رسول اكرم و دو حلقة جمعیت

رس���ول اكرم -صلّی هّ
الل علیه و آله  -وارد مسجد (مسجد مدینه ) ش���د ،چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكیل شده بود و هر دسته ای حلقه ای تشكیل داده و سرگرم
كاری بودند .یك دسته مشغول عبادت و ذكر و دسته ی دیگر به تعلیم و تعلم سرگرم بودند .هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد .به كسانی كه همراهش
بودند رو كرد و فرمود" :این هر دو دسته ،كار نیك می كنند وبر خیر و سعادتند" .
آنگاه جمله ای اضافه كرد" :لكن من برای تعلیم و دانا كردن فرستاده شده ام " .پس خودش به طرف همان دسته كه به كار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقۀآنها نشست.
مس���جد مدینه در صدر اسالم تنها برای ادای فریضۀ نماز نبود ،بلكه مركز جنب وجوش و فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان نيزبود .هروقت الزم می شد اجتماعی صورت بگیرد
مردم را به حضور در مسجد دعوت می كردند ،و مردم از هر خبر مهمی در آنجا آگاه می شدند و هر تصمیم جدیدی گرفته می شد در آنجا به مردم اعالم می شد.
مس���لمانان تا در مكه بودند از هرگونه آزادی و فعالیت اجتماعی محروم بودند ،نه می توانس���تند اعمال و فرائض مذهبی خود را آزادانه انجام دهند و نه می توانستند تعلیمات دینی
خود را آزادانه فرا گیرند .این وضع ادامه داش���ت تا وقتی كه اس�ل�ام در نقطۀ حساس دیگری از عربستان نفوذ كرد كه نامش "یثرب" بود و بعدها به نام "مدینة النبی" یعنی شهر پیغمبر
معروف شد .پیغمبر اكرم بنا به پیشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و پیمانی كه آنها با آن حضرت بستند ،به این شهر هجرت فرمود .سایر مسلمانان نیز تدریجاً به این شهر هجرت كردند.
آزادی فعالیت مس���لمانان نیز از این وقت آغاز ش���د .اولین كاری كه رسول اكرم بعد از مهاجرت به این شهر كرد ،این بود كه زمینی را درنظر گرفت و با كمك یاران و اصحاب ،این مسجد
را در آنجا ساخت.

مردی كه كمك خواست

به گذش���تۀ پرمشقت خویش می اندیشید ،به یادش می افتاد كه چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سر گذاشته ،روزهایی كه حتی قادر نبود قوت روزانۀ زن و كودكان معصومش
را فراهم نماید .با خود فكر می كرد كه چگونه یك جمله ی كوتاه -فقط یك جمله -كه در سه نوبت پردۀ گوشش را نواخت ،به روحش نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض كرد و او و
خانواده اش را از فقر و نكبتی كه گرفتار آن بودند نجات داد.
او یكی از صحابۀ رس���ول اكرم بود .فقر و تنگدس���تی بر او چیره شده بود .در یك روز كه حس كرد دیگر كارد به استخوانش رسیده ،با مشورت و پیشنهاد زنش تصمیم گرفت برود و
وضع خود را برای رسول اكرم شرح دهد و از آن حضرت استمداد مالی كند.
با همین نیت رفت ،ولی قبل از آنكه حاجت خود را بگوید این جمله از زبان رسول اكرم به گوشش خورد:
"هركس از ما كمكی بخواهد ما به او كمك می كنیم ،ولی اگر كسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نكند خداوند او را بی نیاز می كند" .
 آن روز چیزی نگفت و به خانۀ خویش برگش���ت .باز با هیوالی مهیب فقر كه همچنان بر خانه اش س���ایه افكنده بود روبرو شد .ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اكرم
حاضر شد .آن روز هم همان جمله را از رسول اكرم شنید" :هر كس از ما كمكی بخواهد ما به او كمك می كنیم ،ولی اگر كسی بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز می كند " .این دفعه
نیز بدون اینكه حاجت خود را بگوید به خانۀ خویش برگش���ت و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان می دید ،برای س���ومین بار به همان نیت به مجلس رسول
اكرم رفت .باز هم لبهای رسول اكرم به حركت آمد و با همان آهنگ -كه به دل ق ّوت و به روح اطمینان می بخشید -همان جمله را تكرار كرد.
این بار كه آن جمله را شنید ،اطمینان بیشتری در قلب خود احساس كرد .حس كرد كه كلید مشكل خویش را در همین جمله یافته است .وقتی كه خارج شد با قدمهای مطمئنتری
راه می رفت .با خود فكر می كرد كه دیگر هرگز به دنبال كمك و مساعدت بندگان نخواهم رفت .به خدا تكیه می كنم و از نیرو و استعدادی كه در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده
استفاده می كنم و از او می خواهم كه مرا در كاری كه پیش می گیرم موفق گرداند و بی نیازم سازد.
با خودش فكر كرد كه از من چه كاری ساخته است؟ به نظرش رسید عجالتاً این قدر از او ساخته هست كه برود به صحرا و هیزمی جمع كند و بیاورد و بفروشد.
رفت و تیش���ه ای عاریه كرد و به صحرا رفت ،هیزمی جمع كرد و فروخت .لذت حاصل دسترنج خویش را چشید .روزهای دیگر به این كار ادامه داد ،تا تدریجاً توانست از همین پول
برای خود تیشه و حیوان و سایر لوازم كار را بخرد .باز هم به كار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غالمانی شد.
روزی رسول اكرم به او رسید و تبسم كنان فرمود" :نگفتم ،هركس از ما كمكی بخواهد ما به او كمك می كنیم ،ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز می كند" .

خواهش دعا

شخصی با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق -علیه السالم  -آمد و گفت:
"دربارۀ من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد ،كه خیلی فقیر و تنگدستم" .
امام" :هرگز دعا نمی كنم" .
 -چرا دعا نمی كنید؟!
"برای اینكه خداوند راهی برای این كار معین كرده اس���ت .خداوند امر كرده كه روزی را پی جویی كنید و طلب نمایید .اما تو می خواهی در خانۀ خود بنش���ینی و با دعا روزی را به
خانۀ خود بكشانی! "

بستن زانوی شتر

قافله چندین س���اعت راه رفته بود .آثار خس���تگی در سواران و در مركبها پدید گشته بود .همینكه به منزلی رسیدند كه آنجا آبی بود ،قافله فرود آمد .رسول اكرم نیز كه همراه قافله
بود شتر خویش را خوابانید و پیاده شد .قبل از همه چیز ،همه در فكر بودند كه خود را به آب برسانند و مقدمات نماز را فراهم كنند.
رسول اكرم بعد از آنكه پیاده شد ،به آن سو كه آب بود روان شد ،ولی بعد از آنكه مقداری رفت ،بدون آنكه با احدی سخنی بگوید به طرف مركب خویش بازگشت.
اصحاب و یاران باتعجب با خود می گفتند آیا اینجا را برای فرودآمدن نپس���ندیده است و می خواهد فرمان حركت بدهد؟ چشمها مراقب و گوشها منتظر شنیدن فرمان بود .تعجب
جمعیت هنگامی زیاد شد كه دیدند همینكه به شتر خویش رسید ،زانوبند را برداشت و زانوهای شتر را بست و دومرتبه به سوی مقصد اولی خویش روان شد.
فریادها از اطراف بلند ش���د« :ای رس���ول خدا! چرا ما را فرمان ندادی كه این كار را برایت بكنیم ،و به خودت زحمت دادی و برگشتی؟ ما كه با كمال افتخار برای انجام این خدمت
آماده بودیم. » .
در جواب آنها فرمود« :هرگز از دیگران در كارهای خود كمك نخواهید ،و به دیگران اتكا نكنید ولو برای یك قطعه چوب مسواك باشد» .
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