ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔرﻗﮫ  -درس  :26ﺣﻘوق ﺑرادری در اﺳﻼم.
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻣﯾن .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
آﻣوﺧﺗﯽ را 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 ﻓراﻣﻰ دھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ
رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﯾﺎدآوری ﻣطﺎﻟب ﮔذﺷﺗﮫ:
ﺑرادران ﻣؤﻣن ،ﻣوﺿوع زﮐﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوع ﻋﺑﺎدات ﻧﻣﺎز ،روزه و زﮐﺎت را
ﭘﺎﯾﺎن دادهاﯾم و در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش درﺑﺎرهی ﺣﺞ ﺑﺎرھﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫام و اﻣﺳﺎل ﻧﯾز در ﺧطﺑﮫھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ
درﺑﺎرهی ﺣﺞ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫام و ﭘﯾش از آن ﻣوﺿوع ازدواج را ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و ﺑﯾش از ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎل درﺑﺎرهی آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯾم و ﭘﯾش از اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘرداﺧﺗﯾم و ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ از ﮐﺗﺎب ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﮫ ﺑوده اﺳت .ﻣن در ﺻدد اﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣوﺿوع
ﺗﺎزهای را آﻏﺎز ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﺑﮫ آن ﻧﭘرداﺧﺗﯾم و آن ﻣوﺿوع ﻋﻘﺎﯾد اﺳت .در درس آﯾﻧده ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺗﺎب
ﻓﻘﮫ اﻟﺳﻧﮫ ان ﺷﺎء ﷲ از ﻋﻘﺎﯾد ﺻﺣﯾﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺧن ﺧواھﯾم و ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ﮐﺗﺎبھﺎی
ﻋﻘﯾدﺗﯽ را ﺑرﮔزﯾﻧﯾم و ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺑﭘردازﯾم؛ ﭼراﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻋﻘﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺿوع در اﺳﻼم
اﺳت؛ زﯾرا اﮔر ﻋﻘﯾده ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﻋﻣل درﺳت اﺳت و اﮔر ﻋﻘﯾده ﻓﺎﺳد ﺑﺎﺷد ﻋﻣل ﻧﯾز ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن را اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺑﺧش دوم آن ھﺳﺗﯾم .ﺷﺎﯾد در دروس آﯾﻧده
داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ از ﺳﯾرهی ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﯾﺎ اﺻﺣﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯾن رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم را ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﺑﯾﻔزاﯾﯾم.
درس ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ را ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب ﻋﻘﺎﯾد و ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن و ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾرهی ﭘﯾﺎﻣﺑر
و اﺻﺣﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾم.
از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق ﺑرادری در اﺳﻼم:
وﻓﺎداری و اﺧﻼص:
اﮐﻧون ﺑﮫ اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﻣﯽﭘردازﯾم ﺗﺎ ﺣﻘوق ﺑرادراﻧﯽ ﮐﮫ در راه ﺧدا ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرادر ﺷدهاﻧد را
ﮐﺎﻣل ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﮫ ﺣﻖ ھﻔﺗم رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﻋﻧوان آن :وﻓﺎداری و اﺧﻼص اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی وﻓﺎداری را
داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﺑر ﻋﺷﻖ وﻣﺣﺑت ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرگ و ﭘس از ﻣرگ ﺑﺎ ﻓرزﻧدان و دوﺳﺗﺎن اﺳت و
ﻣﻧظور از ﻣﺣﺑت ﻣﯾﺎن ﺑرادری در راه ﺧدا ،ﺑرای آﺧرت اﺳت ﻧﮫ دﻧﯾﺎ.
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از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ وﻓﺎداری:
 1ـ ﺑﺎ وﺟود ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﻘﺎم و ﻣﻧزﻟﺗش ﻓروﺗﻧﯽاش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادرش ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھد:
ﺑﮫ اﯾن رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫی وﯾژﮔﯽھﺎی وﻓﺎداری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻓروﺗﻧﯽ و ﺗواﺿﻊ ﺧودش را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادرش ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھد ﮔرﭼﮫ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم او ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ
دﯾﮕر و از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕر و از ﮐﺎری ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم او ﺑﺎﻻ رﻓت
از ﺑﺎب وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺑرادران دﯾﻧﯽ ﺧود ﻧﺑﺎﯾد از آﻧﺎن دور ﺷود و ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر دھد و ﺧودش را ﺑﺎﻻﺗر از
آﻧﺎن ﻧﺑﯾﻧد .از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺑزرﮔواران ﻣؤﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرادراﻧش ﯾﮏ رﻧﮓ و ﯾﮏ ﺷﮑل اﺳت و
از ﺟﻣﻠﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧدازدﮔﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﻘﺎم او ﺑﺎﻻ رﻓت ﺑرادراﻧش را ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس ﺑرﺗری ﺟوﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادران ﮐﮫ ﺣﺎﻟت رﻓﺗﺎر را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھد؛ ﭘﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻧﮑوھش اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓت ﺧود را از ﺑرادران ﺧود ﺑرﺗر
ﺑداﻧﯾد .ﺳﯾدﻧﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻗﺗﯽ ﻣﮑﮫ را ﻓﺗﺢ ﻧﻣود و ﺷﺑﮫ ﺟزﯾرهی ﻋرب ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺣت
ﻓرﻣﺎن او ﺑود و ﻗﺑﺎﯾل ﺗﺳﻠﯾم او ﺷدﻧد و رھﺑر و ﻓرﻣﺎﻧدهی اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺟدﯾد ﺷد .اﻧﺻﺎر ﺗرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎدا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺎﻧدن در ﻣﮑﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭر ﺧودش را ﺗرﺟﯾﺢ دھد و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﮐردﻧد ﻓرﻣود:
ﻋ ْﺑ ُد ﱠ ِ َو َرﺳُوﻟُﮫُ َھﺎ َﺟ ْرتُ إِﻟَﻰ ﱠ ِ َوإِﻟَ ْﯾﻛُ ْم ﻓَﺎ ْﻟ َﻣﺣْ ﯾَﺎ َﻣﺣْ ﯾَﺎﻛُ ْمَ ،وا ْﻟ َﻣ َﻣﺎتُ َﻣ َﻣﺎﺗُﻛُ ْم ،ﻗَﺎلَ :ﻓَﺄ َ ْﻗﺑَﻠُوا إِﻟَ ْﯾ ِﮫ
))إِﻧِّﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭم َ
ﺳو ُل ﱠ ِ َ
ﺳو ِﻟ ِﮫ َﻗﺎ َل َﻓﻘَﺎ َل َر ُ
اﻟﺿّنﱠ ِﺑﺎ ﱠ ِ َو َر ُ
ﯾَ ْﺑﻛُونَ َوﯾَﻘُوﻟُونَ َ :و ﱠ ِ َﻣﺎ ﻗُ ْﻠﻧَﺎ اﻟﱠذِي ﻗُ ْﻠﻧَﺎ ِإﻻ ِ
ﺻ ِ ّدﻗَﺎﻧِﻛُ ْم َوﯾَ ْﻌذُ َراﻧِﻛُ ْم ((
ﺳﻠﱠ َم :ﻓَ ِﺈنﱠ ﱠ َ َو َرﺳُوﻟَﮫُ ﯾُ َ
َو َ
))ﻣن ﺑﻧده و ﻓرﺳﺗﺎدهی ﷲ ھﺳﺗم؛ ﺑﮫ ﺳوی ﷲ و ﺷﻣﺎ ھﺟرت ﻧﻣودم و زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺧواھد ﺑود« .اﻧﺻﺎر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺳﺧن ،ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﺎن ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﻣدﻧد و
ﮔﻔﺗﻧد :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﷲ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را از ﻓرط ﻣﺣﺑت ﷲ و ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺑﮫ زﺑﺎن آوردﯾم .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود» :ﷲ و رﺳوﻟش ﺷﻣﺎ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻋذر ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﭘذﯾرﻧد((
] اﺣﻣد از اﺑوھرﯾره [

))ﻟو ﺳﻠك اﻟﻧﺎس ﻓ ﱠﺟﺎ ً وﺳﻠﻛت اﻷﻧﺻﺎر ﻓ ﱠﺟﺎ ً ﻟﺳﻠﻛت ﻓَ ﱠﺞ اﻷﻧﺻﺎر ،اﻟﻠﮭ ﱠم ارﺣم اﻷﻧﺻﺎر وأﺑﻧﺎء اﻷﻧﺻﺎر
وأﺑﻧﺎء أﺑﻧﺎ ِء اﻷﻧﺻﺎر((
))اﮔر ﻣردم ﺑﮫ راھﯽ روﻧد و اﻧﺻﺎر ﺑﮫ راھﯽ رﯾﮕر روﻧد ﻣن راه اﻧﺻﺎر را ﺧواھم رﻓت .ﺑﺎر اﻟﮭﺎ!
ﻓرزﻧدان ﻓرزﻧدان اﻧﺻﺎر را ﺑﯾﺎﻣرز((
اﻧﺻﺎر ،ﻓرزﻧدان اﻧﺻﺎر و
ِ
اﯾن وﻓﺎداری اﺳت .وﻗﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﺳﯾد و آﻧﺟﺎ را ﻓﺗﺢ ﻧﻣود ﯾﺎراﻧش ﺑر ﺳر
اﯾن ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺑﺎ ھم اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﮐردﻧد اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود:
»ﺧﯾﻣﮫای ﺑراﯾم در ﮐﻧﺎر ﻗﺑر ﺧدﯾﺟﮫ ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﯾد«
ﺗﺎ وﻓﺎداریاش را ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗﮑذﯾب ﻣردم او را ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﻧﻣود ،اﻋﻼم ﻓرﻣﺎﯾد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣردم او را رھﺎ ﮐردﻧد او ھﻣراه ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود .ﺑﺎ ﻣﺎل ﺧود او را ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣود .ﺑﺎ او ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣود.
در ﻋﯾن ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ او را ﺗﺄﯾﯾد و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورد .ﻓرﻣود» :ﻧزد ﻗﺑر ﺧدﯾﺟﮫ ﺑراﯾم ﺧﯾﻣﮫای ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﯾد«
ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﻓﺎداری از ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺧﻼق ﻣؤﻣن اﺳت .وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺑرادراﻧش ،ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺧﺗﯽھﺎ ﺑﺎ او
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ﺑودهاﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺻﯾﺑتھﺎ ھﻣراه او ﺑودهاﻧد .ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﻓروﻣﺎﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادراﻧش ﻓﺧرﻓروﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑزرﮔواران زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﯾش ﻣﯽرﺳﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺳﺧﺗﯽھﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑودهاﻧد را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد
***
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻧد و زن ﺑﺎ او ﻣﯽﻣﺎﻧد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺛروﺗﻣﻧد ﻣﯽﺷود در ﭘﯽ زن دﯾﮕری
اﺳت اﯾن ﺑﮫ ﺧدا ﻋﯾن ﭘﺳﺗﯽ اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﯾر ﺑودی از زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗو ﺧﺷﻧود ﺑود اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺗو
ﺛروﺗﻣﻧد ﺷدی دﯾﮕر از او ﺧوﺷت ﻧﻣﯽآﯾد؟! اﯾن ﺷﺧص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر
او ﺧﺷم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﭘﺳرش را ﭘﻧد ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔت» :ﭘﺳرم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓرادی دوﺳﺗﯽ
ﮐن ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ او ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷدی ﺑﮫ ﺗو ﻧزدﯾﮏ ﺷود و اﮔر از او ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷدی در ﺗو طﻣﻊ ﻧورزد و اﮔر
ﻣﻘﺎﻣش ﺑﺎﻻ رﻓت ﺧود را ﺑرﺗر از ﺗو ﻧداﻧد«.
ﺣﮑﯾﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :اﮔر ﺑرادرت ﺑﮫ وﻻﯾﺗﯽ رﺳﯾد و ﺑر ﻧﯾﻣﯽ از ﻣﺣﺑت ﺧود ﺑﮫ ﺗو ھم ﭼﻧﺎن اﺳﺗوار
ﺑود؛ اﯾن ھم زﯾﺎد اﺳت« .دو دوﺳت ﺟواﻧﯽ را ﺑﺎ ھم زﯾﺳﺗﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺳﺧﺗﯽ داﺷﺗﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕری
ﮔﻔت :اﮔر ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯾدی ﻣرا ھم ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧواھﯽ آورد؟ ﮔﻔت :ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا ﻣن ھرﮔز ﺗو را ﻓراﻣوش
ﻧﺧواھم ﻧﻣود .ﮔﻔت :ﭼﮕوﻧﮫ ﺗو را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧم؟ ﮔﻔت :ﺑراﯾم ﮐﻧﺎر ھﻣﯾن درﺧت ﺑﺎﯾﺳت-درﺧﺗﯽ در ﺷﮭر
ﺑراﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد -روزﮔﺎر ﮔذﺷت و ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت .اﯾن دوﺳت ﺑرادر ﻧزد
درﺧت ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎد و دوﺳﺗش ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد اﻣﺎ او را ﺳﻼم ﻧﻣﯽﮐرد .وﻗﺗﯽ از ﻣﻘﺎم ﺧود ﺑرﮐﻧﺎر ﺷد
ﻧزد او آﻣد .ﮔﻔت :آﯾﺎ ﻣرا ﻧﻣﯽدﯾدی؟ ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد ﺣﺗﯽ درﺧت را ﻧﻣﯽدﯾدم« .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗو را
ﺑﻠﮑﮫ درﺧت را ھم ﻧﻣﯽدﯾدم .اﻧﺳﺎن ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن ﺣﮑﯾﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :اﮔر ﺑرادرت
ﺑﮫ وﻻﯾﺗﯽ رﺳﯾد و ﻧﯾﻣﯽ از ﻣﺣﺑت ﺧود را ﺑﮫ ﺗو داﺷت اﯾن ھم زﯾﺎد اﺳت«.
رﺑﯾﻊ رواﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺣﻣﮫ ﷲ در ﺑﻐداد ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾﻣﺎن ﺑرادری داﺷت .ﭘس از ﭼﻧدی
ﺑرادرش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯾد .و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﻐﯾﯾر روﯾﮫ داد .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾﻣﺎن ﺑرادری داﺷت و
او وی را ﻓراﻣوش ﮐرد .ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾن اﺑﯾﺎت را ﺑرای او ﻧوﺷت و در ﻧﺎﻣﮫای ﺑراﯾش ﻓرﺳﺗﺎد و ﮔﻔت:
ﺑرو ﮐﮫ ﻗﻠب ﻣن ﻣﺣﺑت ﺗو را طﻼق اﺑدی داد و اﯾن طﻼق ﺗواﻓﻘﯽ ﻧﯾﺳت
اﮔر ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ طﻼق اﺳت و دوﺳﺗﯽ ﺗو ﺑﺎ ﻣن ﺗﺎ دو طﻼق دﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد
و اﮔر ﻧﯾﺎﻣدی طﻼﻗﯽ دﯾﮕر ﺧواھم داد و دو طﻼق در دو ﺣﯾض ﺧواھد ﺑود
اﮔر ﺳوﻣﯾن طﻼق ﻗطﻌﯽ از ﻣن ﺻﺎدر ﺷد دﯾﮕر وﻻﯾت ﺳﯾﺑن ﺳودی ﺑراﯾت ﻧﺧواھد داﺷت
***
اﯾن ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن از وﻓﺎداری اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ رﺳﯾدﯾد ﺑرادرﺗﺎن را ﮐﮫ در
ﺳﺧﺗﯽھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑوده ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد.
 2ـ ﺑﺎ ﺑرادرﺗﺎن ﺑر ﭼﯾزی ﺧداﻧﺎﭘﺳﻧداﻧﮫ ھﻣراه ﻧﺷوﯾد:
ﻧﮑﺗﮫی دوم :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ وﻓﺎداری اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرادران ﺑر ﺳر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ و ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﯾن ﺗواﻓﻖ
ﻧﻣﺎﯾﯾد و ھﻣراه ﺷوﯾد .وﻓﺎداری اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه او ﺳﺎﮐت ﺑﻣﺎﻧﯾد .وﻓﺎداری اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه او
ﻣﮭر ﺗﺄﯾﯾد ﺑزﻧﯾد .وﻓﺎداری اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد درآﻣد او ﺣرام اﺳت اﻣﺎ ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﯾد .وﻓﺎداری اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزش را ﺗرک ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ ﺳﺎﮐت ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﯾن ﺧﯾﺎﻧت اﺳت .وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن اﯾن
اﺳت اﮔر ﻣﻧﺣرف ﺷد ﯾﺎ ﮔﻧﺎه ﮐرد و ﯾﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣود ﺑﮫ او ﺗذﮐر دھﯾد ﺑدون آن ﮐﮫ در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺑﺎﺷد
زﯾرا اﯾن ﻧﯾز ﺑدﻧﺎم ﮐردن اﺳت و ﻧﺻﯾﺣت ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷود.
ﺑﻠﮑﮫ وﻓﺎداری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺣﮑم دوﺳت ﺑود و ﻧزد او
ﻣﯽرﻓت و ﺑﮫ او ﺗﻣﺎﯾل داﺷت و ﻣﯽﮔﻔت» :ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﻣﺎﻧدن ﻣن در ﻣﺻر او اﺳت« .ﻣﺣﻣد ﺑﯾﻣﺎر ﺷد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت او رﻓت و ﮔﻔت:
3

ﺣﻘﻮق ﺑﺮادری در اﺳﻼم.

دوﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﺷد و ﻣن ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت او رﻓﺗم و از ﻧﮕراﻧﯽ ﺑر او ﺑﯾﻣﺎر ﮔﺷﺗم
و دوﺳت ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت ﻣن آﻣد و از ﻧﮕﺎه ﺑﮫ او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗم
***
ﯾﻌﻧﯽ او را ﺷﻔﺎ دادم .ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﻠوص اﯾن دوﺳﺗﯽ و ﮐﻣﺎل آن ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﭘس از وﻓﺎت ﺣﻠﻘﮫی
درس ﺧود را ﺑﮫ او واﮔذار ﺧواھد ﮐرد زﯾرا آﻧﺎن ﺑﺎ ھم ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﺑودﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺎﻓﻌﯽ
از او ﭘرﺳﯾدﻧد :ﭘس از ﺗو ای اﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺎ ﻧزد ﮐﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗو ﮐﯾﺳت؟ اﺑوﻣﺣﻣد ،ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻋﺑداﻟﺣﮑم ،ﺳر ﺧود را ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت و ﺧود را ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺷﺎن داد و در ﮐﻧﺎر ﺳر ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑود ﺗﺎ
وی ﺑﮫ او اﺷﺎره ﮐﻧد .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔت» :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺷﮑﯽ در اﯾن اﺳت؟ اﺑوﯾﻌﻘوب ﺑوﯾطﯽ«.
ﮔوﯾﯽ اﻧﻔﺟﺎر رخ داد .ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری ﺑزرﮔﯽ ﺑود .ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد او ﭘس از ﺧود ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻋﺑداﻟﺣﮑم را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺧواھد ﻧﻣود .ﻣﺣﻣد ﺳر ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد و ﯾﺎران ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ ﺑوﯾطﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﻣذھب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑود اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧﻣود زاھدﺗر و ﺑﺎ ﺗﻘواﺗر ﺑود.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧداوﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺻﯾﺣت ﻧﻣود و ﺗﻌﺎرف را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت و ﺧﺷﻧودی ﻣردم را ﺑر
ﺧﺷﻧودی ﺧداوﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻧداد وﻗﺗﯽ وﻓﺎت ﻧﻣود ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺣﮑم از ﻣذھب او ﺑﺎز ﮔﺷت و ﺑﮫ ﻣذھب
ﭘدرش ﺑرﮔﺷت و ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣﺎﻟﮏ رﺣﻣﮫ ﷲ را ﺧواﻧد.
اﯾن ﻧﺻﯾﺣت ﯾﻌﻧﯽ وﻓﺎداری ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺑر ﺳر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﺎ او ﺗواﻓﻖ ﻧﮑﻧﯾد.
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧداوﻧد اوج وﻓﺎداری از روی ﻣﺣﺑت اﺳت.
اﺣﻧف ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑرادری ﮔوھری ظرﯾف اﺳت اﮔر آن را ﺣﻔظ ﻧﮑﻧﯾد در ﻣﻌرض آﺳﯾبھﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﭘس آن را ﺑﺎ ﻓروﺧوردن ﺧﺷم ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ظﻠم ﮐرده؛ ﻋذری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ
ﺧﺷﻧودی ﺗﺎ ﻓﺿل را از ﺧود و ﮐوﺗﺎھﯽ را از ﺑرادرﺗﺎن ﻧﺑﯾﻧﯾد »ﯾﻌﻧﯽ ﺑرادری ﮔوھری ظرﯾف اﺳت،
زود در ھم ﻣﯽﺷﮑﻧد ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﻧت ﺷﻣﺎ ﺑر ﺧود و ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺑرادرﺗﺎن در ﺣﻖ ﺷﻣﺎ اﯾن ﺑرادری در ھم ﻧﺷﮑﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدی ﮐرد ﻋذر او را ﺑﭘذﯾرﯾد ﺗﺎ اﯾن اﺻل
ﺣﻔظ ﺷود.
 3ـ از ﺟداﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﺗﺎب ﺑﺎﺷد:
از ﻧﺗﺎﯾﺞ دﯾﮕر وﻓﺎداری اﯾن اﺳت ﮐﮫ وی از ﺟداﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﺗﺎب اﺳت .ﻓطرت از اﺳﺑﺎب ﺟداﯾﯽ ﺗﻧﻔر
دارد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت:
ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎﯾب روزﮔﺎر را آﺳﺎن ﯾﺎﻓﺗم ﺑﮫ ﺟز ﺟداﯾﯽ از ﻣﺣﺑوﺑﺎن ﮐﮫ ﺳﺧت اﺳت.
***
ﺟداﯾﯽ از ﻋزﯾزان ﯾﮑﯽ از ﺑدﺗرﯾن ﻣﺻﯾﺑتھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت.
اﺑن ﻋﯾﯾﻧﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :اﻗواﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت از آﻧﺎن ﺟدا ﺷدهام اﻣﺎ ھﻧوز ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم
ﺣﺳرت آﻧﺎن از دﻟم ﺑﯾرون رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
ﺑرادر ﺧوب ،وﻓﺎدار ،ﻣؤﻣن ،راﺳﺗﮕو ،دوﺳت دار ،ﻓروﺗن اﮔر از ﺷﻣﺎ ﺟدا ﺷود ﺣﺳرت ﺑر دل ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧد و آن را ﺑﮫ درد ﻣﯽآورد.
 4ـ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣردم درﺑﺎرهی دوﺳت ﺧود ﮔوش ﻧدھﯾد:
اﮐﻧون ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی وﻓﺎداری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣردم درﺑﺎرهی دوﺳت ﺧود ﮔوش ﻧدھﯾد ﺑﮫ
وﯾژه ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اول او اﺑراز دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﻧﻣوده اﺳت زﯾرا ﻣردم اﯾن رواﺑط را ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر ﺑﮫ ھم
ﻣﯽزﻧﻧد :ﻣﯽﮔوﯾﻧد دوﺳﺗﺎن ﺗو ﮐﯾﺳﺗﻧد؟ ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﻓﻼﻧﯽ دوﺳت ﻣن اﺳت او اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﺑﮫ
ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫاﯾد .ﭼﮫ دوﺳﺗﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ او را ﻧزد ﺗو ﻣﯽﺳﺗﺎﯾد ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷوﯾد .آرام
ﻣﯽﮔﯾرﯾد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :از ﻧظر ﮐردار دوﺳت ﺧوﺑﯽ اﺳت و اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ دارد .ﺳﺑﺣﺎن ﷲ اﻣﺎ دو
روز ﭘﯾش رﻓﺗﺎری از او دﯾدم ﮐﮫ ﻣرا اﻧدوھﮕﯾن ﻧﻣود .ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐردم .ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت.
ﭼﮫ ﮐرده اﺳت؟ ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﯾبھﺎی او را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد .اﯾن دام ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ را
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ﻣﯽﺳﺗﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﮔوش دھﯾد اﻣﺎ اﮔر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﻋﯾوب را ﺑﮕوﯾد ﺑﮫ او ﮔوش ﻧﻣﯽدھﯾد .اﻣﺎ ﺑرای اﯾن
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧود وادارد اول ﺑﺎ ﺳﺗﺎﯾش ﺧودﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد از او ﻣﯽﭘردازد ﭘس از
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی وﻓﺎداری ﮐﺎﻣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣردم درﺑﺎرهی او ﮔوش ﻧدھﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد از ﻧﯾرﻧﮓ و ﻓرﯾب در دو ﺑﮫ ھم زﻧﯽھﺎ دوری ﮐرد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوری ﻧﮑﻧد دوﺳﺗﯽاش
ھرﮔز ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺷﺧﺻﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ﻣردی ﻧزد ﺣﮑﯾﻣﯽ آﻣد ﮔﻔت :طﺎﻟب دوﺳﺗﯽ ﺗو آﻣدهام .ﮔﻔت :اﮔر ﻣﮭر آن را ﺳﮫ ﺗﺎ
ﻗرار دھﯽ ﻣواﻓﻘم –دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭرﯾﮫ دارد -ﮔﻔت :ﻣﮭرﯾﮫ اش ﭼﯾﺳت؟ ﮔﻔت :در ﻣورد ﻣن ﺑﮫ ﺳﺧن
ھﯾﭻ ﮐس ﮔوش ﻧدھﯽ ،در ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻧﻣﺎﯾﯽ و در ﺧﯾرﺧواھﯽ ات ﺑﮫ ﻣن ﺧﯾﺎﻧت ﻧورزی.
ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن دﯾﮕران در ﺑﺎرهی ﻣن ﮔوش ﻧدھﯽ ،ﺑﺎ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑﻧﯽ ،و در ﺧﯾرﺧواھﯽ ﺑرای ﻣن ﮐوﺗﺎھﯽ
ﻧﮑﻧﯽ.
 5ـ دﺷﻣن دوﺳت ﺧود را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧﯾد:
از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی وﻓﺎداری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻣن دوﺳت ﺧود دوﺳﺗﯽ ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ دﺷﻣن ﺳرﺳﺧﺗﯽ
دارﯾد .درﺑﺎرهی ﺷﻣﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾد .ﺑراﯾﺗﺎن ﺷﺑﮭﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .دوﺳت وﻓﺎدار ﺷﻣﺎ ﺑﺎ او
دوﺳﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﮔﻔت» :دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺳﮫ دﺳﺗﮫاﻧد :دوﺳت ﺷﻣﺎ ،دوﺳت دوﺳت
ﺷﻣﺎ ،و دﺷﻣن دﺷﻣن ﺷﻣﺎ و دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺳﮫ ﺗن ھﺳﺗﻧد :دﺷﻣن ﺷﻣﺎ ،دوﺳت دﺷﻣن ﺷﻣﺎ و دﺷﻣن دوﺳت
ﺷﻣﺎ« .اﻧﺳﺎن ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﺎ دﺷﻣن دوﺳت ﺧود دوﺳت ﺷود؛ زﯾرا اﯾن وﻓﺎداری ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺣﻖ ھﻔﺗم
اﺳت .ﺣﻖ ھﺷﺗم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
آﺳﺎن ﮔﯾری و ﺳﺧت ﻧﮕرﻓﺗن:
ﺣﻖ ھﺷﺗم ﻋﻧواﻧش اﯾن اﺳت :آﺳﺎن ﮔﯾری و ﺳﺧت ﻧﮕرﻓﺗن ﺑﮫاﯾن روش ﮐﮫ ﺑرادر ﺧود را ﺑﯾش از
ﺗواﻧش ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮑﻧد .ﻣﺎ ﻓردا ان ﺷﺎء ﷲ ﺧواھﯾم آﻣد ﻧزد ﺗو ﻧﺎھﺎر ﺧواھﯾم ﺧورد .ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن
ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﺗﮑﻠﯾف اﺳت .اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺎن ﺳﺧﺗﯽ و آﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮓ دﺳﺗﯽ و ﻓراﺧﯽ اﺳت .ﺷﺎﯾد
ﺑﯾﮑﺎر ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ھﻣﺳرش ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﺷﮑﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷد .ﻓﻼن
ﺑرادرم را ﺧداوﻧد آﺳﺎﯾش ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ،درﺳت اﺳت اﻣﺎ ﺷﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫاش ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد
ھﻣﺳرش ﺑﺳﺗری ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﺷﭘزی ﮐﻧد؟ ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮔﺎھﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ وﺟود
دارد .از دﺧﺗرش ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﺷده وﻟﯽ ﺧواﺳﺗﮕﺎر ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .آﯾﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ در اﯾن
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ وﺟود دارد .ﺑرادر ﻣﺎ ﻓردا ﻧﺎھﺎر ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻣﯽآﯾﯾم .رو در ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧد .آﺳﺎن ﮔﯾری و
ﺳﺧت ﻧﮕرﻓﺗن و ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮑردن.
ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او آﺳﺎن ﮔرﻓت .ﻧﺑﺎﯾد ﺳرﺑﺎر او ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم او ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻧﺑﺎﯾد او
را در رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗرار دھﯾد .ﻧﺑﺎﯾد او را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺟوﯾﺎ ﺷدن اﺣوال ﺧود ﮐﻧﯾد .و ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺣﻘوق
ﺷﻣﺎ و  ..ﻧﺑﺎﯾد او را ﻣﮑﻠف ﮐﻧﯾد .ﺑرادر ﻣن ﺑر ﮔردن ﺗو ﺣﻘﯽ ﻧدارم؟ ﻣﺎ را دﻋوت ﮐن .اﯾن ﺗﻌﯾﯾن
ﺗﮑﻠﯾف اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻓﻘط او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧداوﻧد دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھر ﭼﮫ اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد اﯾﺟﺎد
زﺣﻣت ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت .اﮔر ﺳﯽ ﺑﺎر ﺑراﯾش ﮐﺎری ﮐردﯾد ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﻧﺧواھﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﮐﺎری ﺑﮑﻧد .اﮔر
ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺎر ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐردﯾد .آﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدا ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﻧﮑردهاﯾد؟
ھﻣﯾن...
))اﺻﻧﻊ اﻟﻣﻌروف ﻣﻊ أھﻠﮫ وﻣﻊ ﻏﯾر أھﻠﮫ ،ﻓﺈن أﺻﺑت أھﻠَﮫ أﺻﺑت أھﻠَﮫ وإن ﻟم ﺗﺻب أھﻠﮫ ﻓﺎﻧت
أھﻠُﮫ((
))ﺑﺎ ﺳزاواران ﻧﯾﮑﯽ و ﻧﺎﺳزاﯾﺎن آن ﻧﯾﮑﯽ ﮐن .اﮔر ﺑﮫ اھل ﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾﮑﯽ ﮐردی ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﯾﮑﯽ ﮐردی و
اﮔر ﺑﮫ اھل آن ﻧﯾﮑﯽ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯽ ﺧودت ﺳزاوار ﻧﯾﮑﯽ ﺑودهای((
]ﺳﯾوطﯽ در اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر ،و آن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﺑﮫ ﺧطﯾب ﻧﺳﺑت داده اﺳت[
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آﯾﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ازدواﺟت ﺑﮫ ﺗو ھدﯾﮫای ﻧدادم؟ ﺑرادر ﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧدی ﺷدهاﯾم و ﺗو ﺑﮫ ﻣﺎ
ھدﯾﮫای ﻧدادهای .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر از او ﺣﻘﯽ طﻠب ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺷﺎﯾد او ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﻓﺗد و ﭘول ھدﯾﮫ را
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺧﻼﺻﮫی ﮐﻼم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑرادری ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدا دارﯾد ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐﻧﯾد ﺑدون آن ﮐﮫ از او ﺗوﻗﻊ
ﺧدﻣت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣﺑت او را ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن اﻣوال و ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻣش ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﺗواﻧش او را ﻣﮑﻠف ﮐﻧﯾد .ﻧﺑﺎﯾد او را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺟوﯾﺎ ﺷدن اﺣوال ﺧود ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﮫ
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ را ﮐﺎﻣل ادا ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺳت اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣن ﺑﮫ ﻓﻼن ﺟﺎ ﻣﯽروم ﭼﯾزی
ﻧﻣﯽﺧواھﯽ؟ ﭼرا ﺑﮫ ﺧدا اﻧدﮐﯽ ﺻﺑر ﮐن ﻣن ﯾﮏ ﻟﯾﺳت دارم .ﺑﮫ او ﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﻧﺞ
ﺳﺎﻋت وﻗت دارد .ﺑرادرﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﻼن ﻣﻐﺎزه ﻣﯽرود ﺷﺎﯾد وﺳﺎﯾﻠﯽ ھﻣراه او ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﯾش
از ﺗوان او را ﻣﮑﻠف ﻧﻣودهاﯾد :ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد :دﺳت ﺷﻣﺎ درد ﻧﮑﻧد .ﺳﭘﺎس ﮔزارم .او را ﻣﺟﺑور ﻧﮑﻧﯾد.
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺳﻔری ﮐوﺗﺎه ﻣﯽرود .ﻣﯽﺑﯾﻧد ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯾش از ﺗوان او اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ده ﺳﺎﻋت دارد .اﻣﺎ
او ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﯾﮏ روز ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺟم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت .ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺷوری ﻣﯽرود ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش ھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ دو ﭼﻣدان ﻧﯾﺎز دارد .او ﺑﯾﺳت ﮐﯾﻠو دارد و ﺑﺎﯾد ارز ﺑﭘردازد .اﯾن ﻣﻧطﻘﯽ
ﻧﯾﺳت .ﮐﺳﯽ را ﺑﯾش از ﺣد ﺗواﻧش ﻣﺟﺑور ﻧﮑﻧﯾد.
اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ او را وادار ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑرای ﺧود ﮐﻧﯾد ،ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﺑراﯾﺗﺎن دﻋﺎ
ﮐﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از دﯾدن او آرام ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای دﯾن ﺧود از او ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرادر ﺑراﯾﻣﺎن
دﻋﺎ ﮐن .اﯾن ﺣﻘوق ﺑرادری اﺳت .ﺑﮫ ﺧدا اﮔر ﺑﮫ دﯾدار ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوﯾم .او را ﺑﮫ دﯾدار
ﺧود ﻓرا ﺑﺧوان .ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾدار او ﺑرو .ﯾﺎ از او ﺑرای دﯾن ﺧود ﯾﺎری ﺑﺟوﯾﯾد .اﯾن ﺟﺎﯾز اﺳت.
ﺑﺎ ﺧدﻣت ﺑﮫ او ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد .ﺑﺎ ادای ﺣﻘوق او ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد .ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﺑﺎر
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎﯾش ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد .اﯾن ﺑرادر ﺧداﯾﯽ اﺳت .ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﮫاﻧد» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑرادراﻧش
ﭼﯾزی ﺑﺧواھد ﮐﮫ آﻧﺎن از او ﻧﺧواﺳﺗﮫاﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﺗم ﮐرده اﺳت«.
ﺷﻣﺎ ﻣﻐﺎزهای دارﯾد و او ﻣﻐﺎزهای دارد .در ﻣﻐﺎزهاش او را دﯾدهاﯾد و وﺳﯾﻠﮫای را ﺧرﯾدهاﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت .ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧدارد ﺑردار .دوﻣﯽ در ﻣﻐﺎزه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﯾدارت ﻧﯾﺎﻣده و ﭼﯾزی را ﺑدون
ﭘرداﺧت ﻗﯾﻣت ﺑر ﻧﻣﯽدارد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی از آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ آﻧﺎن از ﺷﻣﺎ ﻧﮕرﻓﺗﮫاﻧد و اﯾن
اﺧﻼق ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳت» .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑرادراﻧش ﭼﯾزی ﺑﺧواھد ﮐﮫ آﻧﺎن از او ﻧﺧواﺳﺗﮫاﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﺗم
ﮐرده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد آن ﭼﮫ از آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن دھد آﻧﺎن را ﺧﺳﺗﮫ ﮐرده اﺳت«.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺧدﻣﺗﯽ ﮐردهاﯾد .ﭘس از دو ھﻔﺗﮫ او را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای ﺧود ﮐردهاﯾد .او
را ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣودﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﻓراﯾﻧد دﯾن و ادای دﯾن ﺷد .اﯾن را ﺑرای ﺧدا اﻧﺟﺎم ﻧدادهاﯾد» .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از
ﺑرادراﻧش ﭼﯾزی ﺑﺧواھد ﮐﮫ آﻧﺎن از او ﻧﺧواﺳﺗﮫاﻧد ،ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﺗم ﮐرده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد آن ﭼﮫ از
آﻧﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن دھد آﻧﺎن را ﺧﺳﺗﮫ ﮐرده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﭼﯾزی ﻧﺧواھد ﺑﮫ آﻧﺎن ﻟطف ﮐرده
اﺳت«.
ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧﯾد و اﮔر اﻣﮑﺎن دارد از آﻧﺎن ﭼﯾزی ﻧﺧواھﯾد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ آﻧﺎن ﻟطف ﮐردهاﯾد .ﯾﮑﯽ از
داﻧﺷﻣﻧدان ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻧزد ﺑرادران ﺑﯾش از ﺣد ﻧﺷﺎن دھد ﮔﻧﺎه ﮐرده و آﻧﺎن ﻧﯾز ﮔﻧﺎه
ﮐﺎر ﺷدهاﻧد«.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻧزد ﺑرادران ﺑﯾش از ﺣد ﻧﺷﺎن دھد ﮔﻧﺎه ﮐرده وآﻧﺎن ﻧﯾز ﮔﻧﺎه ﮐﺎر ﺷدهاﻧد:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﯾﺎ در زﻣﯾن ﺑﮭﺗر از او ﮐﺳﯽ ﺑود؟ ﮐﺳﯽ ﮐﺎﻣلﺗر از او وﺟود داﺷت؟
ﮐﺳﯽ از او ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑود؟ ﮐﺳﯽ از او ﺑﺎﻻﺗر ﺑود؟ ﺧﯾر ،ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧود ﺑود .ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد
ﮔوﺳﻔﻧدی ذﺑﺢ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺧورﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔت :ﻣن آن را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻧم .دوم ﮔﻔت :ﻣن ﭘوﺳت ﻣﯽﮐﻧم.
ﺳوم ﮔﻔت :ﻣن آن را ﻣﯽﺑﭘزم .اﯾﺷﺎن ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود» :و ﻣن ھم ھﯾزم ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮐﻧم«.
ای رﺳول ﺧدا ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻓرﻣود» :ﺧﯾر ،ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽﭘﺳﻧدد ﮐﮫ ﺑﻧدهاش را از
ھم ﻧوﻋﺎﻧش ﺑرﺗر ﺑﺑﯾﻧد« .اﻧﺳﺎن ﮔﺎھﯽ ﺳرﮔردان اﺳت و ﺑﺎ ﺑرادراﻧش ﺑﮫ ﮔردش ﻣﯽرود و ﺑﮫ آﻧﺎن
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ﻣﯽﮔوﯾد :ﻣن ﺧﺳﺗﮫام ﻣﯽﺧواھم اﺳﺗراﺣت ﮐﻧم .آﻧﺎن ﺧوراﮐﯽ ﻣﯽﺧرﻧد و ﻣﯽﭘزﻧد و ﻏذا آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﻔرﻣﺎ .ﺑﯾدار ﻣﯽﺷود و ﻣﯽﺧورد ﻣﯽداﻧﯾم ﺗو ﺧﺳﺗﮫای!! ﻣﯽﺧورد و ﻋﻘب ﻣﯽرود ﮔوﯾﺎ ھﯾﭻ وظﯾﻔﮫای
ﻧدارد .ﮔروھﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ظروف را ﻣﯽﺷوﯾﻧد .اﯾن اﺧﻼق ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺳرور اﻧﺳﺎنھﺎ و دوﺳت ﺧدا ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽﭘﺳﻧدد ﮐﮫ ﺑﻧدهاش را از ھم
ﻧوﻋﺎﻧش ﺑرﺗر ﺑﺑﯾﻧد«.
ﺳﯾدﻧﺎ اﺑوﺑﮑر ﺻدﯾﻖ اﻓﺳﺎر ﺷﺗرش از دﺳﺗش اﻓﺗﺎد و ﯾﺎراﻧش ﮐﻧﺎر او ﺑودﻧد .ﺧود از ﺷﺗر ﭘﺎﯾﯾن آﻣد و
اﻓﺳﺎر را ﺑرداﺷت .ﯾﺎراﻧش ﺗﻌﺟب ﮐردﻧد .ای ﺧﻠﯾﻔﮫی رﺳول ﺧدا ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐردﯾم .ﮔﻔت:
»ﺧﯾر ،از دوﺳﺗم رﺳول ﺧدا ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻓرﻣود» :از ﻣردم ﭼﯾزی ﻧطﻠﺑﯾد«.
ﮔﺎھﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت .ﺑﺳﺗری اﺳت .اﮔر ﭼﯾزی از ﺑرادرش ﺑﺧواھد اﯾن ﻣﺷروع اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧودش ﺑﺗواﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺧودت را ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﺑرآورده ﮐن و اﯾن ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ﺗواﻧﺎﯾﯽات اﺳت.
)) ﻣن أﻛﺛر ذﻛر ﷲ ﻓﻘد ﺑرئ ﻣن اﻟﻧﻔﺎق ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ذﮐر ﺧداوﻧد را ﺑﮕوﯾد از ﻧﻔﺎق ﺑﮫ دور اﺳت((
]طﺑراﻧﻲ در اﻟﺻﻐﯾر از اﺑوھرﯾره[

)) ﺑرئ ﻣن اﻟﺷﺢ ﻣن أدى زﻛﺎة ﻣﺎﻟﮫ ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧود را ﺑﭘردازد از ﺑﺧل ﺑﮫ دور اﺳت((
]طﺑراﻧﯽ از ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ [

)) وﺑرئ ﻣن اﻟﻛﺑر ﻣن ﺣﻣل ﺣﺎﺟﺗﮫ ﺑﯾده ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺎزش را ﺑرآورده ﮐﻧد از ﺗﮑﺑر ﺑﮫ دور اﺳت((
]ﻗﺿﺎﻋﯽ و دﯾﻠﻣﯽ از ﺟﺎﺑر ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﻓوع و اﺑن ﻻل از اﺑواﻣﺎﻣﮫ در رواﯾﺗﯽ ﻟﻔظ ﺑﺿﺎﻋﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻠﻌﺗﮫ آﻣده اﺳت[

رﺳول ﷲ در ﻧﺑرد ﺑدر وﻗﺗﯽ ﻣرﮐبھﺎ را اﻧدک ﯾﺎﻓت ﻓرﻣود» :ھر ﺳﮫ ﻧﻔر روی ﯾﮏ ﻣرﮐب ﺳوار
ﺷوﻧد و ﻣن و ﻋﻠﯽ و اﺑوﻟﺑﺎﺑﮫ ﺑر ﯾﮏ ﻣرﮐب ﺳوار ﻣﯽﺷوﯾم «.ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑر ﻣرﮐب ﺳوار ﺷد و ﻧوﺑت
ﺳواری او ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﻧوﺑت ﻋﻠﯽ و اﺑوﻟﺑﺎﺑﮫ رﺳﯾد و درﺧواﺳت ﮐردﻧد ﺳوار ﺑﻣﺎﻧد و اداﻣﮫ دھد .اﻣﺎ
اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود :ﺧﯾر.
رﺳول ﷲ ﺑﮫ ﻋدی ﺑن ﺣﺎﺗم طﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﺷﺗﯽ از ﭘوﺳت ﭘر ﺷده ﺑﺎ ﻟﯾف ﺧرﻣﺎ داد .ﺑﮫ ﻋدی ﻓرﻣود :ﺑر روی
آن ﺑﻧﺷﯾن .ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .ﻓرﻣود :ﻧﮫ ﺗو ﺑﻧﺷﯾن .ﮔﻔت :ﻣن روی آن ﻧﺷﺳﺗم و رﺳول ﷲ روی زﻣﯾن
ﻧﺷﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑری اﯾن اﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻧزد دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﯾش از ﺗوان ﺧود ﻧﺷﺎن دھد ھم او ﮔﻧﺎه ﮐرده و ھم آﻧﺎن ﮔﻧﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﮔﻧﺎه ﮐرده ﭼون ﺧود را ﺑﺎﻻﺗر از آﻧﺎن واﻧﻣود ﮐرده اﺳت .آﻧﺎن ﮔﻧﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد زﯾرا او را ﭘﻧد ﻧدادهاﻧد و
ﻓﮑر ﮐردهاﻧد واﻗﻌﺎ در ھﻣﺎن ﺳطﺢ اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرادراﻧﯽ ھم ﺳطﺢ او ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﻧد :ﺑرﺧﯾز و
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐن .اﮔر ﺳﺎﮐت ﻣﺎﻧدﻧد ﯾﻌﻧﯽ او ﺑﺎﻻﺗر از آﻧﺎن اﺳت .آﻧﺎن ﮔﻣﺎن ﮐردهاﻧد و ﺑﮫ او ﻧﯾز ﺗﻠﻘﯾن
ﮐردهاﻧد ...ﮔﻧﺎه ﮐرده و ﮔﻧﺎه ﮐردهاﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ھﻣﺳطﺢ آﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﺧودش و آﻧﺎن را ﺧﺳﺗﮫ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﺧود ﻧﺷﺎن دھد ھم ﺧودش و ھم آﻧﺎن ﺳﺎﻟم ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
آﺳﺎن ﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ وادار ﻧﮑردن دﯾﮕران:
آﺳﺎن ﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ وادار ﻧﮑردن دﯾﮕران ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ دﯾﮕران ﺷرﻣﻧده ﻧﺷوﻧد .ﺟﻧﯾد ﻣﯽﮔوﯾد» :دو ﺗن
ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑرادر ﻣﯽﺷوﻧد اﮔر ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﺑﺗرﺳد ﯾﺎ ﺷرﻣﻧدهی او ﺷود دﻟﯾل آن در ﯾﮑﯽ از آن دو
ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت«.
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زﺷتﺗرﯾن ﻋﺎدت در ﺧﺎﻧواده ﻣﺛﻼ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ داﻣﺎد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻋﻣوﯾش ﻣﯽرود و آﻧﺎن او را ﺧوش
آﻣد ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﺑﮫ او اﺣﺗرام ﻣﯽﮔذارﻧد و از او ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و او ﻧﯾز ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣؤدب اﺳت
و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرود ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﻣﯽﮔوﯾد :ﭘﻧﯾرﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺷور ﺑود .ﯾﮏ ذره زﯾﺗون آورده ﺑودﻧد.
ﺗﺧم ﻣرغ را ﺑﺎ روﻏن ﻧﺑﺎﺗﯽ ﭘﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و روﻏن ﻣﺣﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ﺑودﻧد .از آن ﻏذا ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺧود
اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺳرش ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷد و ﻣﺎدرش را ﺳرزﻧش ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺟﺎ رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣود ﭘﯾدا
ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ وی اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ او ﺑﺳﯾﺎر ﻣراﻗب ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ اﺳت .اﯾن ﻧوﻋﯽ ﺳﺗم اﺳت .اﮔر
ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟت وﺟود دارد .اﮔر رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد ﻧزد آﻧﺎن ﻧروﯾد .اﮔر آﻧﺎن را
دوﺳت دارﯾد رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾد .ﻣؤﻣن ﭼﻧﯾن اﺳت .اﻧﺗﻘﺎد ﮐردن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺑﯾﻧوا
ﺑﺎﺷد او را در ھم ﻣﯽﺷﮑﻧد .ﺷوھر از ﺧﺎﻧواده اش اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐﻧد .از ﺧﺎﻧواده اش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ او
ﻣﯽﮔوﯾد :از آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﮑن .ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﻔﺗم ﺧﺎﻧوادهات ﺳﻠﯾﻘﮫ ﻧدارﻧد .ﺷﮕﻔتآور اﺳت .اﮔر ﺳﺎﮐت ﺷود او
ﺳﺎﮐت ﻧﻣﯽﺷود .و اﮔر دﻓﺎع ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻊ وی ﻣﯽﺷود .اﯾنھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﺧﻼق ﻧﺎداﻧﺎن اﺳت .اﺧﻼق ﺟﺎھﻠﯾت
اﺳت.
)) إن ﷲ ﯾﺣب ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣور وأﺷراﻓﮭﺎ وﯾﻛره ﺳﻔﺳﺎﻓﮭﺎ ((
))ﺧداوﻧد اﻣور واﻻ وﺑرﺗر را دوﺳت دارد و اﻣور ﺑﯾﮭوده را ﻧﻣﯽﭘﺳﻧدد ((
]طﺑراﻧﯽ از ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ [

ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﯾﮑﺗﺎ ﻣوﻣن ﺑﮫ اﻣور ﺑﯾﮭوده ﻧﻣﯽﭘردازد .اﯾنھﺎ ﺑﯾﮭوده اﺳت.
ﯾﮏ ﺧرﻣﺎ ﯾﺎران ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم را ﺳد ﺟوع ﻣﯽﻧﻣود .ﺑراﯾﺗﺎن ﺷﺎم آوردهاﻧد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ
ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭم ھﺳﺗﯾد .اﯾن ﺗﻣﺎم ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارد .ﮔوﯾﺎ ﻣﯾوه داﺷﺗﻧد اﻣﺎ ﺑراﯾم ﻧﯾﺎوردﻧد .ﻣن
در ﯾﺧﭼﺎل دﯾدم .در را ﺑﺎز ﮐردم ﺗﺎ آب ﺑﯾﺎورم ﻣﯾوهھﺎ را دﯾدم .اﯾن ﭼﮫ داﻣﺎدی اﺳت؟ »ھر ﮔﺎه دو ﻧﻔر
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدا ﺑﺎ ھم ﺑرادری ﻧﻣودﻧد و ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﺗرﺳﯾد ﯾﺎ ﺷرﻣﻧده ﺷد دﻟﯾل در ﯾﮑﯽ از آن دو
اﺳت«
ﺑدﺗرﯾن ﺑرادری زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرادرﺗﺎن ﺑﮫ زﺣﻣت اﻓﺗﯾد:
ﻋﻠﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑدﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺑﮫ زﺣﻣت ﺑﯾﻔﺗﯾد« اﯾن
ﺑدﺗرﯾن دوﺳت اﺳت.
ﻣن دوﺳﺗﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ از ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽآﻣد و در ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽﻧﻣود و ﮔﺎھﯽ ﺷب ﻧزد ﻣن
ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﮔﻔت :ھر ﭼﮫ داری ﺑراﯾم ﺑﯾﺎور .ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷد .اﮔر ھﻣﯾﺷﮫ درب ﺧﺎﻧﮫام را
ﻣﯽزد ھرﮔز ﻧﺎراﺣت ﻧﻣﯽﺷدم .ﺳﺑﮏ ﺳﺎﯾﮫ ﺑود .ھر ﭼﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﺑراﯾش ﻣﯽآوردم .در ھر ﺟﺎ
ﻣﯽﺧواﺑﯾد راﺿﯽ ﺑود .ھر ﭼﮫ ﻏذا در ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﻣﮭﻣﺎﻧش ﻣﯽﻧﻣودم .ھرﮔز او را ﺳرﺑﺎر ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم.
زﯾرا زﺣﻣﺗﯽ ﻧداﺷت .وﻗﺗﯽ در ﮐﺷورش ﺑﮫ دﯾدارش ﻣﯽرﻓﺗم ھﻣﺎن ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻣود .ھر ﭼﮫ داﺷت
ﻣﯽآورد .اﯾن طور دوﺳﺗﯽھﺎ دوام دارد .ﺑﻌﺿﯽ ﺷب ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﯾﮏ ﻟﯾوان ﭼﺎﯾﯽ
ﻣﯽآورد .ﺑﺎر دوم ﮐﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯽآورد .ﭘس از آن ﺷﯾرﺑرﻧﺞ ﻣﯽآورد .ﭘس از آن ﺧﺎﻣﮫ ﺳﭘس ﺷﺎم و
ﭘس از آن ﺷﺎم و ﺷﯾرﯾﻧﯾﺟﺎت .ﭘس از اﯾن دﯾدارھﺎ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽود ،ﺗﻣﺎم دوره ﻟﻐو ﻣﯽﺷود .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾشﺗر
از اﯾن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﻣوﺿوع را ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورﯾد .دﯾدار را ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف ﺑداﻧﯾد .دﯾدار از ھر
ﭼﯾزی ﻣﮭمﺗر اﺳت .ﺗﮑﻠف اﻧس واﻟﻔت را از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد .زﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﯾد .طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺗﮑﻠف اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر ھرﮔز ﻧﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .اﮔر اﯾن ﺑﺎر ﺗﮑﻠف ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑراﯾش دﺳت ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫاﯾد درآﻣد اﻧدﮐﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣﯽ ﺑﯾﺎورد.
اﯾن ﺷﺎم ﻧﯾﻣﯽ از درآﻣد او را از ﺑﯾن ﺧواھد ﺑرد .ﺷﻣﺎ او را آزردهاﯾد و ارﺗﺑﺎط او را ﺑﺎ ﺧود ﻗطﻊ
ﮐردهاﯾد .طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﻗﮭوه دارﯾد ﻗﮭوه و اﮔر ﻧدارﯾد ھﻣﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﻗﮭوه ﮔران اﺳت.
ﻗﮭوه ﻧدارﯾد ﭼﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎرﯾد .ﭼﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﻧﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎورﯾد .ﺷﮑر ھﺳت ﺷﮑر ﺑراﯾش ﺑﯾﺎورﯾد.
ﺗﻌﺎرﻓﺎت و زﺣﻣﺎت را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾد اﯾن دوﺳﺗﯽ را اﺳﺗوار ﻣﯽﮔرداﻧد .ﺑدﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
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ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺑﮫ زﺣﻣت اﻓﺗﯾد و ﺷﻣﺎ را ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣدارا ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﻣن ﺗﺣﻣل ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧدارم.
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋذرﺧواھﯽ وا ﻣﯽدارد .ﺳﮫ وﯾژﮔﯽ دارد» :ﺑدﺗرﯾن دوﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ زﺣﻣت
اﻧدازد و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣدارا وادارد و ﺑﮫ ﻋذرﺧواھﯽ ﻣﺟﺑور ﻧﻣﺎﯾد«.
ﺑﮫاﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑرادر ﺧوب ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺑﮫ زﺣﻣت ﻧﻣﯽاﻓﺗﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺷرﻣﻧده
ﻧﻣﯽﺷوﯾد .ﺷﻣﺎ را دوﺳت دار ﺧود ﻣﯽداﻧد .ﺑﮫ ﺧدا ﻣن ﻗﺻد ﮔﻔﺗن اﯾن ﺳﺧن را ﻧدارم .ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﺷو .ﺑﮫ
ھر ﺣﺎل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ھم ﻣﯽرﯾزد و ﻣﯽﮔوﯾد :طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ھﻣﯾن ﮐﮫ
ھﻣدﯾﮕر را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺟزﺋﯽ ﻧﮕری ﮐﺎر ﻧﺎداﻧﺎن اﺳت .ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد:
»ای ﭘروردﮔﺎرم ،ﻣن ﺧدای ﺗو و ﺗو ﺑﻧدهی ﻣﻧﯽ« ﯾﮏ ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﺷﺗر ﺧود را ﮔم ﻣﯽﮐﻧد و آن را
ﻣﯽﯾﺎﺑد و از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ﻣﯽﮔوﯾد » :ای ﭘروردﮔﺎرم ،ﻣن ﺧدای ﺗو و ﺗو ﺑﻧدهی ﻣﻧﯽ« و ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺧداوﻧد از ﺗوﺑﮫی ﺑﻧدهاش ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﮐﮫ ﺷﺗرش را ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷود «.اﻓرادی ﮐﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دل دارﻧد و ھرﮔز از دل ﺑﯾرون ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد:
ﺷﻣﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﯽ ھرﮔز از ﯾﺎدم ﻧﻣﯽرود .اﯾن ﺑدﺗرﯾن دوﺳت اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺑﮫ
زﺣﻣت ﻣﯽاﻓﺗﯾد و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣدارا واﻣﯽ دارد و ﺷﻣﺎ را ﺷرﻣﻧده ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓﺿﯾل ﻣﯽﮔوﯾد " :ﻣردم ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر زﺣﻣت و رو درﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھم ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ".
ﺑﺎری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم :ﯾﮏ دوره ھﻔده ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد .ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ،ﺗﻌﺟب ﮐردﻧد زﯾرا ھر دورهای ﭘس
از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣد آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑود .زﯾرا ﺗﮑﻠف و زﺣﻣت آن را ﻗطﻊ ﻣﯽﮐرد.
ھﻔده ﺳﺎل .ﯾﮑﯽ ﭘرﺳﯾد :دﻟﯾل آن ﭼﮫ ﺑود؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﻧﮫ ﻏﯾﺑﺗﯽ ﺑود ،ﻧﮫ زﻧﺎن ﺑودﻧد و ﻧﮫ زﺣﻣت و ﻧﮫ
رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و ﻧﮫ ھﯾﭻ .اﮔر زﻧﺎن ﻣﯽﺑود ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد .ﺣرام و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و اﺧﺗﻼط اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ او
ﻧﮕﺎه ﮐردی .ﺑﮫ ﺧدا ﻧﮕﺎه ﻧﮑردم .در ﺷب ﺑراﯾش ﻣﺷﮑل درﺳت ﻣﯽﮐﻧد .ﺗو ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐردهای .ﮔﻧﺎھﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .اﯾنھﺎ رواﺑط دﻧﯾﺎﯾﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺧﺗﻼط ﻧدارﻧد .ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳد .ﻗطﻊ
راﺑطﮫھﺎ ھﻣﮫ ﻧﺎﺷﯽ از رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽھﺎ اﺳت .ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾدن ﺑرادرش ﻣﯽرود و وی ﺑﮫ زﺣﻣت ﻣﯽاﻓﺗد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن راﺑطﮫاش را ﻗطﻊ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻋﺎﺋﺷﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣؤﻣن ﺑرادر ﻣؤﻣن اﺳت او را ﻏﻧﯾﻣت ﻧﻣﯽﺷﻣﺎرد« ﻣﻌﻧﺎی ﻏﻧﯾﻣت ﻧﺷﻣردن ﭼﯾﺳت؟
ﯾﻌﻧﯽ از او ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﮔوﯾد :اﯾن ﭼﺎﭘﻠوس اﺳت .ﻣﻘﺎم ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑر ﺗﺎ ﻧزد ﺧداوﻧد واﻻ
ﮔردی .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽدھد ﺑﮫ ﺗو ھم ﻣﯽدھد .ﻣﺑﺎدا ﻧزد او ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺧودت را ﺑرای او ﺧوار ﮐﻧﯽ.
»ﻧﮫ از او ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮫ او را ﺷرﻣﻧده ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ وﻗﺎر ﻣﺗﺎﻧت در ﺣد ﻣﻌﻘول ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .اﻧدﮐﯽ راﺣت ﺑﺎﺷد و ﻣﺗﻣﺎﯾز ،اﯾن ﺑرادر ﺗو اﺳت.
ﺟﻧﯾد ﻣﯽﮔوﯾد» :دو ﺗن ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑرادر ﻣﯽﺷوﻧد اﮔر ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﺑﺗرﺳد ﯾﺎ ﺷرﻣﻧدهی او ﺷود
دﻟﯾل آن در ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت«.
ﯾﮑﯽ دﯾﺷب ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﺑﺎ ﻣن ﺳوار ﺷد و ﻣن ﯾﮏ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﺑراﯾش ﺧواﻧدم .اﺷﮏ از ﭼﺷﻣﺎﻧش
ﺳرازﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﺧدا ﭘﺎداش ﺧﯾر ﺑﮫ ﺗو دھد ،ھﻣراه ﺗو ﺳوار ﺷدم و ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺣدﯾث ﺑﺎ ﻣن
ھﻣدم ﺷدی ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :ﺑﮫ ﺧدا طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﭘس از ﭼﮫ ﺑﮕوﯾﯾم؟ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :دﯾﺷب ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺳوار
ﺷدم آن ﻗدر ﺑﮫ ﺧودرو ﺧود ﻣﯽﻧﺎزﯾد و ﺗﮑﺑر داﺷت و ﭼپ ﭼپ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳت .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :ﺑﮫ
ﺧدا ﺑﺎرھﺎ ﻗﺻد ﮐردم ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾم :ﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎ ﭘﯾﺎده ﺷوم .ﺗﺣﻣل ﻧداﺷﺗم .ھﯾﭻ ﻧﮕﻔت .ﭼراﮐﮫ ﺑر ﺧودرو او
ﺳوار ﺷده و وی او را رﺳﺎﻧده اﺳت .ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا اﯾن ﺗﮑﺑر اﺳت.
ﺑﮫ ﺳرﻣﮫ ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﺑوده اﺳت اﻣﺎ ﭼون ﻧرم ﮔﺷﺗﮫ ﺟﺎﯾش ﺗﺧم ﭼﺷم ھﺎﺳت
***
ﭘرھﯾز از زﺣﻣت اﻧداﺧﺗن و اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد:
ﺑﮫ ﺧدا ﺑرادران ﺑﮫ ھر ﻗدر ﮐﮫ ﻓروﺗن ﺑﺎﺷﯾد ﻧزد ﺧداوﻧد و ﻣردم ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﯾد و ﻣﺗﮑﺑر در ﻧظر ﺧداوﻧد
ﺧوار اﺳت .وﯾژﮔﯽ زﺷت ﺗری از ﺗﮑﺑر وﺟود ﻧدارد .ﺑرای ﭼﮫ؟ ﺗو ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ؟ ﻧطﻔﮫای ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﭘس
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از ﻣرگ ﻻﺷﮫای ﺑد ﺑو ﺧواھﯽ ﺑود .و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه در زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ طرف ﺣواﺳش را از دﺳت
داده اﺳت .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻧﮕرﯾزه در ﮐﻠﯾﮫ ﺷب ﻧﻣﯽﺧواﺑﯾد و اورژاﻧس را ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧﯾد .ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﺎ
ﮐﮫ ھﻣﻧﺷﯾن ﺷوﯾم؟ ﮔﻔت» :ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ زﺣﻣت و رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﻧدازد و اﺣﺗﯾﺎط و ﻣﺧﺎﻓظﮫ
ﮐﺎری در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد« .اﺣﺗﯾﺎط ﻧﯾز اﺷﮑﺎل دارد .ﻣﯽﺗرﺳﯾد اﮔر ﯾﮏ ﺣرف ﺑزﻧﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎد
اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﭼﮫ زﻧدﮔﯽای اﺳت؟ اﯾن ﭼﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑﺗﯽ اﺳت؟ ﻣﯽﺗرﺳد .ﯾﮏ ﺣرف زدﯾد
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﺳﺎﮐت اﺳت .آﯾﺎ ﭼﯾزی ﺷده اﺳت؟ ﺧﯾر ،از ﻣن ﻧﺎراﺣت ﺷدهای؟ ﻧﮫ ﻧﺎراﺣت ﻧﯾﺳﺗم .اﻣﺎ ﻣؤﻣن
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت .اﮔر ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﺎرف و ﺗﮑﻠف از ﻣﯾﺎن ﻣﯽرود .ﻧﺎم ﺷﻣﺎ را ﮔﻔﺗﮫ و ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳﺗﺎد.
اﺣﺗرام ﻣرا ﻧدارد و ارزش ﻣرا ﻧﻣﯽداﻧد .ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳﺗﺎد ﺑﮕوﯾد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت؟ ﮔﻔﺗﮫ:
ﻓﻼﻧﯽ .ﭼرا اﯾن ھﻣﮫ ﻧﺎراﺣت ﻣﯽﺷوﯾد؟ ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﻘب ذﮐر ﮐرده اﺳت:
ب﴾
ب َوﺗَ ﱠ
﴿ﺗَﺑﱠتْ ﯾَدَا أَ ِﺑﻲ ﻟَ َﮭ ٍ
)ﺑرﯾده ﺑﺎد دو دﺳت اﺑوﻟﮭب و ﻣرگ ﺑر او ﺑﺎد(
] ﺳوره ﻣﺳد[1 :

ﻟﻘﺑﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،اﻣﺎ ای ﯾﺣﯾﯽ ،ای زﮐرﯾﺎ ،ای ﻋﯾﺳﯽ ،دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ اﺳم ﻧﺎم ﺑرده و دﺷﻣن
ﺧود را ﺑﺎ ﻟﻘﺑش آورده اﺳت.
ب﴾
ب َوﺗَ ﱠ
﴿ﺗَﺑﱠتْ ﯾَدَا أَﺑِﻲ ﻟَ َﮭ ٍ
)ﺑرﯾده ﺑﺎد دو دﺳت اﺑوﻟﮭب و ﻣرگ ﺑر او ﺑﺎد(
] ﺳوره ﻣﺳد[1 :

ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺷﻣﺎ را اﺳﺗﺎد ﺻدا ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺧواﻧد .ﻣﯽﮔوﯾد :ﻓﻼﻧﯽ ،اﺷﮑﺎل ﻧدارد.
ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ را از ﯾﺎد ﺑرده ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧودﺗﺎن ﺻداﯾﺗﺎن ﻣﯽزﻧد .اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﻧﯾز رواﺑط را ﻗطﻊ
ﻣﯽﮐﻧد.
ﺟﻌﻔر ﺻﺎدق رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺳرﺑﺎرﺗرﯾن دوﺳت ﻣن ﺑرای ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ زﺣﻣت
ﺑﯾﻧدازد و ﺑﮫ ﺧﺎطر او اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧم و ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﺎن ﺑرای ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽام
ھﺳﺗم ،ﺑﺎ او ﺑﺎﺷم«.
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ رﻓت و دوﺳت ﺧود را ﺑﺎ ﺧود ﺑرد .ﺑﮫ او ﮔﻔت ﭼﮫ ﺑﺎ ﺧود آوردهای؟ ﺑﮫ ﺧدا اﻧدﮐﯽ
ﮔﻧدم ﭘوﺳت ﮐﻧده دارﯾم .در ﯾﮏ ﺳﯾﻧﯽ آن را ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﯾم .ﺑﺳﯾﺎر ﻟذﯾذ ﺑود .ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺧورد .ﻧﺷﺎﻧﮫی دوﺳت
ﻣوﻓﻖ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯾد ﮔوﯾﯽ ﺗﻧﮭﺎﯾﯾد .ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾﺗﺎن آﻣده اﺳت .اﮔر اﯾن ﻣﮭﻣﺎن ﺗﻌﺎرف
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص ﺑﭘوﺷﯾد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﻟﺑﺎس ﺗﻣﯾز و ﺳﻔﯾد ﭘوﺷﯾدﯾد و از او ﭘذﯾراﯾﯽ
ﮐردﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟ ﺑرادرم ارزش ﻣرا ﻧداﻧﺳت .ﻧرﻓت و ﻟﺑﺎس رﺳﻣﯽ ﻧﭘوﺷﯾد» .ﺳرﺑﺎرﺗرﯾن دوﺳت ﻣن
ﺑرای ﻣن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ زﺣﻣت ﺑﯾﻧدازد و ﺑﮫ ﺧﺎطر او اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧم و و ﺑﮭﺗرﯾن آﻧﺎن ﺑرای ﻣن
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﺗﻧﮭﺎﯾﯽام ھﺳﺗم ،ﺑﺎ او ﺑﺎﺷم .«.اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑرادر اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﺻوﻓﯾﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :از ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺷرت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧوب ﻧزد
آﻧﺎن زﯾﺎد ﻧﻣﯽﺷوﯾد و ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻧزد آﻧﺎن ﮐم ﻧﻣﯽﺷوﯾد و اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ و ﺿرر ﺷﻣﺎ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑراﯾش
ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﯾد .و اﯾن را ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ آن از ﺗﮑﻠف و ﺗﻌﺎرف ﺑﮫ دور ﺑﺎﺷد«
اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻧزد دوﺳت ﺧود ﺑﺧواﺑد و ﭘس از طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﺑرﺧﯾزد و ﺧﺳﺗﮫ ھم ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻋذر او را
ﺑﺧواھد .ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ را ﻗﺿﺎ ﻧﻣودی؟ آﯾﺎ ﻣؤﻣن اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت؟ از اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧود ﺷرﻣﻧده ﻣﯽﺷود.
دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﮫ دﯾدن ﺗو ﻧﺧواھد آﻣد .اﻧﺳﺎن دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺷود .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﺎری ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧواﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﻋت ﺳﮫ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺧواﺑد و ﻧﺗواﻧد
ﺑرای ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺑﯾدار ﺷود ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺳرش در طول ﺷب ﻧﺧواﺑﯾده ﺑﺎﺷد .ﺑﯾدار ﻣﯽﺷود و
ﻣﯽﺑﯾﻧد ﺧورﺷﯾد طﻠوع ﮐرده اﺳت .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﮕوﯾﯾد .زﯾرا ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ھم ﺑﮫاﯾن ﮐﺎر دﭼﺎر ﻣﯽﺷوﯾد.
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دوﺳت واﻗﻌﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮔﻧﺎه ﮐردﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و اﮔر ﺑدی ﮐردﯾد ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧد:
ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :ﺑﺎ اﻧﺳﺎنھﺎی اھل دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ادب ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎ اﻧﺳﺎنھﺎی آﺧرت از روی ﻋﻠم رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ
ﻋﺎرﻓﺎن ھر طور ﺧواﺳﺗﯾد رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد« ھر طور ﺧواﺳﺗﯾد زﯾرا ﺗﻌﺎرف در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ
دوﺳت ﺷوﯾد ﮐﮫ اﮔر ﮔﻧﺎه ﮐردﯾد از ﺳوی ﺷﻣﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد .و اﮔر ﺑدی ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧد.
او ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﻋذرﺧواھﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺧدﻣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﻣرا ﺑﺎزﺧواﺳت ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣن ﭼﮕوﻧﮫاﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧم و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ از روی ﻓروﺗﻧﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧودش ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﺎ
را ﺑﺎزﺧواﺳت ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد :از روی ﺧوش ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﻣرا ﺑﺎزﺧواﺳت
ﻧﮑن .ﺑﻧﺎﺑراﯾن» :ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ دوﺳﺗﯽ ﮐن ﮐﮫ اﮔر ﮔﻧﺎه ﮐردی از ﺟﺎﻧب ﺗو ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد و اﮔر ﺑدی ﮐردی از
ﺟﺎﻧب ﺗو ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧد و زﺣﻣت ﺗو را ﺑر ﺧود ﺧواﻧد و زﺣﻣﺗﯽ ﺑراﯾت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«
ﻣردی ﺑﮫ ﺟﻧﯾد ﮔﻔت» :در اﯾن زﻣﺎن ﺑرادر وﺟود ﻧدارد ،ﺑرادر دوﺳت و وﻓﺎداری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت،
ﺑرادران ﺧداﯾﯽ ﮐﺟﺎﯾﻧد؟« ﺟﻧﯾد از او روی ﺑرﮔرداﻧد ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر اﯾن ﺣرﻓش را ﺗﮑرار ﮐرد ،وﻗﺗﯽ زﯾﺎد
اﯾن ﺣرﻓش را ﺗﮑرار ﮐرد ،ﺟﻧﯾد ﺑﮫ او ﮔﻔت :اﮔر ﺑرادری ﻣﯽﺧواھﯽ ﮐﮫ زﺣﻣت ﺗو را ﺑر دوش ﺑﮑﺷد و
آزار ﺗو را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧم ﺳوﮔﻧد ﭼﻧﯾن ﺑرادراﻧﯽ اﻧدکاﻧد .اﮔر ﺑرادری در راه ﺧدا ﻣﯽﺧواھﯽ ﮐﮫ
ﺗو زﺣﻣت او را ﺑر دوش ﮐﺷﯽ و آزار او را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯽ از اﯾن ﻧوع ﻧزد ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت«.
ﻧﮕوﯾﯾد ﻧﯾﺳت ..ﺑرادران ﺧداﯾﯽ زﯾﺎداﻧد اﻣﺎ از آﻧﺎن ﻧﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد و آزار ﺷﻣﺎ را ﺗﺣﻣل
ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺧدﻣت ﮐﻧﯾد و آزار او را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾد از اﯾن ﻧوع زﯾﺎد اﻧد .از اﯾنھﺎ زﯾﺎد
اﻧد ،آن ﮔﺎه ﻣرد ﺳﺎﮐت ﺷد«
ﻋﻠم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻼش و ﺗﻣرﯾن و ﻣرور اﺳت:
اﯾن ﻣوﺿوع اداﻣﮫی درازی دارد ﮐﮫ در درس آﯾﻧده ان ﺷﺎء ﷲ آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑرﯾم .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣن
ﻣطﻣﺋﻧم ﮐﮫ در ﺧﻼل اﯾن درس از اﯾن اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾد .وﻟﯽ اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎه
درﺑﺎرهی اﯾن ﻣوﺿوع از ﺧودش ﺑﭘرﺳد ،از ﺣﻖ ھﺷﺗم ،ﭼﻘدر ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾد؟ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن زﯾﺎد ﭼﯾزی ﯾﺎدش
ﻧﻣﯽآﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرار دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن وﻗت ﺧﺎﻟﯽ دارد و اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻣﯽﺧرد و
ﺷروع ﺑﮫ ﻣرور ﺷﻧﯾدهھﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد .ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫھﺎی روزاﻧﮫ .ﺷﺎﯾد اﯾن اﻣر اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮫ
رﻓﺗﺎر و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻋﺎدات و ﺑﮫ اﺧﻼق ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .ﭘس ھدف ﻓﻘط آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻧﯾﺳت .ﻋﻠم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ارزﺷﯽ
ﻧدارد .ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ارزش دارد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﺷود .ھر ﭼﻘدر ھم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دھم ﺑﮫ
ﺧدا ﺳوﮔﻧد از ﻧظر ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧدارد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺷود ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎر رود و ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﮫ در ﻋﻣل رﻓﺗﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑﺧواھد طﺎﻟب ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﻠم ﺑﺎﺷد ،وﻗﺗﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑودﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﺷﻧوﻧدﮔﺎن
داﺷﺗﯾم و ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ دار .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑرای ﺷﻧوﻧده ﯾﮏ ﻣدرک ﺑﯽ ارزش ﻣﯽدھﻧد ،ﯾﮏ
ﺷﻧوﻧده اﺳت .اﻣﺎ ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﺗﺣﺎن دارد .ﻣرور ﻣﯽﮐﻧد .ﻧوﺷﺗﻧﯽ دارد .ﮔزارش ﮐﺎر و ﺗز
و ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻘﯽ دارد .ﺑﮫ طور دﻗﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس ﺷﻧﯾدن ﺗﻧﮭﺎ ﺳودی ﻧدارد .ﮐﺗﺎب در ﺑﺎزار وﺟود دارد .اﮔر اﻧﺳﺎن ﺗﻼش ﮐﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن
ﻣوﺿوﻋﺎت را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣرور ﮐﻧد و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرا ﯾﺎدآور ﺷود اﯾن ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت .ﺧواھﺷﯽ ﮐﮫ ﻣن
دارم اﯾن اﺳت ﮐﮫاﯾن ﺣﻘﯾﻘتھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺎدات ،اﺧﻼق ،رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺷود .اﮔر ﻣﺎ اﯾنھﺎ را اﻧﺟﺎم
دھﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺻف ﯾﮏ دﺳت و ﭘر ﺑرﺟﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود .اﯾن اﺧﻼق ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت.
اﯾنھﺎ ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس دوﺳت دارد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ آن را ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺧود ﭼﺎپ ﮐﻧد .ﺣﻘوق
ﺑرادران ﺧداﯾﯽ ﺑﮫ ﺧدا زﯾﺑﺎ اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺧدﻣﺗﯽ ﺑزرگ اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن ﻓﺻل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣوﺿوع
اﺳت .ﭘس ﯾﮑﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن اﮐﺗﻔﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻠم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻼش دارد .ﺑﮫ ﻣرور و ﺗﻣرﯾن و ﯾﺎدآوری و
ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت .ﺑرﺧﯽ اﯾن ﻣوﺿوع  -ﺣﻖ ھﺷﺗم -را اﻧﺗﺧﺎب و ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻣﮭم را ﯾﺎدداﺷت
ﮐردهاﻧد .در آﺧر روز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯽﮔوﯾد :ﭼﻘدر از اﯾنھﺎ را ﻋﻣﻠﯽ ﮐردی؟ ﺑﮫ دﯾد و ﺑﺎزدﯾد رﻓﺗﮫ اﺳت و
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ﺧوﯾﺷﺎن را دﯾده اﺳت .آﯾﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﭘﯾﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؟ ﺗﻌﺎرف را دور ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟ ھﯾﭻ
اﻧﺗﻘﺎدی از آﻧﺎن ﻧﮑرده اﺳت؟ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﻧﮕر ﻧﺑوده اﺳت؟ ﮐﺳﯽ را ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑرده اﺳت؟ ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎری ﻧﮑرده اﺳت؟ ﻣردم از او ﻧﺗرﺳﯾدهاﻧد؟ اﻣﺎ اﯾنھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳری اطﻼﻋﺎت ھﯾﭻ ارزﺷﯽ
ﻧدارد .ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﻣﯾرد و دوﯾﺳت ﮐﺗﺎب از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﮔذارد .وﻗﺗﯽ ﺷﺎﮔردش در ﺧواب از او
ﻣﯽﭘرﺳد :ای ﺳرورم ﺧدا ﺑﺎ ﺗو ﭼﮫ ﮐرد؟ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد :آن ﻋﺑﺎرات ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،آن اﺷﺎرهھﺎ ھﻣﮫ از
ﺑﯾن رﻓت و ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ در دل ﺷب ﺧواﻧده ﺑودم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻠم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ارزﺷﯽ ﻧدارد .ﻋﻠم ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ھدف ﻧﯾﺳت .ﺑرای اﯾن ﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن
ﻋﻣل ﺷود .و ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﮫ اﺳت .ھر
ﭼﮫ ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﻣﯽﮔﯾرﯾد ﻣﮕر ﺑﮫ آن ﭼﮫ آﻣوﺧﺗﯾد ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺑﺎ
ﺑرادرﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﺑﺎﻻ را اﻧﺟﺎم دھﯾد اﯾن از ﺣﻔظ ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﺑﮭﺗر اﺳت .اﮔر ﺗﻣﺎم آن را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد
ﻣن ﻣﺎﻧﻧد ﻏزاﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم» :ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷد« ،در ﺑﺎزار ﻣﺛﻼ در ﻗطر ھﺷت ھزار ﻧﺳﺧﮫ
از اﯾن ﮐﺗﺎب وﺟود دارد اﮔر ﺷﻣﺎ آن را در طول ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم :ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ اﺿﺎﻓﮫ
ﺷد ،اﮔر ﺑرﺧﯽ از اﺣﮑﺎم آن را ﻋﻣل ﮐردﯾد ﻧزد ﺧداوﻧد واﻻ ﻣﯽﺷوﯾد ﭘس اوﻟوﯾت ﺑﺎ ﻋﻣل اﺳت و ﺣﻔظ
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
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