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گفتاری درباره ی هفتم صفر

روز هفتــم مــاه صفــر الخیــر، بنــا بــر 
ــهادت  ــال روز ش ــوی، س ــت اق روای
امــام حســن مجتبــی )علیــه الســام( اســت 
ــده  ــتر شناخته ش ــر بیش ــر نظ ــا ب و بن
در جامعــه ی مــا، روز والدت امــام 
ــن دو  ــوان ای ــام(. می ت ــه الس ــم )علی کاظ
ــن  ــه ای ــرد؛ ب ــع ک ــبت را جم مناس
صــورت کــه مؤمنــان، شــب هفتــم به 
ــام(  ــه الس ــم )علی ــام کاظ ــل ام ــر فضائ ذک
ــت  ــه روای ــم، ب ــد و روز هفت بپردازن

ــد. ــل  کنن ــهادت عم ش
امســال بیشــتر مســئله ی شــهادت 
می کنــم  گمــان  و  شــد  مطــرح 
ــه  ــمی ب ــور رس ــه ط ــده ب ــال آین س
ــود  ــرح ش ــهادت مط ــوان روز ش عن
ــت  ــر اســاس روای ــز ب ــا نی و تقویم ه
برتــر دارد اصــاح می شــود. اگــر 
ــوب  ــی خ ــد، خیل ــاق بیفت ــن اتف ای

ــه  ــر ب ــه در ۲۸ صف ــود؛ چراک می ش
خاطــر رحلــت پیامبــر اکــرم )صلــی 
ــاره ی  ــب درب ــق مطل ــه(، ح ــه و آل اهلل علی

ــود.  ــام( ادا نمی ش ــه الس ــن )علی ــام حس ام
ــزرگان،  ــر ایــن، مراجــع و ب عــاوه ب
ــود  ــوت خ ــروز را در بی ــم ام از قدی

برنامــه ی عــزا می گرفتنــد.

می شــود  باعــث  مســئله  ایــن 
امــام  مراســم شــهادت  برگــزاری 
ــتقل،  ــور مس ــه ط ــام( ب ــه الس ــن )علی حس
بــه  پرداختــن  بــرای  بهانــه ای 
شــخصیت آن بزرگــوار، بیانــات و 
ــود.  ــرت  ش ــی آن حض ــش تاریخ نق
بــه نظــر مناســب اســت کــه حتــی دو 
ســه روز بــه ایــن مســئله اختصــاص 
ــد  ــاق بیفت ــن اتف ــم ای ــد. امیدواری یاب
ــزاری  ــده شــاهد برگ و ســال های آین
حضــرت  آن  شــأن  در  مراســمی 

باشــیم.
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آمادگی برای مرگ در کالم 
کریم اهل بیت

ایــن  بــه  و  جلســه  ایــن  در  مــا 
محضــر  از  را  درســی  مناســبت، 
و  می کنیــم  مطــرح  حضــرت  آن 
از ُحســن تقــارن، موضــوع کامــًا 
منطبــق بــا بحــث صحیفــه ی مــا نیــز 
ــفر  ــرای س ــی ب ــت و آن، آمادگ هس

آخــرت اســت.

ــام حســن  ــه از ام ــی ک ــت نوران روای
مجتبــی )علیــه الســام( نقــل می کنیــم، 
بیــن مــا معمــوالً بــا جملــه ی اولــش 
شــناخته شــده اســت. حدیــث از 
ــاده نقــل شــده  ــام جن ــه ن شــخصی ب
اســت کــه موفــق شــده چنــد دقیقه ای 
حضــرت،  شــهادت  بــه  نزدیــک 
ایشــان را عیــادت کنــد و در مجلــس 
شــهادت امــام )علیــه الســام( حاضــر بــوده 
)علیــه  از سیدالشــهدا  قبــل  و گویــا 
ــن  ــاده آخری ــود، جن ــام( و ابواالس الس

ماقات کننــده حضــرت بــوده اســت.
آخــر  را  روایــت  ابتــدای  مــن 

ــز  ــلی نی ــا توس ــم ت ــه می خوان جلس
داشــته باشــیم و فیــض ببریــم. از 
ــاده  ــه جن ــم ک ــروع می کن ــا ش اینج
می گویــد وقتــی وضعیــت در جلســه 
عِْظنِــي  »َفُقْلــُت  شــد:  مناســب 
ــا  ــم: آق ِ«؛ گفت ــوِل اللَّ ــَن َرُس ــا ابْ يَ
ــد.  ــت کنی ــرا نصیح ــًا م ــان! لطف ج
صحنــه را در نظــر بگیریــد؛ موقعیــت 
اصــًا مناســب نیســت. بــا ایــن 
ــداری  ــرت مق ــه حض ــال همین ک ح
آرامــش پیــدا کردنــد، جنــاده فرصــت 
را مغتنــم شــمرده و طلــب نصیحــت 
حضــرت  آنکــه  جالــب  می کنــد. 
ــک  ــه ی ــر آنکــه ب ــه  و جالب ت پذیرفت
ایــن،  نکرده انــد.  اکتفــا  موعظــه 
ــرای  ــه الســام( ب ــام )علی بیانگــر اهتمــام ام

ــت. ــام اس ــن پی ــاندن ای رس

زمانــی  اگــر حضــرت در چنیــن 
ــس  ــه ی مجال ــد، در هم ــی دهن پیام
بزرگ داشــت 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 موعظــه ی مفصــل را بیــان 

می کننــد.
ــتََعَدّ  ــت: »اْس ــن اس ــت ای ــن روای مت
َقبْــَل  َزاَدَك  ــْل  َو َحِصّ لَِســَفرَِك 
ــفر  ــرای س ــرو ب ــَك«. ب ِ ــوِل أََجل ُحُل
را  خــود  توشــه ی  و  شــو  آمــاده 
ــاده  ــود آم ــت خ ــام مهل ــل از اتم قب
ســاز. ایــن ســخن بــه مســئله ی 
ــوِل  ــَل ُحُل ــْوِت َقبْ ــتِْعَداَد لِْلَم »االْس
ــرگ،  ــرای م ــی ب ــْوِت؛]۱[ آمادگ الَْف
پیــش از رســیدن آن« اشــاره دارد. 
ــه  ــد ک ــن ش ــل روش ــه ی قب در جلس
منظــور از آمادگــی و توشــه چیســت. 
ــاز  ــه نی ــن جمل ــل، ای ــن دلی ــه همی ب

ــدارد. ــرح ن ــه ش ب
ــه نظــر می آیــد کــه امــام )علیــه الســام(،  ب
ــه ی  ــه و تصدیقی ــادی تصوری ــم مب ه
ارائــه  را  آمادگــی  بــرای  الزم 

می فرماینــد و هــم برخــی موانــع 
ــرح  ــافرت را مط ــرای مس ــی ب آمادگ
ــات  ــی اقدام ــز برخ ــد و نی می نماین
ــن  ــرای ای ــه انســان ب ــی را ک و لوازم
ــر  ــد، تحری ــام ده ــد انج ــی بای آمادگ
ــه ی  ــک نقش ــت ی ــد. درحقیق می کنن

راه اســت.
در ادامــه فرمودنــد: »َو اْعَلــم؛ بــدان«. 
ــد  ــه اول بای ــن اســت ک ــی اش ای معن
نــوع نــگاه و مبــادی تصــوری خــود 
ــه  ــی چگون ــازی و ببین ــاح س را اص
ــا و رزق و روزی  ــی و دنی ــه زندگ ب
ــو  ــل ت ــم و تحلی ــی و فه ــگاه می کن ن
ــان  ــم انس ــر فه ــت. اگ ــه اس چگون
ــه ی  ــد، کل برنام ــکل باش ــار مش دچ
ــاج  ــتباه و اعوج ــار اش ــش دچ عمل

ــد. ــد ش خواه

علت مشخص نبودن زمان مرگ

نْیــا َوالَْمــْوُت  ـَك تَْطُلــُب الدُّ »اَنَـّ
ــتی،  ــا هس ــال دنی ــو دنب ــَك؛ ت يَْطُلبُ
تــو  دنبــال  مــرگ  درحالی کــه 
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ــا هســتی،  ــب دنی ــو در طل اســت«. ت
غافــل از آنکــه مــرگ پشــت ســر تــو 
و در جســتجوی تــو اســت. آن طرف 
کــه تــو طالــب هســتی، معلوم نیســت 
کــه هدفــت حتمــًا حاصــل شــود؛ امــا 
ــو  ــب ت ــرگ طال ــه م ــرف ک ــن ط ای
اســت، حتمــًا حاصــل می شــود و 
قطعــًا بــه تــو خواهــد رســید. اینکــه 
مــا بــه دنیــا می رســیم یــا نــه و اینکــه 
چقــدر می رســیم و چــه مقــدار بهــره 
ــی  ــت. ول ــل کام اس ــم، مح می بری
مــرگ، دیــر یــا زود بــه مــا می رســد 
ــن  ــان آن مبهــم اســت. ای و فقــط زم
آن هــم  دارد و  پیــام  یــک  ابهــام 

ــت. ــی اس ــی دائم آمادگ
ــرگ  ــان م ــود، زم ــت ب ــر مصلح اگ
بــه  امــا  می گفتنــد؛  شــما  بــه  را 
و  نشــده  کار  ایــن  دلیــل  ده هــا 
مصلحــت، در ابهــام بــوده اســت. 
مــورد  در  مصلحت هــا  جملــه  از 
ــان مــرگ، آمادگــی دائمــی  ابهــام زم
دنیــا  زندگــی  فرصت شناســی  و 
ــی  ــه زمان ــم چ ــا نمی دانی ــت. م اس

می میریــم و شــاید امــروز یــا روز 
ــه و  ــی اهلل علی ــر )صل ــد. پیامب ــری باش دیگ
آلــه( خطــاب بــه ابــوذر فرمودنــد: »إَِذا 

ــَك  ْث نَْفَس ــِدّ ــا تَُح ــَت َف أَْصبَْح
َفــا  أَْمَســیَْت  َوإَِذا   ، بِالَْمَســاءِ 
بـَـاِح«؛]۲[ اگــر  ْث نَْفَســَك بِالَصّ تَُحــِدّ
ــده  ــال جــدی ب ــردی، احتم ــح ک صب
ــو  ــرای ت ــبی ب ــاید ش ــر ش ــه دیگ ک
نباشــد و اگــر بــر شــب وارد شــدی، 
احتمــال جــدی بــده کــه دیگــر شــاید 

ــد. ــو نباش ــرای ت ــی ب صبح

ــرزخ  ــه االن در ب ــانی ک ــه ی کس هم
گرفتــار هســتند، اگــر مــورد مصاحبــه 
ــر  ــا فک ــد م ــد، می گوین ــرار گیرن ق
بیســت  یــا  ده  هنــوز  می کردیــم 
امــا  داریــم،  وقــت  دیگــر  ســال 
ناگهــان فرصتمــان تمــام شــد. عــده ی 
اندکــی می گوینــد مــا می دانســتیم 
ــانی  ــم کس ــا ه ــد، و آ نه ــرگ می آی م
هســتند کــه بــر اســاس بیماری هایــی 
ــد.  ــر ســرطان منتظــر مــرگ بودن نظی
ــه  ــم ب ــا ه ــی آنه ــه حت ــم ک بگذری
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ــته اند. ــد داش ــفا امی ــودی و ش بهب

خون خوری گر طلب روزی 
ننهاده کنی

ادامــه ی  در  اهل بیــت  کریــم 
»ال  می فرماینــد:  موعظه شــان 
ــْم  ــذي لَ ــَك الَّ ــمَّ يَْومِ ــْل َه تَْحِم
ــَت  ــذي أنْ ــَك الَّ ــي يَْومِ ِــَك َعل يَأت
فیــهِ َفــإْن يَُكــْن بَقـِـَي مـِـْن أَجلـِـَك، 
َفــإنَّ اللَّ فیــِه يَْرُزُقــَك«؛ هــّم و 
دل مشــغولی و دلواپســی و دغدغــه ی 
ــه  ــه روزی ک ــده را ب ــه نیام روزی ک
االن در اختیــار تــو اســت، منتقــل 
نکــن. چــرا بایــد هــّم و غــم فردایــی 
کــه هنــوز نرســیده، بــه امــروز منتقــل 
شــود؟! اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، 
از  به خوبــی  نمی توانــد  انســان 
فرصــت امــروزش اســتفاده کنــد. این 
هــّم مربــوط بــه امــور دنیــا اســت و 
رزق و روزی و محــل زندگــی و... 
ــردم  ــی از م ــرد. خیل ــر می گی را در ب
ــروز خــود  ــی ام ــد و زندگ این گونه ان

می کننــد. بی کیفیــت  را 

اْعَلــْم  »َو  می فرماینــد:  ادامــه  در 
الَْمــاِل  مِــَن  تَْكِســُب  اَل  أَنَّــَك 
َشــیْئًا َفــْوَق ُقوتِــَك إاَِلّ ُكنْــَت 
ــه از  ــدان ک ــرِكَ«؛ ب ــًا لَِغیْ ــهِ َخازِن فِی
ــر چــه بیشــتر از آنچــه  ــا ه ــال دنی م
ــت،  ــو اس ــدی ت ــی و ج ــاز واقع نی
ــران  ــرای دیگ ــاوری، ب ــت بی ــه دس ب
اســت. »قــوت« یعنــی همــان چیــزی 
ــی و  ــو شــخصًا اســتفاده می کن ــه ت ک
مــورد نیــاز تــو اســت. بیــش از ایــن 
ــار  ــاوری، انب ــه دســت بی ــه ب ــر چ ه
کــردن بــرای دیگــران اســت. دانســتن 
ــرای  ــر برنامه ریــزی ب ایــن مطلــب، ب
امــوال دنیایــی و نــوع برخــورد و 

ــر دارد. ــان تأثی ــر انس ــق خاط تعل
فــوق  االن  آنچــه  می دانــم  مــن 
نیــاز و ضــرورت کســب کــرده ام، 
ــا اســت  ــه مــن نیســت و بن متعلــق ب
دیگــران از آن بهره منــد شــوند؛ در 
نتیجــه انســان دل نمی بنــدد و نوعــی 
ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــازی درون رهاس
ــرص را  ــوی ح ــوع جل ــن موض همی
ــن انســانی، حریــص  ــرد و چنی می گی
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ــای  ــع ابت ــن مان ــود. همچنی نمی ش
ــود.  ــرام می ش ــاه و ح ــه گن ــان ب انس
انســان وقتــی خــود را بــه آب و آتش 
می زنــد کــه احســاس کنــد قــرار 
ــه دســت مــی آورد،  اســت از آنچــه ب
ــد کــه  ــی اگــر بدان ــد؛ ول اســتفاده کن
قــرار نیســت خــودش اســتفاده کنــد 
ــرد،  ــد ک ــتفاده خواهن ــران اس و دیگ
دیگــر حاضــر نیســت زیــر بــار گنــاه 

رود.
ایــن تفکــر، در نحــوه ی مصــرف 
ــذارد و باعــث  ــر می گ ــم تأثی ــال ه م
ــش  ــان حیات ــان در زم ــود انس می ش
انفــاق کنــد و خــودش تصمیــم بگیرد 
ــرف  ــدا مص ــش را در راه خ ــه مال ک
ــا  ــد ت ــت کن ــه وصی ــه آنک ــد؛ ن نمای
دیگــران مالــش را در راه خیــر خــرج 

ــد. کنن
ایــن  اهمیــت  کــه  اســت  اینجــا 
مبــادی تصــوری و تصدیقــی روشــن 

. د می شــو

در حرام عقاب است و در حالل، 
عتاب

حضــرت، ســخن خــود را این چنیــن 
ــي  ِ ــْم أَنَّ ف ــد: »َو اْعَل ــه می دهن ادام
ــًا  ــا عَِقاب ــابًا َو َحَرامَِه ــا ِحَس َحَالَِه
ــه  ــاٌب«. آنچ ــبَُهاِت عِتَ ــي الشُّ ِ َو ف
بــه دســت مــی آوری، اگــر طبــق 
قاعــده ی شــریعت باشــد، حــال 
ــود،  ــال ب ــر ح ــود و اگ ــد ب خواه
ــی.  ــس بده ــاب پ ــردا حس ــد ف بای
ــرع  ــده ی ش ــارج از قاع ــه خ چنانچ
و از طریــق حــرام باشــد، عقــاب 
ــن دو،  ــن ای خواهــد داشــت. اگــر بی
ــن اســت  ــل ای و شــبهه باشــد، حداق
ــرار می گیــری  کــه مــورد ســرزنش ق

و مــوال تــو را عتــاب می کنــد.

ــِزِل  ــد: »َفَأنْ ــه ش ــه این گون ــال ک ح
ــا  ــْذ مِنَْه ــةِ ُخ ــةِ الَْمیْتَ ــا بَِمنِْزلَ نْیَ الدُّ
َمــا يَْكفِیــَك«. رابطــه ی خــود را 
ــاز  ــِل نی ــاس حداق ــر اس ــا ب ــا دنی ب
ــه تعبیــر حضــرت،  تعریــف کــن و ب
بــا دنیــا ماننــد مــردار برخــورد کــن. 
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اگــر انســان در جایــی باشــد کــه 
ــارع  ــدارد، ش ــی ن ــذا دسترس ــه غ ب
انــدازه ی  بــه  می دهــد  اجــازه 
اســتفاده  مــردار  از  جــان،  حفــظ 
ــُح  ــروراُت تَبی ــه: »الَض ــد؛ چراک کن
ناگریزي هــا،  الَمْحــذورات؛]۳[ 
ــا  ــازد«. آنج ــاح مي س ــا را مب حرام ه
می کنــی؟  اســتفاده  چقــدر  شــما 
ــه  ــی و ب ــت می کن ــاب درس ــا کب آی
ســیخ می کشــی؟! ایــن کار را بــا 
گوشــت مــردار نمی کنــی و فقــط 
بــه میــزان نجــات از آن مصــرف 
می فرماینــد:  حضــرت  می کنــی. 
التــذاذات  و  بهره برداری هــا  تمــام 
دنیایــی را این گونــه حســاب کــن 
ــه همــان میــزان برداشــت داشــته  و ب

ــاش. ب

ــر روش  ــه درســت در براب ــن نظری ای
ــروز  ــت. ام ــا اس ــروزِ دنی ــت ام زیس
در لبــاس و خــوراک و التــذاذات، تــا 
ــوع وجــود دارد و  ــان بخواهــد تن دلت
ــران،  ــق دیگ ــوردن ح ــا خ ــی ب حت

بــه جمــع مــال می پردازنــد و بــه 
می اندیشــند.  نرســیده  فردا هــای 
ــروز پیشــنهاد  ــه ام ــی ک ســبک زندگ
ــا حضــرت  ــن اســت؛ ام می شــود، ای
ــه  ــزان ک ــان می ــه هم ــد: ب می فرماین
ضــروری و کافــی اســت، از دنیــا 

ــن. ــت ک برداش

ســپس علــت آن را بیــان می کننــد 
َذلِــَك  َكاَن  »َفــإِْن  می فرماینــد:  و 
ــا«؛  ــْدَت فِیَه ــْد َزهِ ــَت َق ــَااًل ُكنْ َح
ــت آوردی و  ــه دس ــه را ب ــر آنچ اگ
اســتفاده کــردی، بــه میــزان ضــرورت 
و حــال باشــد، تــو زاهدانــه زندگــی 
ــتی. »َو إِْن  ــبک بار هس ــرده ای و س ک
َكاَن َحَرامــًا لـَـْم تَُكــْن َقــْد أََخــْذَت 
مـِـَن الَْمیْتـَـةِ َو إِْن َكاَن الْعِتـَـاَب َفــإِنَّ 
الْعَِقــاَب يَِســیٌر«؛ اگــر آنچــه بــه 
ــو  ــد و ت ــرام باش ــت آورده ای ح دس
بــه انــدازه ی ضــرورت برداشــت 
کــرده باشــی، عقــاب آســانی خواهــی 
ــه  ــه آنچ ــت، چنانچ ــت. در نهای داش
ــه دســت آوردی، شــبهه ناک باشــد،  ب
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ــدازه ی ضــرورت باشــد،  ــه ان ــی ب ول
ــی داشــت. ــبک خواه ــی س عتاب

مؤمن، مجاهِد زاهد است

اینجــا ســؤالی بــه ذهــن متبــادر 
می شــود و آن اینکــه آن طــور کــه 
ــغل  ــاط ش ــد بس ــد، بای ــام فرمودن ام
و کســب و برنامه ریــزی را تعطیــل 
ــه  ــرعت ب ــه س ــرت ب ــم؟! حض کنی
پاســخ  خطرنــاک  شــبهه ی  ایــن 
می دهنــد و می فرماینــد: »َو اْعَمــْل 
ــداً َو  َ ــُش أَب ــَك تَعِی ــاَك  َكَأنَّ لُِدنْیَ
ــوُت  ــَك تَُم ــَك َكَأنَّ ِ ــْل ِلِخَرت اْعَم
ــه  ــی ب ــی دنیای ــرای زندگ ــداً«؛ ب َغ
کــه  کــن  برنامه ریــزی  گونــه ای 
گویــا عمــری طوالنــی و مفصــل 
خواهــی داشــت و بــرای آخــرت 
ــه  ــزی کــن ک خــود طــوری برنامه ری
ــای  ــرد. معن ــی ُم ــردا خواه ــا ف گوی
ــک  ــی ی ــت؟ یعن ــه چیس ــن جمل ای
و  حاشیه نشــین  و  منــزوی  عنصــر 
ــه  ــتی؛ بلک ــده نیس ــه و رهاش بی برنام

فعالیــت جــدی و  بایــد مشــغول 
بانشــاط و باابتــکار باشــی و برداشــت 
مناســب از دنیــا داشــته باشــی؛ منتهــا 
ــدازه و  ــو، به ان ــخصی ت ــای ش بهره ه

ســبک و قاعده منــد باشــد.

عملیــات دنیایــی تــو بایــد برنامــه دار 
حــال  و  باشــد  حساب شــده  و 
ــن  ــه همی ــی ک ــته باش ــی را داش کس
ــت.  ــرت اس ــفر آخ ــاده ی س االن آم
ــر  ــا یکدیگ ــن دو ب ــع ای ــم، جم مه
اســت. جمــع ایــن دو بــا هــم یعنــی 
دنیــا  از  به انــدازه  برداشــت های 
بــدون اینکــه گرفتــار حــرص و غــم 
آینــده شــوی؛ آمــاده ی مــرگ باشــی 
و در عیــن حــال از کار و تــاش 
دســت  اقــدام  و  برنامه ریــزی  و 
می شــود  ایــن  نتیجــه  برنــداری. 
کــه انســان مؤمــن، هــم زاهــد و 
ــم  ــبک بار و ه ــم س ــد، ه ــم مجاه ه
ــم  ــروز و ه ــردِ ام ــم م ــز، ه برنامه ری

مــردِ فردا هــا خواهــد بــود.
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کلمــه ی »َخازِنــًا لَِغیـْـرَِك« بــه انســان 
ــواِل  ــون ام ــه چ ــد ک ــدار می ده هش
تــو بــرای دیگــران اســت، پــس 
قاعــده ی حــال و حــرام و شــبهه را 
رعایــت کــن. وقتــی رعایــت  کــردی، 
و  می شــوی  ســبک بار  و  آمــاده 
ــا  ــاز خــود در دنی ــر نی ــد ب آنچــه زائ
ــرت  ــه ی آخ ــرده ای، توش ــم ک فراه
بدیــن  چگونــه؟!  می شــود.  تــو 
عیــاالت  نیازهــای  کــه  صــورت 
واجــب النفقــه  ات را تأمیــن کــرده ای 
و ایــن را از روی وظیفــه ی الهــی  
انجــام داده ای. بــه همیــن جهــت، 
ــود. ــوب می ش ــی محس ــی آخرت عمل
آنجــا که شــخصی بــرای خانــواده اش 
و بــرای امــروز و فــردای آنهــا تــاش 
و برنامه ریــزی اقتصــادی می کنــد، 
چــون در پرتــوی امــر الهــی ایــن کار 
را انجــام می دهــد، توشــه ی آخرتــش 
می شــود. چنیــن کســی در آن میــزان 
کــه اضافــه بــر نیــاز ضــروری و 
ــاق  ــر انف ــتش ب ــد، دس ــات باش واجب
ــه اســیر نشــده  گشــاده اســت؛ چراک

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

 
تأثیر همنشین در سعادت 

انسان

ــد: »َو إَِذا  ــرت می فرماین ــپس حض س
ــًة  ــیَرةٍ َو َهیْبَ ــَا َعِش ِ ــّزاً ب أََرْدَت عِ
بِــَا ُســْلَطاٍن َفاْخــُرْج مِــْن ُذلِّ 
ِ َعــزَّ  ِ إِلـَـى عـِـزِّ َطاَعــةِ اللَّ َمْعِصیـَـةِ اللَّ
ــز  ــت داری عزی ــر دوس «؛ اگ ــلَّ َو َج
ــدون آنکــه خــدم و حشــم  باشــی، ب
ــت و  و ریاســت داشــته باشــی، از ذل
خــواری زندگــی آلــوده بــه گنــاه، بــه 
ســوی عــزت طاعــت الهــی هجــرت 
ــیرینی  ــث ش ــه، بح ــن جمل ــن. ای ک
دارد کــه بمانــد بــرای زمانــی دیگــر.

از اینجــا بــه بعــد امــام )علیــه الســام( 
نکتــه ای اساســی را بیــان می کننــد 
کــه خیلــی مهــم اســت و مفصــل بــه 
آن پرداخته انــد. مــن در حــد ترجمــه 
بــه آن می پــردازم، ولــی شــما روی آن 
کار کنیــد. ایــن موضــوِع مهــم، بحــث 
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رفیــق و مصاحــب اســت. خیلــی 
ــی  ــان در زندگ ــه انس ــت ک ــم اس مه
ــا چــه کســی محشــور باشــد؛ چــه  ب
حشــر مفصــل باشــد، نظیر همســر، و 
ــر  ــد، نظی ــت در درس باش ــه رفاق چ
چــه  و  هم کاســی  و  هم حجــره 
رفاقــت در محیــط کار و... مخصوصــًا 
ــاب  ــرای انتخ ــان، ب ــه انس ــا ک آنج
ــر  ــاب همس ــر انتخ ــار دارد، نظی اختی

ــکاران. ــی از هم ــا برخ ی

ــَك  ــد: »إَِذا نَاَزَعتْ حضــرت می فرماین
َحاَجــٌة  َجــاِل  الرِّ ُصْحبَــةِ  إِلَــى 
ــَك  ــُه َزانَ ــْن إَِذا َصِحبْتَ ــْب َم َفاْصَح
ــَك َو إَِذا أََرْدَت  ــُه َصانَ َو إَِذا َخَدْمتَ
مِنْــُه َمُعونَــًة فاتــك َو إِْن ُقْلــَت 
َق َقْولـَـَك...«؛ اگــر نیــازی نبــود،  َصــدَّ
خــودت را اســیر دیگــران نکــن؛ 
ولــی اگــر مجبــور شــدی، بــا کســی 
ــت  ــث زین ــه باع ــن ک ــینی ک همنش
و آبــروی تــو شــود. اگــر بــه او 
خدمــت کــردی، هــوای تــو را داشــته 
ــتی،  ــک خواس ــه کم ــد و چنانچ باش

ظرفیــت داشــته باشــد و اگــر ســخنی 
ــد  ــق کن ــو را تصدی ــی، ت ــه او گفت ب
و بــه تــو اعتمــاد داشــته باشــد. اگــر 
بنــا شــد بــه میدانــی بــروی، تصمیــم 
ــتت  ــر دس ــد و اگ ــت کن ــو را تقوی ت
را بــرای انجــام کاری خــوب دراز 
ــو باشــد و دســتش  کــردی، کمــک ت
را بــه دســت تــو ضمیمــه کنــد. اگــر 
از ناحیــه ی تــو مشــکل و کــم و 
ــازد  ــرف س ــود، آن را برط ــتی ب کاس
و اگــر از تــو خوبــی دیــد، آن را 
ــد و درک  ــاورد و ببین ــه حســاب بی ب
کنــد. چنانچــه از او چیــزی خواســتی، 
ــکوت  ــو س ــر ت ــد و اگ ــو بده ــه ت ب
ــی داری،  ــه مطلب ــی، درحالی ک می کن
از چشــم تــو بخوانــد و تــو را در 
حیــرت تنهایــی خــودت رهــا نکنــد. 
ــش  ــواری پی ــو دش ــرای ت ــه ب چنانچ
ــو را  ــد و ت ــو بیای ــه کمــک ت ــد، ب آم

ــازد. ــرف نس ــیر منح از مس

از ایــن ســخنان، اهمیــت  فوق العاده ی 
ــق روشــن می شــود. اگــر انســان  رفی
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چنیــن همراهــی داشــته باشــد، بایــد 
ــن  ــه چنی ــد و چنانچ ــدرش را بدان ق
ــد، ارزش دارد  ــرش باش ــی همس کس

ــرای او جــان دهــد. ــه ب ک

پــس بهتریــن رفیق هــا را انتخــاب 
کنیــد و خودتــان نیــز بهتریــن رفیــق 

ــید. ــران باش ــرای دیگ ب

تشتی پر از خون جگر

اما ابتدای روایت...

ــى  ــُت َعَل ــد: »َدَخْل ــاده می گوی جن
ــهِ  ــي َمَرِض ِ ــيٍّ ف ِ ــِن َعل ــِن بْ الَْحَس
در  فِیــهِ...«؛]۴[  تُُوفِّــَي  ـِذي  الَـّ
ــه  ــرت در آن ب ــه حض ــاری ای ک بیم
شــهادت رســیدند، بــه عیادت ایشــان 
ــرت وارد  ــر حض ــه ب ــم. همین ک رفت
شــدم، دیــدم تشــتی در مقابلشــان 
اســت کــه در آن خــون، و بــه تعبیــر 
جنــاده، پاره هــای جگــر می ریــزد. 
ایــن حاصــل ســمی بــود که از دســت 

آن رفیــق ناموافــق، توســط معاویــه ی 
خبیــث بــه حضــرت خورانــده شــد. 
تــا ایــن صحنــه را دیــدم، گفتــم: 
ــد:  ــد؟! فرمودن ــه نمی کنی ــرا معالج چ
ــه  ــرگ را چگون ــدا! م ــده ی خ ای بن

می تــوان معالجــه کــرد...
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