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 عوامل گریز از دین چیست؟

 مَا فَقْدَ اغْتَفَرْتُ وَ عَلَيْهَا احْتَمَلْتُهُ الْخَيْرِ خِصَالِ مِنْ خَصْلَةٌ فِيهِ لِي اسْتَحْكَمَتْ مَنِد: نفرمایمی امیرالمؤمنین

 فَقْدُ الْعَقْلِ فَقْدُ وَ مَخَافَةٍ مَعَ بِحَيَاةٍ يَتَهَنَّأُ فَال الْأَمْنِ مُفَارَقَةُ الدِّينِ مُفَارَقَةَ لِأَنَّ دِينٍ ال وَ عَقْلٍ فَقْدَ أَغْتَفِرُ ال وَ سِوَاهَا

پذیرم و به خاطر  ا میکسی که بر یکی از صفات خوب استوار و پابرجا باشد او ر ؛بِالْأَمْوَاتِ اإِلّ يُقَاسُ لَا وَ الْحَيَاةِ

بخشم. به خاطر گذرم. اما دو خصلت دینداری و عقل اگر نباشد من نمینداشتن صفات دیگرِ خوب از او می

، گوارا ترسترس است و زندگی با  ،رود و اگر امنیت از بین برودامنیت از بین می ،شدنبااینکه اگر دینداری 

  شود مگر با اموات.زندگی بدون عقل، مقایسه نمی اگر عقل نباشد، زندگی نیست. چراکه نیست. و

ک خوبی داشته باشیم با امام متصل است. ی طالب یعنی اگر کسی یک خوبی داشته باشد با علی ابن ابی

متصل هستیم. پس برویم به دنبال اینکه یک خصلت خوب برای خودمان بسازیم. یکی را داشته  زمان

ها به واسطه تدیّن است. و کنم. و اینکه رفع تمام ناامنیفرماید تحمل میمی باشیم و هزار تا را نداشته باشیم

اگر کسی  رده است.مُ طالب از نظر علی ابن ابی، آورد. و اگر جامعه عاقل نباشدسکون می وتدیّن آرامش 

 ها مساوی است. ردهبا مُ حضرتدینداری و عقل نداشته باشد ممکن است بخورد و بیاشامد ولی از نظر 

 کنند:در همین روایت دو نکته را بیان می حضرت امیر

ن است نه قانون. قانون برای انسان سکوت خواهید به آرامش و سکون برسید راه آن، تدیّنکته اول: اگر می    

اید فرستد و ب سربازی میمانند مادری که فرزندش را از روی اجبار به خاطر قانون به  آورد نه سکون.می

آورد. سکون و آرامش می ،، ولی آرامش ندارد که نکند اتفاقی برای فرزندش بیفتد. ولی تدیّنسکوت کند

فرستد و در تمام اعماق وجودش آرامش وجود مانند مادری که به دست خودش فرزندش را به جبهه می

-محشور می ا پیامبرای هم برای او پیش بیاید بگوید هر حادثهدارد. چون بحث، بحث تدیّن است. می

آورد نه چیز دیگری. شود. ضمانت آرامش در جامعه به واسطه تدیّن است نه قانون. قانون فقط سکوت می

د. نهایت قانون همین است. اشته باشتشویش د واضطراب ممکن است همواره سکوت عالمت رضا نیست. 

 آورد.بیشتر از این نیست. اما تدیّن، سکون می
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آورد نهایتاً این است که بتواند جلوی جرایم آشکار را بگیرد. ولی جلوی را که می قانون چیزیدوم: نکته     

شد که جناب بازدارندگی کلی هم ندارد. وقتی زلیخا مهیّا می ،تواند بگیرد. پس قانونجرایم پنهان را نمی

شوهر دارد در مرد  دهد که زنی کهدانست که قانون اجازه نمییوسف را برای آن عمل دعوت بکند می

دانست ولی قانون جلوی او را نگرفت. به همین دلیل شروع کرد به انجام دیگری طمع داشته باشد. این را می

بالفاصله  آشکار شد،لذا وقتی این مسأله  درها را بست ؛وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَستو و در خفاء. این عمل در پَ

ا متّهم کرد. قانون نتوانست جلوی زلیخا را بگیرد ولی دین جلوی خودش را برئ الذمه کرد و جناب یوسف ر

 یوسف را گرفت و هرگز به آن عمل آغشته نشد. جناب 

گیرد. بنابراین جامعه چه علنی و چه پنهانی را می ،ها اهمیت دین است. دین جلوی تمام انواع جرایماین   

)به حسب جناب یوسف اما و به گناه مبتلی شد.  باید به طرف تدیّن برود. زلیخا همه چیز داشت مگر دین

ت و دین داشت. به عزّ ت و شرافت رسید. زلیخا با تمام آن امکاناتی که داش ولی برده دیگری بودظاهر( 

تواند به حضیض افتاد. دین می اما و ثروتی داشت و چه جاللتی را داشت همسر عزیز مصر بود و چه جالل

 جامعه را حفظ بکند. 

چرا از  گویند این است که از دینتان مراقبت کنید.وقتی که دین اهمیت دارد اولین چیزی که به ما می   

دین شدن بی  ،امر بسیار بااهمیتی است؟ چون در دوره غیبت کبری ،مراقبت از دیننظر رهبران آسمانی ما 

دهند که مراقب ا دستور میخیلی آسان است و کاری ندارد. دینداری کار سختی است. برای همین به م

 دهد که دینداری کار سختی است. آید نشان میدینتان باشید. روایاتی که در باب غیبت کبری می

 چند مورد از این روایات:

 بِهِ، يَقُولُ كَانَ مَنْ الْأَمْرِ هذَا عَنْ يَرْجِعَ  حَتّى غَيْبَةٍ مِنْ الْأَمْرِ هذَا لِصَاحِبِ لَابُدَّ إِنَّهُمی فرمایند:  امام کاظم .1    

ناچار و ناگزیر  (یعنی صاحب امامت و والیت)صاحب این امر ؛خَلْقَهُ بِهَا امْتَحَنَ جَلَّ و عَزَّ اللَّهِ مِنَ مِحْنَةٌ هِيَ إِنَّمَا

 دارند. این غیبت یکدست برمی شاز امامت ،قائلین به امامت او که کشدآنقدر طول می که است غیبتاز 

 کند. امتحان از ناحیه حضرت حق است که خالیق را به واسطه آن امتحان می

پس نیست.  ،آمد. حاال که نیامده استگویند اگر بود می یعنی کسانی که قائل به امامت امام هستند می

اینکه ای است برای زنند و اینکه  غیبت پدیده دشمنان اسالم و پیروان ادیان و مذاهب دیگر این حرف را نمی

 ایستیم. ایستیم یا نمیامتحان بشویم که ببینیم سر دینمان می
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 قُتِلَ مَاتَ يُقَالَ حَتَّى لَتُمَحَّصُنَّ وَ دَهْرِكُمْ مِنْ سِنِيناً إِمَامُكُمْ لَيَغِيبَنَّ اللَّهِ وَ أَمَامی فرمایند:  امام صادق .2    

تعددی را به خدا قسم حتما امام شما روزگار م !دیآگاه باش ؛الْمُؤْمِنِينَ عُيُونُ لَيْهِعَ لَتَدْمَعَنَّ وَ سَلَكَ وَادٍ بِأَيِّ هَلَكَ

-ای میعده رسد که به جایی میگیرید. )قائلین به امامت( مورد آزمایش قرار میغیبت خواهد داشت. و شما

 .کنند و گریه می گیرندیک عده برای او جلسه عزا می و کشته شده است.در فالن جنگ رده است. گویند او مُ

ای در  غیبت حقیقی است و ریزش نیروها در دوران غیبت یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و عده پس اساساً

 شوند. پس دینداری در دوره غیبت کبری سخت است. دوران غیبت از دین خارج می

 وَ ذِكْرِهِ مَوْتِ بَعْدَ يَقُومُ لِأَنَّهُ قَالَ: الْقَائِمَ؟ سُمِّيَ لِمَ وَ اللَّهِ! رَسُولِ ابْنَ يَاال کردند: ؤس از حضرت جواد .3    

فرمایند: به خاطر گویند قائم؟ حضرت میای پسر رسول خدا! چرا به ایشان می ؛بِإِمَامَتِهِ الْقَائِلِينَ أَكْثَرِ ارْتِدَادِ

 اند از دینکه به امامت ایشان قائل بودهرود و اکثر افرادی کند بعد از اینکه یاد او از بین میاینکه قیام می

 .شوندد میبازگشته و مرت

غیبت کبری اند در دوره کنند که چنین شخصی باید بیاید. در حالیکه به ما گفتهیعنی مردم فراموش می

 وظیفه شما انتظار است.

 شود.دین میانسان ناخودآگاه بی ، چوندینداری در دوره غیبت کبری سخت است

وَ إِنَّ صَاحِبَ الْعَيْنِ يَدْرِي مَتَى يَقَعَ   مُحَمَّدٍ تَمْحِيصَ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ  يَا شِيعَةَ آلِ  لَتُمَحَّصُنَ :فرمایند می رامام باق

أَمْرِنَا وَ يُمْسِي وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا وَ مِنْهَا وَ كَذَلِكَ يُصْبِحُ الرَّجُلُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ   الْكُحْلُ فِي عَيْنِهِ وَ لَا يَعْلَمُ مَتَى يَخْرُجُ

برای پاک شدن امتحان هر آینه ، ای پیروان اهل بیت ؛يُمْسِي عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَ يُصْبِحُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا

ان فهمد اما زمسرمه زدن را می ،خواهد سرمه بکشدکسی که می شوید مثل پاک شدن سُرمه از چشم؛یم

کند بر زاد صبح را شروع می دین شدن مثل پاک شدن سرمه است. آدمیفهمد. بیپاک شدن سرمه را نمی

و گاهی شب را در دینداری است  رسد در حالیکه از آن شریعت خارج شده است.شریعت پیامبر و به شب می

 شود از دین خارج شده است.که می ولی صبح

ناگهانی از دین همین است. اما این خروج ناگهانی از دین مربوط به این خطر در همه جا هست. خروج     

مالکی هستند. هستند ولی شیعه بی وپایه های بیست هستند. آدمکسانی است که در دینداری خودشان سُ



 اوله ـجلس ،عوامل گریز از دین                                                 59 ساله دوم فاطمیشهادت حضرت زهرا

 
4 

 

خواند و شود گفت چون پدرم نماز مین نمیارثی و وراثتی. دوره ما، دوره تشیع دراستی و درسی است. اآل

 کند پس من هم همان را دارم.می عزاداری

 ست هستند ؟چه کسانی در دینداری سُ    

انسان باید به غذای خویش )و آفرینش ؛ طَعامِه  فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى فرماید: می 22سوره مبارکه عبس آیه     

  آن( بنگرد.

-ی است که میمبخوری به منزله آن علخواهی فرماید: طعامی که میمی امام باقر این آیه در تفسیر    

 گیری.خواهی بگیری از چه کسی میخواهی به دست بیاوری. یعنی مراقب باش علمی را که می

نشان بدون استاد است. فرمایند دینتان باید استاد داشته باشد. چون بسیاری از افراد هستند که تدیّبه ما می 

 دین را باید از سرچشمه آن گرفت.. دگیریکه دین را از چه کسی می یددقت بکن

 وَ يَزُولَ، أَنْ قَبْلَ الْجِبَالُ آلِهِ زَالَتِ وَ عَلَيْه اللَّهِ نَبِيِّهِ صَلَوَات سُنَّةِ وَ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ دِينَهُ أَخَذَ مَنْمی فرماید:  امام

کسی که دینش را از کتاب خدا و روایات پیامبر عظیم الشان  ؛الرِّجَالُ رَدَّتْهُ الرِّجَالِ، أَفْوَاهِ مِنْ دِينَهُ أَخَذَ مَنْ

کسی که دینش را از زبان مردم  وکند. او تغییری نمیدین وند ولی راز بین میها بگیرد کوه اسالم

 گیرند.مردمان دیگری دین او را از او می بگیرد،

ری مبنا ندارد و دارای ثبات در دیندادر دینداری به کسی رجوع بکند که خودش  شخصی یعنی اگر     

 کس دیگری دین او را از او خواهد گرفت.  عقیده نیست،

وقتی که  ؛عَنْهَا أَحَدٌ يُزِيلَنَّكُمْ لَا أَدْيَانِكُمْ فِي اللَّهَ فَاللَّهَ السَّابِعِ وُلْدِ مِنْ الْخَامِسُ فُقِدَ إِذَافرماید: می امام کاظم    

 .(مراقب دینتان باشید، خدا را در دنیتان مراقبت کنید )خدا را ؛غیبت کردپنجمین فرزند از امام هفتم 

 مراقب باشید که کسی شما را از دینتان خارج نکند. 

گویید می ،خواهید خانه تهیه کنیدداشته باشیدو بشما یک ماشین  وقتیاین دستور بسیار مهم است.     

دارای نویسید که این محل گذارید. مین ماشین میجایی باشد که پارکینگ داشته باشد. دزدگیر برای آ

 اید؟ برای دینتان هم دزدگیر گذاشته آیا . امااستدوربین مداربسته 
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، دراستی نیست. بر نبرند؟ چون تدیّبرند. چرا میگویند مراقب دینتان باشید. چون آن را میلذا به شما می 

 . نیست ت رسول و عترت اومبنای کتاب خدا و سنّ

 سالمت دین به چه چیزی است؟    

بینم که فرمود: علی جان! در نوزدهم ماه مبارک رمضان می به امیرالمؤمنین وقتی رسول گرامی    

؟ در آن زمان دین من درست أَ بِسَلَامَةِ دينيعرض کرد: ایشان  .شوددر محراب عبادت فرق تو شکافته می

 است؟

 است.  طالب این ترس علی ابن ابیمّت سؤال نکردند. از فرزندان و اموال و حکومت و ا    

 


