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• درس سیزدهم•

مگه می شه طعم مصیبت 
شیرین باشه؟





کــه خــدا رو بــزرگ می بینیــم اخــاص میــاد،  بــه خــدا  گفتیــم وقتــی 
اعتماد می کنیم،  ترســمون از بین مــی ره،  آرامش پیدا می کنیم،  روی 
کلی از بین  وعده های خدا حســاب باز می کنیم،  ناامیــدی به طوری 
مــی ره، تعریفمــون از عــّزت عــوض می شــه خودمون رو هیچ حســاب 
می کنیــم، حــّس عاشــقانه مون بــه خــدا متفاوت می شــه و تــوی این 
که فقط چشیدنیه،  حّس عاشــقانه، یه احساس ذّلت شــیرینی میاد 
که بزرگی خدا درک شد، خشیت  گفتیم، وقتی  و در آخرین درس هم 
گناه  که اومد، انگیزۀ ترک  از خدا وارد قلب آدم می شــه. این خشــیت 

رو هم با خودش میاره. 
اّمــا درس امــروز: وقتی خــدا رو بــزرگ می بینیم، تحّمــل مصیبت 

برامون آسون می شه. این خیلی نکتۀ مهّمیه.
که اون  شــما وقتــی یه چیز رو از دســت می دین، به انــدازۀ جایی 
کرده بود، از دست دادنش براتون سخت می شه.  توی زندگی تون پر 
طرف، پسرش همۀ زندگیشه. وقتی از  دنیا می ره، دیگه هیچی توی 
کنه. بــرای همینم یه  کــه بتونه جــای بچه رو پــر  زندگیــش نمی بینــه 
دفه از تو خالی می شــه. این از تو خالی شــدن به قدری می تونه توی 
که اّول، معنویاتش رو از دست بده و بعد هم  زندگی طرف مؤثر باشه 
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عقایدش رو.
یکــی هشــت تا بچه داره و یکیــش از دنیا می ره،  یکی چهار تا بچه 
داره و یکیــش از دنیــا مــی ره، یکــی دو تــا داره و یکیــش از دنیا می ره، 
کدوم  یکــی یــه دونــه بچه داره و همــون یه دونــه از دنیا می ره. بــرای 
که آخری.  یکــی، مصیبــت از دســت دادن بچه ســخت تره؟ معلومــه 
که از دســت  دادن، دلشــون می ســوزه؛  اون یکیــا بــرای اون بچــه ای 
که دارن  کنار این غم بزرگ، دلشــون به بچه یا بچه های دیگه  اّما در 

خوشه.
وقتــی آدم خدا رو تــوی زندگیش بزرگ می بینه، همۀ زندگیش رو 
خــدا می گیــره. وقتی چیزی رو از دســت می ده، از تو خالی نمی شــه و 

زندگیش رو از دست رفته نمی بینه. 
گفت جای خالی اون چیز رو  که اصًا نمی شه  خدا به قدری بزرگه 
گه ما توی  پر می کنه. نه، خدا نمی ذاره جایی از زندگی خالی بشــه. ا
که خــدا رو قبول نداریم. برای  کم میاریم، برای این نیســت  مصیبتــا 
که خدا رو بــزرگ نمی بینیم. خدا رو اون قدری بزرگ نمی بینیم  اینــه 

کنیم. که بتونیم همۀ زندگی مون رو باهاش پر 
کــه آدم به شــدت پاش  خیلــی مراقــب باشــید. یکــی از جاهایــی 

می لغزه و هر چی داره رو از دست می ده توی وادی مصیبته. 
کارمون  کــه مــا بــه خــدا داریم تــوی مصیبتــا بــه  ایــن اعتقادایــی 
کید می کنم توی مصیبت، اعتقاد به وجود خدا نیســت  نمیاد. باز تأ
کار آدم میاد.  که بــه  کــه آدم رو حفــظ می کنه،  بزرگ دیدن خداســت 
کســی یــا چیــزی رو از دســت دادم، خدا رو  گه  کــه ا بایــد معتقــد بــود 
گه اون رفت، خدا هست. چقدر این جملۀ حضرت امام؟هر؟  دارم. ا
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کــه وقتــی شــهید رجایی و شــهید باهنر به شــهادت  رو دوســت دارم 
گر نیســتند خدا هســت«. چقدر  گفتــن: »رجایــی و دیگران ا رســیدن 

این جمله توحیدیه.
گاهــی اوقــات  البتــه مصیبــت فقــط از دســت دادن کســی نیســت. 
گاهــی اوقــات  مریضیــای عجیــب و غریــِب خــود آدم و نزدیــکان آدمــه. 
مصیبت مالیه. گاهی اوقات سختیای اجتماعی مثل طرد شدنه و ... .

دارایی زیاد باعث می شــه توّجه آدم به نقصای ظاهری زندگیش 
کــم بشــه. این یه قاعــدس. وقتی یکــی خیلی پولداره و ماشــینش رو 
که ماشــینش رو با وام و قرض خریده و حاال  می دزدن به اندازۀ اونی 
اونو دزدیدن ناراحت نمی شه. چون توجه به اون دارایی زیاد، توجه 

کم می کنه.  به این مشکل رو 
یــه بــار دیگــه ایــن قاعــده رو بخونیــد: دارایــی زیاد باعث می شــه 

کم بشه. توّجه آدم به نقصای ظاهری زندگیش 
کــه یــا مــا خــدا رو جــزء  کجاســت؟ مشــکل ایــن جاســت  مشــکل 
گه حساب می کنیم، خدا  دارایی های خودمون حساب نمی کنیم یا ا

رو دارایی بزرگی نمی بینیم.
که مصیبتی  کردند وقتی  که به ما توصیه  چقدر این نکته مهّمیه 
نــازل می شــه، ذکر اســترجاع رو بخونید؛ یعنی زود بگید: »ِاّنــا هلِِل َو ِاّنا 

ِالیِه راِجعون«.1 

َو  الجــوِع  َو  الخــوِف   
َ

ِمــن ـــى ٍء 
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ُ
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َّ
َون

ُ
بل

َ
ن

َ
ل َو 

ــِر  ـِ
ّ

ش
َ
راِت  َو ب

َ
م

َّ
ِس َو الث

ُ
نف

َ
مــواِل َو الأ

َ
 الأ

َ
ن ِ

ّ
قــٍص م

َ
ن

1. ر.ک: مستدرک الوسائل، ج 2، ص 406 _ 408.
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كاهش  گرســنگى و  و هر آینه شــما را به چیزى از بیم و 
مال هــا و جان هــا و میوه هــا مى آزماییــم و شــكیبایان 
پیشــامد   _ مصیبتــى  چــون  كــه  آنــان  ده*  مــژده  را 
گویند: ما از آِن خداییم  ناخوشایندى _ به ایشان رسد، 

و به سوى او باز مى گردیم. 

توی مصیبت می خوان خیلی زود، شــما رو یاد اون دارایی بزرگی 
که با توجه به اون، مصیبت براتون سبک بشه.  بندازن 

کنیــد، داره صابریــن رو وصــف می کنــه.  گــه دقــت  بــه آیــۀ 156 ا
که تا مصیبتی بهشــون نازل می شه می گن  کســانی هســتند  صابرین 
»ِإّنــا هلِِل َو ِإّنــا ِإَلیــِه راِجعون«. می خواید صابر باشــید؟ باید حواســتون 
که همۀ  صفــات خوب رو با خودش  بــه اهلل باشــه. اهلل یعنی وجودی 

کاستی. داره، اونم بدون هیچ نقص و 
امام صادق؟ع؟ فرمود:  

كه در هنگام مصیبت ذكر استرجاع الهام شود،  كسى  بر هر 
بهشت واجب مى شود.2

شــما وقتی خدا رو بزرگ ترین داشــتۀ خودتون ببینید، تعریفتون 
از مصیبــت هــم عوض می شــه. مصیبِت بــزرگ یعنی از دســت دادن 

خدا. هیچ مصیبتی باالتر از این نیست.
که امــام صــادق؟ع؟ وقتــی مصیبتی  چقــدر ایــن حدیــث جالبــه 

1. سورۀ بقره )2(، آیۀ 155_ 156.

ُة« )ثــواب االعمال و عقاب  لِهــَم ااِلســِترجاَع ِعنَد الُمصیَبِة َوَجَبــت َلُه الَجّنَ
ُ
2. »َمــن أ

االعمال، ص 198(.
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بهشون می رسید، می فرمودند: 

قرار  دینم  در  مرا  مصیبت  كه  خدایی  مى كنم،  شكر  رو  خدا 
كه  این  از  مرا  مصیبت  كه  مى كنم  شكر  رو  خدایی  و  نداد 
كه او  كاری  هست بزرگ تر قرار نداد و خدا رو شكر مى كنم بر 

گرفت.1 كه انجام بگیرد و انجام  كرد  اراده 

که مــن بزرگ تریــن داراییم رو از دســت بدم؟  چــی باعث می شــه 
که من  که خدا رو از من می گیره. چی باعث می شــه  گناهه  گناه. این 
دارایی خداییم رو بیشــتر نکنم؟ راضی شــدن به وضع موجود. امام 

باقر؟ع؟ فرمود: 

دست كم  را  گناه  تو  كه  نیست  این  از  باالتر  مصیبتى  هیچ 
كه در آن هستى، راضى شوی.2 بگیری و به حالتى 

کنید.  کلیدیه، خیلی. حواستون رو بهش جمع  این روایت خیلی 
نــَت َعَلیها«.  

َ
تی أ

َ
َک ِبالحاَلِة اّل کنید: »ِرضــا همیشــه با خودتون تکــرار 

این خیلی مهّمه. یه لحظه ازش غافل شیم، عمرمون بر فناست.
بــزرگ و بزرگ تریــن دارایــی ببینیــد،  گــه خــدا رو دارایــی  ا شــما 
گه  که دارید راضی باشید. ا نمی تونید به اون میزان از روحیۀ خدایی 
کــرد. توقف،   کارتــون تمومه. توی ایــن راه نباید توقف  راضــی شــدید 

مساوی با عقب گرده.

ن 
َ
ذی َلو شــاَء أ

َ
ــذی َلــم َیجَعــل ُمصیَبتی فی دینی َو الَحمُد هلِِل اّل

َ
1. »الَحمــُد هلِل اّل

ن َیکوَن 
َ
ذی شــاَء أ

َ
مــِر اّل

َ
کاَنــت َو الَحمــُد هلِل َعلی األ عَظــَم ِمّمــا 

َ
َیجَعــَل ُمصیَبتــی أ

َفکاَن« )الکافی،  ج 3، ص 262(.

نــَت َعَلیها« )تحف 
َ
تــی أ

َ
َک ِبالحاَلــِة اّل نــِب َو ِرضــا

َ
َکاســِتهاَنِتَک ِبالّذ 2. »ال ُمصیَبــَة 

العقول، ص 286(.
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چقدر نگاه به مصیبت با توجه به بحث داشــتن و نداشــتن خدا، 
کســی از دنیا می ره، خوبه آدم به بازماندگانش  عوض می شــه! وقتی 
تســلیت بگــه. امــام صــادق؟ع؟ چقدر قشــنگ متــن این تســلیت رو 

کنید: کردن. توجه  تنظیم 

از  و  نزدیک  خدا  به  را  تو  رفته،  دنیا  از  كه  كسى  مرگ  گر  ا
بلكه  نیست؛  مصیبت  او  مرگ  اصاًل  كرده،   دور  گناهت 
گر مرگ این فرد برای تو  رحمت و نعمتى است برای تو؛ اّما ا
گناهت دور و به خدا نزدیک نكرده،  پندی نداشته و تو را از 
كه از مرگ  مصیبت قساوت قلبت بزرگ تر از مصیبتى است 
باشى]معنای  گر خداشناس  ا البته  نازل شده؛  تو  بر  فرد  این 

این حرف را مى فهمى[.1

کرده بودن؛ اّما اآلن  گونه ده میلیون تومن پس انداز  دو نفــر جدا
که  کــدوم این ده میلیون رو ندارن. یکیشــون نــداره، برای این  هیــچ 
که این پول رو سرمایه گذاری  پولش رو دزدیدن، یکی نداره برای این 
کار تولیدی برای رســیدن به ســود باال. ایــن دو تا تو یه  کــرده توی یه 
کــدوم اآلن اون ده میلیــون رو نــدارن؛ اّما یکی  چیــز مشــترکن: هیــچ 
که پولش رفته ناراحته، چون چیزی  ناراحته،  یکی خوشــحال. اونی 
که پولــش رو داده برای  جایگزیــن اون ده میلیــون نیومــده؛ اّما اونی 
کار اقتصادی خوشــحاله، چــون داره به دارایی  ســرمایه گذاری تــو یه 

بیشتری دست پیدا می کنه. اولی مصیبت زدس؛ اّما دومی نه.

و باَعَدَک َعن َذنِبــَک َفهِذِه 
َ
ــَک أ َبــَک َموُتُه ِمــن َرّبِ ــُت َقــد َقّرَ کاَن هــذا الَمّیِ 1. »ِإن 

کاَن ما َوَعَظــَک َو ال باَعَدَک  هــا َرحَمــٌة َو َعَلیَک ِنعَمــٌة َو ِإن  َلیَســت ُمصیَبــًة َو ٰلِکّنَ
عَظُم ِمن ُمصیَبِتَک 

َ
َبَک ِمن َرّبَِک َفُمصیَبُتَک ِبَقســاَوِة َقلِبَک أ َعــن َذنِبَک َو ال َقّرَ
ُکنَت عاِرفًا ِبَرّبَِک« )بحار االنوار، ج 79، ص 88(. ِتَک ِإن  ِبَمّیِ
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کــه دارایی  وقتــی یــه دارایــی مــی ره؛ ولــی نتیجــش ایــن می شــه 
بزرگ تری نصیب آدم بشه، از دست دادن دارایی کوچیک تر، اسمش 
کنم، خــدا رو به  گه تــوی مصیبت صبر  دیگــه مصیبت نیســت. مــن ا
کی میتونه این رو بفهمه؟  دست میارم. خدا همون دارایی بزرگس. 
ُکنَت عاِرفًا  که خدا رو شــناخته )ِإن  کســی  بــه تعبیر امام صادق؟ع؟، 
که از دست  کنید، متوجه  می شید  ِبَرّبَک(. وقتی بزرگی خدا رو درک 

دادن همۀ دنیا برای به دست آوردن خدا مصیبت نیست.
ُکنــَت عاِرفًا ِبَرّبَِک« هســتش. اّما  همــۀ حــرف بنــده روی این »ِإن 
نتیجۀ بزرگ دیدن خدا فقط به تحّمل بار مصیبت خاصه نمی شه. 
که بر ما نازل می شه، خدا  که در برابر مصیبتی  کردیم  وقتی احساس 

به ما داده می شه، یه جورایی مصیبت برامون شیرین هم می شه. 
کــه انســان توی  ایــن شــیرینی مصیبــت هیــچ منافاتــی بــا ُحزنی 
که آدم از  مصیبت بهش دســت می ده نداره. اصًا قشــنگیش به اینه 
یــه طــرف به مصیبت نگاه می کنه و محزون می شــه؛ ولــی از یه طرف 
که با مصیبت به دســت آورده نگاه می کنه و بهجت  دیگه به خدایی 

و شعف بهش دست می ده.
گرفته بــود و پــاش عفونت  بــه طــرف می گــن بّچــه ت قنــد شــدید 
کرده بود. عفونت داشــت پیشــرفت می کرد و به قلبش می زد و دیگه 
نزدیک بود بمیره. طرف ناراحت می شه. بعد می گن ناراحت نباش، 
کردیم و حاال خطر برطرف شده و بچه تون زندست.  ما پاش رو قطع 
که  که نگاه می کنه غمگین می شــه؛ اّما به خود بچه  این به پای بچه 
که زنَدست خوشحال می شه. این خوشحالی  نگاه می کنه و می بینه 
و غم هیچ منافاتی با هم نداره و دین هم ما رو از اون غم نهی نکرده. 
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کــه دلــش  باألخــره پــدره، مــادره، بچــش رو دوســت داده، معلومــه 
که: می سوزه و اشک می ریزه. جابر بن عبداهلل نقل می کنه 

و  گرفت  را  عوف  بن  الرحمان  عبد  خدا؟لص؟ دست  پیامبر 
دادن  جان  حال  در  كه  خدا؟لص؟[  رسول  ابراهیم]فرزند  نزد 
گذاشت و فرمود: »عزیزم! در  بود آمد. پس او را در دامن خود 
گفت  كاری از من ساخته نیست« این را  برابر خواست خدا، 
كرد:  از چشمانش اشک سرازیر شد. عبدالرحمان عرض  و 
كردن  گریه  گریه مى كنید؟ مگر خود شما از  ای رسول خدا! 

نهى نكردید؟
كردم؛ از دو صدای  كردن نهى  حضرت فرمود: من از شیون 
بلند  خوشى  هنگام  در  كه  صدایی  یكى  زشت:  و  احمقانه 
دیگری  و  شیطانى  آواز  و  ساز  و  لعب  و  لهو  یعنى  مى شود؛ 
صدایی كه هنگام مصیبت بلند مى شود:  خراشیدن چهره و 
یدن گریبان و فریاد شیطانى؛ اّما این گریۀ من گریۀ مهربانى  در

كه مهربانى نكند، با او مهربانى نمى شود.  كسى  است. 
كه  نبود  گر  ا فرمودند:[  فرزندشان  ابراهیم  به  خطاب  ]سپس 
مرگ حق است و وعده ای است تخلف ناپذیر و راه خداست 
كه باید رفت و بازماندگان به رفتگانمان مى پیوندیم، بیش از 
این برای تو اندوهگین مى شدیم. ما برای تو غمگینیم. چشم 
كه خدای عّز و جّل  مى گرید و دل اشک مى ریزد؛ اّما سخنى 

یم.1 را ناخشنود سازد، بر زبان نمى آور

تٰی ِإبراهیــَم  َو ُهَو َیجوُد 
َ
حٰمِن بــِن َعوٍف َفأ َخــَذ َرســوُل اهلِل؟لص؟ ِبیــِد َعبِد الّرَ

َ
1.  »أ

مِلُک َلَک ِمَن اهلِل َشــیئًا َو َذَرَفت 
َ
ِبَنفِســِه  َفَوَضَعــُه فــی ِحجِرِه َفقاَل یا ُبَنــّیَ ِإّنِی ال أ

 َو َلــم َتنَه َعِن الُبــکاِء؟ قاَل 
َ
حٰمِن یا َرســوَل اهلِل! َتبکــی؟ أ َعینــاُه َفقــاَل َلــُه َعبــُد الّرَ

حَمَقیِن فاِجَریِن َصوٍت ِعنَد ِنَعٍم َلِعٍب َو َلهٍو َو 
َ
وِح َعن َصوَتیِن أ مــا َنَهیــُت َعِن الّنَ

َ
ِإّن

ِة َشــیطاٍن 
َ
َمزامیِر َشــیطاٍن َو َصوٍت ِعنَد ُمصیَبٍة َخمِش ُوجوٍه َو َشــّقِ ُجیوٍب َو َرّن



205 •  درس سیزدهم:    مگه می شه طعم مصیبت شیرین باشه؟  •

کــه آوردیــم به مــا توصیه  کنــار اون غــم بــا توجــه بــه روایاتی  ولــی 
که با این مصیبت می تونید  می کنن حواســتون به این قسمتم باشه 
کســی رو از دســت دادید؛ ولــی خدای  کجــا برســید. شــما چیز یــا  بــه 

بیشتری به دست آوردید. امام سّجاد؟ع؟ فرمود:

است:  جرعه  دو  خدا  به  رسیدن  راه های  محبوب ترین  از 
با  كه  مصیبتى  جرعۀ  و  بردباری  با  كه  خشمى  جرعۀ  

شكیبایی فرو خوری.1

انتهــای راِه صبــر بــر مصیبــت، خداســت. چقــدر نیــاز داریــم تــو 
که در برابر  کــه مصیبــت خاصی بر ما نازل نشــده، به خدایی  دوره ای 
که مصیبت بر  گه قبل از این  کنیم. ا مصیبت به دست میاریم توّجه 
که  ما نازل بشــه، به این درجه از ایمان نرســیم، معلوم نیســت وقتی 
کنیم. ما  گرفــت، بتونیم این طوری بهــش نگاه  مصیبــت ســراغ ما رو 
که یه سیلی، زلزله ای میاد و  توحید مردم رو تقویت نمی کنیم، وقتی 
مردم خونه و زندگی و خانوادشون رو از دست می دن، تازه می خوایم 
کنید چه اتفاقی براتون  گه در برابر این مصیبت صبــر  بهشــون بگیــم ا
کنن،  می افتــه. خیلــی از آدمــا تــوی متــن مصیبــت نمی تونــن، رشــد 
گاهی ایــن حرفا توی متن  چــون از قبل خودشــون رو آمــاده نکردن. 
مصیبــت می تونه نتیجۀ عکــس هم بده. آدم مصیبت زده وقتی این 

مــٌر َحّقٌ َو َوعٌد ِصدٌق َو َســِبیٌل 
َ
ُه أ

َ
ّن

َ
 ُیرَحــم َلو ال أ

َ
مــا َهــِذِه َرحَمــٌة َمــن ال َیرَحم ال

َ
ِإّن

 ِمن هذا َو ِإّنا ِبَک َلَمحزونوَن 
َ

َشّد
َ
َلنا َلَحِزّنا َعَلیَک َحَزنًا أ ّوَ

َ
ّنَ آِخَرنا َسَیلَحُق أ

َ
ِباهلِل َو أ

 « )بحار االنوار، ج 
َ

ّبَ َعّزَ َو َجــّل  َنقوُل َما َیســِخُط الّرَ
َ

َتبکــی الَعیــُن َو َیدَمُع الَقلُب َو ال
79، ص 90(.

ها ِبِحلٍم َو ُجرَعُة 
ُ

 ُجرَعتاِن ُجرَعُة َغیٍظ َتُرّد
َ

بیِل ِإَلی اهلِل َعّزَ َو َجّل َحّبِ الّسَ
َ
1. »ِمن أ

ها ِبَصبٍر« )الکافی، ج2، ص110(.
ُ

ُمصیَبٍة َتُرّد
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که داریم ســرش رو با این حرفا  کنه  حرفا رو می شــنوه، ممکنه خیال 
شیره می مالیم.

گردن شــیعیان داره،  که بــدون مبالغه حق بزرگی به  شــهید ثانی 
کتاب  که واقعًا  ن الفؤاد عند فقد األحّبة و األوالد  کتابی نوشته به نام ُمسّکِ
کتاب می شــه:  قابــل اســتفاده و قشــنگیه. معنــای لغــوی اســم ایــن 

آرامش بخش دل ها در هنگام از دست دادن دوستان و فرزندان. 
کتــاب روایــات و داســتان هایی رو در بارۀ  شــهید ثانــی تــوی ایــن 
کتاب هم شــاید  مصیبت و صبر در برابر اون آورده. انگیزۀ تألیف این 
کتاب توی مقدمه در بارۀ  براتون جالب باشــه. یکی از مترجمان این 

انگیزۀ  شهید ثانی نوشته:
 •••

کــه فرزندانش در  کرد  کتــاب را تألیف  می گوینــد شــهید ثانی وقتی این 

ســّن طفولیــت از دنیــا می رفتنــد و او از مرگ آنها بســیار متأثر می شــد. 

شــاید ایــن حالــت تأثــر را بر خــاف رضــا و تســلیم در برابر قضــا و قدر 

گونه  که بــه این  کســانی  الهــی می دانســت؛ لــذا براى تســلیت خود و 

ن الفؤاد  کتاب را نوشت و آن را »ُمسّکِ مصیبت ها مبتا می شــوند این 

قــد األحّبــة و األوالد«؛ »تســکین دهنــدۀ دل هــا هنــگام فقدان 
َ
عنــد ف

که اسم با مسمایی است، نام نهاد.1 دوستان و فرزندان« 

•••

کتاب این قصه اومده: به هر حال توی این 

كه  افتاد  نابینایی  مرد  به  عیسى؟ع؟  حضرت  گذار  روزى 

کتاب رو  کجا این  1. آرام بخــش دل داغدیــدگان، ص 15. ایــن توضیــح رو دادم تا هر 
کتابش موجــوده و فکر  کردیــد بگیریــد و بخونید. البتــه توی اینترنــت هم  پیــدا 

کرد. می کنم به صورت قانونی می شه دانلودش 
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فلج بود و بیماری برص )یعنى پیسى( و جذام نیز داشت. 
با این حال  بود؛ ولى  كرده  را متالشى  او  گوشت بدن  جذام 
كه  كه مرا از بالیی  مى گفت: حمد مخصوص خدایی است 

بیشتر مردم به آن مبتال هستند عافیت داده است.
كه خدا  حضرت عیسى؟ع؟ از آن مرد پرسید: آن بال چیست 

از تو برطرف نموده است؟
در  خداوند  كه  هستم  كسى  از  بهتر  من  اهَّلل!  روح  اى  گفت: 
كه در قلب من است قرار نداده و آن چیز  قلب او آن چیزى را 

معرفت خداست.
گفتى اى مرد!  حضرت عیسى؟ع؟ فرمود: راست 

گفت: دستت را به من  سپس حضرت عیسى؟ع؟ به آن مرد 
بده. 

به  ایشان  معجزۀ  به  و  داد  حضرت  به  را  دستش  مرد  آن 
زیباترین صورت و قیافه در آمد و خداوند تمام آن امراضى را 
كه در او بود از بین برد و شفا داد. حضرت عیسى؟ع؟ با آن 

مرد رفیق شد و با هم عبادت مى كردند.1

کــه قیمت  چقــدر قشــنگه! خــدا بــه قــدری بــرای ایــن آدم بزرگه 
گــه ایــن همــه درد و بیمــاری باشــه، بــازم  معرفــت ایــن خــدا حّتــی ا
که امثال من به قدری ازش  می ارزه. اینا افســانه نیســت، واقعیتاییه 

بَرَص  ُمقَعٍد َمضُروِب الَجنَبیِن ِبالَفاِلِج َو َقد 
َ
عمٰی  أ

َ
ّنَ ِعیســٰی؟ع؟ َمّرَ ِبَرُجٍل أ

َ
1. » أ

َکثیرًا ِمن  ذی عافانی ِمّما ابَتلٰی ِبِه 
َ
َتَناَثَر َلحُمُه ِمَن الُجذاِم َو ُهَو َیقوُل الَحمُد هلِِل اّل

راُه َمصروفًا َعنَک َفقاَل یا 
َ
ّیُ َشی ٍء ِمَن الَباِء أ

َ
َخلِقِه َفقاَل َلُه ِعیسی؟ع؟ یا هذا َو أ

ن َلم َیجَعِل اهلُل فی َقلِبِه َما َجَعَل فی َقلبی ِمن َمعِرَفِتِه َفقاَل  نا َخیٌر ِمّمَ
َ
روَح اهلِل أ

فَضُلُهم  َهیَئًة 
َ
حَســُن الّناِس َوجهــًا َو أ

َ
َلــُه َصَدقــَت هاِت َیَدَک َفناَوَلُه َیَدُه َفِإذا ُهَو أ

ن الفؤاد عند فقد  َد َمَعُه« )ُمســّکِ کاَن ِبِه َفَصِحَب ِعیســی َو َتَعّبَ ذَهَب اهلُل َعنُه ما 
َ
َقد أ

االحّبة و االوالد، ص 95(.



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •208

که به نظرمون غیرواقعی میاد.  گرفتیم  فاصله 
بنده چطوری می تونه وقتی مصیبتی بهش نازل می شــه، راضی 
که خودش معرفی  که خدا رو اون طــوری  گایــه نکنه؟ وقتی  باشــه و 

کرده بشناسه. امام صادق؟ع؟ فرمود:
مقام رضا، شعاعى از نور معرفت خداست.1

وقتــی انســان بــه اوج معرفــت خدا می رســه و بزرگی خــدا رو درک 
می کنــه، دیگــه در برابــر مصیبــت صبــر نمی کنــه و تنهــا بهــش راضــی 
نمی شــه؛ بلکــه به خاطــر مصیبت خــدا رو شــکر می کنه. شــکرم داره 
گرفته، اّما خودش رو به آدم داده. شما  دیگه. خدا یه چیز رو به ظاهر 

وقتی زیارت عاشورا رو می خونید، توی سجدۀ پایانی چی می گید؟

ى ُمَصاِبِهم، الَحمُد 
َ
َک  َعل

َ
ِكِریَن  ل ا

َ
َك  الَحمُد َحمَد الّش

َ
ُهَم  ل

َّ
الل

یِتى .2 هلِل َعلى َعظیِم َرِز
برای  كران  شا كه  شكری  توست،  سزای  شكر  خداوندا! 
مخصوص  شكر  دارند،  تو  درگاه  به  خویش  مصیبت زدگى 

خداست بر بزرگى مصیبتم.

چــی داریم می گیم؟ چند ســاله داریم زیارت عاشــورا می خونیم و 
نفهمیدیم توی سجدش چی داریم به خدا می گیم؟ تو داری خدا رو 
کــه مصیبت بزرگی بهــت داده. این جز با  شــکر می کنــی به خاطر این 
که توی قلۀ توحید نشســته و خدا رو همه چیز می بینه،  کســی  نگاه 
که وقتی دشــمن بــه حضرت  قابــل توجیــه نیســت. با همیــن نگاهه 

ضا ُشعاُع  نوِر الَمعِرَفة« )مصباح الشریعة، ص 182(. 1. »الّرِ

2. المزار الکبیر، ص 484.
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زینــب؟اهع؟ زخــم زبــون می زنــه و می گــه: »دیدی خــدا با  بــرادر و اهل 
کــرد؟« حضــرت مقتدرانــه و عاشــقانه و موّحدانــه جواب  بیتــت چــه 

 َجمیًا؛ من جز زیبایی چیزی ندیدم«.1
ّ

یُت إال
َ
می دن: »ما َرأ

که  از خــدا بخوایــم فهــم بزرگی خودش رو بــه قدری بهمــون بده 
شیرینی مصیبت رو بچشیم. شیرینی مصیبت طعمش با شیرینیای 
کنه  کرد باید چشــید. خدا  دیگه معنوی فرق داره. نمی شــه وصفش 
که بهمون می ده شــکر  کــه خدا رو برای مصیبتایی  برســیم به جایی 

کنیم.
وقتی به نوع نگاه دین به مسائل مختلف توجه می کنیم و اون را 
که بین  با نوع نگاه خودمون مقایســه می کنیــم، باید برای فاصله ای 
که این قدر  کاش باور می کردیم  این دو تا نگاه اســت، اشــک ریخت. 

کَیم هست. فاصله، خودش یه پا روَضس، روضۀ مکشوف و دردنا

چرا به جنگ همه چیز می رویم
جز جنگ با فاصله  ها؟

فاصله ها بزرگ ترین دشمن انسان اند.
گرفته ایم با این دشمن ها؟ چرا ما انس 

فاصله ها مّتحدند با هم.
کنار هم صف می کشند وقتی 

زورشان چندبرابر می شود.
که می آید هر فاصله ای 

1. بحار االنوار، ج 45،  ص 115.
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با خودش فاصله ها می آورد.
پذیرش فاصلۀ اول با ماست

که آمد اما وقتی 
معلوم نیست

چقدر فاصله می آید پس از آن.

یک قدم فاصله هم زیاد است.
حّتی یک وجب فاصله را نباید برتافت.

بند انگشتی فاصله 
کهکشان فاصله است. کهکشان 

پس چرا ما این همه فاصله را پذیرفته ایم؟
کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

 
کار فاصله ها

کردن دل هاست. سنگ 
هر چقدر فاصله ها بیشتر

دل ها سنگ تر.
دل های سنگ شده با فاصله ها

با هر پتکی نمی شکنند.
کوبیده می شود که بر سر این دل ها  پتک هایی 

خودشان می شکنند
اما حّتی َتَرکی روی این دل نمی اندازند.

باید از فاصله ها ترسید.
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چرا ما دوست شده ایم با فاصله ها؟
کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

فاصله پشت فاصله
فاصله روی فاصله

فاصله در فاصله
هر روز بیشتر از دیروز فاصله

ماییم و یک دنیا فاصله
نفسمان تنگ شده در میان این همه فاصله

ولی داریم با همین نفس تنگ
زندگی را خوش می گذرانیم 

کنیم از فاصله. گایه  بی آن که حتی َنَفسی 
گرفته ایم ما با فاصله ها خو 

گویی زندگی بی فاصله طی نمی شود برایمان
کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

گرفتن از تو فاصله 
گرفتن از هستی است. فاصله 

گرفته ایم ما از هستی فاصله 
گردن نیستی انداخته ایم. و دست در 
فاصله از تو، تفسیر دقیق مرگ است.

گرفته ایم و خیال زندگی داریم. ما با مرگ انس 
که از تو داریم به اندازۀ فاصله ای 
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مرگمان طوالنی است.
چقدر خوشیم با این مرگ های طوالنی!

کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

گرفته ایم از وقتی با فاصله ها انس 
که میان ما و تو فاصله می اندازد کارهایی  به 

کرده ایم. عادت 
که فاصله از تو او را نمی ُکشد کسی 

کارهای فاصله انداز بدش نمی آید. از 
کار بد می کنیم

فاصله مان زیاد می شود
به فاصله ها نگاه می کنیم

َکِکمان هم نمی َگزد. و 
وای بر ما

کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

گر فاصلۀ میان ما و تو نبود ا
جهّنم را به هیچ معنایی نمی شد حواله داد

خ، واژۀ بی معنایی می شد و دوز
که در هیچ زبانی،  قابل ترجمه نبود.

این فاصلۀ میان ما و توست
که به هر صاحِب جانی

می چشاَند معنی جهّنم را.
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چقدر بد شده ایم
که در میان جهّنم فاصله ها

خودمان را در بهشت خیال می کنیم
گاهی سردمان هم می شود و حّتی 

و به دنبال آتش می گردیم.
از این بدتر هم مگر می شود آیا؟!

کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

هر روز باید قربان دیروز رفت.
این تصاعد فاصله ها

خیال ایستادن ندارد.
اصًا شاید دیگر نشود آنچه را میان ما و توست

فاصله نامید.
ما در قعر زمین فرو رفته ایم

کرده ای. و تو در خال آسمان خانه 
بیا روی آنچه میان ما و توست

گویای فاجعه ای باشد که  نامی بگذار 
که این فاصله ها پدید آورده اند.

کجا می کشد آقا؟! کارمان دارد به 

در میان این جهّنم سوزان و مرگ طوالنی
که  دلم خوش است به این 

قاعدۀ فاصله ها میان ما و تو
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زمین تا آسمان فرق می کند
با قاعدۀ فاصله های دیگر.

ما هر اندازه از دیگران دور می شویم
آنها هم فاصله شان از ما بیشتر می شود

کسی از تو فاصله بگیرد ولی می شود 
اّما تو به او نزدیک باشی.

گر این قاعده نبود ا
گر بودیم سخت جان هم ا

تیغ تیز یأس،  حنجرمان را می ُبرید.

گاه خیال می کنم هر 
که به درک محّبتت نائل شده ام

پرده ای از محّبت خویش را
کنار می زنی تا بدانم 

آنچه از محّبت تو فهمیده بودم
قطره در برابر دریا هم نبود.

چقدر مهربانی آقا!

ما در اوج فاصله ها
بوی تو را احساس می کنیم

و صدای نفست را می شنویم.
چقدر به ما نزدیکی!

گردن به ما نزدیک تر. حّتی از رگ 
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که تو به ما داری راستش با همۀ این نزدیکی 
باز هم دلمان در تب و تاب است.

نکند روزی تو هم 
کنی با ما! فاصله ات را زیاد 

کنی گاه خواستی فاصله را زیاد  هر 
راه بند آوردن نفس را

بی آن که نامش خودکشی باشد
یادمان بده.

باشد؟

تو هم امید داشته باش به ما
هر اندازه فاصله مان زیاد

روزی بازمی گردیم به سوی تو.
آن روز هم یقین بدان 

که پیش از مرگمان خواهد بود
گر لحظه ای پیش از آن. حتی ا

ما برای جان سپردن در آغوش تو
کرده ایم حساب ها باز 

و خواب ها دیده ایم.
ناامید نشو از ما آقا!
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ما هر روز تصمیم می گیریم
کنیم. کم  فاصله مان را از تو 

که اول صبح عزم می کنیم کنیم  کار  چه 
اما آخر شب فاصله مان بیشتر می شود از تو؟

کردن فاصله را داریم خوب است. کم  که عزم  همین قدر 
نیست؟

ناامید نشو از ما آقا!

قاعده آن است
که ما منتظر تو بنشینیم.

این خواسته را به حساِب بی حیایی مان ننویس!
به مهربانی ات سوگند می دهیم

منتظرمان بنشین
ما برمی گردیم.

ناامید نشو از ما آقا!)1396/8/23(
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