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چرا مهریه ۱۴ سکه باشد؟
اینکه می بینید ما گفتیم ۱۴ ســکه بیشتر را عقد نمی کنیم، نه 
برای این است که چهارده سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد می کند. 
خیر. چهارده هزار سکه هم باشد، ازدواج اشکالی ندارد. فرقی ندارد. 
برای این است که آن جنبه  معنوی ازدواج، غلبه پیدا کند بر جنبه  
ماّدی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد و ستد ماّدی نباشد. اگر 

تشریفات را کم کردید، جنبه معنوی تقویت خواهد شد.)۱(
مهریّه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون 
طبیعت ازدواج معامله که نیســت، خرید و فروش که نیست، اجاره 
دادن که نیســت، زندگی دو انســان است. این، ارتباطی به مسائل 
مالی ندارد. ولی شارع مقّدس یک مهریّه ای را معین کرده که باید 
یک چیزی باشد. اّما نباید سنگین باشد. بایستی عادی باشد جوری 

باشد که همه بتوانند انجام دهند.)2(
در ازدواج، آنچه که اتفاق می افتد، یک حادثه و پیوند انسانی است، 
نه یک معامله  پولی و مالی، اگرچه یک مالی هم در بین هست در 
شرع مقّدس اسالم، آن مال، جنبه  نمادین دارد، جنبه  رمزی دارد، 

خرید و فروش و بده بستان نیست.)3(
۱. خطبه  عقد مورخه  ۱3۷2/۱۰/2۶
2. خطبه  عقد مورخه  ۱3۷۴/۵/۱۸
3. خطبه  عقد مورخه  ۱3۷۱/۱/۵

*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

واقعة  شــگفتي هاي  از 
کعبه  در  علی )ع(  والدت 
اين است که فاطمه نه از 
درب خانه بلكه با شكافته 
شدن ديوار آن وارد کعبه 
شد تا اين رويداد عجيب 
روشن تر  برهاني  و  دليل 
بر معجزه باشد و آيندگان 
نتواننــد آن را پديده اي 
تصادفي و اتفاقي قلمداد 
کنند و جالب اين اســت 
که پس از گذشت قرن ها 
از آن رويــداد مهــم و 
تجديد ساختمان کعبه و 
تعمير آن و پر کردن جاي 
با نقره، هنوز هم  شكاف 
اثر شكاف بر ديوار خانه، 

خود را نمايان مي سازد.

 اگر غالم خانه زادی پس از سال ها بر سر 
ســفره صاحب خود نشستن و خوردن، 
روزی غصه دار شــود و بگويد فردا من 
چــه بخورم؟ اين توهيــن به صاحبش 
است و با اين غصه خوردن صاحبش را 
اذيت می کند. بعد از عمری روزی خدا را 
خوردن، جا نــدارد برای روزی فردايمان 

غصه دار و نگران باشيم.

لبت را کنتــرل کن. ولو به تو ســخت 
می گذرد، گله و شكوه نكن و از خدا خوبی 
بگو. حتی بدون يقين از خدا تعريف کن و 
اين کار را ادامه بده تا کم کم بر تو معلوم 
شود که به راستی خدا خوب خدايی است و 
آن وقت هم که به خيال خودت بدون يقين 
از خدا تعريف می کردی، فی الواقع راست 

می گفتی و خدا خوب خدايی بود.

 نورالدين علي بن محمد بن صباغ مكي، از دانشمندان معروف اهل 
سنت، مشهور به ابن صباغ مالكي در کتاب »الفصول المهّمه« با 
سلسله سند از ابن مغازلي، از امام سجاد)ع( مبني بر والدت امام 
علي)ع( در درون خانه کعبه نقل کرده است که: پيش از او کسي 
در بيت اهلل الحرام متولد نشد و اين برتري، ويژة اوست از سوي 

خداوند براي ابراز کرامت و شرافت و شكوهمندي او.
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نشانه بارز حسادت
قال االمام علی)ع(: »الحاسد یفرح بالشرور، و یغتم بالسرور« 

امام علی)ع( فرمود: حســود از شرور و بدی ها خوشحال می شود، و از 
خوشحالی ها غمگین و ناراحت می گردد. )۱(

_____________________
۱- غرر الحکم، ص 3۰۱، باب یعض عالئم الحسد

روانشناسی اجتماعی طبقات مردم
امام علی)ع( می فرماید: در این روزگاران مردم چهار گروهند:

۱- گروهی اگر دست به فساد نمی زنند، برای این است که روحشان ناتوان، 
و شمشیرشان کند و امکانات مالی را در اختیار ندارند.

2- گروه دیگر، آنان که شمشیر کشیده، و شر و فسادشان را آشکار کرده اند، 
لشکرهای پیاده و سواره خود را گردآورده، و خود آماده کشتار دیگرانند. دین 
را برای بدست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند، 
یا به منبری فرا رفته و خطبه بخوانند. چه بدتجارتی که دنیا را بهای جان خود 

بدانی، و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی.
3- گروهــی دیگر، با اعمال آخرت، دنیــا را می طلبند، و با اعمال دنیا در 
پی کســب مقام های معنوی آخرت نیســتند، خود را کوچک و متواضع جلوه 
می دهند. گام ها را ریاکارانه و کوتاه برمی دارند. دامن خود را جمع کرده، خود 
را همانند مؤمنان واقعی می آرایند، و پوشــش الهی را وسیله نفاق و دورویی و 

دنیاطلبی خود قرار می دهند.
۴- و برخی دیگر، باپستی و ذلت و فقدان امکانات، از به دست آوردن قدرت 
محروم مانده اند که خود را به زیور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشیده اند. 

اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده اند.)۱(
____________________

۱- نهج البالغه- خطبه 32

راهکارهای درمان حسادت )5(
پرسش: 

حســادت که یکی از بالهای خانمانسوز نفسانی است که از شر 
ظهور آن به خدای متعال باید پناه برد، چه راهکارهایی برای معالجه 

و درمان آن وجود دارد؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاسخ به این سوال به تعریف حسادت و فرق آن با 
غبطه، علت اصلی حسادت و راهکارهای درمان آن شامل: ۱- اعتراف به بیماری 
2- توجه به ضررهای )دنیوی و اخروی( حســادت 3- توجه به حکمت الهی 
۴- توجه به معاد ۵- توجه به رحمت واسعه خدای متعال ۶- توجه به کمال 
نبودن بهره مندی مادی ۷- توجه به موقعیت ها و امکانات شخصی ۸- شناخت 
و مبارزه با انگیزه های حسد 9- تمرین بر ترتیب اثر ندادن به حسادت و رفتار 
بــر ضد آن ۱۰- ایجاد رابطه عاطفی مثبت بین خود و فرد مورد حســادت 

پرداختیم، اینک در ادامه دنباله بحث را پی می گیریم.
11- شرایط و احساسات موجود را با واقع بینی بررسی کردن

به مواردی که حس حســادت شما را بر می انگیزند خوب فکر کنید و از 
خودتان بپرســید که این موارد تهدید کننده تا چه حد واقعگرایانه هســتند. 
نگرانی شما از در خطر بودن رابطه تان تا چه حد بر پایه شواهد واقعی است؟ 

و آیا رفتار خودتان موقعیت را بدتر نمی کند؟
12- شک و تردید خود را برطرف کردن

یکی از بهترین راه های مبارزه با حســادت این اســت که از طرف مقابل 
خود بخواهید اطمینان شما را جلب کند. مراقب باشید که حالت عیب جویی، 
تکه پرانی یا قلدری پیدا نکنید. بلکه احساس عدم امنیت خود را توضیح داده 

و از او بخواهید در رفع این مشکل به شما کمک کند.
13- به نیازهای واقعی خودتان متعهد شوید نه نیازهای دیگران

حسادت، افراد را به انجام کارهایی وادار می کند که نیاز درونی خودشان 
نیســت. هر انسانی منحصر به فرد است و نیازها و آرزوهای خود را دارد، اما 
بیشتر ما وقتی به دیگران حسادت می ورزیم از نیازهای منحصر به فرد خود 
غافل می شــویم. برای مثال چون یکی از افراد خانواده یا دوســتان در رشته 
پزشکی مشغول به تحصیل می شود ما نیز به شدت به تحصیل در این رشته 
متمایل می شــویم در حالی که وقتی خوب به نیازها و عالئق خود می نگریم 
شاید نه تنها عالقه ای به این رشته نداشته باشیم بلکه حتی به خاطر برخی 
مسائل حتی از آن متنفر نیز باشیم. بنابراین وقتی نسبت به موضوعی احساس 
حســادت می کنید ابتدا از خود بپرسید آیا واقعا می خواهم در این موقعیت 
باشم؟ موقعیت را با همه جزئیات خوب و بدش مجسم کنید و پس از ارزیابی، 
چنانچه واقعا بدان عالقه مند بودید و هدفی دســت یافتنی و ممکن به نظر 
می رســد آن را به صورت یک هدف شخصی در نظر بگیرید و برای رسیدن 
به آن گام بردارید در غیر این صورت انرژی خود را صرف کار دیگری کنید.

14- برای آنچه در زندگی دارید اهمیت و ارزش قائل شوید
وقتی در زندگی با افرادی مواجه می شــوید که شرایط و امکانات بهتری 
دارند، بالفاصله به کسانی بیندیشید که موقعیت پایین تری از شما دارند. به این 
ترتیب به یاد خواهید آورد که اگرچه به برخی از خواست های خود نرسیدید، 
هنوز از بیشــتر مردم جهان خوشبخت ترید. در واقع ما بسیاری از چیزهایی 
کــه به طور طبیعی داریم یا به دســت آورده ایم، نادیده می گیریم و فراموش 
می کنیم، چیزهایی نظیر ســالمتی، ایمان، خانواده خوب و سالم، تحصیالت 
مناسب، دوستان خوب، شغل مناسب ، همکار خوب ، حداقل امکانات زندگی 
و... همین حاال قلم و کاغذی بردارید و فهرستی از آنچه در زندگی دارید تهیه 
کنید. مالحظه چنین فهرستی، داشته های ما را به ما یادآوری می کند، امتیازات 
و امکانات زیادی که در زندگی خود داریم، اما به سبب عادی شدن آنها ارزش 
و اهمیت واقعی آنها را از یاد برده ایم. بی تردید، نداشتن هر یک از چیزهایی 

که یادداشت کرده اید کمبودی برای شما به حساب می آید. 
ادامه دارد

محیط آموزشی در سازندگی و تخریب 
خیلی باالتر از محیط خانوادگی است

)بدان ای ســالک راه خدا!( یکی از حســاس ترین محیط ها، محیط 
آموزشی یعنی محیط تعلیم و تربیت است. در روندشکوفا شدن فطرت های 
انســان از نظر ســنی، آن مقطعی که به اصطالح به تکلیف می رسد، به 
اصطالح امروز مقطع دبیرستان و دانشگاه که بسیار حساس است به قدری 
که آنچه در خانواده ساخته شده است، ممکن است خنثی شود... محیط 
آموزشی چه در سازندگی و چه در تخریب، خیلی باالتر از محیط خانوادگی 
است. لذا کسانی که عامل تخریب در این محیط هستند، در قیامت عذاب 
شدیدتری دارند... عجیب اینجاست که محیط آموزشی که محیط وسط 

است هم می تواند بر محیط قبلی و هم محیط بعدی اثر بگذارد.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- ادب الهی )کتاب دوم مبانی تربیت(، آیه اهلل شیخ مجتبی تهرانی 
)ره(، ص ۱۵3

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

  من به پناهگاه نمی روم
در برهــه ای از جنگ، صدام تهران را     موشــک  باران می کرد. 
گاهی اتفاق      می افتاد که موشــک ها     در نزدیکی جماران به زمین 
می خوردنــد. عده ای از      دکتر ها     از این قضیه ناراحت بودند و حتی 
بعضی از آنها     خدمت امام رفته      و با     ناراحتی و  گریه از ایشان خواهش 
کردند که اجازه دهند پناهگاهی      برای ایشان ساخته شود. حضرت 
امام وقتی که مالحظه می کنند آنها     احساساتی شده اند برای اینکه 
از احساســات آنها     بکاهند می فرمایند بروید      طرح و برنامه هایتان 
را     بیاوریــد که ببینم چه برنامه ای دارید. اینها     فکر      کردند که امام 
به پناهگاه می رود ، لذا     زیرزمین حسینیه را     به عنوان  پناهگاه آماده 

کردند.  
  ما     زیرزمین حســینیه را     تمیز کردیم، حتــی تختی هم برای 
زمان      استراحت امام قرار دادیم، بعد از این مقدمات به حضرت امام 
خبر دادند      که آقاجان، محل آماده است. حضرت امام فرمودند من 
نگفتم که بروید      محلی را     به عنوان پناهگاه برای من آماده کنید  ،   من 
گفتم بروید برنامــه و      طرح هایتان را     بیاورید که ببینم چه طرح و 
برنا    مه ای دارید؟ سپس   فرمودند  :     اگر موشکی به جماران اصابت کند 
و در کنار من پیرزنی شهید      شود و من در پناهگاه باشم و آسیبی 
نبینم فردا     تاریخ درباره من چه      قضاوتی خواهد کرد؟ آیا     نمی گویند 
خمینی برای خودش پناهگاه ساخت      اما     آن پیرزن، پناهگاه نداشت. 
من نه جواب خدا     را     می توانم بدهم  ، نه     جواب ملتم را. شما     بروید و 
هر وقت برای همه   افراد این مملکت پناهگاه      ساختید، آن وقت من 

هم به پناهگاه می روم.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. ســید رحیم میریان - کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی)ره( 
ص39.

 جایزه مسابقه پیامکی
س( حکم دریافت جوایزی که به ازای مسابقات پیامکی 

داده می شود چیست؟
ج( اگر در قبال شرکت در قرعه کشی چیزی دریافت نشود و کسر 
نمودن پول در قبال هزینه پیامک باشد فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی 
اگر مبلغی به جهت شرکت در قرعه کشی کسر می شود به نحوی که 
با پول شرکت کنندگان جایزه تهیه و به برنده می دهند، صورت شرعی 

ندارد و همان شرط بندی حرام می باشد.
مکّمل های دارویی و ورزشی

س( حکم خرید و فروش مکّمل های دارویی و ورزشــی 
چیست؟

ج( در صورتــی که اطمینان به وجود چیزی در آن که خوردنش 
حرام است ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.

پرداخت کفاره به کودکان بهزیستی
س( آیا دادن کفاره و فطریه به کودکان نگهداری شده در 

بهزیستی مشکل ندارد؟
ج( اگر فقیر باشــند و احــکام پرداخت فطریه و کفاره )از جمله 
اینکه از طرف صاحب پول یک مد طعام تهیه شــود( رعایت شــود، 

اشکال ندارد.

صفحه 7
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹7

۱۲ رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱5۲

در محضر امام خمينی)ره(

به نقل مورخان و محدثان مشــهور والدت امام 
علي)ع( در سیزدهم رجب سي سال بعد از عام الفیل 
در درون خانة کعبه روي داده اســت و جریان از این 
قرار است که: »یزید بن قعنب گوید: من و عباس بن 
عبدالمطلــب و گروهي از خاندان عبدالعزي در برابر 
خانه خدا نشسته بودیم که ناگهان دیدیم فاطمه بنت 
اسد، مادر امیرمؤمنان)ع( که به آن حضرت حامله بود 
و نُه ماه از مدت حملش مي گذشت با حالتی خاص که 
حاکی از درد زایمان بود وارد شد و به درگاه خداوند 
عرض کرد: پروردگارا! من به تو و پیامبران و کتاب هایي 
که از جانب تو فرستاده شده اند ایمان دارم و سخن 
جــدم ابراهیم خلیل را تصدیق و باور دارم که او این 
خانة واال را بنا کرده و به حق این فرزندي که در شکم 
دارم سوگند مي دهم که وضع حمل مرا آسان کني.

یزیــد بن قعنب گوید: در این هنگام دیدم دیوار 
پشــت کعبه شــکافت و فاطمه وارد کعبه شد و از 
چشــمان ما ناپدید گشــت و دیوار به هم چسبید. 
برخاســتیم که قفل در خانة کعبه را باز کنیم، قفل 
باز نشــد، دانستیم که این رویداد به فرمان خدا رخ 
داده اســت. پس از چهار روز که گذشــت فاطمه از 
خانة کعبه بیــرون آمد و نوزادش امیرمؤمنان)ع( را 
روي دست داشت و گفت: من بر زنان گذشتة تاریخ 
برتري یافته ام، زیرا آســیه دختر مزاحم، خدا را به 
صــورت پنهاني در جایي عبادت مي کرد که عبادت 
خدا در آنجا جز از روي ناچاري ســزاوار نبود و مریم 

بررسی پدیده شکافته شدن کعبه هنگام والدت امام علی)ع( در منابع اهل سنت

علی)ع(؛مهمانویژهخدا

امام علی)ع( فرمود: الصبر ثالثه: الصبر علی المصیبه 
والصبر علی الطاعه و الصبر عن المعصیه صبر سه گونه 
اســت. صبر در مصیبت، صبر بر طاعت و بندگی، صبر 
بر معصیت و گنــاه. )تحف العقول، ص 2۰3( حضرت 
تاکیــد می کنند: انســان صبور پیروزی را از دســت 
نمی دهد هرچند زمان آن طوالنی شــود. )نهج البالغه، 

حکمت ۱۵3(
مصادیق صبر

امیرالمؤمنین در اهمیت اقسام صبر می فرمایند: صبر 
در بال و گرفتاری نیکو و زیباست اما زیباتر و نیکوتر از 
آن، صبر از محرمات الهی و چشم پوشــی از گناه است. 
)غرر الحکم، ج ۱، ص ۶۰9( در نهج البالغه صبر را بر چهار 
پایه )اصل( قرار می دهند: شوق- هراس- زهد- انتظار. 
آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت هایش کاهش 
پیدا می کند. شــخصی که از آتش جهنم می ترسد، از 
حرام دوری می گزیند. انسانی که در دنیا زهد می ورزد، 
مصیبت ها را ساده می پندارد و باالخره انسانی که مرگ 
را انتظار می کشــد، در نیکی ها و کارهای خوب شتاب 
می کند. )حکمت 3۱( در عبارت فوق  عالوه بر مقاومت 
کــردن در برابر گناه و هواهای نفســانی و نیز تحمل 
ســختی ها و مصیبت های دنیایی، انجام دادن کارهای 
خوب و شــتاب ورزیدن در نیکی ها از جمله مصادیق 

دختر عمران، آن شاخة خشکیدة خرما را با دستش 
تــکان داد تا آنکه خرمایي تــازه از آن فرو ریخت و 
خــورد. ولي من وارد خانة خدا شــدم و از میوه ها و 
نعمت هاي بهشتي خوردم و وقتي خواستم خارج شوم 
هاتفي به من گفت: فاطمه! او را علي نام بگذار، چرا 
که او بلندمرتبه اســت و خداوند علي اعلي مي گوید 
نام او را از نام خودم مشــتق ساختم و او را به آداب 
و اخالق خودم تربیت کردم و از علوم پیچیدة خود 
آگاهش نمودم، او کســي است که بت ها را در خانة 
من مي شــکند و بر بام خانه ام اذان مي گوید و مرا به 
مجد و بزرگواري یاد مي کند. خوشــا به حال کسي 
که او را دوســت بدارد و از او فرمــان برد و واي بر 
 کســي که او را دشــمن بدارد و فرمانش نبرد.« )۱(

شــایان ذکر است که این رویداد با اندکي تفاوت در 
منابع بسیاري ذکر شده است و از شگفتي هاي این 
واقعة مهم تاریخي این است که فاطمه نه از درب خانه 
بلکه با شکافته شدن دیوار آن وارد کعبه شد تا این 
رویداد عجیب دلیل و برهاني روشن تر بر معجزه باشد 
و آینــدگان نتوانند آن را پدیده اي تصادفي و اتفاقي 
قلمداد کنند و جالب این اســت که پس از گذشت 
قرن ها از آن رویداد مهم و تجدید ساختمان کعبه و 

تعمیر آن و پر کردن جاي شــکاف با نقره، هنوز هم 
اثر شکاف بر دیوار خانه، خود را نمایان مي سازد.)2(

والدت امام علي)ع( در کتب اهل سنت
۱- حافــظ ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل، معروف 
به حاکم نیشابوري، که همة بزرگان اهل سنت او را 
مورد اعتماد و اســتناد دانســته اند و خود از بزرگان 
ایشان اســت، در کتاب بسیار معروفش، »مستدرك 
صحیحین« مي گوید: روایات متواتر است که فاطمه 
بنت اســد، امیرمؤمنان علي بن ابي طالب- کّرم اهلل  

وجهه را در خانة کعبه به دنیا آورده است.)3(
2- شــاه ولي اهلل احمد بــن عبدالرحیم دهلوي، 
محدث متعصب اهل ســنت، در کتاب »ازالْهً الخفا« 
مي نویســد: »بي گمان روایات متواتر است در اینکه 
فاطمه بنت اسد، امیرالمومنین علي بن ابي طالب را در 
درون کعبه به دنیا آورد. بدون تردید او در روز جمعه 
سیزدهم رجب، سي سال بعد از عام الفیل، در خانة 
کعبه به دنیا آمده است و هرگز پیش از او یا بعد از او 

کسي در خانة کعبه زاده نشده است.«)۴(
3- شهاب الدین ابوالثنا، سید محمود آلوسي، صاحب 
تفسیر آلوسي، در شــرح بر قصیدْهً عینیْهً عبدالباقي 
افندي مي نویسد: والدت امیرمؤمنان، کرم اهلل وجهه، در 

درون کعبه، در سراسر دنیا مشهور است و در کتاب هاي 
هر دو فرقْهً شیعه و سني روایت شده است و هرگز در 

مورد غیر ایشان چنین فضیلتي ثابت نشده است.)۵(
۴- نورالدین علــي بن محمد بن صباغ مکي، از 
دانشمندان معروف اهل سنت، مشهور به ابن صباغ 
مالکي در کتاب »الفصول المهّمه« با سلسله سند از 
ابن مغازلي، از امام ســجاد)ع( مبني بر والدت امام 
علــي)ع( در درون خانه کعبه نقل کرده اســت که: 
پیش از او کسي در بیت اهلل الحرام متولد نشد و این 
برتري، ویژة اوست از سوي خداوند براي ابراز کرامت 

و شرافت و شکوهمندي او. )۶(
منابعــي از اهــل ســنت کــه به طــور صریح 
 به شــکافته شــدن دیوار کعبه اشــاره کــرده اند:

۱- محمد شــریف خان شیرواني در کتاب »چوتهي 
کتاب« به والدت امام علي)علیه السالم( در درون کعبه 
و شکافته شــدن دیوار کعبه و شنیده شدن صداي 

هاتف غیبي تصریح کرده است.)۷(
2- مولوي حافظ حکیم ظهیر احمد سهسواني در 
کتاب »ظهیر البشر« در احوال و فضائل ائمه مي نویسد: 
»چون خداوند اراده کرد که شرفي بر شرف هاي کعبه 
بیفزاید، دیوار کعبه را بشکافت و فاطمه بنت اسد را 
به درون کعبه فرا خواند و فاطمه فرزندش علي را در 

درون کعبه به دنیا آورد.«)۸(
3- عالمه حسن بن امان اهلل مولوي عظیم آبادي 
هندي، درکتــاب تجهیز الجیش جریان والدت امام 
علي)ع( را طبق روایت »بشائر المصطفي« از یزید بن 

قعنب نقل کرده است.«)9(
۴- دکتر محمد شــاه قادري، دانشمند و پزشک 
نامي ســرزمین الهور، در کتاب »مصباح المقربین« 
تصریــح مي کند کــه امیرمؤمنــان در درون کعبه 
متولد شــد و تصریح مي کند که مادر آن جناب در 

حــال طواف کعبه بود کــه او را درد زایمان گرفت، 
دیوار کعبه شــکافته شد و فاطمه بنت اسد به درون 
کعبه فرا خوانده شــد، ســپس تأکیــد مي کند که 
هرگز چنین شــرف و فضیلتي به جــز امیرمؤمنان 
 براي احدي نصیب و میســر نشــده اســت...)۱۰(
بنابراین با بررسي متون تاریخي به این نتیجه مي رسیم 
که جریان والدت امام علي)ع( و شکافته شدن دیوار 
کعبه در منابع متعددي از اهل سنت نقل شده است 

که براي نمونه به شماري از آنها اشاره کردیم.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علمیه قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها

۱. صابري یزدي، علیرضا، هزار حدیث در فضائل امام علي)ع(، 
ترجمه محمدرضا انصاري محالتي، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 
۱3۸۰ش، ص32ـ3۱؛ محمــد بن فّتال نیشــابوري، روضة 
الواعظین، قم، نشــر رضي، ۱3۸۶ق، ج۱، ص۷۶؛ ابي محمد 
الحســن بن محمد دیلمي، بیروت، مؤسسة اعلمي، ص2۱۱؛ 
علي بن عیسي اربلي، کشف الغمه ج۱، ص۵9؛ شیخ طوسي، 
 امالي، ۱3۱3، ص۸۰؛ شــیخ صدوق، علل الشــرایع، ص.۵۶
2. قزویني، سید محمد کاظم، امام علي)ع( از والدت تا شهادت، 

ترجمه علي کرمي، قم، دلیل ما، ۱3۷9ش، ص۴3-.۴۱
3. حافظ ابي عبداهلل محمد بن عبداهلل نیشابوري، مستدرك 
الصحیحیــن، حیدرآباد هندوســتان، ۱32۴، ج3، ص۴۸3؛ 
موسوي همداني، سید محمد باقر، علي)ع( در کتب اهل سنت، 

تهران، واژه آرا، ۱3۸۰ش، ص.۴۶
۴. شاه ولي اهلل دهلوي، ازالة الخفا، چاپ هند، ج2، ص.2۵۱

۵. شهاب الدین ابوالثنا، سید محمود آلوسي، سرح الفریده، در 
شرح قصیدْهً عینیهًْ عبدالباقي افندي، ص۱۵؛ اردوبادي، محمد 
علي، مولود کعبه، ترجمه عیسي سلیم پور اهري، قم، رسالت، 

۱3۷۸ش، ص.۸۱
۶. ابن صباغ مالکي، الفصول المهمه، ص۱۴؛ اردوبادي، محمد 
علي، مولود کعبه ترجمه عیسي سلیم پور اهري، قم، رسالت 

۱3۷۸، ص.۱32
۷. محمد شــریف خان شیرواني، چوتهي کتاب، به زبان اردو، 

۱93۵م، ص۱23؛ مولود کعبه، همان، ص.۱
۸. مولوي حافظ حکیم ظهیر احمد سهسواني، ظهیر البشر )به 

زبان اردو(، ص۱۸؛ مولود کعبه، همان، ص.2۱۸
9. عالمه حسن بن امان اهلل مولوي عظیم آبادي هندي. تجهیز 
 الجیــش، چاپ هند، ص۱۱۰؛ مولــود کعبه همان، ص.222
۱۰. قادري، محمدشاه، مصباح المقربین چاپ الهور، ص۱۶؛ 

مولود کعبه، همان، ص.22۸

صبر   ا ز   نگاه    علی )ع( 
 محمدمهدی رشادتی

مهم صبر شمرده شده است.
صبر، امر اکتسابی

صفت صبر ارتباطی با بدن قوی و نیرومند، جســم 
چاالك و هیکلی تنومند ندارد. بلکه یک حالت روحی 
و یک ویژگی درونــی و به تعبیر عالمه طباطبائی)ره( 
مصداقی از عزم و تصمیم حدی قلب اســت. )المیزان 

ج ۱۶ ص 32۶(
صبر و اســتقامت، بیش از همه به نوع تفکر آدمی 
و به نوعی جهان بینی انسان مربوط می شود. به عبارت 
دقیق تر عنصر صبر و بردباری نتیجه و محصول یک نوع 
معرفت اســت و بستگی کامل دارد که در کدام محیط 

تربیتی پرورش یافته باشد.
به نظر می رســد که صفت صبوری برخالف صفت 
شــجاعت که امری ذاتی و غیراکتســابی است، کامال 
اکتســابی و دست یافتنی است و با تربیت صحیح و در 
خانواده ای سالم و با ممارست می توان فرزندان را به زیور 

زیبای شکیبایی و صبوری آراست.
امیر  المؤمنیــن)ع( صبــر را نتیجــه یقیــن و از 
دســتاوردهای ایمان به شــمار مــی آورد: الصبر ثمره 
الیقیــن و الصبر ثمره االیمــان )غرر الحکم، ج ۱، ص 
۶۰۶( روشن اســت که ایمان و یقین بی جهت نیست 
بلکه منظور ایمان به غیب و کتاب های آسمانی و یقین 

به آخرت و قیامت است. )بقره ۱-۵(
معرفت، مراتبی دارد و باالترین مرتبه آن یقین است. 
هر اندازه کفه ایمان ســنگین تر باشد و هر اندازه درجه 
معرفت بیشتر باشد، مقاومت انسان در برابر نامالیمات و 
اجتناب او از گناهان و جدیت و سخت کوشی آدمی در راه 
بندگی و انجام وظایف الهی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
روزی حضــرت علــی)ع( از درب دکان قصابــی 
می گذشــت. قصــاب بــه آن حضرت عرض کــرد: یا 
امیرالمؤمنین، گوشت های بســیار خوبی آورده ام، اگر 
می خواهید ببرید. فرمود: االن پول ندارم که بخرم. عرض 

کرد: من صبر می کنم پولش را بعدا بدهید. فرمود: من به 
شکم خود می گویم صبر کند. اگر نمی توانستم به شکم 
خود بگویم از تو می خواستم که صبر کنی. ولی حاال که 
می توانم، به شکم خود می گویم صبر کند. )حکایت ها 

و هدایت ها، ص ۱۰۷(
نقل می کنند پس از فــوت فرزند روحانی آیت اهلل 
محمدرضا گلپایگانی، عده ای از علماء و بازاریان تهران 
برای عرض تسلیت حضور این مرجع بزرگ رسیدند و 
گفتند: زمانی که آیت اهلل میرزا عبدالعلی تهرانی فرزند 
جوانشــان مرد، فرموده بود: دعا کنید خدا مهرش را از 
دلم ببرد. حاال شما هم از خدا بخواهید مهر او را از دلتان 
خارج کند، آقای گلپایگانی فرمود: اما من می گویم دعا 
کنید خدا مهر او را در دلم بیشتر کند تا مصیبت مرگ 
او در دلم بیشتر و زیادتر اثر کند و صبر نمایم تا خداوند 
اجر و ثواب بیشتری نصیب من عطا فرماید. )هزار و یک 

حکایت اخالقی، ص 2۴2(
صدهزاران کیمیا حق آفرید

کیمیایی همچو صبر آدم ندید )دفتر ۱۸۵۴-3(
عاقبت جوینده یابنده بود

که فرج از صبر زاینده بود )دفتر ۵9۵-۶(
صبر جمله انبیاء با منکران

کردشان خاص حق و صاحب قران )دفتر ۱۴۱۰-۶(

عارف وارسته محمد اسماعیل دوالبی در روستای دوالب از توابع تهران 
زاده شــد. در جوانی به شغل کشاورزی  اشتغال داشت و در عین حال به 
صورت آزاد به علم  آموزی در جلســات علمای دینی معاصر مانند آیت اهلل 
سید محمد شریف شیرازی، آیت اهلل شاه آبادی، آیت اهلل تقی بافقی، شیخ 

غالمعلی قمی و شیخ محمدجواد انصاری پرداخت.
وی در محافل پیرامون خود نماینده درك متفاوت و فراگیری از دین با 
تکیه بر مفاهیم محبت و زیبایی بود و این بیان جدید باعث جذب جوانان 
و قشر تحصیل کرده در جلسات هفتگی وعظ او بود. مرحوم دوالبی پیش 
از وفات برای زندگی مومنانه ۱۵ دســتورالعمل را ذکر کرده است که در 

ادامه می خوانید:
1. هر وقت در زندگی ات گیری پیش آمد و راه بندان شــد، بدان که 
)به خاطر غفلت و گناهت( خدا کرده است؛ زود برو با او خلوت کن و بگو 
با من چه کار داشــتی که راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است، در واقع 

گرفته یار است.
2. زیارتــت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر 
بعــد و عبادت بعد حفــظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و 
آن را سالم به بعدی برسان. اگر این کار را بکنی، دائمی می شود؛ دائم در 

زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود.
3. اگر غالم خانه زادی پس از سال ها بر سر سفره صاحب خود نشستن 
و خوردن، روزی غصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به 
صاحبش است و با این غصه خوردن صاحبش را اذیت می کند. بعد از عمری 
روزی خدا را خوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه دار و نگران باشیم.

4. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها 

۱5 دستورالعمل حاج اسماعیل دوالبی برای سبک زندگی مؤمنانه
امام حسین )ع( (، دفع بال می کند و همه تب ها و طوفان ها و  7. تربت )
زلزله ها با یک سر سوزن از آن آرام می شود. مؤمن سرانجام تربت می شود. 
 اگر یک مؤمن در شــهری بخوابد، خداوند بال را از آن شــهر دور می کند.

)پس تالش کنید و درجه ایمانتان را باال ببرید(.
8. هــر وقت غصه دار شــدید، برای خودتان و بــرای همه مؤمنین و 
مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. 
غصه دار که می شوید، گویا بدنتان چین می خورد و استغفار که می کنید، 

این چین ها باز می شود.
9. تا می گویم شما آدم خوبی هستید، شما می گویید خوبی از خودتان 
است و خودتان خوبید. خدا هم همین طور است. تا به خدا می گویید خدایا 
تو غفاری، تو ستاری، تو رحمانی و… خدا می فرماید خودت غفاری، خودت 

ستاری، خودت رحمانی و…. کار محبت همین است.
10. با تکرار کردن کارهای خوب، عادت حاصل می شود. بعد عادت به 
عبادت منجر می شود. عبادت هم معرفت ایجاد می کند. بعد ملکات فاضله 

در فرد به وجود می آید و نهایتا به والیت منجر می شود.
11. خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است؛ ولی ما روزی سال های بعد 
را هم می خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیم.

12. لبت را کنترل کن. ولو به تو سخت می گذرد، گله و شکوه نکن و 
از خدا خوبی بگو. حتی بدون یقین از خدا تعریف کن و این کار را ادامه 
بده تا کم کم بر تو معلوم شود که به راستی خدا خوب خدایی است و آن 
وقت هم که به خیال خودت بدون یقین از خدا تعریف می کردی، فی الواقع 

راست می گفتی و خدا خوب خدایی بود.
13. از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا 

را بپوشانی و آن را به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر 
از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. هر 
وقت خواســتی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از پروردگارت تعریف کن. 
بیــا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر زیبایی و خوبی 
که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، همان طور که امیرالمؤمنین)ع(، در 
دعای دهه  اول ذیحجه می فرماید: به عدد همه چیزهای عالم ال اله اال اهلل.
14. دل های مؤمنین که به هم وصل می شود، آب ُکر است. وقتی به 
علی)ع(، متصل شد، به دریا وصل شده است... شخِص تنها، آب قلیل است 
و در تماس با نجاست نجس می شود ، ولی آب ُکر نه تنها نجس نمی شود، 

بلکه متنجس را هم پاك می کند.
15. هرچه غیر خداست را از دل بیرون کن. در، »اال«ی ال اله اال اهلل، 
تشــدید را محکم ادا کن تا اگر چیزی باقی مانده، از ریشــه  کنده شود و 

وجودت پاك شود. آنگاه »اهلل« را بگو همه دلت را تصرف کند.
از: ایکنا

مال گذشته و آینده است. حاال که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ 
تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

5. موت را که بپذیری، همه غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. وقتی 
با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود. آمادگی موت خوب 
اســت، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد 
بود. ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ. حضرت 
امیر)ع( فرمود: یک ســاعت دنیا را به همه آخرت نمی دهم. آمادگی باید 

داشت، نه عجله برای مردن.
6. اگر دقت کنید، فشار قبر و امثال آن در همین دنیا قابل مشاهده 

است؛ مثل بداخالق که خود و دیگران را در فشار می گذارد.


