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فهرست

مروری کوتاه بر مطالب گذشته
شرط چشیدن شهد انسانیت
مالك واقعى ،خدا است
مؤمن خیر را برای همه میخواهد
مؤمن دنبال خیررسانی به همهی مردم است
عواقب سنگین بدخواهی برای مؤمن
آفت خیررسانی به دیگران
نمونهای از نگاه عالی توحیدی در خیررسانی به دیگران

فرایند تبدیل نیت به منت
بازگو کردن کار خیر نیز منت گذاشتن است
روایاتی جالب در باب خیررسانی

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــع َعلَــی فِــی
« َو أ َ ْغنِنِــی َو أ َ ْوسِ ْ
ِر ْزقِــکَ ،و َل تَ ْفتِنِّــی بِال َّن َظــ ِرَ ،و
أ َ ِع َّزن ِــی َو َل تَبْتَل ِینِّــی بِالْکبْــ ِرَ ،و
َعبِّ ْدنِــی لَــک َو َل ُت ْف ِ
ـد ِعبَا َدتِــی
سـ ْ
ــاس َعلَــی
ــبَ ،و أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
بِال ْ ُع ْج ِ
ِ
ـن،
ـر َو َل تَ ْم َح ْقـ ُه بِال ْ َمـ ِّ
یــدِ ی ال ْ َخیـ َ
َــب ل ِــی َم َعال ِــی ْالَ ْخ َ
ــا ِق،
َو ه ْ
َو ا ْع ِ
ِــن ال ْ َف ْخــ ِر».
ص ْمنِــی م َ

مروری کوتاه بر مطالب گذشته
کســی کــه بهســوی منــازل ســعادت
ابــدی و بهجــت جــاودان حرکــت
میکنــد و قلههــای انســانیت را
هدفگیــری کــرده کــه در صــدر دعــای
مــکارم االخــاق امــام (علیهالســام) آن قلــه
را ترســیم کردهانــد ،بایــد پنــج ویژگــی
را بــرای خــودش فراهــم کنــد .منتهــا
در کنــار هــر یــک از ایــن پنــج مطلــب
عالــی و راهبــردی در مســیر ســعادت و
خوشــبختی ،پنــج آفــت هــم آنهــا را
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تهدیــد میکنــد .لــذا هــر کــدام از ایــن
کمــاالت و ویژگیهــای برجســته را کــه
از خــدای متعــال میخواهــد ،بایــد توجــه
داشــته باشــد کــه مبتــا بــه آفــت و
آســیبش نشــود؛ چــون آن آفــت و آســیب
عمـ ً
ا آن فضیلــت را از دســترس انســان
خــارج میکنــد و حتــی باعــث ســقوط
بیشــتر ســالک هــم میشــود .بنابرایــن
همزمــان آسیبشناســی و آفتشناســی
هــم اهمیــت دارد .انســان با این شــناخت
همچنانکــه بــه مــدد عنایــت و توفیــق
الهــی آن فضیلــت را برای خــودش فراهم
میکنــد ،بــه مــدد و توفیــق الهــی از آن
آفــت هــم خــودش را در امــان نگــه دارد
تــا آن فیــض ،کامــل و خالــص باشــد.
امــا آن پنــج مســئله ،اول عبــارت اســت
از برخــورداری از ثــروت و بهرهمنــدی
مناســب از رزق وســیع الهــی کــه
نقطــه خطرناکــش مســئله نظــر هســت؛
چنانکــه حضــرت فرمودنــدَ « :و َل
تَ ْفتِنِّــی بِال َّن َظــ ِر» .بــرای کلمــه نظــر
دو احتمــال مطــرح کردیــم؛ یکــی اینکــه
انســان طــوری زندگــی کنــد کــه گرفتــار
فتنــه و نــگاه حســودان و بدخواهــان
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نشــود .معنــای دوم ایــن بــود کــه
انســان چشــمش دنبــال داراییهــای
دیگــران نباشــد .هــر دو خطرنــاک اســت؛
مخصوصـ ًا دومــی کــه آیــه « َو َل تَ ُمــدَّ َّن
َعيْنَيْـ َ
ـك إِلَــى َمــا َم َّت ْعنَا ب ِـهِ؛ 1و هرگز
چشــم خــود را بــه نعمتهــاي مــادي
كــه بــه گروههایــي از آنهــا دادهايــم،
ميفكــن» بــه همیــن مطلــب اشــاره دارد.
امــا یکــی از دوســتان معنــای تــازهای
بــرای نظــر مطــرح کــرد کــه بــه نظــر
مــا هــم قابــل مالحظــه اســت .معنــای
ســوم فتنــه مهلــت و اســتدراج اســت؛
اینکــه بــرای انســان وســعتی فراهــم
شــود و وقتــی زندگــیاش آســان شــد
و از همــه طــرف بهرههــای مختلــف
برایــش رســید ،گرفتــار غفلــتشــود.
بــه ایــن ترتیــب خطــر اســتدراج پیــش
میآیــد؛ یعنــی انســان گشــایش و
بهرهمنــدی در زندگــیاش را دلیــل
عنایــت و اکــرام خــدای متعــال دربــاره
خــودش تلقــیکنــد .اگــر کســی دچــار
چنیــن خیالــی شــود ،ســقوط میکنــد
و بــا بدتریــن وضعیــت از دنیــا مــیرود.
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ت دوســتمان بــه نظــر مــن
ایــن برداش ـ 
هــم قابــل مالحظــه و بررســی هســت.
امــا مطلــب دومَ « :و أ َ ِع َّزن ِــی َو َل
تَبْتَل ِینِّــی بِالْکبْــ ِر» .عــزت یکــی از
عناصــر اصلــی تأمینکننــده حیــات
طیبــه اســت .خطــرش هــم عبــارت
ّ
اســت از کبــر کــه توضیحــش گذشــت.
بــرای درخواســت ســوم فرمــودَ « :و
َعبِّ ْدنِــی لَــک َو َل ُت ْف ِ
ـد ِعبَا َدتِــی
سـ ْ
ــب» .اینجــا مســئله عبــادت
بِال ْ ُع ْج ِ
عاشــقانه مطــرح اســت؛ انســان واقعــ ًا
نســبت بــه انــواع و اقســام جلوههــای
بندگــی ،حــس خیلــی خوبــی داشــته
باشــد و نمــاز و تــاوت و ذکــر و روزه
و حجــش عاشــقانه باشــد .هــر کــدام
از ایــن بهرهمندیهــا بــرای انســان
پیشبرنــده اســت .خطــرش چیســت؟
خودشــگفتی یــا خودشــیفتگی کــه همــان
ُعجــب باشــد .عجــب ک ً
ال عبادت را فاســد
میکنــد و از بیــن میبــرد و چیــزی از
آن باقــی نمیگــذارد؛ عــاوه بــر اینکــه
کاهنــده و ســاقطکننده هــم هســت.
ــاس
امــا فــراز چهــارمَ « :و أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
ِ
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ـر» .البتــه « َعلَــی
َعلَــی یــدِ ی ال ْ َخیـ َ
ــدی» هــم میتوانــد خوانــده شــود؛
یَ َ
بــه دســت مــن یــا بــه دو دســت مــن
بــرای مــردم خیــر را جــاری کــنَ « .و
ــن» ولــی خیــری
َل تَ ْم َح ْقــ ُه بِال ْ َم ِّ
کــه بــه دیگــران میرســانم ،بــا
منــت گذاشــتن بــه آنهــا از بیــن نــرود.

شرط چشیدن شهد انسانیت

4

انســان وقتــی شــهد انســانیت را
میچشــد ،از دایــره جاذبههــای حیوانــی
و طبیعــی و غریــزی خــارج میشــود .از
چــه لحظــهای شــما شــیرینی انســانیت
را میچشــید؟ از وقتــی کــه از ایــن
حبــس بیــرون آمــده و از ایــن حصــر
خــارج شــده و از ایــن اســارت آزاد شــده
باشــید .انســان وقتــی از ایــن منطقــه
بیــرون آمــد و ارتفــاع پیــدا کــرد ،از آنجــا
شــروع میکنــد تــازه مــزه انســانیت و
شــهد انســانیت را بچشــد .تــا اینجــا
کــه حیوانیــت بــود و در حیوانــات هــم
همیــن غریــزه هســت .در انســان غرایــز
توســعه پیــدا میکنــد؛ همــان حیــوان
اســت ،منتهــا یــک حیــوان پیشــرفته
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و توســعهیافته! از چــه زمانــی وارد
منطقــه انســانیت میشــود؟ از وقتــی
کــه از ایــن منطقــه خــارج شــده باشــد
و ایــن پوســته را بشــکند .یــک هســته
خرمــا یــا زردآلــو را در نظــر بگیریــد ،در
ذاتــش اســتعداد درخــت شــدن هســت،
امــا بــه شــرط اینکــه بشــکند و آن
اســتعداد آزاد و رهــا شــود .اگــر آنجــا
بمانــد ،آن اســتعداد هــم دفــن میشــود
و میپوســد و از بیــن مــیرود .اســتعداد
انســانیت نیــز در هســته نفســانیت و
غرایــز و حیوانیــت محاصــره شــده و
تــا اینهــا را نشــکند ،رهــا نمیشــود و
تــا رهــا نشــود ،رویــش نیســت و تــا
رویــش نباشــد ،فــاح و کمــال نیســت.
بحــث مفصلــی دارد کــه بهجــای
خــودش محفــوظ ،آنچــه بــه بحــث
امشــب مــا مربــوط اســت ،ایــن اســت
کــه از وقتــی چشــمت بــه روی دیگــران
بــاز شــد و حــس محبــت بــه دیگــران
در وجــودت شــعله گرفــت ،ایــن مشــعل
در دلــت روشــن شــد ،از وقتــی تمایــل
بــه احســان و خیررســانی بــه دیگــران و
گرهگشــایی از کار دیگــران در تــو پیــدا
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شــد ،انســانیت در تــو شــکوفا میشــود.
دقــت کنیــد کــه ایــن مــورد بــا کلمـهی
«نــاس» معرفــی و نشــانگذاری شــده
کــه عنــوان بســیار عامــی اســت .اص ـ ً
ا
درجهبنــدی نکــرده اســت .از وقتــی
چنیــن تمایلــی در وجودتــان شــکل
گرفــت و چنیــن حســی در وجــود شــما
پیــدا شــد ،آنجــا نقطــه آغــاز اســت و
بایــد خیلــی قــدرش را بدانیــد .هرچــه
ایــن احســاس و تمایــل قویتــر و
جدیتــر شــود ،تمایــل بــه خیررســانی
بــه دیگــران تقویــت میشــود .چــون
انســان بــه کســی کــه دوســت دارد،
خیــر میرســاند و درصــدد احســان
بــه او برمیآیــد .آن وقــت شــما بــرای
رســاندن خیــر بــه دیگــران ،وارد منطقــه
عمــل میشــوید ،برنامهریــزی و اقــدام
میکنیــد .ایــن یــک چرخــه اســت
کــه وقتــی در وجــود شــما فعــال شــد،
شــما طعــم انســانیت را میچشــید و
شــهد انســانیت بــه کام شــما ریختــه
میشــود .از آنجــا اســت کــه انســانیت
طلــوع میکنــد .خداونــد تبــارک و تعالــی
فطــرت انســان را اینگونــه خلــق کــرده
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اســت .فطــرت انســان حقیقتــی اســت
از عالــم الهــی؛ همانطــور کــه قــرآن
ت َّ
اللِ الَّتِــي
ــر َ
میفرمایــد« :ف ِْط َ
ـاس َعلَيْ َهــا؛ 2ايــن فطرتــي
ـر ال َّنـ َ
َف َطـ َ
اســت كــه خداونــد انســانها را بــر
آن آفريــده اســت» .بــه ایــن ترتیــب
فطــرت شــروع بــه شــکفتن و توســعه
یافتــن و پــرورش پیــدا کــردن میکنــد.
پــس تــا ایــن هســته نشــکند ،اســتعداد
انســانیت آزاد نمیشــود ،و تــا آزاد نشــود،
نمیبالــد و شــکفته نمیشــود .و تــا
شــکفته نشــود ،بــه فــاح نمیرســد .و
تــا بــه آن فــاح نرســد ،میــوه نمیدهــد.
اینهــا همــه مبتنــی بــر شکســتن هســته
اســت .ایــن مطلــب عالــی و دقیــق
را بــه عنــوان یــک گــزاره اساســی و
بســیار بنیادیــن بــه خاطــر بســپارید.
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مالك واقعى ،خدا است
امــام ســجاد (علیهالســام) خطــاب بــه
پــروردگار متعــال عرضــه مــیدارد:
ــاس َعلَــی یــدِ ی
« َو أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
ِ
یــر»؛ پــروردگارا بــه دســت مــن
ال ْ َخ َ
خیــر را بــه مــردم جــاری کــن و برســان.
اینجــا چنــد لطیفــه وجــود دارد .یــک
لطیفــهاش اســتفاده از تعبیــر «اجــر»
هســت .لطیفــه دومــش «للنــاس»
اســت .لطیفــه ســومش «الخیــر»
اســت« .أ َ ْجــ ِر» یعنــی مــن توجــه دارم
کــه خیــر ،هرچــه کــه هســت ،کوچــک
و بــزرگ و کلــی و جزئــی و ظاهــری
و باطنــی ،مــادی و معنــوی ،همــه از
ســوی تــو اســت؛ چنانکــه در قــرآن
ـم َّ ُ
ـم
هــم میخوانیــمَ « :ذل ُِكـ ُ
الل َربُّ ُكـ ْ
ل َـ ُه ال ْ ُملْـ ُ
ـن
ـون ِمـ ْ
ـن ت َْد ُعـ َ
ـك َوالَّذِ يـ َ
3
ـن ق ِْطمِي ـ ٍر؛
ـون ِمـ ْ
ُدون ِـ ِه َمــا يَ ْمل ُِكـ َ
ت خــدا ،پــروردگار شــما.
ايــن اســ 
آن او اســت و كســانى را
فرمانروايــى از ِ
كــه بهجــز او مىخوانيــد ،مالــك پوســت
هســته خرمايــى [هــم] نيســتند» .قطمیــر
پوســته هســته خرمــا اســت .غیــر از خــدا،
هرکــه باشــد ،مالــک پوســته هســته
6
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خرمایــی هــم نیســتند .دنیــا عالــم اعتبــار
اســت و افــراد خیــال میکننــد مالــک
هســتند .فقــط او مالــک اســت .در ایــن
آیــه ملــک دقیــق ب ـهکار رفتــه و شــامل
ملــک هــم هســت .اصـ ً
ا چیــزی وجــود
آن او اســت.
نــدارد ،هرچــه هســت ،از ِ
در دعــا نیــز تــو خطــاب بــه خــدای
متعــال میگویــی :پــروردگارا ،خیــر
را بــه دســت مــن جــاری کــن کــه
ـم
همــهاش بهدســت تــو اســت« :اللَّ ُهـ َّ
ــك ُت ْؤتِــي ال ْ ُمل ْ َ
َمال َ
ِــك ال ْ ُمل ْ ِ
ــك
َشــا ُء َوتَنْ ـ ِز ُع ال ْ ُملْـ َ
ـن ت َ
ـن
ـك ِم َّمـ ْ
َمـ ْ
ـن ت َ
ت َ
َشــا ُء َو ُتــذِ ُّل
َشــا ُء َو ُتعِــ ُّز َمـ ْ
ك ال ْ َخيْــ ُر إِنَّـ َ
َشــا ُء بِيَــدِ َ
ـن ت َ
ـك
َمـ ْ
ـي ٍء َقدِ يـ ٌر؛ خدايــا تويــى
َعلَــى ُك ِّل َشـ ْ
كــه فرمانفرمايــى .هــر آن كــس را كــه
خواهــى فرمانروايــى بخشــى و از هركــه
خواهــى فرمانروايــى را بــاز ســتانى و
هركــه را خواهــى عــزت بخشــى و
هركــه را خواهــى خــوار گردانــى .همـهی
خوبيهــا بــه دســت تــو اســت و تــو بــر
هــر چيــز توانايــى» .طبــق قواعــد زبــان
عربــی وقتــی ایــن چهــار مجمــوع مقـ ّدم
میشــود ،افــاده حصــر میکنــد؛ پــس
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معنایــش میشــود« :الخیــر کلــه
بِیَــدک» .اســتثنابردار نیســت ،خیــر فقط
دســت تو اســت و دســت دیگری نیســت.
دیگــری در عالــم معنــا وجــود نــدارد کــه
بخواهــد خیــری دســتش باشــد .بــه نحوه
اســتقاللی اصــ ً
ا خیــری وجــود نــدارد.
آن تــو اســت؛ چــون
قــدرت مطلــق از ِ
ملــک و ملــک بهمعنــای مطلــق همـهاش
آن تــو اســت .عــزت مطلــق بــه دســت
از ِ
تــو اســت .بنابرایــن ســراغ کســی رفتــم
ت و فرمانروایــی و
کــه همــهی قــدر 
ســلطنت را از او دارم و از او میخواهــم در
منطقــه فرمانروایـیاش بــه مــن خالفــت
و نمایندگــی در خیررســانی بدهــد.
البتــه از کلمــهی «اجــر» میفهمیــم
نمایندگــی مقطعــی نمیخواهیــم؛
نهاینکــه مثــ ً
ا یــک دفعــه و یــک بــار
ایــن نمایندگــی را بــه مــا داده باشــد؛
نمایندگــی دائمــی از تــو میخواهیــم کــه
دائــم از آن خیــر بجوشــد و ســرازیر شــود.
ایــن یــک مطلــب لطیــف .مطلــب لطیــف
دوم از «للنــاس» برداشــت میشــود.
نگفتــه «للمومنیــن» يــا «لالرحــام»؛
بلکــه گفتــه «للنــاس» کــه وســیعترین
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کلمــه و از کلیدواژههــای بســیار جذابــی
اســت کــه در قــرآن کریــم هــم خیلــی
اســتفاده شــده اســت .تمــام مــردم را
پوشــش میدهــد؛ از هــر نــژاد و زبــان
و مذهبــی باشــند .هرچــه کــه خــدای
متعــال انســان خلــق کــرده ،روزیخــور
خــدای متعــال هســتند و ســر ســفره
حضــرت حــق نشســتهاند؛ 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
روزیخــور خــدای متعــال هســتند .پــس
نکتــه دومــش عمومیــت و تعمیــم اســت.

مؤمن خیر را برای همه
میخواهد
در فرصتــی مناســب دربــاره اینکــه
نــگاه انســان ســالک کــوی ســعادت
ابــدی بــه ســایر مردمــان چگونــه بایــد
باشــد و چــه احساســی بــه آنهــا داشــته
باشــد ،توضیحــات مفصلتــری خواهــم
داد .بــاب بســیار عجیبــی اســت .کلمــات
اولیــای خــدا و مبان ـیاش کــه در قــرآن
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کریــم اســت ،خیلــی شــگفتانگیز اســت.
نــگاه خیلــی فــراخ و گســترده و عمیقــ ًا
مبتنــی بــر معرفــت الهــی و جوشــیده از
فطــرت نــاب و زالل توحیــدی ،نســبت
بــه همــه احســاس خــوب دارد .قلــه
و اوجــش را در وجــود انســان کامــل
میبینیــد .خالفــت از حضــرت حــق
تبــارک و تعالــی وقتــی بــه کمالــش
میرســد ،همــه را پوشــش میدهــد و
در بــر میگیــرد .بــرای نمونــه وقتــی بــه
(علینبیناوآلهوعلیهالســام)
موســیابن عمــران
و بــرادرش هــارون مأموریــت پیــدا
میکننــد کــه ســراغ فرعــون برونــد،
میگویــد« :ا ْذ َهبَــا إِلَــى ِف ْر َعــ ْو َن
إِنَّـ ُه َط َغــى؛ 4بــه ســوى فرعــون برويــد
كــه او بــه سركشــى برخاســته» .فرعــون
طغیــان کــرده بــود .طغیانــش بهحــدی
ــم
بــود کــه میگفــت« :أَنَــا َربُّ ُك ُ
ْالَ ْعلَــی؛ 5پــروردگار بزرگتــر شــما
منــم» .حــاال کــه حضــرت موســی و
هــارون مأموریــت پیــدا میکننــد ســراغ
فرعــون برونــد ،خــدای متعــال میگویــد:
َ
ــول لَــ ُه َقــ ْو ًل ل َ ِّينًــا ل َ َعلَّــ ُه
« َف ُق
8
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يَت ََذ َّك ـ ُر أ َ ْو يَ ْخ َ
شــى؛ 6و بــا او ســخنى
نــرم گوييــد شــايد كــه پنــد پذيــرد يــا
بترســد» .بــا نرمــی بــا او حــرف بزنیــد
شــاید بــه خــودش بیایــد .او هــم جــزء
بندههــای خــدا اســت و خــدای متعــال
میخواهــد بــرای او هــم اتمــام حجــت
کنــد؛ اگرچــه او برنمیگــردد و دیگــر
نمیتوانــد برگــردد؛ آنقــدر ســاقط
شــده کــه دیگــر نمیتوانــد .امــا اول
دعوتــی کــه بــه او میکنــد ،دعــوت
نــرم باشــد ،شــاید او را زنــده کنیــم.
اینجــا بحــث نــاس و مــردم مطــرح
اســت ،ولــی روایاتــی و مبانــی داریــم
کــه دامنــه نــگاه خیرخواهانــه شــما را بــه
هرچــه کــه خــدا خلــق کــرده ،توســعه
میدهــد .دایــره نــگاه محبتآمیــز بــه
طبیعــت و درختهــا رودهــا و صحــرا و
دریــا و خــاک و هرچــه او خلــق کــرده
نیــز میرســد .بیجهــت نیســت
کــه اســم ایــن دعــا مــکارم االخــاق
اســت؛ چراکــه خیلــی رفعــت دارد.
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مؤمن دنبال خیررسانی به
همهی مردم است
در اینجــا شــما میخواهیــد کــه واســطه
خیــر شــوید .یــک وقــت میگوییــم
خدایــا خیــر خــودت را بــه مــردم برســان
و گاهــی بــرای افــرادی بهطــور خــاص
دعــا میکنیــم کــه خدایــا بــه فالنــی
ایــن خیــر را برســان .امــا یــک وقــت
میگوییــم بــه دســت مــن خیر را برســان؛
اینجــا وســاطت و خالفــت مطــرح اســت.
صــورت اولــش هــم خــوب اســت؛ خیلــی
خــوب اســت کــه دعــا خــدای متعــال
خیــرش را بــه مــردم برســاند ،بیمــاران
را شــفا دهــد و گرفتاریهایشــان را
ـاس
برطــرف کنــد .ولــی « َو أ َ ْج ـ ِر ل ِل َّنـ ِ
یــر» ،یعنــی بــه
َعلَــی یــدِ ی ال ْ َخ َ
دســت مــن برســد و مــن واســطه باشــم.
طبــق قاعــده زبــان عربــی ،الــف و الم
بــر ســر اســم ،همــه مصادیــق آن اســم
را شــامل میشــود .پــس «الخیــر»
شــامل انــواع و اقســام خوبیهــا و
نیکیهــا و احســانها میشــود
و همــه را در بــر میگیــرد؛ خیــر
مــادی ،خیــر ظاهــری ،خیــر باطنــی،
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خیــر مربــوط بــه زیســت اینجهانــی
و آنجهانــی .خیلــی وســیع اســت.
خیــر وســیعترین کلمــه از نظــر پوشــش
اســت و انــواع و اقســام خوبیهــا و
نیکیهــا را پوشــش میدهــد؛ حــد و
مــرز نــدارد ،کوچــک و بــزرگ ،مــادی
و معنــوی ،همــه را در بــر میگیــرد.
ــاس
بــا ایــن تفاســیر « َو أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
ِ
یــر» یعنــی مــن
َعلَــی یــدِ ی ال ْ َخ َ
واســطه انــواع و اقســام خیــر بــه
هم ـهی مــردم شــوم .مــن چنیــن نقــش
فوقالعــادهای پیــدا کنــم .انســان وقتــی
وارد ایــن مرحلــه میشــود ،از خــودش
و فرزنــد و اهــل بیتــش خــارج شــده،
وجــودش توســعه پیــدا میکنــد و
طعــم انســانیت را میچشــد .انســان
اینجــا اســت کــه تــازه گل میکنــد.
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عواقب سنگین بدخواهی برای
مؤمن
نقطــه مقابلــش آنجایــی اســت کــه
انســان بــه قلبــش مراجعــه کنــد و
ببینــد در باطــن او نســبت بــه بنــدگان
خــدای متعــال بدخواهــی وجــود دارد.
ایــن آغــاز ســقوط وحشــتناک اســت
و مریضــی خیلــی خطرناکــی اســت.
از ایــن بدتــر آنجایــی اســت کــه انســان
بدخــواه مؤمنــی باشــد .فراتــر از ایــن،
بخواهــد بدخواهــی خــود را اعمــال
هــم بکنــد یــا بــا آبــروی مؤمــن بــازی
کنــد و بــه حیثیــت او لطمــه بزنــد .وارد
اقــدام زبانــی ،قلمــی یــا قدمــی هــم
شــود .شــک نکنیــد چنیــن کســی از
دایــره والیــت اهلل خــارج میشــود .در
روایــات داریــم کــه بــه او میگوینــد
دیگــر تــو را نمیخواهیــم ،بــرو گمشــو!
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روایــات پیامدهــای عجیبــی بــرای
انســان بدخــوا ِه ســایر مــردم بیــان
ِ
کــرده ،وای بــه حــال زمانــی کــه
بدخواهــی نســبت بــه مؤمنــان باشــد.
در ایــن صــورت فــرد یکــی از شــیاطین
و در حــزب شــیطان خواهــد بــود.
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هشــداری بــود بــه خــودم و هــر
کســی کــه شــنید؛ بگذریــم.

آفت خیررسانی به دیگران
ــاس َعلَــی یــدِ ی
« َو أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
ِ
یــر» .خیــر را بــه دســت مــن
ال ْ َخ َ
بــرای مــردم جــاری کــن تــا هرجــا
هســتم ،از زبــان مــن ،قلــم مــن،
قــدم مــن ،آبــروی مــن ،علــم و
معنویــت مــن خیــر جــاری شــود.
خطــری کــه اینجــا وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه انســان وقتــی وارد ایــن مســیر
شــد ،گرفتــار شــرک شــود .طبــق نــگاه
توحیــدی انســان هــر خیــری را کــه
میرســاند ،خــودش را فقــط واســطه
میدانــد .البتــه باالتــرش ایــن اســت
کــه حتــی آن واســطه را هــم نبینــد.
امــا در مبــادی مقدماتــی ،وقتــی خیــری
را بــه دیگــران میرســاند ،ایــن توفیــق
را از خــدای متعــال میدانــد و اعتقــاد
دارد خــدای متعــال بــه او منــت گذاشــته
کــه بــه دیگــران خیــر رســانده اســت.
توجــه دارد کــه او دارد خیــر را بــه دســت
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مــن جــاری میســازد .اگــر فکــر خــوب
اســت ،از ناحیــه تــو میرســد؛ اگــر
ذکــر اســت ،از ناحیــه تــو میرســد؛
اگــر هدایــت اســت ،از ناحیــه تــو
میرســد؛ اگــر مــال اســت ،از ناحیــه تــو
میرســد کــه امانــت پیــش مــن بــوده.
قــرآن در ایــن زمینــه آیــه بســیار عجیــب
ـن َمــالِ
ـم مِـ ْ
و دقیقــی داردَ « :وآ ُتوهُـ ْ
َّ
اللِ ال َّ ِ
ــم؛ 7و از آن مالــى
ــذي آتَا ُك ْ
كــه خــدا بــه شــما داده اســت ،بــه
ايشــان بدهيــد» .آنــی کــه پیــش تــو
هســت ،مــال تــو نیســت .تــو اصــ ً
ا
خــودت هــم مــال خــودت نیســتی .ایــن
میشــود توحیــد نــاب .پیشــرفتهاش
جایــی اســت کــه انســان حتــی واســطه
را هــم نمیبینــد؛ لــذا وقتــی بــا دســتش
گرهگشــایی کــرد و خیــر رســاند،
دســتش را میبوســد؛ چــون ایــن
دســت اینجــا دســت خــدا بــود کــه ایــن
خیــر را رســاند .در روایــات دارد وقتــی
صدقــهای دادیــد ،دســتتان را ببوســید،
چــون ایــن دســت ،دســت خــدا اســت.
انســان در محیــط خیررســانی در
7

 .نور.33 :
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معــرض آفــت بســیار خطرنــاک دیگــری
قــرار میگیــرد کــه از وسوســههای
شــیطانی اســت .بعــد از مدتــی کــه
خیــر میرســاند ،تدریــس میکنــد،
تألیــف میکنــد ،روشــنگری میکنــد،
مواســات میکنــد ،از پولــش دیگــران
را ســهیم میکنــد ،وقتــی مــردم بــه او
واکنــش نشــان میدهنــد و در بیشــتر
مــوارد در برابــر او خضــوع و خشــوع
میکننــد ،واکنشهــا بــه منطقــه نفــس
مــا منعکــس میشــود .اگــر بههــوش
نباشــی ،تولیــد شــرک میکنــد.
گاهــی انســان حــس خوبــی پیــدا
میکنــد و میگویــد خدایــا ممنونــم کــه
مــرا واســطه خیــر کــردی .ایــن حالــت
توحیــدی اســت کــه بــرای حفظــش
بایــد شــکر خــدای متعــال را بهجــا
آوری ،و نهفقــط شــکرش را بهجــا
آوری ،بلکــه وقتــی از تــو تعریــف کردنــد،
بترســی و نگــران شــوی و بگویــی مــن
چــهکاره هســتم کــه از مــن تمجیــد
میکنیــد؟ باطــن و ظاهــرت فریــاد
بزنــد کــه از مــن تشــکر نکنیــد .نگــران
شــوی کــه اگــر بــه خــودم بگیــرم،
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بیچــاره و دســتم خالــی میشــود.
ایــن همــان توحیــد نــاب اســت کــه
اولیــای خــدا بــه مــا آمــوزش دادهانــد.

نمونهای از نگاه عالی توحیدی
در خیررسانی به دیگران
ـون َّ
ـام َعلَــى ُح ِّبــ ِه
« َو ُي ْط ِع ُمـ َ
الط َعـ َ
ِســكِ ينًا َويَتِي ًمــا َوأَسِ ــي ًرا؛ 8و بــه
م ْ
[پــاس] دوســتى [خــدا] بينــوا و يتيــم
و اســير را خــوراك مىدادنــد» .اطعــام
اهلبیــت ،اطعــام عــادی نبــود؛ چراکــه
روزه داشــتند و چیــز دیگــری بــرای
خــوردن نداشــتند .یــک وقت شــما اضافه
خوراکــت را بــه دیگــران میدهــی ،یــک
وقــت مقــداری خــودت میخــوری،
بیشــترش را بــه دیگــران میدهــی،
یــک وقــت هــر چیــزی را کــه داری،
میدهــی و دیگــر چیــزی بــرای
خــودت نمیمانــد کــه افطــار کنــی.
برخــی عبــارت « َعلَــى ُح ِّبـهِ» را «علی
حــب الطعــام» ترجمــه کردهانــد و
گفتهانــد چــون بــه ایــن چنــد قــرص
12
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نــان خیلــی نیــاز داشــتند و چیــز دیگــری
ـب
نداشــتند؛ ولــی دقیقتــرش « َعلَــی ُحـ ّ
اهلل» اســت .بــا وجــود چنیــن ایثــاری،
ـم ل ِ َو ْجــ ِه
میگوینــد« :إِنَّ َمــا ن ُ ْط ِع ُم ُكـ ْ
َّ
ــم َجــ َزا ًء َو َل
اللِ َل نُ ِر ُ
يــد ِمن ُْك ْ
ُش ُ
ورا؛ 9مــا فقــط بــراى خشــنودى
ــك ً
خداونــد شــما را اطعــام مىكنيــم ،از
شــما نــه پاداشــى مىخواهيــم ،و نــه
سپاســى» .مــا هیــچ خواســتهای مبنــی بر
تقدیــر و تشــکر شــما نداریــم؛ نه پاداشــی
میخواهیــم و نــه تشــکری .ایــن بیــت
فاطمــه و علــی و محــل رشــد حســن و
حســین و زینــب (ســاماهللعلیهماجمعین) اســت.
اگــر کاری کردیــم« ،ل ِ َو ْج ـ ِه َّ
اللِ» بــود.
ُ
ِــن َربِّنَــا يَ ْو ًمــا
«إِنَّــا ن َ َخ
ــاف م ْ
وســا َق ْم َط ِريــ ًرا؛ 10مــا از
َعبُ ً
پروردگارمــان در روزى كــه دژم و دشــوار
اســت ،مىترســيم» .اگــر کســی ایــن آیــه
را بفهمــد ،میفهمــد عالــم آخــرت چــه
عالــم ســخت و ســنگینی اســت .علــی و
(ســاماهللعلیهماجمعین)
فاطمــه و حســن و حســین
میگوینــد مــا از پروردگارمــان در روزى
كــه چهــره درهــم کشــیده و عبــوس
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اســت ،میترســیم .مــا از شــما چیــزی
نمیخواهیــم ،مــا بــرای خودمــان
آنجاهــا ســرمایهگذاری میکنیــم؛
لــذا از شــما اصــ ً
ا توقعــی نداریــم.

فرایند تبدیل نیت به منت
ایــن توحیــد نــاب و خالــص و محــض
اســت .نقطــه مقابلــش ایــن اســت کــه
برخــی میگوینــد شــما مــا را نجــات
دادی؛ اگــر تــو نبــودی ،مــن بیچــاره و
ورشکســت شــده بــودم .اگــر تــو ایــن
پــول را بــه مــن نرســانده بــودی ،آقــا
آبــروی مــن از بیــن رفتــه بــود .اوایلــش
ممکــن اســت بگویــد الحمــدهلل خدایــا
شــکرت ،ولــی بعــد کمکــم نفســانیت
فعــال میشــود و شــخص بــه خــود
میگویــد :علمــی کــه ارائــه شــد ،تــو
ارائــه کــردی؛ خیــری کــه رســید ،تــو
رســاندی .ایــن گرهگشــایی بــه دســت
تــو انجــام شـد .شــیطان شــروع میکنــد
ایــن صداهــا را پــژواک دادن و ایــن صــدا
را در منطقــه نفــس مــا بلنــد میکنــد.
اول نجوایــی در گــوش و آهســته اســت،
بعــد صــدا را بلنــد و بلندتــر میکنــد تــا
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آنجــا کــه بــه تعبیــر مــا ا ِکــو میدهــد و
صــدا را در فضــای نفســانیت مــا منعکــس
میســازد تــا برســد بــه جایــی کــه بگویم
ایــن مــن بــودم که ایــن کارهــا را کــردم.
نتیجـهاش ایــن میشــود کــه اول خودش
را میبینــد و بــر اثــر چنیــن نگاهــی ،بــه
شــخصی کــه کمکــش کــرده ،طــور
خاصــی نــگاه میکنــد کــه همــان منــت
گذاشــتن اســت .اول جنبــه باطنــی دارد،
بعــد جنبــه ظاهــری هــم پیــدا میکنــد.

بازگو کردن کار خیر نیز منت
گذاشتن است
شــخصی نــزد امــام جــواد (علیهالســام) آمــد
و عرضــه داشــت :یــا ابــن رســول اهلل،
مــن امــروز بــه چنــد خانــواده رســیدگی
کــردم .حضــرت فرمودنــد« :يَــا أ َ ُّي َهــا
ـن آ َمنُــوا َل ُتبْطِ لُــوا َص َد َقات ُِك ْم
الَّذِ يـ َ
ــن َو ْالَ َذى؛ 11اى كســانى كــه
بِال ْ َم ِّ
ايمــان آوردهايــد ،صدقههــاى خــود را
بــا م ّنــت و آزار ،باطــل مكنيــد» .طــرف
خیلــی تعجــب کــرد و گفــت :یــا ابــن
رســول اهلل ،مــن منتــی نگذاشــتم.
11
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حضــرت فرمودنــد :همینکــه پیــش مــن
گفتــی کــه خیــر رســاندم ،باطنــش منــت
اســت .بــرای چــه بــه مــن میگویــی؟

14

اگــر خیــری رســاندی ،بیــن خــودت
و خــدای متعــال بمانــد .طــوری خیــر
برســان کــه دیگــران متوجــه نشــوند.
اینجــا ممکــن اســت ســؤالی بــه ذهنتــان
بیایــد کــه پــس چــرا میگوینــد کار خیــر
را برجستهســازی کنیــد ،تبلیــغ کنیــد،
منتشــر کنیــد تــا دیگــران هــم باخبــر
باشــند؟ عالنیتــی کــه در قــرآن کریــم
هســت ،یعنــی انســان آشــکار خیرهایــی
را برســاند کــه دیگــران هــم مطلــع
شــوند تــا دیگــران هــم تشــویق شــوند.
ایــن مــورد خیلــی اخــاص میخواهــد.
باطــن بســیار قــوی میخواهــ د کــه
شــما خیررســانی آشــکاری بکنــی ،ولــی
نفســت گرفتــار وسوســه نشــود و منــت
نگــذارد .یکــی از ســازمانها تمــام اقــام
و بســتههای کمکــی را ُمهــر زده بــود
تــا همــه بداننــد کــه مــا داریــم کمــک
میکنیــم .حتــی روی کارت هدیــه هــم
نــام مؤسســه خــود را نوشــته بودنــد!
طبــق منطــق امــام جــواد (علیهالســام) ایــن

کار منــت و اذیــت اســت .طــوری کمــک
کنیــد کــه طــرف خــودش هــم نفهمــد از
کجــا رســیده اســت .اگــر هــم فهمیــد
از طــرف تــو اســت ،احتیــاط داشــته
بــاش تــا خــودش را مدیــون تــو ندانــد.
بعضیهــا خیلــی شــخصیت دارنــد،
کرامــت مخاطــب بایــد صیانــت شــود.
ــاس َعلَــی
در فــراز « َو أ َ ْجــ ِر ل ِل َّن
ِ
ن»،
ـر َو َل تَ ْم َح ْق ـ ُه بِال ْ َم ِّ
یــدِ ی ال ْ َخیـ َ
کلمــهی محــق آمــده کــه بهمعنــای
نابــود شــدن اســت و در قــرآن هــم آمــده
ـق َّ
اســت« :يَ ْم َحـ ُ
اللُ ال ِّربَــا َو ُي ْربِــي
ِ
ــات؛ 12خــدا از ربــا مىكاهــد،
الص َد َق
َّ
و بــر صدقــات مىافزايــد» .خــدای
متعــال اصــ ً
ا ربــا را نابــود میکنــد.
مــاه از حالــت هــال متولــد میشــود.
بعــد شــروع میکنــد بــه بــزرگ شــدن
تــا بــه کمــال میرســد .بعــد شــروع
میکنــد بــه الغــر شــدن؛ اینقــدر
الغــر میشــود کــه دیگــر دیــده
نمیشــود .وقتــی کــه مــاه ک ً
ال دیــده
نمیشــود ،میگوینــد بــه محــاق
رفــت .تمــام خیــرات بــا منــت گذاشــتن،
12
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بــه محــاق مــیرود و نابــود میشــود.

خیــر هرچــه از دســتتان برآمــد،
انجــام دهیــد و دســتکم نگیریــد.

روایاتی جالب در باب
خیررسانی

«كان
امــام صــادق (علیهالســام) فرمودنــد:
َ
ُ
ــت َ
بخيــ ٍر
قــول :إذا َه َم ْم َ
أبــي يَ
فبــاد ِْر ،فإنَّ َ
َــدري مــا
ــك ال ت ْ
ــد ُ
ث؛ 15پــدرم مىفرمــود :چــون
يَ ْح ُ
آهنــگ كار خوبــى كــردى ،در انجــام
آن شــتاب كــن؛ زيــرا نمىدانــى كــه
چــه پيــش مىآيــد» .تصمیــم گرفتــی
خیــری را انجــام دهــی ،ســریع انجــام
بــده و ایــن پــا و آن پــا و امــروز و فــردا
نکــن .گاهــی مــواردی پیــش میآیــد
کــه انســان ک ً
ال محــروم میشــود و
بعــداً بایــد حســرتش را بخــورد .پــس
در کار خیــر ،عــاوه بــر نیــت ،ســریع
انجــام دادن هــم موضوعیــت دارد.

امــام صــادق (علیهالســام) فرمــود« :لَــو
ُ
عــروف َعلــى ثَ
مانيــن
ــرى ال َم
َ
َج َ
َك ّفــا َلُ ِجــروا ُكلُّ ُهــم فيــهِ ،مِــن
ــص صاحِ بُــ ُه مِــن
َغيــ ِر أن ُين َق َ
أجــ ِر ِه َشــيئا؛ 13اگــر احســان و
كمــك هشــتاد دســت بگــردد ،همــهی
آنهــا بــه ســبب آن پــاداش مىيابنــد،
بىآنكــه از اجــر صاحبــش چيــزى
كــم شــود» .ایــن روایــت نشــان
میدهــد کــه واســطه شــدن ،در
دســتگاه الهــی چقــدر مطلــوب اســت.
حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی
ــر َو
نیــز فرمودنــد« :ا ْف َعلُــوا ال ْ َخيْ َ
َل ت َْحقِــ ُروا ِمنْــ ُه َشــيْئاًَ ،فــ ِإ َّن
ـر ُه َكبِي ـ ٌر َو َقل ِيل َـ ُه َكثِي ـ ٌر؛ 14كار
َصغِيـ َ
(علیهالســام)

نيــك را بهجــاى آريــد و چيــزى از آن
را خــرد مشــماريد كــه خــرد آن بــزرگ
مقــدار اســت و انــدك آن بســيار».
13
14
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امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن
دعــای عالــی را دربــارهی همــهی مــا
مســتجاب کنــد .خــدای متعــال وجــود
نازنیــن شــما را منشــأ خیــر ،مبــدأ خیــر و
مخــزن خیــر قــرار بدهــد .خــدای متعــال
وجــود نازنینتــان را بــرای خیررســانی
خالــص قــرار بدهــد و تــا آخــر عمــر
15
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وجودتــان بــرای بنــدگان خــدا پــر از
خیــر باشــد .خــدای متعــال وجــود نازنیــن
شــما را از شــرخواهی و شررســانی بــه
بندگانــش نیــز حفــظ کنــد .خــدا را بــه
حــق محمــد و آل محمــد (علیهمالســام) قســم
میدهیــم بــرکات مــادی و معنــویاش را
بــر همـهی بندگانــش نــازل کنــد و مــا را
در برکاتــش واســطه و ســهیم قــرار دهــد.
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