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*شهید رجائى در زمان رياست جمهوری 
خود گفته بود: من مى خواهم وزرای من 

كوچك ترين اتاق های وزارتخانه را داشته 
باشند. يعنى اتاق ها براساس نیاز تقسیم شود، 

نه براساس پُست و مقام.

*به مرحوم شیخ عباس قمى )ره( گفتند: اين 
همه دعا كه در كتاب مفاتیح آورده ای خودت 
خوانده  ای؟ گفت: هر دعايى كه آورده  ام الاقل 
يك بار خوانده ام تا از كسانى نباشم كه امر 

مى  كنند، اّما عمل نمى كنند.

*به يكى از دوستان گفتم: شنیده ام خداوند 
به شما فرزندی عطا فرموده است؟در جواب 
من خیلى زيبا گفت: خداوند افتخار تربیت 

يكى از بندگانش را به من عطا
 كرده است!

* اصوال كسانى دارای قلب سلیم هستند كه 
از نظر اعتقادی گرايش به توحید داشته و از 
هرگونه شرک در هر مرتبه ای در امان باشند 

و از نظر رفتاری از هرگونه گناه و آلودگى پاک 
بوده و از آن پرهیز  داشته و با دلى توبه كار به 
سوی پروردگار مى روند تا اگر خطايى كرده اند 

ببخشد و آنان را بیامرزد.

*پیرمرد ساعت  سازی در قم مى گفت: به فالن كارخانه ساعت  سازی در 
يكى از كشورهای غربى نامه نوشتم كه در ساختن ساعت اگر اين دّقت 
را بكنید زيبايى و دوام ساعت شما بیشتر خواهد شد. اآلن نزديك چهل 
سال است كه از آن تاريخ  مى گذرد و هر سال وقتى تاريخ ارسال آن نامه 

مى رسد، تقديرنامه ای از آن كارخانه برای من مى رسد.

*كاسبى در بازار كاشان بود كه به شاگرد خود مى گفت: اگر مشتری آمد 
و قیمت جنس را پرسید و من دروغ گفتم، تو به صورت من تُف بینداز 
تا من دست به چنین كاری نزنم. قرار ما اين است اگر اين كار را كردی 
نصف مغازه ام را به تو مى دهم و اگر در برابر انحراف و عمل شیطانى من 

سكوت كنى  اخراجت مى كنم.

اطالعاتى تركيــه براى اينكه امام 
را بترسانند، ايشان را به منطقه اى 
بردند و گفتند: چهل نفر از علماى 
تركيه عليه حكومت سخنى گفتند 
و اعــدام شــدند و اينجا به خاك 
سپرده شــدند. حضرت امام )ره( 
فرمود: عجب!! اى كاش در ايران هم 
چهل نفر از علما شهيد مىشدند تا 

ما از علماى تركيه عقب نمانيم.
* قّصه از جای ديگری آب 

مى خورد!
به خانه پدر دو شهيد در همدان 
رفتم؛ وى نقل مى كرد روز عيدى به 
منزل آخوند مالعلى همدانى رفتم. 
مردم به زيارت آقا مى آمدند، نوبت 
به فقرا كه مى رسيد آقا از زير تشك 
پولى برمىداشت و به آنها مى داد. 
گفتيم: به يقين آقــا پول زيادى 
زير تشــك ذخيره كرده است. از 
قضــا آقا براى كارى از اتاق بيرون 
رفت، ما شيطنت كرديم و تشك 
را برداشتيم تا ببينيم چقدر پول 
هست؛ ديديم هيچ نيست! گفتيم: 
البد تمام شده است. آقا برگشت و 
سرجاى خود مستقر شد و فقيرى  
وارد شد، ديدم آقا دست زير تشك 
كرد و به او پولى داد؛ فقير بعدى 
آمد باز هم آقا از زير تشــك به او 
پولــى داد! فهميديم قّصه از جاى 

ديگرى آب مى خورد.
* دادن روحیه به خلبانان

جمعــى از خلبانــان به خانۀ 
خلبانى رفته و به همسرش گفتند: 
از مأموريت  متأسفانه شوهر شما 
برنگشته، حاال نمىدانيم اسير شده 
يا شهيد. همسر خلبان گفته بود: 
راضي ام به رضــاى حّق، اگر عمر 
داشته باشــد هر كجا باشد، خدا 
حفظــش مى  كنــد و اگر عمرش 
سر آمده باشد، در آسمان باشد يا 
زمين، خداوند جانش را مى گيرد. 
خلبانان كه با دلهــره و نگرانى و 
براى دلدارى به آنجا رفته بودند، 
از برخــورد اين زن قهرمان، خود 

روحيه گرفتند.
* تقديرنامــه كارخانــۀ 
ساعت سازی غربى به مرد قمى

در  ساعت ســازى  پيرمــرد 
قــم مى گفت: به فــالن كارخانه 
ساعت  سازى در يكى از كشورهاى 
غربى نامه نوشــتم كه در ساختن 
ســاعت اگر اين دّقــت را بكنيد 
زيبايى و دوام ساعت شما بيشتر 
خواهــد شــد. اآلن نزديك چهل 
سال است كه از آن تاريخ  مى گذرد 

خاطرات پندآموز 
حجت االسالم قرائتی

اّما نمايندۀ خود را مى فرســتيم. 
گفتــم: مناجات با خداســت، نه 
آئين  نامــه ادارى. دعاى كميل كه 

نماينده بردار نيست.
* دروغگوی نابغه 

نيمــه  طاغــوت  زمــان  در 
شــب، دزدى وارد حــرم حضرت 
معصومه)س( شد. ضريح را شكست 
و پول ها را در يك گونى ريخت و 
فرار كرد؛ اّما در يكى از خيابان  هاى 
قم دستگير شــد. از او پرسيدند 
با چــه جرأتى و چــرا اين كار را 
كردى؟گفت: من امام رضا )ع( را 
در خواب ديدم، فرمود: اطراف حرِم 
مرا مى خواهند توسعه دهند و پول 
كم است، اّما خواهرم معصومه پول 
زيــادى دارد. تو به عنوان نماينده 
مــن بــرو و از آنجــا هزينه كن!! 
گفتــم: اهلل اكبر! عجب دروغگوى 

نابغه اى است!
* عالمه حّلى زمینه ســاز 

شیعه شدن ايرانى  ها
عشق و عالقه ما به اهل  بيت)ع( 
به خاطر ســاعتى مباحثه عاّلمه 
حلّى )ره( است. عاّلمه حلّى)ره( با 
سلطان خدابنده مباحثه كرد و در 
پايان سلطان محّمد خدابنده گفت: 
حاال فهميدم كه راه تشــّيع حق 
است و زمينه گرايش مردم ايران 

را به تشّيع به وجود آورد.
* آرزوی شهید مطهری در 

مورد نماز جمعه
پس از شــهادت مطهرى)ره( 
از جيب لباسش يادداشتى بيرون 
آوردند كــه در آن براى يادآورى 
خود نوشــته بــود: هنگامى كه 
خدمت امام)ره( رســيدم مسئله 
نماز جمعــه را مطرح كنم تا اين 
اجتماعى  سياسى  عبادى  مراسم 
آغاز شــود. آرى نمــاز جمعه از 
آرزوهاى شــهيد مطهرى بود، آن 
مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه 

شريك است.
در  نماز  ُمهر  دادن  * جای 

عمامه
عالِم بزرگوارى را ســراغ دارم 
كه ُمهر نمازش را در عّمامه خود 

جا مى داد، چون احساس مى  كرد 
اگر تربت امام حسين )ع( در جيب 
لباسش باشد، ممكن است توهين 
باشد. خاك كربال جايش روى سر 
انسان است، چون امام حسين روى 

اين خاك پرپر شد.
اطاعت محض شــهید   *

محراب از امام )ره(
شهيد محراب آيت اهلل صدوقى 
از جبهه برگشته بود، بسيار خسته 
و مريض حال وارد منزل پســرش 
در تهران شد و گفت: تصميم دارم 
15 روز استراحت كنم. فرداى آن 
روز در جمــاران خدمت  امام )ره( 
رسيد، امام پرســيد: شما كى به 
يــزد برمى گرديد؟ ايشــان گفت: 
امروز، فردا. بعد از برگشتن از نزد 
امام)ره(، فرزندش گفت: پدرجان! 
شما گفتيد 15 روز مى مانم! جواب 
داد: بنا داشتم 15 روز بمانم، اّما از 
سؤال امام فهميدم كه مى گويند؛ 
برگرد يــزد. لذا اطاعت از ولّى  امر 

مى كنم.
*توجه روح حضرت امام)ره( 

به مسائل جامعه اسالمى 
راديــو بــا يكــى از آزادگان 
مصاحبه مى كرد، از او پرسيد: شما 

كى فهميدى كه آزاد مى شوى؟
گفت: چند ماه قبل.

مجرى پرســيد: چند ماه قبل 
كه خبــرى نبود؟! گفت: چند ماه 
قبل حضرت امام )ره( را در خواب 
ديدم و از ايشــان پرسيدم ما كى 
آزاد مى شــويم؟ امام )ره( فرمود: 
روز شهادت شهيد رجائى و باهنر 
شــما در يزد خواهــى بود. بعد از 
بيدار شــدن از خواب فهميدم كه 
روح حضرت امام )ره( به مســائل 
جامعه اسالمى توّجه دارد و شروع 
به روز شــمارى كردم و منتظر 8 

شهريور بودم.
* زندانى 12 ساله در رژيم 

طاغوت
در خدمت رهبر معظم انقالب 
در دوران رياست جمهورى ايشان، 
وارد يكى از كشــورهاى آفريقايى 
شــديم. رئيس جمهور آن كشور 

گفت: من هفت سال زندان بوده ام 
و حق دارم رئيس جمهور كشورم 
باشــم. در جمع هيئــت همراه، 
يكــى از روحانيون دوازده ســال 
ســابقه زندان داشت؛ آقا در پاسخ 
رئيس جمهور فرمــود: اين آقا كه 
مى بينيد در رژيم طاغوت 12 سال 
زندان بوده و توّقع هيچ پُســت و 

رياستى ندارد.
براساس  اتاق ها  تقسیم   *

نیاز نه پُست و مقام!
زمــان  در  شــهيدرجائى 
رياســت جمهورى خــود گفتــه 
بــود: من مى خواهــم وزراى من 
كوچك ترين اتاق هاى وزارتخانه را 
داشته باشند. يعنى اتاق ها براساس 
نياز تقسيم شود، نه براساس پُست 

و مقام.
آورده  ام  كه  دعايى  هر    *

يك بار خوانده  ام
به مرحوم شيخ عباس قمى)ره( 
گفتند: اين همه دعا كه در كتاب 
مفاتيح آورده اى خودت خوانده  اى؟ 
گفت: هر دعايى كه آورده ام الاقل 
يك بار خوانده ام تا از كسانى نباشم 
كه امر مى  كنند، اّما عمل نمى كنند.

* در خانۀ من گناه شد!
شخصى در منزل حضرت امام 

سكوت كنى  اخراجت مى كنم.
*  حافظ قــرآن يا محافظ 

قرآن 
در ســرزمين حجاز از يكى از 
شــخصّيت  هاى ايران پرســيدند: 
شما در ايران چند نفر حافظ قرآن 
داريد؟ گفتــه بود: ما حافظ قرآن 
كم داريم، اّما محافظ قرآن زياد!! 

* علــت تولــد حضرت 
على)ع( در كعبه 

از  عبدالمقصــود  عبدالفتــاح 
دانشــمندان بزرگ اهل تسنن در 
مصر اســت. مرحوم شــهيد مفتح 
قبل از انقالب وى را به ايران دعوت 
كرد. يك روز او را به قم آورد تا در 
جمــع فضال صحبت كند. از جمله 
مطالب جالبى كه اين عالم ســّنى 
در جمع علماى شــيعه گفت، اين 
بود: آيا مى دانيد چرا حضرت على 
)عليه السالم( در كعبه به دنيا آمد؟ 
خودش در پاسخ گفت:به نظر من 
چون مــردم به ســوى كعبه نماز 
مى خوانند خداوند طرحى ريخت تا 
هر كس كه به كعبه توّجه مى  كند به 
على)ع( نيز توّجه كند و به اين دليل 

محل تولد حضرت على كعبه شد.
*  مال ما كه نبود!

يكى از دوستان مى  گفت: فكر 

دارد. در وقف  نامه نوشته شده كه 
موقوفات اين مدرسه بايد زير نظر 
مجتهد اعلم تهران هزينه شــود. 
ايــن موقوفه نزد حضرت آيت اهلَلّ 
خوانسارى )ره( بود تا اينكه حضرت 
امام )ره( به تهران تشريف آوردند. 
آقا فرمود: اگر تا حاال من مجتهد 
اعلم تهران بــوده ام، اّما از اين به 
بعد به امام خمينى بدهيد، چون 
ايشان اعلم است. خدمت حضرت 
امام )ره( رسيدند، امام فرمود: اگر 
هم من اعلم باشم، مجتهد تهران 
نيســتم. من به صورت موّقتى در 
تهران مســتقر شــده ام، به خود 

آيت اهلل خوانسارى برگردانيد.
* تشییع جنازه شهید پس 

از وحدت و آشتى
وقتــى پيكــر پــاك يكى از 
بسيجيان وارد شهر شد، وصيتنامه 
او را خواندند كه نوشــته بود: اگر 
جنازه مرا به شهر آوردند مرا دفن 
نكنيد مگر اينكه دو گروه سياسى 
شهر با هم آشــتى كنند. صحنه 
عجيبى پيش  آمده بود، طرف هاى 
دعوا در حالى كه براى شهيد اشك 
مى ريختند، همديگر را در آغوش 
كشــيدند. اين گونــه يك جوان 
بســيجى حّتى پس از شهادت، از 
جنازه اش براى وحدت و آشــتى 

بين مسلمين استفاده كرد.
* سینه زن امام حسین )ع( 

و زنجیر طال 
يكى از دوســتان مى  گفت: در 
مراسم سينه  زنى جوانى را ديدم 
كه زنجير طال بــه گردن آويخته 
و حسين، حســين! مى گويد. به 
او گفتم: آقا! اين دســتى كه براى 
حسين )ع( به سينه مى زنيد، چقدر 
خوب اســت از حرام دورى كند و 
دل امام حسين )ع( را خوش كند 
و اين زنجير طال را از گردن در آَور. 
گفت: چشم آقا و زنجير را در آورد.
* مصّلى، بزرگ ولى ساده  

حضرت امــام خمينى)ره( در 
پاســخ نامه آيــت اهلل خامنه اى 
و آقاى رفســنجانى نوشــتند كه 
مصــالى تهران بزرگ باشــد، اّما 

* از اين به بعد جای بوسۀ 
مرا نتراشید!

يكــى از محترمين تهران كه 
به زيارت حضرت آيت اهلل شــيخ 
عبدالكريم حائرى )ره( مؤّســس 
حوزه علميه قم رفته بود، صورتش 
را تراشــيده بود. وقتى خدمت آقا 
رســيد، آقا پس از آنكه صورتش 
را بوسيد، فرمود: اگر به من عالقه 
داريد از اين به بعد جاى بوسه مرا 
نتراشيد! آن مرد قبول كرد و گفت: 

چشم آقا.
* حديثى از ســه امام در 

عظمت حضرت معصومه )س(
حضرت  اســتادم  خدمت  در 
آيت اهلل العظمى فاضل لنكرانى )ره( 
بودم، صحبت از اين حديث به ميان 
آمد؛ هركس فاطمه معصومه )س( 
را در قم زيارت كند، بهشت بر او 
واجب مى شود. از ايشان پرسيدم؛ 
چطور مى تــوان چنين حديثى را 
باور كرد؟ ايشان فرمود: اين حديث 
از سه امام بزرگوار، امام رضا و امام 
كاظم و امام صادق عليهم الســالم 
نقل شــده و سندى بسيار محكم 
دارد و اين امر نشــانه عظمت اين 

بانو است.
* شكنجه و حقوق حرام 

يكى از علمــاى بزرگوار كه از 
مدّرسين حوزه علميه قم هستند 
مى گفت: در رژيم شــاه وقتى مرا 
دستگير كرده و به زندان انداختند، 
مأمورى خيلى مرا اذيت مى كرد. 
بــه او گفتم: چــرا اينقدر اذيت و 
آزار مى  كنى؟ گفت: آقا ما از شــاه 
حقوق مى گيريم، اگر اين كارها را 
نكنيم كه حقوقمان حرام مى شود!

* افتخــار تربیت يكى از 
بندگان خدا

به يكــى از دوســتان گفتم: 
شنيده  ام خداوند به شما فرزندى 
عطا فرموده اســت؟ در جواب من 
خيلى زيبــا گفت: خداوند افتخار 
تربيت يكى از بندگانش را به من 

عطا كرده است!
* مهلت آری، بخشش نه!

در زمــان رياســت جمهورِى 

لَُكْم«؛ )و در صورتى كه به راستى 
قدرت پرداخت ندارد( براى خدا به 
او ببخشيد،كه اين براى شما بهتر 

است. )بقره، 280(
* اقتــدار مرحوم آيت ا هلل 
مالعلى كنى در برابر ناصرالدين 

شاه
مرحــوم آيت اهلل مالعلى كنى 
به ناصرالدين شاه فرمود: شنيده ام 
مى  خواهى با خانمت به اروپا بروى 
آن هم بى  حجاب! به شما بگويم 
اگر با خانمت بــه اروپا بروى، در 
برگشتن نه تو را راه مى  دهم و نه 
خانمت را. ضمناً نخســت  وزيرى 
كه اين برنامه را ريخته همين اآلن 
بايد استعفا بدهد. ناصرالدين شاه از 
ترس، نخست  وزير را بركنار و بدون 

خانمش به اروپا رفت!
نگذاشتن  وقت  عاقبت   *

برای تربیت فرزند
منزل يكى از محترمين تهران 
بودم، پســرش از منافقين فرارى 
بود. پدر، عالمى وارســته و پسر، 
منافقى فرارى!؛ درباره اينكه چطور 
شد پسرش اين گونه شد، گفت: به 
تربيت پسرم نرسيدم. از صبح زود 
تا آخر شب اينجا و آنجا سخنرانى و 
برنامه  هاى علمى و تحقيقى داشتم، 
ولى از فرزندم غافل شــدم. اآلن 
چوبــش را مى  خورم. همه اعضاى 
خانواده در اين غم مى  سوزيم كه 
چرا بايد جوانى از خانواده ما به اين 

راه كشيده شود.
اآلن مى فهمــم كــه على  بن 
ابي طالب)ع( كــه فرمود: هركس 
بچه اى دارد، بايد بچه شود يعنى 
چه. يعنى پدرها بايد در خانه ژِست 
پــدرى را كنار بگذارند و با بچه  ها 

همبازى و همراز شوند.
* كتابى باالی همۀ كتاب ها 
شــخصى كتابخانــه بزرگ و 
كتاب هاى مهمى داشت. يك كتاب 
را در جعبه اى باالى همه كتاب ها 
گذاشته بود. هر كه مى آمد، سؤال 
مى  كرد كتاب داخــل جعبه چه 

كتابى است؟
يكى مى  گفت: شــايد خيلى 
قديمى اســت، ديگرى مى  گفت: 
البد جلدش از پوســت است و... 
آخر از او پرسيدند: اين چه كتابى 
اســت كه اينقــدر احترامش را 
اّول  كالس  كتــاب  دارى؟گفت: 
است. اگر كتاب اّول را نمى خواندم، 
موفق به خواندن كتاب  هاى بعدى 

نمى شدم.

 آنچــه در پــى مى آيد 
گوشــه ای از خاطرات جذاب 
و پندآمــوز حجت االســالم 
كه  است  قرائتى  والمسلمین 
توسط خبرگزاری حوزه منتشر 

شده است.
***

* جواب نغــز امام )ره( به 
ماموران تركیه 

زمانــى كه امــام خمينى)ره( 
در تركيه تبعيــد بودند، ماموران 

و هر ســال وقتى تاريخ ارسال آن 
نامه مى رســد، تقديرنامه اى از آن 

كارخانه براى من مى رسد.
دعای  به  نماينده  اعزام   * 

كمیل 
يكــى از دوســتان مى گفت: 
بــه محلى رفتم تــا دعاى كميل 
بخوانم؛ بــه جاهاى مختلف اعالم 
كردم، امشب دعاى كميل است. 
گروهى پيغام فرســتادند؛ ما خود 
نمى توانيم در مراسم شركت كنيم، 

ساده، به طورى كه هر كس وارد 
مصلَّى مى شــود ياد مساجد صدر 

اسالم بيفتد.
* بوسه بر درب مسجد 

عالمــى بزرگــوار را در نجف 
ديدم كه هنگام ورود به مســجد، 
درب مسجد را مى بوسيد و وقتى 
از مسجد بيرون مى رفت، باز درب 
مســجد را مى بوســيد. اين كار 
نشان دهنده مقّدس بودن مسجد 

است.

در  خامنــه  اى،  حضرت آيــت  اهلل 
خدمت ايشــان به عنــوان هيأت 
همراه به  يكى از كشورهاى اسالمى 
رفتم. ايشان به رئيس جمهور آنجا 
فرمود: بدهى ما را نمى دهيد؟. او در 
جواب گفت: قرآن مى فرمايد: »َو إِْن 
كاَن ُذو ُعْسَرۀٍ َفَنِظَرٌۀ إِلى  َمْيَسَرۀٍ« 
به آدم بدهكار مهلت دهيد. ايشان 
فرمود: تا اينجــا را مى پذيرم، اّما 
قســمت بعد آيــه را نخوانيد كه 
ُقــوا َخْيٌر  مى فرمايــد: »َو أَْن تََصَدّ

خمينى)ره( جمله اى عليه يكى از 
مراجع گفت. همين كه امام شنيد، 
آنقــدر عصبانى شــد كه درس را 
تعطيل كرد و فرمود: در خانۀ من 

گناه شد.
* عمل نیك پیرمرد كاشانى 

و بازخورد آن بعد از مرگش
در كاشــان پيرمردى بود كه 
فرزندى نداشــت، ولى هميشــه 
مقــدارى شــكالت در جيبــش 
مى  گذاشــت و به بچه  ها مى داد. 
اآلن سال هاست كه از دنيا رفته و 
بچه  هايى كه از دست او شكالت 
گرفته  اند، هر شب  جمعه شيرينى 
و شكالت  خريده و براى او خيرات 

مى  كنند.
* روش كاسب كاشانى در 

مبارزه با دروغگويى
بود  بازار كاشان  كاســبى در 
كه به شــاگرد خود مى گفت: اگر 
مشــترى آمد و قيمــت جنس را 
پرســيد و من دروغ گفتم، تو به 
صورت من تُف بينداز تا من دست 
به چنيــن كارى نزنم. قرار ما اين 
اســت اگر اين كار را كردى نصف 
مغــازه  ام را به تو مى دهم و اگر در 
برابر انحراف و عمل شيطانى من 

مى  كردم به  مراحلى از خودسازى 
رســيده  ام؛ اّما امتحانى پيش آمد 
كه از خود خجالت كشــيدم. در 
حال مســافرت بودم كه چمدانى 
از باالى اتوبوس افتــاد، به تصّور 
اينكه چمدان من است، فرياد زدم: 
آقاى راننده چمدان! چمدان! بعد 
كه فهميــدم چمدان مال ديگرى 
است، آرام شدم و گفتم: الحمدهلل 

مال ما كه نبود.
* يا همۀ پول را ببر و يا همۀ 

خمس را بده!
شخص سرمايه دارى مبلغ قابل 
توجّهى پــول را به عنوان خمس 
و ســهم امام، خدمــت حضرت 
امــام خمينــى)ره( آورد و از امام 
خواســت كه خمس ماشينش را 
نگيرد! امام)ره( فرمود: شــما بر ما 
مّنت ندارى، بلكه ما بر شما مّنت 
داريم، چون شــما با دادن خمس 
نجات پيدا مى كنيد و مســئولّيت 
چگونگــى مصرف آن به گردن ما 
مى افتــد. يا همۀ پــول را ببر و يا 

همۀ خمس را بده.
* مجتهد اعظم

مدرســه اى در تهران اســت 
كه موقوفات ميليونى و ســنگين 

يكى از اصطالحات قرآنى قلب سلیم است كه منظور از آن قلبى 
است كه آينه تمام نمای رخ جمال و جالل الهى باشد. از اين رو در 
آيات و روايات بر سالمت قلبى كه همه حقیقت انسان است تاكید 
شده است. در مطلب حاضر مراد از قلب در آيات و روايات تشريح و 

به برخى راه های حفظ سالمت قلب اشاره شده است.
***

مراتب سالمت و مرض قلب
براســاس آيات قرآن، قلب كه عبارت است از حقيقت وجودى انسان، 
نامى از نام هاى نفس انسانى است؛ زيرا براى نفس انسانى با توجه به مراتب 
ظهورى و كاركردها و آثار وجودى نام و مرتبه اى است. از همين رو در قرآن 
فهم و ادراك و تفقه به قلب نســبت داده مى شود. )اعراف، آيه 179؛ توبه، 

آيات 87 و 127؛ كهف، آيه 93(
از نظر قرآن ســالمت و بيمارى حقيقت وجودى انسان به قلب نسبت 
داده مى شــود. اين گونه است كه وقتى در قرآن از بيماردلى و سالمت دل 
ســخن به ميان مى آيد مراد سالمت و مرض حقيقت وجودى انسان يعنى 
نفس اوست. قلب بيمار، قلبى است كه ديگر آينه اى از حقايق هستى نيست 
و نمى تواند مظاهر الهى را بازتاب دهد؛ در حالى كه قلب ســالم و سليم از 
چنين توانايى برخوردار است. قلب بيمار، گرايش به فسق و فجور مى يابد و 
تحت تاثير وسوسه هاى شيطانى به مردم آزارى و تجاوز از حدود مى پردازد. 

)احزاب، آيه 32(
اين كه گفته شــد در اصطالح قرآنى مراد از قلب همان نفس انســانى 
الهى است كه حقيقت وجود انسانى را شكل مى دهد، به سبب آن است كه 
خداوند در برخى از آيات يك امر را به نفس نسبت مى دهد و در آياتى ديگر 
به قلب نسبت مى دهد. به عنوان نمونه گرايش به خير و شر و تقوا و فجور 
را گاه به قلب و گاه به نفس نسبت داده است. )نگاه كنيد؛ شمس، آيات 7 

تا 10؛ احزاب، آيه 32(
از همين روست كه قلب آدمى شگفت انگيزترين چيز در آدمى معرفى 
مى شود. اميرمؤمنان على)ع( مى فرمايد: شگفت ترين عضو انسان قلب اوست 
و قلب مايه هايى از حكمت و ضد حكمت دارد. اگر آرزو به آن دست دهد، 
طمع خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بكشد، حرص نابودش مى كند 
و اگر نااميدى بر آن مســلط شود، اندوه، او را مى كشد... هر كوتاهى برايش 
زيانبار است و هر زياده روى برايش تباهى آفرين. )علل الشرايع ج1، ص 109(

پيامبر)ص( نيز مى فرمايد: بهترين قلب ها، قلبى است كه ظرفيت بيشترى 
براى خوبى دارد و بدترين قلب ها، قلبى است كه ظرفيت بيشترى براى بدى 
دارد، پس عالى ترين قلب، قلبى اســت كه خوبى را در خود دارد و لبريز از 
خوبى اســت. اگر سخن بگويد، سخنش در خور پاداش است و اگر سكوت 

كند، سكوتش در خور پاداش است. )جعفريات ص 168(
پس اين قلب همان نفس يا روح انسانى است كه خداوند در انسان پس 
از ســاختن كالبد در آن دميده اســت و به عنوان روان در فارسى از آن ياد 

مى شود. )حجر، آيه 29؛ سجده، آيه 9(
از نظر قرآن قلب يا روان يا نفس آدمى همواره در حال تغيير و انقالب 
است؛ زيرا افكار و رفتارها در حقيقت انسانى تاثير مى گذارد همان طورى كه 

غذا در بدن انسان تاثير مثبت و منفى مى گذارد.
هر كارى كه انســان انجام مى دهد نوعى تغيير مثبت و منفى در قلب 

و حقيقت آدمى ايجاد مى كند. به عنوان نمونه كســى كه خطا و اشــتباه 
مى كنــد و از آن درس نمى گيرد و عذر نمى خواهد و توبه نمى كند، گرفتار 
زنگار قلب مى شــود )مطففين، آيه 14( و ســپس گرفتار گناه نهان شده و 
قلب وى تيره و تار گشــته و طبيعت آن عوض مى شود )اعراف، آيات 100 
و 101؛ توبه، آيات 87 و 93( آنگاه اين قلب دفن مى شــود )شــمس، آيات 
7 تا 10( به طورى كه آن قلب ممهور شده، راهى براى ورود حقايق به آن 

باقى نمى ماند. )بقره، آيه 7(

مطيع و رام باز آيد. )ق، آيه 33(
همچنين خداوند حضرت ابراهيم)ع( را به خاطر قلب سليم مى ستايد؛ 
زيرا تنها براى خداوند عبادت كرد و از هرگونه شــركى در هر مرتبه، پاك 
و ســالم ماند و قلبش سرشار از توحيد محض بود. اذ جاء ربه بقلب سليم، 

)صافات، آيات 84 و 85(
با توجه با اين مطالب بايد گفت اصوال كسانى داراى قلب سليم هستند 
كه از نظر اعتقادى گرايش به توحيد داشته و از هرگونه شرك در هر مرتبه اى 

رابطه پيامبر)ص( مى فرمايد: من قل طعمه صح بدنه و من كثر طعمه سقم 
بدنه و قسا قلبه؛ هركس كم بخورد، سالم مى ماند و هركس زياد بخورد تنش 
بيمار مى شود و قساوت قلب پيدا مى كند. )نهج الفصاحه، ص 728، ح 2779(
در روايات راه هايى براى حفاظت و مراقبت از سالمت قلب بيان شده كه 

از جمله آنها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1. موعظه و نصیحت: يكى از راه هاى حفظ ســالمت قلب بهره مندى 
از مواعظ و نصايح است. مواعظ، كلى گويى و در ارتباط با مسايل عمومى و 
فراگير اســت، اما نصايح درباره شخص و مشكل خاص است. پس گاهى در 
مقام موعظه گفته مى شود كه از غيبت كناره گيريد تا قلب نميرد؛ و گاه در 
مقام نصيحت به شخص مى گويند شما در حال غيبت كردن هستيد و اين 
سخن شما مصداق غيبت است و از اين توبه كنيد. به هر حال، اين دو، ابزار 

كارآمدى است كه مى تواند قلب را در سالمت خود حفظ كند.
اميرمومنان)ع( درباره موعظه فرموده است: دلت را با موعظه زنده گردان. 
)نهج البالغه، صبحى صالح، نامه 31، ص 392( و نيز فرموده است: المواعظ 
صقــال النفوس، و جالء القلوب؛ اندرزها صيقل بخش جان ها و جال دهنده 

دل هاست. )تصنيف غررالحكم و درر الكلم ص 224، ح 4524(
2. محافظت بر تقوا و ترک گناه: در آيات و روايات بر اين اصل تاكيد 
شده است؛ زيرا تقوا و پرهيز از گناه و فسق موجب مى شود تا قلب، همچنان 
سالم بماند. اميرمومنان درباره نشانه قساوت قلب به خشك شدن چشم از 
اشك به سبب زيادى گناه اشاره مى كند و مى فرمايد: چشمها خشك نمى شود 
مگر به خاطر قساوت قلب و دلها قساوت پيدا نمى كند مگر به سبب زيادى 

گناه. )وسائل الشيعه ج 16، ص 45(
3. حكمت آموزی: مهم ترين علم در هستى، علم حكمت است. حكمت 

به دانشى گفته مى شود كه اهداف غايى هر كار و چيزى را بيان مى كند. 
بســيارى از مردم كارى را انجام مى دهند يا چيزى را مى خواهند ولى 
نمى دانند كه غايت اصلى آن چيســت. به عنــوان نمونه غايت از زندگى و 
آفرينش انســان را نمى دانند؛ اما كسى كه دنبال حكمت مى رود مى داند و 
مى فهمد كه حكمت آفرينش انســان عبادت و كسب تقوا از اين راه است. 
)ذاريات، آيه 56؛ بقره، آيه 21( پس كسب دانش حكمت بسيار مهم است 

تا انسان هدف و فلسفه وجودى هر چيزى و هر كارى را بشناسد. 
پيامبر)ص( نابودى قلب و سالمت آن را به ترك دانش حكمت دانسته 
است. ايشــان مى فرمايد: دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران 
اســت پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براســتى كه 
خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذيرد. )نهج الفصاحه ص 600، ح 2095(
4. ترک محبت دنیا و مال دوستى: محبت به مال و نه بهره گيرى از 
مال از مهمترين آفات و آســيب هايى است كه در روايات به آن توجه داده 
شده است. پيامبر)ص( مى فرمايد: و خداى عزوجل به موسى)ع( وحى كرد: 
اى موســى! به زيادى ثروت شاد مشــو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، 
زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى شود و از ياد بردن من قساوت قلب 

مى آورد. )كافى، كلينى، االسالميه، ج2، ص 497(
در آيات و روايات راه هاى ديگرى براى سالمت قلب يا همان روح آدمى از 
قبيل صمت و سكوت، روزه، شب بيدارى و نماز شب و عمل به مستحبات و 
ترك متشابهات و شبهات و مانند آنها بيان شده كه براى جلوگيرى از اطاله 

كالم به همين ميزان بسنده مى شود.

 منصور پورخلیلى

قلبسلیموراهبهدستآوردنآن

* قلب همان 
نفس يا روح 
انسانى است 
كه خداوند 

پرسش:
فرآيند اطاعت پذيــری و تبعیت مردم از ارزش ها در جامعه چگونه 

شكل مى گیرد؟
پاسخ:

فرآيند اطاعت پذيرى و تبعيت مردم از ارزش ها به دو شــكل ممكن اســت 
صورت پذيرد:

1ـ شناخت، محبت و تبعیت
در اين فرآيند مردم ابتدا بايد ارزش ها را مورد شناسايى قرار داده و با شناخت 
جامع و مانع منظومه اى از ارزش هاى الهى و انسانى را در قالب يك مكتب براى 
خود مورد مطالعه و شناخت قرار دهند. هرچقدر ميزان اين شناخت باالتر و عمق 
آن بيشــتر و دقيق تر باشــد، به همان اندازه گام هاى بعدى اطاعت پذيرى را كه 
شامل محبت گرايى و تبعيت پذيرى باشد، بهتر و كامل تر برمى دارند. و برعكس اگر 
ميزان معرفت و شناخت اندك و يا ناقص باشد، روند محبت گرايى و اطاعت پذيرى 

را مخدوش و متزلزل مى كند. 
قرآن كريم در ســوره آل عمران آيه 31 مى فرمايد: »قل ان كنتم تحبون اهلل 
فاتبعونى يحببكم اهلل ...« اگر خدا را دوست داريد، مرا اطاعت كنيد. كه خدا نيز 
شــما را دوست مى دارد. در اين آيه شريفه محبت خدا و سپس تبعيت پذيرى از 
پيامبر خدا مطرح شده است. و بديهى است كه اين دو مرحله متأخر از شناخت 
خدا قرار مى گيرد زيرا تا زمانى كه شناختى صورت نگيرد محبتى بوجود نمى آيد 
و زمانــى كه محبت واقعى بوجود آمد اطاعت پذيرى در جهت منويات محبوب، 

خود را در سلوك و رفتار انسان نشان مى دهد.
نكته ظريفى كه در اين آيه وجود دارد، اين است كه مى فرمايد اگر »اهلّل« را 
دوســت داريد، مرا اطاعت نماييد و محبت را بر »اهلّل« قرار مى دهد و نه بر ديگر 
اسماى حسناى الهى و اين بدان معناست كه اگر تمامى حق را دوست داريد، نه 

بخشى از آنچه خوشايند شماست، مرا پيروى نماييد. 
نكته ظريف ديگرى كه در اين آيه كريمه است، توجه به وحدت حب مى باشد. 
خداوند مى فرمايد اگر »اهلّل« را دوست داريد، مرا اطاعت كنيد و نمى فرمايد »اهلّل« را 
اطاعت كنيد. انسان با حب و اطاعتى كه با كرنش باشد به وحدت در حب مى رسد. 
چنين حب و وحدتى اســت كه »واليت پذيرى« مى آفريند. اين حب و اطاعت 
است كه ارزش ساز مى شود. بنابراين در صورتى كه اطاعت مردم به سبب معرفت 
و محبت باشد، جامعه واليى مى گردد و اطاعتى كه از سر ترس باشد يا قوانين و 
مقررات آن را ايجاب نمايد، پشــتوانه معرفتى و واليى ندارد و كسى كه به سبب 
ترس از توبيخ، اطاعت پذير مى شود، در واقع سربازى معمولى است و براى تمامى 
مردم دنيا امر مرسومى است اما اين محبت و عشق است كه دستور نمى پذيرد و 

اسم و رسم ندارد و چشم، گوش و مصلحت سنجى نمى خواهد. 
در مسلمانى كه باور، رفتار و كردار بر مدار شناخت حق و از روى محبت باشد، 
عشــق و واليت زاييده مى شود و رابطه ميان بنده با خدا و بنده با مردم و بنده با 
خود گرم مى گردد. هم اينك تنها كشورى كه طاليه دار فرهنگ محبت و واليت 
است، ايران اسالمى مى باشد. كشور ما بايد به نام مبارك پيامبر گرامى اسالم)ص( 
و اهل بيت مكرم آن حضرت فرهنگ سازى كند و مهد شكوفايى ديانت به شمار 
رود و پايه حكومتى خود را براســاس شــناخت، حب و اطاعت از آموزه هاى ناب 

اسالم استوار نمايد و از دنيا و ابرقدرت هاى آن باكى نداشته باشد.
2ـ زور، تهديد، تطمیع و ...

در ايــن فرآينــد اطاعت پذيــرى و تبعيت مــردم از ارزش هــاى حاكم بر 
جامعه براســاس معيارهايى همچون تهديد، زور، فشار، تطميع، منفعت گرايى، 
مصلحت سنجى و ... شكل مى گيرد و معموال جوامعى كه ارزش هاى الهى و انسانى 
در آنها حاكم نيست از چنين روش ها و سازوكارهايى استفاده مى كنند كه براساس 
تجارب علمى و تاريخى چنين اطاعت و تبعيت پذيرى هيچ گاه دائمى و با ثبات 

نبوده و متزلزل و شكننده خواهد بود.

اطاعت پذيری از ارزش ها

تفاوت میان شیعه و محب
امام رضا)ع( در خراســان ظاهرا وليعهد مامون بود. جمعى از شيعيان براى 
ديدار آن حضرت به خراســان آمدند، ولى آن حضرت اجازه نمى داد. آنها دو ماه 
پى در پى روزى دو بار به در خانه آن حضرت آمده و اجازه ورود مى طلبيدند. امام 
هم مى فرمود: من فعال اشــتغال دارم و به آنان اجازه ورود نمى داد. سرانجام آنان 
به دربان گفتند: از جانب ما به امام عرض كن: ما از شيعيان شما هستيم و از بالد 
دور آمده ايم و مكرر اجازه خواسته ايم و جواب منفى داده ايد. اگر بدون مالقات با 

شما به وطن بازگرديم نزد مردم شرمنده و سرافكنده خواهيم شد.
دربان پيام آنان را به امام ابالغ كرد و امام فرمود: به آنان اجازه ورود بده.

آنان به محضر حضرت رســيدند و پس از احوالپرسى عرض كردند: اى پسر 
رسول خدا، چه شده كه ما به اين بى مهرى و خفت و خوارى افتاده ايم و پس از آن 
همه بى اعتنايى و عدم اجازه شما، ديگر براى ما آبرويى نمانده، علت آن چيست؟
امام رضا)ع( فرمود: اين آيه را بخوانيد: و ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت 
ايديكم و يعفو عن كثير. هر مصيبتى كه به شــما مى رسد به خاطر اعمالى است 

كه انجام داده ايد و بسيارى را نيز عفو مى كند. )شورى- 30(
آنان عرض كردند چرا نسبت به ما بى اعتنا هستيد؟

امام رضا)ع( فرمود: براى آنكه شــما ادعا مى كنيد كه از شيعيان اميرمومنان 
على)ع( هستيد ولى در بيشتر اعمال با دستورهاى آن حضرت مخالفت مى نماييد... 
و در انجام فرايض كوتاهى مى كنيد و در رعايت حقوق برادران سستى مى كنيد، 
اگر شما به جاى شيعه بگوييد ما از دوستان اولياى خدا و دشمن دشمنان آنان 
هستيم شــما را در اين قول رد نمى كنم، ولى شما ادعاى مقام ارجمند )شيعه( 
مى كنيد، اما ادعاى شما با اعمال شما سازگار نيست، شما راه هالكت را مى پيماييد، 

مگر اينكه با توبه و انابه ضايعات گذشته خود را جبران كنيد.
آنان گفتند: ما استغفار و توبه مى كنيم، و از اين پس خود را دوستان شما و 

دشمن دشمنان شما مى دانيم.
امام رضا)ع( فرمود: آفرين بر شما اى برادران و دوستان من! آنگاه امام از آنان 
احترام شايان كرد و آنان را نزد خود نشانيد و سپس به دربان خود فرمود: چند 

بار از ورود آنان جلوگيرى كردى؟
او عرض كرد: شصت بار. امام به او فرمود: شصت بار نزد آنان بيا و به آنان سالم 
كن و ســالم مرا به آنان برسان، خداوند به خاطر استغفار و توبه آنان را آمرزيد و 
آنان و بســتگان آنان را به خاطر دوستى شان با ما مشمول كرامت و لطف خاص 

قرار داد، و به آنان از غذاها و اموال زياد بده و گرفتارى آنان را بر طرف نما. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 68، ص 158 و 159

اوصاف رفتاری شیعیان
قال االمام الباقر)ع( قال امیرالمؤمنین)ع(: شیعتنا المتباذلون 
فى واليتنا، المتحابون فى مودتنا، المتزاورون فى احیاء امرنا، الذين 
ان غضبوا لم يظلموا و ان رضوا لم يسرفوا، بركْهً على من جاوروا، 

سلم لمن خالطوا.«
امام باقر)ع( از قول امام على)ع( فرمود: شــيعيان ما كسانى هستند 
كه در راه واليت ما به يكديگر بذل و بخشش مى  كنند، و در راه دوستى 
ما با يكديگر محبت دارند، و براى زنده كردن فرمان ما به ديدار يكديگر 
مى روند، آنان اگر خشمگين شوند ستم نمى كنند، و اگر خشنود گردند، 
زياده روى ندارند، براى همسايگان خود مايه بركت و براى همنشينانشان 

مايه صلح و صفا هستند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكافى، ج 2، ص 236

متقين است كه بهشت به استقبال 
و پيشواز آنها مى ايد.

بــا توجه به اينكه انســان هاى 
اهل خشــيت و خداترس و متقى، 
همواره از هرگونه خطا هراســان و 
گريان و در حال انابه و توبه هستند، 
خداوند، قلب سليم را به اين دسته از 
انسان ها نسبت مى دهد و مى فرمايد: 
من خشــى الرحمن بالغيب و جاء 
بقلب منيب؛ آنكه در نهان از خداى 
بخشنده  بترسد و با دلى توبه كار و 

در انسان پس از ساختن 
كالبد در آن دمیده است و 
به عنوان روان در فارسى 

از آن ياد 
مى شود. 

در يــك كلمه بايــد گفت كه 
با فجور و عبــور از مرزها و حدود 
شرعى و تجاوز از آن، قلب مى ميرد، 
به طورى كه شخص به ظاهر زنده 

است ولى دل مرده است.
قلب سلیم، قلب متقین

همان طورى كه قلــب با گناه 
و فجور مى ميرد، بــا حفظ تقواى 
تكوينــى و فطرى كه در نهاد همه 
انسان ها سرشته شده و خوب و بد 

و حق و باطل و خير و شر را مى شناسد و نسبت به خير و حق گرايش و از 
شر و باطل گريزش دارد، و نيز تقواى تشريعى كه براساس عمل به آموزه هاى 
اســالم به دســت مى آيد، قلب ســالمت خويش را حفظ كرده و به رشد و 
بالندگى اش ادامه مى دهد به طورى كه آيينه  تمام نماى جمال الهى مى شود.
از همين رو خداوند در آيات 89 و 90 سوره شعراء قلب سليم را به متقين 
نسبت مى دهد كه همواره در تقواى فطرى و تشريعى هستند و صفت تقوا، 
حقيقت وجودى آنان شده است. خداوند مى فرمايد: اال من اتى اهلل بقلب سليم 
و ازلفت الجنهًْ للمتقين؛ مگر آن كس كه با قلبى سالم و رسته از شرك به نزد 
خدا بيايد و بهشت براى پرهيزگاران نزديك شود. پس اين قلب سليم از آن 

در امان باشند )صافات، آيات 89 تا 
93( و از نظر رفتارى از هرگونه گناه 
و آلودگــى پاك بوده و از آن پرهيز  
داشــته و با دلى توبه كار به سوى 
پروردگار مى روند تــا اگر خطايى 
كرده اند ببخشــد و آنان را بيامرزد 
)شــعراء آيات 89 و 90( و تالش 
مى كنند تا قلــب و دل از هرگونه 
امراض روحى و اخالقى پاك و طاهر 

شود ) صافات، آيه 84(
دارنده چنين قلبى از نظر قرآن از پاداش ويژه اى برخوردار است به طورى 
كه بهشت به استقبال و پيشوازش مى آيد )شعرا آيات 89 و 90( و از رسوايى 

و خوارى قيامت در امان مى ماند. )شعراء، آيات 86 تا 98(
راه حفاظت و مراقبت بر سالمت قلب

چنانكه گفته شد قلب آدمى اساسا سليم و سالم است )شمس، آيات 7 تا 
10( و اين خود انسان است كه با گناه و فجور و بى تقوايى آن را بيمار مى كند. 
گاه انسان با مباحات نيز به قلب خود آسيب مى زند، يعنى همان طورى كه 
پرخورى موجب مى شود كه قلب صنوبرى بيمار شود، همين پرخورى موجب 
مى شود تا قلب باطنى و ملكوتى نيز دچار قساوت و سنگدلى شود. در همين 


