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ــى  ــى ِف ــْع َعلَ ــى َو أَْوِس »َو أَْغنِنِ
ِرْزِقــك، َو َل تَْفتِنِّــى بِالنََّظــِر، َو 
نِــى َو َل تَبْتَلِینِّــى بِالْکبْــِر، َو  أَِعزَّ
َعبِّْدنِــى لـَـك َو َل ُتْفِســْد ِعبَاَدتِــى 
ــى  ــاِس َعلَ ــِر لِلنَّ ــِب، َو أَْج بِالُْعْج
 ، یــِدی الَْخیــَر َو َل تَْمَحْقــُه بِالَْمــِنّ
َو َهــْب لِــى َمَعالِــى اْلَْخــَاِق، 
الَْفْخــِر«. ِمــَن  اْعِصْمنِــى  َو 

مروری کوتاه بر مطالب گذشته

کســی کــه به ســوی منــازل ســعادت 
حرکــت  جــاودان  بهجــت  و  ابــدی 
را  انســانیت  قله هــای  و  می کنــد 
هدف گیــری کــرده کــه در صــدر دعــای 
ــه  ــام )علیه الســام( آن قل ــکارم االخــاق ام م
ــی  ــج ویژگ ــد پن ــد، بای ــیم کرده ان را  ترس
ــا  ــد. منته ــم کن ــودش فراه ــرای خ را ب
ــب  ــج مطل ــن پن ــک از ای ــار هــر ی در کن
ــعادت و  ــیر س ــردی در مس ــی و راهب عال
خوشــبختی، پنــج آفــت هــم آنهــا را 

ــن  ــدام از ای ــر ک ــذا ه ــد. ل ــد می کن تهدی
کمــاالت و ویژگی هــای برجســته را کــه 
از خــدای متعــال می خواهــد، بایــد توجــه 
ــت و  ــه آف ــا ب ــه مبت ــد ک ــته باش داش
آســیبش نشــود؛ چــون آن آفــت و آســیب 
عمــًا آن فضیلــت را از دســترس انســان 
ــقوط  ــث س ــی باع ــد و حت ــارج می کن خ
ــن  ــود. بنابرای ــم می ش ــالک ه ــتر س بیش
ــی  ــی و آفت شناس ــان آسیب شناس هم زم
هــم اهمیــت دارد. انســان با این شــناخت 
ــق  ــت و توفی ــدد عنای ــه م ــه ب همچنان ک
الهــی آن فضیلــت را برای خــودش فراهم 
ــه مــدد و توفیــق الهــی از آن  می کنــد، ب
آفــت هــم خــودش را در امــان نگــه دارد 
ــد. ــص باش ــل و خال ــض، کام ــا آن فی ت

ــارت اســت  امــا آن پنــج مســئله، اول عب
از برخــورداری از ثــروت و بهره منــدی 
کــه  الهــی  وســیع  رزق  از  مناســب 
نقطــه خطرناکــش مســئله نظــر هســت؛ 
َل  »َو  فرمودنــد:  حضــرت  چنان کــه 
ــر  ــه نظ ــرای کلم ــِر«. ب ــى بِالنََّظ تَْفتِنِّ
دو احتمــال مطــرح کردیــم؛ یکــی اینکــه 
انســان طــوری زندگــی کنــد کــه گرفتــار 
فتنــه و نــگاه حســودان و بدخواهــان 
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کــه  بــود  ایــن  دوم  معنــای  نشــود. 
انســان چشــمش دنبــال دارایی هــای 
دیگــران نباشــد. هــر دو خطرنــاک اســت؛ 
نَّ  مخصوصــًا دومــی کــه آیــه »َوَل تَُمــدَّ
َعیْنَیـْـَك إِلـَـى َمــا َمتَّْعنَا بـِـِه؛1 و هرگز 
ــادي  ــاي م ــه نعمت ه ــود را ب ــم خ چش
کــه بــه گروه هایــي از آنهــا داده ایــم، 
میفکــن« بــه همیــن مطلــب اشــاره دارد.

ــازه ای  ــای ت ــتان معن ــی از دوس ــا یک ام
ــه نظــر  ــه ب ــرد ک ــرای نظــر مطــرح ک ب
ــای  ــل ماحظــه اســت. معن ــا هــم قاب م
ــت؛  ــتدراج اس ــت و اس ــه مهل ــوم فتن س
ــم  ــعتی فراه ــان وس ــرای انس ــه ب اینک
ــد  ــان ش ــی اش آس ــی زندگ ــود و وقت ش
و از همــه طــرف بهره هــای مختلــف 
ــود.  ــت  ش ــار غفل ــید، گرفت ــش رس برای
ــش  ــتدراج پی ــب خطــر اس ــن ترتی ــه ای ب
و  گشــایش  انســان  یعنــی  می آیــد؛ 
دلیــل  را  زندگــی اش  در  بهره منــدی 
ــاره  ــال درب ــدای متع ــرام خ ــت و اک عنای
ــار  ــر کســی دچ ــد. اگ ــی  کن خــودش تلق
ــد  ــقوط می کن ــود، س ــی ش ــن خیال چنی
ــی رود.  ــا م ــت از دنی ــن وضعی ــا بدتری و ب

. طه: 131.  1

ــن  ــه نظــر م ــن برداشــت  دوســتمان ب ای
ــه و بررســی هســت. ــل ماحظ ــم قاب ه

َل  َو  نِــى  أَِعزَّ »َو  دوم:  مطلــب  امــا 
تَبْتَلِینِّــى بِالْکبْــِر«. عــزت یکــی از 
حیــات  تأمین کننــده  اصلــی  عناصــر 
طّیبــه اســت. خطــرش هــم عبــارت 
ــه توضیحــش گذشــت. ــر ک اســت از کب

»َو  فرمــود:  ســوم  درخواســت  بــرای 
َعبِّْدنِــى لـَـك َو َل ُتْفِســْد ِعبَاَدتِــى 
بِالُْعْجــِب«. اینجــا مســئله عبــادت 
ــًا  ــان واقع ــت؛ انس ــرح اس ــقانه مط عاش
ــای  ــام جلوه ه ــواع و اقس ــه ان ــبت ب نس
بندگــی، حــس خیلــی خوبــی داشــته 
ــر و روزه  ــاوت و ذک ــاز و ت ــد و نم باش
ــدام  ــر ک ــد. ه ــقانه باش ــش عاش و حج
انســان  بــرای  بهره مندی هــا  ایــن  از 
پیش برنــده اســت. خطــرش چیســت؟ 
خودشــگفتی یــا خودشــیفتگی کــه همــان 
ُعجــب باشــد. عجــب کًا عبادت را فاســد 
ــزی از  ــرد و چی ــن می ب ــد و از بی می کن
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــذارد؛ ع ــی نمی گ آن باق
کاهنــده و ســاقط کننده هــم هســت.

ــاِس  ــِر لِلنَّ ــارم: »َو أَْج ــراز چه ــا ف ام



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــى  ــَر«. البتــه »َعلَ َعلَــى یــِدی الَْخی
ــود؛  ــده ش ــد خوان ــم می توان ــَدی« ه یَ
ــن  ــت م ــه دو دس ــا ب ــن ی ــت م ــه دس ب
ــن. »َو  ــاری ک ــر را ج ــردم خی ــرای م ب
« ولــی خیــری  َل تَْمَحْقــُه بِالَْمــِنّ
بــا  می رســانم،  دیگــران  بــه  کــه 
ــرود. ــن ن ــا از بی ــه آنه ــتن ب ــت گذاش من

شرط چشیدن شهد انسانیت 

را  انســانیت  شــهد  وقتــی  انســان 
ــی  ــای حیوان ــره جاذبه ه ــد، از دای می چش
ــود. از  ــارج می ش ــزی خ ــی و غری و طبیع
ــانیت  ــیرینی انس ــما ش ــه ای ش ــه لحظ چ
ایــن  از  کــه  وقتــی  از  می چشــید؟  را 
ــر  ــن حص ــده و از ای ــرون آم ــس بی حب
خــارج شــده و از ایــن اســارت آزاد شــده 
ــه  ــن منطق ــی از ای ــان وقت ــید. انس باش
بیــرون آمــد و ارتفــاع پیــدا کــرد، از آنجــا 
ــانیت و  ــزه انس ــازه م ــد ت ــروع می کن ش
شــهد انســانیت را بچشــد. تــا اینجــا 
ــم  ــات ه ــود و در حیوان ــت ب ــه حیوانی ک
همیــن غریــزه هســت. در انســان غرایــز 
ــوان  ــان حی ــد؛ هم ــدا می کن ــعه پی توس
ــرفته  ــوان پیش ــک حی ــا ی ــت، منته اس

وارد  زمانــی  چــه  از  توســعه یافته!  و 
منطقــه انســانیت می شــود؟ از وقتــی 
ــد  ــده باش ــارج ش ــه خ ــن منطق ــه از ای ک
ــته  ــک هس ــکند. ی ــته را بش ــن پوس و ای
ــد، در  ــو را در نظــر بگیری ــا زردآل ــا ی خرم
ــت،  ــدن هس ــت ش ــتعداد درخ ــش اس ذات
امــا بــه شــرط اینکــه بشــکند و آن 
ــا  ــر آنج ــود. اگ ــا ش ــتعداد آزاد و ره اس
ــود  ــن می ش ــم دف ــتعداد ه ــد، آن اس بمان
ــتعداد  ــی رود. اس ــن م ــد و از بی و می پوس
انســانیت نیــز در هســته نفســانیت و 
غرایــز و حیوانیــت محاصــره شــده و 
ــود و  ــا نمی ش ــکند، ره ــا را نش ــا اینه ت
ــا  ــت و ت ــش نیس ــود، روی ــا نش ــا ره ت
ــال نیســت. ــاح و کم ــش نباشــد، ف روی

به جــای  کــه  دارد  مفصلــی  بحــث 
خــودش محفــوظ، آنچــه بــه بحــث 
ــت  ــن اس ــت، ای ــوط اس ــا مرب ــب م امش
کــه از وقتــی چشــمت بــه روی دیگــران 
ــران  ــه دیگ ــت ب ــس محب ــد و ح ــاز ش ب
در وجــودت شــعله گرفــت، ایــن مشــعل 
ــل  ــی تمای ــد، از وقت ــن ش ــت روش در دل
ــه احســان و خیررســانی بــه دیگــران و  ب
ــدا  ــو پی ــران در ت ــایی از کار دیگ گره گش
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ــود. ــکوفا می ش ــو ش ــانیت در ت ــد، انس ش

دقــت کنیــد کــه ایــن مــورد بــا کلمــه ی 
ــاس« معرفــی و نشــان گذاری شــده  »ن
ــوان بســیار عامــی اســت. اصــًا  کــه عن
وقتــی  از  اســت.  نکــرده  درجه بنــدی 
شــکل  وجودتــان  در  تمایلــی  چنیــن 
ــما  ــود ش ــن حســی در وج ــت و چنی گرف
ــت و  ــاز اس ــه آغ ــا نقط ــد، آنج ــدا ش پی
ــه  ــد. هرچ ــدرش را بدانی ــی ق ــد خیل بای
و  قوی تــر  تمایــل  و  احســاس  ایــن 
ــانی  ــه خیررس ــل ب ــود، تمای ــر ش جدی ت
ــون  ــود. چ ــت می ش ــران تقوی ــه دیگ ب
انســان بــه کســی کــه دوســت دارد، 
احســان  درصــدد  و  می رســاند  خیــر 
ــرای  ــما ب ــت ش ــد. آن وق ــه او برمی آی ب
رســاندن خیــر بــه دیگــران، وارد منطقــه 
ــدام  ــزی و اق ــوید، برنامه ری ــل می ش عم
اســت  چرخــه  یــک  ایــن  می کنیــد. 
ــد،  ــال ش ــما فع ــود ش ــی در وج ــه وقت ک
شــما طعــم انســانیت را می چشــید و 
ــه  ــما ریخت ــه کام ش ــانیت ب ــهد انس ش
ــانیت  ــه انس ــت ک ــا اس ــود. از آنج می ش
طلــوع می کنــد. خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــه خلــق کــرده  فطــرت انســان را این گون

ــت  ــی اس ــان حقیقت ــرت انس ــت. فط اس
ــرآن  ــه ق ــور ک ــی؛ همان ط ــم اله از عال
الَّتِــي   ِ اللَّ »ِفْطــَرَت  می فرمایــد: 
ــا؛2 ایــن فطرتــي  ــاَس َعلَیَْه َفَطــَر النَّ
اســت کــه خداونــد انســان ها را بــر 
آن آفریــده اســت«. بــه ایــن ترتیــب 
ــعه  ــکفتن و توس ــه ش ــروع ب ــرت ش فط
ــد. ــدا کــردن می کن ــرورش پی ــن و پ یافت

ــتعداد  ــن هســته نشــکند، اس ــا ای ــس ت پ
انســانیت آزاد نمی شــود، و تــا آزاد نشــود، 
تــا  و  نمی شــود.  شــکفته  و  نمی بالــد 
ــد. و  ــاح نمی رس ــه ف ــود، ب ــکفته نش ش
تــا بــه آن فــاح نرســد، میــوه نمی دهــد. 
اینهــا همــه مبتنــی بــر شکســتن هســته 
اســت. ایــن مطلــب عالــی و دقیــق 
را بــه عنــوان یــک گــزاره اساســی و 
بســیار بنیادیــن بــه خاطــر بســپارید.

. روم: 30.  2
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مالك واقعى، خدا است 

بــه  خطــاب  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
مــی دارد:  عرضــه  متعــال  پــروردگار 
لِلنَّــاِس َعلَــى یــِدی  »َو أَْجــِر 
ــن  ــت م ــه دس ــروردگارا ب ــَر«؛ پ الَْخی
خیــر را بــه مــردم جــاری کــن و برســان. 
ــک  ــود دارد. ی ــه وج ــد لطیف ــا چن اینج
ــر«  ــر »اج ــتفاده از تعبی ــه اش اس لطیف
هســت. لطیفــه دومــش »للنــاس« 
»الخیــر«  ســومش  لطیفــه  اســت. 
ــه دارم  ــن توج ــی م ــِر« یعن اســت. »أَْج
ــر، هرچــه کــه هســت، کوچــک  کــه خی
و بــزرگ و کلــی و جزئــی و ظاهــری 
و باطنــی، مــادی و معنــوی، همــه از 
ــرآن  ــه در ق ــت؛ چنان ک ــو اس ــوی ت س
ــْم  ُ َربُُّک ــُم اللَّ ــم: »َذلُِک ــم می خوانی ه
لـَـُه الُْملـْـُك َوالَِّذیــَن تَْدُعــوَن ِمــْن 
ُدونِــِه َمــا یَْملُِکــوَن ِمــْن ِقْطِمیــٍر؛3 
شــما.  پــروردگار  خــدا،  اســت   ایــن 
ــانی را  ــت و کس ــی از آِن او اس فرمانروای
کــه به جــز او می  خوانیــد، مالــک پوســت 
هســته خرمایــی ]هــم[ نیســتند«. قطمیــر 
پوســته هســته خرمــا اســت. غیــر از خــدا، 
هرکــه باشــد، مالــک پوســته هســته 

. آل عمران: 26.  3

خرمایــی هــم نیســتند. دنیــا عالــم اعتبــار 
ــک  ــد مال ــال می کنن ــراد خی ــت و اف اس
ــن  ــک اســت. در ای ــط او مال هســتند. فق
آیــه ملــک دقیــق بــه کار رفتــه و شــامل 
ملــک هــم هســت. اصــًا چیــزی وجــود 
ــت. ــت، از آِن او اس ــه هس ــدارد، هرچ ن

در دعــا نیــز تــو خطــاب بــه خــدای 
خیــر  پــروردگارا،  می گویــی:  متعــال 
را بــه دســت مــن جــاری کــن کــه 
ــمَّ  ــو اســت: »اللَُّه ــه اش به دســت ت هم
َمالِــَك الُْملْــِك ُتْؤتِــي الُْملْــَك 
ــْن  ــِزُع الُْملْــَك ِممَّ َمــْن تََشــاُء َوتَنْ
ــِذلُّ  ــاُء َوُت ــْن تََش ــزُّ َم ــاُء َوُتِع تََش
ــَك  ــُر إِنَّ ــِدَك الَْخیْ ــاُء بِیَ ــْن تََش َم
َعلـَـى ُکلِّ َشــْيٍء َقِدیــٌر؛ خدایــا تویــی 
ــه  ــر آن کــس را ک ــی. ه ــه فرمانفرمای ک
خواهــی فرمانروایــی بخشــی و از هرکــه 
خواهــی فرمانروایــی را بــاز ســتانی و 
و  بخشــی  عــزت  خواهــی  را  هرکــه 
هرکــه را خواهــی خــوار گردانــی. همــه ی 
خوبي هــا بــه دســت تــو اســت و تــو بــر 
هــر چیــز توانایــی«. طبــق قواعــد زبــان 
عربــی وقتــی ایــن چهــار مجمــوع مقــّدم 
ــس  ــد؛ پ ــر می کن ــاده حص ــود، اف می ش
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کلــه  »الخیــر  می شــود:  معنایــش 
بِیَــدك«. اســتثنابردار نیســت، خیــر فقط 
دســت تو اســت و دســت دیگری نیســت. 
دیگــری در عالــم معنــا وجــود نــدارد کــه 
بخواهــد خیــری دســتش باشــد. بــه نحوه 
ــدارد.  ــود ن ــری وج ــًا خی ــتقالی اص اس
ــون  ــت؛ چ ــو اس ــق از آِن ت ــدرت مطل ق
ملــک و ملــک به معنــای مطلــق همــه اش 
از آِن تــو اســت. عــزت مطلــق بــه دســت 
تــو اســت. بنابرایــن ســراغ کســی رفتــم 
کــه همــه ی قــدرت  و فرمانروایــی و 
ســلطنت را از او دارم و از او می خواهــم در 
منطقــه فرمانروایــی اش بــه مــن خافــت 
بدهــد.  خیررســانی  در  نمایندگــی  و 
ــم  ــر« می فهمی ــه ی »اج ــه از کلم البت
نمی خواهیــم؛  مقطعــی  نمایندگــی 
ــار  ــک ب ــه و ی ــک دفع ــًا ی ــه مث نه اینک
ــد؛  ــا داده باش ــه م ــی را ب ــن نمایندگ ای
نمایندگــی دائمــی از تــو می خواهیــم کــه 
دائــم از آن خیــر بجوشــد و ســرازیر شــود.

ایــن یــک مطلــب لطیــف. مطلــب لطیــف 
دوم از »للنــاس« برداشــت می شــود. 
نگفتــه »للمومنیــن« یــا »لارحــام«؛ 
بلکــه گفتــه »للنــاس« کــه وســیع ترین 

ــی  ــای بســیار جذاب ــه و از کلیدواژه ه کلم
ــی  ــم هــم خیل ــرآن کری ــه در ق اســت ک
اســتفاده شــده اســت. تمــام مــردم را 
ــان  ــژاد و زب ــر ن ــد؛ از ه ــش می ده پوش
ــدای  ــه خ ــه ک ــند. هرچ ــی باش و مذهب
ــور  ــرده، روزی خ ــق ک ــان خل ــال انس متع
خــدای متعــال هســتند و ســر ســفره 
حضــرت حــق نشســته اند؛ چــه خودشــان 
بداننــد و چــه نداننــد؛ چــه باخبــر باشــند و 
چــه غافــل؛ چــه ایمــان داشــته باشــند و 
چــه نداشــته باشــند؛ حتــی اگــر بــا خالــق 
خودشــان ســر ســتیز داشــته باشــند، همه 
روزی خــور خــدای متعــال هســتند. پــس 
نکتــه دومــش عمومیــت و تعمیــم اســت.

مؤمن خیر را برای همه 
مى خواهد

اینکــه  دربــاره  مناســب  فرصتــی  در 
نــگاه انســان ســالک کــوی ســعادت 
ــد  ــه بای ــان چگون ــایر مردم ــه س ــدی ب اب
ــا داشــته  ــه آنه باشــد و چــه احساســی ب
ــم  ــری خواه ــات مفصل ت ــد، توضیح باش
داد. بــاب بســیار عجیبــی اســت. کلمــات 
ــرآن  ــی اش کــه در ق ــای خــدا و مبان اولی
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کریــم اســت، خیلــی شــگفت انگیز اســت. 
ــًا  ــترده و عمیق ــراخ و گس ــی ف ــگاه خیل ن
ــت الهــی و جوشــیده از  ــر معرف ــی ب مبتن
ــبت  ــدی، نس ــاب و زالل توحی ــرت ن فط
بــه همــه احســاس خــوب دارد. قلــه 
و اوجــش را در وجــود انســان کامــل 
از حضــرت حــق  می بینیــد. خافــت 
تبــارک و تعالــی وقتــی بــه کمالــش 
می رســد، همــه را پوشــش می دهــد و 
در بــر می گیــرد. بــرای نمونــه وقتــی بــه 
)علی نبیناوآله وعلیه الســام(  عمــران  موســی ابن 
پیــدا  مأموریــت  بــرادرش  هــارون  و 
می کننــد کــه ســراغ فرعــون برونــد، 
می گویــد: »اْذَهبَــا إِلَــى ِفْرَعــْوَن 
إِنَّــُه َطَغــى؛4 بــه ســوی فرعــون برویــد 
کــه او بــه سرکشــی برخاســته«. فرعــون 
ــدی  ــش به ح ــود. طغیان ــرده ب ــان ک طغی
َربُُّکــُم  »أَنَــا  بــود کــه می گفــت: 
اْلَْعلَــى؛5 پــروردگار بزرگ تــر شــما 
ــی و  ــرت موس ــه حض ــاال ک ــم«. ح من
ــد ســراغ  ــدا می کنن ــت پی ــارون مأموری  ه
فرعــون برونــد، خــدای متعــال می گویــد: 
ـُه  »َفُقــوَل لَــُه َقــْوًل لَیِّنًــا لََعلَـّ

. طه: 43.  4

. نازعات: 24.  5

ــا او ســخنی  ــُر أَْو یَْخَشــى؛6 و ب یَتََذکَّ
ــا  ــرد ی ــد پذی ــه پن ــاید ک ــد ش ــرم گویی ن
ــد  ــرف بزنی ــا او ح ــی ب ــا نرم ــد«. ب بترس
ــزء  ــم ج ــد. او ه ــودش بیای ــه خ ــاید ب ش
ــال  ــدای متع ــت و خ ــدا اس ــای خ بنده ه
ــت  ــام حج ــم اتم ــرای او ه ــد ب می خواه
کنــد؛ اگرچــه او برنمی گــردد و دیگــر 
ســاقط  آن قــدر  برگــردد؛  نمی توانــد 
شــده کــه دیگــر نمی توانــد. امــا اول 
دعوتــی کــه بــه او می کنــد، دعــوت 
نــرم باشــد، شــاید او را زنــده کنیــم.

اینجــا بحــث نــاس و مــردم مطــرح 
ــم  ــی داری ــی و مبان ــی روایات ــت، ول اس
کــه دامنــه نــگاه خیرخواهانــه شــما را بــه 
ــعه  ــرده، توس ــق ک ــدا خل ــه خ ــه ک هرچ
ــه  ــز ب ــگاه محبت آمی ــره ن ــد. دای می ده
ــرا و  ــا و صح ــا روده ــت و درخت ه طبیع
ــرده  ــق ک ــه او خل ــاک و هرچ ــا و خ دری
نیســت  بی جهــت  می رســد.  نیــز 
ــاق  ــکارم االخ ــا م ــن دع ــم ای ــه اس ک
دارد. رفعــت  خیلــی  چراکــه  اســت؛ 

. طه: 44.  6
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مؤمن دنبال خیررسانى به 
همه ی مردم است 

ــد کــه واســطه  در اینجــا شــما می خواهی
خیــر شــوید. یــک وقــت می گوییــم 
خدایــا خیــر خــودت را بــه مــردم برســان 
ــاص  ــور خ ــرادی به ط ــرای اف ــی ب و گاه
ــی  ــه فان ــا ب ــه خدای ــم ک ــا می کنی دع
ــت  ــک وق ــا ی ــان. ام ــر را برس ــن خی ای
می گوییــم بــه دســت مــن خیر را برســان؛ 
اینجــا وســاطت و خافــت مطــرح اســت. 
صــورت اولــش هــم خــوب اســت؛ خیلــی 
ــال  ــدای متع ــا خ ــه دع ــت ک ــوب اس خ
ــاران  ــاند، بیم ــردم برس ــه م ــرش را ب خی
را  گرفتاری هایشــان  و  دهــد  شــفا  را 
ــاِس  ــِر لِلنَّ برطــرف کنــد. ولــی »َو أَْج
ــه  ــی ب ــَر«، یعن ــِدی الَْخی ــى ی َعلَ
دســت مــن برســد و مــن واســطه باشــم. 

ــف و الم  ــی، ال ــان عرب ــده زب ــق قاع طب
ــر ســر اســم، همــه مصادیــق آن اســم  ب
را شــامل می شــود. پــس »الخیــر« 
و  خوبی هــا  اقســام  و  انــواع  شــامل 
می شــود  احســان ها  و  نیکی هــا 
خیــر  می گیــرد؛  بــر  در  را  همــه  و 
مــادی، خیــر ظاهــری، خیــر باطنــی، 

خیــر مربــوط بــه زیســت این جهانــی 
اســت.  وســیع  خیلــی  آن جهانــی.  و 

خیــر وســیع ترین کلمــه از نظــر پوشــش 
و  خوبی هــا  اقســام  و  انــواع  و  اســت 
نیکی هــا را پوشــش می دهــد؛ حــد و 
ــادی  ــزرگ، م ــک و ب ــدارد، کوچ ــرز ن م
و معنــوی، همــه را در بــر می گیــرد. 

بــا ایــن تفاســیر »َو أَْجــِر لِلنَّــاِس 
ــن  ــی م ــَر« یعن ــِدی الَْخی ــى ی َعلَ
بــه  خیــر  اقســام  و  انــواع  واســطه 
همــه ی مــردم شــوم. مــن چنیــن نقــش 
ــی  ــم. انســان وقت ــدا کن ــاده ای پی فوق الع
ــودش  ــود، از خ ــه می ش ــن مرحل وارد ای
ــده،  ــارج ش ــش خ ــل بیت ــد و اه و فرزن
و  می کنــد  پیــدا  توســعه  وجــودش 
انســان  می چشــد.  را  انســانیت  طعــم 
اینجــا اســت کــه تــازه گل می کنــد. 
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عواقب سنگین بدخواهى برای 
مؤمن

نقطــه مقابلــش آنجایــی اســت کــه 
و  کنــد  مراجعــه  قلبــش  بــه  انســان 
ــدگان  ــه بن ــبت ب ــن او نس ــد در باط ببین
خــدای متعــال بدخواهــی وجــود دارد. 
ایــن آغــاز ســقوط وحشــتناک اســت 
و مریضــی خیلــی خطرناکــی اســت. 

از ایــن بدتــر آنجایــی اســت کــه انســان 
ــن،  ــر از ای ــد. فرات ــی باش ــواه مؤمن بدخ
اعمــال  را  خــود  بدخواهــی  بخواهــد 
ــازی  ــروی مؤمــن ب ــا آب ــا ب ــد ی هــم بکن
ــد. وارد  ــه بزن ــت او لطم ــه حیثی ــد و ب کن
ــم  ــی ه ــا قدم ــی ی ــی، قلم ــدام زبان اق
شــود. شــک نکنیــد چنیــن کســی از 
دایــره والیــت اهلل خــارج می شــود. در 
روایــات داریــم کــه بــه او می گوینــد 
ــو!  ــرو گمش ــم، ب ــو را نمی خواهی ــر ت دیگ

بــرای  عجیبــی  پیامدهــای  روایــات 
بیــان  مــردم  ســایر  بدخــواِه  انســاِن 
کــه  زمانــی  حــال  بــه  وای  کــرده، 
ــد.  ــان باش ــه مؤمن ــبت ب ــی نس بدخواه
ــرد یکــی از شــیاطین  ــن صــورت ف در ای
بــود.  خواهــد  شــیطان  حــزب  در  و 

هــر  و  خــودم  بــه  بــود  هشــداری 
بگذریــم.  شــنید؛  کــه  کســی 

آفت خیررسانى به دیگران

لِلنَّــاِس َعلَــى یــِدی  »َو أَْجــِر 
بــه دســت مــن  را  الَْخیــَر«. خیــر 
بــرای مــردم جــاری کــن تــا هرجــا 
مــن،  قلــم  مــن،  زبــان  از  هســتم، 
و  علــم  مــن،  آبــروی  مــن،  قــدم 
شــود.  جــاری  خیــر  مــن  معنویــت 

ــن  ــود دارد، ای ــا وج ــه اینج ــری ک خط
اســت کــه انســان وقتــی وارد ایــن مســیر 
ــگاه  ــق ن ــار شــرک شــود. طب شــد، گرفت
توحیــدی انســان هــر خیــری را کــه 
می رســاند، خــودش را فقــط واســطه 
می دانــد. البتــه باالتــرش ایــن اســت 
کــه حتــی آن واســطه را هــم نبینــد. 
امــا در مبــادی مقدماتــی، وقتــی خیــری 
ــق  ــن توفی ــاند، ای ــران می رس ــه دیگ را ب
را از خــدای متعــال می دانــد و اعتقــاد 
دارد خــدای متعــال بــه او منــت گذاشــته 
ــت.  ــانده اس ــر رس ــران خی ــه دیگ ــه ب ک
توجــه دارد کــه او دارد خیــر را بــه دســت 
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مــن جــاری می ســازد. اگــر فکــر خــوب 
اگــر  تــو می رســد؛  ناحیــه  از  اســت، 
ذکــر اســت، از ناحیــه تــو می رســد؛ 
تــو  ناحیــه  از  اســت،  هدایــت  اگــر 
می رســد؛ اگــر مــال اســت، از ناحیــه تــو 
ــوده.  ــن ب ــش م ــت پی ــه امان ــد ک می رس

قــرآن در ایــن زمینــه آیــه بســیار عجیــب 
ــاِل  ــْن َم ــْم ِم ــی دارد: »َوآُتوُه و دقیق
؛7 و از آن مالــی  ي آتَاُکــمْ ـذِ ِ الَـّ اللَّ
کــه خــدا بــه شــما داده اســت، بــه 
ــو  ــش ت ــه پی ــی ک ــد«. آن ــان بدهی ایش
ــًا  ــو اص ــت. ت ــو نیس ــال ت ــت، م هس
خــودت هــم مــال خــودت نیســتی. ایــن 
پیشــرفته اش  نــاب.  توحیــد  می شــود 
جایــی اســت کــه انســان حتــی واســطه 
را هــم نمی بینــد؛ لــذا وقتــی بــا دســتش 
رســاند،  خیــر  و  کــرد  گره گشــایی 
ایــن  چــون  می بوســد؛  را  دســتش 
دســت اینجــا دســت خــدا بــود کــه ایــن 
ــی  ــات دارد وقت ــاند. در روای ــر را رس خی
ــید،  ــت تان را ببوس ــد، دس ــه ای دادی صدق
ــت.  ــدا اس ــت خ ــت، دس ــن دس ــون ای چ

در  خیررســانی  محیــط  در  انســان 
. نور: 33.  7

معــرض آفــت بســیار خطرنــاک دیگــری 
وسوســه های  از  کــه  می گیــرد  قــرار 
شــیطانی اســت. بعــد از مدتــی کــه 
می کنــد،  تدریــس  می رســاند،  خیــر 
تألیــف می کنــد، روشــنگری می کنــد، 
مواســات می کنــد، از پولــش دیگــران 
ــه او  ــردم ب ــی م ــد، وقت ــهیم می کن را س
واکنــش نشــان می دهنــد و در بیشــتر 
مــوارد در برابــر او خضــوع و خشــوع 
ــس  ــه نف ــه منطق ــا ب ــد، واکنش ه می کنن
ــوش  ــر به ه ــود. اگ ــس می ش ــا منعک م
می کنــد.  شــرک  تولیــد  نباشــی، 

پیــدا  خوبــی  حــس  انســان  گاهــی 
ــم کــه  ــا ممنون ــد خدای ــد و می گوی می کن
ــت  ــن حال ــردی. ای ــر ک ــطه خی ــرا واس م
توحیــدی اســت کــه بــرای حفظــش 
بایــد شــکر خــدای متعــال را به جــا 
به جــا  را  شــکرش  نه فقــط  و  آوری، 
آوری، بلکــه وقتــی از تــو تعریــف کردنــد، 
ــی مــن  بترســی و نگــران شــوی و بگوی
چــه کاره هســتم کــه از مــن تمجیــد 
فریــاد  ظاهــرت  و  باطــن  می کنیــد؟ 
بزنــد کــه از مــن تشــکر نکنیــد. نگــران 
شــوی کــه اگــر بــه خــودم بگیــرم، 
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می شــود.  خالــی  دســتم  و  بیچــاره 

ــه  ــت ک ــاب اس ــد ن ــان توحی ــن هم ای
ــد.  ــوزش داده ان ــا آم ــه م ــدا ب ــای خ اولی

نمونه ای از نگاه عالى توحیدی 
در خیررسانى به دیگران

ــِه  ــى ُحبِّ ــاَم َعلَ َع ــوَن الطَّ »َوُیْطِعُم
ــه  ــیًرا؛8 و ب ــا َوأَِس ــِکینًا َویَتِیًم ِمْس
ــم  ــوا و یتی ــدا[ بین ــتی ]خ ــاس[ دوس ]پ
ــام  ــد«. اطع ــوراک می  دادن ــیر را خ و اس
ــه  ــود؛ چراک ــادی نب ــام ع ــت، اطع اهل بی
بــرای  روزه داشــتند و چیــز دیگــری 
خــوردن نداشــتند. یــک وقت شــما اضافه 
خوراکــت را بــه دیگــران می دهــی، یــک 
می خــوری،  خــودت  مقــداری  وقــت 
می دهــی،  دیگــران  بــه  را  بیشــترش 
ــه داری،  ــزی را ک ــر چی ــت ه ــک وق ی
بــرای  چیــزی  دیگــر  و  می دهــی 
خــودت نمی مانــد کــه افطــار کنــی. 

برخــی عبــارت »َعلـَـى ُحبِّــِه« را »على 
ــد و  ــه کرده ان ــام« ترجم ــب الطع ح
ــرص  ــد ق ــن چن ــه ای ــون ب ــد چ گفته ان

. انسان )دهر(: 8.  8

نــان خیلــی نیــاز داشــتند و چیــز دیگــری 
ــی ُحــّب  نداشــتند؛ ولــی دقیق تــرش »َعلَ
ــاری،  ــن ایث ــود چنی ــا وج ــت. ب اهلل« اس
ــِه  ــْم لَِوْج ــا نُْطِعُمُک ــد: »إِنََّم می گوین
َوَل  َجــَزاًء  ِمنُْکــمْ  نُِریــدُ  َل   ِ اللَّ
ــنودی  ــرای خش ــط ب ــا فق ــُکوًرا؛9 م ُش
از  خداونــد شــما را اطعــام می کنیــم، 
شــما نــه پاداشــی می خواهیــم، و نــه 
سپاســی«. مــا هیــچ خواســته ای مبنــی بر 
تقدیــر و تشــکر شــما نداریــم؛ نه پاداشــی 
ــت  ــن بی ــکری. ای ــه تش ــم و ن می خواهی
ــی و محــل رشــد حســن و  ــه و عل فاطم
ــت.  ــام اهلل علیهم اجمعین( اس ــب )س ــین و زین حس
ــود.  ِ« ب ــِه اللَّ اگــر کاری کردیــم، »لَِوْج

ـا نََخــاُف ِمــْن َربِّنَــا یَْوًمــا  »إِنَـّ
از  مــا  َقْمَطِریــًرا؛10  َعبُوًســا 
پروردگارمــان در روزی کــه دژم و دشــوار 
اســت، می ترســیم «. اگــر کســی ایــن آیــه 
ــه  ــرت چ ــم آخ ــد عال ــد، می فهم را بفهم
عالــم ســخت و ســنگینی اســت. علــی و 
فاطمــه و حســن و حســین )ســام اهلل علیهم اجمعین( 
ــان در روزی  ــا از پروردگارم ــد م می گوین
ــوس  ــیده و عب ــم کش ــره دره ــه چه ک

. همان: 9.  9

. همان: 10.  10
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ــزی  ــما چی ــا از ش ــیم. م ــت، می ترس اس
خودمــان  بــرای  مــا  نمی خواهیــم، 
می کنیــم؛  ســرمایه گذاری  آنجاهــا 
لــذا از شــما اصــًا توقعــی نداریــم. 

فرایند تبدیل نیت به منت 

ــض  ــص و مح ــاب و خال ــد ن ــن توحی ای
ــه  ــن اســت ک ــش ای ــه مقابل اســت. نقط
برخــی می گوینــد شــما مــا را نجــات 
ــاره و  ــن بیچ ــودی، م ــو نب ــر ت دادی؛ اگ
ــن  ــو ای ــر ت ــودم. اگ ــده ب ــت ش ورشکس
ــا  ــودی، آق ــانده ب ــن نرس ــه م ــول را ب پ
آبــروی مــن از بیــن رفتــه بــود. اوایلــش 
ــا  ــدهلل خدای ــد الحم ــت بگوی ــن اس ممک
ــانیت  ــم نفس ــد کم ک ــی بع ــکرت، ول ش
فعــال می شــود و شــخص بــه خــود 
ــو  ــد، ت ــه ش ــه ارائ ــی ک ــد: علم می گوی
ــو  ــید، ت ــه رس ــری ک ــردی ؛ خی ــه ک ارائ
ــت  ــه دس ــایی ب ــن گره گش ــاندی. ای رس
تــو انجــام شــد . شــیطان شــروع می کنــد 
ایــن صداهــا را پــژواک دادن و ایــن صــدا 
ــد.  ــد می کن ــا بلن ــس م ــه نف را در منطق
اول نجوایــی در گــوش و آهســته اســت، 
ــا  ــد ت ــر می کن ــد و بلندت ــد صــدا را بلن بع

آنجــا کــه بــه تعبیــر مــا اِکــو می دهــد و 
صــدا را در فضــای نفســانیت مــا منعکــس 
می ســازد تــا برســد بــه جایــی کــه بگویم 
ایــن مــن بــودم که ایــن کارهــا را کــردم. 
نتیجــه اش ایــن می شــود کــه اول خودش 
را می بینــد و بــر اثــر چنیــن نگاهــی، بــه 
شــخصی کــه کمکــش کــرده، طــور 
خاصــی نــگاه می کنــد کــه همــان منــت 
ــی دارد،  ــه باطن گذاشــتن اســت. اول جنب
ــد.  ــدا می کن ــه ظاهــری هــم پی بعــد جنب

بازگو کردن کار خیر نیز منت 
گذاشتن است

ــام جــواد )علیه الســام( آمــد  ــزد ام شــخصی ن
ــول اهلل،  ــن رس ــا اب ــت: ی ــه داش و عرض
ــواده رســیدگی  ــد خان ــه چن مــن امــروز ب
ــا  ــا أَیَُّه ــد: »یَ ــردم. حضــرت فرمودن ک
ــوا َل ُتبِْطلُــوا َصَدَقاتُِکْم  الَِّذیــَن آَمنُ
َواْلََذی؛11 ای کســانی کــه  بِالَْمــنِّ 
ایمــان آورده ایــد، صدقه هــای خــود را 
ــد«. طــرف  ــت و آزار، باطــل مکنی ــا مّن ب
ــن  ــا اب ــت: ی ــرد و گف ــب ک ــی تعج خیل
نگذاشــتم.  منتــی  مــن  اهلل،  رســول 

. بقره: 264.  11
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حضــرت فرمودنــد: همین کــه پیــش مــن 
گفتــی کــه خیــر رســاندم، باطنــش منــت 
ــی؟  ــن می گوی ــه م ــه ب ــرای چ ــت. ب اس

اگــر خیــری رســاندی، بیــن خــودت 
ــر  ــوری خی ــد. ط ــال بمان ــدای متع و خ
ــوند.  ــه نش ــران متوج ــه دیگ ــان ک برس
اینجــا ممکــن اســت ســؤالی بــه ذهنتــان 
بیایــد کــه پــس چــرا می گوینــد کار خیــر 
را برجسته ســازی کنیــد، تبلیــغ کنیــد، 
ــر  ــم باخب ــران ه ــا دیگ ــد ت ــر کنی منتش
ــم  ــرآن کری ــه در ق ــی ک ــند؟ عانیت باش
هســت، یعنــی انســان آشــکار خیرهایــی 
را برســاند کــه دیگــران هــم مطلــع 
ــا دیگــران هــم تشــویق شــوند.  شــوند ت
ــد.  ــی اخــاص می خواه ــورد خیل ــن م ای
باطــن بســیار قــوی می خواهــد  کــه 
ــی  شــما خیررســانی آشــکاری بکنــی، ول
ــت  ــه نشــود و من ــار وسوس نفســت گرفت
نگــذارد. یکــی از ســازمان ها تمــام اقــام 
ــود  ــر زده ب ــی را ُمه ــته های کمک و بس
ــم کمــک  ــا داری ــد کــه م ــا همــه بدانن ت
ــم  ــه ه ــی روی کارت هدی ــم. حت می کنی
نــام مؤسســه خــود را نوشــته بودنــد! 
ــن  ــام جــواد )علیه الســام( ای ــق منطــق ام طب

کار منــت و اذیــت اســت. طــوری کمــک 
کنیــد کــه طــرف خــودش هــم نفهمــد از 
ــد  ــم فهمی ــر ه ــت. اگ ــیده اس ــا رس کج
از طــرف تــو اســت، احتیــاط داشــته 
ــد.  ــو ندان ــون ت ــا خــودش را مدی ــاش ت ب
دارنــد،  شــخصیت  خیلــی  بعضی هــا 
ــود.  ــت ش ــد صیان ــب بای ــت مخاط کرام

در فــراز »َو أَْجــِر لِلنَّــاِس َعلَــى 
 ،» یــِدی الَْخیــَر َو َل تَْمَحْقــُه بِالَْمِنّ
کلمــه ی محــق آمــده کــه به معنــای 
نابــود شــدن اســت و در قــرآن هــم آمــده 
ــي  ــا َوُیْربِ بَ ُ الرِّ ــُق اللَّ ــت: »یَْمَح اس
ــد،  ــا می کاه ــدا از رب ــاِت؛12 خ َدَق الصَّ
خــدای  می  افزایــد«.  صدقــات  بــر  و 
متعــال اصــًا ربــا را نابــود می کنــد. 

ــود.  ــد می ش ــال متول ــت ه ــاه از حال م
ــدن  ــزرگ ش ــه ب ــد ب ــروع می کن ــد ش بع
ــروع  ــد ش ــد. بع ــال می رس ــه کم ــا ب ت
این قــدر  شــدن؛  الغــر  بــه  می کنــد 
دیــده  دیگــر  کــه  می شــود  الغــر 
ــده  ــاه کًا دی ــه م ــی ک ــود. وقت نمی ش
محــاق  بــه  می گوینــد  نمی شــود، 
رفــت. تمــام خیــرات بــا منــت گذاشــتن، 

. همان: 276.   12
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ــود.  ــود می ش ــی رود و ناب ــاق م ــه مح ب

روایاتى جالب در باب 
خیررسانى

امــام صــادق )علیه الســام( فرمــود: »لَــو 
ــَن  ــى ثَمانی ــروُف َعل ــَری الَمع َج
ــن  ــِه، ِم ــم فی ــروا ُکلُُّه ــا َلُِج َکّف
ــن  ــُه ِم ــَص صاِحبُ ــِر أن ُینَق َغی
و  احســان  اگــر  َشــیئا؛13  أجــِرِه 
ــه ی  ــردد، هم ــت بگ ــتاد دس ــک هش کم
ــد،  ــاداش می یابن ــبب آن پ ــه س ــا ب آنه
چیــزی  صاحبــش  اجــر  از  بی آنکــه 
نشــان  روایــت  ایــن  شــود«.  کــم 
در  شــدن،  واســطه  کــه  می دهــد 
ــت.  ــوب اس ــدر مطل ــی چق ــتگاه اله دس

حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( 
نیــز فرمودنــد: »اْفَعلُــوا الَْخیْــَر َو 
َل تَْحِقــُروا ِمنْــُه َشــیْئاً، َفــِإنَّ 
َصِغیــَرُه َکبِیــٌر َو َقلِیلَــُه َکثِیــٌر؛14 کار 
ــزی از آن  ــد و چی ــای آری ــک را به ج نی
ــزرگ  ــرد آن ب ــه خ ــمارید ک ــرد مش را خ
بســیار«.  آن  انــدک  و  اســت  مقــدار 

. کلینی، الکافي، ج4، ص18.  13

. نهج الباغه، حکمت 422.  14

برآمــد،  دســت تان  از  هرچــه  خیــر 
نگیریــد.  دســت کم  و  دهیــد  انجــام 

ــد: »کاَن  ــام( فرمودن ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــٍر  ــَت بَخی ــوُل: إذا َهَمْم ــي یَق أب
مــا  تَــْدري  ل  ـَك  فإنَـّ فبــاِدْر، 
یَْحــُدُث؛15 پــدرم می فرمــود: چــون 
آهنــگ کار خوبــی کــردی، در انجــام 
آن شــتاب کــن؛ زیــرا نمی دانــی کــه 
ــی  ــم گرفت ــد«. تصمی ــش می آی ــه پی چ
ــام  ــریع انج ــی، س ــام ده ــری را انج خی
بــده و ایــن پــا و آن پــا و امــروز و فــردا 
ــد  ــش می آی ــواردی پی ــی م ــن. گاه نک
و  انســان کًا محــروم می شــود  کــه 
ــس  ــورد. پ ــرتش را بخ ــد حس ــداً بای بع
ــریع  ــت، س ــر نی ــاوه ب ــر، ع در کار خی
دارد. موضوعیــت  هــم  دادن  انجــام 

امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن 
ــا  ــه ی م ــاره ی هم ــی را درب ــای عال دع
ــود  ــال وج ــدای متع ــد. خ ــتجاب کن مس
نازنیــن شــما را منشــأ خیــر، مبــدأ خیــر و 
مخــزن خیــر قــرار بدهــد. خــدای متعــال 
ــانی  ــرای خیررس ــان را ب ــود نازنین ت وج
ــر  ــر عم ــا آخ ــد و ت ــرار بده ــص ق خال

. کلینی، الکافي، ج2، ص142.  15
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وجودتــان بــرای بنــدگان خــدا پــر از 
خیــر باشــد. خــدای متعــال وجــود نازنیــن 
ــه  ــانی ب ــرخواهی و شررس ــما را از ش ش
ــه  ــدا را ب ــد. خ ــظ کن ــز حف ــش نی بندگان
حــق محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( قســم 
می دهیــم بــرکات مــادی و معنــوی اش را 
بــر همــه ی بندگانــش نــازل کنــد و مــا را 
در برکاتــش واســطه و ســهیم قــرار دهــد.
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