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جوان آشفته حال
نماز صبح را رسول اكرم در مس���جد با مردم خواند. هوا ديگر روشن شده بود و افراد كاماًل 
تميز داده مي شدند. در اين بين چشم رسول اكرم به جواني افتاد كه حالش غيرعادي به نظر 
مي رسيد. سرش آزاد روي تنش نمي ايستاد و دائما به اين طرف و آن طرف حركت مي كرد. 
نگاهي به چهره جوان كرد، ديد رنگش زرد ش���ده، چش���مهايش در كاسه ي سر فرو رفته، 

اندامش باريك و الغر شده است. از او پرسيد: "در چه حالي؟ " 
 ! - در حال يقينم يا رسول اللهّ

- هر يقين��ي آثاري دارد كه حقيقت آن را نش��ان مي دهد، عالمت و اثر يقين تو 
چيست؟ 

- يقين من همان اس���ت كه مرا قرين درد قرار داده، در ش���بها خواب را از چشم من 
گرفته است و روزها را من با تشنگي به پايان مي رسانم. ديگر از تمام دنيا و مافيها 
روگردانده و به آن سوي ديگر رو كرده ام. مثل اين است كه عرش پروردگار را 
در موقف حساب و همچنين حشر جميع خالئق را مي بينم. مثل اين است كه 
بهشتيان را در نعيم و دوزخيان را در عذاب اليم مشاهده مي كنم. مثل اين است 

كه صداي لهيب آتش جهنم همين اآلن در گوشم طنين انداخته است.
رس���ول اكرم رو به مردم كرد و فرمود:"اين بنده اي است كه 

خداوند قلب او را به نور ايمان روشن كرده است." 
بعد رو به آن جوان كرد و فرمود: "اين حالت نيكو را براي 

! دعا  خود نگه دار. " جوان عرض كرد: "يا رسول اللهّ
كن خداوند جهاد و ش���هادت در راه حق را نصيبم 

فرمايد. " 
رس���ول اكرم دعا كرد. طولي نكشيد كه جهادي 
پيش آمد و آن جوان در آن جهاد ش���ركت 
كرد. دهمين نفري كه در آن جنگ شهيد شد 

همان جوان بود. 
 بار نخل

علي بن ابي طالب عليه السالم از خانه بيرون 
آمده بود و طبق معمول ب���ه طرف صحرا و 
باغس���تانها كه با كاركردن در آنجاها آشنا بود 

مي رفت، ضمنا باري نيز همراه داش���ت. شخصي 
پرسيد:

 "يا علي! چه چيز همراه داري؟ " 
 " . علي: "درخت خرما، ان شاء اللهّ

- درخت خرما؟! 
تعجب آن شخص وقتي زايل شد كه بعد از مدتي او و ديگران 

ديدند تمام هس���ته هاي خرمايي كه آن روز علي همراه مي برد كه 
كشت كند و آرزو داش���ت در آينده هر يك درخت خرماي تناوري شود، به 
صورت يك نخلستان درآمد و تمام آن هسته ها سبز و هر كدام درختي شد. 

مزد نامعين
آن روز را سليمان بن جعفر جعفري و امام رضا عليه السالم به دنبال كاري با هم 

بيرون رفته بودند. غروب آفتاب ش���د و سليمان خواست به منزل خويش برود، علي بن 
موس���ي الرضا به او فرمود: "بيا به خانه ي ما و امشب با ما باش. " اطاعت كرد و به اتفاق 

امام به خانه رفتند.
امام غالمان خود را ديد كه مش���غول گلكاري بودند. ضمنا چشم امام به يك نفر بيگانه افتاد 

كه او هم با آنان مشغول گلكاري بود، پرسيد: "اين كيست؟ " 
غالمان: "اين را ما امروز اجير گرفته ايم تا به ما كمك كند. " 

- بسيار خوب، چقدر مزد برايش تعيين كرده ايد؟ 
- يك چيزي باالخره خواهيم داد و او را راضي خواهيم كرد.

آثار ناراحتي و خش���م در امام رضا پديد آمد و رو آورد به طرف غالمان تا آنها را تأديب كند. 
سليمان جعفري جلو آمد و عرض كرد: "چرا خودت را ناراحت مي كني؟ " 

امام فرمود: "من مكرر دستور داده ام كه تا كاري را طي نكنيد و مزد آن را معين نكنيد هرگز 
كس���ي را به كار نگماريد، اول اجرت و مزد طرف را تعيين كنيد بعد از او كار بكشيد. اگر مزد 
و اج���رت كار را معين كنيد، آخر كار هم، مي توانيد چيزي عالوه به او بدهيد. البته او هم كه 
ببيند شما بيش از اندازه اي كه معين شده به او مي دهيد، از شما ممنون و متشكر مي شود و 
شما را دوست مي دارد و عالقه ي بين شما و او محكمتر مي شود. اگر هم فقط به همان اندازه 
كه قرار گذاشته ايد اكتفا كنيد، شخص از شما ناراضي نخواهد بود. ولي اگر تعيين مزد نكنيد 
و كس���ي را به كار بگماريد، آخر كار هراندازه كه به او بدهيد باز گمان نمي برد كه شما به او 

محبت كرده ايد، بلكه مي پندارد شما از مزدش كمتر به او داده ايد. " 
**عرق كار

امام كاظم در زميني كه متعلق به شخص خودش بود مشغول كار و اصالح زمين بود. فعاليت 
زياد عرق امام را از تمام بدنش جاري س���اخته بود. علي بن ابي حمزه ي بطائني در اين وقت 

رسيد و عرض كرد:
"قربانت گردم، چرا اين كار را به عهده ديگران نمي گذاري؟ " 

- چرا به عهده ي ديگران بگذارم؟ افراِد از من بهتر همواره از اين كارها مي كرده اند.
- مثال چه كساني؟.

- رسول خدا و اميرالمؤمنين و همه ي پدران و اجدادم. اساسا كار و فعاليت در زمين از سنن 
پيغمبران و اوصياي پيغمبران و بندگان شايسته خداوند است. 

دوستيي كه بريده شد
ش���ايد كسي گمان نمي برد كه آن دوستي بريده ش���ود و آن دو رفيق كه هميشه مالزم 
يكديگر بودند روزي از هم جدا ش���وند. مردم يكي از آنه���ا را بيش از آن اندازه كه به 
نام اصلي خودش بشناس���ند به نام دوس���ت و رفيقش مي شناختند. معموالً وقتي كه 

مي خواستند از او ياد كنند، توجه به نام اصلي اش نداشتند و مي گفتند: "رفيق... ".
آري، او به نام "رفيق امام صادق" معروف ش���ده بود، ولي در آن روز كه مثل هميشه 
با يكديگر بودند و با هم داخل بازار كفش���دوزها شدند آيا كسي گمان مي كرد 
كه پيش از آنكه آنها از بازار بيرون بيايند رشته ي دوستي شان براي هميشه 

بريده شود؟!.
در آن روز او مانند هميش���ه همراه امام بود و با هم داخل بازار كفشدوزها 

شدند.
غالم س���ياه پوس���تش هم در آن روز با او بود و از پشت 
سرش حركت مي كرد. در وسط بازار ناگهان به پشت سر 
نگاه كرد، غ���الم را نديد. بعد از چند قدم ديگر دو 
مرتبه سر را به عقب برگرداند، باز هم غالم را نديد. 
سومين بار به پشت س���ر نگاه كرد، هنوز هم از 
غالم- كه سرگرم تماشاي اطراف شده و از ارباب 

خود دور افتاده بود- خبري نبود.
براي مرتبه  چهارم كه سر خود را به عقب 
برگردان���د غالم را ديد، با خش���م به وي 

گفت: "مادر فالن! كجا بودي؟ " 
تا اين جمله از دهانش خارج ش���د، امام 
ص���ادق به عالمت تعجب دس���ت خود را 
بلند كرد و محكم به پيش���اني خويش زد و 
! به مادرش دشنام مي دهي؟!  فرمود: "سبحان اللهّ
به مادرش نس���بت كار ناروا مي دهي؟! من خيال 
مي كردم تو م���ردي باتقوا و پرهيزگاري. معلومم 

شد در تو ورع و تقوايي وجود ندارد. " 
! اين غالم اصال سندي است و مادرش هم  - يابن رسول اللهّ
از اهل س���ند است. خودت مي داني كه آنها مسلمان نيستند. 
مادر اين غالم يك زن مسلمان نبوده كه من به او تهمت ناروا 

زده باشم.
- مادرش كافر بوده كه بوده. هر قومي س���نتي و قانوني در امر ازدواج دارند. 
وقتي طبق همان سنت و قانون رفتار كنند عملشان زنا نيست و فرزندانشان 

زنازاده محسوب نمي شوند.
امام بعد از اين بيان به او فرمود: "ديگر از من دور شو. " 

بعد از آن، ديگر كس���ي نديد كه امام صادق ب���ا او راه برود، تا مرگ بين آنها جدايي 
كامل انداخت. 

نگاه

نگاه به فرودستان و شکر نعمت
سعدي گويد: هرگز از دور زمان نناليده بودم و روي از گردش آسمان 
درهم نكشيده، مگر وقتي كه پايم برهنه مانده بود و استطاعت پاي 
پوشي نداشتم. به جامع كوفه درآمدم، دل تنگ. يكي را ديدم كه پاي 
نداشت. سپاس نعمت حق به جاي آوردم و بر بي كفشي صبر كردم.

دعاي مادر
از بايزيد بس���طامي، عارف بزرگ، پرس���يدند:اين مقام ارزشمند را 
چگونه يافتي؟ گفت:شبي مادر از من آب خواست. نگريستم، آب در 
خانه نبود. كوزه برداش���تم و به جوي رفتم كه آب بياورم. چون باز 
آمدم، مادر خوابش برده بود. پس با خويش گفتم:"اگر بيدارش كنم، 
خطاكار خواهم بود." آنگاه ايستادم تا مگر بيدار شود. هنگام بامداد، 
او از خواب برخاس���ت، سر بر كرد و پرسيد:چرا ايستاده اي؟! قصه را 
برايش گفتم. او به نماز ايستاد و پس از به جاي آوردن فريضه، دست 
به دعا برداش���ت و گفت:"خدايا! چنان كه اين پسر را بزرگ و عزيز 

داشتي، اندر ميان خلق نيز او را عزيز و بزرگ گردان".
تيزهوشي شاگرد ابن سينا

روزي ابن سينا از جلو دكان آهنگري مي گذشت كه كودكي را ديد. 
آن كودک از آهنگر مقداري آتش مي خواس���ت. آهنگر گفت:ظرف 
بياور تا در آن آتش بريزم. كودک كه ظرف همراه نداشت، خم شد و 
مشتي خاک از زمين برداشت و در كف دست خود ريخت. آن گاه به 

آهنگر گفت:آتش بر كف دستم بگذار.
ابن س���ينا، از تيزهوشي او به شگفت آمد و در دل بر استعداد كودک 
شادمان ش���د. پس جلو رفت و نامش پرسيد. كودک پاسخ داد:نامم 
بهمنيار اس���ت و از خانواده اي زرتشتي هس���تم. ابن سينا او را به 
ش���اگردي گرفت و در تربيتش كوشيد تا اينكه او يكي از حاكمان و 

دانشمندان نامدار شد و آيين مقدس اسالم را نيز پذيرفت.

گرانبهاترين چيز
شيخ ابي س���عيد ابي الخير را گفتند: فالن كس بر روي آب مي رود. 
شيخ گفت:"سهل است، وزغي و صعوه اي بر روي آب مي برود." شيخ 
را گفتند:فالن كس در هوا مي پرد. شيخ گفت:"زغني و مگسي نيز در 
هوا بپرد." او را گفتند:فالن كس در يك لحظه از ش���هري به شهري 
مي برود. شيخ گفت:"ش���يطان نيز در يك نفس از مشرق به مغرب 
مي ش���ود. اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست. مرد آن بود كه در 
ميان خلق بنش���يند و برخيزد و بجنبد و با خلق داد و ستد كند و با 

خلق درآميزد و يك لحظه از خدا غافل نباشد".

بندگي من يا آزادي تو؟
روزي خليفه وقت، كيس���ه پر از س���يم با بنده اي نزد ابوذر غفاري 
فرستاد. خليفه به غالم گفت:"اگر وي اين از تو بستاند، آزادي". غالم 

كيسه را به نزد ابوذر آورد و اصرار بسيار كرد، ولي وي نپذيرفت.
غالم گفت:آن را بپذير كه آزادي من در آن اس���ت و ابوذر پاس���خ 

داد:"بلي، ولي بندگي من هم در آن است".

دلي خوش درگرو فراغت دل
يحيي بن معاذ روزي با برادري بر دهي بگذشت. برادرش گفت:اينجا 
خوش دهي است. يحيي وي را گفت:"خوشتر از اين ده، دل آن كس 

است كه از اين ده فارغ است".

درگاه هماره گشوده
مرد صاحبدلي به درگاه الهي راز و نياز مي كرد و مي گفت:"خداوندا، 
كريما، آخر دري بر من گشاي!" رابعه عدويه اين سخن بشنيد و مرد 

را گفت:"اي غافل! اين در كي بسته بود!

كّله اي كه پر كاه باشد ظلم مي كند، نه كّله آدميزاد
روزي رهگذري از باغ بزرگي عبور مي كرد، مترس���كي را ديد كه در 
ميانه باغ ايستاده و كالهي بر س���ر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر 
ثمرات باغ اس���ت. رهگذر گفت:تو در اين بيابان دلتنگ نمي شوي؟ 
مترسك گفت:نه، چطور؟... روزگار برايت تكراري نيست؟ چه چيزي 
تو را خوشحال مي كند؟... مترسك گفت:راست مي گويي من هم گاهي 
از اينكه ديگران را بترسانم و آزارش���ان بدهم هيجان زده مي شوم و 
خوشحال. مترسك گفت:نه تو نمي تواني ظلم كني و يا از آزار ديگران 
خوشحال بشوي. رهگذر علت را پرسيد مترسك گفت:كلهّه من پر كاه 
اس���ت و كلهّه تو پر مغز آدمي. برترين مخلوق عالم، مغز و ظرف ذهن 

توست. تو نمي تواني مثل من باشي. مگر اينكه كله ات پر كاه باشد.

شايد سگ از من شريفتر باشد
روايت شده كه در وادي طور به موسي )عليه السالم( )از جانب خداوند( 
ندا رسيد كه موسي، برو و پست ترين مخلوق مرا بياور. حضرت موسي 
)عليه السالم( رفت و سگي را يافت و قالده اي را بر گردن او بست و با 
خود مي آورد در بين راه با خود فكر كرد نكند اين سگ از من شريفتر 

باشد؟! 
قالده را باز كرد و س���گ را رها كرد. به جانب طور روان شد. ندا رسيد 
كه:موس���ي به عزت و جاللم سوگند اگر سگ را با خود مي آوردي نور 

نبوت را از وجودت خارج مي ساختم.
 بنابراين، براي رش���د و بالندگي و درهم شكستن دشمن درون و فرو 
ريخت���ن غرور و خود بزرگ بيني نبايد ديگران را از خود پس���ت تر و 
پايين تر تلقي كرد. روايت مذكور هشداري است به ما كه مبادا به مقام 
و مدرک و ث���روت و زيبايي خود بنازيم و بباليم. و در برابر آنان كه به 
ظاهر از ما پايين ترند، فخر فروشي كنيم. فراموش نكنيم كه تواضع از 

مهمترين پيش نيازهاي خودسازي و تذهيب نفس است.

سفال ماندني، بهتر از كالمي نماندني
نقل شده نادرشاه افش���ار، به سيد هاشم خار كن )كه از علماي بزرگ 
نجف بود( گفت:من تعجب مي كنم كه چرا اين همه ثروت و شوكت و 
ش���هرت و لذت را واگذاشته و به عبادت و نيايش و خاركني و رياضت 
پرداخته اي؟ به راستي چرا از لذت روي برگرفته اي و به رياضت روي 
آورده اي؟ سيد هاشم خار كن گفت:من هم تعجب مي كنم كه چگونه 
و چ���را تو از آن همه لذتهاي عالي و ماندگار اخروي بريده و به لذتهاي 
فاني دنيوي مش���غول شده اي  به راستي اگر دنيا طالي فاني باشد كه 
نيست و اگر آخرت سفال باقي باش���د )بلكه طالي باقي است( بهتر 
نيست س���فال باقي را به طالي فاني ترجيح دهي؟ در حاليكه آخرت 

طالي باقي و دنيا سفال فاني است.

چه خوب وصيتي بوده اين وصيت
دانش���مندي وصيت كرده كه بر روي س���نگ قبرش اين جمالت را 
بنويسند:كودک كه بودم مي خواستم دنيا را تغيير بدهم، وقتي بزرگتر 
شدم، ديدم دنيا خيلي بزرگ است، بهتر است كشورم را تغيير بدهم:در 
ميانسالي تصميم گرفتم شهرم را تغيير بدهم. آن را هم بزرگ يافتم در 
سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را تغيير بدهم. اينك در آستانه 
مرگ فهميدم كه بايد از روز اول ب���ه فكر تغيير خود مي افتادم آنگاه 

شايد مي توانستم ديگران و بلكه دنيا را تغيير دهم...

نقش ما، در دين گريزي ديگران
نقل شده است كه شيخ محمد بافقي يزدي، مدتي بسيار مي گريست. 
شاگردانش پرسيدند:استاد مدتي اس���ت زياد متأثر و گريانيد، چرا؟ 
گفت:گريه ام براي اين اس���ت كه چرا  اين همه در دنيا غيرمسلمان و 
بي دين درست كرده ايم؟! پرسيدند:چه ربطي دارد؟ شما چه نقشي در 
بي ديني ديگران داشته ايد؟ گفت:عملكرد ناشايست و رفتار ناصحيح 
و گفتار نامطلوب ما باعث ش���ده اين همه غير مسلمان به اسالم روي 
نياورده و در راه نادرس���ت خود گام بردارند، اگر ما شيعيان حضرت 
علي عليه الس���الم به راستي به آموزه هاي ديني خود عمل مي كرديم؛ 
يك غيرمس���لمان در دنيا باقي نمي ماند. همه مسلمان مي شدند. چرا 
كه انسانها بر اساس فطرت خود، عشق، محبت، صحبت، عدالت، ظلم 
ستيزي، صداقت و معنويت كه در اسالم وجود دارد را مي ستايند. اگر 

ما به اسالم عمل مي كرديم همه مسلمان مي شدند.
 

حكايتهاي خواندني  

روزی سقراط حکيم مردی را ديد 
كه خيلی ناراحت و بود.

علت ناراحتی اش را پرسيد. شخص 
پاسخ داد :

در راه كه می آمدم يکی از آشنايان 
را ديدم. سالم كردم جواب نداد و با 
بی اعتنايی و خودخواهی گذشت و 
رفت و من از اين طرز رفتار او خيلی 

رنجيدم.
سقراط گفت : چرا رنجيدی ؟

مرد با تعجب گف��ت: خوب معلوم 
اس��ت كه چنين رفتاری ناراحت 

كننده است.
سقراط پرسيد : اگر در راه كسی را 
می ديدی كه ب��ه زمين افتاده و از 
درد به خود می پيچد، آيا از دست 

او دلخور و رنجيده می شدی ؟
مرد گفت : مس��لم است كه هرگز 
دلخور نمی شدم. آدم از بيمار بودن 

كسی دلخور نمی شود.
سقراط پرس��يد: به جای دلخوری 
چه احساس��ی می يافتی و چه می 

كردی؟
مرد جواب داد : احساس دلسوزی 
و شفقت و سعی می كردم طبيب يا 

دارويی به او برسانم.
س��قراط گفت : همه اين كارها را 
ب��ه خاطر آن می ك��ردی كه او را 
بيمار می دانس��تی، آيا كسی كه 
رفتارش نا درس��ت است، روانش 
بيمار نيس��ت ؟ بيم��اری فکری و 
روان، نامش "غفلت" است. بايد به 
جای دلخوری و رنجش نس��بت به 
كسی كه بدی می كند و غافل است 

دل سوزاند و كمک كرد.
پس از دست هيچکس دلخور مشو 
و كينه به دل مگي��ر. بدان كه هر 
وقت كس��ی بدی می كند در آن 

لحظه بيمار است.

حکايتی از سقراط حکيم


