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ــٍد َو آلـِـهِ، َو  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
الِِحيَن، َو أَلْبِْســنِي  َحلِّنـِـي بِِحْليـَـةِ الصَّ
زِينَــَة الُْمتَّقِيــَن، فـِـي بَْســِط الَْعــْدِل، 
َو َكْظــِم الَغيـْـِظ، َو إِْطَفــاءِ النَّائـِـَرةِ، َو 
َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــةِ، َو إِْصــَاِح َذاِت 
ــتْرِ  ــةِ، َو َس ــاءِ الَْعارَِف ــِن، َو إِْفَش الْبَيْ
الَْعائِبـَـةِ، َو لِيــِن الَْعرِيَكــةِ، َو َخْفــِض 
ــيَرةِ، َو ُسُكوِن  الَْجنَاِح، َو ُحْســِن السِّ
ــبِْق  يــِح، َو ِطيــِب الُْمَخالََقةِ، َو السَّ الرِّ
ــِل، َو  إِلـَـى الَْفِضيَلــةِ، َو إِيثـَـارِ التََّفضُّ
ــى  ــاِل َعَل ــرِ، َو اْلِْفَض ــْرِك التَّْعيِي تَ
ــقِّ  ــْوِل بِالَْح ، َو الَْق ــتَِحقِّ ــرِ الُْمْس َغيْ
، َو اْســتِْقَاِل الَْخيْــرِ َو  َو إِْن َعــزَّ
إِْن َكثُــَر مِــْن َقْولِــي َو فِْعلِــي.

ربیع المولــود  مــاه  پربرکــت  ایــام 
بــر همــه عزیــزان مبــارک باشــد. 
امیدواریــم ان شــاء اهلل در سایه ســار 
عنایــات پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآله وســلم( 
ــق  ــام( توفی ــادق )علیه الصلوة والس ــام ص و ام
تحصیــل مــکارم اخــاق آن گونــه کــه 

در کلمــات پرنــور سیدالســاجدین 
ــتم  ــای بیس ــن دع ــام( در ای )علیه الصلوة والس

صحیفــه مبارکــه ســجادیه ترســیم 
ــم و  ــدا کنی ــت پی ــیم، دس ــده برس ش
ــد.  ــراوان باش ــاء اهلل ف ــا ان ش ــره م به

جلوه های زندگی مبتنی بر 
پارسایی است

ایــن بخــش از محــل بحــث مــا 
یــک منظومــه بســیار برجســته و 
زندگــی  جلوه هــای  از  برگزیــده 
ــی  ــت. وقت ــایی اس ــر پارس ــی ب مبتن
ــک  ــه ی ــان ب ــوا در انس ــاح و تق ص
حــد مناســبی می رســد حاصلــش 
ــا  ــه این ه ــت ک ــا اس ــن ویژگی ه ای
ــایانه و  ــت پارس ــرای زیس ــت ب زین
ــر و  ــا خی ــه ب ــی آمیخت ــرای زندگ ب
صــاح اســت. فهرســت را ماحظــه 
ــه  ــیدیم ب ــا رس ــم ت ــد، خواندی کردی
یعنــی  ویژگــی،  هفدهمیــن  ایــن 
ــى  ــاِل َعَل ــته »َو اْلِْفَض جلســه گذش
خدمت تــان  را   » الُْمْســتَِحقِّ َغيْــرِ 
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توضیــح دادم، ان شــاء اهلل می رویــم 
بعــدی. ویژگی هــای  ســراغ 

یــک جملــه خاطــرت نازنین تــان 
ــات  ــت، جلس ــد اس ــن تأکی ــد ای باش
روی  مناســبت  بــه  هــم  گذشــته 
آن تأکیــد کردیــم. مجموعــه ایــن 
ــاس  ــم براس ــار ه ــه کن ــا ک ویژگی ه
ــع  ــم، بدی ــیار منظ ــب بس ــک ترتی ی
و خیلــی دلپذیــری چیــده شــده، 
مجموعــه این هــا عمدتــًا مربــوط 
می شــود بــه زندگــی اجتماعــی و 
ــم  ــه ه ــد نکت اخــاق معاشــرت. چن
جنبــه  این هــا  کــه  هســت  آن  در 
زیرســاختی و پایــه و اســاس دارد َواال 
ــط  ــه رواب ــوط می شــود ب ــًا مرب عمدت
ــِی  ــِن متق ــاِن مؤم ــه انس ــی ک اجتماع
صالــح در مواجهه هــای اجتماعــی اش 
یــک مواجهــه خیلــی خوشــگلی 
ــا  ــن تعبیره ــت. ای ــته اس دارد. آراس
ــت.  ــی اس ــر زیبای ــی تعبی ــم خیل ه
»حليــة«، »زينــت«، ایــن خیلــی زیبــا 
اســت. این حســاب شده، آراســته، در 
آن تجمیــل بــه کار رفتــه ، یعنــی روی 

ــه.  ــام گرفت ــری انج ــارش کار هن رفت
خصوصیاتــی  چنیــن  یــک  ایــن 
دارد، آن وقــت آن ویژگی هــا کنــار 
ــن  ــل ای ــود مث ــده می ش ــه چی ــم ک ه
ــه  ــت ک ــوری هس ــی های مینیات نقاش
فرشــچیان می کشــد،  آقــای  مثــًا 
واقعــًا انســان حیــرت می کنــد، او 
زیبایی هــا  ظریف کاری هــا،  همــه 
می کنــد؛  ترســیم  را  تذهیــب  و 
خیلــی  نقاشــی اش  خــود  هــم 
ــن تذهیــب  خوشــگل اســت، هــم ای
هــوش  واقعــًا  محیط آرایــی اش،  و 
انســان  و  می بــرد  انســان  ســر  از 
تماشــا  بایســتد  ســاعت ها  بایــد 
کنــد. ایــن قــدر پرجاذبــه اســت.

شخصیت پرجاذبه ی انساِن 
مؤمِن متقی 

متقــی،  صالــِح  مؤمــِن  انســاِن 
ــما  ــت. ش ــه اس ــخصیتش پرجاذب ش
ــر  ــوید و اگ ــور بش ــه محش ــا او ک ب
خــدای نخواســته از نظــر فطــری 
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عمومــی  نباشــد، ســامت  بیمــار 
ــه جــا باشــد، از انســان  فطــری اش ب
ــد.  ــم برداری ــد چش ــی نمی توانی متق
او،  بــه  می شــوید  خیــره  یعنــی 
ــا  ــور او را تماش ــد همین ط می خواهی
کنیــد، می خواهیــد بــا آن زندگــی 
کنیــد، می خواهیــد او را ببینیــد، و آن 
جملــه ای کــه در قــرآن کریــم هســت 
ــَع  ــَك َم ــْر نَْفَس ِ ــود »َو اْصب ــه فرم ک
ــداةِ َو  ــْم بِالَْغ ــوَن َربَُّه ــَن يَْدُع الَّذي
ــاره  ــُه«1 اش ــُدوَن َوْجَه ــيِّ يُري الَْعِش
ــن  ــه ای ــت ک ــأله اس ــن مس ــه همی ب
کار  خودشــان  روی  کــه  افــرادی 
ــودرو  ــور خ ــی همین ط ــد، یعن کردن
خیلــی  تعبیــر  بــه  همین طــور  و 
در  این هــا  و  ُهرُهــری  معمولــی، 
ــم  ــد، ه ــتاد دیدن ــم اس ــد، ه نیامدن
ــی  ــیدند، یعن ــت کش ــان زحم خودش
شــخصیت آراســته اســت، بعــد هــم 
دارد،  ریشــه  آن هــا  در  ویژگی هــا 
ویژگی هــا ســطحی نیســت کــه مثــًا 
ــی از  ــک وقت های ــن آدم ی ــی ای گاه

1  آیه 28 سوره کهف

ایــن ویژگی هــا دارد ولــی خیلــی 
ایــن  نــدارد.  دیگــر  وقت هــای 
ــول اهــل  ــه ق دیگــر مســتقر شــده، ب
ــادت اســت،  ــت نیســت، ع ــن حال ف
نــه عــادت نیســت بلکــه ملکــه 
ــتقر  ــودش مس ــی در وج ــت. یعن اس
ــده. ــگی  او ش ــی  همیش ــده،  ویژگ ش

ذهــن  در  متقــی  انســان  چهــره 
مــا بــا ایــن تعابیــر امــام ســجاد 
ــه  ــود. البت ــیم می ش ــام( ترس )علیه الصلوةوالس

خــود سیدالســاجدین )علیه الصلوةوالســام( 
در  این هــا  همــه  و  اســت،  قلــه 
اعظــم  پیامبــر  شــخصیت  دامنــه 
)صلی اهلل علیه وآله وســلم( هســتند کــه هرچــه 

هســت از اوســت. آن وقــت خداونــد 
تبــارک و تعالــی از مــا هم توقــع کرده 
کــه پیامبــر اعظــم را الگــوی خودمــان 
قــرار بدهیــم و ســعی کنیــم خودمــان 
ــه  ــم ک ــک و شــبیه کنی ــه او نزدی را ب
 ِ ــوِل اللَّ ــي  َرُس ــْم ف ــْد كاَن لَُك »لََق
أُْســَوٌة َحَســنٌَة«2. ایــن مــدال افتخــار 
ــه  ــن ک ــرای مؤمنی ــت ب ــی اس بزرگ

2  آیه 21 سوره احزاب
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ــا  ــه آن ه ــی ب ــال خیل ــد متع خداون
افتخــار داده کــه پیامبــر اعظــم را 
ــه  ــرار داده، کســی ک ــما ق الگــوی ش
ــد  ــازی کنی ــد همانندس از روی او بای
ــد.  ــک کنی ــه او نزدی ــان را ب و خودت
ــت.  ــت اس ــم خلق ــخص اول عال ش

در احسان عام باشید

جلســه پیــش عــرض کردیــم »و 
ــتحق«  ــر المس ــى غي ــال عل الفض
خاطرتــان هــم هســت گفتیــم دو 
جــور خوانــده می شــود، می شــود 
»افضــال« را بــر »تــرك« عطــف 
ــر« عطفــش  ــر »تعيي کــرد، می شــود ب
خودمــان  مــا  گفتیــم  کــه  کنیــم 
پســندمان ایــن اســت کــه بــر »ترك« 
عطــف بشــود و معنایــش ایــن خواهد 
شــد کــه می شــود یــک جملــه خیلــی 
گویــا کــه عبارت اســت از احســان به 
همــه و ایــن که انســان در احســانش، 
ــاز و  ــع ب ــع او طب ــانی طب در خیررس
عمومــی باشــد. یعنــی اگــر از دســتش 

بربیایــد بــرای هــر کســی کــه ممکــن 
و  طالــح  و  باشــد. صالــح  اســت 
و  هم شــهری  غیــر  و  هم شــهری 
و  هم کیــش  غیرفامیــل،  و  فامیــل 
ــای  ــد، مبن ــته باش ــش نداش غیرهم کی
او ایــن اســت کــه یــک خیــری 
ــد. ــت کن ــان و خدم ــاند، احس برس

ــا  ــدارد ب ــات ن ــچ مناف ــم هی ــن ه ای
ایــن کــه در خدمت رســانی ها انســان 
صــاح آن شــخص را در نظــر بگیرد. 
یــک وقــت صــاح آن شــخص ایــن 
ــه  ــًا فــان کمــک را ب اســت کــه مث
ــه او کمــک  ــدار ب ــن مق ــد، ای او بکنی
کنیــد، یــک وقــت صــاح این اســت 
ــًا  ــد. مث کــه بیشــتر از آن کمــک کنی
ــه ای کــه برایــش  ــان قضی اگــر در ف
پیــش آمــده بیــش از ایــن کمــک کنید 
ــود،  ــرر او می ش ــه ض ــت ب ــک وق ی
ــرف را  ــرایط ط ــر آن ش ــان دیگ انس
ماحظــه می کنــد، بــا ایــن هــم هیــچ 
اگرچــه مرحــوم  نــدارد.  منافاتــی 
ــت  ــود گف ــرحش می  ش ــه ش ــید ک س
ــجادیه  ــه س ــرح صحیف ــن ش عالی تری
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ــده  ــن ش ــندش ای ــان پس ــت، ایش اس
کــه ایــن را عطــف بــر »تعييــر« کنــد، 
ــرك  ــود »ت ــت می ش ــش آن وق معنای
ــتحق«،  ــر المس ــى غي ــال عل الفض
اســت.  مقابلــش  نقطــه  درســت 
ــه اســتحقاقش را  ــه کســی ک ــی ب یعن
ــان  ــم. ایش ــان نکن ــن احس ــدارد م ن
ایــن را پســندیده، بعضی از شــارحین 
دیگــر هــم ایــن را پســندیدند، خــب 
نظــرات مختلــف اســت ولــی مــا بــه 
ــیاق  ــب س ــه حس ــع و ب ــب طب حس
ترجیح مــان همیــن اســت کــه عــرض 
ــر  ــى غي ــال عل ــم »و الفض کردی
ــان  ــان احس ــی انس ــتحق« یعن المس
کنــد و در احســانش عــام باشــد، 
طبعــش طبــع رحمانــی باشــد، بارانــی 
ــارد.  ــه بب ــر هم ــاران ب ــل ب باشــد، مث

سخن حق را بگویید

»َو  فرمــود:  بعــدی  امــا جملــه  و 
« ایــن  الَْقــْوِل بِالَْحــقِّ َو إِْن َعــزَّ
ــول  ــید »ق ــما می شناس ــب را ش ترکی

ــی  ــت، یعن ــوم اس ــه معل ــق« ک بالح
ــا  ــن ج ــد. ای ــق را بگوی ــخن ح س
ــّز«  ــم دارد »و إن ع ــه ه ــک زمین ی
ــزَّ  ــد »ع ــن گــران بیای اگرچــه کــه ای
« بــه همیــن معنــا اســت. یعنــی  يعــزُّ
گــران بیایــد، البتــه یــک نــوع دیگــر 
ــد کــه »و القــول  هــم می شــود خوان
ــن  ــای ای ــه معن ــّز« ب بالحــق و إن ع
ــزی  ــن چی ــی کــم چنی ــن خیل ــه ای ک
ــت »و  ــاب اس ــد، کمی ــاق می افت اتف
إن عــّز« اگرچــه خیلــی کمیــاب 
اســت، امــا معنــای مناســب تر همیــن 
اســت، اگرچــه ســنگین باشــد. شــما 
در همیــن تعبیــر دعــای ندبــه از کلمه 
»عزيــز« اســتفاده می کنیــد بــه همیــن 
معنــا اســت می گوییــد »َعِزيــٌز َعَلــيَّ 
ــَرى«  ــَت َل تُ ْ ــَق َو أَن أَْن أََرى الَْخْل
ــی  ــا اســت. خیل ــن معن ــه همی ــن ب ای
ــن  ــه م ــنگین اســت ک ــن س ــرای م ب
مــردم را ببینــم ولــی توفیــق تماشــای 
جمــال تــو را نداشــته باشــم. خطــاب 
)ارواحنــا  ولی عصــر  حضــرت  بــه 
فــداه(. ایــن »عزيــٌز علــّى« یعنــی 
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بــرای مــن ســخت اســت، بــرای 
ــم  ــا ه ــن ج ــت. ای ــنگین اس ــن س م
ــه  ــت ک ــا اس ــن معن ــه همی ــًا ب دقیق
عــّز«. إن  و  بالحــق  القــول  »و 

سکوت خردمندانه

ــی  ــی خیل ــبات اجتماع ــا در مناس م
جاهــا بایــد ســکوت کنیــم، جاهایــی 
ــن  ــاف موازی ــن خ ــه گفت ــت ک اس
عقــل و شــرع اســت. انســان محاســبه 
ــت،  ــن اس ــم همی ــتر ه ــد بیش می کن
ــد.  ــکوت کن ــد س ــان بای ــتر انس بیش
خــوش بــه حــال آن هایــی کــه اهــل 
ــا صــاد  »صمــت« هســتند، صمــت ب
ــاٌب  ــه، »ب ــکوت خردمندان ــی س یعن
مــن ابــواب الحكمــة«. هــم خودش 
رشــد می کنــد، هــم بــار اضافــه 
ــران  ــه دیگ ــرر ب ــم ض ــد، ه نمی کن
نمی زنــد. »لَــْو َســَكَت الَْجاهِــُل 
َمــا اْختََلــَف النَّــاُس« اگــر جاهل هــا 
ســاکت بشــوند مــردم بــه جــان هــم 
نمی افتنــد. تمــام درگیری هــا مــال 

ایــن اســت کــه آدم هــای نــاداِن 
ــد.  ــکوت نمی کنن ــل س ــِق جاه احم
جاهــل هــم نــه بــه معنــای بی ســواد، 
خودباختــه  آدم هــای  معنــای  بــه 
در برابــر نفــس، جاهــل بــه ایــن 
هــم  خیلــی  اســت. خــب  معنــا 
ــان  ــرای ف ــد، دکت ــرده باش تحصیل ک
ــت  ــن اس ــد، ممک ــته باش ــم داش ه
بــه قــول شــما ســلبریتی هــم باشــد، 
ــور هــم  چهــره هــم شــده باشــد، فال
بــه قــول خودشــان زیــاد داشــته 
باشــند، این هــا هیــچ اهمیتــی نــدارد، 
ــه تمــام  ــک آدم احمــق ب ــد ی می توان
ــا را  ــن  چیزه ــه ای ــه هم ــای کلم معن
داشــته باشــد، مــدرک دکتــرای فــان 
ــی  ــدال چ ــد، م ــته باش ــز را داش چی
هــم داشــته باشــد ولــی از نظــر عقلی 
رشــید نیســت، یعنــی هیجاناتــش 
نفســانی اش تحــت  و هیجان هــای 
ــش  ــت، معنای ــش نیس ــت عقل مدیری
ایــن اســت. هواهــای نفســانی بــر او 
غلبــه دارد. نفــس او هــر چــه بگویــد 
ــٍل  ایــن تحــت امــر اســت. »ُرّب َعْق
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ــرٍ«. خیلــی  ــًوى أَمِي ــَت َه ــيرٍ تَْح أَِس
ــیر  ــا اس ــه این ه ــتند ک ــا هس عقل ه
نفــس هســتند. ایــن آدم کاش حــرف 
ــزی ننویســد، چــون  ــد، کاش چی نزن
ــوا  ــباب دع ــد اس ــه می زن ــرف ک ح
ــت  ــش درس ــه و آت ــه و تفرق و مراف
ــت  ــا صم ــل ب ــن اص ــد. بنابرای می کن
اســت. »ســكوت بــاٌب مــن ابــواب 
الزم  کــه  ایــن  مگــر  الحكمــة«. 
بشــود کــه انســان حــرف بزنــد.

پرهیز از سکوت بی جا

ــم.  ــل می خواهی ــن دلی ــرای گفت ــا ب م
بایــد دلیــل وجــود داشــته باشــد. امــا 
ــًا  ــد مخصوص ــل آم ــه دلی ــی ک وقت
براســاس آن دلیــل؛ چــه دلیــل عقلــی 
و شــرعی، واجــب شــد انســان حرف 
ــد  ــر ســکوت کن ــا اگ ــد، وامصیبت بزن
خیلــی  کنــد  ســکوت  اگــر  کــه 
»الســاكت  اســت.  مخاطره آمیــز 
الحــق شــيطاٌن اخــرس«  عــن 
کســی از گفتــن حــق ســاکت باشــد، 

ــد،  ــد بگوی ــه االن بای ــی اســت ک حق
ــر آن  ــد، اگ ــکار کن ــد آش ــن را بای ای
ــن  ــد ای ــود فرمودن ــاکت بش ــا س ج
شــیطان اســت، آن هــم شــیطاِن الل، 
ــم الل اســت.  ــیطان اســت ه ــم ش ه
ــت.  ــب اس ــرس«، جال ــيطاٌن اخ »ش
بــرای گفتــن  وقتــی کــه دالیــل 
ــب آن  ــت خ ــما هس ــش روی ش پی
ــاق  ــت. از اتف ــن اس ــای گفت ــا ج ج
مواجهه هــای  از  بســیاری  در  مــا 
اجتماعی مــان مــواردی اســت کــه 
بایــد بگوییــم و نمی گوییــم. یــک 
ــس  ــم، نف ــراز کنی ــد اب ــی را بای حق
االن  اگــر  مــن  نمی دهــد.  اجــازه 
بگویــم ایــن بــرای خــود مــن گــران 
تمــام می شــود. اگــر مــن این جــا 
االن حــق را بگویــم، راســت را بگویم 
خیلــی از ایــن مریدهایــم را از دســت 
می دهــم، خیلــی از ایــن رفقایــم را از 
دســت می دهــم، خیلــی این هایــی 
ــیدند  ــورا می کش ــن ه ــرای م ــه ب ک
این هــا دیگــر بــه مــن بدوبیــراه 
بگویــم  را  حــق  اگــر  می گوینــد، 
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دیگــر مــن را تشــویق نمی کننــد. 
ــک  ــی ی ــور اســت. یعن ــی این ط گاه
منافــع مــادی از دســت مــی رود.

بــرای  داشــتم  کــه  همیــن  مــن 
ــه ای  ــک قص ــاد ی ــم ی ــما می گفت ش
ــرای شــما نقــل  ــادم آن قصــه را ب افت
ــک  ــر ی ــر اث ــًا ب ــه مث ــم ک نمی کن
درســت  یعنــی  بی جــا،  ســکوت 
ــد  ــرف بای ــه ط ــه ک ــک صحن در ی
یــک کلمــه راســت را می گفــت، 
ــن  ــر ای ــر اث ــه، ب ــک کلم ــن ی همی
کــه آن راســت را نگفــت و ســکوت 
ــد  ــارت تولی ــدری خس ــه ق ــرد ب ک
ــارت  ــی، خس ــارت اخاق ــد، خس ش
ــک  ــی، ی ــارت صنف ــی، خس اجتماع
درســت  خســارت ها  از  فهرســتی 
ــت  ــوز اس ــه هن ــوز ک ــه هن ــد ک ش
ادامــه دارد. شــاید از آن ماجــرا بیشــتر 
ــد  ــته باش ــم گذش ــال ه ــک س از ی
هســت. هنــوز  عوارضــش  ولــی 

خــب حــق را بگــو، راســتش را بگــو. 
ــد،  ــد بگوی ــه، طــرف نمی توان ــی ن ول

ــرای  ــد ب ــد دارن ــد همــه ریختن می بین
او شــعار می دهنــد، معرکــه گــرم 
ــم،  اســت، خــب مــن االن چــه بگوی
مــن اگــر ایــن جــا راســت را بگویــم 
خــب این هــا چــه می شــوند؟ آن 
ــا  ــه کانال ه ــن هم ــه در ای ــانی ک کس
و ایــن ور و آن ور بــرای مــن نوشــتند 
ــتم را  ــدر دس ــن ق ــود؟ ای ــه می ش چ
ــا  ــی چه ه ــد فان ــاال گفتن ــد ب بردن
ــه  ــرده، چ ــی ک ــه خدمات ــرده، چ ک
ــا  ــف آن ه ــرده، تکلی ــم داری ک پرچ
ــکوت  ــم، س ــود؟ نمی گوی ــه می ش چ
می کنــم، البتــه نــه فقــط ســکوت 
یــک  وقت هــا  گاهــی  می کنــم 
ــی  اشــاره و تلمیحــی هــم، ابهام آفرین
این طــوری  گاهــی  می کنــم.  هــم 
می بینیــد  بعــد  هســت،  هــم 
کــرد.  جمعــش  می شــود  مگــر 

تــا  انســان  اگــر  کــه  همین طــور 
ــارش  ــه، ســخن در اختی ســخن نگفت
ــد،  ــش کن ــد مدیریت ــت و می توان اس
ولــی وقتــی گفــت دیگــر از دســتش 
خــارج شــده و انســان در اختیــار 
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جملــه  ایــن  و  هســت  ســخنش 
خیلــی  را  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــه  ــم ک ــادآوری کنی ــر ی ــه همدیگ ب
ــا  ــَك َم ِ ــي َوثَاق ِ ــَكَاَم ف ــود »الْ فرم
ـِـهِ  ــَت ب ــإَِذا تََكلَّْم ـِـهِ َف ــْم ب ــْم تَتََكلَّ لَ
ــی  ــا نگفت ــه ؛ ت ِ ــي َوثَاق ِ ــْرَت ف ِص
ســخن در اختیــار توســت، امــا شــما 
ــار  ــی را زدی شــما در اختی ــه حرف ک
ســخن ات هســتی«. اگــر ایــن ســخن 
ــد  ــوارض تولی ــرد، ع ــدا ک ــوج پی م
کــرد دیگــر همــه اش بــه عهــده 
شماســت. تعبیــر قــرآن کریــم اســت 
ـِـَرُه فــي   ــاُه طائ »َو ُكلَّ إِنســاٍن أَلَْزْمن
ُعنُقِــهِ«3 ایــن مثــل رشــته ای بــه 
ــت،  ــده اس ــته ش ــان بس ــردن انس گ
ــما  ــه ش ــد ب ــر بِکش ــم پ ــا ه هرج
گردنــش  بــه  ایــن  برمی گــردد. 
نمی شــود.  دور  او  از  ایــن  اســت. 
در دنیــا باشــد ممکــن اســت بــه 
حســاب او نرســند ولــی ایــن هســت 
و نتیجــه اش ایــن می شــود کــه »َو 
ــًا  ــةِ كِتاب ــْوَم الْقِياَم ــُه يَ ــرُِج لَ نُْخ

3  آیه 13 سوره اسراء

ــت  ــی در قیام ــوراً« یعن ــاُه َمنُْش يَْلق
ایــن در جلــوی او قــرار می گیــرد 
ــد.  ــش را بده ــد جواب ــر بای ــه دیگ ک

ســکوت بی جــا دقیقــًا همین طــور 
ــق  ــد ح ــما بای ــا ش ــک ج ــت. ی اس
ــران  ــو گ ــرای ت ــد اگرچــه ب را بگویی
ــر  ــو ب تمــام بشــود. خــب بشــود. ول
ــه  ــر علی ــود، ب ــام بش ــو تم ــه ت علی
ــه  ــر علی ــود، ب ــام بش ــواده ات تم خان
حزبــت تمــام بشــود، بــر علیــه دســته 
یعنــی  بشــود،  تمــام  گروهــت  و 
ــر  ــون اگ ــی، چ ــد بگوی ــق را بای ح
ــد  ــی خواه ــی عوارض ــن را نگوی ای
ــه  داشــت کــه همــه آن عوارضــش ب
ــن اســت  ــد و ممک ــو می آی ــردن ت گ
عوارضــش را هــم حتــی دیگر نشــود 
محاســبه کــرد. در آن مثالــی کــه مــن 
عوارضــش  اصــًا  زدم  شــما  بــه 
ــکوت  ــت. آن س ــبه نیس ــل محاس قاب
دارد. عــوارض  خیلــی  شــیطانی 
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انسان باید حق را بگوید

ــع  ــد، موان ــد حــق را بگوی انســان بای
ــی  ــع داخل ــًا موان ــم هســت، عمدت ه
ــت  ــت، از دس ــانیت اس ــت، نفس اس
منافــع اســت، انســان حــق را بگویــد 
ــی رود،  ــت او م ــی از دس ــک منفعت ی
محبوبیــت او کــم می شــود، یــک 
ضــرر مالــی بــرای او پیــدا می شــود، 
او  بــرای  آبرویــی  ضــرر  یــک 
ــی  ــا منافع ــًا ی ــود، مث ــت می ش درس
از دســت می دهــد یــا ضررهایــی 
ــان  ــی انس ــود. گاه ــه اش می ش متوج
حــق را بگویــد گرفتــار می شــود. 
قــرار  آزار  مــورد  اســت  ممکــن 
ــب  ــه واج ــت ک ــی اس ــرد. حق بگی
آن  گفتــن  ولــی  بگویــد  اســت 
ــارتی  ــه خس ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
احیانــًا  بشــود،  وارد  انســان  بــه 
ــغلی. ــارت ش ــی، خس ــارت مال خس

یــادم هســت یــک کســی آمــد بــه من 
گفــت کــه آقــا االن بــرای مــن یــک 
مســیری پیــش آمــده ســر یک شــغلی 
هســتم، یــک کاری بــه عهــده ام قــرار 

ــا تصــور ایــن کــه مــن  گرفتــه کــه ب
ــی را دارم،  ــد تحصیل ــان ح ــًا ف مث
ــد دارم،  ــی ارش ــن کارشناس ــًا م مث
ــه  ــن معامل ــا م ــور ب دارد االن این ط
ــی  ــک کارشناس ــوق ی ــود، حق می ش
ــه  ــد ب ــا دارن ــان ج ــد را االن ف ارش
ــاور  ــا ایــن ب ــد، این هــا ب مــن می دهن
دارنــد ایــن کار را می کننــد، اگــر 
ــتش را  ــم راس ــاز کن ــم را ب ــن زبان م
ــن شــغلم را  ــی خــب ای ــم خیل بگوی
از دســت می دهــم، االن هــم بــه ایــن 
ــت،  ــی ام اس ــاز دارم، زندگ ــغل نی ش
ــتش را  ــر راس ــت، اگ ــواده ام اس خان
بگویــم شــغلم از دســت مــی رود. 
ــور نیســت  ــم این ط ــروم بگوی ــر ب اگ
یــا حداقــل دیگــر بــا مــن بــا ارشــد 
دیپلــم  بــا  نمی کننــد،  محاســبه 
محاســبه می کننــد، مثــًا بــا لیســانس 
ــه  ــن چ ــت م ــد. گف ــبه می کنن محاس
کار کنــم؟ ایــن یــادم هســت بــا 
ــن را  ــد ای ــم آم ــی ه ــک اضطراب ی
ــح داد، گفــت اگــر  ــن توضی ــرای م ب
ــا  ــم آق ــروم حــق را بگوی ــن االن ب م
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دیگــر ایــن شــغلم از دســتم مــی رود. 
داد،  توضیــح  هــم  را  شــرایطش 
خانــواده ام االن ایــن اســت، زن و 
بچــه و زندگــی و... از همیــن طریــق 
هــم دارم اداره می شــوم، شــغلم را 
هــم از دســت بدهــم دیگــر دادم. 
ــم  ــری ه ــح مختص ــک توضی ــن ی ای
ــه  ــور شــده ک ــه چه ط ــن داد ک ــه م ب
ــت  ــاده. گف ــی افت ــن اتفاق ــک چنی ی
ــم. ــد ســکوت کن ــن االن بای ــط م فق

ایــن جــا از مــواردی اســت کــه بایــد 
ــد  ــق را بای ــد، ح ــًا بگوی ــرود حتم ب
ــرا؟  ــد، چ ــرود بگوی ــد ب ــد. بای بگوی
ــد  چــون آن چــه کــه دریافــت می کن
مطابــق بــا معیــار آن مجموعه نیســت 
و ایــن معنایــش ایــن اســت کــه ایــن 
جــا »اكل مــال بالباطــل« اســت، این 
ــرد حــرام اســت.  حقوقــی کــه می گی
خیلــی خــوب حــاال بــه حســب ظاهر 
زندگــی اش را اداره می کنــد ولــی کل 
ــلش  ــت، نس ــت اس ــی اش نکب زندگ
اســت.  این طــور  اســت.  خــراب 
مجموعــه،  آن  شــرکت،  آن  حــاال 

هــر  بــه  نهــاد  آن  ســازمان،  آن 
ــا یــک  ــی کــرده. ی ــی یــک غفلت دلیل
ــاده.  ــاق افت ــازی ای اتف ــک ب ــت ی وق
کارهایــی  یــک  وقت هایــی  یــک 
حــاال  چیــزی.  جعلــی،  می کننــد؛ 
ــد  ــتکاری می کنن ــک دس ــا ی ــن ج ای
کــه مثــًا ایشــان حقــوق بگیــرد.

پــس ببینیــد این جــا، جاهایــی اســت 
ــد،  ــق را بگوی ــد ح ــان بای ــه انس ک
وظیفــه اش اســت »و إن عــّز« یعنــی 
ســنگین  باشــد،  ســنگین  اگرچــه 
باشــد بــه معنــای فــردی، اجتماعــی، 
ــب  ــی واج ــی، ول ــرر مال ــًا ض احیان
شــده کــه االن بــرود حــق را بگویــد. 
مســأله مــا ایــن اســت کــه مــن اگــر 
ــم  ــم، بگوی ــق را بگوی ــروم ح االن ب
کــه آقــا مــن چنیــن مدرکــی نداشــتم 
ــا مثــًا کارســازی  یــا جعلــی بــود، ی
ــده،  ــازی ش ــا پارتی ب ــود، ی ــده ب ش
ــا  ــن ج ــن ای ــتباهی م ــًا اش ــا اص ی
آمــدم، مــن ایــن را نــدارم، ولــی 
ــن  ــا م ــن ب ــا ای ــد ب ــما االن داری ش
جایــی  ایــن  می کنیــد،  محاســبه 
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اســت کــه انســان بایــد بگویــد.

حــاال مثالــی کــه مــن زدم یــادم 
ــن  ــا همی ــد یــک کســی قشــنگ ب آم
ــت.  ــن گف ــه م ــد ب ــات آم خصوصی
ــم  ــان گفت ــه ایش ــن ب ــم م ــی ه وقت
ــش  ــد، حال ــد بگویی ــد بروی ــما بای ش
ایــن توقــع  یعنــی  بــود.  دیدنــی 
داشــت کــه مــن بگویــم کــه نــه مثــًا 
چــون خانــواده داری، چــون شــرایط 
شــما این جــوری اســت فعــًا اصــًا 
ــروی  ــد ب ــن. نمی خواه ــکوت ک س
ــن  ــو. از گفت ــت را نگ ــی، راس بگوی
ــن،  ــز ک ــا پرهی ــن ج ــن راســت ای ای
ولــی نــه، از مــا شــنید کــه بلــه بایــد 
بــروی بگویــی. مــن یــک دفعــه 
ــم  ــد. گفت ــب ش ــش منقل ــدم حال دی
ان شــاء اهلل خــدا کمکــش کنــد بتوانــد 
ــه  ــه تجرب ــد. البت ــده اش بربیای از عه
هــم نشــان داده یــک چنیــن افــرادی 
بــرای  آن هــا امتحــان اســت بعــد 
ــی  ــد ول ــری می کنن ــرر ظاه ــک ض ی
خــدای متعــال بــه خاطــر تقوای شــان 
ــی  ــث ليحتســب« از جای ــن حي »م

بــرای  نمی کننــد  را  فکــرش  کــه 
بــرای  می کنــد،  جبــران  آن هــا 
آن هــا گشــایش می شــود. خــدای 
 َ ــِق اللَّ ــْن يَتَّ ــول داده »َو َم ــال ق متع
ــُه  ــًا * َو يَْرُزْق ــُه َمْخَرج ــْل لَ يَْجَع
ــُث ل يَْحتَِســُب«4 از جایــی  مِــْن َحيْ
نمی کنــد خــدای  را  کــه فکــرش 
ــن  ــس ای ــاند. پ ــه او می رس ــال ب متع
ــّز«  ــق و إن ع ــول بالح ــد »و الق ش
ــبات  ــی، در مناس ــط اجتماع در رواب
ــت  ــی اس ــک جاهای ــان ی اجتماعی م
کــه مــا بایــد آن حــرف حــق را 
ــا  ــرای م ــت ب ــن اس ــم، ممک بگویی
گــران تمــام بشــود. ایــن حــرف 
حــق را یــا راجــع بــه خودمــان بایــد 
بگوییــم، یــا راجــع بــه دیگــران بایــد 
بگوییــم،  یــا راجــع بــه یــک حقیقتی، 
ــد  ــی بای ــک آرمان ــه ی ــع ب ــا راج ی
ــد،  ــی را بزن ــک حــرف حق انســان ی
ــد. ــش می آی ــی پی ــا خیل ــرای ماه ب

ــد  ــًا االن مــن فــان مســأله را بای مث
در خطبــه نمازجمعــه بگویــم. از هــر 

4  آیات 2 و 3 سوره طالق
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جهــت بــه مصلحــت اســت. امــا 
ــن  ــه م ــر علی ــادی را ب ــای زی زبان ه
ــت  ــان اس ــرد. امتح ــد ک ــز خواه تی
دیگــر چــه کار کنــم؟ بگویــم یــا 
نگویــم؟ یعنــی بایــد بــه حســب 
مصلحــت جامعــه و حــق و حقیقــت 
بگویــم. ایــن حقــی اســت بایــد 
بگویــم. امــا اگــر مــن بگویــم دردســر 
از  مــن،  بــرای  می شــود  درســت 
ــان و  ــرف و ف ــرف و آن ط ــن ط ای
ــت  ــازی درس ــن ب ــرای م ــا ب این ه
بــرای  کنــم؟  کار  چــه  می کننــد، 
ماهــا زیــاد پیــش می آیــد. چــون مــا 
ــت  ــام ســخن هســتیم و آن وق در مق
بخواهــد  انســان  را  حــق  ســخن 
ــی  ــم خیل ــی ه ــک جاهای ــد ی بگوی
ــما آن  ــر ش ــًا اگ ــوارض دارد. مث ع
ــی  ــک جماعت ــی االن ی حــق را بگوی
از بچه هــای مثــًا مؤمــن انقابــی بــر 
ــما  ــورید، ش ــد ش ــما خواهن ــه ش علی
ــه کاری و  ــًا محافظ ــه مث ــم ب را مته
ــه ماحظــه کاری و امثــال این هــا  ب
کار  چــه  خــب  کــرد،  خواهنــد 

ــن آن  ــه گفت ــرض ک ــم؟ علی الف کنی
مصلحــت و واجــب باشــد، این جاهــا 
ــی را دارد،  ــای بزرگ ــان امتحان ه انس
بگویــد.  را  حــق  بایــد  وقــت  آن 
برمی خــورد،  عــده ای  یــک  بــه 
اســت. این هــا  بربخــورد.  خــب 

ــا،  ــه م ــوط ب ــع مرب ــه آن مواض البت
خیلــی  مصلحت هایــش  ســنجش 
پیچیده تــر اســت. انســان از باطن باید 
خــودش را رهــا کند، بیشــتر عوارض 
و مصالــح اجتماعــی را محاســبه کنــد. 
گاهــی چــون ممکــن اســت گفتــن آن 
حــق و آن راز،  و آن مطلبــی کــه حــق  
ــن  ــر ای ــه خاط ــه ب ــت علی العجال اس
ــن  ــد از ای ــقاق می کن ــد انش ــه تولی ک
جایــگاه مصلحــت نباشــد، جامعــه را 
ــده ای را  ــک ع ــزد، ی ــم می ری ــه ه ب
بــه جــان همدیگــر می انــدازد. چــون 
ــری  ــک مصلحــت بزرگت ــا ی ــن ج ای
ــه آن جــا  ــاش ک ــد ســاکت ب می گوی
ــل آن  ــی روی ذی ــت م ــی آن وق بگوی
ــا سخن شــان  ــه خاصــه ب کســانی ک
آتش افــروزی کردنــد یــا ضربــه زدند.
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اســت،  پیچیــده  زدم  کــه  مثالــی 
کارهــای ماهــا خیلــی پیچیــده اســت. 
امــا در مــوارد عــادی در زندگــی نــه، 
تشــخیص آن پیچیــده نیســت. االن 
ــم  ــهادت را بده ــن ش ــروم ای ــد ب بای
ــه ایــن شــخص، حــاال اگــر  راجــع ب
ــدش  ــش ب ــرف مقابل ــم آن ط بگوی
ــم  ــد بگوی ــم بای ــد، چــه کار کن می آی
دیگــر. بــدش می آیــد کــه بیایــد. االن 
مــن شــاهد بــودم بایــد بروم شــهادت 
ــش  ــه قرآن ــا هســت. آی ــم. این ه بده
ــه  ــاب ب ــه خط ــت ک ــن اس ــم ای ه
اهــل ایمــان فرمــود: »يــا أَيَُّهــا الَّذيَن 
اميــَن بِالْقِْســِط  آَمنُــوا ُكونُــوا َقوَّ
ِ َو لَــْو َعلــى  أَنُْفِســُكْم أَِو  ُشــَهداَء لِلَّ
ــه  ــود ک ــَن«5 فرم ــِن َو الْْقَربي الْوالَِديْ
ــام  ــت قی ــه عدال ــط، ب ــه قس ــما ب ش
ــه آن چــه کــه حــق اســت  کنیــد و ب
ــدا  ــر خ ــه خاط ــد. ب ــهادت بدهی ش
ــرر  ــه ض ــد ب ــد هرچن ــهادت بدهی ش
خودتــان یــا پــدر و مادرتــان یــا رفقــا 
و دوســتان تان و نزدیک تــان تمــام 

5  آیه 135 سوره نساء

بشــود. خــب بشــود، خیلــی وقت هــا 
گفتــن حــق باالخــره یــک چیزهایــی 
اســت. این طــوری  دیگــر،  دارد 

سخن حق در برابر سلطان جائر 
افضل الجهاد است

در یــک روایتــی که از پیامبــر عزیزمان 
يَْمنََعــنَّ  ل  »أَل  فرمــود:  هســت،  
ــم  ــاِس أْن يَتَكلَّ ــُة النّ ــًا َمهابَ رُج
بالحــقِّ إذا َعلَِمــُه؛ اگــر کســی حــق 
ــرس  ــر ت ــه خاط ــد ب ــت نکن را دانس
ــد و  ــکوت کن ــد س ــردم بخواه از م
ــک  ــه این جــا ی ــد«. البت حــق را نگوی
جملــه ضمیمــه هــم دارد کــه خیلــی 
إّن  »أَل  فرمودنــد  اســت.  مشــهور 
ــَد  ــُة حــقٍّ عن ــادِ َكلَِم ــَل الِجه أفَض
ــرٍ؛ برتریــن جهــاد ایــن  ُســلطاٍن جائ
اســت کــه انســان یــک ســخن حقــی 
را در برابــر یــک ســلطان جائــری بــه 
زبــان بیــاورد«. ایــن افضل الجهــاد 
بتوانــد  کســی  مثــًا  اســت. 
صــاف بایســتد جلــوی آمریــکای 
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ــد،  ــق را بگوی ــرف ح ــوار ح جهانخ
ــد.  ــتد در روی او بگوی ــاف بایس ص
کســانی  ستم شــاهی  جریــان  در 
ــات  ــد، ابتائ ــق را گفتن ــتادند ح ایس
ــود. ــل ب ــن قبی ــد از همی ــدا کردن پی

خیلــی  دارد  هــم  روایــت  یــک 
زیبــا اســت، ایــن هــم از پیامبــر 
»مــا  فرمودنــد  اســت.  عزیزمــان 
ــوِل  ــن َق ــَل مِ ــةٍ أفض ــن َصَدق مِ
؛ هیــچ صدقــه ای باالتــر از  الَحــقِّ
ــن  ــت«. ای ــق نیس ــخن ح ــن س گفت
ــار و  ــم آث ــدر ه ــه اســت و چق صدق
دشــواری های  یــک  دارد.  بــرکات 
ظاهــری ممکــن اســت داشــته باشــد. 

فرقان و بصیرت الهی

فرمــود »َو اْســتِْقَاِل الَْخيْــرِ َو إِْن 
َو  فِْعلِــي،  َو  َقْولِــي  مِــْن  َكثُــَر 
ــرِّ َو إِْن َقــلَّ مِــْن  اْســتِْكثَارِ الشَّ
ِــي«. خیلــی فوق العــاده  ـِـي َو فِْعل َقْول
ــه ایــن دو عنــوان  اســت. مــن راجع ب
ــَر مـِـْن  ــرِ َو إِْن َكثُ »َو اْســتِْقَاِل الَْخيْ

 » ــرِّ َقْولـِـي َو فِْعلـِـي، َو اْســتِْكثَارِ الشَّ
یــک توضیــح مختصــری خدمت تــان 
عــرض کنــم. رفقــا عنایــت کنیــد در 
مســیر ســیر و ســلوک اگــر انســان از 
ــه  ــن ک ــی ای ــی، یعن ــوای اله نظــر تق
خــدای متعــال را ناظــر بدانــد، خدای 
متعــال را بــر خــودش شــاهد بدانــد، 
بــه ایــن روشــن بینی برســد، عظمــت 
ــد، آن  ــوع کن ــب او طل ــی در قل اله
ــه  شــکوه و جــال حضــرت حــق ب
ــش  ــدازه معرفت ــه ان ــدازه ای، ب ــر ان ه
ــد، او  ــرده باش ــوع ک ــب او طل ــه قل ب
بصیرتــی می رســاند،  یــک  بــه  را 
ــر  ــاند. اگ ــی می رس ــک فرقان ــه ی ب
انســان حضــور حــق تعالــی را بــه آن 
توجــه داشــته باشــد و ایمــان داشــته 
باشــد و نظــارت الهــی را ایمــان 
داشــته باشــد، خــودش را روی آن 
ــور  ــی جمع وج ــدار بندگ ــور و م مح
کــه  می کنــد  نگهــداری  می کنــد، 
حاصــل  تقــوا.  می شــود  اســمش 
ــبت  ــه نس ــی ک ــت، مراقبت ــن مراقب ای
ــکارش،  ــش، اف ــش، اعمال ــه کارهای ب
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ــد،  ــی را نمی زن ــر حرف ــارش؛ ه گفت
هــر اقدامــی را نمی کنــد، هــر جایــی 
ــرتی را  ــر معاش ــد، ه ــگاه نمی کن را ن
ــه ای را  ــر معامل ــد، ه ــام نمی ده انج
ــاب و  ــی حس ــد. یعن ــام نمی ده انج
ــه  ــش ب ــد. حاصل ــدا می کن ــاب پی کت
ــان،  ــم می شــود فرق ــرآن کری ــص ق ن
ــوا إِْن  ــَن آَمنُ ــا الَّذي ــا أَيَُّه فرمــود »ي
ــًا«6  ــْم ُفْرقان ــلْ لَُك َ يَْجَع ــوا اللَّ تَتَُّق
فرمــود خــدای متعــال بــه شــما فرقان 
می دهــد. می گوینــد فرقــان یعنــی 
قــدرت تشــخیص حــق و باطــل پیــدا 
ــی  ــن کس ــک چنی ــی ی ــد، یعن می کن
خــدای  می کنــد.  پیــدا  بصیــرت 
متعــال بــه او روشــن بینی و بصیــرت 
ــًا«.  ــم فرقان ــل لك ــد. »يجع می ده

ــه  ــه آراســته شــده ب ــی ک انســان متق
ــام  ــر انج ــر کار خی ــوا اگ ــت تق زین
بدهــد، توفیــق انجــام کار خیــر پیــدا 
کنــد، انــواع و اقســامش، خیــر فردی، 
خانوادگــی، اجتماعــی، توفیــق کار 
خیــر پیــدا کــرد، موفقیت هــا علمــی، 

6  آیه 29 سوره انفال

موفقیــت  فرهنگــی،  موفقیت هــای 
در خدمــت کــردن بــه آرمان هــای 
ــد  ــرد مقاص ــاب، پیش ب ــزرگ انق ب
پیــدا  زیــادی  توفقیــات  الهــی، 
ــتر  ــر او بیش ــه خی ــه ک ــر چ ــرد، ه ک
و  فرقــان  آن  براســاس  می شــود 
بصیــرت الهــی تواضعــش بیشــتر 
می شــود. ایــن تواضــع حاصــل یــک 
فهمــی اســت و آن فهــم ایــن اســت 
ــَن  ــةٍ َفِم ــْم مِــْن نِْعَم ــا بُِك کــه »َو م
ِ«7 یعنــی هرچــه کــه از نعمــت بــه  اللَّ
ــان  ــًا ف ــه مث ــیده از جمل ــن رس م
توفیــق علمــی، عملــی، اخاقــی، 
چیــزی  هــر  عرفانــی،  ســلوکی، 
ــن  ــت. م ــن از خداس ــده ای ــرم آم گی
خــودم در ایــن خیــرات هیــچ ســهمی 
نــدارم، افاضــه اســت، نعمــت اســت. 
نعمت هایــی اســت کــه از جانــب 
ــن داده شــده.  ــه م ــال ب ــد متع خداون
ــا  ــود »م ــه فرم ــان اســت ک ــن هم ای
 8»ِ ــَن اللَّ ــنَةٍ َفِم ــْن َحَس ــَك مِ أَصابَ
ــَن  ــةٍ َفِم ــْن نِْعَم ــْم مِ ــا بُِك ــا »َو م ی

7  آیه 53 سوره نحل

8  آیه 79 سوره نساء
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اللَّ « همــه اش را از خــدای متعــال 
ــه  ــه خــودش ک ــد. در نتیجــه ب می بین
ــد  ــاس می کن ــد احس ــه می کن مراجع
کــه دســتش خالــی اســت. ایــن یــک.

ریشه ظرفیت بصیرت و تواضع 
است

فیــض،  احســان،  برابــر  در  دوم: 
فضــل و نعمت هــای گســترده ای کــه 
ــا  ــه او داده، کمی ه ــال ب ــدای متع خ
و کاســتی ها را در خــودش بیشــتر 
ــتر  ــا را بیش ــد، این ه ــاهده می کن مش
ــِن  ــاِن مؤم ــع انس ــذا طب ــد. ل می بین
اســت  این طــوری  متقــی  صالــِح 
ــت او  ــه دس ــر ب ــه خی ــر چ ــه ه ک
و بــه زبــان او جــاری بشــود در 
نــگاه او انــدک اســت. اصــًا بــه 
چشــمش نمی آیــد. انــگار نــه انــگار. 
ایــن را رفقــا عنایــت کنیــد یــک 
آن  آن،  بــه  راجــع  دارد  کلیــدواژه 
کلیــدواژه »ظرفيــت« اســت. ایــن آدم 
ــت«  ــی »ظرفي ــت« دارد. وقت »ظرفي

ــه  ــوری اســت. ب ــته باشــد این ط داش
برکــت آن تقــوای الهــی همــت دارد، 
چــون همتــش بلنــد اســت و همتــش 
ســر بــه آســتان عظمــت حــق تبــارک 
ــنات  ــه حس ــته هرچ ــی گذاش و تعال
اخاقــی، حســنات اجتماعــی،  اعمــال 
ــاز  ــد ب ــام داده باش ــتر انج ــر بیش خی
ــد  ــکار می دان خــودش را بیشــتر بده
و این هــا را بســیار کــم و انــدک 
اصــًا  هیــچ  می بینــد،  قلیــل  و 
بنابرایــن  نمی آیــد.  چشــمش  بــه 
ایــن  اســت،  بصیــرت  ریشــه اش 
ــی  ــی ظرفیت ــک کس ــه در ی ــی ک حال
ــه اش  ــت ریش ــخص هس ــه در ش ک
ــت.  ــن بینی اس ــت، روش ــرت اس بصی
ریشــه اش تواضــع اســت کــه تواضــع 
ایــن جــا منظورمــان ادب بندگــی در 
برابــر حضــرت حــق تبــارک و تعالــی 
اســت. ریشــه اش ایــن چیزهــا اســت. 
ریشــه اش همــت اســت، همــت بلنــد 
ــت،   ــناخت اس ــه اش ش ــت، ریش اس
ــن  ــد ای ــرت می ده ــه او بصی ــدا ب خ
ــًا  ــن مث ــوب م ــی خ ــد خیل می گوی
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االن موفــق شــدم صــد کار خیــر 
ــد  ــه بای ــن ک ــم، خــب م ــام بده انج
ده هــزار کار خیــر انجــام بدهــم، 
ــت.  ــزی نیس ــًا چی ــه اص ــا ک صدت
ــًا  ــت، اص ــد اس ــت بلن ــه هم ــه ک ن
ــی  ــی، یعن ــه هیچ ــن ک ــم ای ــه چش ب
ــه  ــه ک ــن. ن ــد پایی ــاز ســرش می  افت ب
ــد،  ــودش می بین ــت را در خ آن ظرفی
ــًا هــزار  ــد االن مث ــد مــن بای می گوی
کار خیــر انجــام داده باشــم. مــن 
االن ده تــا انجــام دادم، ایــن ده تــا 
ــد. ــمش نمی آی ــه چش ــر االن ب دیگ

صیانت از ُعجب

ــتِْقَاِل  ــه اول، »َو اْس ــد جمل ــن ش ای
ــه  ــن را ب ــا م ــی خدای ــرِ« یعن الَْخيْ
ــن  ــن ای ــت متقی ــور صــاح و زین زی
ــه  ــه ک ــه هرچ ــن ک ــته ک ــه آراس گون
ــام داده  ــر انج ــم خی ــتر ه ــن بیش م
باشــم، چــه زبانــی، چــه عملــی 
ــي«  ِ ــي َو فِْعل ِ ــْن َقْول ــَر مِ »َو إِْن َكثُ
ــن آن را  ــد م ــاد باش ــم زی ــه ه هرچ

ــا  ــن ج ــتقال« ای ــم. »و اس ــم بدان ک
ــا ایــن برداشــتی  کلمــه »اســتقال« ب
ــتقال«  ــه »اس ــم از کلم ــا داری ــه م ک
ــن جــا »اســتقال«  ــد. ای ــرق می کن ف
ــتن،  ــم انگاش ــدن، ک ــم دی ــی ک یعن
کــم  انــگاری، بــه ایــن می گوینــد 
»اســتقال«. هــر چــه خیــر مــن 
ــم  ــم ببین ــن ک ــد م ــده باش ــاد ش زی
ــت  ــد. آن وق ــرم بیای ــه نظ ــم ب و ک
کلمــه  دو  مســأله  ایــن  حاصــل 
از ُعجــب  یــک: صیانــت  اســت. 
خودشــیفتگی،  ُعجــب،  از  اســت، 
در  قبــًا  مــا  کــه  خودشــگفتی 
ــه تفصیــل عــوارض  دعــای هشــتم ب
کردیــم. شــرح  را  مخاطراتــش  و 

خــط  را  انســان  کًا  »ُعجــب« 
می زنــد، یعنــی یــک وقــت کارت 
ــوری،  ــط می خ ــد خ ــرت بیای ــه نظ ب
می کنــد.  هبــط  را  انســان  عمــل 
اســت،  این طــوری  »ُعجــب« 
ــزء  ــت. ج ــاک اس ــدر خطرن ــن ق ای
ــان  ــال انس ــه اعم ــت ک ــواردی اس م
از  را  انســان  و  می کنــد  هبــط  را 
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می انــدازد،  متعــال  خــدای  نــگاه 
یــک چنیــن چیــز خطرناکــی اســت.

ــه  ــود ک ــث می ش ــی باع ــن ویژگ ای
ــد،  ــان بمان ــب« در ام انســان از »ُعج
ــت  ــب« مصونی ــر »ُعج ــن در براب ای
»ُعجــب« ســرطان روح  می دهــد، 
ــه آن  ــر ب ــت. اگ ــن اس ــان مؤم انس
ــتش  ــش از دس ــود ایمان ــار بش گرفت
خطرناکــی  چیــز  ایــن  مــی رود، 
اســت. بــه خــدا پنــاه می بریــم. پــس 
ــت،  ــب« اس ــت از »ُعج ــی صیان یک
انســان مشــغول اســت، دارد فعالیــت 
ــی  ــت انقاب ــد، فعالی اجتماعــی می کن
می کنــد، خدمت رســانی بــه خلــق 
ــی  ــد مبالغ ــرض کنی ــًا ف ــد، مث می کن
در روز قــرآن می خوانــد، فعالیــت 
می دهــد،  انجــام  دارد  علمــی 
نمازهایــش را دارد مراقبــت می کنــد، 
نمــاز بــا کیفیــت گیــرش آمده، ســحر 
فهرســتی  خــب  می شــود،  بیــدار 
تدریــس  دارد،  را  همــه  اســت، 
دارد، تــدّرس دارد،  ایــن اگــر بــه 
چشــمش بیایــد خــراب می شــود. 

ــن جــا  ــر« ای ــن »و اســتقال الخي ای
ــس انســان  ــادش می رســد. پ ــه فری ب
می دهــد،  نجــات  »ُعجــب«  از  را 
اســت. بزرگــی  چیــز  خیلــی 

گسترش دادن خیرات

از  اســت،  ایــن  هــم  دوم  نکتــه 
یکــی  »اســتقال الخير«  بــرکات 
نجــات از »ُعجــب« اســت، دیگــری 
تکمیــل حســنات، امتــداد حســنات، و 
ــر  ــرات اســت. اگ گســترش دادن خی
کســی کار خیــر خــودش را زیــاد 
ببینــد دیگــر نمــی رود دنبالــش. یــک 
ــی  ــش خیل ــرد علم ــال ک ــی خی کس
نمی خواهــد  دیگــر  شــده  زیــاد 
ــر کاری  ــتاد، دیگ ــت اس ــرود خدم ب
ــه  ــه مطالع ــدارد،  کاری ب ــتاد ن ــه اس ب
ــم.  ــی داری ــا خیل ــه م ــدارد، این گون ن
این طــوری اســت. در حالــی کــه 
ــت  ــد آن وق ــم ببین ــی ک ــان وقت انس
مــدام عطــش بــرای تکمیــل هــم 
ــن دو  ــه ای ــود. البت ــدا می ش در او پی
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ــون  ــت، چ ــر اس ــا همدیگ ــه ب کلم
درواقــع آن »ُعجــب« اســت کــه 
ســّد رشــد انســان می شــود. ایــن 
بــه همیــن معنــا اســت. بنابرایــن 
انــدک  را  خــودم  خیــر  مــن 
ــاد اســت. ــی کــه زی بشــمارم در حال

ــى«  ــى و فعل ــن قول ــر م »و إن كث
اگــر فــرض کنیــد خیــِر مــن، قولــی، 
ــن  ــد م ــراوان باش ــی ف ــی، عمل زبان
اصــًا بــه نظــرم نیایــد. کمکــم کــن، 
دســتم را بگیــر، ایــن اصــًا بــه 
ــی  ــتقال« یعن ــد، »و اس چشــمم نیای
بــه مــن ظرفیــت و همــت بلنــد 
بــده، بصیــرت بــده نســبتم را بــا تــو 
ــد.  ــمم نمی آی ــه چش ــًا ب ــم اص ببین
البتــه ایــن جــا یــک جملــه بــه شــما 
ــد،  ــان باش ــم یادت ــن را ه ــم ای بگوی
ــر  ــه خی ــدر ک ــی هرچق ــان متق انس
خــودش را انــدک می بینــد امــا خیــر 
 » دیگــران را زیــاد می بینــد. »َو إِْن َقــلَّ
اگرچــه یــک خیــر خیلــی اندکــی در 
ــی در چشــم  ــر باشــد ول کســی دیگ
او ایــن بــزرگ اســت، مخصوصــًا آن 

ــًا  ــد. مث ــا می رس ــه م ــه ب ــی ک جای
ــا  ــه م ــک کســی ب ــری از ی ــک خی ی
رســیده، ولــو انــدک باشــد اگــر شــما 
ــی  ــوش ظرفیت ــخصیت و خ آدم باش
ــد،  ــی رود، می بینی ــان نم ــید یادت باش
نمی کنــد. فراموشــش  انســان 

مثــًا  و  شــصت  حــدود  از  بعــد 
ــان،  ــای عزیزم ــال، آق ــج س ــار پن چه
ــه  ــک جلس ــان، در ی ــام عالی قدرم ام
بودیــم،  نشســته  مــا  خصوصــی 
ــی آمــد آن جــا یــک شــیخ  یــک آقای
ــم از  ــنی ه ــود، س ــم ب ــردی ه پیرم
او گذشــته بــود، ایــن آمــد و آن 
ــه،  ــان حلق ــود، در هم جــا نشســته ب
ــور  ــاز همین ط ــد از نم ــا بع آن وقت ه
گعــده  می نشســتیم،   زمیــن  روی 
چــه  می خوردیــم.  چایــی  بــود، 
ــیرینی.  ــرات ش ــه خاط ــب ها و چ ش
عــرض بــه محضرتــان خــب آقــا هــم 
ــود،  ــی ب ــان طوالن ــی خوردن ش چای
یعنــی می فرمودنــد بنشــینیم یــک 
چایــی بخوریــم ایــن یعنــی یــک چند 
دقیقــه ای وقــت خیلــی خوبی اســت ، 
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ــود،  ــم ب ــی ه ــر مهمان ــًا اگ مخصوص
ــان  ــر ایش ــود دیگ ــم ب ــی ه ــا کس ی
ــد.  ــم می دادن ــول ه ــدار ط ــک مق ی
ــد،  ــی می خورن ــنگ چای ــی قش خیل
آدم کیــف می کنــد کــه بنشــیند چایــی 
خــوردن آقــا را ببینــد، تماشــایی بــود. 
حــاال غــرض ایــن کــه در ایــن فاصله 
آقــا بــه آن پیرمــرد یــک نگاهــی 
کردنــد، جالب بــود، اســمش را بردند 
ــف  ــما نج ــی ش ــای فان ــد آق گفتن
یادتــان هســت؛ حــاال کـِـی آقــا نجف 
رفتــه بودنــد، یــک مقطعــی تشــریف 
ــا را  ــد نجــف بعضــی از درس ه بردن
شــرکت کردنــد و حجــره ای داشــتند 
و...، فرمودنــد نجــف یادتــان هســت 
مــن نیــاز پیــدا کــرده بــودم بــه 
شــما  و  »مفتاح الكرامــه«  کتــاب 
ــورد  ــه م ــدی ک ــاب را، آن جل آن کت
نظــر مــن بــود را داشــتید و ایــن 
ــک  ــًا ی ــم مث ــما گرفت ــن از ش را م
ــود. طــرف  چنــد روزی پیــش مــن ب
ــًا  ــرا اص ــرع ماج ــل و ف ــاید اص ش
یــادش نبــود. شــاید مثــًا پنجــاه 

ســال پیــش، شــصت ســال پیــش، آن 
ــد کــه  ــه او گفتن ــًا ب ــا مث حجــره، آق
مثــًا کِــی بــوده، مثــًا گفتنــد کتــاب 
ــن دارم،  ــه م ــو داری؟ گفت ــان را ت ف
ــان  ــوز خاطرش ــا هن ــه او و آق داده ب
هســت و هنــوز خودشــان را مدیــون 
ــت  ــان وق ــه ف ــد ک ــن آدم می دانن ای
ایــن کتــاب را بــه ایشــان داده دیــده. 
نمــی رود. یــادش  اصــًا  یعنــی 

را  خدمت هــا  بزرگتریــن  گاهــی 
می کننــد  مــا  دربــاره  بعضی هــا 
چشــم مان  بــه  اصــًا  مع  االســف 
ــًا  ــم. اص ــی بیچاره ای ــد، خیل نمی آی
حواس مــان نیســت. اصــاً  نمی بینیــم.

وقتــی ظرفیــت پیــدا کــردی خــودت 
ــی  ــانده باش ــی رس ــه کس ــری ب خی
نمی آیــد.  چشــمت  بــه  اصــًا 
می گویــی نــه مــن کاری نکــردم. 
ــود و  ــی ب ــق اله ــود توفی ــم ب ــر ه اگ
ــی اســت از ســوی خــدای  ــک منّت ی
متعــال دربــاره مــن،  ایــن کــه هیچــی. 
منّتــی هــم بــه کســی نــداری، در 
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ســاحت قــدس ربوبــی هــم خــودت 
می بینــی. خاشــع  و  خاضــع  را 

خطبه »متقین«

نهج الباغــه  از  بدهیــد  اجــازه 
بــرای شــما بخوانــم،  ســندش را 
ــه  ــن« خیلــی خطب ــه »متقي ــن خطب ای
زیبایــی اســت، ایــن خطبــه متقیــن در 
نهج الباغــه مشــهور بــه خطبــه همــام 
ویژگی هــای  فهرســت  در  اســت. 
امیرالمؤمنیــن  متقــی  انســان های 
ــام  ــی هم ــد، وقت ــی می کن دارد معرف
ــى  ــَن َحتَّ ـِـَي الُْمتَّقِي گفــت »ِصــْف ل
ــه  ــود ب ــم « فرم ــُر إِلَيْهِ ــي أَنُْظ َكَأنِّ
کــن  توصیــف  یک طــوری  مــن 
کــه دارم او را می بینــم. کــه بعــد 
ــا دق  ــرد و همان ج ــل نک ــم تحم ه
ــا  ــرد. در آنج ــی ک ــب ته ــرد، قال ک
متقیــن  ویژگی هــای  فهرســت  در 
حضــرت فرمودنــد »َل يَْرَضــْوَن مـِـْن 
ــتَْكثُِروَن  ــَل َو َل يَْس ــُم الَْقلِي أَْعَمالِهِ
ــل  ــان عم ــال خودش ــر« از اعم الَْكثِي

کــم را کــه اصــًا راضــی نیســتند، این 
کــه عمــل کمــی انجــام داده باشــند، 
اصــًا راضــی نیســتند. »ليرضــون، و 
ل يســتكثرون الكثيــر« محــل بحــث 
مــا اســت. زیــاد هــم کــه انجــام داده 
باشــند ایــن را اصــًا زیــاد نمی بیننــد. 
»اســتقال الخير«  همــان  ایــن 
دارنــد، »َو َل يَْســتَْكثُِروَن الَْكثِيــَر 
ــا  ــوَن« این ه ــهِْم ُمتَّهُِم ــْم ِلَنُْفِس َفُه
خودشــان را دائــم متهــم می کننــد »َو 
مـِـْن أَْعَمالِهـِـْم ُمْشــفُِقوَن« از کارهایی 
ــد.  ــه نگرانن ــد همیش ــه کردن ــم ک ه
مــا برویــم پــای محاکمــه الهــی 
همیــن نمــازی کــه خواندیــم، همیــن 
صدقاتــی کــه دادیــم، همیــن جبهه ای 
کــه رفتیــم، خیراتــی کــه انجــام 
ــای  ــم پ ــد، بروی ــدام می مان ــم ک دادی
ــن  ــذا »م ــی. ل ــبه اله ــتگاه محاس دس
اعمالهــم مشــفقون« ایــن یــک قطعــه 
بــود. نهج الباغــه   193 خطبــه  از 

»َل  فرمــود  بعــدی:  روایــت  امــا 
الُْمْؤمِــُن َعاقِــًا« تعبیــر  يَُكــوُن 
ــوُن  ــت، »َل يَُك ــنگ اس ــدر قش چق
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عاقــل  مؤمــن  َعاقِــًا؛  الُْمْؤمِــُن 
در  ویژگــی  ده  مگــر  نمی شــود 
ــا  ــد ت ــا کنی ــه را ره ــد«. هم او باش
ــن  ــود از ای ــا، فرم ــه این ج ــید ب برس
ــتَْكثُِر  ــت ٌ» يَْس ــن اس ــی ای ــا یک ده  ت
ــتَقِلُّ  ــرِهِ َو يَْس ــرِ مِــْن َغيْ ــَل الَْخيْ َقلِي
ــن  ــهِ« همی ــْن نَْفِس ــرِ مِ ــَر الَْخيْ َكثِي
ــم. کار خــوب  کــه االن عــرض کردی
ــاد  ــد زی ــدک باش ــو ان ــران را ول دیگ
می بینــد و کار خیــر را ولــو زیــاد 
ــد. ــدک می بینن ــان ان ــد از خودش باش

خداونــد  ان شــاء اهلل  امیدواریــم 
بــه  را  مــا  تعالــی  و  تبــارک 
کنــد. آراســته  ویژگی هــا  ایــن 

اللهم صل علــى محمد و آل محمد. 

إِلَهِــي بَِحــقِّ َمــْن نَاَجــاَك َو بَِحــقِّ 
ــرِ  ــرِّ َو الْبَْح ــي الْبَ ِ ــاَك ف ــْن َدَع َم
ــَن َو  ــَراءِ الُْمْؤمِنِي ــى ُفَق ــْل َعَل تََفضَّ
الُْمْؤمِنَــاِت بِالَْغنَــاءِ َو الثَّــْرَوةِ َو َعَلى 
مَرْضَــى الْمُؤْمِنِيــنَ وَ الْمُؤْمِنَــاِت 
ــاءِ  ــةِ َو َعَلــى أَْحيَ حَّ ــَفاءِ َو الصِّ بِالشِّ
ــِف َو  ــاِت بِاللُّْط ــَن َو الُْمْؤمِنَ الُْمْؤمِنِي

ــَن  ــَواِت الُْمْؤمِنِي ــى أَْم ــَرمِ َو َعَل الَْك
ْحَمــةِ َو  َو الُْمْؤمِنـَـاِت بِالَْمْغفـِـَرةِ َو الرَّ
َعَلــى ُغَربـَـاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَاِت 
دِّ إِلَــى أَْوَطانِهِــْم َســالِِميَن  بِالــرَّ
ــن . ـِـهِ أَْجَمعِي ــٍد َو آل ــَن بُِمَحمَّ َغانِِمي
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