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مقدمه

ِحمِی بسِم اللـه الّرَمحِن الّرَ

ین اِهرِ  حمّمد َو آِلِه الَطّ
َ

 اللـه َعل
َّ

عاَلنَی َو َصل
ْ
ْمُد هّلل َرِبّ ال َ الْ

م أمَجعنِی ِمَن االن إیل قیاِم َیوِم الّدین  أعداِئِ
َ

عنُة اللـه َعل
َ
َو ل

، مجموعــه چهــار ســخنرانی از اســتاد حــاج شــیخ  کتــاب حاضــر
محمدحســن وکیلــی در شــب های فاطمیــه 1441 می باشــد کــه دربــارۀ 
جلوه های توحید در زندگی حضرت ســیدة النســاء فاطمة الزهراء؟اهس؟ و 

مقامات توحیدی آن حضرت بیان شده است.
این چند ســخنرانی به هّمت برخی از فضالی معظم تدوین شــده و 
بدیــن صــورت در اختیار خوانندگان محتــرم قرار می گیرد. بــا قدردانی از 
یم نشــر  عزیزانــی کــه در تدویــن این اثــر متقبل زحمت گشــته اند امیدوار
ایــن اثــر مورد عنایت حضــرت صدیقه طاهره؟اهس؟ قــرار گرفته و همگی از 

شفاعت آن حضرت در دنیا و آخرت بهره مند باشیم.

گروه تحقیقاتی صبح توحید
جمادی االولی 1443
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مجلس اّول
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یطاِن الّرَجمی 
َ

أعوُذ ِباللـِه ِمَن الّش

ِن الّرَحمی  مْحَ ِبْسِم اللـِه  الّرَ

یَن  یبنَی الّطاِهر ٍد َو َءاِله  الّطَ ّمَ  َسیِدنا حُمَ
َ

 اللـُه َعل
َّ

َو َصل

ْم أمْجَعنَی ِمَن اآلَن إیَل ِقیاِم َیْوِم الّدیِن   أْعدآِئِ
َ

ْعَنُة اللـِه َعل
َ
َو ل

َعظمی 
ْ
َعّلِ ال

ْ
 ِباللـه  ال

َ
َة إاّل  َو ال ُقّوَ

َ
َو ال َحْول

هدف نهایی زندگی چیست؟
در زندگــی هــر انســانی مجموعــه ای از ســؤاالت اساســی و بنیــادی 
وجــود دارد کــه اگر به این ســؤاالت پاســخ صحیح داده نشــود، مدیریت 
و برنامه ریزی آن زندگی با مشــکل مواجه می شــود؛ پاســخ به این سؤاالت 
بــه یک تعبیر پایه و اســاس زندگی انســان ها می باشــد. در بیــن تمام این 
ســؤاالت اساســی و بنیــادی، یک ســؤال از همه زیربنایی تــر و به تعبیری 

راهبردی تر است؛ »کمال و سعادت انسان در چیست؟«
اگر پاسخ این سؤال مشخص نشود، بقیۀ زندگی انسان هم هیچ وقت 

معنادار نخواهد شد.
گــر أنبیــاء و اولیاء الهی در مجموعه معــارف دینی هیچ چیزی برای  ا
بشر نیاورده باشند مگر پاسخ به همین سؤال، برای بشریت کافی بود که 

تا قیامت قدردان آن ها باشد.
تمام برنامه های زندگی، باید ها و نباید ها و همه چیزهایی که انســان 
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بر اساس آن تصمیم گیری می کند، زیرمجموعۀ این سؤال اساسی است. 
ابتــدا بایــد هــدف نهایی زندگی مشــخص شــود تا بعــد انســان بتواند در 

مسیر رسیدن به آن هدف حرکت و تالش کند.
، در زندگــی  فــرض کنیــد کســی از شــما بپرســد: »هــدف نهایــی  تــو
چیســت؟ نقطــۀ پایان زندگــی ات را کجا قــرار داده  و به کجــا می خواهی 

ید؟ برسی؟«؛ آیا پاسخ مناسبی برای این سؤال دار
بسیاری از انسان هایی که در این عالم زندگی می کنند، اصاًل هدف 
مشخصی ندارند . هدف گذاری اکثر آن ها در زندگی موقتی دنیا خالصه 
می شــود و معمــواًل هدف گــذاری بلندمدتــی ندارند. مثاًل بــه دنبال قبول 
شدن در کنکور هستند. تالش می کنند تا وسیلۀ نقلیه یا منزل مسکونی 
مناســبی خریــداری کنند. در جســتجوی یک شــغل با حقــوق و مزایای 
کــردن هدف  بیشــتری هســتند. وقتــی ایــن برنامه تمام شــد به فکــر پیدا
جدید می افتند که حاال چه کنم ، کجا بروم و دنبال چه باشــم؟ پس این 
کثر ما انســان ها، هدف مشــخصی را به عنوان  یــک واقعّیت اســت کــه أ

نقطۀ پایان در زندگی خودمان تعریف نکرده ایم.
در جوامــع غیراســالمی و غیردینی که تربّیت الهــی ندارند، افرادی که 
بیشــتر اهل اندیشه و تفکر هستند، یک ســری اهداف مادی را به عنوان 
هــدف نهایــی زندگــی خودشــان انتخــاب می کننــد. مثــاًل هدف گــزاری 
می کنند که باید در بیست سال آینده این مقدار سرمایه یا نفوذ اجتماعی 
داشــته باشــم. یا با رســیدن به فالن درجه از تحصیالت علمی، موفق به 
یافت پســت و مقام آن چنانی شــوم. یا موفق به تأسیس فالن شرکت یا  در

کارخانه بین المللی شوم.
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هدف نهایی زندگی مؤمن کجاست؟
یک انسان مؤمن و الهی و متدّین باید چه نقطه ای را به عنوان هدف 
گــر بخواهیــم قــرآن کریــم و پیامبر  نهایــی زندگــی خویــش ترســیم کنــد؟ ا
اکرم؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ را الگوی خودمان قرار دهیم، هدف اصلی زندگی را 
باید کجا قرار دهیم و مجموعه زندگی را چگونه جهت دهی نمائیم تا به 

آن طرف حرکت کنیم؟
در بیــن افــرادی کــه نــگاه الهی دارنــد و از منظر معنوّیــت و اخالق به 

عالم نگاه می کنند، چند گونه هدف قابل ترسیم است.

1. اصالح رفتار
در این حالت شخص سعی می کند طوری زندگی کند که رفتارهایش 
صحیح باشــد. از همین رو مجموعه ای از کارهای غلط را در ذهن خود 
فهرست کرده و با برنامه ریزی تالش می کند تا این رفتارها را تغییر داده و 
اصالح نماید. در واقع به گونه ای رفتار می کند که اگر کســی او را از بیرون 

نگاه کرد، بگوید: أحسنت! چه انسان درست کاری. 
در بیــن عمــوم ما، غالبًا همین نگاه وجــود دارد و تمام ذهن ما در الیۀ 
رفتار های مان خالصه می شــود. یعنی اگر قصد اصالح شدن هم داشته 
باشیم ، تعریف ما از اصالح این است که اخالق و رفتارمان را تغییر دهیم.

2. اصالح درون
برخــی کــه مقــداری عمیق تر فکــر می کننــد، معتقدند: تغییــر ایجاد 
یشــۀ رفتارها  شــده در رفتار خوب اســت؛ أّما ارزش چندانی ندارد. باید ر
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در وجــود مــا تغییــر کنــد؛ چــرا کــه در بســیاری از مواقع دو شــخص رفتار 
یکســانی دارند، أّما ارزش عمل آنها از زمین تا آســمان متفاوت اســت. به 
تعبیــر روایت،  گاهــی دو نفر در کنار یکدیگر نمــاز می خوانند أّما تفاوت 
نماز  آنها به مقدار فاصلۀ آســمان و زمین اســت.1 از اینجا معلوم می شود 
نّیت ها و حاالت درونی در ســعادت و کمال افراد بسیار تأثیرگذار است 

و انسان باید برای تغییر آنها نیز سرمایه گذاری کند.
امــا بایــد توجــه داشــت ایــن افــراد اصــالح نّیت هــا و درون را فقــط 
ســرمایه گذاری ای می بیننــد کــه می توانــد در آینده برایشــان خوشــبختی 
بیاورد و از نگاه آن ها، دیدن ثمرۀ کارهایشان در این زندگی نشدنی است. 
این دسته از متدینین همیشه نسیه فکر می کنند؛ می گویند هدف ما این 
است طوری زندگی کنیم که إن شاء  اللـه در زندگی بعدی بهشتی شویم. 
یعنی مقصد و غایت خود را رسیدن به خوشبختی های آخرتی می دانند 

و رفتارها و نّیت های خودشان را هم بر همین اساس اصالح می کنند.
آن ها در واقع به دنبال أثری که در همین زندگی به آن برسند، نیستند. 
یابی کنند که آیا  به همین دلیل است که نمی توانند خود را در این دنیا ارز
به هدف رسیده اند یا نه. آن ها فقط می توانند رفتارها و نّیت های خود را 
یابی کنند. مثاًل با خود می گویند سال گذشته من نمازهایم را اّول وقت  ارز
نمی خواندم یا خمس مالم را به موقع پرداخت نمی کردم و اهل صلۀ رحم 
نبودم. ولی الحمدهّلل امسال این کارها را درست و به موقع انجام می دهم؛ 

 َما 
َ

ِة َو ُرُکوُعُهَما َو ُســُجوُدُهَما َواِحٌد َو ِإّن
َ

ال ِتي َیُقوَماِن  ِفي  الّصَ ّمَ
ُ
ْیِن ِمْن أ

َ
ُجل  الّرَ

َ
1. عن النبی؟ص؟ : ِإّن

، ج81، ص249.( ْرِض. )بحاراألنوار
َ ْ
َماِء َو األ َتْیِهَما ِمْثُل َما َبْیَن الّسَ

َ
َبْیَن َصال
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پس إن شاء اهّلل در آینده به بهشت می رسم.

3. رسیدن به کرامات
یــک الیــه که عمیق تــر می شــویم می بینیم عــّده ای از افــراد در همین 
دنیــا، دنبال یک ســری اهداف نقدی می گردند کــه مربوط به عالم ماوراء 
این دنیاست. به اصطالح امروزی  معنوّیت گرا می شوند و به دنبال ماوراء 
طبیعــت می رونــد. در واقــع آنهــا کمال و ســعادت آدمی را در رســیدن به 
علوم یا قدرت های غیرعادی می دانند. چیزی که امروزه در جامعه مرسوم 
شده و به محض این که شخصی مقداری از پس پرده خبر می دهد، فورًا 
عــّده ای دور او را گرفتــه و او را شــخصّیت بزرگــی قلمداد می کنند. حّتی 
شخصیت او را تبلیغ می کنند که مثاًل فالن شخص از نّیت درونی من، 
یا از ســؤاالتی که در ذهنم بود خبر داد و مســائل آینده را برایم تشــریح کرد 
که چنین و چنان می شــود. حال اگر چنین شــخصی مریضی را هم شفا 
دهد یا مشکلی را از کسی برطرف کند، سریع تر اطراف وی شلوغ شده و 

عّده ای نیز با دیِد قداست و بزرگی به او نگاه می کنند.
در حالی که وقتی به آیات و روایات مراجعه می کنیم، مؤمن با چنین 
ویژگی هایی توصیف نشــده که مثاًل مؤمن کســی اســت که چشــمش به 
غیــب بــاز اســت، از پس پــرده خبر می دهــد، می دانــد در قلــب دیگران 
کارهــای خارق العــاده می کنــد، مریــض شــفا می دهــد،  چــه می گــذرد، 
ــ ! در آیات قرآن  مشــکالت را حــل کرده و گشــایش در امور ایجــاد می کند 
چنیــن مــواردی أصاًل وجود نــدارد. بله در خالل برخی آیــات به بعضی از 
کارهــای خارق العــاده اهل ایمان اشــاره شــده؛ به طور مثــال دربارۀ مؤمن 
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زمان حضرت سلیمان؟ع؟ آمده  که وی تخت بلقیس را در چشم بر هم 
زدنی از منطقۀ سلطنت او به نزد حضرت سلیمان؟ع؟ آورد.1 در واقع آیه 
کریمه به این مطلب اشاره دارد که مؤمنین چنین توانایی هایی دارند؛ أّما 
هیچ گاه به عنوان فضیلت مؤمن بیان نشــده که مؤمنین کســانی هستند 

که می توانند کارهای عجیب و غریب انجام دهند.
لذا براساس آموزه های قرآنی و مکتب الهی نمی توان چنین رفتارهایی 
نظر قرار داد. البته مسائل این  یابی انسان ها مّدِ را به عنوان شاخص در ارز
چنینی بد نیســت؛ زیرا انســان درک می کند که عالم غیب و ماورائی هم 
وجود دارد و مطالب دیگری نیز در عالم، غیر از آنچه که ما با حواس خود 
ک و  در می یابیــم وجــود دارد. أّمــا آیات و روایات این  مــوارد را به عنوان مال

شاخصۀ سعادت و کمال و رشد قرار نداده است.
متأســفانه امروزه مرســوم شــده بــرای هر بزرگــواری که چنــد کار غیبی 
انجــام می دهــد،  شــرح حالی نوشــته می شــود و اســم »عــارف« بر ایشــان 
می گذارنــد. در میراث شــیعی، عارف کســی اســت که خداونــد را عمیق 
شناخته و به درک توحید حقیقی رسیده باشد؛ أّما امروزه به هر کسی که 
دستی در عالم معنا و عالم غیب دارد، عارف گفته می شود. برای همین 
است که به طور طبیعی عرفان صحیح و عرفان کاذب پدید آمده است. 
هــر از چنــد گاهــی مشــاهده می کنیــد افــرادی کــه مّدعــی عرفان بــوده و 
کارهــای غیبــی انجام می دهنــد، بعد از این که تحت پیگیری دســتگاه 
قضایی قرار گرفته، دســتگیر می شــوند و مفاســد اخالقی و اشتباهات و 

ْیَك َطْرُفَك. )نمل، 40(
َ
 ِإل

َ
ْن َیْرَتّد

َ
َنا آتیَك ِبِه َقْبَل أ

َ
ِکتاِب أ

ْ
ٌم ِمَن ال

ْ
ذي ِعْنَدُه ِعل

َّ
 ال

َ
1. قال
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انحرافات شان مشخص می شود.
پس اگر هدف گزاری مان در زندگی این باشد که طوری حرکت کنیم 
تا پرده ها از جلوی چشــم مان کنار برود و چشــم مان به ســوی عالم غیب 
باز شود، غلط است. هدف انسان و آن نقطۀ پایانی نباید رسیدن به این 

گونه کماالت باشد.

توحید، هدف نهایی انسان از نگاه قرآن
قــرآن کریــم هدف نهایــی بعثت همه أنبیــاء را در یــک کلمه خالصه 

می کند و آن رسیدن به »توحید« است.
1 ا ِإهُلُكْم  ِإلٌه واِحٌد

َ
ّن

َ
ا ُیوحى  ِإَلَّ أ

َ
 ِإّن

ْ
ُقل

ای پیامبر به مردم بگو: به من فقط و فقط یک چیز وحی می شود؛ آن 

هم این که معبود شما یکی است. 

، روزه،   این آیه نشــان می دهد که تمام دســتورات شــریعت اعم از نماز
حــج،  انفاق، ایثــار و ترک محّرماتی مثل غیبــت، دروغ، تهمت و ... که بر 
پیامبر اکرم؟ص؟وحی می شــود، همه زیر چتر »توحیــد« و مقدمه ای برای 

رسیدن به این حقیقت عالی است.
قرآن کریم وقتی می خواهد بگوید شخصی به باالترین مقامات رسیده، 
ص شده ؛ یعنی از آلودگی ها مبرا گشته است. همان 

َ
ک و مخل می گوید پا

طور که وقتی می خواهد از اهل بیت؟مهع؟ تعریف و تجلیل کند، می فرماید:

1. سورۀ أنبیاء، آیۀ 108.
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1 
ً
َرُكْم َتْطهیرا َبْيِت َو ُیَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
يُد اللـُه ِلُيْذِهَب  َعْنُكُم الّرِْجَس أ ا ُیر

َ
ِإّن

خداوند فقط می خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 

ک سازد.  پا
ً

شما را کامل

صین« بودند؛ یعنی 
َ
نسبت به انبیای الهی نیز می فرماید آنها از »مخل

خودشــان را در دنیا همواره خالص کردند تا به خلوص نهایی رســیدند. 
خلــوص نهایــی ایــن اســت که انســان از هرچیزی کــه رنگ تعلــق به غیر 
ص نه 

َ
ک و خالص شــود. انســان مخل خداوند دارد و غیر الهی اســت پا

دلــی در گــروی دنیــا دارد، نه بهشــت و نه حتــی خــودش. او تمام هویت 
و دنیــا و بهشــتش را  بــرای خــدا می دانــد و هیــچ ســهمی بــرای غیر خدا 

نمی بیند.
بنابراین این رجس و پلیدی و آلودگی که أنبیاء الهی و اهل بیت؟مهع؟ 
ک بودند، چیزی جز آلودگی شــرک نیســت. اگر کســی شــرک را به  از آن پا
ک و  تمــام اقســامش از وجــود خــود بیــرون کند،  اهــل توحید می شــود و پا

طاهر می  گردد. لذا امام سجاد؟ع؟  به درگاه الهی عرض می کنند:
ِن ِمْن َصْفَوِة َعِبیِدَك«.2

ْ
اِلَصِة َتْوِحیِدَك  َو اْجَعل ْخِلْصِن ِبَ

َ
»َفأ

ک و خالص کن و مرا از بندگان برگزیده  خدایا مرا با توحید خالص، پا

خودت قرار بده.

1. سورۀ احزاب، آیۀ 33.

2. مفاتیح الجنان، مناجات خمس عشرة، مناجات الراجین.
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در ایــن بحث می خواهیم با دّقت بیشــتری بدانیم این که می گویند: 
حضــرت  مبــارک  فرمــودۀ  بــه  و  اســت«  انســان  ســیر  نهایــت  »توحیــد، 
أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ »توحیــد حیــات نفــس اســت«،1 بــه چــه معناســت؟ 
ی این توحید را در زندگی حضرت صدیقۀ طاهره؟اهس؟ بررسی 

ّ
سپس تجل

می کنیم.

فضیلت حضرت زهرا؟اهس؟ به چیست؟
معمواًل وقتی از فضائل حضرت زهرا؟اهس؟ سخن گفته می شود،  تنها به 
این که ایشــان لباس و غذای خود را ایثار می کردند یا از شــدت عبادت 
پاهای مبارکشان متورم می شد و یا در أثر کارهای منزل، دستان مبارکشان 
زخمی می شــد، بســنده می کنیم. صفات و فضائل بانو را تنها در همین 

افق می بینیم.
أّمــا آیــا فضیلــت حضــرت در همیــن رفتارها خالصــه می شــود؟! اگر 
فضائــل و کماالت حضــرت صدیقه؟اهس؟ را در این حّد بیان کنیم، برخی 
اعتــراض خواهنــد کــرد کــه این فضائــل و کرامــات را برخی دیگــر از زنان 
مؤمنــه و قّدیســه دیگــر ادیان نیز داشــته اند. آنهــا هم اهل انفــاق و ایثار و 
عبادات آن چنانی بودند؛ لذا برای اهل بیت ؟مهع؟ رقیب معرفی می کنند.
در حالی که این چنین نیست و طبق بیان قرآن کریم، فضیلت پیامبر 
کــرم؟ص؟ و صدیقــه طاهره؟اهس؟ و امامان معصــوم؟مهع؟ در افقی به مراتب  ا
باالتــر و درونی تــر از ایــن رفتارهاســت. در واقــع نّیــت، نفــس و حقیقــت 

1. ألّتوحید حیاة الّنفس. )غررالحکم، ص 37، ح 593.(



ِ توحید  در زندݡگـاین حضرت فاطمۀ زهرا ؟اهس؟
ّ

جتیل 20

جان انســان معیار تفاوت هاست. بســیاری از افراد رفتارهای شان مانند 
یکدیگر اســت، أّما ارزش عمل آنها با یکدیگر فرســنگ ها تفاوت دارد. با 
توّجه به این مطلب خواهیم دید که شاید زندگی بسیاری از افراد به ظاهر 

خوب باشد أّما در باطن، در آن مقام و سطح عالی نباشند.
گــر فهمیدیم که اصل و اســاس در ارزش گــذاری، حقیقت »توحید«  ا
است، معیار تصمیم گیری و سنجش ما نیز تغییر خواهد کرد؛ اگر پیامبر 
کــرم؟ص؟ هیــچ چیــز دیگری غیــر از حقیقــت توحیــد را به اّمــت معرفی  ا
نمی کردنــد و فقــط می فرمودند: أّیهاالّناس! در زندگــی دنیا تنها به دنبال 
توحیــد باشــید و تمــام اعمــال و رفتــار خــود را بــر اســاس آن جهت دهی 
نمایید، برای همیشۀ بشریت کفایت می کرد. چیزی که متأسفانه در بین 
ما مسلمانان فراموش شده است. ما نه تنها افراد را با توحید قیمت گذاری 
نمی کنیم بلکه خود نیز به دنبال حرکت به سوی حقیقت توحید نیستیم.

حقیقت توحید
باید دید حقیقت »توحید« چیست؟ کسی که دنبال توحید است، به 
دنبال چه می گردد؟ آیا توحید همان است که از ابتدای کودکی به  عنوان 
اصل اّول اصول دین می دانیم؟ آیا توحید همان اســت که به ما گفته  اند 
خــدا یکی اســت و ما هــم گفته ایم و هر روز هم در اذان و اقامه شــهادت 

   اللـه«؟
ّ

َه ِإاَل
َ
ْن اَل ِإل

َ
ْشَهُد أ

َ
می دهیم که »أ

قطعًا حقیقت توحید این نیســت؛ توحید واقعّیتی است فراتر از این 
اعتراف هایــی کــه ما بر زبان جاری می کنیم. توحیــد در زبان عرب یعنی 
اعتــراف کردن به یگانگی. این که انســان باور کند خدا یگانه اســت. أّما 
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خداونــد در چــه جهاتی یگانه اســت؟ گاهی می گوییم فالن شــخص در 
هنــر خطاطی یگانه اســت؛ یعنــی در خطاطی مثل و ماننــد ندارد و تک 
است. یا در فالن ورزش یگانه است و دّومی ندارد. ولی اگر قرار است ما 
قائل به توحید  اللـــه تعالی باشیم و اعتراف کنیم که خداوند متعال یکی 
اســت بایــد خدا را در چه موضوعی تک بدانیــم؟ در چه زمینه ای باید به 
وحدت خداوند معتقد باشــیم؟ و بعد چگونه این توحید را در قلب مان 

یم که به آن هدف خلقت و برترین سعادت دست یابیم؟ جا بینداز
معمــواًل در تعریــف توحید می گویند بگو خالق عالم یکی اســت! لذا 
تصور بســیاری از ما این اســت که خداوند متعال مانند بنائی اســت که 
ســاختمان را به تنهایی می سازد و شریکی در ساختن این عالم نداشته 
اســت. ســپس خودش در کناری نشســته و چرخ این عالم را چرخانده و 
 همه چیز عالم، خودش مشغول 

ّ
تنها گاهی ُمهره ها را جابه جا می کند و اال

فعالیت است.
آن توحیدی را که روز اّول یاد گرفتیم، همین است که می گوییم عالم 
را یــک نفــر خلق کرده اســت! ولی آیا واقعًا این توحیــد مایه حیات جان و 
دل انسان است؟ آیا فهم این مطلب که خالق هستی یکی است، دل ها 
را زنده می کند و مادر صفات و اخالق حسنه است که فرموده اند با آمدن 
توحید، تمام رذایل اخالقی از بین می رود؟ آیا این توحید، همان توحیدی 

است که قرآن در وصف صابرین فرموده است:
1 یِه َراِجُعوَن

َ
ا ِإل

َ
ا هلِِل َوِإّن

َ
وا ِإّن

ُ
ْم ُمِصیَبٌة َقال َصاَبْتُ

َ
ِذیَن ِإَذا أ

َّ
ال

1. بقره، 156. 
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آنهــا کــه هــر گاه مصیبتــی به ایشــان می رســد، می گوینــد: »مــا از آِن 

خدائیم؛ و به سوى او بازمی گردیم!«

یقینًا این گونه نیســت و با چنین برداشــتی از توحید، چنین نتایجی 
حاصل نمی شود.

کــم در قیامت،  ، برخــی می گویند توحید یعنی حا در یــک گام جلوتــر
یْن 1 در عالم قیامت تمام امور در  فقط خداســت؛ اوست َماِلِک َیْومِ الِدّ
دســت خداوند اســت؛ لذا به تعبیــر عامیانه باید در طــول زندگی، هوای 
خدا را داشته باشیم تا خدا هم در قیامت هوای ما را داشته باشد. طوری 
زندگــی کنیم که خداوند به خاطر کارهــای خوب مان، ما را از عذاب دور 
کند و به نعمت های بهشتی برساند. قطعًا این نیز معنای توحید نیست.
ت و آرامش و سکینه 

ّ
توحیدی که قرآن کریم آن را نهایت سعادت و لذ

و خوشی می داند، این است که خدای متعال را در تمام کماالت و همۀ 
خوبی ها تک و یگانه بدانیم. یعنی یگانگی خدا را در خالقّیت خالصه 
نکنیم؛ بلکه تمام کماالت عالم را فقط و فقط در خداوند منحصر کرده 
و این حقیقت را دائمًا از قلب خود بگذرانیم و در جای جای زندگی خود 

یم. جا بینداز
اگر این مطلب در قلب انسان کاماًل جا بگیرد و آدمی از شرک خارج 
شود و در قلب و نهادش هیچ  کسی را در هیچ جهتی شریک خدا نداند، 
ال ِبِذكرِ 

َ
ت و آرامش نهایی می رسد. أ

ّ
ک می شود و به لذ آن وقت طاهر و پا

1. حمد، 4.
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وُب 1 این همان آرامشی است که امام صادق؟ع؟ فرمودند:
ُ
ُقل

ْ
 ال

اللـِه َتْطَمِئُّ

ْم ِإیَل  ْعُيَنُ
َ
وا أ

ُ
 َما َمّد

َّ
اُس َما ِف َفْضِل َمْعرَِفِة اللـــِه َعّزَ َو َجل ُم الّنَ

َ
ْو َیْعل

َ
»ل

ْنَيا َو َنِعیِمَها َو َكاَنْت ُدْنَياُهْم 
ُ

َياِة الّد َ ْعَداَء ِمْن َزْهَرِة الْ
َ
َع اللـُه ِبِه اْل َما َمّتَ

ُذوا 
َ

ّذ
َ
 َو َعّزَ َو َتل

َّ
ْعرَِفِة اللـِه َجل ُموا ِبَ ُنّعِ

َ
ْرُجِلِهْم َو ل

َ
ا َیَطُئوَنُه ِبأ  ِعْنَدُهْم ِمَّ

َّ
َقل

َ
أ

ْوِلَياِء اللـــِه ِإّنَ َمْعرَِفَة اللـــِه 
َ
َناِن َمَع أ ِ

ْ
ْوَضاِت ال  ِف َر

ْ
ل َذ َمْن َلْ َیــَز

ُ
ــّذ

َ
ــا َتل ِبَ

 ِ
ّ

ِ َوْحَدٍة َو ُنوٌر ِمْن ُكل
ّ

ِ َوْحَشــٍة َو َصاِحٌب ِمْن ُكل
ّ

 آِنٌس ِمْن ُكل
َّ

َعّزَ َو َجل
ِ ُسْقم «.2

ّ
ٌة ِمْن  ُكِل  َضْعٍف  َو ِشَفاٌء ِمْن ُكل َمٍة َو ُقّوَ

ْ
ُظل

اگر مردم می دانستند در معرفت و شناخت خدا چه فضیلتی نهفته 

اســت هرگز به رونق زندگی دنیــا و نعمت هاى دنیوى که خداوند به 

دشــمنان خــود داده نظر نمی افکندنــد و دنیاى آنها در نگاه ایشــان 

یر پاى خود لگد می کنند. ایشــان به  پســت تر از چیزى بود که آنها ز

معرفــت و شــناخت خداى عّزوجــّل  بهره مند گردند و بدان شــادکام 

باشــند چونان شــادکامی کســی کــه همیشــه در باغهاى بهشــت با 

اولیاى خدا به ســر می برد. همانا شناخت خداى عّزوجّل  مایه انس 

هــر وحشــتی، و یــار و همــدم هــر گونــه تنهایــى، و روشــنا بخــش هر 

ظلمتی و نیرو رسان هر ناتوانی و درمان هر دردى است.

این که خدا در چیزی شریک ندارد، از آن مطالبی است که گفتن آن 
 . آسان است و عمل کردن به آن دشوار

1. رعد، 28.

2. کافی، ج 8، ص 247.
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امیرالمؤمنین ، حضرت فاطمه زهرا، امام حســن و امام حســین؟مهع؟ 
و در کنــار این هــا و طفیلــی این هــا جنــاب فضــه، ســه شــبانه روز روزه 
گرفتنــد و هنــگام افطــار غذای خود را به مســکین و یتیم و اســیر انفاق 
نمودند. قرآن کریم در سورۀ مبارکه انسان، این کارشان را چنین توصیف 

می فرماید:
ا ُنْطِعُمُكْم  

َ
 * ِإّن

ً
سیرا

َ
 َو أ

ً
 َو َیتیما

ً
ِه ِمْسكینا عاَم َعل  ُحّبِ َو ُیْطِعُموَن  الّطَ

1 
ً
يُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكورا ِلَوْجِه اللـِه ال ُنر

و هــم بــر دوســتی او )خدا( به فقیر و طفل یتیم و اســیر طعام دهند. 

)و گویند( ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما 

هیچ پاداش و سپاسی هم نمی طلبیم.

خداوند متعال در ازای این ایثار و عملی که انجام دادند، نعمت هایی 
برای آنها بر می شمرد تا آنجا که می فرماید:

2 
ً
 َطُهورا

ً
ْم َشرابا ُ ّبُ َو َسقاُهْم  َر

و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند.

آن شــراب طهــوری کــه خداونــد بــه آنهــا می نوشــاند، آنهــا را از هر چه 
ک می کند. مرحوم طبرســی در تفســیر مجمع البیان در  غیر خداســت پا

توضیح همین آیه از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:

1. انسان، 8 و 9. 

2. انسان، 21. 
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»يطهرهــم عــن كل يش ء ســوى  اللـــه إذ ال طاهــر مــن تدنــس بيش ء من 
كوان إال  اللـه «.1 ال

ک  شــراب طهــور شــرابى اســت کــه آنهــا را از هــر آلودگی غیر خــدا پا

ک از آلوده شــدن به چیزى از بودنیها نیســت  یــرا طاهر و پا می کنــد ز

مگر خدا.

در جــای دیگــر قــرآن کریــم می فرمایــد در قیامــت هیچ کــس نجــات 
نمی یابــد مگــر آن کــه با خــود قلب ســلیم به همــراه داشــته باشــد.2 امام 

صادق؟ع؟ در تفسیر قلب سلیم می فرمایند:  
َحٌد ِسَواه «.3 

َ
ْيَس ِفیِه أ

َ
ُه  َو ل ّبَ َق  َر

ْ
ِذي  َیل

َّ
ِلمیُ  ال ُب  الّسَ

ْ
َقل

ْ
»ال

قات کند، در حالی که هیچ  قلب ســلیم قلبی اســت که خدا را مل

کس جز او در آن نباشد.

ق ندارد؛ 
ّ
قلبی ســلیم اســت که به چیزی غیر از خدا دلبستگی و تعل

قاتش متوّجه خداوند متعال است. یعنی در عالم هستی، 
ّ
یعنی تمام تعل

هر کمال و خیر و رحمتی را فقط از آن خدا می داند.
حقیقــت این مطلــب یعنی این که در قدم اول، بیــرون از خودمان به 
ق خاطر نداشــته باشــیم. حال ما طوری باشد که اگر 

ّ
چیزی غیر خدا تعل

خدا هســت، بقّیه چیزها می خواهد باشــد یا نباشــد. بودن یا نبودن دیگر 

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، ص623. 

ٍب َسِلمٍی )شعراء، 88 و 89(.
ْ
ىَت اللـَه ِبَقل

َ
 َمْن أ

َ
 َو اَل َبُنوَن * ِإاّل

ٌ
 .2َیْوَم اَل َینَفُع َمال

3. کافی، ج 2، ص 16.
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چیزهــا بــرای ما فرقی نکنــد. این مطلب در بیان، رؤیاســت ولی واقعّیتی 
است که اهل آن، به آن رسیده اند.

انســان باید به جایی برســد که اگر امروز نزد او آمدند و گفتند رضای 
خــدا در ایــن اســت کــه تمام امــوال و دارایــی ات را بدهی، بــدون این که 
گــر گفتنــد همــه  قلبــش تــکان بخــورد تمــام دارایــی اش را تقدیــم  کنــد؛ ا
نزدیکانــت را بایــد در راه خدا فدا کنی، بدون این که در قلبش اضطرابی 
حاصل شــود بگوید بسم  اللـــه؛ اگر گفتند آبرویــت را می خواهیم بگیریم، 
ق 

ّ
ق به من نیســت، متعل

ّ
بدون این که ناراحت شــود بگوید این آبرو متعل

کی ندارم. به خداوند است و اگر در راه اوست هیچ با
البته نه فقط در رفتارها حاضر باشد همه چیز خود را بدهد؛  بلکه در 
خلــوت خودش نیز واقعًا خــودش را این طور ببیند که هیچ چیزی ندارد. 
این بســیار مهم است که انســان مدام در خلوت از خودش بپرسد فالنی 
تو چه هستی و چه داری؟ و با زبان قلبش پاسخ دهد من هیچ ندارم. آیا 

مال، عّزت، علم و حیات داری؟ نه ندارم .
انسان باید باور کند که سراسر وجودش مانند آیینه است، هر چه که 
ق به خودش نیست. 

ّ
هســت مال دیگری اســت و حّتی یک ذّره نیز متعل

یعنــی مــن که تا دیروز با دیگــری رقابت می کردم تا بر او غلبه کنم! من که 
بــرای خــودم شــخصّیتی قائل بــودم و در قلبــم می گفتم همه بایــد به من 
احتــرام بگذارند و کســی حّق ندارد بــا من بد صحبت کند یا حرفی روی 
حرف من بیاورد! امروز به خودم بنگرم و بگویم من که کسی نیستم. هیچ 
شــأنی ندارم که بخواهد کســی در مقابل من کاری انجام دهد و ناراحت 
شــوم. البتــه دیگــران بایــد وظیفۀ شرعی شــان را انجام دهند و نســبت به 



ِ توحید  در زند�ـاین حضرت فاطمۀ زهرا ؟اهس؟
ّ

27جتل

مؤمنین ادب و احترام نگه دارند، ولی من حّق ناراحت شدن ندارم. چون 
مــن چیــزی نــدارم کــه بخواهم غصۀ از دســت دادن یــا از بین رفتــن آن را 
بخورم. انسان به گونه ای شود که از صمیم قلب مانند امیرالمؤمنین؟ع؟ 

دِر خانۀ خدا عرض کند:
ِعیَف ِإاّل 

َ
 یْرَحــُم الّض

ْ
ِعیُف َو َهل

َ
َنا الّض

َ
َقــِوی َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
»َمــْوالی يا َمــْوالی أ

َقِوی. 
ْ
ال

َغِن. 
ْ
َفِقیَر ِإاّل ال

ْ
 یْرَحُم ال

ْ
َفِقیُر َو َهل

ْ
َنا ال

َ
َغِن َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
َمْوالی يا َمْوالی أ

ى.  َ یَت ِإال الْ  یْرَحُم اْلَ
ْ

یُت َو َهل َنا اْلَ
َ
ى َو أ َ ْنَت الْ

َ
َمْوالی يا َمْوالی أ

َباِق«.1
ْ
َفایِن ِإال ال

ْ
 یْرَحُم ال

ْ
َفایِن َو َهل

ْ
َنا ال

َ
َباِق َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
َمْوالی يا َمْوالی أ

وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ که عاِلم به علم گذشــته و آینده هســتند، در 
«؛ ما باید چه بگوییم؟!  ُ

اِهل
ْ

َنــا ال
َ
عاِلُ َوا

ْ
ْنَت ال

َ
درگاه الهــی عــرض می کنند  »ا

کســی کــه خداوند به او والیت تکوینــی داده و می تواند در عالم این همه 
یُت« آنگاه حساب ما  َنا اْلَ

َ
ّى َو أ َ ْنَت الْ

َ
تصرفات انجام دهد، اگر می گوید »أ

مشخص است.
آدمــی تــا وقتــی در قلبش به کســی و چیــزی و جایی غیــر از خداوند 
ق دارد و مهم تر از این در درون خودش برای خود حســابی باز 

ّ
متعال تعل

کند و برای خودش شــأنی قائل باشــد و خودش را کســی ببیند، هیچ گاه 
به »خاِلَصِة َتْوِحیِدک« نرســیده و همیشــه مشــرک اســت. یعنی خودش را 
شریک خدا می داند و می گوید خدا یکی و من هم یکی. البته خدا بسیار 

1. مفاتیح الجنان، مناجات حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسجد کوفه. 
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! بزرگتر است و من کوچک تر
وقتــی انســان می توانــد بگوید من از شــرک بیــرون آمــده ام و همه چیز 
از آِن خداســت کــه بگویــد من آیینه ای هســتم در مقابل خورشــید وجود 
خداوند. آیینه با خورشــید شریک نمی شود. هر چه دارد از جای دیگری 

می آید. لذا نمی تواند نور را به قدر سر سوزنی به خود نسبت دهد.
کســی که به چنین توحیدی دســت پیدا کند، هم در دنیا در نهایت 
آرامــش اســت و وجــودش از غم هــا وغصه هــا رهــا می شــود و بــه معنــای 
حقیقی از بنِد بندگی غیر خدا بیرون آمده و ُحّر و آزاده می گردد و هم در 
عوالم آخرت که می رود آرام آرام است. انسان وقتی از این عالم دنیا برود، 
خواه ناخواه باید به این توحید اعتراف کند. در روز اّول که سکرات مرگ1 
بیایــد و مــا را تکان بدهد، اّولین مرحله اســت که انســان می بیند هر چه 

داشت از دستش می رود.
بسیاری از ما آن قدر به غیر خدا وابسته ایم که مّدت ها در عالم برزخ 
باز هم برای خودمان کســی هستیم. در حالی که مؤمنین وقتی می میرند 
در بــرزخ، اهــل توحید و اهل »ال اله اال  اللـــه« می شــوند؛ ولــی یک عّده  اهل 
معصیــت در برزخ هم برای خودشــان کســی هســتند. ولی آنجــا که خدا 
می خواهد همه چیز را از آنها بگیرد و اعتراف کنند که خدایا همه کاره تو 
هستی، هر قدم که جلو می روند به صعقه و ناله و فزع دچار می شوند. به 
تعبیر آیات قرآن کریم، هنگامی که نفخ صور می شود و از آن عالم به عالم 

1. »ســکرات موت«، حالت هایی شــبیه به مســتی و بی هوشی اســت که هنگام فرارسیدن مرگ و 
قبــض روح، بــه صــورت اضطراب و دگرگونی شــدید در انســان نمایان می شــود و او را در حیرت و 

ناآرامی شدید فرو می برد.



ِ توحید  در زند�ـاین حضرت فاطمۀ زهرا ؟اهس؟
ّ

29جتل

بعــدی می رونــد، در آن جا همه چیز در هم می شــکند و انســان می بیند 
که هیچ چیزی از خودش نداشته و همیشه با پندار و توّهم  زندگی کرده 
است. آنجا که عالم توحید است هرکس اهل توحید باشد، به تعبیر قرآن 

آرامش دارد.
1 َو ُهْم ِمْن َفَزٍع  َیْوَمِئٍذ آِمُنوَن

و آنان )نیکوکاران( از وحشت آن روز در امانند.

 اما سختی و درد حادثه نفخ صور _ که حرکت از عالم برزخ به قیامت 
اســت_  برای دیگران به مراتب از شــکنجه شدن در کل عمرشان در این 

دنیا بیشتر است.
ت ها می رساند. 

ّ
حقیقت توحید است که انسان را به شیرین ترین لذ

آدمــی را بــه جایی می رســاند که دیگر حاضر نیســت از آن دل بکند و به 
طرف دنیا حرکت کند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ امام الموّحدین
گــر گفتــه می شــود امیرالمؤمنیــن؟ع؟، امیــر مؤمنان هســتند، به این  ا
 صرف شمشــیر زدن 

ّ
جهت اســت که ایشــان امام موّحدین هســتند و اال

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مطــرح نیســت. دیگرانی هــم بوده اند کــه در جنگ ها 
با شــجاعت و رشادت شمشــیر می زدند. أّما شمشیر زدن امیرالمؤمنین 
یشه اش یک نگاه توحیدی است و شمشیر زدن دیگری براساس شرک  ر

1. نمل، 89. 
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است؛ یکی شمشیر می زند تا دیگران احساس کنند که او چقدر پهلوان 
است و آبرویش حفظ شود ولی علی؟ع؟ شمشیر می زند و با هر ضربت 

شمشیر می گوید خدایا من هیچ کاره ام، فقط تو همه کاره ای.
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

ْنَصْر ِبِه 
ُ
 أ

ً
ْمِن َشــْيئا ِ

ّ
ُه َعل

َ
ُت ل

ْ
ٍة َفُقل

َ
ْيل

َ
  َبْدرٍ ِبل

َ
َناِم َقْبل ِضَر ِف اْلَ َ ْیُت الْ

َ
»َرأ

ا  ْصَبْحُت َقَصْصُتَ
َ
ا أ ّمَ

َ
 ُهَو َفل

َ
 َیا ُهَو َیا َمْن اَل ُهَو ِإاّل

ْ
 ُقل

َ
ْعَداِء َفَقال

َ
 اْل

َ
َعل

 
َ

ْعَظَم َفَكاَن َعل
َ
ْمَت ااِلْسَم اْل ِ

ّ
 ِلي َیا َعِلُّ ُعل

َ
 َرُســوِل اللـــِه؟ص؟ َفَقال

َ
َعل

ِلَساِن َیْوَم َبْدر«.1

؟ع؟ را در خواب دیدم. به او  ، حضرت خضر شب قبل از جنگ بدر

گفتم چیزى به من یاد بده که به وسیله آن بر دشمنان پیروز شوم. او 

 ُهَو«. اى کسی که جز او کسی 
َ

به من گفت بگو »َیا ُهَو َیا َمْن اَل ُهَو ِإاّل

نیســت. صبح که شــد، آن را براى رســول خدا؟ص؟ تعریف کردم. آن 

حضرت به من فرمودند اى علی! اسم اعظم را یاد گرفته اى. و آن ذکر 

، بر زبانم بود. روز جنگ بدر

این شمشــیر زدنی اســت که آدمی هر چه شمشیر می زند بندگی اش 
بیشــتر می شــود نه این که در قلبش برای خود شأنی پیدا  کند و به  دنبال 

پست و مقام و شهرت و محبوبّیت باشد.
آن چیزی که نهایت کمال بشر است و انسان باید در زندگی دنبال آن 

بگردد و أنبیاء و اولیاء ما را به آن دعوت کردند، چنین توحیدی است.

1. توحید صدوق، ص89. 
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گــر نمونۀ ایــن توحیــد را در زندگی حضرت صدیقــه طاهره؟اهس؟ مرور  ا
کنیــم، آن گاه جایــگاه حقیقــی بانــو را درک خواهیــم کــرد. ارزش کارهــای 
حضرت به آن واقعّیتی است که در قلب ایشان است؛ گر چه رفتارهای 

ایشان هم همگی حّجت و نور و طهارت است.

دستگیری حضرت صدیقه طاهره؟اهس؟ 
وجــود مبــارک فاطمه زهــرا؟اهس؟ هــم در عالم ملکوت جلودار هســتند 
و هــم در عالــم ظاهــر دســتگیری کــرده و انســان ها را بــه طــرف خداونــد 
ســیر می دهنــد. ایشــان بــه خاطــر جنبــه مادری شــان در بیــن حضرات 
معصومیــن؟مهع؟ یــک ویژگی خاصی دارند که از جهاتــی آن حضرت را از 
بقّیــه متمایــز می کند. به ســبب لطافتی کــه خداونــد در آن حضرت قرار 
داده و قلــب رئــوف و مهربانــی کــه دارنــد، در بســیاری از موارد که توســل 
بــه اهل بیــت؟مهع؟ نتیجه نمی دهد، توســل به آن حضرت جــواب داده و 
دســتگیری آن حضرت به داد انســان می رســد. حّتی گاهی واســطۀ بین 
شــیعیان و اهل بیــت؟مهع؟ می شــوند؛ یعنــی انســان وقتــی گــره بــه کارش 
یای رحمت هستندـ  به حّق مادرشان  می افتد، اگر ائمه؟مهع؟ راـ  که خود در

قسم دهد دستگیری می فرمایند.
ایــن داســتان مشــهور اســت کــه شــخصی بــرادری ظالــم و مــردم آزار 
داشت که همۀ اهل محل از دست او و اذّیت هایش خسته شده بودند. 
یارت حضرت رضا؟ع؟ را کرد. اهل محل به او گفتند  یک موقعی قصد ز
یارت، اصالح شــود. حداقلش  این برادرت را هم با خودت ببر شــاید در ز
این است که چند روزی همراه توست و تو مراقبش هستی. برادرش را هم 
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بــا خــودش بــرد. در بیــن راه آن قدر اهــل کاروان را اذّیت کرد کــه همه به او 
اعتراض کردند که چرا این را آوردی؟

کــه  کاروان  نزدیکی هــای مشــهد مریــض شــد و از دنیــا رفــت. اهــل 
خوشحال شدند و گفتند الحمدهّلل از شرش خالص شدیم. ولی برادرش 
روی حــس بــرادری و غیرتــی کــه داشــت، او را غســل داد و کفنــش کرد و 
ک  جنــازه را به ســمت مشــهد حرکت داد تــا آنجا طوافش دهنــد و به خا
بســپارند شــاید عنایتی به او شود. به مشــهد که رسیدند او را دفن کردند. 
، در جای خوبی به سر  چند روز بعد او را خواب دیدند که برخالف تصّور
می برد. پرســیدند تو با این همه حق الّناس و مردم آزاری که داشــتی، این 

حال و روز خوبت از کجا آمده است؟
گفــت واقعّیــت امــر این اســت کــه از وقتــی مــن را کفن کردنــد کفن و 
ئکه عذاب همین طــور دور من می چرخیدند.  تابــوت مــن آتش بود و مال
ئکه عذاب کنار رفتند. داخل صحن که  تا به در صحن حرم رسیدیم مال
شــدیم، دیدم امام رضا؟ع؟ کناری ایســتاده اند و از زائرین شــان پذیرایی 
یارت.  می کنند. رو کردم به حضرت و عرض کردم آقا من را هم آورده اند ز
دســتگیری کنیــد و عنایتــی بفرماییــد. حضــرت رویشــان را برگرداندند و 
توّجهی نکردند. من را بردند و طواف دادند. در راه برگشت هاتفی ندا داد 
گر از حرم بیرون بروی و مورد  که فالنی، دامن امام رضا؟ع؟ را رها نکن که ا
عنایــت حضــرت قرار نگیری، همــان آتش تا قیامت با توســت و برزخت 
دیگر اصالح شدنی نیست. گفتم من به آقا عرض کردم ولی ایشان به من 
توّجهی نکردند. گفت آقا را به حّق فاطمه زهرا؟اهس؟ قســم بده. رو کردم به 
امام رضا؟ع؟ و گفتم یا امام رضا به حّق مادرتان عنایتی به من بفرمایید. 
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تا این طور عرض کردم حضرت به من توّجه کردند.
ایــن مــوارد اســتبعاد نــدارد؛ بلکــه یقینــًا شــدنی اســت. اگر کســی در 
قلبش محّبتی به صدیقه طاهره؟اهس؟ داشــته باشــد، آن گناه و معصیت 
الیه روی نفس انســان را آلوده می کند؛ أّما طهارت درونی و نور محّبت به 
آن حضرت که بیاید این ها را می شوید و حّتی قلب کسانی که از انسان 
ناراضی انــد را هــم از انســان راضــی می کند. لــذا در روایات نقل شــده که 

شفاعت نه تنها حّق اهّلل بلکه حّق الّناس را نیز برمی دارد.1

1. عیون أخبار الرضا، ج2، ص57. 
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یطاِن الّرَجمی 
َ

أعوُذ ِباللـِه ِمَن الّش

ِن الّرَحمی  مْحَ ِبْسِم اللـه  الّرَ

یَن  یبنَی الّطاِهر ٍد َو َءاِله  الّطَ ّمَ  َسیِدنا حُمَ
َ

 اللـُه َعل
َّ

َو َصل

ْم أمْجَعنَی ِمَن اآلَن إیَل ِقیاِم َیْوِم الّدیِن   أْعدآِئِ
َ

ْعَنُة اللـِه َعل
َ
َو ل

َعظمی 
ْ
َعّلِ ال

ْ
 ِباللـه  ال

َ
َة إاّل  َو ال ُقّوَ

َ
َو ال َحْول

تمام دستورات دین، مقّدمه رسیدن به توحید
اگر انسان بخواهد مسیر صحیحی را در عالم هستی دنبال کند و به این 
سؤال اصلی زندگی که »سعادت چیست و سر منزل مقصود کجاست« 
پاسخ درستی بدهد، باید به دنبال حقیقت توحید بگردد. هیچ چیزی در 
عالم وجود، شیرین تر و ارزشمند تر و عالی تر از عبودّیت و توحید نیست.
مســأله توحیــد از نظــر علمی بســیار ظریــف و دقیق و فهم آن دشــوار 

است و البته عمل کردن بر طبق آن بسیار دشوارتر است.
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند:

َماء«.1
ْ
ٍة َظل

َ
ْيل

َ
 َصَفاٍة َسْوَداَء ِف ل

َ
ْمِل َعل ْخَف ِمْن َدِبیِب الّنَ

َ
ْرَك أ »ِإّنَ الّشِ

یک،  شــرک از حرکت مورچه بر صخره ســیاه صاف در دل شــب تار

مخفی تر است.

، ج69، ص93. 1. بحاراألنوار
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یعنــی بــه حســب ظاهر و بــا این چشــم ظاهــر و ادراک ظاهــری قابل 
تشــخیص نیســت. بــه طــور طبیعی محال اســت که کســی بــا امکانات 
طبیعــی، حرکــت مورچــه ای را بــر یک صخره ســیاه صاف، در دل شــبی 
یــک متوّجــه شــود. تنها راه آن فقــط و فقط تضّرع کــردن در درگاه الهی  تار

است که خداوند متعال بصیرتی الهی به انسان بدهد.
وقتی با دّقت نگاه می کنیم می بینیم بســیاری از محافل و مجالس و 
کتاب ها، انســان را به توحید دعوت نمی کنند. با این که محافلی نورانی 
هســتند، أّما هدف نهایی را درســت تشــخیص نداده اند. مثــاًل کتابی را 
ورق زده می بینید از ابتدا تا انتها هرچه درآن آمده این اســت که مواظب 
باش گناه نکنی و خالف اوامر دین انجام ندهی، مواظب باش واجبات 
دیــن را رعایــت کنی و ... . قطعًا مطالب کتاب حّق اســت و انســان باید 
در زندگی متعهد و مقّید باشــد که پا از حریم شــریعت بیرون نگذارد. أّما 
آیــا دعــوت دین فقط همین اســت؟ آیا أنبیاء و اولیــای الهی فقط ما را به 
همیــن جــا خوانده اند؟ انجــام واجبات و تــرک محرمات، مقّدمه اســت 
برای رسیدن به یک هدف عالی تر و برتر که آن هدف عالی تر و برتر گاهی 

در البه الی این دستورات فقهی گم می شود.
فقهــی کــه بایــد نردبانی باشــد برای بــاال رفتن به ســوی خــدا ، خودش 
تبدیل به هدف و مقصود شده و چه بسا انسان را از رسیدن به آن مقصد، 
غافل هم می کند. مانند انسانی که می نشیند و سال های سال نردبانی را 

تزیین می کند، أّما هیچ گاه از آن باال نمی رود.
مه طهرانی ؟وضر؟ در کتاب شریف  روح مجّرد از قول مرحوم 

ّ
مرحوم عال

حّداد؟وضر؟ نقل می کنند:
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یــك شــب که با رفقا به مســجد الَخیــف1 داخل شــدیم، دیدم آقاى 

حــاج ســّید احمد زنجانی2 با جمیع رفقاى طهرانــی و ایرانی گرد هم 

نشسته، و ایشان سخت از وضع طهارت و نجاست حّجاج و َمعابر 

ناراحت است و گویا نیز در وقت دخول به مسجد الَخیف ترّشحی 

از آن آبها به ایشان شده است و ایشان را چنان متغّیر نموده بود که: 

خداوندا! بارالها! می خواهیم دو رکعت نماز با طهارت در مسجد تو 

یم، ببین مگر این عرب ها و این مردم با این وضع و کیفّیت  بجاى آور

می گذارند؟!

من به او پرخاش کردم و گفتم: مریدى از نزد استادش، حضور بزرگی 

َمُكْم اســتاُذُكم؟! »اســتاد شــما 
َّ
رفــت. آن مــرد بزرگ به او گفت: ما َعل

َمنا اســتاُذنا 
َّ
به شــما چه چیزى تعلیم کرده اســت؟!« مرید گفت: َعل

نوِب! »اســتاد ما به مــا التزام به طاعتهاى 
ُ

ِتــزاِم الّطاعــاِت و َترِك الّذ
ْ
ِبال

خدا و ترك نمودن گناهان را تعلیم نموده است«!

ِل إیَل اللـــِه َو  َبّتُ  أَمَرُكــْم ِبالّتَ
ّ

َضٌة؛ َهــا ٌة حَمْ ــَك َموســّيَ
ْ
آن بــزرگ گفــت: ِتل

ْيِه ِبَرْفِض ما ِسواُه؟!
َ
التوّجه إل

 آداب دین مجوس اســت )زردشــتی ها که قائل به 
ً
 »ایــن کارها صرفا

، و نور و ظلمت اند(. چرا شما را امر نکرد تا یکسره  دو مبدأ خیر و شّر

به سوى خدا بروید، و توّجهتان به وى باشد؛ به فراموش کردن و دور 

یختن ما سواى خدا؟!« ر

1. در سرزمین منا.

گردان اخیر مرحوم قاضــی، و از  2.  حضــرت آیــة  اللـــه حــاج ســّید احمد َفهــرى زنجانی کــه از شــا
ارادتمندان مرحوم حاج شیخ محّمد جواد انصارى همدانی  بوده اند.
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آقــا جان من! شــما چــرا دین خدا را عوض می کنید؟! چرا شــریعت را 

وارد پیچ و خم می نمائید؟! چرا مردم را از خدا می ُبرید و به اعمالشان 

سوق می دهید؟! مگر دین رسول اللـــه دین آســان و راحت نیست؟! 

ٍة. »من بر شــریعت بدون 
َ
َحٍة َســْهل يَعٍة َسْ  َشــرِ

َ
مگر نفرمود: ُبِعْثُت َعل

گیــر و بنــد، و شــریعت قابــل إغماض و گذشــت، و شــریعت آســان 

، به  مبعوث شــده ام.«؟! مگر رســول خدا و أئّمــه  نفرموده اند: هر چیز

هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است، مگر آنوقت که 

علم یقینی به نجاست آن پیدا کنی؟!

گون نموده اید و می گوئید: همه چیزها نجس است  شما مطلب را واژ

تا ما علم یقینی به طهارت آن پیدا کنیم!

ید؟! چرا مــردم را با پیغمبرشــان و  چــرا دســت از ســر مردم بــر نمی دار

بــا دین ســهل و َســْمحه و آسانشــان رها نمی کنیــد؟! چــرا راه توّجه و 

انقطاع به خدا را می بندید؟! چرا بر روى باب مفتوح قفل می زنید؟!

همــه مردم حّج می کنند، باید از میقــات که احرام می بندند تا وقت 

تقصیر و قربانی که از احرام بیرون می آیند توّجهشــان به خدا باشــد. 

غیر از خدا نبینند و نشــنوند، و ذهنشــان یك لحظه از خدا منقطع 

لی نظــر کرد. تکالیفی  نگــردد. اعمــال و رفتار را نباید به نظر اســتقل

 انجام داده می شــود؛ و در 
ً
اســت از طــواف و نمــاز و غیرهما کــه طبعا

تمام این اعمال باید منظور خدا باشد، نه عمل. باید فکر و اندیشه 

بــه خــدا باشــد نه به صّحــت و بطلن عمــل. این همان مجوســّیت 

محضه اســت که خداوند واحد را مختفی نمــوده و دو خداى عمل 

خوب و عمل بد را به جاى آن نشانده است.
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ایــن مــردم بدبخــت را شــما از میقات تا خــروج از احــرام از خدا جدا 

ید که مبادا ترّشــحی به  می کنید! از وقت احرام در تشــویش می انداز

بدنم، به احرامم برســد. مبادا شــانه ام از خانه منحرف شود. مبادا در 

حال طواف از مطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. مبادا طواف 

ِنساَءم باطل آید و تا آخر عمر زن بر خانه ام حرام باشد.

هیچیك از اینها در شــریعت نیامده اســت. همین نماز معمولی که 

خود مردم می خوانند درســت اســت. طوافشــان درســت است. شما 

آنهــا را باطــل می کنیــد و ُمهر بطلن بــه آنها می زنید! و ترّشــح همین 

آبهاى مشکوك را نجس دانسته اید!

ی ضایع شــده اســت. یعنی حاجی 
ّ
و در اینصــورت، حّج مردم به کل

که باید از میقات تا پایان عمل همه اش با خدا باشــد، و با تقصیر و 

ــق از انقطــاع بــه خدا و احرام با خدا بیرون آیــد؛ از ابتداى احرام از 
ْ
َحل

خدا منصرف می شود، و این انصراف و تشویش و تزلزل براى او باقی 

می مانــد تــا آخر عمل؛ وقتــی از عمل فارغ شــد، اینجــا نفس راحتی 

می کشد و خدا را می یابد.

تمــام احتیاط هائــی کــه در این مــوارد انجام داده می شــود و مســتلزم 

توّجه به نفِس عمل و غفلت از خداست، همه اش غلط است.

اینگونــه  کجــا  رسول اللـــه  زمــان  در  و  رسول اللـــه  شــریعت  در 

احتیاط کاری هاى َعِســر و َحرِج آمده اســت؟ اصل اّولی عدم ُعْسر و 

ْيِه 
َ
 ِإل

ْ
ل عدم َحَرج و عدم َضرر است. اصل اّولی ما در قرآن کریم َو َتَبّتَ
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(. مراد  1 است. )یعنی یکسره از همه بُبر و به خداوند روى آور
ً

َتْبِتیا

 »
ً

ْيِه َســبیا
َ
ُد إل ِ

َ
حقیقــی از احتیــاط در »َو ُخْذ ِباالْحتیاِط ىف مَجیِع ما ت

احتیاطــی را کــه مرحــوم قاضــی؟ق؟ در ضمن حدیث عنــوان بصرى 

گردهایش قــرار داده بود که: َو ُخــْذ ِباالْحِتَياِط  دســتور العمل همه شــا

 2 )و در هر جائی که به ســوى احتیاط راه 
ً

ْيِه َســِبیا
َ
ُد إل

َ
یــِع َمــا ت ىِف مَجِ

!( منظور عملی اســت که راه انســان را به  یافتی آنرا پیشــه خود ســاز

خدا باز کند، نه آنکه موجب ســّد طریق شــود، و راه توّجه و ابتهال و 

حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که براى مؤمن یقین آورد 

و وى را در ایمان مستحکم کند، نه آنکه او را متزلزل و مشّوش کند، 

و بیت  اللـــه الحــرام را در نــزد او خانه عقوبت ُمَجّســم کند و حّج این 

ى از ناحیه أهرمن شــیطانی براى  خانــه را یــك عمل جبرى اضطــرار
عقوبت جلوه دهد. این همان مجوسّیت محضه است.3

گاهــی این مقدمات آن قدر در چشــم انســان بزرگ جلــوه می کند و از 
آن هدف اصلی غافل می شــود که تمام مّدت درگیر اعمال اســت و بعد 
وقتی اعمال تمام می شــود، تازه احســاس راحتی می کند و می گوید حاال 
برویــم بــا خیال راحت، پرده کعبه را بچســبیم و از اعمــاق دل با خداوند 
ارتباط برقرار کنیم و دعایی بکنیم. یعنی در حین انجام اعمال توحیدی 

حج به جای توّجه به توحید، درگیر مقدمات بوده است.

1. مزمل، 8. 

، ج1، ص226. 2. بحاراألنوار

3. روح مجرد، ص142. 
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احتیاط  کردن، مستحب است و مؤمن باید در همۀ زندگی تا جایی 
که می تواند احتیاط کند؛ أّما احتیاط کند تا به محّبت و یاد خدا برسد. 
یعنــی اســباب و وســایل یاد خــدا را در قلبــش ایجاد کنــد؛ احتیاطی که 
سبب غفلت از یاد خدا باشد آن هم در متن اعمال حج که جای محّبت 
خداســت، آن هم احتیاط در مســأله ای که احتیاط واجب هم نیست و 
شریعت فرموده اصل بر طهارت است و سخت گیری جایز نیست، مورد 

پسند خدای متعال نمی باشد.
 متأســفانه بســیاری از مــا مطالــب فقهی را کــه باید مو به مــو و ذّره به 
ذّره عمل کنیم و یک ســر ســوزن کوتاه نیاییم، برای خود تبدیل به هدف 
کرده ایم. أّما باید بدانیم این هدف گذاری ناقص است و مورد تایید قرآن 

کریم و اهل بیت؟مهع؟ نیست.

عشق به اهل بیت؟مهع؟ مقّدمه رسیدن به عشق خدا
در برخی هیأت های مذهبی سخنران، مداح و روضه خوان تمام طول 
جلسه از اهل بیت؟مهع؟ صحبت می کنند و به عشق اهل بیت عصمت 
و طهــارت، روضه می خوانند و اشــک می ریزند. قطعًا همــۀ این موارد نور 
اســت. زیــرا وجــود مقّدس ائمه؟مهع؟ نور هســتند و ذکر و یــاد آن ها نیز نور 

است و توّجه به آنها نوٌر  علی  نور می باشد؛ أّما خود آنها فرموده اند:
  اللـِه«.1 

َ
ُن االَِدالِّء َعل ْ َ

 »ن

ما راهنمای به سوی خداییم.

، ج26، ص260.  1. بحاراألنوار
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 ما دعوت کننده به خدا هســتیم.1 یعنی اگر در یک هیأت جلســات 
متعــددی فقــط از اهل بیت؟مهع؟ صحبت می شــود، باید فهمید که اهل 
بیتی که نردبان آســمان هســتند، برای آنها تبدیل به مقصود شــده اند. در 
آن جا افرادی تربیت می شــوند که به عشــق سّیدالشهدا؟ع؟ خیلی گریه 

می کنند، أّما به عشق خدا در نیمه شب ها گریه نمی کنند.
امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداونــد به موســی؟ع؟ وحی فرمود دروغ می گویــد آن کس که گمان 

می برد مرا دوســت دارد، أّما چون شــب فرا رســد چشــم از عبادت من 

فــرو بنــدد. مگر نه این اســت کــه هر دلــداده ای دوســت دارد با دلدار 
خود خلوت کند.2

مــا به عشــق خدا اشــک نمی ریزیــم بلکه معمــواًل از خوف خــدا گریه 
می کنیــم. یعنــی نوعــًا این طور هســتیم که در شــب احیاء یا هنــگام توبه 
وقتی به یاد گناهان خود می افتیم، اشک مان جاری می شود. یا وقتی یاد 
کربال می کنیم از عشق سّیدالشهداء؟ع؟ اشک می ریزیم؛ أّما »ُحّبُ  اللـه« 
در آن گم است. این نشان می دهد که آن هیأت و مکتب تربیتی، مرام و 

مقصدی که شریعت به آن دعوت می کند را گم کرده است.
در بســیاری از محافــل مذهبــی، وجــود مقــّدس امــام زمــان و امــام 
حسین؟امهع؟به جای آن که طریق الی اهّلل باشند، تبدیل به مقصود شده اند 

، ج99، ص8(.  1. السالم علی الدعاة الی  اللـه )بحار األنوار

، ج13، ص329. 2. بحاراألنوار
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و البتــه نعم المقصــود. ایــن مقصد از همۀ مقاصد دیگر بهتر می باشــد و 
چه خوب اســت که انســان به جای آنکه طالب دنیا باشد، عشق او امام 
زمــان؟ع؟ باشــد؛ چه خوب اســت به جای آنکه دنبال جــاه و مال دنیا و 
در پــی لهــو و لعب و مجالــس این چنینی و آن چنانــی و انواع چیزهای 
باطلــی که در رســانه ها مطرح اســت باشــد، تمام فکــر و ذکرش حضرت 
حجة ابن الحســن ارواحنا له الفــداء باشــد؛ أّما بــاز هم این تــا آن گامی که 

شریعت ما را به آن دعوت می کند فاصله دارد.
کــرم؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن و ائمــه؟مهع؟  ایــن مکتــب، مکتــب پیامبــر ا
ا ِإهُلُكْم  

َ
ّن

َ
ا ُیوَحى  ِإَلَّ أ

َ
 ِإّن

ْ
نیســت. مکتب آن ها مکتب توحید و مکتب ُقل

ِإلٌه واِحٌد1 اســت. مکتبی اســت که می فرماید به امام دل ببند و عاشــق 

امــام بــاش؛ أّمــا عشــق به امــام را مقّدمه عشــق خداونــد متعال قــرار بده. 
مکتبــی اســت که می گویــد همان قدر که یاد امام هســتی، همــان قدر یا 
بیشــتر یــاد خداوند متعال باش. این گونه نشــود کــه محافل و مجالس ما 
مملو از یاد اهل بیت؟مهع؟ باشد و بر روی منابر دائمًا فضائل اهل بیت و 
مصائــب آنها را بگوییم أّما از خــوِد خداوند و از توحید صحبتی به میان 

یم و قلب ها را دعوت به محّبت خدا نکنیم. نیاور
توحیــد خودش یــک حقیقت پیچیده ای اســت. در راه خدا، آن قدر 
منــازل زیبــا فراوان اســت که تا انســان دل بــه خداوند می ببنــدد، در این 
مســیر هــزاران چیز جلــوی او را می گیرد. اهل دنیا به دنیــا دل می بندند و 
به خدا نمی رســند. برخی کســانی که از دنیا می گذرند یا دلبســتۀ مراتب 

1. انبیاء، 108.
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پاییــن بهشــت می شــوند و به امیــد نعمت هــای بهشــتی کار می کنند یا 
گــر بهتــر باشــند به عشــق اولیای خــدا کار می کننــد؛ أّما کمتر کســی به  ا
آن جا می رســد که فقط برای خود خدا کار کند و همه را »الّدعاُة ایل  اللـــه« 
قــرار دهــد. البتــه این هــا در مقام حرف اســت و در مقام عمل کار بســیار 

سخت تر است.
انسان باید قدم هّمت بردارد و قدم به قدم به طرف خدا حرکت کند 
و از یک  یک نعمت هایی که در مقابل چشم او قرار می گیرد،  عبور کند تا 

به مقام معرفت  اللـه و لقاء اللـه برسد.
هرچــه در ایــن پــرده نشــانت دهنــد

ــد1 ــن آنــــت ده گـــر نــســتــانــی بـــه از 

البته این راه، راهی اســت بس دشــوار ولی قرآن کریم و پیامبران الهی 
ید. ما را به همین راه دعوت کرده و فرموده اند باید در این مسیر قدم بردار

اخالص، راه رسیدن به حقیقت توحید
حضــرت صدیقه طاهــره؟اهس؟ در خطبۀ فدکیه در تعبیر بســیار زیبا و 

شریفی می فرمایند:
ها، 

َ
ويل

ْ
ْخاَص َتأ  ااْلِ

َ
ُه، َكِلَمٌة َجَعل

َ
يَک ل  اللـُه َوْحَدُه ال َشر

ْن ال ِالَه ِاالَّ
َ
ْشَهُد ا

َ
ا

ا.2
َ

رِ َمْعُقول
ُ

َفّك ناَر ىِف الّتَ
َ
ا، َو ا

َ
وَب َمْوُصول

ُ
ُقل

ْ
َن ال َو َضّمَ

گواهی می دهم که معبودى جز خداوند نیســت و او شــریکی ندارد. 

1. مخزن االسرار نظامی. 

، ج29، ص221.  2. بحاراألنوار
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این )توحید( امر بزرگی است که اخلص را تأویل آن قرار داد و قلوب 

را متضّمن وصل آن ساخت و در پیشگاه تفکر و اندیشه، فهم آن را 

واضح و روشن قرار داده است.

حضــرت صدیقه؟اهس؟ شــهادت می دهنــد که اله و معبودی جز  اللـــه 
ق باشــد،  

ّ
نیســت. یعنی کســی که شایســتۀ دلبســتگی و دل دادن و تعل

ُه« اســت. 
َ
غیــر از خداونــد متعــال نیســت. همان کــه »َوْحَدُه ال َشــریَک ل

یگانه اســت و شــریکی ندارد. نه تنها در خالقّیت شریک ندارد، بلکه در 
هیــچ کمالی شــریک نــدارد. این همان تربّیــت ائمه؟مهع؟ اســت که به ما 

آموخته اند.
مستحب است انسان هنگام تشرف به محضر سّیدالشهداء؟ع؟ در 

همان ابتدای ورود، چنین بگوید:
»المدهّلل الواحد التوحد ىف االمور كلها«.1

حمد و ســپاس مخصوص پروردگاری اســت که یکتا و یگانه است؛ 
در خالقّیت، در ربوبّیت، الوهّیت، علم، هدایت، قدرت، رزق و در همه 

. فقط و فقط اوست و دیگران همه آیینه او هستند. چیز
ْخاَص   ااْلِ

َ
حضرت صدیقۀ  طاهره؟اهس؟ در ادامه می فرمایند: »َكِلَمٌة َجَعل

ها«.
َ
ويل

ْ
َتأ

 تأویــل در زبــان قــرآن کریــم و پیامبــر اکرم؟ص؟ به معنــای حقیقت هر 
چیزی اســت. از همین  رو به تعبیر خواب، تأویل خواب می گویند. مثاًل 
در ذیل داستان حضرت یوسف؟ع؟ که پدر و مادر و برادرانش در مقابل 

1. کامل الزیارات، ص196. 
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ایشان به سجده افتادند، قرآن چنین می فرماید:
 1.ا

ً
ّبِ َحّق ها َر

َ
 َقْد َجَعل

ُ
 ُرْءياَي ِمْن َقْبل

ُ
ویل

ْ
هذا َتأ

 دیدم؛ پروردگارم آن را تحّقق بخشید.
ً

این تعبیر خوابى است که قبل

حضرت صدیقه طاهره؟اهس؟ می فرمایند  تحّقق این توحید و شهادت 
ال الــه اال  اللـــه و راه رســیدن بــه آن، فقــط اخالص اســت. یعنی انســان در 
زندگی سعی کند لحظه به لحظه نّیت خود را خالص کند و در هر عملی 
کــه می خواهــد انجام دهــد، دّقت کند غیر خدا در وجــودش نیاید و غیر 

خدا را مّدنظر نیاورد.
مــا معمــواًل غیر از خدا را غیــر از خودمان معنی می کنیــم و می گوییم 
یا نباشد. سعی کن ُسمعه2 نباشد؛ سعی  سعی کن کارهایی که می کنی ر
می کنیــم کارهایــی کــه انجام می دهیــم طوری باشــد که دیگــران خبردار 
یم تا هدف مان تعریف و تمجید مردم نباشد تا  نشوند. در واقع تالش دار
یا و سمعه در امان بمانیم؛ أّما اخالص از این مطلب، بسیار عمیق تر  از ر
اســت. اخالص فقط این نیســت که انســان کار را برای دیدن و شــنیدن 
دیگران انجام ندهد، بلکه برای رسیدن به اخالص باید کار را برای »خود« 

هم انجام نداد.
یم این است که تالش  صینـ  به آن دچار

َ
دردی که همۀ ماـ  به جز ُمخل

می کنیــم کارهای مان برای دیدن و شــنیدن مردم نباشــد، أّمــا در نهایت 

1. یوسف، 100. 

2. برای سماع و شنیدن دیگران.
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کارها را برای این انجام می دهیم که در قلب مان از خودمان راضی باشیم 
و بگوییم الحمدهّلل که امروز موفق شــدم رفتار درســتی داشته باشم، خدا 
... . یعنی در نهایت برای این است که برای  را شکر که آدم خوبی بودم و

خودم کار می کنم.
بــزرگان می فرماینــد عالمــت اخالص این اســت کــه انســان وقتی کار 
خیری را انجام می دهد، بعد از عمل سرشکســته تر و ســرافکنده تر باشد 
نــه این که ســر خــود را باال بیاورد و در قلبش احســاس کند که چقدر آدم 
خوبی هستم. این یعنی »ُعجب«، یعنی خود را پسندیدن و خودپسندی 

. مساوی است با ساقط شدن عمل از اعتبار
عملــی خالــص اســت کــه عبودّیــت انســان را بیشــتر کنــد. عملــی 
خالصانــه اســت که بعــد از انجام دادن، انســان در درون خودش بیشــتر 
ــت پیدا 

ّ
شــرمنده باشــد. یعنــی در محضــر خداونــد، حس خضــوع و ذل

کرده و تواضعش نســبت به خلق خدا بیشــتر گردد. اگر به این نحو از سر 
ها« محّقق 

َ
ويل

ْ
ْخــاَص َتأ  ااْلِ

َ
عبودّیــت و بندگی، عمــل کردیم آن وقت »َجَعل

می شود.
تحّقق آن توحید به این اســت که اخالص داشته باشیم. یعنی حّتی 
گــر بهتریــن کار را هــم انجــام دادیم، به قدر ســر ســوزنی آن را به خودمان  ا
نســبت ندهیــم. نگوییم من کــردم، بلکه بگوییــم خداوند متعــال توفیق 
داد و منت بر سر این بنده اش نهاد و این کار انجام شد. بنده در مقابل 
خداوند نباید در امور خیر هیچ نقشــی برای خود احســاس کند؛ چرا که 
ق به خداوند متعال 

ّ
»الیــر كلــه بیده«. هر چه خوبی در عالم اســت، متعل

می باشد. این راه تحّقق توحید است.
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ــا« آن 
َ

ــوَب َمْوُصول
ُ
ُقل

ْ
ــَن ال ســپس حضــرت در ادامــه می فرماینــد »َو َضّمَ

مقداری از توحید را که قابل رســیدن و موصول اســت، خداوند در قلب 
انسان قرار داده است.

انســان اگر می خواهد خدا را بشناســد باید به خودشناســی برسد. در 
قلب خودش فرو برود و معرفت فطری قلبی که خدا در درونش قرار داده 

را فعال کند.
ــا« آن مقــداری هــم کــه فهمیدنــی اســت خــدا 

َ
ــرِ َمْعُقول

ُ
َفّك نــاَر ىِف الّتَ

َ
»َو ا

به وسیلۀ فکر و اندیشه و علم در وجود انسان روشن می کند.
توحیــد یــک وجــه علمــی دارد کــه بــا درس خوانــدن و فکــر کــردن و 
استدالل کردن به دست می آید و یک وجه قلبی دارد که باید از درون آن 

را احساس کرد و از طریق اخالص به دست می آید.

توحید، سنگ محک ارزش انسان ها
بــا این مقّدمه اگر خواســتیم شــخصی را محــک زده و ببینیم آیا اهل 
، نباید نگاه مان فقط به نماز و روزه و صدقه ای باشد  توحید است یا خیر
ک اصلی همیــن یک کلمه  کــه از جانــب وی انجــام می شــود؛ بلکه مــال
اســت که ببینیــم در برابر خداوند متعــال چه مقدار ســر افکندگی دارد. 
تا چه حد، اسباب این عالم را وسیله در دست خدا می بیند. چه میزان 

کم بر همه چیز می داند. خداوند را حا
شخصی که به توحید معتقد است و همه کارۀ عالم را خداوند متعال 
می بینــد و اســباب و علــل ایــن عالــم را وســیله می داند و آن هــا را هدف 
نمی بیند، هیچ گاه در زندگی ناامید نمی شود. اگر مؤمنی در مشکالت و 
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سختی ها ناامید شد و گفت دیگر راه بسته است و کاری نمی توان انجام 
داد و اینجا باید تسلیم شد، معنایش این است که این شخص در قلبش 
گــر واقعًا توحیــد را چشــیده و معتقد بود  بــه توحید نرســیده اســت؛ زیرا ا
خداوند همه کارۀ عالم است، هیچ گاه در هیچ شرایطی ناامید نمی شد.
گــر انســان در شــرایط عادی، مــؤدب و محترم بودـ  ماننــد همۀ ما که  ا
در فضــای عمومــی این گونــه هســتیمـ  أّمــا هنــگام غلبــۀ نفــس و در اوج 
عصبانّیــت و وارد شــدن ســختی ها و فشــارها، بــه جای اینکه بــه دنبال 
رضای خدا باشد، به دفاع از خود مشغول شد،  معلوم است که در مقابل 
خداوند برای خود شــأنی قائل اســت و به توحید نرســیده اســت. مؤمنی 
کــه در مقابل خداوند برای خودش حســاب و کتابــی باز نکرده، هیچ گاه 
در زندگی دنبال دفاع از خود و تثبیت شــخصّیت خویش نیســت بلکه 
دنبال رضای خداســت. اگر در برخی موارد هم از خودش دفاع می کند، 
جایــی اســت کــه خداوند امر فرمــوده از خــودت دفاع کــن. آن جایی که 
 اگر بحث آبروی مؤمن 

ّ
خداوند فرموده باید آبروی مؤمن حفظ شــود؛ و اال

و رضای خداوند در میان نباشــد،  تمام عالم هم که از او بدگویی کنند،  
ذّره ای در قلبــش ناراحــت نمی شــود زیــرا برای خود شــأنی قائل نیســت.  
ناراحتی او فقط برای این اســت که چرا کاری خالف رضای خدا انجام 

شده است.
عموم ما این طور هســتیم که در شــرایط عادی اگر کسی به ما اهانت 
کند یا حرف نامناسبی بزند، گذشت و چشم پوشی می کنیم؛ أّما خدای 
کــرده گاهــی ایــن فکــر در درون آدمــی جــا باز می کنــد که فالنــی به من  نا
ناســزا می گویــد، من که بــرای او این کارها را کردم، من که بــه گردن او این 
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... . تا بســاط این »من «ها پهن شــود، انســان از توحید بیرون  حّق را دارم و
 اگر شــخص اهل توحید باشــد هر کار خیــری که انجام 

ّ
آمــده اســت و اال

می دهــد،  همان جــا آن را فراموش می کند؛ زیــرا آن را از خودش نمی بیند 
بلکه از خداوند می داند. اصاًل  آن کار را به خودش نســبت نمی دهد که 
بگویــد مــن برای فالنی چنین کردم، من به گردن او این حّق را دارم؛ بلکه 
با خودش می گوید که خداوند متعال می خواست این نعمت را به فالنی 
برســاند. بر من منت گذاشــت و مرا واســطه قــرار داد تــا از طریق من، این 

نعمت به او برسد. من باید شکرگزار خدا باشم.
در روایــات و کالم بــزرگان مکــّرر وارد شــده کــه وقتی بــه فقیری کمک 
ید که حضــرت حّق بر شــما منت  می کنیــد، شــکر خداونــد را بــه جــا آور
گذاشــت و شــما را واســطۀ رســاندن روزی آن فقیــر قــرار داد. خداونــد 
می توانســت رزق او را از مســیر شــخص دیگری به او برساند، ولی شما را 
بــرای ایــن امر انتخــاب فرمود و این جــای شــکرگزاری دارد. همچنین در 
ید، دســت  برخی روایات آمده که وقتی پولی را در دســت فقیری می گذار
خود را ببوســید چون این پول قبل از آنکه در دســت بندۀ خدا قرار گیرد، 
در دســت خداونــد قــرار گرفته اســت1 و انســان بایــد شــکرگزار این لطف 
خداوند باشد که به واسطۀ او و از ناحیۀ او این امر را محّقق فرموده است.
گــر این طور به عالــم نگاه کند، هیچ گاه احســاس نمی کند به  آدمــی ا
گردن کسی حّق دارد. آن  وقت در اوج عصبانّیت و مشکالت و سختی ها 

هم، از مدار انصاف خارج نمی شود و اصطاحًا از کوره در نمی رود.

، ج10، ص98.  1. بحاراألنوار



ِ توحید  در زند�ـاین حضرت فاطمۀ زهرا ؟اهس؟
ّ

53جتل

وقتی این نمونه ها در زندگی افراد رصد شــود،  آهســته آهســته می توان 
حدس زد که فالن شخص چقدر اهل توحید است، چه میزان اهل تکیه 
به غیر خداســت، چه حّد به اســباب و وســایل اعتماد می کند و چقدر 
به خودش اعتماد دارد. در واقع همۀ جهت گیری های زندگی انسانی که 

اهل توحید می باشد، به سمت خداست.
این که گفته می شود دین مقّدس اسالم، دین توحیدی است به خاطر 
این است که در تمام آموزه های آن از ابتدا تا انتها، » اللـه« جاری و ساری 
می باشــد و این در واقع همــان حال پیامبر اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ 

است که این گونه ظهور و بروز پیدا کرده است.

توحید در سنت و سیره نبوی؟ص؟
ســنت پیامبر اکرم؟ص؟ ایــن بود که همان ابتدای صبــح که از خواب 
بیــدار می شــدند،  در بســتر بــه ســجده می افتادنــد و حمد خــدا را به جا 

می آوردند: 
 
َ
ِذى َرّد

َّ
ْمُد هلِِل ال َ ُشــوُر الْ یِه الّنُ

َ
َماَتِن  َو إل

َ
ْحیایِن َبْعَد َما أ

َ
ِذى أ

َّ
ْمُد هلِِل ال َ »الْ

ْعُبَدُه«.1
َ
َدُه َو أ وِحى اِلمْحِ َّ ُر َ

َعل

حمد مختّص خدائی است که مرا زنده گردانید بعد از آنکه میرانیده 

بود، و در پیشگاه او و نزد او تمام مخفیات آشکارا، و پنهان ها هویدا 

می گردد. حمد مختّص خدائی است که روح مرا به من بازگردانید تا 

حمد او را به جاى آورم و عبادت او را بنمایم.

1. نور مجرد، ج2، ص508.
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در انجــام مقدمات وضو در بیت الخالء1 باز زبان به توحید گشــوده و 
می فرمودند:

ِن َطَعاِمي َو َشــَراِب َو َعاَفاِن 
َ
أ َذى َو َهّنَ

َ
َماَط َعــّنِ اْل

َ
ــِذي أ

َّ
ْمــُد هلِِل ال َ »الْ

َوى «.
ْ
َبل

ْ
ِمَن ال

حمــد مخصــوص خداونــدى اســت که ایــن فضــوالت را از مــن دور 

گردانیــد و خــوراك و آشــامیدنی مــن را بــر مــن گــوارا ســاخت و مــرا از 

مصیبت و رنج عافیت بخشید.

َذاُه َیا 
َ
ْخَرَج َعّنِ أ

َ
َتُه َو أ ْبَق ِف َجَسِدي ُقّوَ

َ
َتُه َو أ

َ
ّذ

َ
َفِن ل ِذي َعّرَ

َّ
ْمُد هلِِل ال َ »الْ

وَن َقْدَرَها«.2 َقاِدُر
ْ
ا ِنْعَمًة اَل َیْقِدُر ال َ ا ِنْعَمًة َیا هلَ َ ا ِنْعَمًة َیا هلَ َ هلَ

ت غذایش را به 
ّ

حمد و ســپاس مخصوص خداوندى اســت که لذ

من چشاند و نیروى آن را در بدنم باقی گذاشت و آلودگی آن را از من 

بیــرون کــرد، چه بســیار نعمت هایى وجود دارد که حّتی انســان هاى 

قدرتمند هم قدر آن را نمی شناسند.

در هنگام وضو چنین می فرمودند: 
3.»

ً
سا ِ

َ
ُه ن

ْ
َعل  َوَلْ َیْ

ً
 اْلآَء َطُهورا

َ
ذى َجَعل

َّ
ْمُد هلِِل ال َ لْ

َ
»ا

ک کننده قرار داد و آن را  حمد مخصوص خدایى است که آب را پا

ک نگردانید. ناپا

1. دستشویی، سرویس بهداشتی. 

، ج77، ص180.  2. بحاراألنوار

3. همان، ص208. 
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تمام اذکار وضو گواه بر توحید دارد.
احــوال پرســی  مؤمن با دیگران نیز ذکر خداســت. مؤمنیــن باید وقتی 
یکدیگــر را می بیننــد اســم و یــاد خداوند را بــر زبان جاری کننــد. مرحوم 

مه طهرانی ؟وضر؟ در این رابطه می فرمایند:
ّ

عال
اســاس فرهنــگ اســالم بــر آن  اســت  کــه ذکــر و نــام خــدا همیشــه بــر 
ســر زبــان مؤمن باشــد و بــه  همین جهت، الفــاظ تحّیت در اســالم با ذکر 
خداوند همراه اســت. تحّیت اســالمی »ســالم« اســت که »سالم« یکی از 

اسماء الهی است. 
ْيــَک َیعوُد 

َ
ــاُم و إل ــَک الّسَ

َ
ــاُم َو ل ــاُم َو ِمْنــَک الّسَ ْنــَت الّسَ

َ
» اللـــهّمَ أ

اُم«.1 الّسَ

خداوندا سلم توئی و سلم از توست و سلم براى توست و به سوى 

تو باز می گردد. 

وقتی مســلمان از تعبیر »ســالٌم علیکم« اســتفاده می نماید یاد و ذکر 
خداونــد را بــر لب جارى نموده و براى مخاطبــش دعا کرده که در تحت 
اسم سالم الهی قرار گیرد. این کجا و الفاظی همچون »درود« که از اسماء 

الهی نیست و به معناى درخت و چوب است کجا؟!
همین موضوع در هنگام احوالپرســی نیز صادق اســت که گفته شود 
»المــدهّلل«. یعنــی همــه مراتب ســپاس و شــکر مختــّص خداوند اســت. 
و کلمــات عربــی کــه نــام خداونــد را ندارد مثل متشــّکر و ممنــون، بدون 

1. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص322.
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»الحمــدهّلل« بــه کار نبریــد تا چه رســد به اســتعمال کلمــات اجنبی مثل 
»مرسی«.1

در روایــت اســت که رســول خــدا؟ص؟ با مــردى احوال پرســی نمــوده و 
فرمودنــد در چــه حالی صبح نمودى؟ گفت به خوبی. حضرت ســؤال را 
دوبــاره تکرار فرمودند و او دوباره همان جواب را تکرار کرد. حضرت براى 
بــار ســّوم ســؤال را تکــرار فرمودند. این بار در پاســخ عرض کــرد به خوبی، 
خداونــد را حمد و ســپاس می گویــم. حضرت فرمودند من همیــن را از تو 

می خواستم.2
ایــن مجموعــه، یک مجموعۀ توحیدی اســت به شــرطی که مــا به آن 
توّجه کنیم و از آن استفاده نماییم. وقتی انسان می خواهد حال توحید را 
در پیامبر اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ مشــاهده کند، باید بخشــی از آن 
را در همین سیره و سنت که در قالب الفاظ و عبارات و حکایات بیان 

شده، جستجو نماید.

ی توحید در سیرۀ فاطمی
ّ

تجل
در همــان روزهــای ابتــدای عروســی حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا 
کــرم؟ص؟ از امیــر مؤمنــان پرســیدند یا  حضــرت زهــرا؟اهس؟ ، روزی پیامبــر ا

علی، فاطمه را چگونه همسری یافتی؟ حضرت در پاسخ فرمودند:

1. نور مجرد، ج3، ص300. 

ْیِه 
َ
عاَد َعل

َ
ْیِه الســٔوال، َفأ

َ
عاَد َعل

َ
. َفأ : ِبَخیرٍ

َ
ْصَبْحَت؟ َفقال

َ
 ِلَرُجٍل: َکْیَف أ

َ
   اللـــه؟ص؟  قال

َ
 َرسول

َ
2. أّن

َرْدُت ِمْنَک. 
َ
ذى أ

َّ
؟ص؟  َهذا ال

َ
ْشُکُرُه. َفقال

َ
ْحَمُد  اللـه و أ

َ
، أ : ِبَخیرٍ

َ
عاَد السٔوال ثاِلَثًة، َفقال

َ
َجواَب. َفأ

ْ
ال

)نور مجرد، ج3، ص301 به نقل از جامع السعادات، ج3، ص237.(
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َعْوِن َعل َطاَعِة  اللـِه«.1
ْ
»ِنْعَم ال

بهترین یاری کننده در راه اطاعت خداوند.

، در  کــه انســان در ازدواج و انتخــاب همســر گویــای آن اســت  ایــن 
انتخاب رشــته تحصیلی، در انتخاب شــغل و در تمام امور زندگی باید 
به دنبــال طاعــت خداونــد باشــد و اصل و اســاس همــۀ امــور را ارتباط با 

خداوند قرار دهد.
این مطلب در سیرۀ حضرت زهرا؟اهس؟ کاماًل مشهود است؛ ابن عباس 
نقــل کرده اســت یکــی از صحرانشــینان از قبیلــه بنی ُســلیم، در بیابــان 
سوســمار کوچکی دید و آن را گرفته در میان آســتین لباس خویش جاى 
داده به طرف رســول خدا؟ص؟ حرکت کرد. وقتی به محضر حضرت وارد 
شد شروع کرد به توهین و جسارت و گفت تو همان جادوگر و دروغگویی 
هســتی کــه آســمان در زیــر خــود و زمین بــر روى خویــش دروغگوتــر از او 
ندیده است . اگر نمی ترسیدم که قبیله ام مرا عجول و کم صبر بنامند، با 
کت می رساندم و بر همه  این شمشیر ضربتی به تو می زدم و تو را به هال

سرورى می نمودم.
اصحــاب خواســتند او را بــه ســزای ایــن ســخنانش برســانند، ولــی 
رســول خــدا؟ص؟ همــه را آرام کرده و خطاب به اعرابی فرمودند آیا کســی از 
عــرب، چنیــن عملــی را که تــو انجــام دادى انجام می دهــد و این طور به 
مــا و مجلــس مــا هجــوم و توهین می کند و این گونه خشــونت و درشــتی 

، ج43، ص117.  1. بحاراألنوار
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می نماید؟ ســوگند به حّق آن خدایی که مرا به پیامبرى مبعوث کرده هر 
کــس کــه در دنیــا ضررى به من برســاند در قیامــت دچار آتش ســوزاننده 
خواهد شــد. اى مرد! اســالم بیاور تا از آتش در امان باشــی، آنچه که مال 
ق خواهد داشت و تو برادر ما در دین اسالم خواهی بود.

ّ
ماست به تو تعل

عــرب بادیه نشــین عصبانــی شــد و گفــت بــه الت و عــّزى ســوگند تا 
این سوســمار به تو ایمان نیاورد من ایمان نخواهم آورد. آن سوســمار را از 

آستین خود بیرون آورده رها کرد.
هنگامی که آن مرد سوسمار را رها کرد آن حیوان به سرعت از جمعیت 
! برگرد.  دور می شد که رسول خدا؟ص؟ او را صدا زده و فرمودند ای سوسمار
سوسمار با شنیدن سخن پیامبر برگشت و در برابر آن حضرت ایستاد و 
! من کیستم؟  خیره خیره نگاه کرد. پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند ای سوسمار
سوســمار به ســخن درآمد و پس از معرفی آن بزرگوار از نظر نســب، گفت 
همــان طور کــه خداوند ابراهیــم را به خلیلی برگزید، تــو را نیز به پیامبری 

مبعوث ساخته و حبیب خود کرد.
عــرب بادیــه نشــین چون این اوضــاع را دید با خود فکــری کرد که این 
سوسمار را من صید کرده و با خودم آورده ام. آیا من به اندازۀ این حیوان، 
درک و شــعور ندارم. این را گفت و از خواب غفلت بیدار شــد و با گفتن 

شهادتین مسلمان گردید.
رسول گرامی اسالم از ایمان او خوشحال شدند و دستور دادند چند 

سوره ای از قرآن مجید به او تعلیم نمودند. 
ســپس رســول خدا؟ص؟ از او پرســیدند آیــا از مال دنیا چیــزى دارى؟ 
اعرابی گفت ســوگند به آن که تو را به حّق مبعوث نموده، در میان چهار 
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هزار مرد از قبیله بنی سلیم هیچ کس فقیرتر و نادارتر از من نیست.
حضرت از اصحاب درخواست کردند او را با مال خود یاری نمایید. 
ســعدبن عباده شتر گران قیمتی به او بخشــید و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
لباســی بــه او داد ولــی غذایی که اعرابــی را به میان قومش برســاند، پیدا 

نشد.
؟ص؟ رفت ولی در نزد زنان پیامبر غذایی  ســلمان به خانه هاى پیامبر
نبــود تــا به او بدهند؛ لذا متوّجه خانه فاطمه؟اهس؟ شــد و با خود گفت اگر 
خیــرى باشــد در منــزل فاطمه دختر رســول خدا؟اهس؟ خواهد بــود. پس به 
درب خانه فاطمه؟اهس؟ رفت و قصه ایمان آوردن اعرابی و ســایر اّتفاقات 
را بــراى ایشــان تعریــف کرد. فاطمه؟اهس؟ فرمودند: اى ســلمان! ســوگند به 
خداوندى که محّمد؟ص؟ را به حّق مبعوث فرموده ما مّدت سه روز است 
که غذایی نخورده ایم، حســن و حســین از شــّدت گرسنگی بهانه جویی 
می کننــد و اکنــون نیز به خواب رفته اند. ولی با وجود این اگر خیرى بر در 
خانه من بیاید آن را رّد نخواهم کرد. اى سلمان! این پیراهن را بگیر و نزد 
:» فاطمه دختــر محّمد؟ص؟ می گوید این  شــمعون یهــودى ببر و به او بگو
پیراهــن را رهــن بــردار و در مقابــل آن یک َمن خرما و یک َمــن جو بده. به 

زودى به خواست خدا پول آن را می پردازم«.
ســلمان پیراهن را گرفته و همان گونه که حضرت فاطمه؟اهس؟ فرموده 
بودنــد عمــل کــرد. هنگامــی که شــمعون یهــودى آن پیراهن را در دســت 
یخت و می گفت: اى ســلمان!  گرفت، به آن می نگریســت و اشــک می ر
این همان زهد و تقواى واقعی در دنیاســت که حضرت موسی در تورات 
به ما وعده کرده اســت و من اکنون شــهادت می دهم که خدا یکی است 
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و محّمد؟ص؟ بنده و فرســتاده اوست. بدین وسیله آن یهودى سرشناس 
اســالم آورد و آنچه را که فاطمه؟اهس؟ خواســته بود به سلمان داد و سلمان 

آنها را نزد فاطمه؟اهس؟ آورده و تحویل ایشان نمود.
حضرت فاطمه؟اهس؟ بالفاصله جو را آسیاب نموده و خمیرى ساخته 
و نــان پختنــد. آنگاه همۀ آنها را به ســلمان داده و به او فرمودند: این ها را 

. بگیر و به حضور پیامبر ببر
ســلمان گفت: اى فاطمه! یکی از این نانها را براى حســن و حســین 
بردار که آرام شوند. فاطمه؟اهس؟ فرمودند: اى سلمان! ما از چیزى که در راه 

یم. 1 خدا داده ایم، نمی خور
نمونه های انفاق در عالم بســیار اســت و انسان می تواند با نّیت های 
مختلــف انفــاق کنــد. گاهی از ســر حــّس نوع دوســتی و انسان دوســتی،  
گاهــی برای چشــم مردم و گاهی هم بــه نّیت های دیگر که البته هر کدام 
 

َ
َعاَم َعل بهره ای از این انفاق دارند؛ أّما مهم انفاقی است که َو يْطِعُموَن الَطّ
ــِه 2 باشــد و انســان از روی محّبــت خداوند،  انفاق کنــد. وقتی کار و  ُحِبّ

بار انسان با خداوند گره خورد،   آن وقت آن عمل أثر و نورانّیت دیگری در 
ملک و ملکوت پیدا می کند.

در روایت دیگری هست که روزی علی؟ع؟ از فاطمه؟اهس؟ پرسیدند آیا 
یم؟ حضرت زهرا؟اهس؟ فرمودند نه، به حّق خدایی  غذایی براى خوردن دار
که پدرم را به نبّوت و پیامبرى گرامی داشت و تو را به وصایت و جانشینی 

، ج43، ص69.  1. بحاراألنوار

2. انسان، 8. 
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یــم و دو روز اســت کــه مــن چیــزى نخــورده ام و  ، چیــزى در خانــه ندار او
مقدار کمی غذا هم که در خانه بوده است براى تو و فرزندانمان آورده ام. 
حضرت علی؟ع؟ فرمودند: چرا به من اطالع ندادید تا غذایی تهّیه کنم؟

حضرت فاطمه؟اهس؟ فرمودند:
ْيه «.1

َ
َف َنْفَسَك َما اَل َتْقِدُر َعل ِ

ّ
َكل

ُ
ْن أ

َ
ي أ ِ

َ
ْسَتْحِي ِمْن ِإل

َ
َسِن ِإّنِ َل َ َبا الْ

َ
»َیا أ

ای ابا الحسن من از خداوند شرم دارم از تو چیزى بخواهم که قدرت 

بر تهّیه آن نداشته باشی.

یعنــی ایشــان بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هم که تعامــل می کننــد، روح این 
تعامــل و اصــل و اســاس آن ارتبــاط بــا خداســت. خدایی باالی ســر من 
اســت و مــن در زندگــی بــا او ارتباط برقرار می کنم و بر اســاس حســاب و 
کتاب با او با همسرم تعامل می کنم و من از آن خدا حیا می کنم از شوهرم 
چیــزی تقاضــا کنم که قدرت بر انجام دادن آن را نداشــته باشــد. نه تنها 
از او تقاضــا نمی کنــم بلکــه غذای خــودم را هم انفاق می کنــم و چند روز 

گرسنگی را تحّمل می کنم.

، ج43، ص59.  1. بحاراألنوار





ِ توحید  در زند�ـاین حضرت فاطمۀ زهرا ؟اهس؟
ّ

63جتل

مجلس سوم
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یطاِن الّرَجمی 
َ

أعوُذ ِباللـِه ِمَن الّش

ِن الّرَحمی  مْحَ ِبْسِم اللـه  الّرَ

یَن  یبنَی الّطاِهر ٍد َو َءاِله  الّطَ ّمَ  َسیِدنا حُمَ
َ

 اللـُه َعل
َّ

َو َصل

ْم أمْجَعنَی ِمَن اآلَن إیَل ِقیاِم َیْوِم الّدیِن   أْعدآِئِ
َ

ْعَنُة اللـِه َعل
َ
َو ل

َعظمی 
ْ
َعّلِ ال

ْ
 ِباللـه  ال

َ
َة إاّل  َو ال ُقّوَ

َ
َو ال َحْول

شاخصۀ موّحد حقیقی
نهایت کمال و ســیر بشــر این اســت که در مقابــل خداوند متعال به 
باالتریــن درجــه از عبودّیت برســد و بقّیه امور را مقّدمــه توحید قرار دهد. 
مراتب فضیلت انسان ها، به میزان عبودّیت و توحید آن ها بستگی دارد. 
أعمال ظاهری، فقط پیکره و نمادی هستند که اگر روح عبودّیت در آنها 

نباشد به تنهایی ارزشی ندارند.
برای تشــخیص میزان حقیقــت توحید و عبودّیت در افــراد، چند راه 

وجود دارد:
1. بررسی رفتارهای فرد

، ببینیم چه مقدار در کارهایش  با تأمل در افعال و بررســی کارهای او
هوای نفس دخیل است. چقدر بر خود و دیگران تکیه دارد و چه میزان 

بر خداوند متعال تکیه می کند.
انسان موّحد حقیقی که واقعًا عبد اللـه و بندۀ خدا است، در زندگی 
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بر غیر خدا تکیه نکرده و غیر خدا را طلب نمی کند؛ نه طالب خود است 
و نه طالب چیزی غیر خدا.

2. بررسی سخنان فرد
بــا تأمل در کلمــات و عبارات افراد نیز می تــوان میزان توحیدی بودن 
آن هــا را تشــخیص داد. بــرای افرادی که اهــل توحید هســتند و توحید را 
چشــیده اند حقایقی منکشــف می شــود که برای مــا که در پس پــرده قرار 

یم، آن حقایق مکتوم و ناشناخته است. دار
کسانی که اهل توحید هستند و در این علوم تخصص دارند، معمواًل 
از سخنان افراد مراتب معنوی آنان را تشخیص می دهند؛ مشروط بر این 
که سخن از دل جوشیده باشد نه این که شخص آن سخنان را از دیگران 
آموخته و حفظ کرده باشــد. گاهی برخی افراد آیات و روایات و مباحث 
حکمی و عرفانی را خوانده و همان مطالب را بیان می کنند. قطعًا از این 
گونه مطالب معلوم نمی شود که شخص خودش در چه جایگاهی است 
و چــه مقــدار از آنچه بیان می کند را درک کرده؛ أّما اگر کســی ســخنش از 
درون برآمده باشد، از سخنان او به خوبی می توان مقامات او را تشخیص 

داد.
ۀ والیت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از پیامبر 

ّ
یکی از مهم ترین ادل

اکرم؟ص؟ همین خطبه ها و ادعیه ای است که از وجود مبارک آن حضرت 
باقــی مانــده و بخشــی از آن در کتــاب شــریف نهج البالغــه جمــع آوری 
از  زمــان  آن  در  را  ایــن مطالــب  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  شده اســت. مســلمًا 
مکتب و مدرسه و این استاد و آن استاد نیاموخته  اند؛ بلکه همۀ این ها 
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مســائلی اســت که از قلب مبــارک آن حضرت جوشــیده و عمیق ترین و 
دقیق تریــن مســائل عالم توحید در آن شــرح داده شده اســت. لــذا از این 
مطالــب می تــوان پی برد که آن حضرت خودشــان تا کجا ســیر کرده و به 

چه حقایقی رسیده اند.
گــر واقعًا خلیفــۀ اّول و دّوم و ســّوم، شــأنی در  بــه تعبیــر بــزرگان دین، ا
مقابــل امیرالمؤمنین؟ع؟ داشــتند، الاقــل باید یکی دو خطبــه از آنهاـ  آن 
یخ باقی می ماند  هــم نه مانند نهج البالغه یا صحیفه علوّیــهـ  در طول تار
که در آن ها حرف ارزشمندی وجود داشته باشد؛  در حالی که هیچ اثری 
ثه نیست  از کماالت علمی و آن معارف و حقایق در سخنان خلفای ثال
یــخ باقی  «1 و امثال ایــن اعترافات کــه در تار جــز »لــوال علــی لهلــک عمــر

مانده است.
ایــن هم راهی اســت که بر اســاس آن می توان درجات افــراد را اجمااًل 

تشخیص داد؛ هرچند راه فنی، پیچیده و مفصلی است.
دربــارۀ شــناخت وجــود مبــارک حضــرت فاطمه زهــرا؟اهس؟ هــم از این 
مســیر می شــود حرکت کرد. ادعیه ای که از حضرت باقــی مانده، خطبه 
فدکیه و بقّیه کلمات آن حضرت می تواند مقامات بلند ایشــان را نشــان 

دهد. ولی چون بحثی مفصل است، ما فعاًل وارد این مسیر نمی شویم.

، خلیفه دوم  ک می شــد« جملــه ای از عمــر گــر علــی نبــود عمر هال ؛  ا ــَک ُعَمــُر
َ
َهل

َ
 َعِلــٌیّ ل

َ
ــْو ال

َ
1. »ل

اســت. وی در برخی موارد که در مســأله ای دچار خطا می شــد و علی؟ع؟ خطای او را تصحیح 
می کردند، در وصف ایشان آن را به زبان می آورد. این جمله در منابع متعدد شیعه و اهل سّنت 

نقل شده است.
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3. شناخت از طریق کلمات اهل عصمت
راه ســّوم بــرای شــناخت مقامــات توحیــدی افراد آن اســت کــه وجود 
آن هــا و نّیــات و حــاالت آن هــا را در آیینــه کالم حجــج الهــی بــه تماشــا 
بنشینیم؛ مثاًل در مورد حضرت صدیقه طاهره؟اهس؟ پای سفرۀ فرمایشات 
پیامبر اکرم ؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ بنشینیم و در کلمات آن حضرات، 
مقامات آن بزرگوار را مشاهده کنیم. در واقع اگر خودمان نتوانیم راهی به 
آن حقیقت بیابیم، گزارشــات رسیده از حّجت خدا راهنمای ما خواهد 

بود. 
نمونه های فراوانی را در بیانات پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین؟امهع؟درباره 
حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟، می توان یافت که از طهارت نفسی و باطنی آن 

بزرگوار خبر می دهد.
یارت نامه هــا و روایات متعدد در  همچنیــن القــاب و اوصافی که در ز
مــورد آن حضــرت بــه کار رفته، همگی نشــان می دهد وجــود آن حضرت 
ک و عاری از هر آلودگی اســت؛ تعابیری ماننــد صّدیقه، مبارکه،  ِک پــا پــا

زکّیه، راضّیه، مرضّیه، محّدثه، طاهره، مطّهره، نقّیه، معصومه و ... .
در منطــق قــرآن کریم، آلودگی چیزی به جز شــرک نیســت. همان طور 
ّبْم َشــَراًبا َطُهوًرا 1 بیان شــد این آیات  که در تفســیر آیۀ شــریفۀ َوَســَقاُهْم َر
مخصوص امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین؟مهع؟ است که خداوند 
، آن هــا را از حدث و آلودگــی غیر خدا تطهیر  بــه وســیلۀ این شــراب طهور
فرموده است. لذا این القابی که در مورد فاطمه زهرا؟اهس؟ بیان شد، عبارت 

1. انسان، 21. 
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دیگــری اســت از این کــه در قلب ایشــان، چیزی غیر خدا وجــود ندارد و 
ق و دلبستگی نسبت به غیر خدا در آن حضرت نیست.

ّ
هیچ تعل

لقب »طاهره« یا »طّیبه« جزء القاب بسیار بلند، ُپرمعنا و عمیق ایشان 
اســت. اگر انســان با جهان بینی قرآنی مأنوس باشــد که معیار طهارت و 
کی را خلوص از غیر خدا می داند، آن وقت معنای صحیح و دقیق این  پا
کی و تمیزی را به کار می بریم  القاب را درمی یابد. گاهی اوقات امثال ما، پا
کی و تمیزی جسمانی و مادی است یا  که ذهنمان معمواًل در حد همین پا
ک است یعنی کارهای خالف قانون انجام  مثاًل می گوییم فالنی اخالقش پا
نمی دهد؛ أّما گاهی قرآن در وصف کسی از این تعابیر استفاده می کند.

 1 ًصا
َ
ل

ْ
ُه َكاَن ُم

ّ
ِإَن

ص و خالص شده بود.
َ
او )حضرت موسی( از افراد ُمخل

 2 َرِك مُی ِإَنّ اللـَه اْصَطَفاِك َوَطَهّ يا َمْر

ک ساخته است. اى مریم، خداوند تو را برگزیده و پا

یم،  قطعــًا افــق آن خالــص بــودن و تطهیر کردن بــا آنچه ما در نظــر دار
متفاوت است. لذا قرآن کریم هیچ گاه بر غیر أنبیاء و اولیاء، اطالق طاهر 
و طیــب نمی کنــد؛ زیرا ایــن الفاظ واقعًا نشــان دهنــدۀ آن جنبۀ طهارت 
ــق خاطــر و دلبستگی شــان فقــط بــه 

ّ
باطنــی ایشــان اســت کــه تمــام تعل

خداوند متعال است.

1. مریم، 51. 

2. آل عمران، 42. 
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ماجرای لباس نو در شب عروسی
ــق و دلبســتگی در جای جای ســیرۀ حضــرت فاطمه 

ّ
ایــن عــدم تعل

یــخ آمــده اســت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ لبــاس  زهــرا؟اهس؟ دیــده می شــود؛ در تار
کهنــه ای در منــزل می پوشــیدند کــه وصلــه دار بــود. هنگاهی کــه ازدواج 
کردند و قرار شــد به خانه شــوهر بروند، پیامبر اکرم؟ص؟ لباس نویی برای 
ایشــان تهّیــه نمودنــد. در شــب زفــاف کــه بــا همــان لبــاس نــو وارد منزل 
امیرالمؤمنین؟ع؟ شــدند، ســائلی آمد و از حضرت تقاضای کمک کرد. 
ون  1 با این  ّبُ ِ

ُ
ا ت ِبّرَ َحّتَ ُتْنِفُقوا ِمَّ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
حضرت به مقتضای آیه شریفهل

کــه نــو عروس بودنــد، لباس نو را به او دادند و همان لباس وصله شــده را 
به تن کردند.

آیــه می خواهــد بگویــد دّقــت کنید هیچ چیــزی در قلب شــما جا باز 
ق و یا محّبتی غیر از خدا در قلبتان 

ّ
نکنــد. بــه محض این که دیدید تعل

ایجاد شد، فورًا آن را قطع کنید.
درســت اســت کــه حضــرت فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ معصــوم هســتند، أّمــا 
قــات عــادی بشــری خالــی نیســتند. آن هــا نیــز ماننــد 

ّ
معصومیــن از تعل

انســان های دیگــر زیبائی هــا را دوســت دارنــد،  بــوی عطــر و مــزۀ لذیــذ را 
دوســت دارند؛ زیرا این ها اقتضائات جســم انسان است. أّما با این حال 

ق می کنند.
ّ
از این ها قطع تعل

، این حکایــت ادامه ای بــه این صورت  در برخــی کتاب هــای متأخــر

یــد انفاق کنید.   1. هرگــز بــه مقــام بــّر و نیکی نمی رســید مگر این کــه از چیزهایی که دوســت دار
)آل عمران، 92(
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کــرم؟ص؟ به منزل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمدند و  دارد؛ فــردای آن روز پیامبــر ا
تا لباس کهنه را بر تن دخترشــان دیدند، فرمودند لباس نویی که به شــما 

هدیه داده بودم کجاست؟
ایشــان عــرض کردند یا رسول اللـــه! دیشــب ســائلی درب خانــه آمد و 
من هم لباس نو را در راه خدا به او دادم. از شــما نقل شده اســت هنگام 
ازدواجتــان با مــادرم خدیجه؟اهس؟ لباس نویی به تن داشــتید. فــردای روز 
ازدواج، ســائلی پیــش شــما آمــد و تقاضــای کمک کرد و چون شــما چیز 
دیگری نداشــتید، همان لباس را به ســائل دادید و لحافی به دورخودتان 
پیچیدیــد. بــه یــاد ایــن جریــان شــما، من هــم لباس نویــی که داشــتم به 
ســائل هدیه دادم. جبرئیل نازل شــد و به پیامبر عرض کرد یا رسول اللـــه 
فاطمــه؟اهس؟ به واســطه ایــن انفاقــی کــه کــرده مســتحّق ایــن اســت که هر 
دعایی دارد مســتجاب شــود. از فاطمه؟اهس؟ بپرســید چه تقاضایی دارد. 

حضرت عرض کردند:
می«1.  »شغلن عن مسألته لّذة خدمته، ال حاجة یل غیر الّنظر إیل وجهه الكر

ت خدمت و بندگی پروردگار مرا از این که بخواهم از او تقاضایى 
ّ

لذ

بکنم مشغول کرده است. حاجتی جز نظر به وجه کریم الهی ندارم.

تنهــا حاجت من این اســت که خداوند توفیق نظــر به وجه خودش را 
نصیبم کند. نظر به »وجه  اللـــه« که به گفتۀ بزرگان، همان مقام »لقاء اللـــه« 

1. الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء؟اهس؟، ج15، ص116؛ فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی، 
ّى، نقال عن الّتبر المذاب، ص 252. ص768 از الکوکب الدّر
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اســت تعبیــر دیگری از حــال عبودّیت و حال فنا و توحید اســت. همان 
حالی که اهل معرفت و اولیاء الهی در هر نماز و عبادتی به آن حال رفته 

و باز می گردند.
ــق نداشــتن بــه غیــر 

ّ
بنابرایــن مســأله توحیــد کــه طهــارت درون و تعل

خداســت، در ایــن گونــه نمونه هــا خــود را نشــان می دهــد. آن حضــرت 
، چندین توجیه الهــی بیاورند؛ أّما  می تواننــد برای انفــاق نکردن لباس نو
نــه تنهــا بهترین لباس خود را انفــاق می کنندـ  که ایــن از فاطمه زهرا؟اهس؟ 
عجیب نیستـ  بلکه باالتر از آن، هیچ درخواستی هم از خداوند متعال 

نمی کنند جز تماشای جمال الهی.
البته این مســأله نباید باعث ســوءتفاهم ما شــود که از این به بعد ما 
هم از خدا چیزی جز نظر به وجه خودش نخواهیم؛ بلکه طبق آموزه های 
اهل بیت ؟مهع؟ انســان باید به حســب حــال خودش دعا کنــد. در روایت 

است حّتی نمک غذایتان را از خداوند بخواهید.1
امــا بعضــی از اولیاءالهــی در برخــی از حــاالت، شــرایط و حالشــان 

به گونه ای است که به قول جناب مولوی:
گروهی ز اولیاء که زبانشان بسته باشد از دعا2می شناسم من 

در روایت دیگری دارد که امام حسین؟ع؟ به عیادت حضرت علی بن 
الحســین؟امهع؟رفتند. به ایشــان فرمودند پســرم چه میل داری؟ ایشــان در 

1. عدةالداعی، ص134. 

2. مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص359. 
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پاســخ عرض کردند می خواهم هیچ پیشــنهادی در برابر خدا نداشــته و 
تسلیم محض باشم و هر چه خدا می خواهد همان شود.1

ایــن یــک حالی اســت برای کســی که غــرق در توحید اســت و در آن 
حــال، هیــچ نظری به مادون توحید ندارد. أّما بنده و شــمایی که واقعًا به 
یم، خداوند دوســت دارد رو به درگاهش کنیم و تمام  ق دار

ّ
ایــن عالــم تعل

قــات را یک  به یــک از او بخواهیم. به بیان دیگر گاهی شــخص 
ّ
ایــن تعل

واقعــًا از دنیــا دل بریــده و از صمیــم قلــب نمی خواهــد از خداوند چیزی 
تقاضــا کنــد؛ ولی افرادی مانند ما اگر بگوییم خدایا من فقط نظر به وجه 
تــو را می خواهــم و دیگــر هیــچ  چیــزی نمی خواهــم، این نمایش اســت و 
ق وجود دارد. لذا امثال ما باید از 

ّ
حقیقت ندارد؛ زیرا واقعًا در قلب ما تعل

خداونــد تقاضا کــرده و حوائج خود را از خداوند بخواهند؛ چرا که عرض 
نیاز کردن خودش آثار و برکاتی دارد.

البتــه اولیــای الهــی نیــز وقتــی از حــال توحیــد بــه عالــم کثــرت تنزل 
می کنند، دوباره دعا کرده و از خدا طلب حاجت می کنند که نمونۀ آن را 

در ادعیه ائمه؟مهع؟ می بینید.

حضرت زهرا؟اهس؟ و دوام ذکر
بخشــی از حاالت توحیدی حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟ حاالت عبادی 
یم یکی از صفات انسان کامل، »دوام الّذكر«  آن حضرت است. در روایت دار
اســت. خصوصیت انســان کامل این است که همیشه به یاد خداست. 

، ج46، ص67.  1. بحاراألنوار
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غیر از انســان کامل و موحد حقیقی هیچ کس این گونه نیست. یعنی ما 
هر چقدر تالش کنیم و دّقت به  خرج دهیم، باألخره موجودات این عالم 
حواس ما را پرت کرده و برای ما غفلت می آورند؛ زیرا موجودات این عالم 
لی را تماشــا می کنیم، چون چشــم 

ُ
از نگاه ما مســتقل هســتند. ما وقتی گ

یم در او خدا را نمی بینیم لذا دچار غفلت می شویم. وقتی  توحیدی ندار
گون مشغولیم، غفلت پیدا می کنیم. به کار و درس و فعالیت های گونا

چــه کســی همیشــه به یاد خداســت و غفلــت ندارد؟ کســی که همۀ 
عالم را مظهر خدا می بیند و هیچ موجودی را مســتقل از خدا نمی بیند. 
به هر جا که می نگرد همیشه خدا را حاضر و ناظر دیده و هیچ موجودی 

: را مستقل از خدا فرض نمی کند. به قول جناب بابا طاهر
یــا تــه وینــمبه صحرا بنگرم صحرا ته وینم یــا بنگــرم در بــه در

نشــان از قامــت رعنــا تــه وینمبه هر جا بنگرم کوه و در و دشت

کــرم؟ص؟ از مکه بــه مدینه هجرت  یــخ آورده انــد وقتــی پیامبــر ا در تار
نمودنــد، حضرت علی؟ع؟ چنــد روزی در مّکه ماندند تا امانت هایی را 
که نزد رســول خدا بود به صاحبان آنها بازگردانند. ســپس به همراه فواطم 
ثالث یعنی فاطمه زهرا؟اهس؟، مادرشــان فاطمه بنت اســد و فاطمه دختر 

زبیربن عبدالمطلب به سوی مدینه حرکت کردند.
حاالتــی کــه امیرالمؤمنین و فاطمــه زهرا؟امهع؟در این ســفر چند روزه و 
در بین راه مّکه تا مدینه داشــتند حاالت توحیدی عجیبی اســت. وقتی 
به مدینه رســیدند آیاتی در وصف این دو بزرگوار بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل 
شده بود که برخی از بزرگان گفته اند شاید حضرت فاطمه بنت اسد؟اهس؟ 
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نیز داخل در این آیات باشند. آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران. همان 
، به آسمان  آیاتی که مســتحب است انســان هنگام بیدار شدن در سحر

نگاه کند و آنها را تالوت نماید.1
، حالشــان طوری بود که در طول مســیر در این بیابان ها  در این ســفر
ــَماَواِت َو  ِق الّسَ

ْ
وَن ىِف َخل ــُر

َ
دائمــًا مشــغول تفکــر در امر ربوبــی بودنــد. َیَتَفّك

ْرض . دائمًا از دیدن این مناظر طبیعی، یاد خداوند متعال می افتادند 
َ
اْل

. ْقَت َهَذا َباِطًا
َ
َنا َما َخل ّبَ و عرض می کردند َر

َو َعــَل   َو ُقُعــوًدا  وَن اللـــَه ِقَيًمــا  مصــداق »أولی األلبــاب« بودنــد وَیْذُكــُر
م . در روایت است که حال شان در این مسیر طوری بود که وقتی  ِبِ ُجُنو

پیاده می رفتند یاد خدا بودند، می ایستادند یاد خدا بودند، می نشستند 
یاد خدا بودند، بر پهلو دراز می کشیدند یاد خدا بودند.2

ایــن حالــت دوام ذکــری کــه در این ســفر داشــتند آن قــدر نورانّیت و 
ی 

ّ
طهارت داشــت کــه باید به صورت وحی بر قلــب پیامبر اکرم؟ص؟ تجل

کند و به عنوان وحی قرآنی هم بیان شود. چون گاهی به پیامبر اکرم؟ص؟ 
وحــی نــازل می شــد که فالن شــخص چنیــن کاری انجــام داد و بعد هم 
ماجــرا تمــام می شــد. ولی گاهــی حقیقتــی از این جنس اســت که وحی 
قرآنــی می شــود؛ یعنــی در کتاب  اللـــه می آید و ســپس می فرماید مؤمنین 
هر شــب ســحر که بیدار می شوند، این حاالت چند روزه امیرالمؤمنین و 
فاطمــه زهرا؟امهع؟را در این ســفر مرور کــرده و این  را الگوی زندگی خود قرار 

.ِلُف اْلیَعاد ْ ُ
َك اَل ت

َ
ْرض  ... ِإّن

َ
َماَواِت َو اْل ِق الّسَ

ْ
1. آیات 190 تا 194 سوره مبارکه آل عمران ِإّنَ ىِف َخل

، ج19، ص66.  2. بحاراألنوار
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دهند و براساس آن حرکت کنند.
 » یکــی از جلــوات توحیدی زندگــی فاطمه زهرا؟اهس؟ همیــن »دوام ذکر

است که در همۀ عبادت آن حضرت خودش را نشان می دهد.
در روایت حسن بصری که خودش یکی از عباد و زهاد معروف دنیای 

اسالم است، چنین آمده است: 
َم َقَدَماَها«.1 ْعَبَد ِمْن َفاِطَمَة َكاَنْت َتُقوُم َحّتَ َتَوّرَ

َ
ِة أ ّمَ

ُ
»َما َكاَن ِف َهِذِه اْل

در بین این اّمت کسی عابدتر و زاهدتر از فاطمه زهرا؟اهس؟ نبود. او آن 

قدر در ســجاده عبادت می ایستاد که پاهایش از شدت قیام و رکوع 

ورم می کرد.

البتــه ممکــن اســت بســیاری از افــراد، عبادت  هــای طوالنــی داشــته 
باشــند؛ حّتــی در میــان خوارج نیــز برخی این گونــه بوده اند. أّمــا وقتی در 
ســجاده می ایســتند خود را می پرســتند. به جای این که خدا را بپرستند 
به خودپرستی مشغول اند. لذا افرادی مانند خوارج، بعد از نماز تکبرشان 
بیشــتر شــده و در مقابل خداوند متعال سرکشــی می کنند. به  جای این 
کســاری آنها بیشتر شود در مقابل حّجت خدا  که تواضع،  عبودّیت و خا

می ایستند.
در روایتی حضرت رسول اکرم؟ص؟ می فرمایند:

ُه 
ُ
ل

َ
 َجا

َّ
ــا َجل َ ّبِ ــا َبنْیَ َیَدْي َر َراِبَ ــا اْبَنــِي َفاِطَمُة ... َمــَت َقاَمْت ِف حِمْ ّمَ

َ
»أ

 
ُ

ْرِض َو َیُقول
َ
ْهِل اْل

َ
ِكِب ِل َكَوا

ْ
َكَما َیْزَهُر ُنوُر ال َماِء  ِئَكِة الّسَ

َ
ا َزَهَر ُنوُرَها ِلَ

، ج43، ص84.  1. بحاراألنوار
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َدِة  َمِي َفاِطَمَة َســّيِ
َ
وا ِإیَل أ ِئَكــِي اْنُظــُر

َ
ِئَكِتِه َیا َما

َ
ا  ِلَ

َّ
اللـــُه َعــّزَ َو َجــل

ا  ِبَ
ْ
ْت ِبَقل

َ
ْقَبل

َ
ــًة َبــنْیَ َیَدّيَ َتْرَتِعــُد َفَراِئُصَها ِمْن ِخیَفِي َو َقــْد أ ِإَمــاِئ َقاِئَ

ار«.1 ا ِمَن الّنَ ّنِ َقْد آَمْنُت ِشیَعَتَ
َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
 ِعَباَدِت أ

َ
َعل

له  دخترم فاطمه، هرگاه در محراب خود در برابر پروردگارش جّل جل

می ایستد، نورش براى فرشتگان آسمان می درخشد همچنان که نور 

ستارگان براى اهل زمین می درخشد و خداوند عّزوجّل به فرشتگانش 

می فرماید:  اى فرشتگان من! به کنیز من فاطمه ـ که سرور کنیزان من 

استـ  بنگرید در حالی که در برابر من ایستاده است و شانه های او از 

بیم من می لرزد.2 او با قلب و جانش به عبادت من روى آورده است. 

شما را گواه می گیرم که شیعیان او را از آتش ایمن کردم.

ئکــه اش می گوید بــه نمــاز خواندن  ایــن کــه خداونــد خطــاب بــه مال
کنیــد و شــاهد باشــید مــن پیــروان او را از آتــش حفــظ  حضــرت نــگاه 
کــردم، تعــارف و پارتی بــازی نیســت؛ بلکــه عالــم آخــرت،  عالــم واقعّیت 
ئکه می فرماید ببینید چه نــوری از وجود حضرت  اســت. خداوند بــه مال
صدیقــه؟اهس؟ تأللو می کند و چه درخشــش و طهارتــی دارد که هر کس به 
ایشــان دل بدهد، نورانی شــده و خود به  خود از آتش رها و جدا می شــود. 
به تعبیر روایت، حضرت زهرا؟اهس؟ فاطمه نامیده شــده اند چون ایشــان و 

، ج43، ص172. 1. بحار األنوار

2. در روایــت اســت که حضــرت از آن حالت اضطــراب وخوفی که از خدای متعال داشــتند، در 
نماز نفس نفس می زدند. )ارشاد القلوب دیلمی، ج1، ص105(
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شیعیان شان از آتش بریده شده اند.1
ملکــوت ایــن واقعّیــت کــه حضــرت و شیعیان شــان از آتــش بریــده 
شــده اند، بــه آن مقــام و نورانّیــت حضرت بــاز می گردد؛ چــرا که حضرت 
صدیقــه؟اهس؟ بــا تمــام وجود و جــان و دل به ســوی خدا بازگشــته اند. »قد 
ــْت بَقلِبــا عل  اللـــه«. حضرت بــا همۀ وجودشــان رو بــه درگاه خداوند 

َ
أقَبل

کرده اند؛ لذا هر کس به ایشان دل بدهد نورانی می شود. هر کس به ایشان 
متصــل شــود، تکوینــًا از آتــش جهنم جدا و بریده می شــود. امــکان ندارد 
انســان قلب خود را به یک حقیقت نورانی متوّجه کند و به او دل بدهد، 
ولی نورانّیت پیدا نکند. عقاًل محال است که انسان محّب امیرالمؤمنین 
و فاطمــه زهرا؟امهع؟باشــد و در وجــودش راهــی از آتــش جهنــم بــاز بماند. 

یکی از آن رخت برمی بندد.2 خواهی نخواهی قلبی که نورانی شد، تار
در روایــت دیگر اســت که ســلمان3 به درب منــزل امیرالمؤمنین؟ع؟ 
رفت. ایشان پیرمرد مسنی بود که فاطمه زهرا؟اهس؟ مثل دخترشان محسوب 

، ج43، ص14.( ار )بحار األنوار َها ُفِطَمْت ِهَي َو ِشیَعُتَها ِمَن الّنَ
َ
ّن

َ
1. أِل

گاهی از بحث تفصیلی در مورد محّبت و آثار آن رجوع کنید به کتاب »اکسیر محبت  2. برای آ
حسینی« از همین نویسنده. 

یادی میان مؤرخان و راویان وجود دارد  3. در مدت عمر ســلمان فارســی و سن ایشــان اختالف ز
یــادی، مدت حیات  تــا آنجا که ســن ایشــان را از 80 ســال تا 500 ســال ذکــر کرده اند. اما مؤرخان ز
ســلمان را 250 ســال دانســته اند؛ چنانکه محدث نوری )نفس الرحمن، ص 650(، ابن عبدالبر 
)االســتیعاب ج 2، ص 195(، ابــن اثیــر جــزری )اســد الغابــة، ج 2، ص 322(، حلبــی )الســیرة 
الحلبیــة، ج 1، ص 195(، ابــن جــوزی )صفــوة الصفوه، ج 1، ص 555(، ســید نور اللـــه شوشــتری 
)مجالس المؤمنین، ج 1، ص 208(، ابن حجر عســقالنی )االصابة، ج 2، ص 62(، عالمه امینی 
، ج 7، ص 282( و عالمــه بحرالعلــوم )الدرجــات الرفیعــة، ص 220( نظریه 250 ســال را،  )الغدیــر

معتبرتر و قابل قبول تر شمرده اند. 
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می شدند. جناب سلمان می گوید شنیدم صدای فاطمه؟اهس؟ را که قرآن 
می خواند و دیدم آسیاب داخل حیاط خودش مشغول چرخیدن است 
بدون این که کســی آن را بچرخاند. آمدم خدمت پیامبر اکرم؟ص؟ و این 

جریان را تعریف کردم. حضرت فرمودند:
 ِإیَل ُمَشاِشَها 

ً
ا َو َجَوارَِحَها ِإمَيانا َبَ

ْ
 اللـُه َقل

َ َ
َماُن ِإّنَ اْبَنِي َفاِطَمَة َمل

ْ
»َیا َسل

 َو ِف َخَبــرٍ آَخَر 
ُ

وَقاِبیــل ــُه ُز  اْسُ
ً
ــكا

َ
َغــْت ِلَطاَعــِة اللـــِه َفَبَعــَث اللـــُه َمل َتَفّرَ

ْنَيا َمَع َمُئوَنِة اآلِخَرة«1
ُ

َحى َو َكَفاَها اللـُه َمُئوَنَة الّد ا الّرَ َ َداَر هلَ
َ
 َفأ

ُ
َجْبَرِئیل

ای ســلمان خداونــد قلــب و جــان دخترم فاطمــه و بدنــش را از پا تا 

بــاالی ســر مملــو و لبریز از ایمان کرده اســت. او خــود را برای اطاعت 

خداونــد از هــر کاری فــارغ کرده اســت. پــس خداوند ملکــی را با نام 

زوقابیــل )یــا طبــق نقلی دیگر جبرئیــل(  را موکل فرموده تا آســیاب را 

بگردانــد و خداوند مئونه دنیا را در کنار مئونه آخرت برای او کفایت 

کرده است.

دلدادگــی ، گرویدن و محّبت نســبت به خداوند تمام وجود حضرت 
« یعنی همان  ً

ــا َو َجَوارَِحَهــا ِإمَيانــا َبَ
ْ
 اللـــُه َقل

َ َ
زهــرا؟اهس؟ را ُپــر کرده اســت. »َمــل

توحید که در قلب حضرت، جایی برای غیر خدا باقی نگذاشته اســت. 
گاهی گوشــه ای از دِل ما را ایمان فرا می گیرد و ســپس با پیشــه کردن تقوا، 
نور ایمان بیشــتر می شــود. أّما وقتی گفته می شود فالن شخص وجودش 
ق کرده و به 

ّ
از ایمان ُپر شده یعنی دیگر از غیر خدا به  طور کامل قطع تعل

، ج43، ص46. 1. بحاراألنوار
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چیز دیگری دلبستگی ندارد.
او چــون حالــش ایــن طــور اســت کــه تمــام وجــودش غــرق محّبــت 
َغــْت ِلَطاَعــِة  اللـــه« خــودش را بــرای طاعــت الهــی فــارغ  خداســت، »َتَفّرَ
ه«1 

َ
ساخته است. خداوند متعال نیز از این باب که »َمْن كاَن هّلل كاَن  اللـــه ل

 اللـِه َفُهَو َحْسُبُه2 گاهی که او غرق عبادت می شود، امور 
َ

 َعل
ْ

ل
ّ

و َمْن َیَتَوَك
منزل او را کفایت کرده و امور مادی او را هم تدبیر می نماید.

ایــن چیزهــا اصــاًل دور از ذهن نیســت و در تمام دوران هــا و حّتی در 
همیــن دوره هســتند کســانی که بــه برکت تقوایی که داشــته اند »َكَف اللـــُه 
ْنَيا َمَع َمُئوَنِة اآلِخَرة« دربارۀ آنها تحّقق پیدا کرده است؛ ما چون به 

ُ
َمُئوَنَة الّد

طرف خدا حرکت نمی کنیم، چنین چیزهایی در چشم ما عجیب می  آید 
 در زمان ما و در همۀ دوره ها نمونه های عینی  آن بوده اند کســانی که 

ّ
و اال

امرشان را به خدا واگذار کرده  و خدا هم امور آنها را بر عهده گرفته است.

تسبیحات فاطمه زهرا؟اهس؟ 
در اوائــل ازدواج حضــرت فاطمــه زهــرا و امیرالمؤمنین؟امهع؟کــه فرزنــد 
اّول یــا دّوم شــان بــه دنیا آمــده بود، شــرایط زندگی برای حضــرت صدیقه 
طاهره؟اهس؟ خیلی سخت بود. از طرفی کم سن و سال بودند و سایۀ مادر 
را هم باالی سر نداشتند و از طرف دیگر برخالف شرایط امروزی، شرایط 
زندگی ها خیلی سخت بود؛ خودشان در منزل گندم آرد کرده و می پختند. 

، ج79، ص197(. 1. هر که برای خدا باشد، خدا هم برای اوست )بحار األنوار

2. طالق، 3. 
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خودشــان با دست لباس می شســتند. نگهداری دو فرزند پشت سر هم 
و شــیر دادن بــه آنهــا نیز دشــوار بود. حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ دلشــان 
ســوخت و به فاطمه زهرا؟اهس؟ فرمودند این موضوع را با رســول خدا؟ص؟ در 
میــان بگذارنــد و از حضرت تقاضا کنند یکی از اســیرانی را که به عنوان 
کنیز به دست مسلمانان افتاده بود و اختیارش در دست رسول خدا بود، 

به عنوان کمک کار به ایشان بدهند.
حضــرت زهــرا؟اهس؟ چادر به ســر کردند و نــزد پدر رفتند. ولــی با دیدن 
اصحــاب در اطــراف رســول خــدا؟ص؟ ، حیا کــرده و برگشــتند.1 حضرت 
رســول؟ص؟ از ایــن ماجرا مّطلع شــدند ولی به خاطر فشــار مالــی  که روی 
مســلمانان بود، صالح ندیدند دختر و دامادشــان نسبت به فقرای اّمت 

در رفاه نسبی باشند. لذا فرمودند:
اِدم «.2 َ ا ِمَن الْ َ كُ

َ
ا َما ُهَو َخْيٌر ل َ ُمكُ ِ

ّ
َعل

ُ
 اَل أ

َ
»أ

آیا می خواهید به شما چیزی بیاموزم که از خادمی که در دنیا به شما 

خدمت کند بهتر باشد؟

ســپس حضرت،  آن تسبیحات معروف حضرت زهرا؟اهس؟ را به ایشان 
تعلیم فرمودند و هدیه دادند.

1. یکی از اصول شــرائع اســالمی، مراعات حیا اســت. بر خالف آنچه امروزه در فضای رســانه ها و 
ســبک زندگی امروز مرســوم شــده، در ســّنت الهی صحبت کردن در مقابل نامحرم و حرف زدن 
با نامحرمان امر ســهل و ســاده ای نیســت؛ آن کســانی که به آن مقامات و درجات رســیده اند، در 

یادی داشته  اند. بحث حیا و عفت دّقت بسیار ز

2. وسائل الشیعة، ج6، ص446. 
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در اهمّیت و عظمت این تسبیحات همین بس که امام صادق؟ع؟ 
به ابوهارون مکفوف فرمودند: ما همان طور که از کودکی فرزندانمان را امر 
به نماز خواندن می کنیم، آنها را امر به گفتن تسبیحات حضرت زهرا؟اهس؟ 

هم می کنیم.1
همچنین امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

، بــرای مــن  تســبیح حضــرت زهــرا؟اهس؟ در هــر روز بعــد از هــر نمــاز
2. محبوب تر است از خواندن هزار رکعت نماز مستحبی در هر روز

؟ع؟ فرمودند:  و امام باقر
اگــر چیــزی بهتــر از ایــن تســبیحات بــود، پیامبــر اکــرم؟ص؟ آن را بــه 

فاطمه؟اهس؟ می بخشیدند.3 

سؤال این است که این تسبیحات چگونه کمک  کار بانویی در منزل 
اســت که دســتش از آســیاب کردن گندم زخمی شــده و امور فرزندانش 
روی زمین مانده اســت؟! حقیقت این تســبیحات چیست که جای آن 
خادمــه را ُپــر می کنــد؟ چه واقعّیتــی دارد که غــم و غصه را از دل انســان 
تش را ســبک می کند؟ اگر غم و غصه هــا را می برد  بیــرون کرده و مشــکال
پــس چرا ما کــه بعد از هر نماز این تســبیحات را طبق عادت می گوییم،  

تمام مشکالت و غصه ها و دردهایمان باقی است؟
ِســّر مســأله در این اســت که انســان آن ذکر را چگونه بگوید. به تعبیر 

1. کافی، ج3، ص343. 

2. همان.

3. همان.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ :
ْمرِك «.1

َ
ْكرَِك َو َتْفُقَدَها ِف أ ْكرِ َحّتَ َتْنَس َنْفَسَك ِف ِذ ْن َتْذُكَرُه َحِقیَقَة الّذِ

َ
»ل

ید، مگــر این کــه موقع ذکر  حقیقــت ذکــر را هیــچ وقــت بجــا نمی آور

گفتن نْفس خود را گم کنید.

 یعنی آن قدر یاد خدا باشید و به خداوند توّجه کنید که قلب از این 
عالم به عالم ملکوت پرواز کرده و در یاد خدا محو شود. وقتی می گوییم 
»الحمدهّلل« با خداوند عشــق بازی کنیم و از اعماق قلب بگوییم خدایا 

همۀ وجودم از آن توست. همۀ خوبی ها مال توست.
انسان باید این ذکر را چنان از صمیم قلب بگوید که خود را گم کند و 
یقین پیدا کند که همۀ خوبی ها از آِن خداوند است. باور کند هیچ وجود 
مســتقلی در عالم، وجود ندارد و تنها موجود مســتقل در عالم هستی که 

دیگران همه به او وابسته  اند،  فقط و فقط خداوند است و بس.
ْكر« اســت که انســان وقتی می گوید پــرواز کند و از  آن ذکــری »َحِقیَقَة الّذِ
اینجــا بــه عالم دیگر برود. در این صورت اســت که غــرق در عالم آرامش 
می شــود. به عالمی می رود که عالم طمأنینه و سکون و آرامش است. آن 

ذکر تمام دردها را شسته و از بین می برد.
این همان است که حضرت فرمودند:

 »التوحید حیاة النفس«.2 

1. غررالحکم، ص757.

2. غررالحکم، ص 37. 
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دلی که ُمرده و از مشــکالت و مصیبت ها خســته شده اســت، وقتی 
بــه توحیــد توّجــه می کند و بــه آن عالم مــی رود و غرق در این می شــود که 
ق دارند، به طور 

ّ
خدایــا همه چیز از آِن توســت و همه موجودات به تــو تعل

کل  ماســوی اهّلل را فراموش می کند.  ســپس به نهایت آرامش می رسد.  گویا 
تمام دردهایش فراموش شده است.

اهل دنیا وقتی خیلی غصه دار می شــوند،  دیگران می گویند این بندۀ 
خــدا مصیبــت زده اســت. او را بــه گــردش ببرید تــا با تفریــح در طبیعت 
یــا مشــغول شــدن بــه ورزش و ســرگرمی، غصه هایــش را فرامــوش کنــد و 
مقداری آرامش پیدا کند؛ أّما اهل خدا وقتی مصیبت زده می شوند،  باغ 
و بستانشــان جنةالذات الهی اســت و در آنجا به خدا عشــق و محّبت 

می ورزند.
مــا بــه جایــی می رویم کــه ذهن مــان تخلّیه شــود، آن ها هم بــه جایی 
می رونــد که ذهن شــان تخلّیه شــود. آن ها خود را از ایــن عالم کثرت جدا 
کرده و به عالم توحید ســفر می کنند؛ ولی ما از یک گوشــۀ عالم کثرت به 
گوشــۀ دیگرش می رویم و این عالم کثرت هر جای آن که باشــیم، آخرش 

درد و هجران و دوری است. 
گردان مرحوم قاضی؟وضر؟ می گفتند  این همانی حالتی اســت که شــا
کــه در نجــف داشــتند و فحش هــا و  تی  ایشــان در اوج فقــر و مشــکال
اهانت هایــی کــه به ایشــان داده می شــد، در اوج آن آزار و اذّیت ها، وقتی 
 اللـــه اکبــر نماز را می گفتنــد انگار همه چیز تمام می شــد. مرحوم قاضی 
منتظــر وقــت نمــاز بودنــد. وقتی نمازشــان به پایــان می رســید، گویا هیچ 

مصیبتی در عالم برایشان وجود نداشت.
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اگر ذکری که انسان می گوید این طور باشد، آنگاه این ماجرا قابل فهم 
می شود که چرا حضرت رسول؟ص؟ به جای خادمه، به دختر گرامی شان 
ایــن ذکرهــا را هدیــه می دهنــد. ایــن هدیــۀ پیامبــر اکرم؟ص؟ بــه حضرت 
زهرا؟اهس؟ یک هدیه واقعی اســت. برای ما هم همان اثرات را دارد به شــرط 
ایــن کــه ما اهلش باشــیم و ایــن اذکار را با حضور قلب و توّجــه تام به جا 
«، »الحمدهّلل« و »سبحان  اللـــه«  را خارج  یــم. معانی حقیقی » اللـــه اکبر آور
از وقت نماز به طور دقیق بفهمیم و سپس هنگام قرائت این تسبیحات 
شریف، به آن معانی توّجه و تمرکز کنیم. آن وقت انسان، نبودن خادمه و 
کمک کار که سهل است، اگر هزاران درد هم داشته باشد همه را فراموش 
می کند مانند حال امیرالمؤمنین؟ع؟ هنگامی که تیر از پایشان می کشند 

و ایشان متوّجه نمی شوند.
نمونه هــای حقیقت توحیدی حضرت صدیقــۀ کبری؟اهس؟ را می توان 
در حکایاتــی کــه از وجــود آن حضــرت باقی مانــده، به وضــوح دید.  تمام 
وجــود حضــرت ُپــر از خــدا و ایمــان بــه خــدا اســت و بــه جهــت همیــن 
عظمت مقام توحیدی است که خداوند به آن حضرت دست گشاده ای 
عطا فرموده است و ایشان در این عالم از کسانی که می خواهند به طرف 
خدا حرکت کنند، دستگیری می نمایند. چون دست حضرت در دست 
خداست و همۀ وجودشان را به طور کامل به خدا سپرده اند، هر وقت هم 
کــه بخواهنــد در این عالم توّجه و التفاتی کنند هیچ مانعی در برابرشــان 
وجود ندارد. تنها بستگی به این دارد که ما چه  مقدار کاسه گدایی آورده 

و چقدر از صمیم قلب تقاضا کنیم که کاسۀ وجودمان را ُپر کنند.
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مجلس چهارم
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یطاِن الّرَجمی 
َ

أعوُذ ِباللـِه ِمَن الّش

ِن الّرَحمی  مْحَ ِبْسِم اللـه  الّرَ

یَن  یبنَی الّطاِهر ٍد َو َءاِله  الّطَ ّمَ  َسیِدنا حُمَ
َ

 اللـُه َعل
َّ

َو َصل

ْم أمْجَعنَی ِمَن اآلَن إیَل ِقیاِم َیْوِم الّدیِن   أْعدآِئِ
َ

ْعَنُة اللـِه َعل
َ
َو ل

َعظمی 
ْ
َعّلِ ال

ْ
 ِباللـه  ال

َ
َة إاّل  َو ال ُقّوَ

َ
َو ال َحْول

در مباحث گذشته عرض شد معیار در تقّرب و تکامل انسان، فقط 
و فقط مسألۀ توحید و عبودّیت در درگاه الهی است.

، دســتورات فقهــی و اخالقــی و حّتــی توســل و  تمــام اعمــال، رفتــار
دلدادگی نسبت به اهل بیت؟مهع؟ باید مقّدمه ای برای محّبت و عبودّیت 
خداوند متعال و توّجه به حضرت حّق باشد. اگر انسان در یکی از این ها 
متوقف شود و تعّبد نسبت به دستورات فقهی و اخالقی، یا حّتی توسل 
به اهل بیت؟مهع؟ سبب  شود انسان از خوِد خداوند غافل گردد، این نشان 

از کجی راه و ناتمامی آن دارد.
مهم تریــن خصوصّیــت حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ همیــن جنبــه 
عبودّیــت و بندگــی آن حضــرت اســت. این کــه تمام وجــود آن حضرت 
مملــّو از محّبــت خــدا و توّجــه به خداوند اســت. این کــه آن حضرت در 
ق 

ّ
ایــن عالــم به کســی و چیــزی غیــر از خداوند متعــال دلبســتگی و تعل

کــرم و امیرالمؤمنین؟امهع؟هــم در وجــود  گــر عشــق پیامبــر ا نداشــته اند و ا
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ایشــان دیده می شــود، از باب مقّدمه نســبت به اطاعت خدا و محّبت 
خدا بوده است.

فاطمه؟اهس؟ راضّیۀ مرضّیه
یکی از القاب آن حضرت لقب »رضّیه« یا »راضّیه« است.  

رضــی و راضــی بــه کســی گفته می شــود که نســبت بــه آن چیزی که 
اّتفاق افتاده اعتراضی ندارد و در قلبش آن را می پســندد. کســی ملّقب 
بــه رضــی یا راضی می شــود که در تمــام امور زندگی، همیشــه و همه جا 
راضی و خشنود باشد و در هیچ مسأله ای اعتراضی در قلبش نداشته 

باشد.
در وجــود مقــّدس علــی  بــن موســی الرضا؟ع؟ ایــن صفت »رضــا« به 
قــدری آشــکار و بــارز بــود که ایشــان ملّقب بــه »رضا« شــده اند. حضرت 

صدیقه طاهرۀ؟اهس؟ نیز ملّقب به »راضّیه« و »رضّیه« هستند.
از نظــر ادبیــات دینــی راضّیــه یــا رضّیه به کســی گفته می شــود که در 
قی نداشــته باشــد؛ زیرا اگر انســان در گوشه ای 

ّ
درونش به غیر از خدا تعل

از قلبش به غیر خدا وابسته باشد، در آن نقطۀ حساس و در آن امتحانی 
قش را از او بگیرند، صــدای اعتراض در درون قلبش 

ّ
کــه می خواهند تعل

بلنــد می شــود. هرچند ممکن اســت این اعتــراض را به زبان نیــاورد و در 
ظاهر تسلیم باشد و رفتار ناشایستی از او سر نزند، أّما در درون وجودش 
معتــرض اســت و در قلبــش بــا خداونــد متعــال نجــوا می کند کــه خدایا 
نمی شــد این  طور نشود ، نمی شد جلوی این حادثه را بگیری، چرا چنین 

و چنان نشد و ... .
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قاتی که دارد از مقام رضا وتســلیم خارج 
ّ
هر شــخصی به حســب تعل

قــش بــه ِعرض و  آبروســت لــذا وقتی 
ّ
شــده و ناراضــی می شــود. یکــی تعل

آبرویــش مــی رود، آزرده شــده و به هم می ریــزد؛ دیگری به مــال و فرزندش 
ق دارد لذا با از دست دادن آن ها، معترض می شود.

ّ
تعل

به شــخصی می تــوان لقب »رضــا« را داد که در تمام وجودش تســلیم 
خداوند باشــد و همیشــه در همۀ حوادث به نســبت ارتباط آن حادثه با 

خداوند متعال راضی باشد. 
البته معنی مقام رضا این نیست که انسان تالش نکند، وظیفۀ خود را 
انجام ندهد یا نسبت به گناهانی که اّتفاق می افتد، اعتراض و شکایتی 
نداشــته باشــد. اعتراض صدیقه طاهره؟اهس؟ در مقابل غاصیبن خالفت 
یخ ثبت اســت و منافاتی با مقام  و خــون دلــی که از آن ها خوردنــد در تار

رضا ندارد.
ایــن امــور یــک جلــوۀ بشــری دارد و یک جلــوۀ الهی . وجهۀ بشــری آن 
همین اّتفاقاتی اســت که در عالم ظاهر ُرخ می دهد و انســان نســبت به 
مقصریــن و گنهــکاران حّق اعتراض و مبــارزه دارد؛ ولی از جهت ارتباط 
آن حادثــه بــا خداونــد، قلبی کــه واقعًا خدایی اســت هیچ وقــت زبان به 

اعتراض نمی گشاید و همیشه از آن اّتفاق راضی و خشنود است.
نمونۀ این مقام رضا در واقعۀ کربال نیز مشهود است؛ هنگامی که اهل 
یــاد ملعون به  یاد شــدند، ابن ز بیــت امــام حســین؟ع؟ وارد مجلس ابن ز

ینب؟اهس؟ رو کرد و گفت: حضرت ز
ْهِل َبْيِتِك«.

َ
ِخیِك َو أ

َ
ْیِت ُصْنَع اللـِه ِبأ

َ
»َكْيَف َرأ

 کار خدا را نسبت به برادر و خاندانت چگونه دیدی؟
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ینب؟اهس؟ در پاسخ فرمودند: حضرت ز
1.»

ً
یا  مَجِ

َ
ْیُت ِإاّل

َ
»َما َرأ

یبایى چیزی ندیدم. من جز ز

معلــوم اســت کســی که همــه چیــز را زیبا ببیند، همیشــه هــم راضی 
اســت. آن مقــداری از اّتفاقــات عالــم که جنبه بشــری و حیثیت بشــری 
دارد بــه اعتبــاری بــه خــوب و بــد، زشــت و زیبا و حــالل و حرام تقســیم 
می شود. همۀ این ها در جای خود محفوظ است؛ أّما اگر انسان آن روی 
ســکه را نــگاه کنــد و جنبۀ ربط موجــودات با خداوند را ببینــد که این ها 
ک ترین حوادث نیز زیباســت زیرا جنبۀ  همه در طول هم هســتند، دردنا
»صنع  اللـــه« آن دیده می شــود. لذا لقب »رضّيه« و »راضّيه« نشــان دهندۀ 

مسأله توحید هستند.
ِعدل لقب راضّیه، لقب »مرضّیه« است. مرضّیه یعنی کسی که مورد 
پســند است. وقتی گفته می شــود راضّیه و رضّیه، سخن از این است که 
بنده، خدا را بپسندد؛ أّما وقتی گفته می شود مرضّیه، یعنی خداوند، بنده 

را بپسندد.
خداوند چه موقع بنده خود را به  طور کامل می پسندد؟

خداونــد هیــچ  گاه بــه کفر و شــرک رضایت نمی دهد. خــدای متعال 
وقتــی از بنــده اش به طور کامل راضی اســت که در آن بنــده، جز توّجه به 

خداوند و طهارت چیز دیگری نباشد.

1. اللهوف، ص160.
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چنانکــه قباًل بیان شــد هر مرتبه ای از شــرک یک آلودگی و نجاســت 
اســت و چون خداوند متعال هرگز به شــرک و آلودگی راضی نیست، پس 
مرضّیــه هــم به معنــای حقیقی، فقــط به کســی گفته می شــود که قلبش 
طاهرِ طاهر باشد. در واقع صفاتی چون طاهره، مطّهره، معصومه، راضّیه 

و مرضّیه همگی به مقام انسان کامل اشاره دارد.
بســیار خوب اســت که اگر خداوند متعال به ما دختری روزی فرمود، 
نام او را از این اســامی با برکت انتخاب کنیم و به عمق معنای آن توّجه 
داشــته باشــیم. آن مخدراتــی هم که نامشــان به اســامی رضّیــه، راضّیه و 
مرضّیــه مبارک و متبّرک شــده، دّقت داشــته باشــند که ایــن نام ها از چه 
افقی حکایت کرده و آنها را به کجا دعوت می کند. این القاب و اســامی 
انســان را دعوت می کند به این که در زندگی تســلیم محض خدا باشد و 
در وجودش ناخالصی نداشته باشد تا هم خدا او را بپسندد و هم او خدا 

را بپسندد.
قرآن کریم در توصف مؤمنین ـ هنگامی که وارد عالم آخرت شده و از 

شرک بیرون می آیندـ  می فرماید:
 1 ْم َو َرُضوا َعْنه َرِضَ اللـُه َعْنُ

مؤمنیــن در عالــم آخــرت کــه عالــم توحیــد اســت، همگــی راضی و 

مرضی اند.

ما نیز در این دنیا باید تالش کنیم تا به مقام رضا دست یابیم.

1. بینه، 8. 
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ایثار فاطمه زهرا؟اهس؟ 
یکی دیگر از خصوصیات فاطمه زهرا؟اهس؟ در وادی جهات توحیدی، 
انــواع ایثارهایی اســت که آن حضــرت در زندگی داشــته اند. نمونه هایی 
ــق نداشــتن به دنیا و دلبســته نبــودن به ما سوی  اللـــه را در انفاق ها 

ّ
از تعل

و ایثارهــای حضــرت خوانده و شــنیده ایم؛ به همیــن ایثارهای حضرت 
می توان از زاویۀ دیگری نگاه کرد. امام مجتبی؟ع؟ می فرمایند:

ِكَعًة   َرا
ْ

ل ــْم َتَز
َ
ا َفل َعِتَ َة مُجُ

َ
ْيل

َ
ا ل َراِبَ ــي َفاِطَمَة؟اهس؟ َقاَمــْت ِف حِمْ ّمِ

ُ
ْیــُت أ

َ
»َرأ

ْؤِمَناِت   ُمْؤِمِننَی َو اْلُ
ْ
ا َتْدُعو ِلل ْعُتَ ْبِح َو َسِ َضَح َعُموُد الّصُ َساِجَدًة َحّتَ اّتَ

ا  َ ُت هلَ
ْ
ــْم َو اَل َتْدُعــو ِلَنْفِســَها ِبــيَشْ ٍء َفُقل ُ

َ
َعــاَء هل

ُ
هِيْم َو ُتْكِثــُر الّد َو ُتَســّمِ

 َّ ُ
اَر ث َ ْت َیا ُبــَنَّ الْ

َ
اْه ِلَ اَل َتْدِعنَی ِلَنْفِســِك َكَمــا َتْدِعنَی ِلَغْيرِِك َفَقال ّمَ

ُ
َیــا أ

اَر«.1 
َ

الّد

مــادرم حضــرت زهــرا؟اهس؟ را در شــب جمعــه ای دیــدم که تا ســپیده 

صبح مشــغول عبادت و رکوع و ســجود بود و مؤمنین را یک به یک 

نام می برد و برایشان دعا می کرد أّما براى خودش دعایى نکرد. عرض 

کردم مادر جان! چرا براى خودتان دعا نمی کنید؟ ایشان فرمود فرزندم 

اّول همسایه، بعد خانه.2 

ایــن حکایت را گاهی انســان از زاویه منفعت طلبــی نگاه می کند که 
شخص به  دنبال بهره  بردن بیشتر برای خودش است. یعنی برای دیگران 

، ج43، ص81. 1. بحاراألنوار

2. یعنی اول دیگران بعد خودمان. 
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دعا می کند، تا خودش به ثواب بیشتری برسد. در روایت است که ابراهیم 
 بن هاشم می گوید عبد اللـه  بن جندب را در عرفات دیدم که حال خیلی 
خوشــی داشــت. دائمًا دســت هایش به ســمت آســمان باال بود و اشــک 
یخت و مشغول راز و نیاز با خدای متعال بود. به او گفتم عبد اللـه!  می ر
من حال کســی را بهتر از حال تو ندیدم. پاســخ داد به خدا ســوگند که در 
تمــام ایــن مدت، یک کلمه براى خودم دعا نکــردم و تمام دعاهایم برای 
؟ع؟ شنیدم که فرمود  برادران دینی ام بود؛ چون از موالیم موسی بن جعفر
»هرکــس بــرادر مؤمنش را در غیــاب او دعا کند، از عرش ندا می رســد که 
براى تو صد هزار برابر آن اســت!«. لذا راضی نشــدم به خاطر یک دعا در 
حــّق خــودمـ  که معلوم نیســت به اجابت برســد یا نهـ  از صــد هزار دعاى 

مستجاب صرف نظر کنم.1
البته این هم حّق است و ایرادی ندارد و نوعی تمرین ایثار است؛ أّما 
حقیقت ایثار این نیســت. زیرا شخص برای خودش کار می کند. مثاًل از 
خــدا خانه یا ماشــین می خواهــد، به جای این که بــرای خودش دعا کند 

برای برادر دینی اش دعا می کند تا خدا به او بیشتر عنایت کند.
اما برخی مواقع، اولیاء خدا به  طور کامل از خود غافل شده و در مقام 
رضا و تســلیم متمّکن اند. در آن حال خاص که به  طور کل از خودشــان 

 َمــاّدًا َیَدْیِه 
َ

ْحَســَن ِمــْن َمْوِقِفِه َما َزال
َ
َر َمْوِقفًا َکاَن أ

َ
ْم أ

َ
َمْوِقِف َفل

ْ
ْیــُت َعْبــَد اللـــِه ْبــَن ُجْنَدٍب ِفــي ال

َ
1. َرأ

ٍد  َبا ُمَحّمَ
َ
ُه َیا أ

َ
ُت ل

ْ
اُس ُقل ا َصَدَر الّنَ ّمَ

َ
ْرَض َفل

َ ْ
َغ األ

ُ
ی َتْبل ْیِه َحّتَ

َ
ی َخّد

َ
ــَماِء َو ُدُموُعُه َتِســیُل َعل ی الّسَ

َ
ِإل

َحَســِن 
ْ
َبا ال

َ
 أ

َ
ّن

َ
ْخَواِنــي َو َذِلَك أ  ِلِ

َّ
 َو اللـــِه َمــا َدَعــْوُت ِإال

َ
ْحَســَن ِمْن َمْوِقِفَك َقال

َ
ْیــُت َمْوِقفــًا َقــّطُ أ

َ
َمــا َرأ

ِف ِضْعٍف 
ْ
ل

َ
ــَك ِماَئُة أ

َ
َعْرِش َو ل

ْ
َغْیِب ُنــوِدَي ِمَن ال

ْ
ِخیِه ِبَظْهرِ ال

َ
 َمــْن َدَعــا أِل

َ
ّن

َ
ْخَبَرِنــي أ

َ
ُموَســی؟ع؟ - أ

. )کافی، ج2، ص508(.
َ

ْم ال
َ
ْدِري ُتْسَتَجاُب أ

َ
 أ

َ
ٍف َمْضُموَنًة ِلَواِحَدٍة ال

ْ
ل

َ
َدَع ِماَئَة أ

َ
ْن أ

َ
َفَکرِْهُت أ
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غافل می شــوند، تنهــا برای خداوند کار می کننــد. حال حضرت صدیقه 
« از این جنس اســت که خودش را  ار

َ
َجاَر ُثَم  الّد

ْ
طاهــره؟اهس؟ در روایــت »ال

نمی بیند و در مقام رضا و تسلیم است، توّجهش به طور کل از خواست 
خودش بیرون آمده و اصاًل حس دعا کردن برای خود و منفعت طلبی، در 
وجودش گم است. لذا حضرت به فرزندشان نمی فرمایند من با دعا کردن 
برای همســایگان، در واقع برای خودم دعا می کردم؛ بلکه می فرمایند من 
برای دیگران دعا می کنم و هنوز نوبت به مشغول شدن به خودم نرسیده 

است.
افق وسیع این روایت شریف، از آن روایت عبد اللـه  بن جندب که در 
عرفات دعا می کرد و امیدش به این بود که چند برابر آن نصیب خودش 

شود، بسیار عالی تر و برتر است.

بهترین حالت برای یک زن
یکــی دیگــر از مظاهــر حــاالت معنــوی و توحیدی حضــرت صدیقه 

طاهره؟اهس؟ سبک زندگی حضرت در زندگی ظاهری دنیوی است.
ی از متدینیــن بــه  ویــژه  بحــث عفــاف و حجــاب دغدغــۀ بســیار
مخــّدرات اســت کــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ چگونــه این طــور زندگــی کرده 
کــرم؟ص؟ از اصحــاب ســؤال فرمودنــد  ی پیامبــر ا و دوام می آوردنــد. روز
بهتریــن چیز برای زنان چیســت؟ اصحاب هــر کدام جوابی دادند ولی 
کــرم؟ص؟ قــرار نگرفــت. این ســؤال از  جواب هایشــان مــورد پســند پیامبرا
طریــق امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه گــوش فاطمــه زهرا؟اهس؟ رســید و ایشــان در 

پاسخ فرمودند:
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1.»
ُ

 َو اَل َیَراُهّنَ الّرَِجال
َ

ْیَن الّرَِجال ْن اَل َیَر
َ
َساِء أ »َخْيٌر ِللّنِ

 بهترین چیز برای زنان آن اســت که مردی را نبینند و مردی هم آنان 

را نبیند.

بهتریــن حالت بــرای زن از جهت زن بودنـ  نه از جهت انســان بودن 
ـ ایــن اســت کــه او مــردی را نبیند و مــردی هــم او را نبیند. البتــه بهترین 
حالــت بــرای انســان از جهت انســان بودن، عبــادت کردن اســت؛ زیرا از 
جهت انسان بودن، زن و مرد فرقی ندارند و بهترین حالت بنده، توّجه به 
خداوند متعال است. أّما بهترین حالت برای زن در تمایز بین زن و مرد 

این است که در جایی باشد که مردان را نبیند و مردان هم او را نبینند.
متأســفانه امروز به  واســطۀ این اسباب و وسایلی که به منازل راه پیدا 
کرده، تحّقق این فرمایش حضرت سخت به نظر می آید. صفحۀ تلویزیون 
ُپر است از نامحرم هایی که مردان و زنان دائم به آنها نگاه می کنند. ما از 
آن اصول تربّیت الهی و فقهی خارج شده ایم و اکنون هم تبعات و نتایج 
یافت فطری در  آن را می چشــیم. در حالی که حضرت زهرا؟اهس؟ چنین در

وجودشان در مورد نقش زن در جامعه بوده است.
بارها شنیده اید که بعد از ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا؟امهع؟روزی 
از رسول خدا؟ص؟ خواستند که ایشان کارهای زندگی آنها را تقسیم کنند. 
رســول خدا؟ص؟ فرمودنــد کارهای داخل منزل با فاطمــه و کارهای خارج 
از منــزل بــا علی باشــد. بعد از این تقســیم عاقالنه، حضــرت فاطمه؟اهس؟ 

، ج43، ص54. 1. بحاراألنوار
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می فرماینــد کســی غیــر از خدای متعــال نمی داند من چقدر خوشــحال 
شدم از اینکه رسول خدا مرا از معاشرت با مردان معاف فرمودند.1 

 چرا در زمان ما بسیاری از خانم ها و مخّدرات، به فعالّیت های بیرون 
از خانــه عالقــه دارنــد؟ دوســت دارند بــازار برونــد، ورزش و تفریــح بروند و 
دامنــۀ کارهــای خود را گســترش دهند. چــرا فاطمه زهــرا؟اهس؟ از ماندن در 
ت می برند و به قدری خوشحال می شوند که احدی جز 

ّ
خانه این قدر لذ

خداوند متعال، حّد این خوشحالی را تشخیص نمی دهد؟
ِســّر ایــن مطلــب آن اســت کــه فاطمــه زهــرا؟اهس؟ در درون قلبشــان با 
ت هایی را چشیده اند. 

ّ
خداوند و عالم معنا، یک ســر و ســّری دارند و لذ

ت ها را می چشــد و به آن آرامش ها می رســد، اصاًل حاضر 
ّ

وقتی آدم آن لذ
نمی شود از آن آرامش دل کنده و به عالم دنیا بیاید.

اگر تســبیحات حضرت زهــرا؟اهس؟ موجب آرامش آن حضرت اســت 
و جــای خادمــه را ُپــر می کند، ســّرش این اســت کــه با گفتن ایــن ذکر به 
عالــم توحید ســفر می کننــد، غرق در محّبــت خدا می شــوند و همۀ این 

خستگی ها و کدورت ها از بین می رود.
ت عبادت و ُانس با خدا را می چشد، 

ّ
ت محّبت خدا و لذ

ّ
کسی که لذ

دیگر آمدن در این دنیا برایش فقط ســختی و ســنگینی است. مشکل از 
ت ها را نچشــیده ایم برای ما خیلی معنا ندارد که 

ّ
ماســت که چون آن لذ

به سوی خدا سفر کنیم. برای ما معنا ندارد که به عالم توحید و ملکوت 

َل رَِقــاِب الّرَِجاِل )بحار   اللـــِه؟ص؟ َتَحّمُ
ُ

ْکَفاِئي َرُســول  اللـــُه ِبِإ
َّ

ــُروِر ِإال ِني ِمَن الّسُ
َ
ــُم َمــا َداَخل

َ
 َیْعل

َ
1. َفــال

، ج43، ص81(. األنوار
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برویم؛ لذا طبیعتًا تمام سرگرمی و دلگرمی ما همین عالم دنیاست.
باالخــره انســان باید نْفس خود را با یک چیــزی ُپر کند. اگر با محّبت 
 جایگزیــن آن، رفتن به کوچه 

ّ
خــدا و انــس با خــدا ُپر کرد فبها المــراد و اال

و خیابــان و بــازار و گردش و تماشــا کردن فیلم ها و ســریال ها و گشــت و 
گذار بی هدف در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی  است. این در 
و آن در زدن هایی که نهایتش چیزی جز خســارت و محرومّیت نیســت. 
یعنی انســان خود را به اموری مشــغول می کند که نه تنها چیزی نصیبش 
نمی شــود، بلکــه وقتی بانگ رحیــل را می زنند و وقت مســافرتش به عالم 
ابــدی می رســد، تمــام این هــا را در ایــن جــا می گــذارد و بــا دســت خالی 

می رود.
فاطمه زهرا؟اهس؟ است که این حقیقت را لمس می کند و از ماندن در 
خانه شادمان می شود. البته وقتی در خانه می ماند در واقع در خانه تنها 
نیســت؛ بلکه در نزد خدا ســیر کرده و در درون خودش با خداوند متعال 

سر و سّری دارد.
حضرت سّیدالشهداء؟ع؟ در دعای عرفه می فرمایند:

 ِغناَي ىف َنْفيس 
ْ

ُهَمّ اْجَعل
ّ
لل

َ
أ

خدایا بى نیازی مرا در درون خودم قرار بده.

تمان، در بیــرون از خودمان دنبــال راه حل  مــا همیشــه بــرای مشــکال
می گردیم. از آنجایی که بیرون، دنیاست و دنیا هم مثل آب شور است، 
هرچه انســان بیشــتر به دنبالش از این طرف به آن طرف می رود، تشــنه تر 
می شــود. آرامش را در دنیا تقســیم نمی کنند و کســی این جا آرامش پیدا 
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نمی کنــد. آرامــش و بی نیازی، مربوط به زمانی اســت که انســان به درون 
خــودش فــرو رود و در درون خــود، ربطش را با خداونــد متعال پیدا کند. 
وقتــی انســان، اتصــال خــود را بــا خداونــد پیــدا کــرد »ذکــر  اللـــه« محّقق 
ــوُب  1 راهبرد اساســی بــرای آرامش 

ُ
ُقل

ْ
 ال

ُّ
ال ِبِذْكــرِ اللـــِه َتْطَمــِئ

َ
أ  می گــردد و

زندگی می شود.
انسان اگر می خواهد آرامش داشته باشد، باید به یاد خدا باشد. این 
که ما بر سر سجاده هر چه »سبحان  اللـه « می گوییم به آرامش نمی رسیم، 
بــرای این اســت کــه یاد خــدا در کار نیســت و ذکرمان فقط لقلقۀ لســان 
اســت. زبان تکان می خــورد أّما قلب متصل نمی شــود. اگر قلب متصل 

می شد، مطمئنًا آرامش هم به دنبال آن می آمد.
گــر انســان مــزۀ آن آرامش را بچشــد، آن وقت جدا شــدن از آن آرامش  ا
ک خواهد بود و هر چه او را تشویق به رفتن به بیرون از خانه  برایش دردنا
و کوچه و بازار کنند، احساس می کند که دارد از کانون آرامش جدا شده 

و از ذکر  اللـه فاصله می گیرد.
وقتی انســان از ذکر  اللـــه جدا شــد، وقتی در نفس خودش فرو نرفت و 
غنای حقیقی را پیدا نکرد، طبیعتًا فهم فرمایش صدیقه طاهره؟اهس؟ برایش 
معنادار نیست. لذا می گوید یعنی چه که من باید در خانه بنشینم؟ چرا 
من این طرف و آن طرف نروم؟ مگر دیدن نامحرم و تماشای این فیلم ها 

چه ایرادی دارد؟ چرا نباید در مجالس شرکت نکنم؟

1. رعد، 28.
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
َظُر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِلیَس َمْسُموم «.1 »الّنَ

 نگاه به نامحرم، تیری است مسموم از تیرهای شیطان.

هر نگاهی که به نامحرم می کنی، یک گوشۀ قلبت را مشغول می کند. 
وقتی قلب انسان در این ارتباطات دچار مشغولّیت شد، از کانون آرامش 
بیرون آمده و از ذکر  اللـه و توّجه به خداوند خارج می شود. در این میان آن 
کسی که ضرر می کند خوِد انسان است. خداوند با کسی دشمنی ندارد و 
نمی خواهد کســی را مجبور کند که به نامحرم نگاه نکند. أنبیاء و اولیاء 
الهی از جانب خداوند آمده اند راه را از چاه مشخص کنند و بگویند اگر 
می خواهی در راه حقیقت و ســالمت و سعادت قدم بگذاری، آرامشت 
بــه این اســت که بســیاری چیزهــا را نبینی و بــه بســیاری از چیزها توّجه 

نکنی.
گــر بخواهیــم ســیرۀ حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ را در  غــرض ایــن کــه ا
ارتباطــات اجتماعــی تحلیــل کــرده و بفهمیم، بایــد به آن عقبــۀ فکری و 
وجــودی حضــرت توّجه کنیم که چون ایشــان دائمًا مشــغول و متوّجه به 
خداوند بودند و ُانس شــان دِر خانۀ خداوند بوده اســت، در خانه ماندن 

برایشان شیرین و ارتباط با نامحرم هم برایشان آزاردهنده است.

1. کافی، ج5، ص559. 
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همیشه برای خدا
یکــی دیگــر از جلوات توحیدی زندگی فاطمه زهــرا؟اهس؟ دوام توّجه به 

خداوند است.
بسیاری از کارهایی که انسان انجام می دهد، کارهای مثبتی است و 
با نّیت خیر هم انجام می دهد؛ أّما این نّیت خیر خود را در هنگام انجام 

عمل یادآوری و تکرار نمی کند.
یکی از دســتوراتی که بزرگان عرفان و اخالق فرموده اند  این اســت که 
ســعی کنید هنگام انجام امور زندگی، همیشــه نّیت داشــته  باشــید. در 

روایت است:
ة«1. ِ يَشْ ٍء ِنّيَ

ّ
َك ِف ُكل

َ
 »ِلَيُكْن ل

ما می توانیم هنگام نشستن در مجلس یاد اهل بیت؟مهع؟ یا خواندن 
کتاب هــای دینــی و یــا هــر کار خیر دیگــری که موجب زنده  شــدن قلب 
می شود، در ابتدای انجام کار تجدید نّیت کنیم و بگوییم خدایا فقط به 
خاطــر تو می روم، به  خاطر تو می نشــینم، به خاطر تو می خوانم، به خاطر 
تــو گــوش می کنم. خدایا چون تو را دوســت دارم از خانــه ام بیرون می آیم. 
چون تو را دوســت دارم ســوار ماشــین می شــوم. چون تو را دوست دارم در 
مجلس ذکر و یاد اهل بیت؟مهع؟ شــرکت می کنم. چون تو را دوســت دارم 
در عزای اهل بیت؟مهع؟ گریه می کنم و ... . اگر انسان دائمًا این نّیت را در 
ذهنش تکرار کند، محّبت خداوند کم کم در دلش زنده می شود و شعله 

می گیرد و أثر می کند.

، ج74، ص82.  1. بحاراألنوار
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خــوب اســت که انســان همۀ امور روزمــره را با محّبــت خداوند انجام 
دهد و دائم این عشق و محّبت را در ذهن و قلبش مرور دهد. با خودش 
تکــرار کنــد کــه با عشــق و محّبــت خدا بــه محل کار مــی روم، با عشــق و 
محّبت خدا درس می خوانم، چون خدا را دوســت دارم آشــپزی می کنم. 

چون عاشق خدا هستم خانه را مرتب می کنم.
این تجدید نّیت، یکی از اصول زندگی توحیدی است. انسان حّتی 
در خوردن و آشــامیدن نیز باید بگوید خدایا چون تو را دوســت دارم، آب 
و غذا می خورم که ان شاء اللـه سالم باشم و برای تو و بندگی تو قّوت پیدا 

کنم.
اگر انسان به این طرز رفتار عادت کند، آن وقت جنس عملش تغییر 
می کنــد، عملــش نورانّیت دیگــری پیدا کــرده و در قلبش تأثیــر متفاوتی 

می گذارد.
؟مهع؟ فراوان دیده می شود. در روایت  این مســأله در زندگی ائمۀ اطهار
ِ باٍب 

ّ
ْبــواٍب ِلُكل

َ
ا َســْبَعُة أ

َ
ِعنَی ل مْجَ

َ
ْوِعُدُهْم أ َ َلَ دارد وقتــی آیــه شــریفه َو ِإّنَ َجَهّنَ

ْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم 1 بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل شد، حال حزن و اندوه در چهره  ِمْنُ

مبارکشان آشکار شد و بسیار گریه کردند به طوری که احدی از اصحاب 
توان صحبت کردن با حضرت را نداشتند. اصحاب می دانستند رسول 
خــدا؟ص؟ هــر وقــت چشم شــان بــه جمــال فاطمــه؟اهس؟ می افتــد، لبخند 
بــر لبانشــان نقش می بنــدد و غم و اندوه ایشــان برطرف می شــود. یکی از 
اصحــاب کــه ظاهرًا جناب ســلمان بــود به خانــه فاطمه زهــرا؟اهس؟ آمد تا 

، 43 و 44.  1. حجر
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ایشــان را صدا بزند. دید فاطمه زهرا؟اهس؟ مشــغول آســیاب کردن مقداری 
جو هســتند و در همین حال این آیه شــریفه را زمزمه می کنند َو ما ِعْنَد 

ْبق 1 آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است .
َ
اللـِه َخْيٌر َو أ

حضرت مانند بسیاری از زنان خانه دار در منزل زحمت می کشیدند. 
ولی انسان می تواند موقع ظرف شستن و لباس شستن و بقّیه امور منزل، 
ْبــق  را زیر 

َ
ذکــر شــریف صلوات یا »ال اله اال  اللـــه« یــا َو ما ِعْنَد اللـــِه َخْيٌر َو أ

لب بگوید. خدایا آنچه که نزد تو اســت بهتر اســت، پس من برای تو کار 
می کنــم. آنچه که نزد تو هســت بادوام تر اســت، پس مــن برای تو زحمت 

می کشم.
گاهــی اوقات خانم ها امور منــزل را از روی حّظ نفس انجام می دهند 
ت ببرند؛ این طــرز نگاه یک أثر دارد. 

ّ
کــه از تمیــزی و مرتب بودن خانه لذ

أّمــا اگر انســان کار را برای خدا و به عشــق خدا انجــام دهد، باز هم خانه 
ت هم می بــرد ولی این کار اثرش بر روی نْفس انســان 

ّ
تمیــز می شــود و لذ

متفاوت است.
وقتی انسان برای خانه اش پنجره می گذارد، نّیتش آمدن نور به داخل 
فضای خانه است. أّما بزرگان فرموده اند تو پنجره را به نّیت آمدن صدای 
؛ نور هم می آیــد. ولی تو وقتــی نّیت می کنی،  اذان بــه داخــل منــزل، بســاز

جنبۀ ربطش با خداوند را در نظر بگیر تا أثر کارت متفاوت شود.
به هر حال، سلمان فارسی سالم کرد و بعد هم جریان ناراحتی و گریه 
رســول خــدا؟ص؟ را برای فاطمه زهرا؟اهس؟ تعریف کرد. حضرت با شــنیدن 

1. قصص، 60. 
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، از جای خود برخاستند و چادرشان را بر سر کردند تا به مسجد  این خبر
برونــد. چــادری که دوازده وصلــه از برگ درخت خرما1 بر آن بود. ســلمان 
بــا دیــدن این چــادر کهنــه و وصله دار شــروع کرد بــه گریه کــردن و گفت 
ل به تن دارند ولی دختر 

ّ
دختران پادشاهان روم و فارس، لباس های مجل

پیامبــر خــدا چــادری به ســر دارد کــه دوازده وصلــه از بــرگ درخت خرما 
بر آن اســت. فاطمه زهرا؟اهس؟ وقتی به محضر رســول خدا؟ص؟ رســیدند و 
تعّجب سلمان را دیدند به پیامبر اکرم عرض کردند پدر جان در این پنج 
ســالی که با علی زندگی می کنیم منزل ماـ  که یک اتاق بیشــتر نبودـ  هنوز 
فرشی ندارد و فقط در گوشه آن پوستی است که روزهای بر روی آن برای 

شترمان علوفه می ریزیم و شب ها بر روی آن می خوابیم ... .2
آن زهــد و قناعــت همــه یــک طــرف و آن کار برایَو مــا ِعْنَد اللـــِه َخْيٌر 
ْبــق  یــک طرف. کســی که به خاطر خــدا و محّبت خــدا کار می کند، 

َ
َو أ

کارش ارزش دیگری پیدا می کند.

1. در آن زمان در مدینه، پارچه به ندرت پیدا می شد. 

، ج43، ص87. 2. بحاراألنوار
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ــَک َو  میِنــَک َو َصفّيِ
َ
 حمّمــد َعبــِدَک َو َرســوِلَک َو أ

َ
ِ َعــل

ّ
» اللـــهّمَ َصــل

ِغ رِســاالِتَک  ِ
ّ
َحبیِبــَک َو ِخَيَرِتــَک ِمــن َخلِقــَک َو حاِفِظ ِســّرَِک َو ُمَبل

سَن 
َ
طَهَر و أ

َ
طَيَب و أ

َ
مَنى و أ

َ
زَكى و أ

َ
  و أ

َ
كَمل

َ
 و أ

َ
مَجل

َ
حَسَن و أ

َ
 و أ

َ
فَضل

َ
أ

َحٍد ِمن 
َ
 أ

َ
مَت َعل

َّ
نَت و َســل ّنَ َ َ

َت و ت یَت و باَركَت َو َتَرمّحَ
َّ
كَثَر ما َصل

َ
و أ

یَک ِمن 
َ
هِل الَكراَمِة َعل

َ
نِبیآِئَک و ُرُســِلَک و ِصفَوِتــَک و أ

َ
ِعبــاِدَک و أ

میرِاُلْؤِمننَی و َوِصِّ َرسوِل َرّبِ العاَلنَی 
َ
 َعّلٍ أ

َ
ِ َعل

ّ
َخلِقَک  اللـــهّمَ و َصل

 َخلِقــَک و َءاَیِتَک 
َ

ِتَک َعل خى َرســوِلَک و ُحّجَ
َ
ــَک و أ َعبــِدَک و َولّيِ

َدِة ِنَسآِء  ّديَقِة الّطاِهَرِة َفاِطَمَة َسّيِ  الّصِ
َ

ِ َعل
ّ

َبِإ الَعظمِی و َصل الُكبَرى و الّنَ

مَحِة و ِإماَمِى اهُلَدى اَلَســِن و اُلَســنِی   ِســبَطِى الّرَ
َ

ِ َعل
ّ

العاَلــنَی و َصــل

ِة اُلســِلمنَی َعِلِّ بن اُلَســنِی  ِئَّ
َ
 أ

َ
ِ َعل

ّ
ــِة و َصل هِل اَلّنَ

َ
َدى َشــباِب أ َســّيِ

و  َعِلِّ بن مــوَس  َو  و موَس بن َجعَفــرٍ  َجعَفرِ بن حمّمــد  و  و حمّمد بن َعــِلٍّ 

ــِف الاِدى اَلهِدّىِ 
َ
حمّمد بن َعــِلٍّ َو َعِلِّ بن حمّمد َو اَلَســِن بن َعِلٍّ و اَلل

ًة  اللـــهّمَ  وًة َكثیَرًة دآِئَ
َ
َمنآِئَک ىف ِباِدَک َصل

ُ
 ِعَباِدَک َو أ

َ
ُحَجِجــَک َعل

ِئَكِتَک 
َ
ل ُه ِبَ

َ
ِل و الَعدِل اُلنَتَظرِ َو ُحّف مرَِک القآِئِ اُلَؤّمَ

َ
 َویّلِ أ

َ
ِ َعل

ّ
و َصل

وِح الُقُدِس يا َرّبَ العاَلنی«1 دُه ِبر ّیِ
َ
بنَی و أ اُلَقّرَ

1.  مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.
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