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ھای سستی ایمان نشانھ -3- ھای مسئولیت: مسائل ایمانی  پایھ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

ھای سستی  نشانھ -3-ھای مسئولیت: مسائل ایمانی  ) پایھ36- 36درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیده 
  ایمان

ی امانت دار. خداوندا ما را از  سپاس خداوند جھانیان را و درود بر سیدنا محمد راستین وعده

بھ نور معرفت و دانش بیرون ببر و از لجنزار شھوات بھ سمت بھشت ھای نادانی و توھم  تاریکی

  قرب الھی خارج نما.

  گردد: عقب ماندگی مسلمانان بھ سستی ایمانشان باز می

  برادران گرامی با درس سی و ششم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم.

 

ی امور منفی  برادران، گاھی انسان درباره

ن نیفتد. حذیفھ رضی هللا عنھ پرسد تا در آ می

  گوید: می

 ُ ِ َصلَّى �َّ (( َكاَن النَّاُس یَْسأَلُوَن َرُسوَل �َّ

َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن اْلَخْیِر، َوُكْنُت أَْسأَلُھُ َعْن الشَِّرّ 

  َمَخافَةَ أَْن أقع فیھ ))

(( مردم از رسول خدا صلی هللا علیھ وسلم 

یدند و من از او پرس ی امور خیر می درباره

  ترسیدم در آن بیفتم)) پرسیدم، چرا کھ می ی امور شر می درباره

  [ متفق علیھ ]

جا پرسشی  ھای ایمان است. عقیده و ایمان با ھم در ارتباط اند. این برادران، این درس یکی از شاخھ

اوراند کھ کنند؟ برخی بر این ب مطرح است کھ چرا مسلمانان در وضعیتی نارضایت بخش زندگی می

سبب این عقب ماندگی سستی ایمان آنان است. اگر ایمانشان قوی بود آنان نیز قدرتمند بودند، متحد، 

ھای بیماری متعدد است اما  ھماھنگ و یاری گر ھمدیگر و برتر بودند. من بر این باورم کھ نشانھ

گردد.  تی ایمان بر میھای مسلمانان بھ سس بیماری یکی و آن ھم سستی ایمان است. بیشترین شکایت

گردد. شجاعت، بھ ایمان قوی و ترس و خستگی،  ھای اصحاب بھ قوت ایمان آنان بر می تمام فضیلت

  گردد. بھ سستی ایمان باز می
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  ھای سستی ایمان مسلمانان: نشانھ

بھ ھر حال می خواھم در این درس پدیده ھای سستی ایمان را برایتان توضیح دھم حال آن کھ حقیقت 

  ھمیشھ ھزار بار از توھم آرام بخش بھتر است. تلخ

  ـ تنبلی در ادای عبادات با کیفیت مطلوب: 1

 

گویند نوعی  اگر از عبادات آغاز کنیم می

تنبلی در ادای عبادات با کیفیت الزم وجود 

کنند. نمازگزار  دارد. در نماز جمعھ تاخیر می

افکار بسیار دور و متفاوت از نماز را در سر 

خواند، رکوع،  ایستد، می د. یعنی میگذران می

دھد اما  رود و سالم می سجود، قعده می

خودش ھم باور دارد کھ این نمازی نیست کھ 

خدا را خشنود سازد. گاھی برای نماز فجر 

ی سستی ایمان این است کھ گناه وی  ی ایمان، نشانھ شود و این برایش طبیعی است. نشانھ بیدار نمی

  گوید اتفاقی نیفتاده است. سستی ایمان این است کھ این گناه ناچیز است و می ی کبیره است و نشانھ

(( من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة هللا حتى یمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة 

  هللا حتى یصبح ))

ماعت (( کسی کھ نماز صبح را با جماعت بخواند تا شب در پناه خدا است و کسی کھ عشاء را با ج

  بخواند تا صبح در پناه خداست))

  [احمد]

  گوید: گذارم چنان کھ حذیفھ رضی هللا عنھ می ھای سستی ایمان می من دست بر نشانھ

  (( َُكْنُت أَْسأَلُھُ َعْن الشَِّرّ َمَخافَةَ أَْن أقع فیھ ))

  پرسیدم بھ خاطر ترسی کھ از افتادن در آن داشتم)) ھا می ((از بدی

  حذیفھ ] [ متفق علیھ از
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  ھای دنیوی خالی نماید: عاقل کسی است کھ در ھنگام نماز خودش را از مشغلھ

یعنی نماز برقرای ارتباط است، تالش کن 

ھای دنیوی در  خودت را از مسائل و مشغلھ

آن باز داری. در نماز جمعھ ھنگامی کھ 

رود فرشتگان  خطیب بھ روی منبر می

ا دھند و ی نماز گوش فر نشینند تا بھ خطبھ می

شود. کسی  دفترھای حضور و غیاب بستھ می

کھ در اول وقت آمده باشد گویی شتری 

قربانی کرده است، کسی کھ اندکی دیرتر 

حاضر شده باشد گویی گاوی قربانی داشتھ، کسی کھ دیرتر از آن ساعت آمده باشد گویی گوسفندی 

را قربان نموده و ھرکس دیرتر از این قربان نموده و کسی کھ اندکی دیرتر از آن آمده، گویی مرغی 

آمده باشد گویی تخم مرغی را بھ عنوان قربانی پیش فرستاده است و ھنگامی کھ خطیب بر منبر باال 

  نشینند. ھا بستھ شده و فرشتگان برای شنیدن خطبھ می رود پرونده می

تنھا رکعت دوم  شود تمام خطبھ را درک نکرده است و کسی کھ در رکعت دوم نماز جمعھ حاضر می

ھای  کند کھ نماز را بھ جا آورده است و این یکی از نشانھ نماز جمعھ را رسیده است و گمان می

  گوید: سستی ایمان است. بھ ھمین مناسبت علماء بر این اتفاق نظر دارند کھ هللا ھنگامی کھ می

  الُُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر ِهللا ﴾ ﴿ یَا أَیَُّھا الَّذین آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّالَِة ِمْن یَْومِ 

  اید چون براى نماز جمعھ ندا درداده شد بھ سوى ذكر خدا بشتابید﴾  ﴿ ای كسانى كھ ایمان آورده

  )9(سوره جمعھ: 

یاد خداوند در خطبھ یک عباد تعلیمی بسیار 

بزرگ است. ذکر خدا ھمان خطبھ است. 

ھای معمول را  گاھی یک سست ایمان سنت

گوید فرایض در اولویت  کند و می ترک می

شود و ھر  اند، گاھی قرآن کریم مھجور می

شود و درحالی کھ خواندن  روز خوانده نمی

قرآن عبادت است حتی اگر پنج صفحھ 

بخوانید و حتی اگر یک ربع جزء و یا یک 

  کند. نیز ترک میسوره خوانده شود. گاھی ذکرھا و دعاھا را 
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ھا زبانشان با یاد خدا تر و تازه است و  شود. برخی از انسان برادران، زبان با یاد خدا صیقل داده می

دھد و نصف  خواند و احساسی بھ او دست نمی دھند. یکی قرآن می با یاد او زبانشان را صیقل می

ی  شود. پدیده ن جلوگیر او میبندد و یک مانع و یک سستی در ایما خواند و قرآن را می صفحھ می

نگرد، اگر عذاب و مجازاتی  ی پاداش و مجازاتش می خطرناک وجود دارد، بھ ھر چیزی بھ اندازه

گزیند. اگر در شبھھ افتد در حرام  خواھد. حداقل را بر می نبود دیگر مشکلی نیست. کمترین حد را می

د، استغفار، دعا، تالوت قرآن، اجرای افتد. این در مورد عبادات است. ذکری وجود ندار نیز می

ھا است، پس از انتھای خطبھ بھ نماز جمعھ  ھا وجود ندارد، انجام فرایضی ھمراه با وسوسھ سنت

خوانیم. وقتی عبادات را بر خالف روش و سنت  خوانیم یا نمی روم. نماز صبح را یا در وقتش می می

   ھای سستی ایمان است. یکی از نشانھ دھیم این رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم انجام می

  ـ تقوای اندک: 2

  شود: این از عبادات، در رفتار نیز پرھیز و پارسایی اندک است و دقتی نمی

  (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ))

  ((دو ركعت نماز انسان با تقوا، بھتر از ھزار ركعت نماز الابالی است.))

  [ جامع الصغیر از أنس ]

  تقوای کم.

  ـ عدم حقیقت طلبی در حالل و حرام در گفتارھا و معامالت: 3

شود و گاھی غیبت، سخن چینی،  در جستجوی حالل و حرام در گفتارھا و معامالت کوتاھی می

  گیرد. بھتان، مسخرگی و ... صورت می

  ـ عدم کار درستی: 4

  

از جملھ اسباب سستی ایمان عدم کاردرستی 

عھد و وعده. وعده است. عدم وفای بھ 

دھد و با فردا پس فردا کردن کار خود را  می

  کند. خراب می

گردد. رفتھ رفتھ  اثر دین در دل کم رنگ می

با کوتاھی در انجام اصول بھ کاھش 

گراید. اصولی کھ برایش مقدس بود اکنون  می

کند. وقتی حریم هللا  در انجامش کاھلی می

دھد. ھر کس  کند و راحتی را ترجیح می ر بھ معروف نمیشود. ام شود خشمگین نمی ھتک حرمت می
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گیرد با  دھد. امر بھ معروف و نھی از منکر را بر عھده نمی دین دارد خدا خودش او را یاری می

  باشد: وجود اینکھ امر بھ معروف و نھی از منکر علت برتری این امت می

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمرُ  ِ. ﴾﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ   وَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

دھید و از كار   اید بھ كار پسندیده فرمان مى  ﴿ شما بھترین امتى ھستید كھ براى مردم پدیدار شده

  ناپسند بازمى دارید و بھ خدا ایمان دارید ﴾

   )110(سوره آل عمران: 

  انسان نسبت بھ این دین:ـ عدم احساس مسئولیت  5

  

نسبت بھ این دین ھیچ احساس مسئولیتی 

کند. گاھی برخی از کاریکاتورھا در  نمی

توھین بھ رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم 

شود اما بھ او ھیچ ربطی ندارد.  ترسیم می

گاھی قرآن در کشوری مورد بی حرمتی 

گیرد اما بھ او ھیچ ربطی ندارد.  قرار می

گوید ھجومی  دم نیست. میخیری در مر

وحشیانھ صورت گرفتھ، یعنی نھ تکان 

کشد و نھ بھ یاری فرا  تواند از خود دفاع کند، نھ درد می زند، نھ می خورد، نھ یک کلمھ حرف می می

میرند.  ی در کشورھایی جاریست. مردم از گرسنگی و فقط گرسنگی می خواند. اکنون پدیده می

ت، آب، برق، نفت، ولی او راحت نشستھ و در جشن و سرور و شب شوند، دارویی نیس محاصره می

کند درحالی کھ او یکی از مسلمانان محسوب می شود. بھ فکرش ھم خطور  ھا شرکت می نشینی

کند کھ کسی را بھ این دین فراخواند و یا او را بھ مسجد بیاورد و یا یک فایل صوتی بھ او دھد.  نمی

نیک دست برداشتھ اند. در جلوی تلویزیون تاب مقاومت ندارد، سست  مردم بی خیر شده اند. از عمل

ھای  ھا ھمھ از نشانھ گیرد. این دھد کھ خداوند از آن خشم می ی دیدن چیزھایی می شده بھ خود اجازه

     سستی ایمان است و سستی ایمان خطرناک است.

  ھای سستی ایمان است: ھھای عقب ماندگی، فروپاشی و سقوط در آخرالزمان ھمان نشان نشانھ

  ھا ایمان قوی بوده است: ھای سھ گانھ دلیل ھمھ آن ھای پیشین و درخشش دوران تمامی برتری
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ٍة ﴾   ﴿ یَا یَْحیَى ُخْذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

  ﴿ اى یحیى كتاب [خدا] را بھ جد و جھد بگیر ﴾

  (سوره مریم)

ھای عقب ماندگی، فروپاشی و سقوط در آخرالزمان ھمان نشانھ ھای سستی ایمان است  تمامی نشانھ

یعنی چشم فروھشتنش ضعیف شده است. کاری نکردیم، چشمانم را بھ کجا ببرم؟ چشم پوشی اش 

  ضعیف شده است، با این کھ خدای تعالی می فرماید:

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعَ    َھا﴾﴿ َال یَُكِلُّف �َّ

  سازد ﴾ ی توانش مکلف می ﴿ خداوند ھر کس را بھ اندازه

  ( سوره بقره )

کند. بسیار نرم و  سخنانش با زنان بیش از حد نرم و لطیف است. برای خنداندن آنان لطیفھ تعریف می

ھای مؤمنان این است کھ با  شود. ویژگی لطیف است. اما در خانھ از او خشن تر وسنگدل تر پیدا نمی

ش بسیار نرم خو و با زنان بیگانھ و نامحرم حتی یک کلمھ ی اشتباه یا سخن لطیف نمی گوید، ھمسر

شود کھ نشان از  کند. در سخنانش یک کلمھ ھم یافت نمی گوید. ھیچ شوخی نمی سخن خنده دار نمی

  محبت بھ زنی نامحرم باشد:

  ﴿ َما َخْطبُكَُما﴾

  ﴿ منظورتان [از این كار] چیست ﴾

  ( سوره قصص)

  گوید: سیدنا موسی بھ جای اینکھ بھ دختران بگوید خیر است چرا در اینجا ایستاده اید؟ می

  ﴿ َما َخْطبُكَُما﴾

  ﴿ منظورتان [از این كار] چیست ﴾

  ( سوره قصص)

  گوید: دختر ھم تنھا یک کلمھ بھ او می

  ﴿ قَالَْت إِنَّ أَبِي یَْدُعوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا﴾

  دادن [گوسفندان] براى ما مزد دھد﴾ طلبد تا تو را بھ پاداش آب گفت پدرم تو را مى﴿ 

  ( سوره قصص)

کند، خیر است ان شاء هللا بھ چھ خاطر مرا خوانده است.  گفت پدرم امروز تو را دعوت می اگر می

  شد اما: ی کامل می یک مکالمھ
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  َما َسقَْیَت لَنَا﴾ ﴿ قَالَْت إِنَّ أَبِي یَْدُعوَك ِلیَْجِزیََك أَْجرَ 

  دادن [گوسفندان] براى ما مزد دھد﴾ طلبد تا تو را بھ پاداش آب ﴿ گفت پدرم تو را مى

  ( سوره قصص)

  ﴿ َما َخْطبُكَُما﴾

  ﴿ منظورتان [از این كار] چیست ﴾

  ( سوره قصص)

  ھا: ـ زیاده روی در دیدارھا و شب نشینی 6

  

توانی با او  این زن با تو نامحرم است. می

خن بگویی اما بسیار محتاط و براساس س

ھا و دیدارھا و شب  قوانین. این نشست

  ھای سستی ایمان است: ھا از نشانھ نشینی

  ﴿ َوالَِّذیَن ھُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾

  ﴿ و آنان كھ از بیھوده رویگردانند ﴾

  ( سوره مؤمنون )

  

وگوی شبانھ،  بی فایده. و شب نشینی و گفتسخنان بیھوده و بی پایان. موضوعات بی ربط بھ انسان و 

گاھی ھمراه با غیبت، سخن چینی، پارتی شبانھ و نزدیک شدن بیش از حد. موضوع تبدیل بھ 

ی معنوی نیست. قیمت خانھ، کاالھا. مسلمانان از  شود و بھ ھیچ وجھ مسالھ موضوع مادی می

ھای مردم مطرح  وعاتی در نشستھا چھ انتظار دارند. بھ خدا سوگند برادران گاھی موض گرانی

گویند  گویند. نمی گویند از وجود هللا سخن نمی ی تیره و تار سخن می ای کھ از آینده شود کھ بھ اندازه می

ھمھ چیز در اختیار هللا است و اگر تمام مردم از او روی برگردانند تو تنھا بھ او روی آوری او با تو 

  ست:ای خواھد داشت. خداوند ھ رفتار ویژه

  ﴿ َوَكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمنِیَن ﴾

  دھیم ﴾ ﴿ و این گونھ مؤمنان را نجات می

  ( سوره انبیاء)
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  چیند: ھای تازه اش می اسالم دینی فردی و اجتماعی است کسی کھ آن را تطبیق دھد، از میوه

امت آن را اجرا کنند برادران گرامی، بزرگترین ویژگی دین ما فردی و گروھی بودن آن است. اگر 

ای بھ این  آورد و اگر کسی آن را تطبیق نداد، بھ تنھایی آن را اجرا کن. آیھ ھای تازه بھ بار می میوه

  برداشت اشاره دارد:

كُْم َمْن َضلَّ إَِذا اْھتََدْیتُْم ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َعلَْیكُْم أَْنفَُسكُْم َال یَُضرُّ

یافتید آن كس كھ گمراه شده   اید بھ خودتان بپردازید ھر گاه شما ھدایت  ایمان آورده﴿ اى كسانى كھ 

  رساند ﴾ است بھ شما زیانى نمى 

  ( سوره مائده )

چون کھ مردم آواره شدند، در گناه غرق 

شدند، فرمانبرداری ننمودند و بھ عنوان مثال 

بھ دنبال سریالی افتادند و این دین و روش 

  ا خود را نجات دھید:آنان شده، شم

  

  

  

  

ن َضلَّ إَِذا اْھتََدْیتُْم ﴾ كُم مَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ َعلَْیكُْم أَنفَُسكُْم الَ یَُضرُّ

یافتید آن كس كھ گمراه شده   اید بھ خودتان بپردازید ھر گاه شما ھدایت  ﴿ اى كسانى كھ ایمان آورده

  رساند ﴾ است بھ شما زیانى نمى 

  مائده )( سوره 

ای وجود دارد کھ در ھفتھ یک  رنگ و بویی عقلی، مادی، منفعتی و رقابتی. در این مجالس آیا خانھ

شب نشینی نداشتھ باشد؟ دیدار؟ جلسھ؟ گردش؟ این پرسش دشوار را از خود بپرسید کھ چھ 

موضوعاتی مطرح می شود؟ فقط موضوعات دنیوی، فقط موضوعات دردناک و یا موضوعاتی کھ 

  بینی: دی در آن نیست. میامی
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َ فِیِھ إِالَّ قَاُموا َعْن ِمثِْل ِجیفَِة ِحَماٍر َوَكاَن    لَُھْم َحْسَرةً ))(( َما ِمْن قَْوٍم یَقُوُموَن ِمْن َمْجِلٍس َال یَْذُكُروَن �َّ

ی کنند، جز مانند آنکھ گوئ خیزند کھ در آن خدا را یاد نمی ((ھیچ گروھی نیست کھ از مجلسی بر می

  ماند.)) از روی نعش االغی برخاستھ اند و برای شان حسرت و افسوس می

  [ ابو داود از ابوھریره ]

  سازد: کسی کھ خود را بر دیگران ترجیح دھد، اخالق و روشش فضای مجلس را تیره و تار می

موضعگیری ھای فرومایگی، مجلس را مکدر 

سازد ھم چنین داستان انسان بدذات، اخالق  می

ستمگر، انسانی کھ خود را بر دیگران  انسان

دھد. اما با یاد نیکان است کھ  ترجیح می

  شود. مجالس معطر می

دھم کھ فقط بھ دنبال رسوا  من شما را پند می

کردن عیب و نقص ھا نباشید. انسانی کھ در 

بیند؟ غذای  ای ایستاده در آن چھ می ی چالھ لبھ

یابد.  اگر شخصی تالش کند کھ آن را بشکافد چیزی در آن نمیھای خانھ؟  ی غذا، زبالھ فاسد، پس مانده

کنید کھ واقعیت دردناک کنونی مسلمانان  ھر چیزی در آن از دیگری بدتر است. حدیث را مشاھده می

سازد. واقعیتی دردناک، ثروتمند، ثروتمند و فقیر، فقیر است. ثروتمند  را در عقب ماندگی نمایان می

  می کند درحالی کھ فقیر از ھمھ چیز محروم است، در نھایت بی رحمی. در خرج کردن ثروت تفنن

(( إذا كان أمراؤكم خیاركم، وأغنیاؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بینكم، فظھر األرض خیر لكم من 

بطنھا، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخالءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن األرض خیر لكم من 

  ظھرھا ))

اه زمامداران شما نیکان و توانگران شما سخاوتمندانتان باشد و کارھایتان بھ مشورت انجام ((ھرگ

شود، در این موقع روی زمین از زیر زمین برای شما بھتر است (و شایستھ حیات و بقا ھستید)؛ 

ین ولی اگر زمامدارانتان بدان و توانگرانتان بخیالن باشند و کارھا با مشورت برگزار نشود، در ا

  صورت زیر زمین از روی آن برای شما بھتر است.))

  [ ترمذی از ابوھریره ]

بندد.  ی مردان رخت می شود و جوانمردی از اندیشھ در آخر الزمان رحم از دل زمامداران گرفتھ می

ھای  دھد، اگر ھمسرش با بھترین آرایش با وی در خیابان راه برود، بھ لباس غیرتی از خود نشان نمی
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فروشد، با لباس ھای شرم آور. اگر ھمسرش در بالکن با لباسی نازک و لباس  ب او فخر میبی حجا

  ی افتخارش است. ای دارد کھ مایھ راحتی بیاید، گویی در کنار خود وسیلھ

ھای زندگی و فراموش کردن مرگ بھ عنوان پایان ھر زنده  حرص شدید مسلمانان بر لذت از خوشی

  جان:

قصر ندانید. حال و روز مسلمانان بسیار بد است. منظور خداوند اولین کلمھ از برادران، خداوند را م

  اولین آیھ از اولین سوره اقرأ [بخوان] است.

اکنون برقص. ھشتاد و شش میلیون تماس بھ 

سوپر استار برای انتخاب یکی از خوانندگان، 

این چھ امتی است؟ سرزمین ھایش اشغال 

دولت شده، دشمنش متجاوز است، پنج 

اسالمی اشغال شده است. مردم در مال 

  گیرند: اندوزی از یکدیگر سبقت می

  

  

ا یَْجَمعُوَن(   )﴾32﴿ َوَرْحَمةُ َربَِّك َخْیٌر ِممَّ

  اندوزند بھتر است ﴾  ﴿ و رحمت پروردگار تو از آنچھ آنان مى

  ( سوره زخرف )

راک، پوشاک، ھای زندگی، در خو موضوع مال اندوزی است. حرص شدید در لذت از خوشی

  نوشیدنی، خانھ و وسایل.

  (( یُوِشُك اْألَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْیكُْم))

  ھا بر شما حملھ کنند)) ((زود است کھ امت

  [ أبو داود از ثوبان ]

در ھر کشوری سی ھم پیمان وجود دارد، سی ھم پیمان در عراق، سی ھم پیمان در افغانستان، سی 

  ھم پیمان در لبنان، متحدانی وجود دارد:

نَْحُن یَْوَمئٍِذ ؟ قَاَل: (( یُوِشُك اْألَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْیكُْم َكَما تََداَعى اْألََكلَةُ إِلَى قَْصعَتَِھا، فَقَاَل قَائٌِل: َوِمْن قِلٍَّة 

بَْل أَْنتُْم یَْوَمئٍِذ َكثِیٌر، َولَِكنَّكُْم ُغثَاٌء َكغُثَاِء السَّْیِل _ قش على صفحة السیل، ھذا القش ال یقدم وال یؤخر 

كُْم اْلَمَھابَةَ ِمْنكُْم، َولَیَْقِذفَ  ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدِوّ ُ فِي قُلُوبِكُْم اْلَوْھَن، وال یغیر مجرى السیل _ َولَیَْنَزَعنَّ �َّ نَّ �َّ
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ْنیَا، َوَكَراِھیَةُ اْلَمْوِت )) ِ، َوَما اْلَوْھُن ؟ قَاَل: ُحبُّ الدُّ   فَقَاَل قَائٌِل: یَا َرُسوَل �َّ

ھا بر کاسھ، کسی گفت: آیا بھ علت  ھا بر شما حملھ کنند مانند حملھ خورنده ((نزدیک است کھ امت

باشید _ خاشاکی بر  فرمودند: نھ بلکھ شما زیاد ھستید؛ اما مانند کف دریا میکم بودن تعداد ماست؟ 

کف سیل، از دست این خاشاک ھیچ کاری برنمی آید و نمی تواند مسیر سیل را تغییر دھد _ خداوند 

دھد. کسی  ھای شما سستی را جا می کشد و در قلب متعال ھیبت شما را از قلب دشمان شما بیرون می

  سول هللا سستی ما در چیست؟ فرمودند: دوستی دنیا و کراھیت از مرگ.))گفت: یا ر

  [ أبو داود از ثوبان]

نگرد. کارمند بھ کارمند قوی تر نگاه  فقیر در رؤیای ثروت است. ثروتمند بھ ثروتمندتر از خود می

رگ می کند کھ چھ وقت جای او را بگیرم؟ دنیای بیشتر و بیشتری بھ ھمراه دارد درحالی کھ م

  ای است. سرانجام ھر زنده

  ـ بی اھمیتی بھ دین فرزندان: 7

  

با سستی ایمان، پدر دیگر بھ دین فرزندان و 

دھد. زبان انگلیسی  عبادات آنان اھمیتی نمی

آموزند و طبعا این اشتباه نیست و  را می

ممکن است کھ تنھا دغدغھ باشد. دین وی دین 

ن و گاه بھ گاه است. گاھی اختالفاتی میان ز

افتد. شوھر طرفدار تیم اھلی و  شوھر می

ھمسر طرفدار تیم زمالک است، با ھم درگیر 

اند. اکنون ورزش یک دین است. باری در 

عمره بودم و با یک راننده از مکھ تا جده سوار شدم و بھ خدا سوگند او کھ در اصل بادیھ نشین بود 

؛ اکنون از کوره در می رود، چون آنان گل بھ خاطر گلی کھ تیم مقابل وارد تیم محبوبش کرده بود

زده اند او تصادف خواھد کرد. دین دوم. ورزش یک دین است. ورزش بسیار مفید است اما اکنون 

یک دین شده است. یعنی باری در یکی از کشورھای اسالمی مجلس نمایندگان برای استیضاح وزیر 

ریـال را بھ بعد از تراویح موکول نماید. مردم خواستند کھ س صدا و سیما گرد آمده بودند و از او می

ای برای درخواست از وزیر صدا و سیما گرفتھ  تراویح را بھ خاطر سریـال ترک کرده بودند. جلسھ

شد تا این سریـال با تاخیر پخش شود تا مسلمانان بتوانند در رمضان نماز تراویح بخوانند و این نشانھ 

     ی سست ایمانی است.
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  پروری:ـ خود  8

  

آید، فرزندان شام خورده  پدر شب بھ خانھ می

اند؟ شام خورده اند، آیا تمارین خود را نوشتھ 

اند؟ نوشتند، سالم اند؟ خوب است. خدا را 

رسد کھ آیا  سپاس. حتی بھ فکر پدر ھم نمی

نماز عشاء را خوانده اند؟ نماز خوانده، قرآن 

خوانده. سالم است، درس خوانده، نمراتش 

است، تنھا بھ برتری در این زمینھ ھا  چگونھ

اھمیت داده می شود. اما بزرگداشت شعائر 

الھی کم رنگ گشتھ است. عفو و گذشت از میان مردم رخت بستھ است. ارتباطات میان دوستان تیره 

  ھا فراوان گشتھ، اشتباھات رو بھ افزایش است. شده، دشمنی

ھ شرک و بھ خروج از دین. خود بینی و خود پروری کنند، گاھی ب گاھی ھمدیگر را بھ کفر متھم می

  بزرگ و بزرگتر می شود.

ا ُمَطاًعا (المادیة المقیتة)، َوَھًوى ُمتَّبَعًا (الجنس)، َوُدْنیَا ُمْؤثََرةً، َوإِْعَجاَب كُِلّ ِذي  َرأْيٍ (( إَِذا َرأَْیَت شُح�

  بَِرأْیِِھ ))

گرایی منفور) از ھوا و  کند (مادی حکومت مى ((ھنگامى کھ مشاھده کردید، بخل و ھوا بر مردم

شود و ھر کس بھ دیدگاه خویش اھمیت  شود (جنس) و دنیا ترجیح داده می ھوس اطاعت می

  دھد.)) می

  [ ابوداود از ابو امیھ شعبانی ]

گویند: محور جھان از نظر من پذیرفتھ نیست، تو کھ ھستی؟ کھ ھستی تو؟ از نظر من  ھمھ می

ھای سستی  کند. این از نشانھ و قانونگذاری؟ با اساس نظر خودش حالل و حرام میارزشی ندارد. ت

  ایمان است.

عشق بھ مطرح شدن، ایستادن در برابر دیگران، تالش برای حکومت، بخشش، سخاوت و انفاق در 

کاھد و ترس از  دھد، عشق بھ جھاد را می دھد و حرص و بخل را افزایش می راه خدا را کاھش می

  افزاید. ھا و مشکالت دامنگیر مسلمانان را می ھا و سختی یبیمار
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  اولین گام برای حل مشکل سست ایمانی، شناخت کامل آن است:

برادران، بھ خدا سوگند دردناک است اما این 

یک واقعیت است کھ اولین گام برای حل این 

مشکل شناخت کامل آن است. اولین راه حل 

  ست.برای ھر مشکلی شناخت کامل آن ا

اولین گام برای حل مشکل این است کھ بدانی 

مشکلی وجود دارد. اولین گام برای درمان 

فشار خودن باال این است کھ فشار خود را 

اندازه بگیری و بدانی کھ باالست. این روش 

صحیح است. اکنون بھ ستایش شاد نشوید. ستودن راحت است. ما امت اسالم ھستیم ما شاء هللا. ما 

پیامبریم، ما امت وحی، امت کتاب و سنت، امت سرور پیامبران ھستیم. خیر است ان  امت آخرین

  شاء هللا:

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم یُعَِذّبُكُْم بِذُنُوبِكُْم بَْل أَنْ  ْن َخلََق﴾﴿ َوقَالَِت اْلیَُھوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء �َّ   تُْم بََشٌر ِممَّ

یان گفتند ما پسران خدا و دوستان او ھستیم بگو پس چرا شما را بھ [كیفر] ﴿ و یھودان و ترسا

  كند [نھ] بلكھ شما [ھم] بشرید از جملھ كسانى كھ آفریده است ﴾ گناھانتان عذاب مى 

  ) 18( سوره مائده: 

وند ھایی ھستیم کھ خدا داریم ما نیز مانند سایر امت کنیم و از منکر باز نمی وقتی امر بھ معروف نمی

  آفریده است و بطور کلی ھیچ امتیاز و برتری نداریم.

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف، ولم تنھوا عن المنكر ؟ قالوا: أَو كائن ذلك یا رسول هللا ؟ قال: 

وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ ؟ قال كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف ؟ قالوا: 

  یا رسول هللا ؟ قال: وأشد منھ سیكون ))أو كائن ذلك 

((حال شما چگونھ خواھد بود زمانی کھ امر بھ معروف و نھی از منکر ننمودید؟ پرسیدند: آیا چنین 

تر  افتد، پرسیدند: بد تر از این ھم اتفاق می چیزی امکان دارد؟ پیامبر َصلَّی هللاُ َعلَیِھ َوَسلَّم فرمود: بد

ای  یاران پرسیدند:» مانی کھ امر بھ منکر و نھی از معروف بنماییدز«از این چیست؟ فرمود: 

تر  آری! و بد«رسول خدا! آیا چنین چیزی امکان خواھد داشت؟ پیامبرَصلَّی هللاُ َعلَیِھ َوَسلَّم فرمود: 

  از این ھم اتفاق خواھد افتاد.))

  ضعیف ] [ ابن ابی الدنیا و ابو یعلى موصلی در مسند خود از ابوامامھ با سند
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حال شما چطور است وقتی خوب زشت و زشت خوب باشد؟ بھ خدا سوگند ای برادران، گاھی مؤمن 

  راستین غریب است.

  (( إن اإلسالم بدأ غریباً وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباء ))

  ((اسالم غریب آغاز شد و باز غریب خواھد شد، پس خوشا بھ حال غریبان ))

  ز ابوھریره رضی هللا عنھ ][مسلم در صحیح خود ا

  مردمانی نیک کردار در میان انبوه اقوامی بدکاره.

  ـ کاھش گذشت مردم: 9

ھای سستی ایمان کاھش بردباری و عفو است. گذشت میان مردم کم رنگ شده و  از جملھ نشانھ

در ادای حقوقی مانند نیکی بھ بدخلقی و خشونت افزایش یافتھ است. گذشت و رحم کم شده و کوتاھی 

گوید برادرم از دو سال  ی رحم، نیکی بھ ھمسایھ افزایش یافتھ است. خواھری می پدر ومادر، صلھ

پیش بھ خانھ ام نیامده است. شوھر خواھرش فقیر بوده است و در آن سوی شھر ساکن است. وی 

رتمندان از کارھای دنیایی و کند. پاسخ بھ دعوت ثروتمندان و قد دعوت ثروتمندان را اجابت می

  اجابت دعوت فقرا از کارھای اخروی است.

  اعتمادی بھ درگاه خداوند: ـ بی 10

  

کم اعتمادی بھ آنچھ نزد خداوند است. وقتی 

ھای قدرتمند  تسھیالتی از یکی از دستگاه

شود. وقتی در سالمتی با  گیرد راحت می می

رود آرامش ندارد. اما وقتی یکی  خدا راه می

دھد  ھای قدرتمند تسھیالتی بھ او می از دستگاه

یابد. زیرا او در شرک زندگی  آرامش می

بیند کھ خداوند ثروتمند واقعی  کند. نمی می

است. او قدرتمند، او بخشنده، او گیرنده و 

شود و بھ لرزه  بندد. در برابرشان خم و راست می خوار کننده است. بھ افراد و قدرتمندان دل می

ھای  خواھد کھ با سجده بھ درگاه پروردگارش کرنش کند. حرص وطمع او بھ داشتھ اما نمی افتد می

  شود. مردم زیادتر می

با بی نیازی از دنیای مردم و نیاز آنان بھ «بھ حسن بصری گفتند: چگونھ بھ این مقام رسیدی؟ گفت: 

   ».علم من
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  ھای مومن: پاکدامنی و شرف از جملھ ویژگی

ھای مؤمن است. نیازھا را با عزت نفس برآورید. ھر چیز بھ اندازه در  ویژگی پاکدامنی یکی از

  جریان است. مؤمن نباید خود را خوار سازد. مؤمن باعزت است. بھ این کالم دقت فرمایید:

گردی، از کسی بی نیاز باشی ھمسان او خواھی بود، بھ کسی نیکی  بھ کسی نیازمند باشی اسیر او می

ای و اگر از کسی بی نیاز باشی ھمسان او  شوی و چون نیکی کردی امیر او گشتھکنی امیر او می 

ی مسلمانان در بیت هللا الحرام بود، یک  شوی. خلیفھ گردی و اگر بھ او نیازمند باشی اسیر او می می

ی خدا از کسی غیر  گوید: بھ خدا شرم دارم در خانھ خلیفھ. تمام دنیا در دستان اوست. کسی بھ او می

از او بخواھم. او را در خارج از خانھ مالقات کرد و گفت: حال نیازت را بگو. گفت: بھ خدا سوگند 

از کسی کھ نیازم را در اختیار داشت درخواست نکردم حال چگونھ از کسی بخواھم کھ مالک آن 

ر بھ نیست؟ وی پافشاری کرد و او گفت: پس مرا از آتش نجات بده و در بھشت وارد کن. گفت این ام

گویند: نیکی ثروتمندان  دست من نیست. گفت پس من بھ تو نیازی ندارم. این است عزت و شرف. می

بھ فقرا چقدر بزرگ است. و پاکدامنی فقرا و خویشتن داری شان چقدر زیباست. بھ خدا سوگند ھر 

دارد.  میفقیری شرافت و پاکدامنی دارد و برای خود غروری ایمانی دارد کھ از ثروتمندان برترش 

خواھی برگیر بھ ھمان اندازه ھم اندوھش را نیز باید بھ دوش کشی. کسی کھ بیش  از دنیا ھر چھ می

  از نیازش از دنیا برداشت کند در حقیقت بدون آنکھ بداند خود را بھ مرگ نزدیک تر ساختھ است.

در مقابل یک  رود. کسی کھ کسی کھ در مقابل یک ثروتمند کرنش کند دو سوم دین وی از بین می

رفت و  رود. این ترسناک است. سیدنا عمر در راه می قدرتمند کرنش کند دو سوم دینش از بین می

کودکانی او را دیدند و از ھیبت او پراکنده شدند ولی یکی از کودکان با غرور خاصی ایستاد. کبریای 

گفت: ای امیر تو ستمگر ایمان غرور نیست. توجھش را جلب کرد گفت: ای پسر چرا با آنان نرفتی؟ 

نیستی کھ از ظلم تو بترسم و گناه کار ھم نیستم کھ از مجازات تو بترسم و راه ھم برای تو و من 

گوید: ای ابوحنیفھ کاش بر ما وارد می شد. گفت: چرا بر شما  گنجایش دارد. ابوجعفر منصور می

ا جز کسی کھ از چیزی از نزد شما وارد شوم، در حالی کھ چیزی نزد شما ندارم کھ بر آن بترسم و آی

می ترسد؛ بر شما وارد می شود؟ اگر بھ من اکرام کردی مرا بھ فتنھ می اندازی و اگر مرا راندی 

  مرا رنجاندی.
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  ـ افزایش ناسپاسی و گالیھ: 11

  

یابد، خداوند  ناسپاسی و شکایت افزایش می

  فرماید: می

  ﴿ وال تجد أكثرھم شاكرین﴾

  یابی ﴾ سگزار نمی﴿ و بیشترشان را سپا

  ( سوره اعراف )

گوید این شھر مسموم است.  کسی بھ تو می

گیرد. سود آن  خرید و فروشی صورت نمی

دوازده میلیون بود. اما پیش تر پانزده تا بوده 

کند کھ سال پیش پانزده تا سود داشتھ است و  است. امسال دو میلیون زیان دیدیم. زیان را محاسبھ می

کند، گالیھ دارد. بھ خدا سوگند  ه تا سود دارد. سھ واحد زیان دیده است. شکایت میامسال فقط دوازد

گفت کھ دایم شکایت دارد. بھ خدا دوبار و سھ بار  یکی از دوستان از دوست ھم جوار خویش می

خواستم بھ او کمک کنم. اما وقتی از دنیا رفت صد میلیون از خود بھ جا گذاشتھ بود. بھ خدا سوگند 

  گوید: کرد. خداوند می واستم بارھا بھ او کمک کنم چراکھ بسیار شاکی بود و از نداری گالیھ میخ می

  ) ﴾17﴿ وال تجد أكثرھم شاكرین(

  یابی ﴾ ﴿ و بیشترشان را سپاسگزار نمی

  ( سوره اعراف )

  ھای مؤمن در زندگی: دالوری

مسری مھربان دارد کھ شود. ھ ای شصت متری ساکن می ای اجاره مؤمن سالم و سرحال در خانھ

گوید این بخشش الھی در حق من است. برادران بھ  عاشق اوست و از نظر روحی آرامش دارد. می

گفت: نزد تاجری رفتم کھ کامال او  خدا سوگند داستان یکی از برادران گرامی را شنیدم کھ بھ من می

گوید بھ خدا سوگند از شدت  شد. می شناختم. میزان اموال او از چھار تا پنج میلیارد می را می

خواستم بروم. نھ از این چھ شھری خرسند  نارضایتی و ناسپاسی این تاجر تقریبا بی تاب شدم و می

بود نھ خرید و نھ فروشی، نھ تجارت، نھ فرزند و نھ ھمسر. این چھ زندگی است؟ اموال او چھار تا 

د. زنی محجبھ با زنبیلی بھ دست آمد. او رسید. بھ دفتر تجاری اش در حریقھ رفتھ بو پنج میلیارد می

ی ھزار لیره برای اجاره خانھ کمک  رئیس یک انجمن خیریھ ھم بود. زن بھ او گفت ماھانھ بھ اندازه

خواھم. [پرسید] کجا ساکن ھستی؟ [گفت] در داریا. او در داریا نشستی در یک انجمن خیریھ  می
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. نشست بھ پایان رسید. مرد گفت: این آدرس این کنیم داشت. بھ او گفت کھ بعد از ظھر بررسی می

ای در زیر پلکان با فضای  زن است. او را پیدا کنید. بھ زن گفتند کھ اکنون برو. گفت کھ بھ خانھ

ھای باال اتاقکی بود. یک آشپزخانھ و یک حمام با ارتفاع پایین  خیلی اندک وارد شد. در زیر پلھ

توان  ز. شوھر بیمار بر تخت افتاده است. بھ من گفت بھ سختی میھایی تمی داشت. چھار فرزند با لباس

در آن خانھ زیست. اما گویی بھشتی بود. بھ خدا قسم خورد کھ احساس آرامشی در آن خانھ بھ او 

دھم. گفت نھ ھزار تا برای اجاره کافیست. درآمد ما برای  دست داد. گفت دو ھزار در ماه بھ تو می

است و تنھا ھزار تا برای اجاره کم داریم. آن زن فقط ھمان ھزار تای  خوراک و پوشاک ما کافی

  مورد نیازش را گرفت.

  

گفت من در زندگی ام  باری پزشکی بھ من می

در مقابل کسی خوار نشده ام (او پزشک 

جراح قلب بود). بیماری داشت کھ نیاز بھ 

عمل جراحی داشت. عمل جراحی سیصد و 

وی توان پرداخت  پنجاه ھزار ھزینھ داشت کھ

نداشت. این پزشک دلش بھ حال وی سوخت 

ی عمل را من  و از روی داسوزی گفت ھزینھ

پردازم مشکلی ندارد. با او تماس گرفت و وی نپذیرفت. گفت چرا؟ گفت من یک کارگاه خیاطی  می

کسی شود. من چیزی برای فروش دارم. این مبلغ را برای  دارم و قیمت آن سیصد و پنجاه ھزار می

  بگذارید کھ چیزی برای فروش ندارد. گفت تا کنون نزد کسی خوار نشده ام.

ی المخالفات بنا کند. یکی  یک خیّر بزرگ در کوی المیدان، دوست داشت مسجد جامعی را در منطقھ

از برادران مھندس را مامور کرد. وی زمینی مناسب و مربعی را در سمت قبلھ پیدا کرد. با وی بر 

لیون مذاکره کرده و باالخره با سھ و نیم میلیون پذیرفت. صاحب زمین مستخدم یک سر چھار می

مدرسھ بود کھ زمین بھ وی ارث رسیده بود و حقوقش چھار ھزار بود. وی قراردادی با نصف مبلغ 

ی مبلغ کجاست؟ بھ او گفتند: بقیھ در وقت تنازل و دست کشیدن. گفت: تنازل  امضا کرد. گفت: بقیھ

ت: نزد مدیر اوقاف می روی و زمین را برای ساخت مسجد بھ آنان تحویل می دھی. او چیست؟ گف

گفت: مسجد! سپس قرارداد را پاره کرد و گفت: بھ خدا سوگند من از خداوند شرم دارم کھ زمینی را 

برای ساخت مسجدی بفروشم. من از شما سزاوارترم برای اینکھ آن را در راه خدا ببخشم. این خیر 

ای کھ در مقابل این مستخدم خوار و حقیر گشتھ بودم در ھیچ کجا خوار  گوید: من بھ اندازه ر میملیون

  نشده بودم. در زندگی شھامت وجود دارد.
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  ھای سستی ایمان عالیم یک بیماری است و آن غفلت از خداوند است: نشانھ

  

  

ھای سستی ایمان بود. این حقیقت را بھ یاد داشتھ باشید کھ ھر گونھ  برادران، این برخی از نشانھ

شود کھ ھمان غفلت  شکایتی از جانب مسلمانان از خداوند و ناسپاسی او آثار یک بیماری محسوب می

منی، اختالف، سنگدلی، خشوننت، ھای مسلمانان و ناسپاسی ھایشان، دش از یاد خداست. تمام شکایت

ھای ضعف ایمان  ھا ھمھ آثار یک بیماری بھ نام غفلت از خدا و یا نشانھ خودخواھی، خودبینی

  باشد. می

  ھا: اسب

برادران، پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم 

  فرماید: می

(( اْلَخْیُل َمْعقُوٌد فِي نََواِصیَھا اْلَخْیُر إِلَى یَْوِم 

  )) اْلِقیَاَمةِ 

((خیرو برکت و خوبی با پیشانی اسب گره 

خورده و این پیوستگی تا روز قیامت ادامھ 

  دارد))

  [ متفق علیھ از عروه بن جعد ]

ھای در حال حرکت را ببینی، صدای  کھ تو اسب گویند پیش از آن این حیوان رام و محبوب. می

یا پنج کیلومتری چارپایان را در حال شنوی. گاھی انسان در زمینی ھموار از چھار  ھایشان را می گام
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شنوی، یعنی از ھفت کیلومتری شنیده  بیند، اما تو صدای سم اسب را پیش از دیدنش، می رفتن می

  شود می

  (( اْلَخْیُل َمْعقُوٌد فِي نََواِصیَھا اْلَخْیُر إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة ))

  یوستگی تا روز قیامت ادامھ دارد))((خیرو برکت و خوبی با پیشانی اسب گره خورده و این پ

  [متفق علیھ از عروه بن جعد]

  ھا: ویژگی اسب

  

کند و با زاد و ولد و  اسب زاد و ولد می

دھد.  افزایش عمر قدرت خود را از دست نمی

شود و در چھل  زنی سی سالھ حاملھ می

رسد. اما ھر چھ  سالگی سن یائسگی او می

لد و سن اسب باال رود باز قدرت زاد و و

زایمان را دارد. آیا کسی ھست کھ خودروی 

بخرد و پس از یک سال خودروی کوچک در 

کنارش بیابد؟ خیرو برکت و خوبی با پیشانی 

  اسب گره خورده و این پیوستگی تا روز قیامت ادامھ دارد.

فا یابد. بسیار زودتر از انسان، ش حیوانی است کھ زخم ھایش از ھر حیوانی دیگر زودتر بھبود می

تواند  کند. اسب می خورد و بسیار کار می افتد. اندک علفی می یافتن زخم ھایش بسیار سریع اتفاق می

ھای زیادی بدود. بدود نھ اینکھ راه برود. وزن اسب  یک چھارم وزن خود را بردارد و تا مسافت

بدون آب و  ھای زیادی بر پشت حمل کند و تواند تا مسافت چھارصد کیلوگرم است. صد کیلو را می

شناسد. یعنی اگر صاحبش بیھوش  ھا را خوب می ی بسیار تیزی دارد و مکان غذا بدود. اسب حافظھ

تواند خود را بھ خانھ برساند بدون آنکھ نیاز بھ راھنمایی صاحبش  شود حتی اگر از خانھ دور باشد می

بدون این کھ کسی ھمراه آن  کنند داشتھ باشد. برخی از قاچاقچیان از قاطرھا برای قاچاق استفاده می

باشد. قاطر تنھا و بر روی آن یک ماشین لباس شوئی است. باری گمرک قاطری را یافتند کھ ماشین 

ظرفشوئی بر پشت آن بود. آن را تا خانھ تعقیب کردند. پالک خانھ را برداشتند و احضاریھ برایش 

  م کھ تنھا شاھد شما یک قاطر است.گوید: من بسیار متاسف فرستادند. وکیل بھ قاضی این گونھ می
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گردد. صدای  این اسب تنھا بھ خانھ بر می

شناسد اگر چھ او را نبیند.  صاحبش را می

صاحبش را تنھا از روش سوار شدن 

شناسد.  شناسد. روش اسب سواری را می می

صاحب خویش را از صدا، یا روش سوار 

کند. او  شدن و گاھی از بویش شناسایی می

ھای بسیار  دستورات صاحبش واکنشنسبت بھ 

کردم این گونھ باشد.  جالبی دارد. من فکر نمی

باری در جایی بودیم کھ اسب در آنجا بود. برادران ما سوار اسبان شدند و چون افسار را گرفتند 

گشتند. سواری کھ بر او سوار است متوجھ نمی شود، بھ شدت بھ عقب بر  ھا بھ عقب بر می اسب

رود. تا وقتی کھ بھ عقب بکشی، بھ عقب می رود. با کمترین  ماشینی دنده عقب می گشت. گویی می

ضربھ ی پا بھ شکمش، حرکت می کند، بھ سمت راست ضربھ بزند بھ راست می رود،بھ سمت چپ 

ضربھ بزند؛ بھ چپ می رود. گویی سوار بر ماشینی مدرن ھستی. یکی از نزدیکانم کھ فوت کرده، 

ی وی در اتوبان نزدیک ایستگاه قطار بود. بھ نظر  شد. خانھ دخترش سوار میاسبی اصیل داشت کھ 

دانست کھ دختر صاحبش بر پشتش سوار است.  رسید صدای قطار اسب را ترسانده بود. اسب می می

آرام خم شد تا بھ زمین نزدیک شد آنگاه دختر را بھ زمین انداختھ و شتابان گریختھ بود. این اسب 

   دختر صاحبش بر پشتش سوار است.دانستھ بود کھ 

  ھای قدرت و عظمت خداوند: ھا یکی از بزرگترین نشانھ اسب

گفت اسبی دارد کھ عاشقش است. بھ من گفت آن را فروختم. باری  یکی دیگر از برادران بھ من می

  آن را دیدم ناگاه اشک ریخت. این حیوان از حیوانات بسیار وفادار بھ صاحب خود است.

ای  برادران ما در آمریکا شاھد برنامھیکی از 

ھا بود. این برنامھ  ی اسب تلویزیونی در باره

کرد کھ اسب سواری انسان را از  تاکید می

کند  بیماری قلبی، کلیھ و کبد محافظت می

درحالی کھ اعتیاد بھ ماشین سواری بیماری 

آورد. این لرزش  قلبی و کبد و کلیھ بھ بار می

تره بن شداد عبسی طراحی خدایی است. عن

اسبی داشت و از جملھ اشعارش در درحالی 
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  کھ در جنگ بود و تیرھا از ھر سو می آمد؛ گفت:

اش از جایش منحرف شد و با اشک و صدای منقطع پیش من  اسبم در اثر ضربات نیزه بر سینھ

  شکایت کرد. [تا بھ او رحم کنم و از این وضع نجاتش دھم].

***  

دانست با من  کرد و اگر سخن گفتن می ھایش] شکایت می لد بود [از رنجشوگو ب اگر اسب من گفت

  گفت. ھایش] سخن می ی ناراحتی [درباره

***  

میان سوار و اسب نوعی ارتباط وجدانی وجود دارد. اما محال است تو بتوانی با خودرو خود یک 

ده است. گاھی اسب ارتباط بسیار خوب داشتھ باشی؛ زیرا خودرو آھنی است اما اسب موجودی زن

داند  آورد. می کند کھ صاحبش بھ این برآمدگی برخورد خواھد کرد پس خودش را پایین می درک می

بیند و صاحبش را آگاه  کھ صاحبش سوار است و ارتفاع مکان کم است. گاھی شخصی را از دور می

انگیز است. از  کند کھ شاید دشمن باشد. این ارتباط عاطفی میان سوار و اسب بسیار شگفت می

ی اسب است: خیر و  رود و این سخن پیامبر در باره باھوش ترین و باوفاترین حیوانات بھ شمار می

  برکت و خوبی با پیشانی اسب گره خورده و این پیوستگی تا روز قیامت ادامھ دارد.

سواری شنیدم  ی اسب ارزد. در خلیج در مسابقھ ھا می ھایی وجود دارد کھ بھای آن میلیون اکنون اسب

کھ شتری بھ صد و پنجاه میلیون قیمت گذاری شده بود. شتر مسابقھ. روزانھ پستھ، بادام ھندی، و 

ھای عظمت و قدرت  کنند. یکی از بزرگ ترین نشانھ خورانند و بھ آن خدمت می عسل بھ آنان می

وستگی تا روز خداوند ھمین اسب است. خیر و برکت و خوبی با پیشانی اسب گره خورده و این پی

  قیامت ادامھ دارد.

   

 


