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 مسیری که از آن به صراط مستقیم و یا عبودیت یاد می شود، مسیری 
طاقت فرســا و همراه با محدودیت های بســیاری است که از آن به 
تکالیف یاد می شود؛ زیرا شخص می بایست قید بی بند و باری را بزند 
و خود را مقید به اعمال و احکام و قوانینی کند که آزادی او را محدود 

می سازد و اجازه نمی دهد تا هر گونه که خواست عمل کند. 

 استقامت به این است که انسان چون بنیان مرصوص باشد و با ثبات در قدم 
بدون هیچ گونه سستی و ضعف ، عزم خود راجزم کرده و وارد میدان عمل شده 
و هرگز کوتاه نیاید و تا رسیدن به مقصد از جان و مال و عرض خود نیز فدا کند. 
در این صورت است که انسان و جامعه از عنایات خاص الهی برخوردار شده 
و خداوند امدادهای غیبی را از جمله بکارگیری همه هستی به عنوان لشکریان 
آشکار و نهان او و فرستادن فرشتگان برای کمک و یاری و بشارت و آرامش 

بخشی و مانند آن نصیب آنها می کند و موفقیت شان را تضمین می کند.

پرسش و پاسخ

امدادهای غیبی 
و شرایط بهره مندی از آنها

علی جواهر دهی در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ده سال مدرس همسر
حضرت امام در منزل مشــوق بسیار خوبی جهت تحصیل- چه قدیمه 
و چه جدید- برای ما بودند و در حل مشکالتمان دخالت مستقیم داشتند. 
مادر ما تقریباً 15 ســاله بودند که با امام ازدواج کردند و طبیعتاً تحصیل 
را در منزل پدر ترک گفتند اما امام از جهت اینکه اجحافی به همسرشان 
نشــده باشد، به گفته مادر ده سال تمام به طور مرتب همه روزه خودشان 
معلم ایشان می شوند و دروس قدیمه را به خانم تدریس می کنند. در مورد 
حقوق زن- که از چه خانواده ای به منزل شوهر می آید و همسر باید مطابق 
شــأن او رفتار کند. پدر من این مســئله را که مادر از یک خانواده مرفه 
بوده اند در نظر گرفته اند و خانم همیشه دو کمک کار داشته اند، یکی برای 
امور داخلی منزل و یکی برای نگهداری بچه ها. از مادرم شنیده ام پدر برای 
نگهداری بچه ها در شــب زنده داری ها به پیشــنهاد خودشان هر دو ساعت 
یک بار کمک می کرده اند، مادر نقل می کنند: »در طول این دو ســاعت تا 
 آنجــا که به من نیاز نبود بیدارم نمی کردند و خودشــان به تنهایی بچه را 

نگه می داشتند.«)1(

امام و سن تکلیف دختران
امام قبل از ســن تکلیف هیچ اصراری برای انجام امور واجب نشــان 
نمی داد، خود من تا 9 ســالگی حجاب نداشــتم، به یاد دارم که در سن 8 
سالگی مایل بودم که چادر بگذارم، وقتی مادر این مسئله را با امام در میان 
گذاشــتند، ایشان فرمودند خداوند تکلیف نکرده است. من عقیده دارم که 
ایشــان می خواستند بچه بفهمد که در سنی تکلیف ندارد و در سن دیگر 

مکلف است و باید اموری را انجام بدهد.
حضــرت امام وقتــی تکلیف می کردنــد که خداوند تبــارک تکلیف 
کرده اســت و آن زمان با یک دختر 9 ســاله مطابق خانم 25 ســاله و با 
یک پســر 15 ساله مطابق یک مرد 30 ســاله رفتار می کردند و آنها را از 
 حضــور در کنــار یکدیگر، حتی در منزل بــرای مالقات های غیر ضروری 

منع می فرمودند.)2(
)1و2( خانم دکتر زهرا مصطفوی، فرزند امام، مصاحبه با مجله زن روز، 

شماره 1361، 1371/3/9

بدترین صفات حاکمان
قال االمام الحسین)ع(: »شر خصال الملوک، الجبن من 

االعداء، و القسوه علی الضعفاء، والبخل عند االعطاء«
امام حسین)ع( فرمود: بدترین صفات حاکمان، ترس از دشمنان، 
قساوت بر ضعیفان، و خودداری از بخشش در موقع عطا می باشد. )1(

____________
1- بحاراالنوار، ج 44، ص 189

عیادت از بیماران و زدودن اندوه آنان
»ابن شهرآشــوب« می نویســد: روزی امام حسین)ع( به مالقات 
بیماری بدهکار به نام »اســامه ابن زید« رفت. او در بستر بیماری، آه 
و زاری می کرد و مکرر می گفت: ای وای از دست غم و اندوه! حضرت 
از او پرســید: چه اندوهی داری؟ اســامه گفت: بدهکارم و غم و غصه 
شصت هزار درهم قرض، تمام وجودم را فرا گرفته است. امام حسین)ع( 
فرمود: ناراحت نباش! من بدهی های تو را پرداخت می کنم. اسامه گفت: 
می ترسم قبل از پرداخت بدهی هایم بمیرم. حضرت فرمود: من تمام 
بدهی هایت را قبل از مرگ تو می پردازم. امام حسین)ع( همچنان که 

وعده کرده بود، قبل از مرگ اسامه تمام قرض های او را پرداخت. )1(
____________

1- مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 221

علت مواضع متفاوت کوفیان)6(
پرسش:

چرا مردم کوفه تا این انــدازه از خود چهره متفاوت و 
متلونی نشان دادند، و ظرف مدت کوتاهی، مواضع مختلف 

و متناقضی نسبت به امام حسین)ع( اتخاذ کردند؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاســخ به این ســوال، ضمــن تاکید بر 
اهمیت و پیچیدگی مردم شناسی کوفه به سه عامل کلیدی شامل: 
 1- ویژگی های منفی روحی و روانی 2- ساختار اجتماعی قبیلگی 
ناهمگون 3- و ســاختار اقتصادی اشاره کردیم، و در ادامه به پنج 
ویژگی منفی روحی و روانی کوفیان شامل: الف( غلبه خستگی از 
جنگ و عافیت طلبی ب( دنیاطلبی ج( نظام ناپذیری  د( پیروی از 

احساسات  ه ( فریبکاری و غدر پرداختیم.
اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- ساختار اجتماعی قبیلگی ناهمگون

برای شناخت چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی، نیاز به شناخت 
بافت اجتماعی کوفه در آن زمان داریم: با آن که کوفه در آن هنگام 
به صورت یک شهر درآمده بود، اما هنوز بافت قبیلگی را از دست 
نداده بود و قبایل مختلف یمانی و عدنانی)جنوبی و شمالی( که از 
جزیرهًْ العرب به آن کوچیده بودند، در نقاط مختلف شهر به صورت 
محالت جداگانه به ســر می بردند، چنانکه با مطالعه دقیق منابع 
تاریخی، می توان محل استقرار آن ها را به صورت تقریبی در نقشه 

کوفه مشخص کرد.
پس از تاسیس شهر کوفه، سعد بن ابی وقاص، نظام اسباع را برقرار 
کرد. در این نظام، کل جمعیت عرب کوفه به هفت قسمت تقسیم 
شد، در هر قسمت با استفاده از نظر کارشناسی نسب شناسان عرب 
مانند ســعید بن نمران و مشعلهًْ بن نعیم، قبایل و تیره  های نزدیک 
به هم، در یک نقطه جای گرفتند و ســعد برای هر سبع، فرمانده 
و رهبــری تعیین کرد )فرمانــده و رهبر، غیر از رئیس هر قبیله و 

برتر از او بود(
این نظام در دوران عمر و عثمان و نیز حکومت حضرت  علی)ع( 
باقی بود. در این نظام، نصب و عزل روسای اسباع به دست حکومت 
بود که معمــوال از میان افرادی که دارای نفوذ و موقعیت ویژه در 
میان قبایل و تیره های تشکیل دهنده سبع بودند، برگزیده می شدند.
وظیفه اصلی آنان در هنگام جنگ، رهبری واحدهای تحت امر 
خود در جنگ بود. در هنگام جنگ، فرماندهان قسمت های مختلف 
سپاه، همانند میمنه، میسره و قلب به وسیله روسای اسباع، با افراد 
قبایل ارتباط برقرار می کردند. در هنگام صلح نیز، اداره امور قبایل 
و نیز داوری بین افراد قبیله و یا قبایل تحت نظر هنگام پیش آمدن 
مرافعات اجتماعی، به عهده روسای اسباع بود، چنانکه وظیفه اصلی 
خودشان یعنی ارتباط بین حکومت مرکزی و افراد قبایل را همیشه 

مد نظر داشتند.
یکی از مهم ترین وظایف آنان در این دوران، تحویل گرفتن عطا 
و مقرری نقدی و کاالیی از بیت المال و تقسیم آن بین افراد قبایل 
خود بود. در هنگام بروز بحران های سیاسی در داخل شهر، وظیفه 
کنترل قبایل حکومت به عهده اینان بود، به طور کلی می توان گفت: 
مســئولیت کلیه فعالیت های سیاسی افراد در مقابل حکومت را به 
عهده داشتند، از این رو آنان سعی می کردند حتی االمکان در محدوده 
مسئولیت  خود آرامش را برقرار نمایند تا حکومت را از خود راضی 
ساخته و موجبات بقای منصب خود را فراهم آورند. نظام اسباع تا 
زمان حکومت زیاد بن ابیه در سال چهل و نه یا پنجاه قمری برقرار 
بود، اما او به منظور کنترل بیشتر بر شهر و جلوگیری از اتحاد قبایل 
هم خــون بر ضد وی و تضعیف بعضی از قبایل، آن را تغییر داده و 
به نظام ارباع تبدیل کرد، یعنی کل قبایل کوفه را به چهار قسمت 
تقسیم کرد، و برای هر ربع، رئیسی که از هواداران حکومت اموی 
بود، نصب کرد. طبعاً در نظام ارباع، روســای آنان همان اختیارات 
و مسئولیت های روسای اسباع را داشتند. این نظام در زمان مورد 
بحث ما یعنی حکومت ابن زیاد بر کوفه نیز باقی بود، و او از رهگذر 
فشار بر روسای ارباع توانست آنان را کاماًل تحت تسلط خود درآورد.
ادامه دارد

عدم تاثیر مقام در فرد مهذب
)بدان ای سالک راه خدا!( چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای 
ده بشــوند، تغییر می کنند، به واسطه ضعفی که در نفسشان هست، 
تحت تاثیر آن مقامی که پیدا می کنند واقع می شوند، و اشخاصی هستند 
که مقام تحت تاثیر آنها است از باب قوت نفسی که دارند... الحمدهلل 
در این جمهوری بسیارند همچو اشخاص که تفاوتی به حالشان نکرده 
است. آن وقتی که در طلبگی بودند یا در بازار بودند با وقتی که مقام 
پیدا کردند، فرقی نکرده است که انسان ببیند که خیر حاال یک بادی 
به غبغب بیندازد و یک هیاهویی به جا بیاورد و اینها نشــده است و 

این مسئله ای است که اهمیت دارد. )1(
____________

1- تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص 157

هر کسی دوست دارد تا از راه های غیر معمول 
و عادی مشکالتش حل شود و دستی از غیب او را 
یاری کند و به چشم فروبستنی از نقمت به نعمت، 
از رنج به آسایش و از درد به آرامش برسد؛ چنانکه 
پیامبران)ع( این گونه بودند و همواره دستی از 
غیب بر می آمد و ایشان را یاری می کرد و از درون 
آتش کین دشمن بیرون آورده و آتش را گلستان 
می کرد و یا از چاه حسادت بر می آورد و بر تخت 
پادشاهی می نشانید و از فراق یار رهایی و از زندان 
تن و جان به آسمان بیکران پرواز می داد و با ابابیل 
و پرستوها و لشکریان پیدا و ناپیدا ماشین جنگی 
دشمن را نابود و جامعه را از شر دشمنان رهایی 

می بخشید.
آیا واقعا امکان معجزه یا کرامتی برای ما هست؟ 
آیا خداوند هم به اعجاز و کرامتی می شود دستگیر 
ما باشد؟ نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی 
بر آن است تا امکان چنین امری را بررسی نماید 

و پاسخی از کالم خداوند به این پرسش ها دهد. 
***

امدادهای غیبی در انتظار ما
از آیــات قرآن این معنا به دســت می آید که همه 
هســتی حتی شیاطین، لشــکریان خدایند. )فتح، آیه 
7؛ مدثر، آیه 31( هیچ چیز در هســتی بیرون از ملک 
و حکومــت او نبوده)آل عمران، آیه 26؛ انعام، آیه 73؛ 
اســراء، آیه 111؛ طه، آیه 114، فاطر، آیه 13( و هیچ 
کسی بیرون از مشیت و خواست الهی کاری نمی کند و 

مشیتی ندارد.)انسان، آیه 30؛ تکویر، آیه 29(
بنابراین، هرکسی پی کاری می رود که خداوند برای 
او اراده کرده اســت، هر چند که مانند ابلیس در مقام 
کفر در آید و از فرمان تشریعی خداوند، سرپیچی کند 
و استکبار ورزد؛)بقره، آیه 34( زیرا وجود اراده و اختیار 
در مقام فعل بــرای دو گروه از موجودات یعنی جن و 
انسان در مشیت الهی و براساس حکمت خداوندی، به 
آنان اجازه می دهد تا در محدوده تشریع به ظاهر از دایره 
عبودیت و عبادت خارج شوند و تمرد و عصیانی داشته 
باشــند؛ اما خواسته و ناخواسته هرگز از دایره حکومت 
خداوندی و مدار اصلی حکمت خارج نمی شــوند؛  زیرا 
همه موجودات با اطاعت یا عصیان نمی توانند از ملک 
خداوندی بیرون روند و به تعبیر امیرمومنان علی)ع( در 
دعای کمیل »الیمکن الفرار من حکومتک؛  نمی توان از 

حکم و حکومت الهی فرار کرد.«
همه هستی در چارچوب مشــیت الهی در مسیر 
کمالی خودشان حرکت می کنند تا فلسفه و حکمت و 
هدف آفرینش تحقق یابد. البته این بدان معنا نیست 
که خداوند در ذات خود هدف دارد که می بایســت آن 
را به دست آورد؛ زیرا این به معنی نقص در ذات است؛ 
بلکه هدف و حکمت تنها در فعل الهی است و خداوند 
می خواهد از این طریق بر بندگان جود کند و در مقام 
جواد و از باب رحمت رحمانی و سپس رحمت رحیمی 

در آید و جلوه نماید.
پس همه هستی به عنوان لشکریان خداوند در پی 
حکمت الهی روان هســتند و بر آنند تا این حکمت و 
هدف آفرینش تحقق یابد. از این رو، اگر به نظر می رسد 
که چیزی در راه خالف حکمت الهی می رود، وقتی از 
منظری برتر به آن نگاه شود دانسته می شود که آن نیز 
در کلیت در خدمت این نظام احســن و حکمت الهی 
است، هر چند که به ظاهر تمرد و عصیانی کرده است. 
این ســخن بدان معناســت که همه هســتی در 
انتظار آن هستند تا خدمتی به انسان کنند که اشرف 
آفریده های الهی اســت و بــرای ماموریت ویژه یعنی 

خالفت الهی آفریده شده است.)بقره، آیه 30(
از آیات قرآن به دســت می آیــد که خداوند همه 
هستی را در خدمت انسان قرار داده و حتی فرشتگان 
را در همه سطوح و مراتب متعالی برای خدمت رسانی 
به بشر به کار گرفته است؛ زیرا فرمان به سجده جز به 
معنای اطاعت و در خدمت بشر بودن نیست.)بقره،  آیه 

34؛ حجر، آیه 30؛ ص،  آیه 73(
به عبارت دیگر همه هســتی در انتظار خدمت به 
بشر هستند و در این میان فرشتگان همواره در انتظار 
آن هســتند تا خدمتی به بشر کنند و از وجود بشر و 
خدمت رســانی به او برای تعالی خود بهره ای گیرند و 
بر علم و دانش خود بیفزایند.)بقره، آیه 31( فرشتگان 
به اشکال مختلف در خدمت بشر هستند؛ چه آنهایی 
کــه الهاماتی می کنند و چه آنانی که تدبیرگر امورند.

)نازعــات، آیات 1 تا  5( و چه آنانی که از همه جوانب 
به محافظت می پردازنــد و چه آنانی که رزق و روزی 
می رسانند و یا کارهای دیگری را انجام می دهند که به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بشر و اهداف آفرینش 
مفید اســت مانند فرشتگانی که به تلقیح باد و باران و 

 مقاومت و اســتقامت در برابر دشــمن و عقب ننشستن از مواضع حق و 
عدالت خواهانه در چارچوب توکل به خدا و دســت به نیایش عملی بردن 
و ربنا گفتن ، مهمترین و اساســی ترین عواملی است که امدادهای غیبی 
را نصیب شــخص و جامعه می کند. در زمانی که دشمن به همه عقاید و 
اعتقادات مردم حمله آورده و دینداری ســخت شــده ،در چنین زمانه ای 
اســتقامت بر دین و دینداری و مواضع صحیح و حق اســت که می تواند 

دشمن را شکست دهد و آرامش و آسایش را به جامعه بازگرداند.

گیاهان و جانوران و مانند آن می پردازند و شــرور را تا 
زمان اجل مسمی از آدمی دور نگه می دارند و از پیش 
و پس به عنوان قائد و ســائق آدمی را به سوی خیر و 
اهداف آفرینش می رانند یا می کشند.)یوسف، آیه 64؛ 

طارق، ایه 4؛ حجر، آیه 22(
 راه های بهره مندی 

از امدادهای غیبی خاص
البته همه موجودات هســتی همان گونه که وجود 
خود را از خداوند دارند، هر دم که وجود دارند و از هستی 
بهره می برند، تحت عنایات خاص الهی بوده و از رحمت 
عمومی و ربوبیت کلی خداوند سود برده و به بقا ادامه 
می دهند؛  زیرا همه موجودات در ذات و وجود خود فقیر 
هستند و تنها خداوند غنی بالذات است.)فاطر، آیه 15( 

پس به حکم قاعده فلسفی و عقالنی که می گوید موجود 
امکانی در ایجاد و بقا به واجب الوجود متکی است؛ همه 
موجودات از جمله انسان در وجود و بقای خود محتاج 
خداوند هستند و اگر خداوند دمی از ایشان روی برگرداند 
نابود می شوند. خداوند در آیه 19 سوره ملک برای تبیین 
کمتر از آن می فرماید که پرندگان در پرواز خودشــان 
دم به دم نیازمند عنایت خداوند هستند و این خداوند 
اســت که آنان را در پروازشان نگه می دارد. پس کسی 
که در کوچک ترین چیز خودش نیازمند عنایات الهی و 
فیض خداوندی است، در اصل وجود و بقای خود بیش 
از بیش نیازمند خداوندی است که غنی بالذات است.

خداوند به حکمت خود در مقام ربوبیت به پرورش 
همه موجودات می پردازد و این امر ربوبیت را به کسی 
واگذار نکرده اســت هر چند که انســان را به عنوان 
مظهر کامل خــود در این مقام به خالفت برگزیده تا 
این مسئولیت را به عنوان مظهر الهی انجام دهد؛ ولی 
شکی نیست که این ربوبیت انسانی همان گونه که از 
عنــوان خالفت بر می آید در طول ربوبیت خداوندی و 

در شکل مظهریت است.
از جمله اقتضای ربوبیت الهی آن است که دم به دم 
به موجودات و مخلوقاتی که آفریده، فیض وجود و بقا 
دهد که از آن به عنوان رزق در برخی از آیات یاد شده 
است. این بدان معناست که رزق به عنوان عامل بقای 
موجود نماد و عنوانی برای همان افاضه اصل وجود برای 
بقاست. پس همه موجودات و آفریده ها همان گونه که 
در ایجاد از فیض الهی بهره مند می شوند در بقای خود 
نیز به خداوند نیازمند هستند و خداوند از طریق رزق، 
آنها را باقی و برقرار می دارد. از همین رو در آیات قرآن 
آمــده که هر موجودی بویژه جانداران از رزق بی پایان 
الهی بهره مند می شــوند و این گونه نیست که رزق و 
روزی موجودی که از این طریق به بقا می رســد قطع 
شود. پس همه موجودات به شکلی از رزق بقا بهره مند 
شده و خداوند بقای آنان را این گونه تضمین کرده است.

)نگاه کنید: هود، آیه 6؛ عنکبوت، آیه 60(
اما انسان به سبب جایگاه خاص و نیز خصوصیات 
و ویژگی های انحصاری می بایســت خود نیز گامی در 
بهره مندی از عنایات خاص الهی بردارد و از امدادهای 
ویژه برخوردار شود؛ زیرا انسان دارای اراده ای است که 
می تواند او را در جهت انتخاب در دو مســیر متضاد و 

متقابل درجات و درکات قرار دهد، به طوری که اگر در 
مسیر درکات قرار گیرد و هبوط و سقوط کند، سرمایه 
وجودی اسمای الهی را از دست می دهد و گرفتار فراق 
اســمایی می شود و صفات الهی در او کم رنگ و یا کم 
تاثیر می شود ودر نهایت از میان می رود و دیگر نمی تواند 

به عنوان متاله،  خالفت نماید. 
اما اگر در مســیر فطرت و الهامات الهی باشــد و 
صفات ودیعه شده در ذات خود را فعلیت و ظهور بخشد، 
نخســت رنگ خدایی گرفته و در نهایت در مقام مظهر 
ربوبیت در می آید و خالفت الهی را به عهده می گیرد و 
خلیفه تمام و کامل الهی می شــود.)بقره،  آیه 138؛ آل 

عمران،  آیه 79(
این مسیری که او را از درکات دور کرده و فراق صفات 

و اسمایی الهی را موجب نمی شود،  بلکه زمینه ساز ظهور 
اسماء و صفات الهی در شخص در شکل کمال و تمام آن 
می شود، همان طریق عبودیت است )ذاریات، آیه 56( که 
از آن به صراط مستقیم هدایت نیز تعبیرشده، به طوری 
اهالی آن از نعمت های خاص برخوردار می شوند )فاتحه، 
آیه 7؛ نساء، آیه 69( که از جمله این نعمت های خاص 

الهی نیز امدادهای غیبی است.
این طریق عبودیت یا همان صراط مستقیم می تواند 
انسان را به نعمت های خاص الهی برساند و شخص افزون 
از بهره منــدی از رحمت رحمانی و عمومی از رحمت 

رحیمی و خاص خداوندی نیز بهره مند شود.
البتــه مســیری که از آن به صراط مســتقیم و یا 
عبودیت یاد می شــود، مسیری طاقت فرسا و همراه با 
محدودیت های بســیاری است که از آن به تکالیف یاد 
می شود؛ زیرا شــخص می بایست قید بی بند و باری را 
بزند و خود را مقید به اعمال و احکام و قوانینی کند که 
آزادی او را محدود می سازد و اجازه نمی دهد تا هر گونه 
که خواست عمل کند. هر کسی به مقدار معرفت و عمل 
نیک خود در مسیر خدایی شدن از طریق عبودیت پیش 
می رود؛  هر چند که تنها کسانی اندک پذیرای تکالیف 
و محدودیت ها هســتند و به این راه ایمان آورده و عزم 
می کننــد تا در راه بروند و در آن باقی بمانند هر چند 
که مشکالت و مصیبت های بسیار بر ایشان وارد شود ، 
امــا همین اندک اگر بخواهند به کنه و جوهر عبودیت 
برسند می بایست افزون بر مشکالت عمومی مشکالت 

و ابتالء  های بسیاری را تحمل کنند.)بقره،  آیه 124(
چنین افرادی وقتی دارای مراتب برتر تقوا شــدند 
و اســتقامت ورزیدند، در آن زمان از امدادهای غیبی و 

را افزایــش داده و اضطراب و نگرانی را از دل های آنان 
می زداید. در این شرایط است که همه هستی در آسمان 
و زمین به عنوان لشکریان خدا در خدمت مومنان قرار 
می گیرد و آنان می توانند موفقیت های بزرگی را برای 

خود و جامعه ایمانی رقم زنند.
 ایمان و استقامت، دو شرط اساسی 

در امدادهای غیبی
از این آیات و نیز آیه 30 ســوره فصلت و آیه 13 
ســوره احقاف این معنا به سادگی قابل استنباط است 
که شرط اساسی در بهره مندی کامل از امدادهای غیبی 
و بویژه حضور فرشتگان و امدادهای ویژه آنان، داشتن 
ایمان و استقامت است. خداوند می فرماید: إّن الّذین قالوا 
ربّنا اهلّل ثّم استقـــموا تتنّزل علیهم المالئکْهً أالّ تخافوا 
والتحزنوا؛ به راستی کسانی که گفتند: پروردگار ما اهلل 
است سپس در این راه استقامت ورزیدند فرشتگان بر 
آنان فرود می آیند )و می گویند( که از آینده نترسید و 

از گذشته اندوهی بر دل راه ندهید.
کسانی که در مقام حکمت نظری اهل توحید کامل 
و محض حتی توحید در فعل هستند و در حکمت عمل 
و اراده، عزم و همت و پایداری و اســتقامت می ورزند و 
هرگز از راهی که انتخاب کرده اند عقب نشینی نمی کنند، 
در این حالت در اوج مشــکالت و مصیبت ها خداوند به 
یاری آنان می شــتابد؛ زیرا چنین افرادی تحت والیت 
خداوندی قــرار می گیرند )فصلت، آیات 30 و 31( در 
چنین شرایطی خداوند عنایت خاصی داشته و اولیای 
خود را یاری می کند و همگان را به خدمت ایشــان در 
می آورد که البته خدمت فرشتگان برجسته تر و مفیدتر 
است؛ زیرا آنان را به سوی سکونت و آرامش می رانند و 
دل هایشان را نسبت به گذشته و آینده آرام کرده و هر 
گونه ترس از وضعیت آینده و اندوه نســبت به کارهای 

پیشین را از میان بر می دارند.)همان(
آنان اگر در زندگی دنیوی و در استقامت ورزی خود 
بر ایمان و راه راست به پیروزی رسیدند، از زندگی خوب 
و سعادتمند دنیوی بهره می برند و اگر شهید شدند یا به 
موفقیت ظاهری در دنیا دست نیافتند، از بهشت بهره 
می شوند که هر آنچه خواسته دل آنان است در آنجا به 
اراده و مشــیت آنان فراهم می آید و به جای آنکه اینان 
دنبال بهشت بروند بهشت به سوی آنان می آید.)همان(
به عبارت دیگر عنصر استقامت یعنی عزم پایدار و 
همت مســتمر افزون بر ایمان قوی و جزم محکم الزم 

است تا این حقیقت برای انسان تحقق یابد و انسان به 
یکی از دو نیکی بزرگ پیروزی در دنیا و بهشت اخروی 

یا هر دو دست یابد. )توبه، آیه 52(
واژه عربی استقامت مصدرثالثی مزید از باب استفعال 
و از ریشــه َقَوَم به معنای استمرار و پایداری است. در 
فارسی این واژه به معنای راستی، ایستادن، راست شدن، 
راســت ایستادن)لغت نامه، دهخدا( آمده است ولی در 
اصطالح فرهنگ قرآنی، استقامت به قرار داشتن در راه 
راســت بدون منحرف شدن است.)مفردات الفاظ قرآن 

کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه قوم( 
استقامت به این است که انسان چون بنیان مرصوص 
باشــد)صف،  آیه 4( و با ثبــات در قدم)انفال، آیه 45( 
بدون هیچ گونه سستی و ضعف )آل عمران، آیات 146 
و 148( عزم خود را جزم کرده و وارد میدان عمل شده 
و هرگز کوتاه نیاید و تا رسیدن به مقصد از جان و مال 
و عرض خود نیز فدا کند. در این صورت است که انسان 
و جامعه از عنایات خاص الهی برخوردار شده و خداوند 
امدادهای غیبی را از جمله بکارگیری همه هســتی به 
عنوان لشکریان آشکار و نهان او و فرستادن فرشتگان 
برای کمک و یاری و بشــارت و آرامش بخشی و مانند 
آن نصیب آنها می کند و موفقیتشان را تضمین می کند.
پس باید توجه داشــت که مقاومت و استقامت در 
برابر دشــمن و عقب ننشستن از مواضع حق و عدالت 
خواهانه در چارچوب توکل به خدا و دســت به نیایش 
عملی بــردن و ربنا گفتن، مهمترین و اساســی ترین 
عواملی اســت که امدادهای غیبی را نصیب شخص و 
جامعه می کند. در زمانی که دشــمن به همه عقاید و 
اعتقادات مردم حمله آورده و دینداری سخت شده، در 

کمک ها و عنایات خاص برخوردار خواهند شد و همه 
مشکالت حل شده و تلخی و سختی آنها از میان می رود.
خداوند در آیاتی از جمله آیه 9 احزاب به این نکته 
توجه می دهد که همراهی افراد مومن با پیامبر)ص( هر 
چند که در درجات باال نباشند، موجب می شود که در 
سایه این همراهی از عنایات و امدادهای غیبی برخوردار 
شوند و فرشــتگان به خدمت مستقیم آنان در آیند و 
کارهای سخت ایشــان را آسان کنند و مشکالت را از 
پیش رویشان بردارند. همین مطلب در آیه 4 سوره فتح 
بیان شده و خداوند در این آیه می فرماید که همراهی با 
پیامبر)ص( موجب ازدیاد ایمان ایشان شده و از راه های 
غیب در دل های آنان الهاماتی انجام می شود که موجب 
آرامش دل ها شده و آنان را برای انجام کارهای سخت و 
دشوار جهادی آماده می کند و آستانه صبر و تحملشان 

چنین زمانه ای اســتقامت بر دین و دینداری و مواضع 
صحیح و حق است که می تواند دشمن را شکست دهد 
و آرامش و آســایش را به جامعه بازگرداند. اگر سخن 
از اقتصاد مقاومتی است این مقاومت نمی تواند بیرون 
از چارچوب اســتقامتی باشــد که در آیات قرآن بیان 
شده است؛ زیرا زمانی اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد 
کــه مقاومت مبتنی بر اســتقامت در چارچوب حق و 
آموزه های وحیانی باشــد و شخص و جامعه بخواهد تا 
اسالم و قرآن بر جامعه و جان و جهان حاکم شود. در 
این صورت اســت که اقتصاد مقاومتی پاسخ می دهد و 
انسان و جامعه اسالمی و ایمانی از شرور دشمنان رها 
می شوند و دشمنان ناخواسته به عنوان لشکریان بی مزد و 
مواجب در خدمت جامعه اسالمی در می آیند و به تعالی 

و رشد آن کمک می کنند.

خدا در قرآن، خلقت هر چیزی را در چارچوب 
»احســن« و بهترین ها و برترین ها می داند؛ زیرا از 
نظر قرآن، هر چیــز چنان در تمامیت کمالی آن 
آفریده شده اســت که چیزی در آن کم گذاشته 

نشده است. 
ُ خالُِق ُکِلّ َشــیْ ءٍ« )زمر، آیه  خدا به عنوان »اهلَلّ
62؛ رعد، آیه 16( هر چیزی را خلق کرده است. اما 
این خلقت در تمامیت کمالی آن مخلوق اســت به 
طوری که بهتر و برتر از آن قابل تصور نیســت؛ زیرا 
هر چیزی »قدر« و اندازه ای دارد که تمامیت کمال 
آن چیز است؛ و اگر بخواهد خارج از این »قدر« باشد، 
دیگر آن چیز، آن چیز نخواهد بود. خدا درباره »قدر« 
و اندازه داشتن هر چیزی می فرماید: َوَخلََق ُکَلّ َشْیٍء 
َرُه تَْقِدیًرا؛ و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که  َفَقَدّ
درخور آن بوده اندازه  گیری کرده است.)فرقان، آیه 

نظام خلقت ، نظام بهترین ها 
2( همچنین درباره »قدر« انسان نیز می فرماید: ِمْن 
َرُه؛ از نطفه  ای خلقش کرد و اندازه  نُْطَفٍة َخلََقُه َفَقَدّ

مقررش بخشید. )عبس ، آیه 19(
این مقدرات هر چیزی با توجه به مسئله تجلیات 
ظهوری اسماء الهی است؛ که هر چیزی ظهور اسم 
یا اسمای الهی است؛ چنانکه مقدر شده تا انسان به 
عنوان خلیفه الهی، مظهر همه اســمای الهی باشد.

)بقره، آیات 30 و 31( این گونه اســت که کثرات 
مخلوقــات عالم همان تجلیات اهلل اســت که چون 
نوری از هر چیزی به عنوان آیت اهلل ظهور می کند.

)نور، آیه 35(
به ســخن دیگر، اگر بخواهیــم »کثرات« را در 

موجودات داشته باشــیم که در عین تنوع و تکثر، 
در تمامیــت کمالیت خودش باشــد، باید بپذیریم 
که برای هر چیزی »قدر« و اندازه ای اســت که اگر 
آن مالحظه و مراعات نشود، آن چیز دیگر خودش 
نخواهد بود، بلکه چیــز دیگری خواهد بود. »قدر« 
سنگ یا حیوان یا گیاه یا انسان یا ملک چیزی است 
که اگر آنها مراعات نشود، سنگ می بایست حیوان یا 

حیوان می بایست سنگ می شد.
از نظر قــرآن همان طوری که خدا به انســان 
فرمان می دهد در چیزی کــم نگذارید)اعراف، آیه 
85(، خــودش نیز این گونه عمل می کند. از همین 
رو می فرماید: الَِّذی أَْحَســَن ُکَلّ َشْیءٍ َخلََقُه؛ همان 

کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده.
)سجده، آیه 7( 

در همین آیه توضیح می دهد که مثال در خلقت 
انسان این گونه عمل کرده است: و آفرینش انسان را 
از گل آغاز کرد، سپس ]تداوم[ نسل او را از چکیده 
آبی پســت مقرر فرمود، آنگاه او را درست اندام کرد 
و از روح خویــش در او دمید و برای شــما گوش و 
دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس می  گزارید.

)سجده، آیات 7 تا 9(
در حقیقت »قدر« انسان به عنوان یک مخلوق 
نیکو می بایست این گونه باشد؛ ترکیبی از »احسن 
تقویم« و »اسفل السافلین«.)تین، آیات 4 و 5( چنین 
ترکیبی به طور طبیعی با ترکیب »قدر« جنیان فرق 
دارد که مثال ابلیس می گوید: مرا از آتش آفریدی و 

او را از گل خلق کردی.«)اعراف، آیه 12(

 فاجعه بی بند و باری 
عامل بی عالقه شدن به خانواده 

یکی از چیز هایی که انســان را، زن و مــرد را به محیط خانواده 
عالقه مند می کند و وابســته می کند، این است که غریزه جنسی او، 
شــهوات او که یکی از ارکان وجودی انســان است، در خانه برآورده 
می شود. اگر مرد و زن در غیر محیط خانواده، در محیط اجتماع، در 
محیط تحصیل، در محیــط کار، در محیط های غیر قانونی به لذات 
جنســی و تمتعات جنسی خود، سرگرم و مشغول بشوند، بزرگترین 
ضایعه ای که به وجود می آید، این است که پیوند قوی میان زن و مرد 
و میان خانواده پاره می شــود و از بین می رود. آن مردی که تشنگی 
شــهوات جنسی خودش را در خارج از محیط خانواده تامین می کند 
و ســیراب می کند یا آن زنی که این حالت را دارد ، خانواده برای او 
آن جاذبــه ای را ندارد کــه برای یک زن و مرد عفیف و معصومی که 
آن مــرد هیچ زنی را جز زن خودش و آن زن هیچ مردی را جز مرد 
خودش نمی شناســد دارا هست. این هست که وقتی فساد در جامعه 
رایج شد، وقتی بی بند و باری جنسی در جامعه به وجود آمد، زن و مرد 
به محیط خانواده عالقه ای نخواهند داشت، جوان به تشکیل خانواده 

رغبتی ندارد، دختر و پسر به ازدواج عالقه ای ندارند.
همان طور که شما مالحظه می کنید در دنیای امروز و در فرهنگ 
غربی امروز مطلب این چنین است . البته فرهنگ غربی است، ناشی از 
شیوه های خبیث و پلید سرمایه داری غربی است. اما متاسفانه در همه 
جای دنیا حتی در کشورهای غیر سرمایه داری و کشورهای جهان سوم 
کشانده شده است و آنجاها به صورت یک فرهنگ رایج شده است و 
در آنجاها شــما مالحظه می کنید که دختر و پسر به ازدواج، چندان 
رغبتی ندارند. سنین ازدواج سنین دیری هست، در حالی که در اسالم 
ســنین ازدواج ، سنین زودی است . این برای همین است که اگر در 
جامعه فساد به وجود آید ، خانواده ضعیف می شود و اگر خانواده قوی 
بود فســاد در جامعه زمینه رشد پیدا نمی کند. این یکی از مهمترین 
انگیزه های اسالم هســت. برای اینکه در سطح جامعه بی بند و باری 
جنسی و برآمدن شهوات به صورت آزاد و بی قید و شرط وجود نداشته 
باشد. این یک نکته برای حفظ خانواده است و خانواده به عنوان کانون 
آرامش و آسایش برای هر زن و مردی الزم است.                                 

* خطبه های نماز جمعه ؛ 65/7/19، روزنامه رسالت 

سفر بدون اجازه پدر
س( من دانشجوی ترم آخر دانشگاهم. دوست دارم برای 
اربعین عازم کربال شوم؛ مطمئناً پدرم به خاطر شلوغ بودن در 
حین اربعین و برخی مسائل دیگر اجازه نمی دهد. آیا می شود 
بدون اطالع خانواده حرکت کرده و در حین سفر به آنها اطالع 

دهم؟
ج( اگر ســفر شــما بدون اطالع والدین، موجب ایذاء ایشان شود 
جایز نیســت و در صورتی که پدر به جهت شفقت پدری از رفتن به 

سفر نهی می کند، اطاعت کنید.
نذر پخت غذا در اربعین و سفر زیارتی

س( خانمی هر ساله روز اربعین نذر پخت غذا دارد، امسال 
قصد پیاده روی اربعین داشــته و روز اربعین در عراق است، 

تکلیف و نحوه ادای نذرش چگونه است؟
ج( اگرصیغه نذر شرعی نخوانده است، عمل به نذر واجب نیست؛ 
ولی اگر صیغه نذر با مراعات شرایط شرعی خوانده است، باید همان 

گونه که نذر کرده عمل کند و تخلف از آن جایز نیست. 
سپرده گذاری باقیمانده نذورات مردمی

س( من با چند نفر از دوســتان برای ایام اربعین پولی را 
جمــع کرده ایم که مقداری از آن باقی مانده و تا اربعین دیگر 
بال استفاده است و فقط به شرط استفاده در اربعین جمع شده 

است؛
۱- آیا می شود این پول را به عنوان سپرده در بانک گذاشت 

و از سود حاصل از آن برای اربعین سال دیگر استفاده کرد؟
2- در حال حاضر در حساب قرض الحسنه است، آیا قرض 

الحسنه بانک مشکل دارد؟
ج(

1- اگر با رضایت صاحبان پول باشــد و سود تحت عنوان یکی از 
عقود اسالمی دریافت شود،  اشکال ندارد.

2- قرض الحسنه  اشکال ندارد.


