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همانطــوری کــه شــرح دادم تمــام موجــودات جهــان باألخــره نــام صــراط بهخــود گرفتنــد،
یعنــی :همــه راههــا بــه یــک راه منتهــی شــد .تمــام جهــان ،مابیــن پدیدههــای جهــان و خــدای
جهــان حکــم یــک راه اساســی را دارد کــه از آن تعبیــر بــه صــراط میشــود و شــرح دادم کــه صــراط
بــه معنــای مطلــق راه نیســت بلکــه مطلــق راه را بــا کلمههــای طریــق ،ســبیل یــا مســلک تعبیــر
میکننــد؛ البتــه بــه اصطــاح مــواردش ،آن راهــی کــه همــه راههــا بــه آن منتهــی میشــود آن را
تعبیــر بــه صــراط میکننــد و بــه همیــن مناســبت عــرض کــردم در قــرآن مجیــد کلمــه صــراط
جمــع یــا تثنیــه نیامــده اســت ،طر یــق جمــع آمــده "طرائــق" ،ســبیل جمــع آمــده "ســبل" .امــا
کلمــه صــراط بهمعنــای آن راهــی کــه همــه راههــا بــه آن منتهــی میشــود و طبعــا آن راهــی کــه
یشــود بیــش از یکــی نخواهــد بــود.
تمــام را ههــا بــه آن منتهــی م 
وانگهــی ایــن صــراط را در قــرآن بــا وصــف اســتقامت توصیــف کردهانــد "صــراط مســتقیم" و

میدانیــم مســتقیم آن چیــزی را میگوینــد کــه مابیــن دو چیــز نزدیکتریــن قســمت را تشــکیل
بدهــد .مابیــن دو نقطــه نزدیکتــر کجاســت؟ اســم آن اســتقامت اســت و خــط مســتقیم هــم
معنایــش همیــن اســت .البتــه دوســتان ایــراد نگیرنــد کــه مســتقیم بهطــور مطلــق در عالــم
موجــود هســت یــا نیســت! مــن هــم از آن نظری ـهای کــه گفتــه شــده کــه حتــی اســتقامت هــم
نســبی اســت کمــی اطــاع دارم .باالخــره آن نظریــه درســت هــم باشــد بــا ایــن عرضــم مخالــف
نیســت بــاز مســتقیم آن اســت کــه مابیــن دو نقطــه از تمــام خطــوط نزدیکتــر باشــد ،و چــون
جهــان را صــراط گرفتیــم دیگــر نزدیکتــر از آن بــه خــدا تصــور نمیشــود .چــون خــدا هســت و
جهانــش ،واســطه نمیخــورد.
ً
اینجــا الزم اســت کلم ـهای را بگو یــم .درســت اســت کــه مثــا مــن بــه پــدرم ارتبــاط دارم،
ـدر پدربزرگــم بــه حضــرت آدم فرضــا ارتبــاط دارد ،آدم بــه
پــدرم بــه پــدر بزرگــم ارتبــاط دارد ،پـ ِ
خــاک ارتبــاط دارد ،خــاک فرضــا بــه انــرژی و نیــرو ارتبــاط دارد ،آن هــم بــه هیبــت و قــدرت الهــی
ارتبــاط دارد ،کمــا ایــن کــه امیرالمؤمنیــن(ع) ایــن تعبیــر را کــرده اســت ،آن هــم بــه خــدا ارتبــاط
دارد .بهنظــر میآیــد کــه مــن دورتــر هســتم از حضــرت آدم بــه خــدا ،کــه در حقیقــت مســتقیم
نمیشــود! خیــر مطلــب ایــن گونــه نیســت ،ایــن مســأله ُترتــب میــان مــا مــردم اســت .ایــن مــا
مــردم هســتیم ،مــا موجــودات جهــان هســتیم کــه یکــی دور ،یکــی نزدیــک ،یکی پــس از دیگری،
یکــی جلوتــر از دیگــری اســت ،امــا نســبت بــه خــدا همــه در عــرض واحــد قــرار گرفتهایــم .هیــچ
چیــز بــه خــدا نزدیکتــر از چیــز دیگــر نیســت اال در مســأله معنویــات .آن یــک مطلبــی اســت
کتــر باشــد بــه معنــای ایــن کــه یکــی از صفــات الهــی را
کــه یکــی ممکــن اســت از دیگــری نزدی 
بیشــتر دارد ،مثــا یکــی هــم علــم ،هــم قــدرت ،هــم حیــات دارد .طبعــا نزدیکتــر از آنســت کــه
تنهــا حیــات را دارد ،زندگــی را دارد و مســأله قربـ ݑـه إل ـیاهلل هــم در ایــن وادی اســت کــه مــا وارد
نمیشــویم ز یــرا بحثمــان عــوض میشــود.
بههرحــال نســبت همــه موجــودات بــه خــدا یکســان اســت ،آنگونــه فــرض بفرماییــد کــه
در یــک صفحــه دایرهایســت ،موجــودات مختلفــی را فــرض کنیــد و از مرکــز آن دایــره محــوری
تشــکیل دهیــد و بــاالی آن محــور موجــودی قــرار گرفتــه باشــد ،تمــام جهــات دایــره نســبت بــه
آن محــور حالــت یکســانی را دارد؛ یعنــی :یکــی نزدیکتــر از دیگــری نیســت .از ایــن نتیجــه
میگیــرم کــه صراطــی کــه مابیــن مخلــوق و خــدا تشــکیل مییابــد ،صــراط جهانــی ،قهــرا
یشــود غیرمســتقیم باشــد ،راه غیرمستـــقیم فـــرض میشــود
مســتقیم خواهــد ب ــود .ص ــراط نم 
تفسیر سورۀ یاسین
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امــا صــراط مســتقیم جهانــی ،دیگــر صــراط غیرمســتقیم نــدارد.
بحــث را از اینجــا بــه یــک مطلــب دیگــر عــوض میکنــم .بــه مناســبت ایــن کــه بتوانــم
عــرض ادبــی بــه ســاحت مقــدس صدیقــه أطهــر(س) بکنــم .امــا از بحــث علمــی خــودم هــم
ّ
ََ
<علــى ِص َــر ٍاط ُم ْس َــت ِق ٍيم> پیغمبــر اســام(ص) بــاالی صــراط
نمیخواهــم بیــرون بــروم .کلمــه:
مســتقیم اســت" ،ایــن کلمــه درجایــی گفتــه میشــود کــه پیغمبــر(ص) بتوانــد در جامعــه خــودش
ّ
ََ
<على ِصـ َـر ٍاط ُم ْسـ َـت ِق ٍيم> .بــه عبــارت اخــری،
موجــودی را تربیــت بکنــد ،نمــو بدهــد تــا گفتــه شــود
هــر مفهومــی در جهــان البــد یــک حقیقتــی را در خــارج الزم دارد چــون معنــای صــراط باالخــره
بایســتی یــک حقیقتــی در خــارج داشــته باشــد کــه بگوییــم کــه ایــن صــراط مســتقیم اســت .بــه
ایــن مطلــب بــر میگــردم.
ً
ا گــر بنــا شــد کــه پیغمبــر اســام(ص) نتوانــد یــک صــراط مســتقیمی ایجــاد بکنــد ،مثــا االن
شــما وســیله هســتید فرضــا بــه ایــن کــه مــن قالــی بافــی یــاد بگیــرم .شــما راهــی هســتید بــرای
قالــی بافــی .دیگــری میتوانــد وســیله باشــدکه مــن نجــاری یــاد بگیــرم ،او راهــی هســت بــرای
نجــاری .دیگــری میتوانــد بــازوی مــرا بــه وســیله ورزش قــوی بکنــد .او در حقیقــت راهــی اســت
بــرای قــوت بــازوی مــن .امــا یــک موجــودی را پیــدا بکنیــد کــه هــر چــه را کــه میخواهیــد بــه آن
برســید او بتوانــد وســیله آن باشــد .دقــت بفرماییــد هــر چــه را کــه میخواهیــم بــه آن برســیم او
بتوانــد وســیلهاش باشــد .مــن میخواهــم عالــم باشــم او بتوانــد وســیله عالــم بــودن مــن باشــد
راه علــم باشــد .میخواهــم بــا تقــوی باشــم او وســیله تقــوای مــن باشــد .میخواهــم بــا ســخاوت
باشــم او وســیله ســخاوت مــن باشــد .میخواهــم در رفــاه زندگــی بکنــم او وســیله رفــاه زندگــی
مــن باشــد .میخواهــم عنصــری بــه تمــام معنــا باشــم او بتوانــد از عهــده انجــام ایــن کار برآیــد.
تنهــا بــرای مــن صــراط مســتقیم نیســت ،بــرای یــک نفــر بتوانــد انجــام بدهــد صــراط مســتقیم
نیســت چــرا؟ خــودش یــک راهــی شــد از راههــای جهانــی ،بایــد بتوانــد مــرا هــم کامــل بکنــد ،تــو
را هــم بتوانــد کامــل بکنــد ،او را هــم بتوانــد کامــل بکنــد ،اشــخاص دیگــر را هــم بتوانــد کامــل
بکنــد .ا گــر توانســت راه تنهــا بــرای بشــر باشــد ،بــاز کافــی نیســت .بایــد بتوانــد راه بــرای کمــاالت
ســایر موجــودات هــم باشــد .ا گــر ایــن جــور شــد ،میشــود گفــت ایــن شــخص صــراط مســتقیم
اســت .ایــن راهــی اســت کــه همــه جهانیــان را بــه ســعادت و کمــال برســاند.
ایــن شــخص صفاتــی الزم دارد :اول بایــد اعلــم نــاس باشــد ،اگــر اعلــم ناس نشــد آن کسـیکه
علمــش از او بیشــتر اســت بــرای او راه نمیتوانــد باشــد .میشــود کســی اعلــم نــاس باشــد؟ بلــه
سال بیست و سوم
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میشــود .یــا طر یــق آزمایــش را برو یــم ،یــا طریــق حـــدیث را برویــم ،یــا طریــق قـــرآن را برویــم ،یــا
طر یــق فلس ــفه را برو یــم .از همــه بــه ایــن ج ــا میتوانیــم برســیم.
امــا راه فلســفه :ا گــر در مخلوقــات خــدا یــک چنیــن موجــودی نباشــد ،آیــا خــدا میتوانســت
ایجــاد بکنــد؟ نتوانســت یــک چنیــن چیــزی بیافرینــد؟ پــس عـــاجز اســت ،خــدای عاجــز بــه
یت ــوانست امــا نمیدانســت چگونــه بیافرینــد؟ پــس معلــوم میشــود دانــش
یخــورد .م 
درد نم 
خــدا محــدود اســت .میدانســت و میتوانســت ،نخواســت بیافرینــد؟ پــس معلــوم میشــود
جــود خــدا محــدود اســت ،ســخاوتش مثــل مــن انــدازه دارد تــا حــدی میتوانــد بــذل بکنــد.
هــم میدانســت ،هــم میتوانســت ،هــم میخواســت امــا نشــده اســت؟ چطــور میشــود خــدا
چیــزی را بدانــد ،بتوانــد ،بخواهــد ،امــا نشــود؟ پــس از طریــق فلســفه ،در موجــودات الهــی یــک
موجــودی هســت کــه او بتوانــد راه ســعادت و تکامــل همــه باشــد.
از نظــر تجز یــه و تحلیــل کار اجتماعــی :ایــن گونــه میخواهــم بگویــم هــر چــه بپرســیم از
جوابــش عاجــز نباشــد .هــر چــه مــی پرســیم در جوابــش عاجــز نمیمانــد آیــا ایــن دلیــل ایــن
یشــود کــه همــه چیــز را جــواب حاضــر دارد .ایــن جـــا میخواهــم یک مثـــلی عـــرض بکنم ک ــه
نم 
بــرای ایــن تج ــزیه الزم اســت .ش ــما از کســی میخواهیــد ده هــزار ســکه طــا بخریــد .میبینیــد
ً
یبــرد .دوم :ده هــزار ســکه طــا را نبایــد دیگــران بفهمنــد
کــه اوال :ا گــر بشــمارید وقــت ز یــادی م 
کــه شــما خریدهایــد ،خطــر بــه جانتــان دارد .ســوم :وســیله حملتــان را بایــد بــا اســتادی فراهــم
کنیــد ،در ایــن مواقــع چــکار میکننــد؟ تجــار بهتــر از مــن میداننــد .میخواهــد فرضــا صــد
کیســه برنــج بخــرد هیــچ وقــت نمیتوانــد بــه همــه صــد کیســه هــم بــه ســرش ،هــم بــه کمــرش،
هــم بــه تــه اش ســیخ بزنــد یــک روز وقــت میبــرد ،چــکار میکنــد؟ اینجــا صــد کیســه چیــده
شــده اســت یکــی را از ســرش ســیخ میزنــد بهصــورت پیــش آمــدی  -اتفاقــی -نــه انتخابــی
یکــی را از وســط ســیخ میزنــد ،یکــی را از آن طــرف ســیخ میزنــد .میگویـــد کــه هــر صـــد عـــدل
درســت اســت .چ ــرا؟ آن طــرف نمیدانســت کــه تـــو بــه کـــدام یــک میخواهــی ســیخ بزنــی تــا
ســالم را جلــوی ســیخ تــو قــرار بدهــد .آن ده هــزار ســکه را هــم کــه میخواهــم بشــمارم از میــان
ده هــزار ســکه ،ده تــا متفرقــه بــر مـیدارم ببینــم آیــا طــا اســت یــا مطــا؟ یعنــی :تقلبــی اســت.
ا گــر ده تــا متفرقــه برداشــتم دیــدم تقلــب نــدارد میگویــم هم ـهاش درســت اســت .چــون اتفــاق
نمــی افتــد کــه آدم از میــان ده هــزار تــا ،ده تــا اتفاقــی بــردارد و اصــا اگــر تقلبــی داشــته باشــد هیــچ
کــدام تقلبــی نباشــد .البــد یکــی از آنهــا تقلبــی در میآیــد یــا از صــد کیســه ده تــا را کــه ســیخ
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زدیــم یکــی آن تقلــب را آشــکار میکنــد.
ایــن یــک مطلبــی اســت کــه در بــاب توحیــد هــم بــه کار بــرده شــده اســت آن آقــای مهنــدس
کــه کتــاب بینهایــت را کــه نوشــته بــرای همیــن مطلــب نوشــته اســت کــه از روی تصــادف نظــم
محقــق نمیشــود .ایــن را عــرض کــردم بــرای ایــن کــه از أمیرالمؤمنیــن(ع) مســأله میپرســند،
فــوری جوابــش را میفرمایــد .حتــی فکــر هــم نمیکنــد .میآینــد آیــه قــرآن میپرســند ،بــاز
جوابــش را فــوری میفرمایــد .میآینــد یــک مســأله ریاضــی میپرســند کــه آن روز جــزء معماهــا
تلقــی میشــد ،بــاز از جوابــش عاجــز نمیمانــد .میآینــد راجــع بــه لشگرکشــی میپرســند بــاز
در جوابــش عاجــز نمیمانــد .میآینــد مســائل زنانــه میپرســند آن چنــان جــواب میدهــد ّ
کأنــه
نهــا
هفتــاد ســال زن بــوده اســت کــه زنهــا تعجــب میکننــد کــه ایــن مــرد چگونــه هویــت مــا ز 
را بــه قشــنگی متوجــه شــده اســت.
آن داســتان ریاضــی را شــاید همــه دوســتان شــنیده باشــند خیلــی هــم بغرنج اســت .یک نفر
خدمــت آن داســتان ریاضــی را شــاید همــه دوســتان شــنیده باشــند خیلــی هــم بغرنــج اســت.
یــک نفــر خدمــت أمیرالمؤمنیــن(ع) آمــد .گفــت :مــن بــا فــان کــس و فــان کــس شــریک هســتم.
هفــده شــتر دار یــم ،یکــی از مــا نصــف بــر اســت ،هفــده تــا شــتر نصفــش مــال مــن اســت .آن یکــی
گفــت مــن هــم ثلــث بــر هســتم ،آن یکــی گفــت مــن هــم تســع بــر هســتم یعنــی :یــک نهــم میبــرم.
درس خواندههــا میداننــد کــه عــدد هفــده ،عــدد اول اســت قابــل تقســیم نــه بــه نصــف اســت
نــه بــه ثلــث اســت و نــه بــه تســع .خــوب شــتر را مالــک هســتند نــه گوشــت شــتر را .میخواهنــد
شــتر زنــده داشــته باشــند نــه گوشــت شــتر .حضــرت أمیــر(ع) میخواهــد اینهــا را تقســیم بکنــد
بــه نصــف و ثلــث و تســع .گفتنــد چطــوری قســمت بکنیــم؟ واقعــا چطــور میشــود کــه هفــده تــا
شــتر را هــم نصــف بکنیــم ،هــم نصــف شــتر در کار نیایــد .یعنــی :هشــت و نیــم نباشــد؟ چطــور
میشــود که هفده تا شــتر را یک ســوم بکنیم اما یک ســوم شــتر در کار نیاید؟ یا بیاییم یک نهم
بکنیــم امــا کمتــر دو نباشــد؟ ایــن معمــا نیســت؟ أمیرالمؤمنیــن(ع) رو کــرد بــه پیشــکارش فرمــود
کــه یکــی از ایــن شــترهای بیتالمــال را اینجــا بیــاور .او هــم آورد شــد هجده شــتر .آن شــخصی
کــه نصــف هفــده را میبــرد نصــف هجــده را بــرد کــه میشــود نــه تــا ،بــه آن یکــی کــه یــک ســوم
هفــده شــتر را میخواســت یــک ســوم هجــده شــتر را داد کــه میشــد شــش تــا .تــا اینجــا پانــزده
شــتر شــد .بــه آن یکــی کــه یــک نهــم هفــده شــتر را میخواســت یــک نهــم هجــده شــتر را داد کــه
یشــود .دو تــا بــا پانــزده تــا میشــود هفــده تــا .بعــد بــه پیشــکارش فرمــود شــتر بیتالمــال
دو تــا م 
سال بیست و سوم

8

تفسیر و مفاهیم

را برگــردان .واقعــا از شــما مــی پرســم یــک وقــت امــروز محاســبات کســر متعارفــی بــه ایــن اوج
نجــا مــا مــی آییــم نصــف و ثلــث و تســع را متحــد المخــرج میکنیــم میبینیــم
رســیده کــه در ای 
یشــود آن وقــت هجــده را تقســیم بــر آن مخــارج میکنیــم ،صورتهــا را
مخرجــش هجــده م 
جمــع میکنیــم میبینیــم جمعــا هفــده تــا میشــود .امــروز ممکــن اســت کــه قابــل حــل باشــد،
امــا شــما هــزار و چهارصــد ســال عقــب برو یــد خودتــان را هــم بــه جزیـ ݑـره العــرب بکشــید .آنجایــی
یبــود .آن هــم بــا یــک بیانــی کــه احتیــاج بــه قلــم و کاغــذ نیفتــد .بهطور یکــه
کــه ســواد اصــا نم 
آن شــتردارها خودشــان ماتشــان ببــرد کــه همــه شــان خیــال بکننــد کــه بیــش از ســهم خودشــان
بــرده انــد او میخواســت نصــف هفــده شــتر را ببــرد حــاال نصــف هجــده شــتر را بــرد ،آن یکــی
ثلــث هفــده شــتر را میخواســت ببــرد حــاال ثلــث هجــده شــتر را بــرد ،دیگــری یــک نهــم هفــده
شــتر را میخواســت ببــرد حــاال یــک نهــم هجــده شــتر را بــرد .پــس هیچکــدام کمتــر هــم نبردنــد در
حقیقــت هم هشــان از آنچــه فکــر خودشــان بــود بیشــتر هــم بردنــد .شــتر بیتالمــال هــم بــه کســی
داده نشــد آن هــم ســرجایش مخفــوظ اســت ایــن مســأله را اینجــا حســابش را داشــته باشــید.
ایــن بحــث اجتماعــی کــه عــرض میکنــم ریشــه تمــام بحثهــای اجتماعــی جهــان اســت.
یــک مرتبــه خلیفــه دوم میپرســد کــه مملکــت اســامی توســعه یافتــه ،نمیشــود دخــل و خــرج
را ثبــت نکنیــم کــه از کجــا چــه آمــد و چقــدر آمــد ،بــهوســیله چــه کســی آمــد ،خالصــه دفتــر
محاســبات الزم شــده اســت .دفتــر محاســبات بیتاریــخ ارزش نــدارد .دفتــر محاســبات رکنش
تار یــخ اســت .مثــا امــروز ده تومــان داد ،فــردا ده تومــان را گرفت ببیند تاریــخ الزم دارد که امروز و
فردا مشخص شود بنابراین سطر اول دفتر محاسبات باید تاریخ نوشته شود که آن محاسباتی
کــه در ایــن صفحــه قــرار گرفتــه فرضــا مر بــوط بــه بیســت و پنجــم خــرداد مــاه اســت اینجــور بایــد
نوشــته شــود .بــه أمیرالمؤمنیــن(ع) عــرض کــرد کــه مــا اآلن نیازمنــد تاریــخ هســتیم پیشــنهادات
ز یــادی شــده اســت .ببینیــد أمیرالمؤمنیــن(ع) چــه فرمــود ،ایــن جــواب را دقــت بفرماییــد .مــن
مطالعــه کــرده ام ،عمیــق تــر از ایــن جــواب نمیشــود ،نــه فقــط جــواب بــدرد بخــور باشــد ،ایــن
جــواب عمــق دارد .أمیرالمؤمنیــن(ع) فرمــود« :چــرا محتــاج دفتــر محاســبات شــدی؟» .گفــت:
بهخاطــر ایــن کــه مملکــت اســامی توســعه یافتــه اســت .فرمــود« :مملکــت اســامی چطور شــد
کــه توســعه یافــت؟» .گفــت :بهخاطــر ایــن کــه حکومــت اســامی تشــکیل یافتــه اســت .فرمــود:
«حکومــت اســامی کــی تشــکیل یافــت؟» .گفــت آن روزی کــه پیغمبــر اســام(ص) حاکــم شــد.
فرمــود :پیغمبــر اســام کــی حا کــم شــد؟» .گفــت :آن زمانــی کــه مــا از مکــه بــه مدینــه مهاجــرت
تفسیر سورۀ یاسین
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کردیــم دیگــر در قیــد اســارت مشــرکین نبودیــم .بــرای خــود حکومتــی بودیــم ولــو در همــان چهــار
دیــواری مدینــه بــود کــه بعــد توســعه پیــدا کــرد .فرمــود« :پــس بنابرایــن مبــدأ پیدایــش حکومــت
اســامی طبیعــی اســت کــه بایــد مبــدأ تار یــخ مســلمانان باشــد .چــون عالــم اســامی از آن روز
تشــکیل یافتــه اســت .بنابرایــن هجــرت پیغمبــر اســام(ص) را مــا مبــدا تاریــخ قــرار بدهیــم».
ایــن جــواب پیــدا کردنــش آســان نیســت .بعــد از پیــدا کــردن آســان بــه نظــر میآیــد .معمــا
چــو حــل گشــت آســان شــود .امــا پیــدا کردنــش آســان نیســت.
اجتماعــی میپرســند جــواب را حاضــر دارد ،تاریخــی میپرســند جــواب حاضــر اســت.
دانشــمندان یهــود و نصــاری میآمدنــد ســواالت امتحانــی میکردنــد .ببینیــد ایــن جوابــش
آســان اســت؟ میپرســد کــه آن کــدام قبریســت کــه بــا صاحبــش تــوی دریاهــا گــردش کــرد؟
حضــرت فرمــود حضــرت یونــس بــود آن قبــر هــم شــکل ماهــی بــود بــه حکــم آیــه قــرآن در دریاهــا
َ ََْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُ ٌ
ایــن ماهــی گــردش میکــرد و یونــس هــم در شــکم او بــود< .فالتقمــه الحــوت وهـ َـو م ِليــم>( .الصافــات،
 .)142 / 37پرســش از تار یــخ چنــد هــزار ســاله میکننــد آن هــم در قیافــه رمــز و معمــا .در جوابــش
نمیمانــد .اجتماعــی میپرســند در جوابــش عاجــز نمیمانــد .ریاضــی میپرســند در جوابــش
عاجــز نمیمانــد .شــئون لشــگر کشــی را میپرســند بــاز عاجــز نمیمانــد .چــرا مــن بــاور نکنــم
ّ
ََ
<علــى ِصـ َـر ٍاط ُم ْسـ َـت ِق ٍيم> ،یــک
کــه ایــن مــرد صــراط مســتقیم اســت؟ چــه مانعــی دارد بگوییم:
معنایــش ایــن اســت ای پیغمبــر خــدا تــو موفــق مــی شــوی در میــان امــت خــودت فــردی را
یشــود راه ســعادت همگانــی باشــد.
تربیــت بکنــی کــه آن فــرد م 
مطلــب ز یــادی هــم نیســت بایســتی قاعدتــا پیغمبــر(ص) چنیــن رعیتــی داشــته باشــد مــن
و شــما حــق دار یــم هــر چــه را کــه میشــنویم روی آن تحقیــق بکنیــم و مبنــای علمــی بــرای آن
پیــدا بکنیــم نــه صــرف مبنــای ایمانــی .اشــتباه نکنیــد مبنــای ایمانــی انســان را از فتنــه نگــه
نم ـیدارد آنكــه نگــه مــی دارد مبنــای علمــی اســت .یــک ســؤالی میشــود کــرد کــه واقعــا هــم
ســؤال بجاســت و جــواب هــم الزم دارد .میشــد از میــان ایــن همــه امــت پیغمبــر اســام ،علــی
بــن أبــی طالــب(ع) برســد بــه جایــی کــه میتوانــد راه ســعادت همگانــی باشــد؟ ایــن چطــور شــده
اســت؟ جــواب ایمانیــش ســاده اســت خــدا او را ایــن جــور آفریــد .گفــت خــدا خیــرت بدهــد
مــن هــم بلــد بــودم ایــن جــواب را بدهــم .امــا مــی دانــی ایــن جــواب فتنــه هــا نمیشــود ،چــرا؟
یشــود میگویـــد کــه خـــدا میخواســت مــرا هـــم ایــن جــور
بــه خاطــر ایــن کــه یــک نفــر بلنــد م 
بکن ــد ببینــد مــن هــم آدم خــوب مــی ش ــوم یــا نمــی شــوم .خــدا او را اینجــور آفریــد ،خــوب مــرا
سال بیست و سوم

10

تفسیر و مفاهیم

یشــدم دومــی .ایــن جــواب ایمانــی دیگــر در آنجــا بــدرد نمــی
نجــور مــی آفر یــد مــن هــم م 
هــم ای 
خــورد .آنجــا جــواب علمــی الزم دارد .أمیرالمؤمنیــن(ع) در زندگــی بــا پدیدههایــی روبــرو شــده
اســت کــه او را موفــق کــرده برســد بــه آنجایــی کــه راه ســعادت همگانــی باشــد ،یعنــی :صــراط
مســتقیم باشــد .آن شــرایط چیســت؟ فــرض بفرماییــد مــن در آن زمــان بــودم ،مــن ممکنســت
(ص)
کــه امــروز دســتم بــه پیغمبــر(ص) برســد مســلما بــا کســی کــه دیــروز دســتش بــه پیغمبــر
رســیده ،امکاناتــم مســاوی نیســت .مــن امــروز مســلمان شــدم او دیــروز مســلمان شــده اســت.
مــن درجــه هوشــم بــا درجــه هــوش او تفــاوت داشــته باشــد و آن کســی کــه بــا هوشتــر اســت
دیــروز بــه پیغمبــر رســیده باشــد مســلما دو پلــه از مــن جلــو میزنــد هــم هوشــش زیادتــر بــود
و هــم زودتــر بــه اســتاد دسترســی پیــدا کــرد .أمیرالمؤمنیــن(ع) ایــن پدیــده برایــش پیــش آمــده
اســت .پســر أبوطالــب بــود أبوطالــب هــم نــدار بــود .قحطــی در مکــه پیــش آمــد از طرفــی هــم
ریاســت قر یــش را داشــت ،بنــی هاشــم پیــش أبوطالــب آمدنــد گفتنــد تــو رئیــس قریــش هســتی
بــه آبــروی تــو لطم ـهای برســد بــه همــه مملکــت لطمــه میرســد .مــن نمیدانــم تــا چــه انــدازه
ایــن حــرف درســت اســت .روزنامههــا نوشــته بودنــد کــه افتضــاح واترگیــت بــه رئیــس جمهــوری
آمر یــکا میچســبد .عــرض کــردم مــن نمیدانــم مــن از روزنامههــا خوانــدهام ،میگوینــد لطمــه
بیآبرو یــی کــه بــه او میرســد ،بــه همــه ملــت آمریــکا میرســد .اینهــا هــم همانطــور آمدنــد
پیــش حضــرت أبوطالــب گفتنــد کــه تــو رئیــس قریــش هســتی اگــر آبــروی تــو لطمــه ببینــد بــه
همــه قر یــش لطمــه رســیده اســت .از طرفــی نــداری و قحطــی و ریاســت بــا هــم جــور نیســت.
نمــی توانــی مخــارج اوالدت را تامیــن بکنــی ایــن بچههایــت را بیــن بنیهاشــم قســمت بکــن.
یکــی را عبــاس ببــرد ،یکــی را حمــزه ببــرد ،یکــی را دیگــری ببــرد .تــو عائلـهات کــم باشــد .حکــم
غنــی پیــدا مــی کنــی ،روایــت هــم دار یــم« :قلــة العیــال أحــد الیســارین» ،1کمــی عائلــه یکــی
از دو رقــم ثروتمنــد بــودن اســت .دو رقــم میشــود ثروتمنــد .فــرض شــود کــه یکــی اینکــه هــم
دخلــش ز یــاد ،خرجــش هــم ز یــاد باشــد .یکــی آنكــه دخلــش کــم ،خرجــش هــم کــم باشــد ایــن
مســاویت دیگــر چــه فــرق میکنــد؟ گفتنــد کــه بچههایــت را مــا قســمت میکنیــم ،أبوطالــب
فرمــود« :دعنــی عقیــا» ،پســر بزرگــم عقیــل را بــرای خــودم بگذاریــد ،مــال خــودم باشــد .در خانــه
ام بــرای کارهایــم برســد بقیــه را قســمت بکنیــد.
اینجــا بــود کــه چــون پیغمبــر ا کــرم(ص) ســرمایه در اختیــارش بــود ،همــان ســرمایهای کــه از
خدیجــه در اختیــارش قــرار گرفتــه بــود ،فــورا دســت دراز کــرد أمیرالمؤمنیــن(ع) شــش هفت ســاله
تفسیر سورۀ یاسین
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را گرفــت .فرمــود کــه ایــن در خانــه مــن باشــد .ایــن موفقیــت بــه جــز بــرای أمیرالمؤمنیــن(ع) بــرای
(ص)
کــس دیگــر نصیــب نشــده اســت .هیچکــس از دوران ســباوت زیــر دســت پیغمبــر اســام
بــودن ،آن هــم در محیــط داخلیــش ،در زیــر ســقف خان ـهاش ،بــرای هیچکــس نشــده اســت
و لــذا أمیرالمؤمنیــن(ع) داد م ـیزد میفرمــود :هیچکــس بــه مــن نمیتوانــد برســد روزی نشــده
کــه جبرئیــل بــرای پیغمبــر اســام وحــی ای بیــاورد کــه مــن دور از آن باشــم ،وحــی کــه میآمــد
اول از همــه مــن مطلــع میشــدم .بعدهــا کــه بــزرگ شــدم و در جنگهــا شــرکت کــردم چــون
(ص)
مــن عــادت کــرده بــودم کــه وحــی را یــاد بگیــرم غایــب کــه میشــدم در برگشــتن پیغمبــر
میفرمــود« :علــی در غیــاب تــو فــان آیــه نــازل شــد .جبرئیــل فــان خبــر را آورد ،آنهایــی را کــه
مــن غایــب بــودم ابتــدا پیغمبــر(ص) بــه مــن میفرمــود» .ایــن طبیعــی اســت قهــرا علــم ایــن آدم از
دیگــران جلــو میزنــد خــودش بــا هــوش بــود و زمینــه اخــذ علــم هــم برایــش فراهــم بــود .ایــن یــک
مطلــب .مطلــب دوم ایــن اســت وقتــی در آن خانــه بــزرگ شــد فاطمــه هــم بــه دنیــا آمــد زنــی بــه
مثــل فاطمــه نصیــب أمیرالمؤمنیــن(ع) شــد .حســابگر باشــید میدانیــد کــه زن موافــق شــوهر را
بــه کجــا میرســاند .بیشــتر شــخصیتهای عالــم از نتیجــه داشــتن زن موافــق بــه هدفهــای
خــود رســیده انــد .بیشــتر شــخصیتهای عالــم ایــن جــوری بودنــد.
خــود پیغمبــر اســام ا گــر خدیجــه(س) زن او نمیبــود اصــوال نمیتوانســت ایــن کارهــا را
بکنــد .ســه ســال تمــام مــردم قطــع رابطــه از مســلمانان ابتدایــی مکــه کردنــد .نــه ســام میدادنــد
نــه دختــر میدادنــد ،نــه دختــر میگرفتنــد ،نــه جنــس میفروختنــد نــه جنــس از اینهــا
میخریدنــد ،بــه کلــی قطــع رابطــه کــرده بودنــد .محاصــره اقتصــادی تنهــا نبــود ،محاصــره از
نهــا مجبــور شــدند خودشــان و مســلمانان برونــد در دره مجــاور مکــه زندگــی
هــر جهــت بــود .ای 
بکننــد .ســه ســال تمــام هــم در آن دره زندگــی کردنــد .ایــن ســور و ســاط از کجــا میرســید کــه
مســلمانها اداره بشــوند؟ کــه ســه ســال مقاومــت بکننــد در مقابــل فشــار مشــرکین کــه در مکــه
بودنــد ،جــز ثــروت خدیجــه(س) چیــز دیگــری نبــود .پــس خــود پیغمبــر اســام در نتیجــه ایــن کــه
دارای زن موافــق بــود موفــق شــده اســت .اگــر بررســی کنیــد خیلــی نمونــه پیــدا میکنیــم.
یــک کلمــه دیگــر هــم بگو یــم ،سیدالشــهداء(ع) ایــن همــه در جهــان شــخصیت پیــدا کــرد
بــه ســبب داشــتن زنهــای موافــق بــود .ایــن کــه امــام حســن مجتبــی(ع) نتوانســت ،بــه ســبب
داشــتن زن ناموافــق بــود کــه هدفــش ناقــص مانــد بــه دســت همــان زن بــه شــهادت رســید .کجــا
قابــل مقایســه اســت وضــع امــام حســن مجتبــی(ع) بــا سیدالشــهداء(ع) از نظــر زن؟ آن زنــش او
سال بیست و سوم
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را شــهید میکنــد ،ایــن زنــش ر بــاب ،تــا در دنیــا زنــده بــوده اســت زیــر ســایه نم ـیرود و حرفــش
اینســت کــه چــون دیــدم کــه حســین بــن علــی(ع) در مقابــل آفتــاب جــان داد تــا زنــده هســتم ز یــر
ســایه نمــی روم .چقــدر فاصلــه اســت؟ ایــن زن موافــق اســت کــه انســان را بــه همــه مقامــات
میرســاند.
(س)
داشتن فاطمه(س) ،أمیرالمؤمنین(ع) را صـراط مستـقیم کرد به آن اوج رسـاند .اگر فاطمه
نمیبــود نمیرســید .از نظــر علمــی مطلــب ایــن اســت مــن ایــن کلمــه را هیــچ وقــت بــا جســارت
خــودم نمیتوانســتم بگو یــم چــون صحبــت دو شــخصیت بــی نهایــت اســت .مــن چطــور مــی
توانــم قضــاوت بکنــم .مگــر خــود علــی(ع) اقــرار بکنــد .علــی(ع) در چنــد جــا اقــرار کــرده اســت.
اول :در شــب عروســیش .آن شــبی را کــه فاطمــه(س) را بــه خانــه علــی(ع) آوردنــد ،صبحــش
پیغمبــر اســام بــه دیــدن دامــاد و عــروس آمــد .فرمــود« :یــا علــی کیــف وجــدت فاطمــه؟؛
فاطمــه(س) را چگونــه یافتــی؟» .أمیرالمؤمنیــن(ع) عــرض میکنــد« :نعــم العــون علــی طاعــه
اهلل؛چــه کمــک خو بــی بــه مــن دادی کــه انجــام وظیفــه بکنــم» 2.یعنــی :بــا بــودن فاطمــه(س) مــن
دیگــر بــه همــه کارهایــم موفــق میشــوم .مثــا االن ظهــر اســت و مــن میخواهــم پشــت ســر تــو
نمــاز جماعــت بخوانــم فکــر ایــن را نــدارم کــه خانـهام نــان آوردهام یــا نیــاوردهام .چـــرا؟ میگو یــم
ا گــر هســت میخورنــد ا گــر نیســت فاطمــه(س) هــم نمیخواهــد فرضــا بچههایــش یــا مهمانــش
گرســنه بمانــد خــوب برایــش مائــده آســمانی میآیــد .بــرای فاطمــه(س) میآیــد ،آن طــوری کــه
ُ َّ َ َ َ َ
بــرای مر یــم(ع) آمــد .مگــر بــرای مر یــم(ع) نمیآمــد! قـــرآن صراحتــا میفرمایــد< :كل َمــا دخــل َعل ْي َهــا

َ َْ َ ًْ َ َ
ْ ْ
َّ َ ُ ُ ْ
ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ
َز َكر َّيــا ْال ِم ْحـ َـر َ
اهَّلل َيـ ْـر زق َمــن
اهَّلل ِإن
اب َو َجــد ِعندهــا ِر زقاقــال َيــا َم ْر َيــم أنــى لـ ِـك هــذا قالــت هـ َـو ِمــن ِعنـ ِـد ِ
ِ
ََ ُ َ
(س)
َ
ْ
ـاب>( ،آل عمــران .)37 / 3 ،خــوب بــرای فاطمــه هــم میآیــد .مــن از منــزل کــه
يشــاء ِبغيـ ِـر ِحسـ ٍ

دور مــی شــوم بچههایــش مر بــی الزم دارنــد .میفرمــود :فاطمــه(س) مربــی حســابی اســت ،از
خانــه دور مــی ش ــوم ،ناموســم در خطــر اســت میفرمــود فاطمــه(س) در خطــر نیســت ،او حالــت
اســتثنائی دارد .تمــام اینهــا یــک آرامــش و فراغــت و فرصــت کامــل بــه أمیرالمؤمنیــن(ع) مـیداد
یشــد دیگــر نمیفرمــود :یــا رســول اهلل مــن آخــر بایــد چنــد
گهــا مامــور م 
و لــذا بــه هــر یــک از جن 
نجــا بمانــم بــه بچههایــم برســم ،وقــت مدرســه شــان اســت ،وقــت فــان اســت
ماهــی در ای 
(س)
مدرســه را البتــه مثــل زدم کارهایشــان را انجــام بدهــم .میفرمــود« :همــه کارهــا را فاطمــه
میتوانــد عهــده دار باشــد الزم نیســت مــن باشــم» .باالتــر از همــه اینهــا ایــن کلمــه اســت،
أمیرالمؤمنیــن(ع) ا گــر در دنیــا کرامــت نداشــت مــردم بــه او روی نمیآوردنــد .کرامــت تابــع رفتــار
تفسیر سورۀ یاسین
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شــخص در اجتمــاع اســت تمــام مســلمانها کــه بــه میدانهــای جنــگ میرفتنــد یــک بــار
حســابی غنیمــت میآوردنــد .یکــی فرضــا خیمــه کســی را م ـیآورد ،آن یکــی اســب کســی را
مـیآورد ،آن یکــی فرضــا شمشــیرش را مـیآورد ،آن یکــی فرضــا لبــاس مـیآورد ،آن یکــی ســور و
ســاط م ـیآورد .غنیمــت گرفتــه بودنــد.
ّ
إل أمیرالمؤمنیــن(ع) تنهــا دســت خالــی میآمــد .چــرا؟ مطمئــن بود که فاطمه ســر و ســوغاتی
نمیخواهــد ،پــول نمیخواهــد ،جنــس نمیخواهــد و لــذا أمیرالمؤمنیــن در میدانهــای جنــگ
هــر کــس را کشــته ،نــه تنهــا لختــش نمیکــرد ،بــا اینکــه رســم آن زمــان بــود و اســام هــم از نظــر
قانونــی اجــازه داده اســت کــه آن ســربازی کــه در میــدان جنــگ کافــری را مــی کشــد میتواند او را
لخــت بکنــد البتــه نــه ایــن کــه لخــت مــادر زاد بکنــد اشــتباه نکنیــد؛ یعنــی :لباسهــای قیمتــی
او را میتوانــد تصاحــب بکنــد شمشــیرش را بــاز بکنــد ،اگــر فرضــا دســتبند و گردن بنــد طال دارد
بــاز بکنــد مثــا ســاعت مچــی دارد بــاز بکنــد .امــا أمیرالمؤمنیــن(ع) نــه تنهــا دســت بــه ترکیــب
کشــته هــا نمـیزد میفرمــود« :ال تعــروا فرارکــم»؛ 3اجــازه نمیدهــم دیگران هم لخــت بکنند چرا؟
دیگــران توقــع داشــتند کــه وقتــی بــه منــزل برمیگردد با ســر و ســوغاتی برگردد ،با جیب پــر برگردد.
امــا فاطمــه(س) ایــن توقــع را نداشــت ،فاطمــه(س) ایــن توقــع را داشــت کــه علــی(ع) فاتــح برگــردد.
نهــا متفــاوت هســتند یــادم میآیــد کــه در همیــن
مــن تفــاوت ایــن مطلــب را کــه ز 
جنــگ بیــن المللــی دوم یــک مجل ـهای میخوانــدم در آنجــا دو صفحــه پرســش طــرح کــرده
بــود .ســوال میکــرد زن فرانســوی شــوهرش را چگونــه میخواهــد؟ زن آلمانــی شــوهرش
را چگونــه میخواهــد؟ زن انگلیســی شــوهرش را چگونــه میخواهــد؟ زن ایتالیایــی
شــوهرش را چگونــه میخواهــد؟ ســواالتی از زنهــا پرســیده بودنــد کــه شــوهرتان را چگونــه
میخواهیــد؟ فقــط زن آلمانــی گفتــه بــود کــه مــن میخواهــم شــوهرم در میــدان جنــگ
غالــب شــود و فــرار از میــدان جنگــش را نمیبخشــم .بقیــه مثــا زن فرانســوی گفتــه بــود کــه
دلــم میخواهــد شــوهرم همیشــه آراســته باشــد ،زن ایتالیایــی یــک جــور دیگــری گفتــه بــود.
صدیقه اطهر(س) میخواســت شــوهرش علی بن أبیطالب(ع) فاتح میدانهای جنگ باشــد
معلــم جامعــه باشــد ،رهبــر جامعــه باشــد و لــذا کارهــای أمیرالمؤمنیــن(ع) بــه خــودی
خــود بــه غلتــک افتــاده بــود و موفقیــت نصیبــش میشــد عــرض کــردم چنــد
ݑ
طاعــه اهلل».
دفعــه اقــرار کــرده اســت .شــب روســیش را گفتــم« :نعــم العــون علــی
یکــی هــم در موقــع مــرگ فاطمــه(س) بــود .یــک کلم ـهای أمیرالمؤمنیــن(ع) فرمــوده کــه مــن
سال بیست و سوم
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از همــه آقایانــی کــه منبــر میرونــد در ایــن زمینــه گلــه دارم .ببینیــد در مقابــل جمــع میگویــم
هیــچ نگرانــی هــم از ایــن گل ـهام نــدارم و بایــد هــم آنهــا بــه ایــن ملتــزم باشــند .یکــی از آنهــا
ادعــا بکنــد کــه مــن درد دل أمیرالمؤمنیــن(ع) را بــه مــردم در موقــع مــرگ فاطمــه(س) گفتــهام.
فقــط یــک کلم ـهاش را میگوینــد .میگوینــد :موقعــی کــه فاطمــه(س) را دفــن کــرد رو کــرد بــه
پیغمبــر(ص) ،یعنــی :پیغمبــر(ص) را مخاطــب قــرار داد .فرمــود« :رســول خــدا ،امانــت را پــس
گرفتــی» .فــورا از اینجــا هــم گر یــز میزننــد میگوینــد :پیغمبــر(ص) میفرمایــد :کــه بلــه امانــت
نهــا
را پــس گرفتیــم امــا امانتــی کــه مــن دادم ســینهاش شکســته نبــود ،بــازو ورم کــرده نبــود ،ای 
را میخواننــد .درد دل أمیرالمؤمنیــن(ع) ایــن بــود! یــا کــه ایــن مقدمــه چینــی بــود .پشــت ســر
درد دل کــرده ،آن کلمــه را کــه عــرض کــردم نمیگوینــد و نگفتهانــد .عــرض کــرد« :رســول
خــدا(ص) امانــت را پــس گرفتــی؟ قــد اســترجعت الودیعــة و اخــذت الرهین ݑــه» 4،رســول خــدا
ایــن فاطمــه(س) گــروگان مــن بــود؛ یعنــی :رهبــری جامعــه را از مــن میخواســتی ،میگفتــم بــار
ســنگین اســت ،میگفتــی :فاطمــه(س) را داری ،ایــن کمــک زیــر دســت توســت .رســول خــدا،
ݑ
الرهینــه» آن کســی کــه گــروگان
کمــک را از مــن گرفتــی امــا بــار بــه دوشــم مانــد؟ «و اخــذت
بــود ،آنــی کــه بــه مــن داده بــودی و از مــن مســئولیت خواســته بــودی ،فرمـــوده بــودی کــه ایــن
(ع)
اب ــزار رهبــری توســت ایــن اب ــزارم را از دست ــم گرفتــی .بعــد میفرمایــد :خــود أمیرالمؤمنیــن
نجــور بــی عرضــه نبــودم کــه وظیفــه بــه گردنــم بمانــد .امــا گــروگان را پــس
علــی باهــوش اســت ،آ 
نجــوری نیســتم ،مــن هوشــم باالتــر از ایــن حرفهــا اســت« ،و
بدهــم ،رســول خــدا(ص) مــن ای 
(س)
اخلســت الزهــرا» ،مــرا ســرگرم وظیفــه کــردی زهــرا(س) را قاپیــدی؟ چــه کلمــه عجیبــی .زهــرا
اختــاس شــد ،یعنــی :ا گــر مــن ســرگرم انجــام وظیفــه نبــودم نــه فاطمــه مریــض میشــد ،نــه بیــن
در و دیــوار میمانــد ،نــه ...هیــچ کــدام از اینهــا نمیشــد مــن تمــام همــم متوجــه حفــظ امــت
بــود .در ایــن بیــن شــما آمدیــد فاطمــه(س) را بردیــد ،از دســتم گرفتیــد .بعــد یــک کلمـهای دارد،
خیلــی جالــب اســت .ایــن یکــی از کارهایــی اســت کــه کمــک بــه امیرالمؤمنیــن(ع) کــرده اســت:
«فکــم مــن غلیــل معتلــج بصدرهــا لــم تجــد الــی بثــه ســبیال» 5.خیلــی حرفهــا فاطمــه(س) در
دلــش داشــت امــا راه بازگو یــی پیــدا نکــرد؛ یعنــی :بیایــد بــه دیگــران بگویــد ،آن وقــت شــماتت
یشــد .بیایــد بــه مــن شــوهر صمیمــیاش بگویــد ،میدیــد کــه
میکردنــد ،ضعــف تلقــی م 
یشــوم ،مــن از کار بــاز میمانــم و لــذا عقدههایــش را بــه مــن هــم نمیگفــت.
مــن سســت م 
خیلــی صمیمــی بودنــد ،زن و شــوهر ،غیــر از زن و شــوهری بایســتی قیافــه صمیمیــت هــم
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15

شمارۀ 89-90

داشــته باشــند .حتــی حضــرت فاطمــه(س) در یکــی از گفتارهایــش میخواهــد مقدمــه
چینــی بکنــد ب ـ ه قــول خودمــان یــک تعارفــی برگــزار بکنــد .فــورا أمیرالمؤمنیــن(ع) میفرمایــد:
خیــر خانــم تعــارف نکــن .دقــت بکنیــد؛ یعنــی :همــان مبنــای صمیمیــت را پیــش بکشــیم.
ایــن کــه عــرض کــردم حالــت صمیمیــت از ایــن جریــان خــوب متوجــه میشــوید کــه چقــدر
حالــت صمیمــی داشــتند ،عــرض کــرد یــا أمیرالمؤمنیــن(ع) مــن أمیرالمؤمنیــن(ع) میگویــم،
خانــم عــرض کــرد یــا أباالحســن« :مــا عهدتنــی کاذبـ ݑـه» 6.ایــن مــدت کــه بــا تــو زندگــی کــردم
یــک تعــارف از مــن شــنیدهای؟ یــک مرتبــه أمیرالمؤمنیــن(ع) فرمــود :شــان تــو ّأجــل از ایــن
فهــا اســت ،مقدمــه چیــدن الزم نیســت .آنكــه میخواهــی بگویــی بگــو .حضــرت
حر 
فاطمــه(س) عــرض کــرد میخواهــم وصیــت بکنــم .میخواهــم بدانــم در وصــی بــودن مــن ،بــرای
تــو مشــکالتی پیــش میآیــد؟ معذوریتــی بــه انجــام وصیــت مــن داری؟ اگــر مشــکالتی داری
(ع)
بیپــرده برایــم بگــو کــه عمو یــم عبــاس را وصــی قــرار بدهــم .چــه زن عجیبــی! أمیرالمؤمنیــن
فرمــود :کــه فاطمــه(س) بــدان هــر وصیتــی بکنــی اجــرا میکنــم .هیــچ ناراحتــی نــدارم.
آن خانمــی کــه یــک هفتــه جلوتــرش قــدرت نداشــت ســرش را روی متــکا از راســت بــه چــپ
یــا از چــپ بــه راســت برگردانــد آنقــدر علیــل و نــزار شــده بــود کــه آنوقــت کــه نامحرمــی وارد اتــاق
شــد بــرای عیــادت ،کــه آن عیــادت هــم از روی اخــاص نبــود ،خانــم رو بــه پرســتار کــرد ،فرمود:
مگــر نمیبینیــد کــه مــن ســرم را روی متــکا نمیتوانــم برگردانــم بیاییــد صــورت مــرا بــه طــرف دیوار
برگردانیــد .چقــدر یــک مر یــض بایــد ضعیــف شــده باشــد کــه روی متــکا ســرش را نمیتوانــد
برگردانــد .امــا همــان کــه أمیرالمؤمنیــن(ع) فرمــود :کــه هــر وصیتــی داری بگــو اجــرا میکنــم .آنقــدر
عالقهمندیــش بــه أمیرالمؤمنیــن روحی ـهاش را قــوی کــرد کــه وصیتهــا را فرمــود .بعــد فرمــود:
أبالحســن(ع) مــن حالــم خــوب شــد .مثــل ایــن کــه بهبــودی پیــدا کــردم .تــو هــم مــردم را از
فیــض خــودت محــروم نکــن بلنــد شــو و بــه مســجد بــرو کــه مســلمانها اگــر مشــکلی دارنــد از
تــو بپرســند .أمیرالمؤمنیــن(ع) را بــه مســجد فرســتاد .رو کــرد بــه پرســتار فرمــود آبــی بــرای مــن گــرم
بکــن میخواهــم آب تنــی بکنــم .فرمــود داخــل صنــدوق یــک لبــاس تمیــز دارم بیــار لباســم
را هــم عــوض بکنــم .لباســش را هــم عــوض کــرد .بچههایــش را شــروع کــرد بــه مرتــب کــردن،
چقــدر بایســتی ایــن زن بــه شــوهر عالقهمنــد باشــد کــه در آن شــدت کســالت ،یــک جملــه
نویدآمیــز کــه همیــن قــدر کــه در آن مــژده بــود کــه هــر وصیتــی کــه بکنــی اجــرا میکنــم تــا ایــن
انــدازه روحی ـهاش را قــوی بکنــد امــا وصیــت چــه کــرد؟ فرمــود :أبالحســن(ع) ،اول وصیتــم
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اینســت کــه قبــر مــرا مخفــی بــدار .مشــهور اینجــور میگوینــد یعنــی نمیخواهــم دشــمنانم بــه
تشــیع جنــازه و نمــاز مــن حاضــر شــوند .مــن شــأن فاطمــه را خیلــی از ایــن باالتــر مــی دانــم .ایــن
وصیــت یــک وصیــت اجتماعــی بــود چــون خانــم میدانســت آنهــا کــه باعــث شــدند فاطمــه
زود بمیــرد ،راضــی نخواهنــد شــد کــه مــردم بگوینــد کــه خلیفــه در نمــاز فاطمــه(س) نبــود .ایــن را
شــما میتوانیــد درک بکنیــد شــما االن مــی توانیــد احســاس بکنیــد لمــس بکنیــد .مــی بینیــد
یــک آدم محترمــی کــه میمیــرد قبــل از اینکــه جنــازه اش از اینجــا بــه قــم بــرود دســت انــدرکار
میشــوند کــه مرجــع تقلیــد نمــاز میتــش را بخوانــد .ببینیــد جامعــه راضــی نمیشــود بــه ایــن
کــه یــک شــخص محترمــی کــه از دنیــا رفتــه اســت آن مرجــع بــه او نمــاز نگــذارد .خانــم ایــن
مطلــب را احســاس میکــرد .فرمــود قبــر مــرا مخفــی بــدار کــه آنهــا بــه فکــر ایــن بیفتنــد کــه مــرا
از قبــر بیــرون بیاورنــد یــا قبــرم را پیــدا بکننــد .تــو هــم کــه عهــدهدار شــدی کــه مخفــی نــگاه
نهــا
بــداری ،وصیتــم را پذیرفتــی در مقابــل آنهــا مقاومــت میکنــی .وقتــی مقاومــت کــردی آ 
حســاب خودشــان را میرســند و مــردم هــم میفهمنــد کــه تــو عاجــز نیســتی .انجــام وظیفــه و
اطاعــت امــر خــدا تــو را واداشــته اســت کــه ســکوت اختیــار بکنــی .فرمــود قبــر مــرا مخفــی بــدار
أباالحســن(ع) نبــادا بگو یــی کــه فاطمــه(س) مــرد ،دلمــرده شــوی ،حتمــا بعــد از مــن بالفاصلــه زن
بگیــر .خیلــی عجیــب اســت زن جوانــی بــه شــوهر جوانــش یــک چنیــن وصیتــی میکنــد!! آن
زمــان أمیرالمؤمنیــن(ع) ســی و ســه ســالش میباشــد .امــا مــن بــرای تــو زنــی پیشــنهاد میکنــم
آن خواه ـرزادهام اســت ا گــر بــا او ازدواج بکنــی مثــل مــن بــه بچههــای مــن مهربــان میشــود.
یشــوی یتی ـمداری بکنــی و از کار بــاز بمانــی .فکــر تــو را آســوده میکنــد
دیگــر تــو مجبــور نم 
بــا دختــر خواهــرم ازدواج بکــن همیــن طــور نصایحــش را فرمــود و ســپس أمیرالمؤمنیــن(ع) را
بــه مســجد فرســتاد .مدتــی گذشــت بچــه هــا آمدنــد کــه بابــا زود بیــا مادرمــان دوبــاره حالــش
خــراب شــده اســت .تشــریف آورد بــاالی ســرش نشســت دیــد خانــم ملحفــه را بــه صورتــش
کشــیده اســت .فرمــود :ای دختــر آن کســی کــه بــا مالئکــه آســمانها نمــاز خوانــده اســت جــواب
نشــنید .ای دختــر آن کســی کــه بــا گوشــه عبایــش زکات را بــه فقــرا تقســیم میکــرد جــواب
نطــور گفــت ولــی دیــد جوابــی نمیآیــد .یــک مرتبــه گفــت« :فاطمــه أنــا إبــن ّ
عمــک
نیامــد .همی 
ّ
(س)
کلمینــی؛ مــن پســر عمو یــت هســتم دو کلمــه بــا مــن حــرف بــزن» .ملحفــه از صــورت فاطمــه
کنــار رفــت یــک مرتبــه خانــم گفــت :گر یــه بکــن أباالحســن ،حــق داری گریــه بکنــی مــن مــی
دانــم بعــد از مــن چقــدر کارت ســنگین خواهــد شــد .علــی لعنــة اهلل علــی القــوم الظالمیــن.
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