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فهرست

گفتاری دربارهی هفتم صفر
آمادگی برای مرگ در کالم کریم اهلبیت
علت مشخص نبودن زمان مرگ
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
در حرام عقاب است و در حالل ،عتاب
مؤمن ،مجاهدِ زاهد است
تأثیر همنشین در سعادت انسان
تشتی پر از خون جگر
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روز هفتــم مــاه صفــر الخیــر ،بنــا بــر
روایــت اقــوی ،ســالروز شــهادت
امــام حســن مجتبــی (علیــه الســام) اســت
و بنــا بــر نظــر بیشــتر شناختهشــده
در جامعــهی مــا ،روز والدت امــام
کاظــم (علیــه الســام) .میتــوان ایــن دو
مناســبت را جمــع کــرد؛ بــه ایــن
صــورت کــه مؤمنــان ،شــب هفتــم به
(علیــه الســام)
ذکــر فضائــل امــام کاظــم
بپردازنــد و روز هفتــم ،بــه روایــت
شــهادت عمــلکننــد.
امســال بیشــتر مســئلهی شــهادت
مطــرح شــد و گمــان میکنــم
ســال آینــده بــه طــور رســمی بــه
عنــوان روز شــهادت مطــرح شــود
و تقویمهــا نیــز بــر اســاس روایــت
برتــر دارد اصــاح میشــود .اگــر
ایــن اتفــاق بیفتــد ،خیلــی خــوب
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میشــود؛ چراکــه در  ۲۸صفــر بــه
(صلــی
خاطــر رحلــت پیامبــر اکــرم
اهلل علیــه و آلــه) ،حــق مطلــب دربــارهی
امــام حســن (علیــه الســام) ادا نمیشــود.
عــاوه بــر ایــن ،مراجــع و بــزرگان،
از قدیــم امــروز را در بیــوت خــود
برنامــهی عــزا میگرفتنــد.
ایــن مســئله باعــث میشــود
برگــزاری مراســم شــهادت امــام
حســن (علیــه الســام) بــه طــور مســتقل،
بهانــهای بــرای پرداختــن بــه
شــخصیت آن بزرگــوار ،بیانــات و
نقــش تاریخــی آن حضــرتشــود.
بــه نظــر مناســب اســت کــه حتــی دو
ســه روز بــه ایــن مســئله اختصــاص
یابــد .امیدواریــم ایــن اتفــاق بیفتــد
و ســالهای آینــده شــاهد برگــزاری
مراســمی در شــأن آن حضــرت
باشــیم.
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آمادگی برای مرگ در کالم
کریم اهلبیت
مــا در ایــن جلســه و بــه ایــن
مناســبت ،درســی را از محضــر
آن حضــرت مطــرح میکنیــم و
از ُحســن تقــارن ،موضــوع کامــ ً
ا
منطبــق بــا بحــث صحیف ـهی مــا نیــز
هســت و آن ،آمادگــی بــرای ســفر
آخــرت اســت.
روایــت نورانــی کــه از امــام حســن
مجتبــی (علیــه الســام) نقــل میکنیــم،
بیــن مــا معمــوالً بــا جمل ـهی اولــش
شــناخته شــده اســت .حدیــث از
شــخصی بــه نــام جنــاده نقــل شــده
اســت کــه موفــق شــده چنــد دقیقهای
نزدیــک بــه شــهادت حضــرت،
ایشــان را عیــادت کنــد و در مجلــس
شــهادت امــام (علیــه الســام) حاضــر بــوده
(علیــه
و گویــا قبــل از سیدالشــهدا
الســام) و ابواالســود ،جنــاده آخریــن
مالقاتکننــده حضــرت بــوده اســت.
مــن ابتــدای روایــت را آخــر
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جلســه میخوانــم تــا توســلی نیــز
داشــته باشــیم و فیــض ببریــم .از
اینجــا شــروع میکنــم کــه جنــاده
میگویــد وقتــی وضعیــت در جلســه
ــت عِ ْظنِــي
مناســب شــدَ « :ف ُق ْل ُ
ــن رســو ِل َّ
اللِ»؛ گفتــم :آقــا
يَــا اب ْ َ َ ُ
جــان! لطفــ ًا مــرا نصیحــت کنیــد.
صحنــه را در نظــر بگیریــد؛ موقعیــت
اصــ ً
ا مناســب نیســت .بــا ایــن
حــال همینکــه حضــرت مقــداری
آرامــش پیــدا کردنــد ،جنــاده فرصــت
را مغتنــم شــمرده و طلــب نصیحــت
میکنــد .جالــب آنکــه حضــرت
پذیرفتــ ه و جالبتــر آنکــه بــه یــک
موعظــه اکتفــا نکردهانــد .ایــن،
بیانگــر اهتمــام امــام (علیــه الســام) بــرای
رســاندن ایــن پیــام اســت.
اگــر حضــرت در چنیــن زمانــی
پیامــی دهنــد ،در همــهی مجالــس
بزرگداشــت شــهادت ایشــان تــا
پایــان عمــر عالــم بیــان خواهــد شــد.
در واقــع نوعــی بیدارگــری و هدایــت
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بــا اســتفاده از آن فرصــت اســت کــه
از مهــر و عاطفــه و لطــف و شــفقت
و حــرص بــر هدایــت حضــرت
حکایــت دارد .ایشــان در آن حــال
ســخت ،فرصــت را غنیمــت شــمرده
و یــک موعظــهی مفصــل را بیــان
میکننــد.
«اســتَ َع َّد
متــن روایــت ایــن اســتْ :
ك َو َح ّ ِ
ك َقبْ َ
ص ْ
ــل زَا َد َ
ل ِ َســ َفرِ َ
ــل
ُح ُلــو ِل أَ َجلِـ َ
ـك» .بــرو بــرای ســفر
آمــاده شــو و توشــهی خــود را
قبــل از اتمــام مهلــت خــود آمــاده
ســاز .ایــن ســخن بــه مســئلهی
ـو ِ
ت َقبْـ َ
ـل ُح ُلــو ِل
ْ
«االســت ِ ْعدَ ا َد ل ِ ْل َمـ ْ
ــوتِ؛[ ]۱آمادگــى بــراى مــرگ،
ال ْ َف ْ
پيــش از رســيدن آن» اشــاره دارد.
در جلســهی قبــل روشــن شــد کــه
منظــور از آمادگــی و توشــه چیســت.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن جملــه نیــاز
بــه شــرح نــدارد.
(علیــه الســام)
،
بــه نظــر میآیــد کــه امــام
هــم مبــادی تصوریــه و تصدیقیــهی
الزم بــرای آمادگــی را ارائــه
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میفرماینــد و هــم برخــی موانــع
آمادگــی بــرای مســافرت را مطــرح
مینماینــد و نیــز برخــی اقدامــات
و لوازمــی را کــه انســان بــرای ایــن
آمادگــی بایــد انجــام دهــد ،تحریــر
میکننــد .درحقیقــت یــک نقشــهی
راه اســت.
در ادامــه فرمودنــدَ « :و ا ْع َلــم؛ بــدان».
معنــیاش ایــن اســت کــه اول بایــد
نــوع نــگاه و مبــادی تصــوری خــود
را اصــاح ســازی و ببینــی چگونــه
بــه زندگــی و دنیــا و رزق و روزی
نــگاه میکنــی و فهــم و تحلیــل تــو
چگونــه اســت .اگــر فهــم انســان
دچــار مشــکل باشــد ،کل برنامــهی
عملــش دچــار اشــتباه و اعوجــاج
خواهــد شــد.

علت مشخص نبودن زمان مرگ
«اَن َّ َ
ــب ُّ
ت
ــو ُ
ــک ت َْط ُل ُ
الدن ْیــا َوال ْ َم ْ
یَ ْط ُلبُ َ
ــک؛ تــو دنبــال دنیــا هســتی،
درحالیکــه مــرگ دنبــال تــو
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اســت» .تــو در طلــب دنیــا هســتی،
غافــل از آنکــه مــرگ پشــت ســر تــو
و در جســتجوی تــو اســت .آن طرف
کــه تــو طالــب هســتی ،معلوم نیســت
کــه هدفــت حتمـ ًا حاصــل شــود؛ امــا
ایــن طــرف کــه مــرگ طالــب تــو
اســت ،حتمــ ًا حاصــل میشــود و
قطع ـ ًا بــه تــو خواهــد رســید .اینکــه
مــا بــه دنیــا میرســیم یــا نــه و اینکــه
چقــدر میرســیم و چــه مقــدار بهــره
میبریــم ،محــل کالم اســت .ولــی
مــرگ ،دیــر یــا زود بــه مــا میرســد
و فقــط زمــان آن مبهــم اســت .ایــن
ابهــام یــک پیــام دارد و آن هــم
آمادگــی دائمــی اســت.
اگــر مصلحــت بــود ،زمــان مــرگ
را بــه شــما میگفتنــد؛ امــا بــه
دههــا دلیــل ایــن کار نشــده و
مصلحــت ،در ابهــام بــوده اســت.
از جملــه مصلحتهــا در مــورد
ابهــام زمــان مــرگ ،آمادگــی دائمــی
و فرصتشناســی زندگــی دنیــا
اســت .مــا نمیدانیــم چــه زمانــی
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میمیریــم و شــاید امــروز یــا روز
دیگــری باشــد .پیامبــر
آلــه) خطــاب بــه ابــوذر فرمودنــد« :إ ِ َذا
ــت َفــا ت َُح ّ ِ
ث ن َ ْف َس َ
ــد ْ
ــك
أَ ْصبَ ْح َ
ت َفــا
بِال ْ َم َســاءِ َ ،وإ ِ َذا أَ ْم َســيْ َ
ث ن َ ْف َسـ َ
ت َُحـ ّ ِد ْ
ـاح»؛[ ]۲اگــر
الصبَـ ِ
ـك ب ِ َّ
صبــح کــردی ،احتمــال جــدی بــده
کــه دیگــر شــاید شــبی بــرای تــو
نباشــد و اگــر بــر شــب وارد شــدی،
احتمــال جــدی بــده کــه دیگــر شــاید
صبحــی بــرای تــو نباشــد.
(صلــی اهلل علیــه و

همــهی کســانی کــه االن در بــرزخ
گرفتــار هســتند ،اگــر مــورد مصاحبــه
قــرار گیرنــد ،میگوینــد مــا فکــر
میکردیــم هنــوز ده یــا بیســت
ســال دیگــر وقــت داریــم ،امــا
ناگهــان فرصتمــان تمــام شــد .عــدهی
اندکــی میگوینــد مــا میدانســتیم
مــرگ میآیــد ،و آنهــا هــم کســانی
هســتند کــه بــر اســاس بیماریهایــی
نظیــر ســرطان منتظــر مــرگ بودنــد.
بگذریــم کــه حتــی آنهــا هــم بــه
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بهبــودی و شــفا امیــد داشــتهاند.

خون خوری گر طلب روزی
ننهاده کنی
کریــم اهلبیــت در ادامــهی
موعظهشــان میفرماینــد« :ال
ــم يَ ْوم ِ َ
ت َْح ِم ْ
ــم
ــل َه َّ
ــك الَّــذي ل َ ْ
ـك َعلــي يَ ْومِـ َ
يَأتِـ َ
ـت
ـك الَّــذي أن ْـ َ
أجلِـ َ
فيــهِ َفـ ْ
ـك،
ـي مِـ ْ
ـإن يَ ُكـ ْ
ـن َ
ـن بَقِـ َ
ــإن ّ
ِ
َّ
فيــه يَ ْر ُز ُق َ
الل
َف
هــم و
ــك»؛
ّ
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دلمشــغولی و دلواپســی و دغدغ ـهی
روزی کــه نیامــده را بــه روزی کــه
االن در اختیــار تــو اســت ،منتقــل
ـم و غــم فردایــی
نکــن .چــرا بایــد هـ ّ
کــه هنــوز نرســیده ،بــه امــروز منتقــل
شــود؟! اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد،
انســان نمیتوانــد بهخوبــی از
فرصــت امــروزش اســتفاده کنــد .این
ـم مربــوط بــه امــور دنیــا اســت و
هـ ّ
رزق و روزی و محــل زندگــی و...
را در بــر میگیــرد .خیلــی از مــردم
اینگونهانــد و زندگــی امــروز خــود
را بیکیفیــت میکننــد.
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ــم
در ادامــه میفرماینــدَ « :و ا ْع َل ْ
أَن َ َ
ــن ال ْ َمــا ِل
ــب م ِ َ
ّــك َل ت َْك ِس ُ
ــو َق ُقوت ِ َ
ــت
ــك إ ِ َّل ُكنْ َ
َشــيْئ ًا َف ْ
فِيــهِ َخازِنــ ًا لِغَيْــرِكَ»؛ بــدان کــه از

مــال دنیــا هــر چــه بیشــتر از آنچــه
نیــاز واقعــی و جــدی تــو اســت،
بــه دســت بیــاوری ،بــرای دیگــران
اســت« .قــوت» یعنــی همــان چیــزی
کــه تــو شــخص ًا اســتفاده میکنــی و
مــورد نیــاز تــو اســت .بیــش از ایــن
هــر چــه بــه دســت بیــاوری ،انبــار
کــردن بــرای دیگــران اســت .دانســتن
ایــن مطلــب ،بــر برنامهریــزی بــرای
امــوال دنیایــی و نــوع برخــورد و
تعلــق خاطــر انســان تأثیــر دارد.
مــن میدانــم آنچــه االن فــوق
نیــاز و ضــرورت کســب کــردهام،
متعلــق بــه مــن نیســت و بنــا اســت
دیگــران از آن بهرهمنــد شــوند؛ در
نتیجــه انســان دل نمیبنــدد و نوعــی
رهاســازی درونــی اتفــاق میافتــد.
همیــن موضــوع جلــوی حــرص را
میگیــرد و چنیــن انســانی ،حریــص
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نمیشــود .همچنیــن مانــع ابتــای
انســان بــه گنــاه و حــرام میشــود.
انســان وقتــی خــود را بــه آب و آتش
میزنــد کــه احســاس کنــد قــرار
اســت از آنچــه بــه دســت م ـیآورد،
اســتفاده کنــد؛ ولــی اگــر بدانــد کــه
قــرار نیســت خــودش اســتفاده کنــد
و دیگــران اســتفاده خواهنــد کــرد،
دیگــر حاضــر نیســت زیــر بــار گنــاه
رود.
ایــن تفکــر ،در نحــوهی مصــرف
مــال هــم تأثیــر میگــذارد و باعــث
میشــود انســان در زمــان حیاتــش
انفــاق کنــد و خــودش تصمیــم بگیرد
کــه مالــش را در راه خــدا مصــرف
نمایــد؛ نــه آنکــه وصیــت کنــد تــا
دیگــران مالــش را در راه خیــر خــرج
کننــد.
اینجــا اســت کــه اهمیــت ایــن
مبــادی تصــوری و تصدیقــی روشــن
میشــو د .
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در حرام عقاب است و در حالل،
عتاب
حضــرت ،ســخن خــود را اینچنیــن
ــم أَ َّن فِــي
ادامــه میدهنــدَ « :و ا ْع َل ْ
َح َلل ِ َهــا ِح َســاب ًا َو َح َرام ِ َهــا عِ َقابــ ًا
الشــبُ َه ِ
َو فِــي ُّ
ات عِتَــابٌ» .آنچــه
بــه دســت مــیآوری ،اگــر طبــق
قاعــدهی شــریعت باشــد ،حــال
خواهــد بــود و اگــر حــال بــود،
بایــد فــردا حســاب پــس بدهــی.
چنانچــه خــارج از قاعــدهی شــرع
و از طریــق حــرام باشــد ،عقــاب
خواهــد داشــت .اگــر بیــن ایــن دو،
و شــبهه باشــد ،حداقــل ایــن اســت
کــه مــورد ســرزنش قــرار میگیــری
و مــوال تــو را عتــاب میکنــد.
حــال کــه اینگونــه شــدَ « :ف َأن ْــ ِز ِل
الدن ْيَــا ب ِ َمنْ ِزلَــةِ ال ْ َميْتَــةِ ُخـ ْ
ُّ
ـذ مِنْ َهــا
َمــا يَ ْكف ِ
َ
يــك» .رابطــهی خــود را
بــا دنیــا بــر اســاس حداقــلِ نیــاز
تعریــف کــن و بــه تعبیــر حضــرت،
بــا دنیــا ماننــد مــردار برخــورد کــن.
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اگــر انســان در جایــی باشــد کــه
بــه غــذا دسترســی نــدارد ،شــارع
اجــازه میدهــد بــه انــدازهی
حفــظ جــان ،از مــردار اســتفاده
کنــد؛ چراکــهَ :
َبیــح
ــرورات ت
«الض
ُ
ُ
ناگريزيهــا،
ال َم ْحــذورات؛[]۳
حرامهــا را مبــاح ميســازد» .آنجــا
شــما چقــدر اســتفاده میکنــی؟
آیــا کبــاب درســت میکنــی و بــه
ســیخ میکشــی؟! ایــن کار را بــا
گوشــت مــردار نمیکنــی و فقــط
بــه میــزان نجــات از آن مصــرف
میکنــی .حضــرت میفرماینــد:
تمــام بهرهبرداریهــا و التــذاذات
دنیایــی را اینگونــه حســاب کــن
و بــه همــان میــزان برداشــت داشــته
بــاش.
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ایــن نظریــه درســت در برابــر روش
زیســت امــروزِ دنیــا اســت .امــروز
در لبــاس و خــوراک و التــذاذات ،تــا
دلتــان بخواهــد تنــوع وجــود دارد و
حتــی بــا خــوردن حــق دیگــران،
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بــه جمــع مــال میپردازنــد و بــه
فرداهــای نرســیده میاندیشــند.
ســبک زندگــی کــه امــروز پیشــنهاد
میشــود ،ایــن اســت؛ امــا حضــرت
میفرماینــد :بــه همــان میــزان کــه
ضــروری و کافــی اســت ،از دنیــا
برداشــت کــن.
ســپس علــت آن را بیــان میکننــد
ان َذل ِ َ
و میفرماینــدَ « :فــإ ِ ْن َك َ
ــك
َحـ َ
ت فِي َهــا»؛
ـت َقــدْ زَهِــدْ َ
ـا ًل ُكنْـ َ

اگــر آنچــه را بــه دســت آوردی و
اســتفاده کــردی ،بــه میــزان ضــرورت
و حــال باشــد ،تــو زاهدانــه زندگــی
کــردهای و ســبکبار هســتیَ « .و إ ِ ْن
ـن َقــدْ أَ َخـ ْ
َك َ
ت
ـذ َ
ـم ت َُكـ ْ
ان َح َرامـ ًا لَـ ْ
ـن ال ْ َميْتَــةِ َو إ ِ ْن َك َ
ـاب َفـإ ِ َّن
مِـ َ
ان الْعِتَـ َ
ــاب يَ ِســيرٌ»؛ اگــر آنچــه بــه
الْعِ َق
َ
دســت آوردهای حــرام باشــد و تــو
بــه انــدازهی ضــرورت برداشــت
کــرده باشــی ،عقــاب آســانی خواهــی
داشــت .در نهایــت ،چنانچــه آنچــه
بــه دســت آوردی ،شــبههناک باشــد،
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ولــی بــه انــدازهی ضــرورت باشــد،
عتابــی ســبک خواهــی داشــت.

مؤمن ،مجاهدِ زاهد است
اینجــا ســؤالی بــه ذهــن متبــادر
میشــود و آن اینکــه آنطــور کــه
امــام فرمودنــد ،بایــد بســاط شــغل
و کســب و برنامهریــزی را تعطیــل
کنیــم؟! حضــرت بــه ســرعت بــه
ایــن شــبههی خطرنــاک پاســخ
میدهنــد و میفرماینــدَ « :و ا ْع َم ْ
ــل
ــك تَعِ
ــاك َك َأن َّ َ
ُ
يــش أَبَــداً َو
َ
لِدُ ن ْيَ
ـك َك َأنَّـ َ
ـل ِل ِخ َرتِـ َ
ا ْع َمـ ْ
ـوت
ـك ت َُمـ ُ
َغــداً»؛ بــرای زندگــی دنیایــی بــه

گونــهای برنامهریــزی کــن کــه
گویــا عمــری طوالنــی و مفصــل
خواهــی داشــت و بــرای آخــرت
خــود طــوری برنامهریــزی کــن کــه
گویــا فــردا خواهــی ُمــرد .معنــای
ایــن جملــه چیســت؟ یعنــی یــک
عنصــر منــزوی و حاشیهنشــین و
بیبرنامــه و رهاشــده نیســتی؛ بلکــه
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بایــد مشــغول فعالیــت جــدی و
بانشــاط و باابتــکار باشــی و برداشــت
مناســب از دنیــا داشــته باشــی؛ منتهــا
بهرههــای شــخصی تــو ،بهانــدازه و
ســبک و قاعدهمنــد باشــد.
عملیــات دنیایــی تــو بایــد برنام ـهدار
و حسابشــده باشــد و حــال
کســی را داشــته باشــی کــه همیــن
االن آمــادهی ســفر آخــرت اســت.
مهــم ،جمــع ایــن دو بــا یکدیگــر
اســت .جمــع ایــن دو بــا هــم یعنــی
برداشــتهای بهانــدازه از دنیــا
بــدون اینکــه گرفتــار حــرص و غــم
آینــده شــوی؛ آمــادهی مــرگ باشــی
و در عیــن حــال از کار و تــاش
و برنامهریــزی و اقــدام دســت
برنــداری .نتیجــه ایــن میشــود
کــه انســان مؤمــن ،هــم زاهــد و
هــم مجاهــد ،هــم ســبکبار و هــم
برنامهریــز ،هــم مــردِ امــروز و هــم
مــردِ فرداهــا خواهــد بــود.
9
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«خازِنـ ًا لِغَيْـرِ َ
کلمـهی َ
ك» بــه انســان
هشــدار میدهــد کــه چــون امــوا ِل
تــو بــرای دیگــران اســت ،پــس
قاعــدهی حــال و حــرام و شــبهه را
رعایــت کــن .وقتــی رعایــتکــردی،
آمــاده و ســبکبار میشــوی و
آنچــه زائــد بــر نیــاز خــود در دنیــا
فراهــم کــردهای ،توشــهی آخــرت
تــو میشــود .چگونــه؟! بدیــن
صــورت کــه نیازهــای عیــاالت
واجــب النفقــهات را تأمیــن کــردهای
و ایــن را از روی وظیفــهی الهــی
انجــام دادهای .بــه همیــن جهــت،
عملــی آخرتــی محســوب میشــود.
آنجــا که شــخصی بــرای خانــوادهاش
و بــرای امــروز و فــردای آنهــا تــاش
و برنامهریــزی اقتصــادی میکنــد،
چــون در پرتــوی امــر الهــی ایــن کار
را انجــام میدهــد ،توشـهی آخرتــش
میشــود .چنیــن کســی در آن میــزان
کــه اضافــه بــر نیــاز ضــروری و
واجبــات باشــد ،دســتش بــر انفــاق
گشــاده اســت؛ چراکــه اســیر نشــده

OfoghHa.ir

ـم
و بــه اضافــه نیــاز طمــع نــدارد و هـ ّ
فــردا را بــه امــروز نیــاورده اســت.

تأثیر همنشین در سعادت
انسان
ســپس حضــرت میفرماینــدَ « :و إ ِ َذا
ت عِــ ّزا ً ب ِ َ
ــيرة ٍ َو َهيْبَــ ًة
أَ َر ْد َ
ــا َع ِش َ
بِ َ
ــن ُذ ِّل
ــر ْج م ِ ْ
ــا ُســ ْل َطا ٍن َفاخْ ُ
الل ِ إِلَــى عِـ ِّز َطا َعــةِ َّ
صيــةِ َّ
الل ِ َعـ َّز
َم ْع ِ َ
َو َجـ َّ
ـل»؛ اگــر دوســت داری عزیــز
باشــی ،بــدون آنکــه خــدم و حشــم
و ریاســت داشــته باشــی ،از ذلــت و
خــواری زندگــی آلــوده بــه گنــاه ،بــه
ســوی عــزت طاعــت الهــی هجــرت
کــن .ایــن جملــه ،بحــث شــیرینی
دارد کــه بمانــد بــرای زمانــی دیگــر.
(علیــه الســام)
از اینجــا بــه بعــد امــام
نکتــهای اساســی را بیــان میکننــد
کــه خیلــی مهــم اســت و مفصــل بــه
آن پرداختهانــد .مــن در حــد ترجمــه
بــه آن میپــردازم ،ولــی شــما روی آن
کار کنیــد .ایــن موضــو ِع مهــم ،بحــث
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رفیــق و مصاحــب اســت .خیلــی
مهــم اســت کــه انســان در زندگــی
بــا چــه کســی محشــور باشــد؛ چــه
حشــر مفصــل باشــد ،نظیر همســر ،و
چــه رفاقــت در درس باشــد ،نظیــر
همحجــره و همکالســی و چــه
رفاقــت در محیــط کار و ...مخصوصـ ًا
آنجــا کــه انســان ،بــرای انتخــاب
اختیــار دارد ،نظیــر انتخــاب همســر
یــا برخــی از همــکاران.
حضــرت میفرماینــد« :إ ِ َذا نَا َز َعتْـ َ
ـك
اجــ ٌة
إِلَــى ُص ْحبَــةِ ال ِّر َجــا ِل َح َ
ـن إ ِ َذا َص ِحبْتَــ ُه زَانَـ َ
ـك
ـب َمـ ْ
َف ْ
اص َحـ ْ
َو إ ِ َذا َخدَ ْمتَــ ُه َصان َ َ
ت
ــك َو إ ِ َذا أَ َر ْد َ
ــت
مِنْــ ُه َم ُعونَــ ًة فاتــك َو إ ِ ْن ُق ْل َ
ـد َق َق ْولَـ َ
َصـ َّ
ـك»...؛ اگــر نیــازی نبــود،
خــودت را اســیر دیگــران نکــن؛
ولــی اگــر مجبــور شــدی ،بــا کســی
همنشــینی کــن کــه باعــث زینــت
و آبــروی تــو شــود .اگــر بــه او
خدمــت کــردی ،هــوای تــو را داشــته
باشــد و چنانچــه کمــک خواســتی،
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ظرفیــت داشــته باشــد و اگــر ســخنی
بــه او گفتــی ،تــو را تصدیــق کنــد
و بــه تــو اعتمــاد داشــته باشــد .اگــر
بنــا شــد بــه میدانــی بــروی ،تصمیــم
تــو را تقویــت کنــد و اگــر دســتت
را بــرای انجــام کاری خــوب دراز
کــردی ،کمــک تــو باشــد و دســتش
را بــه دســت تــو ضمیمــه کنــد .اگــر
از ناحیــهی تــو مشــکل و کــم و
کاســتی بــود ،آن را برطــرف ســازد
و اگــر از تــو خوبــی دیــد ،آن را
بــه حســاب بیــاورد و ببینــد و درک
کنــد .چنانچــه از او چیــزی خواســتی،
بــه تــو بدهــد و اگــر تــو ســکوت
میکنــی ،درحالیکــه مطلبــی داری،
از چشــم تــو بخوانــد و تــو را در
حیــرت تنهایــی خــودت رهــا نکنــد.
چنانچــه بــرای تــو دشــواری پیــش
آمــد ،بــه کمــک تــو بیایــد و تــو را
از مســیر منحــرف نســازد.
از ایــن ســخنان ،اهمیـت فوقالعادهی
رفیــق روشــن میشــود .اگــر انســان
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چنیــن همراهــی داشــته باشــد ،بایــد
قــدرش را بدانــد و چنانچــه چنیــن
کســی همســرش باشــد ،ارزش دارد
کــه بــرای او جــان دهــد.
پــس بهتریــن رفیقهــا را انتخــاب
کنیــد و خودتــان نیــز بهتریــن رفیــق
بــرای دیگــران باشــید.

تشتی پر از خون جگر
اما ابتدای روایت...
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ــت َع َلــى
جنــاده میگویــدَ « :د َخ ْل ُ
ضــهِ
ــي فِــي َم َر ِ
ال ْ َح َســنِ بْــنِ َعل ِ ٍّ
ال َّ ِ
ــي فِيــهِ»...؛[ ]۴در
ــذي ت ُُو ِّف َ
بیمــاریای کــه حضــرت در آن بــه
شــهادت رســیدند ،بــه عیادت ایشــان
رفتــم .همینکــه بــر حضــرت وارد
شــدم ،دیــدم تشــتی در مقابلشــان
اســت کــه در آن خــون ،و بــه تعبیــر
جنــاده ،پارههــای جگــر میریــزد.
ایــن حاصــل ســمی بــود که از دســت
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آن رفیــق ناموافــق ،توســط معاویـهی
خبیــث بــه حضــرت خورانــده شــد.
تــا ایــن صحنــه را دیــدم ،گفتــم:
چــرا معالجــه نمیکنیــد؟! فرمودنــد:
ای بنــدهی خــدا! مــرگ را چگونــه
میتــوان معالجــه کــرد...
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منابع و مآخذ

[ .]۱مفاتیــح الجنــان ،دعــای شــب
بیســت و هفتــم مــاه رمضــان.

[ .]۲شیخ طوسی ،أمالی ،ص.۵۲۶
[ .]۳قواعــد فقــه ،ســيد مصطفــى

محقــق دامــاد يــزدى ،ج ،۴ص.۱۲۳

[ .]۴خــزاز قمــی ،كفايــة األثــر فــي
النــص علــى األئمــة اإلثنــي عشــر،

ص  ۲۲۶ـ .۲۲۹
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