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صفحه 6
 یک شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 

۲۸ ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۷

برترین صدقه؛ انفاق به خویشاوند بدخواه
قال رســول اهلل)ص( صله الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر. قال 
رسول اهلل)ص( لسراقه بن مالک بن جعشم اال ادلک علی افضل الصدقه؟ 
قال بلی بابی انت و امی یا رسول اهلل. فقال رسول اهلل: افضل الصدقه علی 

اختک او ابنتک و هی مردوده علیک لیس لها کاسب غیرک.
قال علی)ع( قیل لرسول اهلل یا رسول اهلل! ای الصدقه افضل؟ فقال 

رسول اهلل)ص( الصدقه علی ذی الرحم الکاشح.)1(
»پیامبــر اکرم)ص( می فرمایند: صله رحم عمر را زیــاد می کند و فقر را از 

بین می برد.«
»پیامبر اکرم)ص( به ســراقه فرمود: آیا بهترین صدقه را به تو معرفی کنم؟ 
عــرض کرد: بله یا رســول اهلل! فرمود: بهترین صدقه آن اســت که به خواهر و 
دخترت وقتی که تحت سرپرستی تو هستند و غیر از کمک تو راه درآمد دیگری 

ندارند، کمک کنی.«
»علی)ع( می فرمایند: از پیامبر)ص( سؤال شد که بهترین صدقه کدام است؟ 

پیامبر)ص( فرمود: صدقه به خویشاوندی که دشمن انسان است.«
مرحوم راوندی به سند خود نقل می کنند از نبی اکرم)ص(:

صله الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر
برای اینکه ارتباطات خانوادگی و فامیلی در میان مردم و در جامعه اسالمی 
برقرار باشــد، بر روی صله رحم در اسالم توصیه زیادی شده. لذا شما در جوامع 
اسالمی پیوندهای خویشاوندی را خیلی مستحکم تر می بینید تا آن مجتمعات و 
مدنیاتی که از اسالم خبری ندارند. چون بنای اسالم در زندگی اجتماعی بر ارتباط 
و مواصلت و تراحم و ارتباط خویشاوندانه بین همه مؤمنین است [تا آنجا] که همه 
مؤمنین را برادر هم می شمارد. طبعاً اجتماعاتی که در آنها یک پیوند طبیعی و 
نسبی وجود دارد، اینها اولی هستند به اینکه با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ لذا 
بر روی صله رحم خیلی تکیه شده است. حاال یا اینکه به حسب ارتباطات طبیعی 
این جور است، که می شود وجوهی هم فرض کرد که به طور طبیعی چنین چیزی 
نتیجه صله رحم باشد، یا اینکه نه، این همان ارتباطات ناشناخته بشر است- چون 
این دنیا، این مجموعه عالم مادی و زمین و آسمان خدا، مجموعه ای از انواع و اقسام 
رابطه ها و نسبت ها و اتصالها و ارتباط ها است- که علم بشر تاکنون یک میلیونیم 
یا کمتر از آن را هم کشف نکرده؛ خیلی ارتباطات وجود دارد که ما از آنها خبری 
نداریم؛ ممکن است از آن قبیل ارتباطاتی باشد که اینها هم البته طبیعی است، 

منتها [هنوز] کشف نشده به وسیله بشراست. این یک روایت.
حدیث دیگر

قال رسول اهلل)ص( لسراقه بن مالک بن جعشم: اال ادلک علی افضل الصدقه؟ 
قال: بلی بابی انت و امی یا رسول اهلل!

فقال رســول اهلل: افضل الصدقه علی اختــک او ابنتک و هی مردوده علیک 
لیس لها کاسب غیرک

روایت بعد هم باز از پیغمبر است در باب همین صله رحم، [پیغمبر فرمود:] 
بهترین صدقه را به تو معرفی کنم؟ عرض کرد: بله.

[فرمود:] خواهر تو و دختر تو وقتی که ممر درآمدی ندارند و تحت سرپرستی 
تو هستند- که اینها افراد ضعیفی هستند در محیط فامیلی- بهترین صدقه، کمک 
به اینها است. به نزدیکان خودتان صدقه بدهید و به آنها کمک کنید و رسیدگی 

کنید؛ این بهترین انواع صدقه است.
حدیث دیگر

قیل لرسول اهلل: یا رسول اهلل! ای الصدقه افضل؟ فقال رسول اهلل)ص( الصدقه 
علی ذی الرحم الکاشح

یک روایت دیگر هم از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده است که [پیامبر فرمود:] 
بهترین صدقه ها صدقه بر ذی رحمی )خویشــاوندان( است که دشمن و بدخواه 
انسان است؛ »کاشح« یعنی این. شما دو کار می کنید با [دادن این] صدقه: هم از 
پول خودتان صرف نظر می کنید که آن را در راه خدا می دهید، هم از آن احساسات 
شخصی و نفسانی خودتان صرف نظر می کنید که به آن ذی رحمی که دشمن شما 
اســت کمک کنید و خود این صدقه دادن هم موجب جلب محبت او می شود و 

ارتباطات فامیلی و پیوندهای خانوادگی را مستحکم تر می کند.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 83/9/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نوادر راوندی ص 82 به نقل از کتاب نسیم سحر.

برای مردم فلسطین شعر بگو 
یک  بار یاسرعرفات به ایران آمده بود و من به همین مناسبت شعری نیمایی 
سرودم. آقا که به روزنامه آمده بودند، خطاب به من گفتند که شعری گفته اید؟ من 
همین شعر را خواندم. یکی دو جا را  اشکال وزنی گرفتند که قبول نمی کردم. البته 
بعدها که عروضم بهتر شد، فهمیدم  اشتباه می کردم. در عین حال درباره  محتوای 
شعر گفتند: خود ایشان لیاقت شعر گفتن ندارد. می دانیم که ایشان نسبت به مردم 
فلسطین آدم خائنی است و اگر می بینید که او را تحویل می گیریم یا پیش امام 
می بریم، این به خاطر مردم فلسطین است و االّ این بشر نه از حیث اخالقی لیاقت 
دارد و نه از حیث سیاســی. این آدِم خوِد آنهاست و قابل اعتماد نیست و لیاقت 
شعر گفتن ندارد. شما اگر قرار شد شعری بگویید، برای مردم فلسطین بگویید.

* آقای یوسفعلی میرشــکاک، شاعر، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 

عجب؛ بزرگتر از گناه
قال النبی)ص(: »لولم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من 

ذلک العجب«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: اگر گناه نکنید، بزرگتر از گناه بر شما 

می ترسم: و آن عجب )خودپسندی( است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 69، ص 329

روش تسلط شیطان
پیامبر گرامی اسالم)ص( درباره عجب می فرماید: روزی حضرت 
موسی)ع( نشسته بود. ابلیس در حالی که لباس رنگارنگ به تن داشت 
به حضرت رسید... موســی)ع( پرسید: این لباس رنگارنگ چیست؟ 
ابلیس پاســخ داد: دل های بنی آدم را با آن می ربایم. موسی)ع( گفت: 
مرا از گناهی آگاه ســاز که چون انســان آن را مرتکب می شود، تو بر 
او چیره می شــوی. ابلیس گفت: هرگاه کسی از خویشتن در شگفت 
شود و عملش را بزرگ برشمارد و گناهش در نظرش کوچک آید. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 72، ص 312

عجب
 و راهکارهای عالج آن )۲(

پرسش!
عجب به عنوان یک صفت رذیله به چه معناســت و 
چگونه می توان این صفت را از خود دور نمود و راهکارهای 

عالج آن کدام است؟
پاسخ :

در بخش نخست پاسخ به این سوال به تعریف عجب و اقسام 
عجب و راهکارهای عالج آن در مصادیق مختلف پرداختیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
5- عجب به اصل و نسب قدرتمند 

مثل خاندان ســالطین و ظلمه و یاران ایشان- نه خاندان 
علم وتقوی- عالج این قسم عجب این است که به رسوایی ها و 
زشت کاری های آنان بیندیشد و ببیند که چگونه مغضوب درگاه 
الهی شده، و مستحق آتش گردیده اند و چه بد جایگاهی دارند.

6- عجب به زیادی نفرات
انسان گاهی به خاطر این که دارای افراد و اطرافیان زیادی 
چون خدمه، فرزند، نزدیکان، قوم، قبیله، دوستان و یاران است 
خود را از دیگران برتر دانســته دچار عجب می شود، همان طور 
که کافران می گفتند: »نحن اکثر امواال و اوالدا«؛ گفتند: ما دارای 

اموال و فرزندان بیشتری هستیم )سوره سباء، 35(
عالج این قسم، این است که در ضعف خود و آنها بیندیشد 
و بداند که همه آنها بندگان ضعیف و عاجزی هستند که نفع و 
ضرر، موت و حیات و نشر و حشر خود را در اختیار ندارند. »و 
کم من فئه قلیله غلبت فیه کثیره باذن اهلل«؛ چه بسا گروه های 
کوچکی که با اذن خدا بر طوائف بزرگ غالب شــده اند. )سوره 
بقره، 249( از این آیه شریفه استفاده می شود که نمی توان کثرت 
و قلت افراد را مالک برتری قرار داد که بســیار اتفاق می افتد 
گروهی کوچک از همه جهت برتر از گروه های بزرگ باشند. و 
بیندیشد که چگونه می  توان به  خاطر آنها عجب ورزید در حالی 
که پس از مرگ با خواری و ذلت دفن می شــود و هیچ یک از 
آنها به حال او ســودی ندارند. و همگی آنها در روز قیامت از او 
می گریزیند که خدای تعالی درباره آن می فرماید: »یوم یفر المرء 
من اخیه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امری منهم یومئذ شــان 
یغنیه«؛ روزی که انســان از برادرش می گریزد و از مادر و پدر 
و همسر و فرزندان خویش نیز می گریزد زیرا هر کس به اندازه 

کافی گرفتاری دارد. )سوره عبس- 34-37(
7- عجب به مال

همان طور که قرآن کریم از گروهی نقل می کند که گفتند: 
»انا اکثر منک ماال واعز نفرا«؛ در حالی که با دوستش صحبت 
می کرد گفت دارائی من از تو بیشتر و از حیث تعداد افراد از تو 

عزیزتر و محترم تر. )سوره کهف- 34(
عالج این قســم به این است که در آفات و آشوب  های مال 
بیندیشد و بداند که مال اصالتی ندارد با یک دست کسب می شود 

و  از دست دیگر خارج می شود.
ثــروت و خانــواده چیزی جز امانت نیســت و ناچار روزی  
می رسد که باید امانت ها برگردند و بداند اگر کثرت مال دلیل 
برتری کسی بود در بین کفار و یهود کسانی هستند که از ثروت 

بیشتری برخوردارند پس باید آنها از او بهتر باشند.
8- عجب از نظریه اشتباه

قرآن کریم می فرماید: »افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا«؛  
آیا کســی که عمل زشــتش در نظر او زینت داده شده و آن را 
نیکو می بیند )سوره فاطر-8( و می فرماید: » و هم یحسبون انهم 
یحسنون صنعا«؛ و آنها گمان می کنند که نیکوکاری می کنند. 

)سوره کهف-104(
عالج این قســم این است که همیشه نظریات خود را متهم 
کند و هیچ گاه فریب نظریه خویش را نخورد مگر در صورتی که 
یک دلیل قطعی از قرآن یا ســنت پیامبر بر صحت آن گواهی 
دهد. به اضافه اینکه رای خود را بر علماء و عرفاء و اشــخاص 

ماهر صالح عرضه کند تا از صحت آن مطمئن شود.

لزوم عبرت آموزی از 
حبط عمل ابلیس

)بدان ای ســالک راه خــدا!( امام علــی)ع( در خطبه »قاصعه« 
می فرماید: عبــرت گیرید از آنچه پروردگار به ابلیس کرد، زیرا عمل 
دراز و کوشــش بســیار او را باطل کرد، در صورتی که وی شش هزار 
ســال خدا را بندگی نمود، و معلوم نیســت از سال های دنیا بوده یا 

سال های آخرت. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البالغه - خطبه 234

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

خداوند در آیاتی چند از جمله در آیه ۲۰ مزمل استغفار در هنگام تهجد شبانه را مورد تاکید قرار می دهد. 
این عمل در تمام شــبانه روز مستحب و در شب مستحب موکد است. البته در آیات قرآن توضیح داده 
شده که این عمل استغفار اگر در سحرگاهان انجام شود خیلی بهتر است؛ یعنی بهتر آن است که پیش 

از طلوع فجر و اذان صبح استغفار باشد که در آن ساعات خیلی تاثیرگذار است. 

اینکه گفته شــده یکی از اعمال عبادی در تهجد شبانه، تفکر 
اســت، مراد هرگونه تفکری نیست؛ چرا که خداوند تفکری را 
عبادی می داند که به شــناخت ربوبیت و ایمان و عزم قوی به 

پروردگاری او در قالب تفویض و توکل بینجامد.

نوشــتار حاضر پیرامون تبیین اسالم ناب در حوادث کربال و سیره امام 
حســین)ع( به رشته تحریر درآمده است و شاخص های انحرافی و تحریف 
شده ســایر رویکردهای اسالمی را بیان می کند که طی چند شماره تقدیم 

خوانندگان محترم می گردد.
***

فلسفه زنده نگاه داشتن عاشورا
ماه محرم، یادآور حادثه بزرگ و حماســه راســتین عاشوراست. حادثه ای که از 
همان آغاز تا همین امروز از سوی خلفای جور و سالطین ستم پیشه اموی و عباسی و 
دشمنان راستی و عدالت و شیاطین انسان نما، خیلی تالش صورت گرفته است تا یاد 
و خاطره آن از اذهان و حافظه تاریخی ملت ها به ویژه مسلمانان و باالخص شیعیان 
پاک شود. روزگاری مثال این متوکل عباسی خلیفه نابکار عباسی بود که فرمان خراب 
کردن و آب بســتن به مرقد امام حســین)ع( را صادر می کرد و دست و پای شیعیان 
و دوســتداران آن امام بزرگ را قطع می کرد و امروز نیز اندیشــمندان و متفکران در 
استخدام تشکیالت نظام سلطه هستند که در این باره تحقیق و مطالعه می کنند و به 
این نتیجه رسیده اند که تا فرهنگ عاشورا و شهادت و یاد امام حسین بن علی)ع( در 
میان مسلمانان و شیعیان زنده است این کشورها و ملت ها را نمی توانند به بند بکشند 
و به اربابان خود پیشــنهاد می دهند که اگر عاشــورا را نمی توان از این مردم گرفت و 
امام حســین)ع( را نمی توان از خاطره ها زدود باید آن را به گونه ای مسخ و دگرگون 
کرد که کارایی و قدرت ظلم ستیزی و نجات بخشی و عدالت گستری را از آن سلب کرد.

در این باره خوب اســت نگاهی به نظرات و نتایج مطالعات مایکل برانت معاون 
اسبق سازمان سیا)CIA( بیاندازیم، به ویژه آنجا که می گوید: »در میان شیعه مراسم 
عزاداری مرسوم است. آنها به یاد واقعه کربال جمع می شوند و یک نفر سخنرانی و واقعه 
کربال را بیان می کند و مستمعین هم گوش می کنند. بعد از آن طبقه جوان، سینه زنی 
و عزاداری می کنند. این سخنران و این مستمعین برای ما اهمیت زیادی دارند، زیرا 
از همین عزاداری و مجالس است که در میان شیعه جوش و خروش، آزادیخواهی و 

جنگ با باطل به خاطر حق، به وجود می آید...«
و بعد راه حل های از کار انداختن و مســخ این مراســم و عزاداری هایی که روح 
آزادیخواهی و حق طلبی را در میان شــیعیان زنده می کند، مطرح می کند که مفصل 
است و باید به اصل نوشته و اظهارات او مراجعه کرد. برای نمونه به این جمله توجه 
کنید: »ما به خاطر همین، ده ها میلیون دالر از بودجه ویژه را برای در دست گرفتن 
سخنرانان و مستمعین اختصاص داده ایم و... ابتدا دنبال افرادی که پول پرست و دارای 

عبادالرحمان در قرآن
یکــی از اصطالحات قرآنی بــرای مومنان، اصطالح 
عبادالرحمان است. خداوند درباره ویژگی های عبادالرحمن 

در دو سوره فرقان و زخرف سخن گفته است.
به نظر می رســد که از نظر قــرآن »عبادالرحمن« 
همانند ابرار و مقربان از بندگان خاص الهی هســتند. از 
آیات 63 و 74 ســوره فرقان بر می آید که عبادالرحمن 
در زندگی دنیوی خواهان دستیابی به مقامات معنوی و 
قرار گرفتن در مقام امام متقین هستند؛ یعنی می خواهند 
به جایی برسند که خودشان به عنوان پیشوایان متقین 
مطرح شوند. از این رو دعای آنان متوجه این مقام عالی 
و بلند است. همان طوری که خداوند حضرت آدم)ع( را 
به عنوان خلیفه »جعل« کرده و فرموده اســت: َوإِْذ َقاَل 
َربَُّک لِلَْماَلئَِکِه إِنِّی َجاِعٌل فِی األَْرِض َخلِیَفهًًْ )بقره، آیه 30( 
عبادالرحمن نیز از خداوند می خواهند چنین »جعلی« 
را برای آنان به عنوان امام المتقین داشته باشد: واجَعلنا 

لِلُمَتّقیَن اِماما)فرقان، آیات 63 و 74(
خداوند برای عبادالرحمن خصوصیاتی را ذکر کرده 
است که شامل استقبال مالئکه و بهشتیان از عبادالّرحمان 
با تحّیت و سالم در بهشت)فرقان، آیات 63 و 75(، انفاق 
عبادالّرحمان به دور از افراط و تفریط)فرقان، آیات 63 و 
76(، اهل دعا و نیایش)فرقان، آیات 63 و 74(، درخواست 
امامــت متقین )فرقان، آیه 74(، درخواســت رهایی از 
دوزخ)فرقان، آیه 65(، ســخنان خالی از لغو)فرقان، آیه 
63(، برخــورد کریمانه با جاهالن)همان(، وقار و آرامش 

فرهنگ عاشــورا و شهادت و یاد امام حسین بن علی)ع( در میان مسلمانان و شیعیان زنده است این 
کشــورها و ملت ها را نمی توانند به بند بکشند و به اربابان خود پیشــنهاد می دهند که اگر عاشورا را 
نمی توان از این مردم گرفت و امام حسین)ع( را نمی توان از خاطره ها زدود باید آن را به گونه ای مسخ 

و دگرگون کرد که کارایی و قدرت ظلم ستیزی و نجات بخشی و عدالت گستری را از آن سلب کرد.

اسالم امام حسین)ع(، اسالم »قرآن« و »عترت« است و 
افشاکننده  چهره اسالم های انحرافی و دروغین آمریکایی 

و اسرائیلی چون داعش و القاعده و طالبان و...

عاشورا؛ تجلی اسالم ناب)۱( سیدمحمدسعید مدنیپاسخ به سوال کدام اسالم؟

عقاید سست و در عین حال دارای شهرت و قدرت تاثیر و نفوذ باشند، می رویم تا به 
واسطه آنها در عزاداری ها، نفوذ پیدا کنیم...« و باز »... عزاداری ها باید به گونه ای معرفی 
و مطرح شود که عموم جامعه احساس کنند، تشیع گروهی جاهل و توهم پرست است 
که در محرم برای مردم عادی مزاحمت به وجود می آورند و...«)طرح تفرقه و منزوی 

کردن دین، مایکل برانت، پایگاه اطالع رسانی حوزه، شهریور 87(
در برابر این جریانات مخالف عاشورا و زنده نگاه داشتن آن، به همان میزان، بلکه 
بیشتر از سوی مردان حق، آیات خدا و مصلحان راستین و خیرخواهان انسان و انسانیت 
و سرآمد همه آنها ائمه اطهار)ع(، بر حفظ و زنده نگاه داشتن یاد و نام امام حسین)ع( 
و حماسه جاوید او در کربال و باالخره فلسفه و چیستی و ماهیت نهضت عاشورا تاکید 
شده است، آن چنان که »هر روز عاشورا و هر زمین کربال« باشد. در این باره توصیه ها 
و تاکیدهای فراوانی از معصوم، از شــخص رسول خدا)ص( تا ائمه بزرگوار، مثل امام 

و سفارش برای حفظ یاد عاشورا و حراست از نام و سیره امام حسین)ع( و زنده نگاه  
داشتن عاشــورا - حادثه ای که نزدیک 1400 سال پیش اتفاق افتاده- از کجا ناشی 
می شــود؟ به قول استاد شهید مطهری)ره(: »... فلسفه این دستور از طرف پیشوایان 
دین که موضوع قیام امام حســین برای همیشــه باقی بماند و زنده بماند و فراموش 
نشود چیست؟ فلسفه اینکه سنت عاشورا زنده بماند چیست؟« )ده گفتار، ص 211(

به این سؤال می شود پاسخ های متفاوتی داد، از جمله:
1- آیا عاشورا باید زنده بماند چون این حادثه ای است که از حیث معرفتی، تاریخی 

و اعتقادی مهم است و بدین لحاظ موضوعیت دارد؟
2- و یا اینکه چون ما باید به خاطر توصیه ائمه)ع( و احترام به آنها و شخص امام 
حســین)ع(، در زنده نگاه داشتن یاد و خاطره حادثه عاشورا ساعی و کوشا باشیم؟ با 
توجه به اینکه می دانیم »مطابق عقیده ما که شــیعه هســتیم هیچ دستوری از دین 

خالی از حکمت و فلسفه نیست.« )استاد شهید مطهری- همان(
3- و باالخره اینکه زنده نگاه داشتن عاشورا و فلسفه و ماهیت قیام امام حسین)ع( 
از آن رو اســت که در واقع به معنای زنده نگاه داشتن اسالم حقیقی و افشای چهره 
اسالم های انحرافی و کذب و دروغین است؟ زنده نگاه داشتن عاشورا، پاسخ به سؤال 

همیشه مطرح »کدام اسالم«؟! است.
به گمان ما هر ســه پاسخ باال می تواند دالیل توصیه و اهمیت زنده نگاه داشتن 
عاشــورا باشد. اما از میان آنها پاسخ اخیری مهم تر است و دلیل اصلی می تواند باشد. 
این را از آن جهت می گوییم که اصوال علت قیام امام حسین هم، دراندن چهره فریب 
و افشای اسالم دروغین و نمایندگان و مروجان و مفسران نیرنگ باز و فاسد آن احیاء و 
معرفی و به یادگار گذاشتن اسالم ناب برای مردم روزگار در همیشه تاریخ بود تا اینکه 
کسی گمراه نشود و عذری برای گمراهی خود نداشته باشد. این است که می بینیم امام 

حسین)ع( )در دوران معاویه( می فرماید: »فانی اخاف ان یندرس هذا الحق و یذهب« 
)یعنی: من بیم آن دارم که در اثر اعمال معاویه اسالم فرسوده گشته و به طور کامل 
ریشه کن شود.« )االحتجاج، ج 2، ص 291( و در زمان یزید فریاد برمی آورد: »االترون 
ان الحق الیعمل به و ان الباطل الیتنهاهی عنه، یرغب المومن فی لقاءاهلل محقا« آیا 
نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل اجتناب نمی شود تا هر مومنی به لقای 
خدا راغب گردد. )بحاراالنوار، ج 75، ص 116( و یا: »علی االسالم السالم، اذ قد بلیت 
االقه براغ مثل یزید« سالم خداحافظی اسالم وقتی مطرح است که مسئول اداره امور 

امت اسالمی، زمامداری مانند یزید باشد. )همان، ج 44، ص 326(
امام حسین)ع( قیام کرد تا به عنوان یک امام، »وارث پیامبر«، اجازه ندهد دین خدا 
را از مسیر اصلی منحرف کنند و آن را بد معرفی کنند و مردم را به نام اسالم فریب 
دهند و تحمیق کنند  در حق آنها ستم و تبعیض و نابرابری روا دارند و تسمه از گرده 
آنها بکشند، حسین)ع( قیام کرد تا اسالم حقیقت، اسالمی که محمد)ص(، رسول آن و 
علی)ع( وصی و امام آن بود، به جامعه و تاریخ معرفی و برای همیشه به یادگار گذاشته 
شود و چهره اسالم های قالبی و کذب و نمایندگان فاسق و کاذب آنها را »افشا« کند.

اسالم امام حسین، اسالم »قرآن« و »عترت« است و افشاکننده  چهره اسالم های 
انحرافی و دروغین آمریکایی و اسرائیلی چون داعش و القاعده و طالبان و...

همین است فلسفه اصلی زنده نگاه داشتن قیام عاشورا. حفظ عاشورا و حماسه کربال، 
یعنی زنده  نگاه داشتن و تداوم اسالم راستین و انتقال آن به عصرهای آینده و نسل های در راه.

استاد شهید مطهری در این باره می نویسد: »... چرا ائمه دین این همه تاکید کردند 
که مجلس عزا به پا دارید؟ ... چون امام حســین کشته نشد، برای منفعت شخصی. امام 
حسین کشته نشد برای اینکه خودش را فدای گناهان امت کرده باشد، امام حسین در 
راه حق کشــته شد، در راه مبارزه با باطل کشته شد، ائمه دین خواستند مکتب حسین 
در دنیا باقی بماند، شهادت حسین به صورت یک مکتب، مکتب مبارزه حق با باطل برای 
همیشه باقی بماند، و اال چه فایده به حال امام حسین، که ما گریه بکنیم یا نکنیم، و چه 
فایده به حال خود ما دارد که صرفا بنشینیم یک گریه ای بکنیم و پاشیم و برویم، ائمه دین 
خواستند قیام امام حسین به صورت یک مکتب و به صورت یک مشعل فروزان همیشه 
باقی بماند. این یک چراغی است از حق، از حقیقت دوستی، از حقیقت خواهی، این یک 
فدایی است از حق طلبی، از حریت، از آزادی. این مکتب حریت و این مکتب آزادی و این 
مکتب مبارزه با ظلم را خواســتند برای همیشه باقی بماند، در زمان خود ائمه اطهار که 
این دستور صادر شد، سبب شد که جریانی زنده و فعال و انقالبی به وجود آید، نام امام 

حسین شعار انقالب علیه ظلم گشت...« )ده گفتار، ص 215(

خداوند بندگان خود را در قرآن به دو دســته اصلی مومن و کافر دسته بندی کرده و سپس کافران را در سه دسته کافر مطلق، مشرک 
و منافق معرفی نموده اســت. همچنین مومنان را به دو دسته اصلی اصحاب یمین و مقربان دسته بندی می کند. البته در زیر مجموعه های 
هر یک از این دو دسته مومنان، مجموعه هایی را نام می برد که شامل ابرار، عبادالرحمن، سابقون، متقین و مانند آنهاست. نویسنده در این 

مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی به یکی از اعمال عبادالرحمن یعنی چگونگی شب زنده داری آنان پرداخته است. 

عبادالرحمن
وبیتوتهشبانه

 ارسالن حسینی

در راه رفتن)همان(، اهتمام و توّجه به آیات الهی)فرقان، 
آیه 73(، باور به یکتایی )فرقان، آیه 68(، ربوبیت )فرقان، 
آیات 65 و 73 و 74(، برخورد مودبانه )فرقان، آیه 72(، 
اعتدال و میانه روی در همه کارها به ویژه انفاق)فرقان، آیه 
67(، بصیرت به ویژه در هنگام شنیدن آیات الهی)فرقان، 
آیه 73(، پرهیز از اســراف در هزینه و خرج )فرقان، آیه 
67(، پرهیز از زنا و روابط ناسالم جنسی)فرقان، آیه 68(، 
پرهیز از سخت گیری در انفاق و معیشت )فرقان، آیه 67(، 
پرهیز از شــرک)فرقان، آیه 68(، پرهیز از قتل)همان(، 
پرهیز از گناه)فرقان، آیه 72(، پرهیز از دروغ)فرقان، آیه 
72(، پرهیز از شــهادت دروغ )همان(، اهل تقوا)فرقان، 
آیه 74(، اهل تواضع)فرقان، آیه 63(، اهل تهجد و شب 

زنده داری)فرقان، آیه 64(، اهل صبر)فرقان، آیه 75(، اهل 
خوف از دوزخ)فرقان، آیه 65(، اهل عبرت گیری)فرقان، 
آیه 73(، اهل کرامت)فرقان، آیه 72( و مانند آن می شود.
اینها تنها برخی از ویژگی هایی است که قرآن برای 
عبادالرحمن بیان داشــته است؛ ولی با نگاهی به همین 
خصوصیات می توان جایگاه آنان را در نزد خداوند و بویژه 
خصوصیات اخالقی و رفتاری خوب آنان را شناخت. اینان 
نه تنها اهل احسان هستند بلکه فراتر از احسان به مکارم 
اخالقــی رو آورده و در مکارم اخالقی نیز به تمامیت آن 
رسیده اند و در حقیقت خروجی پیام و تربیت پیامبر)ص( 

و قرآن همین عبادالرحمن هستند.
بیتوته های شبانه عبادالرحمن

خداوند عبادالرحمن را با بیتوته های شبانه اش معرفی 
می کند. آنان که شــیران روز و پارسایان شب هستند. 

ترس از خدا و تقوای در قالب حق تقاته )آل عمران، آیه 
102( آنان موجب شده تا در روز مکارم اخالقی خود را 
به تمامیت نشــان دهند و انســان های پارسا و برجسته 

روزگاران باشند.
خداوند در آیه 64 ســوره فرقان به خصوصیت شب 
زنده داری و تهجد عبادالرحمن توجه می دهد و می فرماید: 
ًدا َوقَِیاًما؛ و آنانند که در حال  َوالَِّذیَن یَِبیُتوَن لَِربِِّهْم ُســَجّ

سجده یا ایستاده، شب را به روز می آورند.
در حقیقت شــب زنده داری ایشان در یک چارچوب 
الهی انجام می گیرد و این گونه نیست که به بزم و جشن 
و لغو و لهو پرداخته شود؛ چنانکه امروز بیشتر مردم شب 
زنده دار هستند ولی هیچ اثری و بویی از شب زنده داری 

حقیقی و آسمانی نبرده اند.
خداونــد در این آیه و نیز آیــات دیگر بیان می کند 
که شــب زنده داری حقیقی این گونه اســت که به نماز 
پرداخته شود. البته خداوند افزون بر قیام)نماز( بر سجده 
بخصوص تاکید می کند؛ زیرا سجده در نماز، کامل ترین 
و زیباترین حرکتی است که عبودیت و خضوع و خشوع 

را نشان می دهد.
شــب زنده داری می بایست برای ذکر اهلل باشد که در 
نماز و ســجده به نمایش گذاشته می شود. البته انسان 
مومن می بایست در همه حال ذاکر خداوند باشد، ولی در 
شب که همه در خواب هستند و آرامش و سکون همه جا 
را فراگرفته و از حرکات و سر و صداهای لغو تهی شده، 

ذکر اهلل تاثیر بیشتر دارد.

ذکر الهی در قالب تسبیحات اربعه و مانند آن باید به 
عنوان یک همراهی همیشــگی آدمی باشد و در هر حال 
حتــی پس از نماز و در خواب نیز ادامه یابد، چه رســد 
در بیداری و در روز. خداوند در آیه 103 ســوره نســاء 
اَلَه َفاْذُکُرواْ اهلل قَِیاًما َوُقُعوًدا  می فرماید: َفإَِذا َقَضْیُتــُم الَصّ
اَلَه  اَلَه إَِنّ الَصّ َوَعلَی ُجُنوبُِکْم َفــإَِذا اْطَمْأنَنُتْم َفَأقِیُمواْ الَصّ
ْوُقوتًا؛ و چون نماز را به جای  َکانَْت َعلَی الُْمْؤِمِنیَن ِکَتابًا َمّ
آوردید، خدا را در همه حال  ایستاده و نشسته و بر پهلو 
آرمیده، یاد کنید. پس چون آسوده خاطر شدید، نماز را 
بــه طور کامل  به پا دارید، زیرا نماز بر مؤمنان، در اوقات 

معّین مقّرر شده است.
خداوند به پیامبران و مومنان خاص فرمان می دهد 
که تا می توانند بخش اعظم شب را به شب زنده داری و 
تهجد بگذرانند: إَِنّ َربََّک یَْعلَُم أَنََّک تَُقوُم أَْدنَی ِمن ثُُلَثِی 

َن الَِّذیَن َمَعَک؛ در حقیقت،  اللَّْیِل َونِْصَفُه َوثُُلَثُه َوَطائَِفٌه ِمّ
پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند، 
نزدیک به دو سّوم از شب یا نصف آن یا یک سّوم آن را 

به نماز برمی خیزید.)مزمل، آیه 20(
بایسته های تهجد شبانه

در همین آیه و آیات دیگر توضیح داده شــده که در 
تهجد شبانه چه کارهایی را انجام دهند. این کار عبارتند از:

1- نماز خواندن: خداوند در آیه 191 ســوره آل 
عمران و آیه 20 ســوره مزمل از قیام شبانه سخن گفته 
که این قیام در روایات تفسیری به نماز تفسیر شده است. 
همچنین از آیات 45 و 153سوره بقره این معنا استنباط 
می شود که انسان در هر کاری می تواند از نماز به عنوان 
بهترین مــددکار برای برآوردن حاجات خود اســتفاده 
کند. به هر حال، خواندن نماز در هنگام تهجد شبانه از 

مهم ترین کارهای عبادی است که در آیات قرآنی بر آن 
تاکید شده است.

2- استغفار کردن: خداوند در آیاتی چند از جمله 
در آیه 20 مزمل استغفار در هنگام تهجد شبانه را مورد 
تاکید قرار می دهد. این عمل در تمام شبانه روز مستحب و 
در شب مستحب موکد است. البته در آیات قرآن توضیح 
داده شده که این عمل استغفار اگر در سحرگاهان انجام 
شــود خیلی بهتر است؛ یعنی بهتر آن است که پیش از 
طلوع فجر و اذان صبح اســتغفار باشد که در آن ساعات 
خیلی تاثیرگذار اســت. خداوند در بــاره مومنان در آیه 
17 سوره آل عمران می فرماید: َوالُْمْسَتْغِفِریَن بِاألَْسَحارِ؛ 
اســتغفارکنندگان در ســحرگاهان. و در جایــی دیگر 
می فرماید: َوبِاألْْسَحارِ ُهْم یَْسَتْغِفُروَن؛ و سحرگاهان آمرزش 
می خواستند.)ذاریات، آیه 18( براساس برداشت مفهومی 
از آیه 80 سوره توبه به دست می آید که دست کم انسان 

هفتاد بار استغفار کند.

3- خواندن قرآن: از آیه 20 سوره مزمل استنباط 
می شــود که یکی از اعمال عبادی مهم در تهجد شبانه 
خواندن قرآن است. البته از آیه 78 سوره اسراء به دست 
می آید که بهترین زمان قرائت قرآن هنگام فجر اســت 
که قرائت قرآن در زمان مشــهود است؛ یعنی فرشتگان 
شــب و فرشتگان روز آن را مشاهده کرده و دوباره ثبت 
می کنند. البته انسان در طول شبانه روز هر آن اندازه که 
قرآن بخواند بهره مند از آن خواهد شد.)مزمل، آیه 20(

4- تفکر: از دیگر اعمال عبادی که در آیات قرآنی 
برای تهجد شبانه مطرح شــده، تفکر است. خداوند در 
آیه 191 سوره آل عمران می فرماید: الَِّذیَن یَْذُکُروَن اهلل 
َماَواِت  ُروَن فِی َخلِْق الَسّ قَِیاًما َوُقُعوًدا َوَعلََی ُجُنوبِِهْم َویََتَفَکّ
ارِ؛  َواألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطالً ُسْبَحانََک َفِقَنا َعَذاَب الَنّ
همانان که خدا را در همه احوال  ایستاده و نشسته و به 

پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین 
می اندیشــند که: پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای، 

منزهی تو! پس ما را از عذاِب آتش دوزخ در امان بدار.
5- دعا: از دیگر اعمال عبادی در تهجد شبانه، نیایش 
به درگاه خداوند منان است. از همین آیه 191 سوره آل 

عمران این مطلب قابل استنباط است.
6- ذکر اهلل: ذکر زبانی و قلبی از دیگر عبادات در 
تهجد شبانه است که در همین آیه مذکور بیان شده است. 
البته چنانکه گذشت ذکر در هر حال بهترین عمل است. 
ذکر خداوند به معنای ذکر اسمای حسنای خداوند و خود 
را در محضر خدا دانستند، بارها در آیات قرآنی مورد تاکید 
قرار گرفته و آن را عامل اطمینان قلب و افزایش برکت و 
روزی و بسیاری از امور دیگر دانسته است.)رعد، آیه 28(
7- سجده: خداوند در آیه 64 سوره فرقان بر سجده 

بــه عنوان یک عمل عبادی خاص تاکید می کند و آن را 
از مهم ترین عمل عبادی در تهجد شبانه می شمارد. در 
روایات است که پیشوایان معصوم در تهجد شبانه خویش 
چنان بر پا می ایستادند که پای آنان آسیب می دید و یا 
دارای سجده های طوالنی بودند. امام چهارم حضرت علی 
بن حسین)ع( به امام زین العابدین و به ویژه سجاد معروف 

است؛ زیرا سجده های طوالنی داشت.
تفکر معادل هفتاد سال عبادت

اینکه گفته شــده یکی از اعمــال عبادی در تهجد 
شــبانه، تفکر است، مراد هرگونه تفکری نیست؛ چرا که 
خداوند تفکری را عبادی می داند که به شناخت ربوبیت 
و ایمــان و عزم قوی به پروردگاری او در قالب تفویض و 
توکل بینجامد. به سخن دیگر اینکه از معصوم)ع( روایت 
شده که فرمود: تفکـــر ســاعه خیر من عباده سبعین 
ســنه؛ یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت 
است )مستدرک الوسائل، ج2،ص105(،یا امام صادق)ع( 
می فرماید: فِکَرُه ســاَعٍه َخیٌر ِمن ِعباَدهِ اَلِف َســَنٍه؛ یک 
ساعت اندیشــیدن در خیر و صالح از هزار سال عبادت 
بهتر است.)مصباح الشریعه،ص114؛ بحاراالنوار، ج 71، 
ص 326(؛ همان تفکری اســت که خداوند در آیه 191 
سوره آل عمران بیان کرده است؛ یعنی تفکری که به این 
نتیجه برسد که آفرینش هدفمند است و انسان می بایست 
این هدف را با تفکر به دست آورد و به سمت آن حرکت 
کند. از ایــن روامام علی)ع( در توضیــح می فرماید: ال 

ِر فی َصْنعِه اهللِ عّزَوجّل؛ هیچ عبادتی مانند  فُکّ ِعباَدَه َکالَتّ
اندیشیدن در صنع )خلق( خدای عزوجل نیست. امالی 

طوسی، ص 146(
امام صادق)ع( نیز می فرمایــد: اَفَضُل الِعبادُه اِدماُن 
رفی اهللِ و فی ُقدَرتِه؛ برترین عبادت مداومت کردن  الَتّفُکّ
بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.)الکافی،ج2،ص55(

امام حسن عسکری)ع(( توضیح جالبی دارد. ایشان 
لوهِ َو انَّما  می فرماید: لَیَســِت الِعباَدُه َکثَرَه الصّیــاِم َو الَصّ
ر فی أمراهللِ؛ عبادت کردن به زیادی  َفُکّ الِعبــاَدُه َکثَرُه الَتّ
روزه و نماز نیســت، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد در کار 

خدا اندیشیدن است.)تحف العقول، ص442(
یعنی انسان باید با تفکر به این مطلب برسد که حق 
و باطل چیســت و باید ســرمایه را کجا و به چه هدفی 
هزینه کند. از این روست که امیرمومنان )ع( می فرماید: 
َظِر؛ تمییز دادن و  تَمییُز الباقی ِمَن الْفانی ِمْن أَْشَرِف الَنّ
تشــخیص امور ماندنی از امور فانی و رفتنی، از برترین 

اندیشه  هاست.)غررالحکم، ح 4494(
زیرا اگر شــخص عبادت بکند ولی نداند برای چه 
است و معبود او کیست و چه جایگاهی دارد و نسبت 
خود و خدا را نفهمد ایــن عبادت همانند عبادت آن 
ترساســت که در جزیره ای سالها عبادت می کرد. نقل 
است: مرد عابدی در یک جزیره خوش آب و هوا و سبز 
و خرم مشــغول عبادت بود. فرشته ای از خدا خواست 
مقام قرب او را در عالم باال مشــاهده کند. وقتی نشان 
داده شــد؛ دید مقامی بسیار پســت و نازل دارد که 
تناســب با عبادات شبانه روزی او ندارد! از راز آن جویا 
شد. دستور رسید به صورت انسانی متمثل شده، نزد 
عابد برود و با او هم صحبت شود. آمد و گفت: آمده ام 
اعمال عبادی شــما را از نزدیک ببینم. مدتی گذشت 
و روزی گفت: اینجا چه جای خوب و ســبز و خرم و 
خوش آب و هوا و دارای اشــجار و انهار فراوان اســت! 
مرد عابد گفت: بله، من خیلی متأسفم که چرا خدای 
من االغ خودش را نمی فرســتد اینجا بیاید و این همه 
علف ها را بخورد و ضایع نشــود و من هم االغ چران او 
باشم! فرشته تعجب کنان گفت: خدا که االغ ندارد! مرد 
گفت: عجب این بنده های او همه اسب و استر و شتر 
دارند و او خودش یک االغ هم ندارد؟!! فرشته فهمید 
آن مقام پست هم برای این آدم نابخرد زیاد است. آن 
همه اعمال بــه صورت عبادت با این کم عقلی ارزش 

ندارد.)بحاراالنوار، ج1، ص 84(
پس عبادت باید همراه با تفکر باشد، لذا خداوند در آیه 
191 سوره آل عمران همزمان با تاکید بر عبادت و نماز 
خواندن، بر عنصر تفکری تاکید می کند که به خداشناسی 
برســد. از همین رو امام صادق)ع( درباره ارزش عبادت 
َفُکَر و اأْلِعِتباَر؛  ابوذر می فرماید: کاَن أَْکَثُر ِعباَدهِ أَبی َذر أَلَتّ
بیشترین عبادت ابوذر)ره( اندیشیدن و پند گرفتن بود. 

)بحاراالنوار، ج 71، ص 323(
ُر فی آالءِ اهللِ  فُکّ امیرمومنان )ع( نیــز می فرماید: ألَتّ
نِعَم الِْعباَدهِ؛ اندیشیدن درباره نعمتهای خدا، نیکو عبادتی 

است.)غررالحکم، ح 1792(
پس آنچه مهم است اینکه تفکری داشته باشد که به 
مسئله آفرینش و فلسفه آن ختم شود و او را در عبادت 
عملــی تقویت و تحکیم کند و انگیزه را برای عبودیت و 

عبادت بیشتر نماید و در این امر ثابت قدم دارد.

باقر)ع(، امام صادق)ع( و امام رضا)ع( و... در دست هست که شیعیان را به این امر فرا 
خوانده است که لب کالم همه این است: »عاشورا را زنده نگاه دارید«؟

ســؤالی که اینجا مطرح شود این است که این اجرا و برنامه ریزی ها به منظور از 
بین بردن و محو تاریخ و یاد و حادثه عاشورا از یکسو و علی الخصوص این همه تاکید 


