شماره اول

زمستان 1397

((راسخون در علم))
چه کساني
هستند؟

در قرآن مجيد در دو مورد ،اين تعبير به کار رفته
است يکي در سوره مبارکه آل عمران آيه  7و
ديگري در سوره نساء آيه :162
تفسير آنها (آيات متشابه ) را ،جز خدا و راسخان در
علم ،نميدانند 7(.آل عمران)
«دانشمندان و راسخان در علم از اهل کتاب ،به
آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل
گرديده است ايمان ميآورند» 162( .نسا)
مفهوم اين کلمه يک مفهوم وسيع است که همه
دانشمندان و متفکران را در برميگيرد ،ولي در ميان
آنها افراد ممتازي هستند مصداق اصلي اين آياتند،
در روايات متعددي «راسخون في العلم» به پيامبر
گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله و ائمه هدي

عليهالسالم تفسير شده ،است ،مي دانيم که آيات و
کلمات قرآن مفاهيم وسيعي دارد که در ميان
مصاديق آن افراد نمونه و فوقالعادهاي ديده
ميشود که گاهي در تفسير آنها تنها از آنان نام
ميبرند .در اصول کافي از امام باقر يا امام صادق
عليهالسالم نقل شده است که فرمود« :پيامبر خدا
بزرگترين راسخان در علم بود و تمام آنچه را
خداوند بر او نازل کرده بود از تاويل و تنزيل قرآن
ميدانست ،خداوند هرگز چيزي بر او نازل نکرد که
تاويل آن را به او تعليم نکند و او و اوصياي وي
همه اينها را ميدانستند».
قـرآن کـريـم در سـوره احـزاب آيـه ،21
حـضـرت رسول اکرم (ص ) را به عنوان الگويي
نيکو معرفي مي کند .رفتار و گفتار آن حضرت در
ابـعـاد گـوناگون آموزنده  ،قابل فهم و آموزنده
است .
آن وجـود مـبـارک خـود از کـودکـي  ،مـخـالف
بـطـالت و تـنـبـلي و دائم در حـال تـالش سـازنـده
بـود.در هفت سالگي ايشان را ديدند که خاک و کلوخ
در دامن ريخته و در خانه سازي عبداهلل بن جُدعان
کمک مي کند .در طول زندگي او ديده نشد که روزي
را به بيهودگي بگذراند .در مقام نيايش هميشه مي
فرمودند :خداوندا از بيکاري و تنبلي و زبوني به تو پناه
مي برم  .از صـفـات حـمـيـده حـضـرت  ،سـکـوت و
انـديـشـيـدن دائمـي بـود .ايشان هيچ کاري را بدون
تـفـکـر انجام نمي داد .امام حسين (عليه السالم )
گويد از پدرم امير مؤ منان در مورد سکوت آن حضرت
سؤ ال کردم  .فرمود :سکوت حضرت به دليل بردباري ،
دورانديشي  ،اندازه قرار دادن و تـفـکـر بـود .مـردي
نـزد رسـول خـدا (صلي اهلل عليه و آله) آمـد و گفت  :يا
رسول اهلل مرا اندرزي ده  .حضرت فرمود :اگر نصيحت
کـنـم عـمـل مـي کـنـي ؟ مـرد جـواب مـثـبـت داد.
(حـضـرت سـه بـار ايـن سـؤال را تکرار کردند) آنگاه
فرمود :اِذا اَنْتَ هَمَمْتَ بِاَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عاقِبَتَهُ فَاِنْ يَکُ رُشْدا
فَامْضِهُ وَ اِنْ يَکُ غَيّا فَانْتَه عَنْهُ.
هـرگـاه تـصـمـيـم بـه انـجام کاري داشتي در
عاقبت کار بينديش  ،پس اگر عاقبت آن رشد
(پـيـشـرفـت ) بـود انـجـام بـده و اگـر
عـاقـبـتـش ضـاللت و گـمـراهـي بـود آن را رها
کن.

بهتر از کیمیا

«امام با سيد احمد زنجاني ،پيش آقاي شيخ حسنعلي
نخودکي ميروند و از او علم کيميا ميخواهند .ايشان
جواب ميدهد که  :آيا متعهد ميشويد که آن را در غير
آنچه مرضي خداوند متعال است ،مصرف نکنيد؟
هيچ يک ،از روي صداقتي که داشتند نمي توانند متعهد
شوند بعد ميگويند  :چيزي ميدهم که بهتر از کيميا
باشد .و مي فرمايند:
بعد از نمازهاي واجب يک بار آيه الکرسي( آيه 255
سوره بقره) ،بعد تسبيحات فاطمه زهرا سالم اهلل عليها را
ميگويي .و بعد سه بار سوره توحيد «قل هو اهلل احد» را
ميخواني.
و بعد سه بار صلوات فرستاده ،سپس سه بار آيه مبارکه:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَيْءٍ قَدْرا؛ (سوره طالق آيه 2و )3
(هرکس تقواي الهي پيشه کند ،خداوند راه نجاتي براي
او فراهم ميکند و او را از جايي که گمان ندارد روزي
ميدهد ،و هرکس بر خداوند توکل کند کفايت امرش را
ميکند ،خداوند فرمان خود را به انجام ميرساند ،و خدا
براي هر چيزي اندازهاي قرار داده است ).را ميخواني
که اين از کيميا برايت بهتر است.
الزم به ذکر است :که از پيغمبر گرامى(صلي اهلل عليه و
آله) نيز روايت شده است که فرمودند :هر کس آية
الکرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند ،نمازش مورد
قبول قرار مىگيرد و در امان خدا خواهد بود..
اين مطلب از سايت http://salehat.irنقل شده
و نظرات افرادي که مدتي اين دستور را عمل کردند
واقعا خواندني است.

توصیه به قرائت قرآن

فاطمه ناميده شد.چنين بود پيامبر رحمت در بارگاه
الهي در مورد دخترش مي فرمود« :اللهم هذا ابنَتي وَ
اَحبُّ الخَلق إلَّي؛ بار خدايا! اين دخترم فاطمه است و
محبوب ترين خلق در نزد من» .بحاراالنوار،ج،43
ص .96که همانا خشنودي فاطمه ،موجب خشنودي
خدا و پيامبرش ،و خشمش ،موجب خشم خدا و
پيامبرش است.

انشااهلل روح پاک تمام علماي رباني با اهل بيت عليهم
السالم محشور باشد.

شیوه جلب رضایت خدا

بهترین ذکر از نظر آیت
اهلل بهجت
از آنجا که طول عمر گل ياس پيامبر بسيار کوتاه،
ولي فضايل او بسيار عميق است ،هنوز جز
معصومان عليهم السالم کسي نتوانسته به ژرفاي
وجودي آن حضرت پي ببرد و فضايل او را
بشناسد.يکي ديگر از خدمت هاي فاطمه زهرا
سالم اهلل عليها ،توصيه به قرائت قرآن است:
ايشان مي فرمودند":از دنياي شما سه چيز محبوب
من است :تالوت قرآن ،نگاه به چهره رسول خدا و
انفاق درراه خدا"آن حضرت با بيان فضايل تالوت
قرآن ،مردم را به قرائت کتاب خدا دعوت مي کرد و
مي فرمود :تالوت کننده سوره هاي حديد ،واقعه و
الرحمن ،در آسمان و زمين اهل بهشت خوانده مي
شود .ايشان حتي در آخرين لحظات عمر پر برکت
خود به علي عليه السالم وصيت کرد:آن گاه که
وفات کردم ....در بالين من رو به روي من بنشين و
فراوان قرآن تالوت کن؛ زيرا در چنين لحظاتي
مرده به انس گرفتن با زندگان بسي محتاج است»
ارتباط قلبي و عرفاني حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل
عليه ،با خداوند در حيات پدر و حشر و نشر با فرشته
وحي ،جبرئيل امين ،موجب شد تا پس از رحلت پيامبر
با توجه به مقام و عظمت فاطمه سالم اهلل عليه ،در
نزد حق تعالي ،اين ارتباط استمرار يابد و بنا به نقل
حضرت امام صادق عليه السالم ،فاطمه بعد از رحلت
پيامبر (ص) بيش از  75روز زنده نماند و غم جان
سوز داغ پدر ،قلب او را لبريز کرده بود .از اين رو،
جبرئيل پي در پي به حضورش مي آمد و او را در
عزاي پدر سالمت باد مي گفت و گاه از حوادثي که
بعد از رحلت او بر ذريه اش وارد مي شود ،خبر مي
داد و اميرمؤمنان عليه السالم نيز آنچه جبرئيل امال
مي کرد ،همه را مي نوشت که اين سخنان مصحف

رحمه اهلل

از ايشان سؤال شد که بهترين ذکر را چه مي دانيد؟
ايشان فرمودند :صلوات بر محمد و آل محمد؛ به
اين دليل که توحيد و نبوت و امامت و معاد در اين
ذکر جمع است« .اللهم» نشانه اعتقاد به خدا و
توحيد است« ،صل علي محمد» ،اعتقاد به نبوت
است .و «و آل محمد» ،اعتقاد به امامت است .از
آن طرف مي گوييد« :صلّ»؛ يعني رحمت بفرست؛
اين به معناي اعتقاد به پاداش است يعني اعتقاد به
قيامت
است.

طلبه اي نزد مرد روحاني رفت و از او خواست بهترين
راه جلب رضايت خدا را به او بگويد .ماکاريو گفت  :به
گورستان برو و به مرده ها توهين کن .طلبه دستور پدر
روحاني را انجام داد و روز بعد نزد او برگشت  .پدر
روحاني گفت:جواب دادند؟ -نه  .پس برو آنها را ستايش
کن  .طلبه اطاعت کرد و همان روز عصر  ،نزد پدر
روحاني برگشت  .پدر از او پرسيد  :که آيا مرده ها
جواب داده اند ؟ طلبه گفت نه  .پدر روحاني گفت :
براي جلب رضايت خدا همين طور رفتار کن  .نه به
ستايش هاي مردم توجه کن و نه به تحقيرها و
تمسخرهايشان  .اين طور مي تواني راه خودت را در
پيش بگيري .چنان که امام علي (ع) مي فرمايند:
سعادتمند کسي است که از سرنوشت ديگران عبرت
بگيرد.
و در روايتي ديگر اين امام همام مي فرمايد :انسان مومن
هرگاه بنگرد عبرت مي گيرد وهرگاه خاموش باشد ,مي
انديشد و هرگاه سخن گويد ياد خدا ميکند .و منافق هرگاه
بنگرد نگاهش بيهوده است و هرگاه خاموش باشد در سهو و
غفلت است و هرگاه سخن گويد لغو و باطل به زبان آورد.

صاحب امتياز :کانون قرآن و عترت
علي (عليه السالم) فرمود« :مَنْ سَلَا عَنْ مَوَاهِبِ
الدُّنيا عَزَّ»؛ اگر کسي از مادّيت بِبُرَد ،عزيز مي شود.
راه عزيز شدن انقطاع است .حتّي در جامعه هم
اينگونه است که اگر کسي چشم به دنيا نداشته
باشد ،دلهاي مردم به او جلب ميشود.
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