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ﺳﻮال

ﭘﺪرم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺧﺎﻟ او را اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ و از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ رﻧﺞ ﻣﺑﺮم.
ﮔﺎﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﻣﺷﻮم اﻧﺎر اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﻣﯿﻠ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻧﺪارم و ﮔﺎه آرام
ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎﺳ ﻧﺪارم… ﻣﻦ ﻗﺪر ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﻨ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام و در
دروس ﻋﻠﻤ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎی دﯾﻨ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺒﺮ و ﺛﻮاب آن را ﻣداﻧﻢ و ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﺣﺘ ﭘﯿﺶ از
ﺧﻮاب ﺧﯿﻠ در دﻟﻢ ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺗﻮ راﺿام و ﺗﻮﯾ ﮐﻪ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨ و ﺗﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣداری و
اﻣﺮ ،اﻣﺮِ ﺗﻮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻣداﻧﻢ و ﻧﻤداﻧﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﭼﺎر ﺣﯿﺮﺗﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ از ذﻫﻨﻢ ﻣﮔﺬرد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻢ و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻮدم ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درد و دﻟﺘﻨ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ در ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺒﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﮔﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺸﻨﻮدی )رﺿﺎ( دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ؟ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻼم ﮐﻪ از ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻬ اﺳﺖ را
ﺧﻮاﻧﺪم و در آﯾﺎﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم را در ﺧﻮد داﺷﺖ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﺮدم و وﻗﺘ ﺑﺮای ﭘﺪرم دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮﯾ آن ﺳﻼم و
ﺳﻼم از ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺠﺴﺘﻪ و واﻻﯾ ای واﻻﻣﻘﺎم ﮔﺮاﻣ ،از ﺗﻮ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرم را در ﻗﺒﺮ در ﺳﻼم و آراﻣﺶ ﺑﺪاری و روزی ﮐﻪ
زﻧﺪه او را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد او را در اﻣﻦ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪاری« آﯾﺎ اﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺟﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰﯾﺰان او ﯾﺎ در
ﻣﺎﻟﺶ ﯾﺎ در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ رخ ﻣدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﭼﺎر ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺷﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ درﺟﮥ ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﺟﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ.
اﻣﺎ اﺣﺴﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ اوﻗﺎت دارﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ از ﯾ اﺣﺴﺎس ﺻﺮﻓﺎ دروﻧ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود و ﺑﻪ
ﺷﻞ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧ و درﯾﺪن ﻟﺒﺎس و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾ.
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اﯾﻦ اﺣﺴﺎس )ﯾﻌﻨ ﻏﻢ ﺷﺪﯾﺪ( ﺑاﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮاغ اﻧﺴﺎن ﻣآﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺰﯾﺰی را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد
ﺷﻤﺎ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻢﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﻧﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ و ﻋﺒﺎدات او اﺛﺮ
ﻣﻨﻔ ﻧﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻢﻫﺎ ﻓﺮ ﻧﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺎ اﺳﯿﺮ
ﻏﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺤﺮﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻏﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻏﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﺷﻮد .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
}اﻧﱠﻤﺎ اﻟﻨﱠﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ ﻟﻴﺤﺰنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻣﻨُﻮا وﻟَﻴﺲ ﺑِﻀﺎرِﻫﻢ ﺷَﻴﯩﺎ ا ﺑِﺎذْنِ اﻟﻪ وﻋﻠَ اﻟﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﻞ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮنَ{ ]ﺳﻮرۀ ﻣﺠﺎدﻟﻪ:
[۱۰
)اﯾﻦ ﻧﺠﻮا ﺻﺮﻓﺎ از ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﻟﺘﻨ ﺳﺎزد و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻪ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻟﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ درﺟﮥ رﺿﺎ )ﺧﺸﻨﻮدی( دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ رخ ﻣداد ،و ﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺑﺮد ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻣﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﺰد اﻟﻪ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻫﺮ آﻧﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ ،ﺧﺸﻨﻮدی از آن اوﺳﺖ« و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ از ﺑﻨﺪهاش راﺿ ﺷﻮد.
دﻋﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرﺗﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ دﻋﺎﯾ اﺳﺖ ﻧﯿﻮ و از اﻟﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻣﺼﯿﺒﺘﺘﺎن ﺟﺰای ﺧﯿﺮﺗﺎن
دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

2/2

