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ياد ﷲ را نبايد به لحظات سخت موکول کرد!
قرآن عظيم الشأن در )آيت  ٢٠۵سوره االعراف( می فرمايد ُ َ » :
تضرعا َ َ
نفسك َ َ ﱡ ً
من
الجھر ِ َ
وخيفةً َ َ
ربك في َ ِ َ
واذكر َ ﱠ َ
ودون َ ِ
واآلصال َوال َ ُ
من
الغافلين « )پروردگارت را در قلب خود ،از روی تضرع و خوف ،آھسته و آرام،
ِ َ
تكن ِ َ
القول ِ ُ ُ ﱢ
بالغدو َ
ِ
َ ِ
صبحگاھان و شامگاھان ،ياد کن؛ و از غافالن مباش!(
در اين شک نيست که ياد ﷲ پشتوانۀ ھمۀ خيرات و ھمۀ بركاتی است كه انسان می تواند آن را در زندگی خويش به
دست بياورد .ولی نبايد ياد ﷲ را به مراحل دشوار زندگی ،به لحظات غم وزحمت ھا وغصه ھا منحصر و اختصاص
داد.
نبايد ياد ﷲ را به لحظات مريضی  ،تکليف و دشواری ھای اقتصادی منحصر وموکول کرد .ديده شده ما صرف زمانی
که به کدام مصيبت ،دشواری ويا ھم مريضی دچار می شويم به ياد ﷲ می افتيم كه اين ھم ضرورت است اما اين را بايد
در تمام حاالت زندگی پيشه و مشعل راه خويش بګردانيم.
قرآن عظيم الشأن اين عادت مبنی بر ذکر و مراجعه به ﷲ )ج( را صرف در مواقع خطر در)آيت  ۶۵سورۀ العنکبوت(
با زيبائی خاصی چنين بيان فرموده است :
دعوا ﱠ
فلما َ ّ ُ
يشركون « )ھنگامی که سوار بر کشتی
نجاھم ِ َإلى َ ﱢ
البر ِإذا ُھم ُ ِ َ
مخلصين َلهُ ّ َ
ﷲَ ُ ِ َ
الفلك َ َ ُ
الدين َ َ ّ
ركبوا ِفي ُ ِ
فإذا َ ِ
» َِ
اما ھنگامی که خدا آنان را به ساحل خشکی
شوند ،خدا را با اخالص میخوانند )و درغير آن وی را فراموش میکنند(؛ ّ
برساند و نجات داد ،باز مشرک میشوند!( در مواردی ھم ديده شده ھمين که مشکل ومصيبتی بر سراغ ما بيايد به ياد
ﷲ می افتيم ولی زمانی که بال بر طرف شود ،ديگر ياد ﷲ )ج( در ميان نيست و يا حد اقل مي باشد.
قرآن عظيم الشأن اضافه تر از ده بار اين گلۀ پروردگار رااز انسانھا تکرار نموده ،ازجمله در سورۀ يونس دو مرتبه
مس االنسان ّ ّ
اين موضوع را مورد بحث قرار داده است .يك بار با لحن گله آميز وحتا تندی فرموده است » :و اذا ّ
الضر
دعانا لجنبه او قاعدا او قائما«؛ وقتی انسان دچار سختی است ،متوجه به ما می شود؛ دعا می كند ،تضرع می كند ،نه
ضره ّ
ّ
مر كأن لم يدعنا الی
فلما كشفنا عنه
تنھا در بيداری بلکه  ،در حال خواب ،در حال راه رفتن ،در حال نشستن؛ » ّ
ضر ّ
ّ
مسه«؛ وقتی مشكل برطرف شد ،طوری حركت می كند که گويا از ما چيزی نخواسته و ما به او چيزی عنايت
نكرديم؛ وبه اصطالح به غفلت محض مواجه می شود  .و بعد به لحنی تند وتوبيخی برای ھمين انسان ھای نسيان گر می
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فرمايد» :كذلك ّ
زين للمسرفين ما كانوا يعملون«؛ اين گونه برای اسرافکاران ،اعمالشان زينت داده شده است )که زشتی
اين عمل را درک نمیکنند!( )سوره مبارکه يونس آيت (١٢
برادران و خواھران!
اين آيت مبارکه برای ما انسانھا می آموزاند که در ھمه حال واحوال بايداز ﷲ متعال خواستار كمك ومساعدت باشيم،
رابطۀ قلبی ما با ﷲ در ھمه احوال زندگی ،در حال آرامش ،در حال راحت ،در حال محنت ،در حال سختی و دشواری
ھا بايد ادامه پيدا كند؛ ياد ﷲ ضامن حركت تكاملی انسان است ،ضامن تعالی انسان است؛ اين ياد ﷲ است که ما را به آن
ھدف اصلی آفرينش می رساند به نظر من اين توسل و تضرع ،بايد در ھمۀ عرصهھای زندگی و مطابق سنت رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم عمالً انجام يابد  ،يقين داشته باشيد  ،اگر اين توجه به ﷲ وجود داشته باشد  ،ركود ،سكون،
نااميدی ،بازگشت به عقب و توقف در عرصهھای گوناگون زندگی وجود نخواھد داشت .
حسبنا ﷲ نعم المولی و نعم الوکيل
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