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تفسیر موضوعی زندگی با قرآن

درس هشتم:

احساس حضور
ما در دنیای خود رها شده نیستیم و از هر طرف در
محاصره دوربینهای مخفی الهی هستیم و از اعمال و نیات
ما نسخه برداری می شود و محاسبات قیامت روی اطالعات
حقیقی انجام خواهد گرفت و قرآن می گوید  :فرشتگان ما
مراقب و ناظر شمایند و می نویسند  .در یک کلمه عالم
محضر خداست و این باور در ما احساس حضور می آورد
.
طبیعی است کسی که خود را در خلوت و به دور از چشم
فرض کند دست به هر خالفی می زند و اینان غافالن کوتاه
نظرند .
انسانهای دور اندیش و ژرف نگر فهمیده اند در مقابل خدا
و فرشتگان او اصال موقعیتی به نام خلوت وجود ندارد لذا
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به خود اجازه نیت گناه هم نمی دهد چه برسد به اینکه
مرتکب گناه شود .
معرفت خداوند مقدم بر هر عبادتی است  .انسان عارف به
خداوند خودرا در محضر او می بیند و این احساس حضور
بازدارنده از ارتکاب هر عملی است که خداوند آن را نمی
پسندد .
سوره یونس آیه  -61عالم محضر خداست
َو َما َت ُكونُ فِي َ
شأْن َو َما َت ْتلُو ِم ْن ُه مِنْ قُ ْرآن َو َل َت ْع َملُونَ مِنْ
َع َمل إِ َل ُك َنا َعلَ ْی ُك ْم ُ
ب َعنْ َر كب ََ
ضونَ فِی ِه َو َما َی ْع ُز ُ
ش ُهودًا إِ ْذ ُتفِی ُ
ص َغ َر مِنْ َذلِ ََ
س َم ِ
ال َذ َرة فِي ْاْلَ ْر ِ
اء َو َل أَ ْ
ض َو َل فِي ال َ
مِنْ ِم ْث َق ِ
َو َل أَ ْك َب َر إِ َل فِي ِك َتاب ُم ِبین ﴿﴾61
در هیچ حال (و اندیشه اي) نیستي و هیچ قسمتي از قرآن
را تالوت نميكني ،و هیچ عملي را انجام نميدهید مگر
اینكه ما ناظر بر شما هستیم در آن هنگام كه وارد آن
ميشوید ،و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو
مخفي نميماند ،به اندازه سنگیني ذره اي و نه كوچكتر از
آن و نه بزرگتر از آن ،مگر اینكه (همه آنها) در كتاب
آشكار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است.
اگر انسان به این باور و اعتقاد برسد هر جایی که باشد
برایش فرقی نمی کند  .کنار مسجد الحرام یا حرم ائمه ،
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مسجد و حسینیه یا در قلب خیابانهای اروپا و آمریکا  .همه
جا خدا حضور دارد .در محضر خدا معصیت خدا نمی شود
کرد
سوره علق – آیه  -14خدا می بیند
ّللا َی َرى ﴿﴾14
أَلَ ْم َی ْعلَ ْم ِبأَنَ َ َ
آیا او نميداند كه خداوند همه اعمالش را ميبیند
همین آیه کوچک اگر تابلو زندگی ما قرار گیرد مارا کافی
است  .اعتقاد داشته باشیم که خدا می بیند
سوره بلد – آیه 7
ب أَنْ لَ ْم َی َرهُ أَ َحد ﴿﴾7
س ُ
أَ َی ْح َ
آیا گمان ميكند هیچ كس او را ندیده (و نميبیند)
سوره انفطار –آیات  10تا 12
َوإِنَ َعلَ ْی ُك ْم لَ َحافِظِ ینَ ﴿﴾10
و بدون شَ نگاهباناني بر شما گمارده شده.
ك َِرا ًما َكات ِِبینَ ﴿﴾11
والمقام و نویسنده (اعمال نیَ و بد شما).
َی ْعلَ ُمونَ َما َت ْف َعلُونَ ﴿﴾12
آنها ميدانند شما چه ميكنید.
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داستان عبرت انگیز
آهنگری که از گناه دوری کرد و تا پایان عمر آتش او را نسوزاند
راوی این داستان عجیب میگوید :در شهر بصره وارد بازار
آهنگران شدم ،آهنگری را دیدم آهن تفتیده را با دست روی
سندان گذاشته و شاگردانش با پتك بر آن آهن میکوبند.
به تعجّب آمدم که چگونه آهن تفتیده دست او را صدمه
نمیزند؟ از آهنگر سبب این معنا را پرسیدم ،گفت :سالی بصره
دچار قحطی شدید شد به طوری که مردم از گرسنگی تلف
میشدند ،روزی زنی جوان که همسایه من بود پیش من آمد و
گفت :از تلف شدن بچههایم میترسم چیزی به من کمك کن،
چون جمالش را دیدم فریفته او شدم ،پیشنهاد غیر اخالقی به او
کردم ،زن دچار خجالت شد و به سرعت از خانهام بیرون رفت.
پس از چند روز به خانهام آمد و گفت :ای مرد! بیم تلف شدن
فرزندان یتیمم میرود ،از خدا بترس و به من کمك کن ،باز
خواهشم را تكرار کردم ،زن خجالت زده و شرمنده خانهام را
ترك کرد.
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دو روز بعد مراجعه کرد و گفت :به خاطر حفظ جان فرزندان
یتیمم تسلیم خواسته توام .مرا به محلّی ببر که جز من و تو کسی
نباشد ،او را به محلّی خلوت بردم ،چون به او نزدیك شدم به
شدّت لرزید ،گفتم :تو را چه میشود؟
گفت :به من وعده جای خلوت دادی ،اکنون میبینم
میخواهی در برابر پنج بیننده محترم مرتكب این عمل نامشروع
شوی ،گفتم :ای زن! کسی در این خانه نیست ،چه جای این که
پنج نفر باشند ،گفت :دو فرشته موکل بر من ،دو فرشته موکل بر
تو و عالوه بر این چهار فرشته ،خداوند بزرگ هم ناظر اعمال
ماست ،من چگونه در برابر اینان مرتكب این عمل زشت شوم؟
کالم آن زن در من چنان اثر گذاشت که بر اندامم لرزه افتاد و
نگذاشتم در آن عرصه سخت دامنش آلوده شود ،از او دست
برداشتم ،به او کمك کردم و تا پایان قحطی جان او و فرزندان
یتیمش را حفظ نمودم ،او به من به این صورت دعا کرد:
خداوندا! چنانكه این مرد آتش شهوتش را به خاطر تو فرو نشاند،
تو هم آتش دنیا و آخرت را بر او حرام گردان .بر اثر دعای آن
زن از صدمه آتش دنیا در امان ماندم.
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رسول خدا صلی اهلل علیه و آله :
برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا که هستی خدا
با توست .
نهج الفصاحه ص 229

