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 ای به فضائل ماه مهمانی خدااشاره

ضان لودوا تکون سنه؛ اگر مردم س ما فی رملو علم النا»د نازنین رسول خدا )ص( فرمودند: در روایتی وجو

ان شاءاهلل خدا  «تمام سال ماه رمضان بود. ای کاش آرزو می کردند که ،دانستند چه خیر و برکتی در رمضان استمی

ه را ببریم. اسبابی به ما توفیق دهد که بتوانیم بفهمیم و بعد هم عزم و همت دهد که بتوانیم از برکات این ماه کمال بهر

و سببی شود که  حجت بن الحسن ارواحنا له الفدا موالیمان راهم شود که ما تربیت و آماده شویم برای خدمت بهف

 .نزدیکتر شویم ،مان هستینظر آقا موردولو یک قدم به آنچه 

 اصلی طرح مسأله

کرده  که از حدّ یک سوال عبور توان گفتمیمطرح بوده و چه بسا  مؤمنان تاریخ برای ییک سؤالی که همیشه 

همیشه با بال و گرفتاری  مؤمنینچرا » ایمانی شده، این است که یادی اجتماعی در جامعهمعضل اعتق یک به لمبدّ و

 این ها برایشانانسان یهمه صرفاً سؤال مؤمنان نباشد وبلکه چه بسا این سؤال،  «و هستند؟ و مصیبت درگیر بوده

ا دست و پنجه نرم هگرفتاریگونه رقم خورده که این همه با مشکالت و  این حیات بشررا چ مطرح باشد کهسؤال 

 و مدعی شد که این مسأله صرفاً یک سوال همگانی نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت را هم این. بلکه فراتر از کندمی

 شانمهمترین دغدغه ،تی مؤمنینها و حیا غیر از این است که عموم انساناست. آعموم انسان ها  یمهمترین دغدغه
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ند؟ آیا عموم رفاه و خوشبختی برس از ن است که چطور زندگی کنند و چطور رفتار کنند که به باالترین حد ممکنای

آیا غیر  کمی در مورد این مسأله تأمل کنیم!نیست؟  منظوردهند برای این مردم دنیا انجام می یهایی که عمدهفعالیت

هدف است که رفاه  به این ،هر کاری که عموم مردم دنیا در طول زندگی شبانه روز انجام می دهنداز این است که 

 ،هر چقدر که دارند بهره ببرند؟ از خوشی و راحتی بیشتری بیشتری داشته باشند؟ خوشبختی بیشتری داشته باشند؟

اصال  ها و مشکالتشان کمتر شود، بلکهریفتاری ها و مشکالت آنها کمتر شود؟ نه تنها گرفتاگر بدهند؟آن را افزایش 

 کنند که آن را برطرف کنند؟، تالش میآیدگرفتاری و مشکل پیش نیاید؟ و اگر پیش می

 چرا این همه گرفتاری؟!

نیز همین است. همیشه مؤمنین  یحتی عموماً بزرگترین دغدغه مردم دنیا همین است؛ یدغدغه عموماً بزرگترین

نطور آفریده که بشر اینقدر خدا چرا هستی را ای که انسان چرا اینقدر گرفتار است؟ طرح بودهاین سؤال برای بشر م

 ؛ هرتر هستجدیمؤمنین  موردو به طور خاص در مسلمانان ؟ این مسأله مخصوصاً در مورد اش تلخ استزندگی

ر کدام از اند. هکرده وصلبه او با یک سنجاقی، مصیبت و گرفتاری را  گویا ،شما مسلمان و مؤمنی ببینید ی عالمجاک

افغانستان یک طور، پاکستان یک  به شکلی گرفتار مشکل و بال و مصیبت است. کنید،کشورهای اسالمی را نگاه می

 گرفتاری و مشکالت ،، اروپا، آمریکا؛ هر جا مسلمان هستلبنان، کشورهای خلیج فارس، ایرانسوریه،  طور، میانمار،

لکت آنها بیداد تروریسم و قتل و غارت در مم ؛ یا گرفتار عدم امنیت هستند وار فقر هستندبا او هست. یا گرفت هم

ی ههمیا گرفتار حاکمان مستبدی هستند که اجازه پیاده کردن شعائر دینی را به آنها نمی دهند و یا گرفتار  می کند؛

و مصیبت هم به همان  تر می شود، گرفتاریو خاص هر چقدر محدودتر ایمان یدائرههستند.  این مصائب با هم

و یمن  سوریه را مالحظه بفرمائید؛ بحرین راق را ببینید؛دتاً گرفتارترند. عشود. شیعیان از مسلمانان عممیزان بیشتر می

 . شود را ببینیدما می که با مملکت ای. دشمنیببینید ـ که به نحوی شیعه هستند را ـ

 عدم اختصاص مصائب به مؤمنین و مسلمین

ا ه، گرفتاریکنندآنچه که عموم فکر می برخالف ای را همین جا متذکر بشویم و آن اینکهشایسته هست که نکته

 ،مطرح می شود که چرا هر کس اهل ایمان است گونهاینی مورد بحث ما خیلی وقتها مسألهمختص مؤمنین نیست. 

 شان در رفاه و آسایش و بدون گرفتاری استزندگی ،دانیمو مشرک میچرا کسانی که ما اونها رو کافر  ؟گرفتار است

اری هم رفیق شود، گرفتاینگونه هست که هر کس بخواهد با خدا  در ممالک آنها گل و بلبل است؟ چراچیز  همه و

اسالمی  هست. همه کشورهای سوال مطرحدر تمام کشورهای اسالمی عمدتاً این آید؟ با رفاقت خدا به دنبال می

وجود دارد و نسبت به آمریکا  اروپا این دیدگاه به نحوی در خود . حتینسبت به دنیای غرب چنین دیدگاهی دارند

 موعود در روی زمین است.بهشت  که آمریکا کنندفکر می هابسیاری از اروپائی

در بُعد اقتصادی بعضاً  حتی ؛هایی دارندیز برای خودشان مشکالت و گرفتاریآنها ن در حالی که اینطور نیست.

 آمریکا مگر به عنوان مثال. کنندپنجه نرم میبزرگی دست و  مشکالت اقتصادیمردم با  در قدرتمندترین کشورها
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دوم بزرگترین اقتصاد دنیا نبوده؟! اما همین بزرگترین و  مگر بعد از جنگ جهانی نیست؟!بزرگترین اقتصاد دنیا 

میالدی  70دهه  19؛ یکی قرن را تجربه کرده استوحشتناکی  اقتصادی دل دوبار رکوحداق قدرتمندترین اقتصاد دنیا،

این کشور به نان شب محتاج مردم  چنان رکود وحشتناکی گریبانگیر اقتصاد آمریکا شد که عمومسال  7 - 6به مدت 

در آمریکا حاکم بود. در دوران سال رکورد اقتصادی  17یا  16 به قریبقرن بیستم که  40 و 30بودند. یکی هم دهه 

ن رو به عنوان یک رکود اقتصادی خود این آقایان ای که البته اوباما هم آمریکا یک بحران اقتصادی عظیم را تجربه کرد

و تقریباً  به اروپا هم سرایت کرد از آمریکاکنند. اما به هر حال بحرانی رخ داد و بعد از مدتی این بحران نمیقبول 

  .در بر گرفتتمام اروپا رو 

خواب قریب به یک ششم جمعیت آمریکا کارتونخواب دارد. میلیون نفر کارتون 50حداقل نزدیک به  آمریکا

 توان تهیه یک وعده غذای گرم ی سرشان ندارند؛یک سقفی باال که یعنیخواب کارتون بلکه ،ط فقرهستند؛ نه زیر خ

ها و ته مانده غذای خودشان را از توی آشغال غذایو یا  خیریهها و یا مراکز روند پانسیونیا می ؛را ندارند در روز

 5/12یا  12حدود  حساب کنیم، میلیونی ایران 75اساس جمعیت  بر بخواهیم یک ششم راکنند. اگر تهیه میدیگران 

 آمار عجیب و غریب و وحشتناکی است. شود کهمی میلیون نفر

اخیر همین بحران اخیر آمریکا به اروپا هم سرایت کرد و در همین دو سه سال  است. هم به همین نحودر اروپا 

 ترینو باثبات ترینکه بزرگ ـ حتی آلمانعمومی در ایتالیا و انگلیس و اسپانیا و ... و  های ریاضتی و تظاهراتطرح

ها را آتش ها و ماشینختند و مغازهها ریدنیا هست ـ رخ داد و مردم به خیاباناقتصاد برتر  5 – 4و جزء  اقتصاد اروپا

ی مردمی است و چندین ماه هست که شاهد اعتراضات بسیار گسترده زدند و ... و در حال حاضر هم که فرانسه

 .بخش اصلی مطالبات آنها اقتصادی است

مثالً  رق ما وفدانید غربی هم مثل ما گرفتار مشکالت و بالیا هستند، اما می یاصطالح پیشرفتهفلذا کشورهای به 

ما خیلی  در بال و مصیبتتحمل مان خیلی بیشتر است، ظرفیت چیست؟ این است که ما ظرفیتآلمان  کشوری مثل

نها آ یجامعه ،دچار شوند بهش های ما را آنهایک دهم گرفتاری بیشتر است. مخصوصاً شیعه این طوری است. اگر

که االن در کشور  د و بیکاریعنوان مثال این مشکل رکو به .شودمواجه میحیاتشان با مشکل جدی  شود.مختل می

آمار درصد به  25 هبینی به یک بار، شما میاتفاق بیفتد به همین شدت آمریکا یاگر در جامعه ما حاکم است،

بخش هزار دالر،  30اگر بشود  ،درآمد داردهزار دالر  50در آمریکا سالی شود. مثال کسی که ها اضافه میخودکشی

شوند. اما در کشور انی و اجتماعی عجیب و غریب میزیادی از شاغلین خودکشی می کنند و یا گرفتار مشکالت رو

. شغل ندارند ،اندرزندان هم که به سن اشتغال رسیدهاز ف شغل ندارد؛ چند نفرپدر خانواده  ما بعضاً در یک خانواده

 یآید. ولی در جامعهل در زندگی معیشتی آنها پیش نمیلکن اختال ؛کشندمی همه هم با هم زندگی می کنند؛ سختی

تا مبادا فرد اخراج  شود، با مقدماتی این کار انجام میکسی را از کار اخراج کنندخواستند آمریکا اینگونه نیست. اگر 

 یک اصال عام کند.کار شدن قتلاثر فشار روانی ناشی از بی ای را دررود خودکشی کند یا اسلحه بردارد و عدهشده ب

متخصص دارند برای اخراج کردن و اینکه چطور این مسأله را با کسی که قرار هست اخراج بشود، در میان عده 
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اینها  1پردازد.ی آمریکا میبگذارند و فیلمی هم به همین مضمون در هالیوود تولید شده که به این معضل در جامعه

ی تحمل عمومی در برابر آنچه که رفاه مادی آستانه کم است. در برابر مشکالت آنهاکه تحمل است  برای این همه

 کند، کم است.را با خطر مواجه می

ه منحصر به مشکالت اقتصادی هم نیست. مشکالت ها و کشورهای به ظاهر مرفّعالوه بر این، مشکالت ملت

امنیت عمومی، امنیت جنسی، امنیت مالی و اقتصادی، وضعیت  کند.امنیتی در دنیای غرب و خصوصاً آمریکا بیداد می

 امنیت حریم خصوصی و ... در آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی بسیار بغرنج است.

ای با پزشکی که به اصطالح خودش شخصیتی محقق و اهل پژوهش بود و سمتی مدیریتی در زمانی در جلسه

هایش گفت که حاج آقا در ایران عدم امنیت جنسی حد مدیر کلی استان هم داشت، صحبتی داشتم. در خالل صحبت

ها برای ایشون مورد ماشین 20یقه شاید دق 5در عرض  ،خیابون بایستهکنار  اگر یک خانمیدر کشور ما کند. میبیداد 

؛ اما در دنیای غرب از این خبرها نیست. چشم و دل  گویند و ...زنند، متلک میمزاحمت ایجاد می کنند؛ بوق می

 کنه.مردم سیره و کسی به کسی تعرض نمی

 زنید.من به ایشون گفتم: آیا حرف شما پژوهیده هست؟ از سر بررسی همچین حرفی می

 خواد، اظهرٌ من الشمس است. وجدانی است.داد: حاج آقا بررسی نمیجواب 

بنده نیم ساعت وقت گذاشتم در اینترنت و برخی آمار در مورد میزان تعرضاتی که در محاکم قضائی اروپا و 

آمریکا ثبت شده رو برایش جمع کردم و در یک فایل ورد ریختم و بهش دادم تا حساب کار دستش بیاید. مملکت 

ترین کشورهای دنیاست. من آمار به روز رو ندارم. اما قابل دسترسی هست و ایران و بزهاز این جهت یکی از کم ما

 اند.ها بودهعموم کشورهای اسالمی در خصوص امنیت جنسی همیشه جزء اولین

که در تبلیغات ی توهمات و تخیالت خودمان یا آنچه بر پایهطور هست و ما همین دیگر هم بسیاری از مسائلدر 

 است.ما بسیار متفاوت خیالی و ظنون  های، معموالً با برداشتزنیم و واقعیتشود حرف میمختلف به ما القاء می

گرفتارتر  در برخی جهات ایمانی جوامع ممکن است که پذیریممیاگرچه ؛ عمومی است ابتالئات و مشکالتپس 

  .باشند

 الهی و حکمت و عدل و قدرت بشری با رحمت هایچگونگی جمع میان مشکالت و گرفتاری

کرده غموض و پیچیدگی بیشتری نسبت به مؤمنین دچار ی مورد بحث ما را مسألهعاملی که  ، آناز طرف دیگر

این همه در آیات و روایات از  و لطف الهی است؛ ، رحمتکندی اعتقادی ـ کالمی میو آن را مبدّل به یک شبهه

این آیات و روایات با واقعیت خارجی که در آن بشر با انواع و اقسام  زده شده، چطور دم رحمت و عنایت الهی

 اند؟و مصائب دست به گریبان است قابل جمع مشکالت

                                                      
اخراج  اشحرفهکه  که در این فیلم بازیگر نقش اول فردی است« جرج کلونی»( ـ با بازی (Up In The Air: یسیبه انگلـ  «پا در هوا» ای «باال در آسمان»فیلم  -1

مردم را  ؛نروند زن و بچه خود را بکشند ؛نکنند یخودکش نهایمطرح کند که ا نهایبحث اخراج را به ا نیچه طور ا است؛ تخصصش این است کهکردن آدم ها 

  بکشند.
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سوره دارد که  114قرآن  تأکید فرموده؟! و لطفش به بندگان روی رحمت اشخداوند در کتاب آسمانیچه قدر 

بعضی از  آغاز شده« بسمله»هم که بدون  برائت یسوره .شروع می شود «بسم اهلل الرحمن الرحیم»ها با نتای آ 113

ی انفال و روایت هم داریم که ادامه سوره 2نظرشان این است که اصال سوره مستقلی نیست علماء علوم قرآن و تفسیر

و  خداوند است رحمت گسترده و عام بیانگر هم د کهنشوشروع می« بسمله»همه با سوره  113 در هر حال 3است.

اش فصل از کتاب آسمانییعنی خداوند در آغاز هر  ؛شودالهی که شامل مؤمنین می هم رحمت با ثبات و پایدار

  شود.مخاطبین را به رحمانیت و رحیمیت خودش متذکر می

السالم خداوند خطاب به حضرت داوود علیه آمده است که قدسی یدر حدیثدر احادیث هم همین گونه است؛ 

 :فرمایددرباره شوق انتظارش به بازگشت خطاکاران و دورشدگان از درگاهش می

 وَ  یا داودُ، لَو یَعلَمُ المُدبِرونَ عَنّی کَیفَ انتِظاری لَهُم وَرِفقی بهم و شَوقی اِلَی تَرکِ مَعاصیهِم لَماتُوا شَوقاً اِلیَّ»

انتظار آنان  گونهکه چ می دانستند اند،شده روی گرداندتَقطَّعَت أوصالُهُم مِن مَحَبَّتی؛ ای داوود، اگر کسانی که از من 

مردند و از شدت محبت کنم و مشتاق خودداری آنان از گناهان هستم، از شدت شوق میکشم و با آنها مدارا میرا می

 4«.به من بندبند وجودشان از هم می گسست

 :السالم آمده است که فرموددر روایتی از امام باقر علیهیا 

 أشدُّ فَرحَاً بِتَوبَهِ عَبدِهِ انّ اهلل تَعالَی أشَدُّ فَرحَاً بِتَوبَهِ عَبدِهِ مِن رَجُل أضَلَّ رَاحِلَتَهُ وَزادَهُ فِی لَیلَهٍ ظَلمَاءَ فَوَجَدَهَا فَاهللُ»

اش بیشتر است از کسی که در شبی خشنودی و شادمانی خداوند از توبه بنده نَ وَجَدَها؛مِن ذلِک الرَّجُل بِراحِلَتِه حِی

اش را گم کند و سپس ]در نهایت درماندگی و ناامیدی[ آن را بیابد، همانا شدت هتوشزاد و  ،ستارهتاریک و بی

 5«د.یاباش را میهتوشو  اش بیشتر است از شادمانی آن مرد در هنگامی که زادشادمانی خداوند از توبه بنده

ست؟ از آن طرف ها برای چیمه مشکالت و گرفتاریاین ه پس اگر خداوند اینگونه به ما لطف و محبت دارد،

بیت بر رحمانیت و رحیمیت خداوند؛ از این طرف رحمت و تأکیدات مکرر قرآن و اهلهای عجیب این همه جلوه

قرآن کریم این تعبیر  مورد در 30 به عالم را تسخیر ما کرده. قریب شما ببینید خدا چطوراین همه مشکل و مصیبت. 

 ما وَ السَّماواتِ فِی ما»؛ «الْأَرْض فِی ما لَکُمْ سَخَّرَ »؛ «النَّهارَ  وَ  اللَّیْلَ لَکُمُ سَخَّرَ »؛ «الْقَمَر وَ الشَّمْسَ  لَکُمُ سَخَّرَ  »را داریم: 

ها ، آسمانها آفریدم. فرشتگان، عوالم باالتری هستی را برای شما انسانهمه اصالً و ....« الْفُلْک »؛ «الْبَحْر»؛ «الْأَرْض فِی

چرا اینقدر بال و  ، چرا اینقدر درگیر هستیم؟همه را برای شما آفریدم. خب خدایا اگر برای ما آفریدی ،و زمین

ارد ما را نابود ، چرا دکه برای ما مسخر کردیمشکالت از زمین و آسمان برای ما می بارد؟ این زمین و آسمان 

 با هم جمع کنیم؟ها را توانیم اینکند؟ چطور میمی

                                                      
 .274 - 273 ، ص7 تفسیر نمونه، جن.ک: مکارم شیرازی، ناصر،  -2

 (176، ص 2 تفسیر نور الثقلین، ج، حویزى، عبدعلى بن جمعه)« لُ وَ اْلبَرَاَئةِ َواِحدٌالْأَْنفَا»السالم فرمودند: امام صادق علیه -3

 .62، ص 8، ج المحجه البیضاء ،محسنفیض کاشانی، مولی  -4

 .73 ، ح40 ، ص20، باب 41 باقر، بحاراالنوار، ج محمد ،مجلسی -5
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شوند. وقتی به عدالت خداوند توجه شدیدتر می ،این اشکاالت وقتی حکمت و علم خداوند را در نظر بگیریم

 شود.تر میغامضشبهه  ،کنیمشود. وقتی قدرت خداوند را لحاظ میتر میکنیم، سوال بزرگمی

آیا خدا با بندگان دشمنی  !آیا خدا ما را برای زجر کشیدن آفریده است؟شود اینها را با هم جمع کرد؟ چطور می

! اصال خدا نسبت به نوع بشر بخل دارد؟ ،کند! آیا آن طور که یهود ترسیم میآیا خدا ظالم یا بخیل است؟ دارد؟ً

 6خاطر بخل، به خاطر دشمنی با آدم العیاذ باهلل!! بهبنا بر تعبیر یهو،د ون کرد؟ دانید چرا خدا آدم را از بهشت بیرمی

از توان ، در حالی که غافل نیست؟! آیا رسد! آیا زورش نمیداند بندگانش گرفتار هستند؟و نمی آیا خدا غافل است

ها که ! اینیک جوری تقدیر بکند که ما این همه گرفتاری و مصیبت در زندگی نداشته باشیم؟ که خدا خارج است

پس چرا این همه گرفتاریم؟ راه حل چیست؟  هیچ کدام نیست؛ ساحت قدس الهی که منزه از تمام این امور است.

 چیست؟اگر ما خودمان باید کاری بکنیم که این وضعیت درست بشود، آن کار چیست؟ آن چاره 

 راه و کلید حل مشکل

تالش و فعالیت بیرونی انجام دهیم، یک نقشه و آیا راه حل بیرونی است؟ باید یک کاری در بیرون بکنیم، یک 

یا نه، راه حل مشکالت یک  ؟تا گرفتاری ها حل شود طراحی بیرونی بریزیم، یک فن و تکنیک بیرونی به کار ببریم

 باآلخره راه حل کدام است؟ .و باید در درون ما تغییری ایجاد بشود؟ یا شاید هم هر دو با هم درونی است امر

یک تغییری در درون ما  درونی است؛ عموماً راه حل آموزند این است کهآنکه قرآن کریم و اهل بیت)ع( به ما می

در اکثر  درصد درونی است. صدتوان گفت ی. بلکه معموماً درونی است هاعامل گرفتاری باید اتفاق بیفتد. چون اوالً

اش به شکل کنونی و هم عامل تغییر و تحولش درونی است و اگر ما درون خودمان را ها هم عامل تحققگرفتاری

 شوند.بدهیم، مشکالت بیرونی خود به خود حل میشکل  درونمان راتغییر داده و آن گونه که باید 

که این هم باز درونی  ایجاد کنیم مان همیک تغییری در بینش خود صورت عملی به باید ی بعدثانیاً و در مرحله 

اقتضای طبیعی  ها مشکل نیستند؛این ناشی از بینش غلط ماست. پنداریم،است. خیلی از چیزهایی که ما مشکل می

پنداریم. در این اما ما چون درک درستی از هستی و قوانین حاکم بر آن نداریم، اینها را مشکل می .هستندخلقت 

موارد آنچه که قابل تغییر است، بینش و نگرش درونی ماست؛ و اال وضعیت بیرونی قابل تغییر نیست و هر چه بیشتر 

 شود.برای تغییر آن تالش کنیم، تنها بر رنج و مصیبتمان افزوده می

 ییآنها ه کسانی هستند؟ها در دنیا چترین آدمدانید خوشبختمی 7عرض کنم؛ ی کلی را همین ابتداقاعدهاصال یک 

 د!!بیننرا کمتر می بینند! اصال مشکل نمیکه مشکالت 

 !بینند؟یعنی چه؟! یعنی مشکل هست و نمی

 بیند!! مشکل هست و او نمیبله

                                                      
تصویر خدا در عهد »؛ عادلی، سید مرتضی، 94 - 73ش، ص 1385، تابستان 2فصلنامه خط اول، شماره ، «آدم از دیدگاه قرآن و عهدین»ن.ک: صدقی، محمد،  -6

 .70 - 51ش، ص 1390، بهار و تابستان 2، نیستان، شماره «عتیق

 تفصیل این مطلب در مجالس بعدی خواهد آمد و ابعاد این قاعده در ضمن مباحث روشن خواهد شد. -7
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 بیند؟!ها را مشکل نمیعنی مشکالت اقتصادی هست؛ فقر هست؛ اما اینی

 بیند.بله! نمی

 بیند؟!؛ اینها را مشکل نمیمشکالت امنیتی است

 بیند.بله! نمی

 !شود و ممکن است برخی از اعضای خانواده او از دنیا بروند، این را مشکل نمی بیند؟، داغون میکندتصادف می

 بیند.بله! نمی

 بیند؟!شوهر بد اخالق دارد، این را مشکل نمی خانم آقا همسر بداخالق دارد؛

 ینند.ها هستند که مشکل نمی ها اینترین آدمیند. خوشبختببله! نمی

 شود یک مثالی بزنید.؛ میآقا این حرف شما معقول نیست

المثل ضرب این ا او گره خورده؛که تاریخ شیعه ب است در شیعه بانویی. یک شنیدیدتان زنم که همهبله. یک مثال می

واقعا ناف او را با  .واقعا مصداق این امر بودهبانو  نای« اند!شکل بریدهرا با م ناف فالن کس» :گویندرا شنیدید که می

انواع و اقسام آالم جسمی  ، در طول دوران بارداریوقتی مادرش او را باردار بود آمده کهاند. در روایت مصیبت بریده

به  ش هم. زایمانشکمش بود؛ دائماً محزون بود و این حزن ناشی از کودک در شدمیمادر وارد  نای و روحی بر

 سختی بود.

وقتی شنید پدر  «.هبابا مژده بده خدا خواهری به من عطا کرد»به دنیا که آمد برادر بزرگترش آمد به بابایش گفت: 

پسرم  صبر کن» فرمود: «گریه می کنی؟! تو بابا من بشارت یک دختر به تو می دهم،» پسر عرض کرد:گریه کرد. 

 «فهمی.خودت می

 پدربزرگ« .همژده بده خداوند یک خواهری به من عطا کرد !یا جداه» :گفت آمد؛ پسر جلو دوید و که بزرگشپدر 

، خودت صبر کن» فرمود: «کنی؟!من بشارت و مژده یک دختر می دهم، شما گریه می آقا» عرض کرد:گریه کرد. 

 «فهمی.می

بعد هم « بگذار. «زینب» اسم این دختر را» :یدفرمامیرساند و یا رسول اهلل خدا سالم بر تو می جبرئیل نازل شد.

این دختر  یخدا روضهیا رسول اهلل! » : عرضه داشت« چه شد؟» :فرمود ه کرد. پیامبرهای گرینشست همان جا، های

 اندوه و رنج و بال با همواره عمر پایان تا زندگى آغاز ازین دختر ا .خواهد کشید هادانم چهه؛ میرا برای من خواند

 سپس ماتمِ ،زمانى دستخوش ماتم مادرش ؛به گریبان خواهد بود؛ گاهى به درد مصیبت فراق تو مبتال شود دست

تر تر و افزونبرادرش حسن )ع( گردد و از این مصایب دردناک پدرش و پس از آن ماتم جانکاه مصیبت جانسوز

 8«.متش خمیده شود و موى سرش سفید گرددشود، به طورى که قامیاینکه به مصایب جانسوز کربال گرفتار 

                                                      
 18، ج ناسخ التواریخ ،دیجمش ،انفریک و یعباسقل ،سپهر ؛47 – 45و  42 – 41و  33 – 32و  30الخصائص الزینبیه ، ص لدین، ن.ک: جزایری، سید نورا -8

 47 و 46و  45 ( ص"طراز المذهب")س(  یکبر نبیز یزندگان)



9 

 

ی زهرا به این کودک بی فاطمهها این طور آمده که هر گاه نگاه پیامبر اکرم یا امیرالمومنین یا بیاصالً در برخی نقل

 9شد.افتاد، اشک از چشمانشان جاری میمی

به شهادت رسانند. آن هم  یفجیع طرزرا به  بانونفر از عزیزان این  19یا  18در یک نیم روز  ؛گذشت تا در کربال 

بدون پوشش و ها را در طول مسیر، طبق برخی نقلها های عالم. بعد اینترین انسانهایی!! برترین و شریفچه انسان

عبداهلل هم در کنند؛ در حالیکه ابن زیاد ملعون بر تخت نشسته و سر مبارک ابی، با دست بسته وارد کاخ میحجاب

بی و زخم زبان زدن و کند تحقیر بیشناسد، به خیال خودش شروع میبی زینب را میست. وقتی بیمقابلش ه

کار خدا نسبت به برادرت و » :گویدبی و میکند به بیدر چنین وضعیتی یک وقت رو میکوچک کردن ایشان. 

و ما رایت » :نفرمود 10«!یت اال جمیالو ما را»: فرمایدبی میبی« ؟ی این واقعه راچطور دیدبیتت را چگونه دیدی؟ اهل

؛ کما اینکه داللت بر وحدت کندداللت بر عظمت می« جمیل»ی کلمه این نکره آمدنگوییم ها میما طلبه« الجمالاال 

 «بسیار زیبا، هیچ ندیدم و ی عظیممن جز یک صحنه» یعنی .کندهم می

 لَمَّا»السالم روایت شده است که العابدین علیهاز امام زین است. السالمعلیه باالتر خود اباعبدهلل الحسین ینمونه

 أَلْوَانُهُمْ تَغَیَّرَتْ الْأَمْرُ اشْتَدَّ کُلَّمَا لِأَنَّهُمْ بِخِلَافِهِمْ هُوَ فَإِذَا مَعَهُ کَانَ مَنْ إِلَیْهِ نَظَرَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِالْحُسَیْنِ الْأَمْرُ اشْتَدَّ

 جَوَارِحُهُمْ  تَهْدَأُ وَ أَلْوَانُهُمْ تُشْرِقُ خَصَائِصِهِ مِنْ مَعَهُ مَنْ بَعْضُ وَ ع الْحُسَیْنُ کَانَ وَ قُلُوبُهُمْ وَجَبَتْ وَ فَرَائِصُهُمْ ارْتَعَدَتْ وَ

حسین بن علی  امام بر کار که آنگاه( عاشورا روز در)؛ لْمَْوتبِا یُبَالِی لَا انْظُرُوا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ فَقَالَ نُفُوسُهُمْ تَسْکُنُ وَ

 محسوس به روشنى افکندند،مى اشچهره بر نگاه حضرت آن یاران چون گردید، دشوار السالمطالب علیهمبن ابی

 دندانشان و گشته مضطرب و پریده رنگشان شد،دیگران است. زیرا دیگران وقتی کار سخت می خالف بر بود که او

درخشید و بدنشان کامالً شان میچهره خواص یارانش از تن چند و شد. اما حسینمی بیشتر قلبشان طپش و میلرزد

 مرگ از چگونه آنان که گفتند: بنگریدآرام و قلبشان سرشار از آرامش و سکینه بود. ناظرین به یکدیگر می

 11«هراسد!نمى

و متوجه  دیدندمی در ظاهر امام حسین را کفار هم شدید بود که آثارشدر این بهجت درونی امام حسین)ع( آنق

، این دارند اصحاب کربال برخیدر عشق بازی با خدا دارد و  حسین این لذتی که ،این سرور ،. این بهجتشدندمی

 ملعون عمر بن سعد هم فهمیده بودند. یانرا لشکر حالت

 :ایراد گرفت کهبه او  کرد. یکی از اصحابائماً مزاح و خنده میدشب عاشورا  ها آمده که حبیب دردر برخی نقل

حبیب  «االن چه وقت خنده و شوخی هست؟! .این حرکات بعید است از تو هستی؛ ساله 70پیرمرد  ! تو یکحبیب»

 12«اتفاقاً االن بهترین وقت خنده و شوخی هست؛ کی از االن بهتر.»در جواب گفت: 

                                                      
 .49ن.ک: جزایری، سید نورالدین، پیشین، ص  -9

 .160، ص الطفوف قتلى على ، اللهوفموسى بن على طاووس، ن.ک: ابن -10

 .288االخبار، ص  معانی ،على بن محمد بابویه، ابن -11
 .293، ص 1، ج اختیار معرفة الرجال -رجال الکشی، کشى، محمد بن عمرن.ک:  -12
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درون من و شما باید تغییر بکند  ت که ما در درون یک تغییری بکنیم.همین اس پس شدنی است و راه حل اساسی

بینشی و  یک بخشِ  :؟ دو تا بخش دارداین تغییر باید صورت بگیرد شود. چطوربها و مشکالت حل تا گرفتاری

بفهمیم بینش صحیح نسبت به این مسئله چیست. اصال چه چیزی گرفتاری است  در این بخش اوالً باید که نظری

توان؛ و توان تغییر داد و رفع کرد و کدام را نمیها را مییا به عبارت دیگر کدام گرفتاری چه چیزی گرفتاری نیست،

ی اینها و ی پشت پردهفهشود؟ فلسها و مشکالت میهر کدام از این دو نوع گرفتاریچه عواملی باعث تولید  ثانیاً 

عملی است که حاال بعد از اینکه فهمیدیم مسأله از چه قرار کنشی و یک بخش هم  ها چیست؟قوانین حاکم بر این

را  بینشیخواهد. این بخش بَرَد و زحمت میاست، عوامل تولید مصیبت را در خودمان از بین ببریم که این کار می

بخش عملی را هم که باید همت کنیم  .خدا توفیق دهد با هم مرور می کنیمشد و ها به شرط اینکه عمری بااین شب

 و دست به کار شویم و درون را تغییر بدهیم.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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 ای به فضائل ماه مهمانی خدااشاره

را که مستحق آتش  رمضان، یک میلیون نفر مبارک ماه اول شب درخداوند تبارک و تعالی  در روایت است که

 شب اول؛ شب سوم دو برابر شب دوم؛ شب دو برابرِ د. شب اول یک میلیون نفر، شب دومآمرزجهنم هستند، می

 یشب آخر دو برابر همه شود.طور. دو برابر دو برابر مضاعف میدو برابر شب سوم؛ تا شب آخر همین  چهارم

 آمرزد. آمرزیده است، میافرادی را که در ماه مبارک رمضان 

ان شاءاهلل خدا به ما توفیق دهد تا بتوانیم از این ماه عظیم کمال استفاده را ببریم و اسبابی فراهم شود که خادمی 

 امام زمان )عج( را بکنیم.

 مقدمه

آید، راه حل مشکالت فردی و اجتماعی ما راه حلی گفته شد که بر اساس آنچه از آیات و روایات به دست می

ها خواهیم از مصائب و گرفتاریاتفاق بیافتد. اگر میدرونی است. باید بینش را تغییر داد؛ باید تحولی در درون 

مصائب و مشکالت را بفهمیم؛ باید چشمانمان  درونیِ یببریم، باید عوامل پشت پرده خالص بشویم و از زندگی لذت

، اگر دیگری به زندگی نگاه کنیم. همچنین گفته شد که اگر این تحول درونی و تغییر بینش نباشد جوررا بشوریم و 

 شود.یتر هم مشود، بلکه بزرگتر و سختشما از بیرون تالش کنید، نه تنها مشکالت حل نمی
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 هاعلل و عوامل اصلی پیدایش مصائب و گرفتاری

خواهیم بررسی کنیم، ببینیم بینشی که قرآن و اهل بیت )ع( به عنوان بینش صحیح در این مسأله حاال از امشب می

بخش ی الزم برای فرمایند، چیست؟ ضمناً به این مسأله هم باید توجه داشته باشیم که بخش بینشی مقدمهبیان می

فلذا قدم اول در راستای  رسد.شی و عملی هست و تا این بخش به درستی حل نشود، نوبت به بخش عملی نمیکن

مشکالت و مصائب و علل و عوامل »ی تغییر این است که ما بینش و دیدگاه صحیحی که بایستی نسبت به مسأله

 ی و روایی روشن کنیم.ی قرآنداشته باشیم را با تحلیلی عقالنی و بر اساس ادله« پیدایش آنها

 ها گناه استترین عامل گرفتاریاولین و اساسی

 فرمایند، گناهها و مشکالت بیان میبیت برای گرفتاریو روایات اهلترین عاملی که آیات قرآن اولین و عمده

های چه گرفتاری توان ادعا کرد که عموم مشکالت فردی و اجتماعی عموم مردم ناشی از همین عامل است.و می است

های کفار. ممکن است در مورد کفار بگوییم که گناه یعنی چه؟ یعنی همان کار بدی که خودش مؤمنین، چه گرفتاری

فهمیم بد هستند؛ بلکه حتی رفتارهای ی مشکالت ما ناشی از رفتارهای بدی است که میمی فهمد که بد است. عمده

ی گرفتاری و مصیبت فهم ما ناشی از کوتاهی خودمان هست، اینها هم مایهاما عدم  فهمیم،بدی که بدی آنها را نمی

 هستند.

 فرماید:می 41خداوند تبارک و تعالی در سوره روم آیه 

فساد، در خشکى  ؛نجِعُوظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْ »

خواهد نتیجه بعضى از اعمالشان را به آنان آشکار شده است؛ خدا مى ،اندو دریا بخاطر کارهایى که مردم انجام داده

ی کارهایی که مؤمنین انجام به واسطه»فرماید: دقت بفرمائید که در آیه نمی« بچشاند، شاید )بسوى حق( بازگردند! 

 «ی کارهایی که ناس )مردم، اعم از مؤمن و کافر( انجام دادند.طهبه واس»فرماید: ؛ می«دادند

یعنی حاال حکمت این ظهور فساد در دریا « لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون»فرماید: ادامه آیه شریفه می

 بچشانیم، شاید برگردند.و خشکی چیست؟ برای اینکه نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنها 

 ی عالم این است که گناه گرفتاری به دنبال داردقاعده

ی عالم بر علیه شما قیام می کند. چون شوید. همهمیقاعده عالم این است که اگر شما گناه کنید، گرفتار مشکل 

خداوند برایش که  هستی یک واحد منسجمی است که دارد در یک مسیری، تحت تدبیر الهی و براساس آن هدفی

 مقدر فرموده، حرکت میکند. 

 می فرماید: 44ی سوره اسراء، آیهدر 

 ؛ءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمتُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ»

گویند؛ و هر موجودى، تسبیح و حمد او آسمانهاى هفتگانه و زمین و کسانى که در آنها هستند، همه تسبیح او مى
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گویند؛ ی هستی به صورت منسجم و یکپارچه دارند تسبیح خدا میهمه« .فهمیدگوید؛ ولى شما تسبیح آنها را نمىمى

 اما شما نمی فهمید.

هستی بر اساس هدفی که  ییح مفصلی دارد؛ بخواهیم ساده بگوییم یعنی همهگویند؟ توضیعنی چه که تسبیح می

موجودات عالم به سمت آن هدف حرکت  یکرده، همهخدا ترسیم کرده و آن مسیری که به سمت این هدف ترسیم 

د کاری را خواهیدهند. اگر شما بخواهید گناه کنید، یعنی میخودشان را در این مسیر انجام می یمی کنند و وظیفه

 طبیعتاً وقتی خالف هستی حرکتخب مثل شنا کردن بر خالف مسیر رودخانه.  خالف این جریان انجام بدهید؛بر 

کند. این در و دیوار و پنجره و گیاهان و حیوانات و ستارگان و سیارات و ... کنیم، هستی هم بر علیه ما قیام می

الهی و توحیدی خود را انجام می دهند. من و شما وقتی گناه  گویند؛ همگی در عالم هستی وظایفهمگی تسبیح می

کنیم، این گناه تنها لطمه به خودمان نیست؛ بلکه هر چیزی که در عالم هستی، در عالم کون وجود دارد، از رفتار می

آورد. صیبت میکند. گناه به صورت طبیعی و قهری گرفتاری و مشود. بنابراین بر علیه ما قیام میناصحیح ما متأثر می

؛ مثالً در شوندشان گرفتار بال میحتی بنا بر برخی روایات، حیوانات هم در صورت کوتاهی در انجام وظایف بندگی

به  ،دشوراموش کنند. حیوانی که شکار میشان را فزمانی که تسبیحمگر  ،شوندروایات آمده که حیوانات صید نمی

 13سبیح خود را، ذکر خود را انجام نداده است.ی خود را، تاست که وظیفه این یواسطه

حرفی است  این بحث بسیار متقن و عقلی است؛ نه گزاف است و نه مبالغه و نه سخنی سبک است. بلکه اتفاقاً

ی این قاعدهبسیار عمیق، برهانی و زیبا که البته تبیینش مقدمات فلسفی دارد و از موضوع ما خارج است. در هر حال 

شان خود، وظیفه یآید هم به خاطر این است که در حد و اندازهتی مصیبتی که برای حیوانات پیش میعالم است و ح

 .اندرا انجام نداده

 دهدمیقرار  گناهش همان یخداوند گرفتاری طبیعی ناشی از گناه را برای مؤمن کفاره

ی او هست، از قهری و طبیعی اعمال سیئه یالراحمین در مورد مؤمن، همین اثری را که نتیجهاما خداوند ارحم 

دهد و به این وسیله او را گناهان او قرار میی ی خودش و به برکت نعمت والیت، کفارهسر لطف و عنایت خاصه

های دنیوی آورتر از مصائب و گرفتاریتر و رنجها بار سختهای اخروی ـ که میلیونها و مصائب و گرفتاریاز رنج

مؤمنی که در دایره والیت قرار دارد و خداوند متعال نسبت به او لطف  یبنده از دهد. یعنی وقتیاست ـ نجات می

  تواند با این بنده معامله کند:زند، خداوند دو جور میدارد، گناهی و قصوری در انجام وظائف بندگی سر می

وب خطاهایش را در آن دنیا بخورد یک راه این است که در آخرت با او تسویه حساب بکند و بگذارد تا بنده چ

و فرض این است که این شخص مورد عنایت و محبت خداست و مؤمن است. از طرف دیگر، بهشت و جهنم هم 

چیزی جز باطن من و شما نیست. فردای قیامت اینگونه نیست که چیزی به نام بهشت جدای از من و شما باشد! 

شود و یا که پرده ها کنار می رود، ظاهر میبا ما هست، فردای قیامت خیر، همین باطن من و شما که هم اکنون نیز 

                                                      
بحرانى، هاشم بن ) «ا بَِتضِْییِعهِ التَّسِْبیحٍَء یُصَادُ مِنَ الَْوحْشِ ِإلَّ یُصَادُ فِی َبرٍّ وَ لَا بَحْرٍ، وَ َلا شَیْمَا مِنْ طَْیرٍ »عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ َأبِی عَْبدِ اللَِّه )عَلَیْهِ السَّلَامُ( َقالَ:  -13

 (537 ، ص 3البرهان فی تفسیر القرآن، ج، سلیمان
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هستیم یا گودالی  های بهشتما یا باغی از باغ هر کدام از آید یا به صورت جهنم. همین االنبه صورت بهشت در می

ب است. عالم های جهنم. اما االن مشخص نیست. پوشیده است باطن ما؛ چون این عالم، عالم سِتر و حجااز گودال

شود. رود و باطنی که هم اکنون هم با ما هست، مکشوف میها کنار میمُلک، عالم حجاب است. در قیامت حجاب

اگر قرار باشد که ما بهشتی بشویم، باید بهشت باشیم. اگر نیستیم، باید بشویم؛ باید بهشت بشویم تا برویم به بهشت. 

به بهشت نیست. باید اول پاک بشویم تا بعد بتوانیم وارد بهشت بشویم.  و اال اگر ظلمتی با ما باشد، امکان ورود

بهشت پاکی و نور خالص است. اگر از این طرف )دنیا( ظلمتی با خودمان ببریم و فرض هم این است که ما مؤمن 

رید جهنم! فرماید: شما تشریف ببمورد لطف و عنایت خداوند و قرار است بهشتی باشیم، خداوند متعال می هستیم و

ها پاک ها پاک شود، وقتی نور خالص شدید ، وقتی گوهر والیت در درونتان از آلودگیکمی عذاب بکشید تا ظلمت

 توانید وارد بهشت بشوید.کنید و میشوید؛ با بهشت سنخیت پیدا میشد و درخشید، آن وقت خود شما بهشت می

ها، حساب بنده را صاف کند تا وقتی که ها و مصیبتتاریراه دوم هم این است که خداوند در همین دنیا با گرف

 نباشد. گرفتاردیگر در آن طرف شود، منتقل میبنده به عالم دیگر 

 های قیامت فوق تصور ماستشدت عذاب

ها را از این گذارد که این ظلمتای لطف داشته باشد، تا جایی که امکان دارد نمیو اگر خداوند نسبت به بنده

زند که رقم میرا که دوست دارد به نحوی  ایتقدیرات بندهدنیا به عالم دیگر ببرد. خداوند تا آنجا که ممکن است 

د که قیامت دانلحظه مرگ، حساب آن بنده تسویه شود؛ ظلمت های او پاک شود. چرا که فقط خود خداوند می تا

قیامت را تصور کنیم. این امر فوق تصورات ما است. قابل هضم و  هایتوانیم گرفتاریچه خبر است. ما حتی نمی

 درک و فهم نیست. قابل وصف نیست. باید آن را ببینیم تا درک کنیم.

عریان و با پای برهنه و گرسنه و  ،مردم 14متعددی آمده که زمین قیامت از آتش است.به عنوان نمونه، در روایات 

به یکدیگر  ای است که مردمازدحام جمعیت به گونه 15شوند.و کتاب جمع میتشنه بر روی چنین زمینی برای حساب 

به  جمعیت ایستند و ازدحاممانند تیر در تیردان در محضر پروردگار می»السالم اند و به تعبیر امام صادق علیهچسبیده

خودش به این سو و تواند از جاى نمی ندارد وی جاى پاى خود، جاى دیگری حدی است که احدی جز به اندازه

در  17کنند که آن را بر زمین بگذارند.ها تنها جایی برای پایشان پیدا میبه تعبیر امیرالمؤمنین بهترین 16«.آن سو برود

                                                      
 (3، ص 4، ج الکافی، محمد بن یعقوب )کلینی،« نَّ َصدََقتَهُ ُتظِلُّهُ.أَرْضُ اْلقِیَامَةِ نَارٌ َما خَلَا ِظلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِ» :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -14

جَ مِنْ َقبْرِهِ ُحبِسُوا أَلْفَ َسَنةٍ عُرَاةً َنةٍ فََأوَّلُ مَوِْقفٍ خَرَکُْنتُ جَالِساً عِنْدَ َأمِیرِ الْمُؤِْمنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ فِی اْلقِیَامَةِ لَخَمِْسینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ أَْلفُ سَ»عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:  -15

 (111، ص 7، بحار االنوار، ج تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،)« .الحدیثحُفَاةً ِجیَاعاً عِطَاشاً 
لَا یَْقدِرُ أَنْ  کَالسَّهْمِ فِی الِْکنَانَةِ لُ السَّْهمِ فِی الْقُرْبِ َلیْسَ َلهُ مِنَ الْأَرْضِ ِإلَّا مَوِْضعُ قَدَمِهَِمثَلُ النَّاسِ یَوْمَ الِْقیَاَمةِ إِذَا قَامُوا لِرَبِّ اْلعَالَِمینَ مَثَ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  -16

 (143، ص 8پیشین، ج ، محمد بن یعقوب کلینی،)« یَزُولَ هَاُهنَا وَ لَا هَاُهنَا.

 – 147 ه، صنهج البالغ ،شريف الرضي، محمد بن حسين)« فَأَحْسَُنهُمْ َحالًا مَنْ َوجَدَ ِلقََدمَْیهِ مَوِْضعاً وَ ِلنَفْسِهِ مُتَّسَعا بِهِمُ الْأَْرضُ وَ رََجفَتْ  قَدْ أَلْجَمَهُمُ الَْعرَقُ ً-17

 (102، خطبه 148
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شوند و به ها جمع میاین عرق 18شود.که نفس کشیدن برایشان سخت می کنندق میرَعَچنین حالتی مردم آن قدر 

 19شوند.میور خود غوطه رسند و مردم در عرقها میدهان

موقف باید حسابرسی  50ی حساب و کتاب است؛ در است؛ اینها همه در مرحلهتازه اینها همه قبل از عذاب جهنم 

 در گرما، مانند.هزار سال باقی می 50کشد. مردم در چنین وضعیتی سال طول می 1000صورت بگیرد و هر موقفی 

با گرسنگی و تشنگی، با پای برهنه و بدن عریان، بر روی زمینی که تمامش آتش است. روایات عجیبی پیرامون هوای 

 صحرای محشر وجود دارد.گرم صحرای محشر و عطش 

هایی است که چندان گیری در کارشان نباشد. کافر و منافق و پلید نباشند. ان شاء اهلل که تازه اینها در مورد انسان

های جزئی هم در انجام وظائف اند؛ اما برخی کوتاهیکسانی که مؤمن بوده  جزء ها باشیم؛حداقل جزء همین ما

ای که نسبت به قرآن کریم داریم )یکی مثالً در وظیفهاگر  و إال روند.اند و بعد از حساب و کتاب به بهشت میداشته

مان چگونه باشد. اگر در حرمت پدر وم نیست که وضعیتقرآن است(، کوتاهی داشته باشیم، معل موقف هااز موقف

سال چه قدر افزوده شود.  1000ارتباط با والدین مشکلی داشته باشیم، معلوم نیست که به این  یو مادر، در مسأله

و حقوق امام، در کمک به محرومین، در حق الناس که واویال است. در موقف حق الناس خود خدا در مسئله والیت 

ای بر گردنش باشد را آنقدر در این در برخی روایات چنین آمده است که کسی که مظلمه 20مین نشسته است.در ک

کند. مجرمینی که وضعشان ها را پر میدارند که از عرق بدنش رودها در محشر جاری شده و درهموقف نگه می

کبود و دهان  صورتی بدون گوشت و چشمان خراب باشد، به تعبیر روایات از همان ابتدا با طوقی از آتش بر گردن و

 21آیند.کج و دستان بسته به گردن و ...  از قبر بیرون می

های قیامت این چنین گرفتاریهای عالم است. های گزاف نیست؛ مبالغه نیست؛ خبر از واقعیتاین مطالب، حرف

ما است؛ باطن اعمال خود ماست؛  اینها هم همه مربوط به خوددانیم که در قیامت چه خبر است. است. ما نمی

شوند؛ گرسنه و تشنه نمی  گرفتاری ندارند؛ایم واال برخی در آن جا اصالًخودمان با دست خودمان اینها را ساخته

 کنند.ای باالی سر، مالئکه اینها را با عزت و احترام به سمت صراط هدایت میسوار بر مرکب، با سایه

 خدای تعالی هایی داشته باشد،در مواردی یک کوتاهیی را دوست داشته باشد و بنده افلذا اگر خداوند متعال بنده

 کند تا به قیامت نرسد؛ به قبر و برزخ کشیده نشود.د در این دنیا حساب او را صاف میکه باش طورهر 

که قابل آمرزش و هایی که ما داریم، مربوط به آن بخشی از گناهان ما است عالوه بر این، این مقدار گرفتاری

دهد و به قول گناهان مؤمنین و اهل والیت را مورد آمرزش قرار میی گذشت نیست. وإال خداوند بخش عمده

                                                      
تَدُّ أَنْفَاسُُهمْ َفیَمْکُثُوَن هُ النَّاسَ فِی صَِعیدٍ وَاحِدٍ فَهُمْ حُفَاةٌ عُرَاةٌ فَیُوقَفُونَ فِی الْمَحْشَرِ حَتَّى یَْعرَُقوا عَرَقاً َشدِیداً فَتَشْ إِذَا کَانَ یَْومُ اْلقِیَامَةِ جَمَعَ اللَّ » عَنْ أَبِی َجعْفَرٍ ع قَالَ:  ِ-18

 (101 ص ن،یشی، پمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)« فِی ذَلِکَ مِْقدَارَ خَمِْسینَ عَاما

یُلْجَمُ النَّاسُ الَْعرَقَ وَ َلمْ یَبْلُغُوا  فَتَِصیرُ اْلأَرْضُ کُلُّهَا نَاراً یَوْمَ الِْقَیامَةِ وَ الْجَنَّةُ مِنْ وَرَائَِها تَرَى کَوَاِعبَهَا  وَ أَْکوَابََها  وَتَُبدَّلُ اْلأَرْضُ بِنَارٍ »وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:  -19

 (147و  109همان، ص  ،شریف الرضی، محمد بن حسینالبالغه نیز آمده است )ن.ک: نهج 83ی همین مضمون در خطبه (72ص  ،همان)« بَ َبعْدالْحِسَا

، بحرانى، هاشم بن سلیمان) «طَرَةٌ عَلَى الصِّرَاطِ، لَا یَجُوزُهَا َعبٌْد بِمَظْلَِمةٍقَنْ »َقالَ:  «نَّ رَبَّکَ لَبِالِْمرْصادِ إِ»قَْولُ اللَّهِ َعزَّ وَ جَلَّ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )عََلیْهِ السَّلَاُم(، فِی -20

 (653 ، ص 5البرهان فی تفسیر القرآن، ج
 و ... . 8و  6و  5، ابواب 7، بحار االنوار، ج تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،در این زمینه ن.ک:  -21
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کند و شتر دیدی ندیدی. اما آن بخشی که دیگر قابل بخشش نیست، آن بخشی که دیگر زیر سبیلی رد می معروف

اش را بچشیم، اینها را خداوند با ن و نظام هستی باید نتیجهشود آن را کاری کرد و بر اساس قوانین عالم تکوینمی

شوند. ها میکند و اینها هستند که باعث این گرفتاریدنیوی تا آنجا که ممکن است حل میمصائب  ها وگرفتاری

 فرماید:ی شوری میسوره 30ی کما اینکه در آیه

طر اعمالى است بخا ،رسدمیهر مصیبتى به شما  ؛یکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍوَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْد»

 «کندو بسیارى را نیز عفو مى ایدکه انجام داده

همین سوره نیز آمده هست. خداوند از بخش عظیمی از گناهان ما در گذشته  34قریب به همین مضمون در آیه 

قابل گذشت نیست؛ قابل اغماض نیست؛ واال خداوند بخش اعظم شویم، است. این گرفتاری هایی که دچار آن می

 آن را پاک کرده است.

 ها ناشی از گناه و کوتاهی است؟چه مقدار از گرفتاری

آید این است که چه سوالی که پیش میها، گناهان و کوتاهی ما است. ترین، عامل گرفتاریبنابر این اولین و عمده

درصد چطور؟  70گزاف است؟ اگر بگوییم درصد  50ز این عامل است؟ اگر بگوییم قدر از گرفتاری های ما ناشی ا

درصد  99درصد ناشی از همین است. اما اگر بگوئیم  100شود گفت که درصد؟ بله، نمی 90درصد چطور؟  80

ور های ما ناشی از این عامل است، حرف گزافی نیست. این مسئله چنان ظریف و حساس است که فوق تصگرفتاری

کنند. برخی افعالی را که ما آنها کنیم، ما را گرفتار میما است. در بسیاری از موارد، چیزهایی که ما گناه حساب نمی

 ها گیر بیندازد. دانیم ممکن است ما را سالرا گناه نمی

 جریان عبداهلل بن یحیی

کنند. خداوند را فراموش می« بسم اهلل»شان اسالم در روایتی فرمودند: گاهی شیعیان ما در اول افعالامام صادق علیه

متعال مشکلی را سر راه آنها می گذارد تا متذکر شوند و ظلمت و اثر ناشی از این تقصیر پاک شود. سپس حضرت 

حضرت  یداستانی را بیان فرمودند به این مضمون که عبداهلل بن یحیی که یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود، به خانه

امیر )ع( آمد. حضرت روی کرسی نشسته بود. فرمودند برای یحیی کرسی بیاورید. به هنگام نشستن روی کرسی، 

اش پیدا شد و جمجمه اش شکافت؛ طوری که استخوان کرسی از زیر پایش لغزید و عبداهلل به زمین خورد و پیشانی

ی بیاورید. ابتدا جای زخم را شستند. بعد کمی خون بر سر و صورت او جاری شد. حضرت )ع( فرمودند: ظرف آب

از آب دهانشان را با دست مبارکشان بر جای زخم کشیدند و زخم در دم خوب شد؛ گویا اصالً زخمی در کار نبوده. 

[ طَاعَاتُهُمْ وَ مِحَنِهِمْ  لِتَسْلَمَ ]لَهُمْ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ تَمْحِیصَ ذُنُوبِ شِیعَتِنَا فِی الدُّنْیَا بِیَا عَبْدَ »بعد فرمودند: 

هایی که در آنجا می کشند قرار ؛ ستایش خدایی را که پاکسازی گناه شیعیان ما را در دنیا، محنتتَحِقُّوا عَلَیْهَا ثَوَابَهَایَسْ

 «ها شوند.داد تا عبادت های آنها برایشان سالم بماند، و مستحق ثواب آن عبادت
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گامی که متوجه شد حتما اشتباهی کرده بود که این حادثه برایش اتفاق افتاده است، اشتباهش را از امام عبداهلل هن

« هر کاری که با نام خدا شروع نشود، ناتمام است»فرماید: سؤال کرد. حضرت با اشاره به حدیث معروفی که می

رحیم را نگفتی! خداوند اینگونه دوستان ما را فرمود: علت این اتفاق این بود که هنگام نشستن بسم اهلل الرحمن ال

 شان را جمع کنند و ادب نشستن را رعایت کنند. کند تا حواستنبیه می

شویم؟ مجازات می ی گناهانمانآیا ما فقط در دنیا به واسطهدر ادامه عبداهلل به حضرت عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، 

ر؛ دنیا زندان الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِالدُّنْیَا سِجْنُ  »ر اسالم)ص( را که حضرت فرمود: بله، مگر نشنیدی این قول پیامب

ها پاک خداوند شیعیان ما را از گناهانشان در دنیا به واسطه ابتالئات و گرفتاری« مؤمن است و بهشت کافر است

وَ ما »دش در کتابش فرموده: کند همانطور که خوی عفو و غفران خودش پاک میکند و بخشی را هم به واسطهمی

اعمالشان  یشوند، در پروندهتا وقتی مؤمنین وارد قیامت می« أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیر

 چیزی جز عبادت و طاعت نباشد.

دهد باشند، خداوند در همین دنیا جزایشان را میاما کفار و دشمنان ما اهل بیت )ع(، اگر کار نیکی در دنیا داشته 

شوند، ـ گرچه کارهای خوب این افراد ارزشی ندارد؛ زیرا برای خدا انجام نشده است ـ تا وقتی که وارد قیامت می

 باشد و جز آتش جهنم جزای دیگری نداشته باشند. ی اعمالشانها، معاصی و گناهانشان در پروندهتنها دشمنی

 پادشاه در دو اقلیمداستان دو 

سپس امیرالمؤمنین داستانی را برای عبداهلل نقل فرمودند به این مضمون که روزی در محضر پیامبر)ص( نشسته 

در یک زمانی دو پادشاه در دو اقلیم بودند. یکی فردی مؤمن و دوستدار اولیاء خدا »بودیم. حضرت )ص( فرمود: 

ت دشمنان خدا. روزی پادشاه مؤمن مریض شد و در حین بیماری شخص دیگر، کافر و دشمنِ دوستان خدا و دوس

به نوعی خاص از ماهی اشتها پیدا کرد. طیببان بیماری او را تشخیص داده و گفتند که اتفاقا درمان این بیماری نیز 

رایتان دهیم بشود و دستور میراحتی در دریا پیدا میگوشت همین ماهی است و این فصل هم فصلی که این ماهی به 

های خداوند متعال به ملکی دستور داد که تمام افراد این ماهی را به قسمت صید کنند تا با خوردن آن شفا پیدا کنید.

 عمیق دریا هدایت کند تا کسی نتواند آنها را صید کند.

درد و  مدتی گذشت و کسی نتوانست این ماهی را صید کند. پادشاه مؤمن مدتی در بستر بیماری زجر کشید و با

رنج از دنیا رفت. پس از مدتی پادشاه کافر به همان بیماری دچار شد. طبیبان به وی گفتند که دوای درد شما تنها در 

تواند آن را گوشت فالن ماهی است که متأسفانه در این فصل، در آبهای عمیق قرار دارد و به هیچ وجه کسی نمی

صید کند. خداوند متعال به ملکی دستور داد تا  افراد این ماهی را به سطح دریا هدایت کنند. صیادان نیز ماهی را 

هم پس از خوردن ماهی شفا پیدا کرد. فرشتگان آسمان از این کار خداوند صید کرده و برای پادشاه آوردند و پادشاه 

ای اعتقادی در میان مردم به وجود آمد. خداوند به پیغمبر آن یجاد شد و فتنهتعجب کردند؛ مردم هم برایشان شبهه ا

ظْلِمُ أَحَداً مِثْقَالَ إِنِّی أَنَا اللَّهُ الْکَرِیمُ الْمُتَفَضِّلُ الْقَادِرُ لَا یَضُرُّنِی مَا أُعْطِی وَ لَا یَنْقُصُنِی مَا أَمْنَعُ وَ لَا أَ» زمان وحی فرمود که

 یدر پرونده خطائی هماما  ،با من دوست و رفیق بود اگر چخ آن پادشاه مؤمن، مت این کار من آن بود کهاما حک« ذَرَّة
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زجری که در اثر بیماری کشید، خطایش پاک بشود و تماما  یاعمالش داشت، من چنین تدبیر کردم تا به واسطه

شد رسید، از من طلبکار میآنها به محضر من میداشت که اگر با  ایهنورانی به محضر من بیاید. آن پادشاه کافر، حسن

 کند.ی معترضه این را بگوئیم که خدا کریم و عادل و حکیم است. فلذا اجر هیچ عاملی را ضایع نمیبه عنوان جملهـ 

 6000هایی داشت که خداوند آنها را مستجاب کرد. شیطان قبل از آفرینش آدم، حتی شیطان از خداوند درخواست

سال  6000از ملکوت براند، به خداوند عرض کرد: خدایا من  ت مقبول داشت. خداوند وقتی خواست او راسال عباد

ای از آخرت نداری، از این دنیا هر خواهی مرا از ملکوت برانی؟ خداوند فرمود: بهرهعبادت مقبول داشتم، حال می

هایی بسیار عجیب که درخواست 22د را گفت.های خوخواهی بگو تا به تو عطا کنم. شیطان نیز درخواستچه که می

اگر صرفاً آنها را ذکر کنیم، بدون آنکه توضیحی در موردش بدهیم، چه بسا موجب شبهه و سؤال بشود که چرا 

خداوند  یهای شیطان به وسیلههایی را در مورد ابلیس اجابت کرد. دلیل اجابت درخواستخداوند چنین درخواست

حساب  یات مقبول زیادی داشت و خداوند اراده کرده بود که در همین دنیا با وی تسویهاین بود که شیطان عباد

کند ـ برگردیم به روایت؛ پادشاه کافر در پرونده اعمالش حسناتی داشت. خداوند به او سالمتی بخشید تا با او 

 23حساب شود و در آخرت او را به خاطر اعمال ناشایستش مؤاخذه کند.بی

 یعقوب به فراق یوسفعامل ابتالء 

العابدین در حدیثی طوالنی از امام زین ابوحمزه ثمالىدانید حضرت یعقوب چرا به فراق یوسف مبتال شد؟ می

هر روز گوسفندى  عقوبکه علت این امر غفلت یعقوب از یک نیازمند گرسنه بود. حضرت ی کندنقل مى السالمعلیه

سائل گرسنه و روز  کیخوردند، و فرزندانش مى شرا خود بقیهداد و را به مستحقان مى بخشیکرد، ذبح مى

گرسنه  بیمستمند غر همانیم به»ی یعقوب آمد و گفت: . موقع افطار به در خانهآن شهر افتاد بهعبورش  داریروزه

نایی نکردند. سائل با قلب شکسته اعت اما اهل خانهسخن را تکرار کرد،  نیچند بار ا «دیاز غذاى اضافى خود کمک کن

 .کرد تیو از گرسنگى به خدا شکا و چشم گریان برگشت

خوار کردى و خشم مرا بر افروختى  ن رام یبنده !عقوبیاى  :وحى فرستاد که عقوبیخداوند به فردای آن روز 

 خیتر از دشمنانم توب! من دوستانم را زودعقوبی اى. و نزول مجازات بر خود و فرزندانت شدى بیو مستوجب تأد

 به خاطر آن است که به آنها عالقه دارم! نیو مجازات مى کنم، و ا

حضرت یوسف در همان شب آن خواب ویژه را دید و صبح که به پدر گفت، حضرت یعقوب چون از قبل 

ها گرفتار ابتالئات سالدانست و خداوند به او وحی فرمود، بسیار غمگین شد و از آن به بعد خاندان یعقوب تا می

 24سنگینی شدند.

                                                      
 ی اعراف.سوره 12ی ، ذیل آیه42، ص 1 تفسیر القمی، ج ،قمى، على بن ابراهیم ن.ک: -22

 .25 – 22 م الحسن العسکری علیه السالم، صماالتفسیر المنسوب إلى اإلروایت طوالنی است فلذا متن عربی آن را ذکر نکردیم. ن.ک:  -23

 .415 – 411 ، ص2 تفسیر نور الثقلین، ج ،جمعه بن عبدعلى حویزى،ن.ک:  -24
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ی چوب زدن مربوط به حضرت یعقوب )ع( در آن مقام خودش هست و خدا از ما هم به اندازهالبته این نوع  

. االن من و شما هم اگر در اداء حقوق مستمندان کوتاهی کنیم، به ما هم لطمه وارد حضرت یعقوب توقع ندارد

 .ایشود؛ اما نه چنین لطمهمی

به همین خاطر از آن به بعد هر روز صبح یکی از خدمتکاران حضرت یعقوب )ع( به امر ایشان بر در خانه ندا 

داد که هر کس ی یعقوب وجود دارد و سفره پهن است؛ عصرها هم ندا میداد که هر که روزه نیست، غذا در خانهمی

 25ت.ی یعقوب پهن اسی افطار در خانهروزه است، موقع عشاء سفره

افتاد و رشدهایی هم ای برایش اتفاق نمیکرد، دیگر چنین حادثهاگر حضرت یعقوب )ع( به این مسأله توجه می

جریان اتفاق افتاد و مقاماتی هم که کسب کردند، خداوند از طریق دیگری که برای  او و حضرت یوسف)ع( در این 

 ناتوان نیست. خداوند کرد؛ چرا کهآن مقامات را به این دو پیامبر خودش عطا می

 عالم شدت ابتالء ایوب نبی

هَلْ تَدْرِی مَا ذَنْبُکَ إِلَى حِینَ أَصَابَکَ الْبَلَاءُ قَالَ لَا قَالَ إِنَّکَ دَخَلْتَ عَلَى »خداوند به حضرت ایوب)ع( وحی کرد: 

این مصائب دچار شدی؟ ) در روایات در مورد یعنی می دانی که گناه تو چه بود که به  26«فِرْعَوْنَ فَدَاهَنْتَ فِی کَلِمَتَیْن

مصائب حضرت ایوب )ع( مطالب عجیبی وارد شده است( مصائب تو به این خاطر است که وارد بر فرعون زمان 

خود شدی و در سخنانی که با فرعون گفتی، در دو کلمه با وی نرمی کردی! من به این خاطر تو را دچار مصائب 

رعون نرم حرف زدی! نرفت با فرعون دست بدهد و با او قدم بزند و بگوید و بخندد و کردم که تنها دو کلمه با ف

 بگوید آدم مؤدبی است و چه و چه. تنها در دو کلمه از حرفهایش با فرعون مدارا کرد.

شان اشتباه کنند، مؤمنین این ملت اگر حاال اگر ملتی که خداوند این چنین به آنها لطف کرده است، در محاسبات

در محاسبات اشتباه کنند و به همچین تفکر و دیدگاهی رو بیاورند که حاضرند به خاطر دنیای خودشان با یکی از 

اش همین وضع کنونی است های طول تاریخ بشریت بنشینند و گل بگویند و گل بشنوند، نتیجهترین فرعونخبیث

ورد لطف و عنایت خداوند باشیم، اگر پایمان را دیگر. اوضاع درست که نشد هیچ، بلکه بدتر هم شد. تا وقتی که م

 خوریم. این قاعده است.کند. چوب خطای خود را میکج بگذاریم، خداوند رهایمان نمی

از روز اول مشخص بود؛ کسی که کمی با قرآن مأنوس باشد، کسی که دستی در روایات اهل بیت )ع( داشته باشد 

بود که در این مملکت امام زمان )عج( که با خون شهدا انقالبش به  دانست، برایش از روز اول مشخصاین را می

و عنایت والیی که مورد لطف  یای، جامعهشود. مشکالت چنین جامعهثمر رسیده، گره کار این طوری باز نمی

 الهی است. یافتد. این قاعدهشود که هیچ، گره کور هم به کارش میها باز نمیخداوند هست، با این راه حل

                                                      
 .167 ، ص2 ر العیاشی، جتفسی، شى، محمد بن مسعودعیان.ک:  -25

 .123الدین، الدعوات، ص قطب الراوندی، -26
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 مالقات دکتر توکلی با روح پدر یکی از شاگردانش

داشت که انسان بسیار عجیبی بود. بسیار سخت عاشق امام  27«توکلی»شیخ رجبعلی خیاط شاگردی داشت به اسم 

های اول طلبگی ما استادی . سالبسیار شگرف و تعجب برانگیز بودی او شنیدم که دربارهزمان)عج( بود. چیزهایی 

اش در او هم انسان مهذبی بود و چند سالی در ایام طلبگی برخی از دروس مقدمات را با او خواندیم و تیم کهداش

های عرفانی از مرحوم توکلی ها در بین درس داستانبعضی وقتایشان  28خانه مرحوم توکلی زندگی کرده بود.

 کرد.برایمان نقل می

اشته است؛ از جمله یک بار با پدر یکی از شاگردان خود ارتباط برقرار ارتباطاتی دمرحوم توکلی با عالم ارواح نیز 

ها در به پسرم از طرف من بگو صبح»گوید: توکلی می کنند؛ از جمله آنکه به آقایهایی میمی کند. با هم صحبت

در کارشان گره  افتدحال جنابت از خانه بیرون نیا. اگر تو در حال جنابت بیرون بیایی، وقتی چشم مردم به تو می

بر پدر باعث و بانی کسی که این مصیبت را برای ما درست »گویند: ها لعنت می کنند و میبرخی از اینافتد و می

 من ایجاد گرفتاری کرده است. رسد و برایهای مردم در برزخ به من میاین لعن«. کرد، لعنت!

ا در حالت جنابت از خانه بیرون آمده که البته مکروه عنایت بفرمائید که این آقا کار حرامی هم نکرده است؛ تنه

است. در حال جنابت هر کاری مکروه است. اما گفتیم که عالم هستی یک جریانی دارد که هر چه که بر خالف این 

 کند.جریان هستی باشد، هستی به صورت قهری و طبیعی علیه آن قیام می

اند که با دیدن او در کارشان گره است، مردم چه گناهی کرده سؤال: بر فرض که این آقا حتی کار حرامی کرده

 افتد؟می

بیند، اند. کسی که این آقا را میشدهاند که دچار این بالیا جواب: حتما مردم نیز کاری برخالف سیر طبیعت داشته

 خودش هم یک کوتاهی داشته که منجر به این شده که با این شخص جنب تالقی پیدا کند.

کرد که زمانی در در یادم نمانده ـ نقل میهمین استاد مقدمات ما از یکی از دوستانش یا در مورد خودش ـ دقیق 

؟ آقا! فالن مشکل از کجا ایجاد شدهعرض کرد:  یکی از اولیاء خدا که با او مراوداتی داشت، رسید؛ مشهد خدمت

فالن لباس و فالن وضعیت بودند که شما  تی، دو نفر بادانی چرا؟ فالن روز که به حرم امام رضا )ع( رف: میفرمود

 چشمت به آنها افتاد و به نظرت آنها یه جوری بودند.

دانی این دو تا گرفتار فالن گناه بودند؟! تو که از کنار اینها رد شدی، ظلمت این دو تا به تو هم سرایت کرد و می

 این گرفتاری را به کار تو انداخت.

 ام، آنها گناه کرده اند، من چوبش را بخورم؟ اهی کردهگفت: آقا من چه گن

                                                      
و مدرک  بودند، یپزشک تجربنداشتند. اما چون دندان یادیسواد ز شانیداشته. البته ا« شهرت یدکتر توکل»بوده و به  «یحاج حسن فرشچ» شانیا یاسم اصل -27

هم در  یکتاب در این سالیان اخیر ایگودر کتابها نقل شده و  شانیاز ا یها و خاطراتداستان یبه دکتر توکل مشهور شده بودند پزشکی داشتند،و مجوز رسمی دندان

 است. شده نوشته شانیخود ا تیو شخص یمورد زندگ
 دادند.السالم اجاره میها را در ایام زیارتی به زائران حضرت امام رضا علیهد داشتند که این اتاقهای متعدی بزرگی در مشهد با اتاقمرحوم دکتر توکلی خانه -28
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دانی که چرا خدا تقدیر کرد که از کنار این دو رد شوی؟ یادت می آید که صبح همان روز در منزل سر گفت: می

دختر خودت چطور داد زدی؟ نتیجه این خطا این است که در مسیرت با این دو تا برخورد کنی و ظلمت این دو 

 را هم بگیرد و برایت مشکل و گرفتاری به وجود بیاید.  گریبان تو

هایی که مؤمنین بدان دچار هستند، درصد گرفتاری 99این امر بسیار ظریف، حساس و عجیب است. بیش از 

 ناشی از کوتاهی و تقصیرهای خودشان در انجام وظایف الهی است.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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 ای به فضائل ماه مهمانی خدااشاره

نماز شکر به  کردند، دو رکعترا درک میرف این که ماه رمضان به صِ نقل شده که بزرگاندر احوال برخی از 

. انسان ، جای شکر داردهر چند نتوانی روزه بگیری ،به ماه رمضان برسی. همین که عمر داشته باشی آوردندجا می

 های رحمت را به روی خود ببندد. هره خودش درمگر اینک ؛قطعا آمرزیده است ،وارد ماه رمضان بشودهمین که 

و دهد . انجام هر چند نتواند اعمالی مانند نماز و دعا و .. ؛آمرزیده است ،کس بعد از حلول ماه رمضان از دنیا برود

. اما همین که در ماه رمضان از دنیا رفته، آمرزیده فرصت انجام آن را نداشته باشد و بالفاصله بعد از حلول ماه بمیرد

فیق تشرف به ماه رمضان یافته . چون یقینا او کاری انجام داده که مورد لطف و رحمت خدا واقع شده و تواست

 ،و کسانی که اعتقاد به خدا ندارند شود. حتی کفاررمضان مقدر نمیدر ماه  بی دلیل و بدون حکمت که مرگ او .است

؛ اما به هر حال مردن در رمضان با مردن . اگر چه جهنمی هستندرمضان با غیر ماه رمضان فرق داردمردن آنها در ماه 

و چه فرقی دارد، حاال حکمت و حساب و کتاب آن چیست  در غیر رمضان برای آنها هم یک تفاوتی خواهد داشت.

 طلبد.مجال خودش را میکه بحث دیگری است 

خدا به ما لطف کند از برکات این مهمانی عظیم استفاده کنیم و به غفلت نگذرانیم و اسبابی فراهم شود برای 

ی را برا ایزمینه های ماارواحنا فداه است و این تالش امام زمان یماننزدیک شدن ما به آنچه که مورد نظر موال

های قدر فرج موالیمان فراهم کند و در شب برای تعجیلی و نزدیک شدن به خداوند و سازحرکت به سوی خود
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. جهت استجابت ، سال ظهور امام زمان باشد و چشمان ما به چهره موالیمان منور شودخورد که امسالاین گونه رقم ب

 ی مرحمت بفرمایید.صلوات دعا

 مقدمه

ها و مشکالت ، رها شدن از مصائب و گرفتاریی که اهل بیت از عالم هستی دارنداساس ترسیم برگفته شد که 

ها و اگر برای برطرف کردن گرفتاری. دارددرونی  کاریک راه ،بردن از زندگی و احساس خوشبختی در دنیا و لذت

، بلکه ما از شودمحقق نمی، نه تنها این هدف مشکالت و لذت بردن از زندگی در بیرون  از وجود خود تالش بکنیم

؛ از درون یک حرکتی داشته باشیم. هم علل و عوامل باید در درون یک تحولی اتفاق بیفتد . شویمهدفمان دور هم می

نچه که ما به را نسبت به هستی و حیات دنیوی و آ اسیم و برطرف کنیم و هم بینش خودها را بشندرونی گرفتاری

مومن و چه چه  ،عموم مردم دنیاهای ترین دلیل گرفتاریصالح کنیم. اولین و عمدها ؛گوییمآن مشکل و مصیبت می

 خود آنها در انجام وظایف است.صیرات ق، گناهان و تچه جامعه فرد وچه ، کافر

 کنندمؤمنین اصابت میجریان جنگ احد، مصداقی از مصائبی که در اثر کوتاهی به 

أَ وَ لَمَّا أَصابَتْکُمْ مُصیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ » :آل عمران می فرماید 165د در آیه خداون

آیا هنگامى که مصیبتى )در میدان جنک احد( به شما رسید، در حالى که دو برابر ؛ ءٍ قَدیرٌکُلِّ شَیْ هَ عَلىأَنْفُسِکُمْ إِنَّ اللَّ

از ناحیه خود »بگو: « این مصیبت از کجاست؟!»ر بر دشمن( وارد ساخته بودید، گفتید: آن را )در میدان جنگ بد

شماست )که در میدان جنگ احد، با دستور پیامبر مخالفت کردید(! خداوند بر هر چیزى قادر است. )و چنانچه روش 

  «کند.(خود را اصالح کنید، در آینده شما را پیروز مى

به شما برسد، دو برابر آن را شما از سپاه کفر  فرماید: اگر مصیبتیخداوند می. استجنگ احد  این آیات ناظر به

ما بر  ؟ مگرما سپاه اسالم نیستیم کنید که  مگرگویید چرا این جوری شد؟ با خودتان فکر میمی بر آنها وارد کردید؛

ن گونه لطمه ریان این جنگ ای؟ پس چرا در جشودو تاییدات الهی شامل حال ما نمی ها؟ مگر نصرتحق نیستیم

  خدامنِ کار را خراب کردید  بگو این از خودتان است و خودتانای پیغمبر من! به اینها ؟ خوردیم و ضربه دیدیم

ایی که از طرف ملکوت باید کاره یهمه ؛فرشتگان برای یاری شما آمدند ؛شما کردم حال نصرت و تاییدم را شامل

« ان اهلل علی کل شیء قدیر». ؛ خود شما خراب کردید. خدا بر پیروز کردن شما تواناستانجام دادم را شدانجام می

. نه این ماست مالی کندخدا آن را به سوی گل و بلبل ببرد و  کاری کردید،خراب چه شما هرنه به این معنا که  اما

با سنت الهی جور در  ا درست پیش برود. اینهستیم، هر جور رفتار کنیم باز هم کارهکه چون ما منتسب به اسالم 

منافات دارد . انسان این گونه فکر کند رشد نمی کند .  ،. این با تدبیری که خدا برای جامعه بشری قرار دادهآیدنمی

 ها و تفصیرات ما چوب دارد.حتی در جایی که در مقابل کفار ایستادیم، بعضی کوتاهی

این گونه است  . قوانین تکوینی عالم هستیطبیعی و قهری گناهان ما است ییجهها و مصائب نتفلذا این گرفتاری

قهری را  یشوند. این نتیجهکنند؛ در و دیوار با  او درگیر میعلیه او قیام میهستی  یهمه ،کندکه کسی که گناه می
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أَ لَا »: لی علیه السالم  فرمودندامام عی گناهانشان قرار داده است؛ خداوند از باب لطف و کرمش برای مومنین کفاره

وَ   فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْوَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ ـ  حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صأُخْبِرُکُمْ بِأَفْضَلِ آیَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

یُثَنِّیَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی الْآخِرَةِ وَ مَا عُفِیَ عَنْهُ فِی الدُّنْیَا فَاللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ ـ یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍ

ترین آیه در کتاب خدا که پیامبرش برای ما بیان فرمود خبر ؛ آیا شما را به امیدوارکنندهأَحْلَمُ مِنْ أَنْ یَعُودَ فِی عَفْوِهِ

تر و با همانا خداوند حلیم« ایدهر مصیبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام داده»فرماید: بدهم؛ همان که می

ی مصائب و را در دنیا به واسطه بندهتر از آن است که در روز قیامت ]و پس از آنکه مجدتر و بزرگوارتر و گرامی

 تر از آن است که آنچه از گناهان که درو حلیمکند؛  اش تکرارها عقاب کرده[ دوباره عقاب را در مورد بندهگرفتاری

 29«دنیا آنها را مورد عفو قرار داده، در آخرت از عفو خود بازگردد و بر همان گناهان بنده را عقاب کند

بزرگوارتر از آن است که بنده  چوب نمی زند و دیگر آن طرف ،مومنش را چوب زد یبندهاگر خدا در دنیا  یعنی

تر از آن است که از عفو ، حلیمخود را آمرزید یاگر بخشی از گناهان بنده را بر یک گناه دو بار عقاب کند؛ کما اینکه

خوریم میآن گناهانی چوب  یبه واسطه. ما در آخرت و بنده را بر همان گناه آمرزیده شده عقاب کندخود بازگردد 

 است.  ایم و کار به آخرت کشیده شدهکه در دنیا چوبشان را نخورده

 مالقات یکی از اولیاء خدا با کشیش مسیحی

ولی لباس  ه؛ت شرعیااهل ریاض ی بود. عالمسال پیش از دنیا رفت 8یا  7 «.سیفی» به نامآقایی در شیراز بود که 

اهل معنا بود و بسیار هم  ؛احواالتی داشت؛ کراماتی داشت .شناختندقم و مشهد او را می بزرگان. پوشیدمیروحانی ن

کردیم. روزی مریض و در بیمارستان بستری ایشان کمک می به برخی کارهای تحقیقی دربسیار محقق بود. ما ملّا بود؛ 

یص به عیادتش رفتیم. گفت: در بیمارستان به از ترخ آید که چه عملی هم روی ایشان انجام شد. بعدشد و یادم نمی

برگزار درایران ادیان مختلف  یآن سال همایشی درباره). چرا گرفتار این بیماری شدی؟ گفتم: نهدانی من گفتند می

ند. از کشورهای دعوت شده بوداز سراسر دنیا ادیان مسیحیت و یهود و ادیان شرقی و ...  یشده بود و بزرگان همه

و شیراز و ..... مانند مشهد و اصفهان  مهمانان را به برخی شهرها بعد . امادر تهران بود یه. اجالسمختلف آمده بودند

 با یک کشیش مسیحی مکاتباتی داشت و به همین مناسبت و ای درباره مسحیت داشتهم بردند. آقای سیفی نوشته

تماس  با من : آن کشیشآقای سیفی گفت (.ه ایران آمده بوددر جریان این اجالسیه از اروپا بآن کشیش هم  اتفاقاً

یدار همدیگر را ببینیم . من رفتم در البی هتل با او د  محلِ اقامتش. قرار گذاشتیم در هتلِبیایدگرفت تا به دیدار من 

یی خوردی به ند برای این که با او چا. همان شب کارم به بیمارستان کشید. به من گفتکردم و چایی هم با او خوردم

کارت توجهی تو این است که این بی یی بود با یک اهل کتاب چایی بخوری؟ نتیجه. چه نیازاین بیماری مبتال شدی

 به اتاق عمل بکشد.
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 ی وسعشکس به اندازههر 

طلبند؛ از آیت درک خودش وظیفه دارد. از من و شما چیزی میودی و فهم و سعه وج یهرکس به اندازهالبته 

بیشتری دارند . آن آقا در  ها چیز دیگری؛ طبیعتاً از آنها توقعطلبند؛ از سید علی قاضیها چیز دیگری میاهلل بهجت

اش را هم دید. خالصه این که آنچه که که در آن مرتبه از او توقع نبود؛ نتیجه وجودی آن کوتاهی را کرد یآن مرتبه

شود؛ در میان مؤمنین هم اختصاص منین ندارد و شامل کفار هم می. ربطی فقط به مؤگفتیم یک قاعده عمومی است

شود. همانطور که شامل یعقوب نبی و ایوب نبی هم شد و در به بخشی از مومنین ندارد. شامل مراتب باال هم می

 ی قبل عرض کردیم.جلسه

 روایت عجیب اما رضا در مورد ابتالء

هر بدنی  است ملعون ،. ایشان فرمود: ملعون استالسالمرضا علیهگوید: آمدم خدمت امام مییونس بن یعقوب 

آقا  با تعجب گفتم: آقا ملعون است؟! فرمود: ملعون است. دوباره گفتم: .روز حداقل یک بار بال به او نرسد 40که هر 

یَا یُونُسُ إِنَّ » :آمد؛ فرمودندحضرت دیدند این فرموده ایشان خیلی بر من سنگین ملعون است؟! فرمود: ملعون است. 

 «اهَ ذَلِکَجَ الْعَیْنِ وَ أَشْبَمِنَ الْبَلِیَّةِ الْخَدْشَةَ وَ اللَّطْمَةَ وَ الْعَثْرَةَ وَ النَّکْبَةَ وَ الْهَفْوَةَ وَ انْقِطَاعَ الشِّسْعِ وَ اخْتِلَا

و ف ضعاى زندگى، هخراشیدن پوست، کوبیدگى، لغزیدن و افتادن، بدبختى و گرفتارى از بال منظور منیعنی 

ال همین . بلکه مثامثال اینها است؛ نه حتما مصیبت عظمی باشدچشم و  پلک های، پاره شدن بند کفش، لرزشآزمندی

 کند؛خوری بدنتان درد می؛ محکم به در میداردمی خراش بر ؛ دست و پایتان کهرودکه سوزن به دستتان فرو می

 هاست.منظور همین

وَ لَوْ بِغَمٍّ  إِنَّ الْمُْؤمِنَ أَکْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ یَمُرَّ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً لَا یُمَحِّصُهُ فِیهَا مِنْ ذُنُوبِهِ» :بعد حضرت فرمود

یَجِدُهَا نَاقِصَةً فَیَغْتَمُّ بِذَلِکَ ثُمَّ یُعِیدُ وَزْنَهَا یُصِیبُهُ لَا یَدْرِی مَا وَجْهُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَضَعُ الدَّرَاهِمَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَزِنُهَا فَ

 30«فَیَجِدُهَا سَوَاءً فَیَکُونُ ذَلِکَ حَطّاً لِبَعْضِ ذُنُوبِه

 ئییک بال یبه واسطه روز بر او بگذرد و خداوند 40 قدر و منزلتش نزد خدا بیشتر از آن است که مومنیعنی 

ای به دلش به اینکه یک غصه. و لو ای او ایجاد نکندری به واسطه بالهای کوچک برگناهان او را پاک نکند و تطهی

د یک بینیشمارید و میهایتان را میها پولداند از کجا آمده؛ به خدا قسم، همین که بعضی وقتوارد کند که نمی

راحتی کم را هم خدا از باب است؛ همین ناکامل بینید میو  دشماریشوید و دوباره میاسکناس کم است؛ ناراحت می

 کند تا به این وسیله برخی از گناهان شما را پاک بکند و یک طهارتی برای شما ایجاد بشود.لطف بر شما وارد می

اش از باب لطف و مهربانی خداست. چقدر زیباست؛ چقدر مهربانانه است؛ چقدر همین موارد کوچک، اینها همه

 و ناسپاس لطافت دارد.ی خدا با ما بندگان عاصی معامله

                                                      
 .31، ص التمحیص ، ابن همام اسکافى، محمد  -30



28 

 

 کتک زدن کودک و تب شدید

ن چند روز است شدیدا تب کرده است. پیش دکتر بردیم و : خانم می پیش شیخ رجبعلی خیاط آمد و گفتکس

؟ را آن گونه زدیبگو چرا بچه  : به همسرتشیخ گفتفهمیم مشکل چی هست. بکنیم و نمیتوانیم کاری گفتند نمی

کند تا از بستر بیماری بلند  چیزی بخرد و به بچه بدهد و دل او را شاد یه بایدتنبیهش کنی؛ الزم نبود آن طور شدید 

 شود.

 ای را دوست داشته باشد، این طور است.وقتی خدا بنده

 راه حل اینگونه مشکالت

هر کدام از از . اساسی خالصی از این گونه مشکالت، تقواست راه حلخب، راه رفع این نوع مشکالت چیست؟ 

دانیم و ای که میحد خودمان، به اندازه ظرفیت و فهممان توقعی وجود دارد. اگر هر کدام از ما به اندازهما در 

د؛ مشکالت حل شو یشود  نه این که همهخود به خود برطرف می، این گونه مشکالت داشته باشیم تقوا ،فهمیممی

خورد کن برطرف های اعصابشود. آن گرفتاریسوز رفع میشود. آن مشکالت خانمانکور حل می هایاما آن گره

  کنیم.شود. بخشی دیگر از مشکالت راه حل دیگری دارد که عرض میمی

در  هااز رانندهگشتم. یک بار یکی رفتم اراک و بعد از منبر برمیروز از قم میفتم. هر رمن وقتی در اراک منبر می

روم به در بسته شود از هر راهی میزنم، خاک میمیحاج آقا من از فالن زمان دست به طال  :مسیر به من گفت

. معموال این ن اتفاقی افتادآن تاریخ چه کار کردی که چنی. به او گفتم از آن تاریخی که گفتی  یا دور و بر خورممی

اولش طفره رفت و هی گفت نه کار خاصی نکردم؛ اما آخر  .ری در جایی استناشی از یک خرابکاگونه گرفتاری ها 

 . اثر همان ربا است :رفتم نزول گرفتم . من به او گفتم در یک موردی با مشکل مواجه شدم؛: من سر گفت

یعنی چه که تقوا؟ یعنی در هر کاری که  .راه حل بسیاری از مشکالت تقواست. خب تقوا مراتب مختلف دارد

 در هر کاری که دارد، هر میزان درک و فهم و ایمان و دیانت، جاکدر هر  ،. هر کسکنی جانب خدا را داشته باشمی

رفتار با همسر و فرزند و همکاران و مشتریان و خرید و فروش و درس و بحث و سفر و حضر و مانند ) کندکه می

پسندد. خدا از او با این میزان درک و فهم و ظرفیت در این مورد ...( جانب خدا را رعایت کند و ببیند خدا چه می

 همان را انجام دهد. خواهد؛چه می

 لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَْرضَ کَانَتَا رَتْقاً عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ »: امام علی علیه السالم فرمودند

ی عالم دست به دست هم ، اگر همهای بسته باشدبر بنده آسمانها و زمین یگر همهیعنی ا 31«ا فَرَجاً وَ مَخْرَجاًمِنْهُمَ

شود( حتما ای را خورد کنند، نابود کنند، اما این بنده تقوای الهی را رعایت کند )به نظرتان نتیجه چه میبدهند تا بنده

اسباب  ی. همهشودآسمانها و زمین سبب رهایی او می ی. همهدهدیی قرار مبرای او راه خروج و گشایش خدا

 دهند تا او را ارتقاء بدهند. وعوامل دست به دست هم می
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یوسف است. بسیاری از جزئیات آن در قرآن آمده است. خدا در مورد داستان حضرت  ،کاملترین داستان در قرآن

اید  و به جزئیات آن آگاه هستید. هم که دیده آن را رموده؛ سریالهای قرآن این طور به تفصیل بیان نفسایر داستان

دست خدا سپرده؛ تقوای الهی را رعایت کرده؛ خدا را در زندگی مد نظر قرار داده، خدا ای که کار را به ببینید بنده

او وجود داشت را  هایی که نسبت بهو دشمنی های اسباب را برای رشد و ارتقاء او فراهم کرد! حتی کینهچطور همه

  برای او پله کرد و او پا گذاشت روی اینها و باال رفت .

کردند و به عنوان ، کاروان کجا او را پیدا میانداختندچاه نمی. اگر او را در دران یوسف او را در چاه انداختندبرا

کرد؟ کجا به کاخ عزیز مصر راه پیدا می ،فروختندبردند و در بازار نمیی بردند ؟ اگر به عنوان برده نمیغالم با خود م

به زندان  او را گرفت ومیاو را به دل ن یزلیخا کینه کرد و وقتی جواب او را نداد،گر زلیخا به او نظر سوء پیدا نمیا

 عزیزی مصرچطور به مقام  ،شدشد؟ اگر با ساقی پادشاه آشنا نمیچطور با ساقی پادشاه آشنا می انداخت،نمی

 نداده است؟ که هار آن مراتب معنوی خدا به یوسف چه. داینها جنبه مادی قضیه است یتازه همه ؛و .... ؟یدرسمی

 مشکالت اجتماعی هم عموماً ناشی از گناهان اجتماعی هستند

شود. های فردی حل میشود. گرفتاریصد مشکالت برطرف میدر 99شاید  ،عموم مشکالت تقوا را رعایت کنیم؛

 . م از گناهان اجتماعی و عمومی است. مصائب و مشکالت اجتماعی هشودهای اجتماعی هم حل میفتاریگر

السالم گفتند: نقشه نظامی را عوض کنید. اما امام که ملکوت ماه طول کشید. به امام علی علیه 18جنگ صفین 

توجه هستید. آنان آگاه تر است، فرمود: به نافله بیهای زمین بیند و به راههای آسمان از راهآسمانها و زمین را می

  نماز واجب را می خواندند؛ اما تاکید امام بر نوافل بود .

 غرب راجع به یک معضل اجتماعی مثل ترافیک که مثالً چهببینید چقدر کار شده هم در ایران و هم در  االن

؛ چه میزان بار اقتصادی مضاعف بر جامعه تحمیل جسمی دارد؛ چه تبعات فردی و اجتماعی داردهای روحی و بآسی

فودی و تبعات محیطی برای انسان و سایر موجودات دارد. در مورد نوع تغذیه و غذاهای فستکند؛ چه آثار زیستمی

جسمی و روحی و فردی و اجتماعی و اثرش بر سبک زندگی و تربیت فرزندان و روابط خانوادگی و ... آن دهها 

ها و خصوصاً در آمریکا به دلیل و مقاله نوشته شده و تحقیقات گسترده انجام شده؛ مخصوصاً غربیمستند و کتاب 

گیرد. شود و ابعاد جزئی یک مسأله مورد دقت قرار مینگاه پراگماتیستی بسیار جزئی بر روی موضوعات پژوهش می

روند و نظم زندگی تا عقب و جلو می هامثالً یک تحقیقی صورت گرفته که زمانی که اول بهار و پائیز که ساعت

اند که چون نظم خورد، در این چند روز تحقیق کردهها عادت کنند، چند روزی به هم میمردم به وضع جدید ساعت

تر و کنند، خشنها صادر میخورد، احکامی که قضات در این چند روز در دادگاهو ریتم خواب به هم می

هر موضوعی از دهها جهت و حیثیت کارکردش و اثرش بر روی ابعاد مختلف  تر است. به هر حالگیرانهسخت

 زندگی بشر قابل بررسی و تحقیق است.

جوانب تحقیق  یاز همه ،یک پدیده نابهنجار دینی مثل بدحجابی این گونه تحقیق صورت بگیرد یحاال اگر درباره

آیا بد حجابی  . به نظر شماابتدائی است عموماً کلی وکارهایی که شده  .نشدهباره این  که هنوز کار حسابی در کنیم
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وضعیت رشد تحصیلی در آموزشگاه  آیا ارتباط معناداری با آمار طالق دارد؟ با اثری بر روابط زوجین در خانواده دارد؟

تأثیر آیا در رشد اقتصادی  ؟ه در بین زنان و چه در بین مردان؟ چا در افسردگی اجتماعی تاثیر دارد؟  آیچطورها 

  دارد؟ و ...

تواند و چارچوب پوششی دارند . خانم نمیدر دانشگاههای برند آمریکا و کانادا و ... یک پروتکل  در دنیای غرب،

. تر باشدلباس آنها نباید از یک حدی کوتاه. آستین هر گونه بخواهد به دانشگاه بیاید. حق ندارند ساپورت بپوشند

ر های برتاز دانشگاه« تینیجری»اصطالحاً های این فیلم نما و کوتاه ممنوع است.بدنلباس  .لباس تنگ ممنوع است

، . می گویند این شرایط اگر رعایت نشودهست به خاطر دنیایشان ؛ این قوانینکار ندارندهم به آخرت  نیست. آنها

 .  العمل می دهند که باید رعایت شود. لذا دستور بیندروند آموزشی آنها آسیب می

. یک گفتند: من کانادا دعوت بودم. در دانشگاه صحبت کردم؛ راجع به حجاب هم اشاراتی کردمآقای پناهیان می

من با هم یک چایی خوردیم و گفت:  داد مرا به منزلش یا دفترش دعوت کرد وکه آنجا درس می پورفسور ایرانی

یک کالس من باید هر کدام رم دانشجویان . گفت: در یک تحرفهای شما را قبول دارم. ظاهر مذهبی هم نداشت

تحقیق باید ارائه می دادند. یکی از دانشجویان خانومی خیلی زیبا بود. در طول ترم حواس بخشی از دانشجویان تماماً 

کرد داد، یک لباس شیک و محرک که جلب توجه میبه او بود. آن روزی که این خانم باید تحقیق خود را ارائه می

من نمره . خود او بود توجه دانشجویان به جای محتوا به ی این خانم،نتیجه آن شد که در طول ارائه .ودب هم پوشیده

. رئیس به من گفت: چرا نمره او را کم دادی؟ گفتم: لباس او رئیس دانشگاه او را کم دادم. رفت شکایت کرد به دفتر

: و گفت شگاه نگذاشت حرف های من تمام شود. رئیس دانوجه دانشجویان به او جلب شده بودمناسب بود و تنا

)شاید چون ایرانی هم بوده رئیس یک ذهنیتی هم در موردش داشته( من به او  کنی؟ایدئولوژیک برخورد میچرا 

الشعاع کالس را تحتتمام فضای  گفتم: بحث من اصالً دینی و ایدئولوژیک نیست. بحثم علمی است. او با آن وضعیت

 یهمه این را که شنید، . رئیسر داده بود. کسی حواسش به علم نبود. همه محو جمال او بودندجنسیت قرا یلهمسأ

از این به بعد در دانشگاه باید این و قانونی تصویب کردند که  ؛ نشستند، جلسه گرفتندمدیر گروهها را جمع کرد

. داد و فریاد می مطرح بشود له تفکیک جنسیتیچارچوب پوششی رعایت شود. حاال واویال اگر در کشور ما مسأ

 خواهند ما را به عهد تیر و کمان برگردانند و از این حرفها.که واویال یک عده متحجر میکنند 

ردند و فهمیدند که برای دنیایشان باید تحقیق کها هستیم. آنها تر از غربیبسیاری از این امور ما خیلی جَوزدهدر 

، باید اینها را رعایت کنند. اما ما هنوز اندر خم یک خواهند دنیایشان آباد شودمیتر باشند. فهمیدند که اگر پوشیده

روها دیوار بکشند خواهند در پیادهگوید: که برخی میایم. هنوز در ابتدائیات گیر هستیم. بعد آقایی به دروغ میکوچه

( تحقیق کرده اول ابتدایی)ساله  7های سال پیش در مورد بچه 16ـ  15. در انگلیس حدود تا رای خودش را باال ببرد

اندمان یادگیری آنها . وقتی جدا بودند ری کرده بودند و مدتی مختلط بودند. یک کالس را مدتی تفکیک جنسیتبودند

حجابی حل می توان گفت: اگر معضل بد ها شنیدم. پسعلمی فرهنگی همان سالباالتر بود. این را من در اخبار 

ربا و دزدی  ی. حاال دربارهکه عقل ما توان درک  آن را دارد شود . البته این مقداریت حل می، خیلی از مشکالشود

 . کندجامعه را نابود می ،تر است. گناهان بزرگ جمعیکه مسأله واضح
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 ایم که استراتژیک استها، لشکر اسالم نامه نوشتند که ما به قلعه ای رسیدهدوم در یکی از جنگ یدر زمان خلیفه

کنند ایم و افراد دشمن مقاومت میتوانیم برویم. اما مدتی است که اینجا گیر افتادهو تا این را فتح نکنیم جلوتر نمی

و ما نمی توانیم قلعه را فتح کنیم . جنگ فرسایشی شده بود. روحیه لشکریان اسالم کاهش یافته بود. خلیفه دوم 

مشورت خواست. حضرت فرمود: به آنان بگو شما سنت پیامبر در  محضر امام علی علیه السالم آمد و از آن حضرت

. امام به ملکوت آسمانها و زمین شودکنید . شما مسواک بزنید مسأله حل میمورد مسواک کردن را رعایت نمی

بی که ی آی خلیفه که به لشکر رسید، همه با هم آمدند کنار نهر یا برکهبیند. نامهآشناست. مسأله را از ملکوت می

کنند؛ )آن زمان که آنجا بود و شروع کردند به مسواک زدن. از داخل قلعه دیدند که اعراب دارند یک کار عجیبی می

ها رایج نبوده؛ دستورات بهداشتی اسالم را ببینید که در آن دوران چقدر مترقی بوده است( خیال مسواک در فرهنگ

کنند که اگر ایشان فشار آورده، دارند دندانهای خود را تیز می کردند که اعراب تحملشان تمام شده و گرسنگی به

قلعه را فتح کردند، مردم را هم بخورند. با خود گفتند: تا وضع از این بدتر نشده، باید تسلیم بشویم. لذا در قلعه را 

  باز کردند و تسلیم شدند.

فروشی و هستیم، راه حل آن غیرتاگر گرفتار تحریم . ت فردی و اجتماعی عموما تقوا ستراه حل مشکال

هاست است. چه در بین مسئوالن؛ چه فروشی نیست. راه حل آن تقوای الهی در تمامی عرصهفروشی و مملکتشرف

 مردم. اگر گرانی و بیکاری داریم، راه حل آن تقواست. 

کسی در ایام حج خدمت امام مجتبی علیه السالم آمد و عرض کرد: در منطقه ما قحطی آمده چه کار کنیم. امام 

سالی است. آبی و خشکما بی یگناهانتان استغفار کنید. دیگری آمد و گفت: در منطقه فرمود: تقوا داشته باشید و از

ی ما گرانی بیداد می کند. امام فرمود: تقوا داشته باشید و از گناهانتان استغفار کنید. نفر بعدی آمد و گفت: در منطقه

ز خشک شدن رحم زنان و کم شدن زاد و ولد امام فرمود: تقوا داشته باشید و از گناهانتان استغفار کنید. دیگری ا

گوید: با دیدن این وضعیت اتاق دور سرم چرخید؛ نفسم شکایت کرد؛ امام باز هم همان پاسخ را فرمودند. راوی می

بینم چطور کردم این آقا امام و حجت خدا روی زمین است. حاال میبه شما افتاد؛ با خودم گفتم: من قبال خیال می

توانم دهد. اگر جواب این همه سوال فقط همین یک جمله است، پس من هم میسواالت مردم جواب می مباالت بهبی

امام و حجت خدا روی زمین باشم. تا این فکر به ذهنم خطور کرد، امام مجتبی علیه السالم به من فرمود: فالنی کافر 

خداوند قول حضرت نوح خطاب به قومش قرآن جواب دادم؛ یکی آنکه  یشدی ؟ من این همه سوال را با دو آیه

وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ ؛ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْرارا؛ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً»کند که به ایشان گفت: را حکایت می

تا ؛ ردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده استاز پرو؛ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً

و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهاى سرسبز  بارانهاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد

 (12 - 10نوح/ ) «و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد!

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا  أَهْلَ الْقُرىوَ لَوْ أَنَّ »و دیگری آنکه فرمود: 

کردند، برکات آسمان و آوردند و تقوا پیشه مىو اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى؛ فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ
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« دیم؛ ولى )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.گشوزمین را بر آنها مى

 (96اعراف/ )

 مصائب ناشی از گناه، برای کفار عذاب دنیوی هستند

ی والیت البته این را هم بایستی توجه داشته باشیم که آنچه که گفته شد در مورد کفار و حتی کسانی که از دایره

ی گناهشان گرفتار بال و مصیبت بشوند، واسطهپ افراد اگر به این تی اند، صادق نیست.ی الهی خارجو رحمت خاصه

گناهان  یها کفارهشود. این گرفتاریخودشان را دیده و از عذاب جهنمشان هم کم نمیی طبیعی عمل در واقع نتیجه

عذاب و  ری که کفاره گناهان فرد شود و ازفتاشود. آن گری ایمان خارج است، نمیکافر و منافق و آنکه از دایره

. شامل کسانی است که در دایره والیت خدا هستند. گرفتاری او در عالم دیگر بکاهد، تنها شامل مومنین است، نه کفار

دهد میرا کفاره گناهان آنان قرار شده  شانگناه دامنگیر یخدا برای مومنین آن گرفتاری طبیعی و قهری که به واسطه

تا در دنیا پاک شوند و برای آخرت ظلمتی از آنان باقی نماند و در پرونده اعمال آنان فقط طاعات باقی بماند. اما 

 ی تذکر و بیدارباش هم دارد.ها برای کافر صرفاً عذاب دنیوی است و البته جنبهگرفتاری

کند، هیچ؛ بلکه بر نعمت و ار بال که نمیکنند، خداوند آنها را گرفتگاهی اوقات این افراد وقتی گناه میبلکه 

کند. این همان چیزی است که در آیات و روایات از آن به مکر و استدراج خداوند تعبیر شده رفاهشان هم افزون می

 است.

لَهُ ذَنْبٌ ابْتَلَاهُ بِالسُّقْمِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یُکْرِمَ عَبْداً وَ»امام باقر علیه السالم فرمود: 

بِ قَالَ وَ إِذَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یُهِینَ ذَلِکَ لَهُ ابْتَلَاهُ بِالْحَاجَةِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِکَ شَدَّدَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ لِیُکَافِیَهُ بِذَلِکَ الذَّنْ

بِهِ هَوَّنَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ هُ حَسَنَةٌ صَحَّحَ بَدَنَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِکَ وَسَّعَ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَْفعَلْ ذَلِکَ عَبْداً وَ لَهُ عِنْدَ

 32«لِیُکَافِیَهُ بِتِلْکَ الْحَسَنَةِ.

بیماری  او را گرفتار ،ش در نزد خدا گناهی باشداای بندهای را گرامی بدارد و براگر بنای خدا این باشد که بنده

کند؛ اگر این را هم نکرد، مرگ را بر او سخت کند؛ اگر این کار را نکرد، او را گرفتار فقر و حاجت مادی میمی

بنای  ای از چشم خدا بیافتد و. اما اگر بندهداده باشد و بنده پاک از دنیا برودگناه او را  جزای گیرد تا بدین وسیلهمی

 داشته باشد، بدنش را  در صحت و سالمت قرار می ایخدا بر این باشد که او را خوار کند و آن بنده نزد خدا حسنه

دهد؛ اگر این را هم نکرد، مرگ را بر او آسان می کند در معیشتش وسعت رزق قرار مینکرد، را  کار اگر این ؛دهد

  ای از حسنات نداشته باشد.بنده در آخرت بهره ی او را داده باشد وتا بدین وسیله جزای حسنه

أَرَادَ  إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ یُذَکِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ إِذَا»: امام صادق  علیه السالم فرمودند 

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ ال  -هُ بِنِعْمَةٍ لِیُنْسِیَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ یَتَمَادَى بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ َجلَّبِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَ

 33«یَعْلَمُونَ بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِی.

                                                      
 .444 ، ص 2ج ،الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، -32

 452 ، صهمان -33
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ای کنند، خداوند بالفاصله یک نقمت و سختیمیاراده کند، هنگامی که بنده گناه ای خیر قتی خداوند برای بندهو

 ایکند تا بدین وسیله استغفار را به یادش بیاندازد؛ و اگر برای بندهفرماید؛ بالفاصله او را گرفتار میبرای او مقدر می

ء خواهد؛ بلکه این تعبیر به معنای آن است که بنده خودش به سوشر بخواهد )که البته خدا برای احدی شرّ نمی

ی رحمت الهی بیرون رفته باشد و مشمول خشم و غضب الهی ی خبث باطن و اعمالش از دایرهاختیار و به واسطه

و آن بنده گناهی  ای مهیا کند که مشمول شرایط جلب رحمت الهی نشود(واقع شده باشد؛ خودش شرایط را به گونه

است که خدا در  سنت استدراج  همان اینود . و استغفار از یادش بر خدا نعمتی به او می دهد تا مرتکب بشود،

ای که تصورش را هم از او می گیریم؛ به گونه را درجه درجه خیریعنی ذره ذره و  34کتابش به آن اشاره فرموده؛

 ندارد.

 ال سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُی شریفه ـ آیهدر روایت دیگری آمده است که از آن امام همام در مورد معنای همین 

ذَلِکَ هُوَ الْعَبْدُ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَتُجَدَّدُ لَهُ النِّعْمَةُ مَعَهُ تُلْهِیهِ تِلْکَ النِّعْمَةُ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ » سوال شد. فرمود: یَعْلَمُونَ

 پناه می بریم به خدا از این که مشمول سنت استدراج بشویم. 35«الذَّنْبِ.
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 مقدمه

با  یکه در زندگ یو مشکالت هایفائق آمدن بر گرفتار بیت،اهل اتیو روا میقرآن کر اتیبر اساس آگفته شد که 

 جهیبه نت یبدون تحول درون ،داشتن یو احساس خوشبخت یلذت بردن از زندگو  میکن یدست و پنجه نرم مآن ها 

رسد؛ ولو آنکه تالش برای اصالح بیرون امور به نتیجه نمی نیا، میتالش کن یرونیب برای تحولاگر ما  رسد.ینم

 کمتر خواهد شد.  ،بردیم یکه انسان از زندگ یلذت د،فتیدر درون اتفاق ن رییاگه تغمضاعف باشد. 

 میگفت ؛ همچنینمیبشناس اها ریگرفتار یوامل درونکه قدم اول برای اصالح، این است که عهمچنین گفته شد 

که فرد و جامعه  یمشکالت حل غالبراه در نتیجه ؛ها گناه استیها و گرفتاربتیمص لیدل نیترو عمده نیاول که

 است. یهستند، تقو آن دچار

 ،هایگرفتارنوع  نیااز سر لطف خداست.  نیاو شود یاست که گرفتار م نیا یعیقاعده طب ،اگر انسان گناه کند

وند جامعه گناه کنند و خدا یا اگر فرد ؛ امامیخوشحال باش دیبا است. در نتیجه به ما خداوند آمیزو محبت عاشقانه امیپ

مشمول سنت استدراج که چه بسا بترسد  دیانسان با نجای. ارداحساس خطر ک دیبادر این جا  به آن ها نعمت دهد،

و  مانیا ت،یالومحبت،  رهیااگر در د .است انداخته رونیلطف و محبتش ب رهیرا از دا اوخداوند  شده است؛ چه بسا

 . یمشو یگرفتار م یمگناه کنچنانچه  ،یمباش یرحمت اله

 «چشم»از  یناش هایگرفتار یعمدهتوان گفت که ها نگاه کرد. یعنی مثال میتوان این چنین به گرفتاریپس می

به وجود فرد هایی که به این واسطه برای هم گرفتاری رد؛ها را برطرف کآن «چشم» یتوان با کار کردن رویم و است

، با که در جامعه وجود دارد ییها یاز گرفتار بسیاری .به وجود می آید جامعههایی که برای آید و هم گرفتاریمی

، میشو یکه با دست مرتکب م یگناهاندست از ه اگر بله، می توان گفت کد. نشو یبرطرف م رعایت حریم نگاه
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را جبران م یکه در باب قرآن دار ییها یکوتاهتوان گفت که اگر  یم ؛شود یحل م انمیها یاز گرفتار یبخش برداریم

 شود. یها مرتفع م یاز گرفتار یبخشکنیم، 

نماز اول  ی رفتند. به آن ها گفت: بهاهل دل ر خود نزدبا همس. برای حل آن کرده بود دایمشکل پ یکی از دوستان

 .مشکل دارد های شماهیاز همسا یکیچرا که  ؛دیعوض کن هم ارتان . منزلدیقرآن توجه داشته باش و

ما  توجه کافی نداریم. مسائل نیبه ا، دهیمدر مشاوره هایی که می ،باشندمتاسفانه مشاورین ما حتی اگر روحانی 

)ع(  تیاست که اهل ب یو راه میرگرفته از قرآن کرب قدرمان چهدگاهید ،می)ع( هست تیاهل ب عهیش و که امت قرآن

 !ند؟اهبه ما نشان داد

قرار داشتن در مورد که بود  یاجلسهزمانی در تهران  :گفتیمیکی از آقایان اساتید که مسئولیتی در نظام هم دارد، 

اتی اندیشه دیچه تمه ؟انجام داد دیبا یچه کارشد؛ اینکه و وضعیت بحرانی آن بحث میگسل زلزله  بر رویتهران 

حضور و ...  ینمسئول ،شناس نیزم ،متخصص زلزله شناس یاعده . در این جلسه،میداشته باش هاییچه برنامهو  شود؟

 یرو تمام این کارها،در کنار  دییایبدند؛ نوبت به من که رسید، گفتم: داشتند. هر یک در این مورد نظراتی ارائه دا

جلسه  نجایا ی!امدیحاج آقا منبر که نبا شدت و حدت اعتراض کردند که . میکار کنهم حجاب اهل تهران  یلهأمس

  .دیعوام بگذار یبرا ار یو منبر یاخطابه ،شعارگونه یهاحرف ایناست.  ی و امنیتیعلم

از  یاریشود بسیم ایآ ؟از قصور در نماز است یها ناشیاز گرفتار یارینگاه کرد که بس طورنیتوان ایم ایآ

ی، مشکالتی که در امر ازدواج داریم، طع سنامق تمام ادعا کرد که در شودآیا می رد؟ها را با نماز حل کیگرفتار

اگر که در ارتباط با فرزندانمان داریم ـ ـ مشکالتی  ه ایماگر ازدواج کرد مان داریم ـارتباط با همسر مشکالتی که در

 توان با نمازیم ـ مشکالتی که در ارتباط با تحصیل، شغل، مسکن و ... داریم، همه را میفرزند هم دارو  هازدواج کرد

  حل کرد؟

رفتم. در این منبر میتهران  عصریمسجد ول دریک سالی  من :فرمودند یم نژادیهاشم االسالم و المسلمینحجت

به  ی. روزی بودموفق و نوران شد. بسیارمیمشغول نافله  و آمدیم از اذانقبل  مقداری شهیبود که هم یرمردیپ جلسه

 : جناب آقا! من. گفتیددار ینوران ایچهرهید و آورینوافل را به جا مهستید،  یموفقشما فرد الحمدهلل  :گفتمایشان 

برای دیدن  .مدیرا شن ینخودک یف حال آقایوصآن جا ترفتم. )ع( از تهران به مشهد در جوانی برای زیارت امام رضا 

 و سههستم )ع( زائر امام رضا  ،من از تهران آمدماصفهان رفتم. به ایشان عرض کردم: « نخودک»مشهد به از ایشان 

برای اجابت این  :بدهد. گفت عهیمطو صالحه  ،مومنه یرهمسبه من است خداوند  نیحاجت اولم ا. حاجت دارم

 و رزقی آبرومند یشغلبه من است که خداوند  نیحاجت دومم اگفتم: . بخوان به جماعترا نماز اول وقت حاجت 

بدهد. گفت: نماز اول وقت به جماعت؛ گفتم: حاجت سومم این است که تا جوانم به حج  یبه قدر کفاف زندگ

 «.ز جماعت اول وقت دانستمشرف شوم. ایشان مجددا نسخه عالج را نما

به  یمتا االن زندگپیدا کردم که الحمد اهلل  یاول شغل آبرومند و قبل از اتمام سال جناب آقا! نسخه را اجرا کردم

. سال سوم به اتفاق عیال به حج عطا کرد ایعهیمومنه و مطهمسر خداوند به من   دوم. سال است وجه گذشته نیبهتر

 مشرف شدیم.
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بروم. در الن مسجد که به ف دستور دادندبه من . شب قدر مبود یاله یایاولیکی از محضر شخصی می گفت: در 

ی به آن ساعت خاصدر شما  ،هم واسطه هستند تیاهل بو کند یاگرچه خداوند اعطا مآن جا محتاجی هست که 

 آورده شود.بر آن شخص حاجت تا میبکن یتیما عنا ،اسباب فراهم شوداگر که  مسجد برو

 یانیجر کیدر  انیاز آقا یاعدهبا  ی: شبکرد کهدر همین قم زمانی برای بنده تعریف مییکی از آقایان اساتید 

 بیعج یهاحرف ؛ها بودبهجت )ره( در آسمان یآقاگویی در آن شب . رفتیمبهجت )ره(  العظمی اهلل تیخدمت آ

موقعیت را مناسب دیدم و به ایشان  من همشنیدیم. هایی که در حالت عادی از ایشان نمیزد. از آن حرفمی بیو غر

 تیمورد عناامر را درک کنم. )اینکه  نیو ا رمیقرار بگ)عج( خاصه امام زمان  تیخواهد مورد عنایدلم معرض کردم: 

 کنیم(.)ع( باشیم، مهم است؛ اما مهم تر این است که آن را درک حضرت 

جماعت  و بهرا اول وقت  مینمازها یهمن که هم :خودم گفتم. با را ترک نکن اول وقت زنما :فرمودند شانیا

که من  بگویم آقارا به  این مطلبخواستم خوانم. جماعت میحتی نماز صبح را هم در بسیاری موارد به  .خوانمیم

خدمت  نایاز آقا یاعدهبا  یسال گذشت. شب کی. خجالت کشیدم اما هستم دیندارم و مق یدر نماز اول وقت مشکل

که است، از ایشان بپرسم  تنور داغبود و من پیش خود گفتم االن که  بیو غر بیعج ایشان . باز حالرفتیم شانیا

 ام را به زبان بیاورم، حضرت آقاقبل از اینکه خواستهو بفهمم.  رمیخاصه حضرت قرار بگ تیخواهم مورد عنا یم

 «، چه کنیم؟میو بفهم میریبگ رارحضرت ق تیمشمول عنا میخواهیم»پرسند یمو  ندیآ یمپیش ما ها یبعض فرمودند:

هم مجدداً من  مجددا نزد من می آیند که خواسته خود را تکرار کنند.نماز اول وقت. سال بعد  گویم:ها میبه آنمن 

 را خواهم گفت. نیباز هم ،دینایاگر سال بعد هم ب نماز اول وقت.گویم: می

من عادت داشتم اگر  ؛ متوجه شدم کهخلوت کردم مبا خودالبد مشکلی در نماز من وجود دارد. با خودم گفتم 

و در  بعد عصر رو جداو م دخوانینماز ظهر م یعنی ابتداخواندم.  یرا جدا جدا م آن ،خواندمیجماعت نم بهنماز را 

، مگر یمرا جدا جدا نکن و آن میبه جماعت بخوان ااست که نماز ر نیا یمل عمومدستورالع)م. دخوانیم وقت فضیلت

 رینه که د ؛رود یعصر از دست م لتیها فضوقت یافتاد بعض ادمی دستور جدا جدا خواندن را بدهد(. یاهل دلاینکه 

 خواستم.همان شد که میوضع تغییر کرد و  یمدتپس از  درست کردم. . آن رااست نیهممشکل شود، گفتم حتما 

  .حل کرد اها ر یاز گرفتار یبه مسائل نگاه کرد و بخش نطوریا شودمیپس 

 ها و مصائب، تضعیف حب دنیا در دل مؤمنگرفتاری دوم عامل

که به صورت خلق شده  گونهنیاآدمی در دل من و شماست.  ایدن حب فیتضع ها و مشکالت،گرفتاری عامل دوم

 یزیچکه کند. هر قدر یم دایپ یعالقه و دلبستگ ، به آنکه لذت ببرد و با طبعش سازگار باشد یزیاز هر چ فطری

 فرض بفرمائیدشود.  یم شتریآن ب هب ی انسانعالقه عتاًیطب ،تر باشدمیتر باشد و با طبع انسان مالبخشانسان لذت یبرا

هم دارد، وقتی  آب و هوای خوبی در آن فصل از سال که یشهربه  رسید؛بین راه به شهری میبه سفر می روید. در 

است؛  کیو ش زییتم یلیخروید که ای میمسافرخانهبه  اتفاقاً .دیگردیاستراحت و خواب م یبرا ییجا رسیدید دنبال

 تانذهنکه شما از این شهر و سفر خاطره خوبی در  است نیا جهینت .کامال خوب است زیه چغذای عالی دارد و هم
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و  به این شهر عالقه .شودیدر شما زنده م یاحساس لذت و خوش نیا ،دیایشهر ب نیماند. هر وقت اسم ایم یاقب

تان در نیماشکه آب و هوایش در آن موقع نامطلوب باشد،  دیبرسبه شهری اگر  ،. حال برعکسدیکن یم دایپ یدلبستگ

احساس انزجار  د،اورنیهر وقت اسم آن شهر را ب محل اقامت بد و کثیفی نصیبتان بشود و ...، و اب شودخرآن جا 

 .دیکنیم

 آورددلبستگی میرفاه و خوشی دنیوی عموماً 

 یشود عالقه و دلبستگیباعث م که گذارد یدر روح او م یریتأث ،بردیم ایکه انسان از عالم ماده و دن یهر لذت

توجه انسان به آخرت کم  یبه صورت قهر ،شودب ترشیببه دنیا  یو هر چه عالقه و دلبستگ ؛شودب ترشیب ایآدم به دن

 ایبه دن ههر چ ی؛شو یاز شرق دور م شوی، کیهر چه به غرب نزد .و آخرت مثل شرق و غرب است ایشود.  دنیم

 خوشی در این دنیا او را از آخرت غافل کند، باشد و فیضعکه  یابندهیم. شو یتر ماز آخرت غافل یمتر شودلبسته

. دمأنوس شو ایگذارد با دنینم د؛غافل شو دهداجازه نمی ؛کندینم یشرها ،دوست داشته باشدخداوند او را اگر 

 د.آخرت را فراموش کن بیاید و نیریشش به کام ایدن تا کندنمی؛ رهایش چاندیپ یرا م شگوش یگاه

 خدا انسان را برای لذت بردن آفریده!

. ستین لذتدر این دنیا خبری از که  نجاستیمسئله ااست!  دهیآفر لذت بردن یمن و شما را برا خدااصالً 

هم محدود است و  هایخوش ایدر دن است. یسختبا همراه  ایدن نیدر ا ی. خوشستیلذت ن قتاًیحقهای دنیوی لذت

دوست که را  ییشما غذا. ستیبا آخرت ن سهیقابل مقا اصالًو محدود است  ها همیناخوش اه با سختی؛هم همر

سخت هم خوردن  نیهم بعد غذا را درست هم بکنید. ید؛کن هیته هیمواد اول آورید؛پول در  دیزحمت بکش دیبا ید،دار

 هضم و دفع زوائدش هم دردسر خودش را دارد. است.

 های آخرت قابل مقایسه نیستهای دنیا با لذتلذت

شود؛ حاضر میمؤمن  یارادهدر دم به هوس غذایی بکند، مؤمن در آخرت اگر . ستین وریط نیااما در آخرت 

ای که مومن اشتهاء داشته باشد را میوهی مؤمن، درخت هر . به ارادهشودیآناً حاصل م ،طلب کندرا  یاوهاگر می

فرماید: کما اینکه خدای تعالی در کتابش می 36چیند.شود و او میوه را میدهد و شاخه به سمت مؤمن دراز میمی

 (23 – 22)حاقه/ « که میوه هایش در دسترس است! در بهشتى عالى؛ قُطُوفُها دانِیَة ؛جَنَّةٍ عالِیَة فی»

برهانی هم هست که حاال تبیین آن از موضوع بحث ما خارج است  ،اینکه مؤیدات روایی دارداین حرفها در عین 

و آناناس ، طعم موز ،دیخوریم یی که شمالوکه هاست  چنین این عاواق ای بکنیم.و شاید در یکی از جلسات اشاره

                                                      
وَ دانَِیةً عََلیْهِْم ظِاللُها وَ ُذلِّلَْت  -وَ الثِّمَارُ َدانَِیةٌ ِمنُْهمْ وَ هَُو قَوُْلهُ َعزَّ وَ جَلَّ »...السالم آمده است: در روایتی طوالنی از پیامبر گرامی اسالم به نقل از امام باقر علیه -36

 وَ إِنَّ اْلأَنْوَاعَ مِنَ الْفَاکَِهةِ لََیقُلَْن لِوَلِیِّ اللَّهِ یَا َولِیَّ اللَّهِ کُلْنِی َقبْلَ أَنْ تَأُْکلَ هِ وَ هُوَ ُمتَّکِئٌقُطُوُفها تَْذلِیلًا مِنْ قُرِْبهَا ِمنْهُمْ یََتنَاَولُ الْمُْؤِمنُ مِنَ النَّوْعِ الَّذِی یَشَْتهِیهِ مِنَ الثِّمَارِ بِِفی

 (99، ص 8، ج الکافی، محمد بن یعقوب )کلینی،« هَذَا َقبْلِی
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هزار  70 برد،در بهشت میبرگ  یک دنیاز دمومن که  یلذت ند:فرموددر روایتی )ع(  امام صادق 37هم دارد.را  بیس

ی اگر یک لباسی از لباسها :فرمودندهای دنیا. هزار برابر همه لذت 70عنایت بفرمائید؛  .استیدن یهابرابر همه لذت

در روایت است  38.میرندمی و از شدت اشتیاق به آن اهل بهشت بر اهل دنیا آشکار شود، تحمل دیدن آن را ندارند

  39شود.های بهشتی خورده بشود، از آنها کم نمیهر چه از طعامکه 

حوری از حوریان بهشتی بر اهل دنیا ظاهر  اگرروایات عجیبی در مورد همسران بهشتی آمده؛ در روایت است که 

 40.میرندتمام مردم دنیا می کند،آشکار  ش راشود و یک سر زلف

 شخصی که همسر بهشتی خودش را دیده بود

 یمستمع اتفاقات یبرا ،خواندیمی دعا و مناجات مجلسداشته که اگر در  تیحاال ینزمادر یک  41یتوکل یآقا

 ؛دینابخو دیشما نبا که کنترلی بر این حالت نداشت. شیخ رجبعلی به ایشان گفته بود .دست خودش هم نبود افتاد.یم

ی توکلی در اگر آقا :خدمت شما عرض کنم علت این امر را. فتدیب یمستمع اتفاق یاست برا ممکن !خطرناک است

 فیحضرت تشر یوقت گویندکه می دایهدیشن .شدیها از قلب مستمع پاک مها و پردهحجاب خواند،این حالت دعا می

 .است جریان آقای توکلی نیز مصداق این مسئلهشود. یکامل م و عقولشان کشندیدست مبر سر اصحاب آورند یم

  .داافتیم یاتفاق چنین ،خواندندیمدعا  شانیا یوقت

اهل سنت  اهالی آن که همهکرد زندگی می  شانیگم بندربه اسم  ی در شمال کشوربندر درآقای توکلی مدتی 

از  یکیدر  ایعده جمعه یهاصبح غوت،در زمان طا دانم چرا؛ اما مدتی در آن منطقه بود.. علتش را نمیبودند

 رفته.توکلی هم هر صبح جمعه از گمیشان میآقای  خواندند.یندبه م یدعاو شدند یجمع مآن منطقه  یشهرها

عرض کردم که  .شودیم خیلی منقلبندبه حالش  یوسط دعا یاصبح جمعه کی .خواندینم یزیچ شانیها امدت

 تیچند بو رود یدستش در م زکار ا تیریمد گرید ایشان در عشق به صاحب االمر ارواحنا فداه بسیار عجیب بوده.

پس از  حاال چه شده بوده و چه دیده بوده، اهلل العالم. .استنفر مرده  کبینند یمی ،شودیتمام مکه جلسه  ؛خواندیم

 !توانم بخوانمینماز نم گریکه من دگوید آید و میمی یتوکل یمت آقاخداز همان حاضرین جلسه   شخصی مدتی

متفاوت  ایدن یهاینیریش باکنم که یاحساس مخاصی را  ینیریش مبدن یهابا تمام قسمت میگو یرا متا اهلل اکبر نماز 

                                                      
حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَخِی َجْعفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ َبیْنَ أَیْدِیهِمَا طَبَقٌ  رَى النَّائُِم عَمِّی[ فِیمَا یَرَأَیْتُ»]کند که فرمود: ابن عباس از پیامبر گرامی اسالم نقل می -37

( و در روایت دیگری از آن حضرت 90الدین، الدعوات، ص )الراوندی، قطب« سَاَعة مِنْ نَبِقٍ فَأَکَلَا سَاَعةً فََتحَوَّلَ النَِّبقُ عَِنباً فَأَکَلَا سَاعَةً فَتَحَوَّلَ الِْعَنبُ لَهُمَا رَُطباً فَأَکَلَا

 (.77، ص از بهشت و جهنم یریتصو ،احمد ،انیبی)حب هزار طعم دارد صدکی یبهشت یها وهیاز م کیهر آمده است که 

 ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،« )الْجَنَّةِ أُلْقِیَ عَلَى أَهْلِ الدُّْنیَا لَمْ یَحْتَمِلْهُ أَبْصَارُهُمْ وَ لَمَاتُوا مِنْ شَهْوَةِ النَّظَرِ إَِلیْهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ ثَوْباً مِنْ ثِیَابِ أَهْلِ » -38

 (191، ص 8األنوار، ج  بحار

ا عَادَتْ کَهَیْئَِتهَا قَالَ نَعَمْ ذَِلکَ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ قَالُوا إِنَّ أَهْلَ اْلجَنَّةِ یَأْتِی الرَّجُلُ ِمنْهُمْ إِلَى ثَمَرَةٍ یَتَنَاوَُلهَا َفإِذَا أَکَلَهَ سَأَلَ الزِّْندِیقُ أََبا عَبْدِ اللَّهِ ع: »هِشَامُ بْنُ الْحَکَمعن   ِ-39

 (136)همان، ص « الحدیث ءوْئِهِ شَیْعَلَى قِیَاسِ السِّرَاجِ یَأْتِی الْقَابِسُ فََیقَْتبِسُ ِمنْهُ فَلَا یَْنقُصُ مِنْ ضَ

 (199)همان، ص « نَ أَهْلَ الدُّْنیَا أَوْ لَأَمَاَتتْ أَْهلَ الدُّنَْیالَوْ أَنَّ حَوَْراءَ ِمنْ حُورِ الْجَنَّةِ أَشْرََفتْ عَلَى أَْهلِ الدُّْنیَا وَ َأْبدَتْ ذُؤَاَبةً مِنْ ذَوَاِئبِهَا لَأََمتْ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  -40

 در مجالس قبل توضیحی در مورد ایشان دادیم. -41
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گوید این همان حالوه ذکر است که سر سوزنی نصیبت شده. تا روم؛ آقای توکلی بهش میو از هوش می است

 رود. به هر حال چند نفری یک احواالت عجیبی پیدا کرده بودند و چیزهایی دیده بودند.شنود از هوش میمی

 آقا نیا شماست. اآن طرف ب یاگر خرابش نکن :گفته بودند او به ؛بود دهید العینحور یک جمع نینفر در ا کی

خواهم . میرا ندارم ایمن تحمل دن گریدکه من  گفتو می شده بود ضیهفته مر کی .از خواب و خوراک افتاده بود

طلبد. گیرد و از ایشان استمداد میتماس می یجبعلرآقای توکلی با شیخ ام برسم. بمیرم و به وصال آن همسر بهشتی

 .ان محو شودداده بود تا این موضوع از ذهنش دستوریاز این افراد هر کدام  رایبهم  شیخ

خواهد و اگر بدون دهد، از لطف خدا هست؛ چون اینها ظرفیت میشما رخ نمیاینکه این احواالت برای من و 

شود مثل حمام که وقتی امیرالمؤمنین آن خطبه را ظرفیت به انسان بدهند، معلوم نیست چه بشود؛ حداقلش می

ترسیدم. حاال آنجا خود امام بودند و مدیریت کردند ای زد و مرد. حضرت هم فرمودند از همین میاندند، صیحهخو

و حمام هم حتماً برزخش آباد شد. اینجا هم شیخ رجبعلی مسأله را درست کرد. واال معلوم نیست انسان بدون ظرفیت 

که اهل این امور هستند، ذره ذره ظرفیتشان باال رفته؛  وارد این مسائل بشود و عاقبتش ختم به خیر بشود. اونهایی

 اند و تاب تحمل دارند.ی وجودی پیدا کردهسعه

 روئت حورالعین توسط عالمه طباطبائی

و ضمن آن متذکر شدند  به ما فرمودند یدستور عمل یقاض مرحوم :دوفرمیم یی آمده کهعالمه طباطبادر احواالت 

مشغول این مسجد سهله من در  .دیمانیو اال م دیتوجه نکن ، به آندیدید یزیچ این دستورالعمل سطاوا که اگر در

از  .توجه نکردم ،از سمت راست آمد آمد. یجام شراب بهشت کیبا  یتبهش یحور کدستور العمل بودم که ناگهان ی

ببینید آنچه که آن آقا  رفت.و شد ناراحت  .توجه نکردم ،چند بار آمد .توجه نکردم ،کرد یطناز بهسمت چپ شروع 

 تاب شد، عالمه اصالً بهش توجه نکرد. مردان خدا این طوری هستند.دید و آن طور بی

وفات عالمه، اطرافیان دیدند ایشان ناراحت و معذب است؛ سؤال کردند که آقا مشکل چی هست؟  لحظهدر 

 بینم.می ،آزردممسجد  خود را که در یهمسر بهشتکه االن آن کشم یخجالت مفرمودند: 

 گرداندبا رفاه از آخرت غافل می دهد و کافر رابا بال از دنیا پرهیز می خدا مؤمن را

من و شما با خوشی در دنیا، از  فلذا اگر قرار باشد کند.ترین حقایق آن طرف ما را از دنیا سیر میبله، کوچک

در دنیا بر ما  عتایطب و ما جزء بندگان محبوبش باشیم، را دوست داشته باشد شمامن و آخرت غافل شویم و خداوند 

لطف و  یرهیاما اگر بنده از داکند تا آخرت را از دست ندهیم. گیرد و با بال و مصیبت به ما فشار وارد میمیسخت 

کند تا در دنیا و لذائذش غرق بشود و به کلی از یاد خدا و سرای ، خداوند او را رها میشدخارج با یرحمت اله

 آخرت غافل بشود.

یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ بَهَائِی إِنِّی لَأَحْمِی َولِیِّی أَنْ أُعْطِیَهُ »پیامبر گرامی اسالم فرمود: 

أَسْمَعَ هُ حَتَّى لَا یَدْعُوَنِی فَارِ الدُّنْیَا شَیْئاً یَشْغَلُهُ عَنْ ذِکْرِی حَتَّى یَدْعُوَنِی فَأَسْمَعَ صَوْتَهُ وَ إِنِّی لَأُعْطِی الْکَافِرَ مُنْیَتَفِی دَ
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د که به ولی خودم آیفرماید: به عزت و جالل و عظمت و بهایم سوگند، من حیفم می؛ خدای تعالی میصَوْتَهُ بُغْضاً لَهُ 

کنم تا مرا بخواند و من صدایش در دار دنیا چیزی بدهم که او را از یا من غافل گرداند؛ فلذا حاجتش را برآورده نمی

کنم تا مرا نخواند و من صدایش را را بشنوم؛ اما به کافر آنچه را آرزو دارد، قبل از آنکه درخواست کند، عطا می

 42«وست ندارم.نشنوم؛ چرا که صدای او را د

ی الهی است و کشی که دچار بال نشود چقدر روایت داریم که بالها اکرام و گرامی داشت مؤمن و نعمت ویژه

را نسبت به  نشیب نیتا انسان امبغوض خداست. اصالً تا چنین دیدگاهی در مورد بال نباشد، ایمان بنده کامل نیست. 

 .رسدمین مانیبه درجه ا ،مصائب نداشته باشد

رَةِ وَ لَا تَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّى تَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَ الرَّخَاءَ مِحْنَةً لِأَنَّ بَلَاءَ الدُّنْیَا نِعْمَةٌ فِی الْآخِ» فرمودند:)ص(  اکرم امبریپ

 ایدن یچون بال ی؛را محنت بشمار یبال را نعمت و خوش وقتی که بود تا یمؤمن نخواه ؛نْیَا مِحْنَةٌ فِی الْآخِرَةِرَخَاءَ الدُّ

  43«آخرت را به دنبال دارد. یسخت ی،ویدن شیاست و آسا ینعمت بهشت

 خداست یش هاها و بخش هیها هدبتیمص ؛الْمَصَائِبُ مِنَحٌ مِنَ اللَّهِ وَ الْفَقْرُ مَخْزُونٌ عِنْدَ اللَّه »)ع( فرمود:  امام صادق

ی هر کس رایبآن را که  ستین طورنیاو قرار داده  خود ینهیفقر را در خزخدا یعنی  44«و فقر نزد خدا مخزون است

 بدهد. به او قفر یکم و درا باز کن نهیخز نیخدا در ا تا حرمت داشته باشد ونددر خانه خدا خیلی دی. بنده باخرج کند

ارزشمند است و  اریفقر بس. «فقر را در پستو پنهان کرده است وندخدا ،مخزون عنداهلل الفقر»فرماید: روایت می

 بدهد. هیداشته باشد تا خداوند فقر را به او هد ییهایژگیبنده و دیکند. باینم یاخداوند متعال آن را خرج هر بنده

 د؟ییگویموارد را چه م نیند، ایرفق مانیو ا نیدیب از افرادِ یبرخ :سؤال

ی ایمان و به برکت والیت است؛ وإال غیر مؤمنین هر چه رنج در دنیا اینها همه در دایرهجواب: عرض کردیم که 

شوند، اما مطلب را ای به حالشان ندارد. برخی از مؤمنین هم هستند که مشمول این نوع الطاف واقع میبکشند، فایده

کنند و این دیگر ناشی بینند و استفاده نمیی خداوند را در پشت این جریانات نمیویژه گیرند؛ لطف و مهربانیِنمی

باران و قرار داده  مؤمنین است که خداوند آن را در معرض عموم یلطف نیااز کوتاهی و عدم توفیق خود بنده است. 

ی این قاعدهبه  یاشکال ،کنندیه نماز آن استفاد یبرخ نکهیا ؛است دهیگستران بر سر اهل والء است که آن را یرحمت

و بینش  معامله کند با این مسأله داند چطوریاست و م مانیکه اهل ا یمؤمناما  کند.در تدبیر هستی وارد نمیخداوند 

 خواهد بود. ییاو غوغا یبرا امتیدر روز ق ،و فقر هم دارد صحیحی راجع به مسأله دارد

 یوقت؛ ا رأیته یتابع علیک النعم فاحذرهربّک یوالی علیک البالء فاشکره، و إذإذا رأیت »)ع( فرمود: ریام حضرت

 ینیبیم یوقتو  هنگام خداوند را شکرگذار باش نیپس در ا ،فرستدیبال م تیکه خداوند پشت سر هم برا ینیبیم

 .1«بترس از خدا هنگام نیپس در ا ،دهدیکه خداوند پشت سر هم نعمت م

                                                      
 .33، ص التمحیص ،همام اسکافى، محمدابن  -42

 .115، جامع االخبار، ص شعیری، محمد بن محمد -43

 .260، ص 2، ج الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، -44

 .287 – 286 غرر الحکم و درر الکلم، ص ،تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد -1
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وند خداگفت؛ چرا که نزول بال، یعنی الحمدهلل  راحت الیخنزول بال باید شکرگذار بود و با  در نتیجه، در هنگام

مشمول سنت استدراج  بترسیم. چه بسا دیبامشمول نعمت الهی شدیم، اگر پشت سر هم  اما .ه استرها نکردما را 

 .اندازدمی رونیرحمت خود ب رهیذره ذره و آرام آرام از دا دارد ما را خداه باشیم و شد

 ةیالرجل اهله بالهد تعاهدیالمؤمن بالبالء کما  تعاهدین اهلل عز و جل لا»در حدیثی دیگر، امام باقر )ع( می فرماید: 

که بالء؛ همان  کند از مؤمن بهپرسی میتفقد و احوال خداوندهمانا ؛ و یحمیه کما یحمی الطبیب المریض بةیمن الغ

قرار  کند و مورد محبت ونوازشیم ادیخود را  یخانواده هیهد کیبا فرستادن  ،که در مسافرت است یمرد وقت کی

 2«دهددهد، همان طور که طبیب بیمار را پرهیز میاش را از دنیا پرهیز می؛ و همانا خداوند بندهدهدیم

ها: ای فرشتگان من! یک حالی از این فرماید به فرشتهبپرسد، میی مؤمنش رو خواهد احوال بندهخدا وقتی می

 زند.خواهد لطف به بنده بکند، یکی در گوشش میی من بگیرید و کمی گوشش را بپیچانید. میبنده

داشته ن یقصور و کوتاهما ست. اگر ا مشکل از مااش را گفتیم؛ کند؟ فلسفهخب چرا خدا این طوری عمل می

 لذت بردن یبنده مؤمنش را برا وند رحمانکه خدا میکند. گفت یپرساحوال نیچن نیا وندخدا بود کهنالزم  باشیم،

ولی چه کند خدای مهربان که  با ما معامله کند. نیچن نینبود تا خدا ا یازین ،مینداشت ی. اگر ما کوتاهآفریده است

ش من و شما را در صراط نگه دارد و همین رود. مجبور است با این رواگر این طور عمل نکند، بنده از دست می

طور کج دار و مریض با من و شما تا کند تا اجل ما برسد و به سالمت به آن طرف منتقل بشویم و آن وقت خدا 

 کند.ها را میآنجا جبران این ماللت

تُحْفَةً إِلَى الْأَرْضِ  - عِبَادِهِ مَا یُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِی الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ»امام صادق )ع( فرمود: 

 یبندگان نیدر زم در میان بندگانش خالصش تعالمخداوند  یبرا؛ غَیْرِهِمْ وَ لَا بَلِیَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَیْهِمْإِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ إِلَى 

منصرف  این بندگان را از خوشی نیا نکهیمگر ا ،کندینازل نم نیرا از آسمان به زم یو لذت یخوش چیکه ه ویژهاست 

 45«کند.کند، مگر اینکه آن را به سمت این بندگان هدایت میو هیچ بال و مصیبتی را نازل نمی کندمی

ب باشید این خوشی فرماید مراقکند، به مالئکه میخوشی که از آسمان نازل میخدا یک سری بندگانی دارد که هر 

فرماید مراقب کند، به فرشتگان میخواهمش و هر بالئی که نازل میام را میی من نرسد؛ من این بندهبه این بنده

 ام از این بال محروم نشود و سهمش را حتماً به او برسانید.باشید این بنده

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

   
 

 

 

                                                      
 .255، ص 2، ج الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، -2

 .253همان، ص  -45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس پنچم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجممجلس 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای برای یک روایت نابمقدمه

ای عرض کنم. روایت باید مقدمهخواهم بحث را با یک روایت شروع کنم؛ اما قبل از آن جهت هضم بهتر می

مضمون این روایت از ظرفیت ما شود و گویم برای اینکه حق روایت را ادا کنیم؛ چرا که حق روایت ادا نمینمی

ای را ای فهم خود را به مستوای عالی این روایت نزدیک کنیم، باید مقدمهبسیار فراتر است. اما برای اینکه تا اندازه

 عرض کنم. ممکن است خود این مقدمه حرف سنگینی باشد. اما برای درک بهتر روایت، تبیین مقدمه الزم است.

 ذومراتب بودن عالم وجود

های مختلفی دارد. وجود مرتبه مرتبه گویند مشکّک است. یعنی مرتبهمیعالم وجود ذو مراتب است. به اصطالح 

 عالم ماده ادامه دارد. شود که به آن الهوت میگویند و تا عالم مُلک یا همیناست. از ذات خداوند متعال شروع می

نهایت مراتب وجود دارد. د که ذات احدیت باشد، بیوجو یترین مرتبهوجود و عالی یترین مرتبهبین پایین

ی مراتب هستی هفت آسمان آمده، یعنی همهنهایت است. اینکه در آیات و روایات این همه بحث مراتب هستی بی

مراتب، خود مراتب متعددی دارند. امام صادق علیه السالم شوند. اما هر یک از این کلی جمع می یدر هفت مرتبه

هر کدام از آنها مثل عالم کنیم که روز، دوازده هزار عالم را طی میفرمودند: ما در یک ساعت از شبانه در روایتی

 46.شماست و اهالى آن عوالم هرگز از وجود آدم و ابلیس خبر ندارند

                                                      
 .228، ص 55األنوار، ج  بحار ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى، -46
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آسمان تر از هفت از آنها بزرگ عالمیدارد که هر  عالمخداى عزّ و جلّ دوازده هزار و در روایتی دیگر فرمودند: 

دیگرى هم آفریده و من بر  عالمداند که خداى متعال به جز او نمی عوالماز آن  عالمیو هفت زمین است، و هیچ 

 47.حجّتم عوالمهمه آن 

 ترائینتنزّل موجودات عوالم باالتر به عوالم پ

از مراتب باالتر به پائین ( هر چه اندهایی گذاشتهدر میان این هفت مرتبه )که اهل عرفان برای این هفت مرتبه نام

شوند. اوصاف اصلی سه تا هستند: علم، حیات و قدرت. مابقی اوصاف تر میآئیم، اوصاف اصلی وجود ضعیفمی

شوند. به این معنی که تر میآییم، ضعیفگردند. هر چه ما از باال به پایین میوجودی به این سه وصف اصلی برمی

ترند و قس علی هذا. فرشتگانی ی ششم از پنجم قویترند؛ در مرتبهم از ششم قویی مثالً هفتاین سه وصف در مرتبه

شان از فرشتگان آسمان ششم بیشتر است. همینطور فرشتگان شان و حیاتکه در آسمان هفتم هستند، علمشان، قدرت

ترین عالم که ضعیف ملکرسد به عالم کند تا میآسمان ششم نسبت به فرشتگان آسمان پنجم. همینطور ادامه پیدا می

تر از او حیوانات هستند و بعد از حیوانات نباتات و گیاهان در عالم ملک هم انسان است و بعد ضعیفوجود است. 

شود که البته بنا بر معارف توحیدی اینها هم از جان ختم میهستند و در نهایت به جمادات یا همان موجودات بی

 دارند.ای از شعور و ادراک برخورمرتبه

ی موجودات تر است؛ موجودات مُلکی از همهضعیف دیگر ی مراتبوجودش از همه در هر حال، عالَم مُلک

حال اگر «. وجود است هیبلکه سا ؛ستیوجود ن اصالً لکعالم مُوجود در »قول بزرگان،  بهتر هستند؛ هستی ضعیف

ممکن نیست مگر اینکه اصطالحاً نزول کند. ی دیگری بیاید، این ی هستی به مرتبهموجودی بخواهد از یک مرتبه

تر و شدیدتر هم از آسمان ششم و هم فرشتگان آسمان ششم وجودش قوی که در آسمان هفتم هست، یافرشته مثالً

به آسمان ششم  تواندینم ،که در آسمان هفتم هست یقتیحقبا همان  بیاید،اگر بخواهد به آسمان ششم  فلذا 48است.

وجود از  ترفیضع ی آسمان ششم هستند، وجودشانو هم موجوداتی که در مرتبه آسمان ششم هم چرا که .دیایب

ای از فرشتگان آن را ندارد که فرشته تیظرف اصالً ششم آسمان ،فلذااست.  و موجودات آسمان هفتم هفتم آسمان

آسمان ششم  ،تم با همان شدت وجودش در آسمان هفتم به آسمان ششم بیاید. اگر چنین اتفاقی بیافتدآسمان هف

پس چه باید بکند؟ باید نزول کند؛ تنزّل داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی اصل  شود و اصالً ممکن نیست.متالشی می

جازه را از طرف خداوند دارد که یک ماند. اما این قدرت و اوجودش که در آسمان هفتم هست و همانجا باقی می

ی شدت وجود آسمان ششم تر است و شدت وجودش به اندازهای از خودش را که از اصل وجودش ضعیفجلوه

 است، در آسمان ششم ایجاد بکند و خودش از آسمان هفتم آن را کنترل بکند.

                                                      
 .639، ص 2، الخصال، ج ابن بابویه، محمد بن على -47
وَ  أَجْنَِحةٍ مَْثنى الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَالئِکَةِ رُسُالً أُولی »همان است که خدای تعالی در آیه اول سوره فاطر به آن اشاره میفرماید: این  -48

و  بر فعالیت آنها جوالن و توانایى تصرف و قدرت های فرشتگان در این آیات اشاره بهکه بال«  َقدیرءٍکُلِّ شَیْ ثُالثَ َو رُباعَ یَزیدُ فِی اْلخَلِْق ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى

المیزان فی ، طباطبایى، محمدحسیناست که در میان آنها متفاوت بوده و برخی از قدرت تصرف و انتقال بیشتری برخوردار هستند. )ن.ک:  انتقال در مراتب هستی

 (167، ص 18ج  تفسیر نمونه،؛ مکارم شیرازی، ناصر، 7، ص 17، ج تفسیر القرآن
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تر از خودش را در آسمان ه ضعیفاگر بخواهد به آسمان پنجم برود چه؟ باز هم همین طور باید اول یک جلو

تر و متناسب ی باز هم ضعیفترش در آسمان ششم، یک جلوهی آن وجود ضعیفششم ایجاد بکند و بعد به وسیله

 .گویند تنزّلطور تا آسمان دنیا که به این فرآیند میبا آسمان پنجم ایجاد کند و آن را به آسمان پنجم ببرد و همین 

 (4)قدر/ « کَةُ وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرتَنَزَّلُ الْمَالئِ»

)قدر/  «میالْقَدْرِ؛ ما قرآن را در شب قدر نازل کرد لَةِیْلَ یإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِ»نزول کرده است  میقرآن کر مییگویکه م نیا

از وجود  ای ضعیفمرتبهو  کندیدارد که نزول م یمرتبه، وجود نیدر باالتر میقرآن کر یعنی .به همین معناست (1

نسبت به  نی. همچنمیکه هم اکنون ما در محضر آن هست شریفی بکتا نیا شودیکه م رسدیآن به عالم ملک م

 که میدر سوره مبارکه مر «.تمثل» ندیگویمکنند، ها ظهور میرسند و برای انسانوقتی که به عالم ماده میفرشتگان 

نکته  نیاشاره به هم 1، «ظاهر شد! میو نقص، بر مر بیعیب یاو در شکل انسان ا؛یًّفَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِ»: دیفرمایم

، برای ملک است یکه متناسب با مرتبه جبروتی خود تنزل کرد به ملکوت و در قالبی یاز مرتبه لیدارد. جناب جبرئ

 .حضرت مریم جلوه کرد

 ی عالم هستی استترین مرتبهمُلک، ضعیفعالم 

 نیترفیضع نجایباالتر دارد. ا یهادر مرتبه تریوجود قو کی دیکنیملک مشاهده م یآنچه که در مرتبه هرپس 

ی دنیا به اصطالح است که به معنای پائینی و پستی است؛ کلمه« دنو»ی از ماده« دنیا»اصالً  است. ی وجودمرتبه

شود، تر است و وقتی مطلق و بدون اضافه بیاید معنایش میتر و پستضیل است که به معنی پائینطلبگی افعل تف

 ی هستی است. کف هستی است.ترین مرتبهترین و پستترین. دنیا پائینترین و پستپائین

 همین طورهستند.  هاییبایو ز هایزشت نیترفیمرتبه، ضع نیا یهاییبایو هم ز هایخاطر، هم زشت نیبه هم

مصائب و  و هایها، گرفتارلذتهای این دنیا هم قابل مقایسه با ها و رنجمصائب و خوشی و هایها، گرفتارلذت

برابر  هااردیلیم یحت ایبرابر  هاونیلیم االتر،عالم ب یهاییبایو ز هایزشت های عوالم باالتر نیست.ها و رنجخوشی

ترین کنند، زشتهای هالیوودی درست میمثالً این هیوالهایی که در فیلمهستند.  ترنییااز عالم پ باتریز ایزشت و 

کند اصالً قابل مقایسه نیست. زیباترین آنها در مقایسه با زشتی یک گناه بسیار بسیار کوچک که در آن عالم ظهور می

ها بار های آن عالم میلیونرین زیبائیتصورتی که در این دنیا ممکن باشد که تصور شود، زیبائیش در برابر ضعیف

 تر است.ضعیف

 الموتمالقات ابراهیم خلیل با ملک

 . حضرتالموت یک مالقاتی داشتالسالم با جناب ملکروزی حضرت ابراهیم علیه: که نقل شده است یتیروا در

متمثل  مؤمنقبض روح  یکه برا تو را به آن صورتی دارم؛ دوست دارم ی: من درخواستفرمود به عزرائیل )ع( میابراه

چنان زیبا  لیعزرائی وقتی برگشت جلوهگفت: پشتت را به من کن و هر گاه گفتم برگرد.  لی. عزرائنمیبب یشویم

قرار  به هنگام مرگ بایصورت ز نیهم دیدن از ریغ یگرینعمت د چیمؤمن ه یفرمود: اگر خداوند متعال، برا بود که
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شود که تا ابد )یعنی چنان لذت و بهجتی از دیدن تو در این قالب برایش حاصل می است. یکاف شیبرا نیمه دهد،ن

 کند و نیازی به هیچ لذت و خوشی دیگری ندارد؛ چه خبر است در عالم؟!(او را سرمست می

از عزرائیل عرض کرد:  ببینم.آیی با آن چهره میقبض روح مؤمن  یرا که برا یاچهره خواهمیم : حاالبعد فرمود

عزرائیل به حضرت مجدداً درخواست خود را تکرار کرد.  ام را نداری.تو طاقت دیدن آن جلوه درخواست بگذر. نیا

اهلل است نه ما.  لیخل میداستان در مورد ابراه نیا)عنایت دارید که  از هوش رفت. آن چهره جلوه کرد و ابراهیم

مِنَ  کُونَیَمَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِ مَیإِبْرَاهِ یوَکَذَلِکَ نُرِ»نشان داد.  یملکوت را به وخداوند متعال، ابراهیم که 

 ابدیپروردگارش را در ییکتای تا) میرا ارائه داد نیها و زمملکوت و باطن آسمان میما به ابراه نیچن نیو ا نَ؛یالْمُوقِنِ

را که  لیاما عزرائ ند،یداشت که ملکوت را بب تیظرف نقدریا میحضرت ابراه (75م/ )انعا «رسد نیقیو تا به مقام اهل 

جز  ،مقدر نکند یگریعذاب د چیکافر ه یبه هوش آمد، گفت: اگر خداوند متعال برا یوقت( از هوش رفت. دید

 شودیبه انسان وارد م لیعزرائ دنیبا د یچه درد، رنج و ترس)است.  یکاف شیتا ابد برا دم،یکه من د یاچهره نیهم

 49؟!(است یعذاب کافر کاف یتا ابد براکه 

 است. ایدن یهاهزار بار باالتر از همه لذت 70 ،یبرگ بهشت کی دنیکه امام صادق )ع( فرمود: لذت د میگفت

 محدودیت ادراکات انسان در عالم مُلک

ما هم  گر،یشود. حال از طرف د دایدر آن هو هاییبایز ایو  هایندارد که تمام و کمال زشت یتیاصال ظرف ایدن نیا

ما به اندازه  یدرک و احساسات جسمان یعنی. میلک هستعالم مُ نیهم تیمحدود به ظرف ،میلک هستدر عالم مُ یوقت

موقع غذا خوردن زبان است.  لهیبه وس ،میبریخوب م یغذا دنیچشکه از  یاحساس لذت عالم ملک است. مثالً

 .میرا بچش یاست که اگر طعم بد نطوری. همبریمی اونها لذتی از غذا نمیما درگیر نیستند و به واسطه گرید یهاحس

بو دیگر از طریق گوشمان لذتی احساس های دیگر هم همین طور است. موقع بوئیدن یک عطر خوشدر مورد لذت

درد مربوط به حس المسه است. اما عالم ملکوت  تمام ،دیآبیدست ما به وجود  یرو یاگر خراش کنیم. یا مثالًنمی

نعمت، تمام  کیاست که با  نیچن نیعالم ملکوت ا تیرا ندارد. ظرف تیمحدود نی. عالم ملکوت استین نیچن نیا

های چشی؛ تمام طعمهم میها لذت را با با خوردن یک سیب هزاران و شاید میلیون. کندیحواس لذت را درک م

 .بریها را مینواز. با دیدن یک منظره تمام لذتبخش؛ تمام صداهای گوشلذیذ؛ تمام بوهای لذت

و  میتحمل کن میتوانیقاعدتاً نم ،به ما بدهنددر این دنیا  ،بردیرا که انسان در بهشت م یحد لذت نیکمتر اگر

اگر  میها. گفتاست رنج نی. همچنقبل عرض کردیم و روایاتی که گفتیمی ؛ مثل همان جریانی که جلسهمیریمیم

آن هم فقط اعصابی که در نه تمام حواس پنجگانه.  ؛کندیمتنها حس المسه آن را احساس  ،پوست خراش بردارد

ب ی اعصای خراش هستند. حتی اگر دست شما را قطع کنند؛ تمام دردی که احساس می کنید، تنها به واسطهنقطه

سانت باالتر از او نقطه دیگه درگیر نیست؛ به خاطر همین اگر مثال دست  10همون نقطه است که قطع شده؛ اعصاب 
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سانت باالتر، دوباره درد جدیدی را احساس می کند و اگر باز از بازو قطع کنند  10را از مچ قطع کنند بعد دوباره از 

 ست.درد جدیدی ه

والذی نفسی بیده لمعانیه ملک » خدا )ص( فرمودند: امبریپین روایت توجه کنید که حاال با توجه به این مسأله به ا

الموت اشدّ من الف ضربه بالسیف و الذی نفسی بیده التخرج نفس عبد من الدنیا حتی یتألم کل عرق منه علی حیاله؛ 

قسم به آنکه جانم و ی شمشير شديدتر است الموت از هزار ضربهقسم به آنکه جانم در دست اوست، دیدن ملک

شود، مگر بعد از این که با تمام رگها )و اعصابش( درد را حس در دست اوست، نفس بنده از دنیا خارج نمی

بین العبد »فرمود:  است. رنجحد  نیترکم نیا این چنین است. تازه د،دهبسخت جان  یاگر قرار باشد کس 50«کند.می

 یدر ابتدا نیا 51«ترین آنها مرگ استده و بهشت هفت عقبه است که آسان؛ بین بنو الجنّة سبع عقاب أهونها الموت

 .امتیورود به برزخ است؛ چه رسد به خود برزخ؛ چه رسد به ق

 یهااست که اگر تمام آب یبه حد شود،یمحشر به انسان وارد م یکه در صحرا ی: عطشندفرمود در روایتی

 هنوز هم تشنه است. زند،ینفر بر کیرا به حلقوم  نیزم

 بیت در عالم هستیمقام تکوینی اهل

از  ترنییپله پا کی)ع(  تیاهل ب یقیحق گاهی)ع( کجاست؟ به طور خالصه، جا در عالم تیاهل ب گاهیجا حال

اش مقدمات بحث علمی وجوب و امکان است. نی)ع( مرز ب تیاهل ب گاهیجا ندیگویخداوند است. اصطالحا م

خواهد و چند سالی آموزش فلسفه و عرفان نظری و طرح آن بدون آن مقدمات خطرناک است. اما در بسیاری می

ی بسیار این تعبیر را داریم که اول مخلوقاتی که خداوند خلق کرد، نور پیامبر یا نور خمسه تیاهل ب روایات خود

 تیکه ما از اهل ب یزیآن چ دند؛یآمدند تا به مرتبه ملک رس نییپا نقدری)ع( ا طیبه بود. حاال اهل بیت از آن مقام واال

 تیوجه ظرف چیبه ه ایدن نیآنها. ا یوجود قتینه حق که تنزّل کرده؛ آنهاست یملک یمرتبه م،ینیبیم ایدن)ع( در 

 )ع( را ندارد. تیوجود اهل ب ییبایز

 ،)ع( به کوه طور رفت یحضرت موس ی: وقتدیفرمایم تیروا« فاعرا»از سوره مبارکه  144 هیمتعال در آ خداوند

 بَلِ وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَ یقَالَ لَنْ تَرَانِ کَیْأَنْظُرْ إِلَ یوَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِ قَاتِنَایوَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ»به خدا عرض کرد: 

 کَیْفَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَ یفَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ 

گفت: عرض کرد پروردگارا خود را به ما آمد و پروردگارش با او سخن  عادیو، چون موسى به م نَ؛یوَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِ

به کوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى  کنیل ؛دیمن بنماى تا بر تو بنگرم فرمود: هرگز مرا نخواهى د

افتاد و،  نیبر زم هوشیساخت و موسى ب زیر زیپس، چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ر دیمرا خواهى د

 (143)اعراف/  «مؤمنانم نیتو منزهى به درگاهت توبه کردم و من نخست: فتچون به خود آمد گ
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 انیعیاز ش یکیشد، نور  یکرد و کوه متالش یکه به کوه تجل یآمده است: نوراز امام صادق )ع(  یتیروا در

 نیاز ا یکینور، نور  نیا ؛«ونیکروب»هستند به اسم  بیتاهل انیعیاز ش یجمع میان فرشتگان. در بود)ع(  نیرالمؤمنیام

طاقت بیاورد و از  که به کوه تجلی کرد و کوه متالشی شد و موسی ع پیامبر اولوالعزم خدا نتوانست است انیعیش

ظهور  تیعالم ظرف نیکه، ا خالصه آن بیت چیست؟!حساب کن که حقیقت وجود خود اهلحاال شما  52هوش رفت؛

 )ع( را ندارد.  تیاهل ب یقیحق ییبایز

 روایتی بسیار شنیدنی

محترم  اری)انس بن مالک نزد اهل سنت بس کندی)ص( نقل م امبریبن مالک از پ انس .میبرو تیبه سراغ روا حاال

وَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ یُعَذَّبُونَ إِذَا  » فرمود: که شود، اهل سنت آن را قبول دارند( یبه انس منته یتیاست. اگر سند روا

إِلَیْنَا فَیَقُولُ لَهُمْ رِضْوَاُن لَا َو لَکِْن  لِأَهْلِ الْجَنَّةِ نُورٌ سَاطِعٌ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا هَذَا النُّورُ َلعَلَّ رَبَّ الْعِزَِّة اطَّلَعَ فَنَظَرَ

 53«لِکَ النُّورُ مِنْ ثَنَایَاهَافَتَبَسَّمَتْ فَأَضَاءَ ذَ عَلِیٌّ ع مَازَحَ فَاطِمَةَ

 هبهشت ب اهل اند ورفتهبه جهنم  هایجهنمبه بهشت و  هایها تمام شد، بهشتحساب و کتاب نکهیبعد از ا

حاال در خود این  . )شودیم دایاهل بهشت هو یدر آسمان بهشت برا یناگهان نور ،ندامتنعم یبهشت یهانعمت

نقل شده است که  یمتعدد یهاتیخداوند، روا تیباب رؤ ،یکاف فیدر کتاب شرایت چنین مطلبی نیامده اما رو

 لاست که اه میقدر عظآن برند،ینور م نیا دنیکه از د یلذت شود،یاهل بهشت ساطع م یکه برا ییهااز نور یبرخ

 یبود؟ برخ یزینور چه چ نی: اپرسندیم ،به هوش آمدند نکهیبعد از ا (.شوندیبهشت چند هزار سال مدهوش م

که موکل بهشت است،  یافرشته یعنی« رضوان»: نکند که خداوند پرده را کنار زده و به ما نگاه کرد؟ ندیگویم

 یهادندان و زد یلبخند شانیکرد و ا ی)س( مزاح ه)ع( با حضرت فاطم رینور چه بود؟ حضرت ام دیدانی: مدیگویم

 است.  شانیا یهانور، نور دندان نیا شد. دایفاطمه زهرا )س( هو یجلو

خود حضرت )س( چه  دنید کند،یحضرت )س( اهل بهشت را مدهوش م یهانور دندان یوقت مینیحال بب

 روز درع دوستان سیدالشهدا و مومناندر روایت است که  !شود؟یچه م ند،ی)ع( را بب نیامام حس ی! اگر کسکند؟یم

 این ،آیدمی محبان دیدار به کنند. امام قاتمال را حسین یشانموال بهشت به ورود از قبل خواهندمی خدا از حساب

 خود محبان ،امام نه دارند.برنمی چشم هیچکدام و هستند تماشا غرق طرف دو هر وشود  می نیطوال بسیار قاتمال

 .ندبرمیدل  خود یموال سیدالشهدااز ،دوستان نه ؛کند می رها را

 «.طاووس اهل الجنه یالمهد»! شود؟یچه م مینیاگر امام زمان )عج( را بب حال
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 پرهیز دادن خداوند، بندگان مؤمنش را با بال

به ما  ایدن نیچرا که اگر در ا ؛میفیاست که ما ضع نیا یعامل گرفتار نیدوم میبحث خودمان. گفت م بهیبرگرد

ما را از اصل باز  ایکه دن بیندمی. حال اگر خداوند ما را دوست داشته باشد و میشویاز آخرت غافل م ،خوش بگذرد

 .ردیگیکار را م نیا یجلو عتاًیطب دارد،یم

خداوند  یوقت ؛ بِالْبَلَاءِ ثَجّاإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ ثَجَّهُ» صادق )ع( فرمودند: امام

 54«.زدیریو باران بال را بر او فرو م بردیرا دوست داشته باشند او را در گرداب بال فرو م یابنده

صبح  ی(که خواص اصحاب ما هست)ما و شما  ؛إِنَّا وَ إِیَّاکُمْ یَا سَدِیرُ لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِی» فرمودند: یرفیص ریسد به

 55«.میکنی. روزمان را با بال آغاز و با بال ختم ممیکنیسر م بتیو شام را با بال و مص

 از باب محبت خداوند رحمان است. ها همهنیا

فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنِّی  صورهاحسن  یف لیجبرئ یّحبط ال»اسالم )ص( فرمودند:  امبریپ

عَسَّرِی وَ تَضَیَّقِی عَلَى أَوْلِیَائِی حَیْتُ إِلَى الدُّنْیَا أَنْ تَسَهَّلِی وَ بَطِّئِی وَ تَیَسَّرِی لِأَعْدَائِی حَتَّى یُبْغِضُوا لِقَائِی وَ تَشَدَّدِی وَ تَأَوْ

 ای و گفت: حالت بر من نازل شد نیدر بهتر لیجبرئ ؛عْدَائِیلِیُحِبُّوا لِقَائِی فَإِنِّی جَعَلْتُ الدُّنْیَا سِجْناً لِأَوْلِیَائِی وَ جَنَّةً لِأَ

من تلخ و ناگوار و سخت و  اءیکردم که بر اول وحی ایمن بر دن :دیفرمایو م رساندیتان را مرسول اهلل، خدا سالم

و گوارا باش تا لقاء من را مغبوض  ریتا لقاء من را محبوب بدارند و بر دشمنان من سهل و آسان بگ ،باش نیسنگ

 56«را، زندان دوستانم و بهشت دشمنانم قرار دادم. ایبدارند. من دن

 نجات مرد کشتی شکسته

ق شدند. به غر زین یشکست و غرق شد. همه افراد داخل کشت یطوفان آمد و کشت .نشسته بود یدر کشت یشخص

نبود. نشست و شروع به دعا  رهیشخص در جز نیجز ا ی. کسدیدر آن اطراف رس یارهینفر، که به جز کیجز 

را به  یکنم. چند روز دایتا نجات پ فرسترا ب ی. کسده؟یکش نجایبرس. چرا کارم به ا ادمی! به فرایخواندن کرد. خدا

 یمقدار یبکنم. با سخت یندارد، بهتر است خود کار یخدا به من کار دینشد. گفت: شا یدعا و تضرع گذراند و خبر

کلبه بود. بعد به دنبال طعام و غذا  نیمشغول ساخت ا یخود ساخت. چند روز یبرا یاچوب جمع کرد و کلبه

. دوان دوان به دیرا از سمت ساحل د یبرگشت به سمت ساحل، دود نیرفت. چند پرنده را شکار کرد و غروب ح

 ی! با من چه مشکلای: خدایو زار هیکه کلبه در حال سوختن است. نشست و شروع کرد به گر دی. ددیکلبه دوسمت 

و  یتحمل کن یانستام، آن را هم نتوخود ساخته یبرا یا. حال که کلبهیهمه دعا کردم، کمک نکرد نیمن ا ؟یدار

شد. نگاه  داریاز خواب ب یبیعج یبا صدا بود که خوابش برد. ناگهان تیو شکا یو زار هیگر نیدر ح ؟یآتش زد

آمدند به ساحل  .واین صدا صدای سوت این کشتی بوده ساحل لنگر انداخته است کینزد یکشت کیکه  دیکرد و د
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 ا. گفت: از کجمیتو را نجات ده نکهیا یگفتند: برا د؟یجا آمده ا نیچه به ا یها گفت: شما برابه آن و نجاتش دادند.

درون  یکه کس میدیو فهم میدی! دود آتش را دیکه داد یاهستم؟ گفتند: از همان نشانه رهیجز نیکه من در ا دیدیفهم

 .میخاطر به دنبالت آمد نیهست و به هم رهیجز نیا

و  یبه زندگ مجبور است ،نجات بدهد ایما را از دن کهنیبه خاطر ا میکر یخدا وقتها این طوری است که یگاه

 زند.ما آتش ب یایدن

یَا دُنْیَا تَمَرَّرِی عَلَى عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ ضَیِّقِی » َّ : فرمایدخدا به دنیا میدر حدیثی از پیامبر اکرم آمده که 

به کام بنده مؤمن من به واسطه انواع بالها، تلخ شو و  ا،یدن یا[ فَیَرْکَنَ إِلَیْکِ؛ تحولیعَلَیْهِ فِی مَعِیشَتِهِ وَ لَا تَحْلَوْلِی ]

 دایو اعتماد پ لیبه سمت تو تما ؛ مبادانشو نیریبگذار و به کامش ش قهیو او را در مض ریرا بر او تنگ بگ یزندگ

 57«.کند

 کندای را که دوست ندارد، مبتال نمیخداوند بنده

 نیریش یلیخ یغضب خداوند است. اگر زندگ ینشانه نیا. ستیاز بال ن یاگر محبت نباشد، خبر گریطرف د در

 احساس خطر کرد.  دیو با دلنگیکار م یجا یکوجود ندارد،  یمشکل چیاست و ه

 طانیو ش ثیانسان خب خداوند؛ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْعِفْرِیَةَ النِّفْرِیَةَ الَّذِی لَمْ یُرْزَأْ فِی جِسْمِهِ وَ لَا مَالِه »پیامبر اکرم فرمود: 

 58«شودیوارد نم یالطمه چیکه نه در جسم و نه در مالش ه یکس ؛صفت را دوست ندارد

 ه باشد ولو آن بنده نمازگزار باشد.مشکل نداشت یانشانه غضب خداوند است که بنده نیاصال ا

که نه در نفسش،  دیدیرا د یاگر کس با؛یله نصانفسه و م یهلل ف سیمن ل یال حاجه هلل ف»)ع( فرمود:  ریام حضرت

خداوند او را رها کرده  یعنی ،دشویبر او نازل نم ییبال چیو ه ستیخدا ن یبرا یبینه در جسمش و نه در مالش نص

 «رد.و به او نیازی ندا

به خانه خود دعوت کرد. حضرت برای طعام از اصحاب، حضرت رسول )ص( را  یکی یروزدر روایت است که: 

 نییبه پا از روی دیوار قل خورد و تخم کرد و تخم مرغ وارید غهیت یشخص رو نیشخص رفت. مرغ ا نیبه خانه ا

)ص( عرض  امبریبه پ پیامبر اکرم با تعجب نگاهی به آن شخص کردند. نشکست. روی میخی در دیوار ماند و افتاد و

نه به جسم، نه به مالم،  یضرر چیمن ه ،مبعوث کرد به پیامبری که تو را یی! به خدایکنیتعجب م یا رسول اهللکرد: 

که  شودی. معلوم ممنیکه من سر سفره تو بنش ستی)ص( فرمود: سزاوار ن امبری. پرسدیام نمنه به خودم و نه خانواده

او از اصحاب بود و به نبوت رسول خدا )ص( ظاهر روایت این است که « ندارد. یکار چیخداوند با تو و اهلت ه

رحمت  رهیاز رذائل، انسان را از دا یاست. برخ یمفصل بحث ازمندیشد، ن نیچن نیچرا ا نکهیاعتقاد داشت، اما ا زین

اسالمی ایران  انقالب همین و .... در هاری. مثل زبمیشویعاقبت به شر م مینکنرا درست  لهیرذ نی. اگر اکندیم رونیب
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اما موقع  ها کشیدند؛ها دیدند؛ زحمتافتادند؛ شکنجهزندان  سالها به انقالب نیا یکه برا میداشت ی راما افراد هم

 .افتادندبه قعر جهنم  مرگ،

 ظرفیتی مؤمنین دست خدا را بسته استکم

بال با ما را خداوند  ،میداشت تیاست. اگر ما ظرف دهیکش نییرا پا یلهیتیف مؤمنین ما یتیظرفیخدا به خاطر ب هتاز

 .کردیلذت م و کفار را غرق درکرد ه میلِ

النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا  کُونَیَوَ لَوْ الَ أَنْ »: دیفرمایم 34و  33 یاتزخرف آ یدر سوره مبارکه میحک خداوند

و اگر ؛ وَ لِبُیُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَیْها یَتَّکِؤُن ظْهَرُونَ؛یَ  هَایْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَ وتِهِمْلِبُیُ نِبِالرَّحْم کْفُرُیَلِمَنْ 

[ این نبود که همه مردم ]به خاطر ضعف ایمان ؤمنان، سببمندى کفار از انواع نعمت هاى مادى و تهیدستى م]بهره

با  میدادیقرار م ییهاخانه[ کافران ]به خداى [ بر محور کفر امتى واحد شوند، ما براى و ناآگاه بودن به حقایق

دادیم اى( قرار مىنقرههایشان درها و تختهایى )زیبا و و براى خانه؛ که از آن باال روند ییهااز نقره و نردبان ییهاسقف

 «که بر آن تکیه کنند

التر داریم؟ اون طبقات آخر آسمان ها باهاوسهایی هستند؟ مثالً از پنت ع خانهها االن چه نوترین خانهالکچری

ظرفیت فرماید اگر شما مؤمنین کم؟ خدا میهست ها که یک واحد چند هزار متری با سونا و جکوزی و ...خراش

 دادیم.قرار می جواهری کفار را هم از طال و در و دیوار و سقف و تخت خانهنبودید، من 

قال اللَّه: لوال أن یجد عبدی المؤمن فی قلبه لعصبت رأس الکافر بعصابة »: فرموداز امام صادق روایت است که 

سر کافر را با فت؛ من یانمی ش چیزی )از ناراحتی یا شبهه یا ...(اگر بنده مؤمن من در دل ؛حدید ال یصدع أبدا

  59«ردیسردرد هم نگ یکه حت بستمیم ی آهنیدستمال

را از خداوند بخواهد، همه را به  ایدن یمقدار است که اگر همهیفرمود: همانا کافر نزد خداوند آنقدر خوار و بو 

 از ملکش کم شود. یزیچ نکهیبدون ا ؛دهدیاو م

چنان کافر دادیم، خدا نشان میاگر ما ظرفیت از خودمون . کندیما نگاه م تیبه ما و ظرف خدا چون شود؟ینم چرا

چنان  ااو ر خدا داشت، تیظرفاگر مؤمن  .از آن طرف نداشته باشد یابهره کرد که هیچدر نعمات میغرق  ایدر دنرا 

 ای ظلمت در وجودش باقی نماند. که ذره گذاشتیم و بال قهیمض و یسخت در

ی خدا به بنده است. اینها که بازی خدا با بنده است. اینها که الطاف خاصهعشق که اصالً اینها بال نیست. اینها

کنید؛ حتی در محبت مادر به فرزند. ی عاطفی دیگری در عالم پیدا نمیدر هیچ رابطه را اشمحبتی است که نمونه

 کند که بیا و ببین.بازی در قیامت چنان جبران میتازه خدا به خاطر این عشق
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 لُحُومَهُمْ قَدْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِیضِ لِمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ وَ الْمَرْضَى أَنَّ»: آمده است که تیدر روا

شود، کسانی که در دنیا به بالها و مصائب و بیماریها گرفتار قیامت میی روز وقت 60«ثَوَابِ الْعَلِیل یَرَوْنَ مِنْ جَزِیلِ

 .تکه شده بودندها تکهکنند که ای کاش در دنیا با قیچیبینند، آرزو میبودند، وقتی که ثواب عظیم خدا را می

 مصیبت واقعی سنت استدراج است

گیر ای است که خدا با کفار دارد. بالی واقعی همین سنت استدراجی است که گریبانبالی واقعی همین معامله

 شود.بندگان شقی خداوند می

فیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَ»فرماید: سوره اسراء می 16ی در آیه

)و ثروتمندان « مترفین»و هنگامى که بخواهیم شهر و دیارى را هالک کنیم، نخست اوامر خود را براى  ؛تَدْمیرا://

آنها را به  داریم، سپس هنگامى که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند،مست شهوت( آنجا، بیان مى

 «کوبیمشدّت درهم مى

ای از ضاللت رسیدند فرماید: وقتی ما بخواهیم قومی را هالک کنیم، اگر قومی به  درجهخدای تعالی در این آیه می

ی نزول عذاب ی رحمت خارج شدند و مستحق عذاب شدند، حاال زمینهکه دیگر قابل هدایت نیستند و از دایره

کنیم که فسق و فجور مترفین، ثروتمندان و مرفهین آن قوم را امر می« مَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیهاأَ»شود؟ چطور فراهم می

کند؟ معنای این تعبیر آن است که خدا اسباب و شرایط فسق و کنند؛ یعنی چه؟ خدا که به فسق و فجور امر نمی

گذشت، خدا اسباب معصیت و عیش و فسق و گناه  کند؛ وقتی کار از کارفجور را بیش از پیش برای اینها فراهم می

 کوبد.( آنوقت آنها را در هم میفَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُسازد تا بدین وسیله عذاب قطعی شود )را بیشتر فراهم می

در صحیح مسلم روایتی قارون را ببینید. فرعون را مالحظه بفرمائید. داستان زندگی پهلوی پدر و پسر را بخوانید. 

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُکْفِئُهَا الرِّیَاحُ تَصْرِفُهَا مَرَّةً وَ تَعْدِلُهَا »از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است که فرمود: 

؛ مثل ءٌ حَتَّى َیکُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةا یُصِیبُهَا شَیْأُخْرَى حَتَّى یَأْتِیَهُ أَجَلُهُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَُل الْأَرْزَةِ الْمُجْذِیَةِ الَّتِی لَ

دهند. گاهی او را به این سمت و گاهی به آن ای تازه و لطیف است که بادها او را پرورش میمؤمن چون درختچه

برند تا کنند( میکنند؛ کما اینکه مؤمن را بالها و مصائب محکم و آبدیده میسمت )و بدین سان او را محکم می

اجلش فرا برسد )تا دم مرگ، وضعیت همین است( و مثل منافق همچون درخت صنوبر است که هیچ آسیبی به آن 

 61«رسد تا مرگش فرا رسد و یکباره او را خُرد کندنمی

 نیالحمدهلل رب العالم و
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 های عشق مادرانهخراش

روز  کیدر شان کنار یک دریاچه بود، ای که خانهیک جایی خواندم که پسر کوچک خانوادهداستان کوتاهی در 

اش مشغول بازی بود و مادرش هم درحالیکه مشغول کارهای روزانه اچهیدری در حاشیهگرم تابستان خنده کنان 

یک وقت . بردیکودکش لذت م یو از شاد انداختنگاهی به فرزند میی آشپزخانه نیمبود، هر از گاهی از پنجره

پسرش را  ادیو با فر دیدو اچهی. مادر وحشت زده به سمت درکندیفرزندش شنا م یکه به سو دیرا د یمادر تمساح

 ریکودک را گرفت تا ز یچرخش پاها کیشده بود .... تمساح با  رید گرید یول ؛صدا زد. پسر سرش را برگرداند

عشق  یول ؛دیکشیپسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت م یاسکله بازو یو از رو دیآب بکشد. مادر از راه رس

 یبود، صدا یکه در حال عبور از آن حوال یکند. کشاورز هابچه را ر گذاشتیبود که نم ادیمادر به کودکش آنقدر ز

تمساح هم مجبور شد کودک را رها و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و  دیوبه طرف آنها د د،یمادر را شن ادیفر

تمساح  یهابا آرواره شی. پاهاابدیب یبهبود هايشزخمرساندند. دو ماه گذشت تا  مارستانیبه ب عی. پسر را سرکند

 مادرش مانده بود. یزخم ناخنها یجا شیبازوها یوسوراخ سوراخ شده بود و ر

را نشان دهد. پسر  شیزخمها یاز او خواست تا جا کردیکه با کودک مصاحبه م یخبرنگاربعد از دو ماه، 

ها را زخم نیرا نشان داد و گفت : ا شیسپس با غرور بازوها .ها را نشان دادزخم یشلوارش را باال زد و با ناراحت

 عشق مادرم هستند. یهاخراش نهایا ؛دوست دارم
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بنده اش را در خانه خود  نکهیا یخدا براهای ما از گناه و کوتاهی است؛ اما گاهی هم ی گرفتاریعمدهگفتیم که 

 یگاه. کندیو مصائب دچار م هایگرفتار یاو را به برخ ؛نگردد اینگه دارد و او از آخرت غافل نشود و غرق در دن

از سر عشق و محبت  ینجات دهد، خراش ایدن لِینفس و چاه و یهاکه ما را از دست اژد نیا یبرا دا مجبور استخ

های عشق این خراش .کندیاش را دوست نداشته باشد او را رها مو اال اگر خدا بنده اندازد؛بیبه دست و صورت ما 

تر بخشباشیم. آنوقت زندگی خیلی لذتخدا ارزشمند است. زیباست. باید این زیبائی را ببینیم. باید متوجه این زیبائی 

 ها نباید نگران و ناراحت بود.شوند. از این خراشبخش میها هم لذتشود. حتی رنجمی

نگران باشد که نکند من  دیآنجا با ، آن موقع جای ناراحتی است.رودیم شیپ یمشکل چیبنده بدون ه یاگر زندگ

 یکیام. اگر خدا د مشمول سنت مکر و امهال خدا شدهام؛ نکناج شدهام؛ نکند مشمول سنت استدرخدا افتاده شماز چ

من و شما  یبرا یو اال محبت و لطف اله ؛تا او غافل باشد کندیاو را غرق در نعمت م ،را دوست نداشته باشد

 .آوردیم یگرفتار

 یک گله به خدا

. ما که نگفتیم میکن یها زندگو ژن خوب نیمثل اشراف، مرفه میخواهیما که نمخدایا! : دیبگو یاست کس ممکن

بر  ییمقدار به جا نیو ا میدر حد متعادل و به قدر کفاف داشته باش میخواهیم ما آنقدری به ما بده که خفه بشویم.

 بخرا یحد به ما بده نیاگر به ا خدایا .میخودمان را حفظ کن میکه بتوان میدار نیقدر د نی. ما هم اخوردینم

 .میکنینم

 یو حکمت اله یمداشت تیمقدار ظرف نیهاست. اگر ما احرف نیتر از او مهربان ترمیبه شما عرض کنم: خدا کر

 مانیدرون التیو تما خودمان ما از دل ی. ولکردیمقدار را به من و شما عطا م نیخداوند متعال ا کرد،یم جابیا

 نیاز قوان م؛یدانیمو فساد خودمان را ن صالح ها و تعلقاتمان اشراف و احاطه نداریم؛ما به میزان محبت م؛یخبر ندار

مقدار کم را به ما عطا کند، هالک ما در آن خواهد بود  نیها اگر خدا هموقت یلی. خمیعالم خبر ندار یپشت پرده

بسا چیزى را  ؛أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُون ىأَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَس »

بسا چیزى را دوست دارید و آن براى شما بد است؛ وخدا ]مصلحت شما  خوش ندارید و آن براى شما خیر است، و

 (216)بقره/  «دانید.داند و شما نمىرا در همه امور[ مى

که صالح آنان در  کنندیدرخواست م ییهازیاست که چ نیا شود،یبندگان مستجاب نم یهادعا شتریب نکهیا علت

 .شودیم آنهاهالکت  هیما ،ها را عطا کندو اگر خداوند آن ستیآن ن

 داستان فقر سعد

را اصحاب  اصحاب صفه نکهیسکو است؛ علت ا یبه معنا« هصفّ »بود.  «سعد»نفر به نام  کیه اصحاب صفّ  نیب در

اینها مهاجرینی بودند که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و چون جایی برای اقامت بود که  نیا دندینامیصفه م

سعد که در  .بردندیاصحاب صفه در اوج فقر به سر م .کردندیم یزندگ امبریکنار مسجد پ ییسکو روی نداشتند،
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خداوند  دییرسول اهلل! دعا بفرما ای)ص( عرض کرد:  اکرم یمرتبه به نب نیجماعت بود، چند یهاصف اول نماز

)ص( به او دو درهم  امبریباش. سعد مجددا اصرار کرد. پ یمرا برکت دهد. حضرت )ص( فرمودند: سعد راض یروز

به تدریج کنار مسجد دکانی  پهن کرد و کم کم کارش رونق گرفت؛ کنار مسجد یکند. او بساط یداد تا با آن کاسب

اصال  کار به جایی رسید که دیگر جی. به تدردیرسمیبه صف اول جماعت ن دیگر آن قدر سرش شلوغ شد که خرید.

ل اهلل! رسو ای! گفت: نم؟یبیتو را در نماز جماعت نم گریفرمود: سعد، د به او امبریپ ی. روزآمدیبه نماز جماعت نم

چه کنم؟ سرمایه ام را تلف کنم؟ به این مرد جنسی فروخته ام، می خواهم پولم را از او بگیرم و از آن دیگری کاالیی 

حضرت فرمودند: الحمد اهلل اوضاعت رو به راه شده است، آن دو درهم را پس بده.  .خریده ام باید پول او را بدهم

بعد از آنکه حضرت دو درهم  .فرمود: نه همان دو درهم را بده مبرای. پدهمیدرهم پس م یستسعد عرض کرد: دو

آرام آرام دوباره در مسجد پیدایش شد و شد  .هر چه داشت از دستش رفت او کساد شد و یکاسب را که گرفتند،

 62همان مالزم صف اول.

 ی انصاریثعلبهداستان 

عباس و حسن ابن شود؟یچه م ،اگر خدا عطا کند میدانی. نممیدار تیکه ظرف میکنیم الیها ما خوقت یلیخ

عرض کرد:  امبریچند بار به پ ی: ثعلبه انصارکنندینقل م جریانی را توبه یسوره 78تا  75 هیدر شان نزول آ یبصر

 تُؤَدِّی قَلِیلٌ » فرمود: امبریاصرار کرد. پ ددافرمود: شاکر باش. ثعلبه مج امبریخدا رزق مرا برکت دهد. پ دییدعا بفرما

شکر آن را ادا  یکه نتوان ادیاز رزق ز ،یشکر آن را بجا آور یتوانیکه ماندکی رزقِ ؛ کَثِیرٍ لَا تُطِیقُه خَیْرٌ مِنْ شُکْرَهُ

 یها زمرد و همهدرخت یطال، همه برایم هاکوه یخداوند به من اجازه داده تا اگر بخواهم همه «بهتر است. ،یکن

حال، ثعلبه دوباره اصرار  نی! با استم؟یتو ن یبرا یخوب یمن الگو ؟یکنیشوند. چرا به من اقتدا نم اقوتیا هسنگ

؛ دعا حَقَّهحَقٍّ  ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی مَالًا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَئِنْ رَزَقَنِیَ اللَّهُ مَالًا لَأُعْطِیَنَّ کُلَّ ذِیِ »و عرضه داشت:  کرد

کن خداوند مالی به من عطا کند؛ قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرد، اگر خدا مالی به من روزی کند، حتما و 

 آنقدر اصرار کرد تا «حتما حق هر صاحب حقی را به او خواهم داد و حقوق واجب در مالم را پرداخت خواهم کرد

 دیگوسفندان او مانند مورچه تول امبر،یپ یاند که بعد از دعا. نوشتهیدخردعا کرد. ثعلبه چند گوسفند  شیبرا امبریپ

ثروتمند شدن فقط  نیو شرکت کنندگان در نماز جماعت بود، پس از ا نینیکه از متد ی. وشدندیم ادیمثل کرده و ز

؛ انش را نگه داردنتوانست گوسفند نهیجمعه را هم ترک کرد. در مد ازدر ادامه نم یحت کرد،یدر نماز جمعه شرکت م

 امبریزکات نازل شد فرستادگان پ هیآ یشد. وقت نهیاز ثروتمندان مد یکیگرفت و  نهیدر خارج مد ینیزم جا کم بود.

 هرا جمع کردند و دوبار نهیاطراف مد یزکات همه امبری. او ممانعت کرد. فرستادگان پرندیآمدند تا زکات او را بگ

 ؛ من چرا باید جزیه بدهممن مسلمانم .است هیزکات مثل جز نیاو باز هم ممانعت کرد و گفت: ا یاو رفتند. ول شیپ

تا  75 هیو آ 63وای بر ثعلبه. بر ثعلبه؛ یفرمود: وا امبریاطالع دادند. پ امبریو زکاتش را پرداخت نکرد. فرستادگان به پ

                                                      
 . 124 – 122، ص 22، ج األنوار بحار ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،ن.ک:  -62
 .82 – 18، ص  5البیان فی تفسیر القرآن، ج مجمع، طبرسى، فضل بن حسن -63
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فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ ؛ کُونَنَّ مِنَ الصَّالِحینَ نْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَوَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِ»سوره توبه نازل شد.  78

وَ بِما کانُوا  یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ ُقلُوبِهِمْ إِلى فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی؛ لَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَفَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَ

از منافقان کسانى هستند که با خدا پیمان بستند، چنانچه خدا از فضل و احسانش به ما عطا کند، یقیناً صدقه ؛ یَکْذِبُون

[ هنگامى که خدا از فضل و احسانش به آنان عطا کرد نسبت به ]هزینه کردن اد و از شایستگان خواهیم شد.خواهیم د

هاى خود با خدا پس براى آنکه به وعده[ روى گرداندند. از پیمانشانکنان ]یدند و اعراضآن ]در راه خدا[ بخل ورز

خدا را مالقات کنند، که هایشان تا روزى[ را در دلگفتند، نفاقى ]ثابتوفا نکردند، و به سبب آنکه همواره دروغ مى

 «باقى گذاشت

خراب نکنند. در  اگر بعداً ،هستند یحاب بدر بهشتداده بود که اص نیدر جنگ بدر حاضر بود و خدا تضم ثعلبه

؛ یعنی اصالً بودن در شده است. سهیزدن در جنگ بدر همسان و مقا ریها با شمشاز کار یلیثواب خ ،اتیروا یبرخ

درباره تو  هیبه ثعلبه گفتند: آ امبریبعد از وفات پ بدر خودش یک معیار حسابی برای سنجش وزن معنوی افراد است.

گفت پیامبر . اول قبول نکرد فهیخل ؛اول آمد تا زکات بدهد فهیخل شیزکات بدهم. پ دیبا الینازل شد. او گفت: واو

ی گفت پیامبر و خلیفه و رفتیاو هم نپذ ؛دوم آمد تا زکات بدهد فهیدر زمان خل از تو زکات نگرفت؛ من بگیرم؟

 .رفت ایبدون پرداخت زکات از دن در آخر اول از تو زکات نگرفتند؛ من بگیرم؟

 پسری که بالی جان شد

که چرا پسر ندارد.  زدیبه همسرش سرکوفت م یلیدختر عطا کرده بود. خ 6که خدا به او  در آشنایان بود ییآقا

نوکر  شدند خانواده یاعضا یبه او عطا کرد. همه یخدا پسر آخربدهد.  یپسرکرد تا خدا به او  ازینذر و ن یلیخ

و  و کارش به تزریق کشید. معتاد شد یسالگ 17 در ی لوس و ننری بار آمد که نگو و نپرس.یک بچه آن تک پسر.

کرد. پدرش را ی دامادها دزدی میزد و از خانهخواهرها را کتک می. ردیتا پول مواد را بگ زدیم کتکپدر و مادر را 

د ر دوز کروِدر آخر هم اُبه دعا شده بودند که خدا شرش را کم کند.  ی خانواده دستپیر و نابود کرد. آن اواخر همه

ی خانواده ی خدا نشد؟ و عدم رضایتش باعث شد هم خودش هم همهخب، چرا این پدر راضی به داده .دو مر

بیند فرزند رود آن طرف و میچقدر زجر بکشند؟ تازه این در این دنیا بود. زجر اصلی پدر وقتی هست که می

  اش آن طرف در جهنم در عذاب است. آن زجرش خیلی بیشتر است.رگوشهجگ

 خواهی برو با خدا بجنگاگر پسر می

باش.  یبه او گفت: راض خیگفت: آقا دعا کن فرزند من پسر شود. ش ؛اطیخ یرجبعل خیش شیپ ی رفتشخص

 لیبه او داد و او در خواب جبرئ یذکر خیش خواهم. آنقدر اصرار کرد تافهمم؛ من پسر میگفت من این حرفها را نمی

برگشت پیش شیخ و گفت آقا من به شما گفتم این . ستیداده که پسر به صالح تو ن امیگفت: خدا پ لیو جبرئ دیرا د

 ریکه شمش دید در خواب را لیاو داد. شب دوباره جبرئ هب یگرید ذکر خیش خواهم.شود؛ من پسر میحرفها سرم نمی
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پسر اگر دهد. نمیبه تو پسر  و به صالحت نیست، دارددوست چون تو را خدا  :گفت لیدارد. جبرئبه دست 

 هد.دیخدا به تو پسر م یشد روزیاگر پ ؛با خدا جنگ کن برو و ریرا بگ ریشمش نیا خواهیمی

 پسری که حضرت خضر کشت

فرماید که حضرت خضر به امر الهی او را کُشت و وقتی میی کهف، جریان کودکی را بیان ی مبارکهخدا در سوره

فَخَشِینَا  فَکاَنَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَینْ وَ أَمَّا الْغُلَامُ »با اعتراض حضرت موسی مواجه شد، علت این عملش را چنین بیان فرمود که:

[، [ نوجوان ]که او را کُشتمو اما ]آن ؛امْا مِّنْهُ زَکَوةً وَ أَقْرَبَ رُحمَا خَیرْیُبْدِلَهُمَا رَبهُّ فَأَرَدْنَا أَن؛ هُمَا طُغْیَانًا وَ کُفْرًاأَن یُرْهِقَ

پس خواستیم پروردگارشان ؛ [ به طغیان و کفر بکشاندپدر و مادرش مؤمن بودند، پس ترسیدم که آن دو را ]در آینده

که حضرت خضر به  یهست آن پسر تیواردر  (81 – 80)کهف/ « تر از او را به آنان عوض دهد.تر و مهربانپاک

 64.از نسل آن دختر بودند امبریپ 70به آن پدر و مادر داد که  یخدا دختر شیدستور خدا او را کشت در ازا

 داستانی عجیب

ما  یحجره جنب اشم که حجرهداشت یقیمن در بازار تهران رف کرد کهم تعریف می: پدرگفتیم 65یتوکل آقای

 هر پنج وعده نمازشو  آمدیم بود. قبل از نماز صبح به حجره فرش یرفوگر تعمیر و ای بود و شغلشسادهآدم بود. 

منبر رفت و مسجد  در یروحان یک بار کی. رفتیشب به خانه م و خواندیم در مسجد بازار را هم به جماعت

برآورده  را شحاجت کند و حضرتیرا زیارت م زمانامام  ،به امام زمان شود لشب جمعه متوس 40که  یگفت: کس

تا  . شب چهلمبشودو به امام زمان متوسل  برود میشب جمعه به حرم حضرت عبدالعظ 40 تصمیم گرفت . اودکنیم

ی بعد از نماز با چند نفری که با هم از تهران رفته بودند، از حرم عصبان . او همشودینم یخبر نماز صبح خبری 

هوا هم برفی بوده و کوالک . گفتههم ناسزا میو زمان  نیبه زم رفتهتهران و در حالی که میشود به سمت خارج می

زده که من احمق حرف طور با خودش حرف میبوده و همینعصبانی بوده و تو حال خودش  هم هم بوده؛ این آقا

افتد سفرانش عقب میری از همخبری نشد. در همین وضعیت مقدا ؛هفته آمدم و رفتم 40این آخوندها رو باور کردم؛ 

باالی چاه، با یک  دیآیم آقاییبیند یک مییک وقت . کندسقوط می متری 8 - 7 چاه در یکو ناگهان  ماندیتنها م و

گوید دستت را بده به من؛ عجیب اینکه دستش به دست آن آقای می و زندیم صدا ماس او را با و شمع در دست

فالنی اینجا چه  :دپرسمی. آن شخص کشدیم رونیاز چاه باو را  گیرد وهم دستش را میرسد و ایشان باالی چاه می

 کند.کنی؟ جریان را با عصبانیت برای این آقا تعریف میکار می

  ؟یدشب جمعه به امام زمان متوسل ش 40که  یداشت یچه حاجتخب، حاال  -

 من حاصل شود.  یدر زندگ یشیگشا خواستمیم -

                                                      
 649، ص: 3البرهان فی تفسیر القرآن، ج ،بحرانى، هاشم بن سلیمان -64
 در جلسات قبل ایشان را معرفی کردیم. -65
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ات را و رزق خانواده یوعده نماز در مسجد هست 3 هر داده قی. خدا به تو توفیقدر کفاف دارتو که االن به  -

 باش.  یراض ؛ خوب است دیگر؛ به همینیدارهم 

 40من بخور و نمیر که زندگی نمیگویند. اصالً حاال که این طور شد،  نه آقا این که زندگی نیست. به این -

. باز ندیگویدروغ م آخوندها نیا میگویبلند م یبا صدا دمیاگر امام زمان را ند ،شومیمتوسل م گریشب د

تا آیم گویند و آنقدر میزنم که دروغ میآیم و اگر باز هم خبری نشد باز هم فریاد میشب دیگر می 40هم 

 یک اتفاقی بیافتد.

او  دندیشهر که رس کینزد تا اینکه به باش. او قبول نکرد یگفت: راض بهش هرچه آن شخص خالصه

وقتی به همسفرانش رسید ازش پرسیدند کجا  و این آقا هم خداحافظی کرد و رفت. دید از دور دوستانش را

 بودی؟

  ؟چاه افتادم که من در دیشما کجا بود -

 ؛ بعد یهو غیبت زد.یکردیو با خود صحبت م یزدیو فقط غر م یما بود شیتو که از اول پ چاه؟! -

 نه، من افتادم توی چاه. -

 خب چطور بیرون آمدی. -

 همان آقایی که با من بود من را از چاه بیرون آورد. -

 کدوم آقا؟! -

 زدیم؛ مگر او را ندیدید.داشتیم تا همینجا حرف میبا هم که شمع در دستش بود و  ییآقا نیا دیدیمگر ند -

 زدی.دیدیم که داشتی با خودت حرف مید؟! ما فقط تو را میطوفان شمع کجا بو نیدر ا -

فرشها را . دهدمیبه او  تعمیر یبرا قهید و چند فرش عتیآمی این فردبه حجره  یمرد مصر کیروز  همان یفردا

به او داد. آن زمان مصادف با رضاخان  شدست مزد از کارش را پسندید و مبلغی چند برابر یمصر مرد که تعمیر کرد،

رضاخان به خیال خودش برای مترقی کردن مردم دستور داده بود یک سری کارهایی در  و تعامل او با آتاتورک بود.

 ران داده بود. در این جریاناتهای فرسوده و نوسازی تهتخریب برخی بافتمملکت انجام بشود و از جمله دستور به 

ریزهایی که مردم در گوید که در بین خردهو مرد مصری به او می دوشمی شتریب یبا مرد مصر ین فردا یهمکار

ای هم وجود دارد که ارزش باالئی دارند و اگر اینها را برای ریزند، بعضاً اجناس عتیقهجریان این نوسازی دور می

شود و این آقا روز به دهم. به هر حال تعامل اینها با هم بیتشر میل خوبی بابتش به تو میمن جمع کنی و بیاوری پو

کارگاهی تأسیس کرد و چند ده نفر  از آلمان وارد کرد و یباففرش ماشین شود تا اینکه یکروز وضعش بهتر می

 .کرد ریدا مدرنفرش  شگاهینما یک کارگر داشت و یک مغازه چند دهانه هم نبش بازار خرید و

ایشان خودشون گفتند:  به نمایشگاه رفتم. را بپرسم. شاحوال شگاهیخواستم نما ی: روزدیگویم یتوکل آقای پدر

 یکاخ نشین تهرانهای اعیاندر محله دمی. رفتم دش را گرفتم. آدرس منزلهر از گاهی برای سرکشی تشریف میآورند
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در خانه را که زدم، خادم خانه در را باز کرد و ... وقتی رفتم داخل، دیدم ای دل غافل در  خود ساخته است. یبرا

های های طراحی دکوراسیون منزل رسماً در روزنامه)که جدیدا مد شده و شرکت منزل دارد همبار مشروب  اشخانه

کامال تراشیده و قیافه کامال عوض  کنند(؛ وقتی هم آمد دیدم محاسن رارسمی کشور تبلیغ بار مشروب خانگی هم می

شب جمعه متوسل  40هست  ادتی یفالن گفتم شناسد.شده و اول هم اصالً من را نشناخت یا تظاهر کرد که نمی

 نجات داد. اتو ر یو شخص یو شب آخر به چاه افتاد یشد

 .آره، چه احمقی بودم من -

 .دانستیاسم تو را هم م یحتیادته گفتی  -

دانست. احتماالً قبالً در بازار یا جای دیگری همدیگر را هم نفهمیدم چطور اسمم را میخب، آره خودم  -

 دیده بودیم.

 شد.یادته گفتی میان کوالک شمعی به دستش بود که خاموش نمی -

 آره، اما من اون لحظه گیج بودم، شاید خیال کرده بودم. -

 یرون آورد.متری تو را ب 8 – 7یادته گفتی دستش را دراز کرد و از چاه  -

 متر دیدم. 8متر را  2ی گودال خورد و گیج بودم. البد گفتم که من سرم به دیواره -

! برو چه خبره سیپار نیها را ول کن و برو ببحماقت نیو در آخر گفت: ااو طفره رفت خالصه هر چه گفتم 

و اصالً دیگر  عوض شده است یلیخ دمید لیزه چه با صفاست! بیا نشونت بدم رم چه خبرها که نیست؟ببین شانزه

 شود زد.حرفی از خدا و دین و آخرت با او نمی

 باید به قضای الهی راضی بود

. دعا کنیم با عاقبت به خیری نکند رونیلطف و رحمت خود ب رهیداو ما را از  ردیخدا دست ما را بگ میدعا کن دیبا

این اعتماد را به خدا داشته باشیم که خدا خیر ما را بهتر از از دنیا برویم و به آنچه که خدا عطا کرده راضی باشیم و 

داند. البته این منافاتی با تالش و دعا ندارد. هم تالش کنیم و هم درخواست از خدا داشته باشیم. اما به خودمان می

 شود، راضی باشیم.آنچه که بعد از تالش و درخواست مقدر می

یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى یَا ابْنَ آدَمَ تَسْأَلُنِی فَأَمْنَعُکَ لِعِلْمِی بِمَا یَنْفَعُکَ ثُمَّ تُلِحُّ عَلَیَّ » السالم آمده است:در زبور داوود علیه

کَمْ مِنْ جَمِیلٍ أَصْنَعُ رُ عَلَیْکَ فَبِالْمَسْأَلَةِ فَأُعْطِیکَ مَا سَأَلْتَ فَتَسْتَعِینُ بِهِ عَلَى مَعْصِیَتِی فَأَهُمُّ بِهَتْکِ سِتْرِکَ فَتَدْعُونِی أَسْتُ

 ىپس من بواسطه ؛خواهىمی چیزی آدم! تو از من فرزندخداى تعالى میفرماید: اى  ؛مَعَکَ وَ کَمْ قَبِیحٍ تَصْنَعُ مَعِی

آنچه  ؛ پسکنىمی اصرار وبعد پافشارى  دهم؛و حاجتت را نمی کنمترا منع می دانم چه چیز به نفع توست،اینکه می

تو خوبى کردم و تو ه چقدر من ب؛ گیرى بر نافرمانى منسپس با همان نعمت کمک می ؛دهمواهى بتو میخرا که می

 66«در برابر چه اندازه زشتى کردى با من

                                                      
 .43، ص 74ج ، األنوار بحار ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى، -66
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ءَ مِنْ طَاعَتِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ إِنَّ مِنْ عِبَادِی مَنْ یَسْأَلُنِی الشَّیْ  »: از امام باقرین علیهماالسالم نقل است که

فرماید: برخی از بندگان من از من توفیق طاعتی را ؛ خدای تعالی میلِأُحِبَّهُ فَأَصْرِفُ ذَلِکَ عَنْهُ لِکَیْ لَا یُعْجِبَهُ عَمَلُهُ 

دهم تا مبادا ی این طاعت مورد محبت من قرار گیرد؛ اما من این توفیق را به او نمیه واسطهکند تا بدرخواست می

 67«ی انجام آن عمل دچار عجب نشودبه واسطه

 دعای عجیب پیامبر اسالم

کسی را فرستاد تا از او شیر بخواهد.  ؛چرانی گذر کرد( به شترصدر روایت آمده است: روزی رسول خدا )

هاست، شام ایشان است. رسول خدا ظرفنچه در پستان شتران است، صبحانه قبیله است و آنچه در شتربان گفت: آ

چرانی رسیدند و کسی را فرستادند تا زیاد کن! سپس گذشتند و به گوسفندفرمود: خدایا مال و فرزندانش را  (ص)

امبر ریخت و گوسفندی هم برای از او شیر بگیرد. چوپان گوسفندها را دوشید و هر چه در ظرف داشت، در ظرف پی

دهیم. حضرت دعا کرد: حضرت فرستاد و عرض کرد: همین اندازه نزد ما بود، اگر بیشتر هم بخواهید، به شما می

 خدایا او را به قدر کفاف روزی عنایت کن! یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول اهلل برای کسی که ردت کرد، دعایی

و برای کسی که حاجتت را روا کرده، دعایی فرمودی که همه آن را ناخوش  یمفرمودی که همه آن را دوست دار

 را دل که زیادی از است بهتر کند، کفایت و باشد کم ؛ آنچهقلیل یکفی خیر من کثیر یطغى» داریم.پیامبر فرمود:

 68«دارد مشغول

 صبری شیخ رجبعلیکم

 ،آوردندیم شانیا شیپ یاوهیم یوقت مثالً .ندزدیحرف ماشیاء با او  ی یک حالی داشت کهزمان اطیخ یرجبعل خیش

نشست غذای در ای مییا اگر سر سفرهنه؟  ایهستم و او اهل وجوهات هست  ی: من از باغ فالنگفتیم وهیآن م

بوده یا نه؟ گفت که کسی که من رو تهیه کرده اول کار بسم اهلل گفته یا نه؟ اهل طهارت و نجاست سفره بهش می

: کسی که ندیگویم شبه ؛شودیم . متوسلدهدمیآن حالت را از دست  یادر برهه شانینخور. ا ایرا بخور  من

آن  توانمی: من نمدیگویم یاهلل قاض تی. آرودی. او به نجف می استاضاهلل ق تیآ این حالت رو برگرداند، تواندمی

السالم  هیعل یبه حرم امام عل خیش توانم.فرماید من نمیای قاضی میکنه آقهر چه اصرار می حالت را برگردانم.

ی؛ رفتم نداد شما: دیگویو م یقاض یآقا آید خدمتدوباره می. گرددیو آن حالت بر م شودیو متوسل م رودیم

امام به تو ندادند؛ نفست برگرداند این حالت را )این توضیحی دارد  :دیگویم یاهلل قاض تیامام گرفتم. آ خود از حرم

های عجیبی دارد که گاهی خود سالک اش این است که در مراتب باال نفس قدرتکه االن جایش نیست و خالصه

ت و داند و باید استاد کاملی باشد تا کنترل و مدیریت کند و نفس حتی این قدرت را دارد که برخی احواالهم نمی

گویند نفس جام جهان نما است و دراین حالت اگر استاد کاملی باالی سر ها را به سالک بدهد و اصطالحاً میتوانایی

                                                      
 .114، ص 6همان، ج  -67

 .499ص  لم،غرر الحکم و درر الک ،تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد -68
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استاد و بر اساس نظر خودش نباید شروع کند به ذکر انسان نباشد، چه بسا کار به جاهای خطرناک بکشد و انسان بی

به  یباالتر زیآن حالت را از تو گرفتند تا چ الت را نفست برگرداند؛فرماید که آن حو ورد و ریاضت( به هر حال می

  ی.مانیحد م نیفعال در هم ی؛آن قدر اصرار کرد .تو بدهند

 ی. اگر همهیاله یبه رضا میباش یراض دی. ما باخورندیکنند چوب م یدقتیاگر ب رشانیخدا در س اءیاول یحت

اهل  یبرا ،دیآیم شیهرچه پ که میچشم داشته باش یرا جلو یقاعده کل نیا ،میکنیعلل و عوامل ملکوت را درک نم

اش اما همه م،یخوریچوب اعمال خود را م یالبته گاه و باید راضی یا الاقل تسلیم بود. است خیرلطف و  ت،یوال

 .لطف است و رحمت خدا بر بندگانش است

الحمد هلل رب العالمینو آخر دعوانا ان   
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اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ  وَلِیَعْلَمَ النَّاسِ بَیْنَ نُدَاوِلُهَا امُیالْأَ وَتِلْکَ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُإِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ 

 (141و  140 اتیوَلِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْکَافِرِینَ) سوره آل عمران آ الظَّالِمِینَ یُحِبُّ لَا وَاللَّهُشُهَدَاءَ  

 مروری بر آنچه گفته شد

و رفاه و لذت  یو مصائب و احساس خوشبخت هایرفع گرفتار یالسالم براهمیعل تیکه اهل ب یحلشد راه گفته 

 آن ریمس نیو قدم اول در ا فتدیدر درون اتفاق ب یتحول کی دیبا ؛است یحل درونراه کی ،دهندیارائه م یاز زندگ

 .میو مصائب وجود دارد را بشناس هایکه پشت گرفتار یحکمت وو مسائل را  هایاست که ما عوامل پشت پرده گرفتار

که  ستین نگونهیا .شودیمحقق نمدر عالم  یاله یخارج از اراده یزیخداوند است و چ ریعالم تحت تدبکه  میدانیم

خدا گرفتاری مومنان به این خاطر باشد که  نکهیابه هم ریخته باشد.  عالم و شدر رفته باکار از دست خدا دَ العیاذباهلل 

و عالم و قادر است و عجز  میخداوند حک میدانیکه م هم طرف از آن .ستیگونه که ن نیا ،کند تیریمد هنتوانست

آوریم که این نتیجه را بدست می ائل با هممس نیاز جمع اکند، و ظلم و کار گزاف و خالف حکمت هم نمیندارد 

 هیرا توج نیا میتوانیچطور م ،از سر لطف است. خب ؛از سر عدالت است ؛از سر رحمت است افتدیکه م یهر اتفاق

 ؟نیمومن یکند برایرا آماده م ییفضا نیچننیرحمت خداوند ا وچطور لطف  ؟میکن

عامل که  نیاول .میگفت برای مصائب و مشکالتتا عامل را  دو مقداری در مورد این بحث کردیم و تا اینجا

و  یاله ریاست که ما در مس یو گناهان یکوتاه ،از آن است یما ناش یهایست و عموم گرفتاره هم عامل نیترعمده

 .است فیلط اریاست و بس قیدق اریمسئله بس نیکه ا میکرد دیاکو ت میشویآنها را مرتکب م فمانیانجام وظا ریدر مس
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 داستانی عجیب

 کی یک نمونه را عرض کنم. .یخوریو سالها بعد چوبش را م یدهیاالن انجام م یکار کیوقتها شما  یبعض

عضو فدائیان اسالم و تشکل مرحوم نواب بود. در جریان  ملعون که یدر زمان محمدرضا یتوکل یآقاداشت  یقیرف

ای و با اینکه کاره هشوند، این آقا هم جزء دستگیرشدگان بوداعدام انقالبی کسروی که گروهی از فدائیان دستگیر می

 یبا آقا قیو عم نهیریرفاقت د کیایشان  .کندصادر میحکم اعدامش را نبوده و فعالیت خاصی نداشته، اما دادگاه 

او  اعداماند و حکم را گرفته یفالن! خیش :که دیگو یم اطیخ یرجبعل خیش شیپ دیآیم یتوکل یآقا .داشت یتوکل

که من چه کار کنم که درست  ییبگو دیبا :دیگویم؟ من چه کار کنم ؛خب آمده که آمده :دیگویم . شیخهم آمده

 کی ایشان هم یو البته گاه دهیدیرا م و عوامل ملکوتی حوادث ایقضا یپردهپشت معموالً یرجبعل خیش . )آخرشود

 خیش رحلتکه بعد از  کردیم فیرتع یتوکل یآقا. کردینمکارها  نیاز ا گریاما اواخر عمر د؛ کردهیم ییهادخالت

هایی که فضولی نیا هیچ کدام از :گفت ی؟کردیم کاره چ یگشتیاگر بر م !خیش :گفتم ؛دمیدایشان را در برزخ من 

و  بیمقامات عج اطیخ یرجبعل خیش البته. گرانیدر مورد خودم و چه در مورد دچه  کردم؛نمیکه کرده بودم را 

 کنند.(تر میروند، دست تصرفشان را در عالم کوتاهاولیاء خدا هر چه باالتر می به هر حال یول ؛داشت بسیاری بیغر

 به کنداصرار میو  رود پیش ایشانظاهرا، میاواخر بوده  نیدر ا مه نیحاال ا که یابرهه کیدر  خالصه آقای توکلی

هر مرحوم شیخ  اعدام نجاتش بدهی. راه حل چه هست و از و علت چه هست ییبگو دیشما باکه  یرجبعل خیش

فرق  تشیوضع شانیا که کندکند و اصرار میشود و این حرفها، لکن باز آقای توکلی قبول نمیکه: نمی دیگویچه م

 هیقض نیعلت ا یدانیم .نیبب :دیگویم . نهایتاً مرحوم شیخانجام دهم ،دیآیهر چه از دستم برم دیکند و من بایم

و به این صورت خاص این  بامپشت یمادرش برود رو ییو بگو یبرو دیبا !است مادرشگره کار دست  ؟ستیچ

که  ؛ اوائلی بودهبوده شیدانم چند سال پینمـ دقیق  شیسال پ 20 شانیاست که ا نیا آن علتو دعا را بخواند 

 که یوقتهر روز صبح  .کردند یم یزندگهم با  شمادر اش، بایمنزل پدردر اوائل ازدواجش در  ه بوده ـازدواج کرد

روز  کی  .سر کار فتهریم وخورده یمصبحانه آقا  نیکرده و ایصبحانه را آماده م عیالش ،برود سرکار خواستیم

را  عروسش ـ که مادرشوهرش بوده است ـ آقا نیمادر ا ؛حال نداشته از رختخواب بلند شود ؛بوده ضیخانومش مر

پاشو سفره را آماده  .یکنیم یباز لمیو ف یزد مریضیخودت را به  ؛نمیبلند شو بب :دیگویزند و میم با پرخاش صدا

 اما چون .کندسفره را پهن میآورد و یصبحانه را م لیشود و وسایبرود سرکار. خانوم بلند م خواهدیشوهرت م ،کن

و زند به جان عروس یر مدوباره مادرشوهر غُ ،شودیم تمام که نه. صبحارود به رختخوابیحال نداشته دوباره م

گذارد داخل یکند و میم جمع شود و سفره رازن دوباره بلند می  ؛هالمیف نیا کافیه ؛بلند شو ؛شو ندبلگوید: می

 آقا نیااینجا دیگر م؟ برب دیمن با؛ گهیبگذار در آشپزخانه د دیگویمادر شوهر م ؛رود که دوباره بخوابدیم ؛ینیس

 ؛واقعاً حالش بد است ؛کندینم یباز لمیف :دیگویم و دهد دست مادرشیدارد و میرا برم ینیس شود وناراحت می

مادر دلش  شود کهباعث می نیمادرش و ا ینهیسبه دهد یم فشاررا  ینیس نیمقدار ا کی اما امروز خودت ببر.

برو بگو بچه شما  فرماید:شخ رجبعلی می گذرد.و گویا در دلش یک چیزی می آسمانکند به یمبلند شکند و سر یم
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این دستوری  به کهنیامگر  ،شودیمسئله بوده و رفع هم نم نیبه خاطر ا ،اندسال که حکم اعدام او را داده 20بعد از 

و قبول دهند یرا گوش نمحرفش  نهایا . امااست یطور نیمسئله ا دیگویم رود وآقای توکلی می که دادم عمل کنید.

 ؛انیجر نیا به خاطر میهست زدهبتیما خودمان االن مصگویند: اندازند و میمی رونیب از خانهو اصالً او را کنند نمی

 و سرکه دارد ریمن خودم دلم مثل س ؟!خاطر من است بهیی گویوقت شما م آن ؛میاز خواب و خوراک افتاد

 ؛است نیهم دیگویم خیش .حرف من را گوش نکردند ،خیکه جناب ش خیش شیپگردد یبر مآقای توکلی  .جوشدیم

علت واقعی کند که یو اصرار م دمیخدا پرس یّول کیمن از  :دیگویم پیش آنها و رودیم. دوباره ندارد یگریراه د

 چند روز بعد را و پسرشدهد  می آن کار را انجام رودیو م شودیم یمادر راضدر نهایت  حکم اعدامش این است.

 .کنندیآزاد م

د نانداز یکه گره کور به کار من و شما م ییهایاست و عموم گرفتار فیو ظر قیعم یلیمسئله خ نیبه هر حال ا

 هانیز اا یناش ،اندازدیو گره کور در کار من و شما م دنکنیرا مختل م یکه زندگ ییها یصد در صد گرفتار و بلکه

بر تو وارد  ،رد شودآن خُبار  ریکه انسان کمرش در ز یمیعظ بتیمص ،گریآن عوامل د. است نهایاز ا یهمه ناش ؛ستا

 .کند تو رایصل نماو مست کندیرا مختل نم یزندگ یول ؛زجر دارد .کندینم

 یاگر زندگ ؛میهست فیضعبه لحاظ ایمانی ما . است ایحب دن فیتضع که منشا گرفتاریهای ما است، عاملین دوم

 هایگرفتاریو  ریگ نیما را با هم ،باشدهر طور  اوندو لذا خد میشو یاز آخرت غافل م عتاًیطب ،باشد نیریبه کام ما ش

 نیا ،میبمان ریچه قدر باشد و ما چه قدر در مس نیا گریحاال د .دارد تا آن لحظه آخریاش نگه مخانه درِ  ییابتدا

ها . تفاوت انسانخدا به ما داردکه  یتیلطف و عناوما  تیبه ظرفو به طلب ما  دارد یبه خود ما دارد و بستگ یبستگ

شان چقدر است. شان چقدر است. ظرفیتهایشان ناشی از همین امور است. اینکه طلبدر کیفیت و کمیت گرفتاری

شان چقدر است. تا چه میزان تحت والیت اهلل هستند و ... و یمانشان چقدر است. میزان امیال و تعلقات قلبیمیزان ا

حتی کفار هم با هم تفاوت دارند و اینکه هر کسی به چه کمیت و کیفیتی گرفتار باشد، ناشی از تفاوت در همین 

 امور است.

شویم، این باشند ـ مواجه می کوچکولو که  این گرفتاریها ـکه ما با  ریمس نیدر ا که میکرد رضع این را هم

ظاهر من و شما  .خوردن لطمه ییبه جا ،ما را مستجاب کند یاگر خدا حرف ما را گوش دهد و دعا طور نیست که

های نفس خودمان و خیر و صالحمان اشراف نداریم و واقع امر معموالً با به پیچیدگیو حقیقتاً  بینیمقضیه را می

  کنیم، متفاوت است.آنچه ما تصور می

 داند و بسکار را خدا میصالح 

 روشف زمیه ؛کندیر مداشت خا ینفر با دست خال کی .شدیرد م ییموقع از جا کیالسالم  هیعل یحضرت موس

 ؛دست او پاره پاره شده دیالسالم  د هیعل یفروخت. حضرت موسیبرد شهر م یم ؛کرد یخار و خاشاک جمع م .بود

 .ندارد یابزار چیه نیچون ا ؛تکه تکه شده
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عرض ( ع) موسي. َكند  مي علف زمني از هايش انخن اب كه  ديد را شخصي. رفت مي راهي در( ع) موسي حضرت
 پس حضرت( نشود زمخي هايش انخن ات)  داديمي ی، چاقويی، چیزیآهن تّكه يك او به كه  شدمي چه خدااي: کرد

: گفتند   افتاده؟ اتّفاقي چه: پرسید. است شلوغ و اندكرده  اجتماع مردم كه  ديد. ابزگشت نقطه مهان به روز چند از
. بردارد سنگي اي علف كوه،  اين از ندارد حق كس  هیچ و است من مال كوه  اين: گويد  مي كه  اينجاست در شخصي
 محله حضرت به و كشید  چاقو مرد كند،  اشموعظه خواست. است شخص مهان ديد رفت، جلو( ع) موسي حضرت

 و ابزگشت سابق حالت به مرد و شد گم  و افتاد چاقو! بگري او از را چاقو! خدااي: به خدا عرض کرد حضرت. كرد
  .رسیدمني كسي  به زورش

نان درآوردن  یبرا نطوریکه ا یکردیبه او عطا م ، باالخره یک چیزییخنجر ،یداس کیکاش  !هاالبار :عرض کرد

اند و شلوغ مردم اجتماع کرده دیگشت، دمی بر که داشت عصر گفت و به مسیرش ادامه داد. دستش نابود نشود.

گفتند: شخصی در اینجاست که می گوید: این کوه مال من است و هیچ کس حق  افتاده؟ اتّفاقی چه: پرسیداست. 

اش دید همان شخص است. خواست موعظه ؛ی بردارد. حضرت موسی )ع( جلو رفتندارد از این کوه، علف یا سنگ

اد و کند، مرد چاقو کشید و به حضرت حمله کرد. حضرت به خدا عرض کرد: خدایا! چاقو را از او بگیر! چاقو افت

  رسید.گم شد و مرد به حالت سابق بازگشت و زورش به کسی نمی

بر ما راحت بگیرد، به سرعت از راه به  کمی اگر خداکه  میندار همرا  به این اندازه تیظرف یحت وقتها ما یبعض

 .است عامل این از یناش ،ستین یاول نوعکه از آن  ییهایگرفتار یبخش عمده کهعامل  نیهم دوم نیا ایم.در شده

 اندگرفتاری جمعگاهی هر دو عامل در یک 

است که من و  یعاملهم و  دهدیگناهان قرار م یها را کفارهیخدا هم گرفتار یعنی .هم هر دو با هم است بعضاً

ها گرفتار اگر طلبه :ودندفرم یبهجت را که م یعظمالاهلل  تیخانه خودش نگه دارد. خدا رحمت کند آ تو را درِ

 رخدا هم نش نید .رفتندینم غیتبل ،نداشتند ازین ها اگراز طلبه یلیخ ؛شانیا دیگویراست م .رفتندینم غیتبل ،ندنبود

 خودش نگه داشته. یطور در خانه نیرا ا هااز ما یلیبه هر حال خدا خ .کردینم دایپ

 عامل سوم، سنت هدایت الهی

 یاز سنتناشی  .استاز یک عامل سومی  یناشفلسفه و حکمت برخی از گرفتاریهایی که ما در زندگی داریم، اما 

دارد به نام سنت  یدر هست یسنت یتبارک و تعال یآن که خدا حیتوض است. «تیسنت هدا»به نام  یدر قاموس اله

ٍء خَلْقَهُ کُلَّ شَیْ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى»ی طه: سوره 50ی ، از جمله آیهاشاره شدهسنت  نیبه ا یمختلف اتیدر آ. تیهدا

[ او را ]آن گونه که سزاوارش بود[ به وى عطا پروردگار ما کسى است که به هر موجودى، آفرینش ]ویژه؛ ثُمَّ هَدى

  «کرده، سپس هدایت نمود

و  آنکه آفرید، پس درست و نیکو گردانید ؛َو الَّذی َقدَّرَ فَهَدى ؛الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى »سوره اعلی:  3و  2یا آیات 

 «آنکه اندازه قرار داد و هدایت کرد
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 ی هدایت تکوینیدربارهتوضیحی مختصر 

توان گفت که معنای . به طور خالصه میاست رونیجمع ب یاز حوصله ،مییرا بگو اتیآ نیا ریتفسبه تفصیل یاگر 

 تیهدا کمال  مطلوبشان یبه سو ،که دارند ینوع خلقت یلهیتمام موجودات را به وس خداونداین آیات آن است که 

ابزار الزم  ؛به آنها شناسانده زیکمال را ن این به دنیراه رس ؛ندهساانش را به آنها آنها کمال ؟ بدین گونه کهچطور .کرده

از کانال خلقت  نهایا یهمه و عطا فرموده نهایا یکمال را هم به همه نیبه ا دنیو رس ریمسراه و  نیکردن ا یط یبرا

« یقدر فهد یوالذ» رساند،یم هیبه مرحله استواء و تسو و کندیخلق میعنی   «یخلق فسو یالذ» .است یهر موجود

را که خداوند  مراحل نیا ؛شوم ی فنّیهابحثخواهم وارد  یکند. نمیم تیکند و هدایم ریتقد ،خلقیعنی بعد از 

او  ریتقد ،کندیم ریتقدکه خداوند  ؛هستند زیک چی نیتکوو گرنه در مقام  ؛کندیجدا م نییدر مقام تب ،کندیجدا م

 ؛«ینیتکو تیهدا» ندیگویرا اصطالحا م نیا .است تیهدا نیاستواء است و استواء ع نیخلقش است و خلق او ع نیع

 ،دهیزنبور را که خدا آفر مثالً .شوداین هدایت حاصل می کانال نوع خلقت ، ازنیکانال تکو ی، ازاز کانال هست یعنی

 ریاز مس نهایا یهمه د.مثل کن دیچطور تول د؛چطور عسل بساز ؛و درست کندچطور کند هک دهدیبه او آموزش نم

تولید  از رشد برسد که بتواند یااست که به درجه نیابه  ست؟یزنبور چ کیشده. کمال  به او آموزش دادهخلقتش 

به او  ینیتکو تیو همان هدا زهیغر همان یلهیهم به وسراهش را  ست؟یراهش چ .کند دیعسل تول مثل کند و

شهد را کرده. خلقتش به او عطا  همان یلهیبه وس زین را ابزار؟ ستیابزارش چ. ندارد وزشبه آم ازین ؛آموزش داده

آن شهدها  اشدر معده .کندیم لیگوارش زنبور است که شهد را به عسل تبد ستمیس نیا؛ گرید دیدانیم، خورد یمکه 

هم به او آموزش  یسک. عسل شودیم ؛کندیبعد مثل دفع از خودش دفعش م ؛شود به عسلیم لیشود و تبدیپخته م

دانشمندان و صاحبان فنون،  دیدانیم. بداند دینکته را زنبور با ونیلیها مونیلیم، عسل هزاران هزار دیتول یبرا .دهدینم

هایی که زنبور تکنیکمختلف از  یهاچقدر در صنعت اند!؟آورده به دستزنبور  یزندگ یوهیاز ش یچقدر تکنولوژ

 تندمس نقدریا گرید .زنبورها یایدن یبی استی عجایدن .است ییغوغاشود! میاستفاده  برد،در حیاتش به کار می

. همورچ یگریزنبور عسل و د یکی ؛یسیانگل به دو تا کتاب دارد ،یآلمان لسوفیآن ف «ترلینگمِ سیورم» اند.ساخته

د آنها آیینم تا تمام نشده دلتها را، این کتاب یریگیدست مکه به  یموقع یعنی! ها خوب هستندکتاب نیا نقدریا

سال  60 ای 50حدود  کنمیفکر م ؛ستین ادمی قیتازه دق .دهدیکه م یحیتوض زیباستقدر که نیا .یکنار بگذاررا 

 .ییغوغا ؛است ییغوغا ،اندنجام دادها در مورد زنبور و مورچهکه  یقاتیاالن تحق یول .کتاب نوشته شده نیا شیپ

 دیباو خوب است  کدام گل شهدش که نیا بی،ایجهت، یابیریاز مس دبلد باش دیزنبور با را درس ونیلیها مونیلیم

که در ساختن خانه به کار  یاهندسه ام را بسازم و اصالًکجا خانه من. ستینکدام گل شهدش خوب  خورده شود و

ازد سیبا چه م. خانه زنبور عسل است نیهم ایدن یسازه ترینو مستحکم نیتریقو ندیگویاست. م ییرد غوغابیم

بارش  لکه قدرت تحم دبساز یزیچ نتوانسته بشراالن تا  .استیدن یعیطب یسازه نیتریقو !با لعاب دهانش ؟راآن 

 کی .همه از کانال خلقتش است .دهدیبه او آموزش نم یرا کس نهایا یهمه .سازدیزنبور م باشد که یااز سازه شیب

در مورد یک  دمیدیم یمستند کی. کند یریگچطور جفت .کند یسازچطور النه داندیم .است نطوریگنجشک هم
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روز جلوتر و  کینه  ؛توانست پرواز کندیم ،آمدیم رونیکه از تخم ب یروز پنجاه و ششمپرنده  نیا خاص، یپرنده

مثال به  درشداد؟ مایبه او آموزش م ی. چه کسنییپا دپرب خت توانست از دریمتر. در همان روز روز عقب کینه 

همه را از کانال خلقت  ؛است نیتکو ریاز مس تیهدا یههم بپر پائین؟ نه؛ االن وقتش است  گهید زمیعز :گفت یاو م

 .خدا به او عطا کرده

 ،دارد از ابزار ازیهر چه ن. شود به درخت هلو لیاست که تبد نیبه ا؟ ستیعدد هسته هلو مثال کمالش به چ کی

من چه مقدار عناصر از  قایداند دقیم .دیآیاز هلو گردو به عمل نم چه باید بکند. داندیم قایدق به آن.خدا عطا کرده 

هلو. شوم به درخت  لیتبد تا میریبگ باید روزانهبه صورت و ....  از خاک  یمثالً فسفر چقدر چه مقدار رو میزیمن

 یهمهکه خداوند است  تیسنت هدا نیگذاشته شده. ا  عهیقتش به ودندارد و در خل ازیعنوان به آموزش ن چیبه ه

 نیمگر ا .رسندیم زین کنند و به کمالشانیم یرا هم ط ریمس نیو ا دانندیمکمالشان و مسیر کمالشان را موجودات 

 .حاصل شود نجایدر ا یعیمانع طب کیکه 

 تشریعی هر دو داردکمال انسان اختیاری است. پس نیاز به هدایت تکوینی و 

 .به انتخاب برتر است ؟ستیکمال انسان به چ. ستین یکاف یول .وجود دارد ینیتکو تیهدا نیدر مورد انسان ا

ی افعال اختیاری و ارادی شکل انسان کمالش اختیاری و ارادی است و شخصیتش به واسطه .است یاریبه رفتار اخت

شما  .اشیروح کماالت و چه شایجسم کماالت چه ؛اشیمعنو کماالت چه ؛اشیماد کماالت چه گیرد؛می

 را ییزهایچ کی . بر خودتیزحمت بکش دیبا ؟دیچه کار کن دیبا ،دیقهرمان شو یرشته ورزش کیدر  دیخواهیم

ی. با موفق شوتا  یاندازیخودت را ب ییهایسخت کیبه  ی.کن ممنوع و یک سری چیزهای دیگری را یکن واجب

در های مداوم بدهی تا آرام آرام عضالتت آماده و ورزیده بشود. اختیار و انتخاب خودت تن به یک سری تمرین

و بعد رفتار بر  اریبه نوع انتخاب و اخت یبستگ یاکمال انسان در هر جنبه .طور است نیهمدقیقاً  زین یامور معنو

به آن  تا رفتار کنم چطور اینکه کهکه من کمالم را بشناسم و  است نیاش االزمه .دارد اریاساس آن انتخاب و اخت

سنت  .کندینم تیکفا یول ؛هست نهایا .کندینم تیفقط فطرت و عقل من کفا جانیابدانم. در  زیکمال برسم را ن

 ینیدر مورد انسان عالوه بر آن بخش تکو ؛ اماشودیشان تمام مموجودات با خلقت یهیخداوند که در مورد بق تیهدا

 «هاننک» و« بکن»همان خدا  یعنی ؟چه یعنی «یعیتشر تیهدا» ندیگویبه آن م که داردهم  یگرید زیچ کیبه  ازین

ی، رفتار کن طورآن  ؛است نیاش اجهینت ی،طور رفتار کن نیا ؛ بیان کند برای ما کهرا بفرستد نید ،ما بفرستد یرا برا

 ؛راه برو نطوریا ؛بخواب نطوریا؛ عبادت کن نطوریا تعیین کند برای ما که برای رسیدن به کمالت است. آناش نتیجه

 نیانسان ا نکهیا یحاال برا . اینها هدایت تشریعی هست که خدا باید برای انسان اینها را بیان بفرماید.بپوش نطوریا

؛ ازش سر بزند یاریاخترا فراهم کند که انسان رفتار  یبستر خدا به اینکه؟ نیاز است یبه چ ازین ،کند یرا ط ریمس

های مکرر انجام دائما رفتارهای اختیاری و انتخاب بستری را برای تکرار و تمرین افعال اختیاری برایش فراهم کند؛

 بستر اینو  بسازد. ها و رفتارهای اختیاری شخصیت و باطن خودش رای این انتخاببدهد تا آرام آرام به وسیله
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که مصائب و مشکالت هم جزئی  هافتنه و ابتالئات و هانشیب و فراز و اجتماعی و فردی حوادث جز چیزی نیست

 .از آن هستند

 شودبه سنت ابتالء و امتحان میسنت هدایت در مورد انسان منجر 

دچار  دیبا ،کامل شود خواهدیاگر م ابتالء و امتحان. بنده شود سنتمی ،نجایبه ا دیرس یوقت تیهدا سنت نیا

 ،درست انتخاب کرد ، اگراهبینش و فراز نیدر ا تا او فراهم کند یرا برا ییهابیخدا فراز و نش .امتحان و ابتالء شود

 و هافتنه و ابتالئات با آدمی دائمی درگیری .ستین نیاز ا ریغ یراه .سقوط کند ،داگر غلط انتخاب کر و رشد کند

 به حرکت نتیجه در و اختیاری رفتارهای بر مداومت انسان و تمرین برای است فرصتی واقع در روزگار، حوادث

 یکخودش  نیا .را عرض کردم نیفشرده و ساده ا یلیحاال من خ .پنداردمی خود کمال آنرا که حالتی آن سمت

 .شودیم ابتالء و امتحاندر مورد انسان منجر به  تیسنت هدا .است یمفصل یشناختانسانو  یکالم، یبحث فلسف

ها هم های زندگی که مصائب و مشکالت و گرفتاریی آنچه که تا اینجا گفتیم این است که فراز و نشیبخالصه

فراز  ی سنت هدایت خداوند بوده و برای اینکه انسان به کمال مطلوبش برسد، راهی جز همینجزء آن هستند، الزمه

 های زندگی وجود ندارد.ها و مصائب و مشکالت و باال و پائینو نشیب

 آیات کلیدی در این عرصه

إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُه » ای که در ابتدای سخن متعرض آنها شدم:دو آیهسراغ   مییایبحاال 

الِمِینَ وَلِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ  وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّ امُیوَتِلْکَ الْأَ

. دادند دیشه 70ها در جنگ احد مسلمان نازل شد. بعد از جنگ احد اتیآ بنابر روایات، این« ا وَیَمْحَقَ الْکَافِرِینآمَنُو

 .بود دالشهدایس یاز شهدا حمزه یکی .کوه احد دفن کردند یشهدا را در دامنهغروب همان روز بعد از اتمام جنگ، 

 یلیخ (بودعموی پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله لقب متعلق به حمزه  نیا ،السالمهیعل نیامام حس شهادت قبل از)تا 

داشتند در دامنه کوه  .همه مغموم بودند .جنگ خوردند نیدر ا ی بزرگیلطمه. شدنددار غصه یلیخو  زده مصیبت

 .نازل شدصلی اهلل علیه وآله اسالم  یگرام امبریبر پ اتیآ نیا که کردندیم هیاحد گر

 زیکه مقابل شما بودند ن ییآنها، دیرس یبیآسو  (یزخم) یقرح اگر به شما» فرماید:تعالی در این آیات میخدای 

در جنگ احد را داده  یروزیپ یخداوند وعده .دیشما هم به آنها لطمه زد ؛آنها به شما لطمه زدند ؛گونه بودند نیا

و از ها را دور زدند مسلمان . کفارگردنه را رها کردند ،ماندندیکوه احد م یهدر گردن دیکه با یالکن آن عده ؛بود

 ؟خدمت شما میبود که چه بگو یالکن به گونه ،ها تمام شدبه نفع مسلمانجنگ اگرچه در آخر پشت حمله کردند. 

ا. حاال هنوز مانده. تا خندید؟ گریه دارد به خدی جمعیت( میآن طرف!!! )خندهاما به نفع  بود. مثل برجام برد برد

؛ دادند ازیبه ما امت یکل سرش کاله گذاشتیم.ما تا کجا  یگه کهد دینیبیکه م کایآمر ها باید گریه کند ملت ایران.مدت

بود به هر حال.  نیز شبیه آن جنگ احد برد برد. ندیگویم را بهش نیا . درست است؟میدادن یازیامت هیچ ما به آنها اما

 .میاست و سوراخ دعا را گم نکن یچ ریمس میبفهم کهعطا بکند عقل معاد و عقل معاش  به ما یکم کیخدا انشااهلل 
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حرف  یچه کس لکن .دهدیما گذاشته که جهت را نشان م یقبله نما هم برا کیهم ملت و امت و هم دولت. خدا 

 نیبارش ا 50شود تا ینم دهیبار گز 51تا  الاحتما دونم چی،، نمی سوراخ کیآدم عاقل از  ندیگویم ؟کندیگوش م

داخل سوراخش. باز رود یزند و میم نیش کیو  دیآیمار م نیا یچون ه .است تیطور که معلومه جزء عقالن

راحت  یندگویمو  ر سوراخ ماراند کناستادهیهم ا مردان عاقل ماداخل و دولترود یزند و میم یشن دیآیم دوباره

رد مار مُ .زد شیرد از بس به تو نمار مُ .ترآن طرفمتر  میبابا برو ن ما همین جا هستیم. ایب یهر وقت خواست .باش

 .ترآن طرفمتر  کی وبر

 بخ .دهیرس بیآس زیبه آنها ن ،دیرس یبینازل شد که اگر به شما آس اتیآ نیا در چنین فضایی ،به هر حال

روزگار چرخ گردان  ندیگویم دیادهیشن .میچرخانیرا م امیا نیما ایعنی  «نداولها امیاالو تلک » ست؟یحکمتش چ

 کی ؛یروز باال هست کی .شما نیب مینگردایرا م امیا نیما ا چرخانیم.فرماید ما چرخ روزگار را می؟ خدا میاست

 زین.؛ و گهی پشت به به پشت نیز یهگَ هستی؛ نییپا روز

 های گردش روزگار و باال و پائین دنیاآثار و حکمت

 هیمعطوف ذکر شده و معطوف عل ندیگویاصطالحا م نجایا «آمنوا نیاهلل الذ علمیالناس و ل نینداولها ب امیتلک اال»

بود  یقبلش چفالن مسأله، و به خاطر  میگردانیروزگار را م رخو چ میکنیکار را م نیما ا :خدا فرموده .ذکر نشده

 ندیفرما یبزرگان م نجایدر ا باشد.اش ادامه نیکه حاال ا یرا نگفت یآن اول «مسأله به خاطر فالن و»ی یفرمایمیا که خدا

انسان است که عقل  یمتعدد یهاها و فلسفهحکمت انیم نیدر ابه این علت است که وسط را که خدا نگفته  نیا

ولی برخی از این چیزها که در این وسط نیامده چون عقل انسان تا حدودی می فهمد  ندارد.ظرفیت پذیرش آن را 

 در روایات اشاره شده )البته این مقدار نسبت به مسائل زیادی که گفته نشده ناچیز است(

 ارتقاء درجات مؤمنین

 است که یاوقتها درجه یلیخ .مومن است یاز مصائب و بالها باال رفتن درجه یاند فلسفه برخاز جمله فرموده  

 برسد.  اوبه  بتیفالن مص نکهیاال اد؛ رسیبه آن نم مومن

بنده  که در بهشت است یمرتبه ا کی 69«جسده یاال باالبتالء ف عبد هاغبلیالجنه منزله ال  یان ف»اما صادق فرمود: 

 درد.ی ابتالی در جسمش؛ مبتال شدنش به مرض و واسطهمگر به  ،رسدیبه آن نم

 أَوْ بِبَلِیَّةٍ ِإنَّهُ لَیَکُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا یَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَى خَصْلَتَیْنِ إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ »در روایت دیگری فرمود:  

مالش برود  دیبا یاو خصلت: رسد مگر به دیبنده نزد خدا است که به آنها نم یبرا یمقام و منزلت کی 70«فِی جَسَدِهِ.

 دچار بال بشود.در جسمش  ای ؛ندیلطمه بب یدر امور اقتصادو 

                                                      
 .255، ص 2ج  ،الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، -69

 .257همان، ص  -70
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 سیدی که در زندان حجاج، اسم اعظم داشت

 180در شهر واسط )شهری میان کوفه و بصره( ساخت که زندان  کیحجاج) خدا انشااهلل بر عذابش افزون کند( 

حتی بدون  .گونه امکانات رفاهیولی بدون هیچ ،وسعت یک شهر بودهزار نفر در آن محبوس بودند. این زندان به 

سقفی که زندانیان را از گرمای سوزان آفتاب تابستان و سرمای سخت زمستان حفظ کند. بعد از مرگش پنجاه هزار 

 71.بودند و عریان مرد و سی هزار زن در زندان او بودند که شانزده هزار تن از زنان برهنه

در کتب تراجم در شرح حالش  .داشته عهینسبت به ش عجیبی در جنایت مخصوصاً یایخولیمال کی آدم  نیاصال ا 

هنگام تولد سوراخ دبر نداشت. بعداً مکان دبر او را سوراخ کردند، و همچنین پستان )مادر یا دایه را( قبول  آمده که

با تفصیلی که در کتب تاریخ آمده است تا سه روز  شیطان در قالب انسانی متمثل شد و به راهنمایی او و .کردنمی

پستان قبول کرد، به این سبب خونخوار شد و از خون  مقداری خون به دهانش گذارند و او می لیسید و روز چهارم

های او به غیر تعداد کشته .گفت: بیشترین لذت من در ریختن خون استریزی نمی توانست خود را نگه دارد و می

 72.رسدبه صد و بیست هزار نفر می ،از آنچه در جنگها کشته است

را  نفر کی و دنرا پهن کن داد آندستور می ،داشت یسفره چرم کیوقتها که اشتها نداشت  یعضاند که بنوشته

گذاشتند تا رگها بسته بشود. چه صحنه ی آن فرد میهای بریدهزدند و بالفاصله فلز داغی به رگمیگردن  ،آوردندیم

و خون خارج  زندیدست و پا م ؟!کندیچه کار م ،بردندیمسر را که  وانیح ایمرغ و  دیدید اسف باری پیش می آمد!

که دست و پا  چارهیب آن یسفره چرم نیا یرو .زند یدست و پا م نطوریهم نیا ،خون اگر خارج نشود نیا .شودیم

 بوده. یآدم نطوریا کرد به غذا خوردن.شروع می خبیث نیا ،زد یم

 العاده گرمروزها فوقالعاده سرد و ها فوقشب ابانیب . درزندان سقف نداشت نیا .ابانیدر وسط ب داشت یزندان

 نهایبه هر کدام از ا .دنباش روز یشب و گرما یکه دائماً در معرض سرما نیا یبرا ،زندان سقف نداشت نیا است.

و هنگامی که  کردندان جو بود که آن را با مقداری نمک و خاکستر مخلوط مین .دادندیقرص نان م کیدر روز 

مرحوم محدث . شدندسیاه می کامالً یشد و گاهرنگ صورتشان دگرگون می ،کردندزندانیان مدتی از آن تغذیه می

ی مالقات با ای را در زندان حجاج زندانی کرده بودند. بعد از مدتی که به مادرش اجازهکند: پسر بچهقمی نقل می

گفت مادرم، به  او را دادند، وقتی با پسرش روبرو شد، او را نشناخت و اصرار داشت که این فرزند من نیست. پسر

های متعددی داد، از جمله اسم پدر خودش و همچنین نام پدر مادرش خدا سوگند که من فرزند توام. و سپس نشانه

کرد. وقتی از مجموع قرائن یقین پیدا کرد که او فرزند اوست، ی فرزند دقت میرا برد. مادر ناباورانه همچنان در قیافه

 73.جان به جان آفرین داد فریادی کشید و روی زمین افتاد و

                                                      
 .91، ص البحار هسفین، قمى، عباسن.ک:  -71
 .90ن.ک: همان، ص  -72
 .91ن.ک: همان، ص  -73
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 دطور بگند نیتا هم د،ببرن رونینه بو  را  نه دفن کنند نازهج دادند آنیاجازه نم ،مردیم در این زندان یاگر کس

نگه  با هم مختلط. زن و مرد را و اسفناکی بود بیو غر بیعج ی خیلیمعذب باشند. فضا همبقیه و بپوسد و 

دانم ها ـ حاال نمییک وقت زندانی یوحشتناک یفضا در چنین .داشتندیبرهنه نگه م عمدا ای را همو عده داشتندیم

گفتند چرا دعا بهش . الدعوه استو مستجاب داندیاسم اعظم م بینشان هست که در یدیس کیفهمیدند که  چطور ـ

حاشا  اول شانیا ؟اسباب نجات ما فراهم شود یطور کیحجاج به درک واصل شود و  یا میکن دایما نجات پ یکنینم

 شانیا اصرار کردند که و ردندآنقدر به او فشار آو .گفته من مستجاب الدعوه هستم یکرد و انکار کرد که چه کس

دارم  خودم و شما را در بهشت گاهیجا و حجاج را در جهنم گاهیجا من دینیگفت ببکشف اسرار کند.  ،مجبور شد

 هرسد و نه من و شما بیاز عذاب م یهبه آن مرتب جحجاای خالصی پیدا کنیم، نه که به گونهکنم  . اگر دعانمیبیم

 .دیتحمل کن ؛کنمینم یکار نیاز بهشت. من همچ یآن مرتبه عال

ده ی گناهانمان قرار داکفارهاز سر لطفش  و خداخودمان است  یهایاز کوتاه یکه ناش ییهایگرفتار نیهم تازه 

 ییهانیهم یباز برا ،حساب ها صفر شودو شود  دیپرونده سف عالم نرسد و قبل از انتقال به قیامتبه آن  هاظلمتتا 

از خجالت  و کندیخدا آنجا چطور جبران م میدانینم .کند یجبران م یکه خدا چه جور دیدان یمن ،میکه خودمان کرد

خورد که خدایا! بیند، غصه میروایتش را دیشب عرض کردیم که بنده وقتی آن طرف جبران الهی را می .دیآیما در م

 تکه کرده بودی.کاش در دنیا من را با قیچی تکه

 اتمام حجت بر بندگان

: اگر خداوند به شما فرمود امتیق یفردا ،یشما اگر امتحان نشو است. اتمام حجتی دیگر این گردش ایام، نتیجه

 ،یکردیاگر مرا امتحان م نیست. نطورینه ا !ایخدا» ویی:بگ یگردیبرنم آیا ،«بفرما برو جهنم ؛یبود یثیآدم خب شما»

، ممکن است یاگر امتحان نشده باش .در درگاه خدا دراز است زبانت ،یاگر امتحان نشده باش ؟«بودم یمن آدم خوب

 «کردمیخوب عمل م ،یکردیاگر مرا امتحان م ؟یدانیاز کجا م ایخدا» بگویی:

باطن تو  نیا دانمیمن مچرا که  ؛بدون امتحان برو بهشت یفالن» بدون امتحان به کسی بفرماید:اگر از طرف دیگر 

ه اعتراض عده ممکن است زبان ب کی ،«برو به بهشتلذا  ی؛آمدیم رونیسربلند ب ،کردمیم تاگر امتحانری و دا یپاک

اگر امتحان  «.آمدیآب در م زا مثل ما رفوزه ، این همیکردیم شاگر او را امتحان ؟از کجا معلوم ایخدا» :که ندیبگشا

 .همه ممکن است اعتراض بکنند .شودیتمام نم هم گرانیبر د ؛شود یبر خودت تمام نم .شودیحجت تمام نم ،نباشد

 .شود که چه کاره استیمشخص م ؛کسمه بر ه کندیسنت ابتال و امتحان حجت را تمام م

 معلوم شدن مؤمنین

 ؟بشناسد یچ یعنی. را بشناسد نیخدا مومنیعنی « آمنوا نیاهلل الذ علمیل» اما اولین اثری که در آیه آمده چیست؟

در مورد علم  میدار نیبحث سنگ کی ؟ستین یاست و چه کس مانیاهل ا یچه کس داندینم  ؟مگر خدا جاهل است

 یابه گونه میرا اگر بخواه نیا .خوردیمبه درد من و شما ن االن کنیم.فعال بحث نمیرا  آنخداوند،  یو علم فعل یذات

 مانیاهل ا یهمه که چه کس یبرا ، معلوم کندخدا روشن کند یعنی «معلِیُل» یعنی «معلَیَل» م،یکن انیب ساده و همه فهم
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که قبل از  ماندیم یخدا مثل معلم .همه یمطلب روشن بشود برا .است یاهل نفاق و کفر درون یاست و چه کس

بدون  تواندیاما نم شوند؛رد میهم  یو فالن یو فالن یفالن  رند،یگیم 20 یو فالن یالنو ف یداند که فالنیامتحان م

که  یحال نیدر ع فلذا .کنندیآن وقت همه اعتراض م .ندازدیرا هم بچند تا هد و آن بد 20به آن چند تا  امتحان

 کند.، امتحان برگزار میشودبمشخص  هم هیبق یبرا نکهیا یبرا چه خبر است، داندیخودش م

احسب الناس ان »سوره عنکبوت  2 هیمسئله اشاره شده،  از جمله در آ نیمسئله آمده و به ا نیا یمتعدد اتیدر آ

و  میکنیما آنها را رها م ،میآورد مانیکه گفتند ا نیکنند همیم الیمردم خ ایآ «فتنونیامنا و هم ال  قولوایان  ترکوای

 ؟شوندینم نییپا و باال ؟شوند یامتحان نم

 ،بهشت دیرویم ینطوریهم دیکنیفکر م ایآ «قَبْلِکُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذینَ مَثَلُ یَأْتِکُمْ لَمَّا وَ الْجَنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ»

 در چند جا «حسبتم ام» نیا ؟اجرا شود هم در مورد شما ،اجرا شد انینیشیکه در مورد پ ییهاکه آن سنت نیبدون ا

 یهیآ ،بقره یدر سوره لهاز جم «؟بهشت دیرویم یطور نیهم دیکنیفکر م» که: است نیمضمونش ا .آمده در قرآن

 .مختلف گفته شده یبه شکلها 190 هیعمران تا آآل یسوره ؛2 یهیآ ،عنکبوت یسوره ؛16 یهیتوبه آ یسوره ؛214

 الحمد هلل رب العالمین
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 مروری بر آنچه که گذشت

که  امتحان دارد و ابتالء نامبه  یگریسنت د یخداوند در مورد بشر، اقتضا تیکه سنت هدا دیرس نجایبحث به ا

 یمبارکه یسوره 141 و 140 اتیآ میگفت .مصائب و مشکالت نیز بخشی از همین سنت ابتالء و امتحان هستند

 اتیو روا اتیهستند و آ بیانگر لُبّ مطلب اتیآ نیهستند. ا دیو بال، شاه کل بتیمص حکمتِ  یلهأعمران در مسآل

به نحوی که در مورد امتحان و ابتال وجود دارد،  یگرید یهیهر آ یعنی. دهندیم حیرا توض یدیکل اتیآ نیا گر،ید

 کنند.را تشریح میسوره آل عمران  141و  140 محتوای آیات

های سنت ابتالء و امتحان را بیان خواهد آثار و حکمتخداوند وقتی می فهیشر هیآ دو نیدر ا میگفت نیهمچن

 هیعل اما معطوف ذکر شده، در این جلمه معطوفده که به بیان فنی، شروع کر« و لیعلم اهلل الذین آمنوا»، با فراز فرماید

عقل شما و  شودیکه م یاو به اندازه دیگویمطلب را نم یهاحکمت یمذکور همه اتیآ یعنیحذف شده است. 

 .کندیم انیمطلب را ب توان دارد،

مؤمنین واقعی از منافقین و غیرمومنین اولین حکمت مذکور در این آیه برای ابتالئات و امتحانات، معلوم شدن 

 در کشاکشها معلوم شود و آنچه در باطن دارند را وجود انسان یجوهره تا شوندها باعث میامتحانابتالئات و  است.

وضِحُ لکَ تُ امُیّتَقلُّبِ األحْوالِ عُلِمَ جواِهرُ الرِّجالِ و األ یف»)ع( فرمودند:  نیرالمؤمنیکنند. ام انینما هاو بال ائبمص
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پنهان را براى  هاىتیّشود و روزگار ناحوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته مى هاىیالسَّرائرَ الکامِنَةَ؛ در دگرگون

 74«سازدتو آشکار مى 

اینجا  در« شهید»باشد. می «اءداتخاذ شه»، و حکمت دومی که در این آیات شریفه به آن اشاره شده استاما اثر 

ی شهید در ذهن ما هست. اصالً در قرآن کریم شهید است نه به معنای معهودی که از کلمه «و گواه شاهد» به معنای

ی در راه خدا در قرآن و شهداء به معنای کشتگان راه خدا نیامده و همه جا به معنای همان شاهد و گواه است. کشته

که « یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداءَ  »حال اثر و حمت سوم آن است که  ذکر شده است. به هر« الذین قُتِلوا فی سبیل اهلل»با تعبیر 

خورد و بیانش نیاز به مقدماتی دارد که از اینکه این به چه معناست یک بحث سنگینی است که االن به درد ما نمی

 اجعه کند.ی این جمع خارج است و هر کس دوست دارد به تفسیر المیزان عالمه طباطبائی ذیل این آیه مرحوصله

 تمحیص مؤمنین

که به  است نیا باشد که به معنایمی« وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا »فراز  شود،یم انیب هیآ نیکه در ا یاثر سوم اما

هستند که خداوند با  یمخلوط یطال نیمومن ایگو. «شودمیخالص  نیوجود مومن یجوهره ء،و بال بتیمص یواسطه

از جهات، کفاره گناهان است که آن  یکیدارد؛  یادعا جهات مختلف نی. اکندیها را خالص ممصائب آن نیحرارت ا

در وجود ماست. در  هایرذائل و بد فیو تضع هایو خوب لیفضا تیتثب گر،ی. جهت دمیداد حیوضرا مختصراً ت

مومنانه از ما  یهاو رفتار میریدائماً در معرض امتحان قرار بگ کهنیمگر ا ستین یامر راه نیا یبرا یگاه قت،یحق

از  ن،یها به چشم امتحان نگاه کرده و همچنبال نیبه ا دی. بامیو شاکر خدا باش میها شوسر بزند؛ دائماً مبتال به بال

که  یدر مورد کسان یفراوان اتیآ ؛میاهل اسراف نباش م؛یبرمان ندارد؛ اهل فرح نباش الیخ م؛یزده نشوها ذوقنعمت

ها را به قدر حاجت آن م؛یدرست داشته باش دیها دبه نعمت دینازل شده است. با کنند،یها برخورد درست نمبا نعمت

مازاد  م؛یمعاشمان با آن بچرخد و اضافه آن را در راه خدا مصرف کن کهنیا یبرا میبدان یها را ابزارآن م؛یکن استفاده

 .میندار یزیامتحان ما است؛ آن را خداوند عطا کرده است و ما از خود چ هیآن ما

خداوند  یکنیخود من است، نه خدا! گفتم: اشتباه م یستگیمربوط به شا ییدارا نیها به من گفت: اخوبژن از

شد  یخدا بر زبانش جار تیکالم او، با عنا نیو آن را کسب کردم! ا دمی! من زحمت کشری: خداده. گفت هیآن را هد

. دهندیآن را بروز نم کنیل ها تعفن است وباطن آن اند؛گونهنیهم زیها ناز ژن خوب یو باطن خود را رو کرد. برخ

 خواهمیم کنند،یلگدمال م شانیکه خون شهدا را با کارها یاز دست افراد یحرف قارون است؛ گاه قاًیحرف دق نیا

 اما هم اکنون با رفتارشان خون به دل دند،یرس ییبرکت خون شهدا به جا هکه ب یبکوبم! افراد واریسرم را به د

را عده  نیعذاب ا یول م،یاست که ولو به جهنم برو نیما ا یکنند. دلخوشیم ها و پیروان واقعی راه شهداخانواده

 .مینیبب

 

                                                      
 .23، ص 8، ج الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، -74
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و فضائل  فیکشاکش، رذائل در وجود ما تضع نیاست که در ا نیها ااز حکمت یکی. پس میبحث خود برگرد به

بر او وارد شود، آن را از باب  یبتیاگر مص یعنی. کندیرفتار م گونهنیا بتی. مومن در برخورد با مصشودیم تیتقو

رضا، حلم،  م،یمجددا بر صبر، تسل د،یجد بتیمص او رضا است؛ و ب میاهل تسل کند؛یصبر م ند؛یبیلطف خداوند م

به جهان  ایدر عبور انسان از دن مانیا تیکار، باعث تقو نیبر ا نی. تمرکندیم نیتمر فیشکر و اداء حقوق و وظا

 است. گرید

از ما از  یاریبس اد،ین شی. تا باب امتحان پمیخود را بشناس یو درون یباطن وبیاست که ما ع نیا گرید حکمت

و تا باب امتحان  میاز نفاق وجود دارد، اما از آن خبر ندار یامرتبه رینظ یالهیدر درون ما رذ م؛یغافل مانیها بیع

در ما وجود  یبیکه ع میشوینباشد، متوجه نم بتیمانند مص یهتا بزنگا م؛یشویخبر دار نم وبیع نیاز ا اد،ین شیپ

 دارد.

 نیمصداق ا قایاحد دق انیعمران در جنگ احد نازل شد؛ جرسوره مبارکه آل 141و  140 اتیآ نیکه ا میگفت

 هاشد که آن یاخبر نداشتند. جنگ احد بهانه لهیرذ نیبودند و خود از ا ایاز اصحاب محب دن یاحکمت است. عده

لطف خدا است که او را به  نیخود را اصالح کند، ا خواهدیکشف شدند. حال اگر شخص م لهیرذ نیمتوجه ا

 خود شود. بیتا او متوجه ع کندیگرفتار م بتیمص

 ینهج البالغه اشاره به گناه 154. حکمت شوندیخود نم بیموارد متوجه ع یاریدر بس زین نیمومن یحت ،یآر

بر  یمبن کندیم انیرا ب یاله یقاعده کل کی ت،یروا نی)ع( در ا نیالمومن ریام م؛یاز ما از آن غافل یاریکه بس کندیم

 هیبَاطِل إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَإِثْمُ الرِّضَى بِهِ؛ امام عل یمَعَهُمْ. وَعَلَى کُلِّ دَاخِل فِ هِیبِفِعْلِ قَوْم کَالدَّاخِلِ فِ یالرَّاضِ»: نکهیا

ها شرکت کرده منتها راضى باشد همچون کسى است که در آن کار با آن تىیالسالم فرمود: آن کس که به کار جمع

 «.به آن تیکند: گناه عمل وگناه رضاآن کس که در انجام کار باطل دخالت دارد دو گناه مى

را به گردن ما  میکه مرتکب نشده ا یاز اعمال یمیکه حجم عظ مینیبیمحشر م یدر صحرا امتیق یفردا یعنی

: انجام دهندیها را انجام نداده ام؟ پاسخ مکار نی! من اای: خدامییگویچه اعمال خوب چه بد. با تعجب م اندازند؛یم

و مرام و  یکرد یهمراه ،یکرد تیاحساس رضا یگریکه نسبت به فعل و رفتار د ی. وقتیخودت خبر ندار یاداده

 .یگناه شد نیمرتکب ا ،یدیندپسیمسلک او را م

شده،  تیجنا نیکه مرتکب ا یجمهور سیرئ» مییکه بگو نیاتفاق افتاده است؛ هم منیدر  یبزرگ یهاتیجنا

 بود. میخواه کیها شردر عمل آن زیخاطر، ما ن نیکردن اوست و به هم ی، مصداق همراه«مودب و باهوش است

 میتوانیکه امروزه نم میرا بد گفت نید یهااز بخش یاریاست؛ متاسفانه ما بس یقاعده هست ست؛یکالم، افسانه ن نیا

گردد به مثل آن است که آب دهانت را به سمت آسمان بیاندازی؛ بر می»به قول معروف چرا که  م،ییدرستش را بگو

 اتیخواهد شد؛ مثال آ ییالیواو صورت نیچرا که در ا ؛باز کرد توانیرا امروزه نم اتیاز آ یبخش «.صورت خودت

دارد! در هر صورت،  یاریبس قیباز کرد، چرا که در جمع خودمان مصاد توانیرا نم نیمشرککفار و  ،نیمنافق رامونیپ

 است. کیها شراست که با آن نیباشد، مثل ا یراض یکه به فعل قوم یکس
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کنت معکم  یتنیل ایابا عبداهلل،  ای»: گفتیعمر م کی شخصی. میندار یخود آگاه وبیاز ع یکه ما به برخ میگفت

)ع( به او فرمودند:  نیکربالست؛ امام حس یکه ظهر عاشورا در صحرا دیشب خواب د. «مایکربال فافوز فوزا عظ یف

عرض کرد: بله آقا. حضرت )ع( فرمود:  ؟یکردیم یجانبازو  یکه در کربال با ما بود یدوست داشت اری! شما بسیفالن

حضرت )ع( به عنوان سپر  یعرض کرد: بله. جلو ؟یشویم ریسپر ت م؛ینماز بخوان میخواهیم است؛یمه طین شرااال

نمازگزاران آمد. شخص جاخورده و متوجه  یاز لشکر عمر سعد ملعون به سو یری. آقا نماز را بست. ناگهان تستادیا

 یجاخال د،یاش رس یکیکه به نزد ری. ترهیمیآمده و اگر به او بخوره، م ریت ست؛یحرف و شعار ن یجا جا،نیا کهشد 

امام )ع( قبل از اتمام نماز  نکهیادامه داشت تا ا نطوریهم نطور؛یسوم هم ریت نطور؛یدوم هم ریبه امام خورد. ت ریداد و ت

کربال به  بتیمص ،ی. آرتسیمتوجه شد که همراه امام بودن تنها به حرف ن د؛ی. شخص از خواب پردیبه شهادت رس

 یدرون راداتیکه اشکاالت و ا نیا یاست برا یبستر هابتیخود شود. مص بیآن عارف نشان داده شد تا متوجه ع

 بسم اهلل. م،یتا اگر مرد عمل بود میخود را بفهم

جا مشکالت خود را حل  نیاست تا هم نیبه مومن ژهیو تیرا آشکار کند، عنا بمانیع ایدن نیخدا در هم کهنیا

 بتیهر قدر هم که مص ا،یدن نیدر ا امت؛یدر ق ای میاشکاالت خود را حل کن ایدن نیدر هم دیبا ای ان،یعیکند. ما ش

حل کردنش در آنجا  م،یو مُرد میمشکل را حل نکرد اگر. اما شودیسال( تمام م 100)ولو  یسخت باشه، بعد از مدت

امام  ها،یئتیخواهد بود! بچه ه رمنتظرهیغ اریما بس ی. برزخ برامیاز برزخ ندار یاست! ما اصالً تصور ییالیواو

به  ست؛یکه در مورد آن صحبت شده ن یراحت نیخواهد بود. برزخ به ا رمنتظرهیغ اریما بس یبرزخ برا ها،ینیحس

است  یاست. مثال ما، کبوتر شتریز خوفش با عهیش یاز اندازه سخن گفته شده است. رجا شیدر مورد رجا ب ،نظر

رفتن را ندارد.  می. توان مستقکندیاست و کج و معوج حرکت م یطرفش زخم کی ایگو کند؛یپرواز م یکول کیکه 

 از خوف گفته شده است. شتریب اریبس عهیش یشده، چرا که رجا نگونهیا عهیش

 یاریبس اتیسخن گفته شده، اما در مقابل، نگفته اند که روا اری)ع( بس تیاهل ب تیما، از لطف و عنا یبرا

 ی! هر کارمیخدا هست قیما رف» گفتندیاست که م یهودیتفکر، تفکر  نی. امیندار «یباز قیرف» امتیکه در ق دیگویم

دا ما را . تازه آن هم اگر خمیشویعذاب م یپرست سالهروزِ گو 10تنها به مقدار  امتیو در ق میکنیم میکه خواست

 دشوار است. اریکار بس ست؛ین یسادگ نیاشتباه است؛ آخرت به هم نیا«. عذاب کند!

جوشن  یدعا و در آن رندیگیم ایلههچ یک شعبان، مهیاز شب پنجم رجب تا ن ایدر تمام دن انیعیاز ش یبرخ

 دایرواج پ عهیاصحاب است که در شله، دستور امام زمان به هچ نی. اخوانندیظهور حضرت )عج( م تیرا به ن ریکب

مدت دل و جان  نی. عموما اگر در ارندیگیله را مهچ نیهر ساله ا ما یاز رفقا یدارد. جمع یاریکرده و آثار بس

 دارد. یاتیهمراه باشد، الطاف و عنا

هم  یرفتم. پدر و مادرم مرا را دفن کرده و مدت ایکه از دن دمیچله خواب د نی: اواسط اگفتیما م یاز رفقا یکی

 کردند و بعد رفتند. یو زار هیسر قبرم گر

 یبیشب شد و آفتاب رفت. دلهره عج نکهیتا ا گشتمیدارالرحمه م ینبود. در فضا یخاص زیگذشت و چ یمدت

در  ینیتکو قتیحق کیدارد. شب در ملک نشانه  تی، نفس شب موضوع«شب اول قبر» ندیگویکه م نیکردم )ا دایپ
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مضطرب و  یآفتاب، در حال وبدارد(. بعد از غر یبرزخ و ملکوت است. شب اول دفن، هول و هراس وحشتناک

. دندیمن رس کیکه نزد نیدو، اضطرابم صد چندان شد تا ا نیا دنیشدند. با د کینگران بودم دو نفر از دور به من نزد

: امامت دیجواب دادم؛ پرس ست؟یک غمبری: پدیجواب دادم؛ پرس ست؟یک تی: خدادیها نزد من آمد و پرساز آن یکی

را  نیسوال قفل شد. گفت: چرا شهادت نیرا بگو. ناگهان زبانم در پاسخ به ا نیادتجواب دادم؛ گفت: شه ست؟یک

رچه . هشودیرا بگو واال کار خراب م نیبار گفت: شهادت نیمن هرچه تالش کردم نتوانستم. ملک چند ؟ییگوینم

کار خراب  ؟ییگوینم: چرا آوردیم یشتریفشار ب زی. ملک نشدیم شتریو اضطرابم ب توانستمینم کردم،یتالش م

. عقب یکه گفت: خراب کرد نینشدم؛ تا ا نیگذشت من هرچه تالش کردم موفق به گفتن شهادت ی. کمشودیم

ما  قی. )رفستین فیکه قابل تعر شدیچنان حال من عوض م آمد،یکه جلو م یجلو آمد. هر قدم گریرفت و ملک د

 میکه به او داد ییرفت. با آب قند و آب طال شیرفتن پ شاز هو یکیاز شدت اضطراب تا نزد د،یکه رس نجایبه ا

که  نجایرا بگو )به ا نیکه به من زد و گفت: شهادت یبیخوفناک نه اریبس یاملک، با چهره نیبهتر شد(. ا یحالش کم

: دمز ادیبلند فر یرا با صدا ریجوشن کب یفراز از دعا نیحال ما هم دگرگون شد(. ناگهان دهانم باز شد و ا دیرس

 یمن، چهره ترسناک او جمع و آرام شد. گفت: فعال باهات کار ادیبا فر«. رب ایالغوث الغوث خلصنا من النار »

 .میگردیاما دوباره برم م،یندار

 یبه خاطر سست انیجر نیگفت: ا دانست؛یخواب م ریاست، تعب زیما که استاد ما ن قیفمشکل چه بود؟ پدر ر حال

 .میشو یعقوبت نیکه ما دچار چن کندیم تیمقدار کفا نیدر نماز اول وقت است. تنها نماز اول وقت! هم

حل  م؛یو آن را حل کن میاشکال کار خود را بدان ایدن نیوجود، مگر لطف خدا شمال ما شود که در هم نیا با

کوچک  لهیرذ کیتر از برزخ است؛ ممکن است ما در برزخ ما به خاطر راحت و ساده اریبس ایدن نیمشکل در ا

 .میهزار سال گرفتار باش نیچند

ناله صاحب قبر را  یکه ناگهان صدا کردیقبر عبور م کی. از کنار گذشتیم ی)ع( از قبرستان یسیع حضرت

 ا،یپاسخ داد: در دن ؟یکنیفرمود: چرا ناله م یزنده شد. حضرت )ع( به و یرمردی. فرمود: به اذن اهلل زنده شو. پدیشن

)ع( فرمود: چند سال است  یسیاما چون کم بود اعتنا نکردم. حضرت ع دم،یدر اموالم آمد و من فهم میتیمال  یمقدار

به حجت  ای)ع( فرمود: آ یسیسال است که در قبر معذبم! حضرت ع 1800سال؛ و  1800 پاسخ داد: رمردیپ ؟یکه مرد

 یاز ما بق ای. حضرت )ع( دست به دعا برداشت و گفت: خدایاست؟ عرض کرد: آر یدر زمان خودت مومن بود

 .دیعذاب او را بخش زین میرح یبنده در گذر. خدا نیعذاب ا

 یلهیاگر رذ دیبا اموال خود. حال فرض کن میتیاز مال  یقدار اندکسال عذاب به خاطر اختالط م 1800 ،یآر

اکرم )ص(  امبری)ص( بود. پ غمبریدار پنام یاز صحاب یکی. سعد بن معاذ، الستیدر وجود انسان باشد؛ واو ینیسنگ

که در  میبود دهیرسول اهلل )ص(، ند ای: ندبرهنه شرکت کرد! عرض کرد یعمامه و با پابدون جنازه او  عییدر تش

برهنه و بدون عمامه در  یهزار فرشته با پا نیفرمودند: االن چند د؟یکن دایحضور پ نیچن نیا یجنازه کس عییتش

قبل از آنکه او را  یداشت؛ حت ییها اقتدا کردم. سعد مقام باالجنازه سعد بن معاذ شرکت کردند؛ من هم به آن عییتش

کرد؛ جنازه را در قبر گذاشت؛ صورت سعد را بر خاک گذاشت؛  ی)ص( قبر را بررس امبریخود پ ،گذارنددر قبر ب
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اکرم )ص(  ینب«. باد تیلک الجنه؛ سعد، بهشت گوارا ئایسعد هن ای»لحد را گذاشت و دعا کرد. مادر سعد گفت: 

رسول  ایکرد! مادر سعد عرض کرد: به سعد وارد  یکه االن قبر چه فشار یدانیو فرمود: نم دیمادر سعد را شن یصدا

 اهلل، چرا؟ فرمودند: سعد با خانواده خود حسن خلق نداشت!

جنازه اش بودند،  عییبرهنه و بدون عمامه در تش یهزار فرشته با پا نیخدا )ص( و چند غمبریکه پ یسعد ،یآر

 یعذاب نیبه خاطر نداشتن حسن خلق با خانواده دچار چن کند،یو دعا م گذاردیاکرم او را در قبر م یکه نب یسعد

)ع(، به  نیرالمومنی! به حق خوبان درگاهت قسم، به حق امایخدا ؟یکنیم یابا ما چه معامله ای! خداالی. واوشودیم

با  م،یبر اینرا از د نکهی! رذائل را قبل از اایخدا ،یو محبت را در دل ما گذاشت تیوال نیحق اباعبداهلل )ع( که خود ا

 ،یو سرباز ینوکر یبرا م،یخواهیخودمان نم یپاک شدن را برا نی! اایپاک بفرما. خدا هیخودت بالعاف تیلطف و عنا

 رذائل را از وجود ما پاک گردان. ا،ی. خدامیخواهیعصر )عج( م یول

 .میخود را متوجه شو بیاست که ما اشکاالت و معا نیتا ا ریمس یهااز فلسفه یکیآنکه  خالصه

  یمانیدر جامعه ا بتیو مص بال

 نیادعاست؛ در ا نی، مصداق بارز ا88خداوند است. فتنه  ژهیو تیمحبت و عنا زین یمانیو بال در جامعه ا فتنه

 88رو شدند. فتنه  یانسرط یهامملکت بودند، مثل غده نیا نیمملکت و جزء مسئول نیکه در بدنه ا یفتنه منافقان

. گرچه به اعتقاد میفتیو به فکر اصالح ب میکشف کن ودند،ب شرفتهیپ زین نیکه تا رده مسئول ینیباعث شد که ما منافق

عده  نینسبت به ا یاز مردم که اعتقاد درست یاریاما به هر حال، بس م،یاستفاده نکرد یبه درست انیجر نیمن، ما از ا

 حادثه متوجه مطلب شدند. نینداشتند و الحمداهلل بعد از ا

النه  یاصل دریاشخاص، ل نیاز ا یکیافراد در بدنه جامعه بودند؛  نیشد؛ ا یجامعه پاکساز یفتنه تا حدود نیا با

در زمان  یخودش را رو و اعالم کند که حت تیفتنه به لطف خدا مجبور شد ماه نیو رابط امام بود که در ا یجاسوس

فضا  نیخود را آشکار کند. اگر ا یریپذ تینداد که عدم وال ازهامام اج بتیرا قبول نداشته، اما ه هیفق تیامام هم وال

که از سفره قرآن استفاده کرده باشند، در  ی. )گرچه اشخاصشدیاشخاص کشف نم نیبود، باطن متعفن ا امدهین شیپ

 (.شدیها دچار مشکل نمآن یدرون تیواقع ییشناسا

که هم فرد و هم جامعه به مشکالت خود آگاه  شودیاز موارد باعث م یاریدر بس بتیآنکه، بال و مص خالصه

متوجه اصرار حضرت آقا نشدند.  یاعده .دیبرس یها فرمودند که به داد علوم انسانبار یاامام خامنه ،یشوند. در برهه ا

. میکنیم هیغرب تغذ یاست ما از سفره علوم انسان نیا از یناش اناتیجر نیحضرت آقا فرمود: ا 88فتنه  انیدر جر

نظر شود و  دیتجد یدر علوم انسان دیبه هوش آمده و بفهمند که با یو درس از فتنه سبب شد برخ یروشنگر نیا

 .شودیامروزه انجام م شیکه کم و ب یثمره اش، جنب و جوش
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 نیمحق کافر

: دیفرمایآل عمران م 141 هیاست. خداوند متعال در آ نیمحق کافر بت،یبال و مص یهااز حکمت گرید یکی

شوند(؛ و کافران  دهیرا خالص گرداند )و ورز مانیااو تا خداوند، افراد ب نَ؛یالْکَافِرِ مْحَقَیَ آمَنُوا وَ نَیاللَّهُ الَّذِ مَحِّصَیُوَلِ»

 «.نابود سازد جیرا به تدر

ماه در »: ندیگویم شود،ینم تیکه هالل ماه رو ینابود کردن. در اواخر ماه قمر جاًیرا تدر یزیچ یعنی «محق»

 .شودینم تیدر چند روز آخر رو نکهیتا ا شودیکم م جیماه به تدر دنید یقمر یهادر اواخر ماه«. محاق است

در  نیهمان طور که مومن یعنی. کندیبا فتنه ها، مصائب و مشکالت به واسطه سنت محق، کفار را نابود م خداوند

کفار )بر فرض که  لتیفض گر،یدر طرف د کنندیفضائل م نیو تمر شوندیم تیکشاکش گرداب بالها، آرام آرام تقو

 یشوند. باطن کفار رذالت است، اما به هر حال، فضائل لهیرذ یبه طور کل نکهیتا ا رودیم نیداشته باشند( آرام آرام از ب

برود تا به  نیاز ب شیها لتیسر بزند و در مقابل، فض لهیها نفاق و رذکه از آن شودیها باعث مهم دارند که بال

 باثت و رذالت برسند.خ یعنیخود،  یجوهره اصل

اتفاق  فتد،یحر اتفاق ب یکه قرار بود برا یصیو تمح شدیمثل حر، حر نم یکربال نبود، شخص انیکه اگر جر میگفت

 )ع( رساند. نیکشاکش او را به امام حس نیبود، اما ا دیزی. حر در لشکر عمر سعد و سپاه افتادینم

که در  یزمان یو نه شمر، شمر. خباثت در عمرسعد بود، حت شدیحادثه نبود، نه عمر سعد، عمر سعد م نیا اگر

در  نکهیهاست تا ا ینییباال و پا نیگذراندن ا ازمندیخباثت، ن نیاما کشف ا زد،یم ری)ع( شمش ریرکاب حضرت ام

و نه آن  شدیمحقق م یمانیا یبایز یهاهخباثت بروز کند؛ اگر حادثه کربال نبود، نه آن صحن نیکربال ا انیجر

 نفاق و کفر. هِیکر یهاصحنه

هم کفاره گناه مومن را  زند؛یم ریت کینشانه را با  نیها و مصائب، چندها با بالخداوند متعال بار خ،یطول تار در

را از  نیهم صف مومن کند؛یم تیو توجه به آخرت را تقو فیرا در درون او تضع ایهم حب دن کند؛یحساب م

 نهیرا واکس یمانیهم فرد و هم جامعه ا زند؛یرقم م راو هم محق کفار  نیمومن صیهم تمح کند؛یجدا م نیصف منافق

و  میشویبه انحاء مختلف دچار بال م میهست تیوال رهیدر دا یتا وقت مییبگو دیبا م،یجمع کن می. اگر بخواهکندیم

 خداوند است. تیاتفاق، از لطف و عنا نیشک ا یب

 :میکنیاکتفا م تیروا کیوقت به  قیوجود دارد که ما به خاطر ض یادیز اتیمورد روا نیا در

ها باللبن؛ خداوند متعال، بنده الوالدة ولد یعبده المؤمن بالبالء کما تغد یغذیإن اهلل ل»: ندیفرمایصادق )ع( م امام

 .1 «کندیم هیتغذ ریطور که مادر، فرزند خود را با شهمان کندیم هیبا بال تغذ مومن خود را

 یمتعدد یروان دیمتعدد و هم آثار و فوا یجسمان دیمادر است که هم آثار و فوا ریکودک، ش یغذا برا نیبهتر

 هیخود تغذ ریبچه اش را با ش. همانطور که مادر کندیرا از او دور م هایماریو هم ب دهدیدارد؛ هم او را رشد م

برکت  دهد،یها بنده اش را رشد م. خداوند با بالکندیه میبنده مومن خود را با بال تغذ زیخداوند متعال ن کند،یم

 و .... کندیم تیعنا یو معنو یماد
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. میرا ندار فتشریبال، توان حرکت و پ نیدارد؛ ما بدون ا یارینفت، آثار بس میگفت: تحر توانیم ان،یب نیا با

 یما به نفت، غده سرطان هیپدر خود دارد! تک بیاست که دست در ج عرضهیپولدار ب کیمملکت ما، به مانند 

 .مینتا خودمون را اصالح ک میشدیم میکاش! ما صد درصد تحر یااست.

 )ع( تیاهل ب بتیبال و مص علت

 ای)( نازل شده است؟ آ تیبر اهل ب بتیهمه بال و مص نی)ع( گرفتارند؟ چرا ا تیاهل ب ریخدا نظ اءیچرا اول اما

معنا است.  یب زیحرف ن نیا ر،یبال کفاره گناهانشان است؟ خ ایحرف معنا ندارد. آ نیا ر؛یدارند؟ خ ایها محبت دنآن

 .ریرذائل است؟ خ فیتضع نزول،علت  ای. آریاست؟ خ مانشانیا تیعلت نزول، تثب ایآ

)ع( فرمود: جدم رسول خدا )ص( به  نی)ع( ممکن است. امام حس تینزول بال جهت علو درجات اهل ب تهالب

 دیشه یمگر آنکه در راه و دیرس یاست که به آن نخواه یادرجه یتو نزد خداوند تعال یخوابم آمد و فرمود: برا

اصغر  یو عل نهیسک ه،یرق نب،یز یو حت عفر،اکبر، قاسم، عون، ج یبا شهادت عل یعنی. البته با خانواده خود؛ یشو

 . ( و ...نیاجمع همی)صلوات اهلل عل

نزول بال بر اهل  ،ی! آرروانشیپ ست؟یاهلل چ اءی)ع( و اول تیاهل ببر  بتیمصنزول بال و  یعامل اصل دیدانیم

 .)ع( است تیاهل ب روانیما، پ های)ع( به خاطر کوتاه تیب

نیالحمدهلل رب العالمو   
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