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پرسش و پاسخ

خصائص نیک پیامبر)ص(
درباره محاســن و خصایص نیک رسول اکرم)ص( از امام صادق)ع( نقل 
شــده است که فرمود: خداوند تعالی پیامبر خود را به اخالق نیکو و صفات 
پســندیده ممتاز گردانید. پس شما خود را امتحان کنید، اگر از آن اخالق 
کریمه و صفات نیک چیزی در شــما بود حمد و سپاس خدا را به جا آورده 
و از خداوند بخواهید تا آن صفات را در شما بیفزاید. سپس حضرت این ده 
صفت نیک را بیان فرمود: یقین، قناعت، صبر و بردباری، شکر و سپاسگزاری، 

حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروت و جوانمردی و انسانیت. )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 66، ص 368

انجام امور عبادی 
تا حدی که روح نشاط دارد

روح انســان فوق العاده لطیف اســت و زود عکس العمل نشان می دهد. 
اگر انســان در یک کاری بر روح خودش فشــار بیاورد- تا چه رسد به روح 
 دیگــران- عکس العملی که روح انســان ایجاد می کند، گریز و فرار اســت. 
مثال در عبادت جزء توصیه های پیامبراکرم)ص( این است که عبادت را آن 
قدر انجام دهید که روحتان نشــاط عبادت دارد. یعنی عبادت را با میل و 

رغبت انجام دهید. )1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 184

دعوت مردم با اعمال نیک نه با زبان
قال االمام الصادق)ع(: کونوا دعاهًْ للناس بغیر السنتکم، لیروا منکم 

الورع و االجتهاد و الصالهًْ و الخیر فان ذلک داعیهًْ«.
امام صادق)ع( فرمود: مردم را با غیر زبان خود )به دین خویش( دعوت 
کنید، تا پارسایی و سخت کوشی )در عمل و عبادت( و نماز و خوبی را از شما 

ببینند، زیرا اینها خود )بهترین( مبلغند )برای جذب مخاطب(.)1(
____________

1- الکافی، ج 2، ص 78

چگونگی پیشرفت اسالم 
در عصر پیامبر)ص(

پرسش:
اینکه برخی درباره پیشرفت اســالم در عصر پیامبر)ص( 
معتقدند اســالم با زور شمشــیر گســترش یافت و ثروت 
خدیجه)س( و شمشــیر علی)ع( را به عنوان دو نماد قدرت 
پیشرفت اسالم توصیف می کنند تا چه حدی با واقعیت های 

سیره پیامبر)ص( و آموزه های وحیانی اسالم منطبق است؟
پاسخ:

لزوم پرهیز از خشونت در تبلیغ دین
براساس آموزه های وحیانی اسالم، دعوت مخاطبان به اسالم نباید 
توأم با زور و جبر و خشــونت باشــد. به عبارت دیگر، دعوت و تبلیغ 
دین نمی تواند توأم با اکراه و اجبار باشــد. شبهه ای که عده ای مطرح 
می کنند این اســت که اساس و دعوت اســالم بر زور و اجبار استوار 
است؟! یعنی ایمان به خدا و اسالم اساسش بر اجبار و زور است؟! این 
شــبهه ای است که دنیای مسیحیت و کشیش های مسیحی روی آن 
فوق العاده تبلیغ کرده اند، و اســم اسالم را گذاشته اند »دین شمشیر« 
یعنــی دینی که منحصرا از ابزار قدرت زور و شمشــیر در پیشــبرد 
اهداف تبلیغی خود اســتفاده می کند؟! شــکی نیست که اسالم دین 
 شمشیر هم هست و این کمالی اســت در اسالم نه نقصی در اسالم. 
ولی آنها که می گویند: اسالم دین شمشیر است، می خواهند این گونه 
وانمود کنند که ابزاری که اسالم در دعوت خویش به کار می برد فقط 

شمشیر است. 
در حالی که آموزه های وحیانی قرآن خالف این سخن را می فرماید: 
»ادع الی ســبیل ربک بالحکمهًْ و الموعظهًْ الحســنهًْ و جادلهم بالتی 
هی احســن« ای پیامبــر! مردم را همیشــه با دلیــل قانع کننده و 
نصیحت دلســوزانه،  به راه خدا دعوت کن. همچنین، با بهترین روش 
با آنها به بحث و مناظره بپرداز.)نحل-125( آری ســخن کشیش ها و 
 مستشرقان مسیحی این است که دستور پیامبر)ص( درواقع این بوده: 
»ادع بالسیف« یعنی مردم را با شمشیر به راه خدا دعوت کن! حتی در 
بعضی از کتاب هایشان به پیامبر اکرم)ص( اهانت می کنند، کاریکاتور 
مردی را می کشند که در یک دستش قرآن است، و در دست دیگرش 
شمشیر، و باالی سر افراد ایستاده که یا باید به این قرآن ایمان بیاوری 

و یا گردنت را می زنم!
کارکرد ثروت خدیجه)س( و شمشیر علی)ع(

گاهی خود ما مسلمانان حرف هایی می زنیم که نه با تاریخ منطبق 
است و نه با قرآن، بلکه با حرف های دشمنان بیشتر انطباق دارد! یعنی 
حرفی را که یک جنبه اش درســت اســت، به گونه ای تعبیر می کنیم 
که اســلحه به دست دشــمن می دهیم. مثل اینکه برخی می گویند: 
 اســالم با دو چیز پیش رفت، با مال خدیجه)س( و  شمشیر علی)ع(. 
یعنی به عبارت دیگر با زر و زور! اگر دینی با زر و زور پیش برود آن دیگر 
چه دینی می تواند باشد؟! آیا قرآن در یک جا داردکه دین اسالم با زر و 
زور پیش رفت؟ آیا علی)ع( و ائمه معصومین)ع( یک جا گفته اند که دین 
اسالم با زر و زور پیش رفت؟ شکی نیست که مال و ثروت خدیجه به 
اسالم خدمت کرد.  اما آیا آن مال را به کسی دادند و گفتند بیا مسلمان 
شــو؟! آیا یک جا در تاریخ انسان چنین چیزی را پیدا می کند؟! یا نه 
در شرایط عسر و حرج مسلمانان و پیامبر)ص( جناب خدیجه مال و 
ثروت خویش را در اختیار پیامبر)ص( گذاشت، که اگر مال خدیجه نبود 
شاید فقر و تنگدستی مسلمانان را از پا در می آورد. مال خدیجه خدمت 
 کرد اما نه خدمت رشوه دادن که کسی را با پول مسلمان کرده باشد. 
بلکه خدمت به این معنا که مسلمانان گرسنه را نجات داد و مسلمانان 

با پول خدیجه توانستند سد رمقی کنند. 
اما شمشــیر علی)ع( هم بدون شک به اســالم خدمت کرد، و اگر 

شمشیر علی نبود، سرنوشت اسالم، سرنوشت دیگری بود.
 اما نه اینکه شمشیر علی)ع( رفت باالی سر کسی ایستاد و گفت: 
یا باید مسلمان بشوی یا گردنت را می زنم، بلکه در شرایطی که دشمن 
آمده بود ریشه اسالم را بکند، علی)ع( بود که در مقابل دشمن ایستاد. 
کافی اســت مــا جنگهای بدر یا احد و خنــدق را در نظر بگیریم که 
شمشــیر علی)ع( در دفاع از اسالم و در همه این جنگها به کار رفته 
اســت. پس وقتی می گوییم، اگر شمشیر علی)ع( نبود اسالمی نبود، 
معنایش این نیست که شمشیر علی)ع( آمد و به زور مردم را مسلمان 
کرد،  بلکه معنایش این است که اگر شمشیر علی)ع( در دفاع از اسالم 

نبود، دشمن ریشه اسالم را کنده بود. 
همچنان که اگر مال خدیجه نبود، فقر مسلمانان را از پای درآورده 
بود! بنابراین پیشرفت اسالم به مبانی قوی اعتقادی، اخالقی و جامعیت 
آن بر مبنای عقالنیت برمی گردد که مورد استقبال و پذیرش مخاطبان 

قرار می گرفت.

صفحه 6
پنج  شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۲۵ صفر ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۲6

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

حکایت اهل راز

وقتیآهنتافتههمنمیسوزاند
 ابن جوزی در کتاب »مدهش« می نویسد: »مردی از پرهیزکاران وارد مصر 
شــد. آهنگری را دید که آهن تافته را با دست از کوره بیرون می آورد و حرارت 
آن به دســت او هیچ تأثیری ندارد. با خود گفت این شــخص یکی از بزرگان و 
اوتاد است. پیش رفت، سالم کرد و گفت: تو را به حق آن خدایی که در دست تو 
این کرامت را جاری کرده، دعایی درباره من بکن. آهنگر این حرف را که شنید، 
شروع به گریســتن کرد. گفت: گمانی که درباره من کردی، صحیح نیست؛ من 
از پرهیزکاران و صالحان نیســتم. پرسید: چگونه می شود، با اینکه انجام چنین 
کاری جز به دست بندگان صالح خدا ممکن نیست؟ او پاسخ داد: صحیح است، 
ولی کرامتی که دیدی سببی دارد. آن مرد اصرار ورزید تا از علت امر مطلع شود.
آهنگر گفت: روزی بر در همین دکان مشــغول کار بودم. زنی بســیار زیبا 
و خوش انــدام که کمتر مانند او دیده بودم، جلو آمد و اظهار فقر و تنگدســتی 
شدیدی کرد. من دل به رخسار او بستم و شیفته جمالش شدم و از او تقاضای 
نامشروعی کردم ]و[ گفتم هرچه احتیاج داشتی، برمی آورم. با حالتی که حاکی 
از تأثر فوق العاده بود، گفت: از خدا بترس؛ من اهل چنین کاری نیســتم. گفتم: 
در این صورت، برخیز و دنبال کار خود برو. برخاســت و رفت. طولی نکشید دو 
مرتبه بازگشت، گفت: همان قدر بدان ]که[ تنگدستی طاقت فرسا مرا وادار کرد 

به خواسته تو پاسخ دهم.
من دکان را بسته، با او به خانه رفتم. وقتی وارد اتاق شدیم، در را قفل کردم. 
دیدم مانند بید می لرزد. پرســیدم: از چه می ترسی که این قدر به لرزه افتادی؟ 
گفت: هم اکنون خدا شاهد و ناظر ماست؛ چگونه نترسم. آنگاه ادامه داد و گفت: 
اگر رهایم  ســازی از خدا خواهم خواســت تو را با آتش دنیا و آخرت نسوزاند. از 
تصمیم خود منصرف شــدم، احتیاجاتش را برآوردم. با شادی و سرور زیادی به 

منزل خود برگشت.
همان شب در خواب دیدم بانویی بزرگوار که تاجی از یاقوت بر سر داشت، به 
من فرمود: »یا هذا َجزاَک اهللُ َعّنا َخیراً؛ خدا پاداش نیکویی به تو عنایت کند.« 
پرسیدم: شما کیستید؟ گفت: »قالَْت أم الّصِبیِه الَِّتی اتَْتَک َو تََرْکَتها َخْوفاً ِمَن اهللِ 
نْیا َو ال فِی ااّلِخَرهِ؛ من مادر همان دخترکم  َوَجَلّ ال أْحَرَقَک اهللُ بِالّنارِ ال فِی الُدّ َعَزّ
که نیازمندی، او را به ســوی تو کشانید، ولی از ترس خدا رهایش کردی. اینک 
از خداوند می خواهم که در آتش دنیا و آخرت تو را نسوزاند پرسیدم: آن زن از 
کدام خانواده بود؟ گفت: از بستگان رسول خدا. سپاس و شکر فراوانی کردم. به 

همین جهت، حرارت آتش در من تأثیر ندارد«. 
موسی خسروی، پند تاریخ، تهران، اسالمیه، 1378، چ 13، ج 2، ص 243 
فضائل السادات، سّید محمد اشرف، نواده سید الحکما میرداماد.

دستشفابخش 
آیت اهلل حاج شیخ حبیب اهلل گلپایگانی تحصیالت خود را در اصفهان 
به پایان رســاند. ســپس به مشــهد هجرت کرد و امام جماعت مسجد 
گوهرشــاد شد و در مدرسه علمیه »خیرات خان« تدریس فقه، حدیث، 
تفسیر و درس اخالق داشت. در جمادی الثانی 1384 ق. رحلت کرد و 

در حرم مطهر امام رضا )ع( به خاک سپرده شد.)1(
حجة االســالم صالحی خوانساری در شــب 21 ماه مبارک رمضان 
1381 ش. در مصالی قدس شــهر قم درباره شیخ حبیب اهلل گلپایگانی 
چنین گفت: خودم شاهد بودم که عده ای از بیماران العالج بعد از نماز 
در مسجد گوهرشاد به دور وی گرد آمده و از او خواستند تا برای آنها از 
خدا شفا بخواهد. آن عالم وارسته دست مبارک خود را بر سر هر مریضی 

که می کشید، بدنش عرق می کرد و شفا می یافت.
آقای صالحی خوانساری، به نقل از یکی از مراجع تقلید کنونی، گفت: 

وقتی که فلسفه آن را از وی پرسیدم، در جواب فرمود: 
مدت چهل سال تمام همیشه نماز شب را پشت دربهای بسته حرم 
مطهر امام رضا)ع( می خواندم و همه روزه هنگامی که دربهای حرم را باز 
می کردند،)2( اّولین کسی بودم که قبر مطهر آن حضرت را زیارت می کردم.

یک بار یک هفته مریض شــدم، به طوری که توان رفتن به حرم را 
نداشــتم؛ یک شب از پنجره خانه چشمم به گلدسته های حرم امام رضا 
افتاد. رو کردم به حرم و عرض کردم: آقا! خودت می دانی که مدت چهل 
سال همه روزه اّول زائر تو بودم ولی یک هفته است که مریضم؛ معذرت 

می خواهم که نتوانستم به زیارتت بیایم! 
شیخ حبیب اهلل می گوید: یک باره خوابم برد؛ در عالم رؤیا دیدم امام 
رضا)ع( بر روی صندلی نشسته و گل قشنگی در دست دارد و دو خادم 
جلوی امام ایستاده اند. امام گل را به دست یکی از خادمین داد و فرمود 
آن را به من بدهد. همین که گل را به دستم داد، احساس بهبودی کردم. 
ناگهان از خواب بیدار شدم. اتاق پر از بوی عطر بود و همان دسته گلی 

که امام در خواب به من داده بود، در دستم بود و کاماًل بهبود یافتم.
بلند شدم طبق معمول همیشه، به جلوی حرم آمده و مشغول عبادت 
شدم تا اینکه درب حرم باز شد و مثل همیشه، اّول زائر بودم. بعد از زیارت 
برای اقامه جماعت به مسجد گوهرشاد رفتم. بعد از نماز دیدم عده ای از 
بیماران جواب کرده دورم را گرفته و می گفتند: »شیخ حبیب اهلل! از آن 
گل که امام به تو داده، به بدن ما بمال تا خوب شویم!« متوجه شدم که 
این افراد که در جریان نبودند حتماً امام رضا آنها را پیش من فرستاده 
اســت. از برگ گل به سر و صورت آنها مالیدم؛ متوجه شدم که بیماری 
آنها خوب شــده، از آن زمان به بعد فقط همین دســتم که با آن گل را 

گرفته بودم، مریض ها را شفا می دهد.
آن مرجع تقلید بزرگوار می گوید: به شیخ حبیب اهلل گفتم: این گل 
را امــام رضــا )ع( به یکی از خادمین داد تا آن را به تو بدهد؛ از آن زمان 
به بعد دســتت مریض شفا می دهد. اگر خود امام رضا گل را به دستت 

می داد، چه کار می کردی؟ 
یک وقت شیخ حبیب اهلل چهره اش دگرگون شد و فرمود: واهلل اگر 
امام رضا خودش گل را به دستم می داد و دست مبارکش با بدنم تماس 
می گرفت بعد از آن، مطمئن بودم دســتم اگر به مرده می خورد، آن را 

زنده می کرد.
___________________ 

1. گنجینه دانشمندان، محمدشریف رازی، ج 7، ص 512.
2. قباًل شب ها درب حرم امام رضا علیه السالم را می بستند.

از: مجله فرهنگ کوثر بهار 1381، شماره 53 به نقل از پایگاه اطالع رسانی حوزه 

داســتان امام حســین)ع( که ما بایــد آن را زنده نگه داریــم، در حقیقت 
هوشیارباش و بیدارباشی است که آه! دیدی چه بر سر اسالم آمد!

ما باید در اثر تجدید یادبود این قضیه، همیشه هوشیار باشیم که مبادا دیگر 
از این مصیبتها بر اسالم وارد شود و ما برعکس چنین استفاده ای نکرده ایم

باید فلسفه قیام حسینی مکرر در منابر گفته شود، فلسفه عزاداری ها گفته 
شود، -تا- همان اثر و منظور حاصل شود که امام زین العابدین و امام باقر و امام 
صــادق و امام کاظم )ع( توصیه می کردند و کمیت ها و دعبل خزاعی ها به وجود 

می آمد و آثاری بر مرثیه گویی های آنها مترتب بود.
نباید کاری کرد که احساسات مردم در این زمینه خاموش شود، باید تندتر 
و تیزتر کرد، باید کاری کرد که احساســات مردم و عشــق و عالقه مردم نسبت 

به حق تیزتر شود و نسبت به باطل مطلقاً احساسات نفرت آمیز داشته باشند. 
مبارزه حق و باطل همیشه در دنیا بوده و هست. موسی و فرعون همیشه در 
دنیا هست، ابراهیم و نمرود همیشه در دنیا هست، محّمد و ابو جهل همیشه در دنیا 
هست، علی و معاویه همیشه در دنیا هست، حسین و یزید همیشه در دنیا هست. 
منظور این نیست که همیشه در دنیا اشخاصی به مقام و درجه ابراهیم و موسی 
و عیســی و محّمد و علی و حسین هستند؛ مقصود این است که همیشه حق و 
باطل در برابر یکدیگر هستند، جامعه همیشه بر سر دو راهی حق و باطل است. 
مجموعه آثار استاد شهید مطهری )خطابه و منبر)ده گفتار(( 
ج 25، ص: 342-353 ، با ویرایش جزئی

آیت اهلل حســن زاده آملی )ره(  در درس خویش 
می فرمود: انســان هفت سوراخ در سر دارد که شامل 
دو چشــم، دو گوش، دو  ســوراخ بینی و یک دهان 
اســت و هر یک از اینها می تواند یک راه دوزخ یا راه 

بهشت باشد.
از نظر ایشان این ســر است که در انسان نوعی 
مرکزیت و محوریت دارد و اگر آدمی سر خویش را به 
درستی تحت محافظت قرار دهد، خوشبختی و سعادت 
دنیا و آخرت را نصیب خود ســاخته است؛ اما اگر در 
این باره کوتاهی کند، ســرانجام بدی را برای خویش 

رقم زده و بدبخت دنیا و آخرت می شود.
هوس های آدمی ارتباط با این هفت سوراخ دارد 
و این راه ها درهایی است که آدمی را به جهان خارج 
ارتباط می دهد و هوس های نفسانی را بر می انگیزد. 
می دانیم گوش و چشم می شنود و می بیند و زمینه را 
برای هوسرانی فراهم می آورد و خواهش های نفسانی 
را بیدار می کند. بینی نیز قوه بویایی و زبان و کام نیز 
قوه چشایی انسان را تشکیل می دهد که خود عامل 

هوس هایی برای نفس است.
بر اساس آیات و روایات دوزخ هفت در دارد که به 
نظر می رسد که هر یک از این سوراخ ها یکی از آن هفت 
در دوزخ را تشکیل می دهد و آدمی را دچار هوس ها و 
خواهش های نفسانی و بدفرجامی و بدبختی می کند.

قیام حسینى ، زنگ بیدارباش 
برای همه نسل ها

گزینش کارگزاران 
در سیره پیامبر اکرم)ص(

رسول خدا)ص( فرمود: هرکس از میان مسلمانان  
کارگزاری برگمــارد ، در حالی که می داند در میان 
آنان شایســته تر از او به این کار و داناتر به کتاب 
خدا و سنت پیامبرش وجود دارد ، بی گمان ، به خدا 

و پیامبر او و همه مسلمانان خیانت کرده است.
فرج اهلل فرج اللهی

حضرت محمد)ص( نه تنها در انتخاب کارگزار بلکه در هر 
کاری که قرار بود آن شخص متولی آن شود، با دقت تمام 
شایسته ترین ها را انتخاب می کرد، بر روی عدالت و رأفت 
و رحمت و مدارا کردن با امت تحت حاکمیت آن کارگزار 

تاکید می کرد.

پیامبرگرامی اســام پس از آن همه توصیــه به کارگزاران و 
تاکید بر اجرای عدالت، مدارا و نهی از ستم  به مردم، پس از 
برگشتن آنها از ماموریت، درباره مسئولیتشان و حال و وضع 
آنان پرس وجو می کرد که مبادا مغرور شوند و خدای  نکرده به 

مردم ستم روا دارند یا بی توجهی کنند و...

در نوشتار حاضر نویسنده به سیاست و 
شیوه پیامبر)ص( در انتخاب کارگزاران خود 
و ضوابط ایشان در این باره اشاره کرده است.
این مطلب از مجله مکتب اسالم شماره 

722 انتخاب شده است.
***

لزوم انتخاب کارگزار اصلح
 اداره هر کشور ، استان ، شهر و... حتی هر خانه 
و خانواده بــا هر دین و آئین و هر قومی ، به یک 
مدیر الیق و شایسته و مجرب و کارکشته نیاز مبرم 
دارد ، تا با توانائی و تخصصی که دارد ، افراد تحت 
تکفل و حاکمیت خود را به وجه احسن اداره کند 
و مسئولیتی که به او محول شده ، به بهترین وجه 

از عهده آن برآید. 
ایــن امر ، مخصوصاً در جوامع مســلمانان و 
پیروان پیامبر گرامی اســالم اهمیت بیشــتری 
دارد ، زیرا آن حضرت در انتخاب کارگزاران خود 
دقت الزم را انجام می داد و جهت رفاه و آسایش 
امت اسالمی بهترین و صالح ترین افراد را در هر 
پستی که شایستگی آن را داشت ، انتخاب می کرد 
و در این باره ذره ای مالحظه ارتباطات فامیلی و 
قومی را در نظر  نمی گرفت، بلکه مالک اصلی آن 
حضرت ، دیانت و باخدا بودن و تخصص و امانت 
آن فرد بود. چه در بــاره گروه ها و طوایف یا کل 
جوامع مســلمانان و لذا هرکــس را به هر کاری 

انتخاب نمی کرد. 

پیامبر رحمت می فرمود: »من استعمل رجالً من 
عصابهًْ و في تلک العصابهًْ من هو أرضی اهلل منه فقد 
خان اهلل و خان رسوله و خـان المـؤمنین)1(؛ هرکس از 
میان گروهی ، شخصی را به کار بگمارد که در میان 
آن گروه ، شخص خداپسندتر از او نیز وجود داشته 
باشد ، به خدا و پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است«. 
همچنین در حدیث دیگری ، که بیشتر جامعه 
مسلمانان و در ســطح عموم را مورد خطاب قرار 
داده بــود ، فرمود: »هرکس از میان مســلمانان ، 
کارگزاری برگمــارد ، درحالی که می داند در میان 
آنان ، شایســته تر از او به این کار و داناتر به کتاب 
خدا و سنت پیامبرش وجود دارد ، بی گمان ، به خدا 
و پیامبر او و همه مسلمانان خیانت کرده است.)2( 

از ابوموسی اشــعری نقل شده است که با دو 
تن از پسر عموهایم محضر پیامبر رسیدیم. یکی از 
آن دو گفت:  ای پیامبر خدا! ما را بر برخی از آنچه 
خـداونـد ، فرمانروایی اش را به تو داده است ، بگمار. 

و آن دیگری هم مانند آن را گفت. 
پیامبر خدا فرمود: »به خدا ســوگند ، ما کسی 
را که خـواهـنـــده ایـن مـقـام یـا حریص بر آن 

باشد ، به این کار نمی گماریم.«)3(
از دستورات و فرمایشات بحق کارگزاران پیامبر 
اسالم درباره گزینش کارگزارانی استفاده می شود که 
برگزیدگان نه تنها باید عدالت را در جامعه گسترش 
دهند، بلکه به مشــاوران و همــکاران و مدیران و 
رفقای خود اهمیت بدهند و با کســانی مشــاوره 
و مراوده داشــته باشــند که اهلیت داشته باشند، 
چنان که شــهید ثانی از عبداهلل بن سلیمان نوفلی 
نقل کرده که می گفت: روزی خدمت امام صادق)ع( 
بودم که خدمتکار عبداهلل نجاشی خدمت امام وارد 
شد و نامه عبداهلل را تقدیم کرد که نوشته بود: »...
سرور و موالیم، من گرفتار فرمانداری اهواز شده ام 
اگر صالح بدانید درباره بذل و بخشش، زکات، انس 

با اشخاص و... مرز و حدودی معین فرمایید...؟
امــام پــس از تبریــک و... و آرزوی اینکه به 
مستضعفین و دوستان آل محمد)ص( یاری رسانی 
و از خطر دشمنان، از آنان محافظت کنی و اینکه 
خوشحال شدم از این منصبی که گرفته ای و با خود 
گفتم شاید خداوند به وسیله تو شخص گرفتاری 
را نجات و فرد بیمناکی را از دوســتان آل محمد 
فریادرســی کند و خوار و گرفتار آنها را به وسیله 
تو عزیز گرداند و... شروع به ارائه دستورالعمل هایی 

در حوزه های اجرایی فرمود:
»با مردم با محبت و مدارا و حســن معاشرت، 
بدون ضعف، بدون ستمگری رفتار کن، سعی کن 

امور مردم را اصالح کنی.«
و بار دیگر پس از توصیه به خدمت رســانی به 
مردم که نخســتین وظیفه کارگزار متدین است، 
بالفاصله نسبت به اطرافیان، مشاوران، متملقان و 

منتقدان هشدار داد و فرمود:

»بپرهیز از گوش دادن به حرف سخن چین ها! 
مبادا به تو نزدیک شــوند. خدا تو را در یک روز و 
یک شب نبیند که از آنها سخن و مطلبی را بپذیری 
که در این صورت خدا آبرویت را می برد و اسرارت 

فاش می شود.«
آن گاه نجاشــی را از انس با کسانی که ایمان 
درستی ندارند نهی کرد و فرمود:  »باید با کسانی 
انس بگیری و به آنان دلخوش باشی و در کارهای 
خود به آنان پناهنده شوی که آزمایش شده، بینا، 
امین و همراه تو در دین باشند. یاران خود را بشناس 

و دوست و دشمن خود را آزمایش کن و...«.
زمانی که دستخط حضرت به نجاشی رسید و 
به مطالعه آن مشرف گردید، گفت: »به خدا قسم 

هرکس دست نیکی به سوی آنان بگشاید، محبت 
آنان ]به او[ روزی اش می شــود و هرکس از تعدی 
به اموال آنان، دســت نگه دارد، خداوند اموال او را 
نگه می دارد و هر کس داد ستم دیده را از ستمگر 
بستاند، در بهشت، همنشین من خواهد بود و کسی 
که گذشتش زیاد باشد، عمرش دراز می شود و هر 
کس دادگری اش فراگیر باشــد، بر دشمنش یاری 

داده می شود.«)5(
همچنین هرکس با امتش مدارا می کرد، درباره 
او دعا می کرد و می فرمود: »بارخدایا! هر کس زمام 
چیزی از امور امت مرا به دســت گرفت و بر آنان 
ســخت گرفت، تو بر او سخت بگیر و هرکس زمام 
چیزی از امور امتم را به دست گرفت و با آنان مدارا 

کرد، تو با او مدارا کن.«)6(
ممنوعیت ستم و بی توجهی به نیازهای مردم

منظور و مقصود پیامبــر از تعیین کارگزار به 
هر کاری از امور حکومت اسالمی، اجرای عدالت و 

رفاه و آسایش امت بود نه حاکمیت کارگزار، چرا که 
رفتار و وصایای پیامبر با کارگزاران نشان می دهد که 
همیشه به فکر آسایش مردم بود و به آنان توصیه 
می کــرد حاجات مــردم را برآورند و مبادا به آنان 
اجحاف و ســتمی شود و نیز با آنان مدارا کنند و 
آنها را فریب ندهند و در خود را به روی آنان نبندند.

روزی فرمود: »هر کس زمام کاری از کارهای 
مسلمانان را به دست گیرد و به آنان خیانت کند، در 
آتش است و نیز هر حکمرانی که شب را در اندیشه 
فریب شهروندانش به سر ببرد، خداوند بهشت را بر 

او حرام می گرداند.«)7(
پیامبر رحمت در توصیــه ای به همه مردم و 
کســانی که متصدی کاری می شدند، می فرمود:  

و باعث انحطاط و بی عدالتی در جامعه می شــود. 
پیامبر رحمت شدیدا از آن نهی می کرد و می فرمود:

»لعن اهلل الراشــی و المرتشی و الرائش الذی 
یمشی بینهما؛ خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه 

گیرنده و واسطه بین آن دو را!«)9(
و نیز فرمــود: هدایا العمال غلول؛ هدایائی که 
به کارگزاران پیش کش می شود، خیانت است«)10(

نقــل شــده اســت: هنگامــی کــه پیامبر 
عبداهلل بن رواحه را به سوی اهل خیبر فرستاد، به 
او پوستین هدیه دادند. به او فرمود: آن حرام است، 
از رشوه گرفتن بپرهیزید، که کفر است و رشوه گیر، 

بوی بهشت را نمی یابد )درک نمی کند()11(
برداشت از بیت المال ممنوع

استفاده کردن و برداشتن غیرمجاز از بیت المال 
از دیدگاه پیامبراسالم خیانت به مردم و حرام است. 
آن حضرت همیشه به کارگزارانش می فرمود: »هر 
کس را به عملی گماردیم و به او روزی ای رساندیم، 
آنچه بیش از آن ]از بیت المال[ برگیرد، خیانت ]و 

دزدی[ است. )12(
در حدیث دیگری از عدی بن عمیره کندی نقل 
شده است که پیامبر خدا فرمود: »هر کس از شما 
او را به کاری گمارده ایم و یک نخ و بیشــتر از آن 
را از ما پنهان بدارد، خیانت ]و دزدی[ کرده است 
و روز قیامت، آن را می آورد. مردی ســیاه چهره از 
انصار جلوی پیامبر برخاســت و گفت: ای پیامبر 
خدا! کارت را از من بگیر. پیامبر فرمود: برای چه؟ 
گفت: شــنیدم این گونه می گویی. فرمود: و اکنون 
]نیز[ می گویم: هر کس از شــما که او را بر کاری 
گماردیم، کم و زیــاد آن را باید بیاورد. هر چه از 
آن، به او داده شد بگیرد و از هر چه از او بازداشته 

شده باشد، باز ایستد. )13(
ارزیابی عملکرد کارگزاران
 پس از بازگشت از ماموریت

پیامبر گرامی اســالم پس از آن همه توصیه 
و تاکید بــر اجرای عدالت، مدارا و نهی از ســتم 
و بی توجهی به مــردم، به کارگزاران خود، پس از 
برگشــتن آنها از ماموریت، درباره مسئولیتشان و 
حال و وضع آنان پرس وجو می کرد که مبادا مغرور 
شــوند و خدای  نکرده به مردم ســتم روا دارند یا 

بی توجهی کنند و...
یکی از کارگزاران آن حضرت مقدادبن اسود بود 
که می گوید: پیامبر مرا بر ماموریتی گمارد و هنگامی 
که بازگشتم، فرمود: »امارت را چگونه یافتی؟« گفتم:  

ای پیامبرخــدا! جز این گمان نمی کردم که مردم، 
همه خدمتگزار و بنده من هستند، به خدا سوگند، 

دیگر تا زنده ام، در پی امارت نمی روم. )14( 
و نیز از انس نقل شــده اســت که پیامبر خدا 
مقداد بن اسود کندی را بر یک دسته سوار گمارد 
و چون بازگشــت، فرمــود: »فرماندهی را چگونه 
دیدی؟«. گفت: دیدم آنها ]مرا[ باال و پایین می برند 
تا آنجا که گمان کردم که من آن مقداد همیشگی 
نیســتم! پیامبر فرمــود: »فرماندهی، همین گونه 
اســت«، مقداد گفت: سوگند به کسی که تو را به 
حق برانگیخت، هرگز مسئولیتی نخواهم پذیرفت،  
از آن به بعد مسلمانان به او می گفتند: جلو بایست 

و پیش نماز ما شو، اما او نمی پذیرفت. )15(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. حاکم نیشابوری ، المســتدرک علی الصحیحین ، ج 4 ، 
ص 104 ، ح 7023

2. متقــی هندی ، کنزالعمال ، ج 6 ، ص 79 ، ح 14919 به 
نقل از صحیح مســلم ؛ بیهقي ، السنن الکبری ، ج 10 ، ص 

201 ، ح 20364
3. صحیح مسلم ، ج 3 ، ص 1456 ، ح 14

4- مجلسی، بحاراالنوار، ج 72، صص 361 تا 366.
5- زرکلــی، اعالم الدیــن، ص 184 و 315، بحاراالنوار، ج 

75، ص 359، ح 74.
6- صحیح مسلم، ج 3، ص 1458، ج 19، مسند ابن حنبل، 

ج 9، ص 384، ج 44676.
7- احمد بن حنبل، مسند، ج 7، ص 284، ح 20311.

8- مقریزی، امتاع األسماع، ج 3، ص 289.
9- بحاراالنوار، ج 11، ص 274.

10- حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 4، 
ص 115، ح 7068.

11- ابن ابی شیبه، المصنف، ج 5، ص 229، ح 16،  سیوطی، 
عبدالرحمان، الدرامنثور، ج 3، ص 82.

12- المستدرک علی الصحیحین، ج 4، ص 115، ح 7068.
13- صحیح مسلم، ج 3، ص 1465، ح 30.

14- ذهبی، تاریخ االسالم،  ج 3، ص 418.
15- هیثمی، مجمع الزوائد، ج 5، ص 364، ح 9024.

کســی به این مکتوب عمل نمی کند، مگر اینکه 
نجات می یابد.« )4(

ترغیب به گسترش عدالت، رحمت و مدارا
پیامبر گرامی اسالم نه تنها در انتخاب کارگزار 
بلکه در هر کاری که قرار بود آن شخص متولی آن 
شود، با دقت تمام شایسته ترین ها را انتخاب می کرد 
و بــر روی عدالت و رأفت و رحمت و مدارا کردن 
بــا امت تحت حاکمیت آن کارگزار تاکید می کرد. 
چنان که فرمود: »هرکس عهده دار امری از امور امت 
من شود و باطنش نسبت به آنان نیکو باشد، خداوند 
متعال هیبت او را در دل هایشــان قرار می دهد و 

»هان، ای مردم! هر کس از شــما متصدی کاری 
شود و در خود را به روی مسلمانان نیازمند ببندد، 
خداوند، مانع او می شود که از در بهشت وارد شود و 
هر کس همتش دنیا باشد، خداوند او را از همسایگی 
من محروم می کند و یا هر کســی از امت من که 
متصــدی کاری از امور مردم شــود و همچنان که 
از خــود و خانواده اش نگهــداری می کند، از آنان 

نگهداری نکند، بوی بهشت را نخواهد یافت.«)8(
نهی از رشوه گرفتن

رشوه گرفتن از ارباب رجوع تحت هر عنوانی، 
از نظر شرع مقدس اسالم و عقل سلیم حرام است 

...اراده باید بر عادات خوب هم غالب باشد، چون 
کار خوب، اگر کسی به آن عادت پیدا کرد خوب نیست.

مثال ما باید نماز بخوانیم اما نباید نماز خواندن ما 
شکل عادت داشته باشد.

از کجا بفهمیم که نماز خواندن ما عادت اســت 
یا نه؟ 

باید ببینیم آیا همه دســتورات خدا را مثل نماز 
خواندن انجام می  دهیم؟ 

اگر این طور اســت، معلوم می  شود که کار ما به 
خاطر امر خداست. 

اما اگر ربا را می  خوریم، نماز را هم با نافله  هایش 
می  خوانیم، اگر خیانت به امانت مردم می  کنیم ولی 
زیارت عاشورایمان هم ترک نمی  شود، می  فهمیم که 

اینها عبادت نیست، روی عادت است.

از امام روایت شــده اســت: »ال تنظروا الی طول 
رکوع الرجل و سجوده « )الکافي  ج2 ص105( هیچ 
وقت به طول دادن رکوع و سجود شخص نگاه نکنید؛ 
یعنی رکوع های طوالنی و سجودهای طوالنی، شما را 
گول نزند، ممکن است این از روی عادت باشد و اگر 

ترک کند وحشت کند. 
اگر می  خواهید بفهمید این شخص چگونه آدمی 

است، در راستي ها و امانتها امتحانش کنید.
 چون امین بودن عادت بردار نیســت، راســت 
گفتن عادت بردار نیســت مانند نمــاز خواندن-که 

عادت بردار است.
مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسالم و 
 نیازهای زمان)1 و 2((، ج 21، صص: 231-232
 با تلخیص و ویرایش جزئی

اگر انسان بتواند این درها را به طوری زیر نظر 
قرار دهد و مهــار و مدیریت کند، می تواند همین 
درهای دوزخی را به درهای بهشت تبدیل کند و از 
هر  یک به بهشــتی وارد شود. غیر از این هفت راه 
که می تواند آدمی را دوزخی یا بهشتی کند، یک راه 

اختصاصی دیگر برای آدمی است که تنها راه بهشت 
است. این راه همان راه قلب)حقیقت نفس( است. 
قلب تنها راهی اســت که در آن تنها به بهشت باز 
می شود؛ زیرا عرش اهلل است و اگر چه انسان می تواند 
از راه درهای هفتگانه به این قلب وارد شود؛ ولی این 

زشتی ها و بدی ها هرگز نمی توانند به درون قلب در 
آیند و در آنجا قرار گیرند؛ بلکه در همان بیرونی و 
کنار قلب خواهند ماند. از این رو خداوند می فرماید 
که قلب با گناهانی که از راه سوراخ های هفت گانه 
به درون می آید ممکن است گرفتار زنگار)مطففین، 
آیه 14(، دفن )شــمس، آیه 10( و مهر خوردگی 
)نساء، آیه 155 و بقره، آیه 7( شود؛ ولی هرگز این 
مرکز حساس و عرش الهی تسلیم دشمن نخواهد 
شد. از همین رو همواره قلب به عنوان عرش الهی 
خواهد ماند و تبدیل و تغییری در آن راه نمی یابد 
که خلقت و طبیعت آن را تغییر دهد)روم، آیه 30( 
بلکه قلب بر فطرت خود باقی خواهد ماند. )همان( 
از این رو در آیات قرآن همان طوری که سخن از 
هفت در دوزخ است از هشت در بهشت یاد شده )زمر، 
آیات 71 و 73( که مهم ترین و اصلی ترین آن همان در 
قلب است که حتی با وجود گناه برای روز مبادا سالم 
خواهد ماند. اگــر روزی آدمی این در قلب را با گناه 
خویش گل بگیرد، هرگز نمی تواند وارد این عرش الهی 
شود. این گونه است که قلب، بیمار می شود، ولی هرگز 
این بستر فطرت اهلل تغییر و تبدیل نمی یابد و مکانی 
برای شــیطان نخواهد شد؛ زیرا شیطان نمی تواند بر 
این عرش الهی سلطه یابد و تنها می تواند وسوسه گرانه 

جنب و جوشی داشته باشد.

هشت راه بهشت

عبادت یا عادت؟ 


