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فهرست

علت اصلی مشکالت زندگی
انواع روزی
با توکل ،برنامهریزی و فعالیت کنید
بیشتر ما گرفتار شرک هستیم
توکل فردی و اجتماعی
رئوس برنامهریزی مؤمن
در قیامت گریزی از پاسخگویی نیست
مواقف قیامت
نکاتی درباره صراط
دو موقف بسیار سخت قیامت
بحثی نفسگیر و خطیر
قیامت نزدیکتر از آن است که فکر میکنیم
گرفتار شدن انسان امروزی در گرداب کارهای لغو
جوانی و عمر ،دو چیزی که مورد پرسش واقع میشوند
امور لغو در زندگی ایمانی جایی ندارد
در قیامت چه سؤاالتی از ما میشود؟

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

َّ
ل َع َلــی ُم َح َّم ٍ
ــم َصــ ّ ِ
ــد َو
«الل ُه َّ
آلِــهَِ ،و اکفِنِــی َمــا ْ
یشــ َغ ُلنِی
ِ
اســتَ ْع ِم ْلنِی ب ِ َمــا
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهَِ ،و ْ
تَس َ
اســتَ ْفرِ ْغ
ــألُنِی َغــداً َعنْــ ُهَ ،و ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
أَیامــی فی َمــا َخ َل ْقتَنــی لَــ ُه».
فرصــت انــدک انســان در دنیــا بایــد
بهگونــهای برنامهریــزی شــود
کــه بــا هــدف خلقــت هماهنگــی
داشــته باشــد .ایــن مطلــب بســیار
مهــم در ســه جملــهای کــه امــام
(علیهالســام) در ابتــدای دعــا نقــل
کردهانــد ،بیــان شــده اســت.
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فــراز نخســت توجــه بــه
گرفتاریهــای جــاری زندگــی ایــن
دنیــا اســت کــه میتوانــد نوعــ ًا
بازدارنــده باشــد و انســان را از
مقصــد آفرینــش بــاز دارد .جلســه
گذشــته بهتفصیــل در ایــن زمینــه
مطالبــی تقدیــم کردیــم .حضــرت
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طــی جملــهای نورانــی تقاضــای
کفایــت از ســاحت قــدس ربوبــی
دارنــد و میفرماینــدَ « :و اکفِنِــی
یشـ َغ ُلنِی ِ
َمــا ْ
ال ْهت ِ َمــا ُم بِــهِ»؛ کفایــت
کــن هرچیــزی کــه مــرا درگیــر
میکنــد و اشــتغال و اهتمــام بــه
آن ،مــرا از تــو و آنچــه مــرا برایــش
خلــق کــردی ،بــاز مــیدارد .از
حضــرت کافــی االطــاق تقاضــا
میکنیــم کــه مــا را کفایــت کنــد.

علت اصلی مشکالت زندگی
آیــه بســیار شــیرینی در ایــن زمینــه
ـق َّ
اللَ يَ ْج َعـ ْ
ـن يَتَّـ ِ
ـل ل َ ـ ُه
داریــمَ « :و َمـ ْ
ــن َحيْ ُ
ــث َل
َمخْ َر ًجــا َويَ ْر ُز ْقــ ُه م ِ ْ
ـن يتَــو َّك ْل َع َلــى َّ
الل ِ
يَ ْحتَ ِسـ ُ
ـب َو َمـ ْ َ َ
َف ُهــو َحســب ُه إ ِ َّن َّ
اللَ بَالِــغُ أَ ْمـرِه ِ َقــدْ
َ ْ ُ
ـل َّ
اللُ لِـ ُ
َج َعـ َ
ـيءٍ َقــدْ ًرا؛[ ]۱و
ـك ِّل َشـ ْ
هــر كــس از خــدا پــروا كنــد[ ،خــدا]
بــراى او راه بيرونشــدنى قــرار
مىدهــد و از جايــى كــه حســابش
را نمىكنــد ،بــه او روزى مىرســاند.
و هــر كــس بــر خــدا اعتمــاد كنــد،
او بــراى وى بــس اســت .خــدا
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فرمانــش را بــه انجامرســاننده اســت.
بهراســتى خــدا بــراى هــر چيــزى
انــدازهاى مقــرر كــرده اســت» .ایــن
آیــه کریمــه کــه از آیــات بســیار
جــذاب قــرآن کریم اســت ،یــادآوری
اساســی در خــودش دارد و آن اینکــه
اگــر مســیر زندگیتــان را بــر اســاس
تقــوای الهــی برنامهریــزی کنیــد،
بهگونــهای کــه انســان بــر صــراط
بندگــی ســیر کنــد و بــه قواعــد تقــوا
التــزام داشــته باشــد ،خــدای متعــال
نمیگــذارد بــه دام چــه کنــم چــه
کنــ م بیفتــد و بــرای چنیــن کســی
هیچوقــت بنبســت نیســت.
از ایــن آیــه کریمــه معلــوم میشــود
بنبســتهای زندگــی بــه اعمــال
مــا مربــوط میشــود .نــوع اعمــال
ی پشــت
مــا باعــث میشــود گرفتــار 
ی بــرای مــا ســاخته شــود.
گرفتــار 
بنابرایــن راه خــروج از گرفتاریهــا،
تقــوا اســت .اگــر کســی تقــوای
الهــی را رعایــت کنــد ،خداونــد
بــرای او گشــایش و راه خــروج از
ســختیها قــرار میدهــد .جملــه
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بعــدی جالبتــر اســت کــه فرمــود:
ـن َحيْـ ُ
ـب».
« َويَ ْر ُز ْق ـ ُه مِـ ْ
ـث َل يَ ْحتَ ِسـ ُ
بــرای چنیــن کســی خداونــد تبــارک
و تعالــی از مســیری کــه هرگــز گمان
نمیکنــد ،روزی قــرار میدهــد.

انواع روزی
مــا یــک روزی داریــم کــه برایــش
برنامهریــزی میکنیــم .بایــد طــرح
و برنامــه داشــته باشــیم و بــرای
تحصیلــش فعالیــت کنیــم .اینجــا
ســخن فراتــری اســت؛ خداونــد
تبــارک و تعالــی برای کســی کــه اهل
تقــوا باشــد ،ازجایــی کــه محاســبه
و برنامهریــزی نکــرده و فکــرش
را نمیکنــد ،روزی میفرســتد .در
ـو َّك ْل
ادامــه هــم فرمــودَ « :و َمـ ْ
ـن يَتَـ َ
َّ
ـو َح ْســبُ ُه» .اگــر کســی
َع َلــى الل ِ َف ُهـ َ
بــه خــدای متعــال تــوکل کنــد،
خداونــد بــرای او کفایــت میکنــد
و بــه دیگــران نیــاز پیــدا نمیکنــد.
هیــچ چیــزی در ایــن عالم مانــع اراده
خــدای متعــال نیســت و خداونــد بــه
هرچــه کــه بخواهــد ،میرســد« :إ ِ َّن
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ـل َّ
َّ
اللُ لِـ ُ
اللَ بَال ُِــغ أَ ْمـرِه ِ َقــدْ َج َعـ َ
ـك ِّل
ـيءٍ َقــدْ ًرا» .البتــه خــدای متعــال
َشـ ْ
در زیســت اینجهانــی بــرای تنظیــم
زندگــی انســانها و تدبیــر امــور
عالــم ،اندازهگذاریهایــی کــرده و
بــرای هــر چیــزی انــدازهای گذاشــته
و قواعــدی قــرار داده اســت .آنهــا
بــه جــای خــودش محفــوظ .غــرض
اینکــه بــا تقــوا میتوانیــم بــه نقطـهای
برســیم کــه خداونــد متعالــی امــور
دشــوار زندگــی مــا را کفایــت کنــد،
بــه ترتیبــی کــه دیگــر بــه دسـتانداز
ی مبتــا نشــویم.
نیفتیــم و بــه گرفتــار 

با توکل ،برنامهریزی و فعالیت
کنید
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ایــن آیــه خیلــی قاطــع و محکــم
اســت؛ منتهــا مانــع از ایــن نیســت
کــه انســان طبــق برنامهریــزی و
طراحــی و آیندهنگــری و تدابیــر،
کارش را انجــام ندهــد .جلســه پیــش
عــرض کردیــم انســان طبــق قواعــد
بــرای زندگــیاش برنامهریــزی
کنــد؛ امــا تقــوای الهــی و زندگــی
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طبــق قواعــد الهــی و هماهنــگ
بــا رضــای الهــی نیــز اهمیــت
فوقالعــادهای دارد؛ مخصوصــ ًا
مراقبتهایــی کــه انســان بایــد
داشــته باشــد تــا از صــراط مســتقیم
خــارج نشــود و بــه ســبل متفرقــه
و وســاوس شــیطانی مبتــا نشــود.
تکیــه انســان موحــد بــه خــدای
متعــال اســت؛ نــه بــه ایــن اداره
و آن اداره .بــه حســب معمــول از
اینهــا هــم اســتفاده میکنــد ،امــا
روی آنهــا حســاب نمیکنــد .انســان
برســد بــه جایــی کــه از اســباب و
مســببات اســتفاده کنــد ،ولــی بــه
آنهــا تکیــه نکنــد .مــا تــا بــه ایــن
مرحلــه برســیم ،خیلــی راه داریــم.
خــدای متعــال بــرای هــر چیــزی
اندازهگــذاری کــرده و هــر مطلبــی در
عالــم طبــق قاعــده خــودش هســت؛
آن بــه جــای خــودش محفــوظ؛ امــا
اینکــه انســان اســباب را برای پیشــبرد
برنامههایــش بــهکار گیــرد ،تفــاوت
دارد بــا اینکــه روی آن اســباب
محاســبه و تکیــه کنــد .اولــی توحیــد
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اســت و دومــی شــرک .اســتفاده از
اســباب بــا توحیــد منافاتــی نــدارد؛
ْ
امــا تکیــه بــر اســباب ،شــرک اســت.
هــر دو هــم بــه حســب ظاهــر
دارنــد یــک کار را انجــام میدهنــد،
ولــی ایــن کجــا و آن کجــا؟!

بیشتر ما گرفتار شرک هستیم
مــا بــدون تعــارف گرفتــار شــرک
هســتیم .قــرآن کریــم بهصراحــت
میفرمایــدَ « :و َمــا يُؤْ م ِ ُ َ
ــم
ــن أ ْكث َُر ُه ْ
َّ
ــم ُم ْشــرِ ُك َ
ون؛[]۲
بِــالل ِ إ ِ َّل َو ُه ْ
و بيشترشــان بــه خــدا ايمــان
نمىآورنــد ،جــز اينكــه [بــا او
چيــزى را] شــريك مىگيرنــد».
بیشــتر مؤمنــان هــم گرفتــار شــرک
هســتند و ایمانشــان خالــص نیســت.
بــرای صــدق ایمــان قــرآن کریــم بــه
مــا شــاخص داده و فرمودهانــد اگــر
مؤمــن بــه جایــی رســید کــه یا شــهید
شــد یــا منتظــر شــهادت بــود[ ]۳و
مالقــات بــا خــدای متعــال بــرای او
شــیرین شــد ،ایمانــش نــاب اســت؛
وگرنــه ایمانــش خالــص نیســت.
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قــرآن کریــم در ســوره مبارکــه جمعه
نیــز اشــتیاق بــه دیــدار پــروردگار
متعــال را خیلــی صریــح بــه عنــوان
یــک شــاخص مطــرح میکنــد و
میفرمایــدُ « :قـ ْ
ـن
ـل يَــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
َهــا ُدوا إ ِ ْن َز َع ْمتُـ َ
ـم أَ ْولِيَــا ُء ِ َّل ِ
ـم أن َّ ُكـ ْ
ْ
ْ
َ
َّ
ـن ُدو ِن النَّـ ِ
ت
ـو َ
مِـ ْ
ـاس فتَ َمنـ ُ
ـوا ال َمـ ْ
يــن؛[ ]۴بگــو اى
ــم َصادِق ِ َ
إ ِ ْن ُكنْتُ ْ
كســانى كــه يهــودى شــدهايد ،اگــر
پنداريــد كــه شــما دوســتان خداييــد
نــه مــردم ديگــر ،پــس اگــر راســت
مىگوييــد درخواســت مــرگ كنيــد».
اگــر راســت میگوییــد از خــدا
مــرگ بخواهیــدَ « .و َل يَتَ َمنَّ ْون َـ ُه أَبَــدً ا
ب ِ َمــا َق َّد َم ْ َ
ــم؛[ ]۵و[لــى]
ــت أيْ ِديهِ ْ
هرگــز آن را بــه ســبب آنچــه از
پيــش بــه دســتخويــش كردهانــد،
ـت
آرزو نخواهنــد كــرد»« .ب ِ َمــا َق َّد َمـ ْ
َ
ـم» همــان ناخالصیهــا اســت.
أيْ ِديهِـ ْ
امــکان نــدارد تمنــای مــرگ بکننــد؛
چــون تمنــای مــرگ بــرای وقتــی
اســت کــه تــو بــارت را بســته باشــی
و از زنجیرهــای تعلقــات رهــا شــده
باشــی .اگــر انســان از زنجیرهایــی که
دل را میبنــدد و اســیرش میکنــد
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و بــه زنجیــرش میکشــد ،آزاد و
رهــا شــد ،شــوق دیــدار خــدای
متعــال را خواهــد داشــت .بهتریــن
نــوع مالقــات خــدای متعــال هــم
شــهادت اســت؛ پــس مؤمــن تمنــای
زیباتریــن مــرگ را داردّ .
أكــر َم
«إن
َ
ِ
ــوت ال َق ُ
تــل؛[ ]۶ارجمندتريــن
ال َم
مــردن شــهادت اســت» .بنابرایــن
انســان خــودش میتوانــد خــودش
را محــک بزنــد کــه چقــدر رهــا و
دلــش آزاد اســت .بیــن خــودش
و خــدای متعــال ،در نهانخانــه
جانــش ،خــودش را محاســبه
کنــد .آنجــا میتوانــد کشــف
کنــد کــه چقــدر ناخالصــی دارد.

توکل فردی و اجتماعی

6

تــوکل ،هــم جنبــه فــردی دارد و هــم
جنبــه اجتماعــی .اگــر در جامعــهای
تقــوا غلبــه داشــت ،آن جامعــه
بنبســت نــدارد .گرفتاریهــا
مربــوط بــه ناخالصیهــا و خــروج
از قواعــد طاعــت اســت .ایــن نــص
قــرآن کریــم اســت« .يَ ْج َع ْ
ــل لَــ ُه
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َمخْ َر ًجــا»؛ چنانکــه فــرد مؤمــن
بنبســت نــدارد ،جامعــه هــم
همینطــور اســت .بعــد فرمــود:
ـن َحيْـ ُ
ـب»
« َويَ ْر ُز ْق ـ ُه مِـ ْ
ـث َل يَ ْحتَ ِسـ ُ
کــه مشــخص اســت پــاداش ویــژه
ــن
اســت .ســپس فرمــودَ « :و َم ْ
َّ
ــو َح ْســبُ ُه».
ــو َّك ْل َع َلــى الل ِ َف ُه َ
يَتَ َ
خــدای متعــال ،هــم انســان و
هــم جامعــهی متــوکل را کفایــت
میکنــد« .إ ِ َّن َّ
اللَ بَال ِ ُ
ــغ أَ ْمــرِهِ»؛
چیــزی در برابــر اراده خــدای متعــال
نمیتوانــد قــرار گیــرد .هیــچ مانعــی
ســر راه خــدا نیســت و خداونــد
بــه آنچــه بخواهــد ،میرســد.
البتــه فــرد مؤمــن و جامعــه مؤمــن
هیچوقــت نبایــد از تدبیــر غافــل
شــود؛ چــون خــدای متعــال جریــان
زیســت عمومــی انســان را در ایــن
عالــم طبــق اســباب و قواعــد قــرار
داده و آنهــا هیچکــدام بــا رعایــت
تقــوا و تــوکل منافاتــی ندارنــد.
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دقــت زیــاد داشــته باشــید کــه
مالحظــه اســباب در زندگــی و
برنامهریــزی در زیســت مؤمنانــه،
عیــن تقــوا و تــوکل اســت و
نهتنهــا بــا هــم منافاتــی ندارنــد،
اصــ ً
ا مأمــور هســتیم کــه مقــدرات
و اندازههــا و نظامــات و قوانینــی
را کــه خــدای متعــال گذاشــته،
محتــرم و مغتنــم بشــماریم؛ امــا
حــق نداریــم بــه آنهــا تکیــه کنیــم.
بایــد آنهــا را در نظــر بگیریــم،
نــه اینکــه بــه آنهــا تکیــه کنیــم.
حواســتان باشــد کــه داریــم بــه ایــن
ســؤال پاســخ میگوییــم کــه چطــور
بــه اکمــل ایمــان و افضــل یقیــن
و احســن نیــات و احســن اعمــال
برســیم؛ چهــار مــوردی کــه در
بخــش اول دعــا مطــرح شــده اســت.
وقتــی میتوانیــم برســیم کــه محیــط
زندگــی مــا تحــت قواعــد الهــی و
توحیــدی برنامهریــزی شــده باشــد.
مطلــب اولــش درخواســت کفایــت از
خــدای متعــال بــرای امــوری اســت
کــه بهصــورت عــادی و طبیعــی

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

در زیســت اینجهانــی پیــشِروی
مــا قــرار میگیــرد .جلســه پیــش
راجعبــه « َمــا ْ
یشــ َغ ُلنِی» بهانــدازه
کافــی توضیــح دادم .مقــداری ابعــاد
تکمیلــی داشــت کــه عــرض کــردم.

رئوس برنامهریزی مؤمن
ســراغ مطلــب دوم برویــم کــه
اینهــم نکتــه بســیار مهــم و اساســی
اســت .مســئله دوم عبــارت اســت
اســتَ ْع ِم ْلنِی ب ِ َمــا تَس َ
ــألُنِی
ازَ « :و ْ
ْ
َغــداً َعنْــ ُه» .مــا میخواهیــم بــرای
زندگیمــان برنامهریــزی کنیــم ،امــا
عناویــن برنامـهای مــا در زندگــی چه
چیزهایــی بایــد باشــد؟ انســان بــرای
برنامهریــزی ،جدولــی طراحــی
میکنــد و زمــان و اقداماتــش را
بــا هــم تطبیــق میدهــد .ســپس
بــر اســاس آن جــدول ،برنامــه
روزانــه و ماهانــه و ســاالنهاش را
میچینــد .نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه چــه چیزهایــی بایــد محورهــای
اصلــی اقــدام و عمــل مــا باشــد؟
7
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اســتَ ْع ِم ْلنِی
حضــرت فرمودنــدَ « :و ْ
ب ِ َمــا تَسـ َ
ـألُنِی َغــداً َعنْــ ُه»؛ مــرا بــه
ْ
کاری موفــق بــدار و بــه اقدامــی
وادار کــن کــه فــردا از آن خواهــی
پرســید .اینجــا کلیــدواژه ســؤال
خیلــی قابــل مالحظــه اســت.

شــده ،چنیــن محیطــی اســت .معلــوم
میشــود کــه مــا طــرف ســؤال
قــرار خواهیــم گرفــت .ســؤالکننده
خــدای متعــال اســت و جــواب
هــم واجــب اســت .محیــط ایــن
ســؤال و جــواب هــم فــردا اســت.

در قیامت گریزی از پاسخگویی
نیست

همــه بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کنیم
کــه روزی بایــد جــواب دهیــم؛ آنهم
جوابــی کــه نمیتــوان از ایــن و آن
کمــک گرفــت و پنهــانکاری کــرد.
هیــچ عــذری نمیشــود آورد و تأخیر
هــم نمیتــوان داشــت .اگــر تأخیــر
کنــی ،خــدای متعــال بــه زبانــت
مهــر میزنــد و اعضــا و جوارحــت
حــرف میزننــد .آنجــا انســان
تعجــب میکنــد؛ چنانکــه قــرآن
ــم
میفرمایــدَ « :و َقالُــوا ل ِ ُج ُلودِهِ ْ
ـم َشــهِدْ ت ُْم َع َليْنَــا َقالُــوا أَن َْط َقنَــا
لِـ َ
َ
َّ ُ َّ
ــيءٍ؛[ ]۷و
الل ال ِــذي أن َْط َــق ُك َّل َش ْ
بــه پوســت [بــدن] خــود مىگوينــد
چــرا بــر ضــد مــا شــهادت داديــد؟
مىگوينــد :همــان خدايــى كــه
هــر چيــزى را بــه زبــان درآورده،
مــا را گويــا گردانيــده اســت».

مســئلهی ســؤال ســنگینترین
مســئلهای اســت کــه انســان بایــد
بــه آن فکــر کنــد .در تعــدادی از
آیــات کریمــه قرآنــی مســئله پرســش
مطــرح شــده اســت .هرجــا صحبــت
از پرســش باشــد ،ســخن از پاســخ
نیــز هســت .گاهــی ســؤال هســت،
جــواب نیســت .مــن از شــما ســؤالی
میکنــم ،ممکــن اســت جــواب
بدهــی و ممکــن اســت جــواب
ندهــی .امــا جایــی اســت کــه بایــد
پاســخ بدهــی تــا بتوانــی از آن مرحله
عبــور کنــی .راهــی غیــر از ایــن
نــدارد .عالــم قیامــت کــه اینجــا بــا
تعبیــر «غــد» ،یعنــی فــردا از آن یــاد
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چنیــن روز بزرگــی در پیــش اســت
و مــا مســئول هســتیم .قطعــ ًا مــورد
ســؤال قــرار خواهیــم گرفــت.
چنانچــه کســی زندگــیاش را بــه
انجــام آنچــه خــدای متعــال از او
خواســته ،ســپری کــرده باشــد ،از
عهــده ســؤال برمیآیــد .پاســخ
ســؤال خــدای متعــال ،اعمــال حســنه
و صالــح امــروز مــا اســت .عمــل
صالــح آنجــا بــه پاســخ تبدیــل
میشــود و چنیــن کســی عبــور
میکنــد .البتــه بــه شــرطی کــه انســان
ــن َع ِم َ
ــل
ایمــان داشــته باشــدَ « :م ْ
ـو
َصال ِ ًحــا مِـ ْ
ـن َذ َكــرٍ أَ ْو أُنْثَــى َو ُهـ َ
ــن َف َلن ُْحيِيَنَّــ ُه َحيَــا ًة َطيِّبَــ ًة؛[]۸
ُمؤْ م ِ ٌ
هــر كــس از مــرد يــا زن كار شايســته
كنــد و مؤمــن باشــد ،قطع ـ ًا او را بــا
زندگــى پاكيــزهاى حيــات [حقيقــى]
بخشــيم» .ایــن نــوع زیســت ،بســیار
قشــنگ و خیلــی دلبرانــه اســت.
کســی کــه کامــ ً
ا مطابــق بــا اوامــر
و نواهــی الهــی زندگــی میکنــد
و خــودش را بــا شــریعت الهــی
هماهنــگ میســازد ،دائــم دارد بــرای
آن ســؤاالت پاســخ تهیــه میکنــد.
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مواقف قیامت
بعــد از نفــخ صــور نوبــت عرضــه
اعمــال بــر پــروردگار متعــال اســت:
« َونُفِـ َ
ـن
ـخ فِــي ُّ
ـم مِـ َ
الصــورِ َفـإ ِ َذا ُهـ ْ
ال ْْج َــد ِ
ـم يَنْ ِسـ ُل َ
ون؛[]۹
اث إِلَــى َربِّهِـ ْ
و در صــور دميــده خواهــد شــد .پس
بنــاگاه از گورهــاى خــود شــتابان بــه
ســوى پــروردگار خويــش مىآينــد».
بــا نفخــه احیــا ،همــه زنــده میشــوند
و از قبرهــا برمیخیزنــد .وقتــی کــه
برخاســتند ،حرکــت داده میشــوند:
ت ُك ُّل ن َ ْفـ ٍ
ـس َم َع َهــا َســائِقٌ
« َو َجــا َء ْ
َو َشــهِيدٌ ؛[ ]۱۰و هــر كســى مىآيــد
[در حالــى كــه] بــا او ســوقدهنده
و گواهىدهنــدهاى اســت» .بــا هــر
نفــر ،دو فرشــته اســت؛ یــک فرشــته
او را بــه جلــو میرانــد و بــه ســمت
محکمــه الهــی میبــرد .یــک گــواه
هــم بــا او بــرای ســؤال و جــواب
هســت .قــرآن کریــم میفرمایــد
ایــن مرحلــه پنجــاه هــزار ســال
ــومٍ َك َ
ان
ظرفیــت دارد« :فِــي يَ ْ
ـين أَلْـ َ
ـف َس ـنَةٍ؛[]۱۱
م ِ ْقــدَ ا ُر ُه َخ ْم ِسـ َ
در روزى كــه مقــدارش پنجــاه هــزار
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ســال اســت» .امــام صــادق
نیــز فرمودنــد« :در قیامــت پنجــاه
موقــف اســت کــه هــر موقفــی بــه
انــدازه هــزار ســال از ســالهایی
اســت کــه شــما میشــمارید»]۱۲[.
از آیــات و روایــات معلــوم میشــود
کــه مرحلهبهمرحلــه اســت؛ از یــک
مرحلــه کــه رهــا شــدی ،وارد مرحلــه
بعــدی میشــوی .هرکــه زودتــر
پاســخ داد ،ســریعتر عبــور میکنــد.
قــرآن کریــم راجعبــه متقیــن
تعبیــر عجیبــی دارد؛ میفرمایــد
انســانهای متقــی باســرعت
میرونــد .ســرعت هرکســی در آنجــا
بهانــدازه تقوایــش اســت .هرچــه
تقــوا بیشــتر باشــد ،بــه همــان انــدازه
ســریعتر از مواقــف عبــور میکنــد.
(علیهالســام)

نکاتی درباره صراط
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یکــی از مواقــف صــراط اســت کــه
ُ
ــراط
«الص
دربــارهاش گفتهانــد:
ِّ
أ َد ُّق مِــن َّ
أح ُّ
ــن
ــد م ِ َ
ــعرة ِ و َ
الش َ
ِ
ــيف؛[ ]۱۳از شمشــیر تیزتــر و
الس
َّ
از مــو باریکتــر اســت» .برخــی
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بهقــدری ســریع عبــور میکننــد
کــه از نقطــهی شــروع تــا نقطــهی
پایــان ،برایشــان بهانــدازه یــک
چشــم بــه هــم زدن میگــذرد!
صــراط از جهنــم میگــذرد؛ منتهــا
مؤمــن وقتــی از صــراط میگــذرد
و وارد بهشــت میشــود ،بــه ســایر
دوســتانش میگویــد مــا کــه رد
شــدیم ،از جهنــم خبــری نبــود!
«جزنَــا َوهِ َی خامِــدَ ٌة؛[]۱۴گذشــتیم،
ُ
در حالــی کــه خامــوش بــود» .قــرآن
ـم
کریــم هــم میفرمایــدَ « :وإ ِ ْن مِنْ ُكـ ْ
ان َع َلــى َربِّـ َ
إ ِ َّل َوارِ ُد َهــا َك َ
ـك َحتْ ًمــا
َم ْق ِ
ـوا
ضيًّــا ثُـ َّ
ـم نُنَ ِّجــي ال َّ ِذيـ َ
ـن اتَّ َقـ ْ
ـذ ُر َّ
َونَـ َ
ـن فِي َهــا ِجثِيًّــا؛[]۱۵
الظال ِ ِميـ َ
و هيچكــس از شــما نيســت ،مگــر
[اينكــه] در آن وارد مىگــردد .ايــن
[امــر] همــواره بــر پــروردگارت
حكمــى قطعــى اســت .آنــگاه
كســانى را كــه پرهيــزگار بودهانــد،
مىرهانيــم و ســتمگران را بــه زانــو
درافتــاده در [دوزخ] رهــا مىكنيــم».
انســانهای باتقــوا بــا نــور تقوایشــان
عبــور میکننــد .هرچــه نــور

OfoghHa.ir

تقوایشــان قویتــر باشــد ،ســرعت
سیرشــان بیشــتر اســت؛ تــا آنجــا کــه
ممکــن اســت بهانــدازه یــک لحظــه
باشــد .طبــق آیــهای کــه خواندیــم،
همــه وارد جهنــم میشــویم و از
آنجــا عبــور داده میشــویم ،ولــی
اهــل تقــوا رد میشــوند و بقیــه
آنجــا متوقــف و معطــل هســتند.
نقطــه مقابــل متقیــن کســانی هســتند
کــه از عهــده اماناتــی کــه دستشــان
بــود ،برنیامدنــد و پاســخی آمــاده
نکردنــد .حــاال بایــد در مواقــف
متوقــف شــوند .ظاهــرا ً اولیــن
موقــف نمــاز اســت کــه اگــر کســی
پاســخ گفــت و از عهــده برآمــد،
نوبــت بخشهــای دیگــر میرســد
و چنانچــه پاســخ نگفــت ،همانجــا
معطــل میمانــد .در روایتــی نیــز
امــام باقــر (علیهالســام) میفرمایــد:
ــب بِــهِ ال ْ َعبْــدُ
اس ُ
«إ ِ َّن أَ َّو َل َمــا يُ َح َ
ــت ُقب ِ َ
ــل َمــا
َّ
ــا ُة َفــإ ِ ْن ُقب ِ َل ْ
الص َ
ــوا َها؛[ ]۱۶نخســتين چيــزى كــه
ِس َ
از بنــده بازخواســت میشــود،
نمــاز اســت .پــس اگــر پذيرفتــه

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

شــد ،بقيه[اعمــال] هــم پذيرفتــه
میشــود» .امــر الهــی نمــاز در
شــبانهروز و بهزیبایــی در صبــح و
ظهــر و مغــرب و عشــا ،کنــار هــم
چیــده شــده؛ لــذا ظرفیتــش بــه
انــدازه ایــن اســت کــه بتوانــد ســایر
مواقــف را هــم بــرای شــما تســهیل
ســازد .اگــر اینجــا انســان از عهــده
برنیایــد ،دیگــر مواقــف هــم بــر
او ســخت و دشــوار خواهــد شــد
و نمیتوانــد رد شــود .امــر الهــی
دربــاره نمــاز ،بســیار ســنگین و
مؤکــد اســت و پیــش خــدای متعــال
محبوبیــت زیــادی دارد؛ ولــی رفتــار
مــا بــا نمازهایمــان حقیقتــ ًا انســان
را شــرمنده میکنــد .خــدا آیــتاهلل
مشــکینی (اعلیاهللمقامهالشــریف) را رحمــت
کنــد ،ایشــان بــه امــام جماعتهــا
و امــام جمعههــا میگفــت :اگــر
روزی امکانــی فراهــم شــود کــه
دســتگاهی درســت کننــد کــه ذهــن
انســان را نشــان بدهــد کــه بــه چــه
فکــر میکنــد ،حیثیتــی بــرای مــا
در نمازهایمــان باقــی نمیمانــد.
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ایــن از باطــن نمــاز ،ظاهــر نمــاز
مــا هــم تعریفــی نــدارد .برخــی
شــصت ســال نمــاز میخواننــد،
امــا حمدشــان را درســت نکردهانــد.
در حــج کــه مســئله طــواف النســاء
مطــرح اســت ،مســئله حســاستر
میشــود .عزیــزان قبــل از حــج،
نمازهایتــان را درســت کنیــد .اگــر
نمازتــان درســت نباشــد ،از عهــده
نمــاز طــواف کــه جــز واجبــات
اســت ،برنمیآییــد .در ایــن صــورت
همســر انســان بــر انســان حــرام
میشــود تــا دوبــاره بــه حــج
بیایــد و مســئله را درســت کنــد .در
حــج خیلیهــا صــف میکشــند
تــا قرائــت نمازشــان را تصحیــح
کننــد .طــرف پنجــاه ســالش اســت،
ولــی نمــازش را غلــط میخوانــد.
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ظاهــر و احــکام و آداب و وقــت
نمــاز را رعایــت کنیــم کــه دســت
ظاهــر و باطــن نمــاز در دســت هــم
اســت .بــزرگان مــا هــم فرمودهانــد
چنانچــه بــه اول وقــت تقیــد داشــته
باشــید ،انشــاءاهلل بخشهــای دیگــر
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نمازتــان درســت میشــود .رعایــت
اول وقــت مطلبــی اساســی اســت.
حضــرت رضــا (علیهالســام) فرمودنــد:
«ع َل َ
الوقتِــه؛[]۱۷
يــك أبَــدا بــأ َّو ِل َ
رعايــت اول وقــت را بكــن».
از نمــاز میپرســند ،از ســجدههایش،
رکوعــش ،تشــهدش ،تکبیــرش و
 ....مواقــف دیگــر روزه ،حــج ،امــر
بــه معــروف ،نهــی از منکــر اســت.

دو موقف بسیار سخت قیامت
 .۱حقالناس

ظاهــرا ً دو موقــف از دیگــر مواقــف
ســنگینتر اســت .یکــی موقــف
حــق النــاس کــه خیلــی خیلــی
ســنگین اســت .اگــر بــه کســی
ســتمی کــردی ،بایــد از شــما راضــی
باشــد تــا بتوانیــد رد شــوید .در آن
روز وانفســا ،مگــر آســان اســت کــه
راضــیاش کنــی؟ بــا وجــود ایــن
چــرا اینقــدر شکســتن حریــم
آدمهــا بــرای مــا آســان شــده؟
چــرا اینقــدر هتــک حرمتهــا
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آســان شــده؟ چــرا اینقــدر
دســت بــه قلــم شــدن و راجعبــه
ایــن و آن نوشــتن آســان شــده؟
آقایــی هفتــه قبــل راجعبــه
روحانــی ســید و بزرگــواری
تعبیرهــای خیلــی بــدی بــهکار
گرفــت کــه مــن لرزیــدم .گفتــم:
نگــو! دوبــاره تکــرار کــرد .گفتــم:
حواســت هســت چــه میگویــی؟
خــدای متعــال شــاهد اســت .آیــا
از عهــده ســخنانت برمیآیــی؟ بــا
جســارت تمــام گفــت :بلــه! گفتــم:
مــن دیگــر بــا شــما هیــچ حرفــی
نــدارم .رهایــش کــردم و رفتــم.
بایــد کســی را کــه حقــی از او
تضییــع کــردی ،راضــی کنــی تــا
امــکان رفتــن برایــت پیــدا شــود.
جــای آســانی نیســت ،صــراط در
محیطــی جهنمــی اســت .کســی کــه
تقــوای کالمــی نداشــته باشــد ،بایــد
جــواب دهــد .پــس چــرا اینقــدر
حرمتهــا و آبروهــا دســتکم
گرفتــه میشــود؟ چــرا بعضیهــا

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

اینقــدر چــوب حــراج میزننــد؟
بــا تأســف شــدید گاهــی هــم بــه
اســم دیــن و انقــاب حرمتشــکنی
میشــود .همــهی اینهــا در حالــی
اســت کــه قــرآن میفرمایــدَ « :و َل
ــس ل َ َ
تَ ْق ُ
ــم
ــك بِــهِ عِ ْل ٌ
ــف َمــا لَيْ َ
ــر َوال ْ ُفــؤَ ا َد ُك ُّل
إ ِ َّن َّ
الس ْ
ــم َع َوالْبَ َص َ
ان َعنْـ ُه َم ْسـئ ً
أُولَئِـ َ
ـك َك َ
ُول؛ و چيزى
را كــه بــدان علــم نــدارى دنبــال مكن
زيــرا گــوش و چشــم و قلــب همــه
مــورد پرســش واقــع خواهنــد شــد».
ســؤال در قیامــت ،مطلــب خیلــی
ســنگینی اســت .پیشــنهاد مــن
ایــن اســت کــه هــر وقــت نمــاز
میخوانیــد ،در قیــام نمازتــان بــه
یــاد قیــام در پیشــگاه خــدای متعــال
بیفتیــد؛ روزی کــه مــا عرضــه
میشــویم« :يَ ْو َمئِـ ٍ
ـذ تُ ْع َر ُضـ َ
ـون؛[]۱۸
در آن روز شــما [بــه پيشــگاه خــدا]
عرضــه مىشــويد» .نهاینکــه اعمــال
شــما عرضــه میشــود ،باالتــر از
آن ،خودتــان را عرضــه میکننــد؛
چــون عمــل شــما بازگشاییشــده
شــخصیت شــما اســت .آنجــا امــکان
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مخفــیکاری وجــود نــدارد .بایــد
خــود را مهیــا کنیــم .اگــر کســی
بــه آن روز فکــر کنــد ،هــر چیــزی
نمیگویــد ،هــر اقدامــی نمیکنــد،
دربــاره ایــن و آن قضــاوت
نمیکنــد ،پشــت ســر ایــن و آن
حــرف نمیزنــد .مــا راحــت حــرف
میزنیــم ،قضــاوت میکنیــم ،انــگ
میزنیــم و مطلــب مطــرح میکنیــم؛
چــون حواســمان بــه آن روز نیســت.
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دربــاره حقالنــاس فرمودهانــد کــه
خداونــد بنــده را رهــا نمیکنــد
تــا اینکــه از عهــده رضایــت کســی
کــه دربــاره او حقــی تضییــع شــده،
برآیــد .ظاهــرا ً هــم کســی آن روز
نمیگــذرد؛ چــون آن روز همــه
گرفتــار هســتند .قــرآن کریــم
صریحــ ًا میگویــد« :ل ِ ُ
ــك ِّل ا ْمــرِ ٍ
ئ
ـذ َشـ ْ
ـم يَ ْو َمئِـ ٍ
ـأ ٌن يُغْنِيــهِ؛[ ]۱۹در
مِنْ ُهـ ْ
آن روز هــر كســى از آنــان را كارى
اســت كــه او را بــه خــود مشــغول
مــىدارد» .پــدر ،بــه فرزنــد کاری
نــدارد و همســر بــه همســرش؛ چــون
هــر کســی گرفتــاری دارد کــه آن
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گرفتــاری برایــش بــس اســت .بایــد
از حســنات بــه آن شــخص داد یــا
از ســیأتت او برداشــت تــا رضایــت
بدهــد .موقــف حقالنــاس را بــه
همدیگــر خیلــی یــادآوری کنیــم.

 .۲والیت

موقــف دیگــری کــه خیلــی ســنگین
اســت و از آن ســؤال میشــود،
ـم لَتُسـ َ
ـألُنَّ يَ ْو َمئِـ ٍ
ـذ
والیــت اســت« .ثُـ َّ ْ
َعــنِ النَّعِيــ ِم؛[ ]۲۰ســپس در همــان
روز اســت كــه از نعمــت پرســيده
خواهيــد شــد» .ابوحنیفــه خیــال کــرد
منظــور از نعیــم ،نعمــات دنیایــی
ماننــد آب و نــان اســت .امــام صــادق
(علیهالســام) فرمودنــد :منظــور نعمــت
والیــت اســت ]۲۱[.انســان بایــد از
عهــد ه والیــت برآیــد و بررســی کنــد
کــه آیــا حــق والیــت الهــی را در
اتصــال و مــودت و نصــرت و معرفت
ادا کــرده یــا نکــرده اســت .خداونــد
امــر بــه اتصــال داده و فرمــوده اســت:
ـون مــا أَمــر َّ
اللُ بِــهِ
ـن يَ ِ
« َوال َّ ِذيـ َ
ص ُلـ َ َ
َ َ
وصـ َ
ـل؛[ ]۲۲و آنــان كــه آنچــه
أَ ْن يُ َ
را خــدا بــه پيوســتنش فرمــان داده،
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مىپيوندنــد» .دربــاره مــودت هــم
ــل َل أَ ْس َ
ــأل ُ ُك ْم َع َليْــهِ
فرمــودُ « :ق ْ
َ
ـو َّد َة فِــي ال ْ ُق ْربَــی؛[]۲۳
ـرا إ ِ َّل ال ْ َمـ َ
أ ْجـ ً
بگــو بـهازاى آن [رســالت] پاداشــى از
شــما خواســتار نيســتم ،مگــر دوســتى
دربــاره خويشــاوندان» .در همــهی
ایــن مراحــل دوری از دشــمنان
والیــت الهــی ،شــرط قطعــی اســت.
مســئله تولــی و تبــری خیلــی مهــم
اســت .پرســش از نعمــت والیــت،
پرســش خیلــی ســنگینی اســت.

بحثی نفسگیر و خطیر
ایــن بحــث بهقــدری مهــم اســت کــه
حتــی مطــرح کردنــش هــم خیلــی
ســنگین اســت .مــن کــه اآلن دارم
میگویــم ،بــه قلبــم فشــار میآیــد
و نفســم دارد بنــد میآیــد! گمــان
میکنــم شــما هــم کــه میشــنوید،
نفســتان بــه شــماره افتــاده!
شــخصی نــزد پیامبــر اعظــم
(صلیاهللعلیهوآلــه) آمــد و موعظــه خواســت.
حضــرت ســوره زلــزال را برایــش
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ــن يَ ْع َم ْ
ــل
خوانــد .بــه آیــه « َف َم ْ
مِثْ َقـ َ
ـن يَ ْع َمـ ْ
ـل
ـر ُه َو َمـ ْ
ـال َذ َّرة ٍ َخيْـ ً
ـرا يَـ َ
مِثْ َق َ
ــر ُه؛[ ]۲۴پــس
ــال َذ َّرة ٍ َشــ ًّرا يَ َ
هركــه همــوزن ذرهاى نيكــى كنــد ،آن
را خواهــد ديــد و هــر كــه همــوزن
ذرهاى بــدى كنــد ،آن را خواهــد
ديــد» کــه رســید ،آن شــخص گفــت:
کافــی اســت .ســپس رفــت .حضــرت
فرمودنــد :او را بــه حــال خــود
واگذاريــد كــه مــرد فقيهــى شــد]۲۵[.
بــرای هدایــت کافــی اســت کــه
انســان بدانــد بایــد جــواب عملــش
را بدهــد ،حتــی اگــر بهانــدازه
ذرهای باشــد .البتــه پاســخ آنجــا مثــل
اینجــا نیســت .پاســخش بــه لســان
تکویــن اســت .اینطــور نیســت کــه
جلویــت ورقــه امتحانــی بگذارنــد تــا
پاســخ بدهــی .پاســخهایش را قبــ ً
ا
فرســتادی .ســؤال و پاســخ کنــار هــم
هســت؛ هرجــا تطبیــق کــرد ،رهایــی؛
هرجــا تطبیــق نکــرد ،معطلــی.
چنیــن روزی در پیــش اســت.
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قیامت نزدیکتر از آن است که
فکر میکنیم
امــام ســجاد (علیهالســام) بــرای قیامــت
از کلمـهی «غــد» اســتفاده کــرده کــه
خیلــی پرالهــام و پرانــذار اســت .غــد
یعنــی فــردا ،در مقابــل الیــوم کــه
یعنــی امــروز .فــردا بــه امــروز خیلــی
نزدیــک اســت .پــس دنیــا میشــود
«الیــوم :امــروز» و قیامــت میشــود
(علیهالســام)
«غــد :فــردا» .امــام ســجاد
تعبیــر «فــردا» بــرای قیامــت را بــا
اســتفاده از ایــن آیــه بــهکار بــرده
يــن آ َمنُــوا
اســت« :يَــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذ َ
َّ
ـت
ـس َمــا َق َّد َمـ ْ
اتَّ ُقــوا اللَ َولْتَنْ ُظ ْــر ن َ ْفـ ٌ
لِغ ٍ
َــد؛[ ]۲۶اى كســانى كــه ايمــان
آوردهايــد ،از خــدا پــروا داريــد و
هــر كســى بايــد بنگــرد كــه بــراى
فــردا[ى خــود] از پيــش چه فرســتاده
اســت» .هــر کســی از شــما بایــد
دقیــق نــگاه کنــد کــه چــه چیــزی را
دارد میفرســتد و ذخیــره میکنــد؛
زیــرا پاســخ ســؤاالتی اســت کــه
شــما داریــد آنجــا ذخیــره میکنیــد.
16

OfoghHa.ir

بــرای قیامــت از کلمـهی غد اســتفاده
شــده کــه یعنــی فــردا ،یعنــی خیلــی
نزدیــک اســت؛ آنقــدر نزدیــک کــه
کســانی کــه آنطــرف رفتهانــد،
بــا وجــود عمــر هفتــاد و هشــتاد
ســاله ،گمــان میکننــد یــک روز
ی کردهانــد.
یــا نصــف روز زندگــ 
روز بســیار بــزرگ و باعظمــت و
باشــکوهی در پیــش داریــم؛ روزی
ــك َوال ْ َم َل ُ
کــهَ « :و َجــا َء َرب ُّ َ
ــك
َص ًّفــا َص ًّفــا َو ِجــي َء يَ ْو َمئ ِ ٍ
ــذ
ــم يَ ْو َمئ ِ ٍ
ــر ْالِن َْس ُ
ــان
ب ِ َج َهنَّ َ
ــذ يَتَ َذ َّك ُ
َوأَنَّــى لَــ ُه ِّ
ُ
ــول يَــا
ــرى يَ ُق
الذ ْك َ
ــت ل ِ َحيَاتِــی؛[ ]۲۷و
لَيْتَنِــي َق َّد ْم ُ
[فرمــان] پــروردگارت و فرشــته[ها]
صفدرصــف آينــد و جهنــم را در
آن روز [حاضــر] آورنــد .آن روز
اســت كــه انســان پنــد گيــرد ،و[لــى]
كجــا او را جــاى پنــد گرفتــن باشــد؟
گويــد كاش بــراى زندگانــى خــود
[چيــزى] پيــش فرســتاده بــودم».
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گرفتار شدن انسان امروزی در
گرداب کارهای لغو
بیشــتر کارهــای مــا لغــو ،یعنــی
بیهــوده اســت؛ زیــرا هیــچ فایــدهای
برایــش مترتــب نیســت .ســاعتها بــا
دیگــران صحبــت میکنیــم ،کــه نــه
دنیایــی اســت و نــه آخرتــی .فرصــت
عمــر را بــه تماشــای فیلــم و گشــتن
در ایــن کانــال و آن کانــال و ایــن
ســایت و آن ســایت میگذرانیــم،
در حالــی کــه هیــچ فایــده و ســودی
نــدارد .امــروز لغــو زندگــی مــا را
پــر کــرده اســت .لغــو یعنــی امــور
بیهــوده کــه هیــچ چیــزی از آن
بهدســت نمیآیــد؛ حــاال ضــررش
بمانــد .اگــر کاری ضرر داشــته باشــد
کــه بــه خــدا پنــاه میبریــم .ســود
نداشــته باشــد کافــی اســت بــرای
اینکــه نتوانیــم فــردا جــواب دهیــم.
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جوانــی و عمــر ،دو چیــزی کــه
مــورد پرســش واقــع میشــوند
بــرای ایــن دو ســؤال نیــز بایــد
جــواب آمــاده کنیــم؛ یکــی عمــر و
دیگــری جوانــی .عمــر امانــت پیــش
(صلىاهللعليهوآلــه)
مــا اســت .پیامبــر اکــرم
َــزول َقدَ مــا َعبــدٍ
ُ
فرمودنــد« :ال ت
يَــو َم القيا َمــةِ َحتّــى يُســ َا َل َعــن
اَرب َـ ٍع َعــن ُع ُمـرِه ِ فيمــا اَفنــا ُه َو َعن
َشــبابِهِ فيمــا اَبــا ُه َو َعــن مالِــهِ مِن
ـن اَ كتَ َســبَ ُه َو فيمــا اَ ن َف َقـ ُه َو َعــن
اَيـ َ
ـل البَيـ ِ
ُحبِّنــا اَهـ َ
ـت؛[ ]۲۸انســان ،در
روز قيامــت ،قــدم از قــدم برنمىدارد،
مگــر آنكــه از چهــار چيــز پرســيده
مىشــود :از عمــرش كــه چگونــه
گذرانــده اســت ،از جوانــىاش كــه
چگونــه ســپرى كــرده ،از ثروتــش
كــه از كجــا بــه دســت آورده و
چگونــه خــرج كــرده اســت و از
دوســتى مــا اهــل بيــت» .خیلــی از
چیزهایــی کــه جوانیمــان را بــا آن
ســپری میکنیــم ،لغــو اســت .خیلــی
از جلســههایمان لغــو اســت ،خیلــی
از حرفایمــان لغــو اســت ،خیلــی از
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دیدنیهایمــان لغــو اســت ،خیلــی
از شــنیدنیهایمان لغــو اســت،
خیلــی از افــکاری کــه در مغزمــان
بــه آنهــا میــدان میدهیــم ،لغــو
اســت و هیــچ بــه دردی نمیخــورد.

امور لغو در زندگی ایمانی جایی
ندارد
ـح ال ْ ُمؤْ مِنُـ َ
ـم
ـون ال َّ ِذيـ َ
« َقــدْ أَ ْف َلـ َ
ـن ُهـ ْ
ـم َخ ِ
اشــ ُع َ
ـن
ون َوال َّ ِذيـ َ
فِــي َص َلتِهِـ ْ
ــم َعــنِ َّ
َ
ــون؛[]۲۹
اللغْــ ِو ُم ْعرِ ُض
ُه ْ
بهراســتى كــه مؤمنــان رســتگار
شــدند .همانــان كــه در نمازشــان
فروتــن هســتند و آنــان كــه از
بيهــوده رويگــردان هســتند» .طبــق
ســوره مؤمنــون دومیــن ویژگــی
انســان مؤمــن بعــد از نمــاز ،اعــراض
از لغــو اســت .چــون لغــو ضمــن
اینکــه عمــر را بــر بــاد میدهــد،
انســان را بــه حــرام مبتــا میکنــد.
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غــرض انســان وقتــی ایــن جملــه
امــام ســجاد (علیهالســام) را میخوانــد
اســتَ ْع ِم ْلنِی ب ِ َمــا تَس َ
ــألُنِی َغــدا ً
« َو ْ
ْ
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َعنْـ ُه» یــک نکتـهاش هــم ایــن اســت
کــه عمــرم روی کارهــای اصلــی
باشــد و روی کارهــای بیهــوده
نباشــم .مــواردی کــه مــورد ســؤال
نیســت ،از دلــش ســؤال دیگــری
راجعبــه عمــر درمیآیــد کــه چــرا
عمــرت را اینطــور تلــف کــردی.
در روایــت اســت کــه در قیامــت
ظرفهایــی هســت :ظرفهــای
خالــی ،ظرفهایــی پــر از نــور،
ظرفهایــی پــر از تعفــن و تاریکــی.
حضــرت فرمودنــد اگــر عملــت
صالــح باشــد ،نــور اســت .وقتــی
درش بــاز میشــود ،بهشــتیها را
خوشــحال میکنــد .آنــی کــه تعفــن
و تاریکــی اســت ،معصیــت اســت
کــه وقتــی درش را بــاز میکننــد،
جهنمیهــا آزرده میشــوند .ظروفــی
هــم هســت کــه وقتــی بــاز میکننــد،
خالــی اســت و باعــث حســرت
میشــود .ســاعاتی اســت کــه تــو
میتوانســتی آنهــا را پــر از نــور
کنــی ،ولــی خالی گذاشــتی .مــواردی
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کــه انســان مشــغول بــه لغــو و کار
بیهــوده و بیفایــده اســت ،موجــب
حســرت در قیامــت میشــود.

در قیامت چه سؤاالتی از ما
میشود؟
مجموعــه وظایــف مقــرر از ســوی
خــدای متعــال در قالــب شــریعت که
بــا تشــریفات ویــژهای در اختیــار مــا
قــرار گرفته اســت .مجموعــه وظایف
و خواســتههای خــدای متعــال از مــا
در دنیــا ،ســؤاالت خــدای متعــال
در آخــرت از مــا اســت .هرچــه را
خــدای متعــال اینجــا از مــا خواســته
و بــدان امــر کــرده ،عینــ ًا همانهــا
در قیامــت ســؤاالت خــدای متعــال از
مــا را تشــکیل میدهــد .از آنچــه بــه
عنــوان امانــت بــه مــا ســپرده شــده
نیــز ســؤال میشــود کــه عبــارت
اســت از :کتــاب ،ســنت ،والیــت.
بــه نظــرم دوســتان بــه رســاله حقــوق
امــام ســجاد (علیهالســام) مراجعــه کننــد.
مجموعــه ســؤاالتی کــه بایــد بــرای
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پاســخگویی بــه آنهــا آمــاده شــویم،
در رســاله حقــوق آمــده اســت .از
جملــه اینکــه دربــاره حــق فرزنــد
فرمــود« :أنَّـ َ
ـك َمسـ ٌ
ـئول َع ّمــا َولَّيتَـ ُه
ب َّ
مِــن ُحســنِ األ َد ِ
والداللَــهِ َعلــى
َربِّــهِ وال َمعونَــةِ لَــ ُه َعلــى طا َعتِــهِ
فيــك وفــي ن َ ِ
َ
فســهِ» .خطــاب بــه
پــدران و مــادران اســت کــه بایــد
دربــاره فرزنــد و کســانی کــه تحــت
والیــت شــما بودنــد ،جــواب دهیــد
کــه آیــا خــوب ادبشــان کردیــد؟
آیــا آنهــا را بــه خــدای متعــال
راهنمایــی کردیــد؟ آیــا بــر طاعــت
خــدای متعــال یاریشــان کردیــد؟
اگــر حســی کــه در ایــن جلســه
داریــم ،برایمــان حفــظ میشــد،
بــا فرشــتهها همنشــین میشــدیم.
حیــف که چنــد دقیقه بیشــتر نیســت،
بیــن مــردم میرویــم و دوبــاره بــه
امــور روزمــره مبتــا میشــویم.
بههرحــال بایــد بــه انســان تذکــر
داده شــود .خــود انســان نیــز بایــد
خــودش را دائــم موعظــه کنــد.
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