
"  بِسْمِ اهللِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ"   

درس، عید، درد
و چند که عید امسال با سالهای قبل متفاوت است هر

 اگر خوب دقت کنیم و اما ،ای به ظاهر ناخوشایند داردچهره

ز را جور دیگری خواهیم همه چی، دیدمان را عوض کنیم زاویۀ

خود را خواهیم و عیدی درس  ،اتفاقات تلخ موجوددید و از 

هم مصادف  که شروع امسال( )ع امام کاظمدر این باره  گرفت؛

ءٍ یْــنْ شَـا مِـمَ »: فرمایدمی تـام اسـبا شهادت این امام هم

ت که چشمان ـزی نیسـچی» :1«هِ مَوْعِظَۀـوَ فِی اـإِلَّ عَیْن كَ تَرَاه  

 «.تـو درسی نهفته اسـکه در آن برای ت.اینفتد اال اتو بر آن بی

از دوستان مریضش در بستر استاد عزیزم علی صفائی حائری که خطاب به یکی از آمیز جویم به کالمی حکمتمی و مدد

 «.ماندرود و درسش مینگران نباش دردش می»: بیماری گفته بود

لت ترس از ترسیم یعنی از خدا دور هستیم و عه از مرگ میو هر اندازه ک 2عالمت دوستی با خدا عالقه و تمنای مرگ است

برای کسی که دنیا . نه آخور و خوابگاه شدنداند برای پخته و آمادهای می.برای کسی که دنیا را کوره ،مرگ وابستگی به دنیاست

چه ، اش کردخره باید تخلیهداند که باألای میای اجارهنهبرای کسی که دنیا را خا .برای عبور نه جائی برای ماندن داندمی را راهی

ای انسان!تر از یك تلنگر اساسی که او را به خود بیاورد و به او بفهماند که چیزی با ارزش

وبی زنــر طـر از شجـای و صفیـبال بگش

یـر قفسـه اسیـیف باشد چو تو مرغی کح

ینگاه به خوابـکاروان رفت و تو در راه کم

این همه بانگ جرسیخبر از س بیوه که ب

تواند بدى و ها مىتمامى این نعمت)دارد تو  گیریبه نوع برخورد و موضع گیفرمود : خیر و شر بودن یك چیز بستمی استادم

توان از این آتش، خوب یا بد هاست. مىها که در نوع رابطهنه در پدیده شر و خیرشر و یا خوبى و خیر را به دنبال بیاورد. در واقع 

«اسید»گوییم که شود. ما نمىاو با نعمت و نقمت مطرح مى ۀدر نوع رابط شر و خیر)( 3نه بد ،استفاده کرد. آتش نه خوب است

ها چگونه پرسیم با اینبلکه مى ؛است یا شرّ خیر« عقل»خیر است یا شرّ و « شهوت»خیر است یا شرّ و « آتش»خیر است یا شرّ. 

 4(گیرى؟کنى و در برابر اینها چه موضعى مىطه برقرار مىراب

ی البته نه برا ،فتواند برای ما خیرات و برکاتی داشته باشدمیکرونا هم  ۀناخواست ۀاین ویروس ناخوانداگر درست نگاه کنیم 

تواند برداشت چون او از این اتفاق جز شر نمی ،دشود و بنای رفتن ندارمی خالصهدنیا  ۀکسی که تمام هم و غمش در محدود

باز استادم  ورویم و نیامده بودیم تا بمانیم بلکه برای کسی که عزم رفتن دارد و بر این باور است که اصال آمده بودیم تا ب ،کند

5.«توان آسوده پر زدهم مى، برداشتتوشه توان رههم مى ،از رنج و از غم رفتن عزم با» فرمود:می
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َمْوَت ِاْن ُكْنُتْم صاِدقيَن اگر پنداريد كه  . 2
ْ
ُوا ال اِس َفَتَمنَّ ِ ِمْن ُدوِن النَّ ُكْم َاْوِلياُء ّلِِلَّ گوييد شما دوستان خداييد نه مردم ديگر، پس اگر راست مى ِاْن َزَعْمُتْم َانَّ

(6جمعه« ) درخواست مرگ كنيد.

173وارثان عاشورا ؛ ص  . 3

48خدا در فلسفه هرمنوتيك ك تاب و سنت، ص:  نقدى بر فلسفه دين  . 4

 204و با او با نگاه، فرياد مى كرديم ؛ ص .5



فهماند کند و به او میاب غفلت فرو رفته او را بیدار میویروس کرونا برای کسی که عزم رفتن دارد خیر است چرا که اگر به خو

ی دْرِکْک م  الْمَوْت  وَ لَوْ ک نْت مْ أَیْنَما تَک ون وا »هر لحظه در کمین است بلکه رود و فقط به سراغ همسایه نمی که مرگی هم در کار است

پس آماده شو، فرصتی ، «6اشیدهای مرتفع بهر کجا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در برج» :«م شَیَّدَۀ ب ر وجٍ  فی

و خودت را به خدا بفروش و عبد او شو  ای قرار بگیردر راه هدفی که برای آن خلق شده از فرصت باقیمانده استفاده کن و،نیست

شدت » :فرمایدکه امام باقر )ع( میبا خدا آشتی کن که خدا منتظر بازگشت و آشتی من و تو است  ،وفا ببردنیای بیو دل از این 

سپس در شب تاریك گم کرده خود را  ت از خوشحالی مردی که زاد و راحلۀاش بیشتر اسخوشحالی خداوند به خاطر توبۀ بنده

 «.7کندپیدا می

اش متنبه شده و بازگردد به این امید که بنده ،کندکند از روی محبت و لطفش عذاب میاگر عذاب میحتی ی که یخداآشتی با

این اثر دست آورده، بر تمام دریا و دشت اثر دارد و ه هاى ما بآنچه دست 8؛«ظَهَرَ الفساد فى البرِّ و البحرِ بما کَسَبَتْ أَیْدى النّاس»

 9« لَعَلَّه مْ یَرجِع ونَ عَمِل وا لِی ذیقَه مْ بَعْضَ الَّذى » پخت خودش بخورد و بازگردد؛شود تا انسان از دستهى آشکار مىنهفته است و گا

که فقط براى ساختن اوست تا شاید  ن؛انسا، نه براى تشفى خاطر خداست و نه به خاطر سوختن عذابلطف در این است که این 

.10« عَمِل وا لَعَلَّه مْ یَرجِع ونَ لِی ذیقَه مْ بَعْضَ الَّذى» بازگردد و به راه بیاید؛

ر است که باید فریاد بزنیم: خدایا!و به همین خاط آمدنم بهر چه بوده، امکجا آمدهکنیم که زگاهی فراموش می

کنسر به راه ما را به جبر هم که شده 

 اــارهــایم از این اختیری ندیدهـــخی

هستند و این عالمت نشینی کالفه خانه ندارند اما باز هم از خانه که کاری بیرون ازاین بینم با وجودای را میاین روزها عده

گردد دنبال فراغتی می دوست خدا گرنهن مسئله باشد که در حال خرج دنیاشدن هستم وتواند نشانگر ایچراکه می ،خوبی نیست

 [خدایا!»]؛ «وَ اسْتَعْمِلْنِى بِمَا تَسْأَل نِى غَدَاً عَنْه  » :هایش در مورد خدا برسد که فرمودکاریود خود خلوتی داشته باشد و به کمتا با معب

 مگر من چقدر فرصت دارم؟!. «کارى که فردا تو از من سؤال خواهى کرد، امروز مرا به آن کار مشغول کن

چه هدف خلقتم، هدف ى مرا، تمام شب و روز مرا، از آنهاخواهم که تمام لحظه؛ از تو مىفِیمَا خَلَقْتَنِى لَه   ایَّامِى اسْتَفْرِغْ وَ  »

به خدا  !اعت نماز بخوانم و عبادت کنم. نهاى، پ ر نمایى. این نیست که من دو سسلوکم بوده است و تو مرا به خاطر آن خلق کرده

دار شوم، عروس که بچّهپس بدهم! براى این ؛و کثافت بال ۀتا نان بگیرم و بریزم در این خمرام که دو ن در این دنیا نیامدهقسم! م

 .11«امها نیامدهاند! به خدا قسم! براى ایننکردهبگیرم، عنوانى جمع کنم، مرا خلق 

 :فرمایدکه عیسی )ع( می ؟کرده باز هم تا این حد نگرانمدنیای من را تضمین ئش که خدا با زبان تمام اولیاچرا با وجود این

آخرت جز با  اما رزق ،دست آوردن آن در تالشیه رزق دنیا بدون تالش و عمل کردن هم به تو می رسد اما تو سخت برای ب»

.12«کنیود اما تو برای آن هیچ تالشی نمیشتالش و عمل حاصل نمی

.78نساء،  . 6
أِء َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر ع َيُقوُل  . 7 َحذَّ

ْ
ى َأَشدُّ َفَرحًا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل َأَضلَّ  ) َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة أل

َ
َ َتَعال ُ َأَشدُّ  َرأِحَلَتُه َو َزأَدُه  ِإنَّ َّللاَّ َماَء َفَوَجَدَها َفاَّللَّ

ْ
ْيَلٍة َظل

َ
ِفي ل

ُجِل ِبَرأِحَلِتِه ِحيَن َوَجَدَها بنده خود ابو عبيده حذاء گويد: شنيدم از حضرت باقر عليه الّسالم كه ميفرمود: همانا خداى تعالى بتوبه )و بازگشت( َفَرحًا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َذِلَك ألرَّ

نها را بيابد، پس خدا بتوبه بندهفرحناك
 
ن حال كه راحله گم شده را پيدا كند شادتر است. تر است از مردى كه در شب تارى شتر و توشه خود را گم كند و ا

 
 -)کافی ط  اش از چنين مردى در ا

سالمية( ؛ ج (435؛ ص 2الإ
.41روم،  . 8
ن ؛ ج . 9

 
156؛ ص 2تطهير با جارى قرا

ن ؛ ج 10
 
175؛ ص 1تطهير با جارى قرا

 20فوز سالك ؛ ص 11
ِ ع َقاَل: . 12 ْنَيا َتْعَمُلوَن َقاَل ِعيَسى أْبُن َمْرَيَم ص  َعْن َأِبي َعْبِد َّللاَّ   ِللدُّ
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 ِبال
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 ُتْرَزُقوَن ِفيَها ِإَل

َ
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 به خطر افتاده شدیداً ماما حاال که دنیای ،مادن برای آخرت احساس نگرانی نکردهوآماده نبای از ست که حتی برای لحظهعمری

آخر ماه شعبان  ۀنقل است که در جمع ؟های امامم باشدهای من شبیه دغدغهنگرانم،چرا نباید دغدغهها م و من از این نگرانینگران

کردم یا  عرض» :فرمایدامیرالمومنین می ؛در انتهای خطبه ناگهان شروع به گریستن کردند .ای طوالنی خواندندپیامبر خطبه

که براى  بینممیرا  گویا تو، شمارندمیتو حالل از  (ماه رمضان)د؟ فرمود براى آنچه در این ماه کنیچرا گریه می !رسول اللَّه

یَا رَس ولَ اللَّهِ وَ ذَلِكَ گفتم  .کندمیخضاب به خونت زند و ریشت را میضربتى بر فرقت  افرادتر خوانى و شقىیمنماز پروردگارت 

: بله پیامبر فرمود، 13فَقَالَ فِی سَلَامَۀٍ مِنْ دِینِك ؟مرگم دین من سالم است یا خیر آیا در لحظۀیا رسول اللَّه  دِینِی مِنْ  سَلَامَۀٍفِی 

«جان در آن لحظه دین تو سالم است؟ علی

؟ من چقدر به این نگرانی نزدیکم !الح ،و آن هم سالمت دینش است یك نگرانی دارد تنهابا شنیدن خبر مرگ خود امام من 

 ن ایام نگران سالمت دینم هم هستم؟آیا در ای

د؟ــها را دارنما آیا دوستان خدا هم این نگرانیا ؛ایام این است که امسال عید ندارمدر این  های مندیگر از نگرانیشاید یکی 

: فرمایدوداع با ماه رمضان حضرت سجاد اینگونه میدر دعای ، رونددانند که به مهمانی خدا میدوستان خدا روزی را عید می

حافظ ای عید دوستان و بندگان خدا خدا «السَّلَام  عَلَیْكَ یَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ یَا عِیدَ أَوْلِیائِهِ»

 .14«ی عْصَى اللَّه  فِیهِ فَه وَ یَوْم  عِید یَوْمٍ لَا ک لُّ»دانند که در آن گناهی نکرده باشند دوستان خدا روزی را عید می

و   باشدبسته و محبت خدا در آن جای گرفته ن روز محبت دنیا از دلشان رخت بردانند که در آدوستان خدا روزی را عید می

 .صال خدا در دلشان جوانه زده باشدتمنای مرگ و و

.دنیا و شیطان عبد خدا شده باشند و به جای بندگی نفس و خلق ودانند که با خدا آشتی کرده دوستان خدا روزی را عید می

 .های امامشان شده باشدهایشان شبیه دغدغهدانند که دغدغهدوستان خدا روزی را عید می

 .انند که در آن زیاد و کم دنیا آنها را خوشحال و ناراحت نکنددعید میدوستان خدا روزی را 

که سرپرستى خود را به خدا سپردند و او را به دوستى گرفتند، نه از آینده ترسى دارند و نه از  ی هستندیهاآندوستان خدا 

 «.وَ ال ه مْ یَحْزَن ونَ عَلَیْهِمْ  خَوْف   الانَّ اوْلِیاءَ اللَّه  » گذشته اندوهى

   ان سالی مملو از خیر و برکت باشد.امیدوارم سال پیش رو برای شما و عزیزانت

 حسین قربانی

1399 اول فروردین سال  

مالي) للصدوق( ؛ النص ؛ ص ا.  13
أ
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