ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔرﻗﮫ  -درس  : 14وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺎﻟب ﻋﻠم
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻣﯾن .ﺑﺎرﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ
را ﻣﯽ داﻧﯾم 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
زﻣره ی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓراﻣﻰ دھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت
ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫ ی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺎﻟب ﻋﻠم :
 1ـ ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠب :
اﻣروز ﺑﮫ ﺑﯾﺎن وﺷرح ﺑرﺧﯽ از ﻓﺻل ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﭘرداﺧﺗﯾم .در ﺑﺎره ی ﻋﻠم از
ﻓﺿﯾﻠت آن و ﻓﺿﯾﻠت ﯾﺎدﮔﯾری و ﻓﺿﯾﻠت آﻣوزش در ﺳﮫ درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم .در درس ﮔذﺷﺗﮫ از
آداب ﯾﺎدﮔﯾرﻧده ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم و اوﻟﯾن ﻣورد آن ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠب ﺑود.
ادب دوم ،ﭘﯾش از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ادب دوم از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آداب ﯾﺎدﮔﯾرﻧده ﮔﻔﺗﮫ ی ﻏزاﻟﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣن ﮔروھﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻓﻘﯾﮫ ﺑزرگ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ در ﻓروع و اﺻول ﺷﮭرت دارﻧد-ﯾﻌﻧﯽ
در ﻓروع ﻓﻘﮫ و اﺻول آن -و از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد و اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧدی دارﻧد و
ھﻧوز از آن اﺧﻼق ﺑد ﭘﺎک و ﻣﺑرا ﻧﺷده اﻧد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :ھرﮔﺎه درﺟﮫ ھﺎی ﻋﻠوم و ﻋﻠم آﺧرت را
آﻣوﺧﺗﯽ آﻧﮕﺎه ﺑراﯾت ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑدان ﺳرﮔرم ﺑوده اﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ارزش اﺳت زﯾرا ﻋﻠم
اﺳت و اﻣﺎ از ﻧظر اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗﻘرب اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﭘﯾش ﺗر ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﺷد و اطﻼﻋﺎت و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ داده ﺧواھد ﺷد« .اﯾن دﯾدﮔﺎه
درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ژرف ﻧﮕری در ﻓروع واﺻول ﺑﭘردازد و در آن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷود از ﻧظر
ﻣردم از ﺟﻣﻠﮫ ی ﺑزرﮔﺎن ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﻗﻠب او از اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺳﻧد اﻋم از ﺣﺳد ،ﻋﺟب ،ﮐﺑر ،ﺧود
ﺑرﺗرﺑﯾﻧﯽ ،و ﺧود ﺧواھﯽ ﭘﺎک ﻧﺷده اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓروع و اﺻول را ﮐﺳب ﻧﻣوده اﺳت و در آن
اﺳﺗﺎد ﺷده و ﻋﺎﻟم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن ﺟزﺋﯾﺎت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺣﻔظ ﻧﻣوده و
واﻻﯾﯽ ﮐﺳب ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز ﺑﮫ ﻗﺻد اﺻﻼح ﺑﮫ ﻗﻠب ﺧوﯾش ﻧﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آن را ﭘﺎﮐﯾزه
ﻧﻣﺎﯾد اﯾن اﻣر در آﺧرت ھﯾﭻ ﺳودی ﺑرای او ﻧﺧواھد داﺷت .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﯾﮏ ﺗﺧﺻص
ﻣﻌﯾن اﺳﺗﺎد ﺷود و ﻣﮭﺎرت ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺣﻘوق ﯾﺎ ادﺑﯾﺎت ﻣﮭﺎرت ﯾﺎﺑد و آﺛﺎر
زﯾﺎدی را ﺗﺎﻟﯾف ﮐﻧد و ﻧﺎم او ﺑر ﺳر زﺑﺎن ھﺎ ﺑﯾﻔﺗد و ﻣﺷﮭور ﺷود وﻟﯽ ھﻧوز ﻗﻠﺑش ﭘﺎک ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و
ﺧداﯾش را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑراﯾش ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت.
اﯾن ﻋﻠم ﺷرﯾف ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ﻗﻠب ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷراﻓت دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد.
 2ـ طﺎﻟب ﻋﻠم ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﮑﺎھد:
وظﯾﻔﮫ ی دوم :اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :طﺎﻟب ﻋﻠم ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﮑﺎھد« ﻋﺎرﻓﺎن ﺧدا ﻋﺑﺎرات
ﺛﺎﺑﺗﯽ دارﻧد» :ﻋﻼﺋﻖ ﻣواﻧﻊ اﻧد« .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ﺷش ﺷرﮐت دارد وﻗت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه
ﭘروژه را ﻧدارد و از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب ﻣﺷﻐول اﺳت و اﮔر او اﻧﺳﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد و در وی ﺧﯾر وﻧﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷد و اﮔر آﻣﺎدﮔﯽ و اﺳﺗﻌداد ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ وﻗت ﺧﺎﻟﯽ ﻧدارد .اﮐﻧون اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﭘزﺷﮏ
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ﺑﺎﺷد ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ھم ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﺷد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرش از ھﺷت ﺗﺎ دو وﻧﯾم طول ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﺳﺎﻋت ﺳﮫ وﻧﯾم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎﯾد ﻧﺎھﺎر ﺑﺧورد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﺑﮫ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد و
ﺑﺎﯾد دو ﺳﺎﻋﺗﯽ ھم اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب روز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .اﮔر ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾد ھم ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
ﺑودن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن اﻣر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت و زﻣﺎن و ﻋﻠم و ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻻ دارد .ﭘس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻗت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای طﻠب ﻋﻠم ﻧﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ اوﻗﺎت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم.
وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن از ﺑﮭﺗرﯾن اوﻗﺎت ﺧود وﻗﺗﯽ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽ ﮔذارد و دﻧﯾﺎ را رھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد
اﯾن ﺷﺟﺎﻋت او را ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣوﻣن ﺑﮫ ﺧدا و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اوﺳت .ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﺧدا ﺧود را
راﺿﯽ ﺑﮫ ﺻرف اﯾن اوﻗﺎت ﺑرای ﮐﺳب ﻋﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .او دو ﺳﺎﻋت از روزھﺎی ﺧود را ﺑرای ﻣﻧﺎﺳﮏ
وﻣراﺳم اﺧﺗﺻﺎص ﻧﻣﯽ دھد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای داغ اﺳت .ﻣن ﯾﮏ ﺳﺎﻋت وﻗت ﻧﯾﺎز دارم ﺗﺎ ﺑرﺳم.
درس ﯾﮏ ﺳﺎﻋت اﺳت .و ﺳﺎﻋﺗﯽ ھم ﺑرای ﺑرﮔﺷت ﻻزم دارم .در آن ﻣدت زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ھزار ﻟﯾره
ﻓروﺧﺗم .ﺑﺎورﻣﻧد راﺿﯽ ﺑﮫ ﺻرف اﻧدﮐﯽ از اوﻗﺎت ﺧود ﺑرای ﮐﺳب ﻋﻠم ﻧﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﻣوﻣن واﻗﻌﯽ ﺑر
اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﻧده ای از اوﻗﺎت ﺧود ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﺑﮕذارد ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺣﺗﻣﺎ ﭘﯾش از
آﺧرت اﺑﺗدا دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺧﺷد:
))ﺑﻧده اي ﻛﮫ ﯾﺎد ﻣن او را از درﺧواﺳﺗش ﺑﺎز دارد؛ ﺑﮫ او ﺑﮭﺗر از آن ﭼﯾزي ﻛﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻋﻧﺎﯾت
ﻣﻲ ﻛﻧم ،ﺧواھم داد((
] ﺗرﻣذی از اﺑو ﺳﻌﯾد [

ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﺟﺎری در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ی اﺳﺗراﺗژی و ﺑﺎ ﺷﺎﻧس ﻓراوان ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﯾﮑﯽ
از دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :آﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧﻣﯽ روی ای ﻣرد؟ وی ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺣﺞ
ﺑﮕزارم و اﮔر ﺑﮫ ﺣﺞ ﺑروم ﺗﻣﺎم ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧم را از دﺳت ﻣﯽ دھم .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼﮭل روز ﻓروﺷﮕﺎه را ﺑﺑﻧدم.
ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زده ﺑود ،ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ وی ﺑﮫ
ﻣدت ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧﻣﯽ روی ﺗﺎ درآﻣدت ﮐم ﻧﺷود؟ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﺧداوﻧد او را
ﺑﯾﻣﺎر ﻧﻣود و ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺧﯾری وﺟود دارد و ﺷﺎﯾد او را ﺑﯾدار و آﮔﺎه ﮐﻧد .اﯾن ھﺎ
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻋﻼﺋﻖ و ﻣواﻧﻊ اﺳت.
ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز طﺑﻌﺎ اﯾن آداب دو ﺑﺧش دارد .ﺑﺧش اول ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﺧﺎﻟﯽ و ﻓراﻏت دارد و ﺑﺧش
دوم ﺑﮫ زﻻل دروﻧﯽ ﺟﮭت درک ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺎز دارد .اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ اش در ﻣﻌرض
ﺧطرات ﻓراواﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر و ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ
اﺳت و اﯾن ﺗرس اداﻣﮫ دارد و اﯾن ﺧطرات ﻣذﮐور ﻣﺎﻧﻊ او از ﮐﺳب ﻋﻠم ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﻠم رﻓﺗﮫ و در آن ﺑﮫ ژرف اﻧدﯾﺷﯽ ﺑﭘردازد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد وﻗت ﺑﮕذارد ﺧداوﻧد او را ﺣﻔظ ﮐرده و ﺗوﻓﯾﻖ ﻣﯽ دھد:
اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد اﮔر ﺑﮫ ﺧرﯾد ﯾﮏ داﻧﮫ ﭘﯾﺎز ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗم ﯾﮏ
ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗم« .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد رازﻗﯽ وﺟود دارد و ﺗو
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت او ﻣﺷﻐول ﺧواھﯽ ﺷد ﺗﺎ از ﻋذاب روز آﺧرت ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯽ و در ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﮫ وﺳﻌت
آﺳﻣﺎن ھﺎ و زﻣﯾن وارد ﮔردی ،اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ
ﭘردازد ،ﺑﮫ ﺗو روزی ارزاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺷﺟﺎﻋت اﺳت .اﯾن را ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻣن درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد
ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ از ﺗو را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺳﺧن را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ:
))ﺑﻧده اي ﻛﮫ ﯾﺎد ﻣن او را از درﺧواﺳﺗش ﺑﺎز دارد؛ ﺑﮫ او ﺑﮭﺗر از آن ﭼﯾزي ﻛﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻋﻧﺎﯾت
ﻣﻲ ﻛﻧم ،ﺧواھم داد((
] ﺗرﻣذی از اﺑو ﺳﻌﯾد [
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ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد وﻗت ﺑﮕذاری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧداوﻧد ده ھﺎ ﺳﺎﻋت ﺑراﯾت
وﻗت ﺑﮕذارد و ﺑﮫ وﻗﺗت ﺑرﮐت دھد .ﺷﺎﯾد ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑزار ﮐﺎری ﺗو ھﺷت ﺳﺎﻋت ﺗو را از ﮐﺎر
ﺑﯾﻧدازد و ﯾﮑﯽ از ﻗطﻌﺎﺗش را ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﺑﮫ ﺑﯾروت ﻣﯽ روی ﯾﺎ ﺑﮫ اردن ﻣﯽ روی و
ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ روی وﻟﯽ آن ﻗطﻌﮫ را ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ .وﻗت و ﺗﻼش و اﻣواﻟت ھﻣﮫ
ﺑر ﺑﺎد ﻣﯽ رود .زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .اﮔر از اوﻗﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾت وﻗﺗﯽ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی را از دﺳت ﻧﻣﯽ دادی و ﺣﻘﯽ از ﺗو را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻣﯽ ﻧﻣود.
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﺣﺿور در ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻠم زﮐﺎت وﻗت اﺳت« .وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧد ﮐﺳﯽ
داروﯾﯽ ﺑﺎ دوز ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺻرف ﮐﻧد او را ﺑﮫ ﺑﺧش اطﻔﺎل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑرد و ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ﺷش ﺳﺎﻋت
ﺑﺎﯾد ھﻣراه او ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :از ﺳﺎﻋت ده ﺗﺎ ﺳﺎﻋت دو ﺑﻌد از ظﮭر در آﻧﺟﺎ ﺑوده اﺳت .ﺷﺳﺗﺷوی
ﻣﻌده و  ...ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑزرگ ﻗﺎدر اﺳت در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺻد ﺳﺎﻋت از وﻗت
ھﺎﯾت را ﺑﺎ درد ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺧواھش و ﺗﻣﻧﺎ و در ﮔرو ﮔذاﺷﺗن آﺑرو و  ...از ﺑﯾن
ﺑﺑرد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن از اوﻗﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾش ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔذارد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﺗو ﺧود در ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﯾﻰ ﴾
] ﺳوره طور [ 48 :

اﮐﻧون ﺗو در ﭘﻧﺎه ﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺎ ﺗو را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺗوﻓﯾﻖ ﻣﯽ دھﯾم..
﴿ ﺗوﻓﯾﻖ ﻣن ﺟز ﺑﮫ ]ﯾﺎرى[ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﴾
] ﺳوره ھود [ 88 :

در اﯾن راﺑطﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری وﺟود دارد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻼﺋﻖ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﻣواﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﯾﺎز داری...
﴿ ﺗوﻓﯾﻖ ﻣن ﺟز ﺑﮫ ]ﯾﺎرى[ ﺧدا ﻧﯾﺳت ﴾
] ﺳوره ھود [ 88 :

ﺑﮫ وﻗت ﺧﺎﻟﯽ و زﻻل روح ﻧﯾﺎز داری .اﻋﺗدال در ﻣﻌﯾﺷت از ﺑرﺧﯽ ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت .اﯾن ﺳﺧن
ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻘﯽ اﺳت .ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت :ﺑﮭﺗر از ﺗﺟﺎرت اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت از ﺑرﺧﯽ از ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﺑﮭﺗر
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺷدﯾد ھﻣراه اﺳت .ﺗرس دارد .ﺧطراﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد
اﮔر ﮐﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾش را طوری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﺣﻣل اﯾن ﺧطرات و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
و ﺑﮫ زﻻل وﺟود ﺑرﺳد ﺑﮭﺗر اﺳت .اﮔر ﺻﺑﺢ ﻗرآن ﺑﺧواﻧﯽ و ﮐﻼم او را درک ﮐﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر اﺳت
ﮐﮫ وﺟودت ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و زﻻل اﺳت .و ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد اﯾن ﺻﻔﺎ و زﻻل ﻗﯾﻣت ﻧدارد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻓﻧﺎ ﺷدﻧﯽ
اﺳت...
))ای ﻓرزﻧد آدم از اﻣوال ﺗو آﯾﺎ ﺑﺟز آﻧﭼﮫ ﺧورده و از ﺑﯾن ﺑرده ،و آﻧﭼﮫ ﭘوﺷﯾده و ﮐﮭﻧﮫ ﮐرده ،و
آﻧﭼﮫ ﺻدﻗﮫ داده اﺳت ﭼﯾزي ﺑﮫ ﺗو ﻣﻲ رﺳد((
]ﻣﺳﻠم از ﻣﺳﻠم ﺑن ﺣﺟﺎج [

و ﺑﮫ ﺟز اﯾن ھﺎ ﭼﯾزی ﺑراﯾت وﺟود ﻧدارد .ھر ﭼﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ای ھﻣﺎن ﺑراﯾت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ذﺧﯾره
ھﺎﯾت از آن ﺗو ﻧﯾﺳت .ﻣﺻرف ﺷده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐرده ای از آن ﺗو اﺳت .اﻣﺎ ذﺧﯾره ھﺎ از آن ﺗو
ﻧﯾﺳت وﻟﯽ درﺑﺎره ی روش ﮐﺳب آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھﯽ ﺷد .درﺑﺎره ی ﻧﺣوه ی ﻣﺻرف آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺧواھﯽ ﺷد .ﭘس ھر ﭼﮫ ﻣﺻرف ﮐرده ای از آن ﺗوﺳت .ﺣدﯾﺛﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ اﺳت:
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))ای ﻓرزﻧد آدم از اﻣوال ﺗو آﯾﺎ ﺑﺟز آﻧﭼﮫ ﺧورده و از ﺑﯾن ﺑرده ،و آﻧﭼﮫ ﭘوﺷﯾده و ﮐﮭﻧﮫ ﮐرده ،و
آﻧﭼﮫ ﺻدﻗﮫ داده اﺳت ﭼﯾزي ﺑﮫ ﺗو ﻣﻲ رﺳد((
]ﻣﺳﻠم از ﻣﺳﻠم ﺑن ﺣﺟﺎج [

 3ـ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻠم ﺧود ﻣﻐرور ﻧﺷود و ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﻧﮑﻧد:
ﺳوﻣﯾن وﯾژﮔﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺎﻟب ﻋﻠم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐرور ﻧﺷود و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﺑﯽ
اﺣﺗراﻣﯽ ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﮐﻠﯽ در ھر زﻣﺎن اﻣور ﺧوﯾش را ﺑﮫ او ﺑﺳﭘﺎرد .ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾد :در
ﺑﺎره ی ﻓﻼن ﻣوﺿوع ﭼﮫ ﻧظری داری؟ ﻣن اﯾن ﻧظر را دارم .ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑر ﺧﻼف اﯾن را ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد .ﺗو ﺑر ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﮑﯾﮫ ﮐن و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص اﻋﺗﻣﺎد ﮐن و ﯾﺎ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﯾﺎ از او ﻧﻣﯽ
ﭘرﺳﯽ .ﻧﻣﯽ ﺧواھم از ﺗو ﺑﭘرﺳم و ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾم :ﺳﺧﻧﺎن ﺗو ﻧﺎدرﺳت اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﺗو
ﺑﭘرس وﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﺑﮕﯾر .اﮔر ﺧوﺷت آﻣد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑﻧد و اﮔر ﺧوﺷت ﻧﯾﺎﻣد رھﺎﯾش ﮐن .اﻟزاﻣﯽ وﺟود
ﻧدارد .ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺗو ﻧﯾﺎﻣده و ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت :ﭼﻘدر ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣن ﻋﻣل ﮐرده ای؟ ﺗو ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺋواﻟﯽ را ﮐﮫ ﭘرﺳﯾدی ،ﺑﺷﻧو :اﯾن ﺣرام اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ :اﯾن ﻓﺗوا را داده اﻧد .اﮔر ﻓﺗوا داده اﻧد ﺗو آن
را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯾر و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗش ﺑر ﻋﮭده ی آﻧﺎن اﺳت.
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :در اﯾن ﺑﺎره ﻓﺗوا داده ﺷده اﺳت .درﺑﺎره ی ﭘﻧﺞ در ﺻد ﺳود ﻓﺗوا داده اﻧد .ﮔﻔﺗم:
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﮔﻔت :در اﯾن ﺑﺎره ﻓﺗوا داده اﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺗوا وﺟود دارد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد.
اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗرﺳم در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻣﻔﺗﯽ ﺧودت را ﮐﮫ ﺑراﯾت ﻓﺗوا داده اﺳت ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﯽ .اﯾن از ھر ﭼﯾزی
ﺳﺧت ﺗر اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﭘﻧﺞ درﺻد ،او را ﻧﯾﺎﺑﯽ و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت اﺳت اﮔر
ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ و اﯾن ﺳﺋواﻟت را ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت او درﯾﺎﻓت و ﻋﻣل ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯽ و ﺑرای
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑﺎﺷﯽ ،او ﮐﺟﺎﺳت؟ ای ﺑﻧده ی ﻣن آﯾﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﮔﻔﺗم ﭘﻧﺞ درﺻد ﺣﻼل اﺳت؟ ای
ﭘروردﮔﺎر ﻣن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﻼﻧﯽ ﺑود و ﻣﺎ از او ﭘرﺳﯾدﯾم و او ﮔﻔت :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .او ﮐﺟﺎﺳت او
را ﺑﯾﺎورﯾد .ﻣن او را ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .آن ﮔﺎه ﺑرای ﺧودت ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯽ؟ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
))از ﻗﻠﺑت ﻓﺗوا ﺑﺧواه و از دروﻧت ﻓﺗوا ﺑﺧواه .ﻧﯾﮑﯽ آن اﺳت ﮐﮫ درون و ﻗﻠب ﺑﺎ آن آرام ﮔﯾرﻧد ،و
ﮔﻧﺎه آن اﺳت ﮐﮫ در دروﻧت ﻣﯽاﻓﺗد و در ﺳﯾﻧﮫ ،ﻣردد اﺳت ھر ﭼﻧد ﻣردم ﺑرای ﺗو ﻓﺗوا ﻣﯽدھﻧد((
] اﺣﻣد از أﯾوب ﺑن ﻋﺑد ﷲ [

ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑراﯾت ﯾﮏ ﻣﻔﺗﯽ وﯾژه و ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت و آن وﺟدان و ﻗﻠب اﺳت .از ﮔﻧﺎه
اﺣﺳﺎس آﺳودﮔﯽ و آراﻣش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ و ﺧوﺑﯽ آرام ﻣﯽ ﮔﯾری .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﭘرﺳﯽ
ﻧﮕران ﺧواھﯽ ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ درﺳت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھﻧﮕﺎم دﯾدن ﺷﺧﺻﯽ در
ﺣﺎل ﺧوردن آب ﻣﯽ ﭘرﺳد ،ﺑرادر آﯾﺎ ﺣﻼل اﺳت ﯾﺎ ﺣرام؟ ﺧﯾر ،ھﯾﭻ ﮐس ﺑر روی زﻣﯾن از ﺣرام ﯾﺎ
ﺣﻼل ﺑودن ﻧوﺷﯾدن آب ﻧﻣﯽ ﭘرﺳد؟ اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت .ﻏذا ﻧﯾز ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت .ازدواج ھﻣﯾن طور
اﺳت .ﺧرﯾد ﻣﻧزل و ﺗﺧﺗﺧواب و ﮐﺎﻻھﺎی ﺿروری زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال اﺳت.
-4اﻗرار ﺑﮫ ﻧﺻﯾﺣت ﻋﺎﻟم ﻣﺎﻧﻧد اﻗرار ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ:
اﻣﺎ ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ وﺟود دارد ،ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :اﯾن ﺣﻼل اﺳت ،اﯾن ﺗﺻوﯾر اﺳت و ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد .اﯾن
ﺑﺎزﺗﺎب اﺳت و ﺻدا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :اﯾن ﺣرام اﺳت .ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز اﺳت .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﯾواﻧﯽ
اﻧﺳﺎن را ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن زن و ﺷوھر را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﻧد .ﺑﺎﻋث آﮔﺎھﯽ ﭘﯾش از ﻣوﻋد
ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر از آن دور اﻧد و ھﻧوز وﻗت
ﯾﺎدﮔﯾری اش ﻧرﺳﯾده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث اﻧﺣراﻓﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ در ﺟواﻧﺎن ﭘﺳر و دﺧﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﯽ
ﮔوﯾد :اﯾن ﺗﺻوﯾر اﺳت و اﯾن ﺑﺎزﺗﺎب ﺻدا. ....
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))از ﻗﻠﺑت ﻓﺗوا ﺑﺧواه و از دروﻧت ﻓﺗوا ﺑﺧواه .ﻧﯾﮑﯽ آن اﺳت ﮐﮫ درون و ﻗﻠب ﺑﺎ آن آرام ﮔﯾرﻧد ،و
ﮔﻧﺎه آن اﺳت ﮐﮫ در دروﻧت ﻣﯽاﻓﺗد و در ﺳﯾﻧﮫ ،ﻣردد اﺳت ھر ﭼﻧد ﻣردم ﺑرای ﺗو ﻓﺗوا ﻣﯽدھﻧد((
] اﺣﻣد از أﯾوب ﺑن ﻋﺑد ﷲ [

ﻣﺷﮑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺗواﮔﯾرﻧده ﮔﺎھﯽ اﺻرار دارد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮕﯾرد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﺳﯽ
اﺳﺗﻔﺗﺎء ﮐﻧد ﭼراﮐﮫ اﮔر ﻓﺗوا طﺑﻖ ﻣﯾﻠش ﺑﺎﺷد از آن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﺑر ﺧﻼف ﺧواﺳﺗﮫ اش ﺑﺎﺷد
آن را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻓﺗوا دھﻧده را ﺟﺎھل ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ ی ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺻرار دارد
ﻧﺑﺎﯾد در ﭘﯽ ﻓﺗوا ﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھد ﺑﭘرﺳد ﺑﺎﯾد در ﺧود اﯾن ﺣﺎﻟت را ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺗوا
ﻟﺑﯾﮏ ﺑﮕوﯾد و آن را ﺑﭘذﯾرد ﮔرﭼﮫ ﻣﺧﺎﻟف و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اش ﺑﺎﺷد.
ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺑﮫ ﻋﻠم ﺧود ﻣﻐرور ﻧﺷود و ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻣور را ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ در ھر ﻣﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ او ﺑﺳﭘﺎرد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺻﺎﯾﺣش ﮔوش ﻓرا دھد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎآﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺧﻧﺎن ﭘزﺷﮏ ﻣﺎھر و ﻣﮭرﺑﺎن ﮔوش ﻓرا ﻣﯽ دھد« .ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر آﮔﺎه وﻋﺎﻟم ﻧزد ﭘزﺷﮏ ﻣﯽ آﯾد اﻣﺎ
اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻧدارد و ﺑﺳﯾﺎر او را ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ای دﮐﺗر! اﯾن ﭼﮫ ﻧﺳﺧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾم
ﭘﯾﭼﯾده ای؟ ﭘزﺷﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻗرص ﻣﺳﮑن .آﯾﺎ اﯾن ﻗرص ﻋوارض ھم دارد؟ ﻧﮫ ﻋوارض ﻧدارد .ﻣن
ﺟﺎﯾﯽ ﺧواﻧده ام ﮐﮫ دارای ﻋوارض اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘس آن را ﻧﮕﯾر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﺳرم ﺑﺳﯾﺎر درد
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘزﺷﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :اﯾن ﻗرص را ﺑﮕﯾر ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ :ﻋوارض
دارد .ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﻧﮕﯾر ،ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ :ﺳرم درد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﻣﮫ آﮔﺎه ﭘزﺷﮑﺎن را ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺎ آﮔﺎه و ﺑﯾﺳواد ﺑﺎﺷد در ﮐﻧﺎر ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺧود را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد و ﭘزﺷﮏ
داروھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ او ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد و ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت .وی آن را ﻣﺻرف ﮐرده و ﺷﻔﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺷﻌﺑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :زﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑر ﺟﻧﺎزه ای ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد و ﭼﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑراﯾش آوردﻧد ﺗﺎ ﺳوار ﺷود،
اﺑن ﻋﺑﺎس آﻣد -ﭘﺳر ﻋﻣوی رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم – و رﮐﺎب آن را ﮔرﻓت .زﯾد ﮔﻔت :ای
ﭘﺳر ﻋﻣوی رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم رھﺎﯾش ﮐن .اﺑن ﻋﺑﺎس ﮔﻔت :دﺳﺗور داده ﺷدﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﻣﺎ و ﺑزرﮔﺎن ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم .زﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت دﺳﺗش را ﺑوﺳﯾد و ﮔﻔت :دﺳﺗور داده ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اھل ﺑﯾت ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷﯾم«.
ﻣﻌﻠم و ﭘزﺷﮏ ھر دو ﻧﺧواھﻧد ﺧﯾر ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﺷوﻧد آن دو ﺗن اﮐرام واﺣﺗرام ﺑﮫ ﺟﺎ
***
ﺗﻣﻠﻖ در ﮐﺳب ﻋﻠم ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠﱠم ﻓرﻣود:
))ﺗﻣﻠﻖ و ﺣﺳد ﺑر ﻣؤﻣن روا ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در طﻠب ﻋﻠم((
]اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر از ﻣﻌﺎذ [

ﺗﻣﻠﻖ از اﺧﻼق ﻣوﻣن ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺗﻣﻠﻖ در ﮐﺳب ﻋﻠم ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺗواﺿﻊ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
اﺳﺗﺎد ﺧود درود ﻓرﺳﺗد و اﺣﺗراﻣش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺧﺻﯽ در ﺑرﺧورد و ﺳﻼم و دﯾدﮔﺎه
ھﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﻣﻐرور ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی طﺎﻟب ﻋﻠم ﻧﯾﺳت.
)) ﻟﯾس ﻣن أﺧﻼق اﻟﻣؤﻣن اﻟﺗﻣﻠﻖ وﻻ اﻟﺣﺳد إﻻ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌﻠم ((
))ﺗﻣﻠﻖ و ﺣﺳد ﺑر ﻣؤﻣن روا ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در طﻠب ﻋﻠم((
]اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر از ﻣﻌﺎذ [
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-5ﺗﮑﺑر ﻧورزﯾدن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﻠم :
ﯾﮏ ﻓﮑر ظرﯾف دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :طﺎﻟب ﻋﻠم ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﺧود ﻏرور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﻏرور ﺑر ﻣﻌﻠم ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳب ﻋﻠم ﻓﻘط از ﻣﺣﺿر اﺳﺎﺗﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣطرح و ﻣﺷﮭور « ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﯾن
ﻋﺎﻟم ﻣﺷﮭور ﻧﺑﺎﺷد و دﻧﯾﺎ او را ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد در ﻣﺟﻠس ﻋﻠم و درس او ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .و ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن اﺳﺗﺎد
ﻣﺷﮭور ﻧﯾﺳت .اﯾن از ﮐﯽ ﻋﺎﻟم ﺷده اﺳت؟ ﺷﺎﮔرد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت؟ اﮔر در دﻧﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
ﻣﺷﮭور ﻧﺑﺎﺷد در ﻣﺟﻠس ﻋﻠم او ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﺑﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺟﻧﮕل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان درﻧده ی ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راه ﭼﺎره ای اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
دﻧﺑﺎل اﻧﺳﺎن ﻣﺷﮭوری ﺑﮕردد ﺗﺎ او را ﻧﺟﺎت دھد« ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺗو را ﻧﺟﺎت دھد و ﺑراﯾت
ﻣﮭم ﻧﯾﺳت آن ﺷﺧص ﭼﻘدر ﻣﺷﮭور ﺑﺎﺷد .طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺟﮭﻧم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ درﻧده ی وﺣﺷﯽ اﺳت و ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺗواﻧد ﺗو را از ﻋذاب آن ﻧﺟﺎت دھد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او اﺣﺗرام ورزی ﭼﮫ ﻣﺷﮭور ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﮔﻣﻧﺎم و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .داﻧش ﮔﻣﺷده ی ﻣوﻣن اﺳﺗو در ھرﺟﺎ آن را ﺑﯾﺎﺑد آن را ﻏﻧﯾﻣت ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد و از ھر ﮐس او را ﺑﮫ
آن ﺑرﺳﺎﻧد ﻣﻣﻧون ﺧواھد ﺑود.
داﻧش ﻧرﺳد ﺑﮫ آن ﮐس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻐرور ﭼو ﺳﯾل ﮐﮫ ﻧرﺳد ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻧد و دور
***
-6از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻠم :ﮔوش ﻓرادادن و ﺳﮑوت:
ﭘروردﮔﺎر ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﻗطﻌﺎ در اﯾن ]ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ[ ﺑراى ھر ﺻﺎﺣﺑدل و ﺣﻖ ﻧﯾوﺷﻰ ﻛﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮔواھﻰ اﯾﺳﺗد ﻋﺑرﺗﻰ اﺳت﴾
] ﺳوره ق [37 :

ﮔوش ﻓرا دادن از ﺟﻣﻠﮫ آداب ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻠم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮐﮫ اﻟﮕوی ﻣﺎ
ﺑود ھر وﻗت ﯾﺎراﻧش در ﺣﺿورش ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد طوری ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﻣﺗﺎﻧت وﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮔوﯾﯽ ﭘرﻧده ای ﺑر
روی ﺳرﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت:
)) ﻋﻠم ﺑﯾﺎﻣوزﯾد و ﺑرای ﻋﻠم آراﻣش و ﻣﺗﺎﻧت را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ((
]اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر از اﺑوھرﯾره [

ﭘس از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی طﺎﻟب ﻋﻠم ﮔوش ﻓرا دادن وﺳﮑوت اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق دو ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﮔوش ﻓرا دادن ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر اﺳت.
ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﮔوش و دل ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺗﺑﺎه ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ھم اوﺳت ﺑﮫ ﺳﺧن آﮔﺎه
***
ﮔﺎھﯽ ﮐﺳﯽ آﯾﮫ ای را ﻣﯽ ﺧواﻧد و دﯾﮕری آن را ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ را ﺑداﻧد و
اﮔر ﺑﺧواھد ﮐﺳﯽ آﯾﮫ ای را ﺑرای ﮔوﯾﻧده ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد ﯾﺎ ﺣدﯾﺛﯽ را اداﻣﮫ دھد ﺳﺧﻧﺎن وی ﺑﮫ ﭘراﮐﻧده ﮔوﯾﯽ
ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز ﺑودﻧد و ﺷﺧﺻﯽ در ﭘﺷت ﺳر اﯾﺷﺎن
ﻗراﺋت ﻣﯽ ﻧﻣود ،وﻗﺗﯽ ﺳﻼم داد ﻓرﻣود:
))ﺑﺎ ﺧودم ﻣﯽﮔوﯾم :ﭼرا )در ﻗراﺋت( ﺑﺎ ﻣن ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽﺷود؟((
]ﺗرﻣذی از اﺑوھرﯾره[

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ آﯾﮫ ای را ﻣﯽ ﺧواﻧد و دﯾﮕری آن را ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺣدﯾﺛﯽ را ﻣطرح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﺳﯽ
دﯾﮕر آن را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﮫ ﻣن ﺑﻧﮕرﯾد ﻣن آن را ﻣﯽ داﻧم و ﻣن ﺣﺎﻓظ اﯾن آﯾﺎﺗم و  ...در
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اﯾن ﺻورت ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ در ﺳﺧن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮭﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔوش ﻓرا داده ﺷود و
ﺳﮑوت ﺑﺎﺷد...
﴿ ﻗطﻌﺎ در اﯾن ]ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ[ ﺑراى ھر ﺻﺎﺣﺑدل و ﺣﻖ ﻧﯾوﺷﻰ ﻛﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮔواھﻰ اﯾﺳﺗد ﻋﺑرﺗﻰ اﺳت﴾
] ﺳوره ق [37 :

ﯾﻌﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ و اﺳﺗﻌداد دارد . ..
﴿ ﺣﻖ ﻧﯾوﺷﻰ ﻛﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮔواھﻰ اﯾﺳﺗد ﴾
] ﺳوره ق [37 :

-7طﺎﻟب ﻋﻠم ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و ھر ﭼﮫ ﻣﯽ آﻣوزد اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ھدف ﺑرﺳد:
ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد » :داﺳﺗﺎن ﺧﺿر وﻣوﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﺑﺳﯾﺎز داﺳﺗﺎن دﻗﯾﻘﯽ
اﺳت«.
﴿ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺗو ھرﮔز ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻰ ھﻣﭘﺎى ﻣن ﺻﺑر ﻛﻧﻰ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧﻰ ﺑر ﭼﯾزى ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت آن
اﺣﺎطﮫ ﻧدارى ﺻﺑر ﻛﻧﻰ ﴾
] ﺳوره ﻛﮭف [68-67 :

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣردی ﻧزد رﺳول ﷲ آﻣد و ﮔﻔت» :ﺷﮑم ﺑرادر رھﺎ ﺷده اﺳت ]ﻣﺑﺗﻼ اﺳﮭﺎل ﺷده اﺳت[
ﻓرﻣود» :ﺑﮫ او ﻋﺳل ﺑده« .وی ﻋﺳل ﺑﮫ او داد .و دوﺑﺎره ﻧزد اﯾﺷﺎن آﻣد و ﮔﻔت» :ﻋﺳل ﺑﮫ او دادم اﻣﺎ
اﺳﮭﺎل او ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓت .ﻓرﻣود» :ﺑﮫ او ﻋﺳل ﺑده« .ﺑرای ﺑﺎر ﺳوم آﻣد و ﮔﻔت» :ﻋﺳل ﻓﻘط
ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﺳﮭﺎل او ﺷد« .ﺑﮫ او ﻓرﻣود:
)) ﺧداوﻧد راﺳت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﺷﮑم ﺑرادرت دروغ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت((
]ﺑﺧﺎری از اﺑوﺳﻌﯾد[

و ﺑﻌدھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﻌده ی ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﺳﮭﺎل اﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷرﺑت ھﺎی ﺷﯾرﯾن دارﻧد ﺗﺎ
اﺳﮭﺎل ﺑﻧد آﯾد .و ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ آن ﻣرد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓت .ﮔﺎھﯽ ﻧﺻﯾﺣﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧوﺷش
ﻧﻣﯽ آﯾد و در ان ﺑﮫ ﻣﺷﺎﺟره و ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾد:
ﻧﻘﺻﯽ در ﻣوﺗور اﺳت و ﺑﮕوﯾد :ﭘس از دو ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳروﯾس دارد .اﻣﺎ اﮔر ﺗو ﻧﭘذﯾری و
ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯽ و ﭘس از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﻧﻘﺻﯽ در ﻣوﺗور اﯾﺟﺎد ﺷود ﻣﻘﺻر ﺧودت ﺧواھﯽ ﺑود .ﺗو
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷدی .اﯾن ﺳﺧن ﯾﮏ ﻓرد ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑوده اﺳت .اﮔر اﻧﺳﺎن اﻣور را ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس واﮔذارد ﮔرﭼﮫ او
را ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد ﯾﺎ ﺑراﯾش روﺷن ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﭘذﯾرد و ﯾﺎ ﻧﭘﺳﻧدد اﻣﺎ اﯾن ﺳﺧن ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
آن ﻋﻣل ﺷود.
اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﺗﺎﯾپ را ﺑدون اﺳﺗﺎد ﺑﯾﺎﻣوزد و ﻣﺛﻼ ﺑﺧواھد واژه ی ﻣﺣﻣد را ﺗﺎﯾپ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮕردد
ﺣرف ﻣﯾم را ﺑﯾﺎﺑد و ﺳﭘس آن را ﺑﻔﺷﺎرد .ﭘس از آن دﻧﺑﺎل ﺣﺎء ﺑﮕردد و ھﻣﯾن طور اداﻣﮫ دھد و ﮔر
ﺑﺑﯾﻧد آن را ﻓﺷﺎر دھد .اﮔر ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﻣﺎﻧد ﺑرای ﻧوﺷﺗن ھر ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت وﻗت
ﻧﯾﺎز دارد .اﻣﺎ اﮔر ﺑرود ﺑﮫ آﻣوزﺷﮕﺎه ﺗﺎﯾپ او را وادار ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ده اﻧﮕﺷﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ روی ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻠﯾد ﺗﺎﯾپ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﺷﻣﺎﻧش روی
ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺎﻧﯾﺗور اﺳت و ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ در ﯾﮏ رﺑﻊ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای آﻣوزش ﺑﮭﺗر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :روش ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻧﻔس ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻔﯾد اﺳت .ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺑﺳﺗر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺑل ﻧرم وﻣﻼﯾم دراز ﮐﺷﯾده اﺳت ﯾﺎ در ﺑﺎﻏﯽ
ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن اﺳت .ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﻣروز ھﻔﺗﺎد ﺻﻔﺣﮫ ﺧواﻧدم.
اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯽ ارزش اﺳت .و ﺑﮫ ﮔﻣﺎن زﯾﺎد ﭘس از ھﻔت روز ﺳﯽ وﺳﮫ درﺻد از ﺧواﻧده ھﺎﯾش را
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ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﭘس از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﻘﯾﮫ را و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﯾﺎدش ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﺑﺎ
ﻋﻠم ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺗﺎب ﺧوﺑﯽ ﺑوده ﯾﺎ ﺑد ﺑوده اﺳت.
اﻣﺎ اﮔر ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﮐﺗﺎب را روی ﻣﯾز ﺑﮕذارد و دﻓﺗری را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﯾﮏ ﭘﺎرﮔراف را ﺑﺧواﻧد و در
ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧد و ﮐﻠﯾﺎﺗﯽ را ﻣطرح ﮐﻧد و ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺑﭘرﺳد وﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد و اﻧدﯾﺷﮫ ای را ﺑﮫ
ﺑﺣث ﺑﮕﯾرد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺳﺎﻋﺗﯽ دوﺻﻔﺣﮫ ﺑﺧواﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎﻓﯾﺳت.
ﺑﮫ ھر اﻧدازه زﺣﻣت ﺑﮑﺷﯾد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘدار اطﻼﻋﺎت در ذھن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﮔﺎھﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ای از ﮐﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از وی ﺧوﺷﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد .ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺎﯾپ ده اﻧﮕﺷﺗﯽ را
از او ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم اﻧﺳﺎن اﺧﻣو و ﮔرﻓﺗﮫ ای اﺳت .ﺑرادر آرام ﺑﺎﺷﯾد ده اﻧﮕﺷت را ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرﯾم؟
ده اﻧﮕﺷت را ﺑﺎ ھم .اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺑﺎ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺗﺎﯾپ ھﻧوز ﺑﮫ ﺑرای ﺗﺎﯾپ ﯾﮏ
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ وﻧﯾم ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت وﻗت ﻧﯾﺎز دارﻧد ﭼراﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺣروف ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺗﺎ آن را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و
ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻔس ﺑﺎ راه ھﺎی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و راه ھﺎی ﻧﺎﻣوﻓﻖ را ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد
زﯾرا اﻧﺳﺎن آﺳﺎن طﻠب اﺳت و راﺣﺗﯽ را ﻣﯽ ﺧواھد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺧﻼﺻﮫ ﺑرداری ﻣﯽ ﺧواﻧد و
ﺑدون ﺑﺣث وﺑررﺳﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣطﻠب دﺷوار آن را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و از آن ﻣﯽ
ﮔذرد و ﺑﺎ اﯾن ﭘرش ھﺎ ﻣطﺎﻟب ﭘﯾﭼﯾده و دﺷوار ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﮐﺗﺎب ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ای از ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﺎﮔﺷوده ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت اﯾن داﻧﺷﺟو ﭼﮫ ﺳودی ﻣﯽ ﺑرد؟
اﮔر اﻧﺳﺎن از روﺷﯽ ﺧوﺷش ﻧﯾﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺷود و دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎ ﺑزﻧد و اﯾن از ﻓواﯾد ﻋﻠم
اﺳت...
﴿ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺗو ھرﮔز ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻰ ھﻣﭘﺎى ﻣن ﺻﺑر ﻛﻧﻰ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧﻰ ﺑر ﭼﯾزى ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت آن
اﺣﺎطﮫ ﻧدارى ﺻﺑر ﻛﻧﻰ ﴾
] ﺳوره ﻛﮭف [68-67 :

-8ﻧﭘرﺳﯾدن ﺳﺋواﻻت ﻓراوان در وﻗت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب:
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﮔﻔت اﮔر ﻣرا ﭘﯾروى ﻣﻰ ﻛﻧﻰ ﭘس از ﭼﯾزى ﺳؤال ﻣﻛن ﺗﺎ ]ﺧود[ از آن ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن آﻏﺎز ﻛﻧم ﴾
] ﺳوره ﻛﮭف [70 :

اﮔر در ﮐﺎر ﺧﯾر ﺑﺎﺷد ...ﻣﺛﻼ اﯾن را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾم .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾم آﯾﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ وﻗت آن را ﻧﺧواھﯾم
ﺷﺳت؟ ﺗﻣﯾز ﮐردن آن ﯾﻌﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﮐردن ﻋﯾوب آن .اﮔر ﻣﻌﻠم از داﻧش آﻣوزش ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر
ﻧﯾﮏ ﺑﯾﺎﻣوزد و ھر ﮔﺎه ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد :اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑده .ﻣﯽ ﭘرﺳد ﭼرا آن را اﻧﺟﺎم دھم؟ ﺷﺧﺻﯽ
ﺑرای ﺧرﯾد ﺑرده ای ﻣﯽ رود و ﺑرده ای ﺑﺳﯾﺎر ارزان ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ھوش
اﺳت .ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ھم ارزان و ھم ﺑﺎ ھوش ﺑﺎﺷد؟ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ ﺧدا او
ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ او را ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .او را ﻣﯽ ﺧرد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
آورد .ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﺑﯾﺎور .اﯾن ﺑرده ﺗﺎﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن اﻵن ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزم و
ﻟﯾوان آﺑﯽ ﺑراﯾت ﻣﯽ آورم و آن را ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ دھم و و ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺧودم ﺑر ﻣﯽ ﮔردم .ﺗو ﺑرﺧﯾز و ﺑﻧوش
و ﺳرﺟﺎی ﺧودت ﺑﺎز ﮔرد .اﯾن دﻟﯾل ارزاﻧﯽ آن ﺑرده ﺑود...
﴿ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧﻰ ﺑر ﭼﯾزى ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت آن اﺣﺎطﮫ ﻧدارى ﺻﺑر ﻛﻧﻰ ﴾
] ﺳوره ﻛﮭف [68 :

﴿ ﮔﻔت اﮔر ﻣرا ﭘﯾروى ﻣﻰ ﻛﻧﻰ ﭘس از ﭼﯾزى ﺳؤال ﻣﻛن ﺗﺎ ]ﺧود[ از آن ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن آﻏﺎز ﻛﻧم ﴾
] ﺳوره ﻛﮭف [70 :

و ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
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﴿ ﭘس اﮔر ﻧﻣﯾداﻧﯾد از ﭘژوھﻧدﮔﺎن ﻛﺗﺎﺑﮭﺎى آﺳﻣﺎﻧﻰ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد ﴾
] ﺳوره ﻧﺣل [43 :

ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﻌروﻓﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق ﻋﺎﻟم اﯾن اﺳت ﮐﮫ از او
زﯾﺎد ﻧﭘرﺳﯽ« .ﮔﺎھﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن درس اﺳت و ﭘﺎﯾﺎن درس ﯾﻌﻧﯽ ﻣدرس زﺣﻣت ﻓراواﻧﯽ ﮐﺷﯾده و
اﻧرژی زﯾﺎدی از دﺳت داده اﺳت وﻟﯽ ﮔوش دادن ﺳﺎده اﺳت اﻣﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن در ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﻌﯾن و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑﺎ ﺷواھد و ﺷرح و ﺗﻌﻠﯾل و اﻧﺗﻘﺎل از ﻓﮑری ﺑﮫ ﻓﮑری ﺑﺎ ﻓﺻﺎﺣت و رﺳﺎﮔوﯾﯽ و
واژه ﮔزﯾﻧﯽ دﻗﯾﻖ و ادای ﮐﺎﻣل آن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺿﺎﻋف را ﻣﯽ طﻠﺑد .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
درس ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ﻟﯾﻣوﯾﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ آﺑش را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و دﯾﮕر ﭼﯾزی ﺑراﯾش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﯾﺎ و
از او ﺳﺋوال دﻗﯾﻘﯽ ﺑﭘرس ﻣﺛﻼ در ﻣوﺿوع ﺷﯾرﺧوارﮔﯽ از او ﺑﭘرس ﯾﺎ در ﺑﺎره ی ﻣﯾراث از او
ﺳﺋوال ﮐن .او ﺗﻣﺎم اﻧرژی اش را ﺻرف ﻧﻣوده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت دارد ﺗﺎ در وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﭘﺎﺳﺦ دھد.
و از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﭘردازد و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﻣردم ﺳﻼم ﮐﻧد آﻧﺎن از
او ﭼﯾزی ﺑﭘرﺳﻧد .ﻣﯽ ﺧواھد ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن طوﻻﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد از ﺳﻼم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣردم ﺧودداری ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﭘرﺳش ﺑﭘردازد و آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺳر ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و ﻣﻧﺗظر او ﺑﺎﺷﻧد ﭼراﮐﮫ
اﺣﺗرام او را دارﻧد و ﺑﮫ او ﻣﺣﺑت دارﻧد و او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺗو ﭘﺎﺳﺦ دھد و اﯾن ﻧﺎﻣﻌﻘول اﺳت و وﻗت
ﺳﻼم و ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد وﻗت ﭘرﺳش ﻧﯾﺳت.
ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﭘرﺳش ﻧﻣﯽ ﺷوم ﭼون اﻻن وﻗت ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم دادن اﺳت .ﯾﮑﯽ ﻣﻧﺗظر اﺳت
ﺗﺎ ﺳﻼم دھد و ﺟو را ﺳرﺷﺎر از ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺣﺑت ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷود؟! ﺣﺎل
ﮐﺳﯽ در اﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﭘرﺳﺷﯽ از ﻣﯾراث ﻣﯽ ﭘرﺳد و ﮐﺳﯽ دﯾﮕر از ﺷﯾرﺧوارﮔﯽ و ﺑﺎﯾد او ھﻣﮫ را
رھﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن دو را ﺑدھد.
 -9اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و رﻋﺎﯾت ادب ﻧزد او و ﺑزرﮔداﺷت او:
ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :زﯾﺎد از او ﻧﭘرﺳﯽ-طﺑﻌﺎ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد-و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ او ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻧﮑﻧﯽ
ﻣﺛﻼ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧوﺷت ﻧﻣﯽ آﯾد ﺣﺎل ﺗو ﺑﮕوﯾﯽ :اﻣﺎ اﺳﺗﺎد اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت ﺷﺧﺻﯽ ﻓﺗواﯾﯽ
دﯾﮕر داده اﺳت ﺑرادرم زﯾﺎده روی ﻧﮑن .ﺑرادرم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺎ را ﮔﯾﺞ ﮐردی .اﯾن-ﺑدون ﻣﺟﺎدﻟﮫ در ﭘﺎﺳﺦ و
ﺑدون اﺻرار در ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ -ھر طور ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻋﻣل ﮐن .ﭼﯾزی ﺑرای ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻧﮑن و وﻗﺗﯽ
ﺑرﺧﺎﺳت ﻟﺑﺎﺳش را ﻧﮕﯾر و رازی را ﺑراﯾش ﺑرﻣﻼ ﻧﮑن و از ﮐﺳﯽ ﻧزد او ﻏﯾﺑت ﻧﮑن و ھرﮔز در ﭘﯽ
ﮔرﻓﺗن ﻣﭻ او و اﺷﺗﺑﺎه از او ﻧﺑﺎش« .اﻧﺳﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ...ﺧداﯾﺎ ﻣن ھم
اﻧﺳﺎﻧم و ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ دﻋﺎ را ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺎر در زﻧدﮔﯽ اش ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﺎز
ﯾﺎدش ﻣﯽ رود .ﺧداوﻧد ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد» ...ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن از ﻧﯾرو وﻗدرت ﺧود
ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺷوم و ﺑﮫ ﺣول وﻗدرت ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽ آورم ای ﻗدرﺗﻣﻧد وﺗواﻧﺎ«.
اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺗوان اﺳت .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﻣن اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧم؟ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن را ﺑﮕوﯾد؟ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم و
اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم و اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم وﻟﯽ ﻣوﻣن ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺗوﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت .او ﻋﻣدا اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دو ﻧوع
اﺷﺗﺑﺎه وﺟود دارد؛ اﺷﺗﺑﺎه ﻋﻠﻣﯽ و اﺷﺗﺑﺎه اﺧﻼﻗﯽ .اﺷﺗﺑﺎه اﺧﻼﻗﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑداﻧﯽ و از آن
ﺳر ﺑﺎز زﻧﯽ و اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻣرﺗﮑب آن ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻣوﻣن اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم -طﺑﻌﺎ ﺑرای آﻣوزش ﻣﺎ -ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
))ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن اﻧﺳﺎﻧم و ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ((
]دﻋﺎی ﻣﺎﺛور[

ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺳﺎن ﻓراﻣوش ﮐﻧد .ﻓﮑری از ﯾﺎدش ﺑرود .ﺳﺧﻧﯽ را ﻓراﻣوش ﮐﻧد .ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻠﯽ در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾد ...» :وﻗﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳت ﻟﺑﺎﺳش را ﻧﮕﯾر و رازی را ﺑﮫ او ﻧﮕو و ﻧزد او از ﮐﺳﯽ ﻏﯾﺑت ﻧﮑن و
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔرﻓﺗن اﺷﺗﺑﺎه از او ﻧﺑﺎش ﭼراﮐﮫ ھر اﺳﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻠﻐزد و ھر ﺷﻣﺷﯾری ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻧد
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ﺷود و ھر داﻧﺷﻣﻧدی ﻣﻣﮑن اﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧد« ..ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺷرﯾف ھﻣﯾن ﺑس اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾوﺑش را ﺑﮫ او
ﺑﮕوﯾﯽ .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣرﺑﯽ ﺳﺗوان ﯾﮑم ﺑﺎﺷد و زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺧﺻص ﻣﮭم را
ﺑﯾﺎﻣوزد .ﻣﺛﻼ ﺳﺗوان ﯾﮑم ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﯾن ھﺎ ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﮔردان ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ از
آﻣوزش ھﺎ را از او ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرﺗﯾپ و اﻣﯾر ھم ﺑﺎﺷﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣرﺑﯽ
ﺳروان وارد ﻣﯽ ﺷود ھﻣﮫ ﺑﮫ اﺣﺗرام او ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭼطور ﺷد ھﻣﮫ ی آﻧﺎن از وی درﺟﮫ ی
ﺑﺎﻻﺗری دارﻧد؟ او از ھﻣﮫ درﺟﮫ ی ﭘﺎﯾﯾن ﺗری دارد .اﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ اﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﺑرای اﺣﺗرام ﺑﮫ داﻧش
وی اﺳت .اﯾن اﺣﺗرام ﺑرای ﺧود اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ
اﺳت » .و در ﻣﻘﺎﺑل او ﻧﻧﺷﯾن و اﮔر ﻧﯾﺎزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ ﺑرای ﺑرآوردن آن ﭘﯾش ﻗدم ﻣﯽ ﺷوﻧد«.
اﯾن ﺳوﻣﯾن وﯾژﮔﯽ طﺎﻟب ﻋﻠم اﺳت.
وﯾژﮔﯽ اول :ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠب وﻧﯾت.
و وﯾژﮔﯽ دوم :رھﺎﯾﯽ از ﺗﻣﺎﯾﻼت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ھﺳﺗﻧد.
وﯾژﮔﯽ ﺷوم :ﻣﻐرور ﻧﺑودن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از او ﭼﯾزی ﻣﯽ آﻣوزی.
***
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳر ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی زﻻل ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﺎﯾﻖ:
اﮐﻧون ﺑرﺧﯽ از اﺣﺎدﯾث ﺷرﯾف را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در ﺣدﯾﺛﯽ –ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ -ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
))ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد((
] أﺑو داود از اﺑن ﻋﺑﺎس[

ﺣدﯾث ﺗﻣﺎم ﺷد . . .
))ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد((
] أﺑو داود از اﺑن ﻋﺑﺎس[

در ﺑرﺧﯽ از ﺗﻔﺳﯾرھﺎی اﯾن ﺣدﯾث آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣض ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷﮏ وﺗردﯾدی
ﻧﺑﺎﺷد و ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎطل و ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ آن را ﻧدارد .در اﯾن ﺳﮫ ﻧﺳل؛ ﻧﺳل ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم و ﯾﺎران ﮔراﻣﯽ ﺷﺎن و ﻧﺳل ﺗﺎﺑﻌﯾن و ﻧﺳل ﺗﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣض وﺟود داﺷﺗﮫ
اﺳت اﻣﺎ ﭘس از آن ﮔﺎھﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم وارد ﺷده ﮐﮫ از آن ﻧﺑوده اﺳت و ﺑرﺧﯽ زﯾﺎده روی ھﺎ
اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از ﺗﺎوﯾل ھﺎ و ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻧﺎدرﺳت اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از آﯾﺎت ﺑرﻋﮑس
ﻣﻘﺻود ﷲ ﺗﻔﺳﯾر ﺷده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از اﺣﺎدﯾث ﺟﻌل ﺷده اﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم از
ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ﻣﺑرا ﺑوده اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺷﻣﮫ ی آب زﻻل ﺑﺳﯾﺎر ﮔوارا ﺑوده اﺳت .ﺳرﭼﺷﻣﮫ ی ﺑردی آب زﻻﻟﯽ دارد و در دﺷت
زﺑداﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از آن ﺑﻧوﺷﯽ و در دﺷت ﺑردی ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ آب زﻻل ﺑﻧوﺷﯽ اﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺷﻣﮫ ی ﻋﯾن
اﻟﻔﯾﺣﮫ ﯾﺎ ﻋﯾن اﻟﺧﺿراء ﺑرو آب ﺷرب ﻧﯾﺳت و در دﻣر و ھﺎﻣﮫ و دﻣﺷﻖ آب آن ﮐدر ﺷده اﺳت .در
ﺟوﺑر و ﺣرﺳﺗﺎ و زﻣﻠﮑﺎ آب ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﯾﺎه در آﻣده اﺳت .ﻣﺎ از ﺳرﭼﺷﻣﮫ دور ﺷدﯾم و ھر ﭼﮫ دورﺗر
ﺷوﯾم رﺳوب ھﺎﯾﯽ ﺑدﺗر وﻓﺎﺳدﺗر زﻻل آب را ﺗﯾره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ی
ﻣﻧﺑﻊ اوﻟﯾﮫ اﺳت و آن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﺧدا وﺳﻧت رﺳول ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر ﻣﯽ دھد:
))ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد((
] أﺑو داود از اﺑن ﻋﺑﺎس[
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ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺑزرگ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ھر ﭼﮫ از ﺻﺎﺣب اﯾن ﮔﻧﺑد ﺳﺑز ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت
ﺑر ﺳر و ﭼﺷم ﻣﺎ اﺳت و ھر ﭼﮫ از ﯾﺎران او ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده ﺑر دﯾده و ﺳر و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
رﺳﯾده ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارد ﭼون ﻣﺎ ھم ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎﯾﯾم و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺳﺧﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و
ﺑدان ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻗرآن و ﺳﻧت ﺑﺎﺷد« .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا در ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﻧﺣرف اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را
دﯾدم ﮐﮫ ﺧﻼف ﯾﮏ آﯾﮫ ی ﻗرآﻧﯽ در آن آﻣده ﺑود و ﺑﮫ ﻣﺣض ﺧواﻧدن آن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻼک ودﻟﯾل ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺎطﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ھﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎطل در ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻓﮑر
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺑزرگ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺷﻌراﻧﯽ ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯽ ﺗﺎﻟﯾف ﺷﯾﺦ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن رﺿﯽ ﷲ
ﻋﻧﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧد و در آن ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﻣﺷﺎھد ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﺑود از ﺟﺎﻧب اﯾﺷﺎن ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔر وزﻧدﻗﮫ .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻓرادی وی را ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻘﺎم او ﺑﺳﯾﺎر واﻻﺳت .او ﻋﺎرف
ﺑﺎ ﺑوده اﺳت و ﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺎرﻓﯾن و آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت؟ ﺗردﯾد وی را
در ﺑر ﮔرﻓت .ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﮑﮫ ﺑرﺧورد ﻧﻣود و ﻣوﺿوع را ﺑﮫ وی ﮔﻔت .وی ﮔﻔت:
اﯾن داﻧﺷﻣﻧد وارد ﺧﺎﻧﮫ اش ﺷد و ﻧﺳﺧﮫ ای ﺧطﯽ را از ﻓﺗوﺣﺎت را ﺑراﯾم آورد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط ﺧود ﺷﯾﺦ
ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود و اﯾﺷﺎن آن را در ﻗوﻧﯾﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود .ﮔﻔت» :ﺑﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺷﯾﺦ ﺷﻌراﻧﯽ ﺑود و ﻣﯾﺎن ﻧﺳﺧﮫ ی ﺧطﯽ اﻣﺎم ﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط ﺧود ﺷﯾﺦ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣودﯾم و ﻣن ﭼﯾزی ﻧﺎﻣﻌﻘول در آن ﻧدﯾدم و ﭘﯽ ﺑردم ﮐﮫ دﺳﯾﺳﮫ ای در ﮐﺎر اﺳت و زﻧدﯾﻖ ھﺎ
اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده اﻧد« .ﮔﻔت» :اﯾن ﺗوطﺋﮫ را ﺑرای اﻣﺎم اﺣﻣد ﺣﻧﺑل ﻧﯾز درﺳت ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻋﻘﯾده اش را
ﺑﺎطل ﻧﻣﺎﯾﻧد« .در اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﺑﮫ اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻧﯾز ﺗﮭﻣت ﺑﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻣوس اﻣﺎم
ﻓﯾروزآﺑﺎدی ﻧﯾز ﺗﮭﻣت زدﻧد .و ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻣن ﻧﯾز ﺗﮭﻣت زدﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧودم زﻧده ام ﮐﺗﺎﺑﯽ را
در ﺗﮑﻔﯾر اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ام و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺑودم و وﻗﺗﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﺳرزﻧش ﮐرد –و
ﻧﺎم او را ﻧﯾز ﮔﻔت -ﮔﻔﺗم :ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻣن اﯾن ﮐﺗﺎب را ﭼﺎپ ﻧﮑرده ام و اﮔر آن را دﯾدی ﺣﺗﻣﺎ
ﺑﺳوزان«
اﯾن ﻣﺗن ﺑﺳﯾﺎر ﮔراﻧﺑﮭﺎﺳت؛ زﯾرا اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﻧﺣرف ﻣطﻠﺑﯽ را ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ و
ﻧﺑوت ﺑﺑﯾﻧد ﺧﯾﻠﯽ آن را ﺑر ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﺳﯾﺳﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑرای داﻧﺷﻣﻧدان ﺑزرگ
اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣوﺿﻌﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯽ و داﻧﺷﻣﻧدی را ﺗﮑﻔﯾر ﮐﻧﯽ اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﯾﮏ ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﻧﺎدرﺳت اﺳت .او را ﺗﮑﻔﯾر ﻧﮑن و اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ را ﻗﺑول ﻧﮑن؛ زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت را
ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﺑﺎطل ﺑﮫ دور اﺳت .ﻣﺣﺎل اﺳت دﮐﺗرای رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾد :ﯾﮏ و ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ﺳﮫ.
ﻣﺣﺎل اﺳت و اﮔر ھم آن را در ﮐﺗﺎﺑﯽ دﯾدی ﺑدان ﮐﮫ ﺗوطﺋﮫ ودﺳﯾﺳﮫ ای ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اوﺳت .اﯾن ﻣوﺿﻊ
ﯾﮑﯽ از واﻻﺗرﯾن ﻣواﺿﻊ اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺧﯽ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :ﺷﯾﺦ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﮐﺎﻓر اﺳت .ﮔروھﯽ او را
ﻋﻠﻧﺎ ﺗﮑﻔﯾر ﮐرده اﻧد و ﻣﺎ آﻧﭼﮫ در ﻓﺗوﺣﺎت ﺑر ﺧﻼف ﮐﺗﺎب وﺳﻧت آﻣده اﺳت را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم.
ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺑﮫ درﯾﺎﯾﯽ وارد آﻣدم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران در ﺳﺎﺣﻠش ﺑودﻧد« .آﯾﺎ اﯾن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ وﻟﯽ از
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭘﯾﺷﯽ ﮔﯾرد؟! در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد ﻣراﺗب و درﺟﺎﺗﯽ اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑران در واﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ھﺎ و در
راس آﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻗرار دارد .ﭘﯾﺎﻣﺑران ،اوﻟﯾﺎء ،اﻣﺎ ﯾﮏ وﻟﯽ ﮐﮫ در
درﯾﺎﯾﯽ وارد ﺷود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﺎﯾد در ﺳﺎﺣﻠش ﺑﺎﺷﻧد ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن:
))ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد((
] أﺑو داود از اﺑن ﻋﺑﺎس[

اﯾن ﺳﮫ ﻧﺳل ﮔواراﺗرﯾن و زﻻل ﺗرﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫ دﯾن اﻧد و ﭘس از آﻧﺎن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وارد اﺳﻼم ﺷد ﮐﮫ در
آن ﻧﺑوده اﺳت.
ﺣدود :
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
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))از اﺟرای ﺣدود ]ﻣﺎدام ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن – ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم -ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت  ،ﺑﮕذرﯾد ،زﯾرا اﮔر ﺑﮫ ﻣن
ﮔزارش ﺷود – ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر -ﺑﺎﯾد اﺟرا ﮔردد((
]ﻧﺳﺎﺋﻲ از ﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﯾب [

اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﻧد و ﺗو او را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺧواھد ﺑود اﻣﺎ اﮔر آن را ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑرﺳﺎﻧﯽ و
ﻗﺎﺿﯽ ﺣد را ﺑر او اﺟرا ﻧﮑﻧد و او را ﺑﺑﺧﺷد ﺧداوﻧد او را ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.
اﮔر اﯾن ﺣد ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑرﺳد ﺑﺎﯾد آن را اﺟرا ﮐﻧد اﻣﺎ اﮔر ﺗو از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯾدی و اﺣﺳﺎس ﮐردی آن
ﺷﺧص ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷده اﺳت و آن را ﭘوﺷﺎﻧدی ﺷﺎﯾد ﺧﯾر در ھﻣﯾن ﺑﺎﺷد .ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺳﯽ را در دوران
ﺧﻼﻓت ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دزدی دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﺧدا ای اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن
اﯾن ﺑﺎر اول اﺳت« ﺑﮫ او ﮔﻔت» :دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎر اول ﮐﺳﯽ را رﺳوا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد« او از
ﺗﻌﺎﻣل ﷲ ﺑﺎ ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑود .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﭘوﺷﺎﻧﻧده اﺳت و ﺑرای ﺑﺎر اول رﺳوا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﺧﺻﯽ ﺻﻧدوق دار ﺑود و ﺷرﮐﺎﯾش ﻧزد او آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺻت وﭘﻧﺞ رﺳﯾد را ﺛﺑت ﻧﮑرده اﺳت و
ھر ﭼﮫ ﻓروﺧﺗﮫ را در ﺟﯾب ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﮔﻔت :اﯾن ﺑﺎر اوﻟم ﺑوده اﺳت .ﻧﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺳوم اﺳت.
اﮔر ﺑﺎر اول ﺑود ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ﻣﮭﻠت ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ داد و ﺗو را در ﺟﺎی ﺧودت ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد اﻣﺎ اﯾن
دزدی ﺳوم اﺳت .آن ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻋﻣر اﺷﺗﺑﺎھﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑود ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ھﺷﺗﻣﯾن ﺑﺎر
دزدی او ﺑوده اﺳت .ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﭘوﺷﺎﻧﻧده اﺳت .اﮔر ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ دﭼﺎر ﺷود و ﺗو او را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯽ
و ﺑر ﻣﻼ ﻧﮑﻧﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟود ﻧدارد اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ ﮔوش ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯾد اﮔر ﺑﺑﺧﺷد ﺧداوﻧد او را ﻧﺧواھد
ﺑﺧﺷﯾد ﭼراﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ دار ﻣﯽ رﺳﯾد و ﻧظﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﻋدل ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ ﻧﺷده اﺳت.
ﺳﻧت ﺗﻣﯾز ﮐردن ﮐﻔش ھﺎ ﺑﯾرون از ﻣﺳﺟد:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در ﺣدﯾث ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
)) در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﭘﯾش از ورودی ﻣﺳﺟد ﮐﻔش ھﺎﯾﺗﺎن را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ((
] اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر از اﺑن ﻋﻣر [

ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن اﮔر ﮔﻠﯽ ﺑﮫ ﮐف ﮐﻔﺷش ﭼﺳﺑﯾده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد آن را ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﺎز ﮐﻧد و ﭼون
وارد ﺷد ﮐﻔش را در آﻧﺟﺎ ﻣرﺗب ﻗرار دھد و ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺧود ﺑﮕﯾرد ..اﯾن ﮐﺎر ﺳﻧت اﺳت.
)) در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﭘﯾش از ورودی ﻣﺳﺟد ﮐﻔش ھﺎﯾﺗﺎن را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ((
] اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر از اﺑن ﻋﻣر [

ﻗﺻﺔ إﺳﻼم طﻠﺣﺔ ﺑن ﻋﺑﯾد ﷲ اﻟﺗَﯾْﻣﻲ :
اﮐﻧون داﺳﺗﺎن طﻠﺣﺔ ﺑن ﻋﺑﯾد ﺗﯾﻣﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﺣﺎب رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻓﻠﮫ ھﺎی ﻗرﯾش در ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺷﺎم ﺑﮫ ﺳﻔر ﭘرداﺧت .وﻗﺗﯽ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﮫ
ﺷﮭر ﺑﺻره رﺳﯾد ﺗﺎﺟران ﺑزرگ ﻗرﯾش ﺑﮫ ﺑﺎزار ﭘر روﻧﻖ آن ﮔﺳﯾل ﺷدﻧد و ﺷروع ﺑﮫ ﺧرﯾد و ﻓروش
ﮐردﻧد و ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ طﻠﺣﮫ ﻧوﺟوان ﺑود –ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﮔﻔﺗﻧد :ﻋﺎﻟم ﺷﯾﺦ اﺳت ﮔرﭼﮫ ﺧردﺳﺎل ﺑﺎﺷد و
ﺟﺎھل ﮐوﭼﮏ اﺳت ﮔرﭼﮫ ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑﺎﺷد -و او ﻣﺎﻧﻧد آﻧﺎن در ﺗﺟﺎرت ﺗﺧﺻص ﻧداﺷت وﻟﯽ از ھوش و
زﯾرﮐﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد وی ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﭘردازد و در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن ﺑﺎ
اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت دﺳت ﯾﺎﺑد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﻠﺣﮫ در ﺑﺎزار ﭘر از ﮔروه ھﺎی ﺗﺎﺟران رﻓت و
آﻣد ﻣﯽ ﮐرد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑراﯾش اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟرﻗﮫ ای در ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ اش ﻣﺣﺳوب ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﯾر
ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر داد و اﮐﻧون ﻣﯽ ﮔذارﯾم طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ داﺳﺗﺎن ﻋﺟﯾب ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔو
ﮐﻧد.
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طﻠﺣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺻره ﺑودﯾم راھﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻧدا ﻣﯽ داد :ای ﮔروه ﺗﺎﺟران ﺑﮫ
اھﺎﻟﯽ اﯾن ﻣوﺳم ﺳﻼم ﺑﻔرﺳﺗﯾد آﯾﺎ ﮐﺳﯽ از اھل ﺣرم در اﯾن ﺟﺎ ھﺳت؟ -ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ اھل ﻣﮑﮫ وﺟود دارد-
و ﻣن ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ او ﺑودم ﺑﮫ ﺳوﯾش دوﯾدم و ﮔﻔﺗم :آری ﻣن اھل ﻣﮑﮫ ام .ﮔﻔت :آﯾﺎ اﺣﻣد در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ
ﻣﺑﻌوث ﺷده اﺳت؟ ﮔﻔﺗم :اﺣﻣد ﮐﯾﺳت؟ ﮔﻔت :ﭘﺳر ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑداﻟﻣطﻠب و ﻣﮑﮫ ﺷﮭر اوﺳت ﮐﮫ در آن
ﻣﺑﻌوث ﻣﯽ ﺷود و او آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت و از ﺳرزﻣﯾن ﺷﻣﺎ ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺳﯾﺎه و ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾر ﻣﯽ رود .ﻣﺑﺎدا ی ﺟوان ﻧزد او ﺑروی .طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :ﺳﺧﻧﺎن او ﺑﮫ دﻟم
ﻧﺷﺳت و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرﮐب ﺧود رﻓﺗم و ﺳوار ﺷدم و ﻗﺎﻓﻠﮫ را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎدم و رﻓﺗم و ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﻓﺗم –او
در ﻣﮑﮫ ﺑود -و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﺳﯾدم ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ام ﮔﻔﺗم :آﯾﺎ ﭘس از ﺳﻔر ﻣﺎ در ﻣﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت؟
ﮔﻔﺗﻧد :آری ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و ادﻋﺎی ﻧﺑوت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺑن اﺑﯽ ﻗﺣﺎﻓﮫ –ﺳﯾدﻧﺎ اﺑوﺑﮑر -ھم از
او ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد .طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :و ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﺑوﺑﮑر ﻣردی ﻣﮭرﺑﺎن و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ﻧرم ﺧو
ﺑود و ﺗﺎﺟری ﺧوش اﺧﻼق وﺷﮑﯾﺑﺎ ﺑود .ﺑﮫ دﻟﯾل اطﻼع او از اﺧﺑﺎر ﻗرﯾش و ﻧﺳب ھﺎﯾش ﺑﺎ او اﻧس
داﺷﺗﯾم و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ او را دوﺳت داﺷﺗﯾم .ﻧزد او رﻓﺗم و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :آﯾﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻋﺑدﷲ ادﻋﺎی ﻧﺑوت ﮐرده و ﺗو ھم از او ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﮔﻔت :آری .و ﺷروع ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐردن اﺧﺑﺎر
او ﺑراﯾم ﻧﻣود .و ﻣرا ﺑﮫ اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﮫ او ﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣود .و ﻣن داﺳﺗﺎن آن راھب را ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم و او
ﺗﻌﺟب ﮐرد و ﮔﻔت :ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم ﻧزد ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺗﺎ داﺳﺗﺎن را ﺑراﯾش ﺗﻌرﯾف
ﮐﻧﯾم و ﭘﺎﺳﺧش را ﺑﺷﻧوی و ﺑﮫ دﯾن ﺧداوﻧد وارد ﺷوی .طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :ﺑﺎ او ﻧزد ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم رﻓﺗﯾم و او اﺳﻼم را ﺑر ﻣن ﻋرﺿﮫ داﺷت و اﻧدﮐﯽ از ﻗرآن را ﺑراﯾم ﺧواﻧد. «...
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗش ﺑﮕوﯾد :ﺑﯾﺎ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ ﺑروﯾم ﮐﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش او ﺧداوﻧد
اﺳت .ﯾﮏ ﺧﯾر از ﺳوی ﺧدا ﺷﺎﻣل ﺣﺎل او ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .درﺧواﺳت را رد ﻧﮑﻧﯾد .اﯾن درﺧواﺳت آن
دوﺳت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﺧواﺳت ﺧداوﻧد اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺿور در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﻋث
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ات در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن دﻋوت ﺗو را از ﭘرﺗﮕﺎه ﺧطرﻧﺎﮐﯽ
در زﻧدﮔﯽ ات ﻧﺟﺎت دھد و از ﻧﺎﺑودی در ﮔﻣراھﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧد و از اﻧدوه ﺑﮫ ﺷﺎدی ﺑﮕرداﻧد. ..
» ...ﭘس ﺧداوﻧد ﺳﯾﻧﮫ ام را ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔﺷود و ﻣن داﺳﺗﺎن راھب را ﺑراﯾش ﺑﺎزﮔو ﻧﻣودم و او ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎد
ﺷد ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ از ﭼﮭره اش ﻣﺷﺧص ﺑود .ﺳﭘس در ﻣﻘﺎﺑل او ﺷﮭﺎدﺗﯾن را ﺑر زﺑﺎن آوردم و ﭼﮭﺎرﻣﯾن
ﻧﻔری ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﺑوﺑﮑر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺷد«.
ﺛﺑﺎت و اﺳﺗﻘﺎﻣت طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ ﺑر دﯾﻧش:
اﺳﻼم ﺟوان ﻗرﯾﺷﯽ ﭼون آذرﺧﺷﯽ ﺑر ﺳر ﺧﺎﻧواده اش ﻓرود آﻣد و از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎدرش از اﺳﻼم
آوردﻧش زﺟر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .او آرزو داﺷت ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺧﻼق ﺧوب و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردش
روزی ﺳرور ﻗوﻣش ﺷود و ﻗوم او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻧزد او رﻓﺗﻧد ﺗﺎ او را از دﯾﻧش ﺑرﮔرداﻧﻧد اﻣﺎ او را ﭼون
ﮐوھﯽ اﺳﺗوار دﯾدﻧد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﻟرزد و اﯾن ﺷﺟﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز را
اﻧﺗﺧﺎب و ﭼون ﮐوھﯽ در آن اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧﯽ. ...
ﻣﺎدرش ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﭘﺳرم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮐﻔر ﻧورزی ھرﮔز ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺧورم و او ﺑﮫ آراﻣﯽ –ﺑﮫ ﺳﯾدﻧﺎ
ﺳﻌد -ﮔﻔت» :ای ﻣﺎدر اﮔر ﺻد ﺟﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دﺳت ﺑدھﯽ ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮐﻔر
ﻧﺧواھم ورزﯾد ﺧواھﯽ ﭼﯾزی ﺑﺧور و ﺧواھﯽ ﻧﺧور« و ﭘس از آن ﻣﺎدرش ﻏذا ﺧورد و وﻗﺗﯽ دﯾد او
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳت ﮐﺎر ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ رﺳﯾد اﻣﺎ اﮔر ﻣﺗزﻟزل ﺑﺎﺷﯽ دﯾﮕر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ او را ﺑﺎز دارﻧد ﺷروع ﺑﮫ آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ی او ﻧﻣودﻧد و ﻣﺳﻌود ﺑن ﺧراش
ﻣﯽ ﮔوﯾد» :وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﻣﺷﻐول ﺳﻌﯽ ﺑودم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣردم زﯾﺎدی را دﯾدم ﮐﮫ ﺟواﻧﯽ را دﺳت
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔردن در ﺟﻠو دارﻧد و ﭘﺷت ﺳرش ھل ھﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او را ھل ﻣﯽ دھﻧد و ﺑر ﺳر او ﻣﯽ زﻧﻧد
و ﭘﺷت ﺳرش زﻧﯽ ﭘﯾر او را دﺷﻧﺎم ﻣﯽ دھد و ﺑر ﺳرش ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷد .ﮔﻔﺗم :اﯾن ﺟوان ﭼﮑﺎر ﮐرده
اﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد :او طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ اﺳت ﮐﮫ از دﯾن ﺧود ﻣﻧﺣرف ﺷده و از ﭘﺳر ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم ﭘﯾروی ﻣﯽ
ﮐﻧد –ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود -ﮔﻔﺗم :اﯾن ﭘﯾر زن ﮐﯾﺳت ﮐﮫ در ﭘس او ﻣﯽ آﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد :او ﺻﻌﺑﮫ ﺑﻧت
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ﺣﺿرﻣﯽ ﻣﺎدر اوﺳت«.
ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺧداوﻧد را ﺑﺷﻧﺎﺳد و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺧواھد ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ را ﻗﺑول ﮐﻧد در
ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺑدی ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﺷﺟﺎﻋت واﻗﻌﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻘﺎﻣت ﮐﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش را ﺑﮫ
ﺧدا و رﺳوﻟش دﻋوت ﻧﻣﺎﯾد و اﮔر آﻧﺎن ﺗو را ﻣﻘﺎوم ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﯽ ﻧﻣوده ای در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ از ﺗو ﭘﯾروی ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺑﺎ ﺗو ھﻣراه ﺧواھﻧد ﺷد.
روزھﺎ ﮔذﺷت و اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺟرﯾﺎن ﺑود و طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ روز ﺑﮫ روز ﭘﺧﺗﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷد و آزﻣﺎﯾش ھﺎ
و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎﯾش در راه ﺧدا و ﭘﯾﺎﻣﺑرش دﺷوارﺗر ﻣﯽ ﮔﺷت و ﻧﯾﮑﯽ او ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن روز ﺑﮫ روز
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
ﻟﻘب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﻠﺣﮫ ﺑدان ﻣﻠﻘب ﺷد و داﺳﺗﺎن آن ھﺎ:
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ او ﻟﻘب ﺷﮭﯾد زﻧده ﻣﯽ دھﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم او را طﻠﺣﺔ اﻟﺧﯾر ،طﻠﺣﺔ
اﻟﺟود ،طﻠﺣﺔ اﻟﻔﯾﺎض ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد و ھر ﮐدام از اﯾن اﻟﻘﺎب داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻧﯾدﻧﯽ دارد.
داﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد زﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ اﺣد وﻗﺗﯽ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد ﺗﻧﮭﺎ دوازده ﻧﻔر از اﻧﺻﺎر
ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و طﻠﺣﮫ از ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺎﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم و ھﻣراھﺎﻧش ﺑر ﮐوه ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﮔروھﯽ از ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ او رﺳﯾدﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد
او را ﺑﮑﺷﻧد و اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود:
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﻧد ﺑﮭﺷت از آن اوﺳت ﯾﺎ در ﺑﮭﺷت ھﻣﻧﺷﯾن ﻣن ﺧواھد
ﺑود((....
]ﻣﺳﻠم از اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك [

طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :ﻣن ای رﺳول ﺧدا ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود» :ﻧﮫ ﺳر ﺟﺎﯾت ﺑﺎﯾﺳت«.
ﻣردی از اﻧﺻﺎر ﮔﻔت :ﻣن ای رﺳول ﺧدا -ﻓرﻣود :آری ﺗو«-و آن اﻧﺻﺎری آن ﻗدر ﺟﻧﮕﯾد ﺗﺎ ﺷﮭﯾد ﺷد
و ﺳﭘس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﺎ ھﻣراھﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺗﻧد و ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن رﺳﯾدﻧد...
ﻓرﻣود " :آﯾﺎ ﻣردی از اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت؟ طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :ﻣن ای رﺳول ﺧدا ،اﯾﺷﺎن ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم ﻓرﻣود» :ﻧﮫ ﺗو ﺳر ﺟﺎﯾت ﺑﺎﯾﺳت« .ﻣردی از اﻧﺻﺎر ﮔﻔﺗم :ﻣن ای رﺳول ﺧدا ،ﻓرﻣود :آری
ﺗو« ﺳﭘس آن اﻧﺻﺎری آن ﻗدر ﺟﻧﮕﯾد ﺗﺎ ﺷﮭﯾد ﺷد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن
اداﻣﮫ داد و ﺑﺎز ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ اﯾﺷﺎن رﺳﯾدﻧد و ھﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ را ﺗﮑرار ﻓرﻣود و طﻠﺣﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣن ای
رﺳول ﺧدا و اﻣﺎ اﯾﺷﺎن او را ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻧﺻﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕد و ﺗﺎ آﻧﮑﮫ
ھﻣﮕﯽ ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد و ﺗﻧﮭﺎ طﻠﺣﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺎﻧد و ﻣﺷرﮐﺎن ﺑﮫ آﻧﺎن رﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ طﻠﺣﮫ ﻓرﻣود» :اﮐﻧون
ﺑﺎ ھم« "
] ﻣﺳﻠم از اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك[

ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾﺷﺎن او را از ھﻣﮫ ﺷﺟﺎع ﺗر دﯾده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن او را ﺑرای دﺷوارﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت
اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣوده اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻧدان ھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑود و
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷده و ﻟﺑش ﻧﯾز ﻣﺟروح ﮔﺷﺗﮫ ﺑود و ﻗﺎدر ﺑﮫ راه رﻓﺗن ﻧﺑود و طﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ آﻧﺎن را دور ﻣﯽ ﻧﻣود ﺳﭘس ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷت و اﯾﺷﺎن را اﻧدﮐﯽ از ﮐوه ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑرد و ﺳﭘس اﯾﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﮔذاﺷت و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺷرﮐﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد و اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
اﻧﺟﺎم داد و آﻧﺎن را از اﯾﺷﺎن دور ﻧﻣود .اﺑوﺑﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ﻣن و اﺑوﻋﺑﯾده ﺑن ﺟراح از رﺳول ﷲ
دور ﺑودﯾم و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن رﺳﯾدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﻓرﻣود» :ﻣرا رھﺎ ﮐﻧﯾد و ﺑروﯾد ﻧزد دوﺳﺗﺗﺎن«
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ﺳﯾدﻧﺎ طﻠﺣﮫ -ﺧون داﺷت از طﻠﺣﮫ ﻣﯽ رﻓت و ھﻔﺗﺎد و اﻧدی زﺧم ﺷﻣﺷﯾر ﯾﺎ ﻧﯾزه ﯾﺎ ﺗﯾر در وی اﯾﺟﺎدﺷده ﺑود و ﮐف دﺳﺗش ﺑرﯾده ﺷده ﺑود و در ﭼﺎﻟﮫ ای اﻓﺗﺎده ﺑود و از ھوش رﻓﺗﮫ ﺑود-او ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه
ﺟﻧﮕﯾد-و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﭘس از آن ﮔﻔت» :ھر ﮐس دوﺳت دارد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﻧﮕرد ﮐﮫ
روی زﻣﯾن راه ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻣرده اﺳت ﺑﮫ طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ ﺑﻧﮕرد«.
و اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻖ ھر ﮔﺎه از اﺣد ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟﻧﮓ از آن طﻠﺣﮫ اﺳت« اﯾن
داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ طﻠﺣﮫ در آن ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﺷﮭﯾد زﻧده ﺷد.
اﻣﺎ ﻟﻘب طﻠﺣﮫ اﻟﺧﯾر و طﻠﺣﮫ اﻟﺟود ﺻد و ﯾﮏ داﺳﺗﺎن دارد .از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮑﮫ طﻠﺣﮫ ﺗﺎﺟر ﺑود و اﻣوال
ﻓراواﻧﯽ داﺷت وﺛروﺗﻣﻧد ﺑود و روزی اﻣواﻟﯽ از ﺣﺿرﻣوت ﺑﮫ ﻣﯾزان ھﻔﺗﺻد ھزار درھم ﺑﮫ او رﺳﯾد
و او آن ﺷب ﺗرﺳﺎن وﺑﯽ ﺗﺎب و اﻧدوھﮕﯾن ﺑود .ھﻣﺳرش ام ﮐﻠﺛوم دﺧﺗر اﺑوﺑﮑر ﻧزد او رﻓت وﮔﻔت :ای
اﺑوﻣﺣﻣد ﺗو را ﭼﮫ ﺷده ﮔوﯾﺎ از ﻣن ﻧﺎﺧﺷﻧودی؟ ﮔﻔت :ﻧﮫ ،ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣﺳر ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗو ھﺳﺗﯽ.
وﻟﯽ از ھﻧﮕﺎم ﺷب دارم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﺎ ﺧودم ﮔﻔﺗم :ﯾﮏ ﻣرد وﻗﺗﯽ اﯾن اﻣوال را در ﺧﺎﻧﮫ دارد و ﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﺧواﺑد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﭼﮫ ﮔﻣﺎﻧﯽ دارد؟ ﮔﻔت :ﺗو ﮐﺟﺎ و ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻗوﻣت و دوﺳﺗﺎﻧت ﮐﺟﺎ؟
وﻗﺗﯽ ﺻﺑﺢ ﺷد آن را ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﮐن .ﮔﻔت :ﺧداوﻧد ﺑر ﺗو رﺣم ﮐﻧد ﺗو ﻣوﻓﻖ و دﺧﺗر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
ﻣوﻓﻖ ھﺳﺗﯽ.
اﻣﺎ اﮐﻧون در اﯾن روزھﺎ اﮔر ﺷوھر ﺑﺧواھد ﻣﺎﻟﯽ را ﺻدﻗﮫ ﺑدھد ھﻣﺳرش دﻧﯾﺎ را ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧد
وﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺎ ﻓرزﻧدان ﺗو اﯾم و از ھر ﮐس ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎل ﺳزاوارﺗرﯾم .ﻣردم
ﺧداﯾﯽ دارﻧد. ...
ھﻣﺳرش ﮔﻔت :ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﮑن .او ﮔﻔت :ﺗو دﺧﺗر ﻣوﻓﻖ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣوﻓﻖ ھﺳﺗﯽ .و وﻗﺗﯽ
ﺻﺑﺢ ﺷد اﻣوال را در ھﻣﯾﺎن ھﺎ و ﮐﯾﺳﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐرد و ﻣﯾﺎن ﺑﯾﻧواﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن و اﻧﺻﺎر ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود .و
رواﯾت ﺷده ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣردی ﻧزد طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ آﻣد و از وی ﯾﺎری ﺧواﺳت و ﭘﯾوﻧد ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺧود
را ﺑﺎ او ﺑﯾﺎن ﻧﻣود .طﻠﺣﮫ ﮔﻔت :اﯾن ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی را ﭘﯾش از اﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ام – وﺗﺎزﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت-
اﻣﺎ ﻣن زﻣﯾﻧﯽ دارم ﮐﮫ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﺳﯾﺻد ھزار درھم ﺑراﯾش ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ از
ﺗو ﺑﺎﺷد و اﮔر ھم ﺧواﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم آن را ﺑﮫ ﺳﯾﺻد ھزار درھم ﺑﮫ ﺗو ﺑﻔروﺷم و ﭘوﻟش را ﺑﮫ ﺗو ﺑدھم؟
ﻣرد ﮔﻔت :اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﭘوﻟش را ﻣﯽ ﺧواھم .و طﻠﺣﮫ ﭘول آن زﻣﯾن را ﺑﮫ او داد.
ﮔوارای طﻠﺣﮫ ﺑﺎد اﯾن ﺧﯾر وﻧﯾﮑﯽ و اﯾن ﻟﻘﺑﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ او داده اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم اﻟﮕو ﺑود .ﯾﮏ دﺷت ﮔوﺳﻔﻧد داﺷت و ﻣردی از رھﺑران ﻗﺑﺎﯾل ﺑر اﯾﺷﺎن
ﮔذﺷت و ﮔﻔت» :ای ﻣﺣﻣد اﯾن ﮔوﺳﻔﻧدان از آن ﮐﯾﺳت؟ ﺑﮫ او ﮔﻔت» :از ﺗو اﺳت« ،ﮔﻔت :ﻣرا ﻣﺳﺧره
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟« ﻓرﻣود» :از آن ﺗوﺳت« .ﮔﻔت» :ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺗو رﺳول ﺧداﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﻣﯽ
ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از ﻓﻘر ﻧدارد« .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣود:
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))ﻣن ﺑراي ﺷﻣﺎ ،ﺑرﺻﺣت ﺳﮫ ﭼﯾز ﻗﺳم ﻣﻲﺧورم و درﺑﺎره آن ،ﺑراﯾﺗﺎن ﺳﺧن ﻣﻲﮔوﯾم ،آﻧﮭﺎ را ﺣﻔظ
ﻛﻧﯾد :ھرﮔز ﭘرداﺧت ﺻدﻗﮫ ﻣوﺟب ﻛﺎھش وﻛﺎﺳﺗﻲ ﻣﺎل ﻧﻣﻲﺷود((
] ﺗرﻣذی از اﺑو ﻛﺑﺷﮫ اﻧﻣﺎری [

ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت و ﺑﺧﺷﻧده و آﻧﺎن ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد اﺧﻼﻗﺷﺎن اﯾن ﺑود و ﺷﺟﺎﻋﺗﺷﺎن ﻣﺛﺎل
زدﻧﯽ اﺳت و اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾدﻧد و اﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾدار ﺑودﻧد و ﻣﺣﺑﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود.
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