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 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

 راهیشدن از حوادث رانندگی و بینذکر حفظ

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی حاج

نفر، تلف یا  000/16تر از ، بیش1۳۹۷های نوروزی سال در اخبار اعالم شد که در ایران در مسافرت

 !مصدوم شدند

  ۀ افتند و سکتحوادث رانندگی و…، از روی موتور به جوی آب می   ، به سبب رانندگان موتور  از  عضیب

 .دهندکنند یا جان میمغزی می

؛  راه نیفتادای پشت چراغ قرمز توقّف کرد؛ اّما هنگامی که چراغ، سبز شد، نقل شده است که راننده

 !جا، جان داده بودچون در هامن 

و پس از چند  شد ماشین به بیرون پرت  ۀجر در تصادف از پن شناختم که بر طبق نقل،را میکودکی 

 داد. لحظه جان 

 توان انجام داد؟ شدن از چنین بالهایی چه کاری می برای حفظ 

ُ اََحٌد حرضت امام جعفر صادق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرمودند: » حیَن یَرَکُب   "اِنّا اَنزَلناهُ " ما یَقرَا

وابِّ ِمَن الَحدیدِ  ؛ هیچ کس در هنگامی که  1دابَّتَُه اِّّل نَزََل ِمنها سالاِما َمغفوراا لَُه، و لَقارِئُها اَثَقُل َعلَی الدَّ

خواند، مگر این که سامل )و( آمرزیده، از آن پیاده  را منی  "انّا انزلناه"ی( شود، )سوره میش سوار حیوان

 ت.« تر از آهن اسروی حیوانات، سنگینبر آن،   ۀکنندرائتشود و قطعاا قِ می

ها به زمین  ، شاید بشکه باشد آهن و بار دیگری بشکه یبار یکدو تریلی با هم تصادف کنند و اگر 

سنگین است. شاید مقصود حرضت، این  پُروزن و  خیلی    ،افتند؛ چون آهنآسانی منیها بهبیفتند؛ اّما آهن

را در هنگام سوارشدن بخواند و در راه، دچار تصادف و مانند آن   این سوره  بوده است که اگر کسی

یا از روی   کندۀ ماشین برخورد منی شیش ش به ماند و مثالا صورتتر از آهن، رس جایش می شود، سنگین

 .شودموتور پرت منی
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قدر را   ۀمبارک  ۀ، سور نقلیّه  ۀا بر این حدیث رشیف، چنانچه انسان در وقت سوارشدن به وسیلبِن

کم، شود و ثانیاا: گناهان او و دست میرد و تلف منی شود؛ پس در بین راه منیبخواند، اّوّلا: از آن پیاده می 

شود و ثالثاا: اگر های آن گناهان دچار منیگردد و در نتیجه به آثار و عذاب ها آمرزیده میبرخی از آن 

ماند و برای خودش تر از آهن، رس جایش باقی میاو سنگینخود  بدی بیفتد،    اش اتّفاقبرای وسیله   راهدر  

 .افتداتّفاق بدی منی 


