کجــا کــم گذاشــته اند و چــه چیــزی را رعایــت نکرده انــد؟
البتــه ایــن موضــوع بحــث بســیار مهــم و دامنــه دار و دارای جوانبــی چنــد اســت 
ــرای  کــه جــای طــرح مفصــل آن این جــا نیســت و همــه علــل و عوامــل آن هــم ب
مــا روشــن نیســت؛ به خصــوص این کــه همــه عوامــل تربیتــی هــم بــه پــدر و مــادر 
برنمی گــردد و چــه بســا بــا تمــام رعایت هــا و مراقبت هــا بــاز فرزنــدان بــه انحــراف 
کشــیده  شــوند، چــرا کــه عوامــل محیطــی، خــارج از کنتــرل والدیــن، مثــل دوســت، 

محیــط کار، محیــط درس، جامعــه و... در انحــراف آن هــا نقــش داشــته اند.

  bانحراف فرزندان برخی انبیا و معصومین

شــما در تاریــخ می بینیــد فرزنــدان برخــی انبیــا و اولیــا و معصومیــن الهی هم 
انحرافاتــی داشــته اند بــا این کــه هیــچ اشــتباه و خطایــی در تربیــت آن هــا از 

طــرف آن پیامبــر و امــام نبــوده و جایــی هــم کــم نگذاشــته اند.
در حــاالت جعفــر، فرزنــد امــام هــادیg کــه معروف به جعفــر کذاب بود 

نوشــته اند مــردی عّیــاش و نااهــل بــود. امام هادیg دربــاره او فرمودند: 
از فرزنــدم جعفــر دوری کنیــد. نســبت او بــه مــن، هم چــون نســبت فرزنــد 

نــوح بــه نــوح اســت کــه خداونــد دربــاره او فرمــود: 
ْهِلك ...؛1 

َ
ُه َلْیَس ِمْن أ

َ
...ِإّن

فرزند تو از اهل بیت تو نیست. 

1. هود، 46.
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همیــن جعفــر پــس از شــهادت پــدرش ادعــای امامــت کــرد و می گفــت مــن امــام 
هســتم نــه بــرادرم )امــام عســکریg(، و بــا بنی عبــاس همــکاری می کــرد. 

پا روی نفس گذاشتن را یاد نداده ایم

ــان ایــن ســخن ایــن نیســت کــه هــر جــا انحرافــی در فرزنــدی  مقصــود مــا از بی
دیــده شــد، پــدر یــا مــادر را مقصــر بدانیــم، امــا آن جــا کــه پــدر و مــادر کوتاهــی 
کرده انــد، اگــر بررســی کنیــم معمــواًل درمی یابیــم کــه یکــی از مهم تریــن عناصــری 
کــه در تربیــت مراعــات نکرده انــد و عمــاًل بــه فرزندشــان نیاموخته انــد، قــدرت 
پــا روی نفــس گذاشــتن و مقاومــت در مقابــل امیــال و هــوی و هوس هــا اســت.

بــدون تردیــد فرزنــدان مــا از مــا درس می گیرنــد و مؤثرتریــن درس هــا را هــم 
ــن نقــش  ــد و نصیحت هــا و موعظه هــای مــا کمتری ــار مــا می گیرن از عمــل و رفت
تربیتــی را دارد. آن چــه جــای آن در اعمــال و رفتــار مــا خالــی اســت و یــا حداقــل 
خیلــی پررنــگ نیســت، کنتــرل و یــا مهــار نفــس و صبــر و مقاومــت در مقابــل 

خواســته ها و امیــال نفــس اســت.

بچه ها در سنین قبل از بلوغ بیشتر تقلید می کنند

مهم تریــن الگــوی  بچه هــا در ســنین کودکــی و پیــش از ســن بلــوغ و رشــد، پــدر و 
مــادر هســتند. کــودکان دوســت دارنــد مثــل آن هــا باشــند، یعنــی مثــل آن هــا رفتــار 
کننــد، مثــل آن هــا حــرف بزننــد، مثــل آن هــا راه برونــد، مثــل آن هــا بخندنــد، مثــل 
آن هــا لبــاس بپوشــند. در خانواده هــای مذهبــی کــه والدیــن اهل رعایت مناســک 
و ظواهــر دینــی هســتند، بچه هــا دوســت دارنــد مثــل آن هــا نمــاز بخواننــد، ســحر 

برخیزنــد و روزه بگیرند. 
دختــر بچه هــا دوســت دارنــد مثــل مادرشــان چــادر ســر کننــد و حجــاب بگیرنــد 
کــه  کســانی  کارهــا را بیشــتر از روی تقلیــد و الگوپذیــری از  و...، ولــی ایــن 
 در ایــن مرحلــه والدیــن 

ً
دوست شــان دارنــد، انجــام می دهنــد نــه این کــه الزامــا

کار خــاص تربیتــی انجــام داده باشــند و آن هــا را بــه ایــن اعمــال و رفتــار دینــی 
کشــانده باشــند. لــذا نبایــد گمــان کننــد کــه کار تمــام شــده و ذوق زده شــوند کــه 

چقــدر فرزندان شــان را خــوب و دینــی تربیــت کرده انــد.
ایــن کارهــای دینــی را بچه هــا از بــاب دوســت داشــتن پــدر و مــادر و دوســت 
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داشــتنی های پــدر و مادرشــان انجــام می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر چــون می فهمنــد 
کارهای مذهبی دوســت داشــتنی و خوشــایند پدر و مادرشــان هســت، آن ها را به 

تبــع دوســت داشــتن والدیــن و الگوپذیــری از آن هــا انجــام می دهنــد.

فرزندان عمل به دوست داشتن ها را از والدین می آموزند

آن چــه پــدر و مــادر عمــاًل بــه بچــه یــاد داده انــد، عمــل بــه دوســت داشــتنی ها و 
خوشــایند ها بــوده اســت، پــا گذاشــتن روی میل هــا و هوس هــا و برخــی دوســت 

داشــتنی ها را یــاد نداده انــد و همین جــا بزنــگاه تربیــت اســت.
مهم تریــن عامــل بی تربیتــی فرزنــدان، هواهــا و هوس هــا هســتند کــه آن هــا را از 
دیــن و مســایل مذهبــی دور می کننــد و مــا مقاومــت در مقابــل ایــن امیــال و پــا 

گذاشــتن بــر آن هــا را در کودکــی بــه فرزنــدان یــاد نداده ایــم.

مهم ترین عامل تربیت، مقاومت در مقابل امیال و هوس ها

ــه  ــل میل هــا و هوس هــا اســت ک ــی، مقاومــت در مقاب ــن عنصــر تربیت اصلی تری
ــرد.  ــن بب ــدان را از بی ــی و انحــراف در فرزن ــن عامــل بی تربیت ــد مهم تری می توان
گذاشــتن، مقاومــت در مقابــل میل هــا و برخــی  اگــر پــا روی هــوی و هــوس 
دوســت داشــتنی ها را عمــاًل یــاد می دادیــم، بــه او در مســیر دینــی زندگــی کــردن 
کمــک کــرده بودیــم و او را در برابــر خطــرات تربیتــی و اخالقــی و انحرافــات، 

مصونیــت بخشــیده بودیــم.
گذاشــتن در فشــارها و  کنتــرل و پــا روی نفــس  اگــر بچــه ای از پــدر و مــادر 
کــه صبــح زود از  ســختی ها و عصبانیت هــا را می دیــد، مثــاًل می دیــد مــادرش 
خــواب بیــدار شــده، در خانــه کار کــرده، زحمــت کشــیده، نظافــت کــرده، پخت 
و پــز کــرده، خانــه را آمــاده کــرده اســت، وقتــی پــدر بــه خانــه می آیــد، بــه جــای 
تشــکر کــردن و خســته نباشــی گفتــن، بــر ســر او داد می کشــد، بــا کوچک تریــن 
بهانــه ای فریــاد می کشــد، بــا تنــدی برخــورد می کنــد و گاه وســیله ای را هــم پــرت 
می کنــد، ولــی مــادرش هیــچ نمی گویــد، صبــر می کنــد، پــا روی نفــس می گــذارد، 
بلکــه باالتــر از همــه بــا وجــود خســتگی و ناراحتــی  که همــه را بچه درک می کند  
ــراه  ــد و بی ــه او ب ــد و ب ــدر بــدی او را نمی گوی لبخنــد می زنــد، حتــی در غیــاب پ
نمی گویــد، ایــن تربیــت از صــد جلســه کالس درس، بــرای فرزنــد باالتــر اســت و 
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او را بــه طــور جهشــی رشــد می دهــد.
این جــا مــادر عمــاًل پــا روی نفــس گذاشــتن و مقاومــت در مقابلــه خواســته های 
طبیعــی نفــس را بــا عــدم مقابلــه بــه مثــل و فحــش دادن و فریــاد کشــیدن، بــه 
فرزنــدش آمــوزش می دهــد. شــاید مــادر بنــا بــه مالحظــات زندگــی ایــن صحنــه را 

فرامــوش کنــد، ولــی فرزنــد تــا آخــر عمــر ایــن درس را فرامــوش نمی کنــد.
یــا به عکــس وقتــی پــدر را در یــک صحنــه و عرصــه ناراحــت کننــده در خانــه 
و یــا بیــرون خانــه می بینــد، مثــاًل در کوچــه و خیابانــی دســت او را گرفتــه و 
کــه  کثیفــی را  کــه ناگهــان ماشــینی بــا شــتاب رد می شــود و آب  راه می رونــد 
در چالــه ای جمــع شــده بــود، بــر روی پــدرش می پاشــد و بــدون عذرخواهــی و 
توجــه بــا ســرعت مــی رود. پــدر بــدون هیــچ فحــش و ناســزایی لبخنــدی می زنــد 
و می گویــد عیبــی نــدارد، می رویــم خانــه و می شــوریم، راننــده قصــدی نداشــت 

یــا حواســش نبــود. 
این جــا بچــه می دانــد کــه پــدرش ناراحــت اســت، ولــی پــا روی نفــس گذاشــت و 
هــر چــه دلــش خواســت بــه آن راننــده نگفــت. فرزنــد ایــن را عمــاًل یــاد می گیرد که 
یــک جاهایــی بایــد ترمــز کــرد، بایــد نفــس را مهــار کــرد، زبــان را مهــار کــرد، نبایــد 
هــر چــه دل مــان خواســت را انجــام بدهیــم و هــر چه دل مان خواســت را بگوییم.
ایــن درس تــا آخــر عمــر بــا او می مانــد و بــه او قــدرت مقاومــت در مقابــل 
هوس هــا و میل هــا را می دهــد، ولــی وقتــی بچــه آن چــه می بینــد ایــن اســت 
کــه پــدر و مــادر مذهبیــش تــا عصبانــی شــدند، بــه جــان ایــن و آن فحــش و 
ناســزا نثــار می کننــد، فریــاد می زننــد، تنــدی می کننــد و حتــی گاه کار بــه دعــوا 
کنتــرل نفــس و مقاومــت در مقابــل هواهــا و  کتــک کاری می رســد و هیــچ  و 
 بچــه در مقابــل خواســته های نفــس 

ً
هوس هــا و میل هــای غریــزی ندارنــد، طبعــا

بی قــدرت و بی ســالح می مانــد و بــه دنبــال آ ن هــا مــی رود. 
بچــه می گویــد: پــدر و مــادر عزیــز! شــما فقــط بــه مــن عمــل بــه خواســته ها و 
دوســت  داشــتنی های تان را یــاد دادیــد، فقــط گاز دادن را یــاد دادیــد نــه ترمــز 
گرفتــن را، مــن هــم تقلیــدی و از بــاب دوســت داشــتن شــما تــا 10، 12 ســالگی 
بــه آن هــا عمــل کــردم، ولــی کم کــم یــک دوســت داشــتنی های دیگــری بــرای مــن 
پیــدا شــده و جلوه گــری می کنــد و مــن هــم مثــل شــما شــروع کــرده ا م بــه دنبــال 

دوســت داشــتنی های خــودم بــروم.
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دوســت داشــتنی ها و خوشــایندهای شــما نماز و روزه و زیارت و رعایت حجاب 
بــود، دوســت داشــتنی های مــن هــم موســیقی و رابطــه بــا جنــس مخالــف و 
ســاعت ها بــا رفقایــم چــت کــردن و بــا موبایــل و امثــال آن بــازی کــردن اســت. 

شــما ایــن را بــه مــن یــاد داده بودیــد.

پا روی نفس گذاشتن،  مؤثرترین عامل تربیتی

از مهم تریــن عوامــل تربیــت، صبــر بــر ســختی ها و فشــارها، میل هــا و هوس هــا  
و مهــار طوفــان خواســته ها و تمایــالت نفســانی و پــا روی آن هــا گذاشــتن اســت. 
هیــچ خوبــی مثــل ایــن خوبــی و اثرگذارتــر از آن نیســت کمــا این کــه هیــچ عیبــی 

هــم مثــل سســتی و بی صبــری در مقابــل هواهــا و هوس هــا نیســت.

wخاطره ای از شیخ غالمرضا یزدی

کــه در زمان هــای نه چنــدان دور در یــزد زندگــی می کــرد و  یکــی از اولیــای الهــی 
هنــوز پیــران و ســال خوردگانی هســتند کــه بــا ایشــان مأنــوس بــوده و خاطراتــی زیبــا 
 از ایشــان بــه یــاد دارنــد، فقیــه خراســانی مرحــوم آیــت اهلل آقــا شــیخ غالم رضــا 
آیــت اهلل بروجــردی، حضــرت مثــل  تقلیــدی  بــزرگان مراجــع  اســت.   wیــزدی 

 امامw، آقا جمال گلپایگانی، آیت اهلل بهجت و... به ایشان محبت تام داشتند.
آقــا جمــال گلپایگانــی کــه خــود عــارف و فقیــه و مرجــع بــزرگ شــیعه در نجــف 
بــود می فرمــود: صــد تــا مثــل مــن پیــدا می شــود، ولــی یکــی مثــل آقــا شــیخ 

غالم رضــا پیــدا نمی شــود.
این انســان برجســته در ظهر روز جمعه ای به مســجد رفته بود و در آن مســجد 
بیــش از چهــار پنــج نفــر حضــور نداشــتند، یــک دفعــه ســیدی می آیــد و از پشــت 
ضربــه ای بــه حــاج شــیخ می زنــد و می گویــد: مــن خرجــی نــدارم، چنــد روز اســت 
زن و بچــه ام گرســنه اند، بــه مــن کمکــی کنیــد. حــاج شــیخ می گویــد: بنشــین، 
اآلن درســت می شــود. ســپس بــه یکــی از دوســتان خــود می فرمایــد: مرکــب را 

بیــاورد، از طریــق بــازار می رویــم. 
شــیخ بــه همــراه آن ســید بــه بــازار آمدنــد و از بــازار خــان و آهنگــری رد شــدند. 
آن ســید گفــت: حــاج شــیخ ســرت را پاییــن انداختــه ای و مــی روی؟ گفتــم مــن 
خرجــی نــدارم. حــاج شــیخ گفــت: ســید بیــا برویم، خــدا کارها را درســت می کند 
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و دوبــاره چنــد قــدم رفتنــد. بــار دیگــر آن ســید آمــد و مشــت محکمــی بــه ســینه 
حــاج شــیخ زد، بــه گونــه ای کــه ایشــان نقــش بــر زمیــن شــد و عمامه اش از ســرش 
افتــاد، آن گاه بــا همــان لحــن تنــد بــه حــاج شــیخ گفــت: می گویــم زن و بچــه ام 
گرســنه اند و خرجــی نــدارم، آن وقــت تــو ســرت را پاییــن انداختــه ای و مــی روی؟ 
دوســتان و مریدان شــیخ که این توهین و جســارت را دیدند خواســتند آن ســید 
را ادب کننــد کــه حــاج شــیخ بــه آن هــا گفــت: کاری بــه او نداشــته باشــید، راســت 
می گویــد خرجــی نــدارد، حــاج شــیخ بلنــد شــد و غبــار از لباســش برگرفــت و 

گفــت: آقــا ســید بیــا برویــم اآلن خــدا می رســاند. 
راه را ادامــه دادنــد تــا بــه حســینیه گل چینــان رســیدند، ناگهــان یکــی از تجــار یزد 
جلــو آمــد و بــه حــاج شــیخ ســالم کــرد و گفــت: آقــا! اگــر امــری داریــد بفرماییــد. 
حــاج شــیخ گفــت: بیســت تومــان داری بــه مــن قــرض بدهــی؟ تاجــر فــوری 
کیــف  خــود را بیــرون آورد و دســته ای اســکناس درآورد و گفــت: آقــا هــر چــه 

می خواهیــد برداریــد. 
حــاج شــیخ گفــت: بیســت تومــان کافــی اســت. تاجــر پــول را داد و خداحافظــی 
کــرد و رفــت. حــاج شــیخ ســید را صــدا زد و گفــت: آقــا ســید! بــه جــّدت ببخــش 
که دیر شــد و خم شــد و دســت آن ســید را بوســید. ســید که از عمل زشــت خود 

بــه شــدت متأثــر و شــرمنده بــود از حــاج شــیخ پــوزش خواســت و رفــت. 

چکیده

دو نفــری کــه باهــم ازدواج می کننــد، دو شــخصیت متفــاوت، دو فکــر، روحیــه، 
 در مــواردی اختــالف و 

ً
ســلیقه و تربیــت  خانوادگــِی متفــاوت دارنــد؛ و طبعــا

اصطــکاک خواهنــد داشــت کــه هنــر زندگــی، رفــع و حــل آن هاســت.
خانــه و خانــواده عرصــه ریاضــت و مهــار نفــس اســت و پــا گذاشــتن روی نفــس و 
گذشــت و مــدارا، زمینــه صعــود و ارتقــا درجــات انســانی و الهــی را بــرای زوجیــن 

فراهــم می ســازد.
در طــول زندگــی، والدیــن عــالوه بــر یــاد دادِن دوســت داشــتنی های زندگــی، بایــد 
چگونــه پــا روی امیــال و هواهــای نفســانی گذاشــتن را عماًل به فرزنــدان یاد بدهند.
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روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ
َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

در بیــن اهل بیــتg توســل بــه حضــرت زهــراh نقــل شــده اســت. دو توســل خیلــی 

فوق العــاده اســت، یکــی توســل بــه سیدالشــهداء کــه خاصیــت خــودش را دارد و 

هیــچ جایگزینــی نــدارد؛ دوم توســل بــه حضــرت زهــراh، ام االئمــة ســریع تریــن و 

ــه حضــرت  ــن هــم ب ــی خــود معصومی ــن توســالت اســت حت  کارســازترین توســل در بی

زهــراh متوســل می شــدند، اصــاًل مگــر می شــود ایــن را فهمیــد؟ معصــوم خــودش کــه 

معــدن حاجــت دادن اســت، آدم دســت بــه دامــن او می شــود، آن وقــت خــود آن هــا 

دســت بــه دامــن حضــرت زهــراh بودنــد.

 مرحــوم مجلســی در بحــار نقــل کــرده اســت: امــام باقــرg تــب شــدیدی داشــت، یــک 

ظــرف آب کنــارش بــود دســتش را مــی زد بــه آن آب و روی پیشــانی اش می گذاشــت و 

می گفــت یــا امــاه یــا فاطمــه؛ مرحــوم مجلســی می فرمایــد: ایــن یــا بــه خاطــر این مســأله 

اســت کــه هــر موقــع اهل بیــتb مصیبــت و دردی می دیدنــد؛ چــه درد جســمی چــه 

روحــی، اول یــاد مصیبت هــای مادرشــان می افتادنــد. یــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه امــام 

ــاد. احتمــال دومــی  ــاد ایشــان می افت ــرای استشــفاء ی باقــرg تــب دارد، درد دارد، ب

بیشــتر اســت، مرحــوم مجلســی می گویــد یــا لإلستشــفاء؛ بــرای شــفای از مادرشــان.

ــای  ــر پ ــه امــام باقــری کــه االن مــن و شــما خــاک زی ــرد. بل  امــام باقــرg  شــفا می گی

او را پیــدا کنیــم بــرای مــا شــفا اســت، خــودش دســت بــه دامــن مادرشــان هســت. ایــن 

توســل فوق العــاده اســت. 
توست عام  فیض  نیست  و  هست  توستآنچه  نام  امامان  ذکر  ترین  خوش 
همه ــدی  ــه م حــضــرت  ــا  ت نــبــی  فاطمهاز  ــا  ی فــاطــمــه  ــا  ی ذکــرشــان 

 hوقتــی کــه وارد خانــه می شــود، شــب های آخــر عمــر حضــرت زهــرا gامیرالمؤمنیــن

اســت، وقتــی وارد خانــه می شــود، می بینــد کــه شــمع خانــه اش دارد آب می شــود، هــر 

روز الغرتــر، هــر روز حضــرت زهــراh افتاده تــر: 
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پــر مشو  ــر  پ ــرگ مــن  ب مشوای گــل صــد  خاکستر  و  خاموش  من،  شمع 
مگیر پهلو  ــر  ب ــت  دس حــیــدر  ــان  مگیرج رو  من  از  دیگر  ــردم  ُم که  من 

فاطمــه جــان از مــن هــم رو می گیــری؟ فاطمــه جــان شــنیدم نامحرم هــا در بیــن کوچــه 

محاصــره ات کردنــد:
آتشم دل  ــر  ب ــه  ــوچ ک ــث  ــدی ح می کشماز  خجالت  ــو  ت از  فاطمه 

روز اول ازدواج مــان پــدر بزرگــوارت آمــد خانــه دســت مــن و تــو را در دســت هــم 

گذاشــت، گفــت علــی جــان کارهــای بیــرون منــزل بــا تــو باشــد، فاطمــه جــان کارهــای 

درون منــزل هــم بــا تــو باشــد. تــو چه قــدر خوشــحال شــدی کــه الحمــدهلل، پــدرم بگونــه 

ای تقســیم کار کــرد کــه مــن بیــرون نــروم، نــه نامحرمــی را ببینــم، نــه نامحرمــی مــن را 

ببینــد. امــا فاطمــه جــان، مثــل ایــن کــه برعکــس شــد، مــن خانه نشــین شــدم و تــو بیرون 

خانــه  حامــی مــن شــدی وجــان خــود و فرزنــد خــود را فــدا کــردی.

السالم علیک یا فاطمه الزهراء

خدایا به آبروی حضرت زهرا h فرج منتقم زهرا را برسان.
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بیــان شــد مهم تریــن و مقدس تریــن نهــاد تربیتــی خانــه و خانــواده اســت کــه در 
عیــن کارکــرد تربیتــی، نوعــی عبادتــگاه و محلــی بــرای رشــد و ســیر و ســلوک و 

قــرب بــه خداونــد اســت.

محل تربیت بزرگ ترها

این کــه می گوییــم خانــه محــل تربیــت اســت، فــوری بــه ذهــن می آیــد کــه محــل 
تربیــت فرزنــدان خانــواده اســت؛ در حالی کــه قبــل از آن کــه محــل تربیــت آن هــا 

باشــد، محــل تربیــت والدیــن خانــواده و بزرگ ترهــا اســت.
کــه انســان عیب هــا و نقــاط  در خانــه و خانــواده و زندگــی متأهلــی  اســت 
ضعــف خــودش، کــه زمــان تجــّرد برایــش پنهــان بــود، را می فهمــد و بــه آن پــی 
می بــرد. چه بســا عیب هایــی کــه قبــاًل پیــدا نبــود و در زندگــی مشــترک خــود 
را نشــان می دهنــد، در زندگــی مشــترک می فهمــد کــه چقــدر کم گذشــت بــود، 
چقــدر پرخاش گــر و عصبــی بــود، چقــدر دچــار ســوءظن بــود، چقــدر بخــل و 

حــرص داشــت و... .
و ایــن خــود نعمــت اســت کــه انســان ضعف هــا و عیب هایــش را بشناســد و خود 

را مــداوا کند. 

خانه محل تربیت

جلسه
پنجم



دوران حیـــــرت

110

در سه جا می توان انسان ها را شناخت

از امام صادقg روایت شده است که فرمودند: 
َتِبــَرُه ِبَثــاٍث: ُتْغِضُبــُه  ــی َتخْ

َ
ُجــَل َصِدیقــًا ِســَمَة َمْعِرَفــٍة َحّت »ال ُتَســّمِ الّرَ

یَنــاِر َو  ــّقِ ِإَلــی اْلَباِطــِل، َو ِعْنــَد الّدِ ِرُجــُه ِمــَن اْلَ َفَتْنُظــُر َغَضُبــُه، ُیخْ
ــُه«؛1  ــی ُتَســاِفَر َمَع

َ
ْرَهــِم، َو َحّت الّدِ

کســی را دوســت خــود نــدان، مگــر این کــه در ســه چیــز امتحانــش کــرده باشــی 
نشــان  را  باطن شــان  عمــق  و  پنهــان  الیه هــای  آن  معمــواًل  انســان  )چــون 
نمی دهنــد و گاه حتــی بــرای خودشــان هــم ناشــناخته اســت، ولــی هرقــدر هــم 
کــه کســی پیچیــده و اهــل ظاهرســازی و پنهــان کاری باشــد، معمــواًل در ایــن ســه 

جــا خــودش را نشــان می دهــد(

در عصبانیت ملکات باطنی خود را نشان می دهد

باطــل  بــه  و درســت کاری  از حــق  را  او  آیــا غضــب  موقــع عصبانیــت  1( در 
نــه؟ یــا  می کشــاند 

در هنــگام عصبانیــت عقــل کار نمی کنــد و ملــکات باطنــی خــودش را بیــرون 
کــه خیلــی مــؤدب و باتقــوا بــود، در هنــگام  می ریــزد. ناگهــان همــان کســی 
غضــب هــر چــه بــه دهانــش می آیــد را می گویــد و هــر قبیحــی را مرتکــب 

می شــود.
از محمــد بــن یعقــوب نقــل شــده اســت کــه امــام صــادقg دوســتی داشــت که 

معمــواًل همــراه حضــرت بــود و از ایشــان جــدا نمی شــد. 
ــی کــه  غــالم او، کــه  ــازار کفاش هــا همــراه حضــرت می رفــت در حال روزی در ب
از اهالــی ســند بــود، آنهــا را همراهــی می کــرد. نــاگاه آن مــرد متوجــه پشــت ســر 
خــود شــد و غــالم را ندیــد، چنــد بــار دیگــر ایــن کار تکــرار شــد و غالمــش را 
ندیــد و خیلــی عصبانــی شــد. دفعــه چهــارم کــه برگشــت، غــالم را دیــد و گفــت: 
ای زنــازاده! کجــا بــودی؟ حضــرت بــا شــنیدن ایــن حــرف دست شــان را بلنــد 
کــرده و بــه پیشــانی خــود زدنــد و فرمودنــد: مــادرش را بــه زنــا متهــم می کنــی؟ 
ــو پارســا و باتقوایــی، ولــی می بینــم تقوایــی نــداری. آن  مــن خیــال می کــردم ت

1. امالی )طوسی(، ج2، ص260.
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مــرد گفــت: آقــا فــدای شــما، مــادرش زنــی مشــرک و از اهالــی ســند بــوده اســت. 
حضــرت فرمودنــد: هــر ملتــی بــرای خــودش ازدواجــی دارد کــه طبــق قانــون و 
ــا مــن  ــا محســوب نمی شــود. از مــن دور شــو و هیــچ وقــت ب عــرف خــودش زن

ــا امــام صــادقg راه بــرود.1 نبــاش. راوی می گویــد: دیگــر ندیــدم کــه او ب
کســی کــه در هنــگام عصبانیــت و طوفانــی شــدن آرام و متیــن اســت و از حــق و 

انصــاف دور نمی شــود، تقــوای واقعــی دارد. 
آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی از حــرم مطهــر حضــرت امیــرg خــارج 
می شــدند، نــاگاه مــردی دویــد و خــود را بــه ســید رســاند و شــروع کــرد بــه دشــنام 
ــه  ــه او فحــش مــی داد. ســید رو ب ــزل ســید ب ــا درب من ــراه گفتــن؛ و ت ــد و بی و ب
او کــرد و گفــت: همیــن جــا منتظــر بــاش. لحظــه ای بعــد از منــزل بیــرون آمــد و 
فرمــود: ایــن پول هــا را بگیــر و هــر وقــت دســت ات خالــی شــد بــه مــا مراجعــه 
کــن. دیگــر این کــه هــر چــه می خواهــی بــه خــودم دشــنام بــده، ولــی بــه ِعــرض 
و نامــوس مــن دشــنام نــده. آن فــرد فّحــاش وقتــی ایــن رفتــار کریمانــه ســید را 
دیــد، رعشــه بــر اندامــش افتــاد و شــروع کــرد بــه گریــه و عذرخواهــی از ایشــان.

در مسائل مادی می توان اشخاص را شناخت

کــه  2( طبــق فرمــوده امــام صــادقg مســایل مالــی دومیــن جایــی اســت 
شــناخت.  را  افــراد  می تــوان 

معمــواًل انســان ها بــه مــال و اموال شــان وابســتگی دارنــد و نمی تواننــد بــه 
ســادگی از آن بگذرنــد. ناگهــان می بینــی همــان کســی کــه خیلــی اظهــار رفاقــت 
و دوســتی می کنــد، در وقــت نیــاز مالــی اصــاًل بــه طــرف تــو نمی آیــد، یــا همــان 
کســی کــه ادعــای ایمــان و تقــوا دارد، وقتــی پولــی بــه عنــوان قــرض می گیرد، ســر 

موعــد بــه تــو برنمی گردانــد و امــروز و فــردا می کنــد. 
اگــر کســی در مســایل مالــی اهــل دقــت بــود، اگــر مؤمنــی احتیــاج مالــی داشــت 

gِ َصِدیــقٌ  ال یـَـَکاُد یَُفاِرُقــهُ  إِلـَـی  أَْن َقــاَل، َفَقــاَل:  1. وســائل الشــیعه، ج16، ص36، ح1. »َکاَن ألَبـِـی َعْبــِد اهللَّ
gِ یـَـَدُه َفَصــكَّ بَِهــا َجْبَهــَة نَْفِســِه، ثـُـمَّ  یَْومــاً لُِغالِمــِه یـَـا ابـْـَن الَْفاِعلـَـِة! أَیـْـَن ُکْنــَت؟ َقــاَل َفَرَفــَع أَبـُـو َعْبــِد اهللَّ
ــُه َقــْد ُکْنــُت أََری أَنَّ لـَـَك َوَرعــاً، َفــإَِذا لَْیــَس لـَـَك َوَرٌع، َفَقــاَل: ُجِعلـْـُت فـِـَداَك! إِنَّ  ِ! تَْقــِذُف أُمَّ َقــاَل: ُســْبَحاَن اهللَّ
ــی  ــٍة نَِکاحــاً تََنــحَّ َعنِّــی. َفَمــا َرأَیُْتــُه یَْمِشــی َمَعــُه َحتَّ ــُه ِســْنِدیٌَّة ُمْشــِرَکٌة، َفَقــاَل: أَ َمــا َعلِْمــَت أَنَّ لـِـُکلِّ أُمَّ أُمَّ

َق بَْیَنُهَمــا الَْمــْوُت«؛ َفــرَّ
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ــاز بــه داد او رســید، اگــر پولــی از کســی قــرض گرفــت و ســر  و قبــل از اظهــار نی
وقــت بــه او برگردانــد و خالصــه پــاک و پاک دســت بــود، چنیــن کســی را دوســت 

خــود قــرار بــده.

به هنگام سفر جوهره افراد شناخته می شود

ــگام ســفر اســت. در  ــوان اشــخاص را شــناخت هن ــه می ت ــی  ک 3( ســومین جای
مســافرت چــون حالت هــای مختلفــی ماننــد خوشــی، ناخوشــی، خســتگی، 
 انســان 

ً
ســختی، کســالت و امثــال این هــا بــرای افــراد پیــش می آیــد، طبعــا

می توانــد همســفرش را بشناســد. اگــر فــرد در هــر حــال و موقعیتــی صفــا و 
صداقــت خــودش را نشــان داد، او را بــه  عنــوان دوســت برگزینــد.

اصالح در محیط خانه

 حدیــث امــام صــادقg را ذکــر کردیــم تــا بگوییــم در خانــه و خانــواده همــه 
ســه مــورد فــوق اتفــاق می افتــد، هــم عصبانیــت پیــش مــی آیــد، هــم مســایل 
مالــی در آن هســت و هــم بــا خانــواده مســافرت می رویــم و در همــه ایــن 
مــوارد می توانیــم خودمــان را بشناســیم، نقــاط ضعــف و عیب هــای خودمــان را 

بشناســیم و آن هــا را از بیــن ببریــم و بــه وقــت دیگــری واگــذار نکنیــم. 
کســی کــه در خانــواده بتوانــد خــودش را اصــالح و تربیــت کنــد، عدالــت واقعــی 
دارد. بــه قــول آن عزیــز کــه می گفــت: مــن کســی را عــادل واقعــی میدانــم کــه 
خانــواده اش بــا طیــب خاطــر پشــت ســر او نمــاز بخواننــد؛ چون اعضــای خانواده 
از ریــز و درشــت زندگــی یکدیگــر خبــر دارنــد. این کــه آن هــا کســی را عــادل بدانند 

و بــه او اقتــدا کننــد، معلــوم می شــود انســان بااخــالق و متعادلــی اســت. 
متأســفانه افــراد بســیاری هســتند کــه در بیــرون خانــه موجــه و باوقــار و اخالقــی 
انســان دیگــری می شــوند و  کــه می رســند، گویــی  بــه خانــه  هســتند، ولــی 
نمی تواننــد خــود را کنتــرل کننــد و بهانه گیــری می کننــد، نیــش و کنایــه و زخــم 
زبــان دارنــد، بــه ایــن و آن حملــه ور می شــوند و خانــه را جهنــم می کننــد، 

این  گونــه افــراد بایــد از عاقبت شــان بترســند.
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بد اخالقی سعد بن معاذ، شهادت و فشار قبر او

ــه و  ــس قبیل ــر گرامــیa و رئی ــن معــاذ یکــی از اصحــاب خــوب پیامب ســعد ب
 
ً
ــر شــخصا ــه در جنــگ احــد به شــدت مجــروح شــد. پیامب ــود ک فــرد شــجاعی ب
بــرای پرســتاری ســعد بــه خانــه اش می آمدنــد. ســعد بعــد از مدتــی بــر اثــر شــدت 
جراحــات بــه شــهادت رســید، وقتــی بــه پیامبــرa خبــر دادنــد حضــرت بــا 

ــزل ســعد حرکــت کردنــد. ــه طــرف من گروهــی از اصحــاب ب
مســلمانان در تشــییع جنــازه ســعد رفتارهــای متفــاوت و احترام آمیــز خاصــی از 
کفــش و ردا او را  کردنــد، حضــرت بــا پــای برهنــه و بــدون  پیامبــر مشــاهده 
تشــییع کــرد، گاهــی ســمت راســت تابــوت را می گرفــت و گاهــی ســمت چــپ را 
 وارد قبــر ســعد شــدند و پیکــر ســعد 

ً
تــا این کــه بــه قبــر رســیدند، حضــرت شــخصا

را در قبــر گذاشــتند و خشــت بــر آن چیدنــد و قبــر را محکــم کردنــد. مــادر ســعد 
بــن معــاذ کــه شــاهد ایــن صحنه هــا بــود، فرزنــدش را مــورد خطــاب قــرار داد و 

گفــت »هنئیــًا لــک یــا ســعد«؛ بهشــت بــر تــو گــوارا بــاد. 
پیامبرa فرمودند: 

مــادِر ســعد! چیــزی را بــا حتــم و جــزم بــر خــدا نســبت نــده، ســعد دچــار 
ــد.  ــر ش ــار قب فش

حضــرت وقتــی از قبرســتان برمی گشــتند، عــده ای ازمــردم پرســیدند: یــا رســول اهلل! 
دربــاره ســعد بــن معــاذ از شــما کارهایــی دیدیــم کــه تــا به حــال ندیــده بودیــم. 

حضــرت فرمودنــد: ازدحــام فرشــتگان در تشــییع ســعد باعــث شــد بــه 
احتــرام آن هــا کفش هایــم را درآورم و بــدون کفــش و ردا حرکــت کــردم. 
اين کــه اطــراف جنــازه می گشــتم و طرفــ�خ آن را می گرفتــم؛ چون دســتم 

در دســت جبرئیــل بــود و هــر جــا او می رفــت، مــن هــم همان جــا می رفتــم. 
اصحــاب پرســیدند: یــا رســول اهلل! بــا ایــن  همــه احتــرام بی ســابقه چــرا فرمودیــد 

ســعد دچــار فشــار قبــر شــد؟ حضــرت فرمودنــد: 
ْهِلِه ُسوءًا«؛1 

َ
ُه َکاَن ِفی ُخُلِقِه َمَع أ

َ
»َنَعْم، ِإّن

آری، او با اهل خانه اش بداخاقی می کرد. 
با این که سعد بن معاذ شهید شد، اما دچار فشار قبر شد. 

در روایــات بســیاری نقــل شــده اســت کــه بــا شــهادت، همــه گناهان گذشــته پاک 

1. امالی )صدوق(، ص384، ح2. 
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می شــود؛ چنــان کــه از امــام باقــرg نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: 
ْين «؛1   الّدَ

َ
اَرٌة ِلُذُنوِبه  ِإاّل

َ
ِهیِد َکّف

َ
ُل َقْطَرٍة ِمْن َدِم الّش ّوَ

َ
»أ

شــیده می شــود  ــ�خ اولــ�خ قطــره  خــون شــهید، همــه گناهــان او بخ بــا ریخ
به جــز بدهــی.

ــا خانــواده را  در ماجــرای ســعد بــن معــاذ هــم پیامبــرa بداخالقــی ایشــان ب
ــدن   دل شکســتن و رنجان

ً
ــا ــه و احیان ــد، چــون بداخالقــی در خان مطــرح کردن

حق النــاس محســوب می شــود، حتــی شــهید هــم در آخــرت گرفتــار می شــود.

 wخواب مرگ میرزا علی آقا شیرازی

شــهید مطهــری خاطــره ای را در کتــاب عــدل الهــی از اســتاد بزرگوارشــان مرحــوم 
آیــت اهلل میــرزا علــی آقــا شــیرازی، کــه فقیــه و عــارف و طبیــب و شــاعر و انســان 

وارســته ای بــود، نقــل کــرده کــه شــنیدنی اســت فرمودنــد:
محاســن  روی  بــر  اشــک   دانه هــای  حالی کــه  در  درس  ضمــن  ایشــان  روزی 
سفیدشــان می چکیــد، نقــل کردنــد: در خــواب دیــدم مرگــم فرارســیده و خــود 
را جــدا از بدنــم دیــدم و مشــاهده کــردم کــه بــدن مــرا بــه قبرســتانی بــرای دفــن 
می برنــد. مــرا بــه گورســتان رســاندند و دفــن کردنــد و رفتنــد، مــن تنهــا مانــدم و 
نگــران کــه چــه بــر ســر مــن خواهــد آمــد؟ ناگهــان ســگی ســفید را دیــدم کــه وارد 
قبــر شــد، در همــان حــال حــس کــردم ایــن ســگ تندخویــی و بداخالقــی مــن 
اســت کــه تجســم یافتــه و بــه ســراغ مــن آمــده اســت. مضطــرب شــدم در همیــن 
 حــال سیدالشــهداg تشــریف آوردنــد و بــه مــن فرمودنــد غصــه نخــور، مــن او 

ــو جــدا می کنــم. را از ت
متأســفانه برخــی افــراد تنــد و فلفلی مــزاج هســتند و نمی تواننــد خودشــان را 
کنتــرل کننــد، زود از کــوره در می رونــد و بــا کوچک تریــن چیــزی داد و فریــاد راه 

ــد.  ــد و حــال همــه را خــراب می کنن می اندازن
امام صادقg در توصیه ای اخالقی به شیعیان خویش فرمودند: 

ــُه  ــْك َنْفَس ــْم َیْمِل ــْن َل ــا َم
َ
ــَس ِمّن ــُه َلْی

َ
ّن

َ
ــوا أ ــٍد! اْعَلُم ــیَعَة آِل ُمَحّمَ ــا ِش »َی

ــِه«؛2  ــَد َغَضِب ِعْن

1. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص183، ح3688. 
2. کافی، ج2، ص637، ح2.
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ــود  ــر خ ــم ب ــگام خش ــه در هن ــی ک ــد کس ــد! بدانی ــیعیان آل محم ای ش
مســلط نباشــد، از مــا نیســت. 

فحش در رمی جمرات

آقایــی می گفــت در مناســک حــج بــرای رمــی جمــرات رفتــه بودیــم و بــه نمــاد 
شــیطان ســنگ می زدیــم. ناگهــان ســنگی بــه پشــِت ســر یــک حاجــی کــه در کنــار 
مــن بــود اصابــت کــرد، فــوری برگشــت و یــک فحــش داد گفتــم: حاجــی ُمحــرم 
هســتیم، فحــش کفــاره دارد و بایــد یــک گوســفند قربانــی کنــی. بــا شــنیدن ایــن 
مطلــب یــک فحــش دیگــر هــم داد و گفــت: حــاال راحــت شــدم، بعــد گفــت: 
حســاب کــردم دیــدم بــه انــدازه یــک قربانــی دیگــر هــم پــول دارم، فحــش دوم 

را دادم تــا دلــم بیشــتر خنــک شــود.
حــاال برخــی این گونــه هســتند و قــدرت کنتــرل خودشــان در عصبانیــت را ندارنــد 
و ایــن خیلــی خطرنــاک اســت. چه بســا بــا ایــن تنــد شــدن ها دلــی بشــکند و 
 برکاتــی مــادی و معنــوی نیــز 

ً
آبرویــی بــرود کــه دیگــر قابــل جبــران نباشــد و طبعــا

از زندگــی انســان برداشــته می شــود. 

از اموری که حالل می شمریم، ضربه می خوریم

خــدا مرحــوم آیــت اهلل احمــدی میانجــی را رحمــت کنــد کــه از علمــای اخــالق 
کــه آن هــا را  در قــم بــود. ایشــان می فرمــود: مــا خیلــی اوقــات از چیزهایــی 
ــل گناهــان  ــم. در مقاب ــه می خوری ــاه نمی شــماریم، ضرب ــم و گن حــرام نمی دانی
و حرام هایــی مثــل زنــا و دزدی و ربــا مقاومــت می کنیــم و مراقــب هســتیم و 
ــر  ــم و ب ــی برخــی چیزهــا را حــالل می دانی ــم، ول اصــاًل طرف شــان هــم نمی روی
آن هــا حســاس نیســتیم؛ مثــل تنبلــی، پرخــوری، پرگویــی، پرخوابی، شــوخی زیاد 
و امثــال این هــا؛ چــون حــرام نمی دانیــم؛ چــه بســا ضرباتــی کــه از ایــن امــور 
می خوریــم و عــوارض منفــی کــه در زندگی مــان دارنــد، کمتــر از گناهــان نیســتند.

تنــدی و عصبانیــت هم چــون ســکه رایــج اســت، برای مــان عــادی شــده و نســبت 
بــه آن حســاس نیســتیم و مراقبــت الزم را نداریــم و چه بســا از ِقَبــل همیــن 
بداخالقی هــا و تندی هــا ضربه هــای بســیار و بی برکتی هــای فــراوان در زندگــی 

مــا آشــکار می شــود.
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ک سیاه نشست   ثروتمندی که به خا

خــود ایشــان می فرمودنــد: آقایــی را مــی شــناختم کــه آدم بــدی هــم نبــود و 
خــدا بــه او ثــروت و تمّکــن فــراوان داده بــود، ولــی  در مــدت کوتاهــی ورق 
کــه  برگشــت و بــه گدایــی افتــاد. خــود آن فــرد می گفــت: یــک بــار خانمــی 
در همســایگی مــا بــود، بــه خانــه ام آمــد و گفــت آقــا! بچــه یتیــم دارم، اگــر 
ممکــن اســت مقــداری برنــج خشــک بــه مــا بدهیــد. کاش می گفتــم نــدارم، ولــی 
مع االســف بــا عصبانیــت و پرخــاش او را هــل دادم و گفتــم بــرو بیــرون و او را از 

خانــه ام بیــرون کــردم.
آن زن هیــچ نگفــت، ولــی تحقیــر را بــا تمــام وجــود حــس کــرد، ســرش را پاییــن 
انداخــت و از خانــه ام بیــرون رفــت. از آن بــه بعــد هــر معاملــه ای کــه می کــردم، 
ــم را فروختــم و  ــا این کــه ورشکســت شــدم و همــه اموال در آن ضــرر می کــردم ت

بــه خــاک ســیاه نشســتم.
ــا و  ــک لحظــه دنی ــه گاهــی در ی ــدی اســت ک ــک بداخالقــی و تن ــن نتیجــه ی ای
کــه در هنــگام عصبانیــت می شــکند، دلــی  آخــرت را می گیــرد. چه بســا دلــی 

ــه حــرم الهــی و جــای خــدا اســت.  اســت ک

ز خود هرگز نرنجانم دلی را 

مرحــوم آیــت اهلل احمــدی میانجــی می فرمــود: پیرمــردی صبــح زود از حــرم امــام 
رضــاg عصازنــان خــارج می شــد و می گفــت خــدا، بــاز هــم خــدا و ایــن شــعر 

را می خوانــد:
را  دلـــی  نــرنــجــانــم  ــز  ــرگ ه باشدز خـــود  تو  ــای  ج آن  در  میترسم  که 

گفتــم: پیرمــرد! خــدا خــدا می کنــی، راســت می گــی؟ گفــت: نــه، ولــی آن قــدر 
می گــم تــا یکــی راســت در بیایــد و بــاز همــان شــعر را خوانــد:

را  دلـــی  نــرنــجــانــم  ــز  ــرگ ه که میترسم در آن جای تو باشدز خـــود   
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کی ها  پیامبر پیام آور مکارم اخالق و پا

مــا پیــرو پیامبــری هســتیم کــه رســالت خویــش را تربیــت انســان ها و تکمیــل 
می فرمــود: و  می دانســت  اخــالق  

ْخاق «؛1
َ
َم َمَکاِرَم ال َتّمِ

ُ
َما ُبِعْثُت ل

َ
 »ِإّن

خــود پیامبــرa و اهل بیــتb ســرآمد همــه انســان ها در اخــالق و حســن 
معاشــرت بودنــد و اصــاًل عمــده دلیــل گســترش اســالم، همین رفتارهــای اخالقی 

و ســیره تربیتــی پیامبــرa و اهل بیــتb بــوده اســت. 
خداوند می فرماید: 

اْلَقْلــِب  َغلیــَظ  َفّظــًا  َلــْو ُکْنــَت  َو  ــْم  َلُ ِلْنــَت  اهَّلِل  ِمــَن  َرْحَمــٍة  َفِبمــا 
َحْوِلــَك...؛2  ِمــْن  ــوا  اَلْنَفّضُ

بــه واســطه رحمــت الــی در برابــر مــردم نــرم )و مهربــان( هســتی، اگــر 
خشــن و ســنگ دل بــودی از اطــراف تــو پراکنــده می شــدند.

aنمونه هایی از اخالق پیامبر

رســول خــداa هــر روز بــرای نمــاز جماعــت بــه مســجد مدینــه می رفــت. در 
یکــی از مســیرهای منتهــی بــه مســجد منــزل یــک یهــودی بــود. پیامبــرa هرگاه 
از آن جــا می گذشــت، آن مــرد از پشــت  بام یــا پنجــره خانــه اش مقــداری زبالــه یــا 
  aخاکســتر بــه پاییــن می ریخــت و لبــاس آن حضــرت آلــوده می شــد. پیامبــر
عصبانــی نمی شــد و برخــی یــاران را کــه می خواســتند بــا آن یهــودی برخــورد 

کننــد بــه بردبــاری دعــوت می کــرد. 
روزی پیامبــرa  از همــان کوچــه گذشــت و متوجــه شــد کســی چیــزی بــر ســر و 
روی ایشــان نریخــت، از اطرافیــان آن خانــه پرســید ایــن رفیــق مــا چطــور اســت؟ 
گفتنــد: مریــض شــده و در بســتر افتــاده اســت. حضــرت درب خانــه آن یهــودی 
ــد  ــد. وقتــی یهــودی فهمی ــادت کن ــا از او عی ــد و اجــازه ورود خواســت ت را کوبی
رســول خــداa  بــه دیدنــش آمــده، خجالــت کشــید و از شــرمندگی لحافــی را 
بــر ســر خــود کشــید. حضــرت وارد شــد و بلنــد ســالم کــرد و بــه احوال پرســی 
پرداخــت. یهــودی گفــت: آقــا! اول شــما بــه مــن یــاد بدهیــد چگونــه می توانــم 

1. بحار األنوار، ج68، ص382،ح179.
2. آل عمران، 159.
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اســالم بیــاورم تــا ســرم را از زیــر لحــاف خــارج کنــم. شــما بــا اخالق تــان نشــان 
دادیــد انســان معمولــی نیســتید، ایــن اخــالق، اخــالق پیامبــران اســت. ســپس 

اســالم آورد و از مســلمانان شــد. 
پیامبــر خــداa روزی در کوچه هــای مدینــه می رفــت، کــودکان اطــراف حضــرت 
را گرفتنــد و گفتنــد همــان طــور کــه حســن وحســینg را بــر دوش خــود ســوار 

می کنــی، مــا را هــم بــر دوش خــود ســوار کــن. 
پیامبــرa  ســمبل اخــالق اســت و بچــه هــا را دوســت دارد. نمی توانســت نــه 
بگویــد؛ چــون بــا روحیــه ایشــان ســازگار نبود.حضــرت بــه بــالل فرمــود: بــه خانــه 
بــرو و هــر چــه پیــدا کــردی بیــاور بــه بچه هــا بدهیــم تــا خــود را از دســت آن هــا 

رهــا کنیــم و بــه مســجد برویــم. 
بــالل رفــت و مقــداری گــردو آورد. پیامبــر فرمــود حاضریــد مــرا  بــا چنــد گــردو 
معاوضــه کنیــد؟ بچه هــا قبــول کردنــد و حضــرت گردوهــا را، کــه هشــت عــدد 
بودنــد، بــه آن هــا داد و خــالص شــد. وقتــی بــا بــالل بــه ســمت مســجد می رفتنــد 
اشــک در چشــمان پیامبــر جمــع شــد و فرمودنــد: بــرادرم یوســف را بــا چنــد پــول 
ــٍس َدراِهــَم َمْعــُدوَدة؛1 و مــرا بــا  بــی ارزش معاوضــه کردنــد َو َشــَرْوُه ِبَثَمــٍن َبخْ

کمتــر از او و فقــط بــا چنــد گــردو.2

  bسیره اخالقی اهل بیت

اهل بیــت پیامبــرc هــم این گونــه بودنــد. برخوردهــای تنــد و غیرمؤدبانــه 
برخــی بــا امــام مجتبــی یــا امــام باقــرg گاه بــا توهیــن بــه آن هــا همــراه بــوده 
ــار تربیتــی و اخالقــی آن بزرگــواران در تاریــخ معــروف و  اســت و در مقابــل رفت

ثبــت و ضبــط شــده اســت. 
کــه آب  کــه امــام مجتبــیg همســایه ای یهــودی داشــت  نقــل شــده اســت 
ــاک  ــوار را نمن ــرد و دی ــه حضــرت نفــوذ می ک ــوار خان ــه دی ــه اش ب فاضــالب خان
کــرده بــود، امــا حضــرت چیــزی بــه او نمی گفــت و اعتراضــی نمی کــرد. روزی زن 
آن یهــودی بــرای کاری وارد خانــه امــام شــد و دیــوار مشــترک بــا خانــه خودشــان 

را کــه خیــس شــده بــود، دیــد و فــوری بــه همســرش اطــالع داد.

1. یوسف، 20.
2. تفسیر روح البیان، ج4، ص230.
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مــرد یهــودی آمــد و از حضــرت عذرخواهــی کــرد و گفــت: چــرا بــه مــا نگفتیــد تــا 
جلــوی نفــوذ آب بــه خانــه شــما را بگیریــم؟ امــام فرمودنــد: 

ار«؛1  »أمرنی جّدی رسول اهَّلل بإکرام الج
جــّدم رســول خــدا مــرا بــه احتــرام و احســان بــه همســایه ســفارش کــرده 

واســتم شــما را نگــران کنــم.  اســت. و نخ
همین رفتار حضرت باعث شد آن یهودی مسلمان شود.

گذشت و مدارا در مسایل شخصی و خانوادگی

اهل بیــتb در مســایل شــخصی، خانوادگــی، معاشــرت های اجتماعــی اهــل 
عفــو و گذشــت و مــدارا و  آســان گیری بودنــد )در عیــن این کــه در حقــوق مــردم 

ــب داشــتند و انعطاف پذیــر نبودنــد(.
ّ
و امــر دیــن تصل

ابا عبداهلل جدلی از عایشــه پرســید: اخالق رســول اهللa نســبت به خانواده اش 
چگونه بود؟ عایشــه گفت: 

ْســَواِق َو اَل 
َ
ــا، ِفــی ال اب

َ
شــًا، َو اَل َصّخ ــْم َیُکــْن َفاِحشــا، َو اَل ُمَتَفّحِ »َل

َئَة َو َلِکــْن َیْعُفــو َوَیْصَفــُح «؛2 ــّیِ َئِة الّسَ ــّیِ ــِزی ِبالّسَ َیجْ
ــه در  ــد، ن ــده بودن ــنام دهن ــو و دش ــه یاوه گ ــد، ن ــرم بودن ــا و بی ش ــه بی حی ن
کوچــه و بــازار هیاهــو بــه راه می انداختنــد و نــه بــدی را بــه بــدی جــواب 

می کردنــد.  گذشــت  و  شــیدند  می بخ بلکــه  می دادنــد، 
حضــرت در خانــه و زندگــی خانوادگــی آن قــدر بــا همســران خــود از ســر بخشــش 
کــه برخــی از آنــان بــه خــود جــرأت مــی دادنــد بــا  و گذشــت رفتــار می کــرد 

حضــرت تنــدی و بدرفتــاری کننــد.
پیامبــر گرامــیa  بــه پیروان شــان هــم ســفارش می کردنــد کــه بنــای 
شــش و گذشــت باشــد، چنان کــه روایــت  ــر بخ ــواده ب رفتارشــان در خان
شــده اســت: یکــی از اصحــاب خدمــت حضــرت آمــد و گفــت: یــا رســول 
ازات شــان کنــم؟  اهَّلل! خانــواده ام مــرا عصبانــی می کننــد، چگونــه محج
پیامبــر فرمودنــد: ببخــش و درگــذر. آن مــرد دوبــاره همــان ســؤال را کــرد 
و پیامبــر بــاز همــان جــواب را دادنــد. بــار ســوم که پرســید پیامبــر فرمودند: 

1. احقاق الحق، ج11، ص122، به نقل از نزهة المجالس و منتخب النفائس.
2. مسند احمد، ج4، ص131، ح25990.
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ــازات  ازاتــی می کنــی، بــه انــدازه گنــاه و جــرم محج اگــر هــم بــه ناچــار محج
کــن و از زدن بــه صــورت بپرهیــز.1

امام صادقg فرمودند: 
اذیــت  و  مــی داد  آزار  را  او  کــه  داشــتند  همســری   gباقــر امــام  پــدرم 
بــا او رفتــار  بــا گذشــت  شــید و  پــدرم او را می بخ می کــرد. در مقابــل 

2 می کــرد.
از امام رضاg نقل شده که فرمودند: 

َبــُة  َتَحّبِ ی، َفِمْنُهــّنَ اْلَغِنیَمــُة َو اْلَغَراَمــُة َو ِهــَی امْلُ
َ
َســاَء َشــّت ّنَ َالّنِ

َ
»َو اْعَلــْم أ

ــَاُم 
َ

ــی َو ِمْنُهــّنَ الّظ
َ
ّل ــَاُل ِإَذا َتجَ ِلَزْوِجَهــا َو اْلَعاِشــَقُة َلــُه َو ِمْنُهــّنَ اْلِ

ــّنَ َیْســَعُد َو َمــْن َوَقــَع ِفــی  ِتِه ــَر ِبَصاِلَ ــُة َفَمــْن َظِف َب َقّطِ ْنِدیــُس امْلُ اْلِ
ــُه ِاْنِتَقــاٌم«؛3 ِتِهــّنَ َفَقــِد ُاْبُتِلــَی َو َلْیــَس َل َطاِلَ

زنــان چنــد گروه انــد: اول: غنیمــت و ايــن دســته بانوانــی هســتند کــه 
شــوهر دوســتند و بــه شــوهر عشــق می ورزنــد؛ دوم: ماننــد مــاه یک شــبه 
بــرای شــوهر جلــوه کننــد )یعنــی کــم نــور و کــم فایده انــد(؛ و ســوم 
ماننــد شــب تــار در برابــر شــوهرند. هــر کــه همســر صالــی نصیبــش  
ــت وســعادتمند گردیــده اســت و هــر کــه گرفتــار زن  شــود، خوش بخ
بــدی شــود، گرفتــار شــده اســت. )بی گمــان آزمایــش شــده اســت و حــق 

نــدارد انتقــام بگیــرد.(
این ها اندکی از بسیار سیره قولی و عملی اهل بیتb  در معاشرت با اطرافیان؛ 

به خصوص در خانواده اســت که توجه به آن، راه گشــای زندگی اســت. 

اخالق خوب همه جا خوب است به خصوص در خانه

اخــالق خــوب همــه جــا خــوب اســت؛ به خصــوص در خانــه و بداخالقــی 
ــه محــل و محیــط  ــه خان ک ــه، چــرا  ــد اســت؛ به خصــوص در خان همــه جــا ب
کوچکــی اســت در برابــر اجتمــاع، کــه افــراد می خواهنــد یــک عمــر باهــم در 

ــد.  کنن آن زندگــی 

1. اسد الغابه، ج1، ص336.
2. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص441، ح4528. » َکانَْت أِلَبِیg اْمَرأٌَة َو َکانَْت تُْؤِذیِه َفَکاَن یَْغِفُر لََها«.

3. بحار األنوار، ج100، ص204، ح15.
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آن کــه در خانــه بداخــالق باشــد، خانــه را تبدیــل بــه زنــدان می کنــد و همــه را در 
فشــار قــرار می دهــد. بــه همیــن دلیــل ایــذا و اذیت هــا و بداخالقی هــا در خانــه، 
از عوامــل مهــم فشــار قبــر بیــان شــده اســت؛ چنان کــه قبــاًل در داســتان ســعد بــن 
معــاذ هــم بــه آن اشــاره شــد. خداونــد بی جهــت کســی را در قبــر و قیامــت مبتــال 
بــه فشــار و عــذاب نمی کنــد، هرچــه هســت نتیجــه اعمــال خــود ماســت کــه بــه 

مــا برمی گــردد. 
این کالم گهربار پیامبرa است که فرمودند:
ْعَماُلُکْم  ُتَرّدُ ِإَلْیُکْم «؛1 

َ
َما ِهَی  أ

َ
»ِإّن

پاداش هــا و کیفرهــای قبــر و قیامــت، همــان اعمــال ماســت کــه بــه 
شــکل مناســب، بــا عوالــم بعــد بــه خــود مــا برمی گــردد. 

زندگی خانوادگی اخالقی است نه حقوقی

خانــه و خانــواده جــای زندگــی اخالقــی اســت نــه حقوقــی؛ و ایــن نکتــه بســیار 
مهمــی اســت کــه از ســیره و اخــالق پیامبــرa و اهل بیــتb و دســتورات دینی 

بــه دســت می آیــد و بایــد بــه آن توجــه کــرد. 
بــدون شــک یــک مؤمــن بایــد در خانــه و بــه طــور کامــل رعایــت حقــوق افــراد 
ــا ایــن حــد کافــی نیســت.  خانــواده را داشــته باشــد و از ظلــم بپرهیــزد، ولــی ت
 دو نفر به دید 

ً
خانواده مثل بازار و اداره و محل کســب و کار نیســت که صرفا

دفــاع و احقــاق حــق خــودش وارد معاملــه و یــا شــراکت و همــکاری بــا دیگــری 
ــی اســت«، در  ــه »حــق گرفتن ــن ســخن درســت باشــد ک ــر در آن جــا ای شــود. اگ
 این جــا جــای گذشــت از حــق و حفــظ صفــا 

ً
خانــواده درســت نیســت و اتفاقــا

و صمیمیــت اســت، در خانــه بایــد گفــت حــق، گذشــتنی اســت و »محبــت و از 
خودگذشــتگی گرفتنــی اســت«. 

اگــر قــرار باشــد هــر کــدام از زن و شــوهر حقوقــی زندگــی کننــد و هــر کــه حــق خــود 
را مطالبــه کنــد، محیــط خانــه بســیار خشــک و غیرقابــل تحمــل خواهــد بود. 

اگــر زن بــه شــوهرش بگویــد حــق شــما بــر مــن و وظیفــه مــن ایــن اســت کــه در 
ــع شــما باشــم،  ــن داشــته باشــم، در انتخــاب مســکن تاب ــور زناشــویی تمکی ام

1. بحار األنوار، ج3، ص90.
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در خــروج از خانــه از شــما اجــازه بگیــرم، ولــی دیگــر وظیفــه بچــه داری، شــب 
بیــداری، ظــرف و لبــاس شســتن، رفــت و روب و نظافــت خانــه و غــذا درســت 
کــردن حــق شــما و وظیفــه مــن نیســت؛ یعنــی شــما بایــد خــودت لباســت را 
بشــوری و غــذای ات را درســت کنــی و ظرف هــا را بشــوری، چــرا مــن بــرای شــما 
ایــن کارهــا را بکنــم؟ و در مقابــل مــرد هــم بگویــد وظیفــه مــن در قبــال شــما و 
حــق شــما ایــن اســت کــه نفقــه؛ اعــّم از مســکن، لبــاس، خــورد و خــوراک مــورد 
نیــاز را تهیــه کنــم، ولــی دیگــر بیــرون بــرای گــردش، ســیاحت، تفریــح، زیــارت 
ــا  بــردن و ایــن طــرف و آن طــرف رفتــن وظیفــه مــن نیســت، در خانــه بمــان ت
بپوســی، چــرا بایــد ایــن کارهــا را بکنــم؟ آیــا ایــن مصــداق زندگی مشــترک اســت؟ 

آیــا ایــن خانــه جــای زندگــی اســت؟
ــه اخالقــی زندگــی  ــه شــده زن و مــرد در خان ــه توصی ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
کننــد. اگــر ایــن اتفــاق افتــاد، بــه طــور یقیــن هــر کــدام از زن و شــوهر در انجــام 
ــرد و ســعی  ــر دیگــری ســبقت می گی ــر عهــده اش هــم نیســت، ب کارهایــی کــه ب
می کنــد آن چــه مــورد عالقــه دیگــری اســت را انجــام دهــد و کمتریــن زحمــت و 

اذیتــی بــرای او نداشــته باشــد. 

پشت در تا صبح می نشینم

مرحــوم آقــای حــاج شــیخ مرتضــی زاهــدw کــه از خوبــان اخالقــی تهــران بــود 
و بــزرگان مراجــع بــه ایشــان ارادت داشــتند، شــبی دیــر وقــت بــه منــزل می رســد 
و از داخــل کوچــه متوجــه می شــود خانــواده و اهــل  منــزل خــواب هســتند و 
چراغ هــا خامــوش شــده اســت. بــا خــود می گویــد چــرا مزاحــم خانــواده بشــوم و 
حــق آن هــا را ضایــع کنــم، مــن دیــر آمــدم و خــودم بایــد جــور آن را بکشــم. بنابــر 
ایــن تصمیــم می گیــرد تــا صبــح پشــت درب منــزل و در کوچــه بنشــیند و در نزنــد. 
مقــداری کــه می نشــیند، می بینــد همسرشــان در را بــاز کــرد و گفــت: آقــا خوابیده 
بــودم و در خــواب ســیدی را دیــدم کــه بــه مــن فرمــود شــیخ مرتضــی پشــت در 

اســت، بلنــد شــو در را بــاز کــن، بــاز کــردم و دیــدم شــما ایــن جــا نشســته ای. 
این هــا انســان های الهــی بودنــد کــه در هــر رفتــار و تعاملــی؛ چــه بــا خانــواده و 
چــه بــا دیگــران اول رضایــت خــدا و ولــّی خــدا را در نظــر می گرفتنــد و بعــد خیــر 

و راحتــی دیگــران را. 
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پیامبرa فرمودند: 
ْهِلی«؛1 

َ
َنا َخْیُرُکْم  ِل

َ
ْهِلِه  َو أ

َ
»َخْیُرُکْم  َخْیُرُکْم  ِل

بهتريــن شــما کســی اســت کــه بــرای خانــواده اش بهتريــن باشــد و مــن 
بــرای خانــواده ام )خــوش اخاق تريــن( و بهتريــن هســتم.

مهم ترین عامل ناسازگاری ها و تنش ها در خانه

آن چــه در خانــه و خانــواده موجــب ناســازگاری  و اصطــکاک بیــن اعضــای خانــواده 
می شــود، خودخواهی هــا و منّیت هاســت.

وقتــی کســی خــودش، میــل و ســلیقه خــودش و رأی و نظــر خــودش را مــالک 
 اگــر طــرف مقابــل هــم 

ً
قــرار می دهــد و دیگــری را در نظــر نمی گیــرد، طبعــا

ــد   دچــار اختــالف، ناســازگاری، کــدورت و رنجــش خواهن
ً
ــن باشــد، قطعــا چنی

شــد، امــا اگــر بنــا بــر تفاهــم، رفاقــت، مــدارا و ســازش باشــد، هــر کســی آن چــه را 
بــرای خــود پســندید، بــرای دیگــری هــم بپســندد و آن چــه بــرای خــود نپســندید، 
بــرای دیگــری هــم نپســندد، خیلــی از تنش هــا، رنجش هــا و کدورت هــا ایجــاد 

نخواهنــد شــد. 

مرنج و مرنجان

ــی  ــی معصوم ــد مالعل ــت اهلل آخون ــدر مرحــوم آی ــی و مرجــع عالیق ــه اخالق فقی
همدانــی می فرمــود: در جوانــی خدمــت عــارف باعظمــت حاج شــیخ حســنعلی 
نخودکــی اصفهانــی رســیدم و از ایشــان موعظــه ای خواســتم. ایشــان یــک جملــه 

گفــت: »مرنــج و مرنجــان«. 
عــرض کــردم: آقــا! این کــه دیگــران را نرنجانــم، ایــن امکان پذیــر اســت، انســان 
ــا حــق دیگــری را ضایــع نکنــد و مراقــب زبانــش باشــد،  وقتــی مراقــب باشــد ت
دیگــران را نمی رنجانــد، امــا این کــه می فرماییــد خودمــان هــم نرنجیــم این کــه 
شــدنی نیســت، باالخــره گاه انســان کارهــا و چیزهــای ناپســندی می بینــد کــه 

می رنجــد و ناراحــت می شــود و بــه قــول معــروف دســت خــودش نیســت. 
و  رنجش هــا  ایــن  کنیــم،  کــم  را  و خودخواهــی  منّیــت  اگــر  فرمــود:  ایشــان 

1. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص555، ح4908.
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ناراحتی هــا هــم کــم می شــود. بســیاری اوقــات رنج هــای مــا از خودخواهی هــای 
ماســت، چــون خودخواهیــم کســی اگــر ســالم مان نکــرد، جلــوی پای مــان بلنــد 
کنــار  نشــد، بــه مــا احتــرام نگذاشــت، از او می رنجیــم. اگــر خودخواهــی را 

کــم می شــود و راحــت می شــویم.  بگذاریــم، بســیاری از ایــن رنجش هــا 

ملکات، خلقیات و عادات زشت مان را اصالح کنیم

بــه هــر حــال زندگــی خانوادگــی میــدان مبــارزه بــا نفــس و آلودگی هــا و هواهــای 
نفســانی اســت. اگــر در زندگــی متأهالنــه نقطــه ضعــف و عیبی در خــود دیدیم، 
عــادت و اخــالق زشــتی در خــود یافتیــم، صادقانــه بــه اصــالح آن بپردازیــم و هــر 
طــور شــده آن را از بیــن ببریــم. از بهتریــن راه هــای اصــالح صفــات و رفتارهــای 
ــل حســادت،  ــدی؛ مث ــه عــادت ب ــی کســی ک ــذر مجــازات اســت؛ یعن زشــت، ن
بخــل، تکبــر، شــتاب زدگی، دروغ گویــی، نــگاه حــرام، غیبــت و... دارد و خودش 
هــم می دانــد و در رنــج اســت کــه صفــت و اخــالق بــدی دارد و زورش بــه آن 

نمی رســد و نمی توانــد آن را از بیــن ببــرد نــذر شــرعی بکنــد. 
بــه عبــارت دیگــر تصمیــم بــه یــک مراقبــه کوتاه مــدت بگیــرد؛ مثــاًل اگــر در طــول 
ایــن یــک روز آن عــادت زشــت، اخــالق بــد، یــا فــالن گنــاه را مرتکــب شــد، 
خــودش را مجــازات شــرعی بکنــد بــه طــور مثــال یــک روز یــا بیشــتر روزه بگیــرد. 
ایــن نــذر باعــث می شــود اراده فــرد در ایــن مراقبــه یــک روزه قوی تــر شــود؛ چــرا 
کــه اگــر تخلــف از آن کنــد، آن مجــازات بــر او واجــب می شــود. وقتــی یــک روز 
ــرد و در  ــرل ک ــد را کنت ــار و اخــالق ب ــت انجــام داد و آن رفت ــا موفقی ــه را ب مراقب
طــول ایــن یــک روز اعمــال نکــرد، بــاز روز بعــد همیــن نــذر را تکــرار کنــد و همیــن 
طــور یــک روز یــک روز نــذر را انجــام دهــد تــا چهــل روز، کــه یــک دوره و مرحلــه 
تکامــل نفــس اســت و کســی کــه در چهــل روز مراقبــه ای انجــام داده باشــد، 

آثــارش خــود را نشــان می دهــد. 
معمــواًل پــس از چهــل روز مراقبــه تســلط بــر نفــس پیــدا می کنــد و قــدرت تــرک 

آن رفتــار و عــادت زشــت یــا اخــالق رذیلــه را پیــدا می کنــد. 
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یک سال نذر مجازات بر عصبانیت

خداونــد مرجــع عالی قــدر جهــان تشــیع حضــرت آیــت اهلل بروجــردیw، کــه 
ــه  ــد. آیــت اهلل ســید مصطفــی خراســانیw ک ــود، را رحمــت کن ــم ب ــی عظی آیت
یکــی از شــاگردان ایشــان بــود نقــل می کنــد: آقــای بروجــردی بــا همــه عظمتــی 
کــه داشــتند، گاه عصبانــی می شــدند و تنــدی می کردنــد. بــرای مقابلــه و از بیــن 
بــردن ایــن خصلــت بــد، نــذر کــرده بودنــد کــه اگــر یــک بــار عصبانــی شــدند، یک 

 یــک بــار ایــن اتفــاق افتــاد. 
ً
ســال روزه بگیرنــد و اتفاقــا

در مجلــس درس یکــی از شــاگردان آقــا اشــکالی کردنــد، آقــا جــواب دادنــد، 
ولــی آن شــاگرد جــواب آقــا را نپذیرفــت و رد کــرد، آیــت اهلل بروجــردی عصبانــی 
ــه خــود  ــه او نمی توانســت جــواب بدهــد. البت ــد ک ــه او گفتن ــزی ب شــدند و چی
آیــت اهلل بروجــردیw از بابــت ایــن عصبانیــت خیلــی متأثــر شــد، بــه گونــه ای 

کــه گریــه اش گرفــت و دیگــر چیــزی نگفــت و درس همیــن جــا تمــام شــد. 
نمــاز مغــرب را تمــام کــرده بــودم کــه شــخصی از بیــت آیــت اهلل بروجــردی آمــد 
wو گفــت آقــا بــا شــما کار فــوری و ضــروری دارد. بــه منــزل آیــت اهلل بروجــردی

رفتــم، دیــدم ناراحــت نشســته اند، از مــن پرســیدند: شــما آدرس منــزل طلبــه ای 
ــی  ــه او تنــد شــدم را داریــد؟ عــرض کــردم بلــه، ول کــه امــروز در جلســه درس ب
ــِح  ــا او کاری داریــد صب ــر ب ــد، اگ ــر وقــت می آین ــه نیســتند و دی ایشــان اآلن خان

زود مناســب تر اســت. 
فرمودنــد: مانعــی نــدارد، مــن صبــح زود می آیــم تــا بــه اتفــاق شــما بــه نــزد 
آن طلبــه برویــم. صبــح فــردا بــا آقــا بــه ســوی منــزل آن طلبــه رفتیــم، در زدیــم 
آن طلبــه آمــد. آقــای بروجــردی فرمودنــد: آقــا! آمــدم عذرخواهــی کنــم از مــن 
ــم، بعــد هــم خواســتند  ــزی گفت ــردم و چی ــه شــما پرخــاش ک ــروز ب ــد، دی بگذری
دســت آن طلبه را ببوســند که او نگذاشــت و گفت: آقا! از صمیم قلب گذشــتم 

و حــالل کــردم. 
آیــت اهلل بروجــردیw از همــان روز شــروع کردنــد و یــک ســال روزه گرفتنــد تــا 

نذرشــان را ادا کننــد. 
ایــن تــالش کســی اســت کــه قبــر و قیامــت را بــاور دارد و بــا وجــود کهولــت ســن 
زحمــت می کشــد تــا  عیبــش  را، هــر چــه کــه هســت، در همیــن دنیــا برطــرف و 

خــود را اصــالح کنــد و بــه آخــرت نکشــد. 
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چنیــن کســانی کــه اخالقــی زندگــی می کننــد، اگــر عیــب و نقصــی هــم داشــته 
باشــند ســعی در اصــالح و تربیــت خــود دارنــد و خانــه را گلســتان می کننــد و 

نشــاط و طــراوت را در آن گســترش می دهنــد. 

الگوی یک خانواده  الهی

خانــواده  یــک  الگــوی   cاطهــر زهــرای  و  امیرالمؤمنیــن  زندگــی خانوادگــی 
بانشــاط، باطــراوت، باصفــا و صمیمــی اســت کــه همــه لحظــات آن درس هایــی 

بــرای بشــریت دارد. 
حضرت امیرg فرمودند:

 
َ

ــی َقَبَضَهــا اهَّلُل َعــّز
َ
ْمــٍر َحّت

َ
ْکَرْهُتَهــا َعَلــی أ

َ
ْغَضْبُتَهــا َو ال أ

َ
»َفــَو اهَّلِل َمــا أ

ْنُظــُر 
َ
ْمــرًا، َو َلَقــْد ُکْنــُت أ

َ
ْغَضَبْتِنــی َو ال َعَصــْت ِلــی أ

َ
 ِإَلْیــِه َو ال أ

َ
َو َجــّل

ْحــَزاُن«؛1
َ
ُمــوُم  َو ال ــی  اْلُ ِإَلْیَهــا َفَتْنَکِشــُف  َعّنِ

ــه ســالی کــه زهــرای اطهــر در خانــه مــن بــود و زندگــی  قســم بــه خــدا! ُن
را  او  مــن  نــه  و  کــرد  غصبنــاک  را  مــن  بــار  یــک  نــه  داشــتیم،  مشــترک 
نــگاه  او  بــه  وقتــی  نافرمانــی نکــرد.  بــار  یــک  و  خشــمگ�خ کــردم 
می کــرد. برطــرف   مــن  از  را  غصــه  و  غــم  و  گرفتــاری  می کــردم، 

ایــن نشــان دهنده نشــاط و ســر زندگــی حضــرت زهــراh اســت کــه پیوســتگی و 
اســتمرار هــم داشــته و هــر گاه امیرالمؤمنیــنg بــه خانــه می آمــده، بــا رفتــار و 

ــرده اســت.  ــرون می ب ــارش او را از حــزن و غــم بی گفت
در برخــی روایــات نقــل شــده اســت کــه ایــن دو بزرگــوار، گاه غــذای خــود را در 
بــاغ یــا صحــرا می بردنــد و می خوردنــد و باهــم شــوخی داشــتند.2 ســاده  زندگــی 

می کردنــد و بــه حــد کفــاِف زندگــی قانــع بودنــد. 
 hنقــل شــده اســت روزی چشــم ســلمان بــه چــادر وصلــه دار حضــرت زهــرا
افتــاد، گریــه کــرد و گفــت: عجبــا! دختــران پادشــاهان ایــران و روم بر کرســی های 
ــر رســول  ــا دخت ــد، ام ــن می کنن ــه ت ــی می نشــینند و پارچه هــای زربافــت ب طالی

خــدا چــادر وصلــه دار بــر ســر دارد. 
حضــرت زهــراh ایــن را شــنید، خدمــت پیامبــرa رســید و بــه پــدر بزرگوارشــان 

1. کشف الغّمه، ج1، ص363.
2. فاطمة الزهرا h بهجة قلب المصطفی، ص287.
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عــرض کــرد: ســلمان از لبــاس مــن تعجــب کــرده اســت، بــه خــدا قســم! مــدت 
پنــج ســال اســت کــه مــن و علــی فــرش خانه مــان پوســت گوســفندی اســت کــه 
روزهــا بــر روی آن شــترمان علــف می خــورد و شــب ها بــر آن می خوابیــم. بالــش 

مــا چرمــی اســت کــه از لیــف خرمــا پــر شــده اســت.1
روزی حضــرت امیــرg وارد خانــه شــد و پرســید: آیــا غذایــی در خانــه هســت؟ 
حضــرت زهــراh فرمودنــد: غذایــی در خانــه نیســت و دو روز اســت کــه خــودم 
 gامیــر بــه بچه هــا داده ام. حضــرت  را  چیــزی نخــورده ام و ســهم خــودم 

فرمودنــد: پــس چــرا بــه مــن خبــر نــدادی تــا چیــزی تهیــه کنــم؟ 
حضرت زهراh فرمودند: 

ــا ال  ــَك َم ــَف  َنْفَس َکّلِ
ُ
ْن  أ

َ
ــی أ ــْن ِإَلِ ــَتْحِیی ِم ْس

َ
ــی َل ــِن! ِإّنِ َس ــا اْلَ َب

َ
ــا أ » َی

ــِه «؛2  ــِدُر َعَلْی َتْق
از خــدای خــودم شــرم می کنــم کــه تــو را بــر چیــزی کــه نمی توانــی تهیــه 

کنــی، وادار کنــم. 
هــر دو بــه یکدیگــر احتــرام می گذاشــتند و بــا احتــرام یکدیگــر را صــدا می زدنــد. 
ــه هــر دو  ــرام بگذارنــد، بچه هــا ب ــه ای کــه بزرگ ترهــا بــه خودشــان احت در خان
احتــرام می گذارنــد و اگــر والدیــن خودشــان احتــرام هــم را حفــظ نکننــد، بچه هــا 
ــی 

ّ
کــدام را حفــظ نمی کننــد. بــه قــول معــروف اول خــود متول احتــرام هیــچ 

امــام زاده بایــد احتــرام امــام زاده را نگــه دارد.
کارهــای خانــه نیــز بــه  کارهــای بیــرون، گاه در  حضــرت امیــرg عــالوه بــر 

می کردنــد.  کمــک   hزهــرا حضــرت 
وجــود مقــدس حضــرت زهــراh در عیــن خــوش اخالقــی، مهربانــی، زهــد، حیا، 

ــاَل:  ــْملَِة َو بََکــی َو َق َــی الشَّ ــَر َســلَْماُن الَْفاِرِســیُّ إِل ــا َخَرَجــْت نََظ ــوار، ج8، ص303، ح62. »...َفلَمَّ 1. بحــار األن
ــٍدa َعلَْیَهــا َشــْملَُة ُصــوٍف َخلََقــٌة َقــْد  ــْنُدِس َو الَْحِریــِر َو ابَْنــُة ُمَحمَّ َوا ُحْزنـَـاُه! إِنَّ َقْیَصــَر َو ِکْســَری لَِفــی السُّ
ــلَْماَن  ِ! إِنَّ َس ــوَل اهللَّ ــا َرُس ــْت: یَ َ a َقال ــیِّ ــی النَِّب ــُة َعلَ ــْت َفاِطَم ــا َدَخلَ ــاً، َفلَمَّ ــَر َمَکان ــْی َعَش ــی اثَْن ــْت فِ ِخیَط
َّــِذی بََعَثــَك بِالَْحــقِّ َمــا لـِـی َو لَِعلـِـیٍّ ُمْنــُذ َخْمــِس ِســِنیَن إاِلَّ ِمْســُك  َکْبــٍش تَْعلـِـُف  ــَب ِمــْن لَِباِســی، َفــَو ال تََعجَّ

َعلَْیَهــا بِالنََّهــاِر بَِعیُرنـَـا، َفــإَِذا َکاَن اللَّْیــُل اْفَتَرْشــَناُه َو إِنَّ ِمْرَفَقَتَنــا لَِمــْن أََدٍم َحْشــُوَها لِیــفٌ ...«.
2. بحــار األنــوار، ج43، ص59، ح51. »أَْصَبــَح َعلـِـیُّ بـْـُن أَبـِـی َطالـِـٍبg َذاَت یَــْوٍم َســاِغباً، َفَقــاَل: یَــا َفاِطَمــُة! 
ــَداَة  ــَح الَْغ ــا أَْصَب ــِة َم ــَك بِالَْوِصیَّ ةِ َو أَْکَرَم ــوَّ ـِـی بِالنُُّب ــَرَم أَب َّــِذی أَْک َــْت: اَل َو ال یِنیــِه؟ َقال ــَدِك َشــیْ ٌء تَُغذِّ ــْل ِعْن َه
ِعْنــِدی َشــیْ ٌء، َو َمــا َکاَن َشــیْ ٌء أُْطِعْمَنــاُه ُمــْذ یَْوَمْیــِن إاِلَّ َشــیْ ٌء ُکْنــُت أُوثـِـُرَك بـِـِه َعلـَـی نَْفِســی َو َعلـَـی ابَْنــیَّ 
ـَـا  ــا أَب ــا َفاِطَمــُة! أَ اَل ُکْنــِت أَْعلَْمِتیِنــی َفأَبِْغَیُکــْم َشــْیئاً؟ َفَقالـَـْت: یَ : یَ ــِن الَْحَســِن َو الُْحَســْیِن، َفَقــاَل َعلِــیٌّ َهَذیْ

ِّــی أَلَْســَتْحِیی ِمــْن إِلَِهــی أَنْ  أَُکلِّــفَ  نَْفَســَك َمــا ال تَْقــِدُر َعلَْیــهِ ...«. الَْحَســِن! إِن
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ــاری، آراســتگی و  ــی و رفت ــر همــه زیبایی هــا و کمــاالت باطن قناعــت، عــالوه ب
زیبایی هــای ظاهــری را نیــز رعایــت می کــرد. 

داخل خانه؛ به خصوص برای نماز، از عطر استفاده می کردند.
حضــرت  عطــر  خــوِش  بــوی  از   aپیامبــر بزرگــوار  همســر  ســلمه  اّم   روزی 
زهــراh متعّجــب شــد و گفــت: چــه عطــر خوش بویــی؟ حضــرت زهراh شیشــه 
کــف دســت اّم ســلمه ریختنــد. وقتــی  عطــری آوردنــد و مقــداری از آن را در 
بــوی خــوش آن بــه مشــامش رســید، ســؤال کــرد: ایــن چــه عطــری اســت، هرگــز 
ــن عطــری  ــد: ای ــودم. حضــرت فرمودن ــل آن را استشــمام نکــرده ب رایحــه ای مث

اســت کــه پــدرم بــه مــن هدیــه داده اســت و فرمــوده اســت: 
ْجِنَحِة َجْبَرِئیَل«؛1 

َ
»ُهَو َعْنَبٌر َیْسُقُط ِمْن  أ

ته است. اين عطر، مشکی است که از بال و پر جبرئیل فرو ریخ
حضــرت زهــراh حتــی در لحظــات آخــر عمرشــان، کــه نزدیــک زمــان شــهادت 

ایشــان بــود، پــس از گرفتــن وضــو بــه اســماء فرمودنــد: 
»َهاتِی  ِطیِبیَ  الَِّذی  أَتَطَیَُّب  ِبِه«؛2 

عطری که همیشه می زنم را برایم بیاور.
از پیامبر خدا نقل شده که فرمودند:

ُة الِس  ، َراِئَ وِر اْلِعــ�خِ ُة اْلُ ــَفْرَجِل َو َراِئَ ــُة الّسَ ْنِبَیــاِء، َراِئَ
َ
ــُة ال »َراِئَ

 ،hْهــَراِء
َ

ــُة اْبَنِتــی َفاِطَمــَة الّز ــُة اْلــَوْرِد َو َراِئَ ــُة امْلَاِئَکــِة، َراِئَ َو َراِئَ
ــَفْرَجِل َوالِس َو اْلــَوْرد«؛3 ــُة الّسَ َراِئَ

، رایــه گل یــاس و بــوی  »بــوی عطــر انبیــا، شــبیه بــوی ِبــه و بــوی حورالعــ�خ
عطــر مائکــه، بــوی گل ســرخ و عطــر و رایــه دختــرم فاطمــه، رایــه 

همــه ايــن گل هــا اســت«.
این نوع همسرداری را داشتند که وقتی پیامبرa سؤال کردند:

ْهَلــَك؟  َقــاَل: ِنْعــَم اْلَعــْوُن َعَلــی َطاَعــِة 
َ
َل َعِلّیــًا َکْیــَف  َوَجــْدَت  أ

َ
»َفَســأ

َل َفاِطَمــَة، َفَقاَلــْت: َخْیــَر َبْعــٍل«؛4
َ
اهَّلِل، َو َســأ

علــی جــان! دختــرم زهــرا را چگونــه یافتــی؟ حضــرت امیــرg عــرض 

1. امالی )طوسی(، ص42.
2. کشف الغّمه، ج1، ص500.

3. مستدرك الوسائل، ج1، ص343، ح1093.
4. مناقب آل ابی طالبb، ج3، ص356.



129

جلســه پنجم: خانــه محل تربیت 

کردنــد: زهــرا بــرای مــن کمــک خوبــی در بندگــی خــدا اســت؛ )یعنــی ای 
همســران! در بندگــی خــدا  و در بهشــتی کــردن همســرتان کمــک هــم 
باشــید، نــه در گنــاه و بــه گنــاه کشــیدن و بــه جهنــم بــردن او( وقتــی از 
حضــرت زهــراh ســؤال کــرد: علــی چگونــه شــوهری اســت؟ فرمودنــد: 

بهتريــن شــوهر اســت.
ــَع َو  ْن ُتْرَف

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
ــوٍت أ ــرای آســمانیان می درخشــندِفی ُبُی ــه ب  خانه هایــی ک

ُیْذَکــَر ِفیَهــا ِاْســُمُه؛1
و  معــروف  آن هــا  بــرای   و  می درخشــند  آســمانیان  بــرای  خانه هایــی  چنیــن 
شــناخته شــده اند، خانه هایــی کــه خداونــد آن هــا را رفعــت بخشــیده و عبــادت 

و ذکــر در آن بــاال مــی رود. 
ــه  ــد ب ــرد ایــن خانه هایــی کــه خداون ــرa ســؤال ک ــاس از پیامب وقتــی ابــن عب
آن هــا اجــازه رفعــت و ذکــر داده، کــدام خانه هــا هســتند؟ پیامبــر فرمودنــد: 
خانه هــای انبیــا اســت. ســؤال شــد: خانــه علــیg و فاطمــهh هــم جــزو 

اِضِلَهــا«؛ از برتریــن  آن هــا اســت.2 
َ
ف

َ
آن هاســت؟ حضــرت فرمودنــد: »ِمــْن  أ

از امام باقرg روایت شده که فرمودند: 
»َبْیــُت َعِلــّیٍ َو َفاِطَمــَة ِمــْن ُحْجــَرِة َرُســوِل اهَّلِل َصَلــَواُت اهَّلِل َعَلْیِهــْم َو 

...«؛3  ــ�خَ َســْقُف َبْیِتِهــْم َعــْرُش َرّبِ َاْلَعامَلِ
ــه  ــود و ســقف خان ــر خــدا ب ــه پیامب ــق ب ــازل متعّل ــه علــی و فاطمــه از من خان

آن هــا عــرش پــروردگار جهانیــان اســت. 
طبیعــی اســت کــه ایــن چنیــن عبــادت و ذکــری؛ بــه تبــع خــوِد عبــادت کننــدگان 
در ایــن خانه هــا، بــه عــرش الهــی برســد و ایــن صفــا و صمیمــت منحصــر بــه 

معصومیــنb اســت. 
ممکــن اســت کســی بگویــد ایــن اخالقیاتــی کــه از حضــرت امیــرg و حضــرت 
کــه معصــوم  زهــراh ذکــر شــده، مخصــوص معصــوم اســت، طبیعــی اســت 

1. نــور، 36. »در خانه هایــی کــه خــدا رخصــت داده کــه ]قــدر و منزلــت [ آنهــا رفعــت یابــد و نامــش در آنهــا 
یــاد شــود. در آن ]خانــه [ هــا هــر بامــداد و شــامگاه او را نیایــش می کننــد«.

ــاٍس إاِلَّ َو َعلـِـیٌّ َشــِریُفَها َو أَِمیُرَهــا َقْولـُـُه تََعالـَـی  فِــی  2. بحــار األنــوار، ج36، ص118، ح64. »َو َعــِن ابـْـِن َعبَّ
  َأَْن تُْرَفع ُ  aِفـِـی بُُیــوٍت أَِذَن اهللَّ ُ  أَنْ  تُْرَفــعَ  َو یُْذَکــَر َعــْن أَنـَـٍس َو بَُریـْـَدَة َقــاال َقــَرأَ َرُســوُل اهللَّ بُُیــوٍت أَِذنَ  اهللَّ
ِ؟ َقــاَل: بُُیــوُت األَنِْبَیــاءِ، َفَقاَل  إِلـَـی َقْولـِـهِ  الُْقُلــوُب َو األَبْصــاُر َفَقــاَم َرُجــٌل َفَقــاَل: أَیُّ بُُیــوٍت َهــِذهِ یـَـا َرُســوَل اهللَّ

ِ! َهــَذا الَْبْیــُت ِمْنَهــا لََبْیــُت َعلـِـیٍّ َو َفاِطَمــَةh، َقــاَل: نََعــْم، ِمــنْ  أََفاِضلَِهــا«. أَبـُـو بَْکــٍر: یـَـا َرُســوَل اهللَّ
3. بحار األنوار، ج25، ص97، ح70.
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ایــن صفــات و خصوصیــات را داشــته باشــد، طبیعــی اســت معصــوم باعــث ناراحتــی 
و خشــمگین شــدن همســرش نمی شــود، طبیعــی اســت کــه معصــوم آداب زندگــی 
مشــترک را رعایت می کند، و این ها مربوط به انســان های عادی مثل ما نمی شــوند. 
در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد گفــت: ایــن نــوع زندگــی منحصــر بــه معصومیــن 
نیســت و دیگــران هــم در بــه وجــود آوردن زندگــی اخالقــی و صمیمانــه و بــدون 

تنــش بــا معصومیــن اشــتراک دارنــد. 

زندگی پر از مهر عالمه طباطباییw و همسرش

مرحــوم عالمــه طباطبایــی در چهــل ســال زندگــی مشــترک بــا همسرشــان بســیار 
صمیمــی و عاطفــی بودنــد، طــوری کــه وقتــی ایشــان در اثــر کســالت و بیمــاری از 

دنیــا رفتنــد تــا مدت هــا گریــه می کردنــد و اشــک می ریختنــد. 
وقتــی بــه ایشــان گفتنــد: آقــا شــما کــه فیلســوف و عــارف و مفّســر هســتید و 
موضــوع مــرگ برای تــان حــل شــده اســت، پــس چــرا ایــن قــدر گریــه می کنیــد؟ 
یــاد  وقتــی  مــن  نیســت،  الهــی  تقدیــر  بــه  اعتــراض  کــه  مــن  گریــه  فرمــود: 
مهربانی هــای همســرم می افتــم کــه در طــول چهــل ســال چقــدر ســختی کشــید 
و بزرگوارانــه همــه را تحمــل کــرد و یــک بــار نشــد کــه کاری کنــد مــن ناراحــت 
کــه خانــه را آمــاده نــگاه  کنــم. او بــود  کنتــرل  بشــوم، نمی توانــم خــودم را 
می داشــت تــا مــن مطالعــه کنــم و کتــاب بنویســم و هــر کاری کــردم او هــم در 

ثــواب آن شــریک بــود.

چکیده

خانــواده مهم تریــن نهــاد بــرای تربیــت اســت. اگــر والدیــن در صــدد تربیــت 
صحیــِح فرزنــدان هســتند، ابتــدا بایــد خــود اخالق حســنه و حمیــده را در زندگی 
ــه  ــدوار؛ و نســبت ب ــور و امی ــر نامالیمــات صب ــد و در براب ــه کار گیرن زناشــویی ب

خطاهــای احتمالــی همدیگــر گذشــت داشــته باشــند.
خانــواده امیرالمؤمنیــنg را می تــوان بهتریــن الگــوی خانواده انســانی اســالمی 
معرفــی کــرد کــه سرشــار از محبــت، صداقــت، ایمــان و تقــوا بــود. همســران بــا 
بهره منــدی از آموزه هــای تربیتــی و اخالقــی ایــن خانــواده می تواننــد بهتریــن 

زندگــی را بــرای خــود و فرزندان شــان ترســیم کننــد.
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روضه

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َنِبّیِ اهَّلِل  َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل الّسَ َالّسَ
َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َحِبیِب اهَّلِل الّسَ

اگــر حضرت زهــراh مثــل کســی بــود کــه در یــک جنــگ، جنگــی کــه اســلحه هســت، 

کــه شمشــیر هســت، وارد می شــد و بــه شــهادت  کــه تیــر هســت، جنگــی  جنگــی 

می رســید آن چنــان دل نمی ســوخت و شــوک وارد نمی کــرد کــه ایشــان را بــا لگــد و در 

و میــخ، از پــا درآوردنــد.

اینهــا ســبب مــی شــود کــه دل تــا اعمــاق جــان بســوزد و اگــر حضــرت  زهــراh در خلوتــی 

کــه جلــو چشــم غیــرت اهلل و بچه هــای  از پــا در مــی آمــد این قــدر دل نمی ســوخت 

کوچکــش او را بزننــد.

ایــن خانــم بزرگــوار بایــد بــا مظلومیتــش پیــام حــق را بــه گــوش تاریــخ برســاند؛ بــا 

مظلومیــت، بــال و مصیبــت.

ُلَقِك َفَوَجَدِك مِلَا اْمَتَحَنِك َصاِبَرًة  ْن َیخْ
َ
ِذي َخَلَقِك َقْبَل أ

َ
َیا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اهَّلُل اّل

میثــاق بــال را حضــرت  زهــراh از قبــل بســته بــود کــه بــرای توســعة عبودیــت در دنیــا 

بایــد بــال کشــید. بایــد ســختی کشــید. خــود شــما در کشــور گام برداشــتید بــرای اینکــه 

بندگــی خــدا را در ایــن عالــم ترویــج کنیــد،  چقــدر بــال بایــد بکشــید. چقــدر ســختی بایــد 

بکشــید. همینــه هــر کســی باالتــر باشــد شــرایطش این گونــه اســت.
است مقرب تر  ــزم  ب ــن  ای در  کــه  ــیــشــتــرش مــی دهــنــدهــر  جـــام بـــا ب

زهــرای اطهــر بایــد بــا تحمــل مظلومیــت پیــام حــق را می رســاند و حــق را در عالــم 

تثبیــت می کــرد و ایــن کار را کــرد. زیــر بــار ایــن بــال رفــت.

  دیگــر از فــردا بــه بعــد کــه حضــرت  زهــراh شــهیده شــد، زهــر تنهایــی را حضــرت

 امیرg باید سر بکشد: 
بــودنــد پــــرورده  را  درد  ــددرخـــت  ــودن ب آورده  ــر  خــب او  ــرای  ــ ب
آسمانها نشین  ــی  ــاک خ ای  ــه  دادک ــان  ج ــو  ت زهـــرای  الل  ــم  ــان زب
رفت می  جــوش  در  اش  غمناله  رفتتب  می  هوش  از  شکن  خیبر  همان 
شد روان  خانه  ســوی  آمــد  هــوش  شدبه  دوان  مظلومه  نعش  ــوی  س بــه 
است زمین  بر  ــارش  ی ــد  دی و  استرسید  زمین  بر  نــدارش  و  دار  همه 



دوران حیـــــرت

132

بانو جسم  بــر  زد  خیمه  و  زانـــونشسته  روی  ــاده  ــهـ نـ بــانــو  ــر  سـ
چیده ــاغ  بـ آن  بــا  ــرد  کـ ــار شــهــیــدهتــلــطــف  ــ ــا ی ــرد بـ ــ ــم ک ــل ــک ت
ام علی  همتا  بــی  خورشید  ای  امکــه  علی  زهـــرا،  بــازکــن  لــب  از  لــب 
کــرد ــی  م ــاز  ــج اع عــلــی  کردسخنهای  می  ــاز  ب او  بر  چشم  ــرا  زه که 
مرسوم ــت  اس عشاق  بین  آنچه  مظلومبــه  ــه  ب مظلومه  ــرد  ک نگاهی 
وصالم جــام  از  مست  گــرچــه  ــه  عالمک مظلوم  ای  ــو  ت ــن  ک ــم  حــال

در مسجد بود که به حضرت خبر دادند. بابا جان مادرمان از دنیا رفت.

در نقلــی دارد کــه امیرالمؤمنیــنg زمیــن خــورد. اون خیبرشــکنی کــه هیــچ جــا پــاش 

نلرزیــد، اینجــا لرزیــد. بلنــد شــد سراســیمه آمــد بــه ســمت منــزل.

زهــرای اطهــر را صــدا زد. حضــرت چشــم های کــم رمقــش بــاز شــد؛ ایــن لحظــات آخــری 

کــه وصیــت حضرت زهــراh و امیرالمؤمنیــنg هســت خیلــی ســوزناک اســت.

 اول فرمود: یا أبالحسن اگر محذوری دارید در انجام وصیت من، به کس دیگری بگویم؟

 امیرالمؤمنیــنg فرمــود: بفرمائیــد خانــم. جمالتــی گفــت کــه دل را آتــش می زنــد. 

علــی جــان از موقعــی کــه در خانــه ات آمــدم نــه دروغــی گفتــم و نــه خیانتــی کــردم. 

ــًة. ــًة َو اَل َخاِئَن اطاعتــت کــردم . َمــا َعِهْدَتِنــي َکاِذَب

 امیرالمؤمنیــنg دیگرطاقــت نیــاورد ســرش را بــه ســینه چســباند. خانــم ایــن حرف ها 

چیســت! شــما شــأنتان برتــر از ایــن حرف هاســت. شــایدآنجا امیرالمؤمنیــنg هــم 

گفــت کــه خانــم مــن را هــم حــالل کــن شــرمنده هســتم کــه بــودم و از نانجیــب ســیلی 

خــوردی؛ کــه بــودم و بیــن در و دیــوار مانــدی و ُحــرم آتــش را چشــیدی.
نبود کاهش  در  لحظه  یک  تو  نبودمهر  خواهش  یک  ســال  نه  برلبت 
برداشتی مــن  دوش  از  ــار  ب بگذاشتیهرچه  ــود  خ تــابــوت  آن  ــای  ج

hالسالم علیک ایتهاالصدیقة الشهیده فاطمه الزهراء
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در جلســات قبــل بیــان شــد یکــی از مهم تریــن اهــداف شــیطان و جنــود او ایجــاد 
سســتی و تفرقــه در پیوندهــای مقــدس و محبــوب خداونــد می باشــد و بــدون 
شــک یکــی از اصلی تریــن پیوندهــای مقــدس و محبــوب خــدا، پیونــد خانــواده 
اســت کــه بــا فروپاشــی آن، جامعــه از نظــر اخالقــی و تربیتــی دچــار فروپاشــی 

می شــود و دیگــر ســرباز بــرای دیــن و ولــّی خــدا تربیــت نخواهــد شــد. 

اهمیت دادن والدین به تربیت فرزندان

پــدر و مــادر به خصــوص در آخرالزمــان بایــد توجــه کامــل بــه تربیــت فرزنــدان 
داشــته باشــند و فقــط بــه فکــر خــورد و خــوراک و پوشــاک و درس و کالس شــان 

نباشــند مبــادا مشــمول حدیــث نبــوی شــوند کــه فرمودنــد: 
پــدران  از  نــه  بــه حــال فرزنــدان آخــر الزمــان از روش پدران شــان،  »وای 
مشــرک، بلکــه از پــدران مسلمان شــان کــه چیــزی از واجبــات و معــارف 
دینــی را بــه آن هــا یــاد نمی دهنــد و اگــر فرزندان شــان نیــز از پــی فراگیــری 
ــه  ــنودند ک ــن خش ــا از اي ــد و تنه ــان می کنن ــد، منع ش ــی برون ــارف دین مع
آن هــا درآمــد و نصیبــی از مــال دنیــا داشــته باشــند. مــن از ايــن پــدران بیــزارم 

و آنــان نیــز از مــن بیزارنــد«؛1 

َمــاِن ِمــْن آبَائِِهــْم، َفِقیــَل: یَــا َرُســوَل  1. مســتدرك الوســائل، ج15، ص164، ح17871. »َویْــٌل ألَْوالِد آِخــِر الزَّ

تحکیم پیوندهای مقدس؛ تربیت فرزندان)1(

جلسه
ششم
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کامپیوتــر  و  زبــان  کالس  بــرای  کــه  مادرانــی  و  پــدران  بســیار دیده ایــم  چــه 
و... فرزندشــان حساســیت داشــته اند، موقــع امتحــان چقــدر مراقب انــد کــه 
ــرای امتحــان خــواب  ــا ب ــد ت ــه موقــع بخواب ــد، ب فرزندشــان خــوب درس بخوان
نمانــد، نتیجــه امتحــان را دنبــال می کننــد کــه چــه شــده اســت، اما اگــر در اخالق 
ــد،  ــال نمی کنن ــد، دنب ــزه می بینن ــی، فرزندشــان را سســت و بی انگی ــار دین و رفت
یــا بــه محــض یــک تــب یــا ســرفه و عطســه او را بــه دکتــر نشــان می دهنــد، امــا 
اگــر دروغ و پرخاش گــری و بداخالقــی ببیننــد او را بــه کارشــناس دینــی و اخالقــی 

نشــان نمی دهنــد. 

پاداش امام حسینg  به معلم فرزندش

ــه او ســوره حمــد  ــه ب ــش، ک ــم یکــی از فرزندان ــه معل ــام حســینg ب روزی ام
را آموختــه بــود، هــزار دینــار )معــادل هــزار مثقــال طــال( و هــزار لبــاس نــو و دّر 
ــد:  ــد و گفتن ــاد دیدن ــی زی ــغ را خیل ــن مبل ــه ای ــاداش داد. برخــی ک درخشــانی پ
ــد؟  ــه می دهی ــول هدی ــن مقــدار پ ــاد داده و شــما ای ــا! یــک ســوره حمــد را ی آق

حضــرت فرمودنــد:
ْيــَن َیَقــُع َهــَذا ِمــْن  َعَطاِئــِه «؛1  پولــی کــه مــن دادم کجــا و خدمتــی کــه 

َ
 »َو أ

او کــرد کجا؟
این نشان از اهمیت دادن به تربیت و آموزش دینی و الهی فرزند دارد. 

امام سجادg در رساله حقوق می فرمایند: 
ــُه ِمْنــَك َو ُمَضــاٌف ِإَلْیــَك ِفــی َعاِجــِل 

َ
ّن

َ
ْن َتْعَلــَم أ

َ
 َوَلــِدَك، َفــأ

ُ
ــا َحــّق ّمَ

َ
»َو أ

َدِب 
َ
ــُه ِمــْن ُحْســِن ال یَت ــا ُوّلِ ــَك َمْســُئوٌل َعّمَ

َ
ّن

َ
ِه، َو أ ــِرِه َو َشــّرِ ْی ْنَیــا ِبخَ الّدُ

ــِه َفاْعَمــْل ِفــی  ــِة َعَلــی َطاَعِت ، َو َامْلَُعوَن
َ

 َو َجــّل
َ

ــّز ــِه َع ــِة َعَلــی َرّبِ َل اَل َو الّدَ
ــُه ُمَثــاٌب َعَلــی اإِلْحَســاِن ِإَلْیــِه ُمَعاَقــٌب َعَلــی  

َ
ّن

َ
ْمــِرِه َعَمــَل َمــْن َیْعَلــُم أ

َ
أ

اإِلَســاَءِة ِإَلْیــِه«؛2  

ِ! ِمــنْ آبَائِِهــُم الُْمْشــِرِکیَن؟ َفَقــاَل: ال ِمــْن آبَائِِهــُم الُْمْؤِمِنیــَن، ال یَُعلُِّمونَُهــْم َشــْیئاً ِمــَن الَْفَرائـِـِض، َو إَِذا تََعلَُّمــوا  اهللَّ
نَْیــا، َفأَنـَـا ِمْنُهــْم بـَـِری ٌء، َو ُهــْم ِمنِّــی بـِـَراء«. أَْوالُدُهــْم َمَنُعوُهــْم َو َرُضــوا َعْنُهــْم بَِعــَرٍض یَِســیٍر ِمــَن الدُّ

ــا  ــُد، َفلَمَّ ــْیِن الَْحْم ــَد الُْحَس َ ــَم َول ــلَِمیَّ َعلَّ ــِن السُّ ْحَم ــَد الرَّ ــی طالــبb، ج4، ص66. »إِنَّ َعْب 1. مناقــب آل اب
َقَرأََهــا َعلـَـی أَبِیــِه أَْعَطــاُه أَلـْـَف ِدیَنــاٍر َو أَلـْـَف ُحلَّــٍة َو َحَشــا َفــاهُ   ُدّراً، َفِقیــَل لـَـُه فـِـی َذلـِـَك؟ َقــاَل: َو أَیـْـَن یََقــُع 

َهــَذا ِمــنْ  َعَطائـِـهِ ؛ یَْعِنــی تَْعلِیِمــِه َو أَنَْشــَد الُْحَســْیِن«.
2. من ال یحضره الفقیه، ج2، ص622، ح3214.
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زندان )1( جلس��ه شش��م: تربیت فر

ــوده و اعمــال  ــو ب ــو ايــن اســت کــه بدانــی وجــود او از ت ــر ت حــق فرزنــدت ب
نیــک و بــد او، در ايــن دنیــا وابســته بــه تــو می باشــد. تــو در برابــر خــوب تربیــت 
کردن و راهنمايی نمودن او به ســوی پروردگار و اطاعت از وی مســؤول 
هســتی، پــس بــه گونــه ای عمــل کــن کــه می دانــی در خوبــی کــردن بــه 

فرزنــدت، پــاداش و در کوتاهــی و بــدی کــردن بــه او، کیفــر می بینــی.

فرزند ما، عصاره وجود ما

فرزنــد مــا عصــاره وجــود و دنبالــه ماســت. ایــن جملــه ای که معروف اســت »الولد 
ســّر ابیه«؛1  فرزند، راز باطنی پدر و گنجینه اســرار اوســت. در منابع چنین حدیثی 

وجــود نــدارد، هــر چنــد مولــوی آن را بــه عنــوان حدیث مطــرح کرده:
نبیه ــاه  ش آن  ــه  ک ــود  ــرم ف ــن  ای ابیهبهر  ــّر  سـ الــولــد  کــه  مصطفی   

بــه نظــرم مقصــود ایشــان ایــن اســت کــه فرزنــد عصــاره و چکیــده وجــودی پــدر 
اســت و خصوصیــات پــدر در فرزنــد جمــع می شــود. 

کامل تــر و بهتــر از آن کالم حضــرت امیــرg خطــاب بــه امــام مجتبــیg  اســت 
کــه فرموده انــد: 

ی«؛2   »َوَجْدُتَك َبْعِضی َبْل َوَجْدُتَك ُکّلِ
تو را جزيی از خود، بلکه همه وجود خویش یافتم.

لــذا مســؤولیتش نســبت بــه فرزنــد مضاعــف اســت. همســر عصــاره وجــودی 
زوج خــود نیســت، بلکــه دو غریبــه بوده انــد کــه نسبت شــان انســانی بــود و 
بــا پیونــد بــه وجــود آمــده اســت کــه نســبت بــه یکدیگــر حقــوق و وظایفــی 
شــرعی و اخالقــی دارنــد. امــا فرزنــد دنبالــه وجــودی والدیــن و از جنــس خــود 
آن هــا اســت، لــذا حــق تربیــت او بــر والدیــن همــان حقــی اســت کــه در کلمــات 
امــام ســجادg بیــان شــد. »ُمَعاَقــٌب َعَلــی اإِلَســاَءِة ِإَلْیــِه« اگــر در قیامــت دچــار 
عــذاب شــود؛ چــه بســا از والدیــن خــود شــکایت کنــد و آن هــا هــم در صــورت 
کوتاهــی دچــار عــذاب الهــی گردنــد. »ُمَثــاٌب َعَلــی اإِلْحَســاِن ِإَلْیــِه« و برعکــس با 
پــرورش صحیــح فرزنــد، کــه ادامــه وجــودی پــدر و مــادر می باشــد، پــس از مــرگ 
بــاب خیــرات بــر ایشــان جــاری اســت و از خوبی هایــی کــه بــه فرزنــد کرده انــد 

1. منهاج البراعه، ج15، ص37.
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص391، نامه 31.
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و خوبی هایــی کــه فرزندشــان در دنیــا می کنــد آن هــا هــم بهره منــد می شــوند.

فرزندان خوب، باقیات صالحات والدین

همــه می دانیــم کــه پــس از مــرگ پرونــده اعمــال بســته می شــود و دیگــر عملــی 
کــه از  کارهایــی  در آن نوشــته و بــر آن افــزوده نمی شــود، مگــر یــک ســری 
مصادیــق باقیــات الصالحــات و دنباله هــای وجــودی خــود ماســت کــه تا ســال ها 
و مدت هــا در نامــه عمــل مــا ثبــت می شــود؛ چنــان کــه قــرآن هــم بــر ایــن مطلــب 

اشــاره دارد: 
ُموا َو آثاَرُهْم...؛1   ...َو َنْکُتُب ما َقّدَ

عمــل انســان و آثــار و دنباله هــای عملــش را در پرونــده اش ثبــت و ضبــط 
ــم.  می کنی

بــه تعبیــر دیگــر مــا دو نــوع عمــل داریــم: برخــی اعمال مــان دنبالــه نــدارد و 
ــال  ــل نمــاز، روزه، حــج و امث ــم دیگــر تمــام می شــود؛ مث ــی انجــام می دهی وقت
این هــا و برخــی از اعمــال تمــام نمی شــوند و پــس از مــرگ باقــی می ماننــد و 
ادامــه دارنــد کــه از آن بــه باقیــات الصالحــات و صدقــه جاریــه تعبیــر می کننــد 
و تــا هــر وقــت در دنیــا باقــی اســت بــرای مّیــت منشــأ خیــر و باعــث کمک هــای 

آخرتــی می گــردد. 
یــا  کــرده،  فیلــم دینــی درســت  مــا  زمــان  یــا در  کتابــی نوشــته،  کســی  اگــر 
شــاگردان خوبــی پــرورش داده، یــا بناهــا و مؤسســات خیریــه ای درســت کــرده، 
ــا مدرســه ای، بیمارســتانی، پلــی، راهــی، مســجدی، حســینیه ای و... ســاخته  ی
اســت، همــه این هــا تــا وقتــی در دنیــا باقــی هســتند و بــرای مــردم مفیدنــد، 

همگــی اعمــال و باقیــات الصالحــات آن مّیــت محســوب می شــوند. 
فرزنــد صالــح یکــی از بهتریــن مصادیــق همیــن باقیــات الصالحــات و دنباله هــای 
وجــودی خــود پــدر و مــادر اســت کــه باعــث گشــوده بــودن پرونده خیــرات آن ها 

پــس از مــرگ می باشــد. 
امام صادقg فرمودند: 

ُة َخْیــٍر 
َ
ُجــُل َبْعــَدُه َثَاَثــٌة َوَلــٌد َبــاّرٌ َیْســَتْغِفُر َلــُه َو ُســّن ُفــُه َالّرَ ّلِ »َخْیــُر َمــا ُیخَ

1. یس، 12.
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ــِری ِمــْن َبْعــِدِه«؛1  ُیْقَتــَدى ِبــِه ِفیَهــا َو َصَدَقــٌة َتجْ
بهتريــن چیــزی کــه انســان از خــود بــه یــادگار می گــذارد، ســه چیــز 
اســت: فرزنــد صالــح و خوبــی کــه بــرای او طلــب مغفــرت کنــد، ســنت و 
رســم خوبــی کــه پــس از او مــردم بــه آن عمــل کننــد و صدقــه جاریــه ای 

کــه پــس از مــرگ جریــان داشــته و برقــرار باشــد.

حضرت عیسیg  و مشاهده عذاب قبر

از امام صادقg روایت شده است که فرمودند:
حضــرت عیســیg از کنــار قبــری عبــور می کــرد، متوجــه شــد کــه 
صاحــب قبــر در عــذاب اســت. ســال آینــده وقتــی از همــان جــا عبــور کــرد، 
متوجــه شــد عــذاب از او برداشــته شــده اســت، همــ�خ مطلــب را از خداونــد 
ســؤال کــرد. خطــاب آمــد: یــا روح اهَّلل! از ايــن مــرد فرزنــدی بــه ســن بلــوغ 
رســید کــه صالــح و نیکــوکار اســت. راهــی را بــرای مــردم همــوار کــرد و 
اصــاح نمــود و یتیمــی را مســکن و مــأوی داد، بــه برکــت اعمــال خیــر ايــن 

فرزنــد، عــذاب قبــر از پــدرش برداشــته شــد.2 
از پیامبرa نقل شده که فرمودند: 

ــی ِلــی َهــذا؟ َفُیقــاُل: 
َ
ــِة، َفَیُقــوُل أّن

َ
ّن ُجــَل َلُترَفــُع َدَرَجُتــُه ِفــی الجَ »إّنَ الّرَ

ِباســِتغفاِر َوَلــِدَك َلَك«؛3 
در بهشــت مقــام و درجــه کســی بــاال بــرده می شــود، ســؤال می کنــد 
چنــ�خ درجــه و مقامــی از کجــا بــرای مــن حاصــل شــده اســت؟ بــه او 
گفتــه می شــود اثــر دعــای فرزنــدت می باشــد کــه بــرای تــو اســتغفار و 

طلــب رحمــت کــرده اســت.
آری، فرزندان تربیت شــده و صالح می توانند باعث رشــد و باال رفتن درجه و مرتبه 
والدیــن در بــرزخ و ایجــاد توســعه و رفــاه در زندگــی آخرتــی آن هــا؛ یا اگر خدای ناکرده 

در عذاب باشــند، حداقل موجب تخفیف عذاب برای آن ها باشــند. 

1. وسائل الشیعه، ج19، ص175، ح10.
ُب َصاِحُبــُه، ثُــمَّ َمــرَّ بـِـِه ِمــْن َقابـِـٍل، َفــإَِذا  ْــُن َمْریَــَمh بَِقْبــٍر یَُعــذَّ 2. کافــی، ج6، ص3، ح12. »َمــرَّ ِعیَســی اب
ُب َو َمــَرْرُت بـِـِه الَْعــاَم، َفــإَِذا ُهــَو لَْیــَس  ! َمــَرْرُت بَِهــَذا الَْقْبــِر َعــاَم أَوََّل، َفــَکاَن یَُعــذَّ ُب، َفَقــاَل: یـَـا َربِّ ُهــَو ال یَُعــذَّ
ــا  َــُه بَِم ــْرُت ل ــَذا َغَف ــَح َطِریقــاً َو آَوی یَِتیمــاً، َفلَِه ـِـٌح، َفَأْصلَ َــٌد َصال َــُه َول َّــُه أَْدَرَك ل ــِه: أَن ُ إِلَْی ُب. َفأَْوَحــی اهللَّ ــذَّ یَُع

َفَعــَل ابُْنــه «.
3. نهج الفصاحه، ص298، ح623.
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خانواده خود را از عذاب حفظ کنید

قــرآن نــه فقــط مراقبــت مؤمنــان از خــود را واجــب دانســته، بلکــه مســؤولیت 
مراقبــت و حفــظ خانــواده را نیــز بــر عهــده سرپرســت خانــواده و مــردان خانــه 

گذاشــته اســت: 
ْهِلیُکْم نارًا...؛1  

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذيَن آَمُنوا ُقوا أ

َ
َها َاّل ّيُ

َ
یا أ

ای مؤمنان! خود و خانواده تان را از آتش عذاب الهی حفظ کنید.
ایــن کافــی نیســت کــه پــدری خــود عبــا بــه ســر بکشــد و بــه گوشــه ای بــرود و بــه 
فکــر نمــاز، ذکــر، قــرآن خوانــدن، واجبــات و مســتحبات خــود باشــد و کاری بــه 
خانــه و خانــواده و فرزنــدان خــود نداشــته باشــد. ایــن زهــد و عرفــان دینــی و 

مقبــول خداونــد و اولیــای الهــی نیســت. 
متأســفانه برخــی از فرزنــدان بــا این کــه پــدر و مادرشــان زنــده هســتند، ولــی بــاز 
ــه آن هــا اختصــاص  ــی را ب ــدر و مــادر وقت ــه پ ــم محســوب می شــوند؛ چــرا ک یتی
نمی دهنــد و هــر یــک مشــغول کارهــای خــود هســتند. نــه بــا بچه هــا هــم کالم و 
هم صحبــت می شــوند، نــه بــا آن هــا بــازی صمیمانــه ای می کننــد، نــه آن هــا را بــا 
خــود بــه مســافرتی و تفریحــی می برنــد، نــه از درس و بحــث و وضعیــت آن هــا 
ســؤالی می کننــد و نــه غــم و انــدوه بیــرون خانــه را پشــت در گذاشــته و نشــاط و 
شــادی را بــه خانــه می آورنــد. ناگهــان یــک وقــت چشــم بــاز می کننــد و می بیننــد 
کــه فرزندشــان دچــار انــواع انحرافــات و آســیب های معنــوی و اخالقــی شــده، 

ولــی دیگــر کار از کار گذشــته اســت و فقــط بایــد حســرت گذشــته را بخورنــد. 

چند نکته تربیتی

در باره تربیت فرزندان چند نکته هست که شاید تذکرش به جا باشد. 

نکته اول؛ اخالق و تربیت دیدنی

کــه تربیــت، اخــالق و عرفــان بیــش از آن کــه و پیــش از  اواًل ایــن را بدانیــم 
آن کــه خواندنــی و شــنیدنی باشــد، دیدنــی اســت؛ یعنــی نبایــد اخــالق خــوش 
و روحیــات عرفانــی را فقــط در کتاب هــا خوانــد و یــا در ســخنرانی ها شــنید، 

1. تحریم، 6.
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 در جــان و دل انســان اثرگــذار و عامــل تربیــت اســت، دیــدن 
ً
آن چــه عمیقــا

رفتارهــای اخالقــی و الگوهــای عرفانــی اســت. اگــر مــا همشــیه وصــف آب خنک 
و زالل را بشــنویم و بخوانیــم، امــا در عمــل آب شــور بخوریــم، هیــچ گاه نیازمــان 

برطــرف نمی شــود و ســیراب نمی شــویم. 
زالل آب  ــت  اس ــورده  ــاخ ن کــو  ــرغ  بالم و  پــر  دارد  ــور  ش آب  در  هــم 

بایــد الگوهــای عملــی اخالقــی و عرفانــی را دیــد تــا بــه تربیــت عملــی و اخــالق 
پایــدار دســت یافــت. 

چگونه خانواده و فرزندان مان را حفظ کنیم؟

ْهِلیُکــْم نــارًا... ؛ ای 
َ
ْنُفَســُکْم َو أ

َ
ِذيــَن آَمُنــوا ُقــوا أ

َ
َهــا َاّل ّيُ

َ
وقتــی آیــه یــا أ

از  نــازل شــد  کنیــد،  آتــش جهنــم حفــظ  از  را  مؤمنــان خــود و خانواده تــان 
ــان را  ــد فرمــوده خودت ــا رســول اهلل! این کــه خداون ــد: ی ــرa ســؤال کردن پیامب
از عــذاب حفــظ کنیــد را می فهمیــم، می دانیــم اگــر بــه واجبــات الهــی عمــل 
ــه  ــی این ک ــم نمی شــویم، ول ــم، دچــار عــذاب جهن ــرک کنی ــم و حرام هــا را ت کنی
خداونــد می فرمایــد خانــواده و اهل تــان را هــم از عــذاب آخــرت حفــظ کنیــد، 

ــه اســت؟ ایــن چگون
حضرت فرمودند: 

ْهِلیُکْم...«؛1  
َ
ُروا ِبِه أ ْیَر َو َذّکِ »إْعَمُلوا َاْلخَ

خودتان عامل به خوبی ها باشید و آن را به خانواده خود تذکر دهید.
فرمودنــد: اول خودتــان اهــل عمــل باشــید، بعــد نصیحــت و موعظــه بــرای 

بچه هــا داشــته باشــید. 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

از مــادر متدّینــی در تهــران، کــه چهــار فرزنــد تحصیل کــرده، متدّیــن، بااخــالق و 
ــق داشــت، ســؤال کردنــد: شــما چطــور بچه هایتــان را بــه ایــن خوبــی تربیــت 

ّ
موف

کردیــد؟ یــک جملــه گفــت: مــن آن چــه دوســت داشــتم بچه هایــم بشــوند، 

َِّذیــَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَســُکْم وَ أَْهلِیُکْم نــاراً َقــاَل النَّاُس: یَا  َُّها ال ــا نََزلـَـْت َهــِذهِ اآلیـَـُة یــا أَی 1. دعائــم اإلســالم، ج1، ص82. »لَمَّ
.»ِ ــُروا بِهِ  أَْهلِیُکــمْ ، َفأَدِّبُوُهْم َعلَی َطاَعــِة اهللَّ ِ! َکْیــَف نَِقــی أَنُْفَســَنا وَ أَْهلِیَنــا؟ َقاَل: اْعَمُلــوا الَْخْیَر وَ َذکِّ رَُســوَل اهللَّ
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خــودم عمــل کــردم. 
ایــن رمــز موفقیــت ایــن مــادر در تربیــت بــوده اســت. اگر دوســت دارم بچه هایم 
راســتگو باشــند، خــودم بایــد راســت بگویــم، اگــر دوســت دارم غیبــت نکننــد، 
خــودم نبایــد غیبــت بکنــم، اگــر دوســت دارم پــاک و باتقــوا باشــند، خــودم بایــد 
مراعــات کنــم و تقــوا داشــته باشــم، اگــر دوســت دارم متدّیــن و اهــل رعایت نماز 
و روزه و حجــاب و عفــاف باشــند، خــودم بایــد عامــل باشــم. برخــالف بعضــی 
کــه آن چــه خــود نبودنــد و بــه آن عمــل نکردنــد، دوســت داشــتند بچه هایشــان 
آن گونــه شــوند و ایــن امــکان نــدارد؛ چــون بچه هــای مــا آن گونــه می شــوند کــه 

مــا هســتیم، نــه آن گونــه کــه مــا می خواهیــم و دوســت داریــم. 

کسی درس اخالق نمی گفت، عمل می کرد

مرحــوم شــهید بهشــتی در یکــی از خاطرات شــان می فرمــود: مــن یــک وقتــی از 
حضــرت امــام خمینــی پرســیدم آقــا! موقعــی کــه شــما طلبــه جوانــی بودیــد، چــه 
کســی در قــم درس اخــالق می گفــت؟ امــام فرمودنــد: آن موقــع کســی درس 
اخــالق نمی گفــت، انســان های اخالقــی بودنــد کــه مــا آن هــا را می دیدیــم و از 

عمل شــان درس می گرفتیــم. 
کســانی مثــل آیــت اهلل شــیخ ابوالقاســم کبیــر قمــیw یــا آیــت اهلل شــیخ عبدالکریم 
ــف و تشــریفات و 

ّ
حائــری یــزدیw کــه بســیار ســاده و ساده زیســت و بی تکل

ــق بودنــد. یــک وقتــی در کوچه هــای قــم کــه از شــب قبــل بــاران 
ّ
مهربــان و متخل

باریــده بــود، آب و گل جمــع شــده بــود و عبــور و مــرور ســخت بود، یک طلبه ای 
کــه بــرای رســیدن بــه محــل درس بــا ســرعت می رفــت، وارد گل شــد و کفــش  او 

در گل مانــد و بــدون کفــش و متحّیــر در کنــار دیــوار ایســتاد. 
در همــان وقــت درس خــارج آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی، مؤســس 
حــوزه علمیــه قــم و شــخص اول علمــای شــیعه تمــام شــد و ایشــان از مســجدی 
کــه محــل درس شــان بــود، خــارج شــدند. چشم شــان بــه طلبــه ای کــه کنــار دیــوار 
ایســتاده بــود و کفــش او کــه در گل مانــده بــود، افتــاد و همــه چیــز را فهمیدنــد، 
بالفاصلــه کفــش خودشــان را جلــوی پــای آن طلبــه جفــت کردنــد و شلوارشــان را 

بــاال زدنــد و بــا پــای برهنــه از همــان گل عبــور کننــد. 
طلبــه ای کــه کنــار دیــوار ایســتاده بــود و گویــی شــوکه شــده بــود گفــت: آقــا! شــما 
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چــرا کفش تــان را در آوردیــد؟ مــن خــودم یــک کاری می کنــم، آقــا فرمودنــد: 
نــه، شــما درس داری بپــوش و بــرو بــه درس بــرس، خانــه مــا نزدیــک اســت مــن 

پابرهنــه مــی روم و بعــد پایــم را می شــویم، شــما بــرو. 
 ،wــل امــام خمینــی ــی مث ــه اســتاد بزرگان ــم شــیعه، ک ــن عال ــار از بزرگ تری ــن رفت ای
آیــت اهلل گلپایگانــیw، آیــت اهلل اراکــیw و... بود و ریاســت و زعامت شــیعیان در 
زمــان غیبــت را بــر عهــده داشــت، از صدهــا درس اخــالق و تربیــت باالتــر نیســت؟ 
ایــن بــزرگان تواضــع و افتادگــی و صداقــت و پاکــی و اخــالق را بــا عمل شــان یــاد 

می دادنــد. بــه قــول حافــظ: 
من که ره بردم به گنج حسِن بی پایاِن دوست

          صد گدای هم چو خود را بعد از این قارون کنم
و  بــرده  بهــره ای  اهلل  از صفــات  و  رســیده  الهــی  اســمای حســنای  بــه  آن کــه 
جلــوه ای گرفتــه، می توانــد نیازمنــدان دیگــر را دســتگیری کنــد و بــرای آن هــا هــم 

نورافشــانی نمایــد. 

فرزندان غیر دینی در خانواده های دینی

ــم   می بینی
ً
ــه ایــن موضــوع اشــاره شــد کــه مــا بعضــا در جلســات گذشــته هــم ب

در خانواده هــای مذهبــی کــه اهــل نمــاز، روزه، هیــأت، مســجد و ظواهــر دینــی 
هســتند، فرزندان شــان دینــی نیســتند و ایــن ســؤال وقتــی جدی تــر و پیچیده تــر 
می شــود کــه می بینیــم گاه برعکــس، در خانواده هــای غیردینــی کــه اهــل تقّیــد 
بــه مســایل، احــکام شــرعی، حجــاب، خمــس، نمــاز و... نیســتند، فرزندان شــان 
ــد بــه حــالل و حــرام درمی آینــد )البتــه بــاز تأکیــد می کنــم  دینــی و صالــح و مقّی

یــت نــدارد( چــرا این گونــه اســت؟ 
ّ
ایــن مســأله کل

 از مــا ظواهــر دیــن، 
ً
یــک دلیــل ایــن مســأله همیــن اســت کــه فرزنــدان مــا بعضــا

انجــام اعمــال و مناســک مذهبــی را می بیننــد، ولــی عمــق واقعــی دینــی و 
اخــالق دینــی و الهــی را نمی بیننــد. انجــام نمــاز، روزه، ســینه زنی و حجــاب 
را می بیننــد، ولــی صداقــت و صفــا و مهربانــی، جســوری در ســختی ها و پــا 
روی نفــس گذاشــتن بــر نفــس در عصبانیت هــا را نمی بیننــد. بلکــه برعکــس از 
همــان پــدر نمازخــواِن مســجدِی اهــل هیــأت پرخاشــگری و فحــش و بدزبانــی 
می بیننــد، از همــان مــادر اهــل حجــاب و نمــاز و روضــه، غیبــت و نیــش و کنایــه 
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و دل شکســتن و آبــروی دیگــران را بــردن می بیننــد. 
 فرزنــدی کــه همــه چیــز را از ظاهــر و باطــن و ریــز و درشــت زندگــی والدیــن 

ً
طبعــا

خبــر دارد، نمی شــود توقــع داشــت فقــط ظاهــر دینــی مــا را ببینــد و درس بگیــرد 
و کاری بــه باطــن غیردینــی مــا نداشــته باشــد. 

ــر  ــو اث ــرای ت ــو را درســت نکــرد و ب ــز! نمــازت خــود ت ــدر عزی ــد: پ ــد می گوی فرزن
از مــن می خواهیــد نماز خــوان بشــوم؟  اخالقــی نگذاشــت، آن وقــت شــما 
ــر نگذاشــت،  ــن در خــودت اث ــار حجــاب و مناســک ظاهــری دی ــز! آث ــادر عزی م

کنــی؟  می خواهــی آن را بــه مــن توصیــه 

درد دل یک فرزند در خانواده دینی

چنــدی پیــش نامــه ای از یــک دخترخانــم به دســتم رســید که نوشــته بــود: من در 
خانــواده ای هســتم کــه پــدرم بــه مذهبــی بــودن معــروف اســت و همــه حاضرنــد 
پشــت ســرش نمــاز بخواننــد، همیشــه در صــف اول جماعــت و مقّیــد بــه نمــاز 
اول وقــت اســت، کســی بــاور نمی کنــد همیــن پــدر، کــه در بیــرون خانــه ایــن طــور 
دینــی اســت، وقتــی بــه خانــه می آیــد بــرای اهــل خانــه و بچه هــا شــمر می شــود 
و بســیار بداخــالق اســت، بــا کوچک تریــن بهانــه پرخــاش می کنــد، دعــوا و ســر و 
صــدا راه می انــدازد و بســیار عصبانــی و تنــد اســت. چنــدی پیــش بــا بــرادرم، کــه 
حــدود هفــده هیجــده ســال دارد، بــر ســر موضــوع کوچکــی دعــوا راه انداخــت و 
بــا عصبانیــت چیــزی را پــرت کــرد کــه بــه ســر بــرادرم خــورد و او اآلن دو ســه مــاه 

اســت در کمــا رفتــه اســت. مــا در ایــن خانــه چــه کنیــم؟
ببینیــد ایــن درددل صادقانــه و چاره جویــی یــک دختــر جــوان بــود کــه درمانــده 
کــم و نــادر اســت، ولــی  کــه این گونــه مــوارد بســیار  شــده، البتــه می دانیــم 
ــا ظاهــر دینــی، بچه هایــش را بی دیــن  مقصــود این کــه همیــن پــدر بداخــالق ب
ــه خــودت را درســت نکــرد،  ــن چــه نمــازی اســت ک ــد ای ــد. بچــه می گوی می کن

پــس چــه فایــده ای دارد؟ چــرا مــن بخوانــم؟ 
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در برخی خانواده های غیردینی آرامش هست

 در خانواده هایــی کــه اهــل رعایــت ظواهر دین نیســتند، اما با همه 
ً
برعکــس بعضــا

مهربان انــد، صمیمــی  و خوش رفتارنــد، عصبانیــت و تنــدی ندارنــد و خودشــان را در 
ســختی ها و نامالیمــات کنتــرل می کننــد و یــک آرامــش نســبی در خانــه بــه وجــود 
ــن  ــار و اخــالق والدی ــن خانه هــا دچــار تناقــض رفت ــه در ای ــد، بچــه هــم ک آورده ان

نمی شــود، خــودش طبــق فطــرت راه را پیــدا می کنــد و دینــی می شــود.

دین دارِی کاریکاتوری جاذبه ندارد

دیــن مــا دیــن بســیار قشــنگی اســت، جــذاب اســت و فطرت هــا و دل هــای پــاک 
را بــه خــود جــذب می کنــد؛ مشــروط بــه این کــه بــه همــه جــای آن عمــل شــود، 
یعنــی هــم اعمــال دینــی را رعایــت کنیــم و هــم بــه اخــالق دینــی پایبنــد باشــیم و 

دیــن داری کاریکاتــوری نداشــته باشــیم. 
شــما در کاریکاتورهــا می بینیــد کــه اعضــا و اجــزای یــک تصویــر، تناســب نــدارد؛ 
کشــیده شــده و لــذا خنــده دار  کوچــک  مثــاًل یــک بینــی بــزرگ روی یــک ســر 
می شــود، حــال اگــر دیــن داری مــا هــم هماهنــگ نباشــد، یعنــی یــک بخــش آن 
خیلــی جــّدی و محکــم گرفتــه شــود و بخــش دیگــر آن بی اهمیــت تلّقــی شــود و 
 جذابیــت الزم را 

ً
بــه آن توجهــی نشــود، خنــده دار و مضحــک می شــود و طبعــا

نخواهــد داشــت. 
شهید مطهری در کتاب »امدادهای غیبی در زندگی بشر« نقل می کنند: 

در یکــی از شهرســتان ها یکــی از کســبه خیلــی مقــدس بــود، خــدا بــه او فرزنــدی 
 
ً
نــداده بــود جــز یــک پســر، کــه ایــن تــک پســر برایــش خیلــی عزیــز بــود. طبعــا
ــزرگ و  ــود. ایــن پســر کم کــم ب ــار آمــده ب ــدر و مــادر ب ــر پ ــر و حاکــم ب ــوس و ُنن ل
ــه  ــری دســت ب ــی، فراغــت، پــول داری، لوســی و ُنن ــد شــد. جوان ــی برومن جوان
دســت هــم داده بــود و او را جوانــی هــرزه بــار آورده بــود، پــدر بیچــاره خیلــی 
ــه  ــوش نمــی داد. از طرفــی چــون یگان ــه ســخنان وی گ ــود و بچــه ب ناراحــت ب
ــا او  ــا قاطعیــت و تنــدی ب ــا ب فرزنــد پــدر بــود، حاضــر نمی شــد طــردش کنــد، ی

کنــد، می ســوخت و می ســاخت.  برخــورد 
کار هرزگــی فرزنــد بــه جایــی رســید کــه کم کــم در خانــه پــدر، کــه هیــچ وقــت 
جــز مجالــس مذهبــی مجلســی تشــکیل نمی شــد، بســاط شــراب خواری پهــن 
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 زنــان هــر جایــی را مــی آورد. پــدر بیچــاره دنــدان بــه جگــر 
ً
می کــرد و تدریجــا

می گذاشــت و چیــزی نمی گفــت. 
در آن اوقــات تــازه گوجــه فرنگــی بــه ایــران آمــده بــود، عــده ای علیــه ایــن گوجــه 
مثــاًل ملعــون فرنگــی تبلیــغ می کردنــد بــه ایــن عنــوان کــه فرنگــی اســت و از 
 مــردم آن شــهر حساســیت 

ً
فرنــگ آمــده، مــردم هــم نمی خوردنــد و تدریجــا

شــدیدی دربــاره گوجــه فرنگــی پیــدا کــرده بودنــد و از هــر حرامــی در نظرشــان 
حرام تــر بــود. در آن شــهر بــه ایــن گوجــه »ارمنــی بادمجــان« می گفتنــد، ایــن 
ــرا کلمــه گوجــه فرنگــی فقــط  ــود؛ زی ــر ب ــر و تندت لقــب از گوجــه فرنگــی حادت
وطــن  ایــن گوجــه را مشــخص می کــرد، ولــی کلمــه ارمنــی بادمجــان مذهــب و 
 در آن شــهر تعّصــب و حساســیت مــردم علیــه 

ً
دیــن آن را معّیــن می کــرد. قهــرا

ایــن تــازه وارد بیشــتر بــود. 
روزی اهــل خانــه بــه آن حاجــی، کــه پســرش هــرزه و الابالــی شــده بــود و خودش 
خــون می خــورد و خامــوش بــود، خبــر دادنــد کــه امــروز آقــا پســر شــما کار تــازه ای 
انجــام داده اســت و یــک پاکــت ارمنــی بادمجــان بــا خــود بــه خانه آورده اســت. 
پــدر وقتــی ایــن را شــنید دیگــر تــاب و تــوان را از دســت داد، آمــد پســر را صــدا زد 
و گفــت: پســر شــراب خــوردی صبــر کــردم، دنبــال فحشــا رفتــی صبــر کــردم، قمــار 
کــردی صبــر کــردم، خانــه ام را مرکــز شــراب و فحشــا کــردی صبــر کــردم، حــاال کار 
را بــه جایــی رســانده ای کــه ارمنــی بادمجــان بــه خانــه آورده ای؟ ایــن یکــی را 
دیگــر نمی توانــم صبــر کنــم، دیگــر از تــو گذشــتم و بایــد از خانــه مــن، بــه هــر 

گــوری کــه می خواهــی، بــروی.1  
ایــن نــوع دیــن داری، دیــن داری کاریکاتــوری اســت کــه یــک جــای اصلــی و مهــم 
دیــن داری را نادیــده بگیــرد، یــک جــای جزیــی و غیــر مهــم را برجســته و مهــم 

کنــد و روی آن حســاس شــود. 
دیــن مجموعــه ای ماننــد یــک پــازل اســت کــه اگــر همــه اجــزا و قطعــات آن کنــار 

هــم قــرار گیــرد، شــکل زیبــا و جذابــی از آن درمی آیــد. 

1. امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص151.
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wکالم سید جمال الدین اسدآبادی

شــما می دانیــد ســید جمــال الدیــن اســدآبادی یــک آدمــی بــود کــه خیلــی دنبــال 
وحــدت مســلمین و اصــالح امــور آنــان بــود. اتحــاد اســالمی خیلــی برایــش مهــم 
بــود و حــس می کــرد از تفرقــه بیــن کشــورهای اســالمی، کــه بــه دســت دشــمنان 
ــن  ــه همی ــد. ب ــه خــورده و می خورن ــی ضرب ــاده، مســلمین خیل ــن اتفــاق افت دی
جهــت مســافرت های زیــادی هــم در کشــورهای اســالمی و هــم در کشــورهای 

اروپایــی و غربــی رفتــه بــود. 
ســید جمــال جملــه معروفــی دارد کــه البتــه بنــده نمی خواهــم آن را تأییــد کنــم و 
یــت آن مــورد انتقــاد اســت، ولــی اجمــااًل جملــه قابــل توجهــی اســت. می گویــد: 

ّ
کل

کشــورهای غربــی مســلمان ندیــدم، ولــی اســالم را دیــدم؛ برخــالف  مــن در 
کشــورهای اســالمی، کــه در آن مســلمان زیــاد بــود، ولــی اســالم را ندیــدم. 

یــت آن نقد وارد اســت، نه در کشــورهای 
ّ
حــال ایــن جملــه مبالغــه اســت و بــه کل

 همــه چیــز خــوب و مطابــق انســانیت و توصیه هــای اســالمی 
ً
غربــی واقعــا

ــه  ــری از اســالم نیســت و همــه پشــت ب ــه در کشــورهای اســالمی خب اســت و ن
ــی اجمــااًل ایــن درســت اســت کــه مــا مســلمانان بــه انــدازه  دیــن کرده انــد، ول
ادعاهای مــان اهــل عمــل بــه همــه دســتورات دیــن نبوده ایــم. نظــم، نظافــت، 
رعایــت حقــوق، وجــدان کاری، اخــالق خــوش، مراعــات قانــون و امثــال ایــن 
امــور کــه بیشــتر اخــالق اجتماعــی دیــن اســت، را کنــار گذاشــته ایم و فقــط بــه 
ــرای  ــذا آن جذابیــت الزم ب ــم. ل ــادی فــردی پرداخته ای مناســک و دســتورات عب
کشــورهای غیرمســلمان را نداریــم وگرنــه بــدون شــک در ایــن خــأ معنویــت و 
اخــالق در دنیــای مــادی، اگــر بــه همــه ابعــاد و اجــزای دیــن عمــل کنیــم، الگــوی 

عملــی جهــان خواهیــم بــود. 

خاطراتی از سید مهدی قوام

خــدا آقــای ســید مهــدی قــوام را رحمــت کنــد کــه از خوبــان اخالقــی تهــران در 
دهه هــای ســی و چهــل بــود و افــراد بســیاری  کــه بــه انحــراف کشــیده شــده 
بودنــد را جــذب دیــن کــرد و بــا خــدا آشــتی داد. می گوینــد در تشــییع جنــازه اش  
صحــن مطهــر حــرم حضــرت معصومــهh پــر بــود از کاله شــاپوها کــه بــرای 
تشــییع ایشــان آمــده بودنــد. این هــا همــان الت ها و داش هایــی بودند که ظاهر 



دوران حیـــــرت

146

مذهبــی نداشــتند و بــه رســم قدیــم بــا کاله شــاپو و دســتمال  یــزدی می گشــتند، 
ولــی همــه مریدهــای ســید مهــدی قــوام بودنــد و او جذب شــان کــرده بــود. 

ــف در بیــن 
ّ
اخــالق عجیبــی داشــت و دلســوز مــردم بــود و بســیار بی ریــا و بی تکل

مــردم بــود و کارشــان را راه می انداخــت. 
در مــرگ او یــک آقایــی خیلــی گریــه می کــرد و ضجــه می زد، از او پرســیدند: شــما 

فامیــل آقــا ســید مهــدی قــوام هســتید کــه این طــور گریــه می کنید؟ 
گرفــت و از  کــه آقــا ســید مهــدی دســتم را  کســی هســتم  گفــت: نــه، ولــی 
جهنــم نجاتــم داد. مــن دزد بــودم، بــرای دزدی بــه منــزل ایشــان رفتــه بــودم، 
نمی دانســتم کــه در اتــاق دیگــر خوابیــده اســت، داشــتم فــرش خانــه را جمــع 
ــه قیمــت خیلــی  ــا! آن فــرش یــک لنگــه هســت، ب ــردم کــه صــدا زد آی آق می ک
خوبــی از تــو نمی خرنــد، لنگــه دیگــرش ایــن جاســت، بیــا هــر دو را باهــم ببــر 
فــالن دهنــه بــازار فــرش فروش هــا و بگــو ســید مهــدی قــوام مــن را فرســتاده 
ــوه  ــک گاری دســتی بخــر و روی آن می ــرو ی ــرش را بفــروش و ب اســت. هــر دو ف
ــو ســر می زنــم، هــر چــه از  ــه ت ــم ب بفــروش و کاســب بشــو، دم غروب هــا می آی
ــه  ــی و مــن از آن ب ــه ضــرر نکن ــو می خــرم ک ــود مــن از ت ــده ب میوه هــا باقــی مان
بعــد کاســب و حالل خــور شــدم. حــال مــی خواهیــد بــرای از دســت رفتــن چنیــن 

آدمــی، کــه مــرا از جهنــم نجــات داد، گریــه نکنــم؟ 
ــد،  ــوه می فروختن ــد دو میوه فروشــی کــه در گاری می ــار دم غــروب دی ــا یــک ب ی
یکــی کــه میــوه اش را تمــام کــرده بــود بــه دیگــر ی کــه کمــی میــوه  داشــت گفــت: 
کــن انشــاء اهلل خــدا یــک خــری را  گفــت: صبــر  کــن بیــا برویــم. دیگــری  ول 

بفرســتد تــا همــه میوه هــای مــن را هــم بخــرد باهــم برویــم. 
ســید مهــدی قــوام کــه  بــه ســمت خانــه اش می آمــد، ایــن حــرف را شــنید و فریــاد 
زد: بیــا، بیــا، خــدا خــرش را فرســتاد، بیــا، خــودم همــه را می خــرم. دلســوز و 
مهربــان بــه مــردم بــود و ضعیفــان را از یــاد نمی بــرد و همیــن اعمــال خــاص و 
اخالقیــات زیبــای او بــود کــه همــه بــه او ارادت داشــتند و عالــم و عامــی مقــدس 

و حتــی بــه ظاهــر غیردینی هــا و الت هــا جــذب او می شــدند. 
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نکته دوم؛ ایجاد زمینه ها و بسترهای تربیت دینی

سعدی در گلستان ضمن داستانی یک بیت زیبایی دارد:
پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است  

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
یعنــی آن کــه زمینــه و جوهــره و ذاتــش بــد اســت، نمی توانــد بــه ســمت خوبی ها 
ــر  ــه اگ ــی اســت ک ــد و شــبیه گردوی ــدا کن ــق و خــوی صالحــان را پی ــد و خل بیای
ــد.  ــن می افت ــد و می لغــزد و پایی ــت نمی مان ــد آن جــا ثاب ــدی بیندازن ــاالی گنب ب
تربیــت هــم بــر این گونــه افــراد نااهــل اثــر نــدارد، البتــه شــکی نیســت کــه ایــن 
مطلــب بــه عنــوان یــک اصــل علمــی و تربیتــی صحیح نیســت و هر انســانی قابل 
اصــالح و تربیــت اســت و ایــن شــعر هــم از بــاب مبالغه هــای شــاعران هســت، 
ولــی در هــر حــال اهمیــت زمینــه و جوهــره ســالم و شایســته در تربیــت بــه هیــچ 

وجــه قابــل انــکار نیســت. 
بدون شــک انســانی که از کودکی و بلکه قبل از آن برایش زمینه های توحیدی 
و الهــی فراهــم شــده و پــدر و مــادرش پایه هــای شــخصیتی او را براســاس پاکــی و 
راســتی و درســتی ســاخته باشــند، مانند زمین مســتعد و آماده ای اســت که نهال 

را بهتــر در خــود شــکوفا می کنــد تــا یــک کویــر خشــک شــوره زار. بــه قــول حافــظ:
ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشودگوهر پاک بباید که شود الیق فیض  

از ایــن رو عالمــان تربیتــی مهم تریــن برنامــه تربیتــی را زمینه ســازی تربیــت و 
کــردن بســتر جهــت شــکوفایی اســتعدادهای فرزنــدان  می داننــد.  فراهــم 

bزمینه سازی مهم ترین روش تربیتی اهل بیت

شــاید اگــر در ســیره قولــی و عملــی معصومیــنb جســتجوی کاملــی کنیــم، 
بیشــترین و مهم تریــن روش هــای تربیتــی ایشــان را معطــوف بــه زمینه ســازِی 

تربیتــی در کــودکان بیابیــم. 
ــد، کــه شــامل توجــه و دقــت  چــه روش هــا و توصیه هــای زمینه ســاز قبــل از تول
در انتخــاب همســر شایســته، تأثیــر وراثــت در تربیــت، چگونگــی آمیــزش و آداب 
و رفتارهــای مناســب در هنــگام انعقــاد نطفــه، تغذیــه حــالل هنــگام بــارداری و 
توجــه و مراقبــت بــه حــاالت مــادران در آن زمــان؛ و چــه روش هــا و دســتورات 
زمینه ســاز بعــد از تولــد، ماننــد اذان و اقامــه گفتــن در گــوش بچــه، کام برداشــتن 
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او، نام گــذاری مناســب، عقیقــه، دعــا بــرای فرزندان، رعایت بهداشــت جســمی؛ 
و چــه دور کــردن و زدودن زمینه هــای منفــی و آلــوده کننــده شــخصیت کــودک، 
کــه جمــع آوری همــه ایــن توصیه هــای تربیــت توحیــدی و الهی و تحلیل و تفســیر 
آن هــا خــود کتــاب مفصلــی اســت، و در جــای خــود بایــد بــه آن پرداختــه شــود. 
کار تربیتــی همیــن فضاســازی ها و بسترســازی های رشــد و تربیــت  مهم تریــن 

دینــی و مذهبــی اســت.

 جفای برخی والدین در حق فرزندان 

متأســفانه برخــی پــدران و مــادران نــه تنهــا از ابتــدای انعقــاد نطفــه و دوران 
بــاداری و پــس از تولــد زمینه هــای دینــی آن هــا را فراهــم نمی کننــد، بلکــه بســتر 
بــرای آن هــا مهیــا می کننــد.  غفلــت و بی دینــی و دوری از عفــاف و حیــا را 
بچه هــای معصــوم را از ســنین دو ســه ســالگی در کالس هــای رقــص مختلــط 
یــا شــنای مختلــط می فرســتند، در منــزل ماهــواره بــا چنــد هــزار شــبکه، کــه 
غالــب آن هــا ناســالم اســت، را نصــب می کننــد، اجــازه فعالیــت بــدون ضابطــه 
و نامحــدود در فضــای مجــازی و شــبکه های مختلــف اجتماعــی را بــه بچه هــا 
می دهنــد، آن وقــت پــس از بلــوغ اگــر بچه های شــان دچــار انــواع انحــراف و 

فســاد و هرزگــی شــدند، حکومــت را مقصــر می داننــد. 
چنــدی پیــش نوجوانــی 13 ســاله نامــه ای را بــرای مــا نوشــته بــود و راهنمایــی 
می خواســت. او نوشــته بــود: مــن مبتــال بــه عــادت زشــت خــود ارضایــی هســتم 
کــه  گنــاه بزرگــی اســت و خیلــی بــه مــن ضــرر زده اســت. شــروع آن بــه ایــن 
علــت بــود کــه مــا در خانــه ماهــواره داریــم، یــک بــار مــن در اتاقــم بــودم و پــدر 
ــود. از الی در  ــاز ب ــم ب ــد مــن خــواب هســتم و در اتاق ــادرم گمــان می کردن و م
فیلمــی را کــه نــگاه می کردنــد دیــدم و خیلــی تحریــک شــدم و از آن بــه بعــد بــه 

تدریــج دچــار عــادت بــه ایــن گنــاه شــدم و نمی دانــم چــه کنــم؟
عــوض آن کــه زمینــه پاکــی و حیــای فرزندشــان را فراهــم کننــد، بســتری بــرای 
گناه آلودگــی او مهیــا کرده انــد و چــه بســا از مــواردی کــه والدیــن عــاق فرزنــدان  
خــود می شــوند و بــا ظلــم و جفــای خــود باعــث بدبختــی آن هــا می شــوند، 

همیــن زمینه ســازی انحــراف آنــان  باشــد.
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 پیامبرa فرمودند: 
ِمــْن  َمــا  َلُ َاْلَوَلــَد  َیْلــَزُم  َمــا  ِلَوَلِدِهَمــا  َاْلُعُقــوِق  ِمــَن  َاْلَواِلَدْيــِن  »َیْلــَزُم 

  1 ُعُقوِقِهَمــا«؛
همــان طــور کــه فرزنــد گرفتــار عــاق والديــن می شــود، والديــن نیــز )در 

صــورت ظلــم و ســتم( عــاق فرزنــد می شــوند.
درود بــر پــدران و مادرانــی کــه بــا ایمــان و باورهــای خــود، بــا عمــل به دســتورات 
و توصیه هــای دینــی، بــا مراعــات سفارشــات معصومیــنb دربــاره ازدواج و 
تولیــد نســل پــاک و آماده ســازی محیــط بــرای تربیــت فرزنــدان، اوالد صالــح و 

خدومــی بــرای دیــن و دیــن داران پــرورش می دهنــد. 

wمحیط خانوادگی و زمینه های تربیتی شهید مطهری

خــدا شــهید بزرگــوار عالمــه مطهــری را رحمــت کنــد کــه پــرورش و تربیــت او 
نمونــه یــک تربیــت الهــی بــود. 

در مصاحبــه ای از رهبــر بزرگــوار انقــالب، آیــت اهلل خامنــه ای)دام ظلــه العالــی( 
ســؤال شــد چــرا مطهــری، مطهــری شــد و چــه عواملــی در تکویــن شــخصیت ایــن 

بزرگــوار مؤثــر بــوده اســت؟ ایشــان فرمودنــد: 
اواًل محیــط خانوادگــی آقــای مطهــری ممتــاز بــود. اولــ�خ معلــم ایشــان 
پــدرش بــود، بــا اين کــه مطهــری از پــدر خــود خیلــی باالتــر و بزرگ تــر بــود، 
امــا آن پــدر بــود کــه ايــن مــرد بــزرگ را توانســت در دامــان خــود تربیــت 
کنــد. او جــزو روحانیونــی بــود کــه از جنبه هــای معنــوی و زهــد و تقــوا فــرد 
ممتــازی بــود و خــود مرحــوم مطهــری عمیقــًا بــه پدرشــان ارادت می ورزیــد و 

ــت.  ــه می داش ــر نگ ــاد و کم نظی ــد زی ــدرش را در ح ــرام پ احت
خــود شــهید مطهــری می گفــت: مــن توجــه بــه عبــادت و ذکــر و اخــالق اســالمی 

را از پــدرم یــاد گرفتــم. 
استاد شهید در یکی از کتاب هایش می نویسد: 

چــه مانعــی دارد کــه مــن ذکــر خیــری از پــدر بزرگــوارم بکنــم؟ از وقتــی 
کــه یــادم می آیــد ايــن مــرد بــزرگ و شــریف هیــچ وقــت نمی گذاشــت 
و نمی گــذارد وقــت خوابــش از ســه ســاعت از شــب گذشــته بــه تأخیــر 

1. کافی، ج6، ص48، ح5.
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بیفتــد. حداقــل دو ســاعت بــه طلــوع صبــح مانــده بیــدار می شــود و حداقــل 
قرآنــی کــه تــاوت می کنــد یــک جــزء اســت و بــا چــه فراغــت و آرامشــی 

ــد.  نمــاز شــب می خوان
ــک  ــه ی ــم ک ــچ وقــت نمی بین ــذرد و هی  صــد ســال از عمــرش می گ

ً
ــا حــاال تقریب

خــواب نــاآرام داشــته باشــد و همــان لــذت معنــوی اســت کــه ایــن چنیــن نگــه اش 
ــد. یــک شــب  ــدر و مــادرش را دعــا نکن داشــته اســت. یــک شــب نیســت کــه پ
ــاد  ــان و بســتگان دور و نزدیــک را ی ــه تمــام خویشــاوندان و ذی حّق نیســت ک

نکنــد،  این هــا دل را زنــده می کنــد.1
در جای دیگر می نویسد:

ــه بودیــم در منــزل خودمــان از هفــت هشــت ســالگی کامــًا  مــا کــه بچ
بــود،  مشــخص  می آیــد  دارد  رجــب  مــاه  اين کــه  اصــًا  هســت  یــادم 
می گفتنــد یــک هفتــه مانــده، پنــج روز مانــده، ســه روز مانــده. احتمــااًل 
امشــب مــاه رجــب اســت برویــم بــرای اســتهال، می رفتنــد مــاه را ببیننــد 
تــا اعمــال مــاه را بــه جــای آورنــد. دو مــاه رجــب و شــعبان را پیوســته روزه 

می گرفتنــد و بــه مــاه مبــارک رمضــان متصــل می کردنــد.2

خاطره همسر شهید مطهری

در چنیــن محیطــی و بــا پــرورش چنیــن مربیانــی شــهید مطهــری معلــم بــزرگ 
کــه پیامبــر در خــواب لب هایــش را می بوســد.  انقــالب شــد 

همســر محترم ایشــان نقل می کردند: دو ســه شــب قبل از شــهادِت آقای مطهری 
بــا صــدای گریــه شــدید او در ســحر، از خــواب پریــدم. ایشــان قبــاًل هــم ســحرها 
گریــه می کــرد، ولــی ایــن دفعــه جــور دیگــری بــود و گویــی ضجــه مــی زد، گفتــم 
آقــا! چیــزی شــده؟ گفتنــد: خانــم! حادثــه مهمــی در زندگــی مــن می خواهــد بــه 
وجــود بیایــد، مــن اآلن خــواب دیــدم کــه بــه همــراه آقــا روح اهلل )حضــرت امــام( 
وارد مســجد الحــرام شــدیم، از خانــه خــدا شــخصی بســیار نورانــی و باعظمتــی 
خــارج شــد و بــه طــرف مــا آمــد کــه مــن فهمیــدم پیامبــر خداســت، بــه طــرف مــن 
می آمــد، مــن بــه احتــرام آقــا روح اهلل خــودم را کنــار کشــیدم و عرض کردم یا رســو ل 

1. مجموعه آثار شهید مطهری، ج 25، ص: 486.
2. آشنایی با قرآن، شهید مطهری، ج 8، ص233.
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اهلل! فرزنــد شــما هســتند و بــه امــام اشــاره کــردم. 
پیامبــرa بــه ســمت امــام رفتنــد او را در آغــوش گرفتنــد و بعــد بــه طــرف مــن 
آمدنــد و مــن را در آغــوش گرفتنــد و لب هایــم را بوســیدند کــه از خــواب پریــدم، 
هنــوز گرمــی بوســه پیامبــر را حــس می کنــم. یــک حادثــه ای قــرار اســت بــرای مــن 

ــد.  پیــش بیای
کــه پــس از آن همــه خدمــات دینــی و  آن حادثــه همــان شــهادت اش بــود 
علمــی و اجتماعــی بــه خدمــت پیامبــر اکــرم در ملکــوت اعلــی رفتنــد و مــزد 

گرفتنــد. زحمات شــان را 

چکیده

کــه والدیــن در هنــگام بیمــاری، بــدون لحظــه ای تأخیــر، در پــی  همان گونــه 
مــداوای جســمی فرزنــد برمی آینــد بایــد در تربیــت اخالقــی هــم حساســیت بــه 
خــرج داده و در جهــت رشــد معنــوی و اجتماعــی مثبــت فرزنــد کوشــا باشــند.
خداونــد مراقبــت مؤمنــان از خــود را واجــب دانســته و مســؤولیت مراقبــت و حفــظ 

خانــواده را هــم بــر عهــده سرپرســت خانــواده گذاشــته اســت. 
بایــد بــه ایــن دو نکتــه مهــم واقــف بــود کــه اواًل اخــالق و تربیــت دیدنــی اســت نــه 

 بایــد بســتر و زمینه تربیــت را ایجــاد کرد. 
ً
شــنیدنی؛ ثانیــا
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وضه: جلســه ششم ر

روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ
َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

بعــد از رحلــت پیغمبــرa می خواســتند رابطــه بیــن امــت و امامــت را قطــع کننــد و 

حضــرت زهــراh ایــن را می دیــد کــه اگــر ایــن رابطــه قطــع شــود امــت از امامــت بــه 

طــور کامــل جــدا شــود رنــگ رشــد و قــرب خــدا و هدایــت را دیگــر نخواهنــد دیــد، لــذا 

حضــرت زهــراh بــا تمــام وجــود آمــد بــه میــدان کــه نگــذارد رابطــه بیــن امــت و امامــت 

بــه طــور کلــی گسســته شــود.

بلــه یــک عــده ریــزش کردنــد و از دور امیرالمؤمنیــن رفتنــد، امــا حضــرت زهــراh آمــد 

کاری کــرد کــه نشــان دهــد حــق همــان جایــی اســت کــه امــام هســت، همــان جایــی کــه 

ولــّی خــدا هســت کــه در طــول تاریــخ مــردم حــق را بتواننــد بشناســند. 

ــر بیشــتر  ــرa یــک دخت ایــن شــب ها در مدینــه صــدای ناله هــا بلنــد می شــود، پیغمب

نداشــت و در واقــع یــک فرزنــد از او بیشــتر نمانــده بــود کــه حضــرت زهــراh بــود، و 

ــد شــنیده می شــود. ــه بلن ــن شــب ها در مدین صــدای ناله هــا او ای

 مرحــوم حســان، همیــن شــاعر ارجمنــد حســان چایچیــان می گویــد مــن از عالمــه امینــی 

bســؤال کــردم: شــما کــه بــه مدینــه خیلــی رفتیــد، شــما کــه ســر و ســّری بــا اهل بیــت

داشــتید، توانســتید بفهمیــد مدفــن حضــرت زهــرا کجاســت؟ )ایــن جریــان را آیــت اهلل 

خزعلــی از حســان چایچیــان نقــل کــرده اســت.( 

عالمــه امینــیw کــه خیلــی منقلــب بــود گفــت کــه آقــای حســان مــن هــر موقــع مدینــه 

ــر  ــال قب ــود کــه دنب ــه شــنیدم. اصــاًل دیگــر حواســم نب ــه از مدین ــم فقــط صــدای نال رفت

حضــرت باشــم، از همــه مدینــه نالــه می شــنیدم.
می دهد زهرا  بوی  کوچه هایت  می دهدمدینه  موال  شب های  غربت  صدای 
زدند را  زهرا  کوچه  کدامین  در  را زدندمدینه  مولی  یار  پیش چشم طفان  به 

ــش را غســل  ــد در نیمــه شــب زهرای ــن خــود بای ــل فرداشــبی، امیرالمؤمنی ــر، مث اهلل اکب

دهــد. خیلــی ســخت اســت یــک مــرد جــوان در جوانــی همســرش را از دســت بدهــد کــه 

او هــم جــوان بــود. و از آن ســخت تر ایــن اســت کــه خــود بایــد ایشــان را غســل دهــد، 
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ــگام غســل  ــه در هن ــه همســرش مجــروح هــم باشــد ک ــن اســت ک و از آن ســخت تر ای

ــد  ــن غســل را بای ــه ای ــن اســت ک ــه جراحت هــا بخــورد،  و از آن ســخت تر ای دســتش ب

جلــوی چشــم بچه هــای کوچکــش انجــام دهــد. و همــه ایــن ســختی ها را امیرالمؤمنیــن 

تحمــل کــرد امــا بــه خاطــر زینــبh چهــار پنــج ســاله اش بــه روی خــودش نیــاورد؛ مــن 

ــا از  ــد، چندت ــودی ببینــی زینبــت در روز عاشــورا چه هــا دی ــا علــی نب ــم ی عــرض مــی کن

عزیزانــش را پیــش چشــمش شــهید کردنــد! و ســر برادرانــش را در مقابــل دیدگانــش 

جــدا کردنــد؛  

سه مرتبه یا حسین.

صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل و رحمة اهلل و برکاته
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در جلســه قبــل بیــان شــد مهم تریــن بخــش تربیــت کــودک، پایه ریــزی تربیتــی و 
ایجــاد زمینه هــای شــخصیت دینــی اوســت. 

برخــالف برخــی کــه تربیــت کــودک را از ســن خاصــی می داننــد در توصیه هــای 
دینــی و ســیره قولــی و عملــی اهل بیــتb تربیــت نــه تنهــا از دوران بــارداری و 
انعقــاد نطفــه، بلکــه از قبــل ازدواج و پیــش از تولــد فرزنــد و بــا انتخــاب همســر 

شــروع می شــود و عامــل وراثــت از همــان زمــان نقــش خــود را ایفــا می کنــد. 
این که از پیامبر گرامیa نقل شده که فرمودند: 

»بــرای نطفه هــای خویــش بهتريــن همســران را انتخــاب کنیــد؛ زیــرا اخاق 
فرزنــدان ریشــه در اخاق گذشــتگان دارد«؛1 

روایــت شــده اســت کــه امــام صــادقg خطــاب بــه مــردی کــه قصــد ازدواج 
ــد:  داشــت، فرمودن

ْيــَن َتَضــُع َنْفَســَك، َو َمــْن ُتْشــِرُکُه ِفــی َماِلــَك، َو ُتْطِلُعــُه َعَلی 
َ
»ُاْنُظــْر أ

َماَنِتَك«؛2 
َ
َك َو أ ِدیِنــَك َو ِســّرِ

دقــت کــن و ببــ�خ وجــود و هســتی خود را کجا قرار می دهی و چه کســی 
را شــریک مال و زندگی و محرم اســرار و امانت خود قرار می دهی.

1. نهج الفصاحه، ص381، ح1131. »تََخّیُروا لُنَطِفُکم َفأنِکُحوا األکَفاء َو أنکُحوا إلیِهم«.
2. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص386، ح4358.

تحکیم پیوندهای مقدس؛  تربیت فرزندان )2(

جلسه
هفتم
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ایــن روایــات و همــه روایــات مشــابه، کــه در منابــع حدیــث مــا کــم هــم نیســتند، 
نشــان از حساســیت عامــل وراثــت و اهمیــت زمینه ســازی تربیتــی، از هنــگام 

ــد فرزنــد دارنــد.  ازدواج و پیــش از تول

زمینه سازی های قبل از فرزند دار شدن

پــس از انتخــاب همســر شایســته، ســفارش ها و آدابــی بــرای زمــان آمیــزش و 
بــارداری؛  هنــگام  جســمی  و  روحــی  مراقبت هــای  قبیــل:  از  نطفــه  انعقــاد 
ــدن قــرآن و  ــه دعــا و خوان ــه ب ــاه و لقمــه حــرام، توصی ــز از گن به خصــوص پرهی
  بــرای مــادران در دوران بــارداری کــه بســیاری از ایــن آداب و 

ً
توســالت خصوصــا

مســتحبات در کتاب حلیة المتقین عالمه مجلســی گردآوری شــده اســت.  بیان 
شــده اســت کــه همگــی زمینه ســازی های تربیتــی پیــش از تولــد فرزنــد می باشــد.  
دانســتن ایــن آداب و رعایــت آن هــا بــرای زوج هــای جــوان توصیــه می شــود. 
بســیاری از امــور، کــه مــا در همیــن دوران انعقــاد نطفــه و بــارداری جزیــی و 
کوچــک می شــماریم، چــه بســا آثــار بزرگــی در تربیــت فرزنــدان مــا از خــود بــه جــا 
بگذارنــد و بــه تعبیــر برخــی روان شــناس ها کوچک هــای بــزرگ محســوب شــوند. 

سوزنی در مشک

نقــل می کننــد هنگامــی کــه عالمــه محمــد باقــر مجلســیw کودکــی ســه چهــار 
ســاله بــود، شــبی همــراه پــدر بــه مســجد جامــع اصفهــان بــرای نمــاز و عبــادت 
رفــت. پــدر ایشــان مرحــوم مــال محمــد تقــی مجلســی، کــه خــود از بــزرگان 
عالمــان اهــل تقــوا و معرفــت و دانــش بــود، وارد مســجد شــد ومحمــد باقــر در 

ــرد.  ــازی می ک ــد و ب ــاط مســجد مان حی
وقتــی پــدر از مســجد بیــرون آمــد دیــد پســرش محمــد باقــر ســوزنی برداشــته و در 
مشــک پــر از آب ســقایی فــرو کــرده، کــه در اثــر آن آب مشــک بــه زمیــن می ریــزد. 
بــا ناراحتــی بــه خانــه آمــد و بــه همســرش گفــت: مــن تــا آن جــا کــه ممکــن بــوده 
کــه از راه  کوشــیده ام و به خصــوص در مــورد غذایــش  در تربیــت ایــن فرزنــد 
ــی امشــب عملــی از ایــن  ــد کمــال کوشــش را نمــوده ام، ول ــه دســت آی حــالل ب
بچــه دیــدم کــه خــالف تربیت هــا و مراقبت هــای مــا بــوده و آن این کــه ســوزنی 
پیــدا کــرده و مشــک ســقایی در مســجد را ســوراخ کــرده بــود. آیــا شــما اشــتباهی 
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مرتکــب شــده ای کــه ایــن کــودک چنیــن کاری را کــرده اســت؟ 
ــه  ــود ب ــر در رحــم مــن ب ــه محمــد باق ــرد و گفــت: هنگامــی ک زن کمــی فکــر ک
خانــه همســایه رفتــم، انارهــای درشــت و زیبــای درخــِت خانــه همســایه توجــه 
مــرا جلــب کــرد. پــس مــن ســوزنی را کــه همراهــم بــود در انــار فــرو کــردم و کمــی 

از آب انــار را چشــیدم. 
مرحــوم مــال محمــد تقــی مجلســی راز این کــه چــرا کودکــش ســوزن در مشــک آب 

فــرو کــرده، را دریافــت. 

زمینه سازی های بعد از تولد فرزند

پــس از والدت فرزنــد نیــز دســتورات و آدابــی ســفارش شــده کــه در بستر ســازی و 
پــرورش روح دینــی او بســیار مؤثــر می باشــد، کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: 

اذان و اقامه در گوش نوزاد

 از جملــه آداب اســالمی تــالوت اذان و اقامــه در گــوش راســت و چــپ فرزنــد 
اســت کــه موجــب دور شــدن شــیطان از او می باشــد. 

پیامبرa فرمودند: 
ــاِة َو ْلُیِقــْم   َذاِن الّصَ

َ
ُذِنــِه اْلُیْمَنــی ِبــأ

ُ
ْن ِفــی أ »َمــْن ُوِلــَد َلــُه َمْوُلــوٌد َفْلُیــَؤّذِ

ــه«؛1  ِجیــِم َو اإِلْفــَزاُع َل ــْیَطاِن الّرَ
َ

ــِإّنَ َذِلــَك ِعْصَمــٌة ِمــَن الّش ى ، َف ِفــی  اْلُیْســَر
هــر کــه دارای فرزنــد شــود بایــد در گــوش راســت اذان و در گــوش چــپ 
او اقامــه بگویــد؛ چــرا کــه ايــن کار دور کننــده شــیطان از نــوزاد و 

مصــون کننــده او از شــّر وسوســه های شــیطان اســت.
و نیز فرمودند: 

ِقْم 
َ
ُذِنِه اْلُیْمَنــی  َو أ

ُ
ْن ِفــی أ ّذِ

َ
ْو َجاِرَیــٌة، َفــأ

َ
! ِإَذا ُوِلــَد َلــَك  ُغــاٌم  أ »َیــا َعِلــّیُ

َبدًا«؛2 
َ
ــْیَطاُن أ

َ
ُه الّش ُه ال َیُضّرُ

َ
ى؛ َفِإّن ِفی اْلُیْســَر

علــی جــان! هــرگاه برایــت پســر یــا دختــری بــه دنیــا آمــد در گــوش راســت اذان و در 
گــوش چــپ او اقامــه بگــو کــه در ايــن صــورت شــیطان بــه او صدمــه ای نمی رســاند.

همان گونــه کــه پزشــکان و متخصصــان کــودک، از همــان آغــاز والدت، بــرای 

1. مستدرك الوسائل، ج4، ص62، ح4181.
2. تحف العقول، ص13.
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ایجــاد مصونیــت در مقابــل بیماری هــای جســمی، واکســن های متعــددی را الزم 
و ضــروری می داننــد، پیشــوایان دینــی مــا نیــز بــا الهــام از وحــی الهــی، از همــان 
ابتــدای والدت، ایجــاد برخــی مصونیت هــا در روح و روان نــوزاد را بــه وســیله 

ذکــر و تلقیــن الزم و ضــروری شــمرده اند. 
یکی از بهترین واکسینه های روحی، روانی نوزاد در مقابل شیطان و وسوسه های 
شــیطانی، کــه پیامبــر اکــرمa و اهل بیــتb بــر آن تأکیــد ورزیده اند، تلقیــن اذان 

در گوش راســت و اقامه در گوش چپ نوزاد اســت. 

اولین صدا در گوش نوزاد

خداونــد متعــال می خواهــد اولیــن صدایــی کــه نــوزاد در عالــم می شــنود، نــدای 
توحیــد و والیــت باشــد، کــه بــا فطــرت او هماهنــگ اســت. 

لذا از امام صادقg  نقل شده که فرمودند: 
ُذِنــِه اْلُیْمَنــی، 

ُ
ــاَة ِفــی أ ْن  ُتِقیــَم  الّصَ

َ
ْو َبْعــَض  َمــْن  َیِلیــِه  أ

َ
»ُمــُروا اْلَقاِبَلــَة أ

َبــدًا«؛1 
َ
ــٌم َو ال َتاِبَعــٌة أ َفــا ُیِصیَبــُه مَلَ

بــه قابلــه یــا کســی کــه نــزد طفــِل بــه دنیــا آمــده اســت بگويیــد در 
گــوش راســت نــوزاد اقامــه نمــاز را بگویــد، اگــر ايــن کار را بکنــد 

نمی آیــد. پیــش  جن زدگــی  و  ديوانگــی  هماننــد  گرفتاری هايــی 
در روایتی از حضرت امیرg نقل شده که فرمودند: 

 »هنگامــی کــه زمــان زایمــان حضــرت فاطمــهh فــرا رســید، رســول
ــار فاطمــه  ــد در کن ــه اســماء بنــت عمیــس و اّم ســلمه فرمودن  خــداa ب
باشــید، وقتــی فرزنــدش بــه دنیــا آمــد و گریســت، در گــوش راســت اذان 
و در گــوش چــپ او اقامــه بگويیــد؛ چــرا کــه هــر جــا هماننــد ايــن کار 

ــام شــود، نــوزاد از شــیطان درامــان خواهــد مانــد«؛2 انج
بنابــر ایــن ســرعت عمــل بــرای گفتــن اذان و اقامــه، پــس از والدت، ایــن قــدر 
ــا مــن اذان و اقامــه در گــوش  ــد ت ــرa نفرمودنــد بیاوری مهــم اســت کــه پیامب

1. کافی، ج6، ص23، ح2.
aِ ألَْســَماَء بِْنــِت ُعَمْیــٍس َو  ــا َحَضــَرْت ِوالَدُة َفاِطَمــَةh َقــاَل َرُســوُل اهللَّ 2. کشــف الغّمــه، ج1، ص525. »لَمَّ
َّــُه ال  نـَـا فـِـی أُُذنـِـِه الُْیْمَنــی َو أَقِیَمــا فـِـی أُُذنـِـِه الُْیْســَری؛ َفإِن أُمِّ َســلََمَة: اْحُضَراَهــا، َفــإَِذا َوَقــَع َولَُدَهــا َو اْســَتَهلَّ َفأَذِّ

ــْیَطاِن...«. یُْفَعــُل َذلـِـِك بِِمْثلـِـِه إاِلَّ ُعِصــَم ِمــَن الشَّ
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طفــل بخوانــم، بلکــه فرمودنــد شــما ایــن کار را انجــام دهیــد. 
و  حســن  گــوش  در  نیــز  حضــرت  خــود  شــده  نقــل  کــه  طــور  همــان   البتــه 
 مقصــود حضــرت ایــن اســت کــه یــک 

ً
حســینc اذان و اقامــه گفته انــد. ظاهــرا

ــا آمــده  ــه دنی ــه نزدیــک طفــل ب ــاف توســط کســانی ک ــد ن ــل از قطــع بن ــار قب ب
هســتند، اذان و اقامــه گفتــه شــود و بــار دیگــر پــس از قطــع بنــد نــاف توســط پدر 
 توســط افــراد وارســته و پــاک طینتــی کــه صاحــب نفــس هســتند، 

ً
و یــا ترجیحــا

ایــن ادب و توصیــه الهــی انجــام شــود. 

گاه القای توحید در ناخودآ

گــوش نــوزاد نخســتین آمــوزه دینــی )توحیــد، نبــوت،  ایــن اذان و اقامــه در 
ــن آمــوزش مســتقیم نیســت،  ــه ای ــد. البت ــودک القــا می کن ــه ک امامــت و...( را ب

گاه او تأثیــر خواهــد گذاشــت.  ولــی در ضمیــر ناخــودآ
کــه ایــن توصیــه پیامبــرa  و اهل بیــتb او از 14  توجــه داشــته باشــیم 
قــرن پیــش، یعنــی زمانــی کــه هنــوز احــدی از تأثیرپذیــری و حساســیت نــوزاد 
نســبت بــه آهنگ هــا و صداهــا خبــر نداشــت، بــه مــا رســیده اســت. امــروزه ثابــت 
ــه صداهــای پیرامــون خــود  ــی ب ــی در دوران جنین ــودکان حت ــه ک شــده اســت ک
گاه خــود از آن تأثیــر می پذیرنــد.  حساســیت نشــان می دهنــد و در ضمیــر ناخــودآ
نقــل می کننــد خانمــی فرانســوی کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت. زمانــی 
کــه تیــغ جراحــی بــه عصبــی از اعصــاب مغــز او رســید، در حالــت بی هوشــی 
مطلــق شــروع بــه خوانــدن ســرودی آلمانــی کــرد. گــروه جراحــی شــگفت زده 
شــدند و شــگفتی آن هــا وقتــی بیشــتر شــد کــه پــس از عمــل جراحــی فهمیدنــد آن 
خانــم اصــاًل زبــان آلمانــی را فــرا نگرفتــه اســت. پــس از جســتجو روشــن شــد کــه 
وقتــی ایــن خانــم نــوزاد بــوده، ســربازان آلمانــی کــه بــه فرانســه حملــه کــرده و 
وارد محــل ســکونت وی شــده بودنــد در آن هنــگام ســرود می خوانده انــد و آن 

گاه وی نقــش بســته اســت. ســرود در ضمیــر ناخــودآ
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کام با تربت و آب فرات برداشتن 

پــرورش مذهبــی فرزنــد اســت،  کــه زمینه ســاز  از آداب والدت،  یکــی دیگــر 
کام او بــا آب رود فــرات و تربــت امــام حســینg اســت.  برداشــتن 

امام صادقg فرمودند: 
َماٌن«؛1 

َ
َها أ

َ
g، َفِإّن ِ َسْ�خ ْواَلَدُکْم ِبُتْرَبِة َاْلُ

َ
ُکوا أ »َحّنِ

g  بردارنــد کــه باعــث ایمنــی او  کام فرزنــدان را بــا تربــت امــام حســ�خ
می گــردد.
هم چنین فرمودند: 

g، َفِإْن َلْم  ِ َســْ�خ ْوالَدُکــْم  ِبَمــاِء اْلُفــَراِت  َو ِبُتْرَبــِة َقْبــِر اْلُ
َ
ُکــوا أ »َحّنِ

ــَماِء«؛2  َیُکــْن َفِبَماِء الّسَ
g برداریــد و  کام فرزندان تــان را بــا آب فــرات و تربــت امــام حســ�خ

اگــر آب فــرات نبــود، بــا آب بــاران کام او را برداریــد.
در روایــت دیگــر دارد اگــر آب فــرات نبــود، بــا آب شــیریِن آمیختــه  از تربــت ســید 

الشــهداg، کام او را برداریــد.
مالیــدن تربــت ســید الشــهداg شــفای دردهــا و مایــه امــن و امــان جســمی و 
روحــی اســت3 و چکانــدن آب فــرات، کــه طبــق نقل برخــی روایات پربرکت ترین 
ــا  ــت و عشــق اهل بیــتb ب ــار والی ــن آث ــوزاد، در آمیخت ــه کام ن نهــر اســت،4 ب
ــر اســت و زمینه ســاز محبــت و معرفــت  گوشــت و پوســت و خــون کــودک مؤث

ایــن خانــدان پــاک در وجــود اوســت. 
امام صادقg فرمودند: 

ْهَل َاْلَبْیِت«؛5
َ
َنا أ َحّبَ

َ
ُك ِبَماِء َاْلُفَراِت ِإاّل أ

َ
ّن َحدًا ُیَ

َ
ُظّنُ أ

َ
»َما أ

بــا آب فــرات کام بردارنــد، مگــر اين کــه  را  نــدارم کســی  گمــان 
محــّب مــا اهل بیــت خواهــد بــود. 

1. تهذیب األحکام، ج6، ص74، ح12.
2. کافی، ج6، ص24، ح6.

َفاَء ِمْن ُکلِّ َداءٍ َو األَْمَن ِمنْ  ُکلِ  َخْوٍف«. 3. کامل الزیارات، ص282، ح 4 و 8 و 10. »...َفإِنَّ فِیَها الشِّ
4. همان، ص48، ح7. »...الُْفَراتِ  َو َما ِمْن نََهٍر فِی َمْشِرٍق َو ال فِی َمْغِرٍب أَْعَظُم بََرَکًة ِمْنُه«.

5. همان، ح4.
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عقیقه، ولیمه، تراشیدن موی سر و صدقه

یکــی دیگــر از آداب اســالمی، کــه بــرای حفــظ ســالمتی نــوزاد و دفــع بالهــا و 
بیماری هــا از او بســیار ســفارش شــده اســت، عقیقــه کــردن بــرای نــوزاد اســت. بــه 
ایــن معنــا کــه هنــگام والدت فرزنــد، بــرای تضمیــن ســالمتی او و قــرار دادنــش 
در پناه و حفاظت الهی، گوســفندی را قربانی کنند و گوشــت آن را به دیگران؛ 

به ویــژه بــه نیازمنــدان هدیــه نماینــد.
امام صادقg  فرمودند: 

 َمْوُلوٍد ُمْرَتَهٌن ِباْلَعِقیَقِة«؛1 
ُ

»ُکّل
هــر نــوزادی در گــروی عقیقــه اســت؛ یعنــی در صــورت عقیقــه نکــردن، در 

معــرض انــواع باهــا و بیماری هاســت.
ــدر و  ــد باشــد و مکــروه اســت خــود پ ــد فرزن ــم تول ــر اســت عقیقــه روز هفت بهت
مــادر بچــه از گوشــت آن بخورنــد، بلکــه غذایــی درســت کننــد و ولیمــه دهنــد و 

مؤمنــان را اطعــام کننــد. 
امام صادقg  فرمودند: 

ْو َجــُزورًا َو 
َ
ــاِبِع َشــاًة أ ْو َجاِرَیــٌة َفُعــَق  َعْنــُه  َيــْوَم الّسَ

َ
»ِإَذا ُوِلــَد َلــَك  ُغــَاٌم  أ

ْطِعْم«؛2 
َ
ُکْل ِمْنَهــا َو أ

ــا دختــر عطــا کــرد، روز هفتــم  هــرگاه خداونــد بــه شــما فرزنــدی پســر ی
ــا مــاده، عقیقــه کنیــد و اطعــام نمايیــد. ــر ی ــرای او گوســفندی ن ب

حتــی گفتــه شــده اگــر بــرای کســی در کودکــی عقیقــه نکرده انــد، در آینــده هــر 
وقــت برایــش مقــدور شــد، خــودش بــرای خــود عقیقــه کنــد.

یکی از دوستان، که سنی از او گذشته و عالمی باتقوا است، می گفت: 
ــوی  ــه مــن دســت داد، چنان کــه مــرگ را جل ــار حالــت ســکته ای ب یــک ب
چشــم خــود می دیــدم، بــه خانــواده گفتــم و ســريع بــه اورژانــس زنــگ زدنــد 
و برایــم آمبوالنــس آوردنــد قبــل از آن کــه بیهــوش شــوم بــه پســرم اشــاره 
کــردم کــه ســه تــا گوســفند قربانــی کــن و نیــاز نیســت دنبــال مــن بــه 
بیمارســتان بیايــی؛ چــون احتمــال زیــاد مــی دادم کــه در کودکــی بــرای 
ــام ســفارش مــن رفــت و مــرا بــه  مــن عقیقــه نشــده  اســت. پســرم بــرای انج

1. کافی، ج6، ص24، ح2.
2. همان، ص28، ح7.
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بیمارســتان بردنــد. بعــد از یکــی دو ســاعت کــه بــه هــوش آمــدم پســرم بــه 
بیمارســتان آمــد و گفــت قربانــی کــردم. 

کم  کــم حالــم بــه کلــی خــوب شــد و از بیمارســتان مرخــص شــدم. 
یقــ�خ داشــتم کــه همــ�خ عقیقــه، ولــو بــا ســال ها تأخیــر، مــرگ مــرا بــه تأخیر 

انداخــت و بــا را رفــع کــرد. 
خــدا آیــت اهلل آقــای بهاءالدینــیw را رحمــت کنــد. ایشــان می فرمودنــد: شــما  
امــواج بالهــا را نمی بینیــد کــه چطــور شــما را احاطــه کرده انــد، وگرنــه هــر چــه از 
دســت تان برمی آمــد، از صدقــه و قربانــی و عقیقــه و خوانــدن آیــت  الکرســی و 

امثــال آن دریــغ نمی کردیــد. 
تراشــیدن مــوی ســر نــوزاد در روز هفتــم والدت و هــم وزن آن طــال و نقــره صدقه 
ــه  ــه آن توصی ــه ب ــال هــم یکــی از اعمــال مســتحبی اســت ک ــع ب ــرای دف دادن ب
شدهاســت. البتــه بــرای کســانی کــه تــوان مالــی آن را دارنــد.1 عــالوه بــر آن کــه 

تراشیدن سر برای حفظ بهداشت و سالمتی کودک نیز مؤثر است. 

همراه کردن حرز با نوزاد

آداب و مســتحبات و توصیه های پس از تولد فرزند، که در روایات ما آمده، هم 
بــرای ســالمتی روحــی و معنــوی و هــم بــرای حفــظ بهداشــت و ســالمتی جســمی 
نــوزاد اســت و پایه ریــزی ظاهــر و باطــن شــخصیت کــودک، هــر دو مــورد نظــر و 
مالحظــه اهل بیــتb بــوده اســت و همیــن امــر جامعیــت دین را نشــان می دهد. 
یکــی از همیــن توصیه هــا بــرای در امــان نگــه داشــتن کــودک از خطــرات و بالهــا 

و بیماری هــا همــراه کــردن حــرز بــا اوســت. 
کــودکان بیشــتر از دیگــران در معــرض چشــم زخم و خطرهــای ناشــی از آن 
کــه در ایــن دوران، کــودک بســیار شــیرین و خواســتنی اســت و  هســتند؛ چــرا 
کاری هــا و شــیرین زبانی هــای آنــان بیش تــر نظرهــا را بــه سوی شــان  شــیرین 

می کنــد.  جلــب 
 bچشــم  زخم یکی از واقعیت های موجود در عالم اســت که از طرف معصومین

هــم مــورد تأییــد قرار گرفته اســت. 

ِــَوْزِن  ْق ب ــدَّ ــابِِع، َو تََص ــْوَم السَّ ــُه یَ ــْق َرأَْس ــٌة،... َو اْحلِ ــالمٌ  أَْو َجاِریَ ــَك  ُغ َ ِــَد ل ــی، ج6، ص28، ح7. »إَِذا ُول 1. کاف
ــًة«. َشــْعِرهِ َذَهبــاً أَْو فِضَّ
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امام صادقg فرمودند: 
َمُنَهــا ِمْنــَك َعَلــی َنْفِســَك َو اَل ِمْنــَك َعَلــی 

ْ
 َو َلْیــَس َتأ

ٌ
»اْلَعــْ�خُ َحــّق

َغْیــِرَك...«؛1 
چشــم زخم واقعیــت دارد و تــو از چشــم زخم خــودت نســبت بــه خــود و 

نســبت بــه دیگــران امنیــت نــداری.
در نهج البالغه از حضرت امیرg  نقل شده که فرمودند: 

َقی  َحٌق«؛2  »اْلَعْ�خُ  َحٌق  َو الّرُ
چشم زخم واقعیت دارد و توسل به دعا، برای دفع آن هم حق است.

در شــأن نزول آیــه َو إِْن یـَـكاُد الَِّذیــَن كََفــرُوا لَیُزْلُِقونـَـَك ِبأَبْصارِِهْم لَّم َســِمُعوا 
الذِّكَْر...؛3 آمده است.

کــه قــدرت چشــم زخم داشــتند و برخــی  در قبیلــه بنی اســد افــرادی بودنــد 
از آن هــا می خواســتند پیامبــرa را چشــم زخم بزننــد کــه آیــه فــوق بــه ایــن 

مناســبت نــازل شــد.4
ــا آلودگی هــای روحــی  ــت حســادت ی ــه عل ــه ب ــرادی هســتند ک ــه هــر حــال اف ب
دیگــر از دریچــه چشــم،  گویــی تیرهــای مرمــوزی بــه ســمت کســی کــه بــه او 
حســد می ورزنــد، رهــا می کننــد و او را مبتــال می ســازند و حتــی موجبــات مــرگ 

او را فراهــم می ســازند. 
امام صادقg فرمودند:

َن  
َ
ْکَثــَر َمْوَتاُکــْم  ِباْلَعــْ�خِ ؛ ِل

َ
َن  أ

َ
ْیُتــْم أ

َ
»َلــْو َنَبــَش َلُکــْم ِمــَن اْلُقُبــوِر َلَرأ

اْلَعــْ�خَ  َحــٌق «؛5
اگــر قبرهــا بــرای شــما شــکافته شــوند، خواهیــد دیــد کــه بیشــتر 
ــد؛ چــرا  ــه اجــل طبیعــی( مرده ان ــه ب ــر چشــم زخم )ن مــردگان از اث

کــه چشــم زخم یــک حقیقــت اســت. 

1. بحار األنوار، ج60، ص26، ح23.
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص546، حکمت400.

3. قلــم، 51. »و آنــان کــه کافــر شــدند، چــون قــرآن را شــنیدند چیــزی نمانــده بــود کــه تــو را چشــم بزننــد، 
و می گفتنــد: »او واقعــاً دیوانــه ای اســت«. و حــال آن کــه ]قــرآن [ جــز تــذکاری بــرای جهانیــان نیســت«.

4. تفسیر صافی، ج5، ص215.
5. همان.
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کنــار قبرســتان، در مــورد اثــرات چشــم زخم  پیامبــر اکــرمa هنــگام عبــور از 
فرمودنــد:

ُجَل  اْلَقْبَر«؛1 »ِإَن  اْلَعْ�خَ  َلُتْدِخُل  الّرَ
چشم زخم فرِد سالم را در قبر قرار می دهد.

ــن ســفارش  ــای دی ــق اولی ــی از طری ــت از آن، راه های ــری و مصونی ــرای پیش گی ب
شــده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه حرزهــا؛  کــه دعاهــای خاصــی بــرای 
مصونیــت از بــال می باشــند  به خصــوص حــرز امــام جــوادg  و حــرز حضــرت 

زهــراb  اشــاره کــرد. 
کــه  خــود حضــرات معصومیــنb هــم بــا خــود حــرز را همــراه می کرده انــد 
مرحــوم ســید بــن طــاووس در کتــاب »مهــج الدعــوات« حرزهــای معصومیــن را 

ــان کــرده اســت.2  بی

کالم آقای بهجتw درباره حرز

از مرحــوم آیــت اهلل بهجــتw نقــل شــده کــه فرمودنــد: مــن در مــورد ختومــات 
از اســتادم مرحــوم آیــت اهلل آقــای قاضــیw چیــزی نمی پرســیدم، امــا گاه خــود 
 gایشــان مطالبــی را می فرمودنــد؛ از جملــه می فرمودنــد: حــرز امــام جــواد
بایــد بــه بــازو بســته شــود و خاصیــت آن؛ به خصــوص بــرای باطــل کــردن ســحر 
و طلســم، فقــط در صــورت بســته شــدن بــه بازوســت. هم چنیــن می فرمودنــد: 

بهتــر اســت بــه بــازوی راســت بســته شــود. 

رعایت آداب شیردهی

بــدون شــک محــور تربیــت در خانــه مــادر اســت و تأثیــر او؛ چــه قبــل از انعقــاد 
نطفــه، چــه بعــد از انعقــاد نطفــه و دوران بــارداری و چــه پــس از تولــد کــودک 
بــر فرزنــد قابــل انــکار و حتــی قابــل مقایســه بــا پــدر نیســت، لــذا مراقبت هــا و 
سیاســت های او بایــد چندیــن برابــر دیگــران باشــد تــا فرزنــد ســالم و صالحــی را 

بــه جامعــه و ســرباز فــداکاری را بــه دیــن و ولــّی خــدا تحویــل دهــد. 

1. جامع األخبار، ص157.
2. رك: مهج الدعوات، ص 146.
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یکــی از مراقبت هــای مــادر مراعــات آداب و مســتحبات هنــگام شــیردهی نــوزاد 
می باشــد. از آن جــا کــه تمــام حــاالت و روحیــات مــادر بــه هنــگام شــیردهی بــر 
ــه  ــدگار می گــذارد، ب ــری مان ــی او تأثی ــع کــودک و بسترســازی تربیت ــه و طب روحی
او توصیــه شــده؛ به خصــوص هنــگام شــیر دادن، بــا طهــارت و وضــو باشــد و تــا 
حــد امــکان رو بــه قبلــه ایــن کار را انجــام دهــد. موقــع شــیر دادن قــرآن تــالوت 
کنــد و یــا ذکــر بگویــد و یــا روضــه ابــا عبــداهلل الحســینg را گــوش کنــد، یــا 
زیارت نامــه ای از آن حضــرت بخوانــد تــا فرزنــدش را بــا محبــت الهــی و عشــق 

حســینی بیمــه کنــد. همــان کــه مرحــوم مرشــد چلویــی گفــت: 
گرفتممن غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم آخر  تا  دستور  کآمدم  اول  روز 

بقتاز مشک و گاب و نافه و عنبر گرفتمبر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی 
بــا ایــن رعایت هــا و عمــل ســنجی ها اســت کــه ایــن حدیــث پیامبــرa شامل شــان 

می گــردد کــه فرمودنــد: 
اِئــِم  اْلَقاِئــِم  امْلَُجاِهــِد ِبَنْفِســِه  َو  ُة َکاَنــْت  ِبَمْنِزَلــِة الّصَ

َ
ــْرأ »ِإَذا َحَمَلــِت  امْلَ

ْجــِر َمــا ال َتــْدِری 
َ
ــا ِمــَن ال َماِلــِه  ِفــی  َســِبیِل اهَّلِل، َفــِإَذا َوَضَعــْت َکاَن َلَ

ــٍة َکِعــْدِل  ِعْتــِق  ــا ِبــُکّلِ َمّصَ ْرَضَعــْت َکاَن َلَ
َ
َمــا ُهــَو ِلِعَظِمــِه، َفــِإَذا أ

ــِإَذا َفَرَغــْت ِمــْن َرَضاِعــِه َضــَرَب َمَلــٌك  ــِد ِإْســَماِعیَل، َف ٍر ِمــْن ُوْل ُمَحــّرَ
ِنِفی  اْلَعَمــَل َفَقــْد ُغِفــَر َلــِك«؛1 

ْ
َعَلــی َجْنِبَهــا َو َقــاَل اْســَتأ

و  زنــده دار  شــب  روزه داِر  منزلــه  بــه  می شــود،  بــاردار  زن  کــه  هنگامــی 
اهــدی اســت کــه بــا جــان و مــال خویــش در راه خــدا جهــاد می کنــد؛  محج
و هنگامــی کــه وضــع حمــل می کنــد، پاداشــی دارد کــه نمی دانــی 
عظمــت آن چقــدر اســت؛ و هنگامــی کــه شــیر می دهــد، در هــر مکیــدن 
آن پــاداش آزاد کــردن یکــی از فرزنــدان اســماعیل برایــش می باشــد؛ و 
آن گاه کــه دوران شــیر دادن تمــام می شــود، فرشــته ای بــر پهلــوی او می زند 

ــدی. ــده ش ــد آمرزی ــه بی تردی ــن ک ــاز ک ــو آغ ــل را از ن ــد: عم و می گوی
دوران شــیرخوارگی کــودک و میــزان تأثیرگــذاری حــاالت و ملــکات روحــی مــادر 
به هنگام شــیردهی، در روحیه و شــخصیت کودک شــگفت انگیز اســت؛ از این 

رو امــام علــیg فرمودند: 
بــرای  می کنیــد،  جســتجو  همســر  انتخــاب  بــرای  کــه  »همان گونــه 

1. امالی )صدوق(، ص411، ح7.
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شــیر دادن هــم تقیــق کنیــد؛ چــرا کــه شــیر طبــع کــودک را عــوض 
1 می کنــد«

لــذا اگــر نیــاز شــد دایــه ای فرزنــد را شــیر دهــد، در انتخــاب آن مراقبــت و دقــت 
بســیار الزم اســت. 

تأثیر عجیب شیر دهنده بر کودک

ابــن ملجــم مــرادی، قاتــل امیرالمؤمنیــنg از یک زن یهــودِی معاند و مخالف 
اســالم شــیر خــورده بــود کــه از طــرف جبرئیــل امیــن وحــی بــه عنــوان اشــقی 

األشــقیا ملّقــب گشــت. 
از جنــاب شــیخ فضــل اهلل نــوری پرســیدند چــرا فرزنــد شــما از معانــدان اســالم و 
مخالفــان مذهــب تشــیع گشــته اســت؟ فرمــود: در دوران طفولیــت او، مــادرش 
بیمــار شــد و نتوانســت بــه او شــیر بدهــد، بــه ناچــار بــرای او دایــه ای گرفتیــم تــا 
او را شــیر دهــد، بعــد از دو ســال دوران شــیردهی فهمیدیــم کــه آن دایــه ناصبــی 
و از دشــمنان امیرالمؤمنیــنg بــوده اســت. از همــان روز احســاس خطــر کــردم 

و چنیــن روزهایــی را انتظــار می کشــیدم. 
همیــن فرزنــد از زمینه ســازان قتــل پــدرش شــد بعدها هم از همیــن فرزند، کیانوری 

رهبــر حــزب منحــرف تــوده بــه یــادگار مانــد. گنــدم از گندم بروید جــو ز جو.

نام گذاری فرزند

یکی از حقوق اولیه فرزند بر پدر، انتخاب نام نیکو برای اوست. 
پیامبرa فرمودند: 

َدَبُه«؛2
َ
ُن  أ ّسِ ُن  اْسَمُه  َو ُیَ ّسِ »ِمْن َحّقِ اْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلَدْيِن ُیَ

حــق فرزنــد بــر پــدر و مــادر، آن اســت کــه نــام فرزنــد را نیکــو قــرار دهــد و 
او را بــا ادب و آراســته تربیــت کنــد.

اســم، فقــط یــک لفــظ نیســت کــه بــر فرزندان مــان بــرای صــدا زدن می گذاریــم، 
یــک شناســنامه کوچــک اســت کــه هویــت دینــی و مذهبــی فرزندمــان را معّیــن 
می کنــد. شــما وقتــی در یــک کشــور اروپایــی اســم کســی را بشــنوید کــه او را 

َضاِع َکَما تََخیَُّروَن لِلنَِّکاح «. 1 . وسائل الشیعه، ج21، ص468. » أَنَّ َعلِّیاً ع َکاَن یَُقوُل تََخیَُّروا لِلرَّ
2. مستدرك الوسائل، ج15، ص128، ح17748.
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حســین، رضــا یــا جــواد صــدا می زننــد، می فهمیــد او شــیعه اســت و پــدر و 
ــذا بســیار اهمیــت دارد.  ــد، ل مــادرش هــم شــیعه بوده ان

بــرای همیــن در تاریــخ بــا اســم های ائمــهb هــم مقابلــه  می کردنــد. معاویــه در 
سرتاســر بــالد اســالمی بخش نامــه ای بــرای کارگزارانــش صــادر کــرده بــود کــه اگــر 
در خانــه ای فرزنــدی بــه دنیــا آمــد و نامــش علــی بــود می توانیــد خانــه را بــر ســر 
اهــل آن خــراب کنیــد. یعنــی بــه صــورت علنــی بــا ایــن اســم مبــارزه می کردنــد و 
برعکــس اهل بیــتb بــا حفــظ این اســامی مقــدس، مبارزه فرهنگــی می کردند. 

گر صد پسر  داشتم، نام همه را علی می گذاشتم ا

مــروان حکــم کــه والــی معاویــه در مدینــه بــود از امــام ســجادg ســؤال کــرد، 
نــام شــما چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: علــی. او پرســید: نــام بــرادرت چیســت؟ 
امــام فرمودنــد: او هــم علــی )حضــرت علی اکبــر( اســت. مــروان گفــت: همــه اش 
علــی! مگــر پدرتــان نــام دیگــری نمی دانســت تــا بــر فرزندانــش بگــذارد. وقتــی 
امــام ســجادg ایــن گفتگــوی خــود را بــا پــدر بزرگوارشــان در میــان گذاشــتند، 
اباعبــداهللg فرمودنــد: ایــن مــرد چــه می گویــد؟ اگــر خداونــد صــد پســر هــم به 

مــن مــی داد، نــام همــه را علــی می گذاشــتم.1 
امام صادقg از پیامبرa نقل کرده اند که فرمودند: 

ــا  ــْم َی ــِة، ُق ــْوَم  اْلِقَیاَم ــا َي ُکــْم  ُتْدَعــْوَن  ِبَه
َ
ْســَماَءُکْم ، َفِإّن

َ
»اْسَتْحِســُنوا أ

ــاٍن...«؛2  ــَن ُف ــاَن ْب ُف
بــا آن  بــرای فرزندان تــان بگذاریــد کــه روز قیامــت  اســم های خوبــی 

برخیــز«. فــان  بــن  فــان  می زننــد،  صدای تــان  اســم ها 
 اگــر اســم مناســبی نباشــد، فرزنــد از پــدر و مــادرش گله  منــد می شــود کــه 

ً
طبعــا

ایــن چــه اســمی بــود بــر مــن گذاشــته اید کــه بــا فرهنــگ دینــی ســازگاری نــدارد. 
کــه نــه تنهــا  متأســفانه در جامعــه اســم هایی بــر فرزنــدان گذاشــته می شــود 

1. کافــی، ج6، ص19، ح7. »اْســَتْعَمَل ُمَعاِویـَـُة َمــْرَواَن بـْـَن الَْحَکــِم َعلَــی الَْمِدیَنــِة َو أََمــَرُه أَْن یَْفــِرَض لَِشــَباِب 
ُقَریْــٍش  َفَفــَرَض لَُهــْم َفَقــاَل: َعلـِـیُّ بـْـُن الُْحَســْیِنg َفَأتَْیُتــُه َفَقــاَل: َمــا اْســُمَك؟ َفُقلْــُت: َعلـِـیُّ بـْـُن الُْحَســْیِن، 
ْــِدهِ إاِلَّ  ــَدَع أََحــداً ِمــْن ُول ُــوَك أَْن یَ ــا یُِریــُد أَب ؟ َم ــاَل: َعلِــیٌّ َو َعلِــیٌّ ، َق ــُت: َعلِــیٌّ ــا اْســُم أَِخیــَك؟ َفُقلْ َفَقــاَل: َم
َّاَغــِة األََدِم لـَـْو ُولَِد  ْرَقــاءِ َدب اُه َعلِّیــاً؟ ثـُـمَّ َفــَرَض لـِـی َفَرَجْعــُت إِلـَـی أَبـِـی َفأَْخَبْرتـُـُه، َفَقــاَل: َویْلـِـی َعلـَـی ابـْـِن الزَّ َســمَّ

َی أََحــداً ِمْنُهــْم إاِلَّ َعلِّیــاً«. لـِـی  ِمائـَـٌة أَلَْحَبْبــُت أَْن اَل أَُســمِّ
2. همان، ح10.
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نشــانه فرهنــگ خــودی نیســت، بلکــه پرچــم فرهنــگ بیگانــه را برافراشــته 
 چنیــن پــدر و مــادری روز قیامــت مســؤول اند و بی شــک ایــن 

ً
می کنــد. قطعــا

نام گــذاری در روحیــات و حــاالت و مســیر زندگــی فرزند شــان تأثیرگــذار اســت. 

تغذیه حالل

یکــی دیگــر از مهم تریــن عوامــل زمینه  ســاز در تربیــت فرزنــدان، لقمــه ای اســت 
ــا آن  ــه ســلول ســلول وجــودش ب ــه ای اســت ک ــه او داده می شــود و تغذی ــه ب ک

ــد.  رشــد می کن
 
ً
لقمــه حــرام بــا واســطه شــیطان و اولیــای او بــه دســت مــا می رســد و قطعــا

 چیــزی کــه از 
ً
اهل بیــتb و واســطه های نورانــی آن را بــه مــا نمی رســانند. طبعــا

دســت شــیطان گرفتــه شــود، اثــرش تاریکــی و ظلمــت اســت کــه در دل تبدیل به 
شــک، شــبهه، نفــاق، قســاوت و حــاالت منفــی می گــردد. و نتیجــه آن مصــداق 
ــوِر ِإَلــی 

ُ
ِرُجوَنُهــْم ِمــَن الّن اُغــوُت ُیخْ ْوِلیاُؤُهــُم الّطَ

َ
ذيــَن َکَفــُروا أ

َ
آیــه ...َو اّل

ُلمــاِت؛1 می شــود.
ُ

الّظ
امام باقرg فرمودند: 

ْیَطاِن«؛2 
َ

»َما َکاَن  ِمْن  َماٍل  َحَراٍم  َفُهَو ِشْرُك  الّش
آن چــه از مــال حــرام بــه وجــود آیــد، شــریک شــیطان اســت و شــیطان در آن 

نصیــب دارد. 
 لقمه های حرام میل به گناه و آلودگی را در انسان زیاد می کند. 

ً
طبعا

خدای متعال می فرماید: 
ــی ِبمــا  بــاِت َو اْعَمُلــوا صاِلــًا ِإّنِ ّیِ

ُســُل ُکُلــوا ِمــَن الّطَ َهــا الّرُ ّيُ
َ
یــا أ

َتْعَمُلــوَن َعلیــٌم؛3 
اینکــه می گویــد طیبــات بخوریــد و عمــل صالــح انجــام دهیــد، یعنی کســی 

کــه ُخبــث و آلــوده می خــورد، محصــول آن گنــاه و اعمــال زشــت اســت. 

ــد،  ــران [ طاغوت ان ــان عصیان گ ــان ]هم ــد، سروران ش ــر ورزیده ان ــه کف ــانی ک ــی [ کس ــره، 257. »...و]ل 1. بق
ــد...«. ــه در می برن ــا ب ــه ســوی تاریکی ه ــان را از روشــنایی ب ــه آن ک

2. تفسیر قمی، ج2، ص222.
3. مؤمنــون، 51. »ای پیامبــران! از چیزهــای پاکیــزه بخوریــد و کار شایســته کنیــد، کــه مــن بــه آنچــه انجــام 

ــا هســتم«. می دهیــد دان
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 َنِکدًا؛1 
َ

ُرُج  ِإاّل ِذی  َخُبَث  ال َیخْ
َ
...َو اّل

یقیناً غذای خبیث، میل بر گناه می آورد. 
کــه در حاشــیه  یکــی از خوبــان تهــران می گفــت: دوســتان مــا از یــک کبابــی 
تهــران بود،خیلــی تعریــف می کردنــد. یــک بــار مــا قبــول کردیــم و باهــم بــه آن 

کبابــی رفتیــم و غذایــی خوردیــم. 
بعــد از خــوردن غــذا حــس کــردم خیلــی بی حــال شــدم، از طرفــی میــل بــه گنــاه 
و نــگاه بــه نامحــرم در مــن بــه وجــود آمــده بــود. بــا این کــه خیلــی مقّیــد بــه نمــاز 
اول وقــت بــودم، چنــد روزی نتوانســتم نمــازم را اول وقــت بخوانــم، فهمیــدم 

هــر چــه هســت از همــان غذایــی اســت کــه خــوردم. 
وقتــی موضــوع را پیگیــر شــدم، فهمیــدم صاحــب آن رســتوران کبابــی، خــودش 
ــوان  ــردن حی ــه ک ــه قبل ــه رو ب ــح اصــاًل توجهــی ب ــی هــم دارد و موقــع ذب قصاب

نــدارد و در واقــع آن را حــرام می کنــد و بــه خــورد مــردم می دهــد. 
دل با این حرام ها  دیگر صفا و لطفی نخواهد داشت و حرم الهی نخواهد بود. 

خیال از  لگدکوب  روزه  همه  زوالجــان  خــوف  از  و  ســود  و  ــان  زی وز 
فر و  لطف  نــی  میماندش  صفا  سفرنــی  راه  ــان  ــم آس ســـوی  ــه  ب ــی  ن

وقتی ابا عبداهللg روز عاشورا لشگر دشمن را موعظه می کرد، هلهله و سر و صدا 
می کردنــد کــه صــدای حضــرت بــه گــوش کســی نرســد. حضــرت از آن هــا مأیــوس شــد 
و بــه طــرف خیمــه برگشــت. حضــرت زینــبh پرســید: بــرادرم! چــرا این هــا ایــن طور 

می کننــد؟ چــرا نمی خواهنــد حــرف حق را بشــنوند؟  امــامg فرمودند: 
شکم های شــان از حــرام پــر شــده )و آن چنــان قســاوت گرفتــه کــه 

حــرف حقــی را نمی تواننــد بشــنوند و قبــول کننــد(.
ــه  ــا حقوق هــای حــرام و پول هــای شــبهه ناک، تغذی ــدی ب ــواده و فرزن ــر خان اگ

 زمینه هــای آلودگــی و فســاد در آن هــا زیــاد خواهــد  شــد. 
ً
شــوند، قهــرا

از امام صادقg نقل است که فرمودند: 
ِة«؛2  ّیَ ّرِ

ُ
َراِم  َيِب�خُ  ِفی  الّذ »َکْسُب  اْلَ

کسب حرام اثر خود را در نسل و اوالد نشان می دهد.

ــده  ــدك و بی فای ــز ان ــش [ ج ــت، ]گیاه ــب [ اس ــاك ]و نامناس ــه ناپ ــی [ ک ــراف، 58. »...و آن ]زمین 1. اع
برنمی آیــد...«.

2. کافی، ج5، ص125، ح4.
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شــاید بگوییــد ایــن خــالف عدالــت اســت کــه پــدری اهل کســب حــرام و حقــوق و 
پــول شــبهه ناک باشــد، ولــی اثــرش بــر فرزنــد ظاهــر شــود و او بــه فســاد و انحــراف 

کشــیده شــود. هــر کــه گنــاه کــرد، همــان بایــد چوبــش را بخــورد نــه دیگــری.
جــواب این کــه بلــه، چــوب خــوردن و عــذاب آخرتــی ســر جــای خــود و بــر 
شــخص گنــه کار زده می شــود، ولــی آثــار وضعــی مــال حــرام و لقمه هــای ناپــاک 
بــر فرزنــدان بــه صــورت قهــری وارد می شــود؛ چــرا کــه عالــم، عالــم اســباب اســت 

و گنــدم از گنــدم برویــد جــو ز جــو.
کــه وقتــی کســی در شــوره زار و کویــر بــذر  ایــن خــالف عدالــت خــدا نیســت 
می پاشــد، محصــول آن خــوب در بیایــد، آن کــه لقمــه حــرام خــورده اســت، 
وجــودش کویــر می شــود، اســتعداد و ظرفیــت معنویــش کــم می شــود و بــذر 
ــه فســاد را بیشــتر از صــالح دارد.  ــدش زمین ــد، فرزن در آن درســت عمــل نمی آی
روایتــی را مرحــوم مجلســی در بحــار األنــوار از پیامبــر اکــرمa نقــل کــرده کــه 

نشــان از شــوره زار بــودن حرام خــوار دارد: 
ْقَمــُة ِمــْن  َحــَراٍم  ِفــی  َجــْوِف  اْلَعْبــِد َلَعَنــُه  ُکُل  َمَلــٍك  ِفــی  

ُ
»ِإَذا َوَقَعــِت الّل

ْقَمــُة ِفــی َجْوِفــِه ال َیْنُظُر اهَّلُل 
ُ
ْرِض ، َو َمــا َداَمــْت ِتْلــَك الّل

َ
ــَماَواِت  َو ال الّسَ

ــْد بــاَء ِبَغَضــٍب ِمــَن اهَّلِل ،  ــَراِم ، َفَق ــَة ِمــَن اْلَ ْقَم
ُ
َکَل الّل

َ
ــِه، َو َمــْن أ ِإَلْی

ْوَلــی ِبــِه«؛1 
َ
ــاُر أ

َ
َفــِإْن َتــاَب َتــاَب اهَّلُل َعَلْیــِه، َفــِإْن َمــاَت َفالّن

هــرگاه لقمــه حــرام در شــکم بنــده ای جــای گیــرد، هــر فرشــته ای کــه 
در آســمان و زمــ�خ اســت او را لعنــت می کنــد و تــا زمانــی کــه آن لقمــه 
در شــکم اوســت، خداونــد بــه او نمی نگــرد و هــر کســی لقمــه حــرام 
ــد  ــرد، خداون ــه ک ــر توب ــس اگ ــود. پ ــدا می ش ــم خ ــار خش ــورد، گرفت بخ
نپرداخــ�خ  و  نکــردن  توبــه  صــورت  )در  وگرنــه  می پذیــرد  را  توبــه اش 

ــت. ــم اس ــش جهن ــه آت ــزاوار ب ــت، س ــا رف ــر از دنی ــران( اگ ــوق دیگ حق
کــه  کــه مــورد لعــن همــه مالئکــه و مغضــوب خداســت، کویــری اســت  آن 
محصــول شایســته ای نــدارد، لــذا بایــد بــه جــد مراقــب بــود تــا حــرام وارد زندگــی 

ــا مــال پــاک و حــالل تغذیــه گردنــد.  نشــود و همســر و فرزنــدان ب

1. روضة الواعظین، ج2، ص457.
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نکته سوم؛ فضای ذکر و نورانیت در خانه

بعــد از ذکــر نکتــه اول؛ یعنــی اخــالق و تربیــت دیدنــی اســت و نکتــه دوم؛ 
ــان نکتــه ســوم  ــه بی یعنــی ایجــاد زمینه هــا و بســترهای تربیــت دینــی، اینــک ب

می پردازیــم.
پیامبر اکرمa فرمودند: 

ِخُذوَهــا ُقُبــورًا َکَمــا َفَعَلــِت 
َ
ُروا ُبُیوَتُکــْم  ِبِتــاَوِة اْلُقــْرآِن  َو ال َتّت »َنــّوِ

ــْم،  ــوا ُبُیوَتُه ُل ــِع َو َعّطَ ــِس َو اْلِبَی ــْوا ِفــی اْلَکَناِئ
َ
َصــاَرى َصّل

َ
ــوُد َو الّن اْلَیُه

ــُه  ْهُل
َ
َســَع أ

َ
ــُرُه َو اّت ــَر َخْی ــْرآِن َکُث ــاَوُة اْلُق ــِه ِت ــَر ِفی ــَت ِإَذا َکُث ــِإّنَ اْلَبْی َف

ْنَیــا«؛1  ْهــِل الّدُ
َ
ــَماِء ِل ــوُم الّسَ ــَماِء َکَمــا ُتِضــی ُء ُنجُ ْهــِل الّسَ

َ
َضــاَء ِل

َ
َو أ

مثــل  را  آن هــا  و  کنیــد  نورانــی  قــرآن  تــاوت  بــا  را  خودتــان  خانه هــای 
و  يهــود  کــه  همان گونــه  ندهیــد؛  قــرار  ســاکت(  و  )ســرد  قبرســتان 
معابــد  در  را  عبادت های شــان  آن هــا  کردنــد.  را  کار  ايــن  نصــارای 
ــام دادنــد و خانه های شــان را تهــی ســاختند. هــر خانــه ای  عمومــی خــود انج
کــه در آن قــرآن زیــاد تــاوت شــود، خیــر و برکــت آن افــزون می گــردد و 
اهــل آن در وســعت و گشــایش )روزی( قــرار می گیرنــد و آن خانــه بــرای 
اهــل آســمان نورافشــانی می کنــد آن گونــه کــه ســتارگان آســمان بــرای 

اهــل دنیــا نــور می دهنــد.
پیامبــر  گرامــیa در ایــن جــا توصیــه دارند بــا عبادت ها و تالوت قــرآن و صداهای 

آســمانی خانه هــا را نورانــی و گــرم کنیــد و فضــای خانه را فضای ذکــر قرار دهید. 
از حضرت امیرg هم نقل شده که فرمودند: 

 َو َجــَل  ِفیــِه  َتْکُثــُر 
َ

 ِفیــِه  اْلُقــْرآُن  َو ُیْذَکــُر اهَّلُل  َعــّز
ُ
ــِذی  ُیْقــَرأ

َ
»اْلَبْیــُت  اّل

ــِل  ْه
َ
ــَیاِط�خُ َو ُیِضــی ُء ِل

َ
ــُرُه الّش ُضــُرُه  امْلََاِئَکــُة َو َتْهُج ــُه  َو َتْ َبَرَکُت

ــَماِء...«؛2  الّسَ
خانــه ای کــه در آن قــرآن خوانــده شــود و ذکــر خداونــد در آن گفتــه 
شــود، برکــت اش زیــاد می شــود و مائکــه در آن حاضــر می شــوند و 

نــور می دهنــد،...« بــرای آســمانیان  از آن دور می شــوند و  شــیاط�خ 
ایــن محافــل خانگــی بــرکات بســیاری بــرای اهــل خانــه دارد و همــان طــور کــه 

1. روضة الواعظین، ج2، ص457.
2. کافی، ج2، ص610، ح3.
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در احادیــث فــوق ذکــر شــد نــزول رحمــت و نورانیــت خانــه و حضــور مالئکــه و 
خــروج شــیاطین از آثــار و بــرکات بســیار ارزنــده آن اســت.

 در حدیث کساء می خوانیم: 
»مــا ُذِکــَر َخَبُرنــا هــذا فــی َمْحِفــل ِمــْن َمحاِفــِل أْهــِل ااْلْرِض، َو فیــِه 
ــْت ِبِهــُم 

َ
ْحَمــُة، َوَحّف َجْمــٌع ِمــْن َشــیَعِتنا َو ُمِحّبینــا، ِااّل َو َنَزَلــْت َعَلْیِهــُم الّرَ

ــُة...«؛1 امْلَاِئَک
 ، مــن و محفلــی از محافــل مــردم زم�خ ايــن خبــر )و سرگذشــت( مــا در انج
کــه در آن گروهــی از شــیعیان و دوســتان مــا باشــند، خوانــده نمی شــود 

مگــر آن کــه رحمــت بــر ایشــان نــازل شــود و همــه ایشــان را فــرا گیــرد. 
 چنیــن فضایــی بــرای تربیــت مذهبــی و رشــد پاکی هــا و نورانیت هــا بــرای 

ً
طبعــا

فرزنــدان بســیار مناســب و مفیــد اســت. 
در خانــه امــام صــادقg مجلــس روضــه ای بــود. وقتــی ابــو هــارون روضــه را 
ــا هــارون! تعــداد  ــد: اب خوانــد و تمــام شــد و همــه گریســتند، حضــرت فرمودن
ــه حاضــر  ــه حضــور داشــتند و گریســتند، از تعــداد انســان هایی ک مالئکــه ای ک

بودنــد، بیشــتر بــود. 
 خانــه ای کــه بــرای مالئکــه آشــنا باشــد، مــورد دعــا و حفاظــت آن هاســت. 

ً
طبعــا

بــه قــول حافــظ: 
پای بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش  دارددال  نگه  دعا  دست  دو  به  فرشته  ات 

متأســفانه رد پــای شــیطان در بســیاری از خانه هــای شــیعیان دیــده می شــود. 
ــرای  ــه ب ــال را دریافــت می کنــد و در فضــای خان ماهــواره ای کــه چنــد هــزار کان
اهــل آن مهیــای دیــدن می کنــد، کــه متأســفانه تعــداد کانال هــای ســالم آن بســیار 
کــم اســت، یــا میلیون هــا ســایت و وبــالگ و صفحاتــی کــه در فضــای مجــازی و 
بــه راحتــی در اختیــار فرزنــدان ماســت و بســیاری از آن هــا هــم فضــای ابتــذال و 

فســاد را بــه خانــه آورده اســت، این هــا حضــور شــیاطین در خانــه نیســت؟ 
 مجالــس ذکــر و دعــا و روضــه اگــر هــر از گاهــی در خانه هــا برگــزار شــود و 

ً
طبعــا

بچه هــای مــا هــم در ایــن مجالــس باشــند و خدمــت کننــد، بــه نوعــی از هجــوم 
شــیاطین واکســینه و از حضــور مالئکــه بهره منــد می شــوند. بــه قــول حافــظ: 

1. عوالم العلوم، ج11، ص934.



173

زندان )2( جلس��ه هفت��م:  تربیت فر

دیــو بگریــزد از آن قــوم کــه قــرآن خواننــد.
لذا سعی کنیم محافل خانگی را از دست ندهیم.

چرا خانه ات تاریک است؟

مرحــوم جعفــر آقــا مجتهــدی وارد خانــه یکــی از دوستانشــان شــدند. بــه محــض 
ورود فرمودنــد: فالنــی! چــرا خانــه ات ایــن قــدر تاریــک اســت؟ یــک روضــه ای، 
توســلی، محفــل ذکــری، دعایــی و حدیــث کســایی در خانــه بگــذار، بگــذار نــور 

بیایــد، بگــذار رحمــت نــازل شــود. 
الزم نیســت این مجالس پرهزینه و ســنگین برگزار شــود تا خودش مانعی باشــد، 
بلکــه می تــوان بــا خــرج کــم و پذیرایــی بســیار ســاده آن را برگــزار کــرد تــا از آثــار و 

بــرکات آن همــه خانه هــا و اهــل آن؛ به خصــوص بچه هــا بهره منــد گردنــد.

رسم محافل خانگی کم شده

ــه دلیــل زندگی هــای آپارتمانــی از طرفــی و ســنگین برگــزار شــدن و  متأســفانه ب
ــه مجالــس و محافــل  ــر خــرج بــودن مجالــس از طــرف دیگــر، تعــداد این گون پ
 آن نورانیــت و فضــای ذکــر و رحمــت، از خانه هــا 

ً
خانگــی کــم شــده و طبعــا

دور شــده اســت و ایــن خســارت بــزرگ دوران ماســت. در گذشــته بــا وجــود 
ســختی ها و فشــارهایی کــه حکومت هــا بــرای مؤمنیــن ایجــاد می کردنــد و حتــی 
مثــل دوران رضاخــان، کــه بــا محافــل مذهبــی مبــارزه می کردنــد، ایــن مجالــس 
خانگــی بیشــتر بــود و بــا چنــگ و دنــدان هــم شــده آن هــا را حفــظ می کردنــد.

 محافل مخفی خانگی زمان رضاخان

مرحــوم آیــت اهلل خزعلــیw می گفتنــد: مــن خردســال بــودم. پــدرم در ایــام 
کــه روضه هــا و مجالــس عمومــی تعطیــل بــود،  خفقــان حکومــت رضاخــان 
ــزار  ــه روضه هــای مخفــی شــبانه، کــه در خانه هــا برگ دســت مــرا می گرفــت و ب

می بــرد.  می شــد، 
ــد کــه: پــس از  مرحــوم آیــت اهلل مهــدوی کنــیw هــم از پــدرش نقــل می کردن
دســتور منــع عــزاداری از طــرف رضــا شــاه، ســحرها بعــد از اذان صبــح، مؤمنیــن 
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هــر محلــه در یکــی از خانه هــا جمــع می شــدند تــا عــزاداری و مراســم مذهبــی 
انجــام دهنــد و ســرکوچه ها نگهبــان می گذاشــتند کــه مبــادا ســر و کلــه مأموریــن 
دولــت، و بــه تعبیــر آن هــا آژان هــا پیــدا شــود و باالخــره در آن زمــان روضــه 

ــده می شــد.  ــی خوان پنهان
در ایــن دوران کــه بحمــداهلل ایــن اختناق هــا و فشــارها نیســت و حکومــت خــود 

مــرّوج و مشــّوق این گونــه محافــل اســت، نبایــد مــا کوتاهــی کنیــم. 
بــزرگان دینــی مــا اصــرار بــر این گونــه روضه هــای خانگــی داشــته اند و بســیاری از 

آن هــا آخــر هفتــه در منــزل خــود توســل و روضــه ای داشــته اند.

wروضه هفتگی آیت اهَّلل قاضی

آقــا قاضــی پنج شــنبه ها در منــزل  آیــت اهلل ســید علــی  عــارف فقیــه مرحــوم 
خودشــان مجلــس روضــه داشــتند و خــود در کفش کــن خانــه می نشســتند و 
کفش هــای عــزاداری را جفــت و گاه آن هــا را پــاک می کردنــد. مرحــوم آیــت اهلل 
خویــی می فرمودنــد: مــن وقتــی بــه مجلــس روضــه منــزل آقــای قاضــی می رفتــم 
از تــرس این کــه مبــادا ایشــان کفــش مــرا تمیــز کننــد آن را زیــر بغــل مــی زدم و بــا 

ــردم.  ــه داخــل می ب خــود ب
ایشــان ســماور را هــم دم در گذاشــته بــود و خــود چــای می ریخــت و هــر چــه 
جوان هــا اصــرار می کردنــد شــما بفرماییــد مــا پذیرایــی می کنیــم، می فرمــود: دو 
 bکار را هرگــز تــرک نمی کنــم؛ یکــی جفــت کــردن کفش هــای عــزاداران اهل بیــت
و دیگــری چــای ریختــن بــرای آن هــا را، ولــی دیگــر مــن پیــر شــده ام و نمی توانــم 

ســینی چــای را در بیــن مــردم بچرخانــم، آن را شــما انجــام دهیــد. 

نکته چهارم؛ رفاقت و صمیمیت با بچه ها

بــا  توانســتند  والدیــن  اگــر  اســت.  رفاقــت و صمیمیــت  تربیــت،  کلیــد  شــاه 
فرزندان شــان دوســت باشــند، کــس دیگــری کــه دلســوز بچــه نیســت، خــود را در 
قالــب دوســت و رفیــق بــه او نزدیــک نمی کنــد و بــر او تأثیــر منفــی نمی گــذارد. 

دوستی هم احتیاج به تفسیر ندارد و معنایش روشن است. 
دوســت بــرای دوســتش احتــرام قایــل می شــود. پــس بــرای فرزنــدت احتــرام قایل 

بــاش و او را تحقیــر نکــن و شــخصیت او را جایــی خــرد نکــن. 
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دوست برای دوستش وقت می گذارد. پس برای فرزندت وقت بگذار. 
دوســت بــه درد دل هــای دوســتش گــوش می دهــد. پــس بــه درد دل هــای او 

گــوش بــده. 
دوســت رابطــه اش دو طرفــه اســت. هــم شــما می گوییــد و دوســتت قبــول 
می کنــد و هــم او می گویــد و شــما قبــول می کنیــد. بــا فرزندتــان هــم همیــن طــور 
باشــید، همیشــه نخواهیــد یــک طرفــه هــر چــه شــما گفتیــد او قبــول کنــد، شــما 

هــم حــرف حــق او را قبــول کــن. 
دوســت بــا دوســتش بگــو بخنــد و تفریــح دارد. پــس شــما هــم بــا او بگــو و بخنــد 

و تفریــح داشــته بــاش.
ْبَیاِن«؛1  اِس َمــَع  الّصِ

َ
ْفَکــِه  الّن

َ
در روایــت وارد شــده اســت کــه پیامبــر اکــرمa »أ

شــوخ طبع ترین کــس بــا بچه هــا بــود، بــا آن هــا بــازی می کــرد. گاه چهــار دســت 
و پــا می شــد و حســنینg بــر پشــت ایشــان ســوار می شــدند، گاه در کوچــه 
دنبال شــان می دویــد و می گرفــت و می بوســید. اگــر مــا آن جــا بودیــم، شــاید 
می گفتیــم ایــن کارهــا در شــأن مــا نیســت، از مــا ســنی گذشــته اســت. خیلــی 
 aعجیــب اســت مــا چــه شــأنی بــرای خودمــان درســت کرده ایــم کــه از پیامبــر

هــم مهم تــر شــده ایم. 
متأسفانه برخی در خانه همین بگو و بخند را هم بلد نیستند و فقط خستگی ها 

و اعصاب خردی های خودشــان را به خانه برای اهل  و عیال شــان می برند. 
آقایــی را می شــناختم کــه متأســفانه کارش بــا خانــواده اش بــه جدایــی کشــید. 
وقتــی بــه خانــه می رفــت فقــط جلــوی تلویزیــون می نشســت و کســی جــرأت 
ــه او خوشــش نمی آمــد را انجــام دهــد و  ــا کاری ک ــد ی نداشــت ســر و صــدا بکن
  فــوری داد و بیــداد راه می انداخــت. روزهــای جمعــه کــه خانــواده اش از او 

ّ
اال

می خواســتند بــرای تفریــح و گــردش یــا ســر زدن بــه اقــوام بیــرون برونــد، فریــاد 
ــد آن را هــم از  ــم، شــما می خواهی ــل داری ــا یــک روز تعطی ــم، م ــه خان مــی زد ک
مــا بگیریــد، مــن امــروز فقــط می خواهــم تــا ظهــر بخوابــم و بعــدش هــم فیلــم 
تماشــا کنــم. هــر چــه خانــواده اش می گفتنــد مــا هــم حقــی داریــم، ایــن قــدر در 

ایــن خانــه ماندیــم کــه پوســیدیم، اصــاًل توجهــی نداشــت. 

1. المعجم األوسط، ج6، ص263.
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طبیعــی اســت چنیــن کســانی نمی تواننــد انــس و الفــت و رفاقــت در خانــه 
بیاورنــد و همیشــه خانــه آن هــا میــدان جنــگ اســت. 

امام باقرg فرمودند: 
ُفوا َو َتَعاَطُفوا«؛1 

َ
ّل

َ
!  َتأ »َیا َمْعَشَر امْلُْؤِمِن�خَ

باهم الفت و صمیمیت و مهربانی داشته باشید.

رفتار امامw با خانواده و فرزندان

خــدا امــام راحــل عظیــم الشــأن مان را رحمــت کنــد، ایشــان بــا وجــود ایــن همــه 
مشــغله حکومتــی و اســتفتائات فقهــی و کهولــت ســن، کامــاًل حوصلــه بچه هــا را 

داشــتند و بــا نوه های شــان بــازی می کردنــد و خوش برخــورد بودنــد. 
هــر دو هفتــه یــک بــار هــم عــروس و دامادهــا و بچه های شــان بایــد جمــع 
ــار یکــی از عروس هــا  ــدار داشــتند. یــک ب ــد و دی می شــدند و باهــم بگــو و بخن
یکــی از بچه هــا را نیــاورده بــود، امــام ســؤال کــرد: چــرا بچــه را نیــاوردی؟ او 
گفــت: آقــا جــان! او را نیــاوردم؛ چــون ترســیدم شــیطونی بکنــد و شــما را اذیــت 
کنــد. امــام فرمــود: ایــن چــه حرفــی اســت؟ اگــر دفعــه دیگــر او را نیــاوردی 
خــودت هــم نیــا. بچــه را بیــار، بگــذار بــازی کنــد بچگــی کنــد، مــن دوســت دارم. 

cخانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا

شــما ببینیــد در خانــه اهل بیــتb چقــدر صفــا و صمیمیــت و احتــرام و نشــاط 
حاکــم بــود. در عیــن این کــه همــه بــه هــم احتــرام می کردنــد و بــا احتــرام 
یکدیگــر را صــدا می زدنــد خــود حضــرت امیــرg، حضــرت زهــرا را بــا القابــی 
ماننــد دختــر رســول خــداa صــدا می زدنــد و بالعکــس حضــرت زهــراh ایشــان 
را ابــو الحســن خطــاب می کردنــد. بچه هــا را هــم بــا احتــرام صــدا می زدنــد، یــا 

ابــا محمــد، یــا ابــا عبــداهلل.
ــن بچه هــا  ــد. حضــرت زهــراh گاه بی ــن حــال بانشــاط و صمیمــی بودن در عی
بــار  یــک  کــه  کشــتی،  یــا  خطاطــی  مســابقه  مثــاًل  می گذاشــتند   مســابقه 
پیامبــرa هــم حضــور داشــتند. امــام حســن و امــام حســینc کــه بچــه 

1. کافی، ج2، ص345، ح6.
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بودنــد، کشــتی می گرفتنــد. پیامبــرa امــام حســنg را تشــویق می کــرد و 
ــدر  ــد: پ ــم حســن. حضــرت زهــراh عــرض کردن ــم حســن، جان ــد جان می گفتن
  aــر اســت؛ چــرا حســنم را تشــویق می کنیــد؟ پیامبــر جــان! حســین کوچک ت
فرمودنــد: حســین را جبرئیــل و مالئکــه تشــویق می کننــد و می گوینــد  جانــم 

ــم.  ــن مــن حســن را تشــویق می کن ــر ای ــم حســین. بناب حســین، جان
امــام حســنg در حالــی کــه هفــت ســال بیشــتر نداشــت. وقتــی ســخنرانی 
پیامبــر را در مســجد می شــنید، دوان دوان بــه خانــه می آمــد و بــرای مــادر 
بزرگــوارش آن را تعریــف می کــرد. شــب وقتــی حضــرت امیــر بــه خانــه می آمــد، 
حضــرت زهــراh تمــام ســخنرانی پــدرش را بــرای آقــا نقــل می کــرد. حضــرت 
امیــرg می فرمودنــد: زهــرا جــان! شــما کــه مســجد نبــودی، از کجــا می دانــی 
پــدر بزرگوارتــان چــه فرمودنــد؟ حضــرت زهــراh می فرمودنــد: حســن می آیــد و 

ــد.  ــم نقــل می کن ــدرم را برای ســخنان پ
حضــرت امیــرg خیلــی دوســت داشــت شــیرین زبانی فرزنــدش را بشــنود. یــک 
ــزل آمــد و پشــت  ــه من ــرa از راه دیگــری ســریع ب ــار پــس از ســخنرانی پیامب ب
پــرده ای پنهــان شــد. امــام مجتبــیg خــودش را بــه مــادر رســاند و فرمــود: 
 hدر مســجد ســخنرانی کــرد. حضــرت زهــرا aمــادر جــان! جــّدم رســول خــدا
رمودنــد: بگــو چــه گفــت؟ وقتــی امــام حســنg خواســت ســخنرانی پیامبــر را 
نقــل کنــد یکــی دو جــا لکنــت زبــان گرفــت و زبانــش گیــر کــرد. بافاصلــه گفــت: 

ْوَقَفِنی«؛  
َ
اْه، َفِإّنَ َکِبیرًا َیْسَمُعِنی  َو اْسِتَماُعُه  َقْد أ ّمَ

ُ
»ال َتْعَجِب�خَ َیا أ

مــادر جــان! تعجــب نکــن، زبانــم گیــر کــرد مثــل این کــه بزرگــی مراقــب 
مــن اســت و حرف هــای مــرا گــوش می دهــد. 

در این هنگام امیرالمؤمنینg از پشت پرده بیرون   آمد و او را غرق بوسه   کرد.1 
ــه تاریخ ســاز شــدند  ــدان آن خان ــود کــه فرزن ــر از صفــا و صمیمیــت ب ــه ای پ خان
و حماســه ها آفریدنــد؛ چــه امــام مجتبــیg کــه بــا صلــح خــود زمینــه را بــرای 
عاشــورا آمــاده کــرد، چــه اباعبــداهلل الحســینg کــه عاشــورا را رقــم زد و چــه 
زینــب کبــریh و اّم کلثــومh کــه پیــام عاشــورا را بــه گــوش تاریــخ رســاندند. 

1. مناقب آل ابی طالبb، ج4، ص8.
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نکته پنجم؛ دعا برای سعادت و عاقبت بخیری

و در آخــر بدانیــم هــر قــدر هــم پــدر و مــادر مراقــب باشــند، بــاز عوامــل بســیاری 
خــارج از اراده و خواســت آن هاســت کــه می توانــد تأثیــر منفــی در تربیــت داشــته 
باشــد. لــذا همــواره بــرای ســعادت دنیــا و عاقبــت به خیــری فرزندان مــان در 
همــه حــاالت؛ به خصــوص زمــان اســتجابت دعــا از خداونــد، درخواســت کمــک 

و امــداد نماییــم. 
از پیامبر اکرمa نقل شده که فرمودند: 

ِتِه «؛1  ّمَ
ُ
ِبِی  ل

َ
»ُدَعاُء اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه َکُدَعاِء الّن

دعای پدر برای فرزند، مانند دعای پیامبر برای امت خویش می باشد.
امام صادقg  فرمودند: 

ِب  َتَبــاَرَك  َو َتَعاَلــی:  َدْعــَوُة اإِلَماِم  َجــْ�خَ  َعــِن  الــّرَ »َخْمــُس  َدَعــَواٍت  ال ُیْ
ــْو  ْنَتِقَمــّنَ َلــَك َو َل

َ
 ل

َ
 َو َجــّل

َ
امْلُْقِســِط، َو َدْعــَوُة امْلَْظُلــوِم َیُقــوُل اهَّلُل َعــّز

ــِح  اِل ــِد الّصَ ــِه، َو َدْعــَوُة اْلَواِل ــِح ِلَواِلَدْی اِل ــِد الّصَ ، َو َدْعــَوُة اْلَوَل َبْعــَد ِحــ�خٍ
ِخیــِه ِبَظْهِراْلَغْیــِب َفَیُقــوُل َو َلــَك ِمْثُلــُه«؛2 

َ
ْؤِمــِن ل ِلَوَلــِدِه، َو َدْعــَوُة امْلُ

بــاال  و  نمی مانــد  حجــاب  در  پــروردگار  جانــب  از  کــه  دعاســت  پنــج 
مــی رود: دعــای امــام و رهبــر عــادل، دعــای کســی کــه مظلــوم واقــع 
شــده، کــه خداونــد )در حــق او( می فرمایــد: انتقــام تــو را خواهــم گرفــت 
ولــو مدتــی بگــذرد، دعــای فرزنــد صالــح بــرای پــدر و مــادرش، دعــای پــدر 
صالــح بــرای فرزنــد و دعــای مؤمنــ�خ در حــق یکدیگــر، بــدون اين کــه 
ــرای او دعــا کــرد،  دیگــری خبــردار شــود و خداونــد می فرمایــد هرچــه ب

بــرای خــودش هــم مســتجاب می کنــم.

1. مشکاة األنوار، ص162.
2. کافی، ج2، ص509، ح2.
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wکالمی از عالمه طباطبایی

ّیاِتنــا  ْزواِجنــا َو ُذّرِ
َ
مرحــوم عالمــه طباطبایــیw ذیــل آیــه ...َهــْب َلنــا ِمــْن أ

...؛1 کــه در آن از خداونــد متعــال می خواهیــم بــه مــا از همســران و  ْعــُ�خٍ
َ
َة أ ُقــّرَ

فرزندان مــان مایــه روشــنِی چشــم )و شــادی( برای مــان قــرار بدهــد، آورده اســت: 
»مــراد از ایــن کــه آن هــا چشم روشــنی مــا باشــند، ایــن اســت کــه موفــق بــه بزرگی 
و طاعــت خــدا و اجتنــاب از معصیــت او شــوند؛ چــرا کــه ایــن امــر )طاعــت خــدا 
و اجتنــاب از معصیــت( اســت کــه بنــدگان خــاص خــدا و عبــاد الرحمــن را شــاد 

می کنــد و مایــه چشم روشــنی آن هــا می گــردد«؛2 

wدعای پدر عالمه مجلسی

پــدر بزرگــوار عالمــه مجلســیw، مرحــوم مالمحمــد تقــی مجلســیw کــه 
خــود آیتــی بــود، می گویــد: 

در ســحرگاهی پــس از بــه پایــان رســاندن نمازشــب و بــه هنــگام مناجــات بــا 
پــروردگار، حــال خوشــی دســت داد کــه دریافتــم اگــر در آن هنــگام درخواســتی 
نمایــم، اجابــت خواهــد شــد. در فکــر فــرو رفتــم کــه چــه دعایــی و درخواســتی 
گهــواره اش بلنــد شــد،  گریــه محمــد باقــر از  کــه نــاگاه صــدای  داشــته باشــم 
کــودک را از  گفتــم پــروردگارا! بــه حــق محمــد و آل محمــد ایــن  بی درنــگ 
غــان دیــن و ناشــران احــکام پیامبــر و آل اوb و از یــاران امــام زمــانf قــرار 

ّ
مبل

ده و در ایــن راه او را بــه توفیقــات بی پایــان نایــل گــردان. 
الحــق کــه دعــای پــدر در حــق پســر مســتجاب گشــت و یکــی از انــوار تابنــاک و از 
شــاگردان اهل بیــتb شــد کــه او را بــاب األئمــه لقــب دادنــد. بعــد از قرن هــا، 
شــیعه مدیــون تالش هــا و زحمــات ایشــان اســت؛ زیــرا بــا پــرورش عالمــی مثــل 
عالمــه مجلســی و ثبــت احادیــث و منابــع دینــی افتخــاری بــرای عالــم اســالم؛ 

به خصــوص شــیعیان رقــم خــورد. 
چقــدر به جاســت همــه مــا از پــدر دلســوز و مهربــان ایــن امــت، اســم اعظــم الهی 
و حجــت خــدا بــر زمیــن، حضــرت بقیــة اهلل اعظــمf بخواهیــم مــا فرزنــداِن ولو 

نااهــل خــود را، مــورد دعــا و تفّقــد خویــش قــرار دهد. 

1. فرقان، 74.
2. المیزان، ج15، ص245.
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؛1  باَنا إْسَتْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا ِإّنا ُکّنا خاِطِئ�خَ
َ
یا أ

اى پدر! براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم.
َفَتُه  َو َرْحَمَتُه، َو ُدَعاَءُه َو َخْیَرُه«؛ 2 

ْ
»َو َهْب  َلَنا َرأ

پروردگارا! رأفت و رحمت و دعای خیر او را شامل ما گردان.

چکیده

در معــارف دینــی و ســیره قولــی و عملــی اهل بیــتb توصیه هایــی بــرای تربیــت 
قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه و بعد از والدت فرزند بیان شــده اســت.

از جملــه مــواردی کــه بــه قبــل از انعقــاد نطفــه و زمــان بــارداری مــادر ارتبــاط 
ــع  ــاک و مطهــر، واق دارد، انتخــاب همســر خــوب، اســتفاده از خوردنی هــای پ
شــدن در مجالــس و محافلــی کــه یــاد و ذکــر خــدا در آن هــا رونــق دارد، شــرکت 
در مجالــس دعــا و ذکــر مصایــب و مناقــب اهــل بیــتb در آن هــا وجــود دارد 

و... می باشــد.
از جملــه مــواردی کــه بــه بعــد از تولــد فرزنــد ارتبــاط دارد، گفتــن اذان و اقامــه 
در گــوش فرزنــد، کام برداشــتن بــا تربــت سیدالشــهداg و آب فــرات، عقیقــه 
دادن، تراشــیدن مــوی ســر و صدقــه دادن، همــراه کــردن حــرز، در صــورت نیــاز 
انتخــاب دایــه ای مناســب و مســلمان و محــّب اهــل بیــتb بــرای شــیر دادن، 

نام گــذاری مناســب و... می باشــد.
 بعــد از ذکــر نکتــه اول؛ یعنــی »اخــالق و تربیــت دیدنــی«  و نکتــه دوم؛ یعنــی 
»ایجــاد زمینه هــا و بســترهای تربیــت دینــی« در جلســه قبــل، بــه نــکات دیگــری 
در ایــن جلســه پرداختــه شــد کــه عبارتنــد از: »فضــای ذکــر و نورانیــت در خانــه«، 

رفاقــت و صمیمــت بــا بچه هــا«، »دعــا بــرای ســعادت و عاقبــت به خیــری«.

1. یوسف، 97.
2. المزار الکبیر، ص584.
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وضه: جلســه هفتم ر

روضه

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َنِبّیِ اهَّلِل  َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل الّسَ َالّسَ
َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َحِبیِب اهَّلِل الّسَ

امــام صــادقg فرمــود: »مــن ادرک فاطمــه حــق معرفتها فقــد ادرک لیلة القدر« 
اگــر کســی فاطمــه را درک کنــد شــب قــدر را درک کــرده اســت، اگــر می خواهــی بــه قــرآن 

و عتــرت برســی از کانــال فاطمــه زهــراh برو.
ایــن وجــود نازنیــن و مقــدس، شــبی مثــل امشــب خانــه امیرالمؤمنیــنg را بــا رفتــن 
ــل  ــم مث ــور عال ــی، ن ــی نوران ــم، زهــرا یعن ــور عال ــر ن ــرد، زهــرای اطه ــک ک خــودش تاری

ــک شــد.  ــنg تاری ــه امیرالمؤمنی ــی رفــت خان امشــبی، وقت
اســماء آهســته آهســته آب می ریخــت، یــک شرشــر آبــی بــود و صــدای گریه هــای آهســته 
آهســته، امیرالمؤمنیــن مثــل امشــب بــود، نیمه شــبی بــود کــه دیگــر آن بغض هــای فــرو 
خــورده و آن گریه هــای آهســته  آهســته اش را بیــرون ریخــت. یــک مرتبــه وســط غســل 
حضــرت زهــرا امیرالمؤمنیــن دســت از غســل کشــید و شــروع کــرد بلنــد بلنــد گریــه کردن.  
ایــن تعبیــر شــاید تعبیــر خوشــایندی نباشــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه امیرالمؤمنیــن 

در رابطــه بــا حضــرت زهــراh چنــد جــا از پــا درآمــد.
 امیرالمؤمنیــنg همــان اســت کــه در مفاتیــح ذیــل زیــارت امیرالمؤمنیــنg در روز 

مبعــث و هــم چنیــن در زیــارت مطلقــه حضــرت، آمــده اســت: 
»الســام علــی عبــدک املرتضــی و امینــک الوفــی ســید الوصیــاء و رکــن 

الولیــاء و عمــاد الصفیــاء«
امیرالمؤمنیــن رکــن األولیــاء؛ تکیــه گاه همــه اولیــاء اســت. امــا تکیــه گاه خــود امیرالمؤمنین 
ــا رفــت امیرالمؤمنیــنg خــورد  ــود. وقتــی حضــرت زهــراh از دنی حضــرت زهــراh ب
زمیــن. امیرالمؤمنیــن رکــن األولیــاء اســت)به خــدا قســم این تعبیر را اگر بشــود فهمید( آن 
وقــت حضــرت زهــراh رکــن او بــود.  در چنــد جــا امیرالمؤمنیــنg از پــا درآمــد. یــک جا 

در زمــان حیــات پیغمبــرa بــود.
مرحــوم مجلســی در بحاراالنــوار نقــل کــرده اســت کــه جبرئیــل نــازل شــد، عرض کــرد: یا 
رســول اهلل خانــه را خلــوت کنیــد، جــز خــودت و علــیg کســی نباشــد. خانــه خلــوت 
شــد، جبرئیــل عــرض کــرد یــا رســول اهلل دو پیغــام از طــرف خــدا آورده ام بــرای علــی ابــن 

ابیطالــب ایــن دو پیغام را برســان. 
پیغــام اول: بــه علــی بگوییــد کــه پــس از شــما خالفــت بــه او نخواهیــد رســید بایــد بــرای 
خــدا صبــر کنــد. وقتــی ایــن پیغــام را پیغمبر اکــرم از طرف جبرئیل و خدا به امیرالمؤمنین 



دوران حیـــــرت

182

داد حضــرت فرمــود یــا رســول اهلل چشــم، اگــر بــرای خداســت صبــر می کنــم. 
پیغــام دوم: یــا رســول اهلل بــه علــی ایــن پیغــام دوم را هــم بگوییــد کــه وقتــی این پیغام 
ــا اشــک در  ــاد. بعــد بلنــد شــد ب دوم را پیغمبــرa بــه امیرالمؤمنیــن داد حضــرت افت
چشــم و بغــض در گلــو گفــت یــا رســول اهلل حــال کــه خــدا می فرمایــد چشــم. ایــن پیغام 
دوم می دانیــد چــه بــود؟ ایــن پیغــام دوم همــان بــود کــه یــا رســول اهلل بــه علــی بگوییــد 

مقابــل چشــمانت فاطمــه ات را می زننــد بایــد صبــر کنــی. 
این یک جا بود که امیرالمؤمنین از پا درآمد.

ــام  ــد. امــام حســن و ام ــه او دادن ــر شــهادت حضــرت زهــراh را ب ــه خب آن موقعــی ک
حســینc دویدنــد آمدنــد در مســجد »یــا َابتــا ماتــت ُاّمنــا« مادرمــان از دنیــا رفــت، 
»فوقــع َعلــٌی علــی وجهــه« حضــرت بــا صــورت افتــاد. ایــن دومیــن جایــی بــود کــه 

ــا درآمــد.  امیرالمؤمنیــن از پ
hــا درآمــد در هنــگام غســل حضــرت زهــرا ســومین جایــی کــه امیرالمؤمنیــنg از پ

بــود، بــا ایــن کــه خــودش گفتــه بــود آهســته گریــه کنیــد، امــا بــه یــک جایــی از غســل 
دادن کــه رســید احتمــاال دســتش رســیده بــود بــه پهلــوی حضــرت زهــراء دیگــر دســت از 

غســل کشــید، بلنــد شــد ســر بــه دیــوار گذاشــت بلنــد بلنــد گریــه کــرد. 
چهارمیــن جایــی کــه امیرالمؤمنیــن از پــا درآمــد موقــع دفــن حضــرت زهــرا بــود، مرحــوم 
ــد: وقتــی حضــرت زهــرا را امیرالمؤمنیــن  عالمــه میرجهانــی در نوائــب الدهــور می گوی
ــراَب« صــورت بــه خــاک گذاشــت، یعنــی افتــاد. 

ّ
ُه َعلــی الُت دفــن کــرد، » َفَوَضــَع َخــَدّ

بعــد یــک جملــه ای گفــت؛ گمــان نــدارم جــای دیگــری امیرالمؤمنیــن ایــن جملــه را گفتــه 
ــِه« ای کاش  ــَل َيْوِم ــٍب مــاَت َقْب ــَن ابــی  طاِل ــَت اْب باشــد، فقــط ایــن جــا فرمــود:» َلْی

علــی مــرده بــود چنیــن روزی را نمی دیــد. ایــن چهارمیــن جــا بــود. 
پنجمیــن جــا هــم وقتــی بــود کــه حضــرت را دفــن کردنــد و برگشــتند. چنــد روز بعــد از 
شــهادت حضــرت زهــراh، امیرالمؤمنیــنg خانه نشــین شــد، دیگــر بیــرون نمی آمــد. 
ــا  ــر را م ــد، صب ــرون نمی آیی ــا بگــو چــرا بی ــه آق ــرو ب ــه ب اصحــاب، عمــار را فرســتادند ک
از شــما یــاد گرفتیــم. وقتــی عمــار آمــد گفــت: آقــا چــرا دیگــر بیــرون نمی آیــی؟ چــرا 
ــدة  خانه نشــین شــدی؟ چــرا گوشه نشــین شــدی؟ امیرالمؤمنیــن فرمــود: عمــار، »الفقی

عزیــزة« کســی را از دســت دادم کــه خیلــی عزیــز بــود. 

صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل و رحمت اهلل و برکاته.



183

کــه بــرای تحکیــم و تقویــت پیونــد  خانــواده دارای ســه رکــن اساســی اســت 
خانوادگــی بایــد هــر ســه رکــن مــورد توجــه و مالحظــه کافــی قــرار گیرنــد: 

1( پدر و مادر      2( همسر      3( فرزندان
دربــاره همســران و فرزنــدان مباحثــی را مطــرح کردیــم و نکاتــی را هــر چنــد 
مختصــر متذکــر شــدیم. به جاســت در رابطــه بــا رکــن اصیــل خانــواده؛ یعنــی پــدر 

و مــادر هــم مطالبــی را گــوش زد کنیــم. 
از پیامبر اکرمa درباره حق والدین بر فرزندشان سؤال شد، فرمودند: 

ُتَك و ناُرَك«؛1 
َ
»ُهما َجّن

پدر و مادر بهشت و جهنم تو هستند.
حضرت در سخن دیگری فرمودند: 

ُه أن ُیَمــّدَ َلــُه فــی ُعُمــِرِه و ُیــزاَد فــی ِرزِقــِه فْلَیَبــّرَ واِلَدیــِه،  »َمــن َســّرَ
َرِحَمــُه«؛2  وْلَیِصــْل 

واهــد عمــرش طوالنــی و رزقــش زیــاد شــود، به پــدر و مادرش  هــر کســی بخ
خوبــی کنــد و صله رحــم نماید.

یکــی از مهم تریــن عوامــل توفیــق و برکــت مــادی و معنــوی در زندگــی، احســان 

1. میزان الحکمه، ج13، ص489، ح22642.
2.همان، ح22643.
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بــه پــدر و مــادر اســت. 

wکالم آقای بهاءالدینی

خــدا آیــت اهلل بهاءالدینــی را رحمــت کنــد، ایشــان می فرمودنــد هــر کســی در 
 یکــی از دالیــل آن دعــای پــدر و مــادرش بــوده و 

ً
عالــم بــه جایــی رســید، حتمــا

ــن خــورد، یــک بی احترامــی داشــته و دعایــی پشــت ســرش  هــر کــس هــم زمی
نبــوده اســت. 

اگــر کســی دنیــا می خواهــد، کلیــدش پــدر و مــادر اســت، آخــرت می خواهــد، کلیــدش 
پــدر و مــادر اســت، زنــده باشــند یــا از دنیــا رفتــه باشــند.

ــو ســال ها هــم از  ــه باشــند، ول ــا رفت ــده باشــند و چــه از دنی ــادر چــه زن ــدر و م پ
مرگ شــان گذشــته باشــد، بــاز پــدر و مادرنــد و حــق آن هــا محفــوظ اســت و 
چــه بســا بعــد از مــرگ احتیاج شــان بــه فرزنــد بیشــتر می شــود؛ چــرا کــه گاه 
بدهی هایــی دارنــد و دست شــان از دنیــا کوتــاه شــده و فقــط فرزنــدان هســتند 
کــه می تواننــد بــه فریــاد آن هــا برســند کــه در ایــن صــورت، اگــر فرزنــدان کوتاهــی 

کننــد، عقوبــت ســنگینی در انتظارشــان اســت. 
از امام باقرg نقل شده که فرمودند: 

»ِإَن  اْلَعْبــَد َلَیُکــوُن  َبــاّرًا ِبَواِلَدْیــِه  ِفــی  َحَیاِتِهَمــا ُثَم  َیُموَتــاِن،  َفا َیْقِضی 
َما، َفَیْکُتُبُه اهَّلُل َعاّقًا«؛1   َعْنُهَما ُدُيوَنُهَما َو ال َیْســَتْغِفُر َلُ

همانــا شــخصی هســت کــه در زمــان حیــات پــدر و مــادر بــه آن هــا خوبــی 
می کنــد، ولــی وقتــی آن هــا از دنیــا رفتنــد نــه بدهــی آن هــا را ادا می کنــد و 
نــه بــرای آن هــا طلــب مغفــرت می کنــد، از ايــن رو خداونــد ايــن شــخص را 

جــزو عــاق شــده ها ثبــت می کنــد.
پیامبر اکرمa فرمودند: 

ْبَراِر َيْوَم اْلِقَیاَمِة َرُجٌل َبّرَ َواِلَدْیِه َبْعَد َمْوِتِهَما«؛2 
َ
ُد ال »َسّیِ

ســرور نیکــوکاران روز قیامــت کســی اســت کــه پــس از درگذشــت 
پــدر و مــادر خــود، بــه آنــان نیکــی و احســان نمایــد.

1. کافی، ج2، ص163، ح21.
2. بحار األنوار، ج71، ص86، ح101.
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هم چنین امام باقرg فرمودند: 
َمــا، َفــِإَذا َماَتــا َقَضــی َعْنُهَمــا  ــُه َلَیُکــوُن ِفــی َحَیاِتِهَمــا َغْیــَر َبــاّرٍ َلُ

َ
»َو ِإّن

َمــا، َفَیْکُتُبــُه اهَّلُل َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی َبــاّرًا«؛1 ْيــَن َو اْســَتْغَفَر اهَّلَل َلُ الّدَ
ــته  ــی نداش ــا خوب ــه آن ه ــن ب ــات والدي ــان حی ــه در زم ــده ای ک ــا بن ــه بس چ
)یــا حتــی عــاق آن هــا بــوده(، ولــی وقتــی آن هــا از دنیــا رفتنــد بدهــی  آن هــا را 
پرداخــت کــرده و برای شــان از خــدا طلــب رحمــت و مغفــرت می کند، در 
اثــر ايــن خوبی هــا خداونــد او را بــه عنــوان احســان کننــده ثبــت می کنــد.

مسلمان و مؤمن باشند یا غیرمسلمان و فاسق

هم چنیــن فرقــی نمی کنــد والدین مســلمان باشــند یا غیرمســلمان، شــیعه باشــند 
یــا غیرشــیعه، مؤمــن باشــند یــا فاســق، همیــن کــه عنــوان پــدر و مــادر را دارنــد 
مشــمول آیــات احســان بــه والدیــن هســتند؛ چــرا کــه در ایــن دســتور نفرمــوده 
«، بلکــه فرمــوده اســت   »و بالوالديــن املســلم�خ « یــا »و بالوالديــن املؤمنــ�خ
َو ِباْلواِلَدْيــِن ِإْحســانًا؛2 همیــن کــه پــدر و مــادر بودنــد، احســان و احتــرام 

آن هــا واجــب می شــود. 
شــخصی بــه نــام زکریــا بــن ابراهیــم نقــل می کنــد کــه ابتــدا مســیحی بــودم و بــه 
ــواده مــن  ــردم: خان ــام صــادقg عــرض ک ــودم، خدمــت ام ــده ب اســالم گروی
همــه مســیحی هســتند و تنهــا مســلمان آن خانــواده مــن هســتم. پــدر و مــادرم 
جــز مــن کســی را ندارنــد، مــادرم نابینــا شــده و مــن بــه ناچــار بــا آن هــا زندگــی 
می کنــم. آن هــا دوســت دارنــد بــا آن هــا هم غــذا شــوم و از ظــرف آنــان آب 

بخــورم، آیــا می توانــم؟ 
ــا خــوک  ــا ب ــد و ی ــن شــما گوشــت خــوک می خورن ــا والدی حضــرت پرســیدند: آی
تمــاس دارنــد؟ زکریــا عــرض کــرد: خیــر. حضــرت فرمودنــد: از آن خانــه بیــرون 
مــرو و از پــدر و مــادرت جــدا نشــو. بــه مــادر خدمــت کــن و کارهایــش را انجــام 
بــده او را بــه حمــام و دستشــویی ببــر و لباس هایــش را عــوض کــن و لقمــه بــه 

دهانــش بگــذار.
زکریــا می گویــد: وقتــی بــه شــهرم کوفــه بازگشــتم، تمــام دســتورات امام را نســبت 

1. بحار األنوار، ج71، ص81، ح85.
2. إسراء، 23. »و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید«.
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بــه مــادرم عمــل کــردم، روزی مــادرم بــه مــن گفــت: زکریــا! حقیقــت را بــه مــن 
ــا مســلمان شــده ای؟ گفتــم: بلــه و ایــن کارهایــی کــه انجــام می دهــم  بگــو، آی
بــه دســتور امــام و رهبــرم فرزنــد پیامبــرa، امــام صــادقg اســت. مــادرم 
 گفــت: او بــه یقیــن پیامبــر اســت. گفتــم: نــه مــادر، او فرزنــِد پیامبــرa و امــام 
ششــمg  اســت. مــادرم گفــت: ایــن کارهایــی که در حق مــن انجام می دهی، 
دســتور پیامبــران خداســت. مــن در عیــن نابینــا بــودن می فهمــم دیــن تــو از دیــن 

مــن بهتــر اســت. مــرا بــه اســالم راهنمایــی کن. 
آییــن  اســالم را بــه او عرضــه کــردم و مــادرم مســلمان شــد، نمــاز ظهــرش را بــا مــن 
خوانــد، هنــگام مغــرب بــه مــن گفــت: بــاز نمــاز بخــوان تا با تو نمــاز بخوانم؛ زیــرا از 
نمــاز ظهــر لــذت بــردم. نمــاز مغــرب را بــا مادرم خوانــدم و پس از نمــاز از دنیا رفت. 
یــادم آمــد کــه امــام صــادقg فرمــوده بــود اگــر مــادرت از دنیــا رفــت، خــودت 
او را دفــن  کــن، لــذا شــیعیان کوفــه را خبــر کــردم و بــا کمــک آن هــا مراســم غســل 

و کفــن و دفــن مــادرم را انجــام دادم.1
جابــر کــه از اصحــاب امــام باقــر و امــام صــادق اســت، می گویــد: در محضــر امــام 
صــادقg بــودم کــه مــردی عرضــه داشــت پــدر و مــادرم از اهــل ســنت و بســیار 
متعّصب انــد بــا آن هــا چگونــه رفتــار کنــم؟ امــام فرمودنــد: همانگونــه رفتــار کــن 

کــه بــا شــیعیان مــا رفتــار می کنــی.2

گاهی با دلگیری والدین راه آسمان بسته می شود

کســی خدمــت فقیــه و فیلســوف و عــارف بزرگــوار آیــت اهلل شــیخ محمــد حســین 
غــروی اصفهانــی )اســتاد عالمــه طباطبایــیw و آیــت اهلل بهجــتw و بســیاری 
از بزرگان در نجف( آمد و گفت: آقا! گویا روزی  من بســته شــده، خیلی مشــکالت 
دارم، رفتــه ام پیــش کســی کــه مــورد تأییــد شــما هــم هســت و یــک ختمــی گرفتــه ام 

گــره  کارم بــاز شــود، ولــی نشــده اســت، آمــده ام خدمــت شــما کــه چــه کنــم؟ 
آقــا فرمودنــد: ببیــن چــه کــرده ای؟ حــق النــاس بــر گردنــت نیســت؟ گفــت: آقــا! 
خیلــی دقــت کــرده ام می توانــم دســت روی قــرآن بگــذارم و قســم بخــورم کــه 

1. کافی، ج2، ص160، ح11. 
gِ إِنَّ لـِـی أَبََویـْـِن  2 . بحاراالنــوار،ج71، ص56، ح14. »َعــْن َجابـِـٍر َقــاَل: َســِمْعُت َرُجــاًل یَُقــوُل أِلَبـِـی َعْبــِد اهللَّ

نَا«. ــْن یََتَوالَّ ُهَمــا َکَمــا تََبــرُّ الُْمْســلِِمیَن ِممَّ ُمَخالَِفْیــِن َفَقــاَل بَرَّ
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حــق النــاس بــه گردنــم نیســت. ایشــان فرمودنــد: صلــه رحــم می کنــی؟ گفــت: 
بلــه آقــا، بــا کســی مشــکلی نــدارم. فرمــود: بــه پــدر و مــادرت احتــرام می کنــی؟ 
گفــت: بلــه آقــا. فرمــود: بــاز خــوب دقــت کــن، اتفاقــی نیفتــاده؟ گفــت: آقــا! 
فقــط یــک بــار بیــن همســرم و مــادرم مشــاجره و درگیــری لفظــی پیــش آمــد و 
مــن یــک داد بــه مــادرم زدم کــه چقــدر نــق می زنــی و ایــراد می گیــری؟ بعــد 
هــم از او عذرخواهــی کــردم و برایــش هدیــه گرفتــم و او هــم ســری تــکان داد 

و چیــزی نگفــت. 
آیــت اهلل اصفهانــی فرمــود: خیــر، قلــب مــادرت راضــی نیســت. گفــت: آقــا! چــه 
ــار پایــش بگــذار و بگــو  کنــم؟ فرمــود: بــرو دســتش را ببــوس یــا صورتــت را کن

مــادر مــن اشــتباه کــردم، یــک غلطــی کــردم از مــن راضــی بــاش. 
کــردم،  گفتــم غلــط  کــف پایــش را بوســیدم و  او می گویــد: وقتــی رفتــم و 
مــرا ببخــش، مــادرم بــه گریــه افتــاد و گفــت: پســرم! تــو مــِن پیــرزن را جلــوی 
کــردی. مــن از آن موقــع تــا حــاال منتظــر یــک عذرخواهــی  عــروس ام خــرد 
درســت و حســابی بــودم وگرنــه هدیــه و پــول تــو چــه بــه درد مــن می خــورد؟ 

ــاز شــد.  بعــد از ایــن کار بــود کــه گــره کار مــن ب

یکی از موانع استجابت دعا

گاه کــه دعــا مســتجاب نمی شــود بــا ایــن کــه شــرایطش آمــاده اســت و امــر خیــری 
هــم از خــدا خواســته می شــود و بــه مصلحــت هــم هســت، همیــن اســت کــه 

مانــع و گیــری دارد. گیــرش هــم همیــن دلگیری هــا و دل شکســتن ها اســت. 
َعاَء«؛1 ِبُس  الّدُ ِتی  َتْ

َ
ُنوَب  اّل

ُ
ُهَم  اْغِفْر ِلَی  الّذ

َ
»الّل

بــاال  دعــا  نمی گــذارد  و  می شــود  دعــا  منــع  و  حبــس  باعــث  کــه  گناهانــی 
دل گیــری  و  مــادر  یــا  پــدر  دل  شکســتن  گناهــان،  ایــن  جملــه  از  بــرود. 
رســول  زیــرا  آن هــا؛  نارضایتــی  و  ناراحتــی  بــه  رســد  چــه  تــا  اســت،   آن هــا 

خداa فرمودند:

1. مصباح المتهّجد، ج2، ص844.
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ــِه، َفَقــْد   ْســَخَط واِلَدْی
َ
ــِه، َفَقــْد َاْرَضــی اهَّلَل َو َمــْن أ ْرضــی واِلَدْی

َ
»َمــْن أ

ْســَخَط اهَّلَل«؛1 
َ
أ

کســی کــه پــدر و مــادرش را خشــنود کنــد، خدا را خشــنود کرده اســت 
و کســی کــه پــدر و مــادر را بــه خشــم آورد، خــدا را به خشــم آورده اســت.

ــد بســیار ســخت می شــود؛ به خصــوص  ــر فرزن ــد کار ب ــن کنن ــه نفری ــی ک و  زمان
در نفریــن پــدر، چــون مــادر معمــواًل نفرین هایــش از تــه دل نیســت و ســر زبــان 
کــرد،  اســت، ولــی پــدر صبــر می کنــد، دیــر نفریــن می کنــد، ولــی اگــر نفریــن 
می گیــرد و آثــار منفــی بســیار می گــذارد، لــذا خــود والدیــن هــم مراقــب باشــند و 

زود نفریــن نکننــد. 
ــدرش  ــه پ ــه ب ــوده ک ــی ب ــه جوان ــوط ب ــح اســت مرب ــه در مفاتی دعــای مشــلول ک
اهانــت کــرده بــود و چــه بســا دســت بــر او بلنــد کــرده بــود و پــدر او را نفریــن کــرد. 
دســتش از کار افتــاد و شــل شــد. خدمــت حضــرت امیــرg آمــد. حضــرت بعــد از 

توصیه هایــی ایــن دعــا را یــاد دادنــد تــا ســالمتی خــود را بــه دســت بیــاورد. 

نفرین پدر و قطع نسل

امــام رضــاg در روایتــی یکــی از آثــار عــاق والدیــن را همیــن قطــع نســل دانســته  
و در پاســخ به ســؤالی نوشــته اند. 

ْسِل  َو اْنِقَطاِعه«؛2
َ
ِة الّن

َ
»َو َما َیْدُعو ِمْن َذِلَك ِإَلی ِقّل

ام از ب�خ رف�خ نسل می شود.  و اینها خود باعث کاهش یاف�خ و سرانج
وقتی این گونه شد حتی تربت سید الشهدا هم، که شفا و امان است، اثر نمی کند. 

همــه می دانیــم بــرای انــواع مریضی هــا و دردهــا تربــت ابا عبداهللg  شفاســت: 
ُحَســْیِن  ِشــَفاًء ِمْن  ُکِل  َداٍء«؛3 

ْ
 ال

َ
»ِإّنَ اهلَل َجَعَل  ُتْرَبة

 در آب 
ً
توصیــه شــده اســت مقــدار کمــی از تربــت در یــک لیــواِن آب؛ خصوصــا

زمــزم مخلــوط شــود و 7 یــا 70 بــار ســوره حمــد بــر آن خوانــده شــود و بــه بیمــار 
داده شــود. امــا بــه برخــی کــه بچــه دار نمی شــدند و مشــمول نفریــن بودنــد 

همیــن تربــت هــم داده شــده و تأثیــری نداشــته اســت. 

1. نهج الفصاحه، ص760، ح2963.
2. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص565، ح4934.

3. وسائل الشیعه، ج14، ص523، ح5.
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یکــی از بــزرگان می گفــت: در ایــن مــوارد قصــد کننــد و اگــر والدیــن از دنیــا رفتــه 
باشــند تــا 40 هفتــه از ظهــر پنج شــنبه تــا ظهــر جمعــه دقایقــی را بــر قبــر آن هــا 
حاضــر شــده و قــرآن بخواننــد و دعــا کننــد تــا از عقــوق والدیــن خــارج شــوند. 

تأثیر رضایت والدین در عاقبت به خیری

رسول اکرمa فرمودند:
»ِرَضی  اهَّلِل  ِفی  ِرَضی  اْلَواِلَدْيِن َو َسَخُطُه ِفی َسَخِطِهَما«؛1

رضایــت خــدا در رضایــت والديــن اســت و غضب و ســخط الــی از ناراحتی و 
غضــب والديــن اســت، فلــذا اين امــر تأثیر فــراوان در عاقبت فرزنــدان دارد. 

در روایتی از امام صادقg آمده است:
ــه آن  ــد و ب ــر ش ــزد او حاض ــی ن ــاِت جوان ــگام وف ــرمa در هن ــر اک پیامب
جــوان اعتقــادات را تلقــ�خ کــرد. »ال الــه اال اللــه...«، امــا زبــان آن جــوان بــه 

ايــن کلمــات بــاز نمی شــد. 
حضــرت از زنــی کــه کنــار ايــن جــوان بــود پرســیدند: آیــا ايــن جــوان مــادر 
دارد؟ آن زن گفــت: بلــه، مــن مــادرش هســتم. پیامبــر فرمودنــد: شــما از 
ــا او حــرف  ــه و شــش ســال هســت کــه ب او ناراضــی هســتید؟ گفــت: بل
نــزده ام. حضــرت فرمودنــد: الن وقــت حساســی اســت، از او راضــی باش. 
آن زن گفــت: »َقــْد َرِضیــُت َعْنــُه ِلِرَضــاَك َیــا َرُســوَل اهَّلل «؛ خــدا بــه واســطه 
رضایــت شــما، از او راضــی باشــد. تــا زن ايــن جملــه را گفــت زبــان آن 
جــوان بــاز شــد و توانســت الالــه االاهَّلل را بگویــد. حضــرت فرمودنــد: چــه 
ــد  ــوی ب می بینــی؟ گفــت: آقــا مــرد ســیاه و زشــت رويی می بینــم کــه از ب

لبــاس و بدنــش راه نفســم گرفتــه شــده اســت.
وان:   حضرتg فرمودند: اين دعا را بخ

ــی اْلَیِســیَر، َو  »َیــا َمــْن َیْقَبــُل اْلَیِســیَر َو َیْعُفــو َعــِن اْلَکِثیــِر، اْقَبــْل ِمّنِ
ِحیــم«؛  ْنــَت اْلَغُفــوُر الّرَ

َ
ــَك أ

َ
ــی اْلَکِثیــَر، ِإّن اْعــُف َعّنِ

ای خدايــی کــه کــم را می پذیــری و از گنــاه زیــاد می گــذری، کــم مــا 
را قبــول کــن و از گناهــان زیــاد مــا بگــذر کــه تــو باگذشــت و مهربانــی. 
آن جــوان ايــن دعــا را تکــرار کــرد. پیامبــر پرســیدند: حــاال چــه می بینــی؟ 

1. مستدرك الوسائل، ج15، ص176، ح17919.
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گفــت: آن ســیاه متعّفــن رفــت و مــردی زيبــاروی و معطــر آمــده اســت، 
)فرشــته مــرگ بــه ايــن صــورت بــر او جلــوه کــرده بــود( حضــرت فرمودنــد: 

همــ�خ دعــا را تکــرار کــن و بــا همــ�خ دعــا از دنیــا رفــت.1 
مرحــوم محــدث قمــی کــه ایــن قضیــه را از کافــی نقــل کــرده پــس از آن می گویــد: 
خــوب در ایــن حدیــث تأّمــل کــن، ببیــن اثــر عقــوق چــه انــدازه زیــاد اســت کــه 
ایــن جــوان بــا این کــه از صحابــه پیامبــر بــوده و خــود پیامبــر رحمــت بــر بالیــن 
او بــرای تلقیــن آمــده، ولــی بــاز تــا مــادرش از او راضــی نشــد، نتوانســت جــواب 

بگویــد و زبانــش بــاز نمی شــد.2 
از پیامبرa نقل شده که فرمودند: 

ُهــّمَ اْحَفــِظ 
َ
َحُدُهَمــا الَخــَر َو َیُقــوُل:  الّل

َ
ِ  َمَلَکــْ�خِ  ُیَناِجــی  أ

»ِإَن  هَّلِلَّ
ِ ِبَغَضِبــك«؛3  ــ�خ ْهِلــِك اْلَعاّقِ

َ
ُهــّمَ أ

َ
َیُقــوُل: الّل يــَن ِبِعْصَمِتــَك، َو الَخــرُ  اْلَباّرِ

ــوا می کنــد و  خداونــد دو فرشــته مأمــور دارد کــه یکــی بــا دیگــری نج
می گویــد: خدایــا! کســانی کــه بــه پــدر و مــادر نیکــی می کننــد را بــه 
عصمــت خــودت )از همــه لغزش هــا و خطاهــا و باهــا( مصــون و محفــوظ 
بــدار و دومــی می گویــد: خدایــا! )فرزنــدان ناســپاس( و کســانی کــه 

ک کــن. عــاق والديــن هســتند را بــا خشــم و غضــب خــودت هــا

فقط در امر معصیت نباید اطاعت کرد

ــده  ــه زن ــد ک ــن فرقــی نمی کن ــه والدی ــه عــرض شــد در احســان ب همــان طــور ک
باشــند یــا از دنیــا رفتــه باشــند. مؤمــن و معتقــد باشــند یــا کافــر و فاســق، فقــط 
ــد، اطاعت شــان  ــی کنن ــا نهــی از معــروف و واجب ــاه ی ــر گن ــر ب ــه ام ــی ک در جای

الزم نیســت. 
امام صادقg فرمودند: 

ال  َو  ُتِطْعُهمــا  َفــا  ُمْشــِرَکْ�خِ   َکاَنــا  َفــِإْن   َواِجــٌب،   اْلَواِلَدْيــِن   »ِبــّرُ 
اِلــِق«؛4  اْلخَ َمْعِصَیــِة  ِفــی  مِلَْخُلــوٍق  َطاَعــَة  ال  ــُه 

َ
َفِإّن امْلَْعِصَیــِة،  ِفــی   َغْیَرُهَمــا 

نیکــی بــه پــدر و مــادر بــر همــه واجــب اســت، امــا اگــر مشــرک بودنــد، در 

1. امالی )طوسی(، ص287، ص6.
2. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص132، ح347.

3. مستدرك الوسائل، ج15، ص176، ح17918.
4. خصال، ج2، ص608، ح9.
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معصیــت و نافرمانــی خــدا نــه اطاعــت از آن ها و نه غیر آن ها جایز نیســت؛ چرا 
لوقی کند. کــه در نافرمانــی خداونــِد خالــق کســی نباید اطاعــت از محخ

مثــاًل شــب عروســی بــه فرزندشــان بگوینــد در مجلــس عروســی برقــص، یــا فــالن 
آهنــگ حــرام را بگــذار، یــا بــه دخترشــان بگوینــد حجابــت را بــردار و در مجلــس 
مــردان حاضــر شــو، یــا در مــاه رمضــان بــه فرزندشــان بگوینــد راضــی نیســتیم روزه 
بگیــری، یــا دســتور بــه قطــع رحــم بــا خویشــان را بدهنــد. این گونــه امــور امــر بــه 
معصیــت و گنــاه اســت کــه این جــا امــر خداونــد بــر امــر والدیــن مقــّدم اســت و 

آن هــا در ایــن امــور حقــی ندارنــد. 
ولــی در غیــر ایــن مــوارد اطاعــت آن هــا الزم اســت و نبایــد آن هــا را نارضــی کــرد؛ 
مثــاًل در امــور مســتحب یــا مبــاح اگــر امــر و نهــی کردنــد کــه فــالن مســتحب را 

تــرک کــن یــا فــالن مبــاح را انجــام بــده، اطاعــت آن هــا الزم اســت. 

wرؤیای صادقه آیت اهَّلل تبریزی

یکــی از آقایــان اهــل علــم می گفــت: خدمت مرحوم آیت اهلل شــیخ جــواد تبریزی 
رســیدم. ایشــان بــه مــن گفتنــد: فالنــی! دیشــب در خــواب دیــدم شــما حاجــی 
هســتید و حــج مشــرف شــدید؟ لبخنــدی زدم و گفتــم: نــه آقــا! امســال مشــّرف 
نشــدم. گفتنــد: چطــور؟ )بعــد بــا همــان لهجــه آذری گفتنــد دیگــر خواب هــای 
مــا هــم خــواب نیســت( مــن گفتــم: آقــا! قــرار بــود بــه عنــوان روحانــی کاروان بــه 
حــج بــروم، ولــی همســرم گله منــد بــود کــه نرویــد و بــه مــادرم گفــت حج ایشــان 
کــه حــج واجــب نیســت، مــن راضــی نیســتم بــرود؛ چــون بــا بچــه کوچــک و تنهــا 

ســخت اســت، شــما بــه ایشــان بگوییــد نــرود. 
مــادرم بــه مــن گفــت: عزیــزم! مــن راضــی نیســتم بــروی. مــن می دانســتم ایــن از 
ناحیــه همســرم هســت و او مــادرم را کــوک کــرده اســت. برایــم خیلــی ســخت بــود 
و دلــم مکــه و مدینــه بــود، ولــی چــون مــادرم فرمــوده بــود، نرفتــم. شــب در عالــم 
خــواب دیــدم در حــال طــواف بــه دور خانــه خــدا هســتم، ولــی لبــاس احــرام مــن 
می افتــد. از خــواب کــه بلنــد شــدم فهمیــدم دلیــل  آن دلخــور بــودن مــن از حــرف 

مــادرم هســت. 
کــردی، دیگــر  گفتــم: مــادر جــان! چــون شــما امــر  خدمــت مــادرم رســیدم و 

گفــت انشــاء اهلل ثــواب حــج را ببــری.  نمــی روم. مــادرم خوشــحال شــد و 
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بعــد بــه آیــت اهلل تبریــزی عــرض کــردم: آقــا! خــواب شــما رؤیــای صادقــه بــوده و 
معلــوم اســت امســال مــا را بــه عنــوان حاجــی پذیرفته انــد کــه در خــواب بــه شــما 

القــا شــده کــه حــج بــودم. 

سه چیز مشترک بین کافر و مؤمن

امام باقرg فرمودند: 
ــّرِ َو  ــِة ِإَلــی اْلَب َماَن

َ
َداُء ال

َ
َحــٍد ِفیِهــَن  ُرْخَصــًة: أ

َ
َعــِل  اهَّلُل  ِل ــْم  َیجْ »َثــاٌث  َل

ْيــِن َکاَنــا  ــّرُ اْلَواِلَدْيــِن َبّرَ ــّرِ َو اْلَفاِجــِر، َو ِب اْلَفاِجــِر، َو اْلَوَفــاُء ِباْلَعْهــِد ِلْلَب
ْيــِن«؛1 ْو َفاِجَر

َ
أ

خداونــد در ســه چیــز بــه احــدی رخصــت نــداده )کــه بتوانــد آن را تــرک 
کنــد(: ادای امانــت  )بایــد آن را برگردانــد(؛ چــه او نیکــوکار باشــد یــا 
فاســق، وفــای بــه عهــد و پیمــان و نیکــی بــه پــدر و مــادر؛ چــه نیکــوکار 

باشــند و چــه فاســق فاجــر )بایــد نیکــی کــرد(.

ترین عمل در بندگی باال

در آیه 83 سوره بقره خداوند می فرماید: 
 اهَّلَل َو ِباْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا؛ 

َ
َخْذنا ِمیثاَق َبِنی ِإْسراِئیَل ال َتْعُبُدوَن ِإاّل

َ
َو ِإْذ أ

از بنی اســرائیل عهــد و میثــاق گرفتیــم کــه جــز خــدا را نپرســتند و بــه 
کننــد. احســان  والديــن 

مرحــوم شــیخ طوســی در تفســیر تبیــان می گویــد این کــه خداونــد بالفاصلــه پــس از 
بیــان پیمــان بندگــی و خداپرســتی، احســان بــه والدیــن را بــرای بنــی اســرائیل بیــان 
کــرده؛ گویــا در بندگــی و خداپرســتی و قــرب بــه خــدا چیــزی بهتــر از ایــن وجــود 

 انتظــار داشــتیم  بفرمایــد ایــن افضــل اعمــال اســت. 
ً
نــدارد و شــاید مــا نهایتــا

در روایتی از امام صادقg به همین مطلب تصریح شده است فرمودند: 
ْســَرُع  ُبُلوغــًا ِبَصاِحِبَهــا ِإَلــی  ِرَضــی  اهَّلِل  ِمــْن  ُحْرَمــِة  

َ
»ِإْذ ال ِعَبــاَدَة أ

َتَعاَلــی«؛2  اهَّلِل  ِلَوْجــِه  امْلُْســِلَمْ�خِ   اْلَواِلَدْيــِن  
هیــچ عبادتــی زودتــر از رعایــت حرمــت پــدر و مــادِر مســلمان، آن هــم بــه 

1. وسائل الشیعه، ج21، ص490، ح3.
2. بحار األنوار، ج71، ص77، ح74.
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خاطــر خــدا، انســان را بــه رضایــت خــدا نمی رســاند.

آن که بیشتر حرمت والدین را نگه می دارد، محبوب تر است

یکــی از اصحــاب امــام صــادقg بــه نــام عّمــار بــن حّیــان می گویــد: بــه امــام 
ــه مــن  ــه نســب ب ــام اســماعیل، ک ــه ن ــدی دارم ب ــردم فرزن صــادقg عــرض ک
خوش رفتــار اســت. امــام فرمودنــد: مــن او را دوســت داشــتم، امــا حــاال عالقــه 

مــن بــه او بیشــتر شــد. 
ســپس فرمودنــد: روزی خواهــر رضاعــی رســول خــداa، کــه شــیما نــام داشــت، 
ــای  ــد، بســیار شــاد شــدند و عب ــرa وقتــی او را دیدن ــزد حضــرت آمــد. پیامب ن
خــود را روی زمیــن پهــن کردنــد و او را روی آن نشــاندند، ســپس بــه او رو کــرده 
و در حالــی کــه لبخنــد بــر لــب داشــتند بــا او گفتگــو کــرده و احتــرام شــایانی بــه او 
نمودنــد تــا او برخاســت و رفــت. ســپس بــرادر رضاعــی آن حضــرت آمــد، نســبت 

بــه او احتــرام کردنــد، ولــی نــه آن گونــه کــه بــه خواهرشــان احتــرام کردنــد. 
ــرام  ــه خواهــر رضاعــی خــود را احت شــخصی از حضــرت پرســید چــرا آن طــور ک

ــد:  ــر فرمودن ــد؟ پیامب ــرادر رضاعــی خودتوجــه نکردی ــه ب ــد ب کردی
َبّرَ ِبَواِلَدْيَها ِمْنُه «؛1 

َ
َها َکاَنْت  أ

َ
ّن

َ
»ل

زیرا آن خواهر، بیش از برادرش به پدر و مادر نیکی می کند.

مقام انبیاء الهی

نقــل   wاصفهانــی ابوالحســن  ســید  آیــت اهلل  مرحــوم  شــاگردان  از  بعضــی 
می کننــد یــک بــار ایشــان فرمــود: آیــا می خواهیــد شــما را بــه مقــام بعضــی انبیــا 
 gو حضــرت عیســی gدعــوت کنــم تــا آن چــه را کــه امثــال حضــرت یحیــی
داشــتند را شــما هــم داشــته باشــید؟ مرحــوم آقــای مولــوی قندهــاری کــه خــود از 
شــاگردان ســید ابوالحســن بــوده، می گویــد مــا مشــتاقانه گفتیــم بلــه، بفرماییــد.

ــُه  gِ بِِبــرِّ إِْســَماِعیَل ابِْنــی بـِـی، َفَقــاَل: لََقــْد ُکْنــُت أُِحبُّ ــْرُت أَبـَـا َعْبــِد اهللَّ 1. کافــی، ج2، ص161، ح12.» َخبَّ
ــا نََظــَر إِلَْیَهــا ُســرَّ بَِهــا َو بََســَط  َضاَعــِة، َفلَمَّ g أَتَْتــُه أُْخــٌت لـَـُه ِمــَن الرَّ َو َقــِد اْزَدْدُت لـَـُه ُحّبــاً. إِنَّ َرُســوَل اهللَّ
ثَُهــا َو یَْضَحــُك فـِـی َوْجِهَهــا، ثـُـمَّ َقاَمــْت َو َذَهَبــْت َو َجــاَء أَُخوَهــا،  ِملَْحَفَتــُه لََهــا َفأَْجلََســَها َعلَْیَهــا، ثـُـمَّ أَْقَبــَل یَُحدِّ
ـِـِه َو ُهــَو َرُجــٌل،  ــْع ب َــْم تَْصَن ــا ل ــِه َم ِ! َصَنْعــَت بُِأْخِت ــا َرُســوَل اهللَّ َــُه یَ ــا، َفِقیــَل: ل ــَع بَِه ـِـِه َمــا َصَن ــْع ب ــْم یَْصَن َفلَ

ََّهــا َکانـَـتْ  أَبـَـرَّ بَِوالَِدیَْهــا ِمْنــُه«. َفَقــاَل: ألَن
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آقــا فرمــود: ایــن ســهل الوصول تریــن راه اســت کــه اگــر کســی انجــام دهــد مــن 
ضمانــت می کنــم بــه مقــام انبیــا برســد. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: 

ــًا  ــا * َو َحنان ْکــَم َصِبّیً ــاُه اْلُ ٍة َو آَتْین ــّوَ ــِذ اْلِکتــاَب ِبُق یــی  ُخ ــا َیْ ی
ــارًا  ا ِبواِلَدْیــِه َو َلــْم َیُکــْن َجّبَ ــا * َو َبــّرً ــا َو َزکاًة َو کاَن َتِقّیً

َ
ِمــْن َلُدّن

ــا؛1 َعِصّیً
در هــر دو مــورد بــّر و احســان و نیکــی بــه والدیــن، یــا نیکــی بــه مــادر را آورده و 
بالفاصلــه پــس از آن فرمــوده، مــن را شــقّی یــا عصیان گــر نکرد،یعنــی کســی کــه 

بــه پــدر و مــادر احســان می کنــد، شــقاوت و عصیان گــری نــدارد. 
انبیاc به نبوت رســیدند؛ چون هیچ شــقاوت و عصیان گری نداشــتند، لحظه ای 
شــقاوت و عصیــان مانــع عــروج روحانــی و رســیدن بــه آن مقــام بلنــد اســت. ســّر 
ــر  ــوده و ب ــن ب ــه والدی ــر نمی شــدند، نیکــی و احســان ب ــه شــقّی و عصیان گ این ک

همیــن خصلــت تأکیــد شــده اســت. 
کســانی کــه در مقابــل انبیــای الهــی و اولیــای دیــن ایســتادند، همگــی شــقاوت 
 خواهیــد دیــد کــه پــدر و 

ً
داشــتند و اگــر تاریــخ زندگی شــان را دنبــال کنیــد، قطعــا

 gمــادر درســتی نداشــتند و نامشــروع بودنــد؛ چنانکــه در روایتــی از امــام باقــر
وارد شــده اســت کــه فرمودنــد:

َنا«؛2  ْوالُد الّزِ
َ
 أ

َ
ْنِبَیاِء ِإاّل

َ
ْوالَد ال

َ
ْنِبَیاَء َو أ

َ
»َو ال َیْقُتُل  ال

ــازاده و  ــتند، زن ــان را کش ــدان آن ــران و فرزن ــه پیامب ــانی ک ــه کس هم
حــرام زاده بودنــد.
پیامبر اکرمa فرمودند: 

«؛3  ّی�خَ ِه فی أعلی ِعّلِ »اْلَعبُد امْلُِطیُع ِلواِلَدیِه و ِلَرّبِ
بنــده ای کــه مطیــع پــدر و مــادر و پــروردگارش باشــد، در باالتریــن مقــام اعلــی 

ــرد. علییــن قــرار می گی

1. مریــم، 14  12. »ای یحیــی! کتــاب ]خــدا[ را بــه جــد و جهــد بگیــر، و از کودکــی بــه او نبــّوت دادیــم. و 
]نیــز[ از جانــب خــود، مهربانــی و پاکــی ]بــه او دادیــم [ و تقواپیشــه بــود. و بــا پــدر و مــادر خــود نیــك رفتــار 

بــود و زورگویــی نافرمــان نبــود«.
2. علل الشرائع، ج1، ص58.

3. نهج الفصاحه، ص578، ح2004.
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بهجتw چگونه بهجت شد

آیــت اهلل بهجــت در نجــف مشــغول تحصیــل و تهذیــب نفــس  کــه  زمانــی 
بودنــد، عــده ای کــه مطالــب عرفانــی را قبــول نداشــتند نامــه ای بــه پــدر آقــای 
ــد در وادی  ــد. می گوین ــی می کنن ــورد ایشــان بدگوی بهجــت می نویســند و در م
درویش بــازی افتــاده و شــاید از درس و بحــث بــاز بمانــد. پــدر ایشــان نامــه ای 
بــرای آقــای بهجــت می نویســد کــه مــن راضــی نیســتم جــز واجبــات عمــل دیگری 

انجــام دهــی، حتــی راضــی نیســتم نمازشــب بخوانــی. 
آقــای بهجــت می فرمایــد: وقتــی نامــه پــدرم بــه دســتم رســید خدمــت اســتادم 
آیــت اهلل قاضــی رســیدم و نامــه را بــه ایشــان نشــان دادم، ایشــان فرمودنــد: 
ــد آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی 

ّ
ــد چــه کســی هســتید؟ گفتــم: مقل

ّ
شــما مقل

هســتم. فرمودنــد: بایــد برویــد از ایشــان کســب تکلیــف کنیــد. 
ــم و مســأله  ــی رفت ــا ســید ابوالحســن اصفهان ــزد آق ــد: ن ــای بهجــت می فرمای آق
را مطــرح کــردم. ایشــان فرمودنــد بایــد حــرف پدرتــان را اطاعــت کنیــد. از آن 
موقــع بــه بعــد آقــای بهجــت دیگــر ســکوت می کننــد و چیــزی نمی گوینــد؛ چــرا 
کــه ســخن گفتــن کــه از واجبــات نیســت. فقــط بــه اقــّل ضــرورت اکتفــا می کردند 

تــا از دســتور پدرشــان اطاعــت کننــد. 
از خــود آقــای بهجــت نقــل شــده کــه می فرمــود: بــا این کــه مــن خیلــی میــل 
داشــتم خدمــت آقــای قاضــی برســم دیگــر نرفتــم و پــا روی نفســم گذاشــتم و امــر 
پــدر را اطاعــت کــردم. بعــد از آن یــک نورانیــت عجیبــی در دلــم حــس کــردم کــه 

فهمیــدم از همــان وظیفه شناســی بــوده اســت. 
مرحــوم آیــت اهلل مولــوی قندهــاریw می فرمــود: آقــای بهجــتw کــه بهجــت 

شــد؛ چــون اطاعــت امــر پــدر را کــرد. 
وقتــی ایــن کالم آقــای مولــوی را خدمــت خــود آقــای بهجــت گفتنــد، ایشــان 
کــه هیچ چــی نیســتم، ولــی هــر چــه هســت در همــان نیکــی و  فرمــود: مــن 

اطاعــت پــدر و مــادر اســت. 
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کف پای پدر را بوسید

مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی نجفــی فقیــه اهل بیــتb هــم می فرمــود: بــه هــر جــا 
رســیدم از آن رســیدم. روزی در نجــف مــادرم فرمــود بــرو پــدرت را بــرای خــوردن 
ناهــار صــدا بــزن، وقتــی بــه اتــاق پــدرم رفتــم، دیــدم پشــت میــزش هنــگام 
ــم، شــاید اذیــت  ــدارش کن ــر اآلن بی ــم اگ ــا خــود گفت ــرده. ب مطالعــه خوابــش ب
بشــود، چــه بکنــم؟ رفتــم و کــف  پایــش را بوســیدم. پــدرم بیــدار شــد وقتــی مــرا 
دیــد، لبخنــدی زد و دســت بــه دعــا برداشــت و گفــت: خدایــا! ایــن فرزنــد مــرا از 

عالمــان دینــی و خادمــان علــوم اهل بیــتb قــرار بــده. 
و ایشــان شــدند آیــت اهلل ســید شــهاب الدین مرعشــی نجفــی مرجــع باعظمــت 
ــرای حوزه هــای  ــاب نوشــت و خدمــات بســیاری ب ــه بیــش از 150 کت ــدی ک تقلی

علمیــه و متدّینــان انجــام داد.

گر رهبر شد؛ چون احسان به والدین کرده بود ا

از همــه واضح تــر رهبــر عزیزمــان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســت کــه علی رغــم 
میــل خــود درس و بحــث در قــم را )بــا اینکــه شــرایط خوبــی برایــش فراهــم 
بــود( رهــا کــرد و بــرای خدمــت بــه پــدر، کــه چشــمش آب آورده بــود، بــه مشــهد 
رفــت. همــه چیــز عایــدش شــد و خدایــی کــه قــرار بــود در قــم بــه او چیــزی 

بدهــد، ده هــا برابــرش را در مشــهد بــه او داد. 
کــه رئیــس جمهــور بــود،  ایشــان هــر وقــت پــدر را می دیــد، ولــو در زمانــی 
دســتش را می بوســید،خودش بــرای اســتقبال از پــدر بــه فــرودگاه می رفــت و 
ــال ایشــان می فرســتاد. وقتــی پــدر می آمدنــد،  اگــر نمی توانســت، کســی را دنب
از درب ریاســت جمهــوری بــه اســتقبال او می رفــت و دست شــان را می بوســید 
ــد رضایــت از او  ــرد. پدرشــان هــم همیشــه لبخن و پشــت سرشــان حرکــت می ک
را داشــتند. این هــا بندگــی و انجــام وظیفــه برای شــان اصــل بــود و خداونــد 

می فرســتاد.  گشــایش  برای شــان 
کنند سلطانت  ــه  ک ــا  ت ــن  ک کنندبندگی  جانت  همه  تــا  کــن  ــا  ره تــن 
نیست تــو  ســـزاوار  حیوانی  ــوی  کنندخ انسانت  که  کن  خو  ایــن  تــرک 
امید داری  و  شــیــطــانــی  ــده  ــن کنندب ــت  ــزدان ی همچو  ستایش  ــا  ت
طمع داری  چــون  نارفته  حق  کنندســوی  عمرانت  ــن  ب مــوســی  همسر 
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کو مسلمانیت  و  تسلیم  و  کنندشکر  سلیمانت  می خواهی  که  ای 
البتــه ایــن را هــم بایــد بگوییــم کــه والدیــن هــم بایــد ســعی کننــد حــق فرزنــد را 
حفــظ کننــد و بــه او ظلــم نکننــد و کاری کــه فــوق طاقــت و توانــش هســت را بــر 
او تحمیــل نکننــد تــا فرزنــد مجبــور بــه مخالفــت شــود. ایــن نوعــی ظلــم اســت. 

پیامبر اکرمa فرمودند: 
ِهَما«؛1  َعاَنا َوَلَدُهَما َعَلی  ِبّرِ

َ
»َرِحَم  اهَّلُل  َواِلَدْيِن  أ

پــدر و مــادری را کــه فرزندشــان را در نیکــی  خداونــد رحمــت کنــد 
یــاری می دهنــد. بــه خــود  کــردِن 

برکات دنیا و آخرت

در ابتــدای جلســه حدیثــی از پیامبــر نقــل کردیــم کــه احســان بــه والدیــن باعــث 
برکــت رزق و گشــایش در آن اســت. 

را  تهــران  بازاری هــای  از  یکــی  اســماعیل دوالبــی می فرمــود:  مرحــوم حــاج 
می شــناخت کــه فــرد خیلــی خاصــی هــم نبــود، ولــی حتــی در کســادی بــازار برای 
او می باریــد و روزیــش وســیع بــود. مــن تنهــا یــک مطلــب از ایشــان را متوجــه 

شــدم کــه ادب خاصــی نســبت بــه پــدر و مــادر دارد. 
یک بار از او پرســیدم: به پدرت ســر می زنی؟ گفت ایشــان مدت هاســت از دنیا 
رفتــه و مــن مقّیــد هســتم حداقــل ماهــی یــک بــار ســر قبــرش بــروم. می خواســتم 
بگویــم تــو کــه ماهــی یــک بــار مــی روی، ایــن طــور برکــت در زندگــی ات هســت، 
اگــر هفتــه ای یــک بــار بــروی، دنیــا چنــان بــه تــو رو مــی آورد کــه نمی توانــی جمــع 

کنــی، ولــی ترســیدم ظرفیتــش را نداشــته باشــد و بــه او نگفتم. 
از آثــار و فوایــد احســان بــه والدیــن، عــالوه بــر بــرکات مــادی و معنــوی و گشــایش 
رزق و طــول عمــر، تحصیــل رضــای خــدا و افــزوده شــدن توفیقــات معنوی و تحکیم 

پیوندهــای خانوادگــی و ایمنــی از عــذاب قبــر و ســختی های بــرزخ نیــز می باشــد.

1. کافی، ج6، ص48، ح3.
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مصادیق احسان به والدین

از امام محمد باقرg روایت شده است که فرمودند:
ْشــَیاَء: ُشــْکُرُهَما َعَلــی ُکّلِ 

َ
ــُة أ ــِد َثاَث ــِن  َعَلــی اْلَوَل ــُب ِلْلَواِلَدْي »َو َیجِ

ُمَراِنــِه َو َیْنَهَیاِنــِه َعْنــُه ِفــی َغْیــِر َمْعِصَیــِة اهَّلِل، 
ْ
َحــاٍل، َو َطاَعُتُهَمــا ِفیَمــا َیأ

ــّرِ َو اْلَعاِنَیــِة«؛1 َو َنِصیَحُتُهَمــا ِفــی الّسِ
ســه چیــز نســبت بــه پــدر و مــادر بــر فرزنــدان واجــب اســت: در همــه حــال از 
آن هــا تشــکر کننــد، در غیــر معصیــت خــدا امــر و نهــی آن هــا را بپذیرنــد و 

در پنهــان و آشــکار خیرخــواه آنــان باشــند.
ــات  ــن و حقــوق آن هــا را در حی ــه والدی در کتــب اخالقــی مصادیــق احســان ب
ــد از: ــا بیشــتر از 80 مــورد شــمرده اند. برخــی از آن هــا عبارت ان و ممات شــان ت

1( اطاعت محض از آن ها مگر در معصیت خداوند؛
2( به اسم صدا نزدن والدین؛

3( جلوتر از والدین راه نرفتن؛
4( قبل از والدین ننشستن؛

5( تواضع و فروتنی در برابر آن ها هنگامی که خشمگین می شوند؛
6( شکرگزار آن ها بودن در همه حال؛

7( در پنهان و آشکار خیرخواه آن ها بودن؛
8( برآوردن حاجت آن ها، قبل از این که اظهار کنند؛

9( دعا کردن در حق آن ها؛
10( سبب فحش و نفرین مردم به آن ها نشدن.

از امام کاظمg سؤال شد: حق پدر بر فرزند چیست؟ فرمودند: 
ِلــُس َقْبَلــُه، َو ال  یِه  ِباْســِمِه ، َو ال َیْمِشــی  َبــْ�خَ  َیَدْیــِه ، َو ال َیجْ »ال ُیَســّمِ

ــُه«؛2   َیْسَتِســّبُ َل
وانــد، جلوتــر از او راه نــرود، قبــل از او ننشــیند و ســبب فحــش  او را بــه نــام نخ

دادن مــردم بــه او نگــردد. 

1. تحف العقول، ص322.

2. تحف العقول، ص322.



199

جلس��ه هش��تم: رابطه با پدر و مادر 

به خصوص مادر را احترام کن

در عیــن این کــه احتــرام و اطاعــت هــر دو؛ یعنــی پــدر و مــادر الزم و واجــب 
اســت، ولــی حــق و نقــش مــادر و بــه تبــع آن، وظیفــه فرزنــد نســبت بــه او بــه 

یــک معنــا قابــل مقایســه بــا پــدر نیســت.
از پیامبرa در مورد حق پدر و مادر پرسیدند و حضرت پاسخ فرمودند: 

ــُق   ــا َح ــَل : َو َم ــاَش ، َفِقی ــا َع ــُه  َم ْن  ُتِطیَع
َ
ــاَل:  أ ــِد؟ َق ــُق  اْلَواِل ــا َح »َم

ــُه َعــَدَد َرْمــِل َعاِلــٍج َو َقْطــِر 
َ
ّن

َ
اْلَواِلــَدِة؟ َفَقــاَل : َهْیَهــاَت ، َهْیَهــاَت، َلــْو أ

ــُه  ــْوَم َحَمَلْت ــَك َي ــَدَل َذِل ــا َع ــا َم ــْ�خَ َیَدْيَه ــاَم َب ــا، َق ْنَی ــاَم الّدُ ّیَ
َ
ــِر أ امْلََط

ــا«؛1 ِفــی َبْطِنَه
حــق پــدر ایــن اســت کــه تــا وقتــی زنــده اســت، از او اطاعــت کنــی و امــا 
ــده  ــای پراکن ــدازه ریگ ه ــه ان ــر کســی ب ــز! اگ ــز! هرگ ــادر، هرگ حــق م
ــادرش  ــت م ــا در خدم ــول دنی ــاران در ط ــرات ب ــدد قط ــه ع ــان و ب بیاب

ــد. ــادر را ادا کن ــارداری م ــك روز ب ــق ی ــد ح ــتد، نمی توان بایس
در سوره احقاف خداوند متعال فرمود: 

ْنساَن ِبواِلَدْیِه ِإْحسانًا؛2  ْیَنا اإْلِ َو َوّصَ
به انسان سفارش کردیم که نسبت به والدین خود احسان کند.

ســپس در مقــام تعلیــل، کــه چــرا بایــد بــه والدیــن احتــرام کنــد، خداونــد فقــط از 
زحمــات مــادر یــاد می کنــد و می فرمایــد:

ُه ُکْرهًا َو َوَضَعْتُه ُکْرهًا َو َحْمُلُه َو ِفصاُلُه َثاُثوَن َشْهرًا؛3  ّمُ
ُ
َحَمَلْتُه أ

مــادر، او را بــا ســختی و مشــقت حمل کــرد )دوران بــارداری(، و با ســختی 
و مشــقت او را بــر زمیــن نهــاد )دوران زایمــان(، و مــدت حاملگــی و شــیر 
دادن تــا از شــیر گرفتــن )کــه همــه بــا رنــج و ســختی همــراه اســت( ســی 
مــاه اســت. )24 مــاه دوران شــیر دادن و حداقــل دوران بــارداری کــه 6 ماه 

ــاً 30 ماه(.  اســت مجموع
والدیــن،  بــه  احتــرام  بــرای  آوردن  دلیــل  مقــام  در  متعــال  خداونــد  گویــی 
ــزه  ــا انگی ــم ت ــه ســختی بیشــتری کشــیده را می گوی ــد آن ک می خواهــد اشــاره کن

1. مستدرك الوسائل، ج15، ص182، ح17937.
2. احقاف، 15.

3.همان.
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ــد  ــرای احترامــش بای ــزه ب ــن انگی ــه ای ــادر اســت ک  م
ً
ــی و طبعــا ــدا کن ــرام پی احت

بیشــتر از پــدر باشــد. 

aگله  از مادر در محضر پیامبر

شــخصی خدمــت پیامبــرa از کج خلقــی و بداخالقــی مــادرش، کــه پیــر شــده 
بــود، گلــه کــرد. 

پیامبــرa فرمودنــد: آیــا آن 9 مــاه کــه بــار تــو را برداشــت و 2 ســال شــیردهی، 
کــه شــیره جانــش را بــه تــو مــی داد و بیــداری شــب و زحمــات تــو را تحمــل 
می کــرد، کج خلــق نبــود، اآلن کــه دیگــر بــه او نیــازی نــداری بداخــالق شــد؟ آن 
شــخص گفــت: یــا رســول اهلل! پــاداش زحماتــش را داده ام، 2 بــار او را بــر دوش 
خــود حمــل کــرده و بــه حــج بــرده ام و مناســک را بــه کمــک مــن انجــام داده 

اســت، خیلــی ســختی کشــیدم. 
ــه حــج  ــن و ب ــر دوش گرفت ــار او را ب ــا 2 ب ــردی ب ــد: گمــان ک ــرa فرمودن پیامب
بــردن پــاداش زحماتــش را داده ای؟ حتــی پــاداش یــک نالــه هنــگام زایمــان او را، 

کــه تــا دم مــرگ رفــت، نــداده ای.1 

ای کاش مادرش زنده بود

ــا اصــرار  ــه مــن دختــری داد )ب ــرa آمــد و گفــت: خــدا ب مــردی خدمــت پیامب
همســرم او را زنــده نگــه داشــتیم و بــه رســم جاهلیــت زنــده بــه گــور نکردیــم( تــا 
این کــه کمــی بــزرگ شــد. او را بــه بیابــان و کنــار چاهــی بــردم و در چــاه انداختم. 
آخریــن چیــزی کــه از او می شــنیدم ایــن بــود کــه مــرا صــدا مــی زد و می گفــت »یــا 
ابتــا«. یــا رســول اهلل! جبــران ایــن گنــاه و کفــاره آن چیســت؟ پیامبــر فرمودنــد: آیا 
مــادرت زنــده اســت؟ آن مــرد گفــت: خیــر. پیامبــرa فرمودنــد: خالــه ات زنــده 
اســت؟ او گفــت بلــه. حضــرت فرمودنــد: بــه خالــه ات اکــرام کــن، او بــه منزلــه 

مــادرت هســت و جبــران گناهــت می شــود.2

1. تفسیر نمونه، ج21، ص333.
َّْیُتَهــا َحتَّــی إَِذا بَلََغْت  ِّــی َقــْد َولـَـْدُت بِْنتــاً َو َرب a َفَقــاَل: إِن 2. کافــی، ج2، ص162، ح18. »َجــاَء َرُجــٌل إِلـَـی النَِّبــیِّ
َفأَلَْبْســُتَها َو َحلَّْیُتَهــا، ثـُـمَّ ِجْئــُت بَِهــا إِلـَـی َقلِیــٍب َفَدَفْعُتَهــا فـِـی َجْوفـِـِه، َو َکاَن آِخــُر َمــا َســِمْعُت ِمْنَها َو ِهــَی تَُقوُل: 
ــاَرُة َذلـِـَك، َقــاَل: أَ لـَـَك أُمٌّ َحیَّــٌة؟ َقــاَل: ال، َقــاَل: َفلـَـَك َخالـَـٌة َحیَّــٌة؟ َقــاَل: نََعــْم، َقــاَل: َفابَْرْرَهــا،  یـَـا أَبََتــاهْ ، َفَمــا َکفَّ



201

جلس��ه هش��تم: رابطه با پدر و مادر 

در روایتــی شــبیه ایــن روایــت وارد شــده اســت کــه شــخصی گناهــی کــرده بــود و 
پیامبــرa  بــه او راهــی بــرای جبــران نشــان داده بــود. وقتــی آن شــخص دور 
ــُه«؛ ای کاش مــادرش زنــده بــود؛ چــرا  ّمُ

ُ
ــْو َکاَنــْت أ شــد، حضــرت فرمودنــد: »َل

کــه اثــر دیگــری داشــت.1
در کتاب مستدرک الوسائل از پیامبرa نقل کرده که فرمودند: 

ِع ، َفــِإْن  َدَعــاَك  َواِلــُدَك  َفــا َتْقَطْعَهــا َو  َطــّوُ
َ
»ِإَذا ُکْنــَت  ِفــی  َصــاِة الّت

ِإْن َدَعْتــَك َواِلَدُتــَك َفاْقَطْعَهــا«؛2 
اگــر در نمــاز مســتحبی بــودی و پــدرت صدایــت زد، نمــازت را قطــع نکن، 

امــا اگــر مــادرت صــدا زد، نمــازت را قطــع کن.
همــه این هــا نمونــه ای از روایــات بســیار زیــادی اســت کــه نقــش بی بدیــل مــادر 

و حــق عظیــم او را بــه گــردن فرزنــدان نشــان می دهــد.

شیخ اعظمw و مادر کهن سال

 ،wیکی از عالمان بزرگ شــیعه و فقهای تأثیرگذار مرحوم شــیخ مرتضی انصاری
معــروف بــه شــیخ اعظــم بــود. تقــوا و علــم و سیاســت ایشــان بــه گونــه ای بــود 
کــه پــس از رحلــت، شــاگردانش می گفتنــد »علــم« او را شــاگردش میــرزا حبیــب 
اهلل رشــتی به ارث برد، »سیاســت« او را شــاگرد دیگرش میرزای شــیرازی به ارث 
ــا خــود بــه گــور بــرد و کســی در ورع و تقــوی هم ســان  بــرد، ولــی تقوایــش را ب

او نبــود. 
ــه  ــدش، ک ــدن فرزن ــرای دی ــول ب ــه از دزف ــی داشــت ک ــر و متدّین ــادر پی شــیخ، م
اینــک مرجــع کل شــیعه شــده بــود، و زیــارت عتبــات عــراق راهــی نجــف شــد. 
وقتــی زنــان نجفــی فهمیدنــد مــادر شــیخ انصــاری بــه شهرشــان آمــده، بــرای 

دیدنــش می آمدنــد و دســت و صــورت او را می بوســیدند. 
شــبی ایــن پیــرزِن باصفــا بــه فرزنــد باعظمتــش گفــت: مرتضــی! چــرا ایــن زن هــای 

gِ: َمَتــی َکاَن َهــَذا؟ َفَقــاَل:  ََّهــا بَِمْنِزلـَـِة األُمِ  یَُکفِّــْر َعْنــَك َمــا َصَنْعــَت، َقــاَل أَبـُـو َخِدیَجــَة َفُقلـْـُت أِلَبـِـی َعْبــِد اهللَّ َفإِن
َکاَن فـِـی الَْجاِهلِیَّــِة َو َکانـُـوا یَْقُتُلــوَن الَْبَنــاِت َمَخاَفــَة أَْن یُْســَبْیَن َفَیلـِـْدَن فـِـی َقــْوٍم آَخِریَن«.

ــیْ ٌء إاِلَّ  ــرِّ َش ــنَ  الشَّ ــیَ  ِم ــا بَِق ــاَل: َم ــٌل، َفَق aِ َرُج ــوَل اهللَّ ــی َرُس ــدی(، ص126، ح310. »أَتَ 1. الدعــوات )راون
ُه َفلََعلَّــُه  aِ : َفَهــْل بَِقــَی ِمــْن َوالَِدیـْـَك أََحــٌد؟ َقــاَل: أَبـِـی ، َقــاَل: َفَبــرَّ َعِملُْتــُه،  َفَهــْل ِمــْن تَْوبـَـٍة؟ َفَقــاَل َرُســوُل اهللَّ

ــُه«. َــْت أُمُّ َــْو َکان a: ل ُجــُل، َفَقــاَل َرُســوُل اهللَّ َّــی الرَّ َــَك، َفَول ــَر ل أَْن یَْغِف
2. مستدرك الوسائل، ج15، ص181، ح17933.



دوران حیـــــرت

202

نجفــی می آینــد و این قــدر دســت مــرا می بوســند؟ شــیخ نمی خواســت بگویــد ایــن 
احتــرام بــه خاطــر مــن اســت، بنابــر ایــن گفــت: مــادر جان! چون شــما دایــم الوضو 
و نورانــی هســتی، می آینــد دســت شــما را می بوســند. او گفــت: مرتضــی! خیلــی 
از زنــان دایــم الوضــو هســتند؛ چــرا دســت آن هــا را نمی بوســند؟ شــیخ گفــت: مــادر 
جــان! شــما اهــل تهّجــد و نمــاز شــب هســتی، دســت شــما را می بوســند. مــادرش 
گفــت: مرتضــی! خیلــی از زنــان هســتند کــه اهــل تهّجــد و نمــاز شــب هســتند، چــرا 
دســت آن هــا را نمی بوســند؟ گفــت: مــادر جــان! شــما اهــل زیــارت هســتی، لــذا 

دســت شــما را می بوســند؟ گفــت: مرتضــی! دیگــران هــم اهــل زیــارت هســتند.
خالصــه هــر چــه شــیخ می گفــت ایــن پیــرزن جــواب مــی داد تــا این کــه شــیخ 
مجبــور شــد بگویــد. گفــت: مــادر جــان! بــه خاطــر مــن اســت کــه دســت شــما را 
می بوســند و بــه شــما احتــرام می گذارنــد. ایــن پیــرزن متدّیــن و مــادر فهمیــده بــه 
فرزنــدش گفــت: مرتضــی! مگــر تــو کــه هســتی؟ مگــر تــو چــه هســتی؟ یــک بنــده 

خــدا هســتی، خــودت را گــم نکنــی.
رضــوان خــدا بــر ایــن مــادری کــه هنــوز هــم فرزنــدش، کــه مرجعــی بــزرگ در 
تاریــخ شــیعه اســت، را تربیــت می کنــد. پــس ایــن نقــش مــادر اســت کــه گمنــام 

و بی نشــان فضیلت هــا را بــه فرزنــدش منتقــل می کنــد.

چکیده

خانواده سه رکن اساسی دارد: پدر و مادر، همسر و فرزندان.
مــادر  پــدر و  یــا شکســتن دل  اســتجابت دعــا، بی احترامــی  از موانــع  یکــی 
می باشــد و نقطــه مقابــل آن، یکــی از علــل ســعادت و موفقیــت، احتــرام و ارج 

ــدر و مــادر اســت. ــه پ نهــادن ب
پــدر؛  بــه  گناهــان، خدمــت  آمــرزش  راه هــای  از ســریع ترین  یکــی  هم چنیــن 

اســت. مــادر  به خصــوص 
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وضه: جلســه هشتم ر

روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ
َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

معمــواًل رســم مان ایــن اســت، وقتــی یــک عزیــزی از دنیــا مــی رود به خصوص وقتــی پدر و 

 
ً
مــادر از دنیــا می رونــد وســائل شــخصی اش را از چشــم فرزندانــش دور می کننــد، خصوصــا

اگــر بچه هــای کوچــک داشــته باشــد. پیغمبــرa هــم وقتــی از دنیــا رفــت امیرالمؤمنیــن 

وســائل حضــرت را از چشــم حضــرت زهــراh پنهــان کــرد.

ــه حضــرت ــه یــک مرتب ــرده اســت ک ــوار روایــت ک   مرحــوم عالمــه مجلســی در بحاراالن

 زهــراh آن پیراهــن پیغمبــرa را کــه علــیg از زیــر آن پیراهــن پیامبــرa را غســل 

داده بــود، پیــدا کــرد بــه قــدری ایــن پیراهــن را روی صورتــش گذاشــت و گریــه کــرد کــه از 

حــال رفــت. امیرالمؤمنیــنg آن پیراهــن را پنهــان فرمــود. 

بــار دیگــر هــم حضــرت زهــراh وقتــی صــدای اذان بــالل را کــه یــادگار پیغمبــرa بــود 

 امیرالمؤمنیــن هــم وســائل شــخصی حضــرت زهــراh را بایــد 
ً
شــنید از حــال رفــت. قاعدتــا

از چشــم امــام حســن، امــام حســین و زینبیــنc پنهــان کند. این بچه هــا که کوچک هم 

بودند، حضرت زینب چهار پنج ســالش بود، ام کلثوم ســه ســالش بود، از چشــم این ها 

بایــد دور کنــد. رختخــواب حضــرت زهــرا را از آن گوشــه جمــع کنــد، همیــن رختخوابی که 

دیدنــد مادرشــان در آن گوشــه شــمع وجــودش آب شــد، را بایــد جمــع کنــد. 

امــا دل هــا بســوزد؛ علــی جــان لباس هــای حضــرت زهــرا را از چشــم بچه هایــت دور 

می کنــی، رختخوابــش را جمــع می کنــی، آن درب نیــم ســوخته را چــه کار می کنــی؟ زینــب 

هــر موقــع از آن در رد می شــود نگاهــش می افتــد، کــه ای در تــو بــا مادرمــان چــه کــردی 

کــه ایــن جــا افتــاد. کوچه هــای بنی هاشــم را چــه می کنــی؛ شــیخ مفیــد نقــل می کنــد آن جــا 

حضــرت زهــرا را زدنــد و افتــاد.
از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم

که شــود این خانه روزی قتلگاه همسرم
روزتنهایی که حتی یک نفر یارم نبود

دیدم آنجا پشــت در افتــاده تنها یاورم
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 او مرا میخواند و من آن روز دستم بسته بود
کاش آنجا جان من می شد برون از پیکرم

خاطرات همسر شب زنده دارم زنده ماند
از مناجــات ســحرگاهان زینب، دخترم

ای شب تاریک بازآ تا نهان از چشم خلق
قبــر ناپیــدای زهــرا را بگیرم در برم

ختــم مصیبــت مــن یــک جملــه، یــا امیرالمؤمنیــن، یادگارهــای حضــرت زهــراء و وســائلش 

را دور می کــردی از چشــم بچه هــا، امــا در ســفر اســارت، بچه هــای امــام حســینg، نــه 

یادگارهــای امــام، کــه ســر بریــده امــام حســینg را می دیدنــد. یــک موقــع بــاالی نیــزه، 

یــک موقــع داخــل طشــت، یــک موقــع درون تنــور. تــا آن آخــر کــه به دســت ســه ســاله اش 

در خرابــه شــام دادنــد و چنــد لحظــه او را نــگاه کــرد »فوضعــت فمهــا علــی فمــه الشــریف 

ثــم مــات« خدایــا بــه آبــروی حضــرت زهــرا دســت مــا را در دنیــا و آخــرت از دامان شــان 

کوتــاه نفرما. 

صلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل و رحمة اهلل و برکاته
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جلس��ه هش��تم: رابطه با پدر و مادر 

بخش سوم  

به پیوند امام و امت به پیوند امام و امت 

حمله ابلیس

جلسه نهم: تحکیم پیوندهای مقدس؛ پیوند با امام 

جلسه دهم: تحکیم پیوندهای مقدس؛ توّلی و تبّری شرط پیوند با امام

جلسه یازدهم: تحکیم  پیوندهای مقدس؛  بلوغ  و  رشد شیعه  تا والیت اجتماعی

جلسه دوازدهم: تحکیم  پیوندهای  مقدس؛ امتحان با  والیت، سنگین ترین  امتحان

جلسه سیزدهم: تحکیم پیوندهای مقدس؛ همدلی روح جمعی شیعه زمینه ساز  ظهور
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کــه یکــی از مهم تریــن اهــداف  در مجلــس دوم از جلســات پیــش بیــان شــد 
شــیطان فاصلــه انداختــن و گسســت پیوندهــای مقــدس و محبــوب الهــی اســت. 
در ایــن میــان پیوندهــای خانوادگــی بیــن اعضــای خانــه باهــم و پیونــد مؤمنــان 
کــه بیشــترین حمــالت ابلیــس و  بــا امــام و ولــّی الهــی، دو پیونــدی هســتند 

ــه آن هاســت.  ــان، ب دســتگاه او؛ به خصــوص در آخــر الزم
دربــاره پیوندهــای خانوادگــی و تحکیــم آن در جلســات گذشــته بحث هایــی 
تقدیــم شــد، اینــک دربــاره پیونــد و همراهــی بــا ولــّی الهــی و امــام معصــوم هــم 

مطالبــی را عــرض خواهیــم کــرد. 

 gپیوند با امام معصوم

؛1   اِدق�خَ ُقوا اهَّلَل َو ُکوُنوا َمَع الّصَ
َ
ذيَن آَمُنوا اّت

َ
َها اّل ّيُ

َ
یا أ

ای اهل ایمان! تقوای الی داشته باشید و همراه صادق�خ باشید.
حضــرت امیــرg در زمــان خالفــت عثمــان، میــان جمعــی از مهاجریــن و انصار، 

چنین احتجــاج فرمودند: 
ــه  ــد هنگامــی ک ــاد داری ــه ی ــا ب ــم، آی ــد قســم می ده ــه خداون شــما را ب

1. توبه، 119.

تحکیم پیوندهای مقدس؛ پیوند با امام

جلسه
نهم
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  اِدق�خَ ُقــوا اهَّلَل َو ُکوُنــوا َمــَع الّصَ
َ
ذيــَن آَمُنــوا اّت

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
خداونــد آیه یــا أ

را نــازل فرمــود، ســلمان پرســید: یــا رســول اهلل! آیــا منظــور از این آیــه عام 
است یا خاص؟ پیامبرa فرمودند: 

ــا  ّمَ
َ
ِمــُروا ِبَذِلــَك، َو أ

ُ
ْؤِمِنــ�خَ أ ّنَ َجَماَعــَة امْلُ

َ
ــٌة؛ ل ْؤِمُنــوَن َفَعاّمَ ــا امْلُ ّمَ

َ
»أ

ــْوِم  ــی َي ــِدِه ِإَل ــْن َبْع ــاِء ِم ْوِصَی
َ
ــّیٍ َو ال ِخــی َعِل

َ
ــٌة، ل ــوَن َفَخاّصَ اِدُق الّصَ

َاْلِقَیاَمــِة«؛ 
امــا مؤمنــان در ايــن آیــه عــام هســتند؛ چــون همــه اهــل ایمــان مأمــور بــه ايــن 
صــوص بــرادرم علــیg و اوصیــای  دســتور هســتند، ولــی صادقــ�خ محخ

بعــد از او تــا قیامــت اســت. 
ــد:  هنگامــی کــه امیرالمؤمنیــن علــیg ایــن ســؤال را نمودنــد، حاضــران گفتن

آری، ایــن ســخن را از پیامبــرa شــنیده ایم.1 
وظیفــه مؤمنــان پیونــد و معّیــت بــا معصومیــنb اســت کــه همــه وجودشــان 

صــدق اســت. 

در معّیت و پیوند با امامg رشد می کنیم

تنهــا راه رشــد اســتعدادها و قــرب بــه خداونــد متعــال از طریــق والیــت انســاِن 
کامــل و سرپرســتی و امامــت او بــر ماســت کــه تحقــق پیــدا می کنــد. امامــت یــک 
ــه خــدا و رشــد اســتعدادهای انســانی نیســت،  ــن ده هــا راه رســیدن ب راه در بی

بلکــه تنهــا راه قــرب بــه خــدا و شــکوفایی استعدادهاســت. 
روزی پیامبــرa بــرای اصحاب شــان خطــوط کــج و معّوجی بر زمین کشــیدند و 
در بیــن ایــن خطــوط، یــک خــط مســتقیم کشــیدند و فرمودنــد: صــراط مســتقیم 
یکــی بیشــتر نیســت، بقیــه راه نیســتند، چــاه و بی راهــه هســتند. راه رســیدن بــه 

خــدا یــک راه بیشــتر نیســت.2 
کــه در اتصــال بــا اســما و صفــات الهــی و تربیــت خــاص  کســی اســت  امــام 
حضــرت حــق همــه اســتعدادهایش بــه فعلیــت رســیده و خلیفــة اهلل و مظهــر 

تــام کمــاالت الهــی شــده اســت. 
اگر کسی بخواهد استعدادها و ظرفیت هایش به فعلیت برسد، باید تحت تربیت 

1. البرهان، ج2، ص864، ح4792.
2. آشنایی با قرآن، ص50.
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و سرپرستی امام معصوم قرار بگیرد تا در حد امکان، خودش به فعلیت برسد. 

موجود پایین تر، با تسلیم نسبت به موجود برتر رشد می کند

اگــر وجــودی ضعیف تــر خــود را در اختیــار موجــود برتــر قــرار دهــد و تســلیم او 
باشــد، کمــاالت موجــود برتــر در او ســرایت و ظهــور کــرده و او را رشــد می دهــد. 
شــبیه غــذا، کــه وقتــی وارد بــدن می شــود و خــودش را در اختیــار موجــود باالتــر 
قــرار می دهــد. از کانــال انســان مؤمــن تبدیــل بــه نمــاز و عبــادت و ذکــر می شــود 
و انســان بــه عالــم ملکــوت صعــود می کنــد و بــاال مــی رود؛ یعنــی موجــود برتــر 

واســطه رشــد و قــرب موجــود پایین تــر می گــردد. 
قبــاًل نقــل کــرده بودیــم کــه وقتــی مرحــوم آیــت اهلل میــرزا رحیــم اربــابw ســبزی 
پــاک می کــرد، یــک ســاقه ریحــان را گرفتــه بــود و دانــه دانــه برگ هایــش را جــدا 
می کــرد. یــک کســی از اطرافیــان گفــت: آقــا ایــن طــور که شــما پــاک می کنید، خیلی 
طــول می کشــد، شــما ســاقه ریحــان را بگیریــد و دســت تان را از بــاال بــه پاییــن 

بکشــید، همــه برگ هایــش یــک دفعــه جــدا شــده و کار ســریع تمــام می شــود. 
آقــا فرمــود: عزیــزم! مــا هــم ایــن طــوری بلدیــم، ولــی اگــر یــک بــرگ ســبزی از زیــر 
دســت مــن رد بشــود و جــدا نشــود و ضایــع شــود، روز قیامــت گلــه  می کنــد کــه 
خــدا مــن را خلــق کــرده بــود کــه وارد بــدن تــو بشــوم و از طریــق او بــه ملکــوت 

بــاال بــروم و تــو مــن را ضایــع کــردی. آن وقــت مــن چــه جوابــی بدهــم؟
اگــر مــا، کــه انســان های ناقــص و وجــودات ضعیفــی هســتیم، خودمان را تســلیم 
امــام معصــوم، کــه در همــه کمــاالت بــه حــد اعلــی رســیده اســت، نماییــم اســما 
و صفــات خداونــد کــه در خــود امــام تجلــی کــرده، در حــد ظرفیــت مــا و در حــد 
درجــه تســلیم و والیت پذیــری مــا در وجــود مــا جلــوه می کنــد. نورانیــت امــام 
در مــا، وجودمــان را نورانــی می کنــد و هیــچ راهــی بــرای ارتقــا و رشــد غیــر از 
ایــن نیســت. کســی گمــان نکنــد بــدون وســاطت معصــومg خــودش مســتقیم 
می توانــد کمــاالت را از خداونــد دریافــت کنــد. مــا انســان های ناقــص تــوان 

ارتبــاط مســتقیم بــا خــدا را نداریــم. 
عنقا شکار کس نشود دام باز چین

کان جا همیشه باد به دست است دام را       
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شیطان خواست بدون واسطه به خدا برسد، رجم شد

اگــر شــیطان توانســت بــدون وســاطِت ولــّی خــدا و انســاِن کامــل بــه خــدا برســد، 
دیگــران هــم می تواننــد، ولــی ابلیــس بــا آن همــه عبــادت، کــه بــه تعبیــر حضــرت 
امیــرg در خطبــه قاصعــه شــش هــزار ســال خــدا را عبــادت کــرد، آن هــم معلــوم 
نیســت ســال های دنیایــی بــوده یــا آخرتــی،1  وقتــی مأمــور بــه ســجده بــر آدم شــد، 
گفــت: خدایــا! مــن را از ایــن ســجده معــاف کــن، تــو را آن چنــان عبادتــی می کنــم 

کــه هیــچ ملــک مقــّرب یــا پیامبــر مرســلی تــو را آن گونــه عبــادت نکــرده باشــد.
خداوند متعال فرمود: 

مــن احتیــاج بــه عبــادت تــو نــدارم، فقــط می خواهــم از آن طریقــی کــه مــن 
می خواهــم عبادتــم کنــی نــه آن چــه تــو می خواهــی.

شــیطان قبــول نکــرد و ســجده و خضــوع در مقابــل انســان کامــل و ولــّی 
خــدا نکــرد، و جــز رجــم و طــرد از درگاه خــدا چیــزی نصیبــش نشــد.2  

ــّی خــدا بــه قــرب خــدا برســند،  دیگــران هــم اگــر بخواهنــد بــدون وســاطت ول
ــال خــام و شــیطنت اســت. خی

آیت اهَّلل قاضیw و جوان الت

نقــل می کننــد در نجــف ودر کوچــه و محلــه ای کــه مرحــوم آیــت اهلل ســید علــی 
ــن و  ــه اهــل دی ــوده ک ــام قاســم ب ــه ن ــی ب ــد، جــوان الت ــا قاضــی ســاکن بودن آق
نمــاز و عبــادت نبــود، فقــط هــر وقــت آقــای قاضــی را می دیــد دســت روی ســینه 
می گذاشــت و عــرض ادب و احتــرام می کــرد و بــا همــان زبــان التــی خــودش 
قربــان صدقــه می رفــت و می گفــت: آقــا دوســتت داریــم و مخلص شــما هســتیم. 
یــک مرتبــه آقــای قاضــی کــه آدم شــناس بــود ایســتاد و رو به قاســم کــرد و فرمود: 

ِ بِإِبْلِیــَس إِْذ أَْحَبــَط  1. نهــج البالغــه )صبحــی صالــح(، ص287، خطبــه 192. »َفاْعَتِبــُروا بَِمــا َکاَن ِمــْن فِْعــِل اهللَّ
نَْیــا أَْم ِمــْن  َ ِســتََّة آالِف َســَنٍة، ال یُــْدَری أَ ِمــْن ِســِنی الدُّ ِویــَل َو َجْهــَدُه الَْجِهیــَد َو َکاَن َقــْد َعَبــَد اهللَّ َعَملَــُه الطَّ

ِســِنی اآلِخــَرةِ َعــْن ِکْبــِر َســاَعٍة َواِحــَدة«.
2. تفســیر القمــی، ج1، ص142. »َفــأَوَُّل َمــْن َقــاَس إِبْلِیــُس َو اْســَتْکَبَر َو االْســِتْکَباُر، ُهــَو أَوَُّل َمْعِصَیــٍة ُعِصــَی 
ــُجوِد آِلَدَمg ، َو أَنـَـا أَْعُبــُدَك ِعَبــاَدًة لـَـْم یَْعُبْدَکَهــا َملـَـٌك  ! اْعُفِنــی ِمــَن السُّ ُ بَِهــا، َقــاَل َفَقــاَل إِبْلِیــُس: یـَـا َربِّ اهللَّ
ََّمــا أُِریــُد أَْن أُْعَبــَد ِمــْن  ُ تََبــاَرَك َو تََعالـَـی: ال َحاَجــَة لـِـی  إِلـَـی  ِعَباَدتـِـَك ، إِن ٌب َو ال نَِبــیٌّ ُمْرَســٌل، َقــاَل اهللَّ ُمَقــرَّ
َّــَك َرِجیــٌم َو إِنَّ َعلَْیــَك  ُ تََعالـَـی: َفاْخــُرْج ِمْنهــا َفإِن َحْیــُث أُِریــُد ال ِمــْن َحْیــُث تُِریــُد، َفأَبـَـی أَْن یَْســُجَد َفَقــاَل اهللَّ

.»... ِیــن لَْعَنِتــی إِلــی  یـَـْوِم الدِّ
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قاســم! مگــر نمی گویــی مــا را دوســت داری؟ او گفــت: آقــا نوکــر شــما هم هســتم 
و دوســت تان دارم. فرمــود: قاســم! بیــا و بــه خاطــر ایــن دوســتی کــه داری یــک 

امشــب، نیمــه شــب بلنــد شــو و دو رکعــت نمــاز  شــب بخــوان!
قاســم بــا تعجــب گفــت: نمــاز شــب! مــن نمــاز صبحــم را نمی خوانــم و اصــاًل 
نمی دانــم نمــاز شــب چطــور هســت؟ ایشــان فرمــود: مگــر نگفتــی مــا را دوســت 
داری، پــس ایــن یــک کار را بکــن. قاســم فکــری کــرد و گفــت: آقــا چشــم، ولــی 
ــا نزدیــک ظهــر  ــح ت ــدار بشــوم، مــن صب ــم در آن ســاعت بی مــن اصــاًل نمی توان
خــواب هســتم. آقــای قاضــی فرمــود: تــو یــک ســاعتی را نیــت کــن، مــن بیــدارت 
می کنــم. قاســم قبــول کــرد. یــک ســاعتی از ســحر را قصــد کــرد کــه بیــدار شــود. 
درســت ســر همــان ســاعت بیــدار شــد. بلنــد شــد تــا بــرای وضــو بــه ســمت حیــاط 
بــرود، دیــد حــال خوشــی دارد، موقعــی کــه داشــت آســتین هایش را بــرای وضــو 
بــاال مــی زد، ناگهــان دلــش شکســت و بــا خــدا شــروع بــه نجــوا و درد دل کــرد 
ــو  ــه ت ــن ســاعاتی دِر خان ــد همیشــه همچی ــا! یــک عــده عــادت دارن ــه: خدای ک
گدایــی می کننــد و صدای شــان بــرای مالئکــه آشناســت، امــا مــن روســیاه غریبــه 
هســتم و دیــر آمــدم، ولــی خدایــا صدقــه ســر همــان خوبــان درگاهــت مــرا هــم 
قبــول کــن. اشــکی ریخــت و آن شــب بــه درگاه  الهــی توبــه کــرد و از روز بعــد 
ــد برخــی کــه او را می شــناختند کــه  ــود. می گوین جــزو شــاگردان آقــای قاضــی ب

 برمی داشــتند. 
ً
چگونــه متحــول شــد، نیــم خــورده غذایــش را تبــرکا

مغان پیر  بندگی  عجب  است  دادندکیمیایی  برکاتم  چندین  و  گشتم  او  خاک 
 gکه از شاگردان مکتب امیرالمؤمنین wاگر همراهی و پیوند و تسلیم آقای قاضی
 اســت، این گونــه انســان را رشــد می دهــد، معّیــت و پیونــد و تســلیم خــود حضــرت 

امیرg و امام زمانf بودن انسان را به کجا می رساند؟ 

آثار معّیت و پیوند با امامg رشد یافتگی جامعه در عصر ظهور

ســّر این کــه در زمــان ظهــور، انســان ها بــه صــورت جهشــی رشــد و تکامــل پیــدا 
می کننــد و همــه اســتعدادهای انســانی، بــا تفــاوت ظرفیت هــا بــه فعلیــت 
 ،fمی رســد ایــن اســت کــه وقتــی انســان ها خودشــان را تســلیم امــام عصــر
ولــّی اعظــم الهــی کردنــد در واقــع کمــاالت امــام در انســان ها، بــا تفاوت تســلیم 
بــودن و والیت پذیــری، ظهــور و بــروز می کنــد. عدالــت امــام، معنویــت امــام، 
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ــه خــود را  ــام در انســان هایی ک ــت و اخــالق ام ــا و نورانی ــام، صف ــت ام عقالنی
بــه ایشــان ســپرده اند و در جوامــع انســانی آن زمــان جلــوه می کنــد و زندگــی 

هــا؛1   ــوِر َرّبِ ْرُض ِبُن
َ
ــَرَقِت ال ْش

َ
ــردد. َو أ ــازه آغــاز می گ انســانی و الهــی ت

زمین به نور رّب و پروردگار آن روشن می شود؛ 
ــار مــی رود و  ــی کن ــم و جــور، حجاب هــای ظلمان ــا ریشــه کن شــدن ظل ــی ب یعن

حقایــق عالــم آشــکار می گــردد.
هــر چنــد ایــن آیــه مربــوط بــه قیامــت اســت کــه حقایــق بــروز می کنــد، ولــی در 
برخــی روایــات از ایــن آیــه یــک معنــای باطنــی کرده انــد و آن را بــر ایــام ظهــور 
امــام  زمــانf تطبیــق داده انــد کــه بــا نــور امــام، کــه صاحــب و رّب بالعــَرض 
زمیــن اســت، بــه اذن اهلل دنیــا نمونــه ای از صحنــه قیامــت می شــود و ماننــد 
قیامــت، حــق و عدالــت بــر مردمــان حاکــم خواهــد شــد و ظلمــاِت ظلــم از زمیــن 

رخــت برخواهــد بســت. 
امام صادقg فرمودند: 

ــْمِس 
َ

ْرُض ِبُنــوِرِه َو ُاْســُتْغِنَی َعــْن َضْوِء الّش
َ
ْشــَرَقِت ال

َ
»ِإَذا َقــاَم َقاِئُمَنــا أ

ْلَمُة«؛2  
ُ

َو َذَهَبــِت الّظ
هنگامــی کــه قائــم مــا قیــام کنــد، زمــ�خ بــه نــور پــروردگارش روشــن 
می شــود و بنــدگان از نــور آفتــاب مســتغنی می شــوند )یعنــی بــرای دیــدن 
ــردد. ــرف می گ ــت برط ــد( و ظلم ــدا می کنن ــری پی ــم دیگ ــت، چش حقیق

زمین با آمدن امامg زنده می شود

سحرگاه نیمه شعبان سال 255 قمری زمان میالد منجی عالم امام زمانf است. 
حکیمــه؛ عّمــه امــام عســکریg  می گویــد نــزد امــام بــودم کــه فرمودنــد: عّمــه 
جــان! امشــب نــزد مــا بمــان کــه در ایــن شــب، مولــود مبارکــی متولــد می شــود که 

زمیــن مــرده را زنــده می گرداند.3 
ْرَض 

َ
ِی ال ّنَ اهَّلَل ُیْ

َ
کالم حضرت ناظر به آیه 17 ســوره حدید اســت که اْعَلُموا أ

َبْعــَد َمْوِتهــا...؛ بدانیــد کــه خداوند زمیــن را پس از مرگش، زنده می گرداند.

1. زمر، 69.
2. الصراط المستقیم، ج2، ص262.

3. اثبات الوصّیه، ص257.
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روایــات بســیاری ذیــل ایــن آیــه وارد شــده کــه مضمــون اکثــر آن هــا ایــن اســت 
کــه بــا آمــدن امــام  زمــانf و از بیــن رفتــن ظلــم و جــور، زمیــن زنــده می گــردد. 

امام باقرg  فرمودند: 
َبْعــَد  ْرَض 

َ
ال ــِی  ُیْ اهَّلَل  ّنَ 

َ
أ اْعَلُمــوا  می فرمایــد:  خداونــد  »این کــه 

َمْوِتهــا؛ منظــور از مــردن زمیــن، کفــر اهــل آن اســت؛ چرا که کافــر مرده 
اســت و رشــدی نــدارد. خداونــد زمیــن را بــه وســیله قائــم زنــده می کنــد، 
ــل  ــود و اه ــده می ش ــن زن ــد، زمی ــترش می ده ــت را گس ــن عدال در زمی

ــوند«؛1  ــده می ش ــر زن ــس از کف ــز پ ــن نی زمی
امــام  امامــت  برکــت  بــه  انســان ها  در  جهش هــا  و  تحــوالت  ایــن   همــه 
عصــرf و ظهــور والیــت حــق و تســلیم شــدن انســان ها در برابــر اوســت. 

این هــا آثــار معّیــت و پیونــد بــا معصــوم اســت.

یه
ّ

همراهی و معّیت ظل

ایــن پیونــد و معّیــت بــا معصــوم و ولــّی الهــی کــه باعــث رشــد و جــاری شــدن 
کــه  اســت  پیونــد خاصــی  و  معّیــت  او می گــردد،  شــیعه  در  امــام  کمــاالت 
 مثــل دو دوســت کــه 

ً
به جاســت در آن تأّمــل شــود. این گونــه نیســت کــه صرفــا

در رتبــه وجــودی هم ســان هســتند و باهــم تعامــل و رفاقــت و پیونــدی دارنــد، 
کنــد و بــه حکــم  خصوصیــات و ویژگی هــای یکــی بــه دیگــری هــم ســرایت 
ــرة« همنشــینی آن هــا باعــث رنــگ گرفتــن از یکدیگر شــود. خیر، 

ّ
»المجالســة مؤث

پیونــد و معّیــت بــا ولــّی اهلل اعظــم و ذوات مقدســه معصومیــنb بســیار باالتر 
و دقیق تــر از ایــن نــوع پیوندهاســت. معّیــت و پیونــد بــا ولــّی خــدا معّیــت بــا 
انســان برتــر اســت کــه قــوای وجــودی او بــه فعلیــت رســیده و بــه مقــام خلیفــة 
اللهــی رســیده اســت و هرچــه می کنــد و هــر چــه می گویــد، عیــن حــق اســت و 

ذره ای انحــراف و اعوجــاج در او نیســت. 
بــه دیگــران هــم   

ً
کــه صرفــا امــام معصــومg در صــراط مســتقیم نیســت 

آدرس راه بدهــد و هــم نقشــه هدایــت ترســیم کنــد، بلکــه خــودش عیــن راه 
ــَراُط  ــُن  الّصِ ــام ســجادg  »َنْ ــر ام ــه تعبی ــن صــراط مســتقیم اســت و ب و مت

 یُْحــِی اأْلَْرَض بَْعــَد َمْوتِهــا َ ِ َعــزَّ َو َجــلَ  اْعلَُمــوا أَنَّ اهللَّ 1. کمــال الدیــن، ج2، ص668، ح13. »فِــی َقــْوِل اهللَّ
ُ َعــزَّ َو َجــلَّ بِالَْقائـِـِمf بَْعــَد َمْوتَِهــا، یَْعِنــی  بَِمْوتَِهــا ُکْفــَر أَْهلَِهــا َو الَْکافـِـُر َمیِّــٌت«. َقــاَل: یُْحِییَهــا اهللَّ



دوران حیـــــرت

214

امْلُْســَتِقیُم «؛1  لــذا وظیفــه مــا، هــم فانــی کــردن ابعــاد وجــودی خودمــان در امــام 
اســت، یعنــی بایــد عقــل و ادراک و احســاس و میــل؛ و هــم فانــی کــردن قــوای 
جســمی خــود در انســان برتــر، کــه عیــن صــراط مســتقیم اســت، می باشــد. بــه 
عبــارت دیگــر نبایــد هیــچ اســتقالل و انانّیتــی در برابــر آن هــا داشــته باشــیم، بلکــه 
ــا خصوصیــات و کمــاالت  بایــد ماننــد ســایه در مقابــل صاحــب ســایه باشــیم ت

الهــی را در مــا جلــوه دهنــد. 
ــع محــض  ــدارد و تاب ــک وجــود اســتقاللی ن ــه صاحــب ســایه ی ســایه نســبت ب
اســت، معّیــت و پیونــد مــا بــا ولــّی خــدا، کــه مجــرای نورانیــت کمــاالت اســت، 
ــه  ــات الهــی را داشــته باشــیم، کمــا این ک ــا آمادگــی تجلّی ــه باشــد ت ــد این گون بای

ــه هســتند. ــروردگار این گون ــه ذات مقــدس پ خــود آن هــا نســبت ب

تبعیت و اطاعت محض و ایجاد اتحاد روحی

تبعیــت و اطاعــت محــض و فانــی کــردن اراده و قوای نفس در اراده و خواســت 
معصــوم، اتحــاد و معّیــت روحــی و معنــوی ایجــاد می کنــد و بنــده را الیــق 
فیــض می کنــد. بــه فرمــوده امــام صــادقg، علــت این کــه ســلمان موفــق شــد 
ْهــَل  اْلَبْیــِت«، کــه نوعــی الحــاق و اتحــاد روحــی و معنــوی اســت، 

َ
ــا أ

َ
بــه مقــام »ِمّن

« ســلمان  ــَر امُلؤِمنــ�خ ــَوا أمی ــَواُه َه ــَل َه برســد ایــن بــود کــه زندگــی ســلمان »َجَع
میــل و خواســت خــودش را مطابــق بــا میــل و خواســت حضــرت امیــرg  کــرده 

بــود و از خــودش اســتقالل و انانّیتــی نداشــت. 
ایــن مقــام بــرای اصحــاب سیدالشــهداg ، کــه در کربــال بــا حضــرت بــه شــهادت 
رســیدند، هــم برقــرار اســت. لــذا در زیــارت عاشــورا خطــاب بــه آن هــا می گوییــم: 

ْت  ِبِفَناِئَك«؛2  
َ
ِتی  َحّل

َ
ْرَواِح  اّل

َ
اُم َعَلْیَك َو َعَلی ال »الّسَ

ســالم بــر جان هایی که در فنا و آســتانه تو حلــول کردند و آن چه داشــتند و 
نداشــتند را بر درگاه تو آوردند و آن را تقدیم کردند. 

یعنــی منّیــت و خودخواهــی در آن هــا نبــود، آن چــه در وجودشــان ظهــور کــرده 
گویــی 72 آینــه بــه تناســب ظرفیت هــا،  بــود، عشــق اباعبــداهللg بــود و 

اباعبــداهلل را نشــان می دادنــد. 

1. معانی األخبار، ص35، ح5.
2. کامل الزیارات، ص176، ح8.
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عین نور  ای  نور  دو  و  هفتاد  حسینجان  همچون  واحدی  و  است  واحد 
سام در  و  کــام  در  سبب شان  ــی گــفــت امــامزیــن  ــم و أمـ ــت ان ــی  ــأب ب

یــه و فانــی کــردن اراده و خواســت و احســاس و ســایر قــوا 
ّ
ایــن مقــام معّیــت ظل

در امــام، اتحــاد در دنیــا و آخــرت درســت می کنــد. 
ْنَعَم اهَّلُل َعَلْیِهْم...؛1 

َ
ذيَن أ

َ
ولِئَك َمَع اّل

ُ
ُسوَل َفأ َو َمْن ُیِطِع اهَّلَل َو الّرَ

مــردی از انصــار نــزد پیامبــر آمــد و عــرض کــرد: ای رســول خــدا! مــن طاقــت 
فــراق و جدایــی شــما را نــدارم. وقتــی داخــل منــزل خــود می شــوم و یــاد شــما 
می  افتــم، خانــه و شــغل خــود را تــرک کــرده و بــه نــزد شــما می آیــم تــا شــما را 

ــرم(.  ــم )و آرام بگی ببین
ــی علییــن هســتید و مــن از  ــه شــما در اعل ــه در آخــرت ک ــم ک ــی فکــر می کن وقت
شــما دورم، غــم تمــام وجــود مــرا می گیــرد، چــه بایــد بکنــم؟ در ایــن حــال 
ــَن   ــْم ِم ــَم اهَّلُل َعَلْیِه ْنَع

َ
ــَن أ ذي

َ
ــَع اّل ــَك َم ولِئ

ُ
ــوَل َفأ ُس ــِع اهَّلَل َو الّرَ ــْن ُیِط ــه َو َم آی

ولِئــَك َرفیقــًا؛2  نازل 
ُ
اِلــ�خَ َو َحُســَن أ ــَهداِء َو الّصَ

ُ
یقــ�خَ َو الّش ّدِ ــ�خَ َو الّصِ ِبّیِ

َ
الّن

شــد. رســول خــدا آن مــرد را طلبیــد و آیــه را بــرای او قرائــت کــرد و ایــن 
ــه او داد.3  بشــارت را ب

هم نشینی در آخرت به تناسب معّیت در دنیاست

البتــه ایــن معّیــت در آخــرت، بــه تناســب تســلیم و وفــا و تبعّیــت و معّیــت 
بــه زانــوی  کــه همــه در روز قیامــت زانــو  ایــن طــور نیســت   در دنیاســت و 
پیامبــرa و امیرالمؤمنیــنg نشســته باشــند. چــه بســا برخــی هــر چنــد صــد 
ســال یــک بــار میهمــان حضــرت امیــرg شــوند و برخــی دیگــر هــر روز و برخــی 

دیگــر همیشــه و هــر لحظــه.

ــود کــه خــدا  ــد ب ــد، در زمــره کســانی خواهن ــر اطاعــت کنن 1. نســاء، 69. »و کســانی کــه از خــدا و پیامب
ایشــان را گرامــی داشــته اســت«.

2. نساء، 69.، ]یعنی [ با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگان اند و آنان چه نیکو همدم هایی هستند«.
ــا  ِ! َم ــوَل اهللَّ ــا َرُس ــاَل: یَ a، َفَق ــیِّ ــی النَِّب َ ــاِر إِل ــَن األَنَْص ــٌل ِم ــاَء َرُج ــی )طوســی(، ص621، ح16. »َج 3. امال
ِّــی أَلَْدُخــُل َمْنِزلـِـی َفأَْذُکــُرَك، َفَأتـْـُرُك َضْیَعِتــی َو أُْقِبــُل َحتَّــی أَنُْظــَر إِلَْیــَك ُحّبــاً لـَـَك،  أَْســَتِطیُع فَِراَقــَك، َو إِن
ِ؟  ــا نَِبــیَّ اهللَّ ــَة َفُرفِْعــَت فِــی أَْعلَــی ِعلِّیِّیــَن، َفَکْیــَف لـِـی بـِـَك یَ ــَت الَْجنَّ ــْوُم الِْقَیاَمــِة َو أُْدِخلْ َفَذَکــْرُت إَِذا َکاَن یَ
ــَن َو  یِقی دِّ ــَن َو الصِّ ــَن النَِّبیِّی ــْم ِم ُ َعلَْیِه ــَم اهللَّ ــَن أَنَْع َِّذی ــَع ال ــَك  َم ــولَ  َفُأولِئ ُس َ  َو الرَّ ــعِ  اهللَّ ــْن یُِط ــتْ : »َو َم َفَنَزلَ
ــَرُه بَِذلـِـَك«. ــِه، َو بَشَّ ُجــَل، َفَقَرأََهــا َعلَْی a الرَّ الِِحیــَن َو َحُســَن أُولِئــَك َرفِیقــاً«، َفَدَعــا النَِّبــیُّ ــَهداءِ َو الصَّ الشُّ
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تو در بهشت جلوی من هستی

در روز عاشــورا ســعید بــن عبــداهلل حنفــی هنــگام نمــاز جلــوی امــامg ایســتاد و 
تیرهــا را بــه جــان خریــد تــا تیــری بــه امــام اصابــت نکنــد، یعنــی خــود را ســپر امام 

قــرار داد و در نهایــت بــر زمیــن افتــاد. 
ــَن  ــا اْب لحظــات آخــر کــه ســرش روی زانــوی حضــرت بــود، از ایشــان پرســید: »َی
کــردم؟  کــردم و بــه وظیفــه خــودم عمــل   َوَفْیــُت؟«؛ آیــا وفــا 

َ
َرُســوِل اهَّلِل! أ

ــِة« ؛1  آری، تــو زودتــر از مــن وارد 
َ
ّن َماِمــی  ِفــی  اْلجَ

َ
ْنــَت  أ

َ
حضــرت فرمودنــد: »َنَعــْم، أ

بهشــت می شــوی، تــو در بهشــت جلــوی مــن هســتی، یعنــی بیــن مــن و تــو در 
بهشــت حجابــی نیســت و دایــم در معّیــت مــن هســتی.

ایــن یعنــی باالتریــن مقامــی کــه یــک انســاِن غیرمعصــوم می توانــد بــه آن دســت 
پیــدا کنــد، اتحــاد و لحــوق روحــی و معنــوی کــه بــا ولــّی اعظــم خــدا پیــدا کنــد و 
 از دســتگیری های او در عوالــم 

ً
مثــل ســایه همیشــه و همــه جــا بــا او باشــد و تبعــا

مختلــف بهره منــد گــردد. 

والیت و امامت معصومg تنها راه قرب و طهارت

رشــد  راه  تنهــا   gمعصــوم والیــت  و  امامــت  کــه  شــد  معلــوم  این جــا  تــا 
اســتعدادها و رســیدن بــه کمــاالت و تقــّرب بــه خداســت و بــرای نورانــی شــدن و 
دریافــت صفــات و اســما نورانــی حضــرت حــق، هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد. 

مرحوم فیض کاشانی در »محجة البیضاء« نقل کرده است: 
ابلیــس بــا حضــرت موســیg مالقــات کــرد و گفــت: یــا موســی! خداونــد شــما 
ــم کــرد. مــن هــم از مخلوقــات 

ّ
را بــه رســالت خویــش انتخــاب کــرد و بــا شــما تکل

خــدا هســتم، مرتکــب گناهــی شــده ام و می خواهــم توبــه کنــم، مرا نــزد خداوند 
شــفاعت کن. 

ــد عرضــه داشــت.  ــه خداون ــن درخواســت شــیطان را ب حضــرت موســیg ای
را  توبــه اش  کنــد،  ســجده   gآدم قبــر  بــر  او  اگــر  فرمــود:  متعــال  خداونــد 
گنــاه، خــروج از والیــت حــق اســت و حقیقــت توبــه  کــه  می پذیــرم؛ چــرا 
برگشــت بــه والیــت حــق، لــذا جبــران گنــاه ابلیــس کــه اســتکبار ورزیــد و بــرای 

1. لهوف، ص108.
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ولــّی خــدا خضــوع و ســجده نکــرد، خضــوع و ســجده بــر قبــر آدم قــرار داده شــد. 
حضــرت موســیg همیــن را بــه ابلیــس فرمــود. او غضــب کــرد و متکبرانــه 

گفــت: مــن بــر خــود آدم ســجده نکــردم، بــر قبــر او ســجده کنــم؟1 
علــت این کــه خداونــد توبــه ابلیــس را تمکیــن و خضــوع نســبت بــه ولــّی خــدا قــرار 
داد؛ چــون تنهــا راه قــرب بــه خــدا و پــاک شــدن همین اســت و راه دیگری نیســت. 

در قسمتی از زیارت جامعه کبیره می خوانیم: 
ــی  َمــَن  َعَلْیَنــا 

َ
ْنــَوارًا َفَجَعَلُکــْم  ِبَعْرِشــِه  ُمْحِدِقــ�خَ  َحّت

َ
»َخَلَقُکــُم  اهَّلُل  أ

ْن ُتْرَفــَع َو ُیْذَکــَر ِفیَها اْســُمُه  
َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
ِبُکــْم، َفَجَعَلُکــْم  ِفــی ُبُیــوٍت أ

َنــا ِبــِه ِمــْن َوالَیِتُکــْم، ِطیبــًا  َو َجَعــَل َصَلَواِتَنــا َعَلْیُکــْم، َو َمــا َخّصَ
ــاَرًة ِلُذُنوِبَنــا«؛2  

َ
ْنُفِســَنا َو َتْزِکَیــًة َلَنــا َو َکّف

َ
ْلِقَنــا َو َطَهــاَرًة ل ِلخَ

خداونــد شــما اهل بیــتb را انــواری )در عالــم انــوار( قــرار داد کــه اطراف 
ــان های  ــا )انس ــر م ــد ب ــه خداون ــا اين ک ــد ت ــواف می کردی ــی ط ــرش ال ع
خاکــی و زمینــی( بــه واســطه شــما مّنــت گذاشــت و شــما را در خانه هايی 
)جســمانی و مــادی( در نشــئه دنیــا قــرار داد، کــه اجــازه بــاال رفــ�خ و ذکــر 
اســمش را در آن خانه هــا داده اســت، )و هیــچ کجــای دیگــر روح انســان 
بــاال نمــی رود و ذکــر اســم خــدا در آن نمی شــود( آن گاه صلــوات مــا و 
والیــت شــما را زمینــه پاکــِی سرشــت و طهــارت روح و رشــد و کمــال مــا و 

جبــران گناهــان و خطاهای مــان قــرار داد.

گریه رسیدیم به هر جا رسیدیم، با توسل و 

خــدا شــیخ جعفــر آقــا مجتهــدی را رحمــت کنــد کــه می فرمــود: مــا بــه هــر کجــا 
 ســید الشــهداg رســیدیم. 

ً
رســیدیم، بــا توســل و اشــک بــر معصومیــن؛ خصوصــا

شیوه جنات تجری تحتها األنهار داشتچشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

1. محّجة البیضاء، ج5، ص59.
2. من ال یحضره الفقیه، ج2، ص613، ح3213.
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چرا مستقیم از خدا نگیریم؟

ممکــن اســت کســی ایــن شــبهه  را مطــرح کنــد  کــه چــرا بــرای دریافــت کمــاالت و 
صفــات و اســمای الهــی نیــاز بــه وســاطت معصــوم داریــم؟ چــرا تنهــا راه قــرب و 
وصــل بــه خــدا اتصــال بــه ولــّی خداســت؟ مگــر خداونــد متعــال عاجــز  از  ایــن 
ــا مســتقیم تحــت تربیــت  ــه مــا برســاند؟ ی اســت کــه فیــض خــود را مســتقیم ب

خداونــد قــرار بگیریــم؟
در جــواب بایــد گفــت: خــدا بــرای دادن فیــض و کمــاالت بــه مــا عاجــز نیســت، 
بلکــه مــا در گرفتــن مســتقیم آن هــا از خــدا عاجزیــم. وجــود ضعیــف، تــوان 
دریافــت مســتقیم فیــض از واجــب الوجــود که کمــال بی نهایت اســت، را ندارد. 
بــرای درک بهتــر مطلــب مثالــی بزنیــم، بــرق بــا ولتــاژ بســیار قــوی کــه نمی توانــد 
کنــد.  مســتقیم وارد شــبکه های خانگــی شــود و المپ هــای منــازل را روشــن 
بــرق نیــروگاه اگــر مســتقیم وارد همیــن المپ هــا شــود، آن هــا را می ســوزاند، 
بایــد از طریــق ترانس هایــی کــه بــر ســر راه قــرار داده می شــود، متناســب بــا 
ظرفیت هــای شــبکه های خانگــی و در ســطح پایین تــری توزیــع شــود. در واقــع 
ترانــس واســطه ای اســت کــه بــرق فشــار قــوی را بــه تناســب ظرفیت هــای پاییــن  

بیــن آن هــا توزیــع کنــد. 
حــال مــا هــم ظرفیــت وجودمــان بــه گونــه ای اســت کــه تــوان دریافــت مســتقیم 
ــم خــدا را  ــوان گیرندگــی وحــی و عل ــه ت ــم، همــان طــور ک فیــض الهــی را نداری
نداریــم و بــرای ایــن امــر نیــاز بــه پیامبــران و رســوالن الهــی داریــم، کــه وحــی را 
دریافــت کننــد و بــه مــا برســانند. آن هــا نیــز گاه در دریافــت مســتقیم تجلّیــات 

الهــی دچــار بی هوشــی می شــدند. 
دربــاره پیامبــر اکــرمa دارد کــه گاه خداونــد بی واســطه بــر او جلــوه می کــرد، 
دچــار غشــوه می شــدند. وقتــی از امــام صــادقg دربــاره ایــن مدهوشــی پیامبــر 

ســؤال شــد، فرمودنــد: 
ی  اهَّلُل  َلُه«؛1 

َ
ّل َحٌد، َذاَك  ِإَذا َتجَ

َ
»َذِلَك ِإَذا َلْم َیُکْن َبْیَنُه َو َبْ�خَ اهَّلِل أ

کنــد خــود مســتقیم می توانــد از خداونــد چیــزی را بــدون  گمــان  کســی  اگــر 

gِ: ُجِعلـْـُت  1. بحــار األنــوار، ج18، ص256، ح6. »َعــْن ُعَبْیــِد بـْـِن ُزَراَرَة َعــْن أَبِیــِه َقــاَل: ُقلـْـُت ألَبـِـی َعْبــِد اهللَّ
6ِ إَِذا نـَـَزَل َعلَْیــِه الَْوْحــُی؟ َقــاَل َفَقــاَل: َذلـِـَك إَِذا لـَـْم یَُکــْن بَْیَنــُه  َِّتــی َکانـَـْت تُِصیــُب َرُســوَل اهللَّ فـِـَداَك! الَْغْشــَیُة ال

ــُع«. ُة یـَـا ُزَراَرُة َو أَْقَبــَل یََتَخشَّ ُ  لـَـُه َقــاَل ثـُـمَّ َقــاَل: تِلـْـَك النُُّبــوَّ ِ أََحــٌد َذاَك  إَِذا تََجلَّــی  اهللَّ َو بَْیــَن اهللَّ
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وســاطت معصــوم و ولــّی حــق بگیــرد، دچــار همــان خیاالتــی شــده کــه شــیطان 
ــه  ــر آدم، ب ــدون خضــوع و ســجده ب ــه آن دچــار شــد و خواســت مســتقیم و ب ب
ــی داشــته باشــد و فقــط رجــم و طــرد از درگاه  خــدا برســد و از او دریافت های

قــرب نصیبــش  شــد. 

wکالم مرحوم آیت اهَّلل سید احمد خوانساری

خــدا آیــت اهلل مجتهــدی تهرانــیw را رحمــت کنــد که می فرمود: یک بــار از مرجع 
عالی قــدر حضــرت آیــت اهلل ســید احمــد خوانســاریw ســؤال کــردم: آقــا! مــا کــه 
حــرم امــام رضــاg یــا دیگــر معصومیــنb می رویــم، چه طــور خــدا را بخوانیــم و 
حاجــت بخواهیــم؟ آیــا بگوییــم خدایــا بــه حــق امــام رضــاg فــالن حاجت مــن را 
بــده یــا خطــاب بــه امــام رضــاg کنیــم و بگوییــم یــا امام رضــا! فالن حاجت مــن را 

بــده، )مثــاًل مریضــم را شــفا بــده یــا فــالن گــره از کارم را بــاز کــن(؟ 
آیــت اهلل خوانســاریw فرمودنــد: هــر دو خــوب اســت، ولــی ایــن دومــی بهتــر 
اســت کــه از معصــومb بخواهیــم کــه از خــدا بخواهــد حاجات مــان را بدهــد. 
گاه ســر قبــر خوبانــی مثــل عالمــه  بعــد ایشــان فرمودنــد: بلکــه بهتــر اســت 
طبرســی، کــه در اطــراف حــرم امــام رضــاg مدفــون هســتند، برویــم و از او 
ــان را بدهــد.  ــد متعــال حاجت م ــه خداون ــا از حضــرت بخواهــد ک ــم ت بخواهی
کنیــم. گاه واســطه های پایین تــر چــون  بــه عبــارت دیگــر واســطه ها را بیشــتر 
ــا  ــه م ــر ب ــر اســت، زودت ــا نزدیک ت ــا م ســنخیت وجــودی و درجــه روحی شــان ب

کار را راه می اندازنــد.  وصــل می شــوند و 

گاهی اهل بیتb توسط زیردستان حاجات را می دهند

مرحــوم آیــت اهلل شــیخ محمدتقــی آملــی  )بنابر نقل شــاگرد برجســته اش آیت اهلل 
حســن زاده آملــی( می فرمــود: مــن گاهــی کــه حــرم امــام رضــاg مــی روم و 
 gحاجتــی را کــه می خواهــم  نمی گیــرم، در تهــران حــرم حضــرت عبدالعظیــم

مــی روم و بــه واســطه ایشــان حاجتــم را می گیــرم. 
البتــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه امــام رضــاg از دادن ناتــوان اســت، بلکــه گاه 
بــه علــل و مصالحــی، بــه زیردستان شــان، یعنــی امام زاده هــا یــا قبــور اولیــای 
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الهــی واگــذار می کننــد، آن هــا هــم احیــا شــوند کاری شــبیه کار حضــرت ســلیمان، 
کــه در ســوره نمــل داســتانش نقــل شــده اســت، می کننــد. 

حضــرت ســلیمان خــودش مســتقیم تخــت را از ســرزمین ســبأ در یمــن، بــه 
ــا  ــاورد، بلکــه توســط زیردســت و شــاگرد خــودش آصــف بــن برخی فلســطین نی

کــرد.  کار را  ایــن 
ــّدَ  ْن َیْرَت

َ
ــِه َقْبــَل أ ــا آتیــَك ِب َن

َ
ــَدُه ِعْلــٌم ِمــَن اْلِکتــاِب أ ــذی ِعْن

َ
قــاَل اّل

ــَک؛1 ــَك َطْرُف ِإَلْی
 کســی کــه نــزد او دانشــی از کتــاب ]الهــی [ بــود، گفــت: مــن آن را پیــش 

از آن کــه چشــم خــود را بــر هــم زنــی، برایــت مــی آورم.
بــا این کــه آصــف بــن برخیــا شــاگرد ســلیمان اســت و خــود حضــرت ســلیمان 
پیامبــر زمــان و حجــت بــر همــه بــود، ولــی آوردن تخــت در شــأن او نیســت و آن 

را بــه زیردســت خــود واگــذار کــرد. 
گاهــی اهل بیــتb هــم توســط واســطه های نورانــی از صلحــا و خوبــان فیــض 

را می رســانند.

نظام فیض رسانی بر اساس مراتب وجود

بــه هــر حــال نظــام سلســله مراتــب در موجــودات عالــم اقتضــا می کنــد کــه اولیــن 
مخلــوق کــه در رتبــه وجــودی از همــه کامل تــر و برتــر اســت، کــه همــان خلیفــة 
اهلل و حجــت حــق و نــور محمــدی اســت، ابتــدا کمــاالت و فیوضــات الهــی را از 
حضــرت حــق دریافــت  کنــد و بــه موجــودات و مخلوقــات عالــم وجود به تناســب 
ظرفیت هــا  برســاند؛ زیــرا مخلوقــات، رشــد، کمــال، فیــض و جلــوات الهــی را فقــط 

از همیــن طریــق دریافــت می نماینــد و هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد. 
َعِل اهَّلُل َلُه ُنورًا َفما َلُه ِمْن ُنوٍر...؛2 َو َمْن َلْم َیجْ

واهد بود. و خدا به هر کس نورى نداده باشد، او را هیچ نورى ]نیاز[ نخ

1. نمل، 40.
2. نور، 40.
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تقسیم کننده رحمت در عالم

دلیــل این کــه بــه پیامبــر اکــرمa، ابوالقاســم )صاحــب قســمت، کــه کار تقســیم 
را بــه عهــده دارد( گفتــه می شــود، همیــن اســت. کنیــه ابوالقاســم در معــراج بــه 
پیامبــر گرامــی داده شــد. در روایــت آمــده اســت وقتــی پیامبــرa از معــراج و 
مقــام خطــاب مســتقیم بــا حضــرت حــق تنــّزل کردنــد، جبرئیــل عــرض کــرد: یــا 

رســول اهلل! بیــن شــما و خداونــد چــه گذشــت؟ 
پیامبــرa گفتگویــی را کــه بیــن خــود و حضــرت حــق انجام شــد را بــه جبرئیل، 

امیــن وحــی فرمودنــد و بعــد گفتند: 
خداوند مرا ابوالقاسم خطاب کرد و فرمود: 

َبا اْلَقاِسِم ! اْمِض  َهاِدیًا«؛ 
َ
»َیا أ

( بــرو، در حالــی کــه هــم هدایــت کننــده  ای ابوالقاســم! )بــه عالــم پايــ�خ
و هــم هدایــت شــده هســتی! 

جبرئیــل عــرض کــرد: یــا رســول اهلل! از خداونــد نپرســیدید چــرا شــما را ابوالقاســم 
کنیــه را بــه شــما داد؟ پیامبــرa فرمودنــد: عظمــت و  کــرد و ایــن  خطــاب 
جاللــت حضــرت حــق مانــع از ایــن شــد کــه ایــن ســؤال را بپرســم. همــان وقــت 

خطــاب رســید: 
ــی  ــَة ِمّنِ ْحَم ــُم الّرَ ــَك َتْقِس

َ
ّن

َ
ــِم، ل ــا اْلَقاِس َب

َ
ــَك  أ ْیُت

َ
ــا َکّن َم

َ
ــُد! ِإّن ْحَم

َ
ــا أ »َی

ــِة«؛ ــْوَم اْلِقَیاَم ــاِدی َي ــْ�خَ ِعَب َب
ای احمــد! بــه تــو ابوالقاســم گفتیــم؛ چــرا کــه روز قیامــت تقســیم کننــده 

رحمــت )و عنایــت حــق( بــ�خ بندگانــم هســتی.1

درجات مؤمنان براساس درجات پیوند با ولّی خدا

اگــر تنهــا راه رشــد و قــرب بــه حضــرت حــق، پیونــد و معّیــت بــا خلیفــه الهــی و 
ولــّی خداســت، درجه بنــدی انســان ها در کمــاالت و قــرب نیــز بــر اســاس همیــن 
معّیــت و همراهــی و تســلیم و وفــای بــه او تعریــف می گــردد. حتــی انبیــای الهی 
ــی العــزم و  ــا جــزو اول ــد و برخــی از انبی ــدی می گردن ــن اســاس درجه بن ــر همی ب

برخــی پایین تــر قــرار می گیرنــد. 

1. بحار األنوار، ج18، ص314، ح26.
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ــْد  در برخــی کتــب روايــی و نیــز تفاســیر روايــی مــا ذيــل آیــه َو َلَق
ــُه َعْزمــًا؛1  ــْد َل ــْم َنجِ ــُل َفَنِســَی َو َل ــْن َقْب ــی  آَدَم ِم ــا ِإل َعِهْدن

و پیــش از ايــن از آدم عهــد و میثــاق گرفتــه بودیــم، امــا او فرامــوش کــرد 
و عــزم اســتواری بــرای او نیافتیــم.

روایتــی از جابــر بــن یزیــد ُجعفــی آمــده کــه ناظــر بــه معنــای باطنــی ایــن آیــه و 
تأویــل آن از کالم امــام باقــرg می باشــد، ایــن کــه: 

ــِة ِمــْن  َبْعــِدِه ، َفَتــَرَك  َو َلــْم  َیُکــْن  َلــُه   ِئّمَ
َ
ــٍد َو ال »َعِهْدَنــا ِإَلْیــِه  ِفــی  ُمَحّمَ

ــُه َعِهــَد 
َ
ّن

َ
ْوِلــی اْلَعــْزِم؛ ل

ُ
وُلــو اْلَعــْزِم أ

ُ
َی أ َمــا ُســّمِ

َ
ُهــْم  َهَکــَذا، َو ِإّن

َ
ّن

َ
َعــْزٌم  أ

ْجَمــَع 
َ
ْهــِدّیِ َو ِســیَرِتِه َو أ ْوِصَیــاِء ِمــْن َبْعــِدِه َو امْلَ

َ
ــٍد َو ال ِإَلْیِهــْم ِفــی ُمَحّمَ

ّنَ َذِلــَك َکَذِلــَك َو اإِلْقــَراِر ِبــِه«؛2
َ
َعْزُمُهــْم َعَلــی أ

بــا آدم عهــد  خــدای متعــال دربــاره محمــدa و امامــان از فرزندانــش 
تــرک گفــت و عزمــی دربــاره آن  را  بــود؛ و او آن عهــد  و میثاقــی بســته 
والیــت  عهــد  ايــن  در  الزم  ســبقت  و  ســرعت  )و  نــداد  نشــان  خــود  از 
اولــی  انبیــای  اگــر  اصــواًل  و  نداشــت(؛  را  معصــوم  وصــّی  آخريــن  تــا 
 العــزم را اولــی العــزم نامیدنــد بــرای ايــن بــود کــه خــدا بــا آنــان دربــاره 
محمــدa و اوصیــای بعــد از او؛ و مهــدیf و ســیرت او بــا ایشــان عهــده 
بســت و هــم عزم شــان )بــه ســرعت و ســبقت بــر همــه بــر ايــن عهــد( جمــع 

شــد و بــدان اقــرار نمودنــد. 
ــه جهــت  ــی العــزم نمی رســد ب ــای اول ــه درجــه انبی ــه حضــرت آدمg ب ــن ک ای
لحظــه ای درنــگ و تأمــل در اقــرار بــه والیــت معصومیــنc تــا حضــرت مهــدی

g و عــدم ســرعت و ســبقت بــر آن تعلیــل می گــردد. بــر خــالف پیامبــری چــون 
ابراهیــمg کــه بــه محــض درک مقــام والیــت چهــارده معصــوم و شــیعیان آن، 

درخواســت کــرد از شــیعیان آنــان باشــد. 
ْبراهیــَم؛3 نقــل شــده کــه  از امــام صــادقg  در ذیــل آیــه َو ِإّنَ ِمــْن شــیَعِتِه إَلِ

فرمودند: 
از  را خلــق کــرد، حجــاب   gابراهیــم وقتــی خــدای متعــال حضــرت 

1. طه، 115.
2. کافــی، ج1، ص416، ح22 و علــل الشــرائع، ج1، ص122 و البرهــان، ج3، ص780، ح7056 و نــور الثقلیــن، 

ج3، ص400، ح149.
3. صافات، 83.
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دیــدگان او برداشــت و او نــوری را در کنــار عــرش دیــد. از خــدا پرســید: 
نــور محمدa،برگزیــده  ايــن  او گفتــه شــد:  بــه  نــور چیســت؟  ايــن 
دوبــاره  و  دیــد  پیامبــر  نــور  کنــار  در  دیگــری  نــور  اســت.  مــن  خلــق 
بــن   علــی  نــور  هــم  آن  شــد:  گفتــه  او  بــه  چیســت؟  نــور  ايــن   پرســید: 
ابی طالــبg، یاری گــر ديــن مــن اســت. در کنــار ايــن نــور ســه نــور 
 hدیگــر دیــد و از آن هــا هــم پرســید. بــه او گفتــه شــد: ايــن نــور فاطمــه

اســت کــه بــ�خ محــّب خویــش و آتــش جهنــم جدايــی می انــدازد و دو نــور 
ــد.  ــدان اوین دیگــر حســن و حســ�خ c فرزن

ــه نــور دیگــری کــه گرداگــرد ایشــان  حضــرت ابراهیــمg گفــت: ُن
می بینــم، چیســت؟ گفتــه شــد: ای ابراهیــمg! آن هــا ائمــه از فرزنــدان 
، فرزنــدش  علــی و فاطمــه c هســتند کــه عبارت انــد از: علــی بــن حســ�خ
محمــد، فرزنــدش جعفــر، فرزنــدش موســی، فرزنــدش علــی، فرزنــدش 
محمــد، فرزنــدش علــی، فرزنــدش حســن و فرزندش مهــدی:. باز گفت: 
ســرورم نورهــای زیــادی را می بینــم کــه دور آن هــا حلقــه زده انــد کــه فقــط 
خــودت تعــداد آن هــا را می دانــی. گفتــه شــد: ای ابراهیــم! آن هــا شــیعیان 

علــی بــن ابی طالــب هســتند.1 
حضــرت ابراهیــم وقتــی مقــام نــوری اهل بیــتb و شــیعیان آن هــا را می بینــد، 
«؛ خدایــا! مــرا از  ْؤِمِنــ�خَ ِمیــِر امْلُ

َ
ُهــّمَ اْجَعْلِنــی ِمــْن ِشــیَعِة أ

َ
درخواســت می کنــد »الّل

شــیعیان امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی طالــبg قــرار ده و خداونــد ایــن دعــای 
ْبراهیــَم؛ و بی گمــان ابراهیــم از  او را مســتجاب کــرد و آیــه َو ِإّنَ ِمــْن شــیَعِتِه إَلِ

شــیعیان و پیــروان اوســت، ناظــر بــه همیــن موضــوع اســت. 

ــَر  ــِرهِ، َفَنَظ ــْن بََص ــُه َع َ ــَف ل ــَم َکَش ــَق إِبَْراِهی ــا َخلَ ــْبَحانَُه لَمَّ َ ُس ــوار، ج82، ص80، ح20. »إِنَّ اهللَّ ــار األن 1. بح
ــٍدa َصْفَوتـِـی ِمــْن  َفــَرأَی نـُـوراً إِلـَـی َجْنــِب الَْعــْرِش، َفَقــاَل: إِلَِهــی! َمــا َهــَذا النُّــوُر؟ َفِقیــَل لـَـُه: َهــَذا نـُـوُر ُمَحمَّ
 gَخلِْقــی َو َرأَی نـُـوراً إِلـَـی َجْنِبــِه، َفَقــاَل: إِلَِهــی! َو َمــا َهــَذا النُّــوُر؟ َفِقیــَل لـَـُه: َهــَذا نـُـوُر َعلـِـیِّ بـْـِن أَبـِـی َطالـِـٍب
نَاِصــِر ِدیِنــی، َو َرأَی إِلـَـی َجْنِبِهــْم ثاَلثـَـَة أَنـْـَواٍر، َفَقــاَل: إِلَِهــی! َو َمــا َهــِذهِ األَنـْـَواُر؟ َفِقیــَل لـَـُه: َهــَذا نـُـوُر َفاِطَمــَة، 
َفَطَمــْت ُمِحبِّیَهــا ِمــَن النَّــارِ َو نـُـوُر َولََدیَْهــا الَْحَســِن َو الُْحَســْیِن:،  َفَقــاَل: إِلَِهــی! َو أََری تِْســَعَة أَنـْـَوارٍ َقــْد أَْحَدُقــوا 
ــُة ِمــْن ُولـْـِد َعلـِـیٍّ َو َفاِطَمــَة، َفَقــاَل إِبَْراِهیــُم: إِلَِهــی! بَِحــقِّ َهــُؤالءِ الَْخْمَســِة  بِِهــْم، قِیــَل: یـَـا إِبَْراِهیــُم! َهــُؤالءِ األَئِمَّ
ــٌد َو ابُْنــُه َجْعَفــٌر َو ابُْنــُه  لُُهــْم َعلـِـیُّ بـْـُن الُْحَســْیِن َو ابُْنــُه ُمَحمَّ ْفَتِنــی ِمــَن التِّْســَعة، قِیــَل: یـَـا إِبَْراِهیــُم! أَوَّ إاِلَّ َعرَّ

ــُة الَْقائـِـُم ابُْنــُه،  ــٌد َو ابُْنــُه َعلـِـیٌّ َو ابُْنــُه الَْحَســُن َو الُْحجَّ ُموَســی َو ابُْنــُه َعلـِـیٌّ َو ابُْنــُه ُمَحمَّ
َفَقــاَل إِبَْراِهیــُم: إِلَِهــی َو َســیِِّدی! أََری أَنـْـَواراً َقــْد أَْحَدُقــوا بِِهــْم ال یُْحِصــی َعَدَدُهــْم إاِلَّ أَنـْـَت، قِیــَل: یـَـا إِبَْراِهیــُم! 

»gَهــُؤالءِ ِشــیَعُتُهْم ِشــیَعُة أَِمیــِر الُْمْؤِمِنیــَن َعلـِـیِّ بـْـِن أَبـِـی َطالـِـٍب



دوران حیـــــرت

224

سختی تحمل والیت و معّیت با اولیای الهی

بی شــک تحمــل امــر والیــت و معّیــت و همراهــی بــا ولــّی خــدا؛ به خصــوص در 
شــبهات و فتنه هــا، کار هــر کســی نیســت و دشــواری خــاص خــود را دارد کــه در 
جــای خــود بــه آن  خواهیــم پرداخــت و شــاید یکــی از معانــی روایــت ذیــل کــه 

از امــام محمــد باقــرg نقــل شــده اســت، همیــن باشــد. حضــرت فرمودنــد: 
ــّیٌ  ْو َنِب

َ
ٌب، أ ــّرَ ــٌك ُمَق  َمَل

َ
ــُه ِإاّل َتِمُل ــَتْصَعٌب، ال َیْ ــٌب ُمْس ــا َصْع ْمَرَن

َ
»ِإّنَ أ

ْو َعْبــٌد ُمْؤِمــٌن اْمَتَحــَن اهَّلُل َقْلَبــُه ِلإِلیَمــان...« ؛1 
َ
ــٌل، أ ُمْرَس

امر والیت ما بســیار سخت است، که جز ملك مقّرب یا پیامبر مرسل و یا عبدی 
که خداوند در کوره های امتحان او را آزموده باشــّد کسی آن را تحمل نمی کند.

همراهــی بــا اهل بیــتb در همــه لحظــات و حــاالت و تســلیم و تصدیــق آن ها، 
مســتلزم خلــوص و صفــای قلــب و ذات انســان و پــا گــذاردن بــر نفــس و هواهــای 

نفســانی می باشــد، کــه از هــر کســی برنمی آیــد.
ــق بــه ولــّی خــدا در دلــش شــدت و اولویــت پیــدا 

ّ
قاتــی غیــر از تعل

ّ
اگــر کســی تعل

کنــد، همیــن او را ســر دو راهی هــا از معّیــت و همراهــی بــا ولــّی خــدا بــاز مــی دارد. 
ْزواُجُکــْم َو 

َ
ْبناُؤُکــْم َو ِإْخواُنُکــْم َو أ

َ
ُقــْل ِإْن کاَن آباُؤُکــْم َو أ

َکســاَدها  َشــْوَن  َتخْ ــاَرٌة  ِتج َو  اْقَتَرْفُتُموهــا  ْمــواٌل 
َ
أ َو  َعشــیَرُتُکْم 

ِجهــاٍد  َو  َرُســوِلِه  َو  اهَّلِل  ِمــَن  ِإَلْیُکــْم  َحــّبَ 
َ
أ َتْرَضْوَنهــا  َمســاِکُن  َو 

ْمــِرِه َو اهَّلُل ال َيْهــِدی اْلَقــْوَم 
َ
ِتــَی اهَّلُل ِبأ

ْ
ــی َیأ

َ
ُصــوا َحّت فــی  َســبیِلِه َفَتَرّبَ

؛2  اْلفاِســق�خَ
بگــو اگــر پــدران و فرزنــدان و بــرادران و همســران و خانــدان شــما و 
ارتــی کــه از کســاد شــدن آن بیــم  ثروت هايــی کــه جمــع کرده ایــد و تج
داریــد و خانه هايــی کــه بــه آن هــا دل خــوش کرده ایــد، نــزد شــما از خــدا 
و رســول او و جهــاد در راه او محبوب تــر باشــد، پــس منتظــر امــر و فرمــان 

)قهــر( الــی باشــید.
کــه در راه جانــان، هنــوز دغدغه هــای دنیایــی نگرانــش  کســی  قــرار نیســت 

می کنــد، از مالزمــان و خّصیصیــن زمــان غیبــت امــام عصــرf باشــد.

1. کافی، جلد1، ص 402.
2. توبه، 24.
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جلس��ه نه��م:  پیوند با امام

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه شو هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را
کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو

چکیده

یکــی از مهم تریــن اهــداف شــیطان، فاصلــه انداختــن بیــن اهــل ایمــان بــا ولــِی 
امرشــان اســت.

تنهــا راه رشــد اســتعداد نیــز والیت پذیــری از امــام بــر حــق اســت. وقــت انســان بــه 
ایــن مرتبــه رســید، هماننــد ســلمان، میــل و خواســت خــود را میــل و خواســت امــام 

خویــش قــرار می دهــد و یــا بــه مقــام و جایــگاه شــهدای کربــال می رســد.
بــرای بــرآورده شــدن حاجــات و رفــع مشــکالت می تــوان امــام بــر حــق را واســطه 
بیــن خــود و خــدای خــود قــرار داد؛ زیــرا امــام جایــگاه و اعتبار خاصی نزد خــدا دارد.
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وضه: جلســه نهم ر

روضه

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َنِبّیِ اهَّلِل  َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل الّسَ َالّسَ

َاُم َعَلْیِک َیا ِبْنَت َحِبیِب اهَّلِل الّسَ

امیرالمؤمنیــنg می فرمــود کــه مــن وقتــی بــه خانــه می آمــدم هــر موقــع زهــرا را می دیــدم 

»و لقــد کنــت انظــر الیهــا فتنکشــف عنــی المــوم واالحــزان« هــّم و غــم 

 را از دل مــن برمی داشــت. تــا وقتــی زهــرای اطهــر بــود غمخــوار علــی بــود، امــا دیگــر 

امیرالمؤمنیــنg خیلــی تنهــا شــد، تــا وقتــی زهــراh بــود، آن ســر بــه چــاه گذاشــتن ها و 

در نخلســتان رفتن هــا نبــود، تــا وقتــی زهرایــش بــود ســنگ صبــور او زهرایــش بــود. 

السام علیک یا اصبر الصابرين. 

امیرالمؤمنیــنg کنــار حضــرت زهراhچنــد دعــا کــرد، ایــن را مرحــوم صــدوق در خصال 

از امــام باقــرg نقــل کــرده اســت؛ امــام باقــرg فرمــود: »لمــا ماتــت فاطمــةh« وقتــی 

 gامیرالمؤمنیــن » مــادر مــا حضــرت زهــراءh از دنیــا رفــت »قــام علیهــا امیراملؤمنــ�خ

ایســتاد کنــار پیکــر او، دســت هایش را بــه دعــا بلنــد کــرد »اللهــم إّنــی راٍض عــن ابنــة 

نبیــک« خدایــا مــن راضــی هســتم از دختــر پیغمبــرت. 

حضــرت زهــرا معصومــه بــود، امــا بــا ایــن وجود همیشــه می خواســت دل امیرالمؤمنین را 

بــه دســت بیــاورد، کســب رضایــت امیرالمؤمنین کند. 

ــا تنهــا شــد  ــه خــدا عــرض کرد:»اللهــم إّنهــا قــد اوحشــت فآنســها« خدای حضــرت ب

ــو انیــس او بــاش. »اللهــم إّنهــا قــد هجــرت  ــا او تنهــا شــد ت ــو همــدم او بــاش. خدای ت

َفِصلهــا« خدایــا او بچه هایــش را تــرک کــرد، هجــرت کــرد، دور شــد از فرزندانــش، ایــن 

دوری و هجــرت و جدایــی او را بــه وصــل و پیونــد بــا خــودت تبدیــل کــن. »اللهــم إّنهــا 

قــد ظلمــت« خدایــا مظلــوم شــد، خیلــی بــه او ظلم کردنــد، »فاحکم لا« تــو دادرس 

« کــه  او بــاش، تــو دادخــواه او بــاش، تــو داد او را بســتان. »و انــت خیــر الاکمــ�خ

تــو بهتریــن دادســتان و دادخــواه هســتی. چــه ظلمــی بــه حضــرت زهــراh شــده بــود، 

فقــط غصــب فــدک کــه نبــود، ظلمــی کــه بــه حضــرت زهــرا شــده بــود را در زیارتنامــه اش 
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خوانده ایــد: »املغصوبــة حقهــا، املمنوعــة ارثهــا، املکســور ضلعهــا« پهلویــش 

شکســت، »املقتــول ولدهــا« بچــه اش را کــه از دســت داد، محســن او ســقط شــد. 
المســماری خــبر  أدری  ــراریولــــست  ــ ــة األس ــزان ــا خ ــدره ــل ص س

بود  اســرار  گنجینه  معرفت  کز  بودسینه ای  دیــوار  و  در  آن  فشار  ســزاوار  کی 

hالسالم علیک ایتهاالصدیقة الشهیده فاطمه الزهراء
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تحکیم پیوندهای مقدس
ی و تبّری شرط پیوند با امام

ّ
تول

در جلســه قبــل بیــان شــد امامــت و والیــت معصــوم یــک راه در بیــن راه های قرب 
و وصــل بــه خداونــد متعــال نیســت، بلکــه تنهــا راه اســت و هــر راه دیگــری غیــر آن 
بی راهــه اســت و ثمــری جــز ضاللــت و دوری از خداونــد متعــال را در پــی نــدارد. 

در سلســله مراتــب وجــود فقــط بایــد از طریــق انســان برتــر، کــه خلیفــة اهلل و 
مظهــر اســماء و صفــات الهــی اســت، فیــض را دریافــت کــرد و از همیــن طریــق 

بــه رشــد و کمــال رســید امــام محمــد باقــرg فرمودنــد: 
ٌدa ِحَجاُب اهَّلِل«؛1  »ِبَنا ُعِبَد اهَّلُل َو ِبَنا ُعِرَف  اهَّلُل،  َو ِبَنا َوَعَد اهَّلُل َو ُمَحّمَ

ــّی خــدا بایــد مثــل همراهــی و  ــا ول ــت مــا ب هم چنیــن عــرض شــد پیونــد و معّی
معّیــت ســایه بــا صاحــب ســایه باشــد کــه تابــع وضــع آن  اســت و از خــود انانّیــت 
و اســتقاللی نــدارد. اگــر کســی خــودش را و رأی و اراده خــودش را فانــی در رأی 
ــزان، کمــاالت و  ــن می ــه همی ــع او باشــد ب ــد و تســلیم و تاب و اراده معصــوم کن
صفــات ولــّی اهلل در او جلــوه می کنــد و ابعــاد وجــودی او را نورانــی می ســازد و 

اســتعدادهایش بــه فعلیــت می رســد. 

1. کافــی، جلــد1، ص 145. بــه وســیله مــا خــدا پرســتیده شــد و بــه وســیله مــا خــدا شــناخته شــد و بــه 
وســیله مــا خــدا یگانــه دانســته شــد  تبــارك و تعالــی و محمــد پــرده دار خــدای تبــارك و تعالــی اســت.

جلسه
دهم
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gلوازم پیوند و معّیت با امام

در فــرازی از زیــارت عاشــورا لــوازم و شــرایط پیونــد و معّیــت بــا ولــّی خــدا ایــن 
گونــه بیــان شــده اســت:

ْوِلَیاِئُکْم ، َو َرَزَقِنی 
َ
ْکَرَمِنی  ِبَمْعِرَفِتُکْم  َو َمْعِرَفِة أ

َ
ِذی  أ

َ
ُل  اهَّلَل  اّل

َ
ْســأ

َ
»َفأ

ْنَیا َو الِخــَرِة«؛1  َعَلِنــی َمَعُکــْم ِفی الّدُ ْن َیجْ
َ
ْعَداِئُکــْم، أ

َ
اْلَبــَراَءَة ِمــْن أ

از خدايــی کــه )بــر مــن مّنــت گذاشــت( بــا معرفــت شــما و دوســتان شــما 
مــرا گرامــی داشــته و برائــت و دوری از دشــمنان شــما را روزی مــن کــرده، 

درخواســت می کنــم مــرا در دنیــا و آخــرت در معّیــت شــما قــرار دهــد.
در ایــن فــراز شــرط معّیــت و همراهــی بــا معصومیــنg در دنیــا و آخــرت ســه 

چیــز قــرار داده شــده:
 bاول: معرفت نسبت به ائمه

دوم: معرفت نسبت به دوستان ایشان 
سوم: برائت و دوری از دشمنان ایشان

 bشرط اول؛ معرفت به والیت و اولویت اهل بیت

ْکَرَمِنــی  ِبَمْعِرَفِتُکْم «مقصــود از معرفــت بــه اهل بیــتb ِصرف معرفت های 
َ
»أ

عقلــی و اطالعــات علمــی  از زندگــی و ســیره و تاریــخ و فضایــل و خوبی هــای 
آن هــا نیســت. ِصــرف بحث هــای کالمــی و تفســیری در اثبــات حقانیــت آن هــا و یــا 
بیــان فضایــل آن هــا نیســت. ایــن معرفت هــا هــر چنــد شایســته و به جــا و بلکــه تــا 
حــدودی ضــروری و الزم هــم هســت و یــک شــیعه بایــد امــام خویــش را بشناســد و 
بتوانــد دفــاع عقالیــی از امامــت داشــته باشــد، حقــوق و انتظــارات امــام خویــش را 
بدانــد، ولــی ایــن مقــدار از معــارف عقلی و علمی، تســلیم و فداکاری و ایثــار در راه 

او را بــه وجــود نمــی آورد. 
در طــول تاریــخ کــم نبودنــد افــرادی  حتــی از دشــمنان اهل بیتc که با فضایل 
آن هــا بیــش از دیگــران آشــنا بودنــد، ولــی چــون بــاور قلبــی و دلدادگــی نداشــتند 
قــات دنیــا بــود بــا 

ّ
و درون شــان پــر از تعّصــب باطــل و هواهــای نفســانی و تعل

 اهل بیــتb مقابلــه هــم می کردنــد. مگــر امثــال معاویــه و عمــر وبــن عــاص، 

1. مصباح المتهّجد، ج2، ص775.
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ی و تبّری شــرط پیوند با امام
ّ
جلســه دهم: تول

امیرالمؤمنیــنg را نمی شــناختند و نمی دانســتند ایشــان وصــّی و خلیفــه رســول 
گاه  ــان آ ــگاه اهل بیــتc و معصوم ــل و جای خداســت؟ مگــر شــیطان از فضای
نبــود؟ شــیطان در عالــم بــاال بــود و ملکــوت را هــم دیــده اســت و از برخــی 
موضوعــات پشــت پرده هــا هــم خبــر داشــت، ولــی حجاب هــا و آلودگی هــا 

ــد:  نگذاشــت تســلیم حــق باشــد، برخــی ایــن گونه ان
ْنُفُسُهْم ُظْلمًا َو ُعُلّوًا؛1 

َ
َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتْیَقَنْتها أ

با آن که یق�خ داشتند، ولی از روی ظلم و تکّبر آن )حقايق( را انکار کردند.
ــار و وفاســت، معرفت هــای قلبــی اســت.  آن چــه باعــث تســلیم، اطاعــت، ایث
بــاور بــه این کــه اهل بیــتb والیــت و اولویــت بــر مــا دارنــد، یعنــی ایــن 
حقیقــت در دل مــا نشســته باشــد کــه امــام چــون خلیفــه الهــی و مظهــر همــه 
رحمت هــا و عنایت هــای الهــی اســت بــر مــا والیــت دارد و صاحــب اختیــار 
اســت، بلکــه از خــود مــا بــر مــا صاحــب اختیارتــر اســت؛ چــرا کــه مــا نــه مصالــح 
ــه علــت هواهــا و تعلقــات  ــم ب ــر هــم بدانی ــه اگ ــم و ن واقعــی خــود را می دانی

نفســانی بــه آن هــا عمــل می کنیــم. 
مــا می دانیــم گناهــان بــر خــالف مصلحــت دیــن و دنیــا و آخــرت ماســت، ولــی 
بــاز مرتکــب می شــویم، امــا امــامg هــم مصالــح مــا را تــا ابــد می دانــد و هــم از 
مــادر مهربا ن تــر اســت و مراقبت هــا و نظارت هــا و دســتگیری های خــود را دارد. 
امــامg تنهــا راه وصــول بــه حــق و شــکوفایی استعدادهاســت. اگــر ایــن 
معرفت هــا در بــاور مــا شــکل گرفتــه باشــد، چــرا خــود را بــه او نســپاریم و تســلیم 

او نباشــیم؟
ســلمان بــدون اجــازه امیرالمؤمنیــنg پلــک نمــی زد و تســلیم محــض او بــود و 
حتــی میــل قلبــی امیرالمؤمنیــنg را بــر میــل شــخصیش مقّدم می داشــت؛ چون 
.» بــه همــان معرفت هــا و باورهای قلبی رســیده بــود. »َجَعَل َهــَواُه َهَوا أمیــَر امُلؤِمن�خ
این کــه ابــن ابــی یعفــور بــه امــام صــادقg عــرض کــرد: اگــر بفرماییــد نصــف 
ــدارم و  ــراض ن ــار حــالل و نصــف دیگــرش حــرام اســت، مــن ذره ای اعت یــک ان
تســلیم هســتم و می پذیــرم؛ چــون یقیــن دارم شــما حقیقــت آن را می دانیــد. وی 

بــه ایــن معرفت هــا رســیده بــود. 

1. نمل، 14.
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معرفت  سبب گشایش

از  زمــان غیبــت می توانــد بســیاری  انســان در  کــه  اســت  این گونــه معرفتــی 
بهره هــای ظهــور امــام عصــرf را کســب کنــد و ماننــد کســی باشــد کــه در خیمــه 

قائــمf باشــد.
امام صادقg فرمودند: 

»...َفَمْن  َعَرَف  ِإَماَمُه،  َکاَن  َکَمْن  ُهَو ِفی ُفْسَطاِط اْلَقاِئِمf«؛1 
هــر کســی امــام خویــش را بشناســد و بــه او معرفــت داشــته باشــد، هماننــد 

کســی اســت کــه در خیمــه امــام قائــمf باشــد.
 برای چنین کسی، گشایش هایی رخ می دهد. 

ً
و حتما

امام صادقg در پاسخ به سؤال ابا بصیر فرمودند:
َج َعْنُه اِلْنِتَظاِرِه«؛2  ْمَر، َفَقْد ُفّرِ

َ
»َمْن َعَرَف َهَذا ال

کســی کــه معرفــت بــه امــر والیــت داشــته باشــد گشایشــی برایــش 
می گیــرد.« صــورت 

به حضرت خیانت نکردم

یکــی از دوســتان مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ حســنعلی تهرانــی )جــّد مــادری 
آیــت اهلل مرواریــد در مشــهد( بیمــاری حصبــه گرفتــه بــود و حالــش طــوری وخیــم 

بــود کــه او را رو بــه قبلــه خوابانــده بودنــد. 
حــاج شــیخ حســنعلی بــرای عیادتــش رفتنــد و از اطرافیــان بیمــار پرســیدند: 
حال شــان چطــور اســت؟ گفتنــد: آقــا! حالــش خیلــی بــد اســت. طبیــب گفتــه اگــر 
عــرق زیــادی کنــد شــاید خــوب بشــود، ولــی هــر کاری می کنیــم و هــر چــه لحــاف 

روی او می اندازیــم، عــرق شــدید نمی کنــد. 
آقــا فرمــود: تــا بــرای مــن یــک فنجــان چــای درســت می کنیــد، او هــم عــرق 
می کنــد و هــم خــوب می شــود، چیــزی نیســت. تــا رفتنــد بــرای آقــا چــای درســت 
کننــد بیمــار کم کــم عــرق کــرد و عــرق کردنــش شــدت پیــدا کــرد. پــس از دقایقــی 

بلنــد شــد و نشســت، همــه تعجــب کردنــد کــه چطــور مــرده زنــده شــد؟ 
وقتــی حــاج شــیخ از منــزل بیــرون آمــد، برخــی پرســیدند: چطــور از همــان 

1. الغیبة )نعمانی(، ص331، ح7.
2. کافی، ج1، ص371، ح3.
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ــا یــک چایــی بــرای مــن بیاوریــد، مریــض خــوب  اول قاطــع و محکــم گفتیــد ت
می شــود؟ از کجــا می دانســتید؟ ایشــان فرمــود: از وقتــی ایــن لبــاس روحانیــت را 
پوشــیده ام بــه امــام زمانــم خیانــت نکــرده ام، می دانســتم حضــرت هــم حــرف 
مــرا خــراب نمی کنــد و پشــتیبان مــن اســت، لــذا حضــرت عنایــت کردنــد، مــن 

کاری نکــردم. 
چنیــن معرفت هایــی باعــث می گــردد انســان یــک لحظــه خــود را از امــام جــدا 

ندانــد و دایــم خــود را در محضــر او و در معّیــت و همراهــی او ببینــد. 
را تو  کنم  تمنا  که  دل  ز  رفته ای  راکی  تو  کنم  پیدا  که  نهفته  ــوده ای  ب کی 
حضور طالب  شوم  که  نبوده ای  راغایب  تو  کنم  هویدا  که  نگشته ای  پنهان 

 bشرط دوم؛ معرفت به دوستان اهل بیت

ْوِلَیاِئُکــْم «گاه انســان کســی را دوســت دارد، ولــی حاضــر نیســت بــه 
َ
»َو َمْعِرَفــِة أ

خاطــر او خوش آیندی هــای او را هــم دوســت بــدارد. ایــن دوســتی ناقــص اســت. 
برخــی بودنــد پیامبــرa را دوســت داشــتند، ولــی دوســتاِن پیامبــرa ، کــه فقیر 
و پابرهنــه و از طبقــات ضعیــف اجتماعــی بودنــد و مقــام و موقعیتــی نداشــتند، 
را دوســت نداشــتند و حتــی می گفتنــد اگــر ایــن فقــرا را از دور خــودت دور کنــی، 

مــا نــزد تــو می آییــم و بــا تــو هســتیم. 
  gدر ســوره شــعراء ایــن کالم را گروهــی از اشــراف و ثروتمنــدان قــوم نــوح

ــه:  ــرده ک ــه آن حضــرت نقــل ک خطــاب ب
ْرَذُلوَن ؛1 

َ
َبَعَك اْل

َ
 ُنْؤِمُن َلَك َو اّت

َ
أ

آیــا بــه تــو ایمــان بیاوریــم، در حالــی کــه فقــرا و فرومایــگان اطــراف تــو را 
گرفته انــد. 

حضرت نوح هم در جواب شان می فرمود: 
؛2  َنا ِبطاِرِد امْلُْؤِمن�خَ

َ
َو ما أ

طــرد  خــودم  از  بــودن(  فقیــر  صــرف  )بــه  را  مؤمنــان  ايــن  هرگــز  مــن 
. نمی کنــم

بــه پیامبــر گرامــیa هــم می گفتنــد ســلمان و مقــداد و ابــوذر و عّمــار و... کــه 

1. شعراء، 111.
2. همان، 114.
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فقیرنــد و لباس هــای منــدرس بــر تــن دارنــد، از خــود دور کــن تــا مــا بــا تــو باشــیم. 
خداونــد متعــال بــه پیامبــرش فرمــود: 

ُهــْم ِباْلَغــداِة َو اْلَعِشــّیِ ُیریــُدوَن  ذيــَن َیْدُعــوَن َرّبَ
َ
َو اْصِبــْر َنْفَســَك َمــَع اّل

َوْجَهُه...؛1 
همیشــه خویــش را بــا کمــال شــکیبایی بــه محبــت آن هــا، کــه صبــح و 
ــن. ــد، وادار ک ــای او را می طلبن ــد و رض ــود را می خوانن ــدای خ ــام خ ش

رســول اکــرمa بــا یکــی از ثروتمنــدان نشســته بودنــد کــه عبــداهلل مکتــوم  کــه 
ــار آن  ــود.  وارد شــد و کن ــان ب ــاس و ظاهــرش نمای ــر لب ــر ب ــار فق ــود و آث ــا ب نابین
شــخص ثروتمنــد نشســت. او خــودش را جمــع کــرد و کمــی جابه جــا شــد کــه 

بــدن و لباســش بــه آن فقیــر نخــورد. 
پیامبــرa فرمودنــد: چــرا خــودت را جمــع کــردی؟ آیــا ترســیدی چیــزی از ثــروت 
تــو بــه او بچســبد؟ او گفــت: خیــر. فرمودنــد: ترســیدی چیــزی از فقــر او بــه تــو 
بچســبد؟ گفــت: خیــر. فرمودنــد: پــس چــرا خــود را جمــع کــردی؟ او گفــت: 
ــه شــد،  ــر مــن مســلط می شــود و اآلن این گون ــه گهــگاه ب مــن شــیطانی دارم ک
 بــرای جبــران ایــن خطــا حاضــرم نصفثروتــم را بــه ایــن بــرادر فقیــر ببخشــم. 
ــری؟  ــروت را بگی ــن ث ــو حاضــری ای ــد: ت ــوم فرمودن ــداهلل مکت ــه عب ــرa ب پیامب
ــد  ــرa پرســیدند: چــرا؟ گفــت: می ترســم مــن هــم ثروتمن ــر. پیامب گفــت: خی

بشــوم و مثــل او بــه فقــرای اطرافــم بی اعتنایــی و کم محلــی کنــم. 
خــدا آیــت اهلل احمــدی میانجــی را رحمــت کنــد. می فرمودنــد اگــر اآلن ســلمان 
و ابــوذر ناشــناس می آمدنــد کنــار مــا می نشســتند، شــاید مــا هــم بــا آن هــا همیــن 

رفتارهــا را می داشــتیم. 
ــار می رفــت ســوار  ــه ســمت آن دی ــن ب ــوان اســتاندار مدائ ــه عن ــی ســلمان ب وقت
االغــی بــود و تمــام وســایل همراهــش یــک کاســه و یــک کــوزه و یــک پوســت 

بــود کــه بــر روی مرکبــش گذاشــته بــود. 
بــه نزدیکی هــای مدائــن کــه رســید، دیــد مــردم زیــادی بــا امــرا و سران شــان بــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــد. گمان شــان ای ــرون شــهر آمده ان ــه بی ــد، ب اســتقبال اســتاندار جدی
ده هــا نفــر بــا تشــریفات و آداب خــاص اســتاندار جدیــد را مشــایعت می کننــد و 

همــراه او هســتند. 

1. کهف، 28.
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ناگهــان بــا پیرمــردی ســاده پوش، کــه ســوار بــر مرکبــی بــود، مواجــه شــدند. از او 
ســؤال کردنــد: پیرمــرد! اســتاندار جدیــد مــا، فرســتاده خلیفــه جنــاب ســلمان را 
در بیــن راه ندیــدی؟ ســلمان فرمــود: آن القابــی کــه گفتیــد را نمی دانــم، ولــی 
ســلمان مــن هســتم. ابتــدا بــه او خندیدنــد و بــاور نکردنــد، ولــی وقتــی مدتــی 
گذشــت و رفتــار حکیمانــه ایــن مــرد را دیدنــد و مشــاهده کردنــد او بــه مــکان 
امــارت و اســتانداری مدائــن وارد شــد، بــاور کردنــد و دیدنــد ســیره او همیــن 

فــی اســت. 
ّ
ســادگی و بی تکل

اوباشبه چشم عجب و تکبر نگه مکن در خلق  در  ممکن اند  خدا  دوستان  که 
از عالیــم دوســتِی واقعــِی اولیــای خــدا ایــن اســت کــه بــه خاطــر محبــت بــه 
آن هــا، کســی یــا چیــزی کــه او دوســت دارد، ولــو بــاب میــل مــا نباشــد، را دوســت 

بداریــم و پــا روی امیــال دل خــواه خــود بگذاریــم. 
ــا آن عظمــت معنــوی و علمــی فقــط بــه خاطــر دســتور  این کــه جابــر جعفــی ب
امــام باقــرg، علی رغــم میــل طبیعــی خــود، چوبــی بیــن دو پــای خــود قــرار 
ــل  ــا روی می ــی پ ــه مــی دود؛ یعن ــودکان در کوچه هــای کوف ــد ک می دهــد و مانن
و خواســت و آبــروی خــود گذاشــته اســت. ایــن نشــانه دوســتِی بســیار عمیــق و 
واقعــی بــا ولــّی خداســت وگرنــه جایــی کــه امــام دســتوری بدهــد و آن طبق میل 

خــود مــا هــم باشــد و آن را انجــام دهیــم کــه هنــری نکرده ایــم. 

اهل بیت b نسبت به دوستانشان حساس بودند

ــه دوســتان اهل بیــت هــم  ــد نســبت ب ــه اهل بیــتb بای ــر معرفــت ب عــالوه ب
ــم. معرفــت داشــته باشــیم و حــق آن هــا را ادا کنی

ائمــهb نســبت بــه دوستان شــان حســاس بودنــد. بی حرمتــی بــه آن هــا را 
توهیــن بــه خودشــان تلقــی می کردنــد. 

ابو هارون می گوید: 
روزی در محضــر امــام صــادقg بــودم. حضــرت بــه شــخصی فرمودنــد: 
چــرا حــق مــا را کوچــک و ســبک می شــمارید؟ آن طــرف عــرض کــرد: 
بــه خــدا پنــاه می بریــم کــه شــما و یــا اوامــر شــما را کوچــک بشــماریم. 
حضــرت فرمودنــد: بلــه، شــما از کســانی هســتید کــه بــه مــن اهانــت 
کرده ایــد! آن شــخص کــه گويــی متحّیرتــر شــده بــود، عرض کــرد: یابن 



دوران حیـــــرت

236

رســول اهَّلل! بــه خــدا پنــاه می بــرم اگــر در حــق شــما کوتاهــی کــرده باشــم. 
حضــرت فرمودنــد: تــو نبــودی کــه در حجفــه )اطــراف مکــه( بــر مرکــب 
ســوار بــودی و می رفتــی و یکــی از دوســتان مــا در جــاده بــه تــو گفــت 
خســته ام مــرا نیــز بــر مرکــب ات ســوار کــن و بــه قــدر دو کیلومتــر آن 
طرف تــر پیــاده می شــوم. تــو )بــدون اين کــه عجلــه ای داشــته باشــی و بــا 

اين کــه جــا هــم داشــتی( بی اعتنــا بــه او رد شــدی و رفتــی و فرمودنــد: 
«؛1 

َ
 َو َجّل

َ
َع ُحْرَمَة اهَّلِل َعّز  َو َضّیَ

َ
 ِبُمْؤِمٍن ِفیَنا اْسَتَخّف

َ
»َمِن اْسَتَخّف

مگــر نمی دانــی کســی کــه مؤمنــی را کوچــک بشــمارد، مــا را کوچــک 
شــمرده و حرمــت الــی را ضايــع کــرده اســت. 

اهل بیتb پدران امت هستند

ــا  ــازی و ی ــر محج ــِة«؛2 یــک تعبی ّمَ
ُ
ــِذِه  ال ــَوا َه َب

َ
ــٌی  أ ــا َو َعِل َن

َ
ــر »أ ــًا ايــن تعبی واقع

نیســت.  مبالغه آمیــز 
فرزندان شــان  بــه  نســبت  مــادر  و  پــدر  از  شیعیان شــان  بــه  نســبت  ایشــان 
کــه محبــت پــدر و مــادر بــه  مهربان ترنــد. دلیلــش هــم واضــح اســت؛ چــرا 
فرزنــد غریــزی اســت، حتــی حیوانــات هــم در حــد خودشــان بــه طــور غریــزی 
فرزندان شــان را دوســت دارنــد، ولــی محبــت اهل بیــتc بــه شــیعیان محبــت 
الهــی اســت؛ چــون ایشــان معــدن رحمــت و مظهــر مهربانــی خــدا هســتند و 
نســبت بــه مؤمنــان محبــت و عنایــت خاصــی، از ســنخ محبــت خــدا، دارنــد کــه 
بــا محبــت والدیــن قابــل مقایســه نیســت. حــال اگــر کســی بــه مؤمنــی اهانــت 
کنــد یــا حــق او را ضایــع کنــد، آن را اهانــت بــه خــود می داننــد، همــان طــور کــه 

ــد.  ــی می کنن ــه خــود تلّق ــن ب ــه فرزندشــان را توهی ــن ب ــدر و مــادر توهی پ
در خطبه حضرت زهراh هم آمده است که رسول خداaفرمودند: 

َفُظ ِفی ُوْلِدِه«؛3  ْرُء ُیْ »امْلَ
احترام و حرمت هر کس، به اين است که به فرزندش احترام شود.

1. کافی، ج8، ص102، ح73.
2. کمال الدین، ج1، ص261، ح7.

3. مناقب آل ابی طالبb، ج2، ص206.
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ی و تبّری شــرط پیوند با امام
ّ
جلســه دهم: تول

رعایت حقوق مؤمنان باعث تحکیم والیت می شود

بــه همیــن دلیــل اهل بیــتb در روایــات بســیاری رعایــت حقــوق مؤمنــان 
را، باعــث تحکیــم والیــت و ضایــع کــردن حقــوق و ظلــم بــه آن هــا را، باعــث 
سســت شــدن و تضییــع والیــت حــق دانســته اند کــه برخــی از ایــن روایــات در 

ــر شــد.  مجلــس دوم ذک

داستان علی بن یقطین

شــاید اســم علی بن یقطین را شــنیده باشــید. ایشــان یکی از اصحاب باعظمت 
امــام کاظــمg و وزیــر دربــار هــارون الرشــید بــود کــه بــا اجــازه امــام؛ و البتــه بــا 

تقّیــه از مذهبــش، در آن جــا بــه مؤمنــان خدمــت می کــرده اســت. 
امــام کاظــمg بــه او فرمــوده بــود تــو در مــورد یــک چیــز بــه مــا قــول بــده، مــا 
ســه چیــز را بــرای تــو تضمیــن می کنیــم. تــو قــول بــده بــه شــیعیانی کــه بــه دربــار 
مراجعــه می کننــد، خدمــت کنــی و مــن هــم قــول می دهــم نــه فقیــر بشــوی  و 
نــه شمشــیر و حبــس هــارون در تــو اثــر بکنــد. الحــق علــی بــن یقطیــن خدمــات 
زیــادی بــه شــیعیان کــرد. آن زمــان کــه فشــار بــر آن هــا خیلــی زیــاد بــود، علــی بــن 

یقطیــن یــار شــیعیان بــود. 
ســاالنه 200 تــا 300 نفــر از افــراد بی بضاعــت را بــه حج می فرســتاد. به جوان های 
کــه تــوان ازدواج نداشــتند، کمــک نمــوده و مقدمــات ازدواج شــان را  بســیاری 
فراهــم می کــرد. خالصــه هــر کاری از دســتش برمی آمــد، بــرای یــاری شــیعیان 
انجــام مــی داد. امــام هــم چنــد جــا جــان وی را نجــات داد و طبــق وعــده ای کــه 

داده بــود نــه شمشــیر و نــه زنــدان هــارون و نــه فقــر ســراغش نیامدنــد. 
حضــرت می فرمــود: اگــر کســی می خواهــد یکــی از اهــل بهشــت را ببینــد، علــی 

بــن یقطیــن را ببینــد.
در جــای دیگــر فرمــود: علــی تمــام مدتــی کــه در عرفــات بــودم، بــه یــاد تــو بــودم 

و بــرای تــو دعــا می کــردم.
تــا این کــه علــی بــن یقطیــن بــا ایــن موقعیــت و عظمــت، در اثــر یــک بی توجهــی 

بــه یکــی از شــیعیان از چشــم امــام افتاد. 
یکــی از شــیعیان کوفــه بــه نــام ابراهیــم جمــال، کــه شــتردار بــود، بــرای کاری بــه  
پایتخــت حکومــت بنی عبــاس، بغــداد آمــده و خدمــت علــی رفــت. علــی بــن 
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یقطیــن در اثــر کثــرت کار یــا خســتگی و یــا هــر امــر دیگــری آن گونــه کــه بایــد بــه 
مشــکل ایــن شــیعه مؤمــن رســیدگی نکــرد و ابراهیــم مجبــور شــد بــدون نتیجــه 

بــه شــهرش برگــردد. 
همــان ســال علــی بــرای انجــام مناســک حــج بــه مکــه رفــت و ســپس بــرای دیــدن 
امــام کاظــمg بــه مدینــه آمــد. قبــل از ورود بــه منــزل امــام، بــه خــادم عــرض 
کــرد: بــه امــام بفرماییــد علــی آمــده تــا شــما را مالقــات کنــد. خــادم رفــت و بعــد 
از لحظاتــی برگشــت و گفــت: امــام فرمودنــد شــما را راه ندهــم، نمی خواهنــد 

شــما را ببیننــد. 
ــن  ــی ب ــی عل ــام گفت ــه ام ــه خــادم گفــت: ب ــرد و ب ــن تعجــب ک ــن یقطی ــی ب عل
و حضــرت  گفتــم  بــه حضــرت  بلــه،  گفــت:  خــادم  اســت؟!  آمــده  یقطیــن 

فرمودنــد: علــی بــن یقطیــن را راه نــده!
علــی دیگــر تــوان رفتــن نداشــت و حــس می کــرد همــه اعمــال خیــر و زندگیــش 
هــدر اســت؛ چــرا کــه امامــش او را قبــول نــدارد، لــذا در همــان کوچــه ای کــه 
منــزل امــام در آن بــود، آن قــدر منتظــر مانــد و قــدم زد تــا خــود امــام بــرای کاری 
ــه  ــن طــور هــم شــد و بعــد از ســاعاتی امــام از خان ــد. همی ــرون بیای ــزل بی از من

خــارج شــدند. 
علــی بــن یقطیــن جلــو رفــت و پــس از ســالم و ادب عــرض کــرد: آقــا جــان! آیــا 
ــه یکــی  ــو ب ــد: ت ــد؟ حضــرت فرمودن ــه مــرا راه ندادی جفایــی از مــن ســر زده ک
کردیــم. اگــر  کــردی، مــا هــم بــه تــو بی اعتنایــی  از شــیعیان مــا بی اعتنایــی 
ــرادر مؤمــن ات حاللیــت  ــو را قبــول کنــد، بایــد از ب می خواهــی خداونــد حــج ت

بخواهــی و او از تــو راضــی گــردد.
ــه آمــد و درب  ــه کوف ــه ب ــی از مدین ــه صــورت معجزه آســایی عل همــان شــب ب
منــزل ابراهیــم جمــال را کوبیــد. او از داخــل منــزل پرســید کیســتی؟ علــی گفــت: 
علــی بــن یقطیــن هســتم، در را بــاز کــن. ابراهیــم کــه بــاورش نمی شــد گفــت: 
علــی بــن یقطیــن وزیــر پشــت درب خانــه مــن چــه می کنــد!؟ ابراهیــم در را بــاز 
 علــی بــن یقطیــن اســت. گفــت: بفرماییــد داخــل. علی گفت: 

ً
کــرد و دیــد واقعــا

خیــر، کاری نــدارم، فقــط آمــده ام از تــو بخواهــم کــه مــرا نســبت بــه آن غفلــت 
و بی اعتنایــی کــه کــرده ام ببخشــی؛ چــون امــام کاظــمg شــرط قبولــی حــج و 

پذیــرش خودشــان را رضایــت و حاللیــت تــو قــرار داده اســت. 
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ابراهیــم گفــت: »َغَفــَر اهَّلُل َلــك «؛ خــدا تــو را ببخشــد. علــی روی زمیــن نشســت و 
صــورت خــود را بــر زمیــن گذاشــت و بــه ابراهیــم گفــت: پایــت را روی صــورت مــن 
بگــذار، ایــن صــورت بایــد ذلــت ببینــد تــا دیگــر بــه مؤمنی بی اعتنایی نکنــد. وقتی 
ابراهیــم پایــش را روی صــورت علــی بــن یقطیــن گذاشــت او گفــت: خدایــا! آن چــه 
از دســت مــن برمی آمــد انجــام دادم، قلــب امامــم را نســبت بــه مــن مهربــان و 

راضــی قــرار بــده. بعــد بلنــد شــد و خداحافظــی کــرد و بــه مدینــه برگشــت. 
امــام کاظــمg هــم بیشــتر از قبــل او را تحویــل گرفــت و اکــرام کــرد و بیشــتر از 

گذشــته پیــش امــام محبــوب  شــد.1
آری، بســیاری از محرومیت هــای مــا در اثــر همیــن تضییــع حقــوق و همیــن 

اســت. مؤمنــان  بــه  بی توجهی هــا 

بی برکتی ها و محرومیت ها در اثر تضییع حقوق مؤمنان

خیلــی اوقــات مــا را هــم مثــل علــی بــن یقطیــن راه نمی دهنــد، حــال زیــارت 
نداریــم، اشــک و ســوز نداریــم، حــال نمــاز شــب نداریــم، در نمــاز حضــور قلــب 
نداریــم، ســال تــا ســال می گــذرد حــال دعــا و مناجــات و حــرف زدن بــا خــدا 
ــن ظلم هــا و  ــر همی ــه معمــواًل در اث ــی اســت ک ــم. این هــا بی توفیقی های نداری
رعایــت نکــردن حقــوق دیگــران نصیــب مــا می شــود. اشــک و ســوز و آه و نالــه و 
حــال زیــارت و مناجــات را بایــد از بــاال بدهنــد، کــه در اثــر ظلم هــا نمی دهنــد. 

شب  ناله  سحر  آه  روان  اشک   دل  می بینمسوز  شما  لطف  نظر  از  را  همه 
بلــه، گاه خوبــان را مثــل علــی بــن یقطیــن تنبیهــی می کننــد تا اگــر اشــتباهی کرده اند 
ســریع جبران کنند و حجاب شــان برطرف شــود، این کارها را با خودی ها می کنند.

اگــر بــه جــای علــی بــن یقطیــن مثــاًل هــارون الرشــید بــود، امــام کاظــمg  او را 
راه می دادنــد؛ چــرا کــه هــارون گرگــی هســت کــه قابــل تربیــت نیســت و ممکــن 
اســت بــدّرد. او را راه می دهنــد تــا چنــد دقیقــه ای بنشــیند و بــرود و شــّرش دامــن 
کســی را نگیــرد، ولــی علــی بــن یقطیــن بزرگــوار را چــون دوســت دارنــد، تنبیــه 
می کننــد و راهــش نمی دهنــد تــا ســریع خطایــش را جبــران کنــد و از مســیر قــرب 

و کمــال بــاز نمانــد.

1. بحار اآلنوار، ج45، ص85، ح105.
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ــم  ــم و بدانی ــن را حفــظ کنی ــم حرمــت مؤمنی ــه هــر حــال ســعی کنی ــی أّی ب عل
شــرط معّیــت و همراهــی بــا اهل بیــتb، عــالوه بــر معرفــت و دوســتی بــا 
خودشــان، معرفــت و دوســتی بــا دوستان شــان هــم هســت کــه در واقــع محــک 

راســتی آزمایی دوســتی بــا خودشــان اســت.
پیامبرa فرمودند: 

»َمــْن آَذى ُمْؤِمنــًا، َفَقــْد آَذاِنــی َو َمــْن آَذاِنــی، َفَقــْد آَذى اهَّلَل َو َمــْن آَذى 
ُبــوِر َو اْلُفْرَقــان«؛ 1 

َ
یــِل َو الّز ــْوَراِة َو اإِلْنجِ

َ
اهَّلَل، َفُهــَو َمْلُعــوٌن ِفــی الّت

کســی کــه مؤمنــی را بیــازارد، گویــا مــرا آزرده اســت و کســی کــه مــرا 
بیــازارد، گویــا خــدا را آزرده اســت و کســی کــه خــدا را بیــازارد، پــس او در 

یــل و زبــور و قــرآن ملعــون معرفــی شــده اســت. تــورات و انج
پیامبرa نگاهی به کعبه کرده و فرمودند: 

آفريــن بــر ايــن بیــت، چه قــدر باعظمــت اســت و حرمتــش بــزرگ اســت. بعــد 
فرمودنــد: بــه خــدا قســم! حرمــت مؤمــن نــزد خــدا، از تــو باالتــر اســت؛ چــرا 
کــه خداونــد از تــو تنهــا یــک چیــز را حــرام کــرد و از مؤمــن ســه چیــز را:  

مالــش را، جانــش را )و آبرویــش را کــه( بــه او گمــان بــد بــرده شــود.2

امام رضاg به تو جزای خیر بدهد

یکــی از تجــار متدّیــن تهــران می گویــد: مــن هــر ســال حداقــل ده روزی کاســبی و 
تجــارت را کنــار می گذاشــتم و مشــهد مشــّرف می شــدم و بــه زیــارت می رفتــم. 

ــدارم.  ــودم متوجــه شــدم یکــی دو روز اول اصــاًل حــال ن ــه ب ــه رفت یــک ســال ک
بــودم، هــر زیارت نامــه ای را  زیــارت می رفتــم ســنگین و بی حــال  بــه  وقتــی 
می خوانــدم، از هــر دری وارد می شــدم، هــر ذکــری می گفتــم دریــغ از یــک قطــره 
 مــا را راه 

ً
اشــک. فهمیــدم امــام رضــاg  ایــن دفعــه مــا را نطلبیــده و ظاهــرا

نمی دهنــد؛ چــرا کــه در روایــت آمــده اســت:
 »َفِإَذا َصاَر َقْلُبَك َخاِشعًا َو َطْرُفَك َباِکیًا، َفِتْلَك  َعاَمُة اإِلْذِن «؛3

1. جامع األخبار، ص147.
2. شــرح نهــج البالغــه ابــن أبــی الحدیــد، ج18، ص278. »لّمــا نظــر رســول اهللa إلــی الکعبــة، قــال: مرحًبــا 
م منــِك  بــك مــن بیــت، مــا أعظمــك وأعظــم ُحْرَمتــك، ولَلْمؤمــن أعظــم ُحْرَمــة عنــد اهلل منــِك، إنَّ اهلل حــرَّ

ــوء«. م مــن المؤمــن ثالثـًـا: دمــه، ومالــه، وأن یُظــنَّ بــه ظــنَّ السَّ واحــدة، وحــرَّ
3. زاد المعاد، ص509.
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اگــر دیــدی قلــب ات شکســت و اشــک ات جــاری شــد، بدان عامــت اذن 
دخول اســت.

خــدا آیــت اهلل بهجــت را رحمــت کنــد. می فرمــود: ایــن اشــک مربــوط بــه اعلــی 
  عالمــت پذیــرش و لبیــک اســت.

ً
علییــن اســت از آن جــا می آیــد و طبعــا

گرفتــم بــه تهــران برگــردم و بــه همیــن منظــور بــه آژانــس مراجعــه  تصمیــم 
کــردم و بلیــط هواپیمــا گرفتــم. هنــوز چنــد ســاعتی تــا پــرواز وقــت بــود. از دفتــر 
هواپیمایــی بیــرون آمــدم تــا قدمــی بزنــم. در کوچــه پیرمــردی را دیــدم کــه 
یــک گاری دســتی، کــه بــار زیــادی بــر آن بــود، را بــه زور بــه جلــو می رانــد و هــل 
می دهــد. کنــارش رفتــم و بــه او کمــک دادم و گفتــم: پــدر جــان! مگــر مجبــوری 
 مجبــورم، 

ً
ایــن قــدر بــار بزنــی کــه نتوانــی آن را ببــری؟  گفــت: آقــا جــان! حتمــا

کنــم و بــه همیــن  کــه نتوانســته ام جهیزیــه اش را تهیــه  دختــر دم بختــی دارم 
دلیــل خواســتگارهایش را جــواب می کنیــم، خانمــم بــه مــن گفتــه تــا نتوانســتی 
جهیزیــه اش را تهیــه کنــی بــه خانــه نیــا. مــن هــم مجبورم کــه زیاد کار بکنــم و بار 

زیــادی بزنــم کــه بتوانــم خــرج زندگــی و جهیزیــه دختــرم را در بیــاورم. 
ناگهــان فکــری بــه ذهنــم رســید. وقتــی بــه مقصد رســیدم و بار آن گاری دســتی را 
خالــی کردیــم، بــه پیرمــرد گفتــم: پــدر جــان! اجــازه می دهــی باهــم بــه خانــه ات 

برویــم؟ چنــد لحظــه ســکوتی کــرد و گفــت بفرمایید، مهمان حبیب خداســت.
 بی بضاعــت اســت و آهــی در بســاط 

ً
بــا او بــه منزلــش رفتیــم. دیــدم واقعــا

نــدارد، چنــد دقیقــه نشســتم و بعــد یــک چــک بــه مبلــغ ســنگینی نوشــته و بــه 
آن پیرمــرد دادم و گفتــم: پــدر جــان! ایــن چــک بــرای جهیزیــه دختــرت باشــد، 
ــر قــرض  ــر هــم اضافــه آمــد خــرج زندگــی کــن. پیرمــرد گفــت: آقــا جــان! اگ اگ
ــدر جــان!  ــه پ ــم: ن ــم. گفت ــه شــما برگردان ــم ب ــدارم و نمی توان می دهــی، مــن ن

قــرض نیســت، هدیــه بــه شماســت و هیــچ مّنتــی هــم نــدارم. 
وقتــی داشــتم از منزل شــان خــارج می شــدم خــود پیرمــرد و همســر و دختــرش 
بــا اشــک بدرقــه ام می کردنــد، بــه درب حیــاط کــه رســیدم پیرمــرد گفــت: آقــا 
ــم، مــا را ببخــش، انشــاءاهلل امــام  ــزی نداشــتیم از شــما پذیرایــی کنی  جــان! چی

رضاg به تو خیر بدهد.
از آن جــا خداحافظــی کــردم و بــه حــرم رفتــم کــه زیــارت وداع را بکنــم و بــه 
فــرودگاه بــروم. ایــن چشــم هایی کــه خشــک بودنــد ناگهــان مثــل چشــمه شــروع 
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ــارت  ــدم زی ــا معرفــت را چشــیدم و فهمی ــارت ب ــد و طعــم زی ــدن گرفتن ــه باری ب
بامعرفــت فقــط ایــن نیســت کــه بــه امــام رضــاg معرفــت داشــته باشــی، بایــد 
بــه دوســتان امــام رضــا هــم، کــه کمرشــان زیــر بــار زندگــی خــم شــده اســت و تــو 

می توانــی کاری برای شــان کنــی، معرفــت داشــته باشــی. 
ْوِلَیاِئُکْم«؛

َ
ْکَرَمِنی ِبَمْعِرَفِتُکْم َو َمْعِرَفِة أ

َ
ِذی أ

َ
ُل اهَّلَل اّل

َ
ْسأ

َ
»َفأ

bشرط سوم؛ برائت از دشمنان اهل بیت

ْعَداِئُکــْم«در همــان فــراز از زیــارت عاشــورا 
َ
 »َرَزَقِنــی اْلَبــَراَءَة ِمــْن أ

ســومین شــرط پیونــد و معّیــت بــا اهل بیــتb، تبــّری از دشمنان شــان 
ْعَداِئُکــم «.

َ
ــْن أ ــَراَءَة ِم ــی اْلَب ــرار داده شــده اســت، »َو َرَزَقِن ق

ــا  ــی و دوســتی ب
ّ
ــد بگوییــم رزق کامــِل یــک شــیعه طــراز اول فقــط تول اواًل بای

اهل بیــتb و دوستان شــان نیســت، بلکــه عــالوه بــر آن تبــّری و مقابلــه بــا 
دشــمنان آن هــا نیــز صــورت دارد، همــان طــور کــه در روایــات مــا بســیار بــه آن 
تأکیــد شــده اســت. فضیــل بــن یســار بــه امــام صــادقg عــرض کــرد: آیــا حــّب و 

ــد:  بغــض از نشــانه های ایمــان اســت؟ حضــرت فرمودن
ّبُ َو اْلُبْغض ؟«؛1  اْلُ

َ
»َهِل اإِلیَماُن ِإاّل

آیا ایمان چیزی جز دوستی و دشمنی است؟
ْوَثــق ؟«؛ کــدام یــک از 

َ
ى اإِلیَمــاِن أ ّیُ ُعــَر

َ
روزی پیامبــرa از یارانــش پرســیدند: »أ

دســت گیره ها )و اســباب( ایمــان محکم تــر اســت؟ بعضــی گفتنــد نمــاز، برخــی 
گفتنــد زکات، بعضــی گفتنــد روزه، بعضــی گفتنــد حــج و عمــره و بعضــی از 
جهــاد نــام بردنــد. پیامبــرa فرمودنــد: هــر کــدام از این هــا خــوب اســت، ولــی 

جــواب اصلــی ایــن نیســت. بعــد خــود پیامبــرa فرمودنــد: 
ــی   ــّبُ ِفــی اهَّلِل، َو اْلُبْغــُض ِفــی اهَّلِل، َو َتَواِل ــاِن اْلُ ى اإِلیَم ــُق ُعــَر ْوَث

َ
»أ

ْعــَداِء اهَّلِل «؛2
َ
ی ِمــْن أ ــّرِ َب

َ
ــاِء اهَّلِل، َو الّت ْوِلَی

َ
أ

محکم تریــن دســتگیره )و ســبب( ایمــان، دوســتی در راه خــدا و دشــمنی در راه 

ــاَل: َو  ــَن اإلِیَمــاِن ُهــَو؟ َفَق ــِن الُْحــبِّ َو الُْبْغــِض أَ ِم gِ َع ــِد اهللَّ َــا َعْب 1. کافــی، ج2، ص125، ح6. »َســَألُْت أَب
َه  َهــلِ  اإلِیَمــانُ  إاِلَّ الُْحــُب  َو الُْبْغــُض؟  ثـُـمَّ تـَـاَل َهــِذهِ اآلیـَـَة َحبَّــَب إِلَْیُکــُم اإْلِیمــانَ  َو َزیََّنــُه فـِـی ُقُلوبُِکــمْ  َو َکــرَّ

.». اِشــُدوَن إِلَْیُکــُم الُْکْفــَر َو الُْفُســوقَ  َو الِْعْصیــانَ  أُولِئــَك ُهــُم الرَّ
2. کافی، ج2، ص125، ح5. 
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ــی نســبت بــه اولیــای خــدا و تبــّری و تنّفــر از دشــمنان خداســت.
ّ
خــدا و تول

آن که صلح کل اســت و در مقابل جبهه حق موضع گیری شــفافی ندارد و به همه 
لبخنــد می زنــد، ماننــد کســی اســت کــه خانه اش حصار و حفاظ نــدارد و همــه را راه 

 در ایــن خانــه دزد وارد می شــود و متــاع بــه تاراج مــی رود.
ً
می دهــد، طبعــا

مؤمنــی کــه تبــّری نداشــته باشــد، چــه بســا رگه هایــی از شــرک در افــکار و عقایــد 
او وارد شــود و یــا میــل بــه شــرک و فرهنــگ شــرک درونــش رســوخ کنــد.

بنی امیه اجازه شناخت شرک را نمی دادند

از امام صادقg روایت قابل  توجهی نقل شده  است که فرمودند:
ــاِس َتْعِلیــَم اإِلیَمــاِن، َو َلــْم ُیْطِلُقــوا َتْعِلیــَم 

َ
ْطَلُقــوا ِللّن

َ
ــَة أ َمّیَ

ُ
»ِإّنَ َبِنــی أ

ــْرِك، ِلَکــْی ِإَذا َحَمُلوُهــْم َعَلْیــِه َلــْم َیْعِرُفــوُه«؛1 الّشِ
بنی امیــه بــه مــردم اجــازه می دادنــد ایمــان را بیاموزنــد، ولــی تعلیــم شــرک را 
ممنــوع کــرده بودنــد تــا وقتــی مــردم را بــه ســمت شــرک کشــاندند، مــردم 

آن را نشناســند.
ــارت دیگــر بنی امیــه ایمــان و توحیــد و شــناخت اصــول و فــروع دیــن را  ــه عب ب
اجــازه می دادنــد، ولــی اجــازه نمی دادنــد مــردم بت پرســتی و شــرک و انــواع آن 
و ســبک زندگــی شــرک آلود را بشناســند تــا مبــادا مــردم در مقابــل شــرک بــه تبــّری 
 بنی امیــه را کــه در رأس مشــرکان بودنــد، بشناســند 

ً
و موضع گیــری برســند و طبعــا

و مانــع حکومــت آنــان بشــوند.
کامــل، نــه  تنهــا بایــد  کــه یــک مســلماِن  در واقــع ایــن روایــت بیــان می کنــد 
ــی داشــته باشــد، بلکــه بایــد 

ّ
دوســت و جبهــه و فرهنــگ خــودی را بشناســد و تول

نســبت بــه دشــمن و جبهــه و فرهنــگ باطــل نیــز شــناخت و تبــّری داشــته باشــد.
به تعبیر قرآن:

اُغــوِت َو ُيْؤِمــْن ِبــاهَّلِل فقــد اسَتْمَســَك ِباْلُعــْرَوِة  ...َفَمــْن َیْکُفــْر ِبالّطَ
اْلُوْثقــی ...؛2

ــه  ــان ب ــد، آن گاه انس ــر دو بودن ــاهَّلل ه ــان ب ــوت و ایم ــه طاغ ــر ب ــر کف اگ
ریســمان محکــم الــی چنــگ زده اســت.

1. همان، ص415، ح1.
2. بقره، 256.
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برجستگی حضرت ابراهیمg در برائت از مشرکین

وقتــی قــرآن از حضــرت ابراهیــمg کــه قهرمــان توحیــد بــود یــاد می کنــد، 
چندیــن بــار تأکیــد می کنــد کــه ابراهیــم از مشــرکان نبــود: 

مــا کاَن ِإْبراهیــُم َيهوِدّیــًا َو ال َنْصراِنّیــًا َو لِکــْن کاَن َحنیفًا ُمْســِلمًا 
؛1 َو مــا کاَن ِمــَن امْلُْشــِرک�خَ

؛2 َة ِإْبراهیَم َحنیفًا َو ما کاَن ِمَن امْلُْشِرک�خَ
َ
...ِمّل

شــکی نیســت کــه هیــچ کــدام از پیامبــران مشــرک نبودنــد، امــا ایمــان و شــرک 
ــه بــود و جنبــه ســلبی و تبــّری ایشــان، 

ّ
درجاتــی دارد و حضــرت ابراهیــم در قل

بســیار قــوی بــوده و از ایــن جهــت برجســتگی داشــتند.

تقّدم لعن بر سالم

روی همیــن جهــت اســت کــه تبــّری از طاغــوت و دشــمنان دیــن، دل و جــان 
 آمادگــی بیشــتری بــرای پذیــرش 

ً
را از آلودگی هــای شــرک خالــی می کنــد و طبعــا

انــوار ایمــان و توحیــد ایجــاد می کنــد. در اذکار هــم لعــن نســبت بــه ســالم ثــواب 
بیشــتری دارد.

در روایتی از حضرت امیرg نقل شده که: 
در حــال طــواف کعبــه بــودم کــه دیــدم مــردی پــرده خانــه کعبــه را 
گرفتــه و بــر محمــد و آل محمــد صلــوات می فرســتد، بــر او ســام کــردم. 
دفعــه دوم کــه او را دیــدم، ســام نکــردم. آن مــرد پرســید: آقــا! چــرا ايــن 
 بــار ســام نکردیــد؟ گفتــم: »خفــت أن أشــغلک عــن اللعــن و هــو أفضــل 
مــن الّســام و رّد الّســام و مــن الصــاة علــی محمــد و آل محمــد« ترســیدم 
تــو را از ذکــر لعــن، کــه بــه آن مشــغول بــودی، بــاز دارم؛ چــرا کــه لعــن از 

ســام و جــواب آن و صلــوات برتــر اســت.3

ــود، و از  ــردار ب ــی فرمان ب ــه حق گرای ــی، بلک ــه نصران ــود و ن ــودی ب ــه یه ــم ن ــران، 67. »ابراهی 1. آل عم
ــود«. ــرکان نب مش

2. انعام، 161. »...آیین ابراهیِم حق گرای! و او از مشرکان نبود«.
ــتار  ــاً بأس ــاًل متعلق ــرأی رج ــة ف ــنg کان یطــوف بالکعب ــر المؤمنی ــن، ص208. »أن أمی ــع النوری 3. مجم
الکعبــة و هــو یصلــی علــی محمــد و آلــه، فســلّم علیــه و مــّر بــه ثانیــة و لــم یســلم علیــه. فقــال: یــا أمیــر 
المؤمنیــن! لــم تســلم علــّی هــذه المــّرة؟ فقــالg: خفــت أن أشــغلك عــن اللعــن و هــو أفضــل مــن الســالم 

و رّد الســالم و مــن الصــالة علــی محمــد و آل محمــد«.
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در نقل دیگری آمده که: 
مــن  کــرد:  عــرض  و  آورد   gصــادق امــام  نــزد  پیراهــن  دو  شــخصی 
هنــگام دوخــ�خ یکــی از ايــن دو پیراهــن صلــوات بــر محمــد و آل محمــد 
می فرســتادم و هنــگام دوخــ�خ دیگــری بــر دشــمنان محمــد و آل محمــد 
لعــن می کــردم، شــما کــدام یــک را اختیــار می کنیــد؟ حضــرت همــان 
ــن  ــن اي ــد: م ــد و فرمودن ــاب کردن ــود را انتخ ــده ب ــه ش ــن دوخت ــا لع ــه ب ک

ــت دارم.1 ــتر دوس ــن را بیش پیراه

کالم آیت اهَّلل بهجتw در لعن و سالم

خــدا آیــت اهلل بهجــتw را رحمــت کنــد. می فرمودنــد: لعــن تخلیــه و صلــوات 
تحلیه اســت.

طلب طلعتان  پــری  جمال  شو  جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلبآئینه 
اول بایــد بــا لعــِن کافــران و ظالمــان امــواج دشــمن کــه می توانــد وارد روح آدمی 
cشــود را دفــع کــرد و ســپس بــا ســالم و صلــوات وارد محیــط والیــت اهل بیــت

شــد. لــذا در برخــی روایــات هســت کــه لعــن مثــل تیرهایــی بــه ســوی شــیاطین 
هســت کــه جلــوی نفــوذ تاریکی هــای آن هــا در دل و جــان را می گیــرد.

حتی میل به دشمنان، تاریکی می آورد

آن قــدر ظلمــت و تاریکــی جبهــه باطــل و اولیــای شــیطان ســنگین و دور کننــده 
انســان از خداســت کــه حتــی ذّره ای تمایــل قلبــی بــه آن هــا هــم خطرنــاک اســت 

و باعــث تاریکــی و حجــاب انســان از مســیر قــرب الهــی می گــردد.
خداوند متعال می فرماید: 

اُر...؛2
َ
ُکُم الّن ذيَن َظَلُموا َفَتَمّسَ

َ
َو ال َتْرَکُنوا ِإَلی اّل

هیــچ تمايــل و اعتمــادی بــه ظاملــان نداشــته باشــید کــه قهــر و عــذاب الــی 
شــما را هــم می گیــرد.

اگــر کســی تبــّری و لعــن نداشــته باشــد، تاریکی هــای جبهــه باطــل دل و جانــش 
را می گیــرد و به تدریــج او را بــه ســمت محیــط والیــت دشــمنان اهل بیــتb، که 

1. امارة الوالیة، ص51 و تعلیقه شفاء الصدور، ص48.
2. هود، 113.
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.ــاُر
َ
ــُکُم الّن باطــن آن آتــش جهنــم اســت، می کشــاند َفَتَمّسَ

شما َهم در ظلم های او شریکی

مرحــوم شــیخ رجب علــی خیاطخــواب یکــی از مقدســین را کــه از دنیــا رفتــه بــود 
دیــد کــه در بــرزخ محاکمــه اش می کننــد و کارهــای ســلطان و شــاه ظالــم را در 
ــاًل  ــد کــه مث ــد. از او بازخواســت می کنن ــه او هــم نســبت می دهن نامــه عملــش ب
چــرا مرتکــب فحشــا شــدی؟ چــرا ظلــم کــردی؟ چــرا مرتکــب جنایــت شــدی؟ ایــن 
شــخِص بــه ظاهــر مقــدس هــر چــه می گفــت مــن ایــن جنایت هــا را نکــردم، مــن 

کســی را نکشــته ام، مــن کــی قمــار کــردم؟ مــن کــی مرتکــب فحشــا شــدم؟ 
بــه او گفتــه می شــود: مگــر تــو تعریــف ایــن شــاه را نمی کــردی که عجــب خدماتی 
کــرده؟ عجــب امنیتــی بــه کشــور داده؟ گفــت: بلــه. گفتنــد: پــس تــو میــل بــه او 
داشــتی و بــه این کــه بــرای حفــظ ســلطنت و قــدرت ایــن جنایت هــا و ظلم هــا را 

بکنــد راضــی بــودی، پــس تــو هــم بــه ســهم خــودت در کارهــای او شــریکی.
اگــر کســی امــروز دلــش در گــرو آرمان هــای آمریکایــی اســرائیلی پــر می زنــد و 
ــو نمــاز هــم بخوانــد، در آن اردوگاه  آرزوی همــان فرهنــگ و تمــدن را دارد، ول

اســت و تاریکی هــا و ظلم هــای اولیــای طاغــوت دامــن او را می گیــرد.

به پشت سرتان نگاه نکنید

هنگامــی کــه قــرار شــد عــذاب بــر قــوم حضــرت لــوط نــازل شــود، خداونــد متعال 
بــه او فرمود: 

َحٌد...؛1
َ
ْدباَرُهْم َو ال َیْلَتِفْت ِمْنُکْم أ

َ
ِبْع أ

َ
ْیِل َو اّت

َ
ْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن الّل

َ
ْسِر ِبأ

َ
َفأ

 ای لــوط! خانــدان خــود را شــبانه حرکــت بــده و از ايــن دیــار بیــرون ببــر و 
خــودت پشــت ســر آن هــا بــرو )کــه کســی جــا نمانــد( و هیچ  کــس و هیچ 

کــدام از شــما پشــت ســرش را هــم نــگاه نکنــد. 
این  کــه فرمــود پشــت ســرتان را هــم نــگاه نکنیــد، شــاید بــه ایــن جهــت بــود کــه 
در بیــن قــوم لــوط، کــه اهــل عــذاب بودند، همســر و فامیل او و خویشــاوندان و 
مؤمنانــی کــه بــا لــوط همــراه بودنــد وجود داشــتند، احتمــال دارد وقتــی برگردند 

1. حجر، 65.
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و عــذاب آن هــا را ببیننــد، دل شــان بــرای آن هــا بســوزد و میلــی به آن ها پیدا شــود 
کــه خــوب نیســت و تاریکــی اهــل عــذاب آن هــا را هــم می گیــرد، لــذا می فرمایــد: 

َحٌد؛ مبادا احدی پشــت سرش را نگاه کند.
َ
َو ال َیْلَتِفْت ِمْنُکْم أ

ســّیئاِت جبهــه کفــر آن قــدر زیــاد اســت کــه نبایــد میــل بــه آن هــا در دل مؤمنــان 
پیــدا شــود.

gسرزنش صفوان جمال توسط امام کاظم

ــان و از اصحــاب  ــه از خوب ــال ک ــه صفــوان جّم ــن مهــران، معــروف ب صفــوان ب
ــه  ــادی داشــت و از کرای ــود، شــتران زی خــاص امــام صــادق و امــام کاظــمc ب
دادن آن هــا زندگــی خــود را می گذرانــد و از همیــن جهــت بــه او جّمــال )شــتردار( 

می گفتنــد. 
ــد: همــه چیــزت  ــه او فرمودن روزی خدمــت امــام کاظــمg رســید، حضــرت ب
خــوب اســت جــز یــک چیــز! ســوال کــرد: فدایت تــان شــوم آن چیســت؟ حضــرت 
فرمودنــد: این  کــه شــتران خــود را بــه ایــن مــرد )یعنــی هــارون خلیفــه عباســی( 
ــا لهــو و  ــرای شــرارت ی ــه خــدا ســوگند ب کرایــه می دهــی. صفــوان گفــت: آقــا! ب
لعــب و صیــد کرایــه نــدادم؛ چــون او بــه راه حــج مــی رود شــترانم را بــه او کرایــه 
می دهــم، خــودم هــم خدمــت او را نمی کنــم و همراهــش نمــی روم، بلکــه غــالم 

خــود را همــراه او می فرســتم. 
امــامg فرمودنــد: آیــا از او کرایــه طلــب داری؟ گفــت: بلــه، امــام فرمودنــد: آیــا 
دوســت داری تــا پرداخــت کرایــه شــترهایت زنــده بمانــد؟ گفــت: آری، حضــرت 

فرمودند: 
اَر«؛1

َ
َحّبَ َبَقاَءُهْم، َفُهَو ِمْنُهْم َو َمْن َکاَن ِمْنُهْم، َفُهَو َوَرَد الّن

َ
»َفَمْن أ

هــر کــس راضــی بــه زنــده ماندن شــان باشــد، از آن هاســت و هــر کــس از 
آنــان )دشــمنان خــدا( باشــد، جایگاهــش جهنــم خواهــد بــود.

1. بحــار األنــوار، ج72، ص376، ح34. »َدَخلـْـُت َعلـَـی أَبـِـی الَْحَســِن األَوَِّلg، َفَقــاَل لـِـی: یـَـا َصْفــَواُن! ُکلُّ َشــیْ ٍء 
ِمْنــَك َحَســٌن َجِمیــٌل َمــا َخــال َشــْیئاً َواِحــداً، ُقلْــُت: ُجِعلْــُت فـِـَداَك! أَیُّ َشــیْ ءٍ؟ َقــاَل: إَِکــَراُءَك ِجَمالـَـَك ِمــْن 
ْیــِد َو ال لِلَّْهــِو َو لَِکــْن أَْکَریُْتــُه لَِهــَذا  ِ َمــا أَْکَریُْتــُه أََشــراً َو ال بََطــراً َو ال لِلصَّ ُجــِل؛ یَْعِنــی َهــاُروَن. ُقلـْـُت: َو اهللَّ َهــَذا الرَّ
ُه بَِنْفِســی َو لَِکنِّــی أَبَْعــُث َمَعــُه ِغلَْمانـِـی، َفَقــاَل لـِـی: یـَـا َصْفــَواُن! أَ یََقــُع  ــَة َو ال أَتـَـَوالَّ ِریــِق؛ یَْعِنــی َطِریــَق َمکَّ الطَّ
ــی یَْخــُرَج ِکــَراَك؟ ُقلْــُت:  ِکــَراَك َعلَْیِهــْم؟ ُقلْــُت: نََعــْم، ُجِعلْــُت فِــَداَك، َقــاَل َفَقــاَل لـِـی: أَ تُِحــبُّ بََقاَءُهــْم َحتَّ

ــاَر...«. نََعــْم، َقــاَل: َفَمــْن أََحــبَّ بََقاَءُهــْم َفُهــَو ِمْنُهــْم َو َمــْن َکاَن ِمْنُهــْم َفُهــَو َوَرَد النَّ
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احتیاط در لعن بر ظالمین خالف تقدس است

این  کــه برخــی مــرگ و لعــن بــر دشــمنان خــدا را نفــی و یــا در آن تشــکیک 
می کننــد، بــه هــر بهانــه ای کــه باشــد خــالف تقــدس و دیــن داری اســت ولــو بــه 

اســم احتیــاط و تقــدس باشــد. 
کــه اواًل معلــوم  غزالــی در »احیــاء العلــوم« گفتــه: یزیــد را لعــن نکنیــم؛ چــرا 
 شــاید توبــه کــرده باشــد 

ً
نیســت او دســتور بــه قتــل حســینg داده باشــد، ثانیــا

و پــس از توبــه لعــن کســی جایــز نیســت.1 
ایــن تقدس هــا و بــه تعبیــر بهتــر تقدس نمایی هاســت کــه همــواره ضربــه بــه 
دیــن و دیــن داران زده و راه را بــرای بزرگ تریــن ظالمــان در ظلــم و جنایات شــان 
بــاز کــرده اســت. بــه قــول آلوســی مفســر اهــل ســنت هــر کــس کــه یزیــد را گنــه کار 
و مســتحق لعــن ندانــد، ســزاوار اســت کــه خــود او را در ردیــف یــاران یزیــد )و 

مســتحق لعــن( بدانیــد.
مؤمــن مظهــر صفــات خداســت و خداونــد متعــال کــه ارحــم  الراحمیــن اســت در 

« هــم هســت. در دعــای افتتــاح می خوانیــم:  َشــّدُ امْلَُعاِقِبــ�خَ
َ
جــای خــود »أ

َشــّدُ 
َ
ْحَمــِة، َو أ اِحِمــ�خَ ِفــی َمْوِضــِع اْلَعْفــِو َو الّرَ ْرَحــُم الّرَ

َ
ــَك أ

َ
ّن

َ
ْیَقْنــُت أ

َ
»َو أ

ِقَمــة«؛2
َ
ــَکاِل َو الّن

َ
َعاِقِبــ�خَ ِفــی َمْوِضــِع الّن امْلُ

حضــرت امیــرg کــه دیــدن یتیــم و شــنیدن نالــه مظلــوم اشکشــان را جــاری 
غضــب  مظهــر  بایــد  کــه  جایــی  در  می کــرد،  بلنــد  را  نالــه اش  و  می ســاخت 
الهــی باشــد چهــار هــزار نفــر از خــوارج را می کشــد و دســتش هــم نمی لــرزد و 

می فرمایــد: 
َحٌد َغْیِری«؛3

َ
ُت َعْ�خَ اْلِفْتَنِة، َو َلْم َیُکْن ِلَیْجَتِرَئ َعَلْیَها أ

ْ
»َفِإّنِی َفَقأ

مــن چشــم فتنــه را درآوردم و احــدی غیــر از مــن قــادر نبــود کــه ايــن کار 
ــام دهــد و چهــار هــزار خشــک مقدس را کــه پیشانی های شــان از  را انج
کثــرت ســجده پینــه بســته بــود، ولــی هماننــد ســگ هــار بــه جــان جامعــه 

مســلم�خ افتــاده بودنــد، از دم شمشــیر بگذرانــد.
ــی و ســالم بــر اولیــای خــدا و دوستان شــان داشــت و هــم لعــن 

ّ
پــس بایــد هــم تول

1. إحیاء علوم الدین، ج3، ص260.
2. تهذیب األحکام، ج3، ص108، ح38.

3. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص137، خطبه 93.
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و تبــّری نســبت بــه دشــمنان خــدا؛ و همیــن موضع گیــری مؤمــن را الیــق معّیــت 
بــا معصــوم در دنیــا و آخــرت قــرار می دهــد.

چکیده

شــرط معّیــت و همراهــی بــا معصومیــنb در دنیــا و آخــرت ســه چیز قــرار داده 
شــده اســت: معرفــت نســبت بــه ائمــهb، معرفــت نســبت بــه دوســتان ایشــان 

و برائت و دوری از دشــمنان ایشــان.
معرفــت بایــد هــم قلبــی باشــد، هــم فعلــی و هــم قولــی؛ یعنــی هــر آنچــه 
کــه آنــان  کــه خــدا و معصومیــنb می پســندند، پســندید و هــر آنچــه را  را 

نپســندید. نمی پســندند، 
هم چنیــن بایــد کســانی کــه عالیــم دوســتِی واقعــی خــدا و اهل بیــتb را دارنــد 
دوســت داشــت و اگــر نیــازی داشــتند و ممکــن بــود، آن را بــرآورده کــرد؛ یعنــی 

هماننــد علــی بــن یقطیــن بــود.
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وضه: جســله دهم ر

روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ

َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

حضــرت علــیa پــس از ســال ها کــه از شــهادت حضــرت زهــراh  گذشــت موهــای ســر 

و صورتــش ســفید شــد یــک کســی گفــت: یــا امیرالمؤمنین خضــاب نمی کنید؟ فرمــود: من 

عــزادار فاطمه هســتم.

hچطــور می توانــد او را فرامــوش کنــد؟ مگــر مــی توانســت فداکاری هــای حضــرت زهــرا 

را فراموش کند؟ چطور آن صحنه ای را که امیرالمؤمنین را داشــتند به زور ســمت مســجد 

می بردنــد، حضــرت زهــرا افتــاده بــود بــر زمیــن را فرامــوش کنــد؟! داشــتند امیرالمؤمنیــن را 

می بردنــد دســت انداخــت کمربنــد امیرالمؤمنیــنg را گرفــت تــا مانــع شــود. نانجیبــان 

او را زدنــد کــه دســتش رهــا شــد و از حــال رفــت. 

حضــرت را بردنــد مســجد، بعــد از لحظاتــی کــه زهــراh بــه هــوش آمــد اولیــن چیــزی 

کــه ســؤال کــرد فرمــود: علــیg را کجــا بردنــد؟ گفتنــد بردنــد مســجد. تعبیــر روایــت 

ــتملت  ــد »و اش ــها« پوشــیه زدن ــي رأس ــا عل ــت ِخماُره ــد شــدند »الَث ــن اســت: بلن ای

لبابهــا« چــادر ســر کردنــد، دســت حســنینc را گرفتنــد و در جمــع زنــان بنی هاشــم  ِبجِ

رفتنــد بــه مســجد. مواجــه شــدند بــا صحنــه ای کــه امیرالمؤمنیــنg را روی پلــه اول منبر 

نشــانده اند و بــاالی ســر حضــرت شمشــیر آختــه ای گرفته انــد کــه اگــر بیعــت نکــرد گــردن 

حضــرت را بزننــد. حضــرت زهــراh در ایــن موقــع رســید. تــا رســید دســت هایش را بلنــد 

کــرد، فرمــود دســت از پســرعم مــن برداریــد. اگــر دســت از او برنداریــد نفریــن می کنــم 

همه تــان از بیــن برویــد. مــن از شــتر صالــح کمتــر نیســتم که وقتی او را کشــتند خــدا عذاب 

بــر آن قــوم فرســتاد. ســلمان قســم می خــورد می گویــد دیــدم ســتون ها و پایه هــای مســجد 

دارد می لــرزد.

ــرg اشــاره کــرد کــه ســلمان خانــم را دریــاب. ســلمان ســریع آمــد گفــت   حضــرت امی
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خانــم پــدر شــما پیغمبــر رحمــت بــود بــرای نفریــن و عــذاب نیامــده بــود. شــما هــم 

نفریــن نکنیــد، حضــرت زهــراh فرمــود کــه ببیــن بــا امیرالمؤمنیــن چــه می کننــد! ســلمان 

 گفــت: خانــم خــود امیرالمؤمنیــن مــن را فرســتاده خدمت تــان. تــا ایــن را گفــت حضــرت 

زهراh فرمود: چشم. 

ــر ایــن اســت کــه ســر  نقــل اســت کــه امیرالمؤمنیــنg هنــگام خــروج از مســجد، تعبی

او پاییــن بــود، گفتــه نشــده اســت کــه بــرای چــه سرشــان پاییــن بــود، نمی دانــم شــاید 

احســاس شــرم و خجالــت می کــرده کــه زهراجــان شــما بــا ایــن حالتــان بلنــد شــدی آمــدی 

از مــن دفــاع کنــی.

 وقتــی کــه چهــره ایــن مظلــوم را حضــرت زهــراh دیــد، فرمود: ُروحــی لروِحــَک اْلِفداُء 

ــُت َمَعــَک و ِاْن  ــَت فــی خیــٍر ُکْن و َنْفســی ِلَنْفِســَک اْلِوقــا یــا َاَباَلَســْن ِان ُکْن

ــُت َمَعــک. جانــم فــدای تــو، مــن ســپر بــالی تــو، در خوشــی و  ــَت فــی َشــٍرّ ُکْن ُکْن

ناخوشــی مــن بــا تــو همــراه هســتم.

 ختــم مصیبــت ایــن جملــه اســت. زهــرا جــان یــک شمشــیر بــاالی ســر امیرالمؤمنیــن دیدی 

کــه فــرود نیامــد دســت بلنــد کــردی بــرای نفریــن. امــا دختــرت در کربــال، زینب کبــری روی 

تــّل زینبیــه خنجــری را روی گلــوی بــرادر دیــد کــه کشــیده می شــد، چــه گذشــت بــر او ، 

صــدا زد یــا رســول اهلل
این کشته فتاده به هامون حسین توست 

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این سرخ  رو ز خون شهادت که در غمش

زهرا سیاه ساخته معجر، حسین توست

صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل و رحمة اهلل و برکاته
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ــّی خــدا بــود کــه تنهــا راه کمــال و قــرب الهــی  بحــث در پیونــد و معّیــت بــا ول
اســت و غیــر آن هیــچ راه دیگــری مــا را رشــد نمی دهــد و رضایــت و عنایــت حــق 

را در پــی نــدارد.
امامــت و والیــت در دیــن مثــل قطب نمــا در کشــتی اســت. یــک کشــتی هــر قــدر 
مــدرن و شــیک باشــد، وقتــی قطب نمــا نداشــته باشــد بــه مقصــد نمی رســد، 

بلکــه ســریع تر هــم از مقصــد دور می شــود.
آن کــه تحــت والیــت امــام حــق نیســت، ولــو نمــاز و روزه و حــج و همــه اعمــال 

دینیــش شــیک و ســالم باشــد، ولــی این هــا او را از خــدا دور می کنــد.
وقتــی شــیطان بــا همــه عبــادات و ســجده هایش نســبت بــه محبــت خــدا و ولــّی 
اهلل خضــوع و ســجده نــدارد، عباداتــش شــیطنت محســوب می شــوند و قربــی 

بــرای او نمــی آورد.
مگــر خــوارج معتقــد بــه اصــول و فــروع دیــن، غیــر از امامــت نبودنــد؟ مگــر 
ــد و  ــرآن بودن ــود؟ بیشــتر آن هــا حافــظ ق اعمــال  نیک شــان بیــش از دیگــران نب
چنــد روز یــک بــار ختــم قــرآن داشــتند، شــب زنده دار و اهــل ســجده های طوالنــی 
بودنــد، امــا چــون تحــت والیــت ولــّی حــق نبودنــد، ایــن دین داری شــان کمــک 
بــه شــیطان و شــیطنت بــود. ایــن گــروه منحــرف جنایاتــی مرتکــب می شــدند کــه 

بــرای انســان معمولــی، تصــورش بســیار ســخت اســت. 

تحکیم پیوندهای مقدس
بلوغ و رشد شیعه تا والیت اجتماعی

جلسه
یازدهم
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شــکم زن حاملــه ای را، کــه از محّبــان حضــرت امیــرg بــود و حاضــر بــه برائــت 
جســتن از امیرالمؤمنینg نشــد،  دریدند و جنین را از شــکم او خارج و جلوی 

چشــم مــادر، کــه هنــوز نفس هــای آخــرش را مــی زد، ســر  بریدنــد.
شــبیه داعشــی های زمــان خــود مــا، کــه بــه اســم دیــن و بــا پرچــم دیــن، باالتریــن 

ضربه هــا را بــه دیــن می زننــد و در خدمــت اولیــای شــیطان قــرار می گیرنــد. 

ارتقاء در درک والیت

ــاره آن بحــث  نکتــه بســیار مهمــی کــه در ایــن جلســه قــرار اســت مقــداری درب
ــت اســت. ــا از والی ــی و درک م ــا و تلّق ــم، ارتق کنی

مــا نبایــد پیونــد و معّیــت بــا معصــوم و ولــّی خــدا را، ِصــرف پیوندهــای قلبــی و یــا 
تّولــی و تبــّری در روابــط فــردی و یــا حتــی رفتارهــای خــرد اجتماعــی خالصه کنیم. 
یکــی از بزرگ تریــن خدماتــی کــه بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، امــام راحــل بــه 
شــیعیان جهــان کــرد )اگــر نگوییــم بزرگ تریــن خدمــت(  ایــن بــود کــه درک و دیــد 

مــا از والیــت را، از والیت هــای فــردی بــه والیــت اجتماعــی ارتقــا داد.
 در 

ً
ــی و تبــّری، عمدتــا

ّ
قبــل از انقــالب درک شــیعه از والیــت اهل بیــتb و تول

ــا دشــمنان آن هــا،  ــی ب ــه آن هــا و بغــض و دشــمنی قلب ــت ب حــد عشــق و محب
روضــه و توســل و اشــک و زیــارت بــود. در حــد ذکــر فضایــل و مناقــب و خوانــدن 
زیــارت ایشــان از دور و نزدیــک بــود، سیاه پوشــی و عــزاداری و برپایــی مجالــس 
ماتــم، در ایــام ســوگواری و چراغانــی و پخــش نقــل و شــیرینی و پرچــم زدن، در 
ایــام جشــن بــود. ذکــر صلــوات و نام گــذاری اســامی فرزنــدان بــه نــام خانــدان 
ــی 

ّ
پیامبــرa و نــذر و توســل بــه آنــان، از مصادیــق بــروز و ظهــور والیــت و تول

بــه آن هــا محســوب می گشــت.
بااین کــه ایــن ارادت هــا و اظهــار محبت هــا بــود در عیــن حــال والیــت جامعــه و 
مناســبات کالن اجتماعــی بــا کفــر و طاغــوت بــود و زیــر پرچــم کســانی دیــن داری 
کــه جهت گیــری آن هــا خــالف دیــن بــود و فرهنــگ و سیاســت و  می کردیــم 

اقتصــاد و ســبک زندگــی را بــر اســاس نســخه های غربــی اجــرا می کردنــد. 
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والیت اجتماعی مهم ترین دستاورد انقالب

بــا انقــالب اســالمی و طــرح نظــام والیــت فقیــه امــام راحــلw گام بلنــدی بــه 
ســمت ظهــور امــام عصــرf برداشــت و یــک مرحلــه بســیار مهمــی از رشــد 

تاریخــی شــیعه را رقــم زد.
بــا تشــکیل نظــام والیــی و حکومــت دینــی، مرحلــه تاریخــِی والیــت اجتماعــی 
 بــه اظهــار عشــق و 

ً
شــیعه شــروع شــد و والیت مــداری و پیونــد بــا ولــّی خــدا صرفــا

محبــت والیت هــای فــردی خالصــه نمی شــد، بلکــه تســلیم و وفــاداری بــه ولــّی 
عــادل و رهبــر الهــی، کــه در زمــان غیبــت بــه عنــوان نائــب امام زمــانf محوریت 
جامعــه را در دســت داشــت، مرحلــه ای از والیــت اجتماعــی و مدیریــت کالن 
جامعــه در زمــان غیبــت را بــه وجــود آورد، کــه می تــوان گفــت به گونــه ای تمریــن 

والیــت اجتماعــی و مدیریــت امــام عصــرf محســوب می گــردد.

آخرین مرحله قبل از ظهور 

از ایــن رو ایــن دوره آخریــن مرحلــه از مراحــل رشــد و بلــوغ تاریخــی شــیعه 
ــی تشــریف  ــام عصــرf وقت ــه ام ــد؛ چــرا ک ــه حســاب می آی ــه ســوی ظهــور ب ب
می آورنــد، در گوشــه ای از اتــاق، حســینیه، مســجد و... نمی نشــینند تــا مــا فقــط 
بــه ایشــان اظهــار ارادت کنیــم و از شــوق دیدارشــان اشــک بریزیــم و بــه او تبــّرک 

و توســل داشــته باشــیم.
حضــرت تشــریف می آورنــد تــا تشــکیل حکومــت بدهنــد، والیــت اجتماعــی 
جهانــی را بــر عهــده بگیرنــد و مقــّدرات امــور در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی را بــه دســت بگیرنــد؛ و ایــن نیــاز بــه یارانــی 
 
ً
باوفــا، مقــاوم، کاردان و تســلیم در والیــت و مدیریــت اجتماعــی دارد کــه طبعــا
در دوران قبــل از ظهــور بایــد تربیــت شــوند و انقــالب اســالمی عرصــه پــرورش 

چنیــن یارانــی را فراهــم کــرد. 
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wخاطره آقای عسگر اوالدی از امام

 wمرحــوم آقــای عســگراوالدی، چنــدی قبــل از وفات شــان خاطــره ای از امــام
نقــل کردنــد کــه در واقــع هــدف امــام راحــل از قیــام و انقــالب را نشــان می دهــد 

و از ایــن نظــر جــزو اســناد انقــالب اســالمی محســوب می گــردد.
ایشــان  فرمــود: قبــل از 15 خــرداد ســال 42، کــه هنــوز امــام آن نطــق تاریخــی را 
نکــرده بودنــد و دســتگیر نشــده بودنــد، مــن پیامــی را از مبارزیــن تهــران بــرای امام 
در قــم می بــردم. در طــول مســیر تــا قــم متوجــه شــدم کــه تحــت تعقیــب  ســازمان 
امنیــت شــاه، یعنــی ســاواک هســتم، خیلــی نگــران شــدم و ترســیدم. البتــه تــرس و 
 بــرای خــودم نبــود، بیشــتر بــه ایــن دلیــل بــود کــه اســامی چهــل، 

ً
نگرانــی مــن صرفــا

پنجاه نفر از مبارزین را می دانســتم و می ترســیدم مرا دســتگیر کنند و زیر شــکنجه 
اســامی آن هــا را افشــا کنــم. بــا همیــن تــرس و اضطــراب بــه قــم رســیدم و بــه طــرف 
منــزل امــام رفتــم، در حالــی کــه کامــاًل متوجــه بــودم تعقیبــم می کننــد، تــا این کــه 

بــه خانــه امــام رســیدم و خــودم را بــه درون  انداختــم. 
امــامw وقتــی مــرا مضطــرب و رنــگ پریــده دیدنــد همــه چیــز را متوجه شــدند. 
بعــد از احوال پرســی بــه اتاقــی راهنمایــی کردنــد و برایــم چــای آورده و پذیرایی 
کردنــد و بــا آن آرامــش دریایــی خودشــان، مــرا هم آرام کردند و ســپس فرمودند:

 آقــای عســگراوالدی! مــا می خواهیــم بــا طاغــوت و اربابــان این هــا مبــارزه کنیــم 
تا ان شــاءاهلل پس از 30 ســال پرچمی از اهل بیتb را در این کشــور بلند کنیم، 
در مرحلــه بعــد کشــورهای جهــان اســالم، کــه زیــر چکمه هــای اســتعمار ذلیالنــه 
ــه ســوم جهــان  ــم و در مرحل ــت نجــات دهی ــد، را از ایــن ذل ــا می زنن دســت و پ
را، کــه بــر طبــل کفــر و بی خدایــی می زنــد، بــه ســمت یــک معنویت خواهــی و 
عدالت طلبــی ســوق دهیــم، تــا پــس از ایــن ســه مرحلــه )در ایــران، جهــان اســالم 
و جهــان( امــام عصــرf تشــریف بیاورنــد. بعــد فرمودنــد: آقــای عســگراوالدی 

کار بســیار بزرگــی در پیــش داریــم شــما از اآلن ترســیدید؟!
درود خــدا بــر آن عبــد صالــح و پیــر عارفــی کــه انقــالب اســالمی را طلیعــه ظهــور 
جهانــی ولــّی  اهلل األعظــم حضــرت بقیــة اهللfمی دانســت و آغــاز والیــت 
گذاشــت تــا بــا تمریــن والیت محــوری، در حــد و  اجتماعــی شــیعه را بنیــان 
انــدازه مدیریت هــای کالن، آمادگی هــای الزم در شــیعیان ایــران و ســپس نقــاط 

دیگــر جهــان، بــرای ظهــور فراهــم گــردد.



257

جلس��ه یازدهم: بلوغ و رش��د ش��یعه تا ولایت اجتماعی

گم شده قیام های گذشته

ــا در قیام هــا و انقالب هــای  عنصــر والیت مــداری و والیت محــوری اجتماعــی ی
گذشــته ایــران نبــود و یــا بســیار کم رنــگ بــود.

رهبــر بزرگــوار انقــالب در تاریــخ 19 دی ســال 94 در دیــدار بــا مــردم قــم ســؤال 
دقیقــی را مطــرح کردنــد و پاســخ آن را بــه خــود مــردم واگــذار کردنــد. ایشــان 
فرمودنــد: مــا می بینیــم در قیام هایــی مثــل قیــام مشــروطه،1 یــا قیــام جنــگل2 و 
یــا نهضــت ملــی شــدن نفــت3 بــا این کــه مطالبــات مــردم مطالبــات حداقلــی بود، 
بــا ایــن وجــود ایــن قیام هــا دوام نیاوردنــد و بــه شکســت انجامیدنــد و مــردم بــه 

خشــونت و اســتبدادی بدتــر از قبــل مبتــال شــدند. 
امــا انقــالب اســالمی بــا وجــود مطالبــات حداکثــری )ســرنگونی حکومــت و رژیــم 
طاغوتی شاهنشــاهی و تشــکیل جمهوری اســالمی( پیروز شــد و بیش از چهل ســال 
بــا همــان اهــداف و آرمان هــا مانــدگار شــد، ریشــه دوانید و بــه درخت تناوری تبدیل 

شــد و اکنــون قــدرت اول منطقــه و یکــی از قدرت هــای جهانــی اســت. 
گذشــته ایــران نبــود و در  بایــد دیــد چــه عنصــری در قیام هــا و نهضت هــای 
ایــن انقــالب وجــود داشــت؟ در قیام هــای گذشــته، مــردم کــه مســلمان بودنــد، 
اخــالص و تدّیــن هــم داشــتند، علمــا هــم حضــور داشــتند، پــس جــای چــه 

ــود؟ ــی ب عنصــری خال
باید گفت: آن چه نبود، محوریت والیت در جامعه بود.

شیعه در رشد تاریخی خود به بلوغ رسید »نظام والیی«

آن چــه در گــذر تاریــخ اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه شــیعه در رشــد تاریخــی خــود 
گاهــی رســید کــه دیگــر حتــی بــه یــک ســلطنت شــیعی  بــه یــک بلــوغ و رشــد و آ

1. در نظــام مشــروطه مــردم درخواســت تغییــر شــکل حکومــت از اســتبدادی و تجمــع قــدرت در یــك نفــر 
بــه نــام پادشــاه؛ و توزیــع قــدرت در قــوه مقننــه و تشــکیل مجلــس را داشــتند نــه ســرنگونی پادشــاهی.

ــا  ــا اســتبداد و نیــز مقابلــه ب 2. در قیــام جنــگل هــم به گونــه  دیگــری بــه حمایــت از مشــروطه و مبــارزه ب
نفــوذ بیگانــه و اجنبــی در ایــران پرداختنــد؛ چــرا کــه پــس از جنــگ جهانــی اول، بیگانــگان، ایران را از شــمال 

و جنــوب مــورد تاخت وتــاز قــرار داده بودنــد.
3. در نهضــت ملــی شــدن نفــت هــم مبــارزات علیــه چپــاول نفــت توســط انگلیــس و حفــظ آن بــه عنــوان 
ســرمایه ملــی در اختیــار خــود ملــت بــود، نــه این کــه حکومــت و ســلطنت ســرنگون شــده و دولــت و نظــام 

جدیــدی تشــکیل شــود.
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ــب حکومــت والیــی و نظــام  ــداد و فقــط طال ــه رضایــت ن ــد دوران صفوی مانن
امامــت شــد. 

در ایــن نظــام مــردم حضــور جــدی و واقعــی  و نــه تشــریفاتی و صــوری  دارنــد، 
ــر  ــر و مدّب ــح باتقــوا و دین شــناس، شــجاع، مدی ــد صال ــی محورشــان یــک عب ول
اســت کــه در زمــان غیبــت، حجــت شــرعی مــردم اســت و مؤمنیــن حکــم او را 

حکــم امــام زمــانf تلقــی می کننــد.
گرفته انــد رابطه شــان بــا او رابطــه رئیــس و مرئــوس  کــه اطــراف او را  مــردی 
نیســت، رابطــه فرمانــده و ســرباز نیســت، رابطــه ســلطان و اربــاب و رعیــت 
نیســت، بلکــه رابطــه امــام و امــت اســت کــه بــر اســاس محبــت و دل دادگــی بــه 
خداســت. هــم امــام مــردم را بــه خاطــر خــدا دوســت دارد و بــه تعبیــر حضــرت 
« 1 و هــم امــت او را  کــه رابــط خودشــان بــا ولــّی اهلل  ِ

ِریُدُکــْم هَّلِلَّ
ُ
امیــرg »ِإّنِــی أ

اعظــم اســت،  بــه خاطــر خــدا دوســت دارنــد؛ شــبیه رابطــه مــردم بــا خداونــد 
ــه...؛2 کــه دو طرفــه اســت. وَن ّبُ ُهــْم َو ُیِ ّبُ متعــال ...ُیِ

ی می کند
ّ

در این نظام، خصلت های امام در امت  تجل

در چنیــن نظامــی بــه میــزان محبــت و والیت پذیــری، خصلت هــا و کمــاالت 
نورانــی ولــّی خــدا در مــردم ظهــور می کنــد. امــت، امتــی شــجاع، متــوکل بــر 
خــدا، مقــاوم، امیــدوار و بــا بصیــرت می شــود، کــه ایــن اوصــاف در واقــع همــان 
ــّی جامعــه و محــور امــت اســت، کــه در محبیــن او جلــوه می کنــد.  اوصــاف ول

نادر شاه و سرباز شجاع

نقــل می کننــد نــادر شــاه در یکــی از جنگ هــا یکــی از ســربازانش را دیــد مثــل شــیر 
می جنگــد و گویــا هیــچ ترســی در وجــودش نیســت، صــف دشــمن را می شــکافد 

و جلــو مــی رود. نــادر از ایــن دالوری ســرباز خیلــی خوشــش می آیــد. 
کجایــی؟ می گویــد اهــل  در یــک فرصــت مناســب از ســرباز می پرســد، اهــل 
اصفهــان. نــادر شــاه می گویــد پــس بــا ایــن شــجاعت بی نظیــرت کجــا بــودی 

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص194، خطبه 136.
2. مائده، 54. ]خدا[ آنان را دوست می دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند.



259

جلس��ه یازدهم: بلوغ و رش��د ش��یعه تا ولایت اجتماعی

ــری و آن را از دســت محمــود  ــه ای کــه در اصفهــان رخ داد را بگی ــا جلــوی فتن ت
افغــان نجــات دهــی؟ ســرباز گفــت: قربــان! مــن بــودم، ولــی شــما نبــودی. 
یعنــی اگــر می بینــی مــن امــروز ایــن طــور شــجاع و مقــاوم هســتم، ایــن شــجاعت 
و مقاومــت را تــو در مــن زنــده کــردی، تــو در مــن شــکوفا کــردی و در واقــع 

ــو در مــن اســت. ــوه ای از شــجاعت ت جل
حــال در جامعــه والیت محــور کــه اســاس آن محبــت امــت بــا ولــّی جامعــه 
هســت، خصوصیــات آن رهبــر الهــی در افــراد جامعــه ظهــور می کنــد. اوج ایــن 
رشــد اســتعدادها و ظهــور و بــروز خصلت هــای نورانــی، در زمــان ظهــور و جامعه 
مهــدوی اســت کــه عقــل، علــم، اخــالق و عدالــت امــام در مــردم جلــوه می کنــد 

و اســتعدادها را بــه فعلیــت می رســاند.

تحول در جوانان پس از پیروزی انقالب

زمــان  در  کــه  جوان هایــی  همــان  دیدیــم  خودمــان  انقــالب  همیــن  در  مــا 
طاغــوت، در ســینماها و مراکــز فســادی کــه طاغــوت درســت کــرده بودنــد، رهــا 
بودنــد بــا ظهــور انقــالب، عاشــقانه حــول محــور نائــب امــام زمــانf جمــع 
شــدند و یک بــاره عشــق بــه امــام تبدیــل بــه ایمــان، نمــاز شــب، روضــه، توســل، 

ــد شــد. ــرت و امی ــوکل، بصی شــجاعت، ت
رسول اکرمa فرمودند:

«؛1  َحّبَ
َ
ْرُء َمَع َمْن أ »امْلَ

هر کسی در معّیت و همراهی محبوب خود قرار می گیرد. 
وقتــی محبــت و عشــقی پــاک و الهــی در کار اســت، محبــوب هــم نورانــی و الهی 

اســت و حضــورش در وجــود محــّب، او را هــم نورانــی می کنــد.

رصد و هجوم شیطان

 همیــن نقطــه مهــم و محــوری همــواره مورد رصد و هجوم دســتگاه ابلیس 
ً
اتفاقــا

بــوده و هســت. حتــی در ســلوک های فــردی هــم شــیطان بیشــتر بــا اهل بیــت ســر 
و کلــه می زنــد و ســعی در فریــب آن هــا دارد. قــرآن از قــول شــیطان آورده اســت: 

1. مصباح الشریعة، ص194.
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ْم ِصراَطَك امْلُْســَتقیَم؛1 ْقُعــَدّنَ َلُ
َ
...َل

مــن بــرای بنــدگان )صالــت( بــر صــراط مســتقیم تــور پهــن می کنــم و 
آن هــا را فریــب می دهــم. 

و در روایات هم صراط این گونه معرفی شده است: 
َراط«؛2 »َعِلّیٌ ُهَو الّصِ

همانا امیراملؤمن�خ علی بن ابی طالبg صراط مستقیم است.
و در زیارت جامعه کبیره هم وارد شده است:

ْقَوم «؛3
َ
َراُط ال ْنُتُم الّصِ

َ
»أ

شما  شاه راه استوار و درست  برای ما هستید.
شــیطان شــش هــزار ســال در عالــم بــاال بــوده و کامــاًل می دانــد بــه کجــا حملــه 
کنــد و بــرای چــه کســی وقــت و نیــرو بگــذارد. شــبیه گوهرشــناس و عتیقه شناســی 

اســت کــه نوبرهــای نــاب و مرغــوب را می شناســد.
ــه  ــد ب ــا آن می توانن ــه ب ــد ک ــام »والیــت« دارن ــه ن ــاب ب اهــل والیــت گوهــری ن
باالتریــن مقامــات قــرب برســند و شــیطان ایــن را می دانــد، لــذا با شــیعیان بیشــتر 

ســر و کار دارد و دام هــا و تورهایــش را بــرای آن هــا پهــن می کنــد.
امام صادقg به عبداهلل بن جندب فرمودند:

»َیــا َعْبــَد اهَّلِل! َلَقــْد َنَصــَب ِإْبِلیــُس َحَباِئَلــُه ِفــی َداِر اْلُغــُروِر َفَمــا َیْقِصــُد 
ْوِلَیاَءَنا«؛4

َ
 أ

َ
ِفیَهــا ِإاّل

شــیطان دام هایــش را در )دنیــای( محــل فریــب گســترده اســت و کســی 
جــز دوســتان )شــیعیان( مــا را قصــد نکــرده اســت. 

بــا صالحــان، بــا خوبــان بــا آن هــا کــه می خواهنــد مراتبــی از قــرب را طــی کننــد و 
ه هــا برســند، بیشــتر کار دارد.

ّ
بــه قل

1. اعراف، 16.
2. تفسیر القمی، ج2، ص286.

3. من ال یحضره الفقیه، ج2، ص613، ح3213.
4. تحف العقول، ص301.
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تو به درد ما نمی خوری

مرحــوم آیــت اهلل اراکــیw از استادشــان مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم 
 تــکان دهنــده اســت. 

ً
کــه واقعــا حائــری قصــه ای را نقــل می کردنــد 

مرحــوم حــاج شــیخ می فرمودنــد: در یــزد آقــای زاهــدی، کــه اهــل ریاضــت بوده، 
می گفــت اطــراف یــزد یــک جایــی رفتــه بــودم و ریاضت هــای ســنگینی را شــروع 
کــرده بــودم. پــس از مدتــی کســی آمــد و گفــت آقــا رفیــق نمی خواهــی؟ گفتــم 
ــز خوبــی اســت؛ چــرا کــه رســول  بلــه، چــه اشــکالی دارد در راه خــدا رفیــق چی

خــداa فرمودنــد:
ِريَق«؛1  ِفیَق، ُثّمَ الّطَ »الّرَ

بــا او هم نشــین شــدم، دیــدم عجــب اهــل عبــادت و تقــدس هســت، مــن خســته 
ــار  ــر مــن ســه ب ــی او خســته نمی شــد، گویــی خــواب نداشــت. اگ می شــدم، ول
غــذا می خــوردم، او یــک  بــار هــم چیــزی نمی خــورد، دایــم مشــغول ذکــر و نمــاز 
و ســجده بــود. دیــدم چــه اعجوبــه ای هم نشــین مــا شــده و خــدا را شــکر کــردم 

کــه رفیــق خوبــی نصیبــم شــده اســت.
باهــم مأنــوس شــدیم. یــک روز نزدیــک مغــرب خواســتم کنــار نهــر آب بــروم و 
وضــو بگیــرم، گفــت کجــا مــی روی؟ گفتــم مــی روم بــرای مغــرب تجدیــد وضــو 
کنــم. گفــت اآلن چــه وقــت نمــاز اســت؟ اآلن کار واجب تــری داریــم. نمــاز اول 
وقــت مســتحب اســت، ولــی آن کار جلــوی یــک منکــر را گرفتــن اســت و واجــب 

 می خوانیــم.
ً
اســت، نمــاز را بعــدا

هر چه گفتم حاال باشد بعد از نماز می رویم، گفت نه اآلن باید برویم.
مــن بــه حــرف او گــوش کــردم و بــه شــهر آمدیــم و کنــار خانــه ای رســیدیم. رفیــق 
ــه و  ــم داخــل خان ــد بروی ــه منکــری انجــام می شــود، بای ــن خان ــا گفــت در ای م
صاحب خانــه را بکشــیم. گفتــم این کــه نمی شــود، بــه چــه جرمــی بکشــیم؟ 

گفــت همیــن کــه گفتــم. 
ــردن  ــه گ ــی را ب ــد و قتل ــه مــردم می کن ــدون اجــازه وارد خان ــا را ب ــدم دارد م دی
مــا می انــدازد. گفتــم آقــا جــان! بــدون اجــازه کــه مــا نمی توانیــم درون خانــه ای 
را تجســس کنیــم و بــه خاطــر یــک گنــاه احتمالــی، چنــد خــالف قطعــی انجــام 

1. محاسن، ج2، ص357، ح61.



دوران حیـــــرت

262

دهیــم. مــا را بــرای همیــن کار از نمــاِز اول وقــت انداختــی؟ دیــدم رهــا نمی کنــد 
و دایــم اصــرار می کنــد. یــک مرتبــه گفتــم نکنــد تــو شــیطان ملعــون هســتی کــه 
داری مــا را از خــدا دور می کنــی؟ بــا عجلــه عقــب رفــت و صیحــه ای زد و گفــت: 
تــو بــه درد مــا نمی خــوری، بایــد بــروم ســراغ ســید علــی محمــد بــاب. فهمیــدم 
شــیطان بــوده کــه از طریــق عبــادت و زهــد و تقــدس بــرای مــن ظاهــر شــده بــود 

تــا مــرا بــه ســمت قتــل و گنــاه بکشــد و همــه چیــز را از مــا بگیــرد.
خدا ای  دانه ست  و  دام  ــزاران  ه بی نواصد  و  حــریــص  ــرغــان  م چــو  ــا  م
نوئیم دام  بسته  ــا  پ دم  ــه  ب شویمدم  سیمرغی  و  بــاز  گر  یکی  هر 

شــیطان  هــم  اجتماعــی  مســایل  در  اســت.  این گونــه  فــردی  ســلو ک های  در 
می دانــد مهم تریــن پیونــدی کــه بشــر را بــه ســعادت و فــالح می رســاند، پیونــد 
بــا ولــّی خداســت، کــه اگــر آن را قطــع کنــد راه خــدا بســته می شــود. همــان طــور 

کــه بــرای خــود شــیطان پیــش آمــد و تجربــه اش را دارد.

ولّی خدا در جامعه اراده ها را جمع می کند

ابلیــس ایــن را می دانــد کــه اگــر ولــّی خــدا محوریــت پیــدا کنــد، اراده هــا را حــول 
خــود جمــع می کنــد و قــدرت ایجــاد می کنــد و ایــن بــرای طاغوت هــا و اولیــای 
شــیطان خطرنــاک اســت؛ مثــل ذّره بینــی کــه نورهــای پراکنــده را جمــع می کنــد 

ــون می دهــد. و کان
شــیعیان وقتــی پراکنــده باشــند و نیروهــا و اراده هــا و دل های شــان بــه هــم 
نزدیــک نشــود، هــر قــدر هــم عبــادت کننــد و بــه صــورت انفــرادی اظهار عشــق و 
ارادت بــه اهل بیــتc داشــته باشــند، خطــری بــرای والیــت اجتماعــی طاغــوت 

و جریــان تمدنــی کــه بــه راه انداختــه اســت، ندارنــد.

هر چه می خواهد اذان بگوید

معــروف اســت ســفیر انگلیــس وقتــی بــرای اولیــن بــار در عــراق صــدای اذان را از 
مأذنه هــای مســاجد شــنید، بــه وحشــت افتــاد و از اطرافیــان پرســید: ایــن صــدا 
چیســت؟ گفتنــد: ایــن صــدای اذان اســت کــه مســلمانان بــرای خبــر دادن وقــت 
نمــاز و عبــادت از بــاالی مســاجد آن را فریــاد می کننــد. ســفیر پرســید: بــرای 
دولــت بریتانیــا ضــرر و خطــری هــم دارد؟ گفتنــد: خیــر، کاری بــه آن نــدارد. او 
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گفــت: پــس هــر چــه دل شــان می خواهــد اذان بگوینــد.
آن چــه بــرای دســتگاه ابلیــس خطرنــاک اســت، والیــت اجتماعــی شــیعه و تجمع 
اراده هــا حــول محــور والیــت ولــّی اهلل اســت کــه مقــّدرات و مناســبات اجتماعــی 
و فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی را از شــرک و کفــر تطهیــر می کنــد و توحیــد و 

خداپرســتی را در ارکان جامعــه و زندگــی مــردم جــاری می ســازد.

هجوم شیطان به پیوند والیی شیعه در زمان حضور

لــذا ابلیــس و دســتگاه او، از جــّن و انــس، همــواره ایــن نقطــه محــوری را رصــد 
می کردنــد تــا شــیعیان را از اطــراف امــام و رهبــر الهــی دور و پراکنــده نــگاه دارنــد 
تــا همدلــی بــا امــام اتفــاق نیفتــد و البتــه در برخــی مقاطــع هــم موفــق شــدند و 
مســلمانان بی بصیــرت را از امــام دور کردنــد و امامــان مــا تنهــا و غریــب ماندنــد. 
و  مانده انــد  مظلــوم  و  غریــب  زمــان خودشــان  در  مــا  ائمــه  همــه  معمــواًل 

نداشــته اند. ایشــان  کنــار  در  عهــد  بــه  وفــای  یاران شــان 
حضــرت امیــرg آن  چنــان تنهــا مانــد کــه می فرمــود: اگــر بــه تعــداد اصحــاب 
طالــوت، یــا تعــداد اهــل بــدر پیــرو داشــتم، در حالــی کــه آنهــا دشــمن شــما 
 بــا شمشــیر شــما را مــی زدم تــا این کــه بــر صــراط مســتقیم بــاز 

ً
بودنــد، حتمــا

گردیــد؛ خالفــت غصــب شــده را برمی گردانــدم.1 
امــام مجتبــیg را تنهــا گذاشــتند و وفــای بــه عهــد نکردنــد. حدود هشــت هزار 
نفــر از یارانــش همــراه بــا فرمانــده لشــگر، یعنــی عبیــداهلل بــن عبــاس بــه معاویــه 

پنــاه بردنــد و حضــرت مجبــور بــه صلــح شــدند و حکومــت را واگــذار کردنــد.
 توســط مــردم کوفــه، 

ً
غربــت و مظلومیــت ابــا عبــداهلل الحســینg؛ خصوصــا

کــه بــه حضــرت نامــه نوشــتند و از ایشــان دعــوت کردنــد، ســپس ایشــان را تنهــا 
گذاشــتند. ایــن موضــوع آشــکارتر و معروف تــر از آن اســت کــه بیــان گــردد.

امــام صــادقg بــا این کــه 4000 شــاگرد داشــت، ولــی وقتــی ســدیر صیرفــی 
پرســید چــرا علیــه بنی عبــاس قیــام نمی کنیــد؟... فرمودنــد: اگــر بــه تعــداد ایــن 
بزغاله هایــی کــه مشــغول چریــدن هســتند یــار  داشــتم، قیــام می کــردم. ســدیر 

ــْم  ــمْ  أَْعَداُؤُک ــْدرٍ َو ُه َ ــلِ  ب ُة أَْه ــدَّ ــوتَ  أَْو ِع ــابِ  َطالُ ُة أَْصَح ــدَّ ِــی  ِع ــْو َکانَ  ل َ ِ  ل 1. کافــی، ج8، ص32، ح5. » َو اهللَّ
َــی الَْحــق ...«. ــی تَُئولُــوا إِل ــْیِف َحتَّ لََضَربُْتُکــْم بِالسَّ
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می گویــد: بزغاله هــا را شــمردم، 17 رأس بودنــد.1
داســتان مظلومیــت و تنهایی هــای اولیــای الهــی و کوتاهی و تقصیر مســلمانان از 

پیونــد بــا آنــان در دعــای ندبــه آمــده اســت آن جــا کــه می فرمایــد:
ــُة  ّمَ

ُ
اِديــَن، َو ال اِديــَن َبْعــَد اْلَ ُســوِلa ِفــی اْلَ ْمــُر الّرَ

َ
»َلــْم ُیْمَتَثــْل أ

 
َ

ِمَعــٌة َعَلــی َقِطیَعــِة َرِحِمــِه َو ِإْقَصــاِء ُوْلــِدِه، ِإاّل ٌة َعَلــی  َمْقِتــِه ، ُمحجْ ُمِصــّرَ
ــّقِ ِفیِهــْم. َفُقِتــَل َمــْن ُقِتــَل، َوُســِبَی َمــْن  ــْن َوَفــی ِلِرَعاَیــِة اْلَ اْلَقِلیــَل ِمّمَ

ْقِصــَی...«؛2 
ُ
ــْن أ ْقِصــَی َم

ُ
ُســِبَی، َو أ

دســتور پیامبــر خــداa را دربــاره هادیــان پی در پــی اطاعــت نکردنــد و 
امــت پیامبــر، اصــرار بــر دشــمنی و قطع رحم بــا او و دور کــردن فرزندانش 
داشــتند، )بــا ايــن جفــا( برخــی از فرزنــدان پیامبرa شــهید شــدند و برخی 

اســیر و برخــی تبعیــد و دور از وطــن گشــتند.

 bبه تأخیر افتادِن دولت اهل بیت

در اصــول کافــی روایتــی از امــام باقــرg نقــل شــده کــه حضــرت، بــه ابــو حمــزه 
ثمالــی فرمودند:

ــَر ِفــی  ْم
َ
ــَذا ال ــَت َه

َ
ــْد َکاَن َوّق ــی َق ــاَرَك َو َتَعاَل ــُت! ِإّنَ اهَّلَل َتَب ــا َثاِب »َی

g اْشــَتّدَ َغَضــُب اهَّلِل َتَعاَلــی َعَلــی  َســْ�خ ْن ُقِتــَل اْلُ
َ
ــا أ ، َفَلّمَ ــْبِع�خَ الّسَ

َذْعُتــُم  
َ
ْثَناُکــْم  َفأ ْرَبِعــ�خَ  َو ِماَئــٍة، َفَحّدَ

َ
ــَرُه ِإَلــی أ

َ
ّخ

َ
ْرِض، َفأ

َ
ْهــِل ال

َ
أ

ــَك  ــَد َذِل ــُه َبْع ــِل اهَّلُل َل َع ــْم َیجْ ــْتِر، َو َل ــاَع الّسَ ــَث،  َفَکَشــْفُتْم ِقَن ِدی اْلَ
ّمُ اْلِکتــاِب ؛3 

ُ
ــوا اهَّلُل مــا َیشــاُء َو ُیْثِبــُت َو ِعْنــَدُه أ َوْقتــًا ِعْنَدَنــا َو َیْمُ

َبــا َعْبــِد اهَّلِلg َفَقــاَل: َقــْد َکاَن 
َ
ْثــُت ِبَذِلــَك أ ُبــو َحْمــَزَة: َفَحّدَ

َ
َقــاَل أ

ــَك«؛4 َکَذِل
خداونــد زمــان فــرج و دولــت مــا اهل بیــتf را ســال70 هجــری تعیــ�خ 
عبــداهَّلل  ابــا  و  کردنــد(  جفــا  و  ظلــم  )مــردم  وقتــی  امــا  بــود،   کــرده 
بــر مردمــان  بــه شــهادت رســید )بــداء رخ داد( و خداونــد   g الســ�خ

1. کافی، ج2، ص242، ح4.
2. المزار الکبیر، ص578.

3. رعد، 39.
4. کافی، ج1، ص368، ح1.
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غضــب کــرد و زمــان دولــت مــا را تــا ســال 140 هجــری بــه تأخیــر انداخــت. 
ســپس ايــن آیــه را خواندنــد: مــا آن را بــه شــما گفتیــم و شــما ايــن ســّر را 
فــاش کردیــد، )و بــاز بــداء رخ داد( و بعــد از آن خداونــد بــرای فــرج مــا 
اهل بیــت، زمانــی نــزد مــا قــرار نــداد. ابــو حمــزه می گویــد: ايــن مطلــب را 

بــه امــام صــادقg گفتــم، حضــرت فرمودنــد: همــ�خ طــور اســت. 
ــر و ســرانجام کوتاهی هــا، تقصیرهــا و قصورهــای  ــث شــریف تأثی ــن حدی در ای
 و شــیعیان بــه طــور خــاص در تأخیــر فــرج اهل بیــتb را 

ً
مســلمین عمومــا

می بینیم. وقتی سســتی در همراهی و اطاعت و تســلیم از اولیاء الهی رخ داد، 
نتیجــه اش غربــت و تنهایــی اهل بیــتc و در نهایــت غیبــت ایشــان می گــردد.

سعی و تالش حکام ظالم

کوتاهــی مؤمنــان از معّیــت و همدلــی بــا امامــان در  از یک طــرف ضعــف و 
زمــان حضــور و ظهورشــان در بیــن مــردم، از طــرف دیگــر فشــار و اختنــاق حــکام 
ظالــم و جــور بنی امیــه و بنی عبــاس در فاصلــه انداختــن بیــن امامــان و مــردم و 
مراقبــت شــدید یــا حبــس آنــان، باعــث پراکندگــی مؤمنــان و عــدم تجمــع حــول 

محــور ولــّی خــدا شــد.
ایــن فشــار و اختنــاق آن چنــان شــدید بــود کــه مؤمنــان حتــی نمی توانســتند 
بــه راحتــی یــک ســؤال شــرعی از امــام معصــوم داشــته باشــند و گاه بــا تــرس و 
اضطــراب بــه شــکل خرما فــروِش دوره گــرد یــا خیارفــروش طبــق میــوه ای بــر ســر 
ــه ســرعت دور شــوند.  ــد و ب ــه امــام یــک ســؤال کنن ــا درب خان می گذاشــتند ت

زمــان  کــه  ســالگی،   28 تــا   hمعصومــه حضــرت  نکــردن  ازدواج  برخــی 
وفات شــان بــود، را بــه همیــن جــّو اختنــاق و مراقبــت شــدید از زندگــی ایشــان 
ــد؛  ــت کن ــواده حضــرت وصل ــا خان ــه کســی نمی خواســت ب ــد ک ــل کرده ان تحلی
ــدان موســی  ــا خان ــاط ب چــون می ترســیدند دچــار مشــکالت و دردســرهای ارتب

بــن جعفــرc گردنــد.
 در محلــه ارتشی نشــین ســامرا کامــاًل 

ً
امــام هــادی و امــام عســکریc کــه رســما

تحــت نظــر بودنــد و در واقــع زندگی شــان در یــک زنــدان بــزرگ ســپری شــد. 
همــه ایــن تــرس و وحشــت های خلفــا و حــکام ظلــم و جــور و اولیــای شــیطان از 
والیــت اجتماعــی شــیعه و تجمــع آن هــا حــول ولــّی اهلل بــود، کــه موجــب اقتــدار 
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ــده شــدن  ــردن بســاط والیــت طاغــوت در جامعــه و برچی ــن ب ــان و از بی مؤمن
حکومت شــان می گشــت.

مبارزه دستگاه ابلیس با پیوند والیی شیعه در زمان غیبت

پــس از دوران حضــور امامــانc، در زمــان غیبــت حضــرت بقیــة اهللf هــم 
شــیطان و جنود و دســتگاهش به شــکل های مختلف، هر جا ظرفیت و قابلیت 
ــّی خــدا را می دیدنــد کــه می توانســت بــه  تجمــع شــیعیان و پیونــد آنــان بــا ول
اقتــدار شــیعه و تشــکیل والیــت اجتماعــی آنــان بینجامــد، رصــد می کردنــد و 

مــورد هجــوم قــرار می دادنــد.

حمله به زعامت و رهبری شیعه »والیت فقیه«

شــما می بینیــد کــه بیشــترین حملــه؛ به خصــوص پــس از انقــالب، بــه رهبــری و 
زعامــت شــیعه و بــه تعبیــر دیگــر بــه ولــی فقیــه اســت؛ چــون قــدرت کانون دهــی 
ــا محوریــت او را در حفــظ و  و تجمیــع اراده هــا و نیروهــای پراکنــده مؤمنیــن ب
انســجام شــیعیان و بلکــه مســلمانان و آزادگان در جهــان را از نزدیــک دیدنــد.

در طــول ایــن چهــل ســال اخیــر حــوادث بســیار ســنگینی بــر ایــن کشــور گذشــت، 
کــه هــر یــک از ایــن حــوادث می توانســت نظامــی را ســاقط کنــد، کمــا این کــه 

مشــابه آن در برخــی کشــورها باعــث ســقوط حکومت هــا شــد.
ــود و همــه  ــی ب ــه واقــع یــک جنــگ جهان ــه ب ــی هشــت ســاله، ک جنــگ تحمیل
کشــورهای شــرق و غــرب امکانات شــان را علیــه انقــالب مــا بســیج کــرده بودنــد 

ــا در نیامدنــد. و مــردم مــا بــا دســت خالــی در مقابل شــان ایســتادند و از پ
 همــه مســئولین مهــم کشــور را تــرور کــرده و بــه شــهادت 

ً
در اوایــل انقــالب تقریبــا

ــدگان  ــر از نماین ــر بهشــتی(، 72 نف ــه )شــهید دکت ــوه قضایی رســاندند. رئیــس ق
ــی(، نخســت وزیر )شــهید  ــور )شــهید رجای ــس و برخــی وزرا، رییــس جمه مجل
باهنــر( و برخــی ســران و مســئولین ارشــد نظامــی را کــه هــر یــک از ســرمایه های 

انقــالب بودنــد. امــا انقــالب از پــا در نیامــد و راهــش را ادامــه داد.
کــه نمونــه ای از انقالب هــای مخملــی  در فتنه هــای پیچیــده و آشــوب هایی 
و رنگــی در کشــورهای بلــوک شــرق بــود و بســیاری از آن هــا را از پــا درآورد، در 

ســال های 78 و 88 و 96 و 98، امــا ایــن انقــالب و نظــام باقــی مانــد. 
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بــدون تردیــد آن چــه عامــل حفــظ و بقــای انقــالب بــود، حضــور و تجمــع 
کــه در شــبهه ها و فتنه هــا روشــن گری و  مــردم حــول محــور ولــّی خــدا بــود 
ــا درایــت مدیریــت می کــرد و  ــر و امیــد مــی داد و ب بصیرت افزایــی می کــرد، صب
مــردم مؤمــن هــم تســلیم و وفــادار بــه او بودنــد، کالم او را حجــت شــرعی خــود 

می دانســتند و از او حمایــت می کردنــد.
ایــن نقطــه محــوری را اولیــای شــیطان در گذشــته هــم می شــناختند، ولــی تأثیــر 
او در حفــظ شــیعیان و ایجــاد اقتــدار بــرای آنــان و شکســتن قــدرت و ابهــت 
دســتگاه طاغوتــی و اســتکباری دشــمنان را بیشــتر پــس از انقــالب و تشــکیل 

والیــت اجتماعــی شــیعه احســاس کردنــد.

کو اندوه میرزای شیرازی پس از پیروزی در ماجرای تنبا

در زمــان ناصرالدیــن شــاه قــرارداد ننگینــی بــا کمپانــی رژی و در واقــع بــا دولــت 
انگلســتان بســته شــد و ســرمایه و ثــروت ایــران در اختیــار آنــان قــرار گرفــت. بــا 
توجــه بــه این کــه در آن زمــان هنــوز نفــت ســرمایه ملــی مــا نبــود و توتــون و 
تنباکــو درآمــد سرشــاری داشــت، بــا ایــن قــرارداد حــق انحصــاری خریــد و فــروش 

آن بــه دســت انگلیــس می افتــاد کــه بــه معنــای غــارت کامــل ایــران بــود. 
وقتی میرزای شیرازی آن حکم تاریخی 

»الیــوم اســتعمال توتــون و تنباکــو بأّی نــٍو کان در حکم محاربه 
بــا امام زمانf اســت« 

ــن  ــار ناصرالدی ــان درب ــی زن ــران و حت ــردم ای ــرد، م ــادر ک را ص
ــچ  ــتند و هی ــا را شکس ــم، قلیان ه ــن حک ــت از ای ــه تبعی ــاه، ب ش
اســتفاده ای از دخانیــات نکردنــد تــا این کــه آن کمپانــی انگلیســی 

ــرارداد را لغــو کــرد.  ــه اجبــار ق ورشکســت شــد و ب
بســیاری از مؤمنــان بــرای تبریــک ایــن پیــروزی نــزد میــرزای بــزرگ آیــت اهلل ســید 
حســن شــیرازی آمدنــد. برخــی ایشــان را اندوهگیــن دیدنــد و از ایشــان ســؤال 
ــر دشــمن  ــروزی ب ــروز روز شــادی و پی ــن هســتید؟ ام ــا چــرا غمگی ــه آق ــد ک کردن
اســت. میــرزای شــیرازی کــه مــرد فقــه و سیاســت بــود و آینــده را می دیــد فرمــود: 
انــدوه مــن از ایــن اســت کــه دشــمن نقطــه قــدرت شــیعه را شــناخت. فهمیــد 
کجــا بــا یــک حکــم همــه مــردم، حتــی درباریــان را بســیج می کنــد و همــه اراده ها 



دوران حیـــــرت

268

را جمــع می کنــد، لــذا از ایــن بــه بعــد بــه مرجعیــت و زعامــت شــیعه خیلــی 
ــد. ــه می کنن حمل

حــاال در آن زمــان هنــوز تشــکیل حکومــت و دولــت و در افتــادن بــا قدرت هــای 
کار نبــوده اســت و در حــد مقابلــه بــا یــک قــرارداد  ظالــم جهانــی هــم در 
اســتعماری بــوده، چــه رســد بــه دوران انقــالب، کــه شــیعه پرچــم بلنــد کــرده و با 
محوریــت رهبــری الهــی و فقیهــی عــادل، کــه جلــوه ای از ولّی اهلل األعظم اســت، 

این گونــه تبدیــل بــه قدرتــی منطقــه ای و جهانــی گشــته اســت.
احســان نراقــی رئیــس دفتــر فــرح پهلــوی کــه در ســال های اخیــر در لنــدن از دنیــا 
 25 ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی 

ً
رفــت، حــدود ســال 84 یــا 85 کــه تقریبــا

می گذشــت، جملــه ای بســیار قابــل تأمــل بیــان کــرد.
ــا بلــوک شــرق بــه  او  گفــت: در طــول 70 ســال جنــگ ســرد بیــن بلــوک غــرب ب
رهبــری شــوروی ســابق، تمــام هزینــه ای کــه علیــه آن هــا کردنــد هفــت میلیــارد 
دالر بــود، در ایــن حــال هزینــه ای کــه دنیــای غــرب در طــول 25 ســال علیــه 
انقــالب ایــران هزینــه کــرده اســت بیــش از 100 میلیــارد دالر بــود؛ یعنــی بیــش از 
آن مقــداری کــه طــی 70 ســال بــرای برانــدازی بلــوک شــرق خــرج کردنــد، بــرای 
برانــدازی انقــالب ایــران خــرج کردنــد و مــع ذلــک نتوانســتند کاری انجــام دهند.

ایــن ثمــره تجمــع اراده هــا و پیونــد دل هــا و توان هــا حــول محــور والیت اســت که 
ســروری و آقایی و عزت و ســربلندی را به دنبال دارد.

کالم زیبای سید حسن نصراهَّلل

ــه  ــم مصــری )ک ســید حســن نصــراهلل، ســید مقاومــت، خاطــره ای را از یــک عال
گرفتــه بــود نامــش را فــاش نکنــد( دربــاره انقــالب ایــران و  از ایشــان قــول 

کــه شــنیدنی اســت.  کرده انــد  انقالب هــای عربــی در جهــان اســالم نقــل 
آن عالــم مصــری بــه او گفتــه بــود: آینــده جهــان اســالم بــا ایــران و در دســت 
رهبــری انقــالب اســالمی اســت؛ چــون ایــن رهبــری الهــی اســت و می دانــد چــه 
کنــد، طــرح و برنامــه دارد، بــر خــالف مــا کــه انقالب های مــان بــدون ســر بــود، از 
فّیت و 

َ
ابتــدا کار را بــه دســت اخــوان المســلمین دادیــم، ولــی آن ها به ســمت َســل

وهابّیــت کشــیده شــدند و ســرانجام بــه انحــراف و شکســت رســیدند.
خــود ســید حســن نصــراهلل پــس از ایــن، خطــاب بــه آمریکایی هــا گفتــه  بودنــد: 



269

جلس��ه یازدهم: بلوغ و رش��د ش��یعه تا ولایت اجتماعی

شــما آمریکایی هــا بــا نوکران تــان در عربســتان بــرده داری می کنیــد، ولــی مــا بــا 
ــم، ایــن والیــت همــان آقایــی و عــزت شــیعیان و  ــه آقایــی می کنی والیــت فقی

همــه مؤمنــان آزاده اســت. 
زعامــت و رهبــرِی فقیــِه عــادِل جامــع الشــرایط و والیــت فقیــه نقطــه محــوری 
کــه ظرفیــت و  و مهــم دســتگاه اهل بیــتc و نظــام امامــت و والیــت بــود 
قابلیــت بســیج نیروهــا و اراده هــا و پیونــد دل هــای شــیعیان در زمــان غیبــت را 
 مــورد هجــوم و حملــه دســتگاه ابلیــس بــوده و هســت.

ً
داشــته و دارد و طبعــا

g حمله و هجوم به دستگاه امام حسین

بــدون تردیــد یکــی دیگــر از نقاطــی کــه قابلیــت و ظرفیــت باالیــی در تجمــع 
اراده هــا و پیونــد دادن نیروهــای پراکنــده شــیعیان و آزادگان بــر محــور والیــت 
دارد، دســتگاه ابــا عبــداهلل الحســینg اســت کــه اراده الهــی بــر ایــن قــرار گرفتــه 
کــه همیــن دســتگاه نگــه دارنــده دیــن و هدایت گــر مؤمنیــن باشــد و تــا قیامــت 

آثــار و بــرکات آن باقــی بمانــد.
در حدیــث اّم ایمــن آمــده اســت کــه پیامبــر اکــرمa از قــول جبرئیــلg نقــل 

می کننــد کــه فرمــود:
ــاِء َیُکــوُن َعَلمــًا  ــَك اْلَبْطَح ــَهَداِء ِبِتْل

ُ
ِد الّش ــّیِ ــِر َس ــمًا ِلَقْب ــوَن َرْس »ُیِقیُم

ــْوز«؛1 ــی اْلَف ــ�خَ ِإَل ــَببًا ِلْلُمْؤِمِن ــّقِ َو َس ــِل اْلَ ْه
َ
ِل

بر قبر سید الشهدا نشانه )و حرم و بارگاهی( بر پا می کنند که راهنمايی 
برای اهل حق؛ و ســبب و وســیله ای برای رســتگاری اهل ایمان باشد.

ــار  روز یازدهــم محــرم ســال 61 هجــری اســرای خانــدان ابــا عبــداهللg را از کن
مقتــل عبــور می دادنــد، وقتــی نــگاه امــام ســجادg بــه آن پیکرهــای پــاره 
پــاره افتــاد کــه در بیابــان رهــا شــده اند، چنــان متأثــر شــد کــه نزدیــک بــود روح 
از بدن شــان پــرواز کنــد. زینــب کبــریh بــا شــتاب خــود را بــه امــام رســاند و 
 gی بیــان کردنــد کــه موجــب آرامــش حضــرت ســجاد

ّ
جمالتــی بــه عنــوان تســل

شــد، یکــی از آن جمــالت ایــن بــود: 
ــَهَداِء، ال َیــْدُرُس 

ُ
ِد الّش ِبیــَك َســّیِ

َ
ــّفِ َعَلمــًا ِلَقْبــِر أ ــَذا الّطَ »َو َیْنِصُبــوَن ِلَ

1. کامل الزیارات، ص265.



دوران حیـــــرت

270

ــُة  ِئّمَ
َ
ــاِم، َو َلَیْجَتِهــَدّنَ أ ّیَ

َ
َیاِلــی َو ال

َ
َثــُرُه َو ال َیْعُفــو َرْســُمُه َعَلــی ُکــُروِر الّل

َ
أ

 
َ

َثــُرُه ِإاّل
َ
اَلــِة ِفــی َمْحــِوِه َو َتْطِمیِســِه، َفــا َیــْزَداُد أ ْشــَیاُع الّضَ

َ
اْلُکْفــِر َو أ

 ُعُلــّوا«؛1
َ

ْمــُرُه ِإاّل
َ
ُظُهــورًا َو أ

، نشــانه ای بــرای قبــر ســید الشــهداg  نصــب می کننــد  در ايــن ســرزم�خ
واهــد شــد و گذشــت  ــر آن محــو نخ )و زیارت گاهــی می ســازند( کــه اث
ــاران و پیــروان ضالــت  واهــد ســاخت. هــر قــدر جب زمــان آن را کهنــه نخ
بــرای نابــودی آن کوشــش کننــد، بــر عظمــت و شــوکت آن افــزوده 

خواهــد شــد و خداونــد متعــال بــر مقــام آن بیفزایــد.
در طــول تاریــخ یــاد و نــام ابــا عبــداهللg و حماســه عاشــورای حســینی، زیــارت 
مرقــد مطهــر او و مجالــس و عزاداری هــای ایــام محــرم و صفــر، الهام بخــش 
شــیعیان در مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و پیونــد قلــوب مؤمنیــن بــر محبــت و والیــت 
ابــا عبــداهللg و خانــدان و یارانــش بــوده اســت. معــارف دیــن به همراه عشــق 
و شــور و احساســات عمیــق دل هــای شــیعیان و آزادگان را بــه نــور حق خواهــی 
و حق طلبــی روشــن کــرده و آن هــا را آمــاده دفــاع از حــق و عدالــت و مبــارزه بــا 

ــم ســتم گران و طاغوت هــا می ســاخت.  ظل
و  ارتبــاط  بزرگوارشــان  یــاران  و   gامــام حســین شــهادت  از  بعــد  مؤمنــان 
پیوندشــان را بــا ایشــان قطــع نکردنــد و همــواره بــا ابــراز احساســات و ســالم و 
زیــارت و اجــرای مراســم و تشــکیل مجالــس بــه گونه هــای مختلــف، بهره هــای 

خــود را از ایــن دســتگاه عظیــم برده انــد. 
هیــچ بدیــل و جایگزینــی از نظــر کّمــی و کیفــی در برقــراری پیونــد و ارتبــاط 
 بــا اهل بیــتc، جــای دســتگاه ابــا عبــداهللg را نمی گیــرد، لــذا خــود اهــل

ــداوم  ــس و شــعائر حســینی و ت ــای مجال ــر احی ــخ ب  بیــتc  هــم در طــول تاری
زیــارت قبــر مطهــرش، از دور و نزدیــک، ســفارش ها و توصیه هــای اکیــد و فــراوان 
ــه قمــی تعــداد  ــن قولوی ــر اب ــارات« اث ــاب شــریف »کامــل الزی ــه کت داشــته اند ک
انبوهــی از ایــن سفارشــات و توصیه هــای اهل بیــتb را جمــع آوری کــرده اســت.

 ابلیــس و جنــود او، کــه از ظرفیــت ایــن دســتگاه عظیــم باخبــر هســتند و 
ً
طبعــا

آثــارش را در طــول تاریــخ دیــده و رصــد کرده انــد، از چنیــن امکانــی بــرای جریــان 

1. کامل الزیارات، ص262.
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ــه  ــرای ضرب ــد و تمــام هــّم و غــم خــود را ب ــه ســادگی نمی گذرن ــت حــق ب والی
زدن بــه آن بــه کار می گیرنــد، کمــا این کــه در طــول تاریــخ ایــن کار را کرده انــد.

مقابله لشگریان شیطان با  دستگاه ابا عبداهَّللg در طول تاریخ

ــد: اول کســی کــه روز عاشــورا در حضــور عبدالملــک مــروان  ابــن حجــر می گوی
جشــن گرفــت، حجــاج بــن یوســف بــود کــه یــادآوری شــهادت و عــزاداری بــر ابــا 
عبــداهللg را بــه شــدت منــع کــرد. بنی امیــه عاشــورا را جشــن گرفتنــد و متبــّرک 

می دانســتند.
بنی عبــاس هــم همیــن رویــه را ادامــه دادنــد. منصــور دوانیقــی اولیــن کســی بــود 
کــه بــه مرقــد مطهــر امــام حســینg جســارت کــرد و پــس از او فرزنــدش هــارون 
قبــر مطهــر را خــراب کــرد. بیشــترین جســارت ها توســط متــوکل عباســی انجــام 
کــه بــر آن آب  کــرد و زمیــن آن را شــخم زد و دســتور داد  شــد، قبــر را خــراب 

ببندنــد تــا کســی بــه زیــارت حضــرت نــرود.
ایــن روش در طــول تاریــخ توســط حــکام و خلفــای ظلــم و جــور ادامــه داشــته و 
بــه طــور بی امــان بــا عزاداری هــا و مجالــس و دســتجات حســینی و زیــارت مرقــد 

مطهــرش مقابلــه می کردنــد.
در دوران معاصــر هــم رضاخــان برگــزاری عــزاداری و ســینه زنی و گرفتــن مجلــس 

بــرای امــام حســینg را ممنــوع و بــا آن مبــارزه می کــرد.
مرحــوم آیــت اهلل خزعلــیw می فرمودنــد: مــن بچــه بــودم کــه در مــاه محــرم 
کــه مخفیانــه در  پــدرم دســتم را می گرفــت و شــبانه بــه مجالــس روضــه ای 

گرفتــه شــده بــود، می رفتیــم.  خانــه ای 
مجبــور بودنــد ســر کوچه هــا افــرادی را بــه عنــوان دیدبــان و نگهبــان بگذارنــد 
کــه وقتــی مأمــوران پلیــس رضاخانــی حملــه می کننــد، بــه عــزاداران خبــر دهنــد 

تــا زودتــر پراکنــده شــوند.
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مستحبی که هزار واجب را حفظ می کند

ــم  ــزرگ عال ــت شــیعه، مرجــع ب ــام ســخت و پرمحن ــن ای ــد در همی نقــل می کنن
تشــیع مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی خیلــی غصــه می خــورد 

و اندوهنــاک بــود. 
ی دادن 

ّ
در یــک مجلســی کــه برخــی علمــا هــم بودنــد یکــی از آن هــا بــرای تســل

بــه ایشــان گفــت: آقــا! حــاال مجلــس ســید الشــهداg که واجب نیســت، جلوی 
یــک واجــب دینــی مثــل نمــاز یــا روزه یــا حــج را کــه نگرفتــه، یــک مســتحبی را 
تعطیــل کــرده اســت!  آیــت اهلل حائــریw فرمــود: بلــه، ولــی مســتحبی اســت 
کــه هــزار واجــب را حفــظ می کنــد. مگــر شــعائر حســینی و عــزاداری و مجالــس 
حضــرت یــک مســتحب معمولــی اســت؟  حفــظ همــه اصــول و فــروع دیــن، بــا 

همیــن دســتگاه ســید الشــهداg بــوده و هســت.
بــزرگان مثــل آیــت اهلل ســید عبدالهــادی شــیرازیw یــا  بــرای همیــن برخــی 
آیــت اهلل ســید احمــد خوانســاریw، کــه از مراجــع بودنــد، قبــل از اقامــه نمــاز 

ســالمی بــه امــام حســینg می دادنــد و بعــد نمــاز می خواندنــد. 
کــه  نمــازی  همیــن  مــا  را  پرســیدند،  فرمودنــد:  آن  علــت  ایشــان  از  وقتــی 
ســید  خــون  برکــت  بــه  را  هســتیم  پایبنــد  آن  بــه  کــه  دینــی  و   می خوانیــم 
الشــهداg داریــم. بنابــر ایــن اول بــه ایشــان ســالمی می دهیــم و عــرض ادبــی 

می کنیــم و بعــد نمازمــان را اقامــه می کنیــم.

g مبارزه نرم با دستگاه  امام حسین

ابــا  عــزاداری  بــا  جنــودش  و  شــیطان  کــه  ســخت  مبــارزه  ایــن  همــه   در 
عبداهللg و مجالس و شــعائر حســینی در طول تاریخ داشــتند، نتوانســتند این 
ظرفیــت عظیــم را از شــیعیان بگیرنــد و هــر بــار بــه گونــه ای شکســت  خــورده و 
ناکام می ماندند و شــور و حماســه حســینی، هر ســال گســترش و عمق بیشــتری 

پیــدا می کــرد.
در ایــن دهه هــا و ســال های اخیــر جنــود ابلیــس از طریــق جنــگ نــرم و از راه 
شــبهه افکنی بــه مبــارزه بــا دســتگاه حســینی پرداختــه اســت. گاه می گوینــد چــرا 
بایــد بــه زیــارت عتبــات برویــم و پول مــان را بــه عرب هــا بدهیــم، کــه معلــوم 
ــم  ــن مخــارج عظی ــد چــرا ای ــد؛ گاه می گوین نیســت در چــه راهــی خــرج می کنن
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ً
زیــارت و عــزاداری و اطعــام و مجلــس داری را بــرای فقــرا هزینــه نکنیــم؟ قطعــا
ــه شــیعیان در فقــر و مشــکالت اقتصــادی  خــود اهل بیــتc راضــی نیســتند ک
باشــند، جوانان شــان بــه علــت فقــر مالــی ازدواج نکننــد و بــه فســاد بیفتنــد. 
پــس ایــن مخــارج ســنگین را بــرای رفــع فقــر و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی 

شــیعیان امــام حســینg هزینــه کنیــم.
عجیــب این جاســت کــه ایــن شــبهات و تحلیل هــای به ظاهــر دل ســوزانه بــرای 
ــس محــرم مطــرح  ــارت و مجال ــرای مخــارج زی ــام محــرم و ب ــرا، فقــط در ای فق
می شــود، ولــی وقتــی هــزاران نفــر بــرای عّیاشــی بــه آنتالیــا و دبــی و تایلنــد 
می رونــد و هــزاران دالر ارز کشــور را خــارج می کننــد، کســی بــه آن هــا نمی گویــد 

چــرا خــرج فقــرا نمی کنیــد و بــه یــاد آن هــا نیســتید؟!
مرحوم شهید مطهری جواب مناسبی به این شبهه می دادند و می فرمودند:  

ــارت کربــال و نجــف و مشــهد و جاهــای زیارتــی  دیگــر  ــه زی  آن هــا کــه ب
ً
ــا اتفاق

می رونــد، یــا پول شــان را بــرای عــزای ســید الشــهداg و اطعــام و برقــراری 
مجالــس حســینی خــرج می کننــد، روح بــزرگ پیــدا می کننــد و پول شــان را بــرای 

ــد. ــرا هــم می دهن فق
کــه دل شــان بــرای خانــدان ابــا عبــداهللg می ســوزد و اشک شــان در  آنــان 
روضه هــا جــاری می شــود، دل شــان بــرای فقــرا هــم می ســوزد و برای شــان کار 
می کننــد. آن کــه عیاشــی می کنــد و فقــط بســاط کیــف و لــذت خــودش را فراهــم 
می کنــد، منّیت هــا و خودخواهی هــا و هوس هــای خــودش را تأمیــن می کنــد، 

چگونــه ســوز دیگــران را احســاس می کنــد تــا کمکــی بــه آن هــا بکنــد؟!

شبهات روشن فکرانه علیه اشک و گریه و سینه زنی

گاهــی بــا ژســت روشــن فکری شــبهه می کننــد کــه تــا کــی بــه ســر و ســینه بزنیــم و 
ســیاه بپوشــیم و اشــک بریزیــم؟ مــا شــده ایم ملــت گریــه و نشــاط و خوشــی در 
جامعــه از بیــن رفتــه و افســردگی و کســالت غالــب شــده، ایــن همــه عــزاداری و 
اشــک و ســیاهی، روح هــا را خســته و افســرده کــرده بــه جــای این هــا از قیــام و 
فلســفه و نهضــت عاشــورا بگوییــم تــا بــا درس هــای عاشــورا زندگــی مــا حســینی 

شــود و دیگــر هیاهــو و شــور گرفتــن و اشــک و ماتــم را کنــار بگذاریــم!
در پاســخ بــه ایــن شــبه عــرض می کنیــم اواًل ایــن حــزن و گریــه کــه از باالتریــن 
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عواطــف انســانی اســت، بــرای غــم دنیــا و بــرای از دســت رفتــن مــال و قــدرت 
ــرای ظلمــی اســت کــه بــه بهتریــن انســان  ها رفتــه و  و شــهرت نیســت، بلکــه ب
بــرای حقــی اســت کــه از برتریــن مخلوقــات خــدا ضایــع شــده اســت. بــه عبــارت 
ــل و خوبی هاســت.  ــرای پایمــال شــدن همــه فضای ــه ب ــدوه و گری ــن ان دیگــر ای
لــذا نــه تنهــا در آن تاریکــی و افســردگی نیســت، بلکــه اهتــزاز روح و روحیــات 
ــذا ســبکی و  ــدوه ســیاه. ل ــه ان الهــی و انســانی هــم اســت. حــزِن ســبز اســت ن
 نشــاط روحــی مــی آورد. همــان طــور کــه همــه مــا پــس از اشــک و گریــه بــر ســید

 الشهداg در مجالس روضه، تجربه کرده ایم.
پــس اشــک بــر ســید الشــهداg  و ســایر معصومــانc آلودگی هــا و رذایــل را 

شستشــو می دهــد و جــان و دل را تطهیــر می کنــد. 
 بــدون تردیــد بایــد از فلســفه شــهادت ابــا عبــداهللg گفــت و شــنید، امــا 

ً
ثانیــا

اگــر بخواهیــم بــه جــای ســینه زنی و شــور گرفتــن و دســته بــه راه انداختــن، آرام 
و شــیک بنشــینیم و فقــط بگوییــم و بشــنویم، پــس زمانــی کــه حفــظ دیــن و 
کیــان اهل بیــتc فــداکاری می طلبــد، خــون می خواهــد، قتــال و شــهادت الزم 
 در آن زمــان و لحظــه ایــن فیلســوفان نیســتند 

ً
دارد، چــه کار بایــد کــرد؟ قطعــا

کــه ســینه ســپر کننــد و جلــو بیاینــد، بلکــه همیــن هیأت هــا، همانــان کــه بــر ســر 
و ســینه می زننــد و عــالوه بــر شــعور، احســاس شــور و عواطف شــان را هــم رشــد 
می دهنــد و همــه ابعــاد وجودشــان از عقــل و احســاس و قلــب و عاطفــه و همــه 
و همــه بــا ابــا عبــداهللg گــره می خــورد، آن هــا هســتند کــه سینه های شــان را 

ســپر می کننــد و از حریــم دیــن و حــرم اهل بیــتb دفــاع می کننــد.

wخاطره از عالمه امینی

مرحــوم عالمــه امینــی در روز عاشــورایی بــه همــراه یکــی از عالمــان اهــل  ســنت 
در کربــال حضــور داشــتند و ناظــر بــر مراســم ســینه زنی و عــزاداری و رفــت  و آمــد 

دســته جات بودنــد. 
آن عالــم ســنی گفــت: آقــای امینــی شــیعه تــا کــی می خواهــد در عــزای امــام 
ــدی  ــد؟! هــزار و ان ــد و سیاه پوشــی و عــزاداری کن ــر ســر و ســینه بکوب حســین ب
ــه راه  ــرار اســت هیاهــو ب ــا کــی ق ســال از کشــته شــدن امــام حســین گذشــته، ت

بیندازنــد؟!
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عالمــه امینــیw فرمودنــد: مــا در غدیــر کوتاهــی کردیــم و هیاهــو و ســر و صــدا 
بــه راه نینداختیــم و بــه خیابان هــا نریختیــم، بنابــر ایــن غدیــر را تحــرف کردنــد 
گفتنــد مــراد پیامبــرa از »َمــْن ُکْنــُت َمــْوالُه َفَهــَذا َعِلــّیٌ َمــْواله« اعــالن  و 
دوســتی بــا امیرالمؤمنیــن علــیg بــوده اســت، بــا این کــه اگــر کســی انــدک 
تأّملــی داشــته باشــد، می دانــد کــه نمی شــود حــدود یک صــد هــزار جمعیــت 
را بــه مــدت ســه روز در گرمــای بــاالی 50 درجــه نگــه داشــت و یــک خطبــه 
 بــرای اعــالن دوســتی. ترســیدیم در محــرم هــم کوتاهــی 

ً
طوالنــی خوانــد، صرفــا

کننــد و بگوینــد امــام   کنیــم و هیاهــو بــه راه نیندازیــم، آن را هــم تحریــف 
حســینg بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتــه؛ مثــاًل تــب کــرده و مــرده اســت! امــا 
ــر ســر و ســینه  ــم و ب ــم، ســیاه پوشــیدیم و ســیاه پوش کردی ــرون ریختی ــی بی وقت
زدیــم، همــه می فهمنــد یــک فاجعــه ای در تاریــخ رخ داده و احــدی نمی توانــد 
منکــر آن شــود و آن را تحریــف کنــد، کمــا این کــه نتوانســتند ایــن کار را بکننــد.

بــه هــر حــال ایــن نقطــه نیــز یکــی از محورهــای حملــه و هجــوم دســتگاه ابلیــس 
در طــول تاریــخ بــوده اســت؛ چــون بــه خوبــی شــیعیان را حــول محــور والیــت 

جمــع می کنــد و دل هــا و اراده هــا را بــه هــم پیونــد می دهــد.

حّب الحسین یجمعنا

شــعار زیبــای »حــّب الحســین یجمعنــا« کــه در ایــن ســال ها بــر زبان هــا افتــاده، 
 جملــه درســتی اســت و ریشــه در روایــات مــا دارد؛ چــرا کــه طبــق فرمــوده 

ً
واقعــا

پیامبــرa، محبــت ابــا عبــداهللg در دل هــای مؤمنیــن و بــا فطرت هــای پــاک 
آمیختــه شــده اســت: 

«؛1 ًة َمْکُنوَنًة فی ُقُلوِب امْلُْؤِمن�خِ ِ َمَحّبَ »ِاّنَ ِلْلُحَسْ�خ
در ضمیــر ناآشــکار هــر مؤمنــی، محبت پوشــیده ای نســبت به امام حســ�خ

g وجود دارد.
و این محبت پوشیده تا ابد هم از بین نمی رود. و حرارت آن فروکش نمی کند.

امــام صــادقg می فرماینــد: روزی رســول خــداa نگاه شــان بــه امــام حســین
g افتاد، او را پیش خود خوانده و روی زانوی خویش نشــاندند و فرمودند:

1. الحق المبین فی معرفة المعصومینb، ص588.
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َبدًا«؛1 
َ
ْؤِمِن�خَ ال َتْبُرُد أ ِ َحَراَرًة ِفی ُقُلوِب امْلُ َسْ�خ  »ِإّنَ ِلَقْتِل اْلُ

ــاد می شــود کــه  g داغ ســوزانی در دل مؤمنــ�خ ایج از شــهادت حســ�خ
هرگــز بــه ســردی نمی گرایــد )یعنــی ازبــ�خ نمــی رود(.

همه انبیا و اولیای الهی می دانســتند دســتگاه امام حســینg و عاشوراســت که 

در طــول زمــان بــه تدریــج وجدان هــا را بیــدار می کنــد، دل هــا را جــذب می کنــد، 

آزادگان و عدالت طلبــان و مؤمنــان را جمــع می کنــد، همدلــی حــول محــور والیــت 

ایجــاد می کنــد، بــا اشــک و احســاس عمیــق آن هــا را پــاک و تطهیــر می  نمایــد، 

ــی و تبــّری و  صف بنــدی در مقابــل جبهــه باطــل درســت می کنــد، ســرباز بــرای 
ّ
تول

ولــّی خــدا تربیــت می کنــد، بــا تجمیــع مؤمنــان حــول والیت قــدرت ایجــاد والیت 

 زمینه ســاز ظهــور حضــرت ولی عصــرf می گــردد. بــه 
ً
اجتماعــی دارد و نهایتــا

همیــن دلیــل هــم  روی دســتگاه ســید الشــهداg تأکیــد و توصیــه داشــتند، آن را 

تجلیــل می کردنــد و از گزنــد تحریــف و انحــراف مصــون نگــه می داشــتند.

اوج ایــن پیونــد مؤمنانــه حــول محــور والیــت را در راه پیمایــی عظیــم اربعیــن، 

کــه مانــور قــدرت شــیعه، بلکــه همــه مســلمین و بلکــه همــه آزادگان اســت، 

می تــوان مشــاهده کــرد. 

در یــک ســال کــه برخــی کشــیش های مســیحی هــم در اربعیــن حضــور داشــتند، 

از آن کشــیش مســیحی ســؤال شــد: چه طور و برای چه شــما به این راه پیمایی 

و زیــارت، کــه مربــوط بــه امــام شــیعیان اســت، آمــده ای؟ 

جــواب داد: پیامبــر مــا و شــما مســلمانان دو تــا هســت، پیامبــر شــما محمــدa و 

پیامبــر مــا عیســیg اســت، امــا حســینg مربــوط بــه همــه ماســت، مربــوط بــه 

انســانیت و بشــریت و آزادگــی و حق طلبــی اســت.

1. مستدرك الوسائل، ج10، ص318، ح12084.
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در آخرالزمان کربال قبله دل ها می شود

ــا ایــن  حدیثــی را مرحــوم آیــت اهلل ســید محمدکاظــم قزوینــیw نقــل کــرده ب
مضمــون کــه در آخرالزمــان کربــال قبلــه می شــود. در توضیــح روایــت می نویســد 

ــای آن را نمی فهمــم.  مــن معن
خدایــش رحمــت کنــد کــه اگــر در زمــان مــا می بــود و ایــن مانــور و نهضــت عظیــم 
و بین المللــی اربعیــن را می دیــد، معنــای حدیــث را می فهمیــد کــه مــراد از قبلــه 
شــدن کربــال ایــن نیســت کــه مســلمین ماننــد کعبــه بــه ســوی آن نمــاز بخواننــد، 

بلکــه قبلــه دل هــا می شــود و همــه دل هــای حق جویــان بــه آن اقبــال می کنــد.

عدم پوشش رسانه ای پیاده روی اربعین

لــذا رســانه های اســتکباری، کــه ابزارهــای نویــن جنــگ نــرم دســتگاه شــیطان 

ــه  ــز و درشــت حــوادث جهانــی را رصــد می کننــد،  وقتــی ب می باشــند و همــه ری

ایــن راه پیمایــی و تجمــع میلیونــی می رســند، کــه در طــول تاریــخ بشــر بی نظیــر 

اســت، آن را پوشــش نمی دهنــد و از کنــارش بــا ســکوت می گذرنــد.

عجیــب اســت کــه یــک جشــنواره مســخره گوجه فرنگــی در اســپانیا را که هــزاران 

نفــر بــه ســر و کلــه هــم گوجــه پرتــاب می کننــد و ده هــا ُتــن گوجــه را از بیــن 

می برنــد و هــزاران دالر را بــه هــدر می دهنــد، آن را کامــالً  پوشــش می دهنــد 

و گردشــگرانی کــه از کشــورهای گوناگــون بــه دیــدن آن می آینــد، گــزارش تهیــه 

می کننــد و بــا آب و تــاب اطالع رســانی می کننــد، ولــی ایــن تجمــِع بی نظیــر 

کــه زیبایی هــای بســیار انســانی و  تاریخــی و همدلــی و پیونــد مؤمنانــه ای 

خدمت رســانی رایــگان و بــا محبــت و بــدون مّنــت را در ضمــن خــود دارد، 

حاضــر نیســتند نشــان دهنــد؛ چــون می داننــد کــه ایــن پیوندهــا چــه کارکــردی 

دارد و کجــا را نشــانه گرفتــه اســت و بــه کجــا می رســد. 

در رابطــه بــا دســتگاه ســید الشــهداg بــه عنــوان نقطــه قــوت شــیعه و یکــی از 

ــاز هــم ســخن  ــد، ب ــم می زن ــت اجتماعــی را رق ــه والی ظرفیت هــای عظیمــی ک

خواهیــم گفــت.
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چکیده

امامــت و والیــت در دیــن هماننــد قطب نمــا عمــل می کنــد. اگــر مدرن تریــن 
بــه مقصــد  بــدون قطب نمــا و مســیریاب  کشــتی هــم باشــد،  و شــیک ترین 

نمی رســد. امــت نیــز بــدون امــام و ولــّی بــه مقصــد نمی رســند.
ســید  عــزاداری   مجالــس  در  اجتمــاع  شــیعیان،  قــوت  نقــاط  مهم تریــن   از 
الشــهداg اســت کــه نشــان از محوریــت والیــت و امامــت دارد. دشــمن در 
صــدد خامــوش کــردن و یــا کم رنــگ کــردن ایــن شــور و شــعور حســینی اســت، 
امــا طبــق وعــده معصومیــنc ایــن آتشــی کــه از محبــت امــام حســینg در 

دل هــای مؤمنیــن شــعله ور شــده اســت، خامــوش شــدنی نیســت. 
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــیw مرحلــه جدیــدی 
از والیــت اجتماعــی شــکل گرفــت کــه باعــث محبــت و دل دادگــی بیشــتر بیــن 
امــت و امــام شــد. بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی همیــن نقطــه قــوت، بارهــا 
ــا  ــی بحمــداهلل ب ــه اســت، ول ــرار گرفت ــود شــیطان ق مــورد هجمــه شــیطان و جن

هوشــیاری رهبــری و مــردم اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت.
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وضه: جلســه یازدهم ر

روضه

امــام باقــرg فرمــود کــه ســقف بیــت حضــرت زهــراء و امیرالمؤمنیــن عــرش پــروردگار 
ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر فیَها اْســُمُه« 1

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
« »ف  ُبُیوٍت أ �خَ بود،»َســْقُف َبْیِتِهْم َعْرُش َرِبّ اْلَعامَلِ

خانه ای که روایت دارد مالئکه در آن باال و پایین می رفتند »َفْوٌج َیْنِزُل َو َفْوٌج َیْصَعُد« 
جبرئیــل هــر موقــع، می خواســت وارد شــود اجــازه می گرفــت. خانــه ای کــه شــیعه و ســنی نقــل 
کردنــد کــه از شــش مــاه تــا نــه ماه وقتی آیه تطهیر نازل شــد پیامبرa هــر روز می آمدند مقابل 
ــاُم  درب خانــه و بــه حضــرت زهــرا و امیرالمؤمنیــنc بــه ایــن نحــو ســالم می دادنــد: »الَسّ

ِة« کــه همــه بداننــد اهل بیت در قرآن چه کســانی هســتند.  ُبــَوّ
ّ
َعَلْیُکــْم یــا أهــَل َبْیــِت الُن

ایــن خانــه دیگــر چراغــش خامــوش شــد، دیگــر محــور ایــن خانــه کــه مــادر بــود از بیــن جمع 
رفــت. مــادر چــراغ خانــه اســت وقتــی از بیــن جمــع خانــواده بــرود، آن خانــه یــک شــکل 
دیگــری می شــود. اهلل اکبــر، امیرالمؤمنیــنg چقــدر برایــش ســخت بــود. روایت را ببینید. 
روایتــی کــه امیرالمؤمنیــن زهــرای اطهــر را دفــن کــرد را عــرض می کنــم ، ســنگینی وضعیــت را 
بــر امیرالمؤمنیــنg حــس کنیــد، حضــرت امیــر وقتی کــه بدن مطهــر را دفن کــرد، دارد که 
»َعَفــا َعلــی  َمْوِضــِع َقْبِرَهــا« روی قبــر را چنــان صــاف کــرد کــه هیــچ نشــانه ای از قبــر نباشــد، 

همیــن خیلــی ســنگین اســت، کــه هیــچ نشــانه ای از قبر باقــی نماند.
« بعــد بلنــد شــد دو رکعــت نمــاز خوانــد، ایــن دو رکعتــی کــه  ــ�خِ ــی َرکَعَت

ّ
ــَمّ َصَل  »ُث

امیرالمؤمنیــن کنــار قبــر حضــرت زهــرا خوانــد، نمــاز میــت نبــود. ایــن نمــاز یعنــی خدایــا 
ــی 

ّ
ــَاِة«. »ُثــَمّ َصَل ْبــِر َوالَصّ بــه تــو پنــاه می بــرم، بــه مــن صبــر بــده. »اْســَتِعیُنوْا ِبالَصّ

«بعــد امیرالمؤمنیــن دیــد مصیبــت خیلــی ســنگین اســت بایــد بــا کســی درد دل  ِ َرکَعَت�خ
ــاُم َعَلیَك یا رســوَل اهَّللِ  َعّني َو َعن  کند، رو کرد به ســمت مرقد پیغمبر خداa:»الَسّ
ِابَنِتــَك الّناِزَلــِة ف ِجــواِرَك« شــروع کــرد بــا پیغمبــر درد دل کــردن، جمــالت امیرالمؤمنیــن 
ــا  ــْرَعاَن َم ــه در نهج البالغــه هــم آمــده حضــرت فرمود»َس ــد. بیــن جمالتــش ک را ببینی
َق َبْیَنَنــا« چقــدر زود از هــم جــدا شــدیم، ُنــه ســال بیشــتر بــا هــم نبودیــم. بعــد فرمــود  َفــّرَ

ٌد« ــا َلْیِلــي َفُمَســّهَ ّمَ
َ
ــا ُحْزِنــي َفَســْرَمٌد؛ و أ ّمَ

َ
کــه یــا رســول اهلل »أ

 از ایــن بــه بعــد دیگــر اندوهــم همیشــگی اســت، دیگــر حــزن و غصــه ام همیشــگی اســت 
و شــب ها خــواب از چشــم مــن گرفتــه شــده.

 حضــرت امیــرg در پایــان کالمــش یــک جمله ای خطاب به پیامبرa عرض کرد که خیلی 
عجیــب اســت؛ عــرض کــرد: »َفِبَعــْ�خِ اهَّلِل ُتْدَفــُن اْبَنُتــَك ِســّرًا« یارســول اهلل در مقابل چشــم خدا 
دختــرت پنهــان دفــن شــد. گمانــم ایــن اســت، چــون در بعضــی از جاهــای دیگــر حتــی در قــرآن 

1. )نور/36(.
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هــم داریــم کــه وقتــی کســی می گویــد در مقابــل چشــم خــدا، یــک نــوع تســلی درونش اســت.
 در قــرآن دارد کــه حضــرت نــوح وقتــی داشــت کشــتی را درســت می کــرد هنــوز آبــی 
نبــود، هنــوز چشــمه ای نبــود، هنــوز طوفانــی نبــود، در خشــکی داشــت درســت می کــرد 
بعضی هــا می آمدنــد مســخره می کردنــد، بعضی هــا بــه او طعنــه می زدند. خــدای متعال 
ْعُیِننــا«1 تــو کاری بــه آن هــا نداشــته بــاش، تــو جلــوی چشــم مــا 

َ
فرمــود: »َو اْصَنــِع اْلُفْلــَك ِبأ

درســت کــن، خیالــت راحــت باشــد، اگــر دیگــران چشــم ندارنــد ببیننــد مــا تــو را می بینیــم. 
امــام حســینg در کربــال در یــک صحنــه ای کــه فوق العــاده ســنگین بــود وقتــی طفــل 
 معصــوم و شــیرخوارش روی دســتش پرپــر شــد، وقتــی ایــن مظلــوم کوچــک در دســت امام 
َن َعَلــَیّ مــا َنــَزَل  حســینg تیــر بــه گلویــش خــورد، حضــرت اباعبــداهللg فرمــود »َهــَوّ
ــُه ِبَعــْ�خِ اهَّلِل« آن چیــزی کــه بــر مــن ایــن مصیبــت  ســنگین را آســان می کند این اســت 

ّ
َن

َ
بــي أ

کــه ایــن در مقابــل دیــدگان خــدا هســت. خــدا دارد می بینــد. حــاال امیرالمؤمنیــن علیــه 
الســالم هــم یــک قبــری را صــاف کــرد کــه نشــانه ای از آن نباشــد بعــد فرمــود در مقابــل 

دیــدگان خــدا هســت یــا رســول اهلل دختــرت را مــن پنهانــی دفــن کــردم. 
افتاده شماره  در  من  سینه  به  افتادهنفس  ماهپاره  ــرا  م تیره  خــاک  به 
اشک ستاره  از  شد  پُر  من  دیده  افتادهسپهر  ســتــاره  بــا  مــن  ماهپاره  کــه   

آن ماهپــاره مــن یــک ســتاره ای اســت کــه یــک محســنی هــم داشــت کــه ماهپــاره مــن بــا 
ســتاره افتــاده. یــا رســول اهلل از ایــن بــه بعــد بــا چــه کســی مــن درد دل کنــم. 

افتادهبه جز تو این غم دل با که می توانم گفت چاره  ز  عالم  دو  چاره ساز  که 
کــه  کــرد،  امیرالمؤمنیــن، وصیــت  بــه  اولیــن جمــالت وصیتــش  در  زهــرا  حضــرت 
َســِن َاْن ال َتْنَســاِنی َو َتُزوَرنــی َبعــَد َمَماِتــی« ای اباالحســن! بــه تــو  »اُوصیــَک یــا َاَبااْلَ
وصیــت می کنــم کــه مــن را فرامــوش نکنــی، بعــد از مرگــم بــه زیــارت مــن بیــا. عــرض 
می کنیــم خانــم جــان یــا فاطمــه زهــرا، امیرالمؤمنیــن فرامــوش نکــرد، شــب ها می آمــد 
ســر قبــر حضــرت زهــرا می گفــت زهــرا جــان دعــا کــن عمــرم طوالنــی نشــود. از ایــن 

می ترســم کــه در دنیــا مانــدن مــن طوالنــی شــود و تحمــل فــراق نــدارم.
ــةٌ َس َمحُبو ــا  تَِه ا َفَر َز َعلــی  َفـَراِت نَفِســـی   یا لَیَتــــَها َخــَرَجـــت َمــَع الزَّ
ـَما  َـّ ـِی الَحیـــاِة َو إِن   أَبــِکی َمَخــــاَفَة أَن تَُطــوَل َحیــاتِی لَـا َخیـَر بَعـــَدَك فـ

hالسالم علیک ایتهاالصدیقة الشهیده فاطمه الزهراء

1. هود/37
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در بحث هــای گذشــته از مهم تریــن پیونــد مقدســی کــه خداونــد همــه مــا را 
بــه آن امــر کــرده اســت، ســخن بــه میــان آمــد و مطالبــی تقدیــم شــد، خداونــد 

متعــال می فرمایــد: 
؛1 اِدق�خَ ُقوا اهَّلَل َو ُکوُنوا َمَع الّصَ

َ
ذيَن آَمُنوا اّت

َ
َها اّل ّيُ

َ
یا أ

معّیــت و پیونــد بــا ولــّی خــدا مهم تریــن پیونــدی اســت کــه ســعادت و رشــد و 
قــرب خــدا و جامعــه در گــرو آن اســت و بــدون آن هیــچ فــالح و رویــش و قربــی 

نصیــب کســی نمی گــردد.

سختی معّیت با ولّی اهَّلل

البتــه ایــن را بایــد دانســت کــه معّیــت و همراهــی ولــّی خــدا و تحمــل بــار والیت 
ــوری  ــه ام ــه می شــود و ب ــی گرفت ــه از انســان امتحان های ســخت اســت؛ چــرا ک
مبتــال مــی شــود کــه ســّر و حکمــت آن هــا را نمی دانــد، چیزهایــی می بینــد کــه 
ــد  ــن امتحــان بای ــروزی در ای ــرای پی ــا خــالف فهــم اوســت و ب ــل و ی خــالف می
بتوانــد بــه ولــّی خــدا اعتمــاد کنــد و پــا روی فهــم خــود و یــا نفــس خــود بگــذارد 
و رأی و خواســت ولــّی خــدا را بپذیــرد و ایــن کار بســیار دشــواری اســت و از هــر 

1. توبه، 119.

جلسه
دوازدهم
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ــد. کســی برنمی آی
این که در روایات بسیاری آمده است: 

ْو َنِبــٌی  
َ
ٌب  أ  َمَلــٌك  ُمَقــّرَ

َ
َتِمُلــُه  ِإاّل ْمَرَنــا َصْعــٌب  ُمْســَتْصَعٌب ، ال َیْ

َ
»ِإَن  أ

ْو َعْبــٌد ُمْؤِمــٌن، اْمَتَحــَن اهَّلُل َقْلَبــُه ِلإِلیَمــاِن«؛1 
َ
ُمْرَســٌل أ

امــر والیــت مــا اهل بیــتc بســیار ســخت اســت و جــز ســه دســته آن را تمــل 
نمی کننــد: ملــک مقــّرب )نــه هــر ملکــی(، پیامبــر مرســل )نــه هــر پیامبری( 
و آن بنــده ای کــه در کوره هــای امتحــان رفتــه )و آن قــدر پــا روی نفــس خود 

گذاشــته کــه( قلبــش آمــاده پذیرش ایمان گشــته اســت.
شــاید یــک وجــه ایــن روایــات، ناظــر بــه همیــن امتحانــات ســخت در کنــار ولــّی 

خــدا باشــد کــه الزمــه اش پــا روی خــود و نفــس خــود گذاشــتن اســت. 
از امام صادقg نقل شده که فرمودند: 

ــا، ُقْلــُت: ُجِعْلــُت ِفــَداَك! َکْیــَف َصــاَر 
َ
ْصَبــُر ِمّن

َ
ــا ُصُبــٌر َو ِشــیَعُتَنا أ

َ
»ِإّن

ــا َنْصِبــُر َعَلــی َمــا َنْعَلــُم، َو ِشــیَعُتَنا 
َ
ّن

َ
ْصَبــَر ِمْنُکــْم؟ َقــاَل: ِل

َ
ِشــیَعُتُکْم أ

َیْصِبــُروَن َعَلــی َمــا ال َیْعَلُمــوَن«؛2 
مــا اهــل صبــر هســتیم و شــیعیان مــا از مــا صبورترنــد. راوی حدیــث بــا تعجــب 
ســؤال کــرد: چــه طــور اســت کــه شــیعیان شــما از شــما صبورترنــد؟! حضــرت 
فرمودنــد: چــون مــا بــر چیــزی کــه می دانیــم صبــر می کنیــم، ولــی شــیعیان مــا بــر 

آن چــه نمی داننــد، صبورنــد.
 صبــوری بســیار دشــوارتر اســت 

ً
آری، وقتــی پشــت پرده هــا را نمی دانیــم، طبعــا

و در کنــار ولــّی خــدا از ایــن مــوارد مجهــول الســّر کــه حکمــت آن را نمی دانیــم و 
بایــد بــر آن صبــر کنیــم، کــم نیســت. 

البتــه از ایــن حدیــث کــه شــیعیان مــا صبورترنــد، نبایــد برداشــت کنیــم کــه پــس 
 
ً
شــیعیان از ایــن نظــر افضــل از اهل بیــتc هســتند. همــان طــور کــه ظاهــرا
کــه چگونــه  کــرده  کــرده و بــا تعجــب ســؤال   خــود راوی این گونــه برداشــت 
ــای »افضــل  ــه معن ــودن همیشــه ب ــر« ب ــد؟ »اصب شــیعیاِن شــما از شــما صبورترن
« اســت؛ 

ً
«؛ صبــرش باالتــر باشــد، نیســت، بلکــه گاه بــه معنــای »اشــّد صبــرا

ً
صبــرا

یعنــی صبرشــان ســخت تر اســت. آری، صبــر شــیعه در حــوادث ســخت تر اســت؛ 

1. بصائر الدرجات، ج1، ص26، ح1.
2. کافی، ج2، ص93، ح25.
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چــون هــم حکمت هــا و اســرار بالهــا را نمی دانیــم و هــم از نتایــج و آثــار بالهــا 
خبــر نداریــم. 

بــدون شــک فضیلــت عمــل، بســته بــه معرفــت و اخــالص در آن عمل اســت، نه 
 ســختی و حجــم آن؛ و اهل بیــتb معرفــت و اخالص شــان در آن حــدی 

ً
صرفــا

اســت کــه یــک عمل شــان بــا حجــم عبــادات جــّن و انــس برابــری می کنــد و یــا 
باالتــر از آن اســت: 

َقَلْ�خِ  «؛1  
َ
ْفَضُل ِمْن  ِعَباَدِة الّث

َ
ْنَدِق أ »َلَضْرَبُة َعِلّیٍ َيْوَم اْلخَ

یک ضربت علی در جنگ خندق، برتر از عبادت جّن و انس است. 
لــذا نبایــد گمــان کنیــم صبورتــر بــودن شــیعیان، کــه در روایــت مــورد اشــاره، بــه 

معنــای برتــری و افضلیــت از اهل بیــتb اســت.
در هــر حــال ایــن حدیــث نشــان می دهــد بــرای یــک شــیعه مخلــص کــه بخواهــد 
کنــار ولــّی خــدا بمانــد و در امتحانــات ســربلند باشــد و جــدا نشــوّد چــه  در 

دشــواری هایی وجــود دارد.

سختی هر امتحانی به معلوم نبودن حکمت آن است

اصــواًل ســختی  هــر امتحانــی بــه ایــن اســت کــه جــواب آن معلوم نیســت؛ و گرنه 
معّمــا چــو حل گشــت، آســان شــود. 

اگــر جــواب امتحانــی معلــوم اســت، دیگــر امتحــان معنــی نــدارد. در همیــن 
امتحان هایــی کــه در دبیرســتان ها و دانشــگاه ها گرفتــه می شــود، اگــر دقــت 
کنیــد می بینیــد ســختی و اضطــراب آن بــه دلیــل نامعلــوم بــودن جــواب ســؤاالت 
اســت وگرنــه جایــی کــه جــواب از هــر نظــر مشــخص و معلــوم باشــد، دیگــر 
کســی بگویــد فالنــی  اگــر  نــدارد؛ مثــاًل  امتحانــی نیســت و دشــواری وجــود 
می خواهــم امتحانــت کنــم، بگــو بدانــم اآلن روز اســت یــا شــب؟ ماســت ســفید 
هســت یــا ســیاه؟ دو، دو تــا چنــد تــا می شــه؟ شــما این هــا را شــوخی یــا تمســخر 

می دانیــد نــه امتحــان.

1. اقبال األعمال، ج1، ص467.
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اولین امتحان الهی

اولین امتحانی که خداوند متعال گرفت، دستور سجده بر آدمg بود فرمود: 
ْیُتُه َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحی  َفَقُعوا َلُه ساِجديَن؛1  َفِإذا َسّوَ

وقتــی ِگل آدم را پرداخــت کــردم و از روحــم در آن دمیــدم، بــر او ســجده 
کنید.

در علــل الشــرایع مرحــوم صــدوق روایتــی را از امــام جــوادg نقــل کــرده 
اســت بــا ایــن مضمــون کــه: 

بــًا، َو َبِقــَی    َخَلــَق آَدَمg َو َکاَن  َجَســُدُه  َطّیِ
َ

 َو َجــّل
َ

»ِإّنَ اهَّلَل َعــّز
ْرَبِعــ�خَ  َســَنًة ُمْلًقــی  َتُمــّرُ ِبــِه امْلَاِئَکــُة...«؛2

َ
أ

خداونــد آدم را خلــق کــرد و جســم او پــاک بــود و چهــل ســال در مقابــل مالئکــه 
)ِگل او( افتــاده بــود و بــر آن عبــور می کردنــد.

پیچیدگــی و ســختی ایــن امتحــان ایــن اســت کــه خداونــد متعــال آن روح الهــی 
ــر او  ــه همــه ب ــداد و گرن ــداد، باطــن آدم را نشــان ن ــه مالئکــه نشــان ن آدم را ب
ســجده می کردنــد. خداونــد متعــال ابتــدا ِگلــی را بــه آن هــا نشــان  داد کــه چهــل 
ســال جلــوی آن هــا افتــاده و عــادی بــود. حــاال یــک مرتبــه می فرمایــد: وقتــی در 
او دمیــدم، بــر آن ســجده کنیــد. این جــا شــیطان، کــه در ردیــف مالئکــه بــاال رفته 

بــود و مالئکــه او را از خــود می دانســتند، تمــّرد کــرد وگفــت: 
؛3  ٍ َنا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتنی  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ط�خ

َ
...أ

من که از او بهتر و باالتر هستم، مرا از آتش و او را از ِگل خلق کردی. 
بنابر این تکّبر کرد و سجده نکرد و کفرش را نشان داد.

کــرده و  حضــرت امیــرg در خطبــه قاصعــه بــه همیــن مطلــب اشــاره 
می فرماینــد: 

ْصَلــُه   
َ
َهُلــوَن  أ »َو َلِکــّنَ اهَّلَل ُســْبَحاَنُه َيْبَتِلــی َخْلَقــُه  ِبَبْعــِض  َمــا َیجْ

ــْم َو َنْفیــًا ِلاْســِتْکَباِر َعْنُهــْم«؛4  َتْمِییــزًا ِباالْخِتَبــاِر َلُ
کــه مــردم حقیقــت و اصــل آن را  خداونــد بــه بعضــی از امــور پنهــان، 

1. حجر، 29، ص 72.
2. علل الشرائع، ج1، ص275، ح2.

3. اعراف، 12.
4. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص284، خطبه 192.
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نمی داننــد، امتحــان می گیــرد تــا صف هــا جــدا شــود )مؤمــن از غیــر مؤمــن 
جــدا شــود( و تکّبــر از آن هــا گرفتــه شــود. )و در ایــن امتحان هــا بــا تعّبــد و 
تســلیم بــه امــر الهــی عبــد متواضــع و خاضــع خــدا گردنــد.( آری، ســختی 

ــه پنهــان بــودن حکمت هــای آن  اســت. امتحان هــا ب

bداستان موسی و خضر

همــه شــما داســتان حضــرت موســی و خضــرg را در ســوره کهــف خوانده ایــد 
کــه از داســتان های پررمــز و راز و بســیار درس آمــوز قــرآن کریــم اســت.

ــه نامــش در  ــم الهــی )ک ــه یــک معل حضــرت موســیg توســط جبرئیــلg ب
قــرآن نیامــده و در روایــات گفتــه شــده او خضــرg بــود( بــرای یــک دوره تربیتی 
راهنمایــی شــد. البتــه حضــرت موســیg از نظــر علــم بــه شــریعت و مقامــات 
ظاهــری باالتــر بــود، ولــی خضــرg از نظــر علــوم غیبــی و اســرار عالــم برتــر بــود 

و مأموریت هــای باطنــی و ســّری در عالــم داشــت. 
وقتــی حضــرت موســیg  از خضــر درخواســت مصاحبــت و شــاگردی کــرد، 
حضرت خضر در پاســخ درخواســت موســی به معّیت و مصاحبت با او فرمود: 
ــْم  ــُر َعلــی  مــا َل ــرًا * َو َکْیــَف َتْصِب ــْن َتْســَتطیَع َمِعــَی َصْب ــَك َل

َ
...ِإّن

ــرًا؛1 ــِه ُخْب ــْط ِب ُتِ
تــو هرگــز نمی توانــی در کنــار مــن صبــر کنــی؛ و چگونــه می توانــی 
را  آن هــا  پرده هــای(  پشــت  و  )و حکمت هــا  اســرار  بــر چیزهايــی کــه 

کنــی؟ صبــر  نمی دانــی، 
بــه  باهــم  شــد  قــرار  و  می کنــم  صبــر  انشــاءاهلل  گفــت:   gموســی حضــرت 
مســافرتی برونــد و حضــرت موســی هیــچ ســؤال و اعتراضــی نداشــته باشــد. در 
ایــن ســفر حضــرت خضــر ســه تصــّرف انجــام داد کــه در هــر ســه تصــّرف حضــرت 
موســی تحمــل نکــرد و اعتــراض کــرد و قــرار شــد از هــم جــدا شــوند، ولــی قبــل از 
جــدا شــدن حضــرت خضــر ســّر و حکمــت کارهایــش را بــه جنــاب موســی گفــت:

ْمری ...؛2 
َ
...َو ما َفَعْلُتُه َعْن أ

هیــچ کــدام از ایــن کارهــا و تصّرفاتــی کــه انجــام دادم، ســر خــود نبــود و همــه 

1. کهف، 68  67.
2. کهف، 82.
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آن هــا دســتور و مأموریــت الهــی بــود. حضــرت موســی هــم وقتــی باطــن کار و 
پشــت پرده هــا را فهمیــد، کامــاًل تصدیــق کــرد حــق بــا خضــر بــوده اســت.

البتــه آن چــه توقــع بــود ایــن بــود کــه موســیg بــه آن معلــم الهــی کــه توســط 
ــد، تســلیم او باشــد و اعتراضــی  ــاًل اعتمــاد کن ــود، کام ــل معرفــی شــده ب جبرئی
ــه  ــی این گون ــد، ول ــم دســت یاب ــه حقایقــی از عال ــار او ب ــد در کن ــا بتوان ــد ت نکن
نشــد و او نتوانســت در معّیــت و همراهــی بــا ولــّی خــدا تــا آخــر بمانــد و او را 

تصدیــق کنــد.

امتحانات روزمره ما و حکمت آن ها

 مــا هــم در زندگــی روزمــره مبتــال بــه امــوری می شــویم کــه حکمــت و ســّر آن 
ً
احیانــا

را نمی دانیــم و البتــه مــع األســف گاه در ایــن امتحانــات هــم مــردود می شــویم. 
ــم،  ــذر می کنی ــرای آن توســل و ن ــم و ب ــاًل حاجــت و خواســته ای از خــدا داری مث
ــا مســجد جمکــران می رویــم، هــر ختــم  بــه مکان هــای مقدســی مثــل مشــهد ی
بــرآورده  بــاز حاجت مــان  کــه می دانیــم را انجــام می دهیــم، ولــی  و ذکــری 
نمی شــود. این جاســت کــه خیلــی از مــا بــا خــدا درگیــر می شــویم کــه خدایــا 
چــرا نــداده ای؟ مــا کــه چیــز بــدی نمی خواهیــم، چــرا بــا وجــود ایــن همــه توســل 
و ذکــر و رفتــن بــه مشــهد یــا مســجد جمکــران و دعــا و نالــه، بــاز حاجت مــان 

ــرآورده نشــد؟ ب
حال اگر خداوند پشــت پرده آن درخواســت را نشــان بدهد، که در صورت برآورده 
شــدن چه خســارات و ضررهایی دارد، ما ممنون هم می شــویم که خدایا شــکرت 
کــه نــدادی، ولــی بنــا نیســت پشــت پرده هــا را نشــان دهنــد تــا تســلیم شــویم، بلکــه 

برعکس؛ بناســت تســلیم باشــیم تا پشــت پرده ها را نشــان دهند.
بناســت معلــوم شــود چه قــدر بــه خــدا اعتمــاد داری کــه پــا روی فهــم و خواســت 
خــود می گــذاری و می گویــی مــن بندگــی خــودم را می کنــم و دعــا می کنــم، خــدا 

خــودش خدایــی را بلــد اســت و هــر چــه صــالح اســت، پیــش مــی آورد.
مکن مزد  به شرط  گدایان  بندگی چو  داندتو  بنده پروری  روش  خود  خواجه  که 
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برخی تا حاجت نمی گیرند، قهر می کنند

ــد. آن  ــر می شــوند و قهــر می کنن ــا خــدا درگی ــن طــور نیســتند و ب ــا بســیاری ای ام
قــدر خودخواهی هــا زیــاد اســت کــه بــه جــای کنــار گذاشــتن خــود، خــدا و اولیای 

خــدا را کنــار می گذارنــد.
ــد هــم  ــو بدهــد، خداون ــه ت ــد ب ــم نمی آی ــه ک ــد از خــدا ک حــال هــر چــه بگویی
حاجتــت را می دانــد و علــم مطلــق دارد، هــم داراســت و از خزایــن غیبــش کــم 
نمی آیــد، هــم تــوان آن را دارد و عجــزی نــدارد، هــم بی نهایــت مهربــان اســت 
و از تــو کینــه ای نــدارد و هــم جــواد و بخشــنده اســت و هیــچ بخلــی نــدارد. پــس 
 دوســتت دارد کــه نــداده اســت و بــه 

ً
اگــر جایــی حاجتــی را بــه تــو نــداد، حتمــا

صالحــت بــوده، هــر دادنــی کــه بــه صــالح نیســت.

بچه ای را که به زور بگیری بهتر از این نمی شود

یکــی از آقایــان علمــا می گفــت: در همســایگی مــا پیــرزن متدّیــن و خوبــی زندگــی 
می کــرد کــه اهــل مســجد و مجالــس روضــه بــود و مــا هیــچ بــدی از او ندیــده بودیم. 
یــک وقتــی بــه ســمت منــزل می رفتــم کــه دیــدم از طــرف مقابــل دســت بــه دیــوار 
و لنــگ  لنــگان می آیــد و صورتــش مقــداری کبــود اســت، پرســیدم: مــادر چیــزی 
شــده؟ اتفاقــی افتــاده؟ گفــت: بچــه ای کــه بــه زور از امــام رضــاg  بگیری، بهتر 

از ایــن نمی شــود! 
گفتــم: چــه طــور مگــر؟ گفــت: چندیــن ســال قبــل کــه بچــه ام خیلــی کوچــک بــود، 
بــرای زیــارت بــه مشــهد رفتــه بودیــم. پســرم تــب و تشــنج کــرد و حالــش خیلــی 
 به حرم مطهر 

ً
خــراب شــد، طــوری کــه مــن ترســیدم و بچــه را برداشــتم و مســتقیما

امــام رضــاg  و پشــت پنجــره فــوالد رفتــم و بچــه را آن جــا گذاشــتم و گفتــم: آقــا! 
آفریــن! ایــن رســم میهمان نــوازی اســت، مــا بــا بچه آمدیم و بــدون بچه برگردیم؟ 
و خالصــه شــروع کــردم بــه جیــغ و نالــه و کولی بــازی در  آوردم، اآلن کــه یــادم 
ــد، خــودم از کارهــا و حرف هایــم خجالــت می کشــم. بعــد مدتــی حــس  می افت

کــردم بچــه آرام گرفتــه و بدنــش ســرد شــده و تــب و تشــنج نــدارد. 
بچــه کامــاًل خــوب شــد و بــه خانــه آمــدم. حــال همان پســربچه بــزرگ شــده و رئیس 
قاچاقچی هــای تهــران اســت. امــروز کــه بــه منــزل آمــده بــود مــرا یــک کتــک مفصــل 

زده اســت. بچــه ای کــه بــه زور از امــام رضــاg  بگیــری، بهتــر از ایــن نمی شــود.
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گاه یــک حاجتــی اگــر بــرآورده نشــود، بایــد بدانیــم یــا بــه صــالح مــا نیســت و 
یــا زمــان بــرآورده شــدن حاجــت نرســیده اســت. مــا بایــد همــه چیــز را بــه خــدا 

واگــذار کنیــم.
بس  و  است  گفتن  دعا  تو  وظیفه  شنیدحافظ  یا  نشنید  که  مباش  آن  بند  در 

بــه  بیشــتر  کــه  می دهنــد  را  حاجــت  دیرتــر  دارنــد،  دوســت مان  چــون  گاه 
برویــم. درگاه شــان 

شیخ عبدالحسین، تو از خود ما هستی

مرحــوم عالمــه امینــی کــه نســبت بــه امیــر المؤمنیــنg  ارادت خاصــی داشــت 
و آن خدمــت بــزرگ را بــه شــیعه کــرد و مجموعــه »الغدیــر« را نگاشــت، حاجتــی 
داشــت و بــرای آن هــم زیــاد بــه حــرم حضــرت امیــرg  می رفت و توســل می کرد. 
یــک بــار کنــار ضریــح ایســتاده بــود کــه دیــد یکــی از عرب هــای قبیله هــای اطراف 
نجــف آمــد و بــدون آداب و تشــریفات زیــارت داخــل حــرم شــد و صــدا زد: »یــا 
ــه  ــج، ک ــده. و یــک بچــه فل ــرا شــفا ب ــن بچــه م ــادرس! ای ــا الغــوث«؛ ای فری اب
ــد  ــح گذاشــت. چن ــار ضری ــود و در بغــل داشــت، را کن دســت و پایــش لمــس ب
ــک تکــه گوشــت  ــل ی ــه مث ــن بچــه، ک ــد ای ــه گذشــت، همــه دیدن ــه ای ک دقیق
افتــاده بــود و دســت و پایــش ُشــل و رهــا بــود، گویــی یــک روح وارد بدنش شــد، 

بلنــد شــد و ایســتاد و شــروع کــرد قــدم زدن و ســپس دویــدن. 
مــردم صــدای صلوات شــان بلنــد شــد و پــدر بچــه فرزنــدش را بغــل کــرد و خــدام 
 
ً
حــرم هــم کمــک کردنــد و آن هــا را از ازدحــام جمعیــت، کــه می خواســتند تبــّرکا

لبــاس بچــه را پــاره کننــد و تکــه ای بردارنــد، خــالص کردنــد و بــه بیــرون بردنــد. 
همــه بــا چشــم شــفا گرفتــن یــک بچــه کامــاًل فلــِج مــادرزاد را دیدنــد. 

عالمــه امینــیw کــه ایــن صحنــه را دیــد، جلــو رفــت و ســرش را بــر ضریــح 
 بی خــود 

ً
ــا! ظاهــرا ــرد: آق ــا دل شکســته اشــکی ریخــت و عــرض ک گذاشــت و ب

حــوزه علمیــه آمدیــم و دود چــراغ خوردیــم و ســختی کشــیدیم. اگــر صحرانشــین 
شــده بودیــم زودتــر جواب مــان را می دادیــد. مدتــی آمــدم درب خانه تــان و 
ــرد راه رســید و بــدون آداب 

َ
حاجــت خواســتم ندادیــد، ایــن عــرب روســتایی از گ

گفــت و اشــکی  و تشــریفات یــک چیــزی خواســت، زود هــم دادیــد. ایــن را 
ریخــت و از حــرم خــارج شــد. 
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شــب حضــرت امیــرg را در خــواب دیــد کــه بــا یــک لحــن پدرانــه و مهربانــی 
فرمودنــد: شــیخ عبدالحســین! تــو از خــود مــا هســتی، دوســت داریــم زیــاد 
درب خانــه مــا بیایــی. اگــر حاجــت بعضــی از ایــن مــردم را زود ندهیــم، کفــر 

می گوینــد، طاقت شــان کــم اســت، ولــی تــو از خودمــان هســتی.
بلــه، گاه مصلحــت در تأخیــر اســت و بــه هــر حــال نبایــد دلگیــر و ناامیــد شــد و 

قهــر کــرد 
دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند

برخی در هنگام بال، با خدا درگیر می شوند

گاه یــک بالیــی، یــک حادثــه ناگــواری یــا یــک مشــکلی مثــل ورشکســتگی، 
قــرض، فقــر، مــرض، بیمــاری یــا مــرگ و میــر عزیــزان و امثــال آن پیــش می آیــد، 
چــون حکمــت و ســّرش را نمی دانیــم، بــا خــدا درگیــر می شــویم و قهــر می کنیــم.

اگــر اســرار پشــت پــرده و فلســفه آن گرفتــاری و بــال را بفهمیــم، کامــالً  آن را بــه 
حــق و به جــا می دانیــم، ولــی چــون نمی دانیــم، )و البتــه قــرار هــم نیســت کــه 
بدانیــم و گرنــه دیگــر امتحــان نیســت( نعــوذ بــاهلل کار خــدا یــا اولیــای خــدا را 

ظلــم تلّقــی می کنیــم.

حضرت خضر و کشتن نوجوان

 gیکــی از کارهــای حضــرت خضــر ،cدر داســتان حضــرت موســی و خضــر
انجــام داد ایــن بــود کــه: 

ــًة ِبَغْیــِر   َقَتْلــَت َنْفســًا َزِکّیَ
َ
ــی ِإذا َلِقیــا ُغامــًا َفَقَتَلــُه قــاَل أ

َ
َفاْنَطَلقــا َحّت

َنْفــٍس َلَقــْد ِجْئــَت َشــْیئًا ُنْکــرًا؛1
! بــه او اعتــراض کــرد کــه چــرا بچــه 

ً
نوجوانــی را کشــت. حضــرت موســی شــدیدا

َبــواُه  
َ
ــا اْلُغــاُم َفــکاَن أ ّمَ

َ
کار زشــتی انجــام دادی. َو أ کشــتی و  بی گنــاه را 

ــرًا؛2 ــًا َو ُکْف ْن ُیْرِهَقُهمــا ُطْغیان
َ
ِ َفَخشــینا أ ــْ�خ ُمْؤِمَن

 پشــت پــرده ایــن کارش را بــه موســیg نشــان داد و 
ً
حضــرت خضــرg بعــدا

1. کهف، 74.
2. همان، 80.
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گفــت ایــن بچــه پــدر و مــادر مؤمنــی دارد، اگــر بــزرگ می شــد هــم خــودش بــه 
کفــر کشــیده می شــد و تــا ابــد در جهنــم می مانــد و هــم پــدر و مــادرش را کافــر 

می کــرد. مــا نخواســتیم آن هــا بــه کفــر کشــیده شــوند. 
ــاًل او را از 60،  70 ســال  ــم و مث ــن بچــه را گرفت ــه مــن جــان ای درســت اســت ک
زندگــی دنیــا محــروم کــردم، ولــی ابدیــت را بــه خــود او و والدینــش دادم، آیــا 

ظلــم کــردم یــا خدمــت؟ 
ْقَرَب ُرْحمًا؛1 

َ
ُهما َخْیرًا ِمْنُه َزکاًة َو أ ما َرّبُ ْن ُيْبِدَلُ

َ
َرْدنا أ

َ
َفأ

تــازه خداونــد جبــران می کنــد و عــوض ایــن بچــه، فرزنــد پاک تــر و بــا محبت تــری 
بــه آن هــا عطــا می کنــد. در روایــت وارد شــده اســت کــه: 

َما اهَّلُل ِبِه َجاِرَیًة َوَلَدْت  َسْبِع�خَ  َنِبّیًا«؛2  ْبَدَلُ
َ
»أ

ــدر و  ــه آن پ ــری ب ــه جــای آن پســربچه کــه کشــته شــد، دخت ــد متعــال ب خداون
ــد.  ــا آمدن ــه دنی ــر ب ــه از نســل او 70 پیامب مــادر داد ک

حضــرت موســی وقتــی ســّر آن کار خضــر را دیــد، متوجــه شــد عجــب خدمتــی بــه 
 ظلمــی 

ً
آن پــدر و مــادر و بــه خــود آن پســربچه کــرده و کامــاًل حــق بــوده و ابــدا

نکــرده اســت.
مــا هــزار کار می کنیــم بی دلیــل، خداونــد متعــال یــک کار می کنــد بــه هــزار دلیــل، 

همه اش دارای حکمت و خیر اســت و ذّره ای خطا و ظلم در آن نیســت.
نرفت صنع  قلم  بر  خطا  گفت  ما  بادپیر  پوشش  خطا  پاک  نظر  بر  آفرین 

امــا کــو کســی کــه ایــن نــگاه را داشــته باشــد و بــه خداونــد اعتماد کنــد و در بالها 
و گرفتاری هــا بدانــد این هــا حکمتــی دارد و شانســی و اتفاقــی نیســت و همــه 

چیــز از طــرف خــدا بــه حــق و روی حســاب اســت.

قضیه عبداهَّلل بن یحیی

یکــی از یــاران خالــص و فدائیــان حضــرت امیــرg، عبــداهلل بــن یحیــی بــود 
کــه جــزو شــرطة الخمیــس هــم بــود. )شــرطة الخمیــس یــک تعــداد از فدائیــان 
ــا  ــا حضــرت شــرط کــرده بودنــد مــا در آخــرت ب حضــرت امیــرg بودنــد کــه ب
شــما باشــیم، شــما هــم هــر چــه در دنیــا بــه مــا بفرماییــد، هیــچ اعتراضــی نداریــم 

1. همان، 81. 
2. کافی، ج6، ص6، ح11. 
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و کامــاًل تســلیم هســتیم. این هــا مقام شــان عالــی بــود و افــراد خاصــی بودنــد.(
عبــداهلل روزی بــر حضــرت امیــرg وارد شــد و بــر صندلــی نشســت، پایــه آن 

صندلــی در رفــت و عبــداهلل افتــاد و ســرش شکســت و خــون جــاری شــد. 
حضــرت آب آوردنــد و ســرش را شستشــو دادنــد و پانســمان کردنــد و در حیــن 
مــداوا فرمودنــد: الحمــدهلل کــه کفــاره گناهــان شــیعیان مــا را در همیــن دنیــا بــا 
بالهــا و گرفتاری هــا قــرار داده، تــا همیــن جــا پــاک شــوند. عبــداهلل پرســید: آقــا! 
مگــر مــن چــه گناهــی انجــام داده بــودم کــه مســتحق ایــن بــال بــودم؟ حضــرت 

فرمودنــد: وقتــی بــر ایــن صندلــی نشســتی، بســم اهلل نگفتــی.1

از سلمان دفاع نکردی، کتک خوردی

کــه یکــی از اصحــاب  کــرده  مرحــوم عالمــه مجلســی در بحــار األنــوار نقــل 
امیرالمؤمنیــنg را عقــرب نیــش زد و نالــه اش بلنــد شــده بــود. 

وقتــی خدمــت حضــرت رســید، حضــرت فرمودنــد: می دانــی چــرا عقرب تــو را نیش 
زد؟ او گفــت: خیــر، نمی دانــم. مــن پــای خــودم را در کفــش کردم، عقربی در کفش 
بود و مرا نیش زد. حضرت فرمودند: در مجلســی غیبت ســلمان را می کردند و تو 

در آن جــا بــودی و دفــاع نکــردی. ایــن نیــش کتــک آن گناهــت بود.2
آری، بالهــا بی حســاب نیســت و اگــر پشــت پرده هایــش را بدانیــم، همــه چیــز بــر 
اســاس حــق و عــدل مقــّدر می گــردد و تــازه خداونــد متعــال بــا فضــل خــودش از 

بســیاری از آن هــا می گــذرد: 
َو  ْیدیُکــْم 

َ
أ َکَســَبْت  َفِبمــا  ُمصیَبــٍة  ِمــْن  صاَبُکــْم 

َ
أ مــا  َو 

َکثیــٍر؛3  َعــْن  َیْعُفــوا 

1. البرهان، ج1، ص105، ح266.
2.مستدرك الوسائل، ج12، ص335، ح14221.

ــه [ مصیبتــی بــه شــما برســد بــه ســبب دســتاورد خــود شماســت، و ]خــدا[ از  3.شــوری، 30.»و هــر ]گون
ــذرد«. ــیاری درمی گ بس
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wخاطره  آیت اهَّلل حق شناس

مرحــوم آیــت اهلل حق شــناس نقــل می کــرد: یکــی از خوبــان تهــران شــب دیــر وقــت 
بــه منــزل رفــت و از قبــل هــم بــه خانــواده اش خبــر نــداده بــود که من دیــر می آیم. 
آن بنــدگان خــدا هــم نگــران شــده بودنــد کــه چــرا آقــا امشــب نیامــده و شــاید 
برایــش اتفاقــی افتــاده باشــد، بــا همیــن نگرانــی و دل واپســی هــم هیــچ  کــدام 
 جلســه ای 

ً
نخوابیــده بودنــد و تــا دیــر وقــت بیــدار بودنــد. ایــن آقــا کــه ظاهــرا

داشــته و همیــن علــت تأخیــرش بــوده، وقتــی بعــد نیمــه شــب بــه خانــه آمــد و 
دیــد همــه نگــران شــده بودنــد و نخوابیــده بودنــد، عذرخواهــی درســتی هــم 
نکــرد و خوابیــد. آقــای حق شــناس می فرمــود: تــا مدت هــا چشــم درد داشــت. 
»َکَمــا َتِديــُن  ُتــَداُن« عــده ای را چشــم بــه راه گذاشــتی و ظلمــی  کــردی، مدتــی 

چشــم درد گرفتــی.
عمل مکافات  بازار  است  گرم  قدر  گر تو نیکو بنگری هر روز روز محشرستآن 

بــه هــر حــال ســختی امتحانــات الهــی بــه خاطــر پنهــان بــودن حکمــت و اســرار 
آن اســت و هنــر انســان ها هــم در همیــن عرصه هایــی کــه پشــت پرده هــا پنهــان 
اســت، معلــوم می شــود. این جــا اگــر کســی بــه خــدا و اولیــای خــدا اعتمــاد کــرد 
و خــودش، میــل و خواســت خــودش، حتــی فهــم خــودش را کنــار گذاشــت و در 

مقابــل خــدا و ولــّی خــدا خضــوع داشــت و تســلیم بــود، ارزش دارد. 
ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن *  اَة َو ِمّمَ ذيــَن ُيْؤِمُنــوَن ِباْلَغْیــِب َو ُیقیُمــوَن الّصَ

َ
اّل

ْنــِزَل ِمــْن َقْبِلــَك َو ِبالِخــَرِة ُهــْم 
ُ
ْنــِزَل ِإَلْیــَك َو مــا أ

ُ
ذيــَن ُيْؤِمُنــوَن ِبمــا أ

َ
َو اّل

ْفِلُحوَن؛1 ولِئَك ُهــُم امْلُ
ُ
ِهــْم َو أ ولِئــَك َعلــی  ُهــدًى ِمــْن َرّبِ

ُ
ُيوِقُنــوَن * أ

تسلیم محض ولّی خدا

عبداهلل بن ابی یعفور از یاران خاص امام صادقg بود. 
به حضرت عرض کرد: 

، َفُقْلــَت  اَنــًة ِبِنْصَفــْ�خِ ِبــی َعْبــِد اهَّلِلg: َو اهَّلِل َلــْو َفَلْقــَت  ُرّمَ
َ
»ُقْلــُت ل

1. بقــره، 53. »آنــان کــه بــه غیــب ایمــان می آورنــد، و نمــاز را بــر پــا می دارنــد، و از آنچــه بــه ایشــان روزی 
داده ایــم، انفــاق می کننــد. و آنــان کــه بدان چــه بــه ســوی تــو فــرود آمــده، و بــه آنچــه پیــش از تــو نــازل 
شــده اســت، ایمــان می آورنــد و بــه آخــرت یقیــن دارنــد. آنهاینــد کــه از هدایتــی از جانــب پروردگارشــان 

ــد و آنهــا همــان رســتگاران اند«. برخوردارن
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ــِذی ُقْلــَت َحــاٌل َحــاٌل َو 
َ
ّنَ اّل

َ
َهــَذا َحــَراٌم َو َهــَذا َحــاٌل، َلَشــِهْدُت أ

ــِذی ُقْلــَت َحــَراٌم َحــَراٌم، َفَقــاَلg: َرِحَمــَك اهَّلُل َرِحَمــَك اهَّلُل«.
َ
ّنَ اّل

َ
أ

مــوالی مــن! قســم بــه خــدا اگــر انــاری را دو نصــف کنــی و بفرمايــی 
نصــف آن حــال و نصــف دیگــرش حــرام اســت، شــهادت می دهــم 
آن چــه را فرمــودی حــال، حــال اســت و آن چــه را فرمــودی حــرام، حــرام 
واهــم کــرد. حضــرت فرمودنــد:  الــی اســت و هیچ گونــه چــون و چــرا نخ

خــدا تــو را رحمــت کنــد.1 

امتحان های همراهی با ولّی خدا

ــاران اطــراف او  ــّده دارد و ی ــّده و ُع در زمــان امــام مجتبــیg کــه بــه ظاهــر ِع
بســیارند، امــام اعــالن می کنــد صلــح می کنیــم. 

ــای او  ــه پ ــا ب ــا آخــر پ ــه ت ــاراِن سســت ایمــان، ک ــن ی ــا ای حضــرت می دانســتند ب
نمی ایســتند جنــگ بــا معاویــه، هــم بــه هــدر دادن نیروهاســت و هــم احتمــال 
ایــن صــورت  در  دارد.  را  بــه دســت معاویــه  اســارت  و  در جنــگ  شکســت 
معاویــه، در عــوض کاری کــه پیامبــرa بــا اجــداد او در مکــه کــرد و پــس از فتــح 
َلَقــاُء«، امــام مجتبــی را بــا شــیعیانش  ْنُتــُم  الّطُ

َ
مکــه آن هــا را آزاد کــرد و فرمــود »أ

َلَقــاُء«. آن گاه ایــن ننــگ تــا ابــد بــر شــیعیان  ــُم  الّطُ ْنُت
َ
آزاد می کنــد و می گویــد: »أ

ــه هســتید.  ــان آزاد شــده دســت معاوی ــه شــما و امام ت ــد ک می مان
لــذا امــام مجتبــیg بــه تعبیر زیبای رهبــر بزرگوارمان، نرمــش قهرمانانه ای 
از  کــه  را انجــام دادنــد و ماننــد عقب نشــینی در یــک جنــگ نظامــی، 
تاکتیک هــای جنــگ و جزیــی از جنــگ اســت تــا نیروهــا حفــظ شــوند و بــه 
موقــع هجــوم و حملــه بــه دشــمن صــورت گیــرد، حفــظ نیرو کردنــد و صلح 

را پذیرفتنــد.
برخــی از خــواص آمدنــد و بــه امــام اعتــراض کردنــد کــه چــرا صلــح کــردی؟ و در 

امتحــان مــردود شــدند.
بــر عکــس در زمــان امــام حســینg کــه زمــان غربــت بــود و بــه ظاهــر ِعــّده و 
ُعــّده ای نبــود و در طــرف مقابــل لشــگری انبــوه بــود، ولــّی خــدا امتحــان جنــگ 

1. معجم رجال الحدیث، ج11، ص105، رقم6691.
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می گیرنــد، این جــا هــم عــده ای از خــواص مثــل عبــداهلل بــن عبــاس یــا ســلیمان 
بــن صــرد خزاعــی همراهــی نکردنــد و فقــط نصیحــت کردنــد و در امتحــان 

مــردود شــدند.
ابــن عبــاس بــه ابــا عبــداهللg عــرض کــرد: مــردم کوفــه بــا پدرتــان امیرالمؤمنیــن
ــام  ــان ام ــا برادرت ــد و بیعــت شکســتند. ب ــا نکردن ــی وف ــد، ول g بیعــت کردن
کردنــد و پــای آن نایســتادند و آن را شکســتند. بــا شــما  مجتبــیg بیعــت 
ــا  ــد: م ــد. حضــرت فرمودن ــد و فقــط دعــوت  کرده ان ــوز بیعــت نکرده ان ــه هن ک

مأموریتــی داریــم کــه ایــن راه را می رویــم.
ــر رأی و نظــر خــود   ــه جــای این کــه رأی امــام و فهــم حضــرت را ب ــاس ب ابــن عب
کــرد، ولــی همراهــی نکــرد و در  ترجیــح دهــد و مطیــع باشــد، امــام را دعــا 

ــردود شــد. ــام م ــا ام ــت ب امتحــان معّی

یاران سید الشهداg تسلیم محض او بودند

فقــط همــان 72 نفــر بودنــد کــه پــای ســید الشــهداg و در معّیــت او 
تــا آخــر ایســتادند و در غربــت و تنهایــی هــم حضــرت را تنهــا نگذاشــتند 
و حتــی شــب عاشــورا کــه حضــرت بیعــت خــود را از آن هــا برداشــتند و 

فرمودنــد: 
نــه بــا مانــدن شــما شــهادت از مــن برداشــته می شــود و پیــروز می شــویم و نــه 
بــا رفــ�خ شــما مــن دســت از قیــام و قتــال برمــی دارم، )یعنــی بــودن و نبــودن 
شــما تأثیــری در کار مــن نــدارد( دســت مــردان خانــدان مــرا بگیریــد و 
برویــد. امــا هیــچ کــدام از اصحــاب و یــاران صحنــه را تــرک نکردنــد و بــا 
وجــود شــنیدن خبــر کشــته شــدن در معّیــت ولــّی خــدا ماندنــد و بندگــی 

.... ذيــَن ُيْؤِمُنــوَن ِباْلَغْیــب
َ
خودشــان را ثابــت کردنــد اّل

پــس از ایــن ســخنرانی بــود کــه حضــرت جایگاه شــان را در بهشــت بــه آن هــا نشــان 
داد و بشــارت رجعــت پــس از ظهــور مهــدی آل محمــدf را بــه آن هــا داد.

در بالها و ســختی ها، در شــبهه ها و فتنه ها که جّو تاریک و افق ها تیره و تار اســت، 
اگــر کســی ولــّی خــدا را رهــا نکــرد، فهــم و رأی و خواســت او را مقــّدم بــر فهــم و رأی و 
قــات خــودش را کنــار زد و در کنــار رهبــر الهــی مانــد، ایــن 

ّ
خواســت خــود قــرار داد، تعل

یــک شــیعه طــراز اول اســت کــه بــه عهــد خــود بــا ولــّی اهلل وفــا کــرده اســت.
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تصدیق ولّی خدا در شبهات و فتنه ها

ببینیــد حضــرت موســیg نتوانســت کارهــای خضــرg را تصدیــق کنــد و بــه 
او اعتــراض کــرد )هــر چنــد حضــرت موســی طبــق ظواهــر کارهــای خضــر؛ مثــل 
ســوراخ کــردن کشــتی عــده ای مــردم مســتضعف و فقیــر، یــا کشــتن یــک نوجوان 
بی گنــاه را منکــر می دیــد و بــه عنــوان نهــی از منکــر اعتــراض می کــرد( در حالــی 

کــه بایــد از او تبعیــت می کــرد و رأی و نظــر خــود را کنــار می گذاشــت.
خــوارج وقتــی در جنــگ صفیــن قرآن هــا را بــاالی نیزه های یــاران معاویه دیدند، 
)بــه نشــانه در پنــاه قــرآن بــودن(  بــه جــای تبعیــت از دســتور امیرالمؤمنیــن کــه 
فرمودنــد: بزنیــد و نیزه های شــان را بشــکنید و پیــش برویــد، امیرالمؤمنیــن را 
تصدیــق نکردنــد و در مقابــل حضــرت ایســتادند و معــاذ اهلل کار حضــرت را 

مبــارزه بــا قــرآن و کفــر خواندنــد.
ابــن عبــاس نتوانســت امــام حســینg را در حرکــت بــه ســمت کوفــه تصدیــق 

کنــد و از او جــدا شــد.
 gصــادق امــام   ،gابوالفضــل حضــرت  زیارت نامــه  در  می بینیــد  این کــه 

می فرماینــد: 
«؛1  ِبّیِ

َ
َلِف الّن ِصیَحِة ِلخَ

َ
ْصِديِق َو اْلَوَفاِء َو الّن

َ
ْسِلیِم َو الّت

َ
ْشَهُد َلَك ِبالّت

َ
»أ

شــهادت می دهــم کــه تــو تســلیم بــودی و پســِر پیامبــر را )در زمــان شــبهه و 
فتنــه تصديــق کــردی( و نســبت بــه او وفــادار مانــدی و خیرخواهــی کــردی.
 gاســت، زمانــی که یــاران امام حســین gایــن مــدال افتخــار حضــرت ابوالفضــل
بــه ظاهــر اندکنــد و جنــگ مغلوبــه اســت، شــمر برایــش امان نامــه مــی آورد، 
امــا ایشــان لحظــه ای در وفــاداری و امامــت و والیــت ابــا عبــداهللg تردیــد 

نمی کنــد و بــر شــمر و امان نامــه اش لعنــت می فرســتد.
در یکی از زیارت نامه های حضرت زهراh می خوانیم:

َتی 
َ
ُبــوِكg َو أ

َ
َتــی ِبِه أ

َ
ُقــوَن َو ِلــُکّلِ َمــا أ ْوِلَیــاُء ُمَصّدِ

َ
ــُن َلــِك أ »...َو َنْ

ِقــ�خَ  ــا ُمَصّدِ
َ
ُهــّمَ ِإْذ ُکّن

َ
ُلَك، الّل

َ
ــُن َنْســأ ُموَن َو َنْ ــُهg ُمَســّلِ ــِه َوِصّیُ ِب

َرَجــِة اْلَعاِلَیِة«؛2 ْن ُتْلِحَقَنــا ِبَتْصِدیِقَنــا ِبالّدَ
َ
ــْم أ َلُ

نســبت  و  کرده ایــم  تصديــق  را  شــما  کــه  هســتیم  شــما  دوســتان  مــا 

1. کامل الزیارات، ص256، ح1.
2. بحار األنوار، ج99، ص213.
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بــه آن چــه پدرتــان و وصــّی او آورده اســت، تســلیم هســتیم و از خداونــد 
می خواهیــم حــال کــه تصديــق کننــده آن هــا هســتیم، بــه ســبب همــ�خ 
تصديــق مــا را بــه درجــات عالــی )آن بزرگــواران(  ملحــق کنــی )کــه در 

معّیــت آن هــا باشــیم(.
ایــن هنــر یــک مؤمــن اســت کــه رأی و میــل خــود را کنــار بگــذارد و در همــه حــال 

در معّیــت ولــّی خــدا باشــد. زبــان حــال او همیــن اشــعار حافــظ اســت:
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 

 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی

ما یاغی نیستیم

مرحــوم آخونــد کاشــی از عرفــای اصفهــان و از اســاتید مرحوم آیــت اهلل بروجردی 
و آقــا جمــال گلپایگانــی و میــرزا رحیــم اربــاب و برخــی دیگــر از بــزرگان بودند. 

یــک پیرمــرد  کــه  گرفتــن وضــو بودنــد  کنــار حــوض مدرســه مشــغول  روزی 
کنــار حــوض در نزدیکــی ایشــان  روســتایی از درب مدرســه وارد می شــود و 
مشــغول بــه وضــو گرفتــن می شــود و در حیــن وضــو ترشــحات آب وضویــش را 
روی آخونــد می ریــزد. آخونــد کاشــی قــدری خــودش را کنــار می کشــد، ولــی بــاز 
آن پیرمــرد بی اعتنــا همیــن طــور محکــم وضــو  گرفتــه و ترشــحات آب وضــو را بــر 

ســر و روی او می ریــزد. 
کــه می گیــری؟ همــه آب  آخونــد بــه او می گویــد: ایــن چــه وضویــی اســت 
ــد!  ــاب آخون ــد: جن ــرد ســاده دل می گوی ــن ریختــی. پیرم ــر روی م ــت را ب وضوی
شــما ســرتان در قــرآن و کتاب هــا هســت و عالــم هســتید و چیــزی می فهمیــد، مــا 
کــه چیــزی نمی دانیــم، مــا فقــط آمده ایــم وضویــی بگیریــم و بــه خــدا بگوییــم 

خدایــا یاغــی نیســتیم و تســلیمیم. 
آخونــد همان جــا می نشــیند و دســتش را روی ســرش می گــذارد و بلنــد می گویــد: 
طلبه هــا ایــن پیرمــرد را دریابیــد، او ایــن را فهمیــده اســت و بــه حقیقــت آن 

رســیده اســت.
آری، حقیقــت دیــن داری تســلیم و تعّبــد نســبت بــه خداونــد و اولیــای الهــی 
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اســت کــه آن هــم بــه تعّبــد و تســلیم بــه خــدا برمی گــردد. 
 ِبَها«؛1 

َ
ِتی َلْم َيْبَعْث َنِبّیًا َقّطُ ِإاّل

َ
»َوالَیُتَنا َوالَیُة اهَّلِل، اّل

والیــت مــا اهل بیــتc همــان والیــت خداســت، )دو چیــز نیســت( کــه 
خداونــد هیــچ پیامبــری را مبعــوث نکــرده مگــر بــرای آن )والیــت(.

در زمان حضور ائمهb تحمل والیت نبود

پیامبــر  رحلــت  از  پــس  ائمهb؛به خصــوص  حضــور  زمــان  در   متأســفانه 
محوریــت  و  اجتماعــی  والیــت   

ً
خصوصــا والیــت،  ایــن  تحمــل   aگرامــی

اهل بیــتb در مدیریــت جامعــه نبــود. انحــراف از غدیــر و داســتان ســقیفه 
 منجــر بــه والیــت اجتماعــی طاغوت هــا و اولیــای شــیطان و حاکمیــت 

ً
تدریجــا

گشــت. فرهنــگ و تمدنــی شــرک آلود در جامعــه 
اِدين «؛2  اِديَن َبْعَد اْلَ ُسوِلa ِفی اْلَ ْمُر الّرَ

َ
»َلْم ُیْمَتَثْل أ

فرمــان رســول خــداa دربــاره هادیــان خلــق )علــی و اوالد گرامــی او( یکی پس 
از دیگرى امتثال نشــد.

ــه  ــت شــد ک ــه غضــب الهــی و دوران غیب ــت منجــر ب ــف از عهــد والی ــن تخل ای
بــرکات والیــت حــق محجــوب گشــت. و انتفــاع مــردم از ولــی اعظــم الهــی در 

حــد خورشــید پــس ابــر تقلیــل پیــدا کــرد: 
ــْمِس ِإَذا 

َ
ــا َوْجــُه االْنِتَفــاِع ِبــی ِفــی َغْیَبِتــی، َفَکاالْنِتَفــاِع ِبالّش ّمَ

َ
»أ

ــَحاب «؛3 ْبَصــاِر الّسَ
َ
َبْتَهــا َعــِن ال َغّیَ

ايــن خســارت بــرای انســان ها تــا زمانــی کــه بــر والیــت حــق اســتقامت 
داشــته باشــند، آن را تمــل کــرده و بتواننــد خــود را تســلیم حــق و عــدل 
کننــد و خودخواهی هــا و خودرأيی هــا را کنــار بگذارنــد، ادامــه خواهــد 

ــت.  داش
که در قرآن می فرماید:

ْسَقْیناُهْم ماًء َغَدقًا؛4
َ
ریَقِة َل ْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلی الّطَ

َ
َو أ

1. بصائر الدرجات، ج1، ص75، ح6.
2. المزار الکبیر، ص578، ح2.

3. کمال الدین، ج2، ص485، ح4.
4. جّن، 16. »و اگر ]مردم [ در راه درست، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی به آنها بنوشانیم«



دوران حیـــــرت

298

دوران غیبت زمان آمادگی

آن قــدر در زمــان غیبــت بایــد والیت محــوری و والیت مــداری در ســطح والیــت 
 بــرای شــیعیان، تمریــن شــود تــا آمادگــی ظهــور تحقــق یابد. 

ً
اجتماعــی، خصوصــا

 در همیــن دوره آن تمحیــص و تخلیــص کــه در روایــات آخرالزمــان گفتــه 
ً
طبعــا

شــده، اتفــاق می افتــد.
امام صادقg فرمودند:

ْعُیَنُکــْم َحّتــی  ُتَغْرَبُلــوا؛ ال َو 
َ
وَن ِإَلْیــِه أ »...َو اهَّلِل ال َیُکــوُن َمــا َتُمــّدُ

ُصــوا؛ ال َو اهَّلِل، ال  ْعُیَنُکــْم َحّتــی  ُتَمَّ
َ
وَن ِإَلْیــِه أ اهَّلِل، ال َیُکــوُن َمــا َتُمــّدُ

ــُزوا؛ ال َو اهَّلِل، ال َیُکوُن َما  ْعُیَنُکــْم َحّتی  ُتَمّیَ
َ
وَن ِإَلْیــِه أ َیُکــوُن َمــا َتُمــّدُ

وَن   َبْعــَد ِإَیــاٍس؛ ال َو اهَّلِل، ال َیُکــوُن َمــا َتُمــّدُ
َ

ْعُیَنُکــْم ِإاّل
َ
وَن ِإَلْیــِه أ َتُمــّدُ

ْعُیَنُکــْم َحّتــی  َیْشــقی  َمــْن َشــِقَی َو َیْســَعَد َمــْن َســَعد«؛1
َ
ِإَلْیــِه أ

نــه، بــه خــدا قســم! آن چــه شــما منتظــر و چشــم بــه راه آن هســتید )دولــت 
واهــد شــد مگــر اين کــه غربــال شــوید.  حضــرت مهــدیf واقــع نخ
نــه، بــه خــدا قســم! آن دولــت پدیــدار نمی شــود مگــر اين کــه تصیفــه 
و پاک ســازی شــوید. نــه، بــه خــدا قســم! واقــع نمی شــود مگــر اين کــه 
خــوب و بدتــان از هــم جــدا شــوید. نــه، بــه خــدا قســم! واقــع نمی شــود 
ــدار نمی شــود  ــه خــدا قســم! پدی ــه، ب ــی. ن مگــر پــس از نومیــدی همگان
مگــر اين کــه افــراد شــقّی و ســعید از هــم جــدا شــده و در مســیر شــقاوت 

و ســعادت برونــد.
ــوع و پی درپــی در آخرالزمــان امــری  ــروز حــوادث و بالهــای متن ایــن ظهــور و ب
ناگزیــر اســت. فاصلــه ایــن بالهــا نیــز باهــم چنــدان نیســت و هنــوز یکــی تمــام 
نشــده، دیگــری فــرا می رســد. در همیــن کوره هــای امتحــان اســت کــه مؤمنــان 
ــاران حضــرت بقیــة اهللf آمــاده  خالــص پــرورش پیــدا می کننــد و بــه عنــوان ی

ظهــور می گردنــد. 

1. کافی، ج1، ص370، ح6.
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خواندن دعای غریق

بــرای همیــن وضعیــت پرمحنــت و اضطــراب اســت کــه اهل بیتbفرموده انــد 
ــة اهللf از  ــه حضــرت بقی ــا توســل ب ــد و ب ــه بخوانی ــق را مضطربان دعــای غری

خطــرات ایــن دوره رهایــی پیــدا کنیــد: 
»یــا اهَّلل! یــا رحمــن یــا رحیــم، یــا مقلــب القلــوب، ثّبــت قلبــی علــی 

دینــک«؛1
بدون شک آن پدر مهربان امت، فرزندان سرگشته خود را رها نخواهد کرد. 

تنهایی غم  از  داد  خوبان  پادشه  دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آییای 
نمی ماند شــاداب  بستان  این  گل  تواناییدایــم  وقت  در  را  ضعیفان  دریــاب 
شکیباییمشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد پایان  شد  نخواهد  دست  کز 
ناکامی بستر  در  ــان  درم تــوام  درد  تنهاییای  گوشه  در  مونس  توام  یاد  ای  و 

شیداییحافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد  عاشق  ای  باد  مبارک  شادیت 

مــا اگــر گدایــی بلــد باشــیم، آن هــا خانــدان کــرم هســتند و راه و رســم بخشــندگی 
را خــوب می داننــد.

است اکسیری  طرفه  میخانه  در  گر این عمل بکنی خاک، زر توانی کردگدایی 

چکیده

ــه موجــب ســعادت و رشــد و  ــدی اســت ک ــّی خــدا پیون ــا ول ــد ب ــت و پیون معّی
قــرب الهــی می شــود.

ــت و همراهــی دارای ســختی ها و مرارت هایــی اســت کــه بعــد  ــه ایــن معّی البت
از امتحــان، ســهل و آســان می شــود. یکــی از راه هــای امتحــان، پــا گذاشــتن روی 
امیــال و خواســته های شــخصی و پیــروی بــدون قیــد و شــرط از ولــّی اهلل اســت. 
داســتان حضــرت موســی و حضــرت خضــرg نمونــه ای از تبعیــت و عــدم 

تبعیــت محــض از ولــّی اهلل اســت.
اولیــن امتحانــی کــه بعــد از خلقــت انســان گرفتــه شــده اســت، دســتور ســجده 
بــرآدمg اســت کــه شــیطان بــا آن همــه عبادتــش در آن مــردود شــد؛ چــرا کــه 

1. إعالم الوری، ج2، ص238.
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ایــن نــوع امتحانــات منجــر بــه تفکیــک مؤمنیــن از غیرمؤمنیــن می شــود. شــهدای 
کربــال در عیــن واقــف بــودن بــر امــر کشــته شــدن، اطاعــت محــض از ولــّی خــدا را 

در پیــش گرفتنــد و بــرای همیشــه جــاودان و ســعادتمند شــدند.



301

وضه: جلســه دوازدهم ر

روضه

امیرالمؤمنین علیه الســالم بعد از شــهادت حضرت زهراh در جایی فرمود: ُنه ســالی که 
زهــرا در خانــه مــن بــود »مــا اغضبتنــی و ال اغضبتهــا« یــک بــار دل مــن را نشکســت، یــک 

بــار زهــرا مــن را غضبنــاک نکــرد، مــن هــم بــا او این چنین نکــردم.
موقعــی کــه حضــرت زهــراh امیرالمؤمنیــن را دیــد کــه از مســجد آمــد بیــرون همــان روزی 
کــه ایشــان را بــرای بیعــت بــرده بودنــد، وجــود مقــدس صدیقه کبری فرمود: یا اباالســن 
ُروحــی لروِحــَک اْلِفــداُء و َنْفســی ِلَنْفِســَک اْلِوقــا یــا َاَباَلَســْن ِان ُکْنــَت فــی خیــٍر ُکْنــُت 
َمَعــَک و ِاْن ُکْنــَت فــی َشــٍرّ ُکْنــُت َمَعــک.« مــن همیشــه بــا تــو هســتم، در ســختی ها بــا 
تــو هســتم، در ناخوشــی ها بــا تــو هســتم، در خوشــی ها بــا تــو هســتم. جــان مــن فــدای تــو.  
 امیرالمؤمنیــنh فرمــود: »و العصــت لــی امــرًا« یــک بــار نافرمانــی من را نکــرد، نافرمانی 
کــه بمانــد یــک بــار کاری نکــرد کــه حضــرت امیــر g خجــل شــود، شــرمنده شــود. یــک بــار 
hامیرالمؤمنیــن رفــت منــزل فرمــود: زهــرا جــان چیــزی هســت مــن بخــورم؟ حضــرت زهــرا
فرمودنــد: کــه یــا اباالحســن دو روز هســت کــه غــذای خــودم را هم بــه بچه هــا داده    ام، خودم 
چیــزی نخــوردم، حضــرت امیــرg خیلــی دلــش ســوخت. گفت: خانم چــرا به من نگفتی؟ 
ــت می کشــم از خــدای  ــه مــن خجال ــه مــن نمی گویــی؟ حضــرت زهــراh فرمــود: ک چــرا ب
خــودم کــه چیــزی را بــه عهــده شــما بگــذارم که نتوانید انجام بدهیــد، »یــا َاَبــا اْلســِن ِاّنی 
ــَف َنْفَســْک مــا ال َتقــِدُر َعَلْیــِه« حضــرت زهــرا چیــزی از 

ّ
ْن ُاَکَل

َ
اَلْســَتْحیی ِمــْن ِالــی أ

ایشــان نمی خواســت تا ایشــان خجل نشــود، اما مثل این که این روزهای آخر امیرالمؤمنین 
خجــل شــده بــود، وقتــی می آمــد در خانــه زهــرا را می دیــد خجالــت می کشــید. زهــرا جان من 
نتوانستم کاری کنم، من نتوانستم. حتی چشمش به زینبین که می افتاد آن جا هم خجل 

بــود. علــیg ایــن روزهــای آخــر از بچه هایــش هــم خجالــت می کشــید.
امــروز آخریــن روز حضــرت زهــراh بــود، مــن فقــط اشــاره ای می کنــم، امیرالمؤمنیــن وقتــی 
وارد منــزل شــدند، دیدنــد حضــرت زهــرا  بعضــی از کارهــای منــزل را انجــام می دهــد. 
الحمــدهلل زهــرا جــان بهتــر شــدید امــروز. فرمــود پســرعمو امــروز روز آخــر زندگــی مــن اســت. 
خــودش آن روز بچه هــا را اســتحمام کــرد، امیرالمؤمنیــنg فرمــود: شــما از کجــا ایــن را 
می گوییــد؟ خانــم فرمــود کــه خــواب پــدر بزرگــوارم را دیــدم، گلــه کــردم کــه از امــت شــما مــا 
چــه کشــیدیم. پــدرم گفــت دختــرم امشــب پیــش مــن خواهــی بــود. دیگــر در دنیــا مانــدن 
تــو چنــدان طــول نخواهیــد کشــید. وقتــی ایــن خــواب را نقــل کــرد اشــک در چشــم های 
امیرالمؤمنیــن جمــع شــد. زهــرا جــان از رفتــن داری می گویــی، بعــد از یــک چنــد لحظه یک 
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ســکوتی بیــن ایــن دو بزرگــوار برقــرار شــد، یــک مرتبــه حضــرت زهــراh بلند بلند شــروع کرد 
گریــه کــردن. امیرالمؤمنیــن فرمــود خانــم شــما بــرای چــه گریــه می کنیــد؟ شــما کــه از هــّم و 
غــم دنیــا راحــت می شــوید، مهمــان  پدرتــان خواهیــد بــود کــه فرمــود »َاْبکــی مِلــا َتلقــی 
َبْعــدی« علــی جــان مــن بــرای شــما گریــه می کنــم کــه بعــد از مــن تنهــا می مانــی. راســت 
گفتــی زهــرا جــان بعــد از تــو علــی تنهــا بــود، و ســر بــه چاه هــا می گذاشــت، تــا تــو بــودی ســر 

بــه بیابــان و ســر بــه چاه هــا نمی گذاشــت. غــم را از او برمی داشــتی.
جمعی حمله کردند به سمت خیمه ها، ابا عبداهلل که با گوشه چشم داشت نگاه می کرد 
هــر چــه رمــق در تنــش بــود جمــع کــرد بلنــد شــد تکیــه داد بــه نیــزه شکســته ها و شمشــیرها، 
بیشــتر از ایــن دیگــر نتوانســت، روی زانوهایــش نشســت. بــا صــدای خشــکیده در گلــو فریــاد 
اُفــوَن امْلَعــاَد،  بــي ُســْفیاَن! ِإْن َلــْم َیُکــْن َلُکــْم ديــٌن، َو ُکْنُتــْم ال َتخ

َ
زد:»یــا شــیَعَة آِل أ

ْحرارًا ف ُدْنیاُکْم« اگر دین ندارید و از آخرت نمی ترســید مرد باشــید. مردانه 
َ
َفُکوُنوا أ

بجنگیــد، مــن و شــما بــا هــم می جنگیــم، زن و بچــه چه تقصیــری دارنــد. یعنی حضرت به 
آن هــا گفــت نامردهــا تــا وقتــی مــن زنــده هســتم جلــوی چشــم مــن زن و بچــه ام را نزنیــد و 
لــذا برگشــتند. تــا وقتــی حضــرت زنــده بــود بــه خیمــه هــا حملــه نکردنــد و بعــد از شــهادت 
حضــرت بــه خیمه هــا حملــه کردنــد. یعنــی حضرت این مصیبــت را ندید که جلوی چشــم 
او زن و بچــه اش را بزننــد. امــا دل هــا بســوزد بــرای امیرالمؤمنیــن کــه این مصیبــت را فقط او 

کشــید و مقابل چشــمانش به همســرش جســارت کردند.
گرفتند را  ــارم  ــ ی ــاه  چـ ای  گرفتنداال  را  ــارم  ــه ب ــم،  ــاغ ب ــلــم،  گ
سیلي ــا ضـــرب  ب کــوچــه هــا  ــان  ــی گرفتندم را  ــدارم  ــ ن و  دار  هــمــه 
ــوان   بود ــاه   زهــرایــم  ج بوداال  اي  چ کمان   غــم   از  قامتش  ولیکن  
خانه درب  از   زد   شعله  آتــش  بودچو  جــان  نیمه  عزیزم  در  پشت  به 

صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل و رحمة اهلل و برکاته
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تحکیم پیوندهای مقدس؛ همدلی روح 
جمعی شیعه زمینه ساز ظهور

در مباحــث گذشــته از ضــرورت و اهمیــت پیونــد بــا والیــت بــه عنــوان تنهــا راه 
رشــد و کمــال و طریــق انحصــاری قــرب بــه خــدا ســخن گفتیــم.

عــرض شــد آن چــه مهم تــر از والیت هــای فــردی و التــزام بــه شــئون و لــوازم 
والیــت در حیطــه  فــردی اســت، پیونــد و معّیــت بــا ولــّی خــدا در عرصــه   
اجتماعــی؛ و پذیــرش آن در روابــط و مناســبت های کالن اجتماعــی، اقتصــادی، 

فرهنگــی و سیاســی اســت. 
رشــد و بلوغ شــیعه در مراحل ســیر تاریخی خود به ســمت ظهور، باید متضّمن 
تحقــق والیــت اجتماعــی و پذیــرش ولــّی خــدا و رهبــران الهــی بــه عنــوان محــور 
رفتارهــای جمعــی باشــد، کــه پــس از انقــالب اســالمی ایــران جامعــه  شــیعه وارد 

ایــن مرحله  شــده اســت.
پذیــرش والیــت اجتماعــی و همدلــی حــول والیــت، شــرط ظهــور در توقیــع امام 
زمــانf می باشــد عــرض شــد ایــن مرحلــه، آخریــن مرحلــه  قبــل از ظهــور اســت 
کــه شــیعیان بایــد بــه طــور هماهنــگ و هــم دل بــا محوریــت والیت، همه  شــئون 
اجتماعــی را پذیــرا باشــند و بــرای قــرار دادن ســرمایه ها و قــوای اجتماعــی خــود 
نســبت بــه والیــت حــق و ولــّی الهــی، اراده  جمعــی داشــته باشــند و ایــن همــان 
مطلبــی اســت کــه حضــرت بقیــة  اهللf در توقیــع خــود بــه آن اشــاره فرمــوده 

است. 

جلسه
سیزدهم
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کتــاب »احتجــاج« آورده اســت،  کــه مرحــوم طبرســی در  یکــی از توقیعاتــی 
کــه در آن فرموده انــد: توقیــع امــام عصــرf بــه شــیخ مفیــد اســت 

َقُهــْم اهَّلَلُّ ِلَطاَعِتــِه َعَلــی اْجِتَمــاٍع ِمــَن اْلُقُلــوِب ِفی 
ّ

ْشــیاَعَنا َوَف
َ
َنّ أ

َ
»َو َلــْو أ

ــَر َعْنُهــُم اْلیْمــُن ِبِلَقاِئَنا...«؛1
ّ

َخ
َ
ــا َتأ اْلَوَفــاِء ِباْلَعْهــِد َعَلیِهــْم مَلَ

اگــر شــیعیان مــا )کــه خــدا بــه آن هــا توفیــق بندگــی دهــد( بــا یکدیگــر 
ــد،  ــا کنن ــت وف ــان هس ــر گردن ش ــه ب ــدی ک ــر عه ــه ب ــك دل و یك پارچ ی

دیــدار مــا بــا آن هــا بــه تأخیــر نمی افتــد.

ظهور، پدیده ای  اجتماعی

ظهــور امــام زمــانf یــك پدیــده  اجتماعــی اســت و پدیده هــای اجتماعــی، 
و  یک بــاره  و  می خواهــد  را  خــودش  شــرایط  و  زمینه هــا  و  علــل  و  اســباب 

نمی دهنــد. رخ  معجزه  آســا 
یــك انقــالب و تحــول عظیــم جهانــی در حــد و انــدازه  ظهــور، آمادگی هــای الزم 
جهــت تحّمــل عدالــت، مدیریــت و والیــت عقالنــی و معنــوی حضــرت را الزم 
دارد. قــرار نیســت حضــرت بــه زور و تحمیــل تشــریف بیاورنــد، بلکــه خود مردم 

بایــد بــه طــوع2 و رغبــت ایشــان را بپذیرنــد.
همان که در دعای سالمتی امامf می خوانیم: 

ــَک اُلَجــِه بــِن اَلَســن َصَلواُتــَک عَلیــِه و َعلــی آباِئِه  ُهــَمّ ُکــْن ِلَوِلِیّ
ّ
»الَل

ــاَعِه َو ِفــی ُکِلّ َســاَعٍه َوِلّیــًا َو َحاِفظــًا َو َقاِئــدًا َو َناِصــرًا  ِفــی َهــِذِه الَسّ
ْرَضــَک َطْوعــًا َو ُتَمتَعــُه ِفیَهــا طویــًا«؛3

َ
ــی ُتْســِکَنُه أ َو َدِلیــًا َو َعْینــًا َحَتّ

خدایــا! ولــّی ات حضــرت حجــة بــن الســن را، کــه درودهــاى تــو بــر او و بــر 
پدرانــش بــاد، در ايــن لظــه و در تمــام لظــات، سرپرســت و نگاهــدار 
و راهبــر و یارى گــر و راهنمــا و دیدبــان بــاش، تــا او را بــه صورتــی کــه 
خوش آینــد اوســت ســاکن زمــ�خ گردانیــده و مــدت زمــان طوالنــی در آن 

ــازى. ــد س بهره  من
بــا خوانــدن ایــن دعــا از خــدا می خواهیــم یــاور و راهنمــا و راهبــر و حافــظ 

1. احتجاج، ج2، ص449.
2. فرمان برداری و اطاعت پذیری.

3. جامع احادیث الشیعه، ج31، ص778.
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ــن  ــا طــوع و رغبــت و پذیــرش مردمــان او را در زمی ــا ب حضــرت حجــت باشــد ت
مســتقر کنــی.

َمَثل امام، َمَثل کعبه است و مردم باید به سوی او بروند

ابوعمــرو محمــود بــن لبیــد می گویــد: مــن در قبرســتان احــد بــودم کــه دیــدم 
دختــر گرامــی پیامبــر، حضــرت زهــراh تشــریف آوردنــد و قبــور شــهدای احــد 
را زیــارت کردنــد و ســپس کنــار مــزار حمــزه نشســتند و گریــه می کردنــد. منتظــر 
شــدم تــا زیــارت و گریــه حضــرت تمــام شــد و آرام گرفــت. نزدیــک ایشــان رفتــه و 
گفتــم: دختــر رســول خــدا! مدتــی اســت ســؤالی برایــم پیــش آمده کــه می خواهم 

از شــما بپرســم. فرمودنــد: بپــرس. 
ــرای   ــوان جانشــین بعــد از خــودش ب ــه عن ــا پــدر شــما علــیg را ب پرســیدم: آی
کردنــد؟ فرمودنــد: تعجــب می کنــم، چــه زود غدیــر خــّم را  مــردم معرفــی 
فرامــوش کردیــد. گفتــم: می خواهــم از شــما بشــنوم. فرمودنــد: خــدا را شــاهد 
می گیــرم کــه خــودم از رســول خــدا شــنیدم کــه  در مقابــل جمعیتــی بیــش  از صــد 

هــزار نفــر دســت علــی را گرفتــه و  فرمودنــد: 
بــه خــدا قســم! علــی برتریــن و بهتریــن جانشــین بعــد از مــن اســت، بعــد از او 
نیــز فرزنــدان او جانشــین اوینــد و ُنــه فرزنــد از نســل حســین جانشــینان بعــدی 
ــا  ــد، هدایــت خواهــد شــد و هــر کــس ب هســتند، هــر کــس از آن هــا تبعیــت کن

آن هــا مخالفــت کنــد، گمــراه خواهــد شــد. 
ابوعمــرو می گویــد، پرســیدم: اگــر این چنیــن اســت چــرا علــیg از حــق خویــش 
ــا حــق خویــش را بگیــرد؟  ــام نکــرد ت دفــاع نکــرد و در خانــه نشســت؟ چــرا قی

حضــرت زهــراh  فرمودنــد: پــدرم رســول خــدا فرمودنــد:
ِتی«؛ 

ْ
»َمَثُل  اإِلَماِم  َمَثُل  اْلَکْعَبِة، ِإْذ ُتْؤَتی َو ال َتأ

ــه  ــه آن ک ــد ن ــویش برون ــه س ــد ب ــردم بای ــت، م ــه اس ــل کعب ــام، َمَث ــل ام َمَث
ــد.1 ــا بیای ــوی آن ه ــه س ــا( او ب ــند ت ــر باش )منتظ

امــام، مرّبــی جامعــه اســت و تربیــت، بــا تــرس و زور و تحمیــل شــدنی نیســت، 
ــی  ــا ظهــور حضــرت ول ــی دارد و چــون ب ــرش مترّب ــن و پذی ــه تمکی ــاز ب  بلکــه نی

1. کفایة األثر، ص198. 
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عصــرf تربیتــی الهــی، آن هــم در مقیــاس جهانــی انجــام می شــود، بایــد 
ــاران حضــرت  شــرایط جامعــه  جهانــی؛ به خصــوص شــیعیان، کــه حلقــه  اول ی

هســتند، و آمادگی هــای جمعــی حضــور و حاکمیــت ایشــان فراهــم شــود. 
ــه  ــه عهــد جمعــِی شــیعه، کــه در نامــه  حضــرت آمــده اســت، اشــاره ب وفــای ب

آمادگی هاســت. همیــن 

وفای به عهِد فردی، شرط کافی نیست

ــادار  ــه امام شــان همــواره وف ــر عهــد خــود ب ــد ب ــه شــیعیان بای درســت اســت ک
باشــند، همــان عهــدی کــه در زیــارت ســرداب مقــدس بــه آن  تصریــح شــده اســت 

ــد:  ــان کرده ان و مفــاد آن را بی
ــی َو  ــُذُل َنْفِســی َو َماِل ْب

َ
ــَك،... َفأ ــی  َلَدْی ــَك  َو ِمیَثاِق ــِدی  ِإَلْی ــَو َعْه »َو ُه

ــَك «؛1 ــْ�خَ َیَدْی ــی َب َلِنــی َرّبِ ــا َخّوَ ــَع َم ْهِلــی َو َجِمی
َ
ــِدی َو أ ُوْل

عهــدی کــه بــر گــردن مــن اســت و میثاقــی کــه بــا امــام خویــش بســته ام 
ايــن اســت کــه... خــودم، ثــروت و اموالــم، خانــواده  و فرزندانــم و هــر 
آن چــه خداونــد بــه عنــوان ســرمایه بــه مــن عطا کــرده، )قــدرت، اســتعداد، 
هــوش، آبــرو، هنــر، و فــن، خاقیــت و همــه  امکانــات و ســرمایه هايی کــه 
بــه مــن داده اســت.( در راه او صــرف کنــم و در خدمــت حضرت شــان 

قــرار بدهــم.
همــان عهــدی کــه هــر روز ســحرگاهان آن را تجدیــد می کنیــم و وفــاداری خــود 

بــه آن حضــرت را اعــالم می  نماییــم: 
ُد َلــُه ِفــی َصِبیَحــِة َهــَذا اْلَیــْوِم، َو َمــا ِعْشــُت ِبــِه ِفــی  َجــّدِ

ُ
ــی  أ ُهــَم  ِإّنِ

َ
»الّل

اِمــی َعْهــدًا َو َعْقــدًا َو َبْیَعــًة َلــُه ِفــی ُعُنِقــی،...«؛2  ّیَ
َ
أ

امــا نبایــد ایــن عهــد را در عهــِد فــردی شــیعیان بــا اهل بیــتb محــدود کنیــم. 
عهــِد فــردی همــان معرفت هــای شــخصی، اخــالق، ایمــان، دیــن داری فــردی، 
رعایــت واجــب و حــرام، امیــدواری، دلدادگــی بــه خــدا و اولیــای خداســت. 
همــان تعهــد بــه اهل بیــتb در زندگــی شــخصی اســت کــه در مســیر آن هــا 
حرکــت کنــد و ســرمایه هایش را در رضایــت آن هــا، کــه رضایــت خــدا را بــه دنبــال 

1. المزار الکبیر، ص588.
2. همان، ص664.
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دارد، خــرج نمایــد. ایــن همــان والیــت فــردی اســت کــه الزم هســت، امــا بــرای 
ظهــور کالن حضــرت کافــی نیســت.

عهــد و والیــت فــردی حتــی ممکــن اســت فــرج شــخصی و خــاص بــرای خــود فــرد 
بــه دنبــال داشــته باشــد و راه تشــّرف و ورود بــه محضــر امــام عصــرf را بــه طــور 

شــخصی بــاز کنــد، ولــی فــرج عمومــی و کالن نیــاز بــه چیــز دیگــری دارد.
در طــول تاریــخ صالحــان و خوبانــی از اهــل والیــت؛ مثــل ســید بــن طــاووس، ســید 
بحــر العلــوم، شــیخ انصــاری و عالمــه  حلی هــا کــم نبودنــد کــه بــه محضــر حضــرت 

ــی و کالن حضــرت رخ نــداد.
ّ
تشــّرف داشــتند، ولــی بــا ایــن وجــود فــرج کل

ــی حضــرت اســت، وفــای بــه عهــِد جمعــی؛ و 
ّ
آن چــه شــرط کافــی بــرای فــرج کل

بــه عبــارت دیگــر والیــت اجتماعــی شــیعه اســت کــه بــه همدلــی و یك پارچگــی 
در پذیــرش والیــت و سرپرســتی اهــل بیــتb در ســطح کالن و بــذل ســرمایه ها 

و قــوای جامعــه در خدمــت او رســیده باشــند.
در مناســبت ها و روابــط اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی والیت پذیــر 
کننــد. بــه عدالــت  باشــند و مدیریــت معصــوم در ایــن عرصه هــا را تحّمــل 
اجتماعــِی دقیــق و همه جانبــه در همــه  عرصه هــا تــن دهنــد و فقــط عدالــت را 

بــرای گفتــن و شــنیدن نخواهنــد.
اگر حداقِل شیعیان برای عهد جمعی یك دل و یك پارچه باشند، ظهور رخ می دهد.

داستان علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی

شاید داستان علی بن ابراهیم اهوازی را شنیده باشید. 
علــی بــن ابراهیــم فــرد بزرگــواری بــوده کــه در دوران غیبــت صغــری زندگــی 
می کــرد و اآلن گنبــد و بــارگاه او در اهــواز معــروف اســت. ایشــان بیســت ســال 
بــه عشــق دیــدن حضــرت ولــی عصــرf در ایــام حــج راهــی مّکــه  شــدند، امــا 

ایــن توفیــق نصیــب ایشــان نشــد. 
تصمیــم گرفــت دیگــر بــه حــج مشــّرف نشــود کــه امــام عصــرf  را در خــواب 
دیــد و حضــرت فرمودنــد: خســته نشــو و بیــا. لــذا بــرای بــار بیســت و یکــم هــم 

راهــی حــج شــد. مناســك را انجــام داد و بــاز دیــدار حضــرت نصیــب او نشــد. 
کــه  گوشــه ای از مســجد الحــرام اشــك می ریخــت  گرفتــه در  شــبی مغمــوم و 
ــارت  ــاز زمــان مناســک حــج گذشــت و توفیــق زی چقــدر بی لیاقــت اســت کــه ب
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حضــرت نصیــب او نشــد.
چون من گدایی بی نشان، مشکل بود یار چنان

سلطان کجا عیش نهان، با رند بازاری کند؟
ناگهــان دیــد جــوان نورانــی و خوش رویــی بــه او نزدیــك شــد و پرســید: علــی بــن 
مهزیــار اهــوازی شــما هســتی؟  گفــت: بلــه، خــودم هســتم. آن جــوان پرســید: »َمــا 
َســِن؟«؛ علــی بــن مهزیــار! )کنیــه ایشــان ابــا الحســن بــود(  َبــا اْلَ

َ
ــِذی  ُتِریــُد َیــا أ

َ
اّل

دنبــال چــه هســتی؟ گفــت: »اإلَِمــاَم الَْمْحُجــوَب َعــِن الَْعالَِم«؛ بــه دنبال امــام پنهان 
ــی  ــرده و پنهان و محجــوب خویــش هســتم. آن جــوان گفــت:  امــام شــیء در پ
نیســت، گناهان تــان شــما را در حجــاب کــرده اســت. بعــد هــم بشــارت داد کــه 

امســال امــام زمــانf بــه شــما اجــازه داده انــد بــه خدمت شــان برســید.
شد  آخر  یار  فرقت  شب  و  هجران  زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شدروز 
می فرمود خزان  که  تنّعم  و  ناز  شدآن همه  آخــر  بهار  ــاد  ب ــدم  ق در  عاقبت 
گل گوشه   کله  اقبال  به  که  ایــزد  باد دی و شوکت خار آخر شدشکِر   نخوت 
غیب پــرده   معتکف  بُد  که  امید  تار آخر شدصبح  کار شب  که  برون آی  گو   
دل غم  و  دراز  شب های  پریشانی  شدآن  آخر  نگار  گیسوی  سایه   در  همه   

را  حافظ  کسی  نیاورد  چه  اَر  شمار   شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شددر 
علــی بــن ابراهیــم بــا ایــن جــواِن راهنمــا در اطــراف مکــه در خیمــه ای خدمــت 
امــام عصــرf رســید کــه خــودش جزئیــات شــمایل حضــرت را نقــل کــرده اســت 
کــه حضــرت چــه شــکلی بودنــد، رنــگ چهــره  مبارك شــان چگونــه بــود، چگونــه 
ــود، همــه را نقــل کــرده  ــه ب ــر تــن داشــتند، نحــوه  نشستن شــان چگون لباســی ب
اســت. گفــت: وقتــی وارد شــدم ســالم کــردم و حضــرت بــا مهربانــِی تمــام جــواب 

ســالم مــرا دادنــد و فرمودنــد:
 ِبَك َعَلْیَنا؟«؛

َ
ْبَطأ

َ
ِذی أ

َ
ُعَك َلْیًا َو َنَهارًا، َفَما اّل

َ
ا َنَتَوّق

َ
َسِن! َقْد ُکّن َبا اْلَ

َ
»َیا أ

علــی بــن مهزیــار! مــا شــب و روز منتظــرت بودیــم، چــرا دیــر کــردی؟ )علــی بــن 
مهزیــار بایــد از ایــن کالم لطیــف آب می شــد کــه امــام فرمودنــد: مــا همــواره 
منتظــرت بودیــم؛ یعنــی علــی بــن مهزیــار! گمــان نکــن تــو مشــتاق مــا بــودی و 
بیســت ســال ایــام حــج دنبــال مــا آمــدی، مــا شــب و روز منتظــرت بودیــم و بــرای 

دیــدارت از تــو مشــتا ق تر بودیــم(.
 ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بودسایه ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
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علــی بــن مهزیــار گفــت: آقا کســی را نداشــتم مرا خدمت شــما بیــاورد، راهنمایی 
نداشــتم. حضرت سرشــان را پایین می اندازند و می فرمایند: 

 ، ْؤِمِنــ�خَ ْرُتــْم َعَلــی ُضَعَفــاِء امْلُ ّبَ ْمــَواَل، َو َتجَ
َ
ْرُتــُم ال

َ
ُکــْم َکّث

َ
»ال َو َلِکّن

ــِذی َبْیَنُکــْم«؛1
َ
ِحــَم اّل َو َقَطْعُتــُم الّرَ

نــه این  گونــه نیســت )کــه تــو می گویــی. احتیاجــی بــه راهنمــا نیســت و خــود مــا 
نــزد شــما می  آییــم. مشــکل چیــز دیگــری اســت( شــما بــه دنبــال جمــع آوری مــال 
دنیــا رفتیــد و بــر افــراد ضعیــف زور گرفتیــد و بــا یکدیگــر قطــع رحــم کردیــد )آن 
صفــا و صمیمیــت دیگــر بیــن شــما نیســت، نــه بیــن خانواده هــا و نــه بیــن شــیعیان 
کــه باهــم یــك خانــواده   بزرگ انــد.( این هــا عامــل جدایــی و دوری شــما از ماســت.

هر کجا اراده  جمعی و همدلی شیعه بود، موفق شدند

هر جا شیعیان باهم یك دل و یك پارچه بودند،  اراده و روح جمعی بر خواسته ای 
پیدا کردند، به نتیجه رسیدند و البته پای هزینه های آن هم ایستادند. 

یــك نمونــه  آن قبــل از انقــالب هســت کــه امــام راحــل در تبعیــد بودنــد. وقتــی 
همــه  مــردم یــك دل و یك پارچــه خواســتند ایشــان بــه ایــران بیاینــد و در کنارشــان 
باشــند و پــای هزینه هــا و ســختی های آن )در تظاهــرات و راهپیمایــی  علیــه رژیــم 

طاغــوت و تقدیــم شــهید( ایســتادند، امــام راحــل بــه ایــران آمدنــد.
در مرحلــه  بعــد، هــم دل و هم زبــان تــا ســرنگونی رژیــم طاغــوت و تشــکیل نظــام 

والیــی ایســتادگی کردنــد، انقــالب اســالمی به پیروزی رســید.
در دوران دفــاع مقــدس، مــردم هشــت ســال در جبهه هــا و پشــت جبهه هــا، 
همــه یــك دل و یك پارچــه هزینــه دادنــد، خســارت های جانــی و مالــی را تحمــل 
کردنــد، حــدود 220 هــزار شــهید و هــزاران مجــروح تقدیــم انقــالب و نامــوس 
و آب و خــاك  کردنــد، در مقابــل همــه  کشــورهای جهــان، کــه بــه حــزب بعــث 
عــراق و صــدام کمــك می کردنــد، ایســتادگی کردنــد و ســرانجام ســربلند و پیــروز 

شــدند و حتــی یــك وجــب از خاك مــان را بــه دشــمن ندادنــد.
ایــن تجربه هــای ملمــوس ماســت کــه هــر کجــا مؤمنیــن اراده  و روح جمعــی 
ــر حــق را دنبــال کننــد، پــای  داشــته باشــند، یک پارچــه و یــک دل خواســته ای ب

1. دالئل اإلمامة، ص540.
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 بــه خواســته ی 
ً
کننــد، قطعــا مشــکالت و ســختی هاهم بایســتند و اســتقامت 

 1.ِإْن  َتْنُصــُروا اهَّلَل  َیْنُصْرُکــْم کــه خــود می رســند؛ چــرا 
ظهــور امــام عصــرf هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. اگــر شــیعیان یــك دل 
و یك پارچــه خواهــان آن شــوند و بــر ســختی ها و هزینه هــای آن هــم اســتقامت 

داشــته باشــند، ظهــور رخ می دهــد.
پراکندگــی و تفــّرق و خودخواهی هــا در شــیعیان مانــع تشــریف فرمایی حضــرت 
ــوز  ــد، این کــه هن ــر ظهــور حضــرت پیــدا نکرده ان اســت. این کــه اراده  جمعــی ب
آمادگــی تســلیم کــردن همــه  مناســب اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی 
و... ندارنــد، این کــه اراده  تغییــر نــوع و ســبك زندگــی بــه شــیوه ولــّی خــدا را 
ندارنــد، این کــه تحّمــل عدالــت ایشــان در همــه  عرصه هــا و شــئونات زندگــی را 
ندارنــد، همــه این هــا موانــع ظهــور و فــرج کالن حضــرت محســوب می شــوند.

کــه شــیعه وارد مرحلــه  والیــت اجتماعــی شــده  امیدواریــم پــس از انقــالب 
اســت، بــا تمریــن والیت محــوری در حــد و انــدازه  کالن اجتماعــی، بــه درجــات 
بــاالی تســلیم و تجمیــع اراده هــا و اســتقامت در پرداخــت هزینه هــای آن برســیم 

تــا همیــن انقــالب زمینــه   ظهــور حضــرت ولــی عصــرf باشــد.

مراحل استقامت قبل از ظهور از منظر قرآن

در آخرین آیه  سوره  آل عمران خداوند متعال می فرماید:
ُقــوا اهَّلَل 

َ
ذيــَن آَمُنــوا اْصِبــُروا َو صاِبــُروا َو راِبُطــوا َو اّت

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
یــا أ

ُتْفِلُحــون ؛2 ُکــْم 
َ
َلَعّل

خداونــد متعــال دو نــوع صبــر و اســتقامت را از مؤمنیــن می خواهــد تــا پــس از آن 
بــه برقــراری ارتبــاط و پیونــد برتــری دســت پیــدا کنند.

طبــق روایــات وارده از اهــل بیــتb، در تفســیر آیــه، ایــن ارتبــاط و پیونــد در 
امــر »راِبُطــوا« ارتبــاط بــا اهــل بیــتb اســت کــه در زمــان شــامل ارتبــاط بــا امــام 

عصــرf می شــود. 

1. سوره محمدa، آیه 7. »اگر خدا را یاری کنید، یاری تان می کند«.
2. آل عمــران، 200. »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، صبــر کنیــد و ایســتادگی ورزیــد و مرزهــا را نگهبانــی 

کنیــد و از خــدا پــروا نماییــد، امیــد اســت کــه رســتگار شــوید«.
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امام صادقg فرمودند: 
ــِب  َو راِبُطــوا  ــُروا َعَلــی امْلََصاِئ ــِض  َو صاِب ــُروا َعَلــی اْلَفَراِئ »اْصِب

ــِةb«؛1 ِئّمَ
َ
ــی    ال َعَل

ــر مصایــب و گرفتاری هــا  ــر پیشــه کنیــد، در براب ــام واجبــات صب در انج
اســتقامت بورزیــد و بــا ائمــه اطهــارc ارتبــاط داشــته باشــید. 

غیبت نعمانی هم در تفسیر آیه از امام باقرg نقل کرده که فرمودند:
ُکــْم  َو راِبُطــوا  َداِء اْلَفَراِئــِض  َو صاِبــُروا َعُدّوَ

َ
»اْصِبــُروا َعَلــی أ

ْنَتَظــَر«؛2 ِإَماَمُکــُم  امْلُ
ــام واجبــات صبــر پیشــه کنیــد، در برابــر دشــمنان اســتقامت بورزیــد  در انج

و بــا امامــی کــه انتظــارش را می کشــید، ارتبــاط داشــته باشــید. 
یعنــی بــرای ارتبــاط بــا ولــّی خــدا و پیونــد و معّیــت بــا امــام عصــرf دو مرحلــه 
از اســتقامت را بایــد بگذرانیــد. »إصبــروا« و »صابــروا« کــه هــر یــك را بــه تفصیــل 

بیــان می کنیــم.

صبِر فردی بر والیت )وفای به عهد فردی(

 ....ذيَن آَمُنوا اْصِبُروا
َ
َها اّل ّيُ

َ
یا أ

عمــوم مفّســرین ایــن دســتور خداونــد را امــر بــه اســتقامت و صبــر فــردی در مســیر 
بندگــی می داننــد. یعنــی همــان وفــای بــه عهــد فــردی و پیونــد به شــئون و آداب 

و لــوازم والیــت فردی. 
یــك مؤمــن بایــد نســبت بــه انجــام واجبــات الهــی و تکالیــف شــرع مثــل نمــاز، 
روزه، رعایــت حیــا و حجــاب، رعایــت واجبــات مالــی مثــل خمــس و زکات، 
کســب درآمــد حــالل کــه همــه  این هــا و امثــال آن، کــه در واقــع مناســك والیــت 

حــق هســتند، پایــداری و التــزام داشــته باشــد.
ــه  ــن را نســبت ب ــا مؤمنی ــه ت دســتگاه ابلیــس همــه  حــدود الهــی را نشــانه گرفت
انجــام و رعایــت آن هــا سســت کنــد و این جــا همــان نقطــه ای اســت کــه صبــر و 
اســتقامت می طلبــد تــا در مقابــل انــواع فشــارها، شــبهه ها و تردیدافکنی هــا، 
کنــد و دســت از ایــن واجبــات الهــی  تنبلی هــا و تســویالت نفــس مقاومــت 

1. تفسیر العّیاشی، ج1، ص212، ح180 و کافی، ج2، ص81، ح3.
2. الغیبة )نعمانی(، ص199، ح13.
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برنــدارد. از طــرف دیگــر تــرك محّرمــات و معاصــی، کــه بــا لذت هــا و هوس هــای 
ــوری و اســتقامت می خواهــد. ــز ســازگار اســت، صب نفســانی نی

واجبات و محرمات ظهورات و نصیحت شیطان

ــی والیــت و ظهــور آن می باشــد،  لــذا 
ّ
همان طــور کــه هــر کــدام از واجبــات تجل

ــُن  َیــاُم ، َو َنْ ــُن  الّصِ َکاُة، َو َنْ
َ

ــُن  الــّز در روایــات تعابیــری هم چــون »َو َنْ
کــدام از  ــَراُم،...«؛1 زیــاد بیــان شــده اســت. هــر  ــْهُر اْلَ

َ
ــُن الّش ، َو َنْ ــّجُ اْلَ

ــی والیــت 
ّ
گناهــان و معاصــی موجــب خــروج از والیــت حــق و ظهــور و تجل

می باشــد.  شــیطان 
ــاه می کنــد، از والیــت حــق خــارج شــده و تحــت والیــت ابلیــس  کســی کــه گن
قــرار می گیــرد، یعنــی عمــل او خــروج از والیــت حــق اســت، هــر چنــد ذات او 

هنــوز تحــت والیــت حــق باشــد. 
پیامبر اکرمa فرمودند: 

ــاِرُب ِحــ�خَ 
َ

اِنــی ِحــ�خَ َیْزِنــی َو ُهــَو ُمْؤِمــٌن َو ال َیْشــَرُب الّش
َ

»ال َیْزِنــی الّز
ــاِرُق ِحــ�خَ َیْســِرُق َو ُهــَو ُمْؤِمــن «؛2  َیْشــَرُب َو ُهــَو ُمْؤِمــٌن َو ال َیْســِرُق الّسَ
کســی کــه مرتکــب زنــا می شــود، در زمــان زنــا، مؤمــن نیســت، کســی 
کــه شــرب خمــر می کنــد، در زمــان شــرب، مؤمــن نیســت، کســی کــه 

ســرقت می کنــد، در زمــان ســرقت، مؤمــن نیســت. 
یعنی کسی که تحت والیت حق باشد، این گناهان را انجام نمی دهد.

ــَی اْلَفواِحــَش مــا َظَهــَر ِمْنهــا َو مــا َبَطــن... ؛3  َم َرّبِ مــا َحــّرَ
َ
در ذیــل آیــه  ُقــْل ِإّن

روایتــی از امــام صــادقg نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: 
مــا اصــل و ریشــه  هــر خوبــی هســتیم و هــر خوبــی از مــا جوانــه می زنــد و 
فــرع )والیــت( ماســت و از جملــه  خوبی هاتوحیــد و نمــاز و روزه و فــرو بــردن 
خشــم و گذشــت از گناه کار و رحم به فقیر و تعهد نســبت به همســایه 
در ســطح  هــم  )یعنــی  اســت.  انســان های خــوب  بــه خوبــی  اعتــراف  و 
اعتقــادات، هــم اخاقیــات و هــم رفتارهــای ظاهــری ظهــور والیــت و جلــوه  

1. تفسیر القمی، ج1، ص52، ح181.
2. من ال یحضره الفقیه، ج4، ص22، ح4987.

3. اعراف، 33. »بگو خداوند تنها اعمال زشت را حرام کرده است؛ چه آشکار باشد و چه پنهان«.



313

وح جمعی شــيعه زمينه ســاز ظهور جلســه ســیزدهم: هم دلی ر

والیــت حــق، توحیــد و اعتقــادات حــق، نمــاز و روزه و واجبــات، گذشــت و 
عفــو و اخــاق حســنه می باشــد.(؛1 

)از آن طــرف دشــمن مــا، یعنــی والیــت باطــل( نیــز ریشــه  هــر بــدی اســت و هر 
ــا رفتــاری( از آن جوانــه  زشــت و قبیحــی )در ســطح اعتقــادی یــا اخاقــی ی
می زنــد و فــرع )والیــت( آنــان اســت. از جملــه  زشــتی ها دروغ و ســخن چینی 
ــاوز از حــدودی  ــل و قطــع رحــم و رباخــواری و خــوردن مــال یتیــم و تج و بخ

ــام فواحــش ظاهــر و پنهــان می باشــد. کــه خداونــد تعیــ�خ کــرده و انج
بــه  ولــی  ماســت  محبــان  از  می کنــد  ادعــا  کــه  کســی  گفتــه  دروغ 
کارهــای دشــمن مــا )و والیــت باطــل( چنــگ زده اســت. نقشــه  شــیطان در 

ــی و فســاد جنســی آخــر الزمــان فســاد مال
ــرای لغــزش  ــژه آخرالزمــان دو نقشــه  ســنگین ب شــیطان در همــه  زمان هــا؛ به وی
مؤمنــان و بهــره بــردن از آنــان دارد: یکــی بــه فســاد مالــی کشــاندن آن هــا و دوم 

ایجــاد فســاد جنســی. 
ْوالِد؛2

َ
ْمواِل َو ال

َ
َو شاِرْکُهْم ِفی ال

یعنــی از طریــق حرام خــواری و حرام زادگــی، در امــوال و اوالد انســان ها شــریک 
می شــود و از مــال و فرزنــدان آن هــا بــه نفــع اهــداف خــود بهــره می بــرد.

کاســبی های حــرام را  کــه درآمدهــا و شــغل ها و  فســاد مالــی همیــن اســت 
گســترش داده و عــادی می کنــد و بــا رشــوه، احتــکار، کم فروشــی، گران فروشــی، 
ربــا، غــش در معاملــه و امثــال این  هــا پول هــای کثیــف را بــرای انســان ها رواج 
شــیطان  بــرای  خوبــی  ســرباز  شــوند،  حرام خــور  انســان ها  وقتــی  می دهــد. 
می شــوند، در واقــع شــیطان شــریك در مــال و زندگــی آن هــا می شــود و از آن هــا 

نصیــب می بــرد.
 gعجیــب اســت  کــه برخــی در کاســبی و مال شــان شــریك اباعبــداهلل الحســین

و اهــل بیــتc می شــوند و برخــی شــریك شــیطان.

ــالُة  ، َفِمــَن الِْبــرِّ التَّْوِحیــُد َو الصَّ 1. کافــی، ج8، ص242، ح336. »نَْحــُن أَْصــُل ُکلِّ َخْیــٍر، َو ِمــْن ُفُروِعَنــا ُکلُّ بـِـرٍّ
ــُد الَْجــاِر َو اإلِْقــَراُر بِالَْفْضــِل أِلَْهلـِـِه؛ َو  َیــاُم َو َکْظــُم الَْغْیــِظ َو الَْعْفــُو َعــِن الُْمِســی ءِ َو َرْحَمــُة الَْفِقیــِر َو تََعهُّ َو الصِّ
، َو ِمــْن ُفُروِعِهــْم ُکلُّ َقِبیــٍح َو َفاِحَشــٍة، َفِمْنُهــُم الَْکــِذُب َو الُْبْخــُل َو النَِّمیَمــُة َو الَْقِطیَعــُة  َعُدوُّنـَـا أَْصــُل ُکلِّ َشــرٍّ
ُ َو ُرُکــوُب الَْفَواِحــِش َمــا َظَهــَر  ــَر اهللَّ َِّتــی أََم ی الُْحــُدوِد ال ــِه َو تََعــدِّ َو أَْکُل الرِّبــی  َو أَْکُل َمــاِل الَْیِتیــِم بَِغْیــِر َحقِّ
َّــُه َمَعَنــا َو ُهــَو  ــِرَقُة َو ُکلُّ َمــا َواَفــَق ذلـِـَك ِمــَن الَْقِبیــِح، َفَکــَذَب َمــْن َزَعــَم أَن ِمْنَهــا َو َمــا بََطــَن َو الزِّنــی  َو السَّ

ُمَتَعلِّــٌق بُِفــُروِع َغْیِرنـَـا«
2. اسراء، 64.
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یکــی از دوســتان متدّیــن چنــدی قبــل از کســادی و بی حرکتــی کارش می نالیــد. 
بــه او پیشــنهاد کــردم در ســود کاســبی خــود امــام حســینg را شــریك کــن 
و ســهمی را، ولــو انــدك، بــرای حضــرت قــرار بــده، امــا بــا دو شــرط: اواًل بــه 
شــریکت خیانــت نکــن، یعنــی کاســبی و تجارتــت را کامــاًل حــالل انجــام بدهی، 

 ســهم امــام حســینg را خــرج دســتگاه امــام حســینg بکــن. 
ً
ثانیــا

بعــد از یکــی دو ســال کــه او را دیــدم گفــت: فالنــی کاســبی مــن زیــر و رو شــد و 
برکــت فراوانــی در آن آمــد. بــه او گفتــم: امــام حســینg و اهل بیــتb به پول 
مــا هیــچ احتیاجــی ندارنــد و خزایــن عالــم بــه اذن خــدا در اختیــار آن هــا اســت. 

مــا وقتــی بــه آن هــا متّصــل می شــویم، برکــت و رشــد پیــدا می کنیــم. 
حــال ایــن را عــرض کــردم کــه ببینیــد برخــی این گونــه بــا اباعبــداهللg شــریك 
می شــوند و برخــی آن گونــه بــا شــیطان. مــال حــرام از دســت شــیطان دریافــت 
ــی آورد،  ــه دســت م ــال حــرام ب ــه لقمــه  حــرام می خــورد و م می شــود. کســی  ک
نورانــی  اوc دریافــت نمی کنــد، واســطه  های  آل  و  پیامبــر  از  را  رزق خــود 
واســطه   رزق او نیســتند؛ چــرا کــه اهل بیــتc واســطه  فیــض هســتند و لقمــه  
و مــال حــرام فیــض نیســت. لــذا کســانی کــه شــریک شــیطان هســتند، مال شــان 
را بــه ظاهــر از دســت ایــن شــخص و آن شــخص می گیرنــد، ولــی پشــت پــرده و 
 اثــر ایــن مشــارکت، 

ً
واســطه های درونی تــر آن ابلیــس و اولیــای او هســتند. طبعــا

َکَفــُروا  ذيــَن 
َ
اّل َو  اســت.  شــخص  کســب  و  زندگــی  و  وجــود  در  تاریکــی 
ُلمــات ؛1

ُ
ــی الّظ ــوِر ِإَل

ُ
ــَن الّن ــْم ِم ِرُجوَنُه ــوُت ُیخْ اُغ ــُم الّطَ ْوِلیاُؤُه

َ
أ

ــه تدریــج شــك و  ــادات و ب ــات و عب ــه معنوی ــی ب ــی و بی رغبت ــر دیگــرش بی حال اث
تردید و بدگمانی در اعتقادات؛ و در نهایت قساوت قلب و انکار و کفر می باشد.

بی حالی در نماز شب

مرحــوم آقــای محــّدث زاده فرزنــد محــّدث قمــیw از قــول پــدر نقــل می کــرد: 
روزی میهمــان تاجــری بــازاری بــودم و نهــار را در منــزل او صــرف کــردم. 

بعــد از آن تــا مدتــی نمی توانســتم شــب ها بــرای تهّجــد بلنــد شــوم و یــا اگــر بلنــد 
می شــدم، حــال معنــوی نداشــتم و ســنگین و تاریــك بــودم. وقتــی تحقیــق کــردم 

1. بقره، 257.
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فهمیــدم شــخصی کــه میهمانــش بــودم، در بــازار بــه بانــك عصــر معــروف اســت؛ 
یعنــی وام ربــوی مــی د اده و نزول خــور بــوده و همــان غــذا تــا مدتــی بی حالــی 

آورده اســت.
مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی می فرمودنــد: مــن هــر وقــت 
نادانســته لقمــه ای شــبهه ناك می خــوردم، حالــت تهــّوع پیــدا می کــردم؛ چــرا 
کــه ایــن لقمه هــا ماننــد غــذای فاســد و مســموم، نوعــی مســمومیت معنــوی و 
روحــی دارد کــه بــرای روح هــای پــاك عکس العمــل ایجــاد می کنــد، آن چنــان کــه 

در جسم شــان دیــده می شــود.
ایــن یــك نقشــه  شــیطان بــرای ســربازگیری اســت. در عاشــورا همیــن لشــگر 
حرام خــواران مقابــل اباعبــداهلل الحســینg صــف کشــیدند و بــه تعبیــر حضرت 

»مــأت بطونهــم مــن الــرام«؛ شکم های شــان از حــرام پــر شــده اســت.

فساد جنسی و حرام زادگی

نقشــه  دیگر شــیطان شــرکت در اوالد و نســل انســان ها؛ یعنی ایجاد و گســترش 
فســاد جنســی و تولیــد نامشــروع اســت. اوالد متولــد از زنــا می تواننــد ســربازان 

خوبــی بــرای شــیطان باشــند.
در روایت از امام باقرg آمده است: 

ْوالُد ِزًنا«؛1 
َ
 أ

َ
�خَ ِإاّل ِبّیِ

َ
ْوالَد الّن

َ
�خَ  َو أ ِبّیِ

َ
»ال َیْقُتُل  الّن

انبیا و فرزندان )معصوم( آن ها را کسی جز زنازاده ها به قتل نمی رسانند.
در واقعــه  عاشــورا افــرادی ماننــد یزیــد و ابــن زیــاد و شــمر و امثــال آن هــا از جملــه 

کســانی بودند که رگ و ریشــه   درســتی نداشــته اند و نامشــروع بودند.
کــه بــر بــدن  کتــاب »لهــوف« از آن ده  نفــری  مرحــوم ســید بــن طــاووس در 
اباعبــداهلل الحســینg اســب تاختنــد نــام می بــرد و می فرمایــد: همــه  آن هــا 

بوده انــد.2 زنــا  اوالد 

1. کامل الزیارات، ص79، ح9.
2. لهوف، ص135.
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گواری که در غرب افتاد اتفاق نا

ــب  ــر آن غال ــه فرهنــگ مــادی ب ــز در غــرب، ک ــن نقشــه  شــیطان نی متأســفانه ای
اســت، تحقــق پیــدا کــرده و آمــاری کــه مراکــز مطالعاتــی غــرب در ایــن زمینــه 

دارنــد، تأســف بار اســت. 
مرکــز مطالعــات خانــواده )IFS( و مرکــز روندهــای اجتماعــی )STI( دو مرکــز 
بین المللــی و رســمی هســتند کــه ذیــل مراکــز مربــوط به ســازمان ملل فعالیــت کرده 
و هــر ســاله گزارشــی در خصــوص رونــد و وضعیــت نهــاد خانواده و مســایل حــول آن 
در قالــب نقشــه جهانــی خانــواده منتشــر می کننــد. بخشــی از ایــن گــزارش ســاالنه، 
اختصــاص بــه آمارهــای رســمی دربــاره میــزان تولدهــای کــودکان و افــراد نامشــروع 
دارد. در گــزارش ســال 2015 ایــن مرکــز در خصــوص آمــار رســمی میــزان تولــد کــودکان 

و افــراد نامشــروع کــه از ســال 1998 تــا 2014 را بررســی کــرده، آمــده اســت:
در  درصــد،  مکزیــك 55  در  درصــد،  ســوئد 54  در  درصــد،  فرانســه 57  در 
 نصــف کــودکان متولد شــده( در آمریکا 41 درصد 

ً
انگلســتان 48 درصــد، )تقریبــا

و در کانــادا 33 درصــد فرزندانــی کــه متولــد می شــوند، نامشــروع هســتند.1 ایــن  
آمــار زنــگ خطــر و هشــداری اســت بــه همــه  بشــریت. 

در کشــورهای اســالمی بــه برکــت اســالم و اهل بیــتb ایــن خبرهــا نیســت. در 
ترکیــه کــه گــرد و غبــار فرهنــگ غــرب بیــش از ســایر کشــورهای اســالمی بــه آن 
ــران و عــراق و افغانســتان  ریختــه،2  درصــد فرزنــدان نامشــروع هســتند و در ای

 کمتــر از یــك درصــد بیــان شــده اســت.
ً
مجموعــا

این تنها یك مرحله صبر و استقامت و وفای به عهد در حوزه  فردی می باشد.

صبِر جمعی بر والیت )وفای به عهد جمعی(

مرحلــه   دوم و ســخت تر، اســتقامت و صبــر جمعــی اســت. مؤمنــان بایــد هــم در 
مقابــل فشــارها و اذیت هــای دشــمنان بیرونــی اســتقامت داشــته باشــند و کوتــاه 
ــد در مناســبت های  ــان توحی ــت اجتماعــی و جری ــد و هــم در تحقــق والی نیاین
کالن فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی متحــد و یك پارچــه صبــور باشــند و یکدیگــر 

را بــه صبــر وادارنــد.

1. خبرگزاری تسنیم، تاریخ 1395/9/1.
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بلند کردن پرچم والیت در جهان هزینه دارد

بــدون شــك اگــر مؤمنــان بخواهنــد در جهــان پرچمــی حــول محــور ولــّی خدا بلند 
کننــد، تــا هــم جامعــه و روابــط و مناســبت های کالن آن را شــکل دهنــد و هــم 
الگویــی بــرای جوامــع دیگــر درســت کننــد  کــه دســت از پیونــد بــا طاغوت هــا 
 بــا هجــوم 

ً
برداشــته و ســبك زندگــی و روابــط شــرك آلود را رهــا کننــد،  قطعــا

و حمــالت و فشــارهای حداکثــری نظامــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی 
دشــمنان، کــه از اولیــا و جنــود شــیطان هســتند مواجــه می شــوند، بــا تحریــم و 
تحریــف مواجــه می شــوند، بــا شایعه ســازی و دروغ پراکنــی و تبلیغــات مســموم 
مواجــه می شــوند، بــا جنــگ روانــی و ســیاه نمایی آنــان روبــرو می شــوند و بــرای 
پیــروزی در مقابــل همــه  ایــن اقدامــات خصمانــه  ســنگین، بایــد ماننــد ســّد 

اســتواری بایســتند و مقاومــت داشــته باشــند. 
ُهــْم ُبْنیــاٌن 

َ
ّن

َ
ــا َکأ

ً
ذيــَن ُیقاِتُلــوَن فــی  َســبیِلِه َصّف

َ
ــّبُ اّل ِإّنَ اهَّلَل ُیِ

َمْرُصــوص ؛1
کــه در راه خــودش )بــا یك پارچگــی و همدلــی و اتحــاد  کســانی را  خداونــد 
کامــل( ماننــد ســاختمان )و ســّدی( پوالدیــن مجاهــدت می کننــد، دوســت دارد.
تشــکیل جامعــه  والیــی بــا ســاختارها و ســبك زندگــی دینــی در مقابــل جوامــع و 
 هزینــه دارد و بــدون مقاومــت و مانع تراشــی 

ً
تمدن هــای شــرك آلود مــادی، حتمــا

ــر گرامــی  ــرای پیامب ــود. چنان چــه در صــدر اســالم ب ــاء طاغــوت نخواهــد ب اولی
ایــن هزینه هــا را داشــت.  کارهــای بــزرگ ســختی هایش هــم بــزرگ اســت.

بعثت پیامبرa  و آغاز سختی ها

وقتــی پیامبــر اکــرمa بــه نبّوت مبعوث شــدند و مــردم آن کرامات و معجزات 
و بزرگی هــای اخالقــی و رفتــاری و عظمــت او را دیدنــد و بــه او ایمــان آوردنــد، 
شــاید برخــی گمــان کردنــد بــا آمــدن ایــن انســان الهــی و آســمانی، کــه بــه معــدن 
و منبــع قــدرت و عــّزت وصــل اســت، دیگــر همــه  مشــکالت برطــرف می شــود، 
ســختی ها و بالهــا تمــام می گــردد، همــه در خوشــی و راحتــی زندگــی می کننــد 
و دنیــا و آخرت شــان تأمیــن می شــود، امــا دیدنــد بــا آمــدن حضــرت و شــروع 

1. صف، 4.
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نهضــت اســالم، درگیری هــا و ســختی های خــاص تــازه ای شــروع شــد.
در طــول 13 ســال اقامــت در مکــه، برخــورد و مقابلــه  مشــرکان بــا تــازه مســلمان ها، 
شکنجه شدن امثال بالل ها و سمّیه  ها و یاسرها و کشته شدن آن ها، سه سال شعب 
ابی طالب و تحریم و محاصره  شدید اقتصادی، که در گرمای طاقت فرسای روز باید 
پوست می انداختند و غذای  کافی برای خوردن نداشتند و فشارهای طاقت فرسای 
بسیاری بر مسلمان ها وارد شد، به گونه ای که پس از پایان این دوره  سه ساله  سخت، 
 حضرت ابوطالب و بانوی بزرگ اسالم خدیجه کبریh مریض شدند و از دنیا رفتند و 
پیامبــرa بزرگ تریــن حامیــان خویــش را از دســت داد. در همیــن زمان هــا بــود کــه 
رســول خــدا بــرای حفــظ جــان مســلمانان عــده ای از آن هــا را بــه حبشــه فرســتاد تــا از 

تلفــات جلوگیــری کند.
بعــد از 13 ســال مکــه، ســختی ها و مشــکالت 10 ســال مدینــه شــروع شــد. 
دورانــی کــه پیامبــرa حکومــت تشــکیل داد، ولــی ســختی ها و فشــارها بــر  
مســلمین هم چنــان ادامــه داشــت. از یــک طــرف فقــر اصحــاب صّفــه1 و از طــرف 
دیگرحــدود 80 جنــگ پیاپــی و شــهید و مجــروح دادن؛ به خصــوص جنــگ احــد 
کــه اوج ســختی مســلمین بــود و در آن شکســت  ســختی خوردنــد. در مدینــه 
کمتــر خانــه ای بــود کــه شــهید یــا مجــروح نــداده باشــد و صــدای آه و نالــه از آن 
بلنــد نشــده باشــد، در همیــن جنــگ بــود کــه پیامبــرa، عمــو و مدافــع بــزرگ 

خویــش حضــرت حمــزه سیدالشــهداg را از دســت داد.

جنگ روانی در مدینه

این جــا بــود کــه بعضــی از مســلمانان، کــه ایمان شــان سســت و ضعیــف بــود، 
بــه شــك و تردیــد افتادنــد کــه شــاید مــا بــر حــق نیســتیم کــه راه این قــدر ســخت 

اســت و این همــه موانــع در مقابــل مــا وجــود دارد. 
منافقیــن همیــن شــبهه را بــه یــك جنــگ روانــی تبدیــل کردنــد  و گفتنــد اگــر پیامبــر 
بــر حــق بــود؛ چــرا شکســت خوردیــم و کشــته دادیــم؟ چــرا مشــرکان قریــش پیــروز 
شــدند؟ چــرا مــا بایــد این همــه فقــر و گرســنگی و بیچارگــی را تحمــل کنیــم، ولــی 

1. کســانی کــه مــال و زندگــی خــود را در مکــه رهــا کردنــد و بــرای حفــظ دیــن خــود بــه مدینــه آمدنــد، 
ولــی چــون جــا و مکانــی نداشــتند، در گوشــه ای از مســجد پیامبــرa زیــر ســایبانی بــه ســر می بردنــد و بــا 

فقــر زندگــی را می گذراندنــد. تعــداد آن هــا را تــا حــدود 400 نفــر ذکــر کرده انــد.
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کفــار در نــاز و نعمــت و خوشــی باشــند؟ شــاید آن هــا بــر حــق هســتند نــه مــا!

پاسخ خداوند به این شبهه افکنی و جنگ روانی

خداونــد متعــال در آیــه ای حــرف ایــن شــبهه افکنان را نقــل کــرده و پاســخ داده 
اســت:

ْمــِر َشــْی ٌء مــا ُقِتْلنــا هاُهنــا ُقــْل َلــْو 
َ
...َیُقوُلــوَن َلــْو کاَن َلنــا ِمــَن اْل

ذيَن ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل ِإلی  َمضاِجِعِهْم 
َ
ُکْنُتــْم فــی  ُبُیوِتُکــْم َلَبــَرَز اّل

ــَص مــا فــی  ُقُلوِبُکــْم...؛1 َو ِلَیْبَتِلــَی اهَّلُل مــا فــی  ُصُدوِرُکــْم َو ِلُیَمِّ
نمی دادیــم.  کشــته  این قــدر  بودیــم  حــق  بــر  مــا  اگــر  )منافقیــن( می گوینــد 
پیامبــر! بــه اینــان )دو( پاســخ بــده: )اواًل( خیــال نکنیــد اگــر در راه حــق بــا افتخار 
بــه شــهادت نمی رســیدید و بــه جنــگ نمی رفتیــد دیگــر مرگــی در کار نبــود و 
جاودانــه می ماندیــد، خیــر، آن کــه اجلــش فــرا رســیده، و لــو در خانه اش و پشــت 
در بســته باشــد، می میــرد )ولــی دیگــر آن عــزت و افتخــار نصیبــش  نمی شــود( 
( خــدا می خواهــد بــا ایــن ســختی ها و بالهــا جوهــره  افــراد آشــکار شــود، 

ً
)ثانیــا

باطن هــا رو شــود و ایمان هــا محــك بخــورد تــا صــف مؤمــن از غیــر مؤمــن جــدا 
کــه ایــن ســختی ها و  گــردد. این  گونــه نیســت  شــود و ناخالصی هــا برطــرف 

مشــکالت بی حکمــت باشــد.

ی خداوند به پیامبرa در مقابل سختی ها
ّ

تسل

خداونــد متعــال در ســوره  ضحــی، در مقابــل همیــن ســختی ها و مشــکالت راه، کــه 
ی می دهد. 

ّ
برخی را متزلزل و شــاید پیامبرa را هم نگران کرده، به حضرت تســل

حی ؛ َو الّضُ
قسم به نور خورشید وقتی همه جا را می گیرد و فراگیر می شود. 

حــى« در روایــات بــه زمــان ظهــور تأویــل شــده، زمانــی کــه حقایــق نــور  »َو الضُّ

ــر می شــود.  نبــوت و والیــت فراگی
ْیِل ِإذا َسجی ؛ 

َ
َو الّل

و قسم به شب تار، آن هنگام که آرام گیرد. 

1. آل عمران، 154.
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شــاید مقصــود حجاب هــا و تاریکی هــا و موانــع و مشــکالتی اســت کــه جلــوی 
آن نــور؛ یعنــی نــور نبــّوت را می گیرنــد. شــاید تــا وقتــی بــه ظهــور برســد و فراگیــر 

شــود، موانــع و حجاب هایــی دارد. 
َك َو ما َقلی ؛  َعَك َرّبُ ما َوّدَ

پیامبــر مــا! خــدا تــو را فرامــوش نکــرده، رهایــت نکــرده، بــا تــو قهــر نیســت 
و بــر تــو خشــم و غضبــی نگرفتــه اســت. 

اگــر می بینــی در ایــن راه ســختی ها و مشــکالت داریــد، کشــته و شــهید و مجــروح 
می دهیــد، گمــان نکنیــد مــورد خشــم و غضــب خــدا هســتید و بــر حــق نیســتید، 

این هــا الزمــه  راه حــق و مســیر بندگــی اســت.
می گذری ما  معشوقه  کوچه  از  که  دیوارشای  می شکند  که سر  باش  بر حذر 

ولی ؛ 
ُ
َو َلْلِخَرُة َخْیٌر َلَك ِمَن اْل

اما پیامبر ما! اين را بدان که آخر کار برایت خیلی بهتر از اول است. 
حــال یــا مــراد از آخــر، کار قیامــت اســت کــه الطــاف خــاص خــدا آشــکار می شــود 

و یــا همان طــور کــه در روایــت امــام صــادقg آمــده: 
ِبّیِ «؛1

َ
ُة ِهَی الِخَرُة ِللّن »اْلَکّرَ

یعنــی زمــان ظهــور و پــس از آن رجعــت، کــه دوران متأّخــر در همیــن دنیاســت، 
بــرای تــو بهتــر از دوره  اول آن اســت.

در دوره آخــر جهــان ثمــره  زحمــات و تالش هایــت را می بینــی و ظلمت هــا و 
حجاب هــا کــه موانــع تحقــق کامــل دینــی بودنــد، برداشــته می شــوند و نــور 

نبــّوت و والیــت همه جــا را روشــن می کنــد.
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت

دائمًا یکسان نباشد حال دوران غم مخور
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنش ها گر کند خار مغیان غم مخور
گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

1. تفسیر القمی، ج2، ص427.
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رسول خداa مرد سختی هاست، ولی نگران امتش بود

پیامبــر اکــرمa بــه حقانیــت خــود شــك نداشــت، بــه حقانیــت راه خویــش 
ــن  ــرد ای ــد نداشــت و ســختی ها لحظــه ای او را سســت نکــرد، او م ذّره ای تردی
ــد بســته اســت.  ــا خداون ــل ب ــم قب ــد و میثاقــش را در عوال سختی هاســت و عه
ــا عهــد و میثــاق بــال را  خداونــد متعــال از پیامبــرa در مــورد رســالتش در دنی
گرفــت، ســختی هایی کــه بــرای خــودش پیــش می آورنــد، )تهمــت می زننــد، او 
ــه  ــش زبال ــر ســر و روی ــش را می شــکنند، ب ــد، دندان ــا ســنگ و چــوب می زنن را ب
کــه بــرای بــرادرش امیرالمؤمنیــن پیــش می آورنــد،  می ریزنــد و...( بالهایــی 
کــه بــرای دختــر و فرزندانــش بــه وجــود می آورنــد و  ســختی ها و مصایبــی 

عاشــورا یکــی از آن هاســت. 
بنابــر ایــن پیامبــرa نگــران خــود نبــود، نگرانــی او گویــی از آینــده امتــش بــود 
کــه ایــن حجــم ســنگین بالهــا و ســختی ها برایشــان پیــش خواهــد آمــد. حــال 
ی می دهــد 

ّ
نگــران اســت کــه مبــادا کــم بیاورنــد و از پــا در بیاینــد. خداونــد تســل

کــه نگــران نبــاش، درســت اســت کــه در مقابــل نــور نبــّوت و والیــت، تاریکی هــا 
ــو را  ــَك َو مــا َقلــی ؛ خــدا ت َعــَك َرّبُ و موانــع مشــکالتی هســت، ولــی مــا َوّدَ
رهــا نکــرده و لطفــش بــا شماســت، زحمــات شــما بــه بــار می نشــیند و ســختی ها 
ولــی؛ ایــن مربــوط 

ُ
ــٌر َلــَك ِمــَن اْل بــه آســانی مبــّدل می  شــوند. َو َلْلِخــَرُة َخْی

بــه آینــده و آخــر کار اســت، کمــا این کــه در گذشــته هــم خداونــد بــه تــو لطــف 
ــْدَك َیِتیمــًا َفــآوى ؛ مگــر یتیــم نبودی )قبــل از والدت، پدرت   َلــْم َیجِ

َ
داشــت. أ

ــا  را از دســت دادی، در شــش ســالگی مــادر و در هشــت ســالگی جــّدت از دنی
ــدى ؛  ــَدَك َضــااّلً َفَه ــم. َو َوَج ــدی، پناهــت دادی ــاه نمان ــی( بی پن ــد، ول رفتن
گم گشــته ای بــودی و مــا راه حقایــق کتــاب و نــور نبــّوت را بــه تــو نمایاندیــم و 

هدایتــت کردیــم.
تــو را )از طریــق خدیجــه  کــه  بــودی  ْغنــی ؛ فقیــری 

َ
َفأ عاِئــًا  َوَجــَدَك  َو 

 کبــریh( غنــی کردیــم. پــس همــواره لطــف خــدا بــا تــو بــود، حــاال هــم خــدا 
همــان خداســت و در مشــکالتت از تــو دســتگیری می کنــد، نگــران نبــاش. تــو را 

بــه انجــام دو کار هــم توصیــه می کنــم:
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دو توصیه  خداوند برای حفظ استقامت مردم

اِئَل َفا َتْنَهر؛  ا الّسَ ّمَ
َ
ا اْلَیِتیَم َفا َتْقَهْر ِ * َو أ ّمَ

َ
َفأ

ــر و  ــد و برخــی فقی ــم و بی پناه ان ــو برخــی یتی ــه در جامعــه و امــت ت اول این ک
درمانده انــد، این هــا اقشــار ضعیــف جامعــه هســتند کــه اگــر حمایــت نشــوند 
زیــر بــار مشــکالت و ســختی ها خــرد می شــوند و می شــکنند. مراقــب این هــا 
ــا ِبِنْعَمــِة  ّمَ

َ
باشــید و بــه آن هــا رحــم کنیــد تــا مــورد رحمــت الهــی قــرار گیریــد. َو أ

ث ؛1 و دوم این کــه بــرای ایســتادگی و مقاومــت امتــت، نعمت هــا  ــَك َفَحــّدِ َرّبِ
کنــار  کــن و در  کــه خــدا بــه آن هــا ارزانــی داشــته،  بازگــو  و عنایت هایــی را 
کــه نعمت هــای  ســختی ها و شکســت ها، فتوحــات و دســتاوردهای بــزرگ را 
گمــان نکننــد پیش رفتــی  کــه این هــا را ببیننــد و  کــن  الهــی هســتند، گــوش زد 

نکــرده و جلــو نرفته انــد.
بــه آن هــا یــادآوری کــن کــه مــردم بت پرســتی کــه ذلیــل قدرت  هــای بــزرگ ایــران و 
روم آن زمــان بودنــد و هیــچ بــه حســاب نمی آمدنــد، بــه انســان های خداپرســت 
و صالحــی تبدیــل شــدند کــه در طــول حــدود ربــع قــرن هــم ایــران را فتــح کردنــد 
و بــه تصــّرف اســالم درآوردنــد و هــم روم را شکســت دادنــد و بــه یــك قــدرت 

جهانــی تبدیل شــدند.
آری، کارهــای بــزرگ ســختی هایش هــم بــزرگ اســت، ولــی دســتاوردهایش هــم 

بــزرگ و مانــدگار اســت.

انقالب اسالمی هم کاری بزرگ بود با سختی های بزرگ

انقــالب اســالمی مــا هــم حادثــه  بســیار بزرگــی بــود. خداونــد متعــال بــر شــیعیان 
امیرالمؤمنینg، که بیش از هزار ســال پای عاشــورا ایســتادند، مّنت گذاشــت 
ــر محوریــت والیــت قدرتــی تشــکیل  ــا ب ــان نهــاد ت ــر دوش آن و پرچــم دیــن را ب
دهنــد و بــه تدریــج پرچــم مادیــت و الحــاد شــرق و غــرب را در جهــان بــه زیــر 

بکشــند و زمینه ســاز ظهــور شــوند. 
 یــك انقــالب ملــی و منطقــه ای نبــود و پیــام آن فقــط بــرای 

ً
ایــن انقــالب صرفــا

ــود. ظرفیــت جهانــی داشــت و  ــا شــیعیان و حتــی مســلمین نب ــران و ی مــردم ای

1. ضحی، 111.
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ً
منافــع همــه  نظام هــای اســتکباری و مــادی را بــه خطــر می انداخــت. طبعــا
بــا چنیــن ظرفیــت بین المللــی و مطالباتــی بــزرگ، ســختی ها، موانــع بســیار و 

ــد داشــت. ــز داشــته و خواهن ــی نی ــزرگ و جهان دشــمنان ب

تبدیل ایران اسالمی به قدرتی جهانی با وجود موانع

مشــکالت و موانعــی ماننــد جنــگ تحمیلی هشــت ســاله، تحریم هــای اقتصادی 
بی ســابقه 40 ســاله، هجــوم و حملــه  ســنگین فرهنگــی، توطئه هــا و فتنه هــا و 
آشــوب های متعــدد و گوناگــون، جنــگ روانــی و ســیاه نمایی گســترده کــه هیــچ 

کــدام از ایــن فشــارها تاکنــون نتیجــه ای نداشــته اســت.  
انقــالب اســالمی مصمم تــر از قبــل راه خــود را ادامــه داده، در منطقــه و فراتــر 
از منطقــه ریشــه دوانیــده و جبهــه  بــزرگ مقاومــت را در لبنــان، عــراق، ســوریه، 
فلســطین، یمــن، بحریــن، نیجریــه و کشــورهای آفریقایــی بــا محوریــت انقــالب 

اســالمی بــه وجــود آورده اســت.
بــه بازدارندگــی  ُبعــد نظامــی  از  انقــالب اســالمی،  بــه تعبیــر رهبــر معظــم 
رســیده ایم؛ آن چنــان کــه بــا ســرنگون کــردن پهبــاد فــوق پیشــرفته 200 میلیــون 
دالری آمریــکا و موشــك باران پایــگاه عیــن االســِد آن هــا در عــراق، جــرأت هیــچ 

ــه کشــور اســالمی مــا نداشــته و ندارنــد. اقــدام متقابلــی علی
در حــال حاضــر ایــران بــه یــك قــدرت بــزرگ نظامــی و سیاســی در منطقــه و 
جهــان تبدیــل شــده اســت. از طــرف دیگــر نظــام اســتکباری بــه رهبــری آمریــکا 
شــکاف های عمیــق برداشــته و هیمنــه  ابرقدرتــی آن از بیــن رفتــه و بــه اجمــاع 
دانشــمندان علــوم سیاســی و تحلیل گــران آمریکایــی، افــول موریانــه ای آن از  

ث ؛1 ــّدِ ــَك َفَح ــِة َرّبِ ــا ِبِنْعَم ّمَ
َ
ــل آغــاز گشــته اســت، َو أ مدتــی قب

گفتمان مقاومت

اکنــون ســه جبهــه  دیگــر غیــر نظامــی؛ یعنــی جبهــه  جنــگ فرهنگی، جنــگ روانی 
و جنــگ اقتصــادی، کــه ابعــادی از جنــگ نــرم می باشــند، بــه شــدت بــا انقــالب 
و نظــام اســالمی بــه مقابلــه برخواســته اند و مقصــد و مقصودشــان در همــه  ایــن 

1. ضحی، 11.
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جبهه هــا، جــدا کــردن مــردم از نظــام اســالمی و رهبــری آن و در نتیجــه وارد 
کــردن ضربــات ســنگین بــر نظــام و بــه شکســت کشــاندن انقــالب می باشــد.

ــر معظــم انقــالب در 14 خــرداد  ــون دشــمنان، رهب ــل فشــارهای گوناگ در مقاب
ســال 98 در ســالگرد رحلــت امــام »گفتمــان مقاومــت بازدارنــده« را بــه عنــوان 
اســتقامِت  اثــر  در  تــا  کردنــد  مطــرح   wامــام خــط  شــاخصه های  از  یکــی 
جمعــی مؤمنــان، از نظــر اقتصــادی و فرهنگــی هــم ماننــد ُبعــد نظامــی در حــد 

بازدارندگــی برســیم.
ایــن گفتمــان بازدارنــده و فّعــال، برگرفتــه از همــان دســتور جامــع قرآن اســت که 
ُکــْم 

َ
ُقــوا اهَّلَل َلَعّل

َ
ذيــَن آَمُنــوا اْصِبــُروا َو صاِبــُروا َو راِبُطــوا َو اّت

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
در آیــه  یــا أ

ُتْفِلُحــون ؛1 بــه آن اشــاره شــد. َو صاِبــُروا... کــه در آن بــه اســتقامت و صبــِر 
جمعــی در مقابــل فشــارهای همــه جانبــه  دشــمنان توصیــه کــرده اســت.

امام باقرg در تفسیر این آیه فرمودند:
ُکــْم  َو راِبُطــوا  َداِء اْلَفَراِئــِض  َو صاِبــُروا َعُدّوَ

َ
»اْصِبــُروا َعَلــی أ

ْنَتَظــَر«؛2 ِإَماَمُکــُم  امْلُ
در انجــام واجبــات صبــر پیشــه کنیــد، در برابــر دشــمنان اســتقامت بورزیــد و بــا 

امامــی کــه انتظــارش را می کشــید، ارتبــاط داشــته باشــید. 
 حضــرت مصــداق صبــِر اجتماعــی را مقاومــت در مقابــل دشــمنان بیــان کرده انــد 

و تحکیــم پیوندهــای مؤمنانــه، اســتقامِت جمعــی می طلبد.
البتــه بــدون شــك ایــن یــك مصــداق صبــِر جمعی اســت، اّما صبــِر جمعی مصادیق 
دیگری هم دارد مانند صبر و اســتقامت در حفظ پیوندهای اجتماعی، که مورد 
هجــوم ســنگین شــیطان و اولیــای اوســت و در مجالــس گذشــته از آن؛ به خصــوص 

در مــورد پیوندهــای خانوادگــی ســخن بــه میان آمده اســت.
پیوندهــای مؤمنانــه هــر چــه پررنگ تــر باشــد، همدلــی و یك پارچگــی شــیعیان 
ــودن ایمــان، والیــت و اهتمــام  ــده ب ــود کــه همیــن نشــان زن ــر خواهــد ب بیش ت
بــه ارزش هــای اخالقــی و دینــی؛ و بــه گونــه ای نشــان آمادگــی پذیــرش و تحّمــل 

والیــت اجتماعــی اهل بیــتb اســت.

1. آل عمــران، 200. »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، صبــر کنیــد و ایســتادگی ورزیــد و مرزهــا را نگهبانــی 
کنیــد و از خــدا پــروا نماییــد، امیــد اســت کــه رســتگار شــوید«.

2. الغیبة )نعمانی(، ص199، ح13.
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وح جمعی شــيعه زمينه ســاز ظهور جلســه ســیزدهم: هم دلی ر

مرحــوم شــیخ مفیــد روایتــی را از امــام باقــرg نقــل کــرده کــه ُبریــد عجلــی  از 
اصحــاب حضــرت  خدمــت ایشــان رســید و عــرض کــرد: 

َطاُعــوَك 
َ
َمْرَتُهــْم َل

َ
ْصَحاَبَنــا ِباْلُکوَفــِة َجَماَعــٌة َکِثیــَرٌة َفَلــْو أ

َ
»ِإّنَ أ

ُخــُذ ِمْنــُه 
ْ
ِخیــِه َفَیأ

َ
َحُدُهــْم ِإَلــی ِکیــِس أ

َ
ــی ُء أ َبُعــوك، َفَقــاَل َیجِ

َ
َو اّت

َحاَجَتــُه ...«؛1 
یــاران شــما در کوفــه زیادنــد کــه اگــر بــه آن هــا دســتوری بدهیــد از شــما 
امــام  را دارنــد(  آمادگــی والیــت شــما  و اطاعــت می کننــد، )و  پیــروی 
ــی هســت کــه  ــا بــ�خ آن هــا آن قــدر صمیمیــت و رحــم و همدل پرســیدند: آی
اگــر یکــی از آن هــا نیــازی داشــت، دســت در جیــب بــرادر مؤمنــش کنــد و 
بــه انــدازه  حاجتــش بــردارد؟ )بــدون هیــچ ســوء اســتفاده ای و از آن طــرف هم 
هیــچ منــع و مضایقــه ای نباشــد؟( ُبریــد جــواب داد: خیــر، در ايــن حــد نیســتیم.

 
)منابع دیگر در ادامه این روایت آورده اند که( امامg فرمودند: 

»َفا َشْی َء ِإذًا«؛2 
پس آن چه باید باشد، نیست. )یعنی هنوز ظرفیت والیت ما وجود ندارد(.

همدلی و پیوند اجتماعی نشانه بلوغ روح جمعی

این کــه امــام باقــرg صمیمیــت و اســتحکام روابــط مؤمنانــه بیــن شــیعیان 
در مســایل مالــی و مشــکالت زندگــی را محــك آمادگــی آن هــا بــرای والیــت 
اجتماعــی اهل بیــتb قــرار می دهنــد، از این روســت کــه همیــن یك دلــی و صفــا 
و یك رنگــی بیــن مؤمنــان و احســاس مســئولیت نســبت بــه یکدیگــر داشــتن، 
نشــانه  رشــد و بلــوغ روح اجتماعــی شــیعیان و خــروج از منّیت هــا و آمادگــی 

فــداکاری بــرای والیــت اجتماعــی اهل بیــتc و تحّمــل آن می باشــد.
در جایــی کــه جمعــی از مؤمنــان کنــار هــم زندگــی می کننــد، ولــی باهــم نیســتند 
و هــر یــك فقــط بــه فکــر خانــواده  خــود هســت و هنــوز احســاس یکــی بــودن بــا 
یکدیگــر را ندارنــد، هنــوز روح والیــت و ایمــان، پیوندهــا و روابــط آن هــا را باهــم 
ــه یکدیگــر وا نداشــته  ــت و رحــم نســبت ب ــه صمیمی ــق نکــرده و آن هــا را ب عمی

1. اختصاص، ص24.
2. کافی، ج2، ص174، ح13.
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اســت، هنــوز هــر کــدام منافــع خــود را در نظــر دارنــد و روح جمعــی آن هــا را مّتحــد 
و یك پارچــه نســاخته اســت، چگونــه حاضرنــد بــرای والیــت اجتماعــی جــان 
ــه عطــای  ــی نســبت ب ــُل «؛ وقت ْبخَ

َ
ــْم  أ ــْم  ِبِدَماِئِه ــد؟! »َفُه ــداکاری کنن ــد و ف بدهن

 نســبت بــه دادن جان شــان بخیل ترنــد. 
ً
مال شــان بــه هــم بخیــل هســتند، قطعــا

پــس مؤمنیــن عــالوه بــر صبــر و اســتقامت جمعــی در مقابــل دشــمنان خارجــی، 
بایــد اســتقامت در حفــظ روح جمعــی و پیوندهــای اجتماعــی بیــن خودشــان 

هــم داشــته باشــند و بــه لــوازم آن هــم پایبنــد باشــند.
رســیدگی بــه حوایــج یکدیگــر، رحــم و انصــاف و مــرّوت در روابــط اجتماعــی و 
اقتصــادی، خبــر داشــتن و دل جویــی کــردن از هــم و انجــام صلــه  رحــم، گذشــت 
و مــدارا و تغافــل در خطاهــا و اشــتباهات یکدیگــر و پــای هــم ایســتادن از لــوازم 

زندگــی اجتماعــی مؤمنانــه و حفــظ تحکیــم پیوندهــای اجتماعــی اســت.
در داســتان علــی بــن ابراهیــم مهزیــار اهــوازی کــه در همیــن جلســه بیــان شــد، 
ــن شــیعیان  ــام عصــرf را قطــع رحــم بی ــا ام ــدار ب ــع دی حضــرت یکــی از موان
ــِذی  َبْیَنُکــْم«؛ همیــن همدلی هــا و هم دردی  هــا 

َ
ِحــَم  اّل دانســتند »َو َقَطْعُتــُم  الّرَ

و صمیمیت هــا بیــن اهــل والیــت و روح جمعــی بیــن آن هــا زمینــه  اتحــاد و 
یك پارچگــی و ایجــاد اراده  جمعــی بــرای والیــت اهل بیــتb می گــردد. آن گونــه 
کــه خواهــان دوران ظهــور، کــه اوج یك رنگی هــا و صمیمیت هــای بیــن مؤمنــان 

اســت، شــوند و پــای آن هــم بایســتند و هزینــه دهنــد.
َنا«؛1  َة َعَدِدَنا َو َکْثَرَة َعُدّوِ

َ
َنا َو ِقّل ا َنْشُکو ِإَلْیَك  َغْیَبَة َنِبّیِ

َ
ُهَم  ِإّن

َ
 »الّل

همدلی و هم دردی خستگی ناپذیر

ــرد  ــازان جنــگ تحمیلــی اســت نقــل می  ک یکــی از اســاتید دانشــگاه کــه از جانب
کــه بــا جمعــی از اســاتید دانشــگاهی بــرای بازدیــد بــه یکــی از نهادهــای انقالبــی 
ــود  ــازان شــیمیایی ب ــه از جانب ــم ک ــی را دیدی ــرد متدّین ــم در آن جــا ف ــه بودی رفت
ــرد، امــا  ــرای تعــادل جســمی و روحــی خــود روزی 34 قــرص مصــرف می ک و ب

کار می کــرد.  خســتگی ناپذیر 
گذشــت این همــه ســال از اول انقــالب و حــاالت و  از او پرســیدیم: بعــد از 

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص374، نامه 15.
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روحیــات انقالبــی، چه طــور شــما هنــوز بــا ایــن تــالش بی وقفــه در عیــن بیمــاری 
و رنجــوری، اســتقامت می کنــی و ایســتاده ای؟! گفــت: مــن صحنــه ای را دیــده ام 
کــه هــر وقــت بخواهــم کمــی سســت شــوم و آرام بنشــینم، بــه یــاد آن می افتــم و 
نیــرو می گیــرم و مثــل فنــر از جــای خــودم درمــی روم و بــرای مــردم مؤمــن و بــرای 

اهــداف انقــالب و امــام کار می کنــم.
پرســیدم چــه صحنــه ای دیــده ای؟ گفــت: ما ده پانــزده نفر در یکی از عملیات ها 
محاصــره شــده بودیــم یــا بایــد اســیر دشــمن می شــدیم و یــا می جنگیدیــم و بــه 
شــهادت می رســیدیم، مــا همگــی ایــن دومــی را انتخــاب کردیم.انقــالب کردیــم 
کــه تــا جــان داریــم، بجنگیــم و مقاومــت کنیــم. قــرار شــد بــه چنــد گــروه دو ســه 
ــادی را کــه در مقابل مــان بــه  ــا آرپی جــی تانك هــای زی نفــره تقســیم شــویم و ب
پیــش می آمدنــد، بزنیــم. مــن بــه عنــوان کمکــی بــا یــك آرپی جــی زن بــه طــرف 
تانك هــا رفتیــم و چــون تعــداد موشــك های آرپی جــی کــم بــود، قــرار شــد صبــر کنیــم 

کــه تانك هــا کامــاًل نزدیــك شــوند بعــد آن هــا را بزنیــم تــا تیرمــان بــه خطا نــرود. 
ــو رفــت و آمــاده نشســت،  ــر ســر آرپی جــی بســت و جل آرپی جــی زن موشــك را ب
تانــك زوزه کشــان پیــش می آمــد و بســیار نزدیــك شــد، ایــن رزمنــده بلنــد شــد تانــك 
را بزنــد، امــا تانــك یــك حرکتــی کــرد و تیــر او بــه صــورت عرضــی بــه تانــك خــورد و 
عمــل نکــرد، خواســت موشــك دیگــری بگــذارد کــه تانــك رســید و شــنی تانــك پــای 
 نصــف بــدن او زیــر تانــك رفــت و تانــك 

ً
او را گرفــت و بــه زیــر تانــك کشــاند، تقریبــا

از روی او رد شــد رفــت. بــه ســرعت بــه بالینــش رفتــم، دیگــر نفس هــای آخــرش 
بــود، ابتــدا نــام دو فرزنــدش را بــرد و گویــی بــا آن هــا خداحافظــی می  کــرد، بعــد 
جملــه  ای  گفــت و بــه شــهادت رســید. جملــه  آخــرش ایــن بــود: خدایــا! از مــا راضــی 
ــاد ایــن صحنــه می افتــم، خســتگی یــادم مــی رود و بــه  شــدی؟ مــن هــر وقــت ی
ــد ایســتادگی و اســتقامت  ــن شــهدا بای ــرای پاس داشــت ای ــا ب ــم م خــودم می گوی

کنیــم، تــالش  کنیــم و از اهــداف  نظام مــان برنگردیــم و کوتــاه نیاییــم.
این قبیــل افــراد بــا عمل شــان صبــوری و اســتقامت در مســیر والیــت و ظهــور را 
ــد....َو َتواَصــْوا  ــر می کنن ــه صب ــد و عمــاًل تواصــی ب ــه دیگــران تزریــق می کنن ب

ــر؛1  ْب ــّقِ َو َتواَصــْوا ِبالّصَ ِباْلَ

1. عصر، 3. »...و یکدیگر را به حق )یعنی اسالم( سفارش کردند و یکدیگر را به شکیبایی خواندند.
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معّیت با ولّی خدا استقامت می خواهد

در جلســات گذشــته عــرض شــد مهم تریــن پیونــد اجتماعــی در جامعــه  ایمانــی 
پیونــد بــا ولــّی خداســت کــه دســتگاه ابلیــس تمــام هّمــت خــود را در قطــع کردن 

پیونــد شــیعیان بــا رهبــر الهــی جامعــه مصــروف می کنــد.
همــه  پیوندهــای مؤمنانــه مــورد هجــوم حمــالت شــیطان اســت، ولــی او می دانــد 
کــه اگــر رابطــه   مؤمنــان بــا ولــّی خــدا قطــع شــود، دیگــر رشــد و کمــال و قــرب بــه 
خــدا راهــش مســدود می شــود. لــذا بــرای از بیــن بــردن پیونــد والیــی امــت بــا رهبر 

الهــی تــالش  ویــژه  و خاصــی دارد و همــه  قــوای خــودش را بســیج می کنــد.
همان طــور کــه در مجالــس پیــش  گفتــه شــد ولــّی خــدا به ماننــد ذّره بینــی اســت کــه 
نورهــای پراکنــده را کانــون می دهــد و متمرکــز می کنــد و ایجــاد قــدرت می نمایــد. 
بــه عبــارت ســاده تر اراده هــای مؤمنــان را جمــع می کنــد و اراده  اجتماعــی واحــدی 
ایجــاد می کنــد کــه قــدرت رویارویــی بــا ظالمــان و مســتکبران را دارد. از این جهت 
اولیــای الهــی همــواره بــرای قدرت هــای طاغــوت، محــل بغــض و کینــه بوده انــد 

و بــا تمــام قــوا در صــدد حــذف و یــا حداقــل محــدود کــردن آن هــا برمی آمدنــد. 
این جاســت کــه مؤمنــان بایــد در برقــراری پیونــد و ارتبــاط والیــی بــا رهبــر الهــی، 
 بــا ســختی هایی همــراه اســت، اســتقامت داشــته باشــند؛ و به خصــوص 

ً
کــه حتمــا

در فتنه هــا و شــبهه ها او را تنهــا نگذارنــد؛ چــه در زمــان حضــور  معصومیــنc و 
چــه در زمــان غیبــت کــه نائــب امــام زمــانf، یعنــی ولّی فقیــه زعامت جامعه  

شــیعه را بــر عهــده می گیــرد.
پــس صبــر و اســتقامت جمعــی، یعنــی َو صاِبــُروا عــالوه بــر اســتقامت در 
مقابــل دشــمن خارجــی و فشــارهای آن، شــامل اســتقامت جمعــی در حفــظ 
پیوندهــای اجتماعــِی مؤمنانــه، بیــن خــود مؤمنیــن از طرفــی و بیــن مؤمنیــن و 

ولــّی اهلل از طــرف دیگــر می باشــد.
ــد، روح جمعــی و اراده  اجتماعــی شــیعه  ــداری تحقــق یاب ــر و پای ــن صب ــر ای اگ
حــول محــور والیــت شــکل می گیــرد و آن گاه ارتبــاط بــا امــام عصــرf و ظهــور 

حضــرت تحقــق می یابــد. همــان کســی  کــه فرمــود:
ــا  ــوِب مَلَ ــاِع اْلُقُل ــی اْجِتَم ــِه [ َعَل ــُم اهَّلُل ِلَطاَعِت َقُه

َ
ــَیاَعَنا ]َوّف ْش

َ
ّنَ أ

َ
ــْو أ »َو َل
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ــا«؛1  ــُن ِبِلَقاِئَن ــُم اْلُیْم ــَر َعْنُه
َ

ّخ
َ
َتأ

کنــد،  طاعتــش  بــه  موفــق  را  آن هــا  خداونــد  کــه  مــا،  شــیعیان  اگــر 
قلب های شــان نســبت بــه هــم معطــوف شــود و در ايــن امــر اجتمــاع کننــد، 

ايــن تأخیــر و دوری مــا تبديــل بــه لقــا و رســیدن بــه آن هــا خواهــد شــد.

دستگاه حسینی زمینه ساز وفای به عهد جمعی

از مهم تریــن عوامــل تجمــع مؤمنــان حــول محــور والیــت، کــه هــم همدلــی و 
پیوندهــای مؤمنانــه بــا یکدیگــر را تقویــت می کنــد و هــم معّیــت و پیونــد با ولّی 
و رهبــر الهــی را تحکیــم می بخشــد، دســتگاه حســینی و مجالــس و عزاداری هــای 
کــه در نهایــت وفــای بــه عهــد جمعــی درســت می کنــد و  عاشــورایی اســت 

ــردد. ــور می گ زمینه ســاز ظه
 fــام زمــان ــه ام ــای الهــی ب ــا و اولی ــام حســینg نقطــه  اتصــال همــه  انبی ام
اســت و عاشــورا و دســتگاه حســینی، زمینه ســاز وفــای بــه عهــد جمعــی و ظهــور 

حضــرت می باشــد. 

fنقطه  اتصال اولیای گذشته به امام زمان gامام حسین

 این کــه اباعبــداهللg نقطــه  اتصــال همــه انبیــا و اولیــای گذشــته بــه حضرت ولی 
عصرf است از این روست که حضرت وارث همه  انبیا و اولیاست.

در زیارت وارث می خوانیم: 
ــا َواِرَث  ــَك َی ــاُم َعَلْی ــَوِة اهَّلِل، الّسَ ــا َواِرَث  آَدَم  َصْف ــَك َی ــاُم َعَلْی »الّسَ
ــاُم  ــاُم َعَلْیــَك َیــا َواِرَث ِإْبَراِهیــَم َخِلیــِل اهَّلِل، الّسَ ُنــوٍح َنِبــّیِ اهَّلِل، الّسَ
ــاُم َعَلْیــَك َیــا َواِرَث ِعیَســی  َعَلْیــَك َیــا َواِرَث ُموَســی َکِلیــِم اهَّلِل، الّسَ
ــاُم َعَلْیــَك  ــٍد َحِبیــِب اهَّلِل، الّسَ ــاُم َعَلْیــَك َیــا َواِرَث ُمَحّمَ ُروِح اهَّلِل، الّسَ
ــٍد  ــاُم َعَلْیــَك َیــا اْبــَن ُمَحّمَ ْؤِمِنــ�خَ َوِلــّیِ اهَّلِل، الّسَ ِمیــِر امْلُ

َ
َیــا َواِرَث أ

ــاُم َعَلْیــَك َیا  ْرَتَضــی، الّسَ ــاُم َعَلْیــَك َیــا اْبــَن َعِلــّیٍ امْلُ امْلُْصَطَفــی، الّسَ
ْهــَراء...«؛2

َ
اْبــَن َفاِطَمــَة الّز

1. الخرائج و الجرائح، ج2، ص903.
2. المصباح )کفعمی(، ص502.
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همه  اهداف الهی، توحیدی، عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه انبیا و اوصیای گذشته 
در اهداف قیام سیدالشهداg  جمع است و حضرت تجّسم همه  آن هاست.

عاشــورای سیدالشــهداg محصــول زحمــات همــه  اولیــای الهــی قبــل از او بــود و 
همــه  معصومیــِن از اهل بیــِت پیــش از اباعبــداهللg )یعنــی پیامبــر و حضــرت 
امیــر و حضــرت زهــرا و امــام حســنg( او را بــرای ایــن نهضــت عظیــم آمــاده 

و تربیــت کرده انــد.

گاهی انبیا و اولیای الهی از نقش عاشورای حسینی آ

همــه  انبیــا و اولیــای الهــی می دانســتند دســتگاه حســینی و عاشوراســت کــه در طــول 
تاریــخ بــه تدریــج وجدان هــا را بیــدار می کنــد و تجمــع حــول والیــت ایجــاد می کند.
ــی و تبــّری و صف بنــدی در مقابــل جبهــه  باطــل درســت می کنــد، ســرباز بــرای 

ّ
تول

 راه را بــرای ظهــور مهّیــا می  ســازد. خــود امــام 
ً
ولــّی خــدا درســت می کنــد و نهایتــا

 gدر شــب عاشــورا ایــن مــژده را بــه یاران شــان دادنــد. امــام باقــر gحســین
می فرماینــد: جــّدم ابــا عبــداهلل الحســینg قبــل از شهادت شــان در خطبــه ای 

بــه اصحــاب خویــش فرمودنــد:
ْمُکُث َما َشــاَء 

َ
َنــا ُثّمَ أ ــا َنــِرُد َعَلــی َنِبّیِ

َ
ْبِشــُروا َفــَو اهَّلِل َلــِ�خْ َقَتُلوَنــا َفِإّن

َ
»َفأ

ْخــُرُج َخْرَجــًة ُيَواِفــُق 
َ
ْرُض َفأ

َ
 َعْنــُه ال

ُ
َل َمــْن َتْنَشــّق ّوَ

َ
ُکــوُن أ

َ
اهَّلُل َفأ

g َو ِقَیــاَم َقاِئِمَنــا«؛1   ْؤِمِنــ�خَ ِمیــِر امْلُ
َ
َذِلــَك َخْرَجــَة أ

را  مــا  دشــمنان  چــه  اگــر  ســوگند!  خــدا  بــه  شــما،  بــر  بــاد  بشــارت 
می کشــند، ولــی مــا بــر پیامبرمــان وارد می شــویم. ســپس مــن بــه قــدری 
واهــد )در عالــم بــاال( مکــث خواهــم کــرد، ســپس اول  کــه خــدا بخ
خــارج  و  می شــود  شــکافته  برایــش  زمــ�خ  کــه  بــود  خواهــم  کســی 
خواهــم شــد، )خــروج خواهــم کــرد( خروجــی کــه موافــق آن خــارج 

ماســت.  قائــم  و   g امیراملؤمنــ�خ شــدن 
می بینیــم کــه اباعبــداهللg از ظهــور و رجعــت خودشــان در آن ســخن می گویند 

کــه گویــی مأموریت شــان در عالــم را در دوران رجعت شــان کامــل می کننــد. 
در دعــای روز ســوم شــعبان کــه ســال روز والدت اباعبــداهللg هــم می باشــد، 

1. الخرائج و الجرائح، ج2، ص848.
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آمده اســت: 
ِض ِمْن  َعّوَ ة امْلُ ْصَرِة َيْوَم اْلَکّرَ

ُ
ْســَرِة امْلَْمُدوِد ِبالّن

ُ
ِد ال »َقِتیِل اْلَعَبَرِة َو َســّیِ

ْوَبِتِه«؛1 
َ
ــَفاَء ِفــی ُتْرَبِتــِه َو اْلَفْوَز َمَعُه ِفــی أ ــَة ِمــْن َنْســِلِه َو الّشِ ِئّمَ

َ
ّنَ ال

َ
َقْتِلــِه أ

کشــته  اشــك و ســرور خاندان، که در روز رجعت به او مدد و یاری می شــود،  
پــاداش شــهادتش ايــن بــود کــه امامــان از نســل او هســتند و شــفا در تربتــش 

قــرار داده شــده و در بازگشــت و رجعتــش پیــروزی بــا اوســت.
ایــن ارتبــاط وثیــق و عمیــق بیــن عاشــورای اباعبــداهللg و ظهــور، کــه نشــان 
از ریشــه  داشــتن ظهــور و رجعــت در قیــام سیدالشــهدا و تأثیــر ایــن قیــام در 
گویــی تربیــت ســرباز بــرای  کــه  گونــه ای اســت  زمینه ســازی ظهــور دارد، بــه 

حضــرت مهــدیf بــه دســتگاه حســینی ســپرده شــده اســت.

حماسه  حسینی زمینه ساز ظهور

در دو جای زیارت عاشورا آمده است: 
ْن َیْرُزَقِنــی َطَلــَب 

َ
ْکَرَمِنــی أ

َ
ْکــَرَم َمَقاَمــَك َو أ

َ
ــِذی أ

َ
ْســاُل اهَّلَل اّل

َ
»َفأ

ــی اهَّلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه«؛2 
َ
ــٍد َصّل ْهــِل َبْیــِت ُمَحّمَ

َ
َثــاِرَك َمــَع ِإَمــاٍم َمْنُصــورٍ ِمــْن أ

از خدايــی کــه بــه شــما مقامــی اکــرام کــرد و بــه واســطه  شــما، بــر مــن هــم 
اکــرام کــرده اســت می خواهــم خون خواهــی شــما را در معّیــت امــام نصرت 

شــده از اهــل بیــت پیامبــرa )حضــرت مهــدیf( نصیــب مــن بفرماید.

ْن  َیْرُزَقِنــی  َطَلــَب  َثاِرُکــْم َمــَع ِإَمــاٍم ُهــًدى  
َ
ــِذی... َو أ

َ
ْســاُل اهَّلَل اّل

َ
» َفأ

ــّقِ ِمْنُکــْم«؛3  َظاِهــٍر َناِطــٍق ِباْلَ
از خــدا می خواهــم کــه خون خواهــی شــما را، در معّیت امام هدایتی که ظهور 

می کند و به حق ســخن می گوید و از شماســت، نصیب من بفرماید.
 gــام حســین ــه ام ــه خــود را ب ــد، این گون ــور می کنن ــانf  ظه ــام زم ــی ام وقت

معرفــی می فرماینــد: 
ِ َقَتُلوُه  َعْطَشانًا«؛4 َسْ�خ ی  اْلُ »أال َیا أهَل العاَلم! ِإَن  َجّدِ

1. مصباح المتهّجد، ج2، ص826.
2. المزار الکبیر، ص482.

3. همان، ص483.
4. الزام الناصب، ج2، ص233.
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گسترش نام و یاد و فرهنگ حسینی قبل از ظهور

از همین جــا می فهمیــم قبــل از ظهــور بایــد یــاد و نــام و حماســه و فرهنــگ 
حســینی فراگیــر شــود، بــه گونــه ای کــه جهانیــان بــا نــام اباعبــداهللg آشــنا باشــند 
تــا وقتــی امــام عصــرf خودشــان را بــا نــام جــّد بزرگوارشــان معرفــی می کننــد، 
همــه ایشــان را بشناســند؛ و بحمــداهلل ایــن اتفــاق در جهــان در حــال وقــوع اســت.
ــای شــیطان، کــه  ــل اولی ــه عاشــورا و اربعیــن جهانــی شــده و علی رغــم می حادث
ســعی در مقابلــه و اخفــای آن دارنــد، حماســه  حســینی الگــوی همــه  آزادگان و 

گشــته و می گــردد. عدالت خواهــان 

تبدیل عاشورای حسینی به مکتب جامع تربیتی

در دوران انقــالب اســالمی، عاشــورای حســینی بــه یــك مکتــب جامــع تربیتــی 
تبدیــل شــد و بــا الهــام از آن، پرچــم والیــت اجتماعــی شــیعه برافراشــته گشــت. 
بــر محــور والیــت، در مراحــل ســخت و دشــوار  پیونــد و همدلــی مؤمنــان 
انقــالب از دفــاع مقــدس هشــت ســاله گرفتــه تــا دفــاع از حرمیــن در مقابلــه بــا 
جنایــت کاران داعــش، از مقابلــه بــا شــبهه ها و فتنه هــا گرفتــه تــا خنثی ســازی 
نســبی تهاجــم فرهنگــی و از اســتقامت در فشــار تحریم هــای اقتصــادی گرفتــه 
تــا...، همــه و همــه در پرتــو درس هــای ایــن مکتــب الهی ممکن شــد و انشــاءاهلل 
همیــن راه بــه ظهــور منتهــی می شــود و نهضــت ثــاراهلل بــه قیــام بقیــة اهلل ختــم 

می گــردد. 
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چکیده

َمَثــل امــام، َمَثــل کعبــه اســت، کــه مردم باید برای بهره منــدی از فیوضات و راهنمایی  
به ســوی ایشــان بروند نه آن که )منتظر باشــند تا( او به ســوی آن ها بیاید.

علــی بــن مهزیــار در تشــّرف بــه محضــر بقیــة اهللf وقتــی از نبــود راهنمــا ســخن 
می گویــد، حضــرت پاســخ می دهنــد: مشــکل شــما از نبــود راهنمــا نیســت، بلکــه 

از عــدم پذیــرش والیــت اجتماعــی اســت.
جهانــی؛  جامعــه  بایــد  این کــه  فهمیــد  می تــوان  روایــات  مجمــوع  از  آنچــه 
به خصــوص شــیعیان، شــرایط و آمادگی هــای الزم بــرای حضــور و حاکمیــت 
امــام زمــانf را فراهــم کننــد. یکــی از ایــن شــرایط، وفــای بــه عهــد جمعــی و 

بــه عبــارت دیگــر والیــت اجتماعــی می باشــد. 
البتــه در طــول ایــن مســیر، موانــع و مشــکالت بســیاری وجــود دارد و گاه موجب 
تزلــزِل ایمــاِن افــرادی خواهــد شــد کــه خــود را تســلیم محــض ولــّی امــر نکــرده 

باشــند، بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه وقایــع بعــد از جنــگ احــد اشــاره کــرد.
امیدواریــم پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، کــه شــیعه وارد مرحلــه  والیــت 
کالن  انــدازه   و  حــد  در  والیت محــوری  تمریــن  بــا  اســت،  شــده  اجتماعــی 
در  اســتقامت  و  اراده هــا  تجمیــع  و  تســلیم  بــاالی  درجــات  بــه  اجتماعــی، 
پرداخــت هزینه هــای آن برســیم تــا همیــن انقــالب زمینه   ســاز ظهــور حضــرت 

ولــی عصــرf باشــد.

»و آخر دعوانا أن الحمدهلل رّب العالمین«
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روضه

َدَتنا َوَمْوالَتنا ِاّنا  ُسوِل یا َسّیِ َة َعْ�خِ الّرَ ٍد یا ُقّرَ ُء یا ِبْنَت ُمَحّمَ
َ
ْهرّا

َ
یا فاِطَمَة الّز

ْمناِك َبْ�خَ َیَدْى حاجاِتنا یا  ْلنا ِبِك ِاَلی اهَّلِل َو َقّدَ ْهنا َو اْسَتْشَفْعنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ
َوجیَهًة ِعْنَد اهَّلِل ِاْشَفعی َلنا ِعْنَد اهَّلِل

اســماء می گویــد مــن دیــدم خانــم بلنــد شــده خانــه را جــارو می کنــد. خانمــی کــه ظــرف این 
چنــد روز در بســتر افتــاده بــود، دســت بــه دیــوار بلنــد می شــد و نمی توانســت تــکان بخــورد 

آب گــرم کــرد بــرای اســتحمام فرزندانش.
بچه ها را استحمام کرد، موهای زینبh را شانه می کرد.

 اســماء می گویــد مــن خیلــی خوشــحال شــدم کــه خانــم حضــرت زهــراh  بلند شــده، کارها 
را انجــام می دهــد. حــس کــردم بهتــر شــده اســت، گفتــم خانم بحمداهلل بهتر شــدید، دارید 
خــوب می شــوید. حضــرت زهــراh فرمــود: اســماء روز آخــر عمــرم اســت، می خواســتم 

خــودم کارهــای بچه هایــم را انجــام دهــم. 
شــب شــد بعــد از نمــاز مغــرب، )امــام صــادقg فرمــود: بعــد از مغــرب و قبــل از عشــاء 
مادرمان به شــهادت رســید( امام حســن و امام حســینc با امیرالمؤمنینg برای نماز 
بــه مســجد رفتــه بودنــد، حضــرت زهــراh زینبیــنc را بــه یکی از فامیل ها ســپرده بود که 
موقــع مــرگ مــادر حضــور نداشــته باشــند و مــرگ مــادر را نببیننــد. خانــه خلــوت بود، بعــد از 
نمــاز مغــرب حضــرت زهــراh رو کــرد بــه اســماء، فرمــود اســماء از اتــاق بیــرون بــرو و چنــد 
دقیقــه بعــد بیــا مــن را صــدا بــزن، اگــر جوابــت را نــدادم امیرالمؤمنیــن را خبــر کنیــد. اســماء 
می گویــد مــن از اتــاق خــارج شــدم، یــک لحظــه فکــر کنیــد شــما پشــت یک دری هســتید که 

حضــرت زهــراh لحظــات آخــر عمــرش اســت، یــک آدم بامعرفــت چــه می کشــد؟
 اســماء می گویــد مــن دل تــو دلــم نبــود، می گویــد بعــد از چنــد دقیقــه وقتــی داخــل آمــدم ، 
دیدم یک پارچه روی صورتش کشــیده، خانم را صدا زدم، خانم را تکان دادم، صدا زدم 

دختــر رســول خــدا، دختــر بهترین خلق خــدا، جواب نــداد.
اســماء می گویــد بــه ســر و صــورت کوبیــدم و گریــه کــردم بعــد از چنــد لحظــه صــدای امــام 

حســن و امــام حســینb را شــنیدم. 
ســریع رفتــم بیــرون کــه آن هــا یــک مرتبــه ایــن صحنــه را نبیننــد. وقتــی از اتــاق بیــرون 
رفتــم، گفتنــد اســماء حــال مادرمــان چطــور اســت؟ چیــزی نگفتــم، بــه ایــن بچه هــا چــه 
بگویــم؟ گفتــم مادرتــان اســتراحت میکنــد، امــام حســنg گفــت کــه اســماء مادرمــان 
 ایــن موقــع نمی خوابیــد. آمدنــد داخــل و مــادر را دیدنــد. صــدا زدنــد، می گویــد دیــدم امــام 
حســنg افتــاد روی ســینه حضــرت زهــراh، امــام حســینg خــودش را انداخــت روی 
َنــا اْبُنــِك 

َ
ــاْه أ َمّ

ُ
پاهــای حضــرت زهــراh و پاهــای مــادرش را می بوســید می گفــت: »َیــا أ

ِمیِني« مادر با من حرف بزن من حســینتم، گفتم آقازاده ها بروید بابایتان  َســْ�خُ َکِلّ اْلُ
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ــن  ــن اســت؛ وقتــی رســیدند درب مســجد، امیرالمؤمنی ــر روایــت ای ــد. تعبی را صــدا کنی
داخــل بــود، از همــان درب مســجد فریــاد زدنــد »یــا اَبَتــاه َماَتــْت ُاُمَنــا«، مادرمــان از 
 دنیــا رفــت. »َفَوَقــَع َعِلــٌيّ َعَلــی َوْجِهــِه« امیرالمؤمنیــن بــا صــورت افتــاد. هنــگام رحلــت 
پیغمبــرa، امیرالمؤمنیــن غــش نکــرده بــود، چــون یــک ســتونش هنــوز باقــی بــود، 
ــاد.  ــن افت ــه گاه هــم رفــت، امیرالمؤمنی ــن تکی ــی ای ــود، امــا وقت تکیه گاهــش زهــراh ب

ــا دفــن زهرایــش، شکســت، پیــر شــد.  ــرg ب حضــرت امی
راوی می گویــد بعــد از شــهادت حضــرت زهــراh، علــیg ســی و ســه ســاله بــود. وقتــی 

مــن او را دیــدم یــک مــوی ســیاه در ســر و صورتــش نبــود و ناگهــان پیــر شــد. 
 علی جان کنار زهرایت یک بار شکستی ولی حسینت در کربال دو بار شکست. 

یک مرتبه آن زمان که آمد نزدیک پیکر علی اکبرش، خودش را از اســب پایین انداخت، 
پایــش را در رکاب نگذاشــت پیــاده شــود، »َفَســَقَط ِمــَن الَفــَرس« امــام حســینg زمیــن 
خــورد ، پاهایــش تــوان نداشــت بلنــد شــود، روی زانوهایــش چنــد قدم جلــو آمد و بلند صدا 

ــدی علــی« بعــد هــم خــودش را روی علی اکبــرg انداخت. 
َ
ــدی علــی، َول

َ
زد »َول

دومیــن جایــی کــه امــام حســین علیg شکســت وقتــی بود که کنــار علقمه آمد بــرادرش 
را دیــد، آن بــرادری کــه او را تیربــاران کردنــد، چشــم ها تیــر خــورده، دســت ها قلــم شــده، 
 » در کربــال در جــای دیگــری ایــن تعبیــر را نــدارد کــه »بــاَن االنکســاُر ِفــی وجــِه اُلســ�خ

چهــره اش در هــم شکســت. 
عباس پاست  تــا  ســر  ز  حــق  عباسجمال  یکتاست  قسم  یکتائی  بــه 
محشر صــبــح  ــا  ت را  ــشــاق  ع ــب  عباسش ــهــاســت  دل روشـــن  چـــراغ 
اســت الــبــنــیــن  ام  زاده  ــه  چ ــر  عباساگـ ــت  ــراس زه ــادرش  مـ ولیکن 
والدت روز  از  ــه  ک ــد  ــ دان ــدا  عباسخـ میخواست  را  خویش  ــام  ام
ــردن ــار ک ــث ــر ای عباس بــشــوق دســت و س ــت  آراس را  خویش  طفلی  ز 
دوش بر  آب  مشک   ، دست  در  علم  عباس  سقاست  هم  و  ــردار  س هم  که 

را  وفـــا  و  عشق  و  غــیــرت  ــازم  ــن عباسب دریاست  لب  بر  عطشان  که 
است  شرمگین  کامان  تشنه  از  عباسهنوز  تنهاست  علقمه  در  ان  از 
الــحــوائــج بـــاب  بـــود  ــا  ــی دن در  ــه  عباسن عقباست  در  خلق  شفیع 
دوزخ خشم  هــای  شعله  از  بــاک  عباسچه  ماست  پناه  محشر  در  کــه 
آرند روی  محشر   به  چــون  دارنـــدشفیعان  ــراه  ــم ه او  دســـت  ــده  ــری ب

دعای مقام معظم رهبری



337

منابع

1. قرآن.
2. نهج البالغه.

 3.  اثبات الوصیة، مسعودى، علی بن حسین، انتشارات  انصاریان،  قم، سوم، 1384ش.  
4. اإلحتجــاج، طبرســی، احمــد بــن علــی ، مصحــح: خرســان، محمــد باقــر، نشــر مرتضــی،  مشــهد، 

اول، 1403ق .
5. احقــاق الحــق و إزهــاق الباطــل، شوشــتری، نــوراهلل بــن شــریف الدیــن، انتشــارات کتاب خانــه آیت 

اهلل مرعشــی نجفی، قم، اول، 1409ق.
6. احیاء العلوم الدین، غزالی شافعی، محمد بن محمد، دار الندوة الجدیدة، بیروت.

7. اإلختصــاص ، مفیــد، محمــد بــن محمــد بــن نعمــان ، مصحــح: غفــارى، علــی اکبــر و محرمــی 
زرنــدى، محمــود، کنگــره جهانــی هــزاره شــیخ مفیــد، قــم، اول، 1413ق. 

8. ارشــاد القلــوب إلــی الصــواب، دیلمــی، حســن بــن محمــد، دار الشــریف الرضــی، قــم، اول، 
1412ق. 

9. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر جزری، علی بن محمد، دار الفکر، بیروت، 1409ق. 
10. إعالم الورى، طبرسی، فضل بن حسن، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، سوم، 1390ق. 

11. اإلقبــال باألعمــال الحســنة فیمــا یعمــل مــّرة فــی الســنة، ابــن طــاووس، رضــی الدیــن ســید علــی بــن 
موســی، دار الکتــب اإلســالمیه، تهــران، اول، 1390ق.

12. إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائبf، یزدی حائری، علی، مصحح: عاشــور، علی، مؤّسســة 11. 
األعلمی للمطبوعات، بیروت، اول، 1422ق.

13. امــارة الوالیــه )نشــانه های والیــت(، هاشــمی، مرتضــی و زنــد کرمانــی، محمــد باقــر، انتشــارات 
حجــت، قــم، اول، 1379ش.

14. األمالی، ابن بابویه قمی )شیخ صدوق(، محمد بن عىل ، انتشارات کتابچی، تهران، ششم، 1۳7۶ش.



دوران حیـــــرت

338

15. األمالی، طوسی، محمد بن حسن ، دار الثقافة، قم، اول، 1414ق.
16. امدادهــای غیبــی در زندگــی بشــر، مطهــری، مرتضــی، انتشــارات صــدرا، تهــران، ســی و هفتــم، 

1374ش.
17. آشــنای بــا قــرآن )تفســیر ســوره حمــد(، مطهــری، مرتضــی، انتشــارات صــدرا، تهــران، شــانزدهم، 

1381ش.
18. بحــار األنــوار، مجلســی، محمــد باقــر بــن محمــد تقــی، دار إحیــاء التــراث العربــی،  بیــروت ، 

1403ق.  دوم، 
19. البرهان فی تفســیر القرآن، حســینی بحرانی، ســید هاشــم بن ســلیمان، ، قم، دوم، دار الکتب 

العلمیة، 1393ق.
20. بشــارة المصطفــی لشــیعة المرتضــی، طبــری آملــی، عمــاد الدیــن محمــد بــن علــی، مکتبــة 

اول، 1384ق. اشــرف،  نجــف  الحیدریــة، 
21. بصائــر الدرجــات، صفــار، محمــد بــن حســن ، مصحــح: کوچــه باغــی، محســن بــن عباس علــی ، 

انتشــارات کتاب خانــه آیــة اهلل مرعشــی نجفــی ، قــم، دوم، 1404ق. 
22. تحــف العقــول،  ابــن شــعبه حّرانــی، حســن بــن علــی ، مصحــح: غفــارى، علــی اکبــر، دفتــر 

انتشــارات اســالمی، قــم، دوم، 1363ش. 
23. تعلیــم و تربیــت در اســالم، مطهــری، مرتضــی، انتشــارات صــدرا، تهــران، بیســت و ســوم، 

1373ش.
24. تفســیر نمونــه، مــکارم شــیرازی، ناصــر و جمعــی از نویســندگان، دار الکتــب اإلســالمیه، 

تهــران، چهــل و یکــم، 1389ش.
25. تفســیر نــور الثقلیــن، عروســی حویــزی، عبــد علــی بــن جمعــة، مصحــح: رســولی محالتــی، هاشــم ، 

انتشــارات اســماعیلیان، قــم، چهــارم، 1415ق.
26. تفســیر الصافــی، فیــض کاشــانی، محمــد محســن بــن شــاه مرتضــی ، تحقیــق: اعلمــی، حســین، 

انتشــارات الصــدر، تهــران، دوم، 1415ق. 
27. تفســیر العّیاشــی، عیاشــی، محمــد بــن مســعود، مصحــح: رســولی محالتــی، هاشــم ، المطبعــة 

العلمیــة، تهــران، اول، 1380ق. 
28. تفسیر روح البیان، حقی بروسوى، اسماعیل، دارالفکر، بیروت.

29. تفسیر قمی، قمی، علی بن ابراهیم، دار الکتاب، قم، چهارم، 1367ش. 
30. تنبیــه الغافلیــن و تذکــرة العارفیــن، کاشــانی، فتــح اهلل بــن شــکر اهلل، انتشــارات مصطفــی، قــم، 

اول، 1388ش.
ــن الحســن ، مصحــح: خرســان، حســن الموســوى،  دار  ــكام، طوســی، محمــد ب ــب األح 31. تهذی

الکتــب اإلســالمیه ، تهــران ، چهــارم، 1407ق. 



339

منابع

32. جامــع احادیــث الشــیعة فــی احــكام الشــریعة، طباطبایــی بروجــردی، ســید حســین، انتشــارات 
فرهنــگ ســبز، تهــران، 1429ق.

33. جامــع األخبــار )معــارج الیقیــن فــی أصــول الّدیــن(، شــعیری ســبزواری، محمــد بــن محمــد، 
مؤسســة آل البیــتb إلحیــاء التــراث، قــم، اول، 1414ق.

34. الحــق المبیــن فــی معرفــه المعصومیــنb، کورانــی، علــی، دار الهــدی، قــم، اول، 1381ش.
خبرگــزاری تســنیم.

35. الخرائــج والجرائــح  ، قطــب الدیــن راونــدى، ســعید بن هبة اهلل، مؤسســه امام مهــدىf  قم، 
اول، 1409ق. 

36. الخصــال،  ابــن بابویــه )شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، مصحــح: غفــارى، علــی اکبــر، دفتــر 
انتشــارات اســالمی، قــم، اول،  1362ش .

37. دعائــم اإلســالم، ابــن حیــون، نعمــان بــن محمــد ، مؤسســة آل البیــتb إلحیــاء التــراث، 
قــم، دوم، 1385ق. 

 f38. دعــوات الراونــدی، الراونــدی، قطــب الدیــن ســعید بــن هبــة اهلل، مؤّسســة اإلمــام المهــدی
، اول، قــم، 1407ق.

39. دالئــل اإلمامــة، طبــرى آملــی، محمــد بــن جریــر بــن رســتم، انتشــارات  بعثــت ، قــم، اول، 
1413ق.

40. روح مجــرد، حســینی طهرانــی، ســید محمــد حســین، انتشــارات عالمــه طباطبایــی، مشــهد، 
ششــم، 1382ش.

کامــل،  ســلیمان،   ،)fالمهــدی القائــم  ظــل  فــی  الخــالص  یــوم  )ترجمــه  رهایــی  روزگار   .41
1394ش. تهــران،اول،  اإلحســان،  قدیــم  انتشــارات  اکبــر،  علــی  مترجم:مهدی پــور، 

42. روزنامه دنیای اقتصاد
43. روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن، فّتــال نیشــابورى، محمــد بــن احمــد، انتشــارات رضــی، 

قــم، اول، 1۳75ش.  
44. زاد المعــاد )مفتــاح الجنــان(، مجلســی، محمــد باقــر بــن محمــد تقــی،  موسســة األعلمــی 

1423ق. اول،  بیــروت،  للمطبوعــات ، 
45. شــرح نهــج البالغــة، ابــن أبــی الحدیــد، عبــد الحمیــد بــن هبــة اهلل، مصحــح: ابراهیــم، محمد 

ابوالفضــل ، کتاب خانــه آیــة اهلل المرعشــی النجفــی، قــم، اول، 1404ق.  
46. شــفاء الصــدور فــی شــرح زیــارة العاشــور، تهرانــی، ابوالفضــل بن ابوالقاســم، انتشــارات مرتضوی، 

تهــران، اول، 1376ش.
47. الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم ، عاملی نباطی، علی بن محمد، مصحح: رمضان، میخائیل،  

المکتبة الحیدریة، نجف اشرف، اول، 1384ق.



دوران حیـــــرت

340

48. علــل الشــرائع ، ابــن بابویــه )شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، انتشــارات داورى، قــم، اول، 
1385ش.

49. عوالــم العلــوم و المعــارف واألحــوال مــن اآلیــات و األخبــار و األقــوال، بحرانــی اصفهانــی، عبــد اهلل بــن نــور 
اهلل، مؤسســة اإلمــام المهــدىf، قــم، دوم، 1382ش.

50. عیــون أخبــار الرضــاg، ابــن بابویه)شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، مصحــح: الجــوردى، 
مهــدى ، نشــر جهــان، تهــران ، اول، 1378ق. 

51. الغیبــة، طوســی )شــیخ الطائفــة(، أبــی جعفــر محمــد بــن حســن، نشــر مؤسســه معــارف 
قــم، اول، 1411ق. اســالمی، 

52. الغیبــة، نعمانــی، محمــد بــن ابراهیــم، تحقیق: غفاری، علی اکبر، نشــر کتاب خانــه صدوق، 
تهران، اول، 1397ق.

ــر، تهــران،  53. فاطمــة الزهــراء بهجــة قلــب المصطفــی، رحمانــی همدانــی، احمــد، انتشــارات منی
چهــارم، 1388ش.

54. فتــح البــاری، ابــن حجــر عســقالنی بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، دار إحیــاء التــراث العربــی، 
 بیــروت ، ســوم، 1405ق. 

55. الفتن، خزائی مروزی، نعیم بن حماد، دار الفکر، بیروت، اول، 1414ق.
56. الكافــی، کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، مصحــح: غفــارى، علــی اکبــر و آخونــدى، محمــد، دار 

الکتــب اإلســالمیة، تهران ، چهــارم، 1407ق.  
57. کشــف الغّمــة فــی معرفــة األئمــة، اربلــی، علــی بــن عیســی، تحقیــق: رســولی محالتــی، رســول، 

انتشــارات بنــی هاشــمی، تبریــز، اول، 1381ق.
58. کامــل الزیــارات ، ابــن قولویــه، جعفــر بــن محمــد، مصحــح: عالمــه امینــی، عبــد الحســین،  دار 

المرتضویــة، نجــف اشــرف، اول، 1356ش. 
59. کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ابــن بابویــه )شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، مصحــح: غفــارى، 

علــی اکبــر، دار الکتــب اإلســالمیه ، تهــران، دوم، 1395ق. 
60. اللهــوف علــی قتلــی الطفــوف، ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، مترجــم: فهــرى زنجانــی، احمد، 

نشــر جهــان ، تهــران، اول، 1348ش. 
61. مجمــع النوریــن، مرنــدی نجفــی، ابــو الحســن بــن محمــد، انتشــارات آل عبــا، قــم، اول، 

1381ش.
62. مجموعــة وّرام  )تنبیــه الخواطــر و نزهــة النواظــر(، وّرام بــن أبــی فــراس، مســعود بــن عیســی ، نشــر 

مکتبــة الفقیــه، قــم، اول، 1404ق.  
63. المحاســن، برقــی، احمــد بــن محمــد بــن خالــد، مصحــح: محــدث، جــالل الدیــن ، دار 

الکتــب اإلســالمیة، قــم، دوم، 1371ق. 



341

منابع

 محســن بــن مرتضــی، نشــر 
ّ

64. المحّجــة البیضــاء فــی تهذیــب االحیــاء، تألیــف: فیــض کاشــانی، مــال
جامعــه مدرســین قــم، دوم، 1383ق.

65. المــزار الکبیــر،  مشــهدى، محمــد بــن جعفــر، مصحــح: قیومــی اصفهانــی، جــواد، دفتــر 
اول، 1419ق.   قــم،  اســالمی،  انتشــارات 

66. مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، محــدث نــورى طبرســی، حســین بــن محمــد تقــی، 
ــراث، قــم، اول، 1408ق. ــاء الت مؤسســه آل البیــتb إلحی

67. مســند احمــد، شــیبانی، احمــد بــن محمــد، تحقیــق: الدرویــش، عبــد اهلل محمــد، دار الفکــر، 
بیــروت، دوم، 1414ق.

68. مشكاة األنوار، غزالی، حامد محمد بن محمد، نشر مطبعة الصدق، مصر، 1322ق.
69. مصبــاح الشــریعة، منســوب بــه امــام جعفــر صــادقg، مؤّسســة األعلمــی للمطبوعــات، 

اول، 1400ق. بیــروت، 
70. مصبــاح الکفعمــی )الجّنــة الواقیــة والجّنــة الباقیــة(، کفعمــی، ابراهیــم بــن علــی، مؤسســة 

األعلمــی للمطبوعــات، بیــروت، اول، 1403ق.
61. مصباح المتهّجد، طوسی، محمد بن الحسن ،  مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، اول، 1411ق. 

72. مطلــع األنــوار، حســینی طهرانــی، ســید محمــد حســین، انتشــارات مکتــب وحــی، قــم، اول، 
1389ش

73. معانــی األخبــار، ابــن بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، تحقیــق: غفــارى، 
ــم ، دوم، 1403ق.  ــر انتشــارات اســالمی، ق ــر، دفت ــی اکب عل

74. المعجــم األوســط، طبرانــی لخمــی شــامی، ســلیمان بــن احمــد، تحقیــق: طــارق بن عــوض اهلل 
و عبــد المحســن بــن ابراهیم الحســینی، دار الحرمیــن، قاهــره، اول، 1415ق.

75. معجــم رجــال الحدیــث و تفصیــل طبقــات الــرواة، موســوی خوئــی، ســید ابوالقاســم، دار الزهــراء، 
بیــروت، ســوم، 1403ق.

76. مكاتیــب األئمــةg، احمــدى میانجــی، علــی ، مصحــح: فرجــی، مجتبــی ، دار الحدیث ، قم، 
اول، 1426ق.

77. المالحــم و الفتــن )فتنــه و آشــوب هاى آخــر الزمــان(،  ابــن طــاووس، علــی بــن موســی ، مترجــم: نجفــی، 
محمــد جــواد، دار الکتــب اإلســالمیه، تهــران، اول، .

78. مــن ال یحضــره الفقیــه، ابــن بابویــه )شــیخ صــدوق(، محمــد بــن علــی ، مصحــح: غفــارى، علی 
اکبــر، دفتــر انتشــارات اســالمی، قــم ، دوم، 1413ق. 

79. مناقــب آل أبــی طالــبg، ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی، محمــد بــن علــی ، انتشــارات عالمــه، 
 قــم، اول، 1379ق. 

80. منتخــب األثــر فــی اإلمــام الثانــی عشــر، صافــی گلپایگانــی، لطــف اهلل، انتشــارات مؤلــف، قــم، 



دوران حیـــــرت

342

اول، 1422ق.
81. منهــاج البراعــة فــی شــرح نهــج البالغــة، خوئــی، میــرزا حبیــب اهلل، مصحــح: میانجــی، ابراهیــم ، 

مکتبــة اإلســالمیة، تهــران، اول، 1400ق. 
و  انتشــارات  اهلل،  شــکر  بــن  اهلل  فتــح  کاشــانی،  المخالفیــن،  الــزام  فــی  الصادقیــن  منهــج   .82

1351ش. اول،  تهــران،  علمــی،  کتاب فروشــی 
83. موســوعة اإلمــام المهــدیf، صــدر، ســید محمــد صــادق، انتشــارات آســیانا، قــم، اول، 

1384ش.
84. مهــج الدعــوات و منهــج العبــادات ، ابــن طــاووس، علی بن موســی ، مصحح: کرمانی، ابوطالب 

و محرر، محمد حســن ، دار الذخائر، قم، اول، 1411ق.
85. میزان الحكمة، محمدی ری شهری، محمد، دار الحدیث، قم، اول، 1384ش.

86. المیــزان فــی تفســیر القــرآن، طباطبایــی، ســید محمــد حســین، دفتــر انتشــارات اســالمی، قــم، 
پنجــم، 1417ق.

87. نهــج البالغــة )صبحــی صالــح(، شــریف الرضــی، محمــد بــن حســین ، انتشــارات هجــرت ، قــم ، 
اول، 1414ق.

88. نهــج الفصاحــة )مجموعــه کلمــات قصــار رســول اکــرمa(، پاینــده، ابوالقاســم، انتشــارات دنیــای 
دانــش، تهــران، چهــارم،1382ش.

89. وســائل الشــیعة، حــّر عاملــی، محمــد بــن حســن ،  مؤسســة آل البیتbإلحیــاء التــراث، قــم، 
اول، 1409ق.



343

منابع

 

َثَنــا  َحّدَ َقــاَل  َعْنــُه  اهَّلُل  َرِضــَی  ِل  َتــَوّکِ امْلُ ْبــِن  ُموَســی  ْبــُن  ــُد  ُمَحّمَ َثَنــا  َحّدَ

َثَنــا  َحّدَ َقــاَل  یــَد  َیِز ْبــِن  َیْعُقــوَب  َعــْن  ْمَیــِرّیُ  اْلِ َجْعَفــٍر  ْبــُن  اهَّلِل  َعْبــُد 

ــْن َســِدیٍر  ــاِج َع ّجَ ــِن اْلَ ــِن ْب ْحَم ــِد الّرَ ــْن َعْب ــاٍل َع ــِن َفّضَ ــّیِ ْب ــُن َعِل َســُن ْب اْلَ

ــاَل: ِهb َق ــّدِ ــْن َج ــِه َع ــْن َاِبی ــٍد َع ــِن ُمَحّمَ ــِر ْب ــاِدِق َجْعَف ــِن الّصَ ــّیِ َع ْیَرِف  الّصَ

َهــِذِه  ِاّنَ  ــُد...  ُمَحّمَ َیــا  َفَقــاَل  َجْبَرِئیــُل  َاَتاِنــی   :aَرُســوُل اهَّلل َقــاَل   
ــُد َیُقــوُل  ــا ُمَحّمَ ــاَل َی ــِة َق

َ
ّن ــَن اْلجَ ــَک ِم  ِاَلْی

َ
 َو َجــّل

َ
ــّز اَحــٌة َاْهَداَهــا اهَّلُل َع

َ
ُتّف

ِمْنــُه  َفَفِزْعــُت  ُنــورًا َســاِطعًا  َفَرَاْیــُت  َفَفَلْقُتَهــا   َجَاُلــُه ُکْلَهــا 
َ

اهَّلُل َجــّل
ــوَر 

ُ
ــَک الّن ــْف َفــِاّنَ َذِل ــْاُکُل ُکْلَهــا َو اَل َتخَ ــَک اَل َت ــُد َمــا َل ــا ُمَحّمَ َفَقــاَل َی

ْرِض َفاِطَمــُة ُقْلــُت َحِبیِبــی َجْبَرِئیــُل  ــَماِء َو ِهــَی ِفــی ااْلَ ْنُصــوَرُة ِفــی الّسَ امْلَ
َیْت  ْرِض َفاِطَمــَة َقــاَل ُســّمِ ْنُصــوَرَة َو ِفــی ااْلَ ــَماِء امْلَ َیْت ِفــی الّسَ َو ِلــَم ُســّمِ
ــَماِء  ــاِر َو ِهــَی ِفــی الّسَ

َ
َهــا َفَطَمــْت  ِشــیَعَتَها ِمــَن الّن

َ
ّن ْرِض َفاِطَمــَة اِلَ ِفــی ااْلَ

ْؤِمُنــوَن ِبَنْصــِر  ( }َيْوَمِئــٍذ َیْفــَرُح امْلُ
َ

 َو َجــّل
َ

ْنُصــوَرُة َو َذِلــَک َقــْوُل اهَّلِل  )َعــّز امْلَ
ــا یَه ــَة مِلُِحّبِ ــی َنْصــَر َفاِطَم ــْن َیشــاُء{ َیْعِن اهَّلِل َیْنُصــُر َم

 شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی االخبار، صفحه396-7 
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