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ل فِيمَا لَا َتعْرِف وَ ا ْلخِطَابَ فِيمَا لَ ْْ تكَلَّفْ)
از سخن گفتن در آنچه نمى شناسى يا در آنچه بر عهده تو نيست ،بپرهيز (وَ دَعِ الْ َقوْ َ
فقره «وَالخِطَابَ فِيمَا لَم تُکَلَّف» به نهى از قول به غير علم اشاره دارد که انسان از امورى سخن بگويد که از آن آگاهى
ک بِهِ عِلمٌ); از آنچه به آن
ندارد .در قرآن کراراً از اين عمل نهى شده است از جمله مى فرمايد(« :وَال تَقفُ ما لَيسَ لَ َ
آگاهى ندارى ،پيروى مکن»(اسراء )63/و در مورد پيروى از وسوسه هاى شيطان مى فرمايد(« :إِنَّما يَأ ُمرُکُم بِالسُّوءِ
وَالفَحشاءِ َوأَن تَقُولُوا عَلَى اهللِ ما ال تَعلَمُونَ); او شما را فقط به بدى و کار زشت فرمان مى دهد; (و نيز دستور مى دهد)
آنچه را نمى دانيد ،به خدا نسبت دهيد» ( بقره )931/فقره «وَالخِطَابَ فِيمَا لَم تُکَلَّف» اشاره به اين است که در مسائل
غير مربوط به تو دخالت مکن و به تعبير ساده فضولى در کار ديگران موقوف! چه بسيارند کسانى که به علت دخالت در
کارهاى ديگران و امورى که به آنها مربوط نيست هم از انجام وظيفه خود مى مانند و هم گرفتارى ها و نزاع هايى براى
خود از اي ن رهگذر به وجود مى آورند .اين همان چيزى است که قرآن مجيد مى فرمايد(« :عَلَيکُم أَنفُسَکُم ال يَضُرُّکُم مَّن
ضَلَّ إِذَا اهتَدَيتُم); مراقب خود باشيد اگر شما هدايت يافته باشيد گمراهى کسانى که گمراه شده اند ،به شما زيانى نمى
رساند»(مائده )901/و در راهى كه مى ترسى به ضاللت كشد ،قدم منه (وَ أَ ْمسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَه و جمله
«وَأَمسِک »...به رعايت احتياط در شبهات اشاره دارد که يکى از اصول مسلم عقالنى است; هرگاه انسان در برابر دو راه
قرار گرفت :راهى روشن و خالى از اشکال و راهى مجهول و تاريک ،عقل مى گويد هرگز در چنين راهى گام مگذار که
ممکن است سرانجام شومش دامانت را بگيرد و اگر هم به مقصد برسى با ترس و وحشت و اضطراب خواهد بود .در راهى
گام بنه که با اطمينان و آرامش تو را به مقصودت مى رساند اين اصل عقالنى در روايات زيادى ،از جمله حديث معروف
ال يُرِيبُکَ; آنچه تو
ک ِإلَى مَا َ
پيغمبر اکرم(صلى اهلل عليه وآله) به آن اشاره شده است آنجا که مى فرمايد« :دَع مَا يُرِيبُ َ
را به شک مى افکند رها کن و به سوى راهى برو که در آن شک و ترديد ندارى» (.بحاراالنوار ،ج  ،2ص  ،211ح )7
در حديث ديگرى پيغمبر اکرم(صلى اهلل عليه وآله) ،امور زندگى انسان ها را به سه قسم تقسيم مى کند« :بخشى بيّن
الرشد که سالم بودنش آشکار است و بايد از آن تبعيت کرد و بخشى بيّن الغىّ که ناسالم بودنش آشکار است و بايد آن را
رها و بخشى که مشکل و مشکوک است که بايد آن را رها نمود و به خدا واگذار کرد» کافى ،ج  ،9ص  ،36ح  )90زيرا
باز ايستادن از كارهايى كه موجب ضاللت است ،بهتر است از افتادن در ورطه اى هولناك (فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ
مِنْ ركوبِ ا ْلأَهْوَالِ ) به نيكوكارى امر كن تا خود در زمره نيكوكاران در آيى (وَأْمرْ بِا ْلمَعْروفِ تَكنْ مِنْ أَهْلِهِ ) جمله اوّل «وَأمُر

بِالمَعرُوفِ تَکُن مِن أَهلِهِ» اشاره به اين است که چون انسان ،ديگران را امر به معروف مى کند ،اگر خودش اهل معروف نباشد
در پيش وجدان خويش شرمنده

مى گردد .به عالوه از مردم نيز خجالت مى کشد که بگويند او آمر به معروف

است در حالى که خودش عامل به منکر است .مجموع اين امور سبب مى شود که با امر به معروف انسان تدريجاً در سلک
عامالن به معروف درآيد .از كارهاى زشت نهى بنماى ،به دست و زبان (وَ أَنْكِرِ الْمنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ) جمله «وَأَنکِرِ
المُنکَرَ  »...اشاره به مراتب نهى از منکر دارد که در اينجا براى آن دو مرحله ذکر شده و در بعضى ديگر از سخنان
امام(عليه السالم) در کلمات قصار سه مرحله براى آن ذکر شده است :نخست انکار به قلب و بيزارى از منکر در درون
دل و جان ،هرچند ظالمان دست و زبان انسان را ببندند .مرحله دوم انکار با زبان و مرحله سوم جلوگيرى عملى از منکرات.
بسيارى از فقها اين مرحله را وظيفه حکومت اسالمى وحاکم شرع دانسته اند و مرحله اوّل و دوم را وظيفه عموم مردم.
و آن را كه مرتكب منكر مى شود ،بكوش تا از ارتكاب آن دور دارى (وَ بَايِنْ َمنْ فَعَلَه بِجهْ ِدكَ) جمله (وَبَايِن مَن فَعَلَهُ
بِجُهدِکَ) ممکن است اشاره به جايى باشد که نهى از منکر اثر نمى گذارد ،در چنين مواردى انسان بايد مجلس منکر را ترک
گويد و از عامالن به منکر دورى گزيند.
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اين احتمال نيز هست که منظور از آن بيزارى قلبى است که آثار آن در چهره انسان نمايان باشد که يکى از مراحل سه
گانه نهى از منکر است و در حديثى امير مؤمنان على(عليه السالم) از پيغمبر(صلى اهلل عليه وآله) نقل مى کندَ « :أمَرَنَا
هلل أَن نَلقَى أَه َل المَعَاصِي بِوُجُوه مُکفَهِرَّة; پيغمبر اکرم(صلى اهلل عليه وآله) به ما دستور داد که اهل منکر را با
رَسُولُ ا ِ
چهره اى عبوس مالقات کنيم (تا از قيافه ما بدانند که از آنها بيزاريم)»( کافى ،ج  ،1ص  ،16ح ).90
و در راه خدا مجاهدت نماى ،آنسان ،كه شايسته چنين مجاهدتى است( .وَ جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) مى دانيم جهاد مراحل
و مراتبى دارد; خواه جهاد نظامى با دشمن و خواه تالش هايى ديگر در مسير حق .بعضى از مراحل آن شايسته مجاهدان
واقعى نيست; شايسته آنها اين است که آخرين مرحله اى را که در توان دارند در اين راه به کار گيرند و جمله «جَاهِد
ك
هلل َح َّق جِهَادِ ِه» اشاره به همين معناست .و هرگز سرزنشِ سرزنش گران ،تو را از تالش در راه خدا باز ندارد (وَ لَا تَأْخذْ َ
فِي ا ِ
هلل لَومَ ُة الَئِم» اشاره به اين است که گاهى افراد آلوده ،اطراف انسان هاى
فِي اللَّهِ َلوْمَة لَائِ ٍْ) اما جمله «وَالَ تَأخُذکَ فِي ا ِ
مجاهد و مبارز را مى گيرند و با مالمت و سرزنش مى خواهند سدى بر سر راه آنها ايجاد کنند .امام(عليه السالم) مى
فرمايد :هرگز اين سرزنش ها مانع راه تو نشود; هنگامى که راه را تشخيص دادى با توکل بر خدا و عزم راسخ و بدون
اعتنا به سرزنش سرزنش گران به پيش تاز .و در هر جا كه باشد ،براى خدا ،به هر دشوارى تن در ده (وَ خضِ الْغَمَرَاتِ
ن) با توجّه به اينکه «تفقّه» از ريشه «فقه» به معناى فهم و درک
لِلْحَقِّ حَيْث كَانَ) و دين را نيكو بياموز(وَ َتفَقَّهْ فِي الدِّي ِ

است ،منظور امام(عليه السالم)از جمله «وَتَفَقَّه فِي الدِّينِ» اين است که حقايق دينى را اعم از اصول و فروع به طور کامل
سكَ التَّصَبُّ َر
درک کن و تنها به صورت قناعت نکن ،بلکه به عمق آنها آشنا شو.و خود را به تحمل ناپسندها عادت ده ( عَوِّدْ نَفْ َ
عَلَى الْمَكْرو ِه ) جمله «عَوِّد نَفسَکَ  »...اشاره به اين است که صبر و استقامت در مقابل مشکالت چيزى است که با تمرين
به دست مى آيد .بايد آنقدر تمرين کنى و خويشتن را عادت دهى تا خلق و خوى تو گردد .و خويشتن را بر استقامت در برابر
ك التَّصَبُّ َر عَلَى الْ َمكْروهِ وَ ِنعْ َْ
مشكالت عادت ده كه استقامت و شكيبايى در راه حق ،اخالق بسيار نيكويى است ( َو عَوِّدْ نَ ْفسَ َ
حقِّ) فقره «نِعمَ الخُلُقُ التَّصَبُرُ فِي الحَقِّ» اشاره به اين است که هر کار مثبتى با مشکالت و موانعى روبه
الْخلق ال َّتصَبر فِي الْ َ
روست .هرگاه انسان صبر و استقامت بر حق نداشته باشد ،هرگز نمى تواند به آن دست يابد .چيدن يک گل بدون تحمل
نيش خار ميسر نيست و برداشتن اندکى عسل از کندو غالباً با نيش زنبور همراه است .اگر استقامت در برابر مشکالت
نباشد هيچ هدف مقدّسى به انجام نمى رسد .جمله «وَعَوِّد نَفسَکَ التَّصَبُّرَ عَلَى المَکرُوهِ» اشاره به يک اصل مهم اخالقى است
و آن اينکه انسان هايى که تربيت اخالقى نشده اند در آغاز کار پذيرش اصو ل اخالق براى آنها آسان نيست و بايد آن را
بر نفس خود تحميل کنند و پيوسته تکرار نمايند .اين فعل مکرر سبب مى شود که آن امر اخالقى به صورت عادت در آيد
و ادامه اين عادت سبب مى شود که به صورت ملکه نفسانى ظاهر گردد; يعنى تدريجاً در درون عمق جان انسان نفوذ کند
و روح را به رنگ خود در آورد .حديث «الخَيرُ عَادَ ٌة» و حديث «العَادَ ُة طَبعٌ ثَان» که در غررالحکم در ال به الى کالم
امير مؤمنان على(عليه السالم) آمده ،اشاره به همين معناست .در تمام كارهايت خود را به خدا بسپار كه اگر چنين كنى خود
ف حَرِيزٍ وَ مَا ِنعٍ
را به پناهگاهى مطمئن و نيرومند سپرده اى ( وَ أَلْجِئْ َن ْفسَكَ فِي الْأمورِ كلِّهَا إِلَى إِلَ ِهكَ فَإِنَّكَ تلْجِئهَا إِلَى كَهْ ٍ
عَزِيزٍ) توکل زاييده ايمان به توحيد افعالى است هنگامى که انسان سرچشمه همه امور جهان را به دست خدا بداند و او را
مسبب االسباب بشمرد طبعاً در همه مشکالت به او پناه مى برد و او را پناهگاه مطمئن خود مى داند .توکل به اين معنا نيست
که انسان دست از تالش و کوشش بردارد و تنها به اميد لطف خدا بنشيند ،بلکه به اين است که تمام توان خود را به کار
گيرد و در آنجا که به موانع و مشکالتى برخورد مى کند که حل آن بيرون از توان اوست دست به دامان لطف خدا مى زند
و با توکل بر او بر مشکالت چيره مى شود .به هنگام دعا ،پروردگارت را با اخالص بخوان (و تنها دست به دامان لطف او
ن َو أَكْ ِثرِ الِاسْ ِتخَارَةَ)
حرْمَا َ
ك فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْ ِ
بزن) چرا كه بخشش و حرمان به دست اوست (وَ أَخْلِصْ فِي الْ َمسْأَلَ ِة لِرَبِّ َ
اخالص نيز از ثمرات ايمان به توحيد افعالى است ،زيرا هنگامى که انسان بداند «ال مُؤَثِّرَ فى الوُجُودِ إِالَّ اهللُ» يقين پيدا
مى کند که عطا و حرمان به دست اوست .به هنگامى که به اين امر ايمان پيدا کرد تنها به در خانه او مى رود و با خلوص
نيّت هرچه مى خواهد از او مى خواهد .به همين دليل در روايات وارد شده است که رياکاران مشرکند; امام صادق(عليه
هلل; هر ريايى
س کَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ َومَن َعمِ َل هللِِِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَى ا ِ
ک إِنَّ ُه مَن َعمِ َل لِلنَّا ِ
السالم) مى فرمايدُ « :کلُّ ِريَاء شِر ٌ

شرک است هر کس کارى براى مردم کند پاداش خود را بايد از مردم بگيرد و هرکس عملى براى خدا انجام دهد پاداش
او بر خداست»( کافى ،ج  ،2ص  ،216ح  )6اين جمله در ضمن به اين حقيقت نيز اشاره دارد که انسان خواسته هاى خود
را بايد فقط از خدا بخواهد نه از غير خدا و اگر طبق عالم اسباب به سراغ غير خدا مى رود باز هم مؤثر واقعى را خدا
مى داند که اراده اش گاه به دست بندگانش تحقق مى يابد و جمله «فَإِ َّن بِيَدِ ِه العَطَاءَ وَالحِرمَا َن» نيز بيانگر همين حقيقت
است.
استخاره دو معنا دارد :يکى استخاره اى است که امروز در ميان مردم معمول و متعارف است ،هرگاه مسأله اى بر انسان
مشکل شده و با نيروى عقل خود و مشورت با اهل آن نتوانست آن را حل کند به سراغ مشورت با خدا مى رود و استخاره
نوعى مشورت با پروردگار است .معناى دوم استخاره اين است که انسان در هر کارى که قدم مى گذارد از خدا طلب خير
کند; يعنى خداوند را حاکم بر سرنوشت خود ببيند; در امر تجارت و زراعت و مانند آن تالش کند ولى زبان حال و قال او
اَستَخيرُاهللَ بِرَحمَتِهِ باشد; يعنى خدايا خير و برکت را از رحمت تو مى خواهم .اين نوع از استخاره در روايات بسيار بر
ال
هلل عَزَّ َوجَ َّل عَبدٌ مُؤمِ ٌن ِإ َّ
آن تأکيد شده است .از جمله در روايتى از امام صادق(عليه السالم) مى خوانيم« :مَا استَخَارَ ا َ
خَارَ لَهُ; هيچ بنده با ايمانى از خداوند طلب خير نمى کند مگر اينکه خداوند خير او را فراهم مى سازد»( بحاراالنوار ج
 ،66ص  ،222ح )2
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وصيت ْ را به خوبى درك كن و آن را سرسرى مگير ( َو تَفَهَّ ْْ وَصِيَّتِي وَ لَا تَذْهَبَنَّ َعنْهَا صَفْحا) سپس دليلى براى آن ذکر مى
کند و علوم و دانش ها را ضمن آن ،به سه بخش تقسيم مى نمايد و مى فرمايد« :زيرا بهترين سخن دانشى است كه سودمند
باشد و بدان دانشى كه نفع نبخشد در آن خيرى نيست و دانشى كه (زيان بار است) سزاوار فراگرفتن نيست سودى نمى
ق تَعَلُّمه) دانش هاى مفيد ،علومى است
بخشد» (فَ ِإنَّ خَ يْرَ الْقَ ْولِ مَا َنفَعَ ،وَ اعْلَ ْْ َأنَّه لَا خَيْرَ فِي عِ ْل ٍْ لَا يَنْفَع وَ لَا ينْتَفَع بِعِلْ ٍْ لَا َيحِ ُّ
که انسان را در مسير قرب الى اهلل يارى مى بخشد; خواه در زمينه اعتقادات باشد يا عبادات و اخالق و ،...دنياى او را به
صورت آبرومند تأمين مى کند و از فقرى که مايه کفر و روسياهى است رهايى مى بخشد.
علوم بيهوده دانش هايى است که نه خير دنيا در آن است و نه خير آخرت و گاه از آن براى سرگرمى و يا تفاخر استفاده
مى شود; شبيه آنچه در حديث معروف وارد شده که پيغمبر اکرم(صلى اهلل عليه وآله) مردى را در مسجد ديد که گروهى
اطراف او را گرفته اند فرمود :اين چيست؟ عرض کردند :اين مرد عالّمه است (و دانش فراوان دارد) پيامبر(صلى اهلل
عليه وآله) فرمود :عالّمه چيست؟ عرض کردند :اين شخص آگاه ترين فرد به نسب هاى عرب و حوادث ايام جاهليّت و
ال يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ وَالَ يَنفَعُ مَن عَ ِلمَهُ; اين علمى است
اشعار آنهاست .پيغمبر اکرم(صلى اهلل عليه وآله)فرمود« :ذَاکَ عِلمٌ َ

که هر کس آن را نداند زيانى نمى کند و آن کس که آن را بداند سودى نمى برد» سپس افزود« :إِ َّنمَا العِل ُم ثَالَثَةٌ آيَ ٌة
مُحکَمَةٌ أَو فَرِيضَةٌ عَا ِدلَةٌ أَو سُنَّةٌ قَا ِئمَةٌ وَمَا خَالَهُ َّن فَهُوَ فَضلٌ; علم تنها در سه چيز است :نشانه هاى روشن (در مسائل
مربوط به خدا شناسى و مبدأ و معاد) و علم مربوط به احکام الهى و واجبات و علوم مربوط به امور اخالقى و سنّت ها و
مستحبات و غير آن اضافى است» (کافى ،ج  ،9ص  ،62ح .)9
البتّه علوم و دانش هايى که به عمران و آبادى دنياى مردم کمک مى کند و آنها را از فقر و بيمارى و مشکالت ديگر رهايى
مى بخشد نيز از علوم مفيدند ،زيرا در واقع مقدمه اى براى آن سه گروه از علوم نافعند.
قسم سوم از علوم ،علوم زيان بار است; مانند علم سحر و شعبده و علوم مربوط به توليد مواد حرام مانند شراب و مواد
مخدر .در دنياى امروز ما ،اين علوم فراوان تر از گذشته است; علومى که تهيّه وسائل کشتار جمعى را به بشر مى آموزد
مانند بمب اتم ،سالح هاى مرگبار شيميايى و امثال آن اين گونه علوم آموختن و فرا گرفتنش از نظر اسالم حرام است،
چرا که به عنوان مقدّمه حرام محسوب مى شود
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