انتخاب :جواهر مؤذني

غرور عبادت

پاسخ مرد جهانديده

گوينــد  3ســرباز الغرانــدام  200نفر را
به اســارت گرفته و به صــف كرده بودند و
با خود ميبردند .تعــدادي نظارهگر بر اين
جماعت اسيرشده ميخنديدند و ميگفتند:
«اي بيچارهها! چگونه است كه اين سه نفر
نحيف چنين بر شــما چيره گشتهاند؟ چرا
اينچنين خوار شدهايد؟» مردي جهانديده
در ميان آنها فريــاد زد« :اي مردم ،بر ما
نخنديــد كه آن  3تن با هم هســتند و ما
 200نفر تنها!»
برگرفته از امثال و حكم دهخدا

محبت مادري

مادري را پرســيدند« :كداميك از فرزندان
خود را بيشتر دوســت داري؟» پاسخ داد:
«غايب آنها را ،تا وقتي كه باز گردد؛ بيمار
آنها را ،تا وقتي كه بهبود يابد؛ كوچكترين
آنها را ،تا وقتي كه بزرگ شود؛ و همة آنها
را ،هريك بيشتر از ديگري دوست دارم».
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شــخصي از نماز جماعت صبــح به خانه
برميگشــت .گروهــي را ديد كــه به زور
قصد بردن گاوي را با خود داشــتند اما گاو
مقاومــت ميكرد و حاضر نبود همراه آنها
برود .او رفت و دستي به پيشاني گاو كشيد.
ناگهان گاو مطيع شــد و با آن گروه رفت.
آن فرد مغرور شــد و با خود انديشيد :اين
از بركت نماز صبحي بــود كه به جماعت
خواندم .وقتي به خانه رســيد مادرش را در
حال شــيون و زاري ديد .علت را جويا شد.
مادرش گفت« :گاومــان را دزديدند» .مرد
فهميد كه گاو چون او را شناخته بود مطيع
شده بود اما او گاو را نشناخته بود .پس ،به
خاطر غرور عبادت به درگاه خدا اســتغفار
كرد.

فقير و كريم

عارفــي را گفتند« :اگر در روز رســتاخيز
خداوند از تو بپرسد با خود چه آوردهاي ،چه
خواهي گفت؟» پاسخ داد« :وقتي فقيري بر
كريمي وارد ميشــود ،از او نميپرسند چه
آوردهاي بلكه ميگويند چه ميخواهي!»
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حضرت موسي و مناجات با
پروردگار

روزي حضرت موسي(ع) به هنگام مناجات
در كوه طــور عرض كــرد« :اي پروردگار
جهانيــان!» جواب آمد« :لبيك!» ســپس
عرض كرد« :اي پروردگار اطاعتكنندگان!»
جواب آمد« :لبيك!» آنگاه عرض كرد« :اي
پروردگار گناهكاران!» پاسخ شنيد« :لبيك،
لبيك ،لبيك!» حضرت موســي(ع) گفت:
«خدايا ،به بهترين اسم صدايت زدم ،يك بار
جواب دادي اما تا گفتم خداي گناهكاران،
سه بار جواب دادي .چرا؟» خداوند فرمود:
«عارفان به معرفت خود و نيكوكاران به كار
خود و مطيعان به اطاعت خود اعتماد دارند
اما گناهكاران جز فضــل من پناهي ندارند
و اگر من هــم آنها را از درگاه خود نااميد
گردانم ،كسي را ندارند كه به درگاهش پناه
ببرند».
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