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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
یْشــَغُلنِی  َمــا  اکفِنِــی  َو  آلِــهِ، 
ــا  ــتَْعِمْلنِی بَِم ــهِ، َو اْس ِ ــاُم ب اِلْهتَِم
تَْســَألُنِی َغــداً َعنْــُه، َو اْســتَْفرِْغ 
لَــُه«. َخَلْقتَنِــی  فِیَمــا  أَیامِــی 

فرصــت انــدک انســان در دنیــا بایــد 
شــود  برنامه ریــزی  به گونــه ای 
ــی  ــت هماهنگ ــدف خلق ــا ه ــه ب ک
ــیار  ــب بس ــن مطل ــد. ای ــته باش داش
مهــم در ســه جملــه ای کــه امــام 
نقــل  دعــا  ابتــدای  در  )علیه الســام( 

اســت. شــده  بیــان  کرده انــد، 

بــه  توجــه  نخســت  فــراز 
ــن  ــی ای ــاری زندگ ــای ج گرفتاری ه
دنیــا اســت کــه می توانــد نوعــًا 
از  را  انســان  و  باشــد  بازدارنــده 
ــه  ــاز دارد. جلس ــش ب ــد آفرین مقص
گذشــته به تفصیــل در ایــن زمینــه 
مطالبــی تقدیــم کردیــم. حضــرت 

تقاضــای  نورانــی  طــی جملــه ای 
ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــت از س کفای
اکفِنِــی  »َو  می فرماینــد:  و  دارنــد 
َمــا یْشــَغُلنِی اِلْهتَِمــاُم بـِـهِ«؛ کفایــت 
کــن هرچیــزی کــه مــرا درگیــر 
می کنــد و اشــتغال و اهتمــام بــه 
ــرا برایــش  ــو و آنچــه م ــرا از ت آن، م
از  مــی دارد.  بــاز  کــردی،  خلــق 
حضــرت کافــی االطــاق تقاضــا 
ــد. ــت کن ــا را کفای ــه م ــم ک می کنی

علت اصلی مشکالت زندگی 

ــه  ــن زمین ــیرینی در ای ــیار ش ــه بس آی
ــُه  ــْل لَ َ یَْجَع ــِق اللَّ ــْن یَتَّ داریــم: »َوَم
ــُث َل  ــْن َحیْ ــُه مِ ــا َویَْرُزْق َمْخَرًج
 ِ ــی اللَّ ْل َعَل ــَوکَّ ــْن یَتَ ــُب َوَم یَْحتَِس
َ بَالـِـُغ أَْمــرِهِ َقــْد  َفُهــَو َحْســبُُه إِنَّ اللَّ
ُ لـِـُكلِّ َشــْيءٍ َقــْدًرا؛]۱[ و  َجَعــَل اللَّ
هــر کــس از خــدا پــروا کنــد، ]خــدا[ 
قــرار  بیرون شــدنی  راه  او  بــرای 
ــابش  ــه حس ــی ک ــد و از جای می ده
ــه او روزی می رســاند.  ــد، ب را نمی کن
ــد،  ــر خــدا اعتمــاد کن و هــر کــس ب
خــدا  اســت .  بــس  وی  بــرای  او 
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فرمانــش را بــه انجام رســاننده اســت. 
ــزی  ــر چی ــرای ه ــدا ب ــتی خ به راس
ــن  ــرده اســت«. ای ــرر ک ــدازه ای مق ان
آیــه کریمــه کــه از آیــات بســیار 
جــذاب قــرآن کریم اســت، یــادآوری 
اساســی در خــودش دارد و آن اینکــه 
اگــر مســیر زندگی تــان را بــر اســاس 
تقــوای الهــی برنامه ریــزی کنیــد، 
ــراط  ــر ص ــان ب ــه انس ــه ای ک به گون
بندگــی ســیر کنــد و بــه قواعــد تقــوا 
ــال  ــزام داشــته باشــد، خــدای متع الت
ــه  ــم چ ــه کن ــه دام چ ــذارد ب نمی گ
ــی  ــن کس ــرای چنی ــد و ب ــم  بیفت کن
نیســت. بن بســت  هیچ وقــت 

ــه کریمــه معلــوم می شــود  از ایــن آی
بن بســت های زندگــی بــه اعمــال 
ــال  ــوع اعم ــود. ن ــوط می ش ــا مرب م
مــا باعــث می شــود گرفتــاری  پشــت 
ــود.  ــاخته ش ــا س ــرای م ــاری  ب گرفت
ــا،  ــروج از گرفتاری ه ــن راه خ بنابرای
تقــوا اســت. اگــر کســی تقــوای 
کنــد، خداونــد  را رعایــت  الهــی 
بــرای او گشــایش و راه خــروج از 
جملــه  می دهــد.  قــرار  ســختی ها 

ــود:  ــه فرم ــر اســت ک بعــدی جالب ت
»َویَْرُزْقــُه مـِـْن َحیْــُث َل یَْحتَِســُب«. 
بــرای چنیــن کســی خداونــد تبــارک 
و تعالــی از مســیری کــه هرگــز گمان 
می دهــد. قــرار  روزی  نمی کنــد، 

انواع روزی 

ــش  ــه برای ــم ک ــک روزی داری ــا ی م
ــرح  ــد ط ــم. بای ــزی می کنی برنامه ری
باشــیم و بــرای  و برنامــه داشــته 
تحصیلــش فعالیــت کنیــم. اینجــا 
اســت؛ خداونــد  فراتــری  ســخن 
تبــارک و تعالــی برای کســی کــه اهل 
ــبه  ــه محاس ــی ک ــد، از  جای ــوا باش تق
فکــرش  و  نکــرده  برنامه ریــزی  و 
در  می فرســتد.  روزی  نمی کنــد،  را 
ْل  ــَوکَّ ــْن یَتَ ــود: »َوَم ــم فرم ــه ه ادام
ِ َفُهــَو َحْســبُُه«. اگــر کســی  َعَلــی اللَّ
بــه خــدای متعــال تــوکل کنــد، 
ــد  ــت می کن ــرای او کفای ــد ب خداون
ــد.  ــدا نمی کن ــاز پی ــران نی ــه دیگ و ب
هیــچ چیــزی در ایــن عالم مانــع اراده 
خــدای متعــال نیســت و خداونــد بــه 
ــد: »إِنَّ  ــد، می رس ــه بخواه ــه ک هرچ
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ُ لـِـُكلِّ  َ بَالـِـغُ أَْمــرِهِ َقــْد َجَعــَل اللَّ اللَّ
ــه خــدای متعــال  ــْدًرا«. البت ــْيءٍ َق َش
ــم  ــرای تنظی ــی ب در زیســت این جهان
زندگــی انســان ها و تدبیــر امــور 
عالــم، اندازه گذاری هایــی کــرده و 
بــرای هــر چیــزی انــدازه ا ی گذاشــته 
ــا  ــت. آنه ــرار داده اس ــدی ق و قواع
بــه جــای خــودش محفــوظ. غــرض 
اینکــه بــا تقــوا می توانیــم بــه نقطــه ای 
ــور  ــی ام ــد متعال ــه خداون ــیم ک برس
دشــوار زندگــی مــا را کفایــت کنــد، 
بــه ترتیبــی کــه دیگــر بــه دســت انداز 
نیفتیــم و بــه گرفتــاری  مبتــا نشــویم.

با توکل، برنامه ریزی و فعالیت  
کنید

ــم  ــع و محک ــی قاط ــه خیل ــن آی ای
ــت  ــن نیس ــع از ای ــا مان ــت؛ منته اس
و  برنامه ریــزی  طبــق  انســان  کــه 
تدابیــر،  و  آینده نگــری  و  طراحــی 
کارش را انجــام ندهــد. جلســه پیــش 
ــق قواعــد  ــم انســان طب عــرض کردی
برنامه ریــزی  زندگــی اش  بــرای 
ــی  ــی و زندگ ــوای اله ــا تق ــد؛ ام کن

هماهنــگ  و  الهــی  قواعــد  طبــق 
اهمیــت  نیــز  الهــی  رضــای  بــا 
مخصوصــًا  دارد؛  فوق العــاده ای 
بایــد  انســان  کــه  مراقبت هایــی 
ــا از صــراط مســتقیم  داشــته باشــد ت
ــه  ــبل متفرق ــه س ــود و ب ــارج نش خ
ــود. ــا نش ــیطانی مبت ــاوس ش و وس

تکیــه انســان موحــد بــه خــدای 
متعــال اســت؛ نــه بــه ایــن اداره 
و آن اداره. بــه حســب معمــول از 
اینهــا هــم اســتفاده می کنــد، امــا 
ــد. انســان  روی آنهــا حســاب نمی کن
ــباب و  ــه از اس ــی ک ــه جای ــد ب برس
ــه  ــی ب ــد، ول ــتفاده کن ــببات اس مس
ــن  ــه ای ــا ب ــا ت ــد. م ــه نکن ــا تکی آنه
ــم.  ــی راه داری ــیم، خیل ــه برس مرحل
ــزی  ــر چی ــرای ه ــال ب ــدای متع خ
اندازه گــذاری کــرده و هــر مطلبــی در 
عالــم طبــق قاعــده خــودش هســت؛ 
ــه جــای خــودش محفــوظ؛ امــا  آن ب
اینکــه انســان اســباب را برای پیشــبرد 
ــاوت  ــرد، تف ــه کار گی ــش ب برنامه های
اســباب  آن  روی  اینکــه  بــا  دارد 
محاســبه و تکیــه کنــد. اولــی توحیــد 
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ــتفاده از  ــرک. اس ــی ش ــت و دوم اس
ــدارد؛  ــی ن ــد منافات ــا توحی ــباْب ب اس
امــا تکیــه بــر اســباب، شــرک اســت. 
بــه حســب ظاهــر  هــر دو هــم 
ــد،  ــام می دهن ــک کار را انج ــد ی دارن
کجــا؟! آن  و  کجــا  ایــن  ولــی 

بیشتر ما گرفتار شرک هستیم 

ــرک  ــار ش ــارف گرفت ــدون تع ــا ب م
هســتیم. قــرآن کریــم به صراحــت 
ــْم  ــُن أَْکثَُرُه ــا یُْؤمِ ــد: »َوَم می فرمای
ُمْشــرُِکوَن؛]۲[  َوُهــمْ  إِلَّ   ِ بِــاللَّ
ایمــان  خــدا  بــه  بیشترشــان  و 
او  ]بــا  اینکــه  جــز  نمی آورنــد، 
می گیرنــد«.  شــریک  را[  چیــزی 
ــرک  ــار ش ــم گرفت ــان ه ــتر مؤمن بیش
هســتند و ایمانشــان خالــص نیســت. 
بــرای صــدق ایمــان قــرآن کریــم بــه 
ــر  ــد اگ ــاخص داده و فرموده ان ــا ش م
مؤمــن بــه جایــی رســید کــه یا شــهید 
ــود]۳[ و  ــهادت ب ــر ش ــا منتظ ــد ی ش
ــرای او  ــا خــدای متعــال ب ــات ب ماق
ــاب اســت؛  ــش ن شــیرین شــد، ایمان
وگرنــه ایمانــش خالــص نیســت. 

قــرآن کریــم در ســوره مبارکــه جمعه 
ــروردگار  ــدار پ ــه دی ــتیاق ب ــز اش نی
ــوان  ــه عن ــح ب ــی صری ــال را خیل متع
یــک شــاخص مطــرح می کنــد و 
ــَن  ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــْل یَ ــد: »ُق می فرمای
 ِ ــاُء لِلَّ َُّكــْم أَْولِیَ ــْم أَن َهــاُدوا إِْن َزَعْمتُ
ــْوَت  ــُوا الَْم ــاِس َفتََمنَّ ــْن ُدوِن النَّ مِ
إِْن ُکنْتُــْم َصادِقِیــَن؛]۴[ بگــو ای 
ــر  ــده اید، اگ ــودی ش ــه یه ــانی ک کس
پنداریــد کــه شــما دوســتان خداییــد 
ــردم دیگــر، پــس اگــر راســت  ــه م ن
می گوییــد درخواســت مــرگ کنیــد«. 
خــدا  از  می گوییــد  راســت  اگــر 
َــًدا  مــرگ بخواهیــد. »َوَل یَتََمنَّْونَــُه أَب
ــی[  ــْم؛]۵[ و]ل ــْت أَیِْدیهِ َم ــا َقدَّ بَِم
هرگــز آن را بــه ســبب آنچــه از 
ــد،  ــش کرده ان ــه دســت  خوی ــش ب پی
ــْت  َم ــا َقدَّ آرزو نخواهنــد کــرد«. »بَِم
ــْم« همــان ناخالصی هــا اســت.  أَیِْدیهِ
ــد؛  ــای مــرگ بکنن ــدارد تمن ــکان ن ام
ــی  ــرای وقت ــرگ ب ــای م ــون تمن چ
اســت کــه تــو بــارت را بســته باشــی 
و از زنجیرهــای تعلقــات رهــا شــده 
باشــی. اگــر انســان از زنجیرهایــی که 
دل را می بنــدد و اســیرش می کنــد 
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و  آزاد  می کشــد،  زنجیــرش  بــه  و 
رهــا شــد، شــوق دیــدار خــدای 
ــن  ــت. بهتری ــد داش ــال را خواه متع
ــم  ــال ه ــدای متع ــات خ ــوع ماق ن
شــهادت اســت؛ پــس مؤمــن تمنــای 
ــَرَم  ــرگ را دارد. »إّن أک ــن م زیباتری
الَمــوِت الَقتــُل؛]۶[ ارجمندتریــن 
مــردن شــهادت اســت«. بنابرایــن 
ــودش  ــد خ ــودش می توان ــان خ انس
ــا و  ــدر ره ــه چق ــد ک ــک بزن را مح
دلــش آزاد اســت. بیــن خــودش 
نهانخانــه  در  متعــال،  خــدای  و 
محاســبه  را  خــودش  جانــش، 
کشــف  می توانــد  آنجــا  کنــد. 
کنــد کــه چقــدر ناخالصــی دارد.

توکل فردی و اجتماعی 

تــوکل، هــم جنبــه فــردی دارد و هــم 
ــه ای  ــر در جامع ــی. اگ ــه اجتماع جنب
جامعــه  آن  داشــت،  غلبــه  تقــوا 
گرفتاری هــا  نــدارد.  بن بســت 
ــروج  ــا و خ ــه ناخالصی ه ــوط ب مرب
از قواعــد طاعــت اســت. ایــن نــص 
ــُه  ــْل لَ ــت. »یَْجَع ــم اس ــرآن کری ق

مؤمــن  فــرد  َمْخَرًجــا«؛ چنان کــه 
هــم  جامعــه  نــدارد،  بن بســت 
فرمــود:  بعــد  اســت.  همین طــور 
ــُب«  ــُث َل یَْحتَِس ــُه مِــْن َحیْ »َویَْرُزْق
ــژه  ــاداش وی ــت پ ــخص اس ــه مش ک
»َوَمــْن  فرمــود:  ســپس  اســت. 
ــبُُه«.  ــَو َحْس ِ َفُه ــی اللَّ ْل َعَل ــَوکَّ یَتَ
و  انســان  هــم  متعــال،  خــدای 
هــم جامعــه ی متــوکل را کفایــت 
أَْمــرِهِ«؛  بَالِــغُ   َ اللَّ »إِنَّ  می کنــد. 
چیــزی در برابــر اراده خــدای متعــال 
ــد قــرار گیــرد. هیــچ مانعــی  نمی توان
ســر راه خــدا نیســت و خداونــد 
می رســد.  بخواهــد،  آنچــه  بــه 
ــن  ــه مؤم ــن و جامع ــرد مؤم ــه ف البت
هیچ وقــت نبایــد از تدبیــر غافــل 
ــان  شــود؛ چــون خــدای متعــال جری
ــن  ــان را در ای ــی انس ــت عموم زیس
ــرار  ــد ق ــباب و قواع ــق اس ــم طب عال
داده و آنهــا هیچ کــدام بــا رعایــت 
ندارنــد. منافاتــی  تــوکل  و  تقــوا 
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کــه  باشــید  داشــته  زیــاد  دقــت 
و  زندگــی  در  اســباب  ماحظــه 
مؤمنانــه،  زیســت  در  برنامه ریــزی 
و  اســت  تــوکل  و  تقــوا  عیــن 
نه تنهــا بــا هــم منافاتــی ندارنــد، 
ــدرات  ــه مق ــور هســتیم ک اصــًا مأم
و اندازه هــا و نظامــات و قوانینــی 
گذاشــته،  متعــال  خــدای  کــه  را 
امــا  بشــماریم؛  مغتنــم  و  محتــرم 
ــم.  ــه کنی ــا تکی ــه آنه ــم ب حــق نداری
بگیریــم،  نظــر  در  را  آنهــا  بایــد 
نــه اینکــه بــه آنهــا تکیــه کنیــم.

حواســتان باشــد کــه داریــم بــه ایــن 
ســؤال پاســخ می گوییــم کــه چطــور 
بــه اکمــل ایمــان و افضــل یقیــن 
ــال  ــن اعم ــات و احس ــن نی و احس
در  کــه  مــوردی  چهــار  برســیم؛ 
بخــش اول دعــا مطــرح شــده اســت. 
وقتــی می توانیــم برســیم کــه محیــط 
ــی و  ــد اله ــت قواع ــا تح ــی م زندگ
ــد.  ــده باش ــزی ش ــدی برنامه ری توحی
مطلــب اولــش درخواســت کفایــت از 
ــوری اســت  ــرای ام ــال ب خــدای متع
به صــورت عــادی و طبیعــی  کــه 

در زیســت این جهانــی پیــش ِروی 
مــا قــرار می گیــرد. جلســه پیــش 
راجع بــه »َمــا یْشــَغُلنِی« به انــدازه 
ــاد  ــداری ابع ــح دادم. مق ــی توضی کاف
تکمیلــی داشــت کــه عــرض کــردم.

رئوس برنامه ریزی مؤمن 

کــه  برویــم  دوم  مطلــب  ســراغ 
این هــم نکتــه بســیار مهــم و اساســی 
ــت  ــارت اس ــئله دوم عب ــت. مس اس
تَْســَألُنِی  بَِمــا  اْســتَْعِمْلنِی  »َو  از: 
ــرای  ــم ب ــا می خواهی ــُه«. م ــداً َعنْ َغ
ــا  ــم، ام ــزی کنی ــان برنامه ری زندگی م
عناویــن برنامــه ای مــا در زندگــی چه 
چیزهایــی بایــد باشــد؟ انســان بــرای 
طراحــی  جدولــی  برنامه ریــزی، 
را  اقداماتــش  و  زمــان  و  می کنــد 
بــا هــم تطبیــق می دهــد. ســپس 
برنامــه  جــدول،  آن  اســاس  بــر 
روزانــه و ماهانــه و ســاالنه اش را 
ــت  ــن اس ــم ای ــه مه ــد. نکت می چین
کــه چــه چیزهایــی بایــد محورهــای 
ــد؟ ــا باش ــل م ــدام و عم ــی اق اصل
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ــتَْعِمْلنِی  ــد: »َو اْس ــرت فرمودن حض
ــه  ــرا ب ــُه«؛ م ــداً َعنْ ــَألُنِی َغ ــا تَْس بَِم
کاری موفــق بــدار و بــه اقدامــی 
ــی  ــردا از آن خواه ــه ف ــن ک وادار ک
ســؤال  کلیــدواژه  اینجــا  پرســید. 
اســت. ماحظــه  قابــل  خیلــی 

در قیامت گریزی از پاسخگویی  
نیست

ســنگین ترین  ســؤال  مســئله ی 
ــد  ــان بای ــه انس ــت ک ــئله ای اس مس
بــه آن فکــر کنــد. در تعــدادی از 
آیــات کریمــه قرآنــی مســئله پرســش 
مطــرح شــده اســت. هرجــا صحبــت 
ــخ  ــخن از پاس ــد، س ــش باش از پرس
ــت،  ــؤال هس ــی س ــت. گاه ــز هس نی
جــواب نیســت. مــن از شــما ســؤالی 
جــواب  اســت  ممکــن  می کنــم، 
جــواب  اســت  ممکــن  و  بدهــی 
ــد  ــه بای ــی اســت ک ــا جای ــی. ام نده
پاســخ بدهــی تــا بتوانــی از آن مرحله 
عبــور کنــی. راهــی غیــر از ایــن 
ــا  ــه اینجــا ب ــت ک ــم قیام ــدارد. عال ن
تعبیــر »غــد«، یعنــی فــردا از آن یــاد 

شــده، چنیــن محیطــی اســت. معلــوم 
ســؤال  طــرف  مــا  کــه  می شــود 
ــؤال کننده  ــت. س ــم گرف ــرار خواهی ق
جــواب  و  اســت  متعــال  خــدای 
هــم واجــب اســت. محیــط ایــن 
ــت. ــردا اس ــم ف ــواب ه ــؤال و ج س

همــه بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کنیم 
کــه روزی بایــد جــواب دهیــم؛ آن هم 
ــن و آن  ــوان از ای ــه نمی ت ــی ک جواب
ــرد.  ــان کاری ک ــت و پنه ــک گرف کم
هیــچ عــذری نمی شــود آورد و تأخیر 
ــر  ــر تأخی ــت. اگ ــوان داش ــم نمی ت ه
کنــی، خــدای متعــال بــه زبانــت 
ــت  ــا و جوارح ــد و اعض ــر می زن مه
انســان  آنجــا  می زننــد.  حــرف 
تعجــب می کنــد؛ چنان کــه قــرآن 
لُِجُلودِهِــْم  »َوَقالُــوا  می فرمایــد: 
ــا  ــوا أَنَْطَقنَ ــا َقالُ ــهِْدتُْم َعَلیْنَ ــَم َش ِ ل
ــْيءٍ؛]۷[ و  ــقَ ُکلَّ َش ي أَنَْط ــذِ ُ الَّ اللَّ
ــد  ــدن[ خــود می گوین ــه پوســت ]ب ب
ــد؟  ــا شــهادت دادی ــر ضــد م چــرا ب
کــه  خدایــی  همــان  می گوینــد: 
هــر چیــزی را بــه زبــان درآورده، 
اســت«. گردانیــده  گویــا  را  مــا 
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ــش اســت  ــی در پی ــن روز بزرگ چنی
ــورد  ــًا م ــتیم. قطع ــا مســئول هس و م
گرفــت.  خواهیــم  قــرار  ســؤال 
چنانچــه کســی زندگــی اش را بــه 
انجــام آنچــه خــدای متعــال از او 
خواســته، ســپری کــرده باشــد، از 
پاســخ  برمی آیــد.  ســؤال  عهــده 
ســؤال خــدای متعــال، اعمــال حســنه 
ــل  ــت. عم ــا اس ــروز م ــح ام و صال
تبدیــل  پاســخ  بــه  آنجــا  صالــح 
عبــور  کســی  چنیــن  و  می شــود 
می کنــد. البتــه بــه شــرطی کــه انســان 
ــَل  ــْن َعِم ــد: »َم ــته باش ــان داش ایم
ــَو  ــی َوُه ــرٍ أَْو أُنْثَ ــْن َذَک ــا مِ َصالًِح
ــًة؛]۸[  ــاًة َطیِّبَ ــُه َحیَ ــٌن َفَلنُْحیِیَنَّ ِ ُمْؤم
هــر کــس از مــرد یــا زن کار شایســته 
ــا  ــد و مؤمــن باشــد، قطعــًا او را ب کن
ــات ]حقیقــی[  ــزه ای حی زندگــی پاکی
ــوع زیســت، بســیار  بخشــیم«. ایــن ن
قشــنگ و خیلــی دلبرانــه اســت. 
ــر  ــا اوام ــق ب ــًا مطاب ــه کام ــی ک کس
الهــی زندگــی می کنــد  و نواهــی 
و خــودش را بــا شــریعت الهــی 
هماهنــگ می ســازد، دائــم دارد بــرای 
ــد.  ــه می کن ــخ تهی ــؤاالت پاس آن س

مواقف قیامت

ــه  ــت عرض ــور نوب ــخ ص ــد از نف بع
ــر پــروردگار متعــال اســت:  اعمــال ب
ــورِ َفــإَِذا ُهــْم مـِـَن  »َونُفـِـَخ فـِـي الصُّ
اِث إِلـَـی َربِّهـِـْم یَنِْســُلوَن؛]۹[  الْْجــدَ
و در صــور دمیــده خواهــد شــد. پس 
بنــاگاه از گورهــای خــود شــتابان بــه 
ســوی پــروردگار خویــش می آینــد«. 
بــا نفخــه احیــا، همــه زنــده می شــوند 
ــه  ــی ک ــد. وقت ــا برمی خیزن و از قبره
ــوند:  ــت داده می ش ــتند، حرک برخاس
ــائٌِق  ــا َس ــٍس َمَعَه ــاَءْت ُکلُّ نَْف »َوَج
ــد  ــی می آی ــر کس ــهِیٌد؛]۱۰[ و ه َوَش
ــوق دهنده  ــا او س ــه[ ب ــی ک ]در حال
ــر  ــا ه ــت«. ب ــده ای اس و گواهی دهن
نفــر، دو فرشــته اســت؛ یــک فرشــته 
او را بــه جلــو می رانــد و بــه ســمت 
ــواه  ــک گ ــرد. ی ــی می ب ــه اله محکم
ــواب  ــؤال و ج ــرای س ــا او ب ــم ب ه
می فرمایــد  کریــم  قــرآن  هســت. 
ایــن مرحلــه پنجــاه هــزار ســال 
َکاَن  یَــْومٍ  »فِــي  دارد:  ظرفیــت 
ــنَةٍ؛]۱۱[  ْــَف َس ــَداُرُه َخْمِســیَن أَل مِْق
در روزی کــه مقــدارش پنجــاه هــزار 
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ــام صــادق )علیه الســام(  ــال اســت«. ام س
نیــز فرمودنــد: »در قیامــت پنجــاه 
ــه  ــی ب ــر موقف ــه ه ــت ک ــف اس موق
انــدازه هــزار ســال از ســال هایی 
ــمارید«.]۱۲[  ــما می ش ــه ش ــت ک اس
از آیــات و روایــات معلــوم می شــود 
ــک  ــت؛ از ی ــه اس ــه مرحله به مرحل ک
مرحلــه کــه رهــا شــدی، وارد مرحلــه 
زودتــر  هرکــه  می شــوی.  بعــدی 
ــد.  ــور می کن ــریع تر عب ــخ داد، س پاس
متقیــن  راجع بــه  کریــم  قــرآن 
می فرمایــد  دارد؛  عجیبــی  تعبیــر 
با ســرعت  متقــی  انســان های 
می رونــد. ســرعت هرکســی در آنجــا 
به انــدازه تقوایــش اســت. هرچــه 
تقــوا بیشــتر باشــد، بــه همــان انــدازه 
ــد. ــور می کن ــف عب ــریع تر از مواق س

 

نکاتی درباره صراط

ــه  ــف صــراط اســت ک یکــی از مواق
ــراُط  »الصِّ گفته انــد:  دربــاره اش 
ــعَرةِ و أَحــدُّ مِــَن  أَدقُّ مِــن الشَّ
ــیِف؛]۱۳[ از شمشــیر تیزتــر و  السَّ
از مــو باریک تــر اســت«. برخــی 

می کننــد  عبــور  ســریع  به قــدری 
ــه ی  ــا نقط ــروع ت ــه ی ش ــه از نقط ک
یــک  به انــدازه  برایشــان  پایــان، 
می گــذرد! زدن  هــم  بــه  چشــم 

ــا  ــذرد؛ منته ــم می گ ــراط از جهن ص
ــذرد  ــراط می گ ــی از ص ــن وقت مؤم
ــایر  ــه س ــود، ب ــت می ش و وارد بهش
رد  کــه  مــا  می گویــد  دوســتانش 
نبــود!  خبــری  جهنــم  از  شــدیم، 
»ُجزنـَـا َوهَِی خامـِـَدٌة؛]۱۴[  گذشــتیم، 
در حالــی کــه خامــوش بــود«. قــرآن 
ــْم  ــد: »َوإِْن مِنُْك ــم می فرمای ــم ه کری
إِلَّ َوارُِدَهــا َکاَن َعَلــی َربِّــَك َحتًْمــا 
ــْوا  ــَن اتََّق ــي الَِّذی ــمَّ نُنَجِّ ــا ثُ َمْقِضیًّ
ــا؛]۱۵[  ــا ِجثِیًّ ــَن فِیَه الِِمی ــَذُر الظَّ َونَ
ــر  ــت، مگ ــما نیس ــس از ش و هیچ ک
ــن  ــردد. ای ــه[ در آن وارد می گ ]اینک
پــروردگارت  بــر  همــواره  ]امــر[ 
آنــگاه  اســت.  قطعــی  حکمــی 
ــد،  ــزگار بوده ان ــه پرهی ــانی را ک کس
ــو  ــه زان ــتمگران را ب ــم و س می رهانی
ــم«.  ــا می کنی ــاده در ]دوزخ[ ره درافت
انســان های باتقــوا بــا نــور تقوایشــان 
نــور  هرچــه  می کننــد.  عبــور 
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ــرعت  ــد، س ــر باش ــان قوی ت تقوایش
سیرشــان بیشــتر اســت؛ تــا آنجــا کــه 
ــک لحظــه  ــدازه ی ممکــن اســت به ان
ــم،  ــه خواندی ــه ای ک ــق آی ــد. طب باش
از  و  می شــویم  جهنــم  وارد  همــه 
آنجــا عبــور داده می شــویم، ولــی 
بقیــه  و  می شــوند  رد  تقــوا  اهــل 
آنجــا متوقــف و معطــل هســتند.

نقطــه مقابــل متقیــن کســانی هســتند 
ــان  ــه دستش ــی ک ــده امانات ــه از عه ک
بــود، برنیامدنــد و پاســخی آمــاده 
بایــد در مواقــف  نکردنــد. حــاال 
اولیــن  ظاهــراً  شــوند.  متوقــف 
موقــف نمــاز اســت کــه اگــر کســی 
پاســخ گفــت و از عهــده برآمــد، 
ــد  ــر می رس ــای دیگ ــت بخش ه نوب
ــا  ــت، همان ج ــخ نگف ــه پاس و چنانچ
معطــل می  مانــد. در روایتــی نیــز 
می فرمایــد:  )علیه الســام(  باقــر  امــام 
ــُد  ــهِ الَْعبْ ِ ــُب ب ــا یَُحاَس َل َم »إِنَّ أَوَّ
ُة َفــإِْن ُقبَِلــْت ُقبِــَل َمــا  ــاَ الصَّ
ــه  ــزی ک ــتین چی ــَواَها؛]۱۶[ نخس ِس
می شــود،  بازخواســت  بنــده  از 
نمــاز اســت. پــس اگــر پذیرفتــه 

پذیرفتــه  هــم  بقیه ]اعمــال [  شــد، 
در  نمــاز  الهــی  امــر  می شــود«. 
شــبانه روز و به زیبایــی در صبــح و 
ــم  ــار ه ــا، کن ــرب و عش ــر و مغ ظه
چیــده شــده؛ لــذا ظرفیتــش بــه 
انــدازه ایــن اســت کــه بتوانــد ســایر 
ــرای شــما تســهیل  ــف را هــم ب مواق
ــده  ــان از عه ــا انس ــر اینج ــازد. اگ س
برنیایــد، دیگــر مواقــف هــم بــر 
ــد  ــد ش ــوار خواه ــخت و دش او س
و نمی توانــد رد شــود. امــر الهــی 
و  ســنگین  بســیار  نمــاز،  دربــاره 
مؤکــد اســت و پیــش خــدای متعــال 
ــار  ــی رفت ــادی دارد؛ ول محبوبیــت زی
ــان  ــًا انس ــان حقیقت ــا نماز هایم ــا ب م
ــت اهلل  ــدا آی ــد. خ ــرمنده می کن را ش
مشــکینی )اعلی اهلل مقامه الشــریف( را رحمــت 
ــا  ــام جماعت ه ــه ام ــان ب ــد، ایش کن
اگــر  امــام جمعه هــا می گفــت:  و 
روزی امکانــی فراهــم شــود کــه 
ــه ذهــن  ــد ک دســتگاهی درســت کنن
ــه چــه  انســان را نشــان بدهــد کــه ب
فکــر می کنــد، حیثیتــی بــرای مــا 
نمی مانــد. باقــی  نماز هایمــان  در 
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ــاز  ــر نم ــاز، ظاه ــن نم ــن از باط ای
مــا هــم تعریفــی نــدارد. برخــی 
می خواننــد،  نمــاز  ســال  شــصت 
ــد.  ــا حمدشــان را درســت نکرده ان ام
ــاء  ــواف النس ــئله ط ــه مس در حــج ک
مطــرح اســت، مســئله حســاس تر 
از حــج،  قبــل  می شــود. عزیــزان 
ــر  ــد. اگ ــت کنی ــان را درس نماز هایت
ــده  ــد، از عه ــت نباش ــان درس نمازت
نمــاز طــواف کــه جــز واجبــات 
اســت، برنمی آییــد. در ایــن صــورت 
همســر انســان بــر انســان حــرام 
حــج  بــه  دوبــاره  تــا  می شــود 
ــد. در  ــت کن ــئله را درس ــد و مس بیای
می کشــند  صــف  خیلی هــا  حــج 
تــا قرائــت نمازشــان را تصحیــح 
ــد. طــرف پنجــاه ســالش اســت،  کنن
ــد. ــط می خوان ــازش را غل ــی نم ول

ظاهــر و احــکام و آداب و وقــت 
ــت  ــه دس ــم ک ــت کنی ــاز را رعای نم
ظاهــر و باطــن نمــاز در دســت هــم 
ــد  ــم فرموده  ان ــا ه ــزرگان م ــت. ب اس
ــه اول وقــت تقیــد داشــته  چنانچــه ب
ــای دیگــر  ــا ءاهلل بخش ه ــید، ان ش باش

ــت  ــود. رعای ــت می ش ــان درس نمازت
ــت.  ــی اس ــی اساس ــت مطلب اول وق
ــد:  ــام( فرمودن ــا )علیه الس ــرت رض حض
ــه؛]۱۷[  ِ ِل الَوقت ــأوَّ ــدا ب ــَك أبَ »عَلی
بکــن«. را  وقــت  اول  رعایــت 

از نمــاز می پرســند، از ســجده هایش، 
و  تکبیــرش  تشــهدش،  رکوعــش، 
ــر  ــج، ام ــر روزه، ح ــف دیگ .... مواق
ــت. ــر اس ــی از منک ــروف، نه ــه مع ب

دو موقف بسیار سخت قیامت 

۱. حق الناس
ــف  ــف از دیگــر مواق ــراً دو موق ظاه
موقــف  یکــی  اســت.  ســنگین تر 
النــاس کــه خیلــی خیلــی  حــق 
بــه کســی  اگــر  اســت.  ســنگین 
ســتمی کــردی، بایــد از شــما راضــی 
ــوید. در آن  ــد رد ش ــا بتوانی ــد ت باش
روز وانفســا، مگــر آســان اســت کــه 
ــن  ــود ای ــا وج ــی؟ ب ــی اش کن راض
حریــم  شکســتن  این قــدر  چــرا 
شــده؟  آســان  مــا  بــرای  آدم هــا 
حرمت هــا  هتــک  این قــدر  چــرا 
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این قــدر  چــرا  شــده؟  آســان 
ــه  ــدن و راجع ب ــم ش ــه قل ــت ب دس
ایــن و آن نوشــتن آســان شــده؟

راجع بــه  قبــل  هفتــه  آقایــی 
بزرگــواری  و  ســید  روحانــی 
بــه کار  بــدی  خیلــی  تعبیرهــای 
گرفــت کــه مــن لرزیــدم. گفتــم: 
ــم:  ــرد. گفت ــرار ک ــاره تک ــو! دوب نگ
حواســت هســت چــه می گویــی؟ 
ــا  ــت. آی ــاهد اس ــال ش ــدای متع خ
ــا  ــی؟ ب ــخنانت برمی آی ــده س از عه
ــم:  ــه! گفت ــت: بل ــام گف جســارت تم
ــی  ــچ حرف ــما هی ــا ش ــر ب ــن دیگ م
رفتــم. و  کــردم  رهایــش  نــدارم. 

او  از  حقــی  کــه  را  کســی  بایــد 
تضییــع کــردی، راضــی کنــی تــا 
ــود.  ــدا ش ــت پی ــن برای ــکان رفت ام
جــای آســانی نیســت، صــراط در 
محیطــی جهنمــی اســت. کســی کــه 
ــد  تقــوای کامــی نداشــته باشــد، بای
ــدر  ــرا این ق ــس چ ــد. پ ــواب ده ج
دســت کم  آبروهــا  و  حرمت هــا 
گرفتــه می شــود؟ چــرا بعضی هــا 

این قــدر چــوب حــراج می زننــد؟ 
ــه  ــم ب ــی ه ــدید گاه ــف ش ــا تأس ب
ــن و انقــاب حرمت شــکنی  اســم دی
می شــود. همــه ی اینهــا در حالــی 
اســت کــه قــرآن می فرمایــد: »َوَل 
ــٌم  ــهِ عِْل ِ ــَك ب ــَس لَ ــا لَیْ ــُف َم تَْق
َع َوالْبََصــَر َوالُْفــَؤاَد ُکلُّ  ــمْ إِنَّ السَّ
أُولَئـِـَك َکاَن َعنـْـُه َمْســئُوًل؛ و چیزی 
را کــه بــدان علــم نــداری دنبــال مکن 
ــرا گــوش و چشــم و قلــب همــه  زی
مــورد پرســش واقــع خواهنــد شــد«.

ســؤال در قیامــت، مطلــب خیلــی 
مــن  پیشــنهاد  اســت.  ســنگینی 
ــاز  ــت نم ــر وق ــه ه ــت ک ــن اس ای
می خوانیــد، در قیــام نمازتــان بــه 
ــام در پیشــگاه خــدای متعــال  ــاد قی ی
عرضــه  مــا  کــه  روزی  بیفتیــد؛ 
ــوَن؛]۱۸[  ــٍذ تُْعَرُض ِ ــویم: »یَْوَمئ می ش
ــه پیشــگاه خــدا[  در آن روز شــما ]ب
ــال  ــه اعم ــوید«. نه اینک ــه می ش عرض
شــما عرضــه می شــود، باالتــر از 
می کننــد؛  عرضــه  را  آن، خودتــان 
چــون عمــل شــما بازگشایی شــده 
شــخصیت شــما اســت. آنجــا امــکان 
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مخفــی کاری وجــود نــدارد. بایــد 
خــود را مهیــا کنیــم. اگــر کســی 
ــزی  ــر چی ــد، ه ــر کن ــه آن روز فک ب
ــد،  ــی نمی کن ــر اقدام ــد، ه نمی گوی
قضــاوت  آن  و  ایــن  دربــاره 
ایــن و آن  نمی کنــد، پشــت ســر 
ــد. مــا راحــت حــرف  حــرف نمی زن
ــگ  ــم، ان ــاوت می کنی ــم، قض می زنی
ــم؛  ــب مطــرح می کنی ــم و مطل می زنی
چــون حواســمان بــه آن روز نیســت.

دربــاره حق النــاس فرموده انــد کــه 
نمی کنــد  رهــا  را  بنــده  خداونــد 
ــت کســی  ــده رضای ــه از عه ــا اینک ت
ــع شــده،  ــی تضیی ــاره او حق ــه درب ک
برآیــد. ظاهــراً هــم کســی آن روز 
همــه  روز  آن  چــون  نمی گــذرد؛ 
کریــم  قــرآن  هســتند.  گرفتــار 
ــرٍِئ  ــُكلِّ اْم ِ ــد: »ل ــًا می گوی صریح
ــهِ؛]۱۹[ در  ــْأٌن یُْغنِی ـِـٍذ َش ــْم یَْوَمئ مِنُْه
ــان را کاری  ــی از آن ــر کس آن روز ه
ــغول  ــود مش ــه خ ــه او را ب ــت ک اس
مــی دارد«. پــدر، بــه فرزنــد کاری 
نــدارد و همســر بــه همســرش؛ چــون 
هــر کســی گرفتــاری دارد کــه آن 

ــاری برایــش بــس اســت. بایــد  گرفت
ــا  ــخص داد ی ــه آن ش ــنات ب از حس
ــت  ــا رضای ــیأتت او برداشــت ت از س
بدهــد. موقــف حق النــاس را بــه 
همدیگــر خیلــی یــادآوری کنیــم.

 
۲. ولیت

موقــف دیگــری کــه خیلــی ســنگین 
می شــود،  ســؤال  آن  از  و  اســت 
والیــت اســت. »ثـُـمَّ لَتُْســَألُنَّ یَْوَمئـِـٍذ 
ــِم؛]۲۰[ ســپس در همــان  ــِن النَّعِی َع
ــیده  ــت پرس ــه از نعم ــت ک روز اس
خواهیــد شــد«. ابوحنیفــه خیــال کــرد 
منظــور از نعیــم، نعمــات دنیایــی 
ماننــد آب و نــان اســت. امــام صــادق 
)علیه الســام( فرمودنــد: منظــور نعمــت 

ــد از  ــان بای ــت.]۲۱[ انس ــت اس والی
عهــده  والیــت برآیــد و بررســی کنــد 
ــی را در  ــت اله ــق والی ــا ح ــه آی ک
اتصــال و مــودت و نصــرت و معرفت 
ادا کــرده یــا نکــرده اســت. خداونــد 
امــر بــه اتصــال داده و فرمــوده اســت: 
ـِـهِ  ُ ب ــَر اللَّ ــا أََم ــوَن َم ــَن یَِصُل »َوالَِّذی
ــه  ــه آنچ ــان ک ــَل؛]۲۲[ و آن أَْن یُوَص
ــان داده،  ــتنش فرم ــه پیوس ــدا ب را خ
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می پیوندنــد«. دربــاره مــودت هــم 
فرمــود: »ُقــْل َل أَْســَألُُكْم َعَلیْــهِ 
َة فـِـي الُْقْربـَـی؛]۲۳[  أَْجــًرا إِلَّ الَْمــَودَّ
بگــو بــه ازای آن ]رســالت[ پاداشــی از 
شــما خواســتار نیســتم، مگــر دوســتی 
دربــاره خویشــاوندان«. در همــه ی 
دشــمنان  از  دوری  مراحــل  ایــن 
والیــت الهــی، شــرط قطعــی اســت. 
ــم  ــی مه ــری خیل ــی و تب ــئله تول مس
ــت،  ــت والی ــش از نعم ــت. پرس اس
اســت. ســنگینی  خیلــی  پرســش 

بحثی نفس گیر و خطیر 

ایــن بحــث به قــدری مهــم اســت کــه 
ــی  ــم خیل ــش ه ــرح کردن ــی مط حت
ــه اآلن دارم  ــن ک ــت. م ــنگین اس س
ــد  ــار می آی ــم فش ــه قلب ــم، ب می گوی
و نفســم دارد بنــد می آیــد! گمــان 
ــنوید،  ــه می ش ــم ک ــما ه ــم ش می کن
افتــاده! شــماره  بــه  نفســتان 

اعظــم  پیامبــر  نــزد  شــخصی 
)صلی اهلل علیه وآلــه( آمــد و موعظــه خواســت. 

ــش  ــزال را برای ــوره زل ــرت س حض

خوانــد. بــه آیــه »َفَمــْن یَْعَمــْل 
ةٍ َخیـْـًرا یـَـَرُه َوَمــْن یَْعَمــْل  مِثَْقــاَل َذرَّ
ــس  ــَرُه؛]۲۴[ پ ا یَ ــرًّ ةٍ َش ــاَل َذرَّ مِثَْق
هرکــه همــوزن ذره ای نیکــی کنــد، آن 
ــه همــوزن  ــر ک ــد و ه ــد دی را خواه
را خواهــد  آن  کنــد،  بــدی  ذره ای 
دیــد« کــه رســید، آن شــخص گفــت: 
کافــی اســت. ســپس رفــت. حضــرت 
خــود  حــال  بــه  را  او  فرمودنــد: 
واگذاریــد کــه مــرد فقیهــی شــد.]۲۵[ 
بــرای هدایــت کافــی اســت کــه 
ــش  ــد جــواب عمل ــد بای انســان بدان
به انــدازه  اگــر  حتــی  بدهــد،  را 
ذره ای باشــد. البتــه پاســخ آنجــا مثــل 
ــان  ــه لس ــخش ب ــت. پاس ــا نیس اینج
تکویــن اســت. این طــور نیســت کــه 
جلویــت ورقــه امتحانــی بگذارنــد تــا 
ــًا  ــخ هایش را قب ــی. پاس ــخ بده پاس
فرســتادی. ســؤال و پاســخ کنــار هــم 
هســت؛ هرجــا تطبیــق کــرد، رهایــی؛ 
معطلــی.  نکــرد،  تطبیــق  هرجــا 
اســت. پیــش  در  روزی  چنیــن 
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قیامت نزدیک تر از آن است که 
فکر می کنیم

ــت  ــرای قیام ــام( ب ــجاد )علیه الس ــام س ام
از کلمــه ی »غــد« اســتفاده کــرده کــه 
خیلــی پرالهــام و پرانــذار اســت. غــد 
ــه  ــوم ک ــل الی ــردا، در مقاب ــی ف یعن
یعنــی امــروز. فــردا بــه امــروز خیلــی 
ــود  ــا می ش ــس دنی ــت. پ ــک اس نزدی
ــروز« و قیامــت می شــود  ــوم: ام »الی
ــام ســجاد )علیه الســام(  ــردا«. ام ــد: ف »غ
ــا  ــت را ب ــرای قیام ــردا« ب ــر »ف تعبی
ــرده  ــه کار ب ــه ب ــن آی ــتفاده از ای اس
ــوا  ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــت: »یَ اس
َمــْت  َ َولْتَنُْظــرْ نَْفــٌس َمــا َقدَّ اتَُّقــوا اللَّ
لَِغــٍد؛]۲۶[ ای کســانی کــه ایمــان 
آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد و 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــد بنگ ــی بای ــر کس ه
فــردا]ی خــود[ از پیــش چه فرســتاده 
ــد  ــما بای ــی از ش ــر کس ــت«. ه اس
دقیــق نــگاه کنــد کــه چــه چیــزی را 
دارد می فرســتد و ذخیــره می کنــد؛ 
زیــرا پاســخ ســؤاالتی اســت کــه 
ــد. ــره می کنی ــد آنجــا ذخی شــما داری

بــرای قیامــت از کلمــه ی غد اســتفاده 
شــده کــه یعنــی فــردا، یعنــی خیلــی 
نزدیــک اســت؛ آن قــدر نزدیــک کــه 
رفته انــد،  آن طــرف  کــه  کســانی 
ــتاد  ــاد و هش ــر هفت ــود عم ــا وج ب
ســاله، گمــان می کننــد یــک روز 
یــا نصــف روز زندگــی  کرده انــد.

روز بســیار بــزرگ و باعظمــت و 
ــم؛ روزی  ــش داری ــکوهی در پی باش
َوالَْمَلــُك  ـَك  َربُـّ »َوَجــاَء  کــه: 
یَْوَمئِــٍذ  َوِجــيَء  َصفًّــا  َصفًّــا 
ــاُن  ــُر اْلِنَْس ــٍذ یَتََذکَّ ِ ــَم یَْوَمئ بَِجَهنَّ
ْکــَرى یَُقــوُل یَــا  ـی لَــُه الذِّ َوأَنَـّ
و  لَِحیَاتِــی؛]۲۷[  ْمــُت  َقدَّ لَیْتَنِــي 
ــته]ها[  ــروردگارت و فرش ــان[ پ ]فرم
صف درصــف آینــد و جهنــم را در 
روز  آن  آورنــد.  ]حاضــر[  روز  آن 
اســت کــه انســان پنــد گیــرد، و]لــی[ 
کجــا او را جــای پنــد گرفتــن باشــد؟ 
ــود  ــی خ ــرای زندگان ــد کاش ب گوی
]چیــزی[ پیــش فرســتاده بــودم«.
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گرفتار شدن انسان امروزی در 
گرداب کارهای لغو

بیشــتر کارهــای مــا لغــو، یعنــی 
ــده ای  ــچ فای ــرا هی ــوده اســت؛ زی بیه
برایــش مترتــب نیســت. ســاعت ها بــا 
ــه  ــه ن ــم، ک ــت می کنی ــران صحب دیگ
دنیایــی اســت و نــه آخرتــی. فرصــت 
عمــر را بــه تماشــای فیلــم و گشــتن 
ــن  ــال و ای ــال و آن کان ــن کان در ای
ســایت و آن ســایت می گذرانیــم، 
در حالــی کــه هیــچ فایــده  و ســودی 
ــا را  ــی م ــو زندگ ــروز لغ ــدارد. ام ن
ــور  ــی ام ــو یعن ــت. لغ ــرده اس ــر ک پ
آن  از  چیــزی  هیــچ  کــه  بیهــوده 
ــررش  ــاال ض ــد؛ ح ــت نمی آی به دس
بمانــد. اگــر کاری ضرر داشــته باشــد 
ــود  ــم. س ــاه می بری ــدا پن ــه خ ــه ب ک
ــرای  ــت ب ــی اس ــد کاف ــته باش نداش
ــم. ــردا جــواب دهی ــم ف ــه نتوانی اینک

 

جوانــی و عمــر، دو چیــزی کــه 
می شــوند واقــع  پرســش  مــورد 

بــرای ایــن دو ســؤال نیــز بایــد 
ــر و  ــی عم ــم؛ یک ــاده کنی ــواب آم ج
دیگــری جوانــی. عمــر امانــت پیــش 
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه  و آل ــر اک ــت. پیامب ــا اس م
ــٍد  ــا َعب ــزوُل َقَدم ــد: »ل تَ فرمودن
ــن  ــَاَل َع ــی یُس ــةِ َحتّ ــوَم القیاَم یَ
اَربـَـٍع َعــن ُعُمــرِهِ فیمــا اَفنــاُه َو َعن 
َشــبابِهِ فیمــا اَبــاُه َو َعــن مالـِـهِ مِن 
اَیــَن اَ کتََســبَُه َو فیمــا اَ نَفَقــُه َو َعــن 
ــِت؛]۲۸[ انســان، در  ــَل البَی ــا اَه ُحبِّن
روز قیامــت، قــدم از قــدم برنمی  دارد، 
ــیده  ــز پرس ــار چی ــه از چه ــر آنک مگ
می شــود: از عمــرش کــه چگونــه 
ــه  ــی اش ک ــت، از جوان ــده اس گذران
ــش  ــرده، از ثروت ــپری ک ــه س چگون
آورده و  بــه دســت  از کجــا  کــه 
چگونــه خــرج کــرده اســت و از 
ــی از  ــت«. خیل ــل بی ــا اه ــتی م دوس
ــا آن  ــان را ب ــه جوانی م ــی ک چیزهای
ســپری می کنیــم، لغــو اســت. خیلــی 
ــی  ــو اســت، خیل از جلســه هایمان لغ
ــی از  ــت، خیل ــو اس ــان لغ از حرفایم
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دیدنی هایمــان لغــو اســت، خیلــی 
اســت،  لغــو  شــنیدنی هایمان  از 
ــان  ــه در مغزم ــکاری ک ــی از اف خیل
لغــو  میــدان می دهیــم،  آنهــا  بــه 
ــه دردی نمی خــورد. اســت و هیــچ ب

 

امور لغو در زندگی ایمانی جایی 
ندارد

ــْم  ــَن ُه ــوَن الَِّذی ــَح الُْمْؤمِنُ ــْد أَْفَل »َق
ــَن  ــُعوَن َوالَِّذی ــْم َخاِش ــي َصَاتِهِ ِ ف
ــوَن؛]۲۹[  ــِو ُمْعرُِض ــِن اللَّْغ ــْم َع ُه
رســتگار  مؤمنــان  کــه  به راســتی 
شــدند. همانــان کــه در نمازشــان 
از  کــه  آنــان  و  هســتند  فروتــن 
ــق  ــتند«. طب ــردان هس ــوده رویگ بیه
ویژگــی  دومیــن  مؤمنــون  ســوره 
انســان مؤمــن بعــد از نمــاز، اعــراض 
ــن  ــو ضم ــون لغ ــت. چ ــو اس از لغ
اینکــه عمــر را بــر بــاد می دهــد، 
ــد. ــا می کن ــرام مبت ــه ح ــان را ب انس

ــه  ــن جمل ــی ای ــان وقت ــرض انس غ
امــام ســجاد )علیه الســام( را می خوانــد 
ــداً  ــَألُنِی َغ ــا تَْس ــتَْعِمْلنِی بَِم »َو اْس

َعنـْـُه« یــک نکتــه اش هــم ایــن اســت 
کــه عمــرم روی کارهــای اصلــی 
بیهــوده  کارهــای  روی  و  باشــد 
ــؤال  ــورد س ــه م ــواردی ک ــم. م نباش
نیســت، از دلــش ســؤال دیگــری 
ــرا  ــه چ ــد ک ــر درمی آی ــه عم راجع ب
ــردی. ــف ک ــور تل ــرت را این ط عم

در روایــت اســت کــه در قیامــت 
ظرف هــای  هســت:  ظرف هایــی 
نــور،  از  پــر  ظرف هایــی  خالــی، 
ظرف هایــی پــر از تعفــن و تاریکــی. 
عملــت  اگــر  فرمودنــد  حضــرت 
ــی  ــت. وقت ــور اس ــد، ن ــح باش صال
را  بهشــتی ها  می شــود،  بــاز  درش 
ــن  ــه تعف ــی ک ــد. آن خوشــحال می کن
ــت  ــت اس ــت، معصی ــی اس و تاریک
کــه وقتــی درش را بــاز می کننــد، 
ــی  ــا آزرده می شــوند. ظروف جهنمی ه
هــم هســت کــه وقتــی بــاز می کننــد، 
باعــث حســرت  و  اســت  خالــی 
ــو  ــه ت ــت ک ــاعاتی اس ــود. س می ش
نــور  از  پــر  را  آنهــا  می توانســتی 
کنــی، ولــی خالی گذاشــتی. مــواردی 



19

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــو و کار  ــه لغ ــغول ب ــان مش ــه انس ک
ــب  ــت، موج ــده اس ــوده  و بی فای بیه
می شــود. قیامــت  در  حســرت 

در قیامت چه سؤاالتی از ما  
می شود؟

ــوی  ــرر از س ــف مق ــه وظای مجموع
خــدای متعــال در قالــب شــریعت که 
بــا تشــریفات ویــژه ای در اختیــار مــا 
قــرار گرفته اســت. مجموعــه وظایف 
و خواســته های خــدای متعــال از مــا 
در دنیــا، ســؤاالت خــدای متعــال 
ــه را  ــت. هرچ ــا اس ــرت از م در آخ
خــدای متعــال اینجــا از مــا خواســته 
ــا  ــًا همان ه ــرده، عین ــر ک ــدان ام و ب
در قیامــت ســؤاالت خــدای متعــال از 
مــا را تشــکیل می دهــد. از آنچــه بــه 
ــا ســپرده شــده  ــه م ــت ب ــوان امان عن
نیــز ســؤال می شــود کــه عبــارت 
اســت از: کتــاب، ســنت، والیــت.

بــه نظــرم دوســتان بــه رســاله حقــوق 
امــام ســجاد )علیه الســام( مراجعــه کننــد. 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه ســؤاالتی ک مجموع

ــاده شــویم،  ــا آم ــه آنه پاســخگویی ب
ــت. از  ــده اس ــوق آم ــاله حق در رس
ــد  ــق فرزن ــاره ح ــه درب ــه اینک جمل
فرمــود: »أنَّــَك َمســئوٌل َعّمــا َولَّیتَــُه 
ــهِ َعلــی  للَ مِــن ُحســِن الَدِب والدَّ
ــهِ  ِ ــی طاَعت ــُه َعل ــةِ لَ ــهِ والَمعونَ َربِّ
ــه  ــاب ب ــهِ«. خط ــي نَفِس ــَك وف فی
ــد  ــه بای ــت ک ــادران اس ــدران و م پ
دربــاره فرزنــد و کســانی کــه تحــت 
ــد، جــواب دهیــد  والیــت شــما بودن
ــد؟  ــان کردی ــوب ادبش ــا خ ــه آی ک
متعــال  خــدای  بــه  را  آنهــا  آیــا 
ــت  ــر طاع ــا ب ــد؟ آی ــی کردی راهنمای
ــد؟ ــان کردی ــال یاری ش ــدای متع خ

اگــر حســی کــه در ایــن جلســه 
می شــد،  حفــظ  برایمــان  داریــم، 
بــا فرشــته ها همنشــین می شــدیم. 
حیــف که چنــد دقیقه بیشــتر نیســت، 
ــه  ــاره ب ــم و دوب ــردم می روی ــن م بی
می شــویم.  مبتــا  روزمــره  امــور 
ــر  ــان تذک ــه انس ــد ب ــال بای به هرح
ــد  ــز بای ــان نی ــود انس ــود. خ داده ش
کنــد. موعظــه  دائــم  را  خــودش 
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منابع و مآخذ 

 
]۱[. طاق: ۲ـ۳.

]۲[. یوسف: ۱۰۶.

]۳[. احزاب: ۲۳.

]۴[. جمعه: ۶.

]۵[. همان: ۷.

]۶[. نهج الباغه، خطبه ۱۲۳.

]۷[. فصلت: ۲۱.

]۸[. نحل: ۹۷.

]۹[. یس: ۵۱.

]۱۰[. ق: ۲۱.

]۱۱[. معارج: ۴.

]۱۲[. شیخ مفید، امالی، ص۲۷۴.

]۱۳[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۸، ص۶۵.

]۱۴[. فیض کاشانی، علم الیقین، ج۲، 
ص۹۷۱.

]۱۵[. مریم: ۷۱ـ۷۲.

]۱۶[. کلینی، الكافي، ج ۳، ص۲۶۸.

]۱۷[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۸۳، ص۲۱.

]۱۸[. حاقه: ۱۸.

]۱۹[. نازعات: ۳۷.

]۲۰[. تكاثر: ۸.

]۲۱[. حر عاملی، مستدرک الوسائل، 
ج۱۶، ص۲۴۷.

]۲۲[. رعد: ۲۱.

]۲۳[. شورى: ۲۳.

]۲۴[. زلزال: ۷ـ۸.

]۲۵[. عروسی حویزى، تفسیر نور 
الثقلین، ج۵، ص۶۵۰.

]۲۶[. حشر: ۱۸.

]۲۷[. فجر: ۲۲ـ۲۴.

]۲۸[. شیخ صدوق، امالی، ص۳۹.

]۲۹[. مؤمنون: ۱ـ۳.



21

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




