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درسهای زندگی از امام علی (ع)

عطر ماندگار

طبقهبندىجامعهازنظرعلموآگاهى

شرحاحادیثاخالقی درسخارجفقه مقاممعظمرهبری

خوشرويی
پیامبر (ص) فرمودند:
أبلغوني حاجة من اليستطيع إبالغي حاجته ،فإنه من
أبلغ سلطاناً حاجة من اليستطيع إبالغها ثبت ّ
الل
قدميه علی الصراط يوم القيامة.
(تحف العقول صفحه )۴۷
مراد از سلطان در روايات ،شخص صاحب قدرت است.
يعنی هركس كه در حوزه ای ،مسئول كاری است و
در حد خود قدرتی دارد ،مثل رئيس يك اداره يا قاضی
يك دادگاه يا مسئول يك نهاد و غيره .به هرحال يك
فرد صاحب قدرت در هر مرتبه ای كه باشد ،همه
افرادی كه حاجت و كاری با او دارند ،دستشان به وی
نمیرسد و هركس كه میتواند حوائج و مطالب مردم
را به آن مسئول برساند ،پيامبر(ص) چنين ثواب
بزرگی را به او وعده داده است.

هزارویک کلمه
ت
   كفاره غيب 
از امام صادق (ع) نقل است :پيامبر (ص) را پرسيدند ،كفاره
غيبت چيست؟ فرمود :هرگاه به ياد شخصى كه غيبتش
کرده است ،بیفتد ،براى او از خداوند طلب غفران كند.

بيل
َّاس ثَالثَ ٌةَ :فعال ٌِم َربَّان ٌِّى َو ُم َت َعل ِّ ٌم َعلى َس ِ
«الن ُ
ون َم َع
عاع ،ات ُ
ن َجا ٍة َو َه َم ٌج َر ٌ
ْباع ُك ِّل ناع ٍِق ،يَمي ُل َ
ريح ل َ ْم يَ ْستَضيئُوا ب ِ ُنو ِر ال ْ ِعلْ ِم َو ل َ ْم يَلْ َجؤُوا
ُك ِّل ٍ
ثيق ».نهج البالغه حكمت 139
الى ُر ْك ٍن َو ٍ
مردم سه دستهاند :داناى خداشناس،
آموزندهاى كه در راه رستگارى كوشا است و
نادانان بىارادهاى كه در پى هر صدايى مىدوند
و با هر بادى بهسويى خيزند .نه از روشنى
دانش فروغى يافتند و نه به پناهگاه استوارى،
پناه بردند.
 -1گروه دانشمندان :الف) عالمان عامل و
آنان كسانى هستند كه خدا را بهخوبى
مىشناسند و به احكام دين آگاهند و بدانچه
مىدانند عمل مىكنند.

مفاهیمدینی
«هذا كِتابُنا يَ ْنطِ قُ َعلَ ْي ُك ْم ب ِال ْ َحقِّ ان َّا ُكنَّا ن َْس َت ْنسِ خُ ما ُك ْنت ُْم
ون» سوره جاثيه29-
تَ ْع َم ُل َ
اين نوشته ماست كه به حق سخن مىگويد ،زيرا كارهايى كه
مىكرديد ،مىنوشتيم.
روز قيامت انسان در دادگاه عدلالهى با پديدههاى غيرعادى و
در عين حال اطمينانبخش مورد بازخواست قرار مىگيرد؛
همانند شهادت اعضا و جوارح ،تجسم اعمال و ...درمرحلهاى
هم خداوند بهوسيله نامهاعمال ميانمردم داورىمىكند و
خطاب به آنانمىفرمايد كهايناست نامه اعمال شما كه
محتوايش حق و ثابت است و بطالن و فساد و دروغ و افترا در
آن راهى ندارد و ما با چنين سندگويا و معتبر با
شمااحتجاجمىكنيم .آنها اعمالشما را با امانتكامل نگه
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نكتهها و پيامها

ب) عالمان بى عمل؛ اينان گروهى هستند كه
تنها علم آموختهاند و از آن هيچ بهرهاى
نمىبرند ،قرآن درباره آنها مىفرمايد:كسانى
كه مكلف به تورات شدند و حق آن را ادا
نكردند ،مانند دراز گوشى هستند كه
كتابهايى حمل مىكند.
 -2طالبان دانش :اين گروه در پرتو كوشش
خود سرانجام به رستگارى خواهندرسيد و از
مشكالت جهل و گمراهى و آلت دست ديگران
قرار گرفتن ،نجات مىيابند .چنان كه رسول
خدا (ص) مىفرمايد :هر كس برای تحصيل
دانش به راهى رود خدا راهى به سوى بهشت
بر او مىگشايد.
 -3نادانان بى اراده :اين قشر به سبب
نداشتن آگاهى الزم در مسائلدينى و حوادث
اجتماعى،نمىتوانندتحليلوتفسيرصحيحى

از آن داشته باشند ،بنابراين ناگزير به سخن
ديگران گوش فرا مىدهند و از ديگران تبعيت
مىكنند ،اينجاست كه سودجويان و شياطين
با فرصتطلبى ،فضاى زندگى آنان را جوالنگاه
خود مىسازند .اين قشر:
الف) بيش از آن كه به منطق كالم توجه كنند،
تحت تأثير جوسازىها قرار مىگيرند.
ب) همراه با جريان حاكم بر جامعه حركت
مىكنند.
ج) معموال زحمت پیگيرى و تحقيق و مطالعه
و كشف حقايق را به خود نمىدهند.
د) از آنجا كه حقيقت امر به راحتى بر آنان
مشتبه مىشود ،روحيهاى ناپايدار دارند و
نمىتوانند بر محورى استوار و ثابت چنگ
بزنند و ذهن خود را فارغ از قال و قيلها متوجه
حقيقت سازند.

رونوشت برابر اص ل
داشتهاند و هر چه از شما فاش مىسازند ،دقيق و مطابق واقع
است ،همانند برابرى رونوشت با اصل سند.

استنساخنامه اعمال

«استنساخ» از ماده نسخ به معناى زايلكردن چيزى به وسيله
چيز ديگر است؛ هنگام از ميانرفتن سايه توسط خورشيد
س ِّ
مىگويند« :ن ََسخَ ِ
الظ َّل» يعنى خورشيد سايه را از
ت الشَّ ْم ُ
ميان برد .سپس به معناى نسخهبردارى و رونوشت كتابى از
روى كتاب ديگر به كار رفته است ،بى آنكه كتاب ا ّول از بين
برود .عمل انسان ،ثابت و در بستر هستى و لوح محفوظ است
و فرشتگان از روى آن رونوشت مىكنند ،رونوشتى كه موافق
اصل اعمال مردم است نه زيادتى در آن است نه كاستى .چرا

كه خداوند به فرشتگان و حافظان اعمال دستور داده كه اعمال
مردم را حفظ كنند همانند كتاب خطى كه به وسيله خط يا
چاپ ،نسخهبردارى و تكثير مىشود ،بىآنكه تغييرى در
نسخهها پديد آيد .حضرت على(ع) مىفرمايد :خداوند
فرشتگانى دارد كه هر روز از آسمان فرود مىآيند و اعمال
بنىآدم را مىنويسند.فرشتگانى كه نه تاريكى مانع نوشتن آنها
مىشود و نه عاملى اعمال بشر را از آنان مخفى مىدارد؛ از
چيزى فروگذار نيستند حتى ن َ َفسهايى كه هنگام معصيت
مىكشيدند نيز ،به طور دقيق ثبت مىكنند .در حدى كه
مجرمان با ديدن نامهاعمال خود فرياد برمىآورند:اى واى بر
ما اين چه نوشتهاى است كه هيچ كار كوچك و بزرگى نيست
مگر اينكه آن را ثبت كرده است.

