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خوف و رجا و حد تعادل آن
ٍد )َعَلیِهَما  َعن اَبی َحمَزْهً الُثّمالِیّ قاَل: قاَل الّصاِدُق َجعَفُر بُن ُمَحَمّ
ئَُک َعلی َمعاصیِه َو َخِف اهللَ َخوفا ال  ــاُم(:اُرُج اهللَ َرجاًء ال یَُجِرّ الَسّ

یُؤیُِسَک ِمن َرحَمِتِه.
امــام صادق)ع( می فرماید: آنچنان به خدا امید داشــته باش که تو را 
بر معصیت او گســتاخ نســازد و آنچنان از خدا بترس که تو را از رحمتش 

ناامید نسازد.)1(
***

ئَُک َعلی َمعاصیه؛ - اُرُج اهللَ َرجاًء ال یَُجِرّ
اّوالً »رجاء« الزم است؛ امید به رحمت الهی، به مغفرت الهی، به عون 
الهی الزم است -که یکی از گناهان کبیره را »یأس عن َروح  اهلل « دانسته  اند- 
پس رجاء را همیشه باید داشت، یعنی همیشه این ارتباط بین دل شما و 
خداى شما باید برقرار باشد؛ بدانید که می توانید از او جلب رحمت کنید، 
جلب تفّضل کنید؛ این باید باشد، منتها این رجاء و امید، به  نحوى نباشد 
که ما را بر انجام معصیت گســتاخ کند. گاهی اوقات جورى با مردم حرف 
می زنیم یا با خودمان جورى حدیِث نْفس می کنیم که گویی به خاطر گِل 
روى ائّمه )علیهم الّســام( خداى متعال ما را هیچ عذاب نخواهد کرد؛ این 
جرأت دادن و گســتاخ کردن به معصیت الهی اســت؛ این »اغترار باهلل « 
اســت. ما در دعاهایمان در موارد متعّددى منع شده ایم از مغرور شدن به 
قاُء االَشقی لَِمِن اغَتَرّ  خدا و اغترار باهلل . در صحیفه  سّجادیّه است که: َو الَشّ
َفُه فی َعذابِک، )بدترین تیره بختی ها براى کســی است که  بَِک ما اَکَثَر تََصُرّ
به تو مغرور شــده، چه عذاب هاى دردناکی که خواهد چشید( تا آخر این 
فِقرات که فِقرات تکان دهنده اى اســت.)2( اغترار باهلل  ُصَورى دارد که یکی 
از صورت هاى اغترار باهلل  این اســت که انسان هرچه معصیت کند و ببیند 
خداى متعال مجازات نکرد، مغرور بشود، بگوید خدا با ما کارى ندارد. یکی 
از ُصَور اغترار باهلل  این اســت که انسان بدون اینکه وسیله  تقّربی پیدا کند 
و نسبت به خداى متعال ]مسیرى[ در پیش بگیرد، امیدوار باشد بر اینکه 
بله، خداى متعال ما را ]مجازات نمی کند[؛ ]مثل[ مرد رِنِد عرق خورى که 

این جورى شعر گفت:
ساقی کوثر نمی دارد دریغ از ما شراب

عیش ها خواهیم کرد، اینجا شراب، آنجا شراب
به همین خیال هم باید باشد! یعنی اینجا گناه می کنیم، آنجا هم که دیگر 
حضرت هست و دست ما را می گیرد! این اغترار باهلل  است. ]امام صادق)ع([ 

می فرماید که رجاء تو جورى نباشد که تو را بر معصیت گستاخ کند.
- َو َخِف اهللَ َخوفا ال یُؤیُِسَک ِمن َرحَمِته؛ 

از آن طرف هم خوف الزم اســت؛ خوف از خداى متعال الزم است که 
الزمه  آن، معرفت است؛ کسی که معرفت داشته باشد، خوف پیدا می کند. 
هرچه معرفت انسان بیشتر باشد، خوف بیشتر است. یک بّچه  دوساله، هیچ 
خوفی از یک آدم قدرتمند ندارد؛ چون نمی داند، قدرت او را نمی فهمد، اصًا 
درک نمی کند، لذا هیچ خوفی هم ندارد؛ یک آدم بزرگ تر چرا، می فهمد که 
این آدم قدرتمند است، باید از او ترسید؛ همچنانکه یک بّچه  کوچک براى 
یک استاد دانشگاه، براى یک عالِم، براى یک دانشمند، براى یک مرجع تقلید 
احترامی هم قائل نیســت؛ چون نمی فهمد که مقامش چقدر است؛ وقتی 
بزرگ شد، آن وقت می فهمد که مقام او خیلی باال است. ما در مقابل پروردگار 
عالم، خوفمان کم اســت ،چون معرفتمان کم است؛ تعظیممان کم است، 
چون معرفتمان کم اســت، چون عظمت پروردگار را، آن »معدن العظمه« 
را- َفَتِصَل اِلی َمعِدِن الَعَظَمة-)3( درک نکرده ایم، نفهمیده ایم، لذا خوفمان 
کم است، تکریممان کم اســت، تعظیممان کم است. پس بنابراین خوف 
الزم است، منتها نباید این خوف بقدرى باشد که انسان را مأیوس کند؛ اگر 
جورى شــد که انســان یأس پیدا کرد، این ]حالت[ از یک صفت خوب به 

یک صفت زشت و بد برمی گردد.
شرح حدیث در ابتدای جلسه درس خارج فقه، 1393/2/8

__________________________

1( امالی صدوق، ص 1۴.
2( صحیفه   سّجادیّه، دعاى چهل  و ششم.

3( اقبال االعمال، ص ۶۸۷ مناجات شعبانّیه.
* پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبر معظم انقاب

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

 تخلیه حوض پرورش ماهی به قصد صید 
س(چنانچه دریچه تخلیه آب حوضچه های پرورش ماهی را به 
نیت صید ماهی باز کرده تا آب کاما تخلیه شــده و ماهی ها جان 
دهند، آیا عمل مذکور صید محسوب شده و ماهی ها حال هستند؟
ج( در فرض سؤال، تذکیه )حال بودن( محقق است و ماهی ها حالند.

 رعایت قواعد تجویدی در نماز 
س( آیا هنگام قرائت ســوره حمد در نمــاز باید قواعد تجوید 

رعایت شود؟
ج( ماِک صحت قرائت، اداى درست مخارج حروف و حرکات و سکنات 
آن است )به گونه اى که عرب زبانان، آن را اداى همان حرف بدانند( و رعایت 

محسنات تجویدى الزم نیست.

شیطان مترصد کمین و حمله کردن به انسان از چهار طرف راست و چپ و 
جلو و عقب است و می خواهد او را هر طوری شده غافلگیر کند و به نیستی 
و سقوط سوق دهد. شیطان از آسمان و باال نمی تواند هجوم آورد، چنانکه 
از پایین که محل سجده آدمی است نیز نمی تواند کمین و حمله کند.

از مهم ترین عواملی که موجب سقوط آدمی در کمین شیطان می شود 
می توان به آرزوهای باطل و طول و دراز  اشــاره کرد که زمینه ســاز 
مغرور شــدن و افتادن در دام و کمین شــیطان می شود. بسیاری از 
مردم برای رســیدن به آرزوهای باطل در دام ابلیس گرفتارشــوند 
چرا کــه می خواهند نیامــده بروند و زودتر ســرمایه دار و پول دار 
شــوند و همه چیز را در اختیار بگیرند. این گونه اســت که ابلیس 
سوار بر آرزوهای باطلشان می شــود و آنان را به سقوط می کشاند.

راه رهایی از کمین ابلیس، ذکر و یاد خداوند اســت؛ چرا که ذکر او 
غفلت را می زداید و اجازه نمی دهد تا ابلیس با وسوســه و دام های 
رنگارنگ خود به آدمی نزدیک شــود. از این روست که خداوند در 
آیه 2۰1 ســوره اعراف به قدرت ذکر تاکید می کند و آن را مهم ترین 
عامل برای رهایی از دام و کمین ابلیس و شــیاطین برمی شــمارد.

 از آیات و روایات بر می آید 
که مومنان هر چه در مراتب 
باشــند  ایمان  از  باالتری 
قرار  عظیم تــری  خطر  در 
دارند و ابلیس و شــیاطین 
و  برنامه هــای ســخت تر 
به  نسبت  را  شــدیدتری 
می کنند.  اعمــال  آنــان 

پرسش و پاسخ
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سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 352۰2221
MaarefKayhan@Kayhan.ir

مستبد به عقل و رای 
گمراه و ساقط شدنی است

قال االمام علی)ع(: »من اعجب بر أیه ضّل، و من اســتغنی 
بعقله زّل«

امام علی)ع(: هرکس خودبین و خودراى باشــد، گمراه می شود. و 
هرکس از عقل و خرد خود را بی نیاز بداند )و به نظر خود متکی باشد 

و مشورت ننماید( می لغزد و سقوط می کند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج ۷۴، ص 23۶

اسالم آوردن دشمن حربی با بخشش علی)ع(
در یکی از جنگهاى میان مسلمانان و مشرکین، در حالی که هرکس 
با حریف خود ســرگرم مبارزه بود، امام علی)ع( نیز با دشمن درگیر 
شد. در میان مبارزه ناگهان شمشیر یکی از سپاهیان دشمن شکست. 
شخص مشرک به امام علی)ع( گفت: اى علی! شمشیرت را به من بده!
امام علی)ع( بی درنگ شمشیرى را به سوى او پرتاب کرد. دشمن 
شگفت زده شد و پرسید: در چنین شرایط و موقعیت خطرناکی، شمشیر 

به دشمنت می بخشی؟
امام علی)ع( در پاسخ فرمودند: تو دست حاجت به سوى من دراز 
کردى. دور از بخشش و کرم است که تو را محروم کنم! مرد مشرک 
شگفت زده شد و گفت: این راه و رسم بزرگان است که نیاز حاجتمدان 

را برآورده می کنند. آگاه همانجا و در بحبوحه جنگ مسلمان شد)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سفینه البحار، ج1، ص ۴13

آموزه های علوی
پرسش و پاســخ های »زید ابن  صوحان عبدی« با  امام  علی)ع( 

در ابعاد مختلف
»زید ابن صوحان عبدى« که یکی از اصحاب امام علی)ع( است و در جنگ 
جمل به شهادت رسید، در یک جلسه اى که علی)ع( با اصحابشان نشسته بودند 
و آنها را براى جنگ جمل صف بندى و آماده سازى می کردند وارد شد و به امام  
علی)ع( سام کرد و عرضه داشت: یا امیرالمومنین! من از حوالی شام آمده و 
پیرمردى هستم که فضائل بی شمار شما را شنیده ام و گمان می کنم که شما 

را ترور می کنند. پس آنچه را که خداوند به تو آموخته است به من بیاموز!
»زید ابن صوحان عبدى« برخاست و با احترام عرض کرد:

یا امیرالمومنین! کدام پادشاهی زورمندتر است؟ حضرت فرمود: هواى نفس 
پرسید: کدام خوارى بدتر است؟ فرمود: حرص بر دنیا

پرسید: کدام فقر سخت تر است؟ فرمود: کفر پس از ایمان
پرســید: کدام دعوت گمراه کننده تر اســت؟ فرمود: آنکه دعوت کند به 

چیزى که نیست 
پرسید کدام عمل برتر است؟ فرمود: تقوا

پرســید: کدام عمل موفقیت آمیزتر اســت؟ فرمود: رفتن به دنبال آنچه 
نزد خدا است.

پرسید: کدام رفیق بدتر است؟ فرمود: آنکه معصیت خدا را برایت بیاراید!
پرسید: کدام یک از مردم بدبخت تر است؟ فرمود: آنکه دینش را به دنیاى 

دیگران بفروشد.
پرسید: کدام یک از مردم نیرومند ترند؟ فرمود: فرد صبور و بردبار.

پرسید: کدام کس بخیل تر است؟ فرمود: آنکه مال حرام به دست آورد و 
در غیر حق مصرف کند. پرسید: کدام کس زیرک تر است؟ فرمود: کسی که 

راه حق از باطل را بشناسد و سپس به جانب حق بگراید.
پرسید: چه کسی بردبارتر است؟ فرمود: کسی که خشم نگیرد!

پرســید: چه کسی راى او ثابت تر است؟ فرمود: کسی که مردم را فریب 
ندهد، و دنیا به خودآرایی او را نفریبد!

پرسید: چه کسی احمق است؟ فرمود: آن کس که زیر و رو شدن دنیا را 
ببیند و فریفته اش گردد. پرسید: چه کسی حسرت و غصه بیشترى می خورد؟ 
فرمود: آنکه از دنیا و آخرت محروم اســت و در او زیان آشکار است. پرسید: 
چه کسانی از مردم کور و نابینا هستند؟ فرمود: آنکه عمل به ریا کند و ثواب 

از خدا بخواهد!
پرســید: کدام سخن نزد خداى متعال برتر است؟ فرمود: بسیار یاد خدا 

کردن و با دعا و راز و نیاز به پیشگاه او کرنش و اظهار فروتنی کردن
پرسید: کدام مصیبت سخت تر است؟ فرمود: مصیبت در دین.

پرسید: کدام عمل نزد خدا محبوب تر است؟ فرمود: انتظار فرج
پرسید: کدام یک از مردم نزد خدا بهترند؟ فرمود: آنکه بیشتر تقوا داشته 
باشــد و از خدا بترسد. پرسید: کدام سخن راست تر است؟ فرمود: شهادت به 
اینکه معبود حقی غیر از خدا نیست. پرسید: کدام عمل نزد خدا بزرگتر است؟ 

فرمود: تسلیم خدا بودن و تقوا و پرهیزکارى.
پرســید: چه کســی گرامی تر اســت؟ فرمود: آنکه با صدق و راستی در 

جبهه ها عمل کند. 
پرســید: راستگوترین مردم کیســت؟ فرمود: آنکه در همه جا و در همه 

امور راست بگوید.
آنگاه رو به پیرمرد نمود و فرمود: به راستی که خداوند عزوجل بندگانی 
آفریده است که دنیا در نظرشان تنگ است و از دنیا و متاع آن رویگردان هستند 
و مشتاق دارالسامی هستند که خداوند آنها را به آنجا دعوت کرده است... 

آنگاه پیرمرد گفت: یا امیرالمومنین! من که بهشت را با تو و یارانت می بینم 
چگونه از آن بگذرم و کجا بروم!

ساز و برگی به من ده تا بر دشمنانت بتازم! پس امام علی)ع( به او ساز و 
برگ داد و در کنار حضرت با شجاعت و شهامت با دشمنان به نبرد پرداخت 
تا شــهید شــد. حضرت برایش طلب مغفرت کرد و فرمود: به خدا این مرد 

خوشبخت بود. پس براى برادر خود طلب رحمت کنید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی شیخ صدوق، ص393

قوت روحی و اقتصادی 
دو بال پرواز حیات طیبه

)بدان اى ســالک راه خدا!( اســام طرفدار دو قوت است. این دو 
قوت مربوط به مســئله زهد و دنیاست. از ناحیه روحی ما باید آنقدر 
قوى و نیرومند باشــیم که مال و ثروت دنیا نتواند ما را بنده خودش 
قرار بدهد، و از نظر اقتصادى باید کوشــش کنیم، مال و ثروت را از 
طریق مشروع در اختیار خودمان بگیریم تا بتوانیم از این قدرت مادى 

و اقتصادى استفاده کنیم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 25، ص ۴55

صفحه ۷
یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
۲۱ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۸۰۸

از آنجا که انسان برای خافت الهی برگزیده 
شده، دشمنان کینه توز بسیاری دارد که در کمین 
او هستند تا به هر گونه ای شده او را خوار کنند 
و از رسیدن به مقام واقعی باز دارند. در این میان 
ابلیس و شیاطین پیروش، بیشترین خطر را نسبت 
به انسان دارند؛ چون از قدرت کمین مناسب و 
خوبی برخوردار می باشــند؛ زیرا شیاطین که از 
جنیان هستند، آدمی را می بینند، در حالی که 
آدمی نمی تواند آنان را ببیند. از ســویی دیگر، 
ستون پنجم هایی را نیز در نفس آدمی دارند که 
به عنوان هواهای نفســانی در خدمت شیاطین 
می باشــند. از این جهت است که کار بر انسان 
بسی دشوار است تا بتواند خافت الهی به خوبی 

ایفا کند.
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های 
قرآن بر آن شــده تا از کمین و کمین نشینان و 
عوامل افتادن در کمین و رهایی از آن را سخن 

بگوید.
***

کمین نشینان هستی
کمین به معناى پنهان شدن در جایی براى حمله 
ناگهانی و غافلگیرانه اســت. در کمین کسی یا چیزى 
نشستن به معناى منتظر ماندن است تا فرصت مناسبی 
بــراى حمله ناگهانی و غافلگیرانه به او یا اقدام ضدش 

فراهم آید.)فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص 59۴3(
در عربــی این معنا با واژه رصــد، راصد، مترصد، 
مرصاد و دیگر مشــتقات آن بیان می شود. مرصاد به 
معناى محل کمین و یا کمینگاه اســت. ناگفته نماند 
که اصطاح »مقاعد للســمع« چنانکه در آیه 9 سوره 
جن آمده است، به معناى کمین نشستن براى کسب 

اطاعات و جاسوسی نیز به کار رفته است.
از آیات قرآن این معنا به دســت می آید که کمین 
کردن عملی است که از سوى بسیارى اتفاق می افتد. 
از این رو در آیات 11 و 1۴ سوره فجر از کمین خداوند 
سخن به میان آمده است. چنانکه می فرماید که خداوند 
مراقب کردار طغیانگران بوده و در کمین آنان نشسته 
است. عامه طبرسی در تفسیرش می نویسد: مقصود 
این است که چیزى از اعمال انسان ها از خداوند مخفی 
و پنهان نیست؛ زیرا خداوند همه اقوال و اعمال آنان را 
می شنود و می بیند؛ همانطور که بر کسی که در کمینگاه 
است، چیزى پوشیده و مخفی نیست.)مجمع البیان، ج 

9 و 1۰، ص ۷39(

کمیـنشیـطان
وعواملرهاییازآن

 عباس سلطان خواه

خداونــد در آیــات ۶ تا 1۴ همین ســوره با بیان 
مثال هایی از اقوام گذشته، روشن می سازد که چگونه 
در کمیــن طغیانگران بوده اســت. در این آیات بیان 
شــده که خداوند در کمین اقــوام و افرادى چون عاد 
و ثمود و فرعون بوده اســت و آنان را با همه قدرت و 
شوکتی که در اختیار داشتند به سبب طغیانگرى شان، 
نابود ســاخته و به عذابی سخت گرفتار کرده و هاک 
نمــوده اســت. بنابراین، می تــوان دریافت که کمین 
 کردن خداوند، به قصد هاکت و نابودى قوم و شخص 

است.
برخی با توجه به واژه مرصاد که براى دوزخ در آیات 
21 و 22 سوره نبا به کار رفته است؛ بر این باورند که 
مرصاد در آیه، اسم مکان و زمان نیست، بلکه به معناى 
مبالغه در راصد است؛ بنابراین از آیات به دست می آید 
که دوزخ نیز به نیابت از خداوند در کمین طغیانگران 

نشسته است.)روح المعانی، ج 1۶، جزء 3۰، ص 23(
عامه طبرســی، از آیات، این معنا را اســتنباط 
کرده اســت که نگهبانان دوزخ ، در کمین طغیانگران 
نشســته اند تا آنان را به آتش دوزخ بیفکنند؛ چرا که 
مرصــاد به معناى کمینگاه اســت و در آنجا نگهبانان 
 دوزخ در کمینــگاه نشســته اند.)مجمع البیان، ج 9،

 1۰، ص ۶۴2(
از دیگر افرادى که در کمینگاه می نشینند می توان 
به منافقان اشاره کرد. بر اســاس آیه 1۰۷سوره توبه، 
منافقان در مسجد ضرار براى آسیب زدن به مسلمانان 

در کمین می نشستند.
هر چند که کمین کردن در بسیارى از موارد براى 
ضرر رسانی و آسیب زدن است، ولی اصل در این واژه 
دستیابی براى اطاعات و آگاهی از وضعیت دیگران از 

دوست و دشمن است. از این رو خداوند در آیات 2۶ و 
2۷ سوره جن از کمین فرشتگان الهی براى نگهبانی و 
مراقبت از وحی، جهت مصون ماندن از دستبرد نااهان 
سخن می گوید. رصد در این آیات به معناى حافظ است 
و مقصود از آن رصد فرشــتگان براى حفاظت از وحی 
است.)مجمع البیان، ج 9 و 1۰، ص 5۶2 و روح المعانی، 

ج 1۶، جزء 29، ص 1۶۶(
کمین کــردن هدهد پس از افکندن نامه حضرت 
سلیمان)ع( در دربار حکومت سبا، براى شنود سخنان 
و واکنش آنان نسبت به نامه،)نمل، آیات 2۰ تا 2۸( به 
خوبی نشان می دهد که کمین به قصدهاى گوناگونی 

صورت می گیرد. از این روست که در زبان عربی، از رصد 
ستارگان به معناى کسب اطاعات با در کمین نشستن 

سخن به میان می آید.
از آیات 1 تا ۸ سوره جن به دست می آید که جنیان 
نیز براى کسب اطاعات نسبت به آینده، در آسمان به 
کمین می نشســتند. هر چند که تفاوتی براى خداوند 
میان زمین و آســمان و مانند آن نیســت؛ ولی براى 
موجودات دنیوى و مادى، تفاوت روشنی میان آسمان 
و زمین وجود دارد؛ چرا که آسمان از ظرفیت بیشترى 
براى عبور تصاعدى و تنازلی برخوردار اســت. حقایق 
هســتی از دریچه آسمان به شکل بهتر و آسان تر نازل 
می شــود یا باال می رود. عبور از آسمان به سوى عوالم 
دیگر هستی که بیرون از دایره ماده محض و جزو عوالم 
عقانی و ملکوتی است؛ از دریچه آسمان آسان تر است. 
از این روست که در قرآن از منافذ آسمان سخن به میان 
آمده است. منافذ آسمانی مسیر عبور و مرور فرشتگان 
عوالم دیگر به عالم ماده و دنیاست. تنها کسانی که اهل 

برهان و ســلطان هستند و در مقام ربانیون می باشند، 
می توانند از عالم ماده همانند فرشتگان به عوالم ملکوت 

و الهوت عروج کنند. )الرحمن، آیه 33( 
هدف از کمین نشســتن جنیان، شنیدن صداى 
فرشتگان و اخبار آنان است. از این روست که گروهی 
از جنیان به آســمان ها می رفتند و در آنجا به کمین 
می نشستند تا سخنانی که میان فرشتگان عوالم دیگر 
در آنجا رد و بدل می شــد، پنهانی و مخفیانه شنیده و 
پیش از نزول به عالم ماده از آن آگاه شده و سوءاستفاده 

کنند.)جن، آیات 1 تا 9(
از این آیات به دســت می آیــد که جنیان پس از 
عروج به آســمان می توانستند به گونه اى در آسمان ها 
مخفی شوند که غیر قابل دیدن براى برخی از فرشتگان 
باشــند. این داستان کســب اطاعات از عوالم باال از 
ســوى جنیان تا زمان بعثت پیامبر)ص( ادامه داشته 
اســت و آنان با کســب اطاعات پیش از نزول، آنها را 
به گروهی از انســان هاى کاهن می دادند تا در مسیر 
سوءاســتفاده هایشان از آن بهره گیرند. اما از آنجا که 
اینها نمی توانستند همه اطاعات را چنانکه بیان می شده 
است دریافت کنند، خطا در اخبارشان و نیز کذب در 

آن بسیار بود. )سوره جن(
پس از بعثت و نزول قرآن، عروج جنیان به آسمان 
براى کمین کردن و شــنیدن ســخنان فرشتگان، با 
محدودیت هاى جدى مواجه شــد و از سوى خداوند 
شهاب هاى آسمانی در کمین جنیان شنود کننده اخبار 
آسمانی نشســتند و با بارش بر جنیان مانع از کمین 
کردن شیاطین شنود کننده آن شدند.)همان و نیز حجر، 

آیات 1۶ تا 1۸(
به هر حال، کمین نشســتن براى اهداف و مقاصد 

گوناگون در زمین و آسمان از سوى انسان و جنیان و 
دیگران انجام می شود.

کمین دشمنان
اما چنانکه گفته شد، مهمترین کاربرد این واژه، در 
کمین نشستن دشمنان است. در آیات بسیارى از قرآن 
سخن از کمین نشستن دشمنان انسی و جنی به میان 
آمده است. کافران همواره در کمین مومنان هستند تا 
فتنه گرى کرده و مسلمانان را نابود کنند و یا بر ایشان 
آســیب و زیان جدى وارد سازند. از این رو خداوند به 
مسلمانان هشدار می دهد که همواره نسبت به توطئه 
دشمنان و کافران هوشیار باشند و فریب تبلیغات آنان 

را نخورند که توهم توطئه است.
به سخن دیگر، مسلمانان دشمن سوگند خورده اى دارند 
که هرگز دست از سر ایشان بر نمی دارند. و تا ایشان را به گمراهی 
 نبرند و به سوى ملت و آیین خویش نکشانند دست از توطئه 

بر نمی دارند.
بنابراین، ســخن از توطئه دایمی دشمنان، امرى 
حقیقی و واقعیتی انکار ناپذیر اســت و تنها یک توهم 

نیست تا سخن از توهم توطئه به میان آید. 
مسلمان عاقل و هوشیار کسی است که دشمن را 
دشــمن بداند و نسبت به توطئه آنان هوشیار و بیدار 
باشد و همواره در آمادگی کامل به سر برد.)نساء،آیات 

1۰1 و 1۰2(
دشمنان کافر، همواره در اندیشه این هستند تا از 
کمین گاه خویش بیرون آیند و در فرصت مناسب ضربه 
کارى را به پیکره اسام و مسلمانان وارد سازند)همان( 
بنابراین، حفظ هوشیارى و آمادگی دایمی امرى الزم 
است و بر همین اساس است که خداوند حتی مجوز نماز 

خوف را براى آمادگی دایمی تجویز کرده است.)همان(
راه های کمین شیطان

در این میان، رهبر دشمنان انسی و جنی، مسلمانان 
و مومنان، ابلیس رانده شــده از درگاه خداوندى اســت. 
خداوند بارها در آیات بســیار از جمله در آیات 11 تا 1۷ 
و نیز 2۷ و 1۷5 و 2۰1 سوره اعراف و نیز آیه 1۴ سوره 
حدید)المیزان، ج 19، ص 15۷( از کمین ابلیس و شیطان 
نسبت به انسان سخن به میان آورده و هشدار داده است.
شــیطان مترصد کمین و حمله کردن به انسان از 
چهار طرف راست و چپ و جلو و عقب است و می خواهد 
او را هر طورى شده غافلگیر کند و به نیستی و سقوط 

سوق دهد.)اعراف، آیات 11 تا 1۷(
شــیطان از آســمان و باال نمی تواند هجوم آورد، 
چنانکــه از پایین که محل ســجده آدمی اســت نیز 

نمی تواند کمین و حمله کند.
ابلیس و شیاطین به کسانی که همراه و پیروشان 
هستند کارى ندارند و تنها در کمین خداپرستان رونده 
به سوى صراط مستقیم نشسته اند.)همان( خداوند به 
مومنان پیرو صراط مستقیم هشدار شدید می دهد که 

متوجه کمین شیطان باشند.
بسیارى از انسان هاى مومن به سبب ناهوشیارى و 
غفلت، در دام شیطان افتاده و گرفتار ناسپاسی و کفران 
نعمت اســام و ایمان و دیگر نعمت هاى الهی شدند.

)همان( از آیات و روایات بر می آید که مومنان هر چه 
در مراتب باالترى از ایمان باشند، در خطر عظیم ترى 
قرار دارند و ابلیس و شــیاطین برنامه هاى سخت تر و 

شدیدترى را نسبت به آنان اعمال می کنند. 
امــام صادق)ع( از پیامبر گرامــی)ص( نقل کرده 
اســت: الناس کلهم هالکون اال العالمــون و العالمون 
کلهــم هالکون اال العاملــون و العاملون کلهم هالکون 
اال المخلصــون و المخلصون علی خطر عظیم؛ غیر از 
عالمان همه مردم درهاکتند و از آنان فقط کســانی 
نجــات می یابند که به علم خودشــان عمل کنند و از 
آنان نیز تنها مخلصان رســتگار می شوند و این دسته 
مقامی واال دارند. )ترجمه و تفسیر نهج الباغه، محمد 

تقی جعفرى، ج 13، ص 115(
از آیه 1۷5 ســوره اعراف به خوبی روشن می شود 
که چگونه ممکن اســت کسانی که اهل مراتب عالی و 
مقامات بلند بصیرتی هســتند نیز در دام شیطان افتند 
و از کمیــن او نتوانند برهند. داســتان بلعم باعورا که 
گرفتار دام و کمین ابلیس اغواگر شــد، داستان معروف 

و مشهورى اســت که به جنگ حضرت موسی)ع( نیز 
می رود.)مجمع البیان، ج 3 و ۴ و ص ۷۶۸ و کشــاف، 

زمخشرى، ج 2، ص 1۷۸(
داســتان سامرى گوساله پرست نیز نمونه دیگرى 
است که در آیات ۸5 تا ۸9 سوره طه به آن اشاره شده 
است. سامرى کسی است که توانست جبرئیل را ببیند 
و از اثر گام هایش بردارد و با اســتفاده از آن، گوســاله 
طایــی را به صدا در آورد و به عنوان خداى مجســم 
حضرت موسی)ع( به امت موسی)ع( معرفی کند. او در 
دام و کمین شیطان افتاد و خود و امتش را هاک کرد.

عوامل سقوط در کمین شیطان 
آرزوهای باطل:

از مهم ترین عواملی که موجب ســقوط آدمی در 
کمین شیطان می شــود، می توان به آرزوهاى باطل و 
طول و دراز اشــاره کرد که زمینه ســاز مغرور شدن و 
افتادن در دام وکمین شــیطان می شــود.)حدید، آیه 
1۴( بســیارى از مردم براى رسیدن به آرزوهاى باطل 
در دام ابلیس گرفتارشوند؛ چرا که می خواهند نیامده 
بروند و زودتر ســرمایه دار و پول دار شوند و همه چیز 
را در اختیار بگیرند. این گونه است که ابلیس سوار بر 
آرزوهاى باطلشان می شود و آنان را به سقوط می کشاند.

)جامع البیان، ج 13، جزء 2۷ ، ص 295 (
غفلت و فراموشی یاد خدا:

غفلت انسان و فراموشــی یاد خدا از دیگر عوامل 
گرفتارى در کمین شیطان است که در آیه 2۰1 سوره 
اعراف گرایش به گناه به آن اشاره و توجه داده شده است.

گرایش به گناه:
گناه و خارج شدن انسان از محبت خدا و گرایش به 

سوى گناه و معصیت نیز از دیگر عواملی است که خداوند 
در آیه 1۷5سوره اعراف به آن هشدار می دهد. خداوند در 
این آیه با اشــاره به داستان بلعم باعورا تبیین می کند که 
چگونه جدا شدن انسان از محبت خدا و گرایش به معصیت 
او موجب می شود تا در برابر خداوند قرار گرفته و همکار و 
یاور ابلیس و فرعونیان شود.)تفسیر کبیر، ج 5، ص ۴۰۴(

وسوسه:
 وسوســه شــاید مهمترین عاملی باشد که آدمی 
را به سادگی به ســوى ابلیس می برد و در دام کمین 
او می افکنــد. وجــود هواهــاى نفســانی در آدمی و 
دانه هاى وسوســه اى که ابلیــس در کنار دام خویش 
می ریــزد، دل هــاى غافــل را می لرزاند و به ســوى 
 کمین ابلیس و شــیطان می کشاند و گرفتار می کند.

)اعراف، آیه 2۷(
عوامل رهایی از دام ابلیس

ذکر خدا:
راه رهایی از کمین ابلیس، ذکر و یاد خداوند است؛ 

چرا کــه ذکر او غفلت را می زداید و اجازه نمی دهد تا 
ابلیس با وسوســه و دام هــاى رنگارنگ خود به آدمی 
نزدیک شــود. از این روســت که خداوند در آیه 2۰1 
ســوره اعراف به قــدرت ذکر تاکید می کنــد و آن را 
مهم ترین عامل بــراى رهایی از دام و کمین ابلیس و 

شیاطین بر می شمارد.
اخاص در قول و فعل؛

اخاص در گفتار و رفتار انسان ها براى خداوند نیز 
عامل نجات بخش آدمــی از دام ابلیس و کمین هاى 
شــیاطین است.)حجر،آیات 39 و ۴۰ و نیز ص ، آیات 

۸2 و۸3(
تقوا:

دیگر عامل رهایی از دام و کمین شیاطین می توان 
به تقوا  اشــاره کرد که در آیه 2۰1 سوره اعراف بر آن 

توجه داده شده است.
سجده:

ســجده انســان در برابر خداوند که موجب نفرت 
شیطان است، عامل رهایی بخش آدمی از دام و کمین 
شیطان است که در آیات 11 تا 1۷ سوره اعراف به آن 
توجه داده شــده تا آدمی با سجده، بینی شیطان را به 
خاک بمالد و او را خوار و رسوا کرده و از کمینگاهش 

فرارى دهد.
شکرگزاری:

شــکرگزارى و ســپاس نعمت هاى خداوندى نیز 
زمینه خروج انسان از دام هاى ابلیس و رهایی از کمین 

او می شود.)همان(
از دیگــر عوامل می توان به ایمــان )توبه، آیه 5( 
اقامــه نماز)همان(، پرداخــت زکات )همان( و توبه و 
استغفار)همان( به عنوان عوامل رهایی از کمین دشمنان 

انسی و جنی یاد کرد.

عنایت کریمانه امام حسین)ع( 
به شیخ مرتضی زاهد

 آقا شــیخ مرتضی زاهد دوست داشت تا در روزهاى جانسوز شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( از کلمات و الفاظی براى سینه زنی استفاده 
کند که تأیید و رضایت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را در برداشته باشد. 
به همین خاطر در یکی از ســال ها متوســل به ائمه اطهار می شود و بعد، 
شبی در عالم خواب، خود را در کربا مشاهده می کند. در میان خیمه هاى 
مصیبت زده امام حسین)ع( این کلمات را به او القا می کنند و او نیز شروع 
به گفتن این کلمات می کند: »هذا عزاَک یا حسین / روحی فداَک یا حسین« 
اّما همراه با القاى این کلمات، یک سوز عجیبی نیز به آقا شیخ مرتضی داده 
می شود و از آن سال به بعد، به محض اینکه در روزهاى تاسوعا و عاشورا با 

همان لحن و صداى معمولی، از دهانش خارج می شده  است که:
روحی فداَک یا حسین« »هذا عزاَک یا حسین /

 یک ســوز و گداز غیرعادى و بسیار شدیدى به جان مردم می افتاده 
و هر شــنونده اى با هر معرفت و مرامی، به شدت منقلب و  گریان می شده 
 است. شیخ مرتضی زاهد که عمرى با عشق و سرسپردگی به موالیش امام 
حســین)ع( سرکرده، تعجبی نیست اگر حضرتش)ع( نیز کریمانه کسی را 
به سراغش بفرستد. یکی از تّجار تهران از دنیا رفته بود و فرزندانش تصمیم 
گرفتند جنــازه اش را به کربا انتقال دهند و آنجا دفن کنند. اما موفق به 
گرفتــن اجازه از دولت عراق و ایران براى این انتقال نمی شــدند و مجبور 
شــدند پدرشان را در ایران به خاک بسپارند. او که دفن می شود به فاصله  
چند روز اجازه  حمل جنازه به کربا، به دســت فرزندانش می رســد و این 
همزمان می شود با ارتحال شیخ مرتضی زاهد فرزندان آن تاجر اجازه نامه را 
به خانواده  شیخ مرتضی می دهند و جنازه  ایشان پس از انتقال به کربا در 

صحن حضرت اباالفضل)ع(  به خاک سپرده می شود!
* حسین حاجی حسینی، زاهد العلما، پیشین، ص 26 و ص67

حکایت اهل راز


