ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻋﺑﺎدات آﯾﯾﻧﯽ  -روزه  -درس  :2روزه :ﺗﻌرﯾف  -ﺷروط  -ارﮐﺎن – ﺷﮑﻧﻧدهھﺎ.
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋده ی اﻣﺎﻧﺗدار .ﺑﺎرﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
آﻧﭼﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﻣﯽداﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺳود رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ را از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎز و ﻋﻠم ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و
ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﻋﻧﺎﯾت
ﻓرﻣﺎ و ﻣﺎ را از زﻣرهی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓرا ﻣﻰدھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰ
ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﺗﻌرﯾف روزه:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،در درس ﮔذﺷﺗﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﻣوﺿوع روزه ﻓراھم ﻧﻣودﯾم و اﻣروز ﺑرﺧﯽ از
اﺣﮑﺎم آن را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﻧﺧﺳت :ﺗﻌرﯾف روزه ،ﺧودداری از ورود ﻋﻣدی ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﭼﯾزی در روز ﺑﮫ ﺷﮑم ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم
ﺷﮑم را دارد و ھﻣﯾن طور ﺧودداری از آﻣﯾزش ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺻﻼﺣﯾت دار ﺑﺎ ﻧﯾت ﻧزدﯾﮑﯽ .اﯾن
ﺗﻌرﯾف ﻓراﮔﯾر و ﻣﺎﻧﻊ روزه ﺑود .ﺧودداری ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧوردن ﻏذا و آب در روز :زﯾرا ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن
در ﺷب ﺣﻼل اﺳت .ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود ﻋﻣدی ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎھﯽ :ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺿﻣﺿﮫ و ﻣﺿﻣﺿﻣﮫی ﺑﺳﯾﺎر ﮐردن
ﮐﮫ اﮔر ﻣﻘداری از آب وارد ﺷﮑم ﺷود روزه ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود و در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد روزه دار ﺗﺎ اﻓطﺎر
روزه اش را اداﻣﮫ دھد و روزهی اﯾن روز را دوﺑﺎره ﺑﮕﯾرد ﺧواه روزه ﻋﻣدی ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺎطل ﺷده
ﺑﺎﺷد و ﺧواه ﭼﯾزی وارد ﺷﮑم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺧودداری از ﺟﻣﺎع و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺻﻼﺣﯾت دار ﺑﺎ ﻧﯾت
اﯾن ﮐﺎر :اﮔر ﻧﯾت ﻧﺑﺎﺷد -ﻧﯾت ﻋﺑﺎدت را از ﻋﺎدت ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﮐﻧد -اﮔر ﻧﯾت ﻧﺑﺎﺷد ﻋﺑﺎدتھﺎ و ﻋﺎدتھﺎ
ﺑﺎ ھم ﻣﯽآﻣﯾزد .ﻣﻧظور از ﺻﻼﺣﯾت دار :زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎس و ﺣﯾض اﺳت ﺻﻼﺣﯾت روزه ﮔرﻓﺗن را
ﻧدارد و دﻟﯾل وﺟوب آن ﻧﯾز درک ﺑﺧﺷﯽ از آن اﺳت .اﮔر اﻧﺳﺎن در ﭘﺎﻧزدھم رﻣﺿﺎن اﺳﻼم آورد ﺑﺎﯾد
دو ھﻔﺗﮫی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده را روزه ﺑﮕﯾرد و دﻟﯾل وﺟوب آن درک ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎه اﺳت و ھر روز از ﻣﺎه
رﻣﺿﺎن دﻟﯾل وﺟوب ادای آن اﺳت .ھر روز از روزھﺎی اﯾن ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ادا ﮐردن آن
اﺳت و ادا ﮐردن و ﻗﺿﺎ ﮔرﻓﺗن روزه ﻓرض اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر زﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از روزھﺎی رﻣﺿﺎن را در
ﻣﺎهھﺎی دﯾﮕر ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد ﺷوھرش ﻧﻣﯽﺗواﻧد او را دﺳﺗور ﺑﮫ اﻓطﺎر دھد زﯾرا اﯾن ﻓرض اﺳت.
در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺧﻠوق ﭘﯾروی ﮐرد .ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :اﻵن ﮐﮫ رﻣﺿﺎن ﻧﯾﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زن
روزه ﻗﺿﺎﯾﯽ اش را ﻣﯽﮔﯾرد .روزهی و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آوردن ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺷرط زﯾر را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﻓرض اﺳت:
ﻧﺧﺳت :اﺳﻼم ،دوم ﻋﻘل ،ﺳوم ﺑﻠوغ ،ﭼﮭﺎرم آﮔﺎھﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ اﺳﻼم آورده از وﺟوب
روزه ،ﭼﮕوﻧﮫ؟ ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﺑرد ﯾﮑﯽ از ﮐﻔﺎر ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔروﯾده اﺳت و ﺷﮭﺎدﺗﯾن را ادا ﮐرده
اﺳت و در ھﯾﺎھوی ﺟﻧﮓ از ﻓرض ﺑودن روزهی رﻣﺿﺎن آﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت در اﯾن ﺣﺎﻟت آﮔﺎھﯽ
داﺷﺗن از وﺟوب روزهی رﻣﺿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷروطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در روزه دار وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺳﻼم ،ﻋﻘل ،ﺑﻠوغ ،آﮔﺎھﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ اﺳﻼم آورده از وﺟوب روزه .اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺳرزﻣﯾن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﻧﺎآﮔﺎھﯽ وی دﻟﯾل ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾری ﻧﯾﺳت و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رﻣﺿﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد :ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم روزه ﻓرض اﺳت .اﯾن ﺣرف وی ﻣردود
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اﺳت .اﻣﺎ اﮔر در دار اﻟﺣرب اﺳﻼم آورده ﺑﺎﺷد آﮔﺎھﯽ از ﻓرض ﺑودن روزه ﯾﮑﯽ از ﺷروط روزه
ﮔرﻓﺗن او اﺳت .اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن اﺳﻼم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﻣر درﺑﺎرهی او ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت.
ﺷروط روزه:
ﺑرای ﺻﺣت روزه اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از ﺑﯾﻣﺎری ،ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس ﻣﺑرا ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﻣﻘﯾم ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺎﻓر
ﻧﺑﺎﺷد .درﺑﺎرهی ﻣﺳﺎﻓر ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺣ ّﺞِ ﯾَﺄْﺗ ُوكَ ِرﺟ ً
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِ ّل َ
َﻣِﯾﻖ ﴾
َﺎﻻ َو َ
﴿ َوأَذّ ِْن ﻓِﻲ اﻟﻧﱠ ِ
ﺿﺎﻣِ ٍر ﯾَﺄْﺗِﯾنَ ﻣِ ْن ُﻛ ِ ّل ﻓَ ّﺞٍ ﻋ ٍ
﴿ و در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑراى ]اداى[ ﺣﺞ ﺑﺎﻧﮓ ﺑرآور ﺗﺎ ]زاﯾران[ ﭘﯾﺎده و ]ﺳوار[ ﺑر ھر ﺷﺗر ﻻﻏرى ﻛﮫ
از ھر راه دورى ﻣﻰ آﯾﻧد ﺑﮫ ﺳوى ﺗو روى آورﻧد﴾
] ﺳوره ﺑﻘره[27 :

ﺑرای ﺻﺣت ادای روزه ﺳﮫ ﺷرط ﻻزم اﺳت :ﻧﯾت ﺣﺗﻣﺎ ﻻزم اﺳت – ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ھم ﮔﻔﺗﯾم-
ﻧﯾت ﻋﺑﺎدت را از ﻋﺎدت ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘﺎک ﺑودن از ﻣﻔﺳدات روزه از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس .ﭘﺎک
ﺑودن از ﺟﻧﺎﺑت ﺷرط ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ روزه دار ﺑﺎﺷد و در ﺷب ﺟﻧب ﺑﺎﺷد روزه اش درﺳت اﺳت
و ﻏﺳل ﻧﻣوده و روزه اش را اداﻣﮫ دھد .رﮐن روزه :ﺧودداری از ﺑرآوردن ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺳﯽ و ﺧوردن و
اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن اﺳت .ﺣﮑم آن :رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯾف ﻓرض از ذﻣﮫ و ﮐﺳب ﭘﺎداش در آﺧرت و ﷲ اﻋﻠم.
روزه ﻓرض اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺣﮑم آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ روزه ﮔرﻓﺗﯾد از ذﻣﮫی ﺷﻣﺎ
ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود و در آﺧرت ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯾرﯾد و اھداف دﯾﮕری از روزه ﻣد ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﯾﺎن
ﻧﻣوده اﺳت و ﷲ اﻋﻠم.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ و روﺷن اﺳت اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺧﺷﯽ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺑﮫ آﻧﯾم را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم :ﻧﺧﺳت :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎه روزه اش را اﻓطﺎر ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد .زﯾﺎده
روی در ﻣﺿﻣﺿﻣﮫ و روزه ﺧوب اﺳت اﻣﺎ اﮔر روزه داﺷﺗﯾد و در ﻣﺿﻣﺿﻣﮫ ﯾﺎ وﺿو زﯾﺎده روی
ﮐردﯾد و ﻣﻘداری آب ﺑﮫ ﺷﮑم وارد ﺷد ﺑﺎﯾد روزهی آن روز را دوﺑﺎره ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﻘﯾﮫی آن روز را ﻧﯾز
روزه ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻣﻌﻧﺎی اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .طﺑﻌﯾﺗﺎ اﻓطﺎر ﻋﻣدی ﮐﮫ روﺷن اﺳت .ﻧﯾت در روزه ﻣﮭم اﺳت.
ﺻﻼﺣﯾت داﺷﺗن در روزه ﻣﮭم اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﺷد.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣؤﻣن روزی از اﯾن ﻣﺎه را درک ﮐﻧد ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدهی آن را ﺑﺎﯾد روزه ﺑﮕﯾرد .ھر روزی ﺧودش
دﻟﯾل ﺑر وﺟوب آن اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﻋدم آﮔﺎھﯽ وی ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧدارد و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ اﮔر در ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾد و ﺗﺎزه ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ از ﻓرض ﺑودن روزهی اﯾن ﻣﺎه ﯾﮏ
ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
ﺟﻧب ﺑودن روزه را ﺑﺎطل ﻧﻣﯽﮐﻧد .درس آﯾﻧده ان ﺷﺎء ﷲ اﻧواع ﺷش ﮔﺎﻧﮫی روزه ﯾﻌﻧﯽ ﻓرض،
واﺟب ،ﺳﻧت ،ﻣﺳﺗﺣب ،ﻧﻔل و ﻣﮑروه را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﻧﯾت ﻗﻠﺑﯽ اﺳت اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎ ﺳﺧﺗﮕﯾری ﮐرده و ﮔﻔﺗن ﻟﻔظ آن را ﻣﮭم داﻧﺳﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد :ﻧﯾت ﻗﻠب ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
***
طﮭﺎرت:
ﯾﮑﯽ از ﻓﺻلھﺎی ﮔزﯾده اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﮐﺗﺎب طﮭﺎرت اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده رﺣﻣﮫ ﷲ و رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺑدان ﮐﮫ طﮭﺎرت ﭼﮭﺎر ﻣرﺗﺑﮫ اﺳت ،ﻧﺧﺳت :طﮭﺎرت ظﺎھر از ﺣدث ،ﻧﺟﺎﺳت و ﭘﻠﯾدی ھﺎ .ﺣدث دو
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ﻧوع اﺳت :ﺣدث اﮐﺑر و ﺣدث اﺻﻐر .ﻧﺟﺎﺳت ﻋﯾﻧﯽ اﺳت و ﭘﻠﯾدیھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗراﺷﯾدهھﺎی ﻣوی
زﯾر ﺑﻐل و اﻣﺛﺎل آن و اﺿﺎﻓﮫھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺷدهی ﻧﺎﺧن .در اﯾن ﺳﮫ واژه طﮭﺎرت ظﺎھر از ﺣدث ،ﻧﺟﺎﺳت
و ﭘﻠﯾدیھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮔردد .دوم :طﮭﺎرت اﻋﺿﺎ از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ھﺎ .ﺳوم :طﮭﺎرت ﻗﻠب
از اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧد و رذاﯾل ﻓروﻣﺎﯾﮫ .ﭼﮭﺎرم طﮭﺎرت ﺑﺎطن از ﻏﯾر ﺧدا -ﭼﮭﺎر ﻧوع  -و اﯾن ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﺳت .ﻣﯽﮔوﯾد :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻧش واﻻ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب – ﻣرﺗﺑﮫ – اوج ﻣﯽﮔﯾرد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾﻧش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺣﻠﮫی اول طﮭﺎرت را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن ﭘدﯾدهای راﯾﺞ اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ظﺎھری ﺧود ﻣﯽﭘردازﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
وﺳواس دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣوارد زﯾﺎدی از اﻓرادی ﺑﮫ ﻣن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﺎری دﭼﺎر
اﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺟﮭﻧم ﺷده اﺳت .وﺿو ﻣﯽﮔﯾرد ﺳﭘس دوﺑﺎره وﺿو ﻣﯽﮔﯾرد و وارد ﺗواﻟت ﻣﯽﺷود و
ﺑﯾرون ﻣﯽآﯾد و در ﻧوع طﮭﺎرت ﺧود ﺷﮏ دارد و دوﺑﺎره ﻣﯽرود و ﺑﯾرون ﻣﯽآﯾد و در ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﺧود
دﻗت ﻣﯽﮐﻧد و اﮔر ﮐودک از روی آن رد ﺷود دوﺑﺎره ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧد .اﯾنھﺎ ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ درﻣﺎن ﺷود .اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ ﻣراﺗب طﮭﺎرت را ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧد و
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫی اول ﺑﺳﻧده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ از ﺣدث و ﻧﺟﺎﺳت و ﭘﻠﯾدیھﺎی زاﯾد اﺳت در
ﺣﻘﯾﻘت از ﺣﻘﯾﻘت طﮭﺎرت ﺑﯽ ﺧﺑر ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﭼرا؟
زﯾرا اﺳﻼم ﺑر ﻧظﺎﻓت ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .ﻧظﺎﻓت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎدا ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﻣﻧظور ﻓﻘط ﻧظﺎﻓت ﻣﺎدی اﺳت.
ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﺛﺎﻟﯽ زده ﺑودم :ﭘﯾش ﺗر ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ در ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎھﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ روﻏن و اﻣﺛﺎل آن
ﻟﺑﺎسھﺎ را آﻟوده ﻣﯽﮐرد -ﺗﻌﻣﯾرﮐﺎر ﻣﺛﻼ -و روﭘوﺷﯽ را ﻣﯽﭘوﺷد ﮐﮫ آﺑﯽ رﻧﮓ اﺳت و اﯾن رﻧﮓ ﺑﮫ
ﻋﻠت روﻏن و زﻏﺎل و ﺧﺎک ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﯾﺎه ﻣﯽﺷود .ﺷﺧص زﯾر ﺧودرو دراز ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ
از وﺳﺎﯾل را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد و ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﮐﺎر در اﺳﻼم
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﮐﯾزه اﺳت .ﺷﺎﯾد در اﺗﺎﻗﯽ در ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫی ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ زده ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮭﺗرﯾن
ﻓرشھﺎ در آن ﭘﮭن ﺑﺎﺷد و ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل راﺣﺗﯽ در آن ﺑﺎﺷد اﮔر اﯾن ﺷﻐل ﺑﺎ آزار
ﻣردم اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﺎری ﭘﻠﯾد اﺳت .ﭘس ﻣﺑﺎدا ﻧظﺎﻓت را ﻣﺣﺻور در ﻧظﺎﻓت ﻣﺎدی ﮐﻧﯾد .آن ﮐﺎر ﺗﻣﯾز
و ﭘﺎک اﺳت .و رﺳول ﺧدا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﮐﺳب درآﻣد ﺣﻼل ﻣﯽﮐرد را
ﻣﯽﺳﺗود .ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﻣﯽﮔﻔت» :ﻣردی ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد از ﭼﺷم ﻣن ﻣﯽاﻓﺗد« و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد» :ارزش اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ درﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد« اﮔر ﮐﺎرش را ﺧوب اﻧﺟﺎم دھد ﻧزد
ﺧداوﻧد ارزش دارد زﯾرا ﻓرﻣﺎن ﺑرده اﺳت .ﻣﻧظور از ﻧظﺎﻓت ،ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎطن اﺳت .دروﻏﮕو ﭘﻠﯾد اﺳت،
ﻓرﯾﺑﮑﺎر و ﺳﺧن ﭼﯾن ﭘﻠﯾد اﺳت .ﻣﺗﮑﺑر ﭘﻠﯾد اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽﮐﻧد ﭘﻠﯾد اﺳت .ﮐﺎرھﺎی
ﭘﻠﯾدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر آزار ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﻣوال آﻧﺎن و اﯾﺟﺎد ﺗرس و وﺣﺷت ﺑر آﻧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود
ھﻣﮫ ﭘﻠﯾد اﺳت .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺧﺎﺻﯽ دارد ﻧزد ﺧداوﻧد و ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﺎﮐﯾزه اﺳت .ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت .اﺳﻼم ﺑر ﻧظﺎﻓت و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺗوار اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
اروﭘﺎ ﺑرود و درآﻧﺟﺎ ﻣظﺎھر ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ و ﻧظﺎﻓت را در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺑﺑﯾﻧد اﻣﺎ اﮔر ﻣﯾﺎن آﻧﺎن زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد ﭘﻠﯾدی و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺳﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،زﻧﺎزادﮔﯽ ،را ﻣﺷﺎھده ﺧواھد
ﮐرد  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﭘذﯾرﯾد ،ﮐﮫ آﻣﺎری ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش در ﺑﺎرهی رواﺑط ﻧﺎﻣﺷروع و
ﺣرام ﻣﯾﺎن ﺧوﯾﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﺳﯽ درﺻد از زﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم ﺧود از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدران
و ﺑرادران ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺟﻧﺳﯽ دارﻧد ،ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﮐﺎر ﭼﯾﺳت؟ آﻧﺎن دﺧﺗراﻧﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؟ آﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل
زﻧﺎزادﮔﯽ ﺧواھران آﻧﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﺎن ﻋده ﻧدارﻧد .اﯾن ﺷرﯾﻌت ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم آورده اﺳت
ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد او ﺧواھر اوﺳت اﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد دﺧﺗر او اﺳت اﻣﺎ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﭘﻠﯾدی ﺣﻘﯾﻘﯽ
اﺳت؛ ﻓﺳﺎد ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓروﻣﺎﯾﮕﯽ ،ﮐﺳب اﻣوال ﺣرام و دروغ ،ﺧﯾﺎﻧت ،و ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻣل
ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﭘﻠﯾدی درون اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻧش واﻻﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اراده و ھﻣت وی ﺑﮫ ﺳوی اﯾن اھداف
ﻣﯽﮔراﯾد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻧش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣراﺗب طﮭﺎرت را ﺗﻧﮭﺎ در ﻣرﺗﺑﮫی اول ﻣﯽﺑﯾﻧد .ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اوﻗﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺧود را در زﯾﺎده روی در طﮭﺎرت و ﺷﺳﺗﺷوی ﻟﺑﺎسھﺎ ﺻرف ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻧوﯾﺳﻧده ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد :زﻣﺎن ﮔراﻧﺑﮭﺎ .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻋﻣری را ﻣﯽﮔذراﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮔران ﻗﯾﻣت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر دﻗﯾﻘﮫ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :اﯾن ﺳﻔﯾﻧﮫی ﻓﺿﺎﯾﯽ ھر دﻗﯾﻘﮫ اش
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ﺳﯾزده ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ھزﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﭘرﺗﺎب اﯾن ﺳﻔﯾﻧﮫی ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎه ﺗﻣﺎم
ﻋﻠوم و داﻧشھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﺻرف ﺷده اﺳت ،رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻓﯾزﯾﮏ ،ﺷﯾﻣﯽ ،ﺗﻣﺎم اﯾن
داﻧشھﺎ روی ھم در اﯾن ﺳﻔﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎرک داﺷﺗﮫ اﻧد و آﻣﺎر ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾش ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻓراوان رﺳﯾده اﺳت.
اﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺑر ﺗﻌداد روزھﺎ ،ﺳﺎﻋتھﺎ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻓﺿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﮔﻔﺗﮫ ﺷده:
ھر دﻗﯾﻘﮫ ﺳﯾزده ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ھزﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻋﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﮔرانﺑﮭﺎ اﺳت:
آﯾﺎ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھزﯾﻧﮫ دارد ﺗﺎ ﺑﺧواھﯾد ھﻣﯾن ﻟﯾوان آب
را ﺑﻧوﺷﯾد .ﺑﺎﯾد آﻓﺗﺎب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﺑرھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد درﯾﺎھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺧورﯾد .اﯾن آب وھوای
دﮔرﮔون ﮔرم و ﺳرد و ﺑﺎران و ﺑرف و اﺑر و ﺧورﺷﯾد ﺗﺎﺑﺎن و ﺧورﺷﯾد ﭘﺷت اﺑرھﺎ ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ در
ﺳﺎﺧت ﺧوراﮐﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،در ﺳﺎﺧت ﺳﺑزﯾﺣﺎت و ﻓراوردهھﺎ و ﻣﯾوهھﺎ ﺳﮭﯾم اﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﺑﮫ ﺧﺎطر
وﺟود ﭼرﺑﯽ ﺑرای درﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﻠب ﻣﺻﻧوﻋﯽ دوﯾﺳت ﯾﺎ ﺳﯾﺻد ھزار ھزﯾﻧﮫ ﻻزم دارﯾد .ﮐﺎﺷت ﮐﻠﯾﮫ
ھزﯾﻧﮫای ﺣدود ھزار ﻟﯾره دارد .ﮐﺎﺷت ﮐﻠﯾﮫی ﯾﮏ اﻧﺳﺎن دﯾﮕرو ..ﭘس وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎﻟم
اﺳت وﺑﺧواھد ﮐﻠﯾﮫای ﭘﯾوﻧد زﻧد ھﺷﺗﺎد ھزار ھزﯾﻧﮫ دارد و ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﺳﯾﺻدھزار و ﮔذاﺷﺗن
ﻗﻠب ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ھزار ھزﯾﻧﮫ دارد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ارزش دارد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻣر ﮔراﻧﺑﮭﺎ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣر را در اﻣور ﺑﯾﮭوده ،ﻟﮭو و ﻟﻌب ،اھداف ﻧﺎدرﺳت ،راهھﺎی ﺑن
ﺑﺳت ،ﮐﺎرھﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ،ﺳرﮔرﻣﯽ ،ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ ﺑﮫ اﻣوال و ﻓرزﻧدان ﺻرف ﮐﻧد ﯾﮑﯽ از زﯾﺎن
ﮐﺎرﺗرﯾن اﻧﺳﺎنھﺎ ﺧواھد ﺑود .زﯾرا در وﻗت دﯾدار اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ از ﻟﺣظﺎﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
در آن ﯾﺎد ﺧداوﻧد را ﻧﻧﻣوده اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن در روش اﺳﺗﻔﺎده از وﻗت ﺧود دﻗت ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﮐﻧد؟ ﮔذﺷﺗﮫھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و آﯾﻧده ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣده و اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در وﻗت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧوﯾش ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد.
در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدﯾد ﯾﺎ ﻧﺧواﻧدﯾد ،روزه ﮔرﻓﺗﯾد ﯾﺎ ﻧﮕرﻓﺗﯾد ،ﻓﮑر ﮐردهاﯾد ﯾﺎ ﻧﮑردهاﯾد ،ﺧوب ﺑودﯾد ﯾﺎ
ﺑد ،ﮔذﺷﺗﮫ و ﮐﺎر آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ آن ﺗﺑﺎه ﮐردن وﻗت اﺳت و آﯾﻧده ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
اﯾن ﮐﺎر را ﭘس ﻓردا اﻧﺟﺎم ﺧواھم داد .در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺳﺗﺎن ﺗوﺑﮫ ﺧواھم ﻧﻣود .در اﺑﺗدای ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺗوﺑﮫ ﺧواھم ﻧﻣود .ﭘس از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺑﮫ ﺧواھم ﮐرد .آﯾﻧده ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ در آﻧﯾد ﺑراﯾﺗﺎم
ﻣﮭم ﺑﺎﺷد .ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد .اﮔر ﺧداوﻧد را ﺷﻧﺎﺧﺗﯾد ﺑرﺧﯾزﯾد و ﺑﮫ طﺎﻋت او
ﻣﺷﻐول ﺷوﯾد ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻧداﻧﯾد ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﮐﺛر زﻣﺎن ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ
دﻟﯾل وﺳوﺳﮫ در زﯾﺎده روی در طﮭﺎرت ﮔرﻓﺗن و ﺷﺳﺗن ﻟﺑﺎسھﺎ ﺻرف ﻣﯽﮐﻧد .از روی ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ طﮭﺎرت ﻣطﻠوب ﻓﻘط ھﻣﯾن ﺷﺳﺗن ﻟﺑﺎسھﺎ اﺳت و ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ھﻣﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﻐول
طﮭﺎرت ﻗﻠب ﺧود ﺑوده اﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺎﮐﯾزه ﺑﺑﯾﻧﯾد اﻣﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﺗوز ﺑﺎﺷد و ﺧودﺑرﺗرﺑﯾﻧﯽ و
ﺣﺳﺎدت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ارزش اﯾن ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ظﺎھری ﭼﯾﺳت؟ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﻗﻠب را ﭘﺎک
ﻧﻣود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻗﻠب ﺧود را ﻣراﻗﺑت ﮐن« ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﻗﻠب ﺧود ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣردم ﭼﮫ در ﺧود دارد؟ آﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺣﺑت دارد ﯾﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽورزد؟ ﭼﮫ در دل اﺳت؟ ﺧداوﻧد
ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺳ ِﻠ ٍﯾم ﴾
ب َ
﴿ ﯾَ ْو َم َﻻ ﯾَ ْﻧﻔَ ُﻊ َﻣﺎ ٌل َو َﻻ ﺑَﻧُونَ * إِ ﱠﻻ َﻣ ْن أَﺗَﻰ ﱠ َ ﺑِﻘَ ْﻠ ٍ
﴿ روزى ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻣﺎل و ﻓرزﻧدى ﺳود ﻧﻣﻰ دھد * ﻣﮕر ﻛﺳﻰ ﻛﮫ دﻟﻰ ﭘﺎك ﺑﮫ ﺳوى ﺧدا ﺑﯾﺎورد ﴾
]ﺷﻌراء[ 89-88 :

ﻓراﯾﻧد طﮭﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫھﺎ ﻧﺻف اﯾﻣﺎن اﺳت:
ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ظﺎھر ﻧﻣﺎﯾﯽ را ﻧﯾز ﻧظﺎﻓت ﻣﯽداﻧﻧد .ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﺧود را در
ﺗزﯾﯾن ظواھر ﻣﯽﮔذراﻧﻧد و ﺑﺎطن آﻧﺎن وﯾران و آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ،ﻧﺎداﻧﯽ ،رﯾﺎ ،و ﻧﻔﺎق اﺳت و
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اﮔر ﻧظﺎﻓت را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺣﺻر در ﻣﺎدی اﻣور ﻧظﺎﻓت ﺑﺑﯾﻧﻧد اﯾن ﮐوﺗﮫ ﻓﮑری زﯾﺑﺎ ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
در ﺣدﯾث از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم آﻣده ﮐﮫ ﻓرﻣوده اﺳت:
)) اﻟ ﱡ
ﺎن ((
ور َ
ط ُﮭ ُ
ﺷ ْط ُر ِ
اﻹﯾ َﻣ ِ
))ﻧظﺎﻓت ﻧﯾﻣﯽ از اﯾﻣﺎن اﺳت((
]ﻣﺳﻠم از اﺑوﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌری[

ﺑرﺧﯽ ﺗﻌﺑﯾر ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣراﺗب ﻧظﺎﻓت اﯾن اﺳت :ﻣرﺗﺑﮫی اﻋﺿﺎ ،ﻣرﺗﺑﮫی ﭘﺎﮐﯽ اﻋﺿﺎ از ﮔﻧﺎه،
ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠب از اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧد ،ﭘﺎﮐﯽ درون از ﻏﯾر وﺟود ﺧدا .ﻧظﺎﻓت ﻧﯾﻣﯽ از اﯾن ﻣراﺗب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن
دل و اﯾن درون ﺑرای وﺟود ﺧدا در آن آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت ﭼﮫ ﮐﻧد؟ از ﻏﯾر ﺧداوﻧد ﭘﺎک
ﺷود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓراﯾﻧد ﻧظﺎﻓت ﻧﯾﻣﯽ از اﯾﻣﺎن اﺳت و اﯾن ﺟوارح ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد اﺳﺗوار ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﻧد؟ ﺑﺎﯾد آن را از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽھﺎ ﭘﺎک ﻧﻣود .اﯾن ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺎن اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧد اﺳت
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﺧﻼق ﭘﺳﻧدﯾده آراﺳﺗﮫ ﮔردد؟ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد از اﯾن اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧد ﭘﺎک ﮔردد ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻓراﯾﻧد ﭘﺎﮐﯽ در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣراﺣل ﻧﯾﻣﯽ از اﯾﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﻣﯽ از ﺧود اﯾﻣﺎن اﺳت.
ظﺎھر و ﺑﺎطن اﺳﻼم طﺎھر اﺳت:
ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ح اﻟﺻﱠﻼ ِة اﻟ ﱡ
ط ُﮭو ُر ((
)) ﻣِ ْﻔﺗَﺎ ُ
))ﮐﻠﯾد ﻧﻣﺎز طﮭﺎرت اﺳت((
]ﺗرﻣذي از ﻋﻠﯽ[

طﺑﻌﯾﺗﺎ اﮔر ﺑﮫ ظﺎھر ﺣدﯾث ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﭘﺎک ﺑﺎﺷﯾم و طﮭﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷروط ﻧﻣﺎز
اﺳت وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻓﮭم ﮐوﺗﺎه ﺑﺳﻧده ﮐرد .ﮐﻠﯾد ﻧﻣﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻏﯾﺑت آﻧﺎن را ﺑﮑﻧد و ﯾﺎ ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﻧﮕرد و ﯾﺎ در
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﯾﺎﻧت ورزد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و ﺑرﺧﯽ از اﯾن آﯾﮫ ﺑرداﺷت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ:
ﺳ ِرﻓِﯾنَ ﴾
ب ا ْﻟ ُﻣ ْ
ﺳ ِﺟ ٍد َوﻛُﻠُوا َواﺷ َْرﺑُوا َو َﻻ ﺗ ُ ْ
﴿ ﯾَﺎ ﺑَﻧِﻲ آَ َد َم ُﺧذُوا ِزﯾﻧَﺗَﻛُ ْم ِﻋ ْﻧ َد ُﻛ ِ ّل َﻣ ْ
ﺳ ِرﻓُوا ِإﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُﺣِ ﱡ
﴿ اى ﻓرزﻧدان آدم ﺟﺎﻣﮫ ﺧود را در ھر ﻧﻣﺎزى ﺑرﮔﯾرﯾد و ﺑﺧورﯾد و ﺑﯾﺎﺷﺎﻣﯾد و]ﻟﻰ[ زﯾﺎده روى ﻣﻛﻧﯾد
ﻛﮫ او اﺳراﻓﻛﺎران را دوﺳت ﻧﻣﻰ دارد﴾
]اﻋراف[31 :

ﺑرﺧﯽ ﺑرداﺷت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظور از زﯾﻧت ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ اﺳت .زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻟﺑﺎس را ﺑﭘوﺷﯾد و ﻋطر ﺑزﻧﯾد
و ﺑﯾﺎراﯾﯾد .اﯾن ظﺎھر آﯾﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز در آﯾﮫ وﺟود دارد :ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻧﯾﮑﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣظﻠوﻣﯽ را ﯾﺎری ﮐردﯾد و ﯾﺎ ﻓﻘﯾری را دﺳﺗﮕﯾری ﻧﻣودﯾد و ﯾﺎ
ﺑﯾﻣﺎری را ﻋﯾﺎدت ﻧﻣودﯾد و ﭘﺎﺳﺦ ﮔداﯾﯽ را دادﯾد و ﺳﭘس رﻓﺗﯾد و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدﯾد اﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﻘدﯾم
ﻧﻣودﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑر ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﻓَ َﻣ ْن ﻛَﺎنَ ﯾَ ْر ُﺟوا ِﻟﻘَﺎ َء َرﺑِّ ِﮫ ﻓَ ْﻠﯾَ ْﻌ َﻣ ْل َ
ﻋ َﻣ ًﻼ ﺻَﺎ ِﻟ ًﺣﺎ َو َﻻ ﯾُﺷ ِْركْ ِﺑ ِﻌ َﺑﺎ َد ِة َر ِﺑّ ِﮫ أَ َﺣدًا ﴾
﴿ ﭘس ھر ﻛس ﺑﮫ ﻟﻘﺎى ﭘروردﮔﺎر ﺧود اﻣﯾد دارد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻛﺎر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﭘردازد و ھﯾﭻ ﻛس را در
ﭘرﺳﺗش ﭘروردﮔﺎرش ﺷرﯾك ﻧﺳﺎزد﴾
]ﻛﮭف[110 :
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ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﻌﻧﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻣودﯾم ﻣﻌﻧﺎی ظﺎھری ﻧظﺎﻓت را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﺳﻼم در ظﺎھر و
ﺑﺎطن ﭘﺎﮐﯾزه اﺳت و اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﯾزه دﯾدﯾد او را ﺑﮫ ﻧظﺎﻓت ﺑﺎطﻧﯽ ﻧﯾز ﻓراﺧواﻧﯾد ﭼراﮐﮫ ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ
ظﺎھری ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺳﺎﺟد و ﺑﺎزارھﺎ:
اﮐﻧون ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﺣﺎدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ق ((
ﺳ َوا ُ
ﺎﺟ ُد َ ،وأَنﱠ ﺷ ﱠَر ا ْﻟﺑِﻘَﺎعِ اﻷ َ ْ
)) َ . . . .ﺧﯾ َْر ا ْﻟﺑِﻘَﺎعِ ا ْﻟ َﻣ َ
ﺳ ِ
)) ....ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﻣﺳﺎﺟد اﺳت و ﺑدﺗرﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑﺎزارھﺎ اﺳت((
]ﺣﺎﻛم از اﺑن ﻋﻣر[

ﺧﯾر اﺳم ﺗﻔﺿﯾل اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺧﯾر )ﺑﮭﺗر( اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎرﺑرد زﯾﺎد ﻣﺧﺗﺻر و ﺑﮫ ﺻورت ﺧﯾر
درآﻣده اﺳت .ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﺟد دﻟﺗﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﺷود .ﻧﻔس ﺷﻣﺎ واﻻ ﻣﯽﮔردد .دﻟﺗﺎن ﻧرم ﻣﯽﺷود .ﺗوﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾد .آرزو دارﯾد از ﺑﮭﺷﺗﯾﺎن ﺑﺎﺷﯾد .اﺣﺳﺎس ﺻﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد .دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﮔرﻓﺗﮕﯽ از ﺷﻣﺎ دور ﻣﯽﺷود.
ﺑرﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﻣﯽﺑودﯾم ﻣﺎ و ﺑﮭﺷت ﻣﺎﻧﻧد اﯾن دو ﺗﺎ ﺑودﯾم ،ﭘس
وﻗﺗﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧدان ﻣﺎ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،ھﻣﮫ را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑردﯾم« اﯾن ﺣﺎﻟت از ﻣﺎ ﻣﯽرود،
اﻣﺎ در ﺑﺎزار اﯾن ﻧﯾﺎز زﯾﺑﺎ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺎی آن را ﻧدارﯾد و اﮔر آن را ﺑﺎ ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺧواری ﻗرض
ﺷﻣﺎ را ﻓرا ﻣﯽﮔﯾرد و اﮔر آن را رھﺎ ﮐﻧﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﺣروﻣﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد و اﮔر در راه ﺑﺎﺷد ،زﻧﺎن ﻧﯾﻣﮫ
ﻋرﯾﺎن ،ﻋرﯾﺎن ،ﻣﺗﻣﺎﯾل و ﺟذاب وﺟود دارﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را ﻟﻌﻧت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭼون ﻧﻔرﯾن ﺷده اﻧد ،ﻟذا
وﺟﮭﮫی اﻧﺳﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ق ((
ﺳ َوا ُ
ﺎﺟ ُد َ ،وأَنﱠ ﺷ ﱠَر ا ْﻟﺑِﻘَﺎعِ اﻷ َ ْ
)) َ . . . .ﺧﯾ َْر ا ْﻟﺑِﻘَﺎعِ ا ْﻟ َﻣ َ
ﺳ ِ
)) ....ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﻣﺳﺎﺟد اﺳت و ﺑدﺗرﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑﺎزارھﺎ اﺳت((
]ﺣﺎﻛم از اﺑن ﻋﻣر[

اﮔر ﻧﯾﺎز ﺿروری در ﺑﺎزار ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧروﯾد زﯾرا ﺑﺎزار ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم :ﻣﮑﺎن ﻓﺗﻧﮫ اﺳت.
ﮔﺎھﯽ ﻓﺗﻧﮫ در ﻧﯾﺎزھﺎ و ﮔﺎھﯽ ﻓﺗﻧﮫ در اﻓرادی ﭘﯾراﻣون ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ .ﻣﺑﺎدا ﮐﻧﺟﺎوی ﮐﻧﯾد و ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ اﻧﺳﺎن را در ھوس ﻣﯽاﻧدازد .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آن ﻧدارﯾد ﻧﯾز ﻧﻧﮕرﯾد
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧواھشھﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫی دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ
ﭼﯾزی از زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎی دﻧﯾﺎ ﻣﯽاﻓﺗﺎد ﻣﯽﻓرﻣود:
اﻵﺧ َر ِة (( . . .
ْش ِإﻻ َ
ْش ِ
)) اﻟﻠﮭم ﻻ ﻋﯾ َ
ﻋﯾ ُ
))ﺧداﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ای ،ﺟز زﻧدﮔﯽ آﺧرت ﻧﯾﺳت((...
] ﺑﺧﺎری از اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ [

اﯾن دﻋﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد آﺧرت و ﻧﻌﻣتھﺎی آن ﻣﯽاﻧدازد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺷﺗﯾﺎن در ﺑﮭﺷت در
ﻧﻌﻣتھﺎی ﺟﺎودان اﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر وﻗت زﯾﻧت دﻧﯾﺎ در ﻧظرﺗﺎن آﻣد آﺧرت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻻی آن را
ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ و ﯾﺎران ﻧزد ﺧداوﻧد:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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))ﺧﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻼة ﻓﻲ أول وﻗﺗﮭﺎ((
))ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ ﻧﻣﺎز اول وﻗت اﺳت((
]از ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻣر و ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﺳﻧد ﺷﯾﺧﯾن[

ﮔوﯾﺎ ﻧﻣﺎز اول وﻗت اﻧﺳﺎن را ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد ﺧداوﻧد ﺑرﮐت را
از ﻋﻣر او ﻣﯽﺑرد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻌﻣت وﻗت را از دﺳت ﻣﯽدھد .اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎز ظﮭر وﻋﺷﺎء را ﺳر وﻗت
ﻣﯽﺧواﻧد .اﺳﺗراﺣت ﻣﯽﮐﻧد و ﭼون ﭼرت ﻣﯽزﻧد ﻓوری ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽرود وﻟﯽ اﮔر ﻋﺷﺎء را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر
ﺑﯾﻧدازد و اﺣﺳﺎس ﭼرت ﮐﻧد و ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﺑر دوش وی ﭼون ﺑﺎری ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز اول وﻗت اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﯾﺎران ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺧدا را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺷﻣﺎ ﺷﺗﺎﺑد و اﮔر از ﯾﺎد ﺑردﯾد ﺑﮫ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﯾﺎورد .اﮔر ﺧداوﻧد را ﺑﯾﺎد آوردﯾد ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد:ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد زﯾﺑﺎ اﺳت .ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ او در ﺗﻔرﯾﺢ ﺑودم ﯾﺎ در
ﺳﻔر ﺑودم .اﯾن وﻗت ﮔراﻧﺑﮭﺎ را در ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﮔذراﻧدﯾد .اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐردﯾد ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری
ﮐرده و اﯾن ﻧﺻﯾﺣﺗﯽ در راه ﺧدا ﺑوده اﺳت .اﮔر درﺑﺎرهی ﺧدا ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد و او ﮔﻔت:
ﻓﻌﻼ اﯾن ﻣوﺿوع را رھﺎ ﮐن؛ ﺑﺎ او ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﺗﺑﺎھﯽ و ﮔﻣراھﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود .اﮔر ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮔﻔت :اﯾن ﻣوﺿوع را رھﺎ ﮐن ھﻧوز زود اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرده و داﻧﺳﺗﮫ ﭘس از ﻣرگ ﭼﮫ ﺧواھد
ﺷد؟ ﺧداوﻧد ﮐرﯾم اﺳت .ﺑﻌدھﺎ ﺣﺞ ﻣﯽﮔزارﯾم و ﺗوﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن ﺳﺧﻧﺎن اﮔر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﯾن دوﺳت را
ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﮔزﯾد.
ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و دﻧدان او را ﺑرﮔﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ او ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐن ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
َﺎﺣﺑِ ِﮫ ((
)) َﺧﯾ ُْر اﻷ ْ
ب ِﻋ ْﻧ َد ﱠ ِ َﺧﯾ ُْرھُ ْم ِﻟﺻ ِ
ﺻ َﺣﺎ ِ
))ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﺎن ﺑرای دوﺳﺗﺎن ﺧود ھﺳﺗﻧد((
]ﺗرﻣذي از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر[

ﯾﻌﻧﯽ دو دوﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕری ﺧدﻣت ﺑزرﮔﯽ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻧزد ﺧداوﻧد از دﯾﮕری ﺑﮭﺗر اﺳت.
دوﺳت ﻣﻔﯾدﺗر ﻧزد ﺧداوﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت .ﮔﺎھﯽ دوﺳﺗﯽھﺎﯾﯽ ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ طرف دوﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑر
ﺑﺎﺟﮕﯾری از دوﺳﺗش اﺳﺗوار ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر در رﺳﺗوراﻧﯽ ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽﺧورﻧد دوﺳت دارد دوﺳﺗش
ﭘرداﺧت ﮐﻧد و اﻧدﮐﯽ در ﭘرداﺧت ﺗﺄﺧﯾر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ دوﺳت ﭘرداﺧت ﮐﻧد .اﮔر ﺑر ﺧودرو ﺳوار ﺷدﻧد و
دوﺳﺗش ﺧواﺳت ﺣﺳﺎب ﮐﻧد ﺳﺎﮐت ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در اﯾن ﮔوﻧﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد از
دوﺳت ﺧود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد اﯾن ﺑدﺗرﯾن دوﺳت اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت از ﻧظر ﺧداوﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻗدام ﺑﮫ اﮐرام دوﺳت ﺧود ﮐﻧد ،ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
َﺎرهِ((
)) َﺧﯾ ُْر اﻷ ْ
ب ِﻋ ْﻧ َد ﱠ ِ َﺧﯾ ُْرھُ ْم ِﻟﺻَﺎﺣِ ﺑِ ِﮫ َ ،و َﺧﯾ ُْر ا ْﻟ ِﺟ َ
ﺻﺣَﺎ ِ
ان ِﻋ ْﻧ َد ﱠ ِ َﺧﯾ ُْرھُ ْم ِﻟﺟ ِ
ﯾر ِ
))ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت ﻧزد ﺧداوﻧد دوﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای دوﺳت ﺧود ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺎﺷد و ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺎﺷد((.
]ﺗرﻣذي از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر[

ﺗوﺣﯾد ﺟﺎنھﺎ را ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﯽﮐﻧد:
و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
َﺎء ُدﻋَﺎ ُء ﯾَ ْو ِم ﻋ ََرﻓَﺔَ َ ،و َﺧﯾ ُْر َﻣﺎ ﻗُ ْﻠتُ أَﻧَﺎ َواﻟﻧﱠﺑِﯾﱡونَ ِﻣ ْن ﻗَ ْﺑ ِﻠﻲ ﻻ إِﻟَﮫَ إِﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ ﻻ ﺷ َِرﯾكَ ﻟَﮫُ ﻟَﮫُ
)) َﺧﯾ ُْر اﻟ ﱡدﻋ ِ
ِﯾر ((
ا ْﻟ ُﻣ ْﻠكُ َوﻟَﮫُ ا ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد َوھ َُو َ
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِ ّل ﺷ َْﻲءٍ ﻗَد ٌ
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))ﺑﮭﺗرﯾن دﻋﺎ ،دﻋﺎی روز ﻋرﻓﮫ اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﻼم ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭘﯾش از ﻣن ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد :ﻻ إﻟﮫ اﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾﮏ ﻟﮫ ﻟﮫ اﻟﻣﻠﮏ و ﻟﮫ اﻟﺣﻣد و ھو ﻋﻠﯽ ﮐل ﺷﺊ ﻗدﯾر((
] ﺗرﻣذي از ﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﯾب از ﭘدرش از ﭘدر ﺑزرﮔش [

ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧن اﻧﺳﺎن اﯾن اﺳت :ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ و اﯾن ﮐﻠﻣﮫی ﺗوﺣﯾد اﺳت .و ﺑﻧده ﺑﮭﺗر از ﺗوﺣﯾد
ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺣﯾد ﻗﻠب ﺻﺎف و ﺧﺎﻟص ﻣﯽﺷود .اﮐﻧون ﻣﺷﮑل ﻣردم از ﺷرک اﺳت .ﺑﺎ
ﺷرک ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺗرس ﻣﯽآﯾد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺣﯾد ﻣژده ﻣﯽرﺳد ،اﻣﯾد ،آراﻣش ،آﺳﺎﯾش ،ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺑﯽ
ﻧﯾﺎزﻣﯽ ﻣﯽآﯾد .اﮔر ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﯾد ﮔره ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷود و آن ﻓﻼﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﭘﺳﺗﯽ اﺳت اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد اﻣورﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻓﻼﻧﯽ اﺳت و ﻓﻼﻧﯽ ھم ﺧدا
ﻧﺷﻧﺎس اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻓﮑر ﮐردﯾد ھﻣﮫی ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺧداوﻧد اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﻧدهی اوﯾﯾد و اﮔر او را
اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺷﻣﺎ را در دﻧﯾﺎ آﺳوده ﻣﯽﺳﺎزد و ﺷﻣﺎ را از ﺑﻧدهھﺎی ﺑد در اﻣﺎن ﻣﯽدارد اﯾن ﺗوﺣﯾد اﺳت.
ﺗوﺣﯾد ﺟﺎنھﺎ را واﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷد:
از ﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﺑﺑر ﺗﺎ ﺑﮭر ﺗو ﭘرده ﺑردارﯾم ﭼون ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑﺎن ﺧوﯾش ﺧﺷﻧودی دادﯾم
ﭘﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﮕﯾر و در ﺟوار ﻣﺎ ﺑﺎش ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﺗو را از ﺷر ﺑﻧدﮔﺎن در اﻣﺎن دارﯾم
***
طﺑﯾﻌﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﺗرﺳﻧﺎک اﺳت .ﺧطرھﺎ از ھﻣﮫ ﺳو ﻣﯽآﯾد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت اﻧﺳﺎن ﺧودروی ﺧود را ﺳوار
ﺷود و ﻣﻧظم ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣردی ﺧواب آﻟود ﺑﺎ او ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﭘﺳرش ﻣرده
اﺳت و ﭘﻧﺞ ﺷﮑﺳﺗﯽ رخ داده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎل ﺑدی در زﻧدﮔﯽ وﺟود دارد .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﺑزرگ
ﺑﺎﺷﯾد ﺷﻣﺎ را از اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺻﯾﺑتھﺎ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد:
َﺎء ُدﻋَﺎ ُء ﯾَ ْو ِم ﻋ ََرﻓَﺔَ َ ،و َﺧ ْﯾ ُر َﻣﺎ ﻗُ ْﻠتُ أَﻧَﺎ َواﻟﻧﱠ ِﺑﯾﱡونَ ِﻣ ْن ﻗَ ْﺑ ِﻠﻲ ﻻ إِﻟَﮫَ ِإﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ ﻻ ﺷ َِرﯾكَ ﻟَﮫُ ﻟَﮫُ
)) َﺧ ْﯾ ُر اﻟ ﱡدﻋ ِ
ِﯾر ((
ا ْﻟ ُﻣ ْﻠكُ َوﻟَﮫُ ا ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد َوھ َُو َ
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِ ّل ﺷ َْﻲءٍ ﻗَد ٌ
))ﺑﮭﺗرﯾن دﻋﺎ ،دﻋﺎی روز ﻋرﻓﮫ اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﻼم ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن و ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭘﯾش از ﻣن ﮔﻔﺗﮫ
ِﯾر ((
اﻧد :ﻻ إِﻟَﮫَ ِإﻻ ﱠ ُ َوﺣْ َدهُ ﻻ ﺷ َِرﯾكَ ﻟَﮫُ ﻟَﮫُ ا ْﻟ ُﻣ ْﻠكُ َوﻟَﮫُ ا ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد َوھ َُو َ
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِ ّل َ
ﺷ ْﻲءٍ ﻗَد ٌ
] ﺗرﻣذي از ﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﯾب از ﭘدرش از ﭘدر ﺑزرﮔش [

ﺗوﮐل ﺑر ﺧدا و ﺗﺳﻠﯾم او ﺷدن ﺳﻌﺎدت را ﺑﮫ دل اﻧﺳﺎن ﻣﯽآورد:
ﺑﮭﺗرﯾن دﻋﺎ اﺳﺗﻐﻔﺎر اﺳت .اﺳﺗﻐﻔﺎر ،اﯾن ﮔراﯾش اﻟﮭﯽ ﺟﺎن را از ﮔﻧﺎه ﭘﺎک ﻣﯽدارد و ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺎرھﺎ ﯾﺎ
ﺷﮭوتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن دل ﺑﺳﺗﮫاﯾد .ﭘس اﮔر ﻧور اﻟﮭﯽ ﺑﯾﺎﯾد ﻧﻔس را از اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻧد
و ﭘﻠﯾدی ﮔﻧﺎه را از آن ﻣﯽزداﯾد:
ق َﻣﺎ ﯾَ ْﻛﻔِﻲ ((
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭم َ
)) ﻗَﺎ َل َرﺳُو ُل ﱠ ِ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻲ َو َﺧ ْﯾ ُر ِ ّ
ﺳﻠﱠ َم َ ،ﺧ ْﯾ ُر اﻟ ِذّﻛ ِْر ا ْﻟ َﺧ ِﻔ ﱡ
اﻟر ْز ِ
))رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود ،ﺑﮭﺗرﯾن ذﮐر آن اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎﺷد و ﺑﮭﺗرﯾن روزی آن
اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد((
]اﺣﻣد از ﺳﻌد ﺑن ﻣﺎﻟﮏ[

اﮔر دل ﮐﺳﯽ ﺧﺷوع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻋﺿﺎی او ﻧﯾز ﻓروﺗﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرﺧﯽ از ﺗﻼوتھﺎ را در
ﻗرآن ﮔوش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻧد :ﷲ ،اﮔر دل آﻧﺎن ﻧرم ﺷود
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ﺻداﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺧﺷوع ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و اﮔر ﻓروﺗن ﺷوﻧد ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺻدای ﺑﻠﻧد از وﺟد و
ﺳرﻣﺳﺗﯽ اﺳت و ﺻدای ﺧﺷوع ﻧﯾﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن ذﮐر ﭘﻧﮭﺎن ﺗرﯾن آن اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن روزی روزی اﺳت
ﮐﮫ ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ :ﺧداﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت دارد ﺑراﯾش روزی ﺑﺳﻧدهای ﻗرار ﺑده .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑرای
ﯾﺎران ﺧود آرزو ﻣﯽﻧﻣود ﮐﮫ روزی آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ،اﺳراف و ﺗﺑذﯾر ،ھرج و ﻣرج ،ﻓﺧرﻓروﺷﯽ،
ﺗﮑﺑر و ﺧودﺑرﺗرﺑﯾﻧﯽ در آﻧﺎن ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺷﮫ ﺗﻘوی اﺳت و ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ دل ﻣﯽآﯾد ﯾﻘﯾن اﺳت .طﺑﯾﻌﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺧﺎﻧﮫای ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽﮐﻧد
و ﺑرای ﺧود ﺗﺧﺗﯽ زﯾﺑﺎ و ﺳروﯾس ﮐﺎﻣل ﺗدارک ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد -ﺑﮫ
ﺗﻌﺑﯾری درﺳت ﺗر -ھر ﭼﮫ از آن ﻟذت ﺑﺑرد و ﺧوﺷش آﯾد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣرگ ﻧزد او ﻣﯽ آﯾد اﯾن ﺗوﺷﮫ ﺑﯽ
ﻓﺎﯾده اﺳت اﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ او اﮔر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺷﮫ ﺑرای او ﺧواھد ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻓرﺷﺗﮫی ﻣرگ
ﺑﯾﺎﯾد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
)) ﺧﯾر اﻟزاد اﻟﺗﻘوى ((
))ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺷﮫ ﺗﻘوی اﺳت((
] طﺑري از ﻋﻛرﻣﮫ [

ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
)) ﺧﯾر ﻣﺎ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﻟﯾﻘﯾن ((
))ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ دل ﻣﯽآﯾد ﯾﻘﯾن اﺳت((
] ﺷﻌب اﻹﯾﻣﺎن از اﺑن ﻣﺳﻌود[

اﯾن ﭼﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ اﺳت؟ ﯾﻘﯾن ﺑﮫ دﯾدار ﺧداوﻧد ،ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﻋداﻟت ﺧداوﻧد و رﺣﻣت ﺧداوﻧد .ﯾﻘﯾن ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ
در ﮐﺗﺎب ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت و اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﯾﻘﯾن ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﻗﺑت از آن ﭘرھﯾزﮔﺎران
اﺳت .ﯾﻘﯾن ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اھل ﺑﺎطل ﻧﺎﮔزﯾر زﯾﺎن ﮐﺎراﻧﻧد .اﯾن واژهھﺎی ﺑزرگ را دو روز ﭘﯾش در ﻗرآن
ﺧواﻧدم ،ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ أ َ ْم أَﺑ َْر ُﻣوا أ َ ْﻣرا ً ﻓَ ِﺈﻧﱠﺎ ُﻣﺑ ِْر ُﻣونَ ﴾
﴿ ﯾﺎ در ﻛﺎرى اﺑرام ورزﯾدهاﻧد ﻣﺎ ]ﻧﯾز[ اﺑرام ﻣﻰ ورزﯾم﴾
] ﺳوره زﺧرف[79 :

ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اھل دﻧﯾﺎ ﮐﺎری را ﻣﺣﮑم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺧداوﻧد ﺑزرگ ھﺳت .دﺳﺗور او اﺟراﯾﯽ اﺳت .ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل
ﮐﺎر را ﻣﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھر دو ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود؟ اﮔر اﻣر ﺧداوﻧد ﻣﺣﮑم ﺷود و آن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺿﻌﯾف ﺗوطﺋﮫ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎری را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﮑم ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾم و
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ازﯾﱠﻧَتْ َو َ
ض ُز ْﺧ ُرﻓَ َﮭﺎ َو ﱠ
ﺎرا
ظنﱠ أَ ْھﻠُ َﮭﺎ أَﻧﱠ ُﮭ ْم ﻗَﺎد ُِرونَ َ
﴿ َﺣﺗﱠﻰ إِذَا أ َ َﺧ َذ ِ
ت ْاﻷ َ ْر ُ
ﻋﻠَ ْﯾ َﮭﺎ أَﺗَﺎ َھﺎ أَ ْﻣ ُرﻧَﺎ ﻟَﯾ ًْﻼ أ َ ْو ﻧَ َﮭ ً
ت ِﻟﻘَ ْو ٍم ﯾَﺗَﻔَﻛ ُﱠرونَ ﴾
ﺻ ُل ْاﻵَﯾَﺎ ِ
س َﻛ َذ ِﻟكَ ﻧُﻔَ ِ ّ
ﻓَ َﺟ َﻌ ْﻠﻧَﺎ َھﺎ َﺣ ِﺻﯾدًا َﻛﺄ َ ْن ﻟَ ْم ﺗ َ ْﻐنَ ِﺑ ْﺎﻷَ ْﻣ ِ
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﴿ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﮫ زﻣﯾن ﭘﯾراﯾﮫ ﺧود را ﺑرﮔرﻓت و آراﺳﺗﮫ ﮔردﯾد و اھل آن ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﻛﮫ آﻧﺎن ﺑر آن ﻗدرت
دارﻧد ﺷﺑﻰ ﯾﺎ روزى ﻓرﻣﺎن ]وﯾراﻧﻰ[ ﻣﺎ آﻣد و آن را ﭼﻧﺎن در وﯾده ﻛردﯾم ﻛﮫ ﮔوﯾﻰ دﯾروز وﺟود
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ]ى ﺧود[ را ﺑراى ﻣردﻣﻰ ﻛﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻰ ﻛﻧﻧد ﺑﮫ روﺷﻧﻰ ﺑﯾﺎن ﻣﻰ
ﻛﻧﯾم﴾
]ﯾوﻧس[24 :

ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﮫ ﮐﺎر آﻧﺎن ،زﯾﺑﺎﺗرﯾن اﺣﺳﺎس ﺑرای ﻣوﻣﻧﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑزرگ را ﭘروردﮔﺎر ﺑﺧﺷﻧده،
ﺷﻧوا ،ﺑﯾﻧﺎ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑداﻧد و ﺑر او ﺗوﮐل ﮐﻧد و او را ﺑرﺗر ﺑﯾﻧد و ﺗﺳﻠﯾم او ﺷود اﯾن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را ﺑﮫ دل
اﻧﺳﺎن ﻣﯽآورد.
اوﯾس ﻗرﻧﯽ:
در ﻣوﺿوع اﯾن اﺣﺎدﯾث ﮐﮫ ﺑﺎ واژهی ﺧﯾر آﻏﺎز ﺷده اﻧد اﯾن ﺣدﯾث را دﯾدم:
ﺻﻠﱠﻰ
ﺳو َل ﱠ ِ َ
ﻲ؟ ﻗَﺎﻟُوا :ﻧَ َﻌ ْم  ،ﻗَﺎ َل َ
ﺳ ِﻣﻌْتُ َر ُ
)) ﻧَﺎدَى َر ُﺟ ٌل ِﻣ ْن أ َ ْھ ِل اﻟﺷ ِﱠﺎم َﯾ ْو َم ِﺻ ِﻔّﯾنَ  :أَ ِﻓﯾﻛُ ْم أ ُ َوﯾ ٌ
ْس ا ْﻟﻘَ َر ِﻧ ﱡ
ﻲ ((
ﱠ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳﻠﱠ َم :إِنﱠ ِﻣ ْن َﺧﯾ ِْر اﻟﺗﱠﺎﺑِ ِﻌﯾنَ أ ُ َو ْﯾ ً
ﺳﺎ ا ْﻟﻘَ َرﻧِ ﱠ
))ﻣردی از ﺷﺎم در ﺟﻧﮓ ﺻﻔﯾن ﻓرﯾﺎد زد :آﯾﺎ اوﯾس ﻗرﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ اﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد :آری ،ﮔﻔت از
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم :اوﯾس ﻗرﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن اﺳت((
]اﺣﻣد از ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن اﺑﯽ ﻟﯾﻠﯽ[

دو ﺳﺎل ﯾﺎ ﭘﯾشﺗر داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐردم .ﺑرﺧﯽ درﺧواﺳت ﻧﻣودﻧد داﺳﺗﺎن را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم.
ﭼرا ﮐﮫ ظراﻓت و ﭘﻧدی در آن اﺳت .ﻣن ﺑﺎ اﯾن درﺧواﺳت ﻣواﻓﻘت ﻧﻣودم .و آن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽﮐﻧم .و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن اوﯾس ﻗرﻧﯽ اﺳت.
ﻣؤذن ﺣﺞ ﻧدا داد و ﻣردم ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﻧد:
ﯾﻖ ﴾
ﺎس ﺑِﺎ ْﻟ َﺣ ّﺞِ ﯾَﺄْﺗ ُوكَ ِر َﺟ ًﺎﻻ َو َ
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِ ّل ﺿ ِ
﴿ َوأَذّ ِْن ﻓِﻲ اﻟﻧﱠ ِ
َﺎﻣ ٍر ﯾَﺄْﺗِﯾنَ ِﻣ ْن ُﻛ ِ ّل ﻓَ ّﺞٍ ﻋ َِﻣ ٍ
﴿ و در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑراى ]اداى[ ﺣﺞ ﺑﺎﻧﮓ ﺑرآور ﺗﺎ ]زاﯾران[ ﭘﯾﺎده و ]ﺳوار[ ﺑر ھر ﺷﺗر ﻻﻏرى ﻛﮫ
از ھر راه دورى ﻣﻰ آﯾﻧد ﺑﮫ ﺳوى ﺗو روى آورﻧد﴾
]ﺳوره ﺣﺞ[27 :

ﻗﺻد ﺑﯾت اﻟﺣرام و ﺣرم اﻣن ﭘﺎک و ﻣﻘدﺳﯽ را ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭘﺎﯾﮫھﺎی آن را ﺑﺎﻻ ﺑرده
اﻧد و ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺑر آن طواف ﻧﻣوده اﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آن را ﭘﺎک ﮔرداﻧﯾده اﺳت.
ﮔﺳﺗرهی ﻣﮑﮫ ﭘر از ﮔروهھﺎﯾﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻗﺻد آن ﮐردﻧد و دﺷتھﺎی آن ﺑﺎ ﻧﻔسھﺎی ﺑﻧدﮔﺎن درﺣﺎل رﮐوع
و ﺳﺟود ﻋطرآﮔﯾن ﮔردﯾد و زﻣﯾن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷد – ﺗﻌﺑﯾری زﯾﺑﺎ -و ﻣﻣﻠو از ﺻﻔﺎ ﮔردﯾد .اﯾن
روز ﺑزرگ ﻓرا رﺳﯾد .ﻋرﻓﺎت آﻣﺎده ﺷد ،دلھﺎ ﻧرم ﮔردﯾد و ﭼﮭرهھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد زﻧده و ﺟﺎودان
ﻣﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽﺷود .ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎدیھﺎ دﻋﺎ ﺳر ﻣﯽدھﻧد و ھﻣﮫ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﻋطر اطﺎﻋت ﻣﻧﺗﺷر اﺳت .اﯾن
روز ،روز ﺑزرگ اﺳﻼم اﺳت و ﻧﮫ ﻓﺳﺎدی اﺳت ،ﻧﮫ ﻓﺳوق ،ﻧﮫ ﺟﻧﮓ و ﺟداﻟﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن و ﭘﺎﮐﯽ
اﺳت .ﮔﻧﺎه زداﯾﯽ اﺳت .ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﭼﺷم دوﺧﺗن اﺳت .اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻣر و ﺟﻧﮕﺎور و
داﻧﺷﻣﻧد ﻗرﯾش ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﭼﯾﺳت؟ ﺣﺎﻟت آﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ آن دو طواف ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮔروهھﺎی
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ﻋرب را ﺑﺎ ﻧرﻣﯽ و ﻓروﺗﻧﯽ ﺑﮫ ﮔردش وا ﻣﯽدارﻧد و ﺣﺎﺟﯾﺎن ﯾﻣﻧﯽ را اھﻣﯾت آﺷﮑﺎری ﻣﯽدھﻧد و ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺣت ﻧظر و دارﻧد و ﻣردم از ﻋﻣر در ﺷﮕﻔت اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻓﻠﮫھﺎی ﯾﻣن را در ﻣﯽﻧوردد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣردان
آﻧﺎن اﺳت و رو در روی آﻧﺎن از ﻧﺎمھﺎ و اﺟداد آﻧﺎن ﻣﯽﭘرﺳد و ﺑﯾﺷﺗر از ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﺗﻌﺟب
دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر وﻗﺎر دارد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑزرﮔﺎن ﯾﻣن اﺳت و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺧﺑﺎر آﻧﺎن ﻣﯽﮔردد و ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن
آﻧﺎن ﺷوﺧﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺳب اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻣر ﻣﯽﻧﮕرد و ھر دو ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽزﻧﻧد و ھر
دو راز دوﺳت ﺧود را ﻣﯽداﻧﻧد و ﻣﯽﺳﺗﺎﯾﻧد .و ده ﺳﺎل ﻣراﺳم ﺣﺞ را ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐوﺗﺎھﯽ
از آﻧﺎن ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد و ھدﻓﺷﺎن را ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻣری ﻣﮭم را در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و آن دو از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣﺞ اھﻣﯾت ﻣﯽدھﻧد .ﺳﺎلھﺎ ﮔذﺷت و ﻋﻣر ﮐﮭﻧﺳﺎل ﺷد اﻣﺎ آرزو
ﺑرآورده ﻧﺷده اﺳت .ھر دو ﭼﮭرهی ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آن دوﺳت راﺳﺗﯾن وﻋدهی اﻣﺎﻧت دار را
ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽﻓرﻣود :ای ﻋﻣر و ای ﻋﻠﯽ اﮔر اوﯾس ﻗرﻧﯽ را دﯾدﯾد از او ﺑﺧواھﯾد
ﺑراﯾﺗﺎن اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧد او ﻣﺳﺗﺟﺎب اﻟدﻋﺎء اﺳت .ده ﺳﺎل در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد .ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد .ﺗدﺑر
ﻣﯽﮐردﻧد .ﮔﺷت ﻣﯽزدﻧد ،دﯾﮕر راه ﭼﺎرهای ﻧداﺷﺗﻧد و ﺗﺻوﯾر اوﯾس ﻗرﻧﯽ در ﻗﻠب آن دو آﺷﮑﺎر ﺑود.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم آن را وﺻف ﻧﻣوده و ﻓرﻣوده ﺑود » :او ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎه ،ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺑودی،
ﭼﮭرهای ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﮔﻧدﻣﮕون ،ﭼﮭﺎرﺷﺎﻧﮫ ،ﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﻌﺗدل و ...ﭼﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﺷﮑﻣش ﻣﯽرﺳد ،دﺳت راﺳت ﺑر
ﭼپ ﻣﯽﮔذارد و ﻗرآن ﻣﯽﺧواﻧد .،ﻟﺑﺎس ﺳﺎده ﻣﯽﭘوﺷد .اوﯾس در زﻣﯾن ﮔﻣﻧﺎم ،وﻟﯽ ﻧزد اھل آﺳﻣﺎن،
ﻣﻌروف و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫی ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود» :ﺑﮫ ﺑﮭﺷت وارد
ﺷوﯾد« ،وﻟﯽ ﺑﮫ اوﯾس ﻣﯽﮔوﯾﻧد» :ای اوﯾس ،ﺑﺎﯾﺳت و ﺷﻔﺎﻋت ﮐن« .او ﻣﯽاﯾﺳﺗد و ﺗﻌدادی از اھل
رﺑﯾﻌﮫ و ﻣﺿر را ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد« ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﯾن ﮔوﻧﮫ اوﯾس ﻗرﻧﯽ را ﺗوﺻﯾف
ﻧﻣودﻧد.
ده ﺳﺎل ﻋﻣر و ﻋﻠﯽ در ﺣرم اﻣن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اوﯾس ﺑودﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﮫ آﻧﺎن
ﻓرﻣوده ﺑود او را در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺧواھﻧد دﯾد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر راﺳﺗﮕوﺗر اﺳت؟
ﮔﻔتوﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻋﻣر وﻋﻠﯽ و اوﯾس ﻗرﻧﯽ ﮔذﺷت:
ﻣردی ﻧزد ﻋﻣر آﻣد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺧﺑر دھد ﻗﺎﻓﻠﮫای ﮐوﭼﮏ و ﺟدﯾد از ﯾﻣن رﺳﯾده اﺳت .ﻋﻣر ﺑﺎ ﺳﯾﻧﮫای
ﻣﺎﻻﻣﺎل از اﻣﯾد دوان دوان رﻓت .در ھﯾﺎھوی ﻗﺎﻓﻠﮫ دﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از او زودﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت .ﮐﺎرواﻧﯽ ﺟدﯾد
از ﯾﻣن اﺳت .ﺑﺎ ﻣردی ﻧرم ﺧو ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد .ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺳروری در او ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت و ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :آﯾﺎ در ﮐﺎروان ﺗو – ھﻣﮫ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾده اﺳت -ﺑﮫ ﺟز آﻧﺎن ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﺎن ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﯽ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت؟ ﺑزرگ آن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﭼرا ای ﭘﺳر ﻋﻣوی رﺳول ﷲ وﻟﯽ
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﻣن او را ﻓراﻣوش ﮐرده ام .در ﺳﻔر ﻣﺎ ﺟواﻧﯽ ﮔﻣﻧﺎم ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﭘﺎره اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺗران ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺎ ﭼﻧد درھﻣﯽ ﺑﮫ او دﺳﺗﻣزد ﻣﯽدھﯾم ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻣﻧظور ﺷﻣﺎ او ﺑﺎﺷد .ﻋﻣر ﻓرﯾﺎد زد
او ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎه ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺑود و ﭼﮭرهای ﮔﻧدﻣﮕون دارد ﭼﮭﺎرﺷﺎﻧﮫ ،ﻗﺎﻣﺗﯽ ﻣﻌﺗدل و ...ﭼﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ
ﺷﮑﻣش ﻣﯽرﺳد .اﻋراﺑﯽ ﺷﮕﻔت زده ﺷد و ﺑﮫ ﻋﻣر ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ او را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ﮔﻔت :ﺑﮭﺗرﯾن
ﺗوﺻﯾف او را ﻧﻣودی آﯾﺎ او را دﯾدهای؟ ﻧور ﺑﮫ دل ﻋﻣر و ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﯾد و ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر
را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و از او ﺧواﺳﺗﻧد آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﮑﺎن اوﯾس راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد و او ﭼﻧﯾن ﮐرد و ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﻧزد او
ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و در ﺻﺣرای ﻣﮑﮫ ﻧزدﯾﮏ اﺑﯽ ﻗﺑﯾس ﻣردی را دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺷﺗر ﻣﯽﭼراﻧد ﺑﮫ او ﺳﻼم ﮐردﻧد و
ﺳﭘس ﮔﻔﺗﻧد :ﺗو ﮐﯾﺳﺗﯽ؟ ﮔﻔت :ﺷﺗرﺑﺎن و ﻣزدور اﯾن ﻣردم .ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ از اﯾن ﻧﭘرﺳﯾدﯾم .ﻧﺎم ﺗو ﭼﯾﺳت؟
ﮔﻔت :ﻋﺑدﷲ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آن دو ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد اوﯾس ﺑود .ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫی اھل آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن
ﺑﻧدهی ﺧدا ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدرت ﺑر ﺗو ﻧﮭﺎده ﮐﯾﺳت؟ ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ از ﻣن ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد؟ ﺷﻣﺎ
ﮐﯾﺳﺗﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اوﯾس ﻗرﻧﯽ را ﺑرای ﻣﺎ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﺎ ﺳﯾﺎه
ﭼﺷﻣﯽ و ﮔﻧدﻣﮕوﻧﯽ او را ﻣﯽداﻧﯾم .ﺳﭘس ﺑﮫ او درود ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و از او ﺧواﺳﺗﻧد ﺑراﯾﺷﺎن دﻋﺎ و طﻠب
اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻧﻣﺎﯾد .طﺑﯾﻌﺗﺎ او ﺳر ﺑﮫ زﯾر اﻧداﺧت و ﺳﮑوت ﻧﻣود ﮔوﯾﺎ ﺧودش ھﺳت .ﮔﻔت :ﻣن ﺑرای ﮐس
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻣردان و زﻧﺎن ﻣؤﻣن طﻠب آﻣرزش ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﺷﻣﺎ ﮐﯾﺳﺗﯾد؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﻋﻣر
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اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﺳت و ﻣن ﻋﻠﯽ ام .اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺧودش را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد .اوﯾس ﻗرﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳت و اﯾﺳﺗﺎد و
ﮔﻔت :درود ﺑر ﺷﻣﺎ ای اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن و درود ﺑر ﺗو ای ﭘﺳر اﺑﯽ طﺎﻟب ﺧداوﻧد از ﺟﺎﻧب اﯾن اﻣت ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﭘﺎداش ﻧﯾﮏ دھد .ﻋﻣر ﮔﻔت :ای اوﯾس ﻣرا ﭘﻧد ده .ﻋﻣر ﻣرد اول اﺳﻼم ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :ای اوﯾس
ﻣرا ﭘﻧد ﺑده .زﯾرا او ﺳﺧﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺑﺎور دارد .اوﯾس ﮔﻔت :رﺣﻣت ﺧداوﻧد را ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از او
ﺑطﻠب و از ﻧﻘﻣت او در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﭘرھﯾز ﮐن و در اﯾن ﻣﯾﺎن از او ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷو .ھﻣﯾن ﺳﺧن ﺗو را ﺑس
اﺳت .رﺣﻣت ﺧداوﻧد را ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از او ﺑطﻠب و از ﻧﻘﻣت او در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﭘرھﯾز ﮐن و در اﯾن
ﻣﯾﺎن از او ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷو ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اﻣﯾد رﺣﻣت اﻟﮭﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺣﻣﻖ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ
در ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از ﷲ از او ﺑﺗرﺳد او ﻧﺎاﻣﯾد اﺳت و ﻋﻠﯽ ﻓرﯾﺎد زد :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
درﺑﺎرهی ﺗو ﺑراﯾﻣﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و او ﺗو را ﻧدﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺗو را دوﺳت داﺷت و ﺗو را ﺗوﺻﯾف
ﻣﯽﻧﻣود و ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺎﺑﻌﯽ ھﺳﺗﯽ ،ای اوﯾس ،ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ او ﭘﯾﺎﻣﺑر
را ﻧدﯾده اﺳت ،ﮔﻔت :ای ﻋﻠﯽ ﻓﺿل و ﺑرﺗری ﺷﻣﺎ در دﯾدن او ﺑود ﮐﮫ ﻣن از دﯾدن او واﯾن ﻓﺿل
ﻣﺣروم ﻣﺎﻧدم .وﻟﯽ ﻣن ﺑﺎ ﺑﯾﻧش ﺧودم او را ﺗﺻور ﻣﯽﮐردم اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺳر او را دﯾدهاﯾد .ﻣن
ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم او ﻧوری ﺗﺎﺑﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻓﺿﺎ را ﭘر ﮐرده ﺑود .و در ﺟﺎنھﺎ ﻧﻔوذ داﺷت .ﺗﺻور ﻣﯽﮐردم
ﺳر اﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋرش ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و ﻗدمھﺎی ﻣﺑﺎرک در زﻣﯾن ھﻔﺗم اﺳت .ﻋﻣر و ﻋﻠﯽ
از اﺷﺗﯾﺎق ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔرﯾﺳﺗﻧد .ﺳﭘس ﻋﻣر ﮔﻔت :زﻣﺎن ﭼطور ﺑر ﺗو ﻣﯽﮔذرد ای اوﯾس؟ ﮔﻔت :ﺑر ﻣردی
ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد اﮔر ﺻﺑﺢ ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﺷب ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ﺷب ﮐﻧد ﻧداﻧد ﺻﺑﺣش ﻓرا ﻣﯽرﺳد ،ﭼطور ﻣﯽﮔذرد؟
اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت اﺳت .ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت او ﺣل ﺷده اﺳت و ھر ﭼﮫ ﻣرگ ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽﺷود ﻏﻣﯽ
ﻧدارد .ﮔﻔت :ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯾدی؟ ﮔﻔت :ﻣن در ﻣﻘﺎم ﺗرس زﯾﺳﺗﮫ ام و اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت
ﮐﮫ از ﺗرس ﭘروردﮔﺎرش ﺻﺑﺢ ﮐﻧد و ﮔوﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﮐﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗرس
ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺷﮑل ﺑزرگ اﺳت .ﺑﺎﯾد از ﻣﻘﺎم ﺧود ﻧزد ﺧداوﻧد ﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎﯾد ﻧﮕران ﺳرﻧوﺷت ﺧود
در دﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا آن طور ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺧواھد ﻧﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺗرس ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﮕﯾزه ﺑرای
ﮐﺎر ﻧﯾﮏ و ﭘﺎﯾﺑﻧدی و اﯾﻣﺎن اﺳت .آن دو ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ھم ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻧد و ﺳﭘس ﻋﻣر ﻟﺑﺎس و ﻧﻔﻘﮫای ﺑﮫ او
ﺗﻘدﯾم ﻧﻣود .ﮔﻔت :ﺑﺎ اﯾنھﺎ ﭼﮫ ﮐﻧم؟ آﯾﺎ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ردا و ﺷﻠوار ﻣن از ﭘﺷم اﺳت ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ
زﻣﺎﻧﯽ اﯾنھﺎ را ﭘﺎره و ﮐﮭﻧﮫ ﮐﻧم؟ و از ﮐﺎر ﺧودم ﭼﮭﺎر درھم ﻣﯽﮔﯾرم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧم
آن را ﻣﺻرف ﮐﻧم؟ ﻣن درھمھﺎ و ﻟﺑﺎسھﺎﯾﯽ دارم .ﻣﯾﺎن دﺳﺗﺎن ﻣن و دﺳﺗﺎن ﺗو ﮔردﻧﮫھﺎی ﺻﻌب
اﻟﻌﺑوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺗران ﺗﯾز رو ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾﻣودن آن ھﺳﺗﻧد .ای ﻋﻣر از دﻧﯾﺎ دوری ﮐن و از
روزی ﺑﺗرس ﮐﮫ در آن روز ﻧﮫ ﻣﺎل و ﻧﮫ ﻓرزﻧد ﺳودی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳﭘس ﻋﻣر ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ اش ﺑر زﻣﯾن
زد و ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد :ﮐﺎش ﻣﺎدر ﻋﻣر او را ﻧﻣﯽزاﯾﯾد .اوﯾس ﻣﯽﺧواﺳت ﺑرﮔردد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷد و
ﮔﻔت :ﻣﺎ آﻣدهاﯾم ﺑﺎ ﺗو اﻧس ﺑﮕﯾرﯾم .ﮔﻔت :ﺷﮕﻔﺗﺎ ﻋﻠﯽ ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭘروردﮔﺎرش را ﺑﺷﻧﺎﺳد؛
ﺑﺎ ﻏﯾر او آرام ﮔﯾرد و ﺳﭘس ﺑﺎزﮔﺷت .طﺑﯾﻌﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم درﺑﺎرهی اوﯾس ﺣدﯾﺛﯽ
ﻓرﻣوده اﺳت وﻟﯽ او را ﻧدﯾده اﺳت اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﺧﺑر او را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن داده اﺳت .و از ﻋﻣر ﺧواﺳﺗﮫ وﻗﺗﯽ
اوﯾس را دﯾد از او ﺑﺧواھد ﺑراﯾش طﻠب آﻣرزش ﮐﻧد .از او طﻠب اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧد .ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺑر
دﯾدن اوﯾس اﺻرار داﺷت و او را دﯾد و ﻋﻠﯽ ﻧﯾز اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣود و ھر ﭼﮫ ﺑود ﮔذﺷت.
ﻧﮑﺎت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از اﯾن داﺳﺗﺎن:
از ﺗﻣﺎم اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ذھن ﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺟزﺋﯾﺎت را ﻓراﻣوش ﮐردﯾم ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺧﻧﺎن
اوﯾس را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اطﺎﻋت از ﺧداوﻧد اﻣﯾد رﺣﻣت او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎش و در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ او از ﻧﻘﻣت
و ﻋذاب او ﺑر ﺣذر ﺑﺎش و در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ او اﻣﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎش .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧداوﻧد اﻣﯾد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ او را ﺑﮑﻧد اﯾن ﮐﺎر او ﻋﯾن ﻧﺎداﻧﯽ و ﮐودﻧﯽ و ﺣﻣﺎﻗت اﺳت و اﮔر از رﺣﻣت
ﺧداوﻧد ﻧﺎاﻣﯾد ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑردار ﺧدا اﺳت اﯾن ﻧﯾز ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد در اطﺎﻋت از ﺧداوﻧد ﺑﮫ
رﺣﻣت او اﻣﯾدوار ﺑود و در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ او از ﻋذاﺑش ﺑر ﺣذر ﺑود و ﻣﯾﺎن اﯾن اﻣر ﺗرس و اﻣﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد.
دﻧﯾﺎ ﭘﺎﯾﮫی ھر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن دﻧﯾﺎ ﮔرﯾزی اوﯾس ﻗرﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل رﺳﯾدﻧش ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑود.
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ﻧﮑﺗﮫی ﺳوم :اﮔر ﺻﺑﺢ ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺷب ﻧرﺳد و اﮔر ﺷب ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻧرﺳد و ﻧﮑﺗﮫی ﭼﮭﺎرم:
ﺗرس از ﺧداوﻧد ﺑزرگ ،ﺗرس او از ﺧداوﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﮐﺷﺗﮫ اﺳت و ﯾﻘﯾن وی ﺑﮫ
ﻣرگ ،زھد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ در دﻧﯾﺎ ،اﻣﯾدش ﺑﮫ ﺧدا در اطﺎﻋت از او و ﺗرس از ﻋذاﺑش در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اش
ﭼﮭﺎر ﺣﻘﯾﻘت ﺑرداﺷت ﺷده از اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻓراوان اﺳت .ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑﺎ اطﺎﻋت از ﺧداوﻧد
رﺣﻣﺗش را ﺑﺟوی و در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ او از ﻋذاﺑش ﺑﺗرس و در اﯾن ﻣﯾﺎن از او ﻧﺎ اﻣﯾد ھم ﻧﺷو .از ﺧداوﻧد
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻣﯽﺗرﺳم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﮐﺷﺗﮫ ام .ﻧﮑﺗﮫی ﺳوم :ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت درﺑﺎرهی ﻣردی ﮐﮫ ﭼون
ﺻﺑﺢ ﮐﻧد ﮔﻣﺎن ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷب ﻧرﺳد و ﭼون ﺷب ﮐﻧد ﮔﻣﺎن ﮐﻧد ﺑﮫ ﺻﺑﺢ ﻧرﺳد.
آﺧرﯾن ﻧﮑﺗﮫ :وﻗﺗﯽ ﻟﺑﺎس و ﭘول ﺑﮫ او ﻋرﺿﮫ ﮐرد ﮔﻔت :اﯾن ﺷﻠوار و اﯾن ھم ردای ﭘﺷﻣﯾن ﻣن اﺳت
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﮭﻧﮫ ﺧواھم ﮐرد؟ و از ﮐﺎرم ﭼﮭﺎر درھم ﻣﯽﮔﯾرم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗواﻧم
ﻣﺻرف ﮐﻧم؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣن در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ام .ھﻣﮫی ﻣﺎ اﻧدازهی ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧوراﮐﯽ دارﯾم .ھﻔت ﯾﺎ ھﺷت
روﭘوش در ﮐﻣد ﻟﺑﺎسھﺎ دارﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :اﻣﺳﺎل ﭼﯾزی ﺑرای ﭘوﺷﯾدن ﻧدارم .ﺑﮫ ﺳﯾدﻧﺎ اوﯾس
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺧود را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد ﺟﺎن او زﻻل ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﭼون اﺳﺑﺎب دﻧﯾﺎ
ﻗطﻊ ﮔردد اﺳﺑﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ﺑﺎز ﻣﯽﺷود اﻣﺎ اﮔر ﺗﻣﺎم ھم و ﻏم او دﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷد:
)) ﻣن أﺻﺑﺢ وأﻛﺑر ھﻣﮫ اﻟدﻧﯾﺎ ﺟﻌل ﷲ ﻓﻘره ﺑﯾن ﻋﯾﻧﯾﮫ  ،وﺷﺗت ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﻠﮫ  ،وﻟم ﯾؤﺗﮫ ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ إﻻ
ﻣﺎ ﻗدر ﻟﮫ  ،وﻣن أﺻﺑﺢ وأﻛﺑر ھﻣﮫ اﻵﺧرة ﺟﻌل ﷲ ﻏﻧﺎه ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ  ،وﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﻠﮫ  ،وأﺗﺗﮫ اﻟدﻧﯾﺎ
وھﻲ راﻏﻣﺔ ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻏدﻏﮫی ﺧود را ﻣﺻروف دﻧﯾﺎ ﮐﻧد ﺧداوﻧد او را دﭼﺎر
ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد و او را ﭘرﯾﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و از دﻧﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ ﺑراﯾش ﻣﻘدر ﺷده ﺑﮫ وی ﻣﯽدھد و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن دﻏدﻏﮫی وی آﺧرت ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی را در دل او ﻣﯽﻧﮭد و
او را آراﻣش ﻣﯽدھد و دﻧﯾﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم ﻣﯾﻠش در ﺧدﻣت او ﻣﯽآﯾد((.
]ﺗرﻣذی از اﻧس [
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