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»مـــاء	معیـــن«1 مجموعـــه ای از ســـخنان حّجـــة االســـالم صـــادق فائـــق 
کـــه به هّمت برخـــی عالقه مندان بـــه مباحث دینی در حـــال تدوین  اســـت 

گردآوری اســـت. و 
نوشـــتار پیـــش رو دومیـــن دفتـــر از این مجموعـــه و متن بیانات اســـتاد 
در مـــاه محـــّرم ســـال 1432 قمـــری )1389 شمســـی( در جمـــع عـــزاداران 

حســـینی؟ع؟ اســـت.
در این نوشـــتار، ابتدا بیانات اســـتاد به رشـــته ی تحریر درآمده، ســـپس 
که  بـــرای فهم بهتـــر خواننـــده، ویرایش ادبی شـــده اســـت. طبیعی اســـت 
ترجمه ی  آیات و روایات دســـت خوش اندکی تغییر شـــده و هم چنین برخی 
کّلی ســـخنان، مختصری جابه جا شـــده اســـت. مطالـــب، با حفظ ســـیاق 
گناه غیبت  بخشـــی از زمـــان این ده جلســـه به بیان احـــکام مربوط بـــه 
کتاب بازنویســـی شـــده  گانـــه در انتهای  کـــه در فصلـــی جدا گذشـــته اســـت 

است.
کالس درس  کـــه تفاوت فضـــای مجلس عزاداری بـــا  باید توّجه داشـــت 
که از طـــرح برخی نکات دقیـــق بحث، در  کتاب، باعث می شـــود  یـــا تألیـــف 
گـــردد. بنابراین، ممکن اســـت در طول مطالعه ی  ایـــن مجالس صرف نظر 
که بایـــد در مجال خود  این نوشـــتار، ســـؤاالتی در ذهن خواننـــده پدید آید 

پی گیری شـــود.
که با ارســـال  کتـــاب درخواســـت می شـــود  از خواننـــدگان محتـــرم ایـــن 
پیشـــنهادها و انتقادات خود به پســـت الکترونیک info@maemaeen.ir ما 

کیفّیـــت دفاتر بعـــدی این مجموعه یـــاری فرمایند. را در بهبـــود 
که این تـــالش ناچیز مورد توّجه حّجت زمـــان، حضرت ولّی  امید اســـت 

گیرد. عصر؟جع؟، قرار 

گوارا، نامی است برگرفته از آیه  ی 30 سوره ی ُملک. 1. ماِء َمعین به معنای آِب 

1
ار ݠݑ ٮݧ ݡگڡݩݠݐ ݠݔسݩݠݒ ݫ ٮݫ ٮݪݠݕ
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	به	صـــورت	روزمّره،	
ً
برخـــی	افراد	تقریبـــا

در	 اّمـــا	 مشـــغول	اند؛	 ݡگناهـــان	 بعضـــی	 بـــه	
مجمـــوع،	نمی	بينیـــم	ݡکـــه	از	خـــّط	دیـــن	بيرون	
زده	باشـــند	و	آدم	هـــای	بـــدی	به	شـــمار	روند.	پس	
ایـــن	همـــه	هشـــدارهایی	ݡکـــه	در	مـــورد	ݡگناهـــان	
می	شـــنویم	ݡکه	تݡكرار	معصیت	سبب	خروج	از	دین،	
اســـت؟ توفیقـــات	و...	می	شـــود،	چݡگونـــه	 ســـلب	

ار اّول ـٮݠݑ ݠݐ ݡگڡݧ
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4

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی
کـه آن را عـرض می کنـم تـا بعـد بـه پاسـخ آن  سـؤالی از مـن شـده بـود 
	به	صـورت	روزمـّره،	بـه	بعضی	

ً
بپـردازم. سـؤال ایـن اسـت: برخـی	افـراد	تقریبـا

کـه	از	خـّط	دیـن	بيـرون	زده	 گناهـان	مشـغول	اند؛	اّمـا	در	مجمـوع،	نمی	بينیـم	

که	در	مورد	 باشند	و	آدم	های	بدی	به	شمار	روند.	پس	این	همه	هشدارهایی	

گناهـان	می	شـنویم	و	گاهـی	در	کتاب	هـا	می	خوانیم	که	تکـرار	معصیت	)و	گاهی	

یک	بار	گناه	کردن(	سبب	خروج	از	دین،	سلب	توفیقات	و...	می	شود،	چگونه	

که از موسیقی و ِغنا ِابایی ندارد.  است؟ مثاًل می گویند: من رفیقی دارم 

گـوش می کنـد؛  انـواع آن را  از  یـا حّداقـل بعضـی  را  همه گونـه موسـیقی 
ولـی در عیـن حال، مشـکلی با امام حسـین؟ع؟ و امام زمـان؟ع؟ ندارد؛ 
گریه می کند و مشـکلی نـدارد. نمازش را  به موقـع، خـوب سـینه می زند و 
کارها  نیـز می خوانـد و برنامه هـای دیگـر هـم دارد. این که می گوینـد: این 
که  باعـث خـروج از دیـن می شـود، چگونـه اسـت؟ مـا نمونه هایـی داریم 

این طور نیسـتند! پاسـخ این سـؤال چیسـت؟
کرد؛ اّما من  گونه ی دیگری نیز می توان طرح  البّته این سؤال را به 
فعاًل به همین شکل نقل می کنم. شاید صورت های دیگر سؤال را در 

کنیم. ح  شب های دیگر مطر
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برای پاسخ به این سؤال، نکته ای را عرض کنم. در	بسیاری	از	مباحث	
گر	مطلب	را	خوب	بفهمیم،	آثار	 گر	تمام	مباحث	این	گونه	نباشد	-	ا اعتقادی	-		ا

آن	در	رفتار	و	اخالق	ما	ظاهر	می	شود؛	یعنی	ما	را	به	خدا	نزدیک	می	سازد	و	

از	بدی	ها	و	آلودگی	ها	جدا	می	کند. البّته این خود بحثی مستقّل است و 

چون موضوِع سخِن این مجلس نیست، باشد برای وقتی دیگر. این 
که مباحث اعتقادی - که برای شما خیلی خشک به  امکان وجود دارد 
که معلوم شود حاصل این بحث،  گردد  نظر می رسد - به شکلی بیان 
خداترسی است؛ یعنی بفهمید که از اعتقاد به این مطلب، تسلیم بودن 
در برابر خدای متعال به دست می آید؛ خوف از خدای متعال و رجا به او 
به دست می آید. به همین دلیل، تقسیم موضوعات دینی به اعتقادی و 
گر نادرست ندانیم، دست کم باید هم  راه با مسامحه  اخالقی و فقهی را ا

ببینیم.
که	ایشان	»ولّی«	و	 	والیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	بفهمیم	و	بدانیم	

ً
گر	واقعا ا

س«	ماست،	حالت	تسلیم	و	خضوع	
ْ
ْولٰی	به	نف

َ
»صاحب	اختیار«	ماست،	»ا

که	خوف	و	 در	برابر	آن	بزرگوار	در	ما	پدید	می	آید	و	این	حالت	سبب	می	شود	

رجای	ما	هم	افزایش	یابد. در موضوع غدیر، فقط با اهل سّنت و منکران 

و  کردیم  اثبات  »الحمدهلل  بگوییم:  این که  نیستیم.  روبه رو  والیت 
که  ک مالیدیم!« یک اثر است. اثر دیگر این است  دماغ آن ها را به خا
امیرالمؤمنین؟ع؟ ولّی خداست؛ یعنی او سرپرست و آقای من است. او 
گر گفت: »بمیر!« من باید بمیرم!  َاْولی به نْفس است. او کسی است که ا
این عقیده، خضوع می آورد؛ تسلیم می آورد. یک روایت از خاتم انبیا، 
کرد: من آمده ام تا با  کسی آمد و عرض  حضرت محّمد؟ص؟، بخوانم. 
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گر من  کجا ادامه دارد؟ ا کنم. حضرت فرمودند: بیعت تو تا  شما بیعت 
کرد:  کار را می کنی؟ عرض  که تو باید پدرت را بکشی، این  به تو بگویم 
گر شما بگویی، انجام می دهم. حضرت فرمودند: با  بلی یا رسول اهلل! ا
تو بیعت می کنم.1 حضرت نمی خواستند او پدرش را بکشد؛ بلکه قصد 
کجا پای حرفش ایستاده است. ما	باید	در	برابر	ولّی	 داشتند ببینند او تا 
عصر؟ع؟	و	پدران	آن	حضرت،	این	گونه	تسلیم	باشیم. پس بحث اعتقادی، 

آثار عملی هم دارد.
و  آیات  در  که  می بینیم  ما  کنم:  تکرار  خالصه  به صورت  را  سؤال 
کرده اند؛ از جمله این که  روایات، یک سری آثار سوء برای معصیت ذکر 
موارد  ما  می گیرند.  فاصله  دین  از  و  می شوند  دور  خدا  از  گناه کاران 
نقض این مطلب را در رفقای خودمان می بینیم؛ یا بعضی می گویند: 
ما خودمان مصداق این مطلبیم. پس معلوم می شود این هشدارها 

چندان هم جّدی نیست.

ى 
َ
باِيُعَك َعل

ُ
 اهلِل، إنّي ِجْئُتَك أ

َ
: يا َرسول

َ
 اهلِل؟ص؟ َفقال

َ
1. المحاسن 1: 248، ح 253: أتٰى َرُجٌل َرسول

ُجُل َيَدُه َفاْنَصَرَف. ُثّمَ عاَد  باِيُعَك َعلٰى أْن َتْقُتَل أباَك. َفَقَبَض الّرَ
ُ
 اهلِل؟ص؟: أ

ُ
ُه َرسول

َ
 ل

َ
الإْسلاِم. َفقال

 
َ

: َنَعْم. َفقال
َ

ُه: َعلٰى أْن َتْقُتَل أباَك؟ قال
َ
 ل

َ
ى الإْسلاِم. َفقال

َ
باِيَعَك َعل

ُ
 اهلِل، إنّي ِجْئُت َعلٰى أْن أ

َ
: يا َرسول

َ
َفقال

إيماِن و 
ْ
آَن َعِلْمُت ِمْنَك َحقيَقَة ال

ْ
ݠِكْن ال

ٰ
ُمُرݠُكْم ِبَقْتِل آباِئݠُكْم و ل

ْ
 اهلِل؟ص؟: إّنا َو اهلِل لا َنأ

ُ
ُه َرسول

َ
ل

وݠُكْم و لا ُتطيعوُهْم في َمعاِصي اهلِل. ِخَذ ِمْن دوِن اهلِل َوليَجًة. أطيعوا آباَءݠُكْم فيما أَمر ْن َتّتَ
َ
َك ل

َ
أّن

کرد: ای رسول خدا! آمده ام تا با شما با شرط  مردی خدمت رسول خدا؟ص؟ رسید و عرض 
که  کنم. پیامبر؟ص؟ به او فرمودند: به این شرط با تو بیعت می کنم  پذیرش اسالم بیعت 
کرد: ای رسول  کشید و رفت. پس از مّدتی، بازگشت و عرض  پدرت را بکشی. مرد دستش را 
کردند و  کنم. حضرت آن شرط را تکرار  خدا! آمده ام تا با شما با شرط پذیرش اسالم بیعت 
که ما شما را به قتل پدرانتان  مرد نیز پذیرفت. پس رسول خدا؟ص؟ به او فرمود به خدا قسم 

کنون از حقیقی بودن ایمانت مطمئن شدم. کنیم؛ اّما ا امر نمی 
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گر از پزشک  برای پاسخ به این سؤال، مقّدمه ای را عرض می کنم: ا
سّد  در  که  رودخانه ای  آب  از  یا  بخوریم  تصفیه شده  »آب  که  بپرسید 

لتیان می ریزد؟« پزشک چه توصیه ای می کند؟ 
می گوید: باید آب تصفیه شده بخوری. می پرسیم: چرا؟ می گوید: آب 
تصفیه نشده بیماری ایجاد می کند. منظور پزشک چیست؟ آیا منظور 
یا  می شود  بیمارستان  راهی  بخورد،  آب  آن  از  کس  هر  که  است  این 
می میرد؟! پدرها و پدربزرگ های ما در قدیم، آب لوله کشی نداشتند. 
آب از داخل جوی ها می آمد. بعضی خانه ها آب انبار داشت. آب را در 
آب انبار جمع می کردند و از این آب، برای خوردن و شست وشوی ظرف 
و لباس و... استفاده می کردند. هنگام قضای حاجت نیز آفتابه را در 
آب  همین  با  کارها  همه ی  خالصه،  می بردند!  و  می زدند  آب  همان 

انجام می شد.
قانون  می دهند،  پزشک ها  که  هشدارهایی  این  گر  ا وضع،  آن  با 
باید  اصاًل  به دنیا می آمدیم!  نباید  ما علی القاعده  باشد،  صد در صد 
می گوید؟  چه  پزشک  می شد!  منقرض  خلقت  عالم  در  بشرّیت  نسل 
پزشک در جواب ما می گوید: این موارد نقِض حرف ما نیست. مراعات 
از  فرد  گاهی  ولی  است؛  الزم  سالمتی  برای  می گوییم،  ما  که  قانونی 
این	دلیل	نمی	شود	 این آب آلوده می خورد و اّتفاقی برای او نمی افتد. 
که	آن	قانون	را	جّدی	نگیریم.	قانون	درست	است. آدم عاقل بعد از آن که 

فهمید خوردن آب آلوده چه اثری دارد، آب تصفیه شده را برای خوردن 
انتخاب می کند.

یک مورد دیگر را مثال بزنم و بعد وارد پاسخ سؤال شوم. می گویند: 
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چرا شما از راه پّله ها پایین می آیید؟ شما از طبقه ی سوم جفت پا بپرید 
که پای  کم ترین آسیب این است  پایین! جواب چیست؟ می گویید: 
گاهی در  که  کار به مرگ هم برسد. در صورتی  من می شکند و چه بسا 
که مثاًل یک بّچه از طبقه ی چهارم ساختمان به  روزنامه ها می نویسند 
کی شد! پس معلوم می شود آن قانونی  پایین افتاد و فقط لباسش خا
بسم اهلل  ما  پس  نیست!  مهم  هم  خیلی  می شکند،  پا  می گویند  که 
کار را نخواهید  الّرحمن الّرحيم بگوییم و جفت پا بپریم پایین! شما این 

کرد؛ چون آن	موارد	استثنا	هستند.
که	با	قوانین	عقلی	 قانون	های	دین	از	جهتی	شبیه	قوانین	طبیعی	است	

از  ج  خار نقطه  یک  »از  می گویند:  ریاضّیات  در  دارد.  تفاوت		 ریاضی	 و	

خّط راست در فضای هندسه ی اقلیدسی، فقط یک خط می شود به 
عمود  آن  به  می شود  هم  خط  یک  فقط  و  کرد  رسم  خط  آن  موازات 
کشور سریالنکا،  که مثاًل در  کنید  کرد.« شما نمی توانید موردی را پیدا 
این قانون نقض شده باشد! یا مثاًل انتظار داشته باشیم مورد نقضی 
از زمان هخامنشیان پیدا شود! قانون	های	ریاضی،	عقلی	است	و	استثنا	
گر	برای	آن	استثنا	پيدا	شود،	دیگر	از	قانون	بودن	خارج	می	شود؛	اّما	 ندارد.	ا

قوانین	طبیعی	این	گونه	نیستند.1

پس آثاری	را	که	برای	طاعات	و	گناهان	شمرده	اند،	به	عنوان	قانون	ریاضی	
که اجازه بدهید  نبینید. البّته در مورد طاعات، یک توضیح اضافی دارد 

که برای طاعات و معاصی در آیات و روایات  که آثاری  1. علما از این مطلب چنین تعبیر می کنند 
که امکان دارد آن اقتضاء به دلیل وجود مانع، به  ذکر شده، تنها ناظر به »اقتضاء« است 
فعلّیت نرسد. توضیح این مطلب و بررسی جوانب آن از حوصله ی این نوشتار بیرون است.
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کنم. من فعاًل وارد آن نشوم و در مورد معاصی بحث 
از  گاه  آ دل سوزاِن  به عنوان  هدی؟مهع؟  ائّمه ی  و  خدا؟ص؟  پیغمبر 
که به چشم ما  کرده اند  عاَلم خلقت، آثاری از طاعات و معاصی را بیان 
نمی آید. به نظر من و شما فالن عمل مشکلی ندارد؛ حّتی ممکن است 
کار را  گر این  کنیم؛ اّما اولیای معصوم خدا؟مهع؟ می گویند: ا آن را توصیه 

گرفتار می شوید. بکنید، خیلی 
کار چندان زشتی نمی دانند؛ ولی دین  خود ارضایی را عموم مردم 
گناهی بزرگ و فحشا شمرده است.1 امام صادق؟ع؟ در روایتی در  آن را 

گناه فرموده اند: مورد این 

ُه،
ُ
ْو َعِلْمـــَت ِبما َيْفَعل

َ
إْثـــٌم َعظيٌم َقـــْد َنَهى اهلُل َعْنُه في ݠِكتاِبـــِه... و ل

َت َمَعُه.2
ْ
ماأݠَكل

]خودارضایـی[ گناهـی بـزرگ اسـت کـه خداونـد در قـرآن ]مـردم را[ از آن 
کـرده، بـا او هم غـذا  کـه ایـن فـرد چـه  گـر بدانـی  کـرده اسـت... و ا نهـی 

نمی شـوی.

کـرده بـود، خدمـت  فـردی پـس از این کـه از ایـن راه خـود را ُجُنـب 
کـه رحمـت  سّیدالّشـهداء؟ع؟ رسـید. امـام حسـین؟ع؟، آن بزرگـواری 
کردند و  واسـعه ی االهـی خوانـده می شـوند، او را از مجلـس خود بیـرون 

: هَي ِمَن الَفواِحِش و 
َ

ُتُه َعِن الَخْضَخَضِة. َفقال
ْ
: َسأل

َ
ݪݪݪݪݬݓي َعْبِداهلِل؟ع؟ قال 1. الکافی 5: 540، ح 1: َعْن أٮ

ِنݠكاُح الأَمِة َخْيٌر ِمْنُه.
فواحش  از  کار  این  فرمودند:  حضرت  پرسیدم.  خودارضایی  درباره ی  صادق؟ع؟  امام  از 

کنیزان از آن بهتر است. است و آمیزش با 
2. وسائل الّشیعة 28: 364، ح 34978. 
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فرمودنـد: خجالـت نمی کشـی بـا ایـن حـال بـه این جـا آمـده ای؟!1 البّتـه 
کـه پشـیمان شـوند، بـاب توبـه بـاز اسـت. کسـانی  بـرای 

ائّمه؟مهع؟ می دانند حقیقت این عمل چیست و حّتی می فرمایند: 
که حاضر نمی شوی با این فرد بر سر  »آن قدر این عمل، اثر سوء دارد 
یک سفره بنشینی«؛ ولی ما با نگاه ماّدی و دنیوی خود، اثر بدی در 
آن نمی بینیم؛ حّتی ممکن است در برخی مقاالت علمی و تحقیقات 
کامل،  کنند و به صراحت  کار ذکر  روان شناسی، فوایدی هم برای این 
کنند؛ اّما ائّمه؟مهع؟ آثار منفی را می بینند و هشدار  آن را بی ضرر معّرفی 
به صورت  را  گناهان  آثار  بعضی  بتوانیم  است  ممکن  البّته  می دهند. 
از	 نیست؛	 ریاضی	 قوانین	 نوع	 از	 آثار	 این	 اّما  کنیم؛  مشاهده  نیز  عادی 
گریبان	اشخاص	را	بگیرد.	پس	ما	 که	قرار	است	به	صورت	عادی	 قوانینی	است	

نباید	این	ها	را	امتحان	کنیم.

گر امام صادق؟ع؟ فرموده اند، باید اعتقاد داشـــته باشـــیم. ایشان  ا

ُه 
َ
ى الَمديَنِة ِلَيْخَتِبَر الُحَسْيَن؟ع؟ ِلما ُذݠِكَر ل

َ
ݪݪݪݪݬݓّيٌ إل 1. الخرائج و الجرائح 1: 246، ح 2: أْقَبَل أْعراٮ

ى الُحَسْيِن؟ع؟ و ُهَو 
َ
ّما صاَر ِبُقْرِب الَمِديَنِة، َخْضَخَض و َدَخَل الَمديَنَة. َفَدَخَل َعل

َ
       ِمْن َدلاِئِلِه. َفل

ݪݪݪݬݪݓّيُ أْن َتْدُخَل إلٰى إماِمَك و أنَْت ُجُنٌب؟!  ُه أبوَعْبِداهلِل الُحَسْيُن؟ع؟: أ ماَتْسَتْحيي يا أْعراٮ
َ
 ل

َ
ُجُنٌب. َفقال

ْغُت حاَجتي ِمّما 
َ
: يا َمْولاَي، َقْد َبل ݪݪݪݬݓّيُ  الأْعراٮ

َ
ْوُتْم، َخْضَخْضُتْم. َفقال

َ
: أْنُتْم َمعاِشَر الَعَرِب، إذا َخل

َ
و قال

ِبِه.
ْ
ُه َعّما ݠكاَن في َقل

َ
ْيِه َفَسأل

َ
ِجْئُت فيِه. َفَخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َفاْغَتَسَل و َرَجَع إل

از  معجزاتی  زیرا  بیازماید؛  را  حسین؟ع؟  امام  تا  کرد  حرکت  مدینه  سمت  به  بادیه نشینی 
کرد. سپس وارد شهر شد و  که نزدیک مدینه شد، خودارضایی  ایشان شنیده بود. هنگامی 
که در حال جنابت  با حال جنابت نزد امام؟ع؟ رفت. حضرت به او فرمودند: آیا حیا نمی کنی 
تنها می شوید،  وقتی  بادیه نشین  فرمودند: شما جماعت  امام خود می آیی؟! سپس  نزد 
برایش آمده بودم،  رسیدم.  که  آقای من! به چیزی  گفت:  خودارضایی می کنید. آن مرد 

کرد و نزد حضرت بازگشت و از آن چه در دل داشت،  پرسید. سپس بیرون رفت و غسل 
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مطابق با واقع ســـخن می گویند و من باید در برابر ایشان تسلیم باشم. 
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، پیغمبـــر خدا؟ص؟ را یک پزشـــِک دوره گـــرد معّرفی

کجا زخم و دردی  ِه«1؛ نگاه می کردند ببینند   فرمودند؛ »َطبيٌب َدّواٌر ِبِطّبِ
قرآن  بودند.  بسیار دل سوز  پیامبر؟ص؟ طبیبی  کنند.  تا مداوا  هست 

کریم می فرماید:

ْم َحريٌص  ْيِه مـــا َعِنّتُ
َ
 ِمْن أْنُفِســـݠُكْم َعزيٌز َعل

ٌ
َقْد جاَءݠُكْم َرســـول

َ
>ل

ُمْؤِمنيَن َرُءوٌف َرحيٌم.<2 
ْ
ْيݠُكْم ِبال

َ
َعل

که رنج و مشّقت شما   پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمد 
ً
یقینا

بر او دشوار است؛ اشتیاق شدیدی به ]هدایِت [ شما دارد و نسبت به 
مؤمنان رئوف و مهربان است.

که می خواهد حال یا آینده ی شما را مورد تهدید قرار دهد  هرچه 
و شما را بیازارد، بر پیغمبر خدا؟ص؟ بسیار دشوار است. خدا در وصف 
پیامبر؟ص؟ می گوید: این بزرگوار بر شما بسیار حریص است؛ نسبت به 
اهل ایمان، بسیار مهربان و دل سوز است. او از سر دل سوزی این ها 
گر  کرده است. حال ا گفته است. خدا او را عاِلم به حقایق این عاَلم  را 
به او اعتماد نداشته باشیم، خودمان ضرر می کنیم؛ اّما حقیقت تغییر 
نمی کند. ائّمه؟مهع؟ هم تمام شئون و اوصاف پیامبر خدا؟ص؟ را غیر از 
کامل و دل سوزی، حقایق را برای  گاهی  شأن نبّوت واجدند. لذا از سِر آ

خلق بیان می کنند.

1. نهج البالغة: 156، خطبه ی 108.
2. الّتوبة )9(: 128.
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ف	از	قانون	االهی	برای	ما	مشهود	نبود،	باز	هم	باید	
ّ
گر	در	مواردی،	اثر	تخل ا

آن	را	رعایت	کنیم؛ همان طور که در قوانین مربوط به بهداشت و سالمت، 

نمی گوییم: چون برخی افراد از آب آلوده خوردند و بیمار نشدند، پس 
از آن می خورم! برخی از طبقه ی چندم پرت شدند پایین و  من هم 
آمدن،  پایین  برای  هم  من  پس  نیامد؛  پیش  برایشان  مشکلی  هیچ 

سقوط آزاد را انتخاب می کنم.
خیر؛ ما از راه پّله پایین می آییم. چرا از ارتفاع خود را پرت نمی کنیم؟ 
و اصاًل  برای ما حل می شود  زود  این مطالب در مسائل ماّدی  چون 
گفت و گو الزم نیست؛ اّما چون	مسائل	دینی	نامحسوس	 حل شده است؛ 

است،	ما	مقداری	ناباورانه	با	آن	ها	برخورد	می	کنیم.

اّولین قدم در دین داری این است که باور کنیم پیامبر؟ص؟ و ائّمه؟مهع؟ 
گفته هایشان را بیازماییم. باید  راست می گویند. چون معصوم اند، نباید 
گفته اند، درست است؛ منتها این قانون در  که چون ایشان  کنیم  قبول 
این چنینی  قانون های  نیست.  ریاضی  قانون  داشتن،  عمومّیت  عین 
گاهی استثنا دارند؛ ممکن است در بعضی موارد اثر نکند؛ اّما ما نباید به 

موارد استثنای آن توّجه کنیم و استثناها را مبنای عمل قرار دهیم.1
ایـن قضّیـه  را بـا یـک واسـطه نقـل می کنـم. زمـان مرجعّیـت مرحـوم 
کـه در شـهر و منطقـه ی  آیت اهلل العظمـی بروجـردی؟حر؟، طلبـه ای بـود 
خـود درس خوانـده بـود. درس هـای طلبگی دو رتبه دارد: درس سـطح 

ج. و درس خـار

گفت وگوهای عمومی قابل فهم تر  1. تعبیر »استثنا« در این جا دقیق نیست؛ ولی برای فضای 
که پیش تر در پاورقی به آن اشاره شد.  است. تعبیر دقیق، »مقتضی« و »مانع« است 
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او درس سطح را در شهر خودش خوانده بود و می خواست در زمان 
ج ایشان  زعامت مرحوم آقای بروجردی؟حر؟، به قم برود و در درس خار
او به  و  را نداشته  از این پسر  کسی غیر  گویا مادرش  کند؛ ولی  شرکت 
که از یک طرف  مادرش رسیدگی می کرده است. خیلی ناراحت بوده 

کند و از طرف دیگر می خواهد درس بخواند. کار  مادر را چه 
کـه مـزه ی درس طلبگـی زیـر دندانشـان مـی رود، اصـاًل بـه  آن هایـی 
کـه آن هایی  مسـائل مـاّدی توّجـه نمی کننـد. ایـن درس هـا مـزه ای دارد 
کـردن دهـن هیچ کس  کـه چشـیده اند، می داننـد چیسـت. بـا حلواحلـوا 

شـیرین نمی شـود!
او طعم درس را چشیده بود و می خواست ادامه دهد. از این طرف 
کند. خیلی ناراحت بود. یک شب  هم می دید نمی تواند مادرش را رها 
خواب،  عاَلم  همان  در  می بیند.  را  بروجردی؟حر؟  آقای  رؤیا،  عاَلم  در 
ایشان به او می گویند: چرا این قدر ناراحتی؟ می گوید: آقا، من می خواهم 
آن مرحوم دستی پشت سر  بخوانم.  ج  و درس خار بیایم  پیش شما 
او یا بر شانه ی او می کشند و می گویند: الزم نیست پسرم؛ همه را یاد 
که به  گرفتی! او وقتی صبح از خواب بلند می شود، می بیند بدون این 
ج رفته باشد، همه ی مباحث مربوط را بلد است! مجلس درس خار
گرفت  گرچه اّتفاق افتاده، ولی نمی توان از آن نتیجه  این جریان ا
این  از  بعضی  این که  امید  به  است؛  بهتر  بخوابیم،  بیش تر  هرچه  که 
خواب ها را ببینیم! مثاًل دانش آموزان یا دانشجویان، انیشتین را خواب 
کسی دیگر را خواب ببینند  که بگوید: تو فیزیک دان شدی یا  ببینند 
که  که بگوید: تو شیمی دان شدی! این طور نیست. قاعده  این است 
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گر در مواردی هم عّده ای  کسب مراتب علمی باید درس خواند. ا برای 
آن طور شدند، استثنا هستند.

گر کسی بپرسد از  ما	در	زندگی	خود	باید	طبق	قانون	عمومی	حرکت	کنیم. ا

کجا فهمیده اید این قانون عمومی در عاَلم برقرار است، پاسخ می دهیم: 
که نبّوت یا امامتشان ثابت شده، فرموده اند.« لذا  »زیرا آن بزرگوارانی 
گفته	اند،	عقاًل	نباید	بيازمایيم	و	نباید	خطر	 گناه	 که	در	مورد	 این	آثار	سوئی	را	

کنیم. تتّمه ی عرضم بماند برای فرداشب.
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