تلنگر

علی اشرف خانلری

ماجراي عبرت آموز پيرمردي که گوسفندانش را به آسايشگاه کهريزک هديه کرد

وقتی خدا برکت میدهد

دکتر صوفي نژاد ادامه ميدهد:
شود
شود هرچه خدا خواست همان مي
هرچه بخواهند نه آن مي
 از آنجا که نيت خير و انس���ان دوستانهاي پشت اين کار بود و اين
پير مرد ميخواست يک کار ثواب و باقيات صالحات براي خودش
به جا بگذارد؛ تقدير چنين رقم خورد که غالب گوس���فندان حامله
بودند و بعضاً تعدادي از آنها دو قلو و چند قلو زايمان کردند و تعداد
گوس���فنداني که آن پير مرد به آسايشگاه هديه کرد خيلي بيشتر
از آن  300گوسفند اوليهاي شد که ميخواست هديه کند .بعد از
اين ماجرا ما به فکر افتاديم که خودمان گله داري کنيم و از محل
نگهداري و پرورش گوس���فندان بخشي از هزينههاي آسايشگاه را
تامين کنيم.
هاي خداوند بر روي لبان
تبس���مي از روي رضايت و ايمان به وعده
ّ
مدير آسايش���گاه کهريزک نقش ميبندد و اذعان ميکند :خداوند
فرمايد:
در آيه  261سوره بقره مي
امام حسين عليه السالم:
ها با يكديگر رقابت
"مثل آنان که مالش���ان را در راه خدا انفاق ميکنند مثل دانهاي اى مردم در خوبى
اس���ت که از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد و كنيد و در كسب غنائم (بهره گرفتن
ها) ش���تاب نماييد و كار
خداوند از اين مقدار نيز براي هر که بخواهد بيفزايد و خدا را رحمت از فرصت
بيمنتهاست و (به همه چيز) داناست".
نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده
وقت���ي که کار خالصانه و براي رضاي خداوند باش���د و غل و غش ايد ،به حساب نياوريد.
در آن وجود نداشته باش���د از هيچ به همه چيز تبديل ميشود و
ميبينيد که ما هنوز از نسل گوسفنداني که آن پيرمرد به آسايشگاه پيامبر صلى هلل عليه و آله:
هديه کرد تکثير کردهايم و از آنها بّرههاي زيادي توليد ش���ده اند .پاداش نيك���وكارى زودتر از هر كار
اينها خواس���ت خداوند بود که اين مرد در سر راه ما قرار بگيرد و خوب ديگرى مى رسد و كيفر ستم
اين اتفاقات رقم بخورد تا خودمان توليد کننده دام باش���يم و در و تج���اوز زودتر از هر كار بد ديگرى
عيد قربان مردم ني���ک انديش در اين مرکز حضور پيدا کنند و از گريبان مى گيرد.
اين گوسفندان خريداري کرده و همينجا ذبح کنند و به آسايشگاه
امام صادق عليه السالم:
هديه نمايند.
ها چهار نش���انه دارند :روى
صوفي نژاد با اشاره به داستان حضرت يوسف و برادران او و عاقبت بهشتى
ِ
دست
عزت و سر بلندي آن حضرت و سر افکندگي و حقارت برادرانش ،گشاده ،زبان نرم ،دل مهربان و
ميگويد :خيلي دوست داشتم بدانم که بر سر گوسفندان و اموال دهنده.
فرزندان اين پير مرد چه آمد چون شک نکنيد که خداوند در اين
ها و عبرتهايي قرار داده است که به احتمال زياد پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
داس���تان هم پند
عدالت نيكو اس���ت اما از دولتمردان
فرزندان آن پيرمرد آن را تجربه کرده اند .
نيكوتر ،س���خاوت نيكو است اما از
ثروتمندان نيكوتر؛ تقوا نيكو اس���ت
اما از علما نيكوتر؛ صبر نيكو است اما
از فقرا نيكوتر ،توبه نيكو است اما از
جوانان نيكوتر و حيا نيكو است اما از
زنان نيكوتر.

احاديثي
درمورد احسان و
نيکوکاري

 حدود س���الهاي  80 -79پيرمردي وارد دفتر مدير آسايش���گاه
کهريزک شد و اظهار داشت :قصد دارد 300راس گوسفند از دارايي
خود را به آسايشگاه هديه کند؛ مدير اين مجموعه در برابر تصميم
سختي قرار گرفته و مانده بود که با اين گله گوسفند چه کند!
دکتر محمد رضا صوفي نژاد ،مدير آسايشگاه خيريه کهريزک ،در
گويد :يک روز صبح مرد سالمندي وارد دفترمن
مورد اين ماجرا مي
ش���د و پس از احوالپرسي و صحبتهايي ،اظهار داشت که من تعداد
خواهم
 300راس گوسفند دارم و در اين روزهاي آخر عمر خود مي
آنها را به اين مرکز هديه کنم؛ صوفي نژاد ،ادامه ميدهد :من از اين
جور موارد زياد ديده بودم و ميدانس���تم مدت زيادي نميگذرد که
مشکالتي بوجود خواهد آمد؛ به همين خاطر با وجود مشکالتي که
در زمينه نگهداري اين دامها داشتيم قبول کردم و به او گفتم باز هم
برويد فکرهايتان را بکنيد و هر موقع تصميم قطعي گرفتيد تشريف
بياوريد ،ما هميشه در خدمتگزاري حاضريم.
فرداي آن روز مس���ئول دفتر من گفت که يک آقاي جوان آمده و
ميخواهد شما را ببيند ،از او خواستم مرد جوان را به دفترم دعوت
کند ،مرد جوان وقتي وارد شد با رفتاري ناشايست و با تحکم اظهار
داش���ت که پدر ما عقل خودش را از دست داده است؛ در حالي که
ما خودمان نيازمند هستيم ،پدرم چوب حراج به زندگي خود زده و
تصميم گرفته تمام مال و اموال خودش را ببخش���د و بخشي از اين
اموال گوسفنداني هستند که او وعده آن را به شما داده است.
دهد :من تا جايي که
مدير آسايش���گاه خيريه کهريزک ،ادامه مي
امکان داشته باشد وارد مسائلي که مشکالت و اختالفات خانوادگي
ش���وم و گفتم که ما تمايلي به دريافت اين هديه
به دنبال دارد نمي
نداريم و اين تصميم پدر خود شما بوده است .
فرداي آن روز پدر آنها با دفتر من تماس گرفت و گفت :با فرزندانم به
توافق رسيدم .او گفت من به تمام فرزندانم خانه ،ملک ،ماشين ،پول
شده داده ام اما آنها به همين
نقد و هر آنچه که سهم االرث آنها مي
تعداد گوسفند هم که براي امورات خودم نگه داشته ام چشم طمع
دوختهاند و راضي به انجام اين کار نميش���وند؛ با صحبتهاي زيادي
که کرديم قرار ش���د اين تعداد گوسفندان را هم تقسيم کنيم و از
 300راس گوسفند  150راس به من رسيد.
هايم نام���ردي را در حق من تمام کردند؛ آنها هر چه
او افزود :بچه
گوس���فند نر ،خوب و شيش���ک بود را براي خودشان برداشتند و
تر هستند به من دادند .او تمام
گوس���فندان ماده را که ارزان قيمت
 150گوس���فند سهم خودش را به آسايشگاه هديه کرد و من مانده
بودم که با اين گوسفندان چه کنم و آنها را کجا نگهداري کنيم.


امام صادق عليه السالم:
بر آوردن نياز مؤمن بهتر اس���ت از
آزاد کردن هزار بنده و بهتر است از
تجهير کردن هزار اسب براي جهاد
در راه خدا.
رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:
صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر
و مادر و صله رح���م ،بدبختى را به
خوشبختى تبديل و عمر را زياد و از
مرگ بدجلوگيرى مى كند.
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