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 حضرت موسی

به شخصی برخورد که کور و کر بود و دست و پا هم

نداشت .به یك تکّه گوشت شبیهتر بود تا انسان .از او پرسید حالت چطور است؟
یعنی دنیا را و ربّت را چگونه میبینی؟ آن شخص در پاسخ موسی

گفت:

کیست در این دنیا که حالش مثل من باشد؟ چشم ندارم ،درنتیجه آنچه را خدا
راضی نیست نمی بینم .گوش ندارم درنتیجه سخنی را که خدا دوست ندارد
نمیشنوم .پا ندارم درنتیجه به جایی که خدا راضی نیست نمیروم .دست ندارم
درنتیجه کاری را که خدا نمیپسندد نمیکنم و کسی را که خدا نمیخواهد بزنم
نمیزنم .پس در همهی عالَم کسی که حالش از خوبی به من برسد نیست .موسی
از معرفت و رضامندی و شاکربودن او بسیار متعجّب شد .ما هم سعی کنیم
کارهای خدا را با حسن ظنّ تعبیرِ خوب کنیم تا انشاءاهلل به ارزشِ دادنها و
ندادنهای خدا پی ببریم .شکر حقیقی هر نعمت درك ارزش آن نعمت است.
حضرت موسی

به شخصی برخورد کرد که کور و کر بود و دست و پا هم نداشت؛ به

يك تكّه گوشت شبيه تر بود تا انسان(روايتی قريب به اين مضمون هم هست) .از او پرسيد
حالت چطور است؟ يعنی دنيا و ربّت را چگونه میبينی؟ آن شخص در پاسخ موسی
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گفت :کيست در اين دنيا که حالش مثل من باشد؟ يعنی حالم بهقدری خوب است که
کسی به پای من نمی رسد .چشم ندارم ،درنتيجه آنچه را خدا راضی نيست نمیبينم؛
خيالم راحت است .افرادی که چشم دارند کلّی دردسر دارند؛ مثالً به نامحرم نگاه نكنند،
نگاه تندی به مظلوم نكنند که دلش را بلرزانند ،نگاهی به نوشته ،تصوير و صحنههای
منحرف کننده نيندازند .گوش ندارم درنتيجه سخنی را که خدا دوست ندارد نمیشنوم؛
افرادی که گوش دارند کلّی بايد مواظب خودشان باشند؛ به غيبت ،تهمت ،حرف لغو و
موسيقی حرام گوش ندهند .خيلی زحمت دارند ،خدا میداند افرادی که گوش دارند و
میخواهند آنگونه که مورد رضای خداست باشند چقدر رنج میکشند ،کلّی دردسر دارند؛
ن کر خيالم راحت است؛ گوش ندارم که اين مشكل را داشته باشم .پا ندارم ،درنتيجه
امّا م ِ
به جايی که خدا راضی نيست نمیروم؛ افرادی که پا دارند بايد کلّی مواظب خودشان
باشند؛ به مجلس گناه يا محيط حرام نروند ،به مجلسی که ظالمی است حضور تأييد
کننده پيدا نكنند ،راه خدا را بروند و جايی که خدا فرمان داده حاضر شوند .من اين
دردسر را هم ندارم درنتيجه جايی که خدا راضی نيست نمیروم و از اين هم خيالم راحت
است .دست ندارم ،درنتيجه کاری را که خدا نمیپسندد نمیکنم و کسی را که خدا
نمیخواهد بزنم نمیزنم .افرادی که دست دارند کلّی بايد مواظب باشند کارهايی که خدا
راضی نيست و عمل حرام انجام ندهند .مطلب اغوا کنندهای با دستشان ننويسند ،امضای
ناحقّی نكنند .توی سر شخص ضعيفی نكوبند .خوب من دست هم ندارم و خيالم از اينجا
هم راحت است .پس در همهی عالَم کسی نيست که حالش از خوبی به من برسد.
موسی

از معرفت و رضامندی و شاکر بودن او بسيار متعجّب شد .گفت خدايا تو عجب
2

مخلوقاتی داری .چشم ،گوش ،دست و پايش را گرفتهای و مثل يك تكّه گوشت گوشهای
افتاده و اينگونه راضی ،خشنود ،سرزنده و سرحال است نه اينكه شرايط را صبر و تحمّل
میکند بلكه کِيف می کند که اينگونه است .از اين معرفت ،رضامندی و شكر به شگفت
ن تعبي ِر خوب کنيم تا انشاءاهلل به
آمد .ما هم سعی کنيم کارهای خدا را با حسن ظ ّ
ارزشِ دادنها و ندادنهای خدا پیببريم .اين فرد افليج و کر و الل آنچنانی اگر
میخواست از زاويهی عيبجويی نگاه کند بايد يكپارچه دلخوری و غصّه می بود و کلّی
ن و خوشبينی
از خدا خودش را طلبكار میديد؛ منتها چگونه نگاه کرد؟ از منظر حسن ظ ّ
به خدا نگاه کرد؛ يعنی يقين داشت خدايی که من میدانم هست جز خير از او
سرنمیزند ،جز خوبی بندهاش چيزی نمیخواهد .هرکاری میکند خير بندهاش را دارد؛
چون اصل را بر اين عقيده گذاشته بود به الل ،کر ،کور و لَنگ بودنش که نگاه کرد يك
تعبير قشنگ از اين پيدا کرد.
انشاءاهلل روحيّهی ما طوری شود که نگاهمان نگاه جستجوگر زيبايیها و کشف کننددهی
جمال باشد .بايد اينقدر با چشمهايمان کارکنيم تا چنين مَلكهای در چشم ما ايجاد شدود
که به هرچه نگاه میکند زيبايی و حُسن پيدا کند .اين مطلب کليدی و مهمّی در زنددگی
فرد است .اگر ما به خدایمتعال اعتماد و حُسن ظنّ پيدا کنيم از کارهای خدا تعبيرخدوب
پيدا می کنيم .وقتی انسان با شخصی رفيق شد و طرف را به عنوان يك انسان بسيارخوب،
مهربان ،دوست داشتنی و با کرامت شناخت و نسبت به او يكپارچه عشق و محبّدت بدود،
هرکاری از او سرمیزند برايش دوست داشتنی اسدت و يدك تعبيدر قشدنگ بدرايش پيددا
میکند.
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خدا حاج آقا دوالبی

را رحمت کند ،خدا به ايشان غير از برکات بسيار عظيم باطنی

عمر طوالنی هم داده بود ،ايشان زمان قاجاريّه را هم يادشان بود ،نقل میکرد و میگفت:
شخصی در دربار قاجار نوکر بود .يكبار ناصرالدّين شاه به او گفته بود قرمساق اين چه
کاری است که تو میکنی؟ او در هر مجلسی که میآمد به عنوان افتخارخودش میگفت:
سلطان صاحبقران به من فرمودند قرمصاق اين چه کاری است که میکنی .به او فحش
داده بود؛ امّا او خيلی کِيف کرده بود و هرجا هم میرسيد تعريف میکرد که سلطان
صاحبقران به من چنين حرفی زده است .انشاءاهلل ما هم در دستگاه خدا اين حُسن ظنّ،
اعتماد و باورمندی را به خدا داشته باشيم و خدا هرکاری کرد کلّی کِيف کنيم.
تا ببينم زين دو شيرينتر کددام؟

بوسه و دشنام را تدك تدك بدده

قاطیِ هم نده که نفهمم .جدا به من بوسه و فحش بدده تدا ببيدنم وقتدی مدرا میبوسدی و
اجازه میدهی من تو را ببوسم لذيذتر است يا وقتی فحشم میدهی؟ نمدیدانم کدداميدك
شيرينتر است؟
انتقددام تدددو ز جددان محبدددوبتر

ای جفددای تددو ز مِهددرت خددوبتر

نمیدانم کداميك واقعاً شيرينتر است؟ اگر به خدا حُسن ظنّ داشته باشيم هر اتّفداقی در
زندگيمان پيش آمد ،میدانيم خدا پيش آورد؛ خدای محبوب ما ،خدای خوب مدا ،خددای
رحمان و رحيم ما ،خدای حكيم و عليم ما پيش آورد ،در اين عالم غير خدا کسی کدارهای
نيست؛ لذا يقين میکنيم که خوب است و خيری در آن هسدت «اَ ِ
لخيرَُیرمَ رََع ر » حتمداً
خيری در اين هست و ذهن ما میگردد و باالخره يك تعبير خوب از آن پيدا میکند.
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در روايات جزء دستورالعملهای اخالق اسالمی داريم که کار مؤمن را تعبير خوب کدن .از
برادر يا خواهر مؤمنت عملی سرزد بگرد و تعبير قشدنگی بدرايش پيددا کدن؛ حتّدی مثدال
میزنند و میگويند اگر رد شدی و ديدی مؤمنی در مغدازهی عدرق فروشدی نشسدته و از
طرف ليوانی میگيرد و سر میکشد ،نگو خودم ديدم فالنی به مغازهی عرق فروشی رفدت
و از دست عرق فروش يك ليوان گرفت و خورد و ديگر راه توجيهی نددارد؛ عدرق خدورده
است و شرابخوار است .اگر به مؤمن حُسن ظنّ داشته باشی که محال است شراب بخدورد،
میشود تعبير درست هم پيدا کرد .بگو بندهی خدا حالش به هم خورده بدود و يدا شددّت
تشنگی به او فشار آورده بود و داشت از پا درمیآمد از روی اضطرار و ناچاری کده همدهی
مغازهها بسته بودند و هيچ جايی آب پيدا نكرد درِ مغازهی او رفت و گفت يدك ليدوان آب
به من بدهيد .اگر حُسنظنّ و اعتماد به اين مدؤمن وجدود داشدته باشدد میتدوان چندين
تعبيری کرد ،باالخره انسان میتواند بگردد و يك تعبير خوب پيدا کند در دستوراسدالمی
هم آمده که تا میتوانی زور بزن و برای کار مؤمن يك تعبير خوب پيدا کن .کار مدؤمن را
تعبير بد نكن .اين را شنيدی؟ خدا هم مؤمن است ،گفتند کار مؤمن را تعبير خدوب کدن
َالَّرُ َالْم ْرِِ َ»َ1کار خدا را هم تعبير خدوب کدن؛
«هوَاهللَالَّذیَالَاِلهَاِ َالاَهوَالْملِكَالْقر وُّعُ َّ
يعنی هر اتّفاقی در زندگيت پيش آمد؛ يقيناً خدا پيش آورده و اين اتّفداق را تعبيدر خدوب
کن؛ آنوقت ببين چه روح رضايی در تو حاکم میشود ،کمکم راه پيدا میکندی و کدمکدم
خدا اسرار مقدّرات الهی را نشانت میدهد .مثالً جايی فقيرت کرد کمی خودت زور زدی و
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تقالّ کردی و پيدا کردی که اگر آنجا پول داشتم فالن خطر تهديدم میکرد يا در معدر
فالن لغزش بودم چه خوب شد خددا آن موقدش شدرايطی را جدورکرد کده يدك قِدران هدم
نداشتم .خودت زور زدی و چيزی پيدا کردی حاال خدا به ايدن برکدت میدهدد و کدمکدم
پرده را کنار میزند و حُسنها و حكمتهای ديگری را که در فقيدر کردندت بدود ،نشدانت
میدهد .يعنی کمکم به ارزش دادنها و ندادنهای خدا آشنا میشوی .تأکيددهای زيدادی
روی شددكر شددده ،شددكر نعمددت چيسددت؟ «شركَُالرِّرَم ََِدركَالرِّرَم َِ» شددكر نعمددتهددا در
نعمتهاست .وقتی کسی چيزی به من داد شكر واقعیاش اين است که ارزش اين چيدز را
بفهمم؛ مثالً کتابی را به من داد شكر خودِ کتاب چيست؟ اين است که بدانم عجب کتداب
ارزشمند ،انسانساز و حيات بخشی است« .شَكُالم ِِّم ََِدركَالم ِِّم َِ» شكر مدنعم و دهنددهی
نعمت اين است که بفهمم اين کتاب خوب را چه کسدی بده مدن داد؟ شدكر حقيقدی هدر
نعمت ،در

ارزش آن نعمت است .وقتی چيز گرانقيمتی به فرد میدهند چقدر خوشحال

میشود ،چشمانش از خوشحالی برق میزند .فرد بايد اينگونه شود کده چشدمش از تمدام
چيزهايی که خدا در زندگی برای او پيش آورد ،از شادی برق بزند؛ تلدخ و شديرين ،فقدر و
غنا ،مر

و صحّت ،محبوبيّت و گمنامی برای او يك جور باشد ،چرا؟ چون يقين دارد اين

را غير خدا پيش نياورده و از خدای حكيم ،رحيم ،عليم ،قدير و کريم جز خير سرنمیزند.
از مبدأ خير جز نكويی نايد .اين خدايی که مدن میشناسدم جدز خدوبی از او سدرنمیزند.
انشاءاهلل اين روحيه را پيدا کنيم تا ارزش عطاهای خدا را بيشتر در

کنيم.

 کسی که خود را محرومترین افراد میداند اگر اندکی درمورد آنچه خدا بهه او
عطا نموده است فکر کند ،خود را غرق در عطاهای خهدا خواههد یافهت .مسه له
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اینجاست که ما کمتر به دادههای خدا فکر میکنیم و بیشهتر حواسهمان دنبها
چیزهایی است که نداریم .آنچه را که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است کهه
هرچه هم تقالّ کنیم به ما نخواهد رسید و حسرت آن بر دلمان خواهد ماند؛ آنچه
را هم که داریم که هیچوقت به آن نگاه نکردیم که ببینیم و لذّت آن را ببریم ،لذا
یكپارچه غصّه و حسرت و احساس محرومیّت شدیم .همین اعضاء سالم بدنمان
را فکر کنیم هرکدامش چقدر می ارزد؟ اگر مثالً چشم ما در معرض نابینها شهدن
باشد و همهی دنیا ما ما باشد ،حاضر نیستیم همهی آن را بدهیم و کور نشویم؟
سایر اعضاء هم به همین ترتیب .همین بدن سالم را که خدا به مها داده حسهاب
کنیم روی هم چند قیمت دارد؟ باالتر از آن نعمت عقل است که اگر نداشتیم نهه
کسی ارزشی برای ما قائل نبود و نه حتّی در اموا خودمان حقّ تصرّف داشتیم و
باید قیّم برای ما میگرفتند .نعمت هدایتالهی و محبّت خهدا و اولیهای او کهه از
همه باال .با این همه دارایی دیگر کسی محروم باقی میماند؟ ()21:14
همان شخص که میگويد خدا هيچ چيز به من نداده ،در زندگی هيچ چيز ندارم ،بدشانس
هستم اگر بنشيند ،جستجو و فكرکند دادههای خدا را پيدا میکند و میبيند که غدرق در
عطاهای خداست .کجا خدا به من هيچ چيز نداده است؟ مسأله اينجاست که ما کمتدر بده
دادههای خدا فكر میکنيم و بيشتر حواسمان دنبدال چيزهدايی اسدت کده ندداريم .فدالن
ماشين را ندارم ،خانه و ثروت آن طوری ندارم ،غذا و لباس فدالن جدور نددارم ،حواسدمان
بيشتر دنبال نداریهاست؛ چون حواسمان سراغ چيزهايی اسدت کده ديگدران دارندد و مدا
7

نداريم ،چيزهايی را هم که خدا به خودمان داده است را نمیبينيم .آنچده را کده خددا بده
مصلحت ما نديده و نداده است ،اينگونه نبود که مثالً به مصلحت ما باشدد؛ امّدا خددا خبدر
نداشته باشد که به مصلحت ماست؛ خدا که جاهل نبوده .يا بداند به مصلحت ماسدت؛ امّدا
دستش خالی بوده و نداشته که به ما بدهد؛ خدا فقير هم نبوده است؛ قطعاً غنیّ است .يدا
خبر داشته ما الزم داريم و داشته که به ما بدهد؛ امّا بخيل بدوده اسدت؛ خددا بخيدل هدم
نبوده که دلش نيايد بدهد؛ خداوند کريم ،جواد و سخیّ است .پدس چيزهدايی کده بده مدا
نداده و ما االن در زندگيمان نداريم به اين خاطر است که به مصلحت ما نبوده است .آنچه
را که خدا به مصلحت ما نديده و نداده است که هرچه هم تقالّ کنيم به ما نخواهد رسديد
و حسرت آن بر دلمان خواهد ماند؛ چون برای ما ضرر دارد .وقتی ضدرر دارد و خددا مدا را
دوست دارد هرچه هم اصرارکنيم خدا به ما نمیدهدد .مثدل بچّدهای کده مدريا اسدت و
خوراکی خاصّی برای مريضیاش به شدّت ضرر دارد ،بچّه هر چه به مادرش التماس کند و
ضجّه بزند که مادر بدهد ،مادر چون بچّهاش را دوست دارد و میداند اگر اين چيز را بچّده
بخورد بيماريش حاد میشود و ممكن است او را بكشد به او نمیدهد .خدا را اقالًّ مثل يك
مادر قبول کنيم ،چيزی که خدا به مصلحت ما نديده و نداده هر چه هدم التمداس و تقدالّ
کنيم نخواهد داد؛ چون دوسدتمان دارد و نمیخواهدد ضدررکنيم و آسديب ببينديم؛ فقدط
حسرتش به دلمان میماند .دائم اصرار میکنيم بده و او نمیدهد .فقط حرمدان و حسدرت
وجودمان را میسوزاند .آنچه را هم داريم هيچوقت به آن نگاه نكرديم کده ببينديم و لدذّت
آن را ببريم؛ چون حواسمان سراغ آنهايی بود که نداريم و خددا ندداده بدود؛ لدذا نگاهمدان
نيفتاده بود که ببينيم خدا چه چيزهای قشنگ ،ارزشمند ،گرانبها و دوست داشتنیيی بده
8

ما داده است ،از زندگيمان کِيف کنيم و لذّت ببريم ،خوشحال باشيم که چندين چيزهدای
گرانبهايی به ما داده؛ لذا يكپارچه غصّه و حسرت و احساس محروميّت شددهايم .حسدرت
نداشتهها ،غصّهی از دست رفتنها ،احساس محروميّت و اينكه من هيچ چيدز در زنددگيم
ندارم ،چقدر تلخی ايجاد کرد .میخواهيد نشانتان بدهد همانی که میگويد خددا بده مدن
هيچ چيز نداده ،چقدر دارد :همين اعضای سالم بدنمان را فكر کنيم چقددر مدیارزد؟ اگدر
مثالً چشم ما در معر

نابينا شدن باشد و همهی دنيا مال ما باشد ،حاضر نيستيم همهی

آن را بدهيم و کور نشويم؟ فر

کن همهی دنيا مال ما باشد ،بعد به مدا بگويندد تدا يدك

هفتهی ديگر چشمهای شما کور میشود و تا آخدر عمدر نمیتدوانی چيدزی ببيندی .واقعداً
انسان حاضر نيست هر چه الزم باشد از دارايیاش هزينه کند ولو بگويند همدهی داراييدت
را بده تا چشمهايت سالم بماند؛ عملی میکنيم که تا آخدر عمدر چشدمت کدور نمیشدود.
انسان واقعاً حاضر است بدهد که تا آخر عمر نابينا نباشد .ساير اعضا هم به همين ترتيدب.
اگر به شخص بگويند مثالً جفت گوشهايت تا هفتهی ديگر کدر میشدود و تدا آخدر عمدر
هيچ صدايی را نمیشنوی ،حاضر نيست هر چه در زندگی دارد ولو همهی دنيا هدم باشدد
بدهد و تا آخر عمر کر و ناشدنوا نشدود؟ بگويندد تدا يدك هفتدهی ديگدر الل مدیشدوی و
نمیتوانی حرف بزنی و زبانت از کار میافتد ،چقدر حاضر است هزينه کند که الل نشدود؟
حاضرست همهی دارايیاش را اگر الزم باشد بدهد که قدرت سخن گفتن از دستش نرود.
همهی دنيا هم مال او باشد حاضر است بدهد که الل نشود .يكیيكی اينهدا را بشدماريد و
جلو برويد .اگر بگويند دستهايت يك هفتدهی ديگدر فلدج میشدود و نمیتدوانی چيدزی
بنويسی و چيزی بگيری چقدر حاضری خرج کنی که دستها سالم حرکت کند ،بنويسی،
9

چيزها را بگيری و کار کنی؟ بگويند پاهايت تا يك هفتدهی ديگدر از کدار میافتدد و فلدج
میشود و تا آخر عمر روی ويلچر هستی ،نمیتوانی بدازی کندی ،ورزش کندی ،بددوی ،راه
بروی ،کوهنوردی کنی چقدر حاضر است هزينه کند که پاها از کار نيفتدد؟ يدك هفتدهی
ديگر بيشتر قلب شما کار نمیکند و از کار میافتد و میميری؛ چقدر حاضری بددهی کده
اين قلب سالم بماند ،چقدر حاضری هزينه کندی؟ ريدههای شدما از کدار مدیافتدد و خفده
میشوی و میميری ،چقدر حاضری خرج کنی؟ انسان همينطوری جلو برود .همين بددن
سالم را که خدا به ما داده حساب کنيم روی هدم چندد قيمدت دارد؟ جمدش بدزنيم ،بدرای
چشم ،گوش ،زبان ،دست ،پا و قلبمان حاضر بدوديم همدهی دنيدا را بددهيم .همدين فدرد
سالمی که روبروی من نشسته و میگويد خدا به من هيچ چيز نداده ،يك صورتحساب بده
ببينم بدن تو چقدر میارزد؟ چقدر خدا به تو داده است؟ باالتر از آن نعمت عقل است که
اگر نداشتيم ،نه کسی ارزشی برای ما قائل نبود و نه حتّی در اموال خودمان حدقّ تصدرّف
داشتيم و بايد قيّم برای ما میگرفتند.
چشم سالم ،گوش سالم ،زبان سالم ،دست سالم ،پا سالم ،قلب سالم ،ريه سالم ،همه سدالم
فقط اين باالخانه خراب بود ،اين فرد مفت نمیارزيد ،بايدد بده ديوانده خانده مدیبردندد و
زنجيرش میکردند ،کسی برايش احترام قائل نبود .اگر مالی هم به او به ارث میرسديد در
اختيار خودش نمیگذاشتند ،يك قيّم و ولیّ بدرايش میگرفتندد و میگفتندد تدو تصدميم
بگير که اين پول چگونه برای او خرج شدود؛ يعندی حدقّ تصدرّف در امدوال خدودم را هدم
نداشتم .هيچی نمیتوانستيم بفهميم چيزهايی که خدا به ما داده چقدر میارزد؟ نعمدت
هدايتالهی و محبّت خدا و اوليای او که از همه باالتر .اگر اين عقل خاکی و کاسبکار هم
11

بود ،همين عقلی که تفكّر ،محاسبه و برنامهريزی میکنيم ،زرنگی به خرج میدهيم ،کلك
میزنيم ،شيطانی میکنيم؛ بدن و عقل سالم هم بود؛ امّا نعمت هدايت الهی نبود ،مدا انن
درکدام مزبله بوديم؟ در ماه مبار

رمضان در ضيافت الهی ،در مجلس ذکر خدا و خوبدان

خدا نشستهايم ،اگر نعمت هدايت شامل حال مدا نبدود ،انن ممكدن بدود کجاهدا باشديم؟
فكرکنيم .اين عشق و محبّت خدا و خوبان خدا که هديهی بزرگ خداست و تنها هديدهای
اسددت کدده مددیارزد خدددا منّددت بگددذارد« ،لقر َُّْ ر َّ َاهللَىلررَُالْمر ْرِِ ِّي َاِ ْثَفرمر َیرري ِه ْ َرسرروالمَ ِ ر ْ َ
رَْ» 3خدا برای غدذا و آب
انْرف َِّ ِه َْ»« 2الَتمِّوواَىل َّيَاِ ْسُ ك ْ َف ِلَاهللَيم و َىل ْريك ْ َا َْْهرُّام ْ َلِ ْييم َِ
و لباس و خانه و دست و پا و چشم و گوش و  ...منّت نگذاشته؛ ولی برای اين نعمت منّدت
گذاشته است .گفتيم «لت َّْئرل َََّير ْو ئِ ٍذَى ِ َالَِّّمري َِ» 4آن نعمتی که خدا از آن سؤال مدیکندد و
افراد را بازخواست خواهد کرد که چگونه هزينه کردی ،همين است .محبّت خدا و خوبدان
و اوليای خدا که انن در قلب ماست چقدر میارزد؟ روايت شدده امدامصدادق

خدادمی

داشت که کارهای شخصی حضرت را انجام میداد ،وضش مالی زندگيش خوب نبود ،خيلدی
لنگی و کاستی داشت .همسرش هم خيلی غُر میزد که اين چه وضش زندگی اسدت ،هديچ
چيز نداريم .يكبار يكی از شيعيان حضرت به ديدن حضدرت آمدد کده تداجر طدراز اوّل و
انسان متموّلی بود .بعد از اينكه با حضرت ديدار کرد ،قبل از اينكه خانهی حضرت را تر

آیهی.461
آلعمران ،
سورهی 

.2
آیهی.41
سورهیحجرات ،

.3
آیهی.8
سورهیتکاثر ،

.4

11

کند ،خادم را کنار کشيد و به او گفت حاضری جای خود را با من عو

کنی؟ بيا همدهی

ثروتم را به اسم تو میکنم ،تو منصب خدمتكاری خانهی امدامصدادق

را بده مدن بدده.

لباس گرانقيمتم را هم از تنم درمیآورم و میدهم تنت کن .تو هم لباس کرباس کهنهی
تنت را دربياور و به من بده .اين بندهی خدا که خيلدی فقدر کشديده بدود و سدرزنشهای
خانمش هم فشار آورده بود ،نگفت نه .گفت بگذار به تو خبر میدهم .ظاهراً خدمت امدام-
صادق

رفت و عر

کرد فالنی که خدمت شما آمده بدود چندين پيشدنهادی بده مدن

کرد ،شما چه میفرماييد؟ چه بايد بكنم؟ حضرت هم برای اينكه خدود فدرد بده تشدخيص
برسد و قدر چيزی که انن دارد را بفهمد ،نگفتند ضرر میکنی .فرمودندد هدر طدور ميدل
خودت است عمل کن ،مانعی ندارد .بعدد از اينكده از حضدرت اجدازه گرفدت ،سدراغ مدرد
ثروتمند آمد و گفت :حاضرم عو
و با هم عو

کنيم و جايمان عو

کنم .گفت لباست را درآور تا من هم لباسدم را درآورم
شود .تا آمد لباس نوکری را از تنش درآورد يكدفعده

ناله و فريادی زد و گفت نه به هيچ قيمت حاضر نيستم اين کار را بكنم .من لباس ندوکری
امامصادق

را از تنم دربياورم و به جايش مال دنيا و پول و ثروت بگيرم؟ پدول و ثدروت
کاری کرد که خودِ اين فرد قددر چيدزی کده

به چه دردی میخورد؟ يعنی امامصادق

خدا به او داده است را بداند .بفهمد چيزی که خدا به او داده چقددر ارزش دارد؟ يدا يكدی
ديگر از دوستان حضرت بود که او هم خيلی فقير بود .خانمش به او فشار آورد و گفت تدو
که اينقدر وضعت بد است خدمت امامصادق

بدرو و بگدو مدن فقيدرم کمكدی بده مدن

بكنيد .روی فشار زياد همسرش مجبور شد بيايد .خدمت امامصادق

آمد و بعد از کلّدی

مِن مِن کردن گفت يابنرسولاهلل حقيقتش ايدن اسدت کده مدن خيلدی فقيدرم .حضدرت
12

فرمودند :نه تو فقير نيستی .خيلی تعجّب کرد ،ادب کرد و هيچ چيز نگفت .شب بده خانده
رفت و همسرش گفت چه کار کردی؟ گفت :به حضرت گفتم فقيرم ،حضرت فرمودند :تدو
فقير نيستی .همسرش گفت تو چه گفتی؟ میگفتی نه اشتباه میکنيد مدن فقيدرم ،هديچ
چيز ندارم ،زندگی ندارم ،پول ندارم ،زندگيم لنگ است .گفت :اينهدا را نگفدتم .همسدرش
گفت فردا برو بگو .فردا دوبداره آمدد و بعدد از مقدّمدهچيندی عدر

کدرد يدابنرسدولاهلل

حقيقتش اين است که من خيلی فقيرم ،فقر مرا خيلی اذيّت میکند .حضرت فرمودند :نده
تو فقير نيستی .باز خجالت کشيد حرفهايی که همسرش گفته بدود را بزندد .دو سده روز
همينطوری قضيه طی شد .روز آخر وقتی گفت من فقيرم و حضدرت فرمودندد تدو فقيدر
نيستی ،عر

کرد يابنرسولاهلل چگونه میفرماييدد مدن فقيدر نيسدتم ،واقعداً چيدزی در

زندگيم ندارم .حضرت فرمودند :نه تو فقير نيستی ،بگو ببينم حاضری محبّت مدا را کده در
قلب توست بدهی و همهی دنيا را به تو بدهند؟ همهی ثروت دنيا مال تدو باشدد؛ منتهدی
محبّت ما را نداشته باشی؟ گفت نه يابنرسولاهلل يك سر سدوزنش را هدم حاضدر نيسدتم
بدهم و دنيا را بگيرم .حضرت فرمودند :ديدی گفتم تو فقير نيستی .محبّت ما که در قلدب
توست چقدر میارزد؟ اين نعمتهای معندوی چقددر مدیارزد؟ حداال همدان شخصدی کده
گوشهی جلسه نشسته بود و خدای نكرده غم او را گرفته بود و فكر میکرد خدا به او هيچ
چيز نداده ،کلّی غصّهدار بود حاال که اينها را شنيد باز هم حاضر است بگويد خددا بده مدن
هيچ چيز نداده است؟ همين که او را آورده و گوشهی اين جلسه نشسته است کم چيدزی
است؟
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 به آنچه خدا به شما داده اسهت شهاد باشهید و بهرای آنچهه نهداده غمنهاك
نباشید)37:35(.
به دادههای خدا شاد باشيد؛ يعنی وقتی قيافههايتان را نگاه میکنندد ،ذوق و سدرزندگی و
شادابی از چهرهها بجوشد .انسان مدؤمن بايدد اينگونده باشدد« .عجروٌَيرو ئِ ٍرذ ِ
َنَررُ َِىِلرََُرفَهرََ
ْ
ن ِ
رََُِ»  5مؤمن روز قيامت چهرهاش شاداب و بشّاش اسدت و بده ربّ خدودش نظدر و نگداه
میکند .در دنيا هم به ربّت نظر کنی ،چهرهات ناضره میشود و همدينجدا برايدت قيامدت
میشود .به ربّ خودت نگاه کن ببين چه کسی برايت اين زنددگی ،پددر و مدادر ،زمانده را
برای تولّد ،سرزمين را برای زندگی ،اين وضعيت اقتصادی را برای خانواده و هر چيز ديگدر
کی اينها را ترتيب داده است؟ به ربّت نگاه کن ببدين او داده اسدت .وقتدی بده ربّدت نظدر
کردی از آنچه که انن هست کلّی شاد میشوی.
پس به دادههای خدا شاد باشيد؛ يعنی واقعاً قيافهها را که نگداه مدیکنيم انسدان سدرحال
بيايد .وقتی فرد قيافهی بچّههای کوچك ،قنداقی ،کم سنّ و سال مدثالً هشدت ،نده ماهده،
يك ساله و يك سال و چند ماهه را نگاه میکند سرحال میآيد ،به بهجت میآيدد .مدؤمن
غصدهی دنيدا را
اقالًّ بايد قيافهاش مثل اين بچّهی دوساله باشد؛ چون بچّهی دوساله غدم و ّ
ندارد .مؤمن هم اقالًّ بايد مثل او باشد يعنی انسان وقتی در چهرهی مؤمن نگداه مدیکندد
بايد سرحال و ذوق بيايد و شاداب شود .خودتان امتحان کردهايد فرد وقتی بچّهی کوچك
را میبيند طوری سرحال میآيد که میخواهد بخندد و حرکتهای شاد جلوی اين بچّه از
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خود نشان دهد .مؤمن بايد اينگونه باشد؛ غصّهدارترين فرد عالم هم بده او برسدد سدرحال
بيايد ،شاد و شادمان شود .پس به دادههدای خددا شداد باشديد و بده نددادههای خددا هدم
غصّهدار نباشيد .حاال فهميديم که چرا نداده؛ فقير نبود که نداده باشد؛ جاهل نبود که مدا
الزم داشته باشيم و خبردار نباشد؛ بخيل نبود که خسّت به خرج داده باشدد؛ ندداده چدون
برای ما ضرر داشته است .پس به خاطر چيزهايی که در زندگی نداريم غصّهدار نباشيم.
 خیر در آن چیزی است که خداوند برای ما پیش میآورد)41:56( .
«اَلخيَُیمَ ََع ر » همانی که واقش شد ،خير است .بهترين ،مناسبترين ،زيباترين ،دوسدت
داشتنیترين ،ارزشمندترين چيزی که در اين موقعيت و شرايط میتوانسدت اتفّداق بيفتدد
همان است که اتفّاق افتاده است؛ چون پيش آورندهی اين اتفّداق خداسدت .شدما چگونده
میتوانيد بگوييد خدا اين اتفّاق را پيش آورد؛ ولدی بهتدر از ايدن هدم میتوانسدت باشدد؟
میتوان توجيهی پيدا کرد؟ به من بگوييد کسی هست که بتواند تدوجيهی پيددا کندد کده
کاری که خدا کرد ناقص بود و تمام عيار نبود ،يك گوشهاش ساييده بدود و يدك طدرفش
میلنگيد .هيچ توجيهی هست که انسان فعل خدا را اينگونه بگويد؟ پس هر چه که شدده
بهترين است«اَلخيَُیمَ ََع ».
معنی خير ،خوب نيست بلكه خوبتر و بهتر است؛ يعنی آنچه واقش شده بهتر است .بهترين
در زبان عربی هم خير میشود .به يك معنا چيزی که اتفّاق افتاده بهترين اسدت و از ايدن
بهتر قابل تصوّر نيست؛ واالّ خدا خسيس ،بخيل ،جاهل ،فقير ،ضعيف و ناتوان نبدود .هديچ
راهی ندارد که شخص بگويد اتفّاقی که افتاده گوشهاش ناقص است .پس خيدر در چيدزی
است که خداوند برای ما پيش میآورد.
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انشاءاهلل اين حرفها را به خودمان تلقين کنيم .کسری ما بداور و يقدين اسدت؛ واالّ ايدن
حرفها را همه شنيدهايم و انن هم که میگويم حرف نو برای شما نمیزنم .اين حرفهدا
در فطرت همهی ما هست .من از کتاب وجود خودِ شما بازخوانی و تكرار مدیکنم ،حدرف
نو برای شما نياوردم؛ منتهی کسری که ما داريم در بداور کدردن و يقدين کدردن بده ايدن
غصده و حسدرت و احسداس محروميّدت در
حرفهاست؛ چون وقتی که يقين کرديم ديگر ّ
زندگی نبايد باشد .نگاه کنيد ،اگر در ما نيسدت ،بده يقدين رسديدهايم .اگدر هسدت نشدان
میدهد که باور ما میلنگد ،ضعيف است و هنوز کامل نشده است .چه کنيم باورمان کامل
شود که ديگر غم ،غصّه ،نگرانی ،حسرت و حرمان و  ...سراغمان نيايد؟ بايد حرفهايی کده
ياد گرفتيم را به خودمان تلقين کنيم؛ چون راه رسيدن به يقين تلقين به خويشتن اسدت.
يعنی دائم به خود بگوييم هر چه کرده خدا کرده و کارهايی را هم که خدا کدرده بهتدرين
است و بهتر از آن اصالً شدنی نيست؛ اگر بهتر میشد خدا کرده بود .دائم به خودمان اين
حرفها را بگوييم ،تلقين کنيم تا به يقين و باور برسيم.
مؤمن دارد برزخ طی میکند ،ايمان برزخِ بين اسالم و ايقدان اسدت .اوّل مسدلم میشدود؛
يعنی ظاهرش تسليم میشود بعد دلش گير میافتد و اسير میشود ،دلدش خددا و اوليداء
خدا را دوست میدارد ،ايمان وارد دل میشود .اسالم مال ظاهر است ،ايمدان مدال قلدب و
دل است .ايمان بايد به ايقان و يقين منتهی شود .پس ايمدان بدرزخ بدين اسدالم و يقدين
است و مؤمن برزخ بايد طی کند .همهاش بايد با خودش کارکند که باورش نسبت به ايدن
حقايق که ايمان نسبی آورده و ايمان تام و صددرصد نيست کامل شود .ندامِ ايمدانِ تدام و
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صددرصد ،يقين است .بايد برای خودش تكرار کندد و بده خدودش يادآورشدود ،گوشدزد و
تلقين کند تا انشاءاهلل به باور برسد.
« یَِ َّْ َ َالْم َّْ َُِي َُّْامََِاِ َّْ َ َالْم َّْ َُِي ََُّْام»َ7پسَهرآینه در سختی ،آسانی است .هر
آینه در سختی ،آسانی است .نفرمود :اِنَّ بَعدَ العُسرِ یُسراً در د عُسر ،یُسر
خوابیده است؛ یعنی در همین سختی و ناراحتی ،نه پس از آن ،شیرینی و راحتی
هست .به آنچه خدا برایت پیش آورده صابر باش و تن بده و تسلیم باش تا
شیرینیاش ظاهر شود)46:15(.
«َاِ َّْ َ َالْم َّْ ُِ َي ََُّْام» هرآينه در سختی آسانی است «یَِ َّْ َ َالْم َّْ ُِ َي ََُّْام»  پس هر آينه در
سختی آسانی است َ يعنی همراهش .نفرمودَ :اِ ََّْفمَُّالمَّ َُِيََُّام يعنی اوّل سختی تحمّل
میکنيم بعد از سختی دوران آسايش و راحتی میرسد .گفتَ« :اِ ََّْ َالْم َّْ َُِي ََُّْام» با خو ِد
همين عسر و سختی ،یُسر و آسايش است .در دل عُسر ،یُسر خوابيده است .در دل
سختی ،راحتی خوابيده است؛ يعنی در همين سختی و ناراحتی ،نه پس از آن ،شيرينی و
راحتی است .به آنچه خدا برايت پيش آورده ،صابر باش و تن بده و تسليم باش تا
شيرينیاش ظاهر شود .چون تو به آن تن ندادهای و تسليم نشدهای ،مشغول تقالّيی ،
خب طعم شيرينش را نمیفهمی .همهی حواست به اين است که اين را پس بزنی ،تن
ندادی ،صابر و تسليم و پذيرا نيستی .پذيرا شو ،تن بده تا طعم شيرينش برايت ظاهر
شود .اين که به تو داد شيرين است؛ به شرط اينكه به آن تن دهی تا طعم شيرينش ظاهر
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شود .هر اتفّاقی که خدا پيش آورد ،فقر ،مر  ،گرفتاری پيش آورد ،تهمت به فرد زدند و
در فشار قرار گرفت ،هر عُسری در اين عالم پيش آمد مَعَ آن عُسر ،همراه آن عُسر ،با آن
عُسر ،یُسر است .درواقش اليهی رويين آن عُسر و داخلش یُسر است .ظاهرش عُسر و
باطنش یُسراست؛ منتها چه کسی میتواند از اين یُسر لذّت ببرد؟ کسی که به مقدّرات
الهی تن بدهد .با همان اعتماد ،حُسنظنّ ،خوشبينی و خوشگمانی که به خدایمتعال
دارد آنچه که خدا برايش پيش آورده را پذيرا باشد .وقتی پذيرا شد ،آن وقت شيرينی و
راحتیهايش لمس ،احساس ،مشهود و محسوس میشود.
 خانم درشت هیکلی درصحن مسجدالحرام نشسهته بهود و درحهالی کهه بها
انگشت به کعبه اشاره میکرد ،رو به من کرد و گفت :این از اوّ تا به حها ههیچ
خوبی به من نکرده است (یعنی خدا) پرسیدم چهرا؟ گفهت :شهوهرم را کهه اوّ
زندگی از من گرفت ،در طو عمر هم یك شب وضعم خوب است و سیرم ،شهب
دیگرگرسنه ام و ....گفتم از چه راهی زندگی ات را می گهذرانی؟ گفهت :خیّهاطی.
گفتم :بچّههایت را چه میکنی؟ گفت :همه را به خانهی بخت فرسهتادهام .گفهتم:
سفر چندم است به مکّه مشرّف شده ای؟ گفت :سفر چهارمم است .گفتم :راستی
که خیلی رو داری .خیلی از ثروتمندان و خانوادهدارها حسرت یك بار آمدن بهه
مکّه را دارند و تو چهار سفر است که مشهرّف شهدهای و بهاز ههم از خهدا گلهه
داری؟(( )49:15يعنی به او نشان دادم چه چيزهايی دارد و میگويد خدا تا بده حدال بده
من خوبی نكرده است) خندهای کرد و بلند شد و رفت( .حدل شدد ،گدره و گيدری کده در
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روحش بود باز شد .دلش از خدا خنديدد و از خددا شداد شدد .حداج آقدا نشدانش داد کده
چيست( .مواظب باشيد در مالقات خدا و خوبان خددا خلقمدان از آنهدا تندگ نباشدد اگدر
ذرّهای انصاف بدهيم و به دادههای خدا توجّه کنيم ،ميانهمان با خدا صفا میشود.
مواظب باشيد در مالقات با خدا و خوبان خدا خلقمان از آنها تنگ نباشد .خيلی بدد اسدت
که فرد به مالقات چنين محبوبی اذن پيدا میکند ،او اذن دخول و ورود میدهد و فرد بده
ديدار و مالقات او با اخالق تنگ و تلدخ و گرفتده مدیرود؛ ايدن خيلدی زشدت اسدت .فدرد
میخواهد سر سجّاده برود ،اوّل با خودش کمی ور برود؛ ولو شده کمی خدودش را قلقلدك
دهد و خندهی دروغين کند؛ ولی با خنده و لب خندان سر سجّاده و به مالقات خدا بدرود؛
با دل گرفته ،غصّهدار و دلخوری و کدورت از خدا نرود؛ چون هر کس از زنددگيش دلخدور
اهللَ رفَ ِره َ
صرَ ََىلرََُ َِ
صرَ ََىلرََُالر وُّنْيَََ ِِيِّرَمَ یرَقرُّ َا ْ
است از دسدت خددا دلخدور اسدت « .ر ََْا ْ
س ِ
رَِاَم» 7میخواهی برای زيارت به حرم علیّبنموسیالرّضا
اميرالمؤمنين

 ،حرم پيغمبدر خددا

 ،حرم اباعبداهلل

 ،حدرم

بدروی ،کداری کدن بيدرون ِدر دلخوریهدا و

کدورتها حل شود .با دل شاد و خشنود از خدا و اوليای خدا به ديدار آنها برو .اگر ذرّهای
انصاف بدهيم و به دادههای خدا توجّه کنيم ،ميانهمان با خدا صفا میشود؛ يعندی بدا خددا
آشتی میکنيم .اميدواريم خدایمتعال اين توجّده را بده همده بدهدد و قلدب راضدی و دل
خشنود و شاد از مقدّرات الهی پيدا کنيم.
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