نگاه

جوان آشفته حال
نماز صبح را رسول اكرم در مس���جد با مردم خواند .هوا ديگر روشن شده بود و افراد كام ً
ال
شدند .در اين بين چشم رسول اكرم به جواني افتاد كه حالش غيرعادي به نظر
تميز داده مي
ايستاد و دائما به اين طرف و آن طرف حركت ميكرد.
رسيد .سرش آزاد روي تنش نمي
مي
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 هّالل!
دهد ،عالمت و اثر يقين تو
 هر يقين��ي آثاري دارد كه حقيقت آن را نش��ان ميچيست؟
 يقين من همان اس���ت كه مرا قرين درد قرار داده ،در ش���بها خواب را از چشم منگرفته است و روزها را من با تشنگي به پايان ميرسانم .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 ميبينم .مثل اين است كه
كنم .مثل اين است
بهشتيان را در نعيم و دوزخيان را در عذاب اليم مشاهده مي
كه صداي لهيب آتش جهنم همين اآلن در گوشم طنين انداخته است.
رس���ول اكرم رو به مردم كرد و فرمود":اين بندهاي 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
خود نگه دار " .جوان عرض كرد" :يا رسول هّ
الل! دعا
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
رفت ،ضمنا باري نيز همراه داش���ت .شخصي
مي
پرسيد:
"يا علي! چه چيز همراه داري؟ "
علي" :درخت خرما ،ان شاء هّ
الل" .
 درخت خرما؟!تعجب آن شخص وقتي زايل شد كه بعد از مدتي او و ديگران
هاي خرمايي كه آن روز علي همراه ميبرد كه
ديدند تمام هس���ته
كشت كند و آرزو داش���ت در آينده هر يك درخت خرماي تناوري شود ،به
صورت يك نخلستان درآمد و تمام آن هستهها 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
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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 گرفتهايم 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.
كني؟ "
سليمان جعفري جلو آمد و عرض كرد" :چرا خودت را ناراحت مي
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
توانيد چيزي عالوه به او بدهيد .البته او هم كه
و اج���رت كار را معين كنيد ،آخر كار هم ،مي
شود و
اي كه معين شده به او ميدهيد ،از شما ممنون و متشكر مي
ببيند شما بيش از اندازه
شما را دوست ميدارد و عالقه ي بين شما و او محكمتر ميشود .اگر هم فقط به همان اندازه
ايد اكتفا كنيد ،شخص از شما ناراضي نخواهد بود .ولي اگر تعيين مزد نكنيد
كه قرار گذاشته
برد كه شما به او
و كس���ي را به كار بگماريد ،آخر كار هراندازه كه به او بدهيد باز گمان نمي
محبت كرده ايد ،بلكه ميپندارد 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:
گذاري؟ "
"قربانت گردم ،چرا اين كار را به عهده ديگران نمي
كرده اند.
 چرا به عهده ي ديگران بگذارم؟ افرا ِد از من بهتر همواره از اين كارها مي مثال چه كساني؟. رسول خدا و اميرالمؤمنين و همه ي پدران و اجدادم .اساسا كار و فعاليت در زمين از سننپيغمبران و اوصياي پيغمبران و بندگان شايسته خداوند است.
دوستيي كه بريده شد
ش���ايد كسي گمان نميبرد 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
شناختند .معموالً وقتي كه
نام اصلي خودش بشناس���ند به نام دوس���ت و رفيقش مي
گفتند" :رفيق." ...
ميخواستند از او ياد كنند ،توجه به نام اصلي اش نداشتند و مي
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 ميكرد
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
كرد .در وسط بازار ناگهان به پشت سر
سرش حركت مي
نگاه كرد ،غ�ل�ام 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
فرمود" :سبحان هّ
دهي؟!
الل! به مادرش دشنام مي
دهي؟! من خيال
به مادرش نس���بت كار ناروا مي
كردم تو م���ردي باتقوا و پرهيزگاري .معلومم
مي
شد در تو ورع و تقوايي وجود ندارد" .
 يابن رسول هّالل! اين غالم اصال سندي است و مادرش هم
از اهل س���ند است .خودت ميداني 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
شوند.
زنازاده محسوب نمي
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.

