ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔرﻗﮫ  -درس  : 19آداب ﻛﺳب وﮐﺎر – اﺧﻼق و رﻓﺗﺎر ﺑﺎزار.
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم .ﺑﺎرﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ را ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎﻋﻠﻣﯽ را 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.
آداب ﮐﺳب وﮐﺎر:
 1ـ ﺗﺎﺟر ﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎرت ﺧود را ﺑﺎ ﻧﯾت ﭘﺎک آﻏﺎز ﮐﻧد:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ در درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺑﻧدھﺎی آداب ﮐﺳب وﮐﺎر از اﻣﺎم اﺑوﺣﺎﻣد ﻏزاﻟﯽ ﺑﯾﺎن
ﻧﻣودﯾم و اﺷﺎره ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﺟر ﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎرت ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﻧﯾت ﭘﺎک آﻏﺎز ﮐﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ ی ا ﯾن ﻧﯾت ھﺎ
ﺧودداری از دﺳت دراز ﻧﻣودن ﺟﻠوی ﻣردم و اطﻼع از اﻣوال آﻧﺎن اﺳت .ھم ﭼﻧﯾن ﻗﺻد ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را داﺷﺗن از اﯾن ﻧﯾت ھﺎ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺻد اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف وﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر داﺷﺗن واﯾﺟﺎد
ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﮑو وﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردم و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧداوﻧد در ﺣﯾن ﺗﺟﺎرت از اﯾن ﻣوارد اﺳت .اﮔر اﯾن اﻣور را
اﻧﺟﺎم دھد در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺗﺟﺎرت ﺑﺧﺷﯽ از اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ او ﻣﯽ ﮔردد.
 2ـ ﺑﺎﯾد در ﭘﯾﺷﮫ وﺗﺟﺎرت ﺧود ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓروض ﮐﻔﺎﯾﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :
ﺑﻧد دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﮫ وﺗﺟﺎرت ﺧود ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓروض ﮐﻔﺎﯾﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ زﯾرا
اﮔر ﭘﯾﺷﮫ ھﺎ وﺗﺟﺎرت ھﺎ رھﺎ ﺷود اﻣور ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﮐﺳﺎد و اﮐﺛر ﻣردم از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد.
 3ـ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎزار دﻧﯾﺎ او را از ﺑﺎزار آﺧرت ﺑﺎز دارد:
ﺑﻧد ﺳوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزار دﻧﯾﺎ او را از ﺑﺎزار آﺧرت ﺑﺎز ﻧدارد .اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﮔر ﮐﺎر
ﮐﺳﯽ روﻧﻖ ﻓراواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺳرش ﺷﻠوغ ﺑوده وﻓروﺷﮕﺎھﺎش در ﻣﮑﺎن ﻣﮭم وﺷﻠوﻏﯽ ﺑﺎﺷد
وﺳرﮔرﻣﯽ او ﺑﮫ ﺧرﯾد وﻓروش ﯾﺎ ﮐﺳب درآﻣدھﺎی دﻧﯾوی ﺑﺧواھد او را از ﮐﺳب درآﻣدھﺎی اﺧروی
ﺑﺎز دارد در اﯾن ﺻورت در دام ﺷﯾطﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت.
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ]زﻧﮭﺎر[ اﻣوال ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺷﻣﺎ را از ﯾﺎد ﺧدا ﻏﺎﻓل ﻧﮕرداﻧد و
ھر ﻛس ﭼﻧﯾن ﻛﻧد آﻧﺎن ﺧود زﯾﺎﻧﻛﺎراﻧﻧد ﴾
] ﺳوره ﻣﻧﺎﻓﻘون [9 :

ﭘس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎزار دﻧﯾﺎ او را از ﺑﺎزار آﺧرت ﺑﺎز دارد .آﺧرت ﺑﺎزاری دارد و دﻧﯾﺎ ﻧﯾز ﺑﺎزاری دارد.
ﺑﺎزار آﺧرت ﻣﺳﺟدھﺎ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﺑﺎزار ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و داﻧش اﻧﺳﺎن رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﻋﻘﯾده اش ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻘرب ﺑﮫ ﷲ ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﻣﻧﺎن
ﻣﺷﻐول ﻧﺷدن ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی دﻧﯾﺎ و ﺑﺎز ﻧﻣﺎﻧدن از ﺑﺎزارھﺎی آﺧرت اﺳت .ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
1

آداب ﻛﺴﺐ وﮐﺎر – اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار.

﴿ ﻣرداﻧﯽ ﴾
] ﺳوره ﻧور[ 37 :

واژه ی رﺟﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣرد ]درﻣﻘﺎﺑل زن[ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﮭﻠوان وﻗﮭرﻣﺎن اﺳت .ﺳﮫ ﺗن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﻣن در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﯾﮏ ﻣرد ھﺳﺗم وﻟﯽ در ﻏﯾر اﯾن ﻣوارد ﻣن ﯾﮑﯽ از ﻣردم ھﺳﺗم» :ھر ﺣدﯾﺛﯽ از
ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺷﻧﯾدم ﯾﻘﯾن ﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺣﻘﯽ از ﺳوی ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ھر ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﺧواﻧدم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﻣرا از آن ﺑﺎز ﻧداﺷت و و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھر ﺟﻧﺎزه ای ﮐﮫ رﻓﺗم ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗم ھﯾﭻ ﺳﺧﻧﯽ از وی ﻧﮕﻔﺗم«.
ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﻣرداﻧﻰ ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﺟﺎرت و ﻧﮫ داد و ﺳﺗدى آﻧﺎن را از ﯾﺎد ﺧدا و ﺑرﭘﺎ داﺷﺗن ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﻧﻣﻰ
دارد ﴾
] ﺳوره ﻧور[ 37 :

آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﺳرﮔرم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺟﺎرت از ﺧود وﻗﺗﯽ دارد و ﻋﺑﺎدت ﻧﯾز وﻗت ﺧﺎص ﺧودش را
داراﺳت .ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺷب اﻧﺟﺎم ﺷود ﺧداوﻧد آن را در روز ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در
روز اﻧﺟﺎم ﺷود ﺧداوﻧد آن را در ﺷب ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد...
﴿ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺧدا رﺧﺻت داده ﻛﮫ ]ﻗدر و ﻣﻧزﻟت[ آﻧﮭﺎ رﻓﻌت ﯾﺎﺑد و ﻧﺎﻣش در آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺷود ﴾
] ﺳوره ﻧور[ 36 :

اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد اوﻗﺎت ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ اش را ﺑرای آﺧرت ﻗرار دھد:
اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣرد ﺑﺎﯾد اﺑﺗدای روز ﺧود ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار را ﺑرای آﺧرت ﺧود ﻗرار
دھد ..اﯾن اوﻗﺎت اول ﺻﺑﺢ ﺑرای آﺧرت اﺳت ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻋﺎدت داده و دﻋﺎھﺎ واذﮐﺎر
را ﻣرﺗب ﺑﺧواﻧد .ﺣﺿرت ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺟران ﻣﯽ ﮔﻔت» :اول روزﺗﺎن را ﺑرای آﺧرت و
ﭘس از آن را ﺑرای دﻧﯾﺎﯾﺗﺎن ﻗرار دھﯾد«.
ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ آﻏﺎز وﭘﺎﯾﺎن روزﺷﺎن را ﺑرای آﺧرت ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد وﻣﯾﺎﻧﮫ ی اﯾن دو زﻣﺎن را ﺑرای دﻧﯾﺎ
ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد .در رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن وﻗﺗﯽ ﻧﺎﻣﮫ ی اﻋﻣﺎل ﺑﻧده را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرﻧد و در اﺑﺗدا و
اﻧﺗﮭﺎی آن ﻧﺎم وﯾﺎد ﷲ وﺟود دارد ﺧداوﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﯾﺎن اﯾن دو وﻗت را ﺑراﯾش ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .در ﻣﯾﺎن آﻏﺎز
وﭘﺎﯾﺎن روزی ﮐﮫ ﯾﺎد ﷲ ﺑﺎﺷد ﺧداوﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﯾﺎن اﯾن دو وﻗت را ﺑرای آن ﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺧﺷد» . ...ای
ﻓرزﻧد آدم در ادای دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز در اول روز ﺗﻧﺑﻠﯽ ﻧﮑن؛ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم روزت را ﮐﻔﺎﯾت ﮐﻧم «.ﺗو در
ﺗﻣﺎم طول روز در ذﻣﮫ وﭘﻧﺎه ﷲ ھﺳﺗﯽ .ﺗو زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ی ﷲ ﻗرار داری و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزھﺎﯾت را ﺑﺎ
ﻧﺎم وﯾﺎد ﺧدا آﻏﺎز ﮐﻧﯽ او ﺗو را ﺗوﻓﯾﻖ ﺧواھد داد.
از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ وﻗﺗﯽ ﺻدای اذان ظﮭر وﻋﺻر را ﺷﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری ﻣﺷﻐول ﻧﺷود و ﻣﺣل ﮐﺎرش
را رھﺎ ﮐﻧد وھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮕذارد؛ ﭼراﮐﮫ اﮔر ﻓﺿﯾﻠت ﺗﮑﺑﯾر اوﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم را از دﺳت دھد ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ و ﺑﺎ
آﻧﭼﮫ در آن اﺳت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﺟﺑران ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭼﮭل ﺳﺎل ﺗﮑﺑﯾر اوﻟﯽ را در
ﻣﺳﺟد ﺑﺎ اﻣﺎم از دﺳت ﻧداده اﺳت:
﴿ ﻣرداﻧﻰ ﻛﮫ ﻧﮫ ﺗﺟﺎرت و ﻧﮫ داد و ﺳﺗدى آﻧﺎن را از ﯾﺎد ﺧدا و ﺑرﭘﺎ داﺷﺗن ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﻧﻣﻰ
دارد ﴾
] ﺳوره ﻧور[ 37 :

ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ در ھﻧﮕﺎم اذان ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و ﺑﺎزارھﺎ را ﺑرای ﮐودﮐﺎن و اھل ذﻣﮫ رھﺎ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز ﺑﺎزار ﺧﺎﻟﯽ ﺑود و ھﯾﭻ ﮐس در ﻣﻐﺎزه ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﺑود و در ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎزھﺎ ﺑرای
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ﺣﻔﺎظت از ﻣﻐﺎزه ھﺎﯾﺷﺎن ﻧﮕﮭﺑﺎن ﮐراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﻧﺎن در ﺷﻐل ھﺎی آھﻧﮕری ،ﻟﺑﺎس دوزی ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﭼون ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭼﮑش ﺧود را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و اﮔر ﻣوذن اذان ﻣﯽ ﮔﻔت وی آن را ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣﯽ
آورد و ﻧﻣﯽ ﮐوﺑﯾد و اﮔر ﺳوزن را در ﻟﺑﺎس ﻓرو ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﻣؤذن اذان ﻣﯽ داد آن را ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ
آوردﻧد .ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑودﻧد .اﯾن ھﺎ از ﺑﺎب ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻧﯾﺎ از
آﺧرت ﺑﺎز ﻣﺎﻧد.
 4ـ ﺑﺎﯾد در ﺑﺎزار ﻣﺷﻐول ذﮐر ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد:
ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻣورد :اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣورد ﺑﺳﻧده ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﺎزار ﺑﮫ ذﮐر ﷲ ﻣﺷﻐول ﺷود .اﮔر
اﻧﺳﺎن در ﺑﺎزار در ﻣﻐﺎزه اش ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺧداوﻧد را ذﮐر ﮐﻧد و آﯾﮫ
ای را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎﻣوزد ﯾﺎ ﺣدﯾﺛﯽ را ﺑراﯾش ﺑﯾﺎﻣوزد و ﯾﺎ ﻧﻌﻣﺗﯽ از ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧد را ﺑراﯾش ﺑﯾﺎن
ﮐﻧد .ﺑﮕوﯾد :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ .اﮔر داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻧﯾده ﮐﮫ از آن ﭘﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮕوﯾد :ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ  .ﭘس
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧوﯾش اﺳت ﺑﺎﯾد ﻣﺷﻐول ذﮐر وﯾﺎد ﷲ ﺑﺎﺷد؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ھﻣﺎن ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺑر ﻧﻣﺎزﺷﺎن ﭘﺎﯾدارى ﻣﻰ ﻛﻧﻧد ﴾
] ﺳوره ﻣﻌﺎرج[ 23 :

ﭼطور ﺑر ﻧﻣﺎزش ﭘﺎﯾداری ﮐﻧد؟ ﭘﻧﺞ وﻗت ﻧﻣﺎز وﺟود دارد .ﻣﻘﺻود اﯾن آﯾﮫ آن اﺳت ﮐﮫ در طول روز
دل ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﷲ ﺑﺎﺷد ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣوﻣن ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﻣﺷﻐول ﺧواھد ﺑود.
ﯾﺎد ﺧداوﻧد ﺑطور ﮐﻠﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﻧوع ﭘرﺳﺗش اﺳت:
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب :واژه ی ﯾﺎد ﷲ ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدت اﺳت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ را ذﮐر ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐرده اﺳت .اﮔر آﯾﮫ ای از آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ را ﺑﺧواﻧد
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﺑوده اﺳت .اﮔر ﯾﮏ ﺣﮑم ﻓﻘﮭﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮔوﯾﺎ ﷲ را ذﮐر ﻧﻣوده اﺳت و اﮔر از
ﻧظم دﻗﯾﻖ آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ﺑﮕوﯾد در ﺣﻘﯾﻘت ذﮐر ﷲ ﻧﻣوده اﺳت و اﮔر اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف ﮐﻧد ﮔوﯾﺎ ﯾﺎد ﷲ
ﮐرده اﺳت و اﮔر از ﻣﻧﮑری ﺑﺎز دارد ﺑﺎز ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﺑوده اﺳت و اﮔر داﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﻧد آﻣوز را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﻣﺛل
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد وذﮐر ﷲ ﻣﺷﻐول ﺑوده اﺳت و اﮔر ﻧﻌﻣﺗﯽ از ﻧﻌﻣت ھﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت
ذﮐر وﯾﺎد ﷲ را ﻧﻣوده اﺳت .اﮔر ﺑﮕوﯾد :اﻟﺣﻣد دارد ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرد اﯾن ذﮐر وﯾﺎد ﷲ اﺳت .اﮔر
ﺑﮕوﯾد :ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣرا در ﻓﻼن ﮐﺎرھﺎ ﺗوﻓﯾﻖ داد اﯾن ذﮐر ﷲ اﺳت...
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ﺧدا را ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ﯾﺎدى ﺑﺳﯾﺎر ﴾
] ﺳوره اﺣزاب [41 :

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﷲ را ﺑﮑﻧد از ﻧﻔﺎق ﺑﮫ دور اﺳت:
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻏﺎﻓﻼن ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﺑﺎﺷد ﭼون ﺟﮭﺎدﮔری در ﻣﯾﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮕﺎن وﭼون زﻧده در ﻣﯾﺎن
ﻣردﮔﺎن اﺳت ((
] إﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن از اﺑن ﻣﺳﻌود[

ﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺟراﻧﯽ را در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط درﺑﺎره ی ﭘﯾﺷﮫ وﮐﺎرﺷﺎن وﻣﻧﺎﻓﻊ ،و درﺑﺎره ی ﻗﯾﻣت ھﺎ
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﻓﻼﻧﯽ ﺳود ﮐرد واﺟﻧﺎس ﻓﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾد وﻓﻼﻧﯽ زﯾﺎن دﯾد وﻓﻼﻧﯽ ﻟﻘﻣﮫ ای
ﺑزرگ ﺗر از دھﺎﻧش ﺑرداﺷت ،ﻓﻼﻧﯽ از زﯾر ﺑﺎر ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧزد ﻓﻼﻧﯽ آﻣدﻧد،
ﻓﻼﻧﯽ ﻓروﺷﮕﺎھش را ﺗﺣوﯾل داد ،و ﻓﻼﻧﯽ ﻓروﺷﮕﺎھﯽ ﺧرﯾده اﺳت .اﯾن ﺳﺧن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﺗﺎﺟران
اﺳت .اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻓﻼﻧﯽ ﺷوھر ﮐرد ،ﻓﻼﻧﯽ طﻼق داده ﺷده ﻓﻼﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺧرﯾد ،ﺷوھر ﻓﻼﻧﯽ
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طﻼﻗش داد ،ﻓﻼﻧﯽ دادﮔﺎھﯽ اﺳت .ﻓﻼﻧﯽ ﻓرزﻧد ﻣرده ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورده اﺳت .اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن زﻧﺎن
اﺳت .اﻣﺎ از ﻧظر ﻣوﻣن اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﯾﮭوده ﮔوﯾﯽ اﺳت.
))ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداوﻧد ﺑزرگ ارزشھﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ و ﺷرﯾﻔﺗرﯾن آﻧﮭﺎ را دوﺳت دارد ،و از اﺧﻼق زﺷت
و ﭘﺳت روی ﮔردان اﺳت((.
] طﺑراﻧﯽ از ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﯽ[

ﺗﻣﺎم ﺳﺧﻧﺎن ﻓرزﻧدان اﻧﺳﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اوﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳود او ﺑﮫ ﺟز ﯾﺎد ﺧدا وﻣﺣﺑت او .اﻧﺳﺎن ﺳﺎﮐت
وﺧﺎﻣوش در اﻣﺎن اﺳت وﻟﯽ ﮔوﯾﻧده ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود وﮔﺎھﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﭘس در اﯾن
زﺑﺎن دروازه ی ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻋﻣل ﻧﯾﮏ و ﺻﺎﻟﺢ و ﮔﻧﺎه وﺟود دارد.
﴿ آﯾﺎ ﻧدﯾدى ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل زده ﺳﺧﻧﻰ ﭘﺎك ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻧد درﺧﺗﻰ ﭘﺎك اﺳت ﻛﮫ رﯾﺷﮫ اش اﺳﺗوار و ﺷﺎﺧﮫ
اش در آﺳﻣﺎن اﺳت* ﻣﯾوه اش را ھر دم ﺑﮫ اذن ﭘروردﮔﺎرش ﻣﻰ دھد و ﺧدا ﻣﺛﺎل ھﺎ را ﺑراى ﻣردم
ﻣﻰ زﻧد ﺷﺎﯾد ﻛﮫ آﻧﺎن ﭘﻧد ﮔﯾرﻧد ﴾
] ﺳوره اﺑراھﯾم [25-24 :

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﯾﮫ ای را ﺑرای ﺑرادری ،دوﺳﺗﯽ ،ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ای ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ روﯾش ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ھر
ﻣﺎه ،دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد از ﺑزرﮔﯽ ھﺎی ﺧدا و آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﺑراﯾش ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .از
ﺻﺣﺎﺑﮫ و از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑراﯾش ﺑﮕوﯾﯾد .و ﭘس از آن اﺷﺗﯾﺎق در او اﯾﺟﺎد ﺷده و
ﻣﯽ ﭘرﺳد :ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روی؟ اﺳﺗﺎد ﺧود را ﺑراﯾم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐن .ﻣرا ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺑر .او را ﺑﺎ
ﺧود ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺑرﯾد .ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر طول ﻧﺧواھد ﮐﺷﯾد ﮐﮫ از ﻣوﻣﻧﺎن راﺳﺗﯾن ﻧﯾﮑوﮐﺎر
ﺷود.ھﻣﺎن ﺷﺧص ﺑﺎ زﻧﯽ ﻣوﻣن ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧد وﺻﺎﺣب ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﮔردد .در ھداﯾت
ﺑرادران وﺧواھران وھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﺳﮭﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ او ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد و ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن
روز ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺗﯾﺟﮫ اش را ﺑﮫ ﺗو ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮔروھﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ھداﯾت ﺷده اﻧد .روز
ﻗﯾﺎﻣت آﻧﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ی ﯾﮏ اﻣت ﺧواھﻧد ﺑود.
﴿ آﯾﺎ ﻧدﯾدى ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺛل زده ﺳﺧﻧﻰ ﭘﺎك ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻧد درﺧﺗﻰ ﭘﺎك اﺳت ﻛﮫ رﯾﺷﮫ اش اﺳﺗوار و ﺷﺎﺧﮫ
اش در آﺳﻣﺎن اﺳت ﴾
] ﺳوره اﺑراھﯾم [24 :

ﻣﻌﻧﺎی ﺛﺎﺑت ﺑودن رﯾﺷﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺗوار اﺳت ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎطل .ﺑر اﺳﺎس
واﻗﻌﯾت ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﮫ ﺑر ﺗوھﻣﺎت وﺧﯾﺎﻻت و ﺑر اﺳﺎس اﺻوﻟﯽ ﺛﺎﺑت اﺳﺗوار اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺋوری ھﺎی
ﻣﺗﻐﯾر .از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎطل ﻧﺎﺑودی و ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
﴿ آرى ﺑﺎطل ھﻣواره ﻧﺎﺑودﺷدﻧﻰ اﺳت ﴾
] ﺳوره اﺳراء [81 :

از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺣﻖ ﺛﺑوت آن اﺳت .ﺣﻖ ﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ از ﺑﯾن ﻣﯽ رود .ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻧد اﺑر آﺳﻣﺎن
در ﺣﺎل ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت .و ﻋو ﻋو ﺳﮕﺎن آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ اﺑرھﺎ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد
ﮐﺎرﺷﺎن ﭼون ﭘﺎرس ﺳﮕﺎن اﺳت درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺑر اﺑر اﺳت و در اوج ﺑﻠﻧدی ﻗرار دارد و در ﺣﺎل
ﺣرﮐت وﮔﺳﺗرش وﭘﯾﺷرﻓت اﺳت ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺳﺗد؛ زﯾرا ﺣﻖ ،ﷲ اﺳت و او ﺑﯽ
ﺷﮏ ﺣﻖ آﺷﮑﺎر اﺳت.
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ﻓواﯾد ذﮐر ﺧداوﻧد در ﺑﺎزار:
ﺷﺧﺻﯽ ،ﺷﺧص دﯾﮕری را در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز دﯾد و ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ ،آﯾﺎ از آن
دﺳت ﺑردار ﻧﯾﺳﺗﯽ؟ آﯾﺎ ﻣطﻣﺋﻧﯽ و ﯾﻘﯾن داری ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود دارد؟ اﯾن ﻧﻣﺎزﮔزار ﯾﮏ ﻋﺎﺑد اﺳت و
ﻋﺎرف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧش را ﺑدھد .ﺑﮫ او ﮔﻔت :از ﺗو ﺑﮫ ﺧدا ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم .وی ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔر
ﺧداﯾﯽ وﺟود دارد ﻣن او را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ طﻠﺑم .اﮔر وﺟود داﺷت ﭘس وﺟودش اﺛﺑﺎت ﺧواھد ﺷد.
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ آن ﺷﺧص ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ اش را از دﺳت داد .ﺧداوﻧد وﺟودش را ﺑرای آن ﺷﺧص اﺛﺑﺎت
ﻧﻣود و ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ او داد .ﻣوﻣن ﯾﻘﯾن ﮐﺎﻣل دارد وھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.ﻣﺛﺎل دو ﮔروه ,ﻣﺎﻧﻧد
ﮐور وﮐر و ﺷﻧوا وﺑﯾﻧﺎ اﺳت .آﯾﺎ ﺑراﺑرﻧد؟ ﮐور وﮐر ،ﺷﻧوا وﺑﯾﻧﺎ ،ﻣوﻣن ﺷﻧوا وﺑﯾﻧﺎ اﺳت وﮐﺎﻓر ﮐور
وﮐر اﺳت:
)) ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻏﺎﻓﻼن ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﺑﺎﺷد ﭼون درﺧﺗﯽ ﺳرﺳﺑز در ﻣﯾﺎن ﮔﯾﺎھﺎن ﺧﺷﮑﯾده اﺳت ((
]اﺑو ﻧﻌﯾم در اﻟﺣﻠﯾﺔ وﺑﯾﮭﻘﻲ در اﻟﺷﻌب از ﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر رواﯾت ﮐرده اﻧد[

ﺧس وﺧﺎﺷﺎک ودرﺧﺗﺎن ﺧﺷﮑﯾده و درﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرﺳﺑز وﺳﺎﯾﮫ دار اﺳت .ﺑﺎ طراوت اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ از
روی ﺻداﻗت ﺑﺎ ﻣوﻣﻧﯽ ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺳرﺷﺎر از زﻧدﮔﯽ و وﻓﺎداری و اﺧﻼص
واﻧرژی اﺳت .ﺳرﺷﺎر از ﻣﺣﺑت ﷲ اﺳت .آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم دھد .آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧﯾرﺧواھﯽ وﺧدﻣت ﻣردم ﺑﭘردازد .او در دل ﺧود اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی دارد ﺣﺗﯽ اﮔر در دﺳﺗﺎﻧش ﻓﻘط
ﭼﻧد درھم ﺑﺎﺷد از ﺗﻣﺎم ﻣردم ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺛروت و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی دروﻧﯽ اﺳت .او
ﺗوﮐل دارد .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ )رح( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :اﮔر آﺳﻣﺎن از ﻣس ﺑود و زﻣﯾن از ﺳرب و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم
ﻣردم ﺷﮭر را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗم ھﯾﭻ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردم؛ زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎر روزی دھﻧده و ﻗﺎدر
وﻣﺗﻌﺎل اﺳت« .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
ﺷرﯾﮏ ﻟﮫُ ،ﻟﮫُ
اﻟﻣﻠﮏ وﻟﮫُ اﻟﺣﻣ ُد ﯾﺣﯾﯽ
))»ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وار ِد ﺑﺎزار ﺷود و ﺑﮕوﯾد » :ﻻ إﻟﮫ إﻻﱠ ﷲُ وﺣدهُ ﻻ
َ
ُ
ﻗدﯾر«
اﻟﺧﯾر وھو
ﺣﯽ ﻻ ﯾﻣوتُ ﺑﯾد ِه
وﯾﻣﯾتُ
ﻋﻠﯽ ﮐ ِ ّل ﺷﯽءٍ
َ
ٌ
ُ
َ
وھو ﱞ
آن اوﺳت ،ھر ﺳﺗﺎﯾش
ھﯾﭻ ﻣﻌﺑو ِد ﺑﮫ ﺣﻘّﯽ ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت ،ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و ﺷرﯾﮑﯽ ﻧدارد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ِ
ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﻣﺧﺻوص اوﺳت ،زﻧده ﻣﯽﮔرداﻧد و ﻣﯽﻣﯾراﻧد و او زﻧده اﺳت و ﻧﻣﯽﻣﯾرد ،ﺧﯾر و ﻧﯾﮑﯽ ﻓﻘط
ﺑﮫ دﺳت اوﺳت و او ﺑر ھر ﮐﺎری ﺗواﻧﺎﺳت«
ﺧدا ﺑرای او ھزار ھزار ﻧﯾﮑﯽ و ﺣﺳﻧﮫ ﻣﯽﻧوﯾﺳد و ھزار ھزار ﮔﻧﺎه را از او ﭘﺎک ﻣﯽﮔرداﻧد و درﺟﺎت
او را ھزار ھزار درﺟﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑرد((
] ﺗرﻣذی از ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب [

ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﯾﻌﻧﯽ رازﻗﯽ ﺟز ﷲ وﺟود ﻧدارد .ﻧﺑﺎﯾد ﺳوﮔﻧد دروغ ﺑﺧورﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻘﻠب ﮐﻧﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﺧﯾﺎﻧت
ﮐﻧﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﻋﯾﺑﯽ را ﺑﭘوﺷﯾد .ﺑﺎﯾد ﺧﯾرﺧواه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﯾد .ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ .ھﯾﭻ رازﻗﯽ ﺟز ﷲ وﺟود
ﻧدارد.
ﺣﺳن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ذاﮐری ﮐﮫ در ﺑﺎزار ذﮐر ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد روز ﻗﯾﺎﻣت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺣﺷور
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧوری ﭼون ﻧور ﻣﺎه دارد و ﺑرھﺎﻧﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧورﺷﯾد و ھر ﮐس در ﺑﺎزار از ﺧداوﻧد
طﻠب آﻣرزش واﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺑﺎزارﯾﺎن ﺧداوﻧد او را ﻣﯽ آﻣرزد«
اﮔر ﻓروﺷﮕﺎھش در ﻣﮑﺎن ﺷﻠوﻏﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺳﯾﺎر ﻣورد ﻣﻐﻔرت ﺧواھد ﺑود .ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ
ھرﮔﺎه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷد ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن از ﮐﻔر وﻓﺳﺎد و آﻧﭼﮫ در ﺑﺎزار اﺳت ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽ
ﺑرم ،ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن از ﺳوﮔﻧد دروغ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرم«
اﮔر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺧدا ﺑﮕوﯾد اﯾن ﮐﺎﻻ درﺟﮫ ﯾﮏ اﺳت و از آن ﺳود ﻓراوان ﺧواھﯾد ﺑرد وﺗﺑﻠﯾﻎ
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دروﻏﯾن ﮐﻧد و ﺷﺧﺻﯽ آن را ﺑﺧرد و آن ﮐﺎﻻ ﻓروش ﻧرود و در اﻧﺑﺎرش ﺑﻣﺎﻧد وﮐﺳﯽ ﻧﺧرد در اﯾن
ﻣوﻗﻊ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ و ﺗﺟﺎرﺗﻰ ﻛﮫ از ﻛﺳﺎدش ﺑﯾم دارﯾد﴾
] ﺳوره ﺗوﺑﮫ[ 24 :

ﭘس ﺳﺧت ﺗرﯾن ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ﺗﺎﺟر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ اﻧﺑﺎر ﺧود وارد ﺷود وﭼﺷﻣش ﺑﮫ
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﯾﻔﺗد ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﻣﺎﻧده وﮐﺳﯽ از وی ﻧﺧرﯾده اﺳت...
﴿ و ﺗﺟﺎرﺗﻰ ﻛﮫ از ﻛﺳﺎدش ﺑﯾم دارﯾد﴾
] ﺳوره ﺗوﺑﮫ[ 24 :

ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﮐﺎﻻھﺎی ﭘرﻓروش ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣوﻣن اﺳت و او را از ﺧرﯾد ﮐﺎﻻھﺎی ﮐم
ﻓروش دور ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﺟﺎ در ﺑﯾﻧﺷﺎن ھﯾﭻ زرﻧﮕﯽ و ﺑﺎھوﺷﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺗﺎﺟری را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ
ﭼﮭل ﺳﺎل ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در آن زﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ورﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن از ﺳوﮔﻧد دروغ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی زﯾﺎن
ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗو ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرم«
ﺗﺟﺎرت ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ ﺑرای ﮔذران زﻧدﮔﯽ ﺑوده اﺳت ﻧﮫ ﺑرای ﻟذت ﺑردن از دﻧﯾﺎ:
ﻣﯽ ﮔوﯾد :روزی ﻧزد ﺟﻧﯾد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑودﯾم .ﺻﺣﺑت از ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد و
ﺧود را ﺷﺑﯾﮫ ﺻوﻓﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ادای ﺣﻖ ﻧﺷﺳﺗن ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار داﺧل
ﻣﯾﺷود ﻋﯾب ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﺑﻧﺷﯾﻧد ﻣﺣﺑت ﺧدا در دل دارد و آﻧﮑﮫ وارد
ﺑﺎزار ﺷود ﻣﺣﺑت دﻧﯾﺎ در دل دارد ...ﺟﻧﯾد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ اﯾن را ﺷﻧﯾد و ﮔﻔت :ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺳﯾﺎری از
ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺟد روﻧد و ﮔوش ﺑرﺧﯽ از اﻓراد را ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﻧد و در ﺟﺎی ﺧود در
ﺑﺎزار ﺑﮕذارﻧد و ﻣن ﻣردی را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ روزاﻧﮫ اذﮐﺎرش اﻧدازه ی ﺳﯾﺻد رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
او دارای اذﮐﺎر واﺣوال و وﺟد و ﺣﺎﻻت ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا دارد .ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار وارد
ﻣﯾﺷود ﻧﺑﺎﯾد او را دوﺳت دار دﻧﯾﺎ داﻧﺳت ﺑﺧﺻوص اﮔر اﯾن ﻧﯾت ھﺎی ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ را در دل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺳﯽ دراز ﻧﮑﻧد ،و ﺧﺎﻧواده اش را ﺳﯾر ﮐﻧد ،و ﭼﺷم ﺑﮫ اﻣوال ﻣردم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
اﻣوال ﺧود را ﺻرف دﯾن ﻧﻣﺎﯾد و در ﺑﺎزار ﺑﮫ ذﮐر ﷲ ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﻧﯾﮑﯽ وﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣردم رﻓﺗﺎر
ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﻌروف اﻣر و از ﻣﻧﮑرات ﻧﮭﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧد .اﯾن ﻧﯾت ھﺎی ھﺷت ﮔﺎﻧﮫ اﮔر
در دل ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷود ﻣورد اﮐرام ﺧواھد ﺑود وﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎﺑدان
وﻧﻣﺎزﮔزارن ھم ﭘﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرد .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
)) ﺗﺎﺟر راﺳﺗﮕوی اﻣﺎﻧت دار ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ،ﺻدﯾﻘﺎن و ﺷﮭدا ﺣﺷر ﻣﯽ ﺷود((
]دارﻣﯽ از اﺑوﺳﻌﯾد [

ﻣن اﯾن ﺳﺧن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم :ﺗﺎﺟری ﮐﮫ ﻓﻘط از ﺧدا ﻣﯽ ﺗرﺳد و ﺑﻐﯾر از او از ﮐﺳﯽ ﻧﺗرﺳد .او
ﮐﺎﻻﯾﯽ دارد و آن را ﺑﮫ ده ﻟﯾره ﺧرﯾده اﺳت و دو ﻟﯾر ﺳود ﻧﻣوده و اﮐﻧون دوازده ﻟﯾره در اﺧﺗﯾﺎر دارد.
ﮐﺳﯽ ﻧزد او ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارد و اﮔر از وی ﭘﻧﺟﺎه ﻟﯾر ھم ﺑﺧواھد وی ﻣﯽ ﭘردازد .اﻣﺎ ﺑﮫ
او ﻣﯽ ﮔوﯾد :دوازده ﻟﯾره .اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺧداوﻧد اﯾن ﺗﺎﺟر را ﻧﮕران ﯾﺎ ﻏﻣﮕﯾن ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﮑﺎن ﻧدارد
ﺧداوﻧد او را از ﭼﯾزی ﺑﺗرﺳﺎﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧزد او آﯾد و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎﺷد و وی ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد وﻗﯾﻣت
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮕوﯾد در روز ﺑﻌد ﺑﺎﯾد ﭘس دھد .ﻓرداﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﻧزد او ﻣﯽ آﯾد و او را ﺑﮫ ﻟرزه ﻣﯽ
اﻧدازد وﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد .طﺑﻌﺎ از ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯾده و ﺧداوﻧد ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ او از ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﺗرﺳد .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ از ﺧدا ﺑﺗرﺳد ھﻣﮫ ﭼﯾز از او ﻣﯽ ﺗرﺳد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﻧﺗرﺳد ﺧداوﻧد او را از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ
ﺗرﺳﺎﻧد.
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ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﻣن ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯽ ﺗرﺳم اﯾن ﭼﮫ زﻧدﮔﯽ ای اﺳت؟ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧزد ھﻣﺳﺎﯾﮫ ی ﻣن ﻣﯽ
آﯾﻧد و ﻣن ﻣﯽ ﺗرﺳم .ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻣن ﮐﺎری ﻧﮑرده ام وھﻣﮫ ی ﮐﺎﻻھﺎﯾم از آن ﺧودم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ او
ﮔﻔﺗم :ﺣﺳﺎب ھﺎ ھﻣﮫ در ﻧزد ﺧداوﻧد ﮔﺷوده اﺳت .ﺧداوﻧد ﺣﺳﺎب وﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ وﻣﻐﺎزه را ﺑﺎ ھم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد .آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ات ﮐﺳﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود؟ وی ﺧﺎﻣوش ﺷد .در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ دارد و در
ﻣﻐﺎزه ﺣﺳﺎﺑﯽ دﯾﮕر دارد .ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺎﻟم دارد و ﻗﯾﻣت آن ﻧﯾز ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت و طﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧدارھﺎﺳت اﻣﺎ
ﺧداوﻧد ﺣﺳﺎب ﺧﺎﻧﮫ ات را ھم دارد .ﭘس اﮔر ﺧطﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧداری و اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺧطﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭘس
ﻧﺗرس...
﴿ اﮔر ﺳﭘﺎس ﺑدارﯾد و اﯾﻣﺎن آورﯾد ﺧدا ﻣﻰ ﺧواھد ﺑﺎ ﻋذاب ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻛﻧد ﴾
] ﺳوره ﻧﺳﺎء [147 :

اﮔر او درﺑﺎره ی ﻣردم از ﺧدا ﺑﺗرﺳد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑراﯾش ﻧﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑﮫ اﯾن ﺳﺧن ﮔوش دھﯾد :ﻣوﻣن وﻗﺗﯽ
ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧد و آن را ﺟدی ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮔز ،اﯾن ھرﮔز ﺑرای ﻧﻔﯽ در
آﯾﻧده اﺳت .اداﺗﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه طﻠﺑﯽ اﺳت...
﴿ و ﺧداوﻧد ھرﮔز ﺑر ]زﯾﺎن[ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑراى ﻛﺎﻓران راه ]ﺗﺳﻠطﻰ[ ﻗرار ﻧداده اﺳت ﴾
] ﺳوره ﻧﺳﺎء[ 141 :

اﯾن ﻓرﻣوده ی ﷲ اﺳت .آﻓرﯾﻧﻧده ی ﺟﮭﺎن .ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎش وﺑﺑﯾن .ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎش وﺧدا را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑﯾن .اﮔر
ﺧدا ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎرای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗو دارد؟ اﻣﺎ اﮔر ﺧدا ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗو ﺑﺎﺷد ﭘس ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﺗو را از او رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷد؟! ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎ ﺗو ﻧﺧواھد ﺑود .ﺗو را از ﭘﺳت ﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺧواھد ﺗرﺳﺎﻧد.
اﻣﺎ اﮔر ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯽ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ﺗو ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد.
ﺗﺟﺎرت ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود .ﺑرای ﮔذران زﻧدﮔﯽ و ﻧﮫ ﺑرای ﻟذت دﻧﯾﺎ ،ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﺧواھد ﺗﺎ از آن ﺑرای آﺧرت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﭘس ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﷲ او را ﺧوار ﺳﺎزد؟ او
دﻧﯾﺎ را ﺧواﺳﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎ آن آﺧرﺗش را آﺑﺎد ﺳﺎزد.
 5ـ ﻧﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار وﺗﺟﺎرت دل ﺑﺑﻧدد:
ﺑﻧد ﭘﻧﺟم :در ﺑﺎره ی ﺗوﺟﮫ ﺗﺎﺟر ﺑﮫ دﯾﻧش در ﺑﺎزار اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾﻔﺗﮫ ی ﺗﺟﺎرت وﺑﺎزار ﺑﺎﺷد.
ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﻧﻔر وارد ﺷوﻧده ﺑﮫ ﺑﺎزار و آﺧرﯾن ﻧﻔر ﺧﺎرج ﺷوﻧده از آن ﻧﺑﺎﺷد .و اﮐﻧون از ﻧﻌﻣت ھﺎی
اﻟﮭﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری وﺟود دارد .اﻣﺎ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزار
ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و دوازده ﺷب ﻧﯾز ﮔﺷوده ﺑود و زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑودﻧد .زﻧﺎن ﺣﻘوﻗﯽ دارﻧد .ﮐﺳﯽ
ﻧﺑﺎﯾد آن ﺣﻘوق را زﯾر ﭘﺎ ﺑﮕذارد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻧﻔر وارد ﺷوﻧده و آﺧرﯾن ﻧﻔر ﺧﺎرج ﺷوﻧده از ﺑﺎزار
اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎﭘﺳﻧد اﺳت .از ﺣﺿرت ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺎص رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ
ﮔﻔت» :اوﻟﯾن وارد ﺷوﻧد و آﺧرﯾن ﺧﺎرج ﺷوﻧده از ﺑﺎزار ﻧﺑﺎﺷﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در آن ﺗﺧم ﻣﯽ ﮔذارد
و ﺟوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻧﻔر در ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار و آﺧرﯾن ﻧﻔر در ھﻧﮕﺎم ﺧروج اﺳت .ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آﺗﺷﺑﺎن ﺧود ﻣﯽ
ﮔوﯾد :ﺳﭘﺎه ﺧودت را ﺑﯾﺎور و ﻧزد ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑرو و دروغ ھﺎ و ﺳوﮔﻧدھﺎی دروغ و ﻣﮑر وﻧﯾرﻧﮓ
وﺧﯾﺎﻧت را ﺑراﯾﺷﺎن زﯾﻧت ﺑده و ﺑﺎ اوﻟﯾن وارد ﺷوﻧده وآﺧرﯾن ﺧﺎرج ﺷوﻧده از ﺑﺎزار ﺑﺎش .رواﯾت ﺷده
ﮐﮫ :
ﺑدﺗرﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﺎزارھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑدﺗرﯾن ﺑﺎزارﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻧﻔر وارد ﺷوﻧده ﺑﮫ ﺑﺎزار و
آﺧرﯾن ﻧﻔر ﺧﺎرج ﺷوﻧده از آن ھﺳﺗﻧد.
 6ـ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘرھﯾز از ﺣرام ﺑﺳﻧده ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﺑﮭﺎت ﻧﯾز دوری ﻧﻣﺎﯾد:
ﺑﻧد ﺷﺷم :ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘرھﯾز از ﺣرام ﺑﺳﻧده ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﺑﮭﺎت ﻧﯾز دوری ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎ ﺣرام دارﯾم
وﺷﺑﮭﺎت دارﯾم .اﮔر اﻧﺳﺎن از ﺣرام دوری ﮐﻧد ﺧوب اﺳت .اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز دﯾﮕر ھم وﺟود دارد و آن
دوری ﮐردن از ﺷﮏ ھﺎ وﺷﺑﮭﺎت اﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﺗواھﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐرد .ﺑرادراﻧم ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺗواﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
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ﻓروش دﯾن را ھم ﻋﯾب ﻧداﻧد .ﻓﻼﻧﯽ وﻓﻼﻧﯽ ﺗو از آﻧﺎن ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ؟ ﻧﮫ ،ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽ داﻧم .ﺑﮫ ﻗول
ﻣﻌروف :اﻧﺳﺎن ﻣوﻣن ﻓﺗواھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﺎح داﻧﺳﺗن ﺑرﺧﯽ از ﻧواھﯽ ﺑراﯾش ﻧﻘل ﺷده را ﺑﺎور
ﻧدارد وﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ از ﻣن درﺑﺎره ی ﭼﯾزی ﻣﯽ ﭘرﺳد ﻣﯽ ﮔوﯾم :در ﭘﯽ ﻓﺗوا ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﺗﻘوا؟ ﻓﺗوا وﺟود دارد ،ﺑرای ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﻓﺗواﯾﯽ داده ﺷده اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﻟﯾره طﻼ ﮔم ﮐرده
اﺳت .ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺧداﯾﺎ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﯾﺧﯽ آن را ﻧﯾﺎﺑد .ﭘرﺳﯾدﻧد :ﭼرا؟ ﮔﻔت :ﭼراﮐﮫ
ﻓﺗواﯾﯽ ﺧواھد داد وآن را از آن ﺧود ﺧواھد ﮐرد .ﭘس ﻓﺗوا زﯾﺎد اﺳت اﻣﺎ ﺗﻘوا اﻧدک اﺳت ودﺷوار ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﺑرای ارﺗﮑﺎب ﮐدام ﮔﻧﺎه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓﺗوا ﻣﯽ ﮔردی؟ اﻣﺎ اﮔر ﻗﺻد ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و رﺿﺎﯾت
وﺧﺷﻧودی او را داری از ﻗﻠب ﺧودت ﻓﺗوا ﺑﮕﯾر اﮔر ھﻣﮫ ﻣردم ﺑر ﺧﻼف اﺣﺳﺎس درون ﻗﻠب ﺗو ﻓﺗوا
دھﻧد ،ﺗو ﺑﮫ آن ﻓﺗوا اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻛن.
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺟﻧﺳﯽ را ﻗﺳطﯽ ﺑدھد وﻗﯾﻣﺗش را زﯾﺎد ﮐﻧد اﺷﮑﺎل ﻧدارد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم:
ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻗﯾﻣت را دﯾرﺗر ﺑﮕﯾرﯾم و ﺳودی ھم ﺣﺎﺻل ﻧﮑﻧﯾم؟ ﮔﻔﺗم :وﻗﺗﯽ
ﭼﯾزی را ﺑرای ﻣدت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻓروﺷﯾد ﻗرض ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ھر ﻗرﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺳود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد رﺑﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﺑﺎ دو ﻗﯾﻣت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود وﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دو ﻗﯾﻣت ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم دھد ﺑﺎﯾد ﻗﯾﻣت ارزان ﺗر را ﺑرﮔزﯾﻧد و ﯾﺎ رﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﮔﻔت :ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘد ﯾﺎ
ﻗﺳط ﻧﻔروﺷد .ﻓﻘط اﮔر ﻗﺳطﯽ ﺑﻔروﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻗﺳط وﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﺗری ﺑﻔروﺷد .ﻣن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :دو
ﻣﻐﺎزه را ﺗﺻور ﮐن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد و وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ را ﺑﻔروﺷﻧد .ﮐﺎﻻ ﯾﮑﯽ اﺳت .اوﻟﯽ ﻧﻘد ﻣﯽ
ﻓروﺷد و دوﻣﯽ ﻗﺳطﯽ ﻣﯽ ﻓروﺷد .ﺑر اﺳﺎس ﮔﻣﺎن اﯾن ﺷﺧص اﯾن ﮐﺎر ﺷرﻋﯽ اﺳت .او ﻓﻘط ﻗﺳطﯽ
ﻣﯽ ﻓروﺷد .ﯾﺧﺟﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗش ھزار و دوﯾﺳت اﺳت را ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾط ﺷش ﻣﺎھﮫ ﻣﯽ ﻓروﺷد و ھر ﻣﺎه
دوﯾﺳت ﻟﯾره ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻐﺎزه ی دوم ھﻣﺎن ﯾﺧﭼﺎل را ﺑﮫ ھزار ﻟﯾره ﻧﻘد ﻣﯽ ﻓروﺷد .ﺑراﺳﺎس ﺗوﺟﯾﮫ اﯾن
ﺷﺧص ھر دو ﺣﺎﻟت ﺷرﻋﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﮔﻔﺗم:
ﺷﺧﺻﯽ ﻧزد ﻓروﺷﻧده ی ﻗﺳطﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺧﭼﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧرد او در دﻓﺗرش ﻗرض ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺑراﯾش ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ھر ﻣﺎه دوﯾﺳت ﻟﯾره ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ رود و ھزار ﻟﯾره
ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺑﺎ ﺳود دوﯾﺳت ﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ی دوم ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻧﻘد ﻣﯽ ﻓروﺷد و اﯾن ﯾﺧﭼﺎل
را ﻣﯽ ﺧرد آﯾﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺗن ﻓرﻗﯽ وﺟود دارد؟ ھرﮔز ،ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺗن ﻧﯾﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
دوﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺗﮫ و ھزار ﻟﯾره ﺑﺎ ﺳود ﮔرﻓﺗﮫ و آن را ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت و در
ﺑﺎﻧﮏ دوﯾﺳت ﻟﯾره در ھر ﻣﺎه ﺑراﯾش ﺛﺑت ﺷده اﺳت و اوﻟﯽ ﺳود اﻓزاﯾﺷﯽ را ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب
ﻓروﺷﮕﺎه داده اﺳت .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕوﯾد :ﻓﺗواﯾﯽ در اﯾن ﺑﺎره وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﻓﻘط ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﻣن از ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺑزرگ وداﻧﺎ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻓﺗوا داده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ دﻟﯾل او ﺑر اﯾن ﻓﺗوا ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺎﯾد
دﻟﯾل آن را داﻧﺳت؛ ﭼراﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻓراﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد دﻟﯾل آن را ﻧﯾز ﺑداﻧد .ھر
ﻗرﺿﯽ ﮐﮫ ﺳود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد رﺑﺎ اﺳت.
))ھر ﮐس دو ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم داد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗرﯾن ﻗﯾﻣت را ﺑﮕﯾرد ،ﯾﺎ )اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد(
رﺑﺎﺳت((
]ﺗرﻣذی از اﺑوھرﯾر َه[

اﻣﺎم ﻏزاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘرھﯾز از ﺣرام ﺑﺳﻧده ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﺑﮭﺎت و ﺷﮑوک ﻧﯾز دوری
ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﻓﺗواھﺎ وﻧﻘل ﻗول ھﺎ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑﻧد.
ھر ﮐس ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد:
ﺑﺎری ﺷﺧﺻﯽ ﻓﺗواﯾﯽ ﺑراﯾم آورد وﮔﻔت :اﯾن ھم ﻓﺗواﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑزرگ وﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎم
اﺳت .و از ﺣﺎﺷﯾﮫ ی اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣواﻟش را در ﮐﺷوری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮕذارد
و ﺳود آن را ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ وی ﮔﻔﺗم :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎل ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﮐﻔر ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻗوی ﮐﻧد
و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻧﺎﺗوان ﮔرداﻧد آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب او ﻧﺧواھد رﺳﯾد؟ اﯾن ﻋﺎﺑدﯾن در
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ﺣﺎﺷﯾﮫ ی ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻣوال ﮐﻔﺎر را ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣﻧظورش زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑوده اﺳت ﻧﮫ آﻧﮑﮫ
اﻣواﻟﺗﺎن را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑدﯾد و ﺳود ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺳﺎﻟﮫ از اﯾن ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺳت .ﻓﺗوی درﺳت اﺳت اﻣﺎ ﺷراﯾط
ﺧﺎﺻﯽ دارد و در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﺟراﺳت .در ﺣﺎﻟت ﺟﻧﮓ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﺗوا ﻋﻣل ﺷود ﻧﮫ در ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ﺑرﻗرار اﺳت .اﮐﻧون دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎ در ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد وﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ھر ﮐﺷوری در
ﮐﺷور دﯾﮕر وﺟود دارد ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺟﻧﮕﯽ ﮐﺟﺎ ﺧواھد ﺑود؟ ھم ﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎل اﻣوال ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﮐﺷور
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺷور ﮐﻔر ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧواھد ﺷد و ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ آﻧﺎن را ﮐﺎھش ﺧواھد داد ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ھر ﻓﺗواﯾﯽ ﺟﺎﯾﯽ وﺷروطﯽ دارد .ﻣن ﻓﺗوا را ﺗﮑذﯾب ﻧﻣﯽ ﮐﻧم اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم :اﯾن ﻓﺗواﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗو ﮔرﻓﺗﮫ
ای ﺷراﯾط و زﻣﺎن وﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﭘس اﮔر ﻓﻘط دﻧﺑﺎل ﻓﺗوا ھﺳﺗﯾد ﻓﺗواھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد اﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﻓﺗوا را ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑﮕﯾرﯾد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
))اﮔر ھﻣﮫ ﻣردم ﺑر ﺧﻼف اﺣﺳﺎس درون ﻗﻠب ﺗو ﻓﺗوا دھﻧد ،ﺗو ﺑﮫ آن ﻓﺗوا اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻛن((
]اﺣﻣد از واﺑﺻﮫ ﺑن ﻣﻌﺑد[

ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ رﻓﺗﮫ و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ازدواج ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻣدت ﺷش ﺳﺎل
ازدواج ﻣوﻗت اﻧﺟﺎم داده ﺗﺎ درﺳش ﺗﻣﺎم ﺷود و دو ﺳﺎل ﭘﯾش طﻼﻗش داده اﺳت .ﮔﻔﺗم :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن را
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ﮔﻔت :در ﻓﻼن ﻣذھب ....و ﻧﺎم ﮐﺗﺎب را ھم ﮔﻔت ...ﮔﻔﺗم :ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ و ﭼﮕوﻧﮫ آن ]ﻣﮭر[ را ﻣﻰ ﺳﺗﺎﻧﯾد ﺑﺎ آﻧﻛﮫ از ﯾﻛدﯾﮕر ﻛﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و آﻧﺎن از ﺷﻣﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﻰ اﺳﺗوار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﴾
] ﺳوره ﻧﺳﺎء [ 21 :

ﻣﺣﮑم ﺗرﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﭘﯾﻣﺎن زﻧﺎﺷوﯾﯽ اﺳت .ﮐدام ﯾﮏ از ﺷﻣﺎ دوﺳت دارﯾد دﺧﺗرش را ﺑرای ﻣدت ﻣﻌﯾﻧﯽ
ﺑﮫ ازدواج ﺷﺧﺻﯽ در ﺑﯾﺎورﯾد؟ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدد ﺣﺗﯽ اﮔر در ﮐﺗﺎﺑﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎی اﺋﻣﮫ ی
ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﻣذھب ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺟواز داده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻣﮭم ﺗﻘواﺳت ﻧﮫ ﻓﺗوا .ﻓﺗوا ﺷراﯾط
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧود را دارد .ﻧوﺷﺗﮫ ای ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺟﮭول اﺳت؛ ﭼراﮐﮫ
در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﯾﺦ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن اﻗواﻟﯽ را ﻧﺳﺑت داده اﻧد ﮐﮫ ﻧﺎدرﺳت اﺳت و او آن را ﻧﮕﻔﺗﮫ
اﺳت .و اﻣﺎم ﺷﻌراﻧﯽ ﭘﯾش از او آن را ﺗﮑذﯾب ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺧﻼف ﻗرآن اﺳت .او ﻋﺎرف ﺑﺎ
ﺑوده اﺳت و ﺳﻠطﺎن اﻟﻌﺎرﻓﯾن و آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت؟ اﯾن داﻧﺷﻣﻧد ﻧزد
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻣﮑﮫ رﻓت .وارد ﺧﺎﻧﮫ اش ﺷد و ﻧﺳﺧﮫ ای ﺧطﯽ را از ﻓﺗوﺣﺎت را ﺑراﯾم آورد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط
ﺧود ﺷﯾﺦ ﻣﺣﯽ اﻟدﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود وﮐﺗﺎب را ﺑﺎز ﮐرد وﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣود ﭼﯾزی ﻧﺎﻣﻌﻘول در آن ﻧدﯾد و ﭘﯽ
ﺑرد ﮐﮫ دﺳﯾﺳﮫ ای در ﮐﺎر اﺳت وﺟﻌﻠﯽ ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده 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 ﺗوطﺋﮫ ﮐردﻧد و ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺑو
ﺣﻧﯾﻔﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده اﻧد .ﮔﻔت :و ﺑﮫ ﻣن ﻧﯾز ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧﺳﺑت داده اﻧد ﮐﮫ در ﻣﺻر ﭘﺧش ﺷده
اﺳت و ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﻣن اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻣن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و از آن ﺑﯾزارم .اﯾن ﻣﺗن ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر از ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑزرگ ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﺗو رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧداﺷت و ﺑﺎ ﮐﻣﺎﻻت
ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﻧﯾز ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑود .ﻣﺳﺎﻟﮫ آﺳﺎن اﺳت .اﻣﺎ آﺳﺎن ﺗر از آن ﺟﻌل وﻧﺳﺑت دادن ﺑﮫ ﻋﻠﻣﺎ اﺳت.
ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭوری وﺟود دارد و در دو ﺧط از آن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣرا ﺟﻠب ﻧﻣود .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﮐﻼم را ﺑﮫ او ﻧﺳﺑت داده از ھﻣﺎن ازل ﺑدﺑﺧت آﻓرﯾده ﺷده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﯾن ﻋﯾن ﻋدل اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ھر طور ﺑﺧواھد در ﻣﻠﮏ ﺧوﯾش ﺗﺻرف ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﺳﯽ از او درﺑﺎره ی اﻓﻌﺎﻟش ﻧﻣﯽ ﭘرﺳد.
ﮔﻔﺗم :اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﯾﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﭘدر دارد و ﻧﮫ ﺑرادر وﻧﮫ ﺧواھر و ﻧﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
دﯾﮕر ،ازدواج ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ او ﺳﺗم زﯾﺎدی روا دارد و ﺑﮫ او ﻏذا ﻧدھد و ﺑرای ﺧدﻣت ﻣردم ﺑﮫ ﮐﺎرش
ﮔﯾرد و او را ﺧوار ﺳﺎزد و ﺑزﻧد آﯾﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :اﯾن ﻋﯾن ﻋداﻟت و ﻧﯾﮑوﮐﺎری اﺳت وﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﺷوھرش را ﻣواﺧذه ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗو را ﻣؤاﺧذه ﮐﻧد ظﻠم وﺳﺗم ﻋداﻟت
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ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود؟ ﺧﯾر ،ﺑدون ﺗردﯾد اﯾن ﺳطرھﺎ ﺑﮫ آن ﻋﺎﻟم ﺑزرگ ﻧﺳﺑت داده ﺷده و ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم در راه ﻣﯽ رﻓت .دری را ﻣﺷﺎھده ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺑﺎز اﺳت .ﺑﮫ آن درب
ﻧﮕﺎه ﻧﻣود .زﻧﯽ زﯾﺑﺎ را دﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺷﺳﺗﺷوی ﺧوﯾش ﺑود .ﺷﯾﻔﺗﮫ ی او ﺷد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ،
آن زن او را دﯾد و ﺑﮫ ﺷوھرش ﺧواھد ﮔﻔت .آﯾﮫ ای ﻧﺎزل ﺷد و ﺷوھرش را دﺳﺗور ﺑﮫ طﻼق زن داد
ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻧد .اﮔر اﯾن را در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺑﯾﻧم ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب را ﻣﺗﮭم
ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم :اﯾن ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ و اﻧﺗﺳﺎب ﺟﻌﻠﯽ اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑران واﻻﺗر از اﯾن ﺑوده اﻧد وﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗر از اﯾن ﺣد ﺑوده اﻧد.
ﺑﮫ ﺳﯾدﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺑر رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﻠﻘﯾس ﭘﺎھﺎﯾﯽ ﭼون ﭘﺎھﺎی اﻻغ دارد و ﭘﺎھﺎﯾش را ﻣوھﺎی
ﻓراواﻧﯽ ﭘوﺷﯾده اﺳت و او ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ی ﻋﺷﻖ ﻓراوان ﺑراﯾش ﻗﺻری ﺷﯾﺷﮫ ای و ﺑﺎﺷﮑوه ﺳﺎﺧت و زﯾر
آن آب روان ﻧﻣود.
﴿ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد وارد ﻛﺎخ ]ﭘﺎدﺷﺎھﻰ[ ﺷو و ﭼون آن را دﯾد ﺣوض آﺑﯽ ﭘﻧداﺷت و ﺳﺎﻗﮭﺎﯾش را
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻛرد ﴾
] ﺳوره ﻧﻣل[ 44 :

اﯾن ﺗﻔﺳﯾر اﺳت؟! ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺧواھد ﭼﻧﯾن ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺧﯾر ،ھداﯾت ﺗﻧﮭﺎ از دو راه ﻣﻣﮑن
اﺳت :ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ ﻓﮑر ﺳﺎﻟم و ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ .اﯾن ﺷﺎھزاده اﺳت و او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن او
در ﻣﯽ آﯾد؟ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد او ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد و ﮐوﭼﮏ ﺷﻣﺎرد .ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺧت او زﯾرﮐﯽ او را اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ از او ﺳﺋوال ﻣﯽ ﮐﻧد :آﯾﺎ ﺗﺧت ﺗو اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت؟ او ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎھوش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯽ دھد .ﻣﯽ ﮔوﯾد:ھﻣﺎﻧﻧد ﺧودش اﺳت .اﮔر ﺧودش ﻣﯽ ﺑود ﻣﯽ ﮔﻔت :آن ﺧودش اﺳت.
واﮔر ﻧﻣﯽ ﺑود ﻣﯽ ﮔﻔت :ﮔوﯾﯽ ﺧودش اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش ﻧﯾﺳت .ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾﻠﯽ دﻗﯾﻖ اﺳت .دو ﺷرط
وﺟود دارد :اوﻟﯾن ﺷرط اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻔﮑر ﺑﺎﺷد و او اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﻣﻧد وﻣﺗﻔﮑر اﺳت.
ﻓروﺗﻧﯽ وﺧﺷوع او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .او ﺷﺎھزاده و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت .ھر دو ھﻣﺗﺎ ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ وارد
ﮐﺎخ ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد آب در ﮐف راھرو ﺟرﯾﺎن دارد ﭘﺎﭼﮫ ھﺎﯾش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﻧﮫ اﯾن ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻠﻧد و ﺻﺎف از ﺟﻧس ﺷﯾﺷﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺷﺧص ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ
ﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﻏذاﯾﯽ ﺑﺧورد و ﺑﺷﻘﺎب روی ﻟﺑﺎﺳش واژﮔون ﻣﯽ ﺷود ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺷرﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﯾدﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت آن زن را ﻣطﯾﻊ وﻓرﻣﺎﻧﺑردار ﺧود ﮐﻧد و ﻣﯾﺎن ﺧود و او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﻧدازد .در
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﭘﺎھﺎی او ﻣو دارد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺧﯾر ،اﯾن ﮐﺎر ﺳزاوار
ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﯾﺳت .ﺑر ﻓرض ھم ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺑﯾﻧد ﭘﺎھﺎﯾش ﻣوھﺎﯾﯽ ﭼون ﻣوی اﻻغ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ،آن
ﻣﻠﮑﮫ اﯾن طور ﻧﺑود و ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی ﯾﮏ ﻣﻠﮑﮫ ﻧﯾﺳت.
ﺑرای ھر ﮐدام ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯽ زﻧم :ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن دﻣﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ وارد ﺷد .ﮐﺗﺎﺑﯽ
در ﺑﺎره ی دﻣﺷﻖ دﯾد .آن را ورق زد و ﺧوﺷش آﻣد و ﺧرﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣد ﺗﺎ درﺑﺎره ی ﺳﺎﮐﻧﺎن دﻣﺷﻖ،
ﺗواﺑﻊ آن ،درﺑﺎره ی ﻏوطﮫ و ﺑردی و ﻓﻌﺎﻟﯾت اھﺎﻟﯽ آن و درﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺧواﻧد .ﭼطور اﺳت اﯾن
ﺷﮭر از ﻧظر آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﮐﺎخ ھﺎ و ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎ و آداب رﺳوم اھﺎﻟﯽ اش ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺷﮭر اﺳت .آداب
و رﺳوم آن ھﻣﮫ درﺳت اﺳت .از ﺗواﺑﻊ ﺷﺎم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در آﺧر ﮐﺗﺎب دو ﻋﺑﺎرت را ﺧواﻧد:
دﻣﺷﻖ ﻣﺷرف ﺑر درﯾﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫ در ﺷﻣﺎل ﺑﯾروت واﻗﻊ ﺷده اﺳت .او ﺧود دﻣﺷﻘﯽ اﺳت و در ﺷﺎم
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد اﯾن را ﺑﭘذﯾرد؟ اﯾن ﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻣﮭم اﺳت .ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﺷرف ﺑر درﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ اﯾن طور ﻧﯾﺳت .اﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻗوی ﺗر از ﮐﺗﺎب
اﺳت .آری واﻗﻊ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺗر از ﮐﺗﺎب اﺳت .ﺳوار ﺑر ﺧودروﯾﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷده ھﺳﺗﯾد و ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ دﻟﯾل ﺑرای ﺗوﻗف آن دارﯾد .ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازﯾد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﻋﻘرﺑﮫ روی ﻋدد ھﺷﺗﺎد اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد:
ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳرﻋت در ﺣرﮐﺗﯾم .ﻧﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری دارد .ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎرﻧده
از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده اﺳت .ﮐﺎﺑل ﻗطﻊ ﺷده وﻋﻘرﺑﮫ روی ھﺷﺗﺎد ﻣﺎﻧده اﺳت .آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎرﻧده ﺑﯾﺷﺗر
اﺳت .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی او ﻧﺑﺎﺷد ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد. ..
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﴿ و ﻧﺎﻣﮭﺎى ﻧﯾﻛو ﺑﮫ ﺧدا اﺧﺗﺻﺎص دارد ﭘس او را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺧواﻧﯾد ﴾
] ﺳوره اﻋراف[ 180 :

ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧد ﺷﺎم ﻣﺷرف ﺑر درﯾﺎﺳت؟ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﺎم را ﻧدﯾده اﺳت .ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده در
ﺑﺎره ی ﺷﺎم را ﻣﯽ ﺧواﻧد .ﺧواﻧﻧده در آﻻﺳﮑﺎ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ..زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﯾن ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﺎم ﻣﯾﺎن طراﺑﻠس وﺑﯾروت واﻗﻊ ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺎم اﺳت .او اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧواﻧده اﺳت.
اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زاده ی ﺷﺎم اﺳت اﯾن را ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد وﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد .ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣﯾزان ﺷﻧﺎﺧت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺧدا
ﺑﮫ ﺣدی ﺑرﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾب وﻧﻘص ﺑﮫ او را ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺑداﻧﯽ .ﻧﺎم ھﺎﯾش را ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﻧﯾﮏ ﺑداﻧﯽ .ﻗﺎﺑض از ﻧﺎم
ھﺎی ﻧﯾﮏ اوﺳت .ﺿﺎر ﻧﯾز از ﻧﺎم ھﺎی ﻧﯾﮏ اوﺳت وﻟﯽ زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺳود ﺑرﺳﺎﻧد و ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑدھد و ﻧﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺑﺧﺷد. ..
اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﺣل ﮔذر اﺳت ﻧﮫ ﻣﺣل ﻣﺎﻧدن و ﻣﮑﺎن ﻏم واﻧدوه اﺳت ﻧﮫ ﺷﺎدی وﺳرور ،آن ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳد
ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن آﺳودﮔﯽ ﺷﺎد ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ اﻧدوھﯽ ﻧﺎراﺣت ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﺧداوﻧد آن را ﻣﺣل آزﻣﺎﯾش و
آﺧرت را ﻣﺣل ﻧﺗﯾﺟﮫ وﭘﺎداش ﻗرار داده اﺳت .و آزﻣﺎﯾش دﻧﯾﺎ را دﻟﯾل ﺑﺧﺷش اﺧروی ﻗرار داده اﺳت.
و ﭘﺎداش آﺧرت را در ﻋوض آزﻣﺎﯾﺷﺎت دﻧﯾوی ﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﺑﺧﺷد و ﻣﯽ آزﻣﺎﯾد ﺗﺎ
ﭘﺎداش دھد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧدای روی آورد و طﻌم رﺣﻣﺗش را ﺑﭼﺷد ھﯾﭻ ﺗﺎوﯾل ﺧﻼف
رﺣﻣت وی را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋداﻟت ﺑﺳﯾﺎر او ھﯾﭻ ﺳﺋواﻟﯽ از اﻓﻌﺎل او ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﭼراﮐﮫ
ﻋداﻟﺗش دھﺎن ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﻧدد.
اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از ﻗﻠب ﺧود ﻓﺗوا ﺑﮕﯾرد و درﺑﺎره ی ھر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺑﮭﮫ داﺷت ،ﺑﭘرﺳد:
و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ ﻓﺗواھﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﻠب ﺧود رﺟوع ﮐﻧد .اﮔر در دل اﺣﺳﺎس ﮐراھت و ﻧﺎﭘﺳﻧدی
ﮐرد از آن اﻣر ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾد و اﮔر دﻟﺗﻧﮓ ﺷد آن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧد .اﮔر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ او داده ﺷد ﮐﮫ در آن
ﺷﺑﮭﮫ دﯾد در اﯾن ﺑﺎره ﺑﭘرﺳد .ﺑرادرم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﺑﺧر و ﻣن ھم ﺧرﯾدم .او ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﯾن ﮐﺎﺳﮫ
دو ﻟﯾره ای را ﺑﺧر .دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎ ﻧﯾم ﻟﯾر ﺑﺧر ،ﮐﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ای؟ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﻣر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺎﺳﮫ دزدی اﺳت .ﺑرادر ,ﻣن آن را در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی ﺣﻼل ﺧرﯾده ام .ﮐﺎﺳﮫ را ﺑﮫ ﻧﺻف ﻟﯾر ﺑﮫ ﻣن
ﻋرﺿﮫ ﮐرد و ﻣن ﻣﺻﻠﺣت دﯾدم ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﻧﺻف ﻟﯾر ﺑﺧرم .ﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺗﻘوا ﻧداری.
ﻗﯾﻣت آن دو ﻟﯾر اﺳت .اﮔر آن را ﺑﮫ ﯾﮏ وﻧﯾم ﻟﯾر ﺑﺧری اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﺻد وﻧود ،ﺻد وھﺷﺗﺎد و دو
ﻟﯾر و رﺑﻊ ﻧﯾز ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻧﯾم ﻟﯾر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﮔر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑراﯾت آورده ﺷد وﺑدان
ﺷﮏ داﺷﺗﯽ ﺑﭘرس ﺗﺎ روﺷن ﺷود وﮔر ﻧﮫ ﺷﺑﮭﮫ اﺳت .ﺷﯾری ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم
آورده ﺷد .ﻓرﻣود :اﯾن را از ﮐﺟﺎ آورده اﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد :از ﮔوﺳﻔﻧدان دوﺷﯾده اﯾم .ﻓرﻣود :ﮔوﺳﻔﻧد را از ﮐﺟﺎ
آوردﯾد؟ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد :از ﻓﻼن ﻣﮑﺎن .اﯾﺷﺎن ﻧوﺷﯾد .ﺷﯾر ﺣﻼل ﺑود .و ﻓرﻣود :ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران دﺳﺗور داده
ﺷده ﻓﻘط ﺣﻼل ﺑﺧورﯾم و ﻓﻘط ﮐﺎر ﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم دھﯾم .وﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
)) و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣوﻣﻧﺎن ھﻣﺎن دﺳﺗوری را داده ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران داده اﺳت((.
] ﻣﺳﻠم وﺗرﻣذی از اﺑوھرﯾره [

وﻗﺎل :
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد از ﻧﻌﻣﺗﮭﺎى ﭘﺎﻛﯾزه اى ﻛﮫ روزى ﺷﻣﺎ ﻛرده اﯾم ﺑﺧورﯾد و اﮔر ﺗﻧﮭﺎ او
را ﻣﻰ ﭘرﺳﺗﯾد ﺧدا را ﺷﻛر ﻛﻧﯾد ﴾
] ﺳوره ﺑﻘره[ 172 :

ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم از اﺻل آن ﭼﯾز و از اﺻل اﺻل آن ﭘرﺳﯾد ﻓﻘط .اﻣﺎ از
اﺻل اﺻل اﺻل آن ﭼﯾزی ﻧﭘرﺳﯾد؛ ﭼون اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد .ﺗﺎﺟر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طرف ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﺑﺎ ﺧود
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ﺑﻧﮕرد اﮔر ﺑﮫ ﺳﺗﻣﮕران ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران و ﯾﺎ دزدان و رﺑﺎﺧواران ﻣﻧﺳوب ﺑود ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧد.
ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺳﻔﯾﺎن ﻧزد ﻣﮭدی رﻓت .ﮔﻔت :ای ﺳﻔﯾﺎن ﻣرﮐب را ﺑﯾﺎور ﺗﺎ ﺑﻧوﯾﺳم .ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو ﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﭼﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯽ؟ ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣرﮐب را ﺑﮫ او ﺑدھد ﻣﺳﺋول و ﺷرﯾﮏ ﮔﻧﺎه اوﻣﯾﺷود ...ﻣﯽ
ﺧواھﯽ ﭼﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯽ؟ اﮔر درﺳت ﺑود ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ دھم .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﺧواﺳت در ﻗﺑﺎل درﯾﺎﻓت
اﻣواﻟﯽ ﮐﺗﺎﺑش را ﻣﻣﮭور ﺑﮫ ﻣﮭر او ﻧﻣﺎﯾد .وی ﮔﻔت :ﮐﺗﺎب را ﺑده ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم در آن ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻓﻘط ﻣﮭر ﻣﯽ ﺧواھد .ﮔﻔت :ﮐﺗﺎب را ﺑده ﺗﺎ ﺑﺧواﻧم.
ﻣردم دو دﺳﺗﮫ اﻧد:
ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣردم از ﻧظر او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دو ﮔروه ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷوﻧده و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺷوﻧده ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد.
اﻣﺎ در اﯾن زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرد از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷود ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﮐرد ،ﮐﻣﺗر اﻧد.
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد :زﻣﺎﻧﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣردی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧم؟ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺑﺎ ھر ﮐس ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐن ھﻣﮫ ﺧوب اﻧد .ھﻣﮫ ﻣوﻣن اﻧد و ھﻣﮫ
رﺳﺗﮕﺎرﻧد و ﺑﺎ ﺗﻘوا اﻧد و ھﻣﮫ ﻧﯾﮑوﮐﺎر اﻧد .ﺑﺎ ھر ﮐس ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐن .ﻣﯽ ﮔوﯾد :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺑﺎ ھر ﮐس در اﯾن ﺑﺎزار دوﺳت داری ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐن ﺑﮫ ﺟز ﻓﻼﻧﯽ وﻓﻼﻧﯽ ،ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﮑن .آﻧﺎن ﻣﺷﮑوک اﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺳﭘس زﻣﺎﻧﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ وﻓﻼﻧﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐن .دﯾﮕران ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﻧﯾﺳﺗﻧد .وﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﯽ ﺗرﺳﯾم ﺑﮕوﯾﻧد ھرﮔز ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐدام ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﮑن.
اﺑﺗدای ﮐﺎر ﺑﺎ ھر ﮐس دوﺳت داری و ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺟز دو ﺗن و ﺑرای ﺑﺎر ﺳوم ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐس
ﺑﮫ ﺟز دو ﺗن و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺷﺧص ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﮑن .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
دره
))ﻧزدﯾﮏ اﺳت زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺎل ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔوﺳﻔﻧداﻧﻲ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭼراﮔﺎه ھﺎ در ّ
ھﺎ و ﻗﻠّﮫ ﮐوھﮭﺎ ﺑﺑرد و ﺑدﯾن ﺻورت ﺑرای ﺣﻔﺎظت دﯾﻧش از ﻓﺗﻧﮫ و آﺷوب ﻓرار ﮐﻧد((
ي[
]ﺑﺧﺎري از اﺑو َﺳﻌِﯾ ٍد ُﺧد ِْر ِّ

در آﺧر زﻣﺎن اﮔر ﮐﺳﯽ رﺑﺎ ﻧﺧورد از ﮔرد وﻏﺑﺎر آن در اﻣﺎن ﻧﺧواھد ﺑود .ﺗﻣﺎم ارﺗﺑﺎطﺎت رﺑوی اﺳت
و ھر ﭼﻘدر ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از رﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧد ﺑﺎز ھم ﻏﺑﺎر آن ﺑﮫ او ﻣﯾرﺳد.
 7ـ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺗﻣﺎم ﻣﺟراھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اش ﺑﺎ طرف ھﺎی ﺗﺟﺎری اش ﺑﺎﺷد:
ﺑﻧد ھﻔﺗم وﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﺟر ﺑرای ﺣﻔظ دﯾﻧش ﺑﺎﯾد از آن ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣراﻗب ﺗﻣﺎم ﻣﺟراھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اش ﺑﺎ طرف ھﺎی ﺗﺟﺎری اش ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :او ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب و
ﺣﺳﺎﺑﮕر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﻋﻣل وﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ از وی رﻓﺗﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای ﺣﺳﺎب روز ﻗﯾﺎﻣت آﻣﺎده ﮐﻧد
ﮐﮫ ﭼرا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت؟ ﭼرا اﻧﺟﺎم داده اﺳت؟ وﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﮫ ﭼﯾزی اﻧﺟﺎم داده اﺳت؟ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود :اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده ﮔرد آورده ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﭼﮭل ﺳﺎل ،روزاﻧﮫ
ﭘﻧﺟﺎه ﯾﺎ ﺷﺻت ﻣﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺧﯾر ﮐﻧد و ﺧودش ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؛ ﭼراﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫ
رو ﺑﮫ رو ﺷوی .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :اﯾن ﮐﺎﻻ وﺟود ﻧدارد و ﻓﻘط ھﻣﯾن اﺳت ﺗﺎ ﻓوری ﺑﺧرد .اﮔر ﺑﮕوﯾﯾم :اﯾن
ﮐﺎﻻ اﺻﻠﯽ اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد روز ﺣﺳﺎب ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺷﺗری ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﻣﯽ آﯾد و ﻣﯽ
ﮔوﯾﯽ :اﯾن ﮐﺎﻻ ﺳﺎﺧت داﺧل اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺑﯽ دارد و ﺷﻣﺎ آن را اظﮭﺎر ﻧﮑرده اﯾد .ﺑﺎ ﭼﻧد
ﻣﺷﺗری در زﻧدﮔﯽ ات ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده ای؟ ﺛروﺗﻣﻧدان در روز ﻗﯾﺎﻣت در ﭼﮭﺎر دﺳﺗﮫ ﺣﺷر ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ﮔروھﯽ ﮐﮫ از راه ﺣرام ﻣﺎل اﻧدوزی ﮐرده اﻧد و در راه ﺣرام ﺧرج ﮐرده اﻧد .ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺣﺳﺎب
ﺣﺳﺎب اﯾﻧﺎن اﺳت ...ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :آﻧﺎن را ﺑﮫ آﺗش ﺑﯾﻔﮑﻧﯾد .ھﯾﭻ ﺷﻠوﻏﯽ ھم وﺟود ﻧدارد .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﯾﺳﺗﺎدن در ﺻف ھﺎ ھم ﻧﯾﺳت .ﻓوری آﻧﺎن را در آﺗش اﻓﮑﻧﯾد ....ﮔروه دوم ﮔروھﯽ اﻧد ﮐﮫ از ﺣرام
ﻣﺎل اﻧدوﺧﺗﮫ اﻧد ...ﮐﺎﺑﺎره داﺷﺗﮫ اﻧد ..اﻣﺎ در راه ﺣﻼل ﺧرج ﻧﻣوده اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :در آﺗش
ﺑﯾﻧدازﯾد ...ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن آﺳﺎن و زود اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ...ﮔروھﯽ ﻣﺎل ﺣﻼل ﮐﺳب ﻧﻣوده اﻧد ...از راه
ﺗﺟﺎرت ﺷرﻋﯽ ..اﻣﺎ آن را در راه ﺣرام ﺻرف ﮐرده اﻧد ...در راه ﮔﻧﺎه ...ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود :آﻧﺎن را در
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آﺗش اﻓﮑﻧﯾد ...ﮔروھﯽ ﻣﺎل را از راه ﺣﻼل ﮐﺳب و در راه ﺣﻼل ﻧﯾز ﺧرج ﻧﻣوده اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود:
آﻧﺎن را ﺑﯾﺎورﯾد وﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻓراد ﻣورد ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .از ﺣﻼل ﺑﮫ ﺣﻼل را
ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑش ﺑرﺳﻧد .آﯾﺎ در ﺣﻖ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣوده اﺳت؟ آﯾﺎ در ﺣﻖ اطراﻓﯾﺎﻧش
ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣوده اﺳت؟ آﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد :ﺧداﯾﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ او را ﺛروﺗﻣﻧد ﻧﻣوده ای اﻣﺎ او در
ﺣﻖ ﻣﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐرده اﺳت؟ آﯾﺎ ﻧﻣﺎز ﻓرﺿﯽ را ﺗرک ﻧﻣوده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑوده
اﺳت؟ ھزاران ﭘرﺳش از او ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻼﻏت اﺳت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :رھﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ از او ﺑﭘرﺳﻧد وﺑﭘرﺳﻧد.
اﻋﻣﺎﻟش زﯾﺎد اﺳت و ﺑﺎ ﯾﮏ روز و دو روز ﺗﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود.
داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺛروﺗﻣﻧدان اﻣوال ھﻧﮕﻔﺗﯽ را از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑر ﺑﺳﺗر
ﻣرگ وﺻﯾت ﮐرد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﺎ او در ﮔور ﺑﮕذارﻧد ﺷﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ آرام
ﮔﯾرد .ﺷﺧﺻﯽ ﻓﻘﯾر را دﯾدﻧد ﮐﮫ آن ﻗدر ﺑﯾﻧواﺳت ﮐﮫ ھﯾزم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد وﺗﻧﮭﺎ دو ﺧرﻗﮫ از دار دﻧﯾﺎ
دارد.
ژوﻟﯾده ﻏﺑﺎر آﻟودی ﮐﮫ دو ﺟﺎﻣﮫ ﮐﮭﻧﮫ دارد ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣردم ﻧﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﮐس
ﺧدای را ﻗﺳم دھد ﺧداوﻧد ﺟواﺑش دھد و از ﺟﻣﻠﮫ ی آﻧﺎن ﺑراء ﺑن ﻣﺎﻟﮏ اﺳت((
]ﺗرﻣذی از اﻧ َِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِكٍ [

ﺗﻧﮭﺎ دو زﯾرﭘوش ﺑر ﺗن داﺷت .او را ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ راﺿﯽ ﮐردﻧد .او ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را در
زﻧدﮔﯽ اش ھم ﻧﺷﻧﯾده ﺑود راﺿﯽ ﺷد .ﺑﺎ ﮔور ﮐن ھم ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم
ﺷود و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺟﻧﺎزه در ﮔور ﺑﮕذارﯾم و ﻓردا او را ﺑﯾرون ﻣﯽ آورﯾم .ﮔور ﮐن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣواﻓﻘت
ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﮔور ﮐن ھم ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷود؛ ﭼراﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت
دارد .ﻣرده را در ﮔور ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ھﯾزم ﺷﮑن را ھم ﮔذاﺷﺗﻧد و رﻓﺗﻧد ،ﻧﮑﯾر وﻣﻧﮑر آﻣدﻧد.
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔﻔﺗﻧد :دو ﺷﺧص در اﯾن ﮔور وﺟود دارد .وﻗﺗﯽ دو ﻓرﺷﺗﮫ آﻣدﻧد ﺷﺧص زﻧده از ﺗرس ﭘﺎﯾش
را ﺗﮑﺎن داد .ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت :ﯾﮑﯽ از آن دو زﻧده اﺳت .ﺑﯾﺎ از او ﺷروع ﮐﻧﯾم .او را ﻧﺷﺎﻧدﻧد و از او
ﭘرﺳﯾدﻧد :اﯾن ﻟﺑﺎس را از ﮐﺟﺎ آورده ای؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت .اﯾن ﺷﻠوار را از ﮐﺟﺎ آورده
ای؟ ﮔﻔت :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت .اﯾن ﺑﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣر ﺑﺳﺗﮫ ای از ﮐﺟﺎﺳت؟ ﮔﻔت :اﯾن را روی ﺷﺎﺧﮫ
ی درﺧﺗﯽ در ﻓﻼن ﺑﺎغ ﭘﯾدا ﮐردم و ﺑرداﺷﺗم .ﭘرﺳﯾدﻧد :آﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﺑرداﺷﺗﮫ ای؟ ﮔﻔت:
ﺧﯾر ،ﮔﻔﺗﻧد :آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑش را آﮔﺎه ﻧﻣوده ای؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر .ﮔﻔﺗﻧد :آﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺻﺎﺣب ﺑﺎغ ﺑﮫ آن ﺑﺎغ
وارد ﺷدی؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر .ﮔﻔت :ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺑﻧدی ﮐﮫ ﺑدون اﺟﺎزه ی ﺻﺎﺣﺑش آن را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺑﺎغ او ﻧﯾز
وارد ﺷده ،ﺑزﻧﯾدش .در روز دوم از ﺷدت درد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺧداوﻧد ﺑﮫ داد ﭘدرﺗﺎن
ﺑرﺳد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﮏ ﺑﻧد اﯾن ھﻣﮫ ﻋذاب دﯾده ﺑود .ﻣﺳﺎﻟﮫ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .اﮔر اﻧﺳﺎن از ﺣﺳﺎب وﮐﺗﺎب
دﻗﯾﻖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد از ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺗرﺳد.
))ﺑرﮔرداﻧدن ﯾﮏ داﻧﮫ از ﺣرام ﺑﮭﺗر اﺳت ،از ھﺷﺗﺎد ﺣﺞ ﻣﻘﺑول((
] رواﯾت ﻣﺎﺛور[

ﯾﮏ داﻧﮫ ی ﺣرام .ﭘس آﺧرﯾن ﺗوﺻﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻣﺟراھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣراﻗب اﺳت وﺧود را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .وﺑﺎﯾد ﺑرای روز ﻗﯾﺎﻣت ﭘﺎﺳﺧﯽ
آﻣﺎده ﮐﻧد .ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﮐﻧون آن را ﺑراﯾش ﻧو ﮐردﯾم .ﭘس از آﻧﮑﮫ آن را ﺗﻐﯾﯾر دادم و از ﺣﺎﻟت دﺳت
دوﻣﯽ ﺑﯾرون آﻣد و وی آن را ﻧﺷﻧﺎﺧت ،ﺷﺑﺎﻧﮫ آن را ﺑﮫ او ﻓروﺧﺗﯾم .ﺟﻧس ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺑﮫ او دادی؟ ﺧداوﻧد
در ھر ﮐﺎر و ھر ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ داد ﺗو ﺑرﺳد.
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت :اﺳﺗﺎد ﻣﺎ دوﯾﺳت ﺗﺧم ﻣرغ ﻓﺎﺳد را در ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎزار ﻓروﺧﺗﯾم و دﻧﺑﺎل ﮐﺎر
ﺧودﻣﺎن رﻓﺗﯾم .اﯾن ﺳﺧن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟ او ﺗﺧم ﻣرغ ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧرﯾده ﺑود و دﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺗﺧم ﻣرغ ھﺎ ﻓﺎﺳد ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل آن را در ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎزار ﻓروﺧﺗﯾم .ﺗو ﻣﺳﻠﻣﺎن
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ھﺳﺗﯽ .ﻣوﺷﯽ در روﻏن ﻣﯽ اﻓﺗد و ﮐﺳﯽ آن را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .روﻏن ﻧﺟس ﻣﯽ ﺷود .اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑزرﮔﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺗﺎﺟر در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻧدک ﭼﯾزی ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد ،رو
ﺑﮫ رو ﺷده و ﺑﺧﺎطر ھر ﮐدام از آﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﭘس دھد .ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺗﺎﺟری را در ﺧواب دﯾدم وﮔﻔﺗم :ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺗو ﭼﮑﺎر ﮐرد؟ ﮔﻔت :ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻧﺎﻣﮫ
ی اﻋﻣﺎل ﺑر ﻣن ﮔﺷود .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻠد ﺑﺳﯾﺎر ﻗطور ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺻﻔﺣﮫ ای رو ﺑﮫ رو ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ
دﻓﺗر ﺣﺳﺎب وﮐﺗﺎب ھﺎی اوﺳت .ﮔﻔت :اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎه اﻧد؟ ﮔﻔت :ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻓراد دﻧﯾﺎ اﻧﺟﺎم داده ام .ﺑرای ھر ﯾﮏ از آن اﻓراد ﻧﺎﻣﮫ ای ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑراﯾم آورده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﻓﻘط ﺑﺎﯾد در ﮐﺎر ﺧود ﻋداﻟت و اﺣﺳﺎن و دﻟﺳوزی دﯾﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر
ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋداﻟت ﺑﺳﻧده ﮐﻧد از ﻧﯾﮑﺎن وﺻﺎﻟﺣﺎن ﺧواھد ﺑود و اﮔر اﺣﺳﺎن را ھم ﺑدان ﺑﯾﻔزاﯾد از ﻣﻘرﺑﺎن
درﮔﺎه اﻟﮭﯽ ﺧواھد ﺑود و اﮔر در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ اﻣور دﯾﻧﯽ ھم ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾد از ﺻدﯾﻘﺎن ﺧواھد ﺑود.
وﺧداوﻧد آﮔﺎه ﺗر اﺳت.
ﭘس ﻣوﺿوع آﺳﺎن ﻧﯾﺳت....
ﻋﺷﻖ ﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﺎﯾد ﺑﮫ ﮐف ای ﻣدﻋﯽ ﮔوﯾﻣت ﺑﺎ اﯾن ادﻋﺎ در ﺟﮭل ﻧﺷﺳﺗﮫ ای
***
دﯾن در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ،آﯾﺎ اﯾن را ﻣﯽ داﻧﯽ؟ ﮔﻔت :آری .ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد داﺷﺗﮫ ای؟
ﮔﻔت :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺳﻔر ﭘرداﺧﺗﮫ ای؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :آﯾﺎ ﺑﺎ درھم ودﯾﻧﺎر ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده
ای؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر ،ﮔﻔت :ﺗو او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑراﯾم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐن ﮐﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳد.
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