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«م ــاء معی ــن» 1مجموعـــهای از ســـخنان ّ
حج ــة االس ــام ص ــادق فائ ــق
اس ــت ک ــه به ّ
همت برخ ــی عالقهمندان بـــه مباحث دینی در حـــال تدوین
و گردآوری اســـت.
نوش ــتار پی ــش رو دومیـــن دفتـــر از این مجموعـــه و متن بیانات اســـتاد
در م ــاه مح ـ ّـرم س ــال  1432قمـــری ( 1389شمســـی) در جمـــع عـــزاداران
حس ــینی؟ع؟ اس ــت.
در این نوشـــتار ،ابتدا بیانات اســـتاد به رشـــتهی تحریر درآمده ،ســـپس
ب ــرای فهم بهت ــر خوانن ــده ،ویرایش ادبی شـــده اســـت .طبیعی اســـت که
ی آیات و روایات دســـتخوش اندکی تغییر شـــده و همچنین برخی
ترجم ه 
ّ
مطال ــب ،با حفظ س ــیاق کلی ســـخنان ،مختصری جابهجا شـــده اســـت.
بخش ــی از زم ــان این ده جلســـه به بیان احـــکام مربوط بـــه گناه غیبت
گذش ــته اس ــت ک ــه در فصلـــی جدا گانـــه در انتهای کتاب بازنویســـی شـــده
است.
ّ
باید توجه داشـــت کـــه تفاوت فضـــای مجلس عزاداری بـــا کالس درس
ی ــا تألی ــف کتاب ،باعث میشـــود که از طـــرح برخی نکات دقیـــق بحث ،در
ای ــن مجالس صرف نظر گـــردد .بنابراین ،ممکن اســـت در طول مطالعهی
این نوشـــتار ،ســـؤاالتی در ذهن خواننـــده پدید آید که بایـــد در مجال خود
پیگیری ش ــود.
از خوانن ــدگان محت ــرم ایـــن کتـــاب درخواســـت میشـــود که با ارســـال
پیشـــنهادها و انتقادات خود به پســـت الکترونیک  info@maemaeen.irما
را در بهبـــود ّ
کیفیـــت دفاتر بعـــدی این مجموعه یـــاری فرمایند.
توجه ّ
امید اســـت که این تـــاش ناچیز مورد ّ
حجت زمـــان ،حضرت ّ
ولی
عصر؟جع؟ ،قرار گیرد.
ماء َمعین به معنای ِآب گوارا ،نامی است برگرفته از آیهی  30سورهی ُملک.
ِ .1

ݠݕ ݪٮ ݫ ݠݔى ݩݠݒس ݩݠݐ
ݡگڡ ݧ ݠݑٮار
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ݧ ݠݐ
ݡگڡ ݠݑـٮار ّاول
ً

ّ
روزمره،
برخـــی افراد تقریبـــا بهصـــورت
بـــه بعضـــی ݡگناهـــان مشـــغولاند؛ ّامـــا در
مجمـــوع ،نمیبینیـــم ݡکـــه از ّ
خـــط دیـــن بیرون
زده باشـــند و آدمهـــای بـــدی بهشـــمار روند .پس
ایـــن همـــه هشـــدارهایی ݡکـــه در مـــورد ݡگناهـــان
میشـــنویم ݡکه تݡکرار معصیت سبب خروج از دین،
ســـلب توفیقـــات و ...میشـــود ،چݡگونـــه اســـت؟

ب�سم اهلل ّالر ن
ح�م
حم� ّالر ی
سـؤالی از مـن شـده بـود کـه آن را عـرض میکنـم تـا بعـد بـه پاسـخ آن
ً
بپـردازم .سـؤال ایـن اسـت :برخـی افـراد تقریبـا ب هصـورت روزم ّـره ،بـه بعضی

گناهـان مشـغولاند؛ ّامـا در مجمـوع ،نمیبینیـم کـه از خ ّـط دیـن بیـرون زده
باشند و آدمهای بدی بهشمار روند .پس این همه هشدارهایی که در مورد
بهـا میخوانیم که تکـرار معصیت (و گاهی
یشـنویم و گاهـی در کتا 
گناهـان م 
یک بار گناه کردن) سبب خروج از دین ،سلب توفیقات و ...میشود ،چگونه

ً
است؟ مثال میگویند :من رفیقی دارم که از موسیقی و ِغنا ِابایی ندارد.
همهگونـه موسـیقی را یـا ّ
حداقـل بعضـی از انـواع آن را گـوش میکنـد؛

4

ولـی در عیـن حال ،مشـکلی با امام حسـین؟ع؟ و امام زمـان؟ع؟ ندارد؛
بهموقـع ،خـوب سـینه میزند و گریه میکند و مشـکلی نـدارد .نمازش را
نیـز میخوانـد و برنامههـای دیگـر هـم دارد .اینکه میگوینـد :این کارها
باعـث خـروج از دیـن میشـود ،چگونـه اسـت؟ مـا نمونههایـی داریم که
اینطور نیسـتند! پاسـخ این سـؤال چیسـت؟
ّ
البته این سؤال را به گونهی دیگری نیز میتوان طرح کرد؛ ّاما من
ً
فعال به همین شکل نقل میکنم .شاید صورتهای دیگر سؤال را در
شبهای دیگر مطرح کنیم.

برای پاسخ به این سؤال ،نکتهای را عرض کنم .در بسیاری از مباحث
اعتقادی -ا گر تمام مباحث اینگونه نباشد -ا گر مطلب را خوب بفهمیم ،آثار
آن در رفتار و اخالق ما ظاهر میشود؛ یعنی ما را به خدا نزدیک میسازد و

ّ
از بدیها و آلودگیها جدا میکندّ .
البته این خود بحثی مستقل است و
سخن این مجلس نیست ،باشد برای وقتی دیگر .این
موضوع
چون
ِ
ِ
امکان وجود دارد که مباحث اعتقادی -که برای شما خیلی خشک به
نظر میرسد -به شکلی بیان گردد که معلوم شود حاصل این بحث،
خداترسی است؛ یعنی بفهمید که از اعتقاد به این مطلب ،تسلیم بودن
در برابر خدای متعال بهدست میآید؛ خوف از خدای متعال و رجا به او
بهدست میآید .به همین دلیل ،تقسیم موضوعات دینی به اعتقادی و
اخالقی و فقهی را ا گر نادرست ندانیم ،دستکم باید همراه با مسامحه
ببینیم.
ً
ا گر واقعا والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را بفهمیم و بدانیم که ایشان ّ
«ولی» و
ْ
َ
«صاحب اختیار» ماست« ،ا ْو ٰ
لی به نفس» ماست ،حالت تسلیم و خضوع

در برابر آن بزرگوار در ما پدید میآید و این حالت سبب میشود که خوف و

رجای ما هم افزایش یابد .در موضوع غدیر ،فقط با اهل ّ
سنت و منکران
والیت روبهرو نیستیم .اینکه بگوییم« :الحمدهلل اثبات کردیم و
دماغ آنها را به خا ک مالیدیم!» یک اثر است .اثر دیگر این است که
امیرالمؤمنین؟ع؟ ّ
ولی خداست؛ یعنی او سرپرست و آقای من است .او
َ
ْ
ا ْولی به نفس است .او کسی است که ا گر گفت« :بمیر!» من باید بمیرم!
این عقیده ،خضوع میآورد؛ تسلیم میآورد .یک روایت از خاتم انبیا،
حضرت ّ
محمد؟ص؟ ،بخوانم .کسی آمد و عرض کرد :من آمدهام تا با

5

شما بیعت کنم .حضرت فرمودند :بیعت تو تا کجا ادامه دارد؟ ا گر من
به تو بگویم که تو باید پدرت را بکشی ،این کار را میکنی؟ عرض کرد:
بلی یا رسول اهلل! ا گر شما بگویی ،انجام میدهم .حضرت فرمودند :با
تو بیعت میکنم 1.حضرت نمیخواستند او پدرش را بکشد؛ بلکه قصد
داشتند ببینند او تا کجا پای حرفش ایستاده است .ما باید در برابر ّ
ولی
عصر؟ع؟ و پدران آن حضرت ،اینگونه تسلیم باشیم .پس بحث اعتقادی،
آثار عملی هم دارد.
سؤال را بهصورت خالصه تکرار کنم :ما میبینیم که در آیات و
روایات ،یکسری آثار سوء برای معصیت ذکر کردهاند؛ از جمله اینکه
گناهکاران از خدا دور میشوند و از دین فاصله میگیرند .ما موارد
نقض این مطلب را در رفقای خودمان میبینیم؛ یا بعضی میگویند:
ما خودمان مصداق این مطلبیم .پس معلوم میشود این هشدارها
چندان هم ّ
جدی نیست.
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ّ ُْ َ ُ
َ
َ َ َ َ
ٰ َ َ َ
باي ُع َك َعلى
 .1المحاسن  ،248 :1ح :253
اهلل؟ص؟ فقال :يا رسول ِ
أتى ر ُج ٌل رسول ِ
اهلل ،إني ِجئتك أ ِ
َ َ َُ َ ُ
سول اهلل؟ص؟ُ :أباي ُع َك َع ٰلى ْأن َت ْق ُت َل َ
أباكَ .ف َق َب َض َّ
الر ُج ُل َي َد ُه َف ْان َص َر َفُ .ث َّم عادَ
ْ
لام .فقال له ر
ِ
الإس ِ
ُِ
َ َ َُ َ ٰ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ َ َ َ
ّ ْ ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ٰ
لام .فقال له :على أن تقتل أباك؟ قال :نعم .فقال
فقال :يا رسول ِ
بايعك على الإس ِ
اهلل ،إني ِجئت على أن أ ِ
َ َ ْ
َُ َ ُ
ّ
ُ
ُ
ݠك ْم و ٰلݠك ْن ْال َ
َْ ُ َْ
إيمان و
آن َع ِل ْمت ِم ْن َك َحقيقة ال
آبائ
اهلل لا نأ ُم ُرݠك ْم ِبقت ِل ِ
ِ
اهلل؟ص؟ :إنا َو ِ
له رسول ِ
ِ
َ َ ً
ُ
ُ
َ ُ
ُ
َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ
اهلل.
ليجة .أطيعوا
اهلل و
آباءݠك ْم فيما َأمر وݠك ْم و لا تطيعوه ْم في َم ِ
عاصي ِ
دون ِ
أنك لن تت ِخذ ِمن ِ
مردی خدمت رسول خدا؟ص؟ رسید و عرض کرد :ای رسول خدا! آمدهام تا با شما با شرط
پذیرش اسالم بیعت کنم .پیامبر؟ص؟ به او فرمودند :به این شرط با تو بیعت میکنم که
پدرت را بکشی .مرد دستش را کشید و رفت .پس از ّ
مدتی ،بازگشت و عرض کرد :ای رسول
خدا! آمدهام تا با شما با شرط پذیرش اسالم بیعت کنم .حضرت آن شرط را تکرار کردند و
مرد نیز پذیرفت .پس رسول خدا؟ص؟ به او فرمود به خدا قسم که ما شما را به قتل پدرانتان
امر نمی کنیم؛ ّاما ا کنون از حقیقی بودن ایمانت مطمئن شدم.

برای پاسخ به این سؤالّ ،
مقدمهای را عرض میکنم :ا گر از پزشک
بپرسید که «آب تصفیهشده بخوریم یا از آب رودخانهای که در ّ
سد
لتیان میریزد؟» پزشک چه توصیهای میکند؟
میگوید :باید آب تصفیهشده بخوری .میپرسیم :چرا؟ میگوید :آب
تصفیهنشده بیماری ایجاد میکند .منظور پزشک چیست؟ آیا منظور
این است که هر کس از آن آب بخورد ،راهی بیمارستان میشود یا
میمیرد؟! پدرها و پدربزرگهای ما در قدیم ،آب لولهکشی نداشتند.
آب از داخل جویها میآمد .بعضی خانهها آبانبار داشت .آب را در
آبانبار جمع میکردند و از این آب ،برای خوردن و شستوشوی ظرف
و لباس و ...استفاده میکردند .هنگام قضای حاجت نیز آفتابه را در
همان آب میزدند و میبردند! خالصه ،همهی کارها با همین آب
انجام میشد.
با آن وضع ،ا گر این هشدارهایی که پزشکها میدهند ،قانون
ً
صد در صد باشد ،ما علیالقاعده نباید به دنیا میآمدیم! اصال باید
نسل ّ
بشریت در عالم خلقت منقرض میشد! پزشک چه میگوید؟
نقض حرف ما نیست .مراعات
پزشک در جواب ما میگوید :این موارد ِ
قانونی که ما میگوییم ،برای سالمتی الزم است؛ ولی گاهی فرد از
ّ
این آب آلوده میخورد و اتفاقی برای او نمیافتد .این دلیل نمیشود
که آن قانون را ّ
جدی نگیریم .قانون درست است .آدم عاقل بعد از آنکه
فهمید خوردن آب آلوده چه اثری دارد ،آب تصفیهشده را برای خوردن
انتخاب میکند.
یک مورد دیگر را مثال بزنم و بعد وارد پاسخ سؤال شوم .میگویند:
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ّ
چرا شما از راهپلهها پایین میآیید؟ شما از طبقهی سوم جفتپا بپرید
پایین! جواب چیست؟ میگویید :کمترین آسیب این است که پای
من میشکند و چهبسا کار به مرگ هم برسد .در صورتی که گاهی در
ً
روزنامهها مینویسند که مثال یک ّبچه از طبقهی چهارم ساختمان به
پایین افتاد و فقط لباسش خا کی شد! پس معلوم میشود آن قانونی
که میگویند پا میشکند ،خیلی هم مهم نیست! پس ما بسماهلل
الرحمن ّ
ّ
الرحیم بگوییم و جفتپا بپریم پایین! شما این کار را نخواهید
کرد؛ چون آن موارد استثنا هستند.
قانونهای دین از جهتی شبیه قوانین طبیعی است که با قوانین عقلی

ّ
ریاضیات میگویند« :از یک نقطه خارج از
و ریاضی تفاوت  دارد .در
ّ
خط راست در فضای هندسهی اقلیدسی ،فقط یک خط میشود به
موازات آن خط رسم کرد و فقط یک خط هم میشود به آن عمود
ً
کرد ».شما نمیتوانید موردی را پیدا کنید که مثال در کشور سریالنکا،
ً
این قانون نقض شده باشد! یا مثال انتظار داشته باشیم مورد نقضی
از زمان هخامنشیان پیدا شود! قانونهای ریاضی ،عقلی است و استثنا

ندارد .ا گر برای آن استثنا پیدا شود ،دیگر از قانون بودن خارج میشود؛ ّاما
1

قوانین طبیعی اینگونه نیستند.
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پس آثاری را که برای طاعات و گناهان شمردهاند ،بهعنوان قانون ریاضی

نبینیدّ .
البته در مورد طاعات ،یک توضیح اضافی دارد که اجازه بدهید

 .1علما از این مطلب چنین تعبیر میکنند که آثاری که برای طاعات و معاصی در آیات و روایات
ذکر شده ،تنها ناظر به «اقتضاء» است که امکان دارد آن اقتضاء بهدلیل وجود مانع ،به
ّ
فعلیت نرسد .توضیح این مطلب و بررسی جوانب آن از حوصلهی این نوشتار بیرون است.

ً
من فعال وارد آن نشوم و در مورد معاصی بحث کنم.
پیغمبر خدا؟ص؟ و ّ
سوزان آ گاه از
ائمهی هدی؟مهع؟ بهعنوان دل
ِ
َ
عالم خلقت ،آثاری از طاعات و معاصی را بیان کردهاند که به چشم ما
نمیآید .به نظر من و شما فالن عمل مشکلی ندارد؛ ّ
حتی ممکن است
آن را توصیه کنیم؛ ّاما اولیای معصوم خدا؟مهع؟ میگویند :ا گر این کار را
بکنید ،خیلی گرفتار میشوید.
خودارضایی را عموم مردم کار چندان زشتی نمیدانند؛ ولی دین
آن را گناهی بزرگ و فحشا شمرده است 1.امام صادق؟ع؟ در روایتی در
مورد این گناه فرمودهاند:
ْ ُ
َ
َ
ْإث ـ ٌـم َع ٌ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ
تاب ــهِ  ...و ل ْو َع ِل ْم ــت ِبما َيف َعل ُه،
ظيم ق ــد نهى اهلل عنه في ِ
ك ِ
َ ْ
َ َ َ ُ 2
ماأكلت معه.
[خودارضایـی] گناهـی بـزرگ اسـت کـه خداونـد در قـرآن [مـردم را] از آن
نهـی کـرده اسـت ...و اگـر بدانـی کـه ایـن فـرد چـه کـرده ،بـا او همغـذا
نمیشـوی.
نکـه از ایـن راه خـود را ُج ُنـب کـرده بـود ،خدمـت
فـردی پـس از ای 
سی ّ
ّ
دالشـهداء؟ع؟ رسـید .امـام حسـین؟ع؟ ،آن بزرگـواری کـه رحمـت
واسـعهی االهـی خوانـده میشـوند ،او را از مجلـس خود بیـرون کردند و
َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
قالَ :
واح ِش و
اهلل؟ع؟ قالَ :سأل ُت ُه َع ِن الخضخضةِ  .ف
هي ِم َن الف ِ
 .1الکافی  ،540 :5ح  :1ع ْن ݬݓأٮ ݪيع ْب ِد ِ
ُ َ َ
الأمةِ خ ْي ٌر ِم ْن ُه.
ِنݠكاح
از امام صادق؟ع؟ دربارهی خودارضایی پرسیدم .حضرت فرمودند :این کار از فواحش
است و آمیزش با کنیزان از آن بهتر است.
 .2وسائل ّ
الشیعة  ،364 :28ح .34978
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فرمودنـد :خجالـت نمیکشـی بـا ایـن حـال بـه اینجـا آمـدهای؟!ّ 1
البتـه
بـرای کسـانی کـه پشـیمان شـوند ،بـاب توبـه بـاز اسـت.
ّ
ّ
ائمه؟مهع؟ میدانند حقیقت این عمل چیست و حتی میفرمایند:
«آنقدر این عمل ،اثر سوء دارد که حاضر نمیشوی با این فرد بر سر
یک سفره بنشینی»؛ ولی ما با نگاه ّ
مادی و دنیوی خود ،اثر بدی در
آن نمیبینیم؛ ّ
حتی ممکن است در برخی مقاالت علمی و تحقیقات
روانشناسی ،فوایدی هم برای این کار ذکر کنند و بهصراحت کامل،
معرفی کنند؛ ّاما ّ
آن را بیضرر ّ
ائمه؟مهع؟ آثار منفی را میبینند و هشدار
میدهندّ .
البته ممکن است بتوانیم بعضی آثار گناهان را بهصورت
عادی نیز مشاهده کنیم؛ ّاما این آثار از نوع قوانین ریاضی نیست؛ از
قوانینی است که قرار است بهصورت عادی گریبان اشخاص را بگیرد .پس ما
نباید اینها را امتحان کنیم.

ا گر امام صادق؟ع؟ فرمودهاند ،باید اعتقاد داشـــته باشـــیم .ایشان
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َ
ُ
الم َ
دينةِ ِل َي ْخ َتب َر ُ
 .1الخرائج و الجرائح  ،246 :1ح ْ :2أق َب َل ْأعراٮ ٌّي َإلى َ
ك َر ل ُه
الح َس ْي َن؟ع؟ ِلما ذ ِ
ِ
ݬݓ ݪ
الم َ
م ْن َدلائلهِ َ .ف َل ّما َ
دين َةَ .ف َد َخ َل َع َلى ُ
الم ِد َينةِ َ ،خ ْض َخ َض و َد َخ َل َ
صار ب ُق ْرب َ
الح َس ْي ِن؟ع؟ و ُه َو
ِِ
ِ
ِ ِ
ُُ ٌ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
قال َل ُه َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ٰ
ّ
إمامك و أنت ُجن ٌب؟!
إلى
ل
خ
د
ت
أن
ي
راٮ
أع
يا
يي
ح
ت
س
مات
أ
؟ع؟:
ن
ي
س
الح
اهلل
د
ب
أبوع
ف
.
ب
ن
ج
ِ
ِ ِ
َ ݓݬ ݪ
الع َرب ،إذا َخ َل ْو ُت ْمَ ،خ ْض َخ ْض ُت ْمَ .فقال ْ
َ ُْ
لايَ ،ق ْد َب َل ْغ ُت َ
الأعراٮ ُّي :يا َم ْو َ
عاش َر َ
حاجتي ِم ّما
و قال :أنت ْم َم ِ
ِ
ݓ
ݪ
ݬ
َ َْ
َ
َ
َ
َ َْ
َ َ
ُ
ِج ْئت فيهِ  .فخ َر َج ِم ْن عِ ْن ِدهِ فاغت َس َل و َر َج َع إل ْيهِ ف َسأل ُه َع ّما كان في قل ِبهِ .
بادیهنشینی به سمت مدینه حرکت کرد تا امام حسین؟ع؟ را بیازماید؛ زیرا معجزاتی از
ایشان شنیده بود .هنگامی که نزدیک مدینه شد ،خودارضایی کرد .سپس وارد شهر شد و
با حال جنابت نزد امام؟ع؟ رفت .حضرت به او فرمودند :آیا حیا نمیکنی که در حال جنابت
نزد امام خود میآیی؟! سپس فرمودند :شما جماعت بادیهنشین وقتی تنها میشوید،
خودارضایی میکنید .آن مرد گفت :آقای من! به چیزی که برایش آمده بودم  ،رسیدم.
سپس بیرون رفت و غسل کرد و نزد حضرت بازگشت و از آنچه در دل داشت،پرسید.

مطابق با واقع س ــخن میگویند و من باید در برابر ایشان تسلیم باشم.
ـک دور هگ ــرد ّ
معرفی
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ ،پیغمب ــر خدا؟ص؟ را یک پزش ـ ِ
فرمودند؛ َ«ط ٌ
بيب َد ّو ٌار ِب ِط ِّبهِ »1؛ نگاه میکردند ببینند کجا زخم و دردی
هست تا مداوا کنند .پیامبر؟ص؟ طبیبی بسیار دلسوز بودند .قرآن
کریم میفرماید:
ٌ
ُْ
ُ
ََ ْ َ ُ
ـك ْم َع ٌ
زيز َع َل ْيهِ م ــا َع ِن ُّت ْم َح ٌ
ريص
جاءݠك ْم َرس ــول ِم ْن أنف ِس ـ
<لقد
ْ
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
َع َل ْيݠك ْم بال ُمؤ ِم َ
2
نين ر ُءوف ر ٌ
حيم>.
ِ
ً
ّ
يقينا پيامبری از جنس خودتان به سويتان آمد كه رنج و مشقت شما
[هدايت] شما دارد و نسبت به
بر او دشوار است؛ اشتياق شديدی به
ِ
مؤمنان رئوف و مهربان است.
هرچه که میخواهد حال یا آیندهی شما را مورد تهدید قرار دهد
و شما را بیازارد ،بر پیغمبر خدا؟ص؟ بسیار دشوار است .خدا در وصف
پیامبر؟ص؟ میگوید :این بزرگوار بر شما بسیار حریص است؛ نسبت به
اهل ایمان ،بسیار مهربان و دلسوز است .او از سر دلسوزی اینها
َ
را گفته است .خدا او را عا ِلم به حقایق این عالم کرده است .حال ا گر
به او اعتماد نداشته باشیم ،خودمان ضرر میکنیم؛ ّاما حقیقت تغییر
نمیکندّ .
ائمه؟مهع؟ هم تمام شئون و اوصاف پیامبر خدا؟ص؟ را غیر از
ّ
سر آ گاهی کامل و دلسوزی ،حقایق را برای
شأن نبوت واجدند .لذا از ِ
خلق بیان میکنند.
 .1نهج البالغة ،156 :خطبهی .108
ّ .2التوبة (.128 :)9
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ّ
ا گر در مواردی ،اثر تخلف از قانون االهی برای ما مشهود نبود ،باز هم باید

آن را رعایت کنیم؛ همانطور که در قوانین مربوط به بهداشت و سالمت،
نمیگوییم :چون برخی افراد از آب آلوده خوردند و بیمار نشدند ،پس
من هم از آن میخورم! برخی از طبقهی چندم پرت شدند پایین و
هیچ مشکلی برایشان پیش نیامد؛ پس من هم برای پایین آمدن،
سقوط آزاد را انتخاب میکنم.
ّ
خیر؛ ما از راهپله پایین میآییم .چرا از ارتفاع خود را پرت نمیکنیم؟
ً
چون این مطالب در مسائل ّ
مادی زود برای ما حل میشود و اصال
توگو الزم نیست؛ ّاما چون مسائل دینی نامحسوس
حل شده است؛ گف 
است ،ما مقداری ناباورانه با آنها برخورد میکنیم.

ّاولین قدم در دینداری این است که باور کنیم پیامبر؟ص؟ و ّ
ائمه؟مهع؟
راست میگویند .چون معصوماند ،نباید گفتههایشان را بیازماییم .باید
قبول کنیم که چون ایشان گفتهاند ،درست است؛ منتها این قانون در
ّ
عمومیت داشتن ،قانون ریاضی نیست .قانونهای اینچنینی
عین
گاهی استثنا دارند؛ ممکن است در بعضی موارد اثر نکند؛ ّاما ما نباید به
موارد استثنای آن ّ
1
توجه کنیم و استثناها را مبنای عمل قرار دهیم.
ّ
ایـن ّ
مرجعیـت مرحـوم
قضیـ ه را بـا یـک واسـطه نقـل میکنـم .زمـان
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آیتاهللالعظمـی بروجـردی؟حر؟ ،طلبـهای بـود کـه در شـهر و منطقـهی
خـود درس خوانـده بـود .درسهـای طلبگی دو رتبه دارد :درس سـطح
و درس خـارج.
 .1تعبیر «استثنا» در اینجا دقیق نیست؛ ولی برای فضای گفتوگوهای عمومی قابل فهمتر
است .تعبیر دقیق« ،مقتضی» و «مانع» است که پیشتر در پاورقی به آن اشاره شد.

او درس سطح را در شهر خودش خوانده بود و میخواست در زمان
زعامت مرحوم آقای بروجردی؟حر؟ ،به قم برود و در درس خارج ایشان
شرکت کند؛ ولی گویا مادرش کسی غیر از این پسر را نداشته و او به
مادرش رسیدگی میکرده است .خیلی ناراحت بوده که از یک طرف
مادر را چه کار کند و از طرف دیگر میخواهد درس بخواند.
ً
آنهایـی کـه مـزهی درس طلبگـی زیـر دندانشـان مـیرود ،اصلا بـه
مسـائل ّ
مـادی ّ
توجـه نمیکننـد .ایـن درسهـا مـزهای دارد کـه آنهایی
کـه چشـیدهاند ،میداننـد چیسـت .بـا حلواحلـوا کـردن دهـن هیچکس
شـیرین نمیشـود!
او طعم درس را چشیده بود و میخواست ادامه دهد .از این طرف
هم میدید نمیتواند مادرش را رها کند .خیلی ناراحت بود .یک شب
َ
َ
در عالم رؤیا ،آقای بروجردی؟حر؟ را میبیند .در همان عالم خواب،
ایشان به او میگویند :چرا اینقدر ناراحتی؟ میگوید :آقا ،من میخواهم
پیش شما بیایم و درس خارج بخوانم .آن مرحوم دستی پشت سر
او یا بر شانهی او میکشند و میگویند :الزم نیست پسرم؛ همه را یاد
گرفتی! او وقتی صبح از خواب بلند میشود ،میبیند بدون این که به
مجلس درس خارج رفته باشد ،همهی مباحث مربوط را بلد است!
این جریان ا گرچه ّاتفاق افتاده ،ولی نمیتوان از آن نتیجه گرفت
که هرچه بیشتر بخوابیم ،بهتر است؛ به امید اینکه بعضی از این
ً
خوابها را ببینیم! مثال دانشآموزان یا دانشجویان ،انیشتین را خواب
ببینند که بگوید :تو فیزیکدان شدی یا کسی دیگر را خواب ببینند
که بگوید :تو شیمیدان شدی! اینطور نیست .قاعد ه این است که
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برای کسب مراتب علمی باید درس خواند .ا گر در مواردی هم ّ
عدهای
آنطور شدند ،استثنا هستند.
ما در زندگی خود باید طبق قانون عمومی حرکت کنیم .ا گر کسی بپرسد از
َ
کجا فهمیدهاید این قانون عمومی در عالم برقرار است ،پاسخ میدهیم:
«زیرا آن بزرگوارانی که ّ
نبوت یا امامتشان ثابت شده ،فرمودهاند ».لذا
ً
این آثار سوئی را که در مورد گناه گفتهاند ،عقال نباید بیازماییم و نباید خطر

کنیمّ .
تتمهی عرضم بماند برای فرداشب.
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