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أَُظــنَّ  أَْن  مِــْن  اْعِصْمنِــي  »َو 
بِــِذي َعــَدمٍ َخَساَســًة، أَْو أَُظــنَّ 
َفــإِنَّ  َفْضــًا،  ثَــْرَوةٍ  بَِصاِحــِب 
ــَك،  َفتُْه َطاَعتُ ــرَّ ــْن َش ــرِیَف َم الشَّ
ــَك«. ــُه عِبَاَدتُ تْ ــْن أََعزَّ ــَز َم َو الَْعِزی

امامی که به گردن همه ی  
مسلمانان حق دارد

امشــب، شــب شــهادت حضــرت 
بــه  اســت.  )علیه الســام(  باقرالعلــوم 
عصــر  امــام  مبــارک  محضــر 
ارادتمنــدان  و  دوســتان  )علیه الســام(، 

عــرض  تســلیت  حضــرت  آن 
خــدای  امیدواریــم  و  می کنیــم 
متعــال، همــه ی مــا را از شــیعیان 
ــد. ــرار ده شایســته ی آن حضــرت ق

نه فقــط  )علیه الســام(،  باقــر  امــام 
بــه  بلکــه  شــیعیان،  گــردن  بــه 
ــات  ــق حی ــام، ح ــل اس ــردن اه گ

ــوان اســام  ــا عن ــا ب ــد. آنچــه م دارن
بــا  آن  از  امــروز  و  می  شناســیم 
عنــوان اســام نــاب محمــدی تعبیــر 
ــی  ــاش تاریخ ــل ت ــم، حاص می  کنی
ــام  ــر و ام ــام باق ــاز ام و سرنوشت س
صــادق )علیهما الســام( اســت. آن نهضــت 
ــر  ــام باق ــا ام ــزرگ ب علمــی بســیار ب
چنان کــه  شــد؛  شــروع  )علیه الســام( 

پیامبــر اکــرم )صلوات اهلل علیــه( دربــاره ی 
ایشــان بشــارت داده بودنــد کــه: 
ــش را  ــراً؛]۱[ دان ــَم بََق ــُر العل »یَبَْق
ــی  ــکافد«. آن کس ــش می ش ــا ژرفای ت
ــی  ــوم اله ــرار عل ــوم و اس ــه از عل ک
رمزگشــایی می  کنــد و گنجینه هــای 
ــد  ــایی می کن ــی را بازگش ــوم ربان عل
و در اختیــار بشــریت قــرار می دهــد، 
ــد از  ــت. بع ــوار اس ــام بزرگ ــن ام ای
ــث  ــل حدی آنکــه ســال های ســال نق
ممنــوع بــود و زمینــه ی انحــراف 
ــی و  ــث جعل ــده و احادی ــم ش فراه
ــت  اســرائیلیات، راه خــود را در ذهنی
جامعــه ی مســلمانان بــاز کــرده بــود، 
کســی کــه بــه لطــف خــدای متعــال، 
ــوی را  ــنت نب ــر و س ــث پیامب احادی
ــاب  ــام ن ــب اس ــرد و مکت ــا ک احی
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بنیان گــذاری و تقریــر و  را از نــو 
تحریــر کــرد، امــام باقــر )علیه الســام( 
از  بزرگــوار،  آن  عصــر  در  بــود. 
ــی و  ــی، اجتماع ــاع سیاس ــر اوض نظ
فرهنگــی و ظرفیــت فکــری جامعــه، 
ــود. ــن کار فراهــم شــده ب شــرایط ای

میراث گرانسنگ امام باقر  
)علیه السالم( برای عصر غیبت

عنــوان  بــا  امــروز  مــا  را  آنچــه 
فقــه جواهــری می شناســیم و بــه 
فقــه  یعنــی  می کنیــم،  افتخــار  آن 
بــه  می توانــد  کــه  نظام ســازی 
عصــر  در  انســان  نیازمندی هــای 
ــخگو  ــور پاس ــان ظه ــا زم ــت ت غیب
باشــد و دســتگاه فقهــی حقوقــی 
ــت  ــرفته و دارای ظرفی ــق و پیش عمی
تطبیــق بــا زمــان و پاســخگو بــه 
همــان  گوناگــون،  نیازمندی هــای 
باقــر  امــام  کــه  اســت  چیــزی 
ــوی و  ــاس روش نب ــر اس ــام( ب )علیه الس

منطــق علــوی بنیــان  گذاشــت. همیــن 
)علیه الســام(  امــام صــادق  را  نهضــت 
تکمیــل کــرد و بــه ایــن ترتیــب 

ــن،  ــا صادقی ــن ی ــد باقری ــا در عه م
ــی از  ــاختار رفیع ــن س ــب چنی صاح
معــارف الهــی شــدیم. ایــن دســتگاه 
ــوی و بســیار باشــکوه و پاســخگو  ق
ــا  ــه ی م ــاس آن در زمان ــر اس ــه ب ک
انقــاب بــزرگ اســامی اتفــاق افتاد، 
ــت. ــام( اس ــر )علیه الس ــام باق ــراث ام می

ــر )علیه الســام( یــک روز هــم از  ــام باق ام
ــازماندهی  ــی و س ــای سیاس فعالیت ه
پیــروان اهــل بیــت جهــت اقــدام علیه 
دســتگاه جــور غافــل نشــد و در کنــار 
رهبــری ایــن نهضــت علمــی و تربیت 
شــاگردان و بازگردانــدن ایــن آب 
ــی  ــارزات اجتماع ــن مب ــه، در مت رفت
بودنــد. حاضــر  هــم  سیاســی  و 

ــل  ــروان اه ــرای پی ــارف ب ــن مع ای
ــم  ــه را فراه ــریت، زمین ــت و بش بی
معالــم  و  نشــانه ها  بــا  تــا  آورد 
قــرار  الطریقــی کــه آن حضــرت 
دادنــد، مســیر مســتقیم را طــی کننــد 
و بــر اســاس ایــن دســتگاه و شــیوه ی 
فکــری، بــه تناســب هــر زمــان، 
ــد و  ــردازی و نظام ســازی کنن جامعه پ
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ــد. ــرار گیرن در مســیر تمدن ســازی ق

را  مــا  متعــال  خــدای  امیدواریــم 
ــرار  ــزرگ ق ــام ب ــن ام ــزار ای حق گ
به ویــژه  ائمــه،  معرفــت  و  دهــد 
از  بیــش  را  )علیه الســام(  باقــر  امــام 
دهــد. قــرار  مــا  روزی  پیــش، 

ماهی برای تقویت معارف  
توحیدی و عرفانی

ذی الحجــه  نخســت  دهــه ی 
نظــر  از  و  دارد  فوق العادگــی 
تقویــت بنیــه ی توحیــدی و معارفــی 
و از جهــت شــکوفایی روحانــی و 
ــًا  ــاز و حقیقت ــت ممت ــوی، فرص معن
اســتثنایی اســت کــه بــه مــاه مبــارک 
ــه  ــد. همچنان ک ــو می زن ــان پهل رمض
هفتــه ی گذشــته عــرض کــردم، ایــن 
فرصت هــا ســریع از دســت مــی رود. 
ظرفیــت  از  دوســتان  امیــدوارم 
ملکوتــی ایــن مــاه و مخصوصــًا ایــن 
دهــه اســتفاده کننــد تــا شــوق ایشــان 
ــم  ــوت و عال ــم ملک ــه عال ــبت ب نس
ــرای  ــن را ب ــود. ای ــت ش ــا تقوی معن

خــودم و شــما از خــدای متعــال 
تمنــا می کنــم و امیــدوارم امســال 
ــه و  ــن ده ــبی از ای ــره ی مناس ــا به ب
ــویم. ــدی ش ــای بع ــاه، وارد ماه ه م

یک پیشنهاد برای روز عرفه 

در حــال نزدیــک شــدن بــه یــوم 
الترویــه و روز عرفــه نیــز هســتیم کــه 
ــا  ــر دع ــت و از نظ ــی اس روز خاص
خصوصیــت فوق العــاده دارد و بــه 
حــق بــا عنــوان روز نیایــش شــناخته 
شــده اســت. پیشــنهاد مــن ایــن 
ــن  ــد و مضامی ــه همــت کنی اســت ک
ــه ی سیدالشــهدا )علیه الســام(  ــای عرف دع
را از حــاال بــرای خــود روان کنیــد و 
ــا را  ــن دع ــه از ای ــد صفح روزی چن
ببینیــد و روی معانــی آن دقــت کنیــد 
و بــا ســاختار عمومــی ایــن دعــا 
کــه دریایــی بی کــران از معــارف 
ــن  ــوید. در ای ــنا ش ــت، آش ــی اس اله
دریــا، دّر و گوهرهــای فــراوان تعبیــه 
ــرد و  ــس بگی ــد انســان ان شــده و بای
مراجعــه کند و آشــنا شــود تــا در روز 
عرفــه بهــره ی مناســب داشــته باشــد.
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مکــرر  هــم  قبــل  ســال های  در 
ــه از  ــد ک ــادآوری ش ــتان ی ــه دوس ب
دعــای عرفــه ی امــام ســجاد )علیه الســام( 
در صحیفــه غافــل نشــوید کــه بــدون 
یــک  رتبــه ی  در  تردیــد،  ذره ای 
دعاهــای صحیفــه ی ســجادیه و خیلی 
مجموعــه ای  اســت.  فوق العــاده 
از  باعظمــت  و  بــزرگ  بســیار 
ــدی  ــق توحی ــی و حقای ــارف اله مع
و عرفانــی اســت. بــه ایــن دعــا هــم 
مراجعــه کنیــد و بــا آن انــس بگیریــد 
اســت. بهجت افــزا  بســیار  کــه 

ــل  ــده عم ــنهاد بن ــن پیش ــه ای ــر ب اگ
کنیــد، خیلــی عالــی اســت. بنــا شــد 
ــن  ــرای ای ــتان ب ــه، دوس ــن ده در ای
بحث هــا بیشــتر وقــت بگذارنــد. 
دوســتان بــه نحــوی برنامه ریــزی 
کننــد کــه صبــح و عصــر روز عرفــه 
وقتشــان آزاد باشــد تــا بــه اعمالشــان 
برســند. شــب عرفــه ضمــن دعاهــای 
ــه ی  خــاص آن شــب، مناجــات عرف
ــه را  ــام( در صحیف ــجاد )علیه الس ــام س ام
بخوانیــد و بــا آن انــس بگیریــد. ایــن 
ــژه ی شــب  ــره ی وی ــوان به ــه عن را ب

عرفــه آمــاده کنیــد و روز عرفــه 
هــم کــه دعــای عرفــه ی سیدالشــهدا 
ــا  ــن دعا ه ــد. ای ــام( را می خوانی )علیه الس

ــرای روح  ــه ب ــت ک ــکلی اس ــه ش ب
شــما و حقیقــت وجــودی شــما 
ــی  ــان وقت ــد. انس ــایی می کن افق گش
امــام  می شــود،  عالــم  ایــن  وارد 
دســتش را می گیــرد و از ظلمــات 
تودرتــو و حضیــض طبیعــت کــه بــه 
آن مبتــا هســت، بــه عــرش ملکــوت 
داشــته  ظرفیــت  اگــر  و  می بــرد 
ــا مافــوق ملکــوت پــرواز و  باشــد، ت
ــه،  ــک جمل ــی ی ــد. گاه اوج می ده
ــاه  ــه ای کوت ــر، جمل ــه حســب ظاه ب
ــل  ــی تأم ــا وقت ــی اســت، ام و معمول
ــم  ــی از عال ــح باب ــد فت ــد، می بینی کنی
ــا اســت. اهــل دقــت از رهگــذر  معن
ــان  ــه ترجم ــی ک ــارف عال ــن مع ای
کریــم  قــرآن  عرشــی و ســماوی 
ــال،  ــدای متع ــف خ ــه لط ــت، ب اس
می گشــایند. را  حقایــق  از  ابوابــی 
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دستیابی به معارف و عبودیت، 
فلسفه آفرینش  

و  خانوادگــی  و  فــردی  زیســت 
مناســبات اجتماعــی، همه بــه منزله ی 
بــرای  اســت  مقدماتــی  و  راه هــا 
اینکــه انســان، الهــی و خدایــی شــود 
اســتخراج  فطــری اش  و گنج هــای 
شــود و حقایقــی کــه در روح او تعبیه 
ــت  ــه فعلی ــود و ب ــق ش ــده، متحق ش
ــن مســئله  ــرای همی برســد. انســان ب
ــان  ــر انس ــت. اگ ــده اس ــده ش آفری
ــب  ــق نصی ــارف و حقای ــن مع از ای
نبــرد، چــه بــه دســت آورده اســت؟!

اگــر تمــام انســان ها، همــه ی عمــر را 
ــه ســجده بیفتنــد، نمی تواننــد خــدا  ب
را بــه خاطــر دعــای عرفــه یــا ادعیه ی 
ــال  ــده و امث ــد. بن ــه شــکر کنن صحیف
بنــده خیلــی از ماجــرا پرت هســتیم و 
ایــن احســاس را نداریــم کــه عظمــت 
نعمــت ایــن معــارف را درک کنیــم و 
ــا آن  ــم، ب ــکر کنی واژه واژه ی آن را ش
انــس بگیریــم، اســتفاده کنیــم و دل و 
فکــر خــود را بــه دســت امــام دهیــم 
ــد.  ــت ده ــرواز و حرک ــا پ ــه م ــا ب ت

آتش شوق به حج را در دلتان 
روشن نگه دارید

در همــه ی ســال، به ویــژه در مــاه 
ــه  ــام ذی الحج ــان و ای ــارک رمض مب
آن،  اول  دهــه ی  در  به خصــوص  و 
ــد شــوق خــود را نســبت  انســان بای
ــدا  ــه ی خ ــج خان ــت اهلل و ح ــه بی ب
ــا،  ــن شــب و روز ه ــد. ای ــت کن تقوی
بایــد دائمــًا در بیــت اهلل و  شــما 
ــید و روح  ــع باش ــوی و بقی ــرم نب ح
شــما در عرفــات و مشــعر و منــا 
باشــد و بــا جریــان حــج ســیر کنــد.

چشــیدنی  و  درک کردنــی  حــج، 
ــت.  ــاده اس ــی فوق الع ــت و خیل اس
شــبانه روز مــاه مبــارک رمضــان بایــد 
بگوییــد: »اللَُّهــمَّ اْرُزْقنِــی َحــجَّ 
ــَذا َو  ِــی َعامِــی َه ــَرامِ ف ـِـَك الَْح بَیْت
فـِـی ُکِلّ َعــامٍ؛]۲[ خدایــا، حــج بیت 
الحــرام را در ایــن ســال و در همــه ی 
ــارت »َو  ــن«. عب ــال ها، روزی ام ک س
واَعْدنــا؛]۳[ وعــده گذاشــتیم« در 
نمــاز دهــه ی اول ذی الحجــه هــم 
می بــرد. دل  و  اســت  همین طــور 
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خسارات معنوی کرونا

امســال بــا وجــود ایــن ویــروس 
از دســت رفــت  منحــوس، حــج 
ــج را  ــت ح ــا اس ــی بن ــدد اندک و ع
برگــزار کننــد. خــدای متعــال، از 
ــن  ــرم خــود، ای ــه ی لطــف و ک خزان
خســارت های بــزرگ را جبــران کنــد.

ــادی  ــارت های م ــه خس ــه متوج هم
ــه عــده ای مریــض شــدند  هســتند ک
ــود  ــای خ ــه ج ــا ب ــه ی اینه و ... هم
ــدارد  ــه ن ــی توج ــا کس ــوظ؛ ام محف
کــه اآلن در جامعــه ی مــا نمازجمعــه 
ــم  ــجد نداری ــود. مس ــزار نمی ش برگ
مســاجدمان  هــوای  و  حــال  و 
ــت.  ــاید نیس ــد و ش ــه بای ــور ک آن ط
در هفتــه ی گذشــته در چهارصــد 
شــهر نمازجمعــه خوانــده شــد، ولــی 
ــرد و  ــدا ک ــی پی ــیر نزول ــدداً س مج
ــود. ــته می ش ــه از آن کاس هفته به هفت

اســت.  بزرگــی  خســارت  ایــن 
دســترس  در  کــه  هفتگــی  حــج 
ــود، از دســت رفــت.  ــا ب جامعــه ی م

ــن را  ــدارد و ای ــه ن ــران نمازجمع ته
امــام  فقــه  کــه  می فهمــد  کســی 
)علیهما الســام(  صــادق  امــام  و  باقــر 
ــاه  ــه خــدا پن ــرده باشــد. ب را درک ک
بایــد  حســرت ها  ایــن  می بریــم. 
در دل مــا باشــد و در ایــام حــج، 
حســرت حــج بایــد ماننــد داغــی در 
ــد ظهــر  دل انســان باشــد. انســان بای
جمعــه گریــه کنــد کــه چــرا مــن در 
ــان  ــا هم ــتم! اینه ــه نیس ــاز جمع نم
ــان را  ــه انس ــت ک ــمان هایی اس ریس
ــب متصــل می ســازد. ــن غی ــه خزائ ب

باید نگران نعمت ها نیز بود 

دعــای  مضامیــن  بررســی  در 
ســی وپنجم صحیفــه، بــه ایــن جملــه 
ــد »َو  ــه حضــرت فرمودن ــیدیم ک رس
ــا  ــی َم ــَك َعَل ــْكرِي لَ ــْل ُش اْجَع
ــْكرِي  ــْن ُش ــَر مِ ــي أَْوَف ِّ ــَت َعن َزَویْ
ــرا  ــي«؛ م ِ لْتَن ــا َخوَّ ــی َم ــاَك َعَل إِیَّ
ــان  ــه ای برس ــه رتب ــکر ب ــام ش در مق
ــو در  ــای ت ــه نداده ه ــبت ب ــه نس ک
مســائل مــادی بیشــتر شــکر کنــم تــا 
ــوم می شــود  ــا. معل ــه داده ه نســبت ب
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اختیــار  مــاده در  عالــم  آنچــه در 
ــان  ــه انس ــرد و ب ــرار می گی ــان ق انس
خــود  کنــار  در  می شــود،  عطــا 
چنــد مســئله دارد؛ اول اینکــه انســان 
بتوانــد از عهــده ی شــکر آن برآیــد و 
شــکر زبانــی و قلبــی و عملــی  را ادا 
ــام رضــا  ــه ام ــی ب ــی نعمت ــد. وقت کن
)علیه الســام( می رســید، ایشــان نگــران 

ــکر  ــده ی ش ــا از عه ــه آی ــد ک می ش
ایــن  مســئله  دومیــن  برمی  آینــد! 
اســت کــه در کنــار هــر نعمتــی، 
ــان  ــت. انس ــی اس ــا و امتحانات ابتاه
بایــد ظرفیــت الزم را بــرای ایــن 
ابتاهــا داشــته باشــد؛ مخصوصــًا 
نعمت هــای مــادی کــه نوعــًا جنبــه ی 
را  انســان  و  دارنــد  غافل کنندگــی 
از عالــم معنــا و مــرگ و ســاحت 
می کننــد.  غافــل  ربوبــی  قــدس 
فــراوان  حقــوق  اینکــه  ضمــن 
ایجــاد  انســان  بــرای  وظایفــی  و 
ــد  ــرت می فرماین ــذا حض ــد. ل می کن
ــتر  ــا بیش ــت نداده ه ــن باب ــکر م ش
ــد. ــته هایم باش ــت داش ــکرم باب از ش

 

معیارهای مادی نزد خداوند 
ارزشی ندارد

ــِذي  ِ ــنَّ ب ــْن أَْن أَُظ ــي مِ ِ »َو اْعِصْمن
َعــَدمٍ َخَساَســًة، أَْو أَُظــنَّ بَِصاِحــِب 
کلمــه ی  بــه  َفْضــًا«.  ثَــْرَوةٍ 
»اظــن« بایــد دقــت شــود. حضــرت 
ــر  ــد و تصوی ــه ی دی ــد زاوی می فرماین
ذهنــی مــا مبتنــی بــر جهان بینــی 
ــیار  ــه بس ــت ک ــی اس ــم و درک و فه
خطرنــاک و بازدارنــده و ســاقط کننده 
ــه خاطــر  ــا ب ــی م ــای ذهن اســت. مبن
درگیــر شــدن بــا عالــم مــاده و تحــت 
تأثیــر گفتمــان غالــب مادی گرایانــه و 
ــده  ــده ش ــه چی ماتریالیســتی، این گون
ــادی  ــتن های م ــتن و نداش ــه داش ک
)کــه مربــوط بــه زیســت این جهانــی 
مــاک  و  معیــار  می شــود(  مــا 
ــا انســان دارا،  ــزد م ــرام اســت. ن احت
ــدارد،  ــه ن ــی ک ــت و کس ــرم اس محت
ــت. نگوییــد  انســان کم ارزشــی اس
حــواس  نیســتیم!  این گونــه  مــا 
ــی انســان  ــد. وقت خــود را جمــع کنی
ــه  ــود و ب ــرو می ش ــخصی روب ــا ش ب
ایشــان صاحــب  شــما می گوینــد 
بی اختیــار  اســت،  فــان  شــرکت 
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تصــور  برمی خیزنــد. حــال  همــه 
کنیــد همــان زمــان، آقایــی وارد شــود 
ــن دارد و  ــه ت ــاس مندرســی ب ــه لب ک
را  مــادی  بهره هــای  حداقل هــای 
نــدارد یــا کســانی کــه زباله هــای 
خشــک را جمــع می کننــد و روی 
ــا  ــد، وارد جلســه ی م دوش می  اندازن
ــم.  ــع می کنی ــان را جم ــود، خودم ش
آن آقــا ادکلــن زده و بــا ادبیــات 
او  بــه  آن چنانــی می  آیــد و همــه 
ــه  ــا ک ــن آق ــا ای ــد؛ ام ــا می دهن ج
چــرا  می گوینــد  همــه  می  آیــد، 
وارد جلســه ی مــا شــده اســت؟!

ــئله  ــن مس ــت ای ــال باب ــدای متع خ
ســوره نــازل کــرد و فرمــود: »َعبَــَس 
ـی أَْن َجــاَءُه الْْعــَم َوَمــا  َوتََولَـّ
ــی؛]۴[ چهــره در  کَّ یُْدرِیــَك لََعلَّــُه یَزَّ
ــه آن  ــد ک ــید و روی گردانی ــم کش ه
مــرد نابینــا پیــش او آمــد. و تــو چــه 
ــد«.  ــی گرای ــه پاک ــاید او ب ــی ش دان
کســی در مجلــس نبــوی نشســته 
بــود. وقتــی فقیــر نابینایــی وارد شــد، 
ــرد  ــع ک ــش را جم ــودش و لباس خ
ــد؛  ــه می  دانی ــورد! چ ــه او نخ ــا ب ت

ــدای  ــش خ ــخص پی ــن ش ــاید ای ش
ــد. ــته باش ــرو داش ــی آب ــال خیل متع

شــاخص هایی کــه مــا داریــم، تیــپ و 
لبــاس و قیافــه و ارتباطــات اجتماعــی 
و اعتبــار و ملــک و امــاک، همــه در 
دســتگاه خــدای متعــال هیــچ اســت. 
ــاد  ــه فری ــا! ب ــد: خدای ــام می گوی ام
مــن بــرس. »َو اْعِصْمنـِـی« یعنــی مــرا 
ــد منصــب،  ــه فاق ــا کســی ک ــر ت بگی
ــت، در  ــات اس ــال و امکان ــار، م اعتب
ــد.  ــر نباش ــت و حقی ــن پس ــگاه م ن
ــن  ــن از بی ــری، م ــرا نگی ــو م ــر ت اگ
می شــوم. و ســاقط  رفتــه هســتم 

« عبــارت دقیقــی  »مِــْن أَْن أَُظــنَّ
ــت  ــک وق ــت ی ــن اس ــت. ممک اس
بــه  و  کنــد  بــازی  فیلــم  انســان 
ــان  ــا ایش ــد م ــر بگوی ــب ظاه حس
ــا در  ــم، ام ــرم می دانی ــردی محت را ف
ــی  ــه دیگــری ارزیاب ــه گون ــش ب ذهن
 شــود. مــا حســابی مبتــا هســتیم. دل 
ــگاه دار  ــرا ن ــن م ــا و ذه و برخورد ه
ــی  ــل ذهن از اینکــه در گمــان و تحلی
ــی  ــار مال ــه اعتب ــی را ک ــودم کس خ
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و  دســت کم  نــدارد،  امکانــات  و 
ــر  ــن باالت ــه ی ای ــم. مرتب ــر ببین حقی
ــر  ــب ظاه ــه حس ــه ب ــت ک از آن اس
هــم آن شــخص را تحقیــر کنیــم.

احترامی که دین انسان را از  
بین می برد

نقطــه ی مقابــل را هــم حضــرت 
بَِصاِحــِب  أَُظــنَّ  »أَْو  فرمودنــد: 
ثـَـْرَوةٍ َفْضــًا«. یعنــی بــرای شــخص 
صاحــب ثــروت )کــه بحــث ثــروت 
حــرام هــم نیســت(، بــه خاطــر 
ــر  ــا خیّ ــوا ی ــه تق ــال )و ن ــتن م داش
ــر  ــم. اگ ــل باش ــت قائ ــودن(، فضیل ب
ــتن  ــتن و نداش ــود، داش ــور ش این ط
ــر می گــذارد. ــا اث در ارزش گــذاری م

)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
فرمودنــد: »َمــن أَتــی َغنیـّـا َفتَواَضــَع 
ــهِ؛]۵[  ِ ــا دین ــَب ثُُلث ــاُه َذَه ــُه لِغِن لَ
ــه  ــد ب ــل ثروتمن ــس در مقاب ــر ک ه
کنــد،  تواضــع  ثروتــش  خاطــر 
بــرود«. بیــن  از  دینــش  دوســوم 

روایــت دیگــری هــم از امــام صــادق 
فرمودنــد:  کــه  داریــم  )علیه الســام( 

ــَرُه  ــًا أَِو اْحتََق ــتََذلَّ ُمْؤمِن ــِن اْس »َم
ــَهَرُه  ــرِهِ َش ــِدهِ َو لَِفْق ــةِ َذاِت ی لِقِلَّ
ُرُءوِس  َعَلــی  الْقِیاَمــةِ  َم  یــوْ  ُ اللَّ
ــی را  ــس مؤمن ــر ک ــِق؛]۶[ ه ِ الَْخَائ
ــا کــم داشــتن،  ــه خاطــر نداشــتن ی ب
ــد  ــر کن ــا تحقی ــرد ی ــت کم بگی دس
و بــه او بی اعتنایــی کنــد، خــدای 
برابــر  در  قیامــت  روز  متعــال، 
ــد«. ــوا می کن ــه، او را رس ــم هم چش

ریشــه ی ایــن رفتــار، شــرک اســت و 
نتیجــه ی ابتــا به شــرک خفی اســت.

از خــدای متعــال بخواهیــم مــا را 
حفــظ کنــد و نجــات دهــد و ایمــان 
مــا را بــه غیــب تقویــت کنــد. غیــب 
ــان  ــانی، روح و ج ــر انس ــود ه وج
فطــرت  و  ذاتــی  فضیلت هــای  او، 
او، ایمــان و ارتبــاط او بــا خــدای 
ــود  ــد خ ــان بای ــت. انس ــال اس متع
ــن  ــداق ای ــا مص ــد ت ــات ده را نج
ــَن  ــًرا مِ ــوَن َظاهِ ــه نشــود: »یَْعَلُم آی
ــَرةِ  ــِن اْلِخ ــْم َع ــا َوُه نْیَ ــاةِ الدُّ الَْحیَ
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ــا،  ــی دنی ــوَن؛]۷[ از زندگ ــْم َغافُِل ُه
حــال  و  می  شناســند  را  ظاهــری 
آنکــه از آخــرت غافــل هســتند«.

ــح دادم؛  ــتر توضی ــداری بیش ــن مق م
ــه ی  ــاس در جامع ــن احس ــون ای چ
ــد  ــود. بای ــده می ش ــم دی ــن ه متدینی
ــم  ــق بخواهی ــال توفی ــدای متع از خ
ــه  ــن ب ــن و غیب بی ــه چشــم آخربی ک
ــی  ــر اله ــا از منظ ــد ت ــت کن ــا عنای م
بــه عالــم و آدم و مــردم نــگاه کنیــم.

در  جالبــی  نمونه هــای  قــرآن  در 
ماننــد  اســت؛  آمــده  بــاره  ایــن 
قــارون و کســی کــه در ســوره ی 
ــود را  ــاغ خ ــف، دو ب ــه ی که مبارک
ــود  ــت خ ــک وق ــید. ی ــه رخ کش ب
مــا دیگــران را تحقیــر می کنیــم و 
ــتاده ایم  ــار ایس ــم کن ــت ه ــک وق ی
می کنیــم. قضــاوت  را  دیگــران  و 

 

معیار شرافت و عزت حقیقی

ــه  ــا ارائ ــه اینج ــک جمل ــرت ی حض
فوق العــاده  خیلــی  کــه  می کننــد 
َفتُْه  ــرِیَف َمــْن َشــرَّ اســت: »َفــإِنَّ الشَّ
ــُه  تْ ــْن أََعزَّ ــَز َم ــَك، َو الَْعِزی َطاَعتُ
عِبَاَدتـُـَك«. شــریف یعنــی کســی کــه 
ــار اســت.  دارای رفعــت شــأن و اعتب
شــریف کســی اســت کــه از رهگــذر 
اطاعــت خــدا بــه شــرف برســد. 
الهــی  تقــوای  محصــول  شــرف، 
 ِ ــَد اللَّ ــْم عِنْ ــه: »إِنَّ أَْکَرَمُك ــت ک اس
أَتَْقاُکــْم؛]۸[ درحقیقــت ارجمندتریــن 
شــما نــزد خــدا پرهیزگارتریــن شــما 
اســت«. عزیــز در ایــن عالم کیســت؟ 
ــذر  ــه از رهگ ــت ک ــی اس ــز کس عزی
ــو  ــر ت ــو و خضــوع در براب بندگــی ت
بندگــی در  و داشــتن رســم و راه 
پیشــگاه تــو بــه عــزت برســد. معیــار 
عــزت و شــرف، تقــوا و عبــادت 
خبــری  ایــن  از  بیــش  و  اســت؛ 
نیســت. ذهنیــت مــا بایــد بــر اســاس 
ــرد.  ــکل بگی ــی ش ــده ی اله ــن قاع ای
در ایــن صــورت هیــچ گاه بــر اســاس 
قضــاوت  وارد  انســان ها،  ظاهــر 
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نمی شــویم. آنهــا  نمره گــذاری  و 

امیــدوارم خــدای متعــال نصیــب مــا 
را از جهان بینــی و حقایــق توحیــدی، 
از  را  مــا  کنــد.  افــزون  آن بــه آن، 
ــه مســائل  ــای ب ــد در ابت خطــای دی
خطاهــای  دهــد.  نجــات  مــادی، 
ــام  ــت ام ــه وجاه ــا را ب ــته ی م گذش
باقــر )علیه الســام( بــر مــا ببخشــد. اســباب 
عــزت و شــرف واقعــی دوســتان 
را  )علیهم الســام(  محمــد  آل  و  محمــد 
ــا را  ــم آورد و م ــش فراه ــش از پی بی
ــرار دهــد. شــکرگزار نعمت هایــش ق
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