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فهرست

شکر نعمت اربعین در پرتو حفظ دستاوردهای آن
تأثیر بینظیر مح ّرم و صفر بر جامعه
دعایی کوتاه ،ولی پر محتوا
صلوات ،کلید خزائن رحمت و لطف الهی است
توبه ،عملی محبوب نزد خداوند
درجات توبه
طهارت ،علت ارزشمندی توبه است
توبه ،از حضرت حق شروع میشود
معنای اصرار بر گناه

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
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ارادت مؤمنــان ،قلــب مقــدس آن
حضــرت را آرام و مســرور گردانــد.
« َو َ
ـن ُد َعائِــهِ علیــهالســام
کان مِـ ْ
ـرة ِ
فِــی ِ
ال ْشــتِیا ِ
ق إِلَــی َط َلـ ِ
ـب ال ْ َمغْفِـ َ
ـل َج َلل ُـ ُه؛ َّ
ـن اهلل ِ َجـ َّ
ـم َص ـ ّ ِ
ل
الل ُهـ َّ
مِـ َ
َع َلــی ُم َح َّم ٍ
یرنَــا
ــد َو آلِــهَِ ،و َص ْ
ــن التَّ ْوبَــةِ،
إِلَــی َم ْحبُوبِــک م ِ َ
ــن
کروهِــک م ِ َ
و أزِلْنَــا َع ْ
ــن َم ُ
ــرارِ َّ
ــم َو َمتَــی َو َق ْفنَــا
الل ُه َّ
ْال ِ ْص َ
ـن ن َ ْق َصیــنِ فِــی دِیــ ٍ
ن أ ْو ُدن ْیــا،
بَیـ َ
ِ
ـرعهِ َما َفنَــا ًءَ ،و
َفأ ْوق ِـ ِع النَّ ْقـ َ
ـص ب ِ ْ
أسـ َ
ل التَّ ْوب َـ َة فِــی ْ
اج َعـ ِ
أط َولِهِ َمــا ب َ َقــا ًء».
ْ
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پایــان مــاه صفــر الخیــر را کــه
مجمــع االحــزان اســت ،خدمــت
شــما تســلیت عــرض میکنیــم.
امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی،
(عجــل
ّ
قلــب مقــدس ولــی اهلل االعظــم
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف) را از هم ـهی مــا بــه
واســطهی عــرض ارادت بــه محضــر
مقــدس پیامبــر اعظــم و امــام مجتبــی
(ســام اهلل علیهــم اجمعیــن)
و حضــرت رضــا
راضــی گردانــد و بــه واســطهی
همــدردی و همســوگی و عــرض

شکر نعمت اربعین در پرتو
حفظ دستاوردهای آن
بــه بــرادران و خواهــران عزیــزی
کــه موفــق شــدند در ســفر آســمانی
و الهــی و ملکوتــی اربعیــن شــرکت
ـرف شــوند و از فتوحــات
کننــد و مشـ ّ
و بــرکات و فیوضــات ایــن برنامـهی
فوقالعــاده و اســتثنایی و بینظیــر،
بهــرهی وافــر ببرنــد ،تبریــک عــرض
میکنیــم و برایشــان آرزوی توفیــق
داریــم .انشــاءاهلل نــور ایــن ســفر و
ایــن زیــارت بــرای هم ـهی عزیــزان
حفــظ شــود .معمــوالً بعد از اســتضائه
و پیــدا کــردن بهــرهی معنوی ،انســان
در مــورد شــکر نگــران میشــود.
چــه نعمتــی باالتــر از ایــن ضیافــت
الهــی؟! نعمــت ،شــکر میخواهــد
و اولیــن مرتبـهی شــکر آن ،حفــظ و
صیانــت آن اســت .بخشــی از نــوری
کــه از ایــن زیــارت ،نصیــب شــما
شــده ،نــور مغفــرت اســت .خــدای
متعــال شــما را ســبکبال کــرد و
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شــما را بخشــید .ایــن ســفر یــک
تولــد دوبــاره اســت؛ وقتــی انســان
از ایــن ســفر برمیگــردد ،احســاس
میکنــد کــه تــازه متولــد شــده اســت.
صیانــت و حفــظ ایــن نــورِ مغفــرت
الهــی بــه ایــن اســت کــه انســان
ســطح مراقبــهی خــود را افزایــش
دهــد .انســان هــر مقــدار قبــل از ایــن
از فکــر و روحیــات و اعمــال خــود
مراقبــت میکــرده اســت ،حــال
بایــد آن را افزایــش دهــد .قدمهــای
بعــدی هــم هســت و شــاید بشــود
گفــت اوج شــکر در مــورد نعمــت
زیــارت ،عبــارت از ایــن اســت کــه
انســان ،آرمــان حســینی را پیگیــری
کنــد .امیــدوارم خداونــد متعــال،
توفیــق شــکر ایــن نعمــت بــزرگ را
در همــهی مراتبــش ،روزی عزیــزان
قــرار دهــد و زیــارت حضــرت
اباعبــداهلل الحســین (علیــه الســام) را در
مناســبتهای مختلــف و بهویــژه در
ِ
روزی هم ـهی دوســتان کند.
اربعیــن،
شــما شــهد عنایــت و رعایــت و
نــگاه حضــرت ولــی اهلل االعظــم را
چشــیدهاید؛ زیــرا ایــن برنامــه تحــت
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نظــر آن بزرگــوار و طــرح خــودِ
حضــرت اســت .دوســتانی کــه در آن
برنامــه حضــور دارنــد ،ایــن نــگاه و
اثــر کیمیایــی آن را احســاس میکنند.
چنیــن چیــزی بســیار مغتنــم اســت.
امیــدوارم بــه دعــای خــود حضــرت
بتوانیــد ایــن نــور را حفــظ کنیــد.

تأثیر بینظیر مح ّرم و صفر بر
جامعه
ایــن برنامــه ،بــرای جامعــهی مــا و
عالــم تشــیع و جهــان اســام و عالــم
بشــریت ،دســتاوردهای عظیــم و
فوقالعــاده و بنــا بــه فرمــودهی آقــا،
بینظیــری دارد .ایــن را در جامع ـهی
خودمــان احســاس میکنیــم.
برنامـهی حســینی در محــرم و صفــر،
آرامشخاطــر بــه جامعــه میدهــد
و التهــاب را کــم میکنــد و کیــد
دشــمن را آشــکار میســازد و
آثــار مخصوصــ ًا تربیتــی فوقالعــاده
محســوس و خاصــی دارد .امیدواریــم
بــرکات ایــن برنامــه در جامعـهی مــا
صیانــت و قدرشناســی شــود و از
همیــن االن ،دوســتان بــرای اربعیــن
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ســال آینــده برنامهریــزی کننــد.
انشــاءاهلل هــر کســی بــرای خــودش
ســهم بیشــتری تعریــف کنــد و از
اکنــون برنامهریــزی کنــد و خــدای
متعــال هــم دوســتان را موفــق بــدارد
تــا ســال آینــده ،ایــن برنامــه خیلــی
شایســتهتر و باشــکوهتر از امســال
رخ دهــد و چنیــن هــم خواهــد شــد.
از اینکــه بــه یــاد مــا بودیــد کــه جــزء
جامانــدگان بودیــم ،تشــکر میکنیــم.

دعایی کوتاه ،ولی پر محتوا
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موضــوع بحــث مــا دعــای نهــم
صحیف ـهی مبارک ـهی ســجادیه اســت
کــه دعــای بســیار لطیفــی اســت.
کســی کــه صحیفــه را عنوانبنــدی
کــرده ،دعــا را اینگونــه
عنوانگــذاری کــرده اســت کــه در
ایــن دعــا ،اشــتیاق و طلــب اکیــد و
شــوق فــراوان و جــدی نســبت بــه
طلــب مغفــرت وجــود دارد .از ایــن
دعــا میتــوان اشــتیاق حضــرت را
بــه درخواســت مغفــرت و توبــه بــه
ســاحت قــدس الهــی درک کــرد.
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چنــد نکتــهی بســیار عالــی در ایــن
دعــا هســت .دعــا مختصــر و کوتــاه
اســت و کامــ ً
ا قابــل حفــظ کــردن
اســت .انشــاءاهلل شــما تــا جلس ـهی
آینــده دعــا را حفــظکنیــد .چقــدر
خــوب اســت کــه انســان ایــن دعــا
را حفــظ کنــد و در قنــوت نمازهــای
واجــب و مســتحب و خلوتهــای
خــود ،قرائــت کنــد .برخــی دعاهــا
مفصلتــر هســتند و ممکــن اســت
حفظــش بــرای برخــی دشــوار باشــد؛
امــا دعــای نهــم جــزء دعاهایــی
اســت کــه همــه میتواننــد آن را
حفــظ کننــد .ایــن دعــا در عیــن
اختصــار ،خیلــی رفعــت شــأن دارد
و ایــن رفعــت و بزرگــی و شــکوه،
بــه خاطــر خواســتههای مهمــی
اســت کــه در آن مطــرح شــده اســت.
کیفیــت و ادب خواســتن و شــیوهی
درخواســت نیــز بــه زیباتریــن شــکل
و عالیتریــن حــد بیــان شــده اســت.
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صلوات ،کلید خزائن رحمت و
لطف الهی است
افتتــاح ایــن دعــای نورانــی بــا
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد
(علیهــم الســام) اســت .صلــوات ،کلیــد
خزائــن رحمــت و لطــف و مغفــرت
و کــرم پــروردگار متعــال اســت.
اگــر خواســتید تمــام درهــای لطــف
الهــی و بهشــت را بــاز کنیــد،
کلیــدی کــه بــه همــهی قفلهــا
میخــورد ،صلــوات بــر محمــد
و آل محمــد (علیهــم الســام) اســت .از
جملــه اینکــه صلــوات بــاب توبــه
را بــاز میکنــد کــه یکــی از ابــواب
اصلــی رســیدن بــه رحمــت الهــی
اســت .بــاب توبــه هــم بــا صلــوات
گشــوده میشــود ،مخصوصــ ًا وقتــی
انســان بــا حضــور قلــب ایــن ذکــر را
بیــان کنــد .صلــوات باالتــر از درود
فرســتادن اســت؛ مــا اینجــا ســام
و درود را از خــدای متعــال مطالبــه
میکنیــم و ایــن خیلــی مؤدبانهتــر
اســت .وقتــی قلــب انســان چنیــن
تمنایــی داشــته باشــد و بــر زبــان او
جــاری شــود ،مخصوصــ ًا اینکــه در
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جمــع دوســتان محمــد و آل محمــد
هــم باشــد ،معلــوم اســت کــه چــه
اتفاقــات خوبــی رخ خواهــد داد.
همیــن امشــب هــم بایــد یــک تصمیم
بگیریــم و بــر آن مداومــت کنیم .اینکه
جهــت جلوگیــری از غفلــت ،برنامهی
صــد صلــوات روزانــه داشــته باشــیم.
بهتریــن زمــان بــرای ایــن برنامــه بعد
از نمــاز صبــح اســت کــه ورود دارد و
آثــار عجیبــی در برخــی موفقیتهــا
و صیانــت از گنــاه و ایجــاد حصــن و
رفعــت همتهــا دارد .در تعقیبــات
نمــاز صبــح خودتــان ،ایــن برنامــه
را داشــته باشــید .اگــر بــر ایــن
برنامــه مداومــت کنیــد ،شــب و روز
جمعــه ،برنامــهی هــزار صلــوات
خواهیــد داشــت .منتهــا فعــ ً
ا هــر
روز ایــن صــد صلــوات را جــزء
برنامــهی خــود داشــته باشــید کــه
وقــت شــما را زیــاد نمیگیــرد و
از خیلــی برنامههــای دیگــر بهتــر
اســت و بــر آنهــا ترجیــح دارد .پــس
ایــن را دوســتان در دســتور برنامـهی
ســلوکی خــود بگذارنــد و از همیــن
فــردا بــا توجــه و بــا حضــور قلــب،
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شــروع کننــد .ایــام فعلــی هــم بــرای
شــروع ایــن برنامــه تناســب دارد؛
اواخــر مــاه صفــر و بعــد هــم مــاه
ربیــع االول ،ایــام ویــژهی عــرض
(صلــی اهلل علیــه و
ارادت بــه پیامبــر اکــرم
آلــه) اســت .مطالبــی هــم کــه تاکنــون
و در ضمــن بحثهــا در مــورد
صلــوات ،در جنبـهی صیانت و جلب
مغفــرت و رحمــت و زمینهســازی
بــرای حســنات و ارتقــای درجــات
و روحانیــت و معنویــت ،بیــان
کردهایــم ،مدّ نظــر داشــته باشــید تــا
فیــض آن بــرای شــما بیشــتر شــود.
بعــد از ایــن گشــایش ،حضــرت
درخواســت خــود را مطــرح میکننــد.

توبه ،عملی محبوب نزد خداوند

6

ــن
یرنَــا إِلَــی َم ْحبُوبِــک م ِ َ
« َو َص ْ
کروهِــک م ِ َن
التَّ ْوبَــةِ و أَزِلْنَــا َعـ ْ
ـن َم ُ
ــرارِ»؛ درخواســت اصلــی در
ْال ِ ْص َ
دعــای نورانــی نهــم ،همیــن جملـهی
اول اســت کــه دو نکتــه در آن وجــود
دارد .همانطــور کــه مشــاهده
میکنیــد ،الفــاظ بــه صــورت جمعــی
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مطــرح شــده و ایــن ،هــم مؤدبانهتــر
اســت و هــم بــه اجابــت نزدیکتــر.
دعــای جمعــی ،لطــف بیشــتری دارد
و بــه لطــف الهــی نزدیکتــر اســت.
حضــرت میفرماینــد پــروردگارا!
بــه مــا ـ کــه ایــن هویــت جمعــی
عبــارت اســت از دوســتی و ارادت و
(علیهــم
عشــق بــه محمــد و آل محمــد
الســام) کــه در صلــوات تعریــف شــده
ـ حرکــت مــداوم و پیوســته و رو
بــه کمــال ،بــه مقصــد توبــهای کــه
محبــوب تــو اســت ،روزی مــا کــن.
مقصــد ایــن حرکــت کجــا اســت؟
«إِلَــی َم ْحبُوبِــک»؛ بــه ســوی محبــوب
خــودت .مــا را بــه ســمت محبــوب
خــودت ببــر و آن محبــوب ،توبــه
اســت« .مِــن» در اینجــا بیانیــه اســت.
ایــن صیــرورت ،بــه معنــای ســیر
تکاملــی مــداوم درونجــوش اســت.
وقتــی مــا بــه ســمت هدفــی حرکــت
میکنیــم و ایــن حرکــت بــه صــورت
منزلبهمنــزل و رو بــه جلــو اســت و
از درون مــا میجوشــد ،واژهی صیــر
و صیــرورت بیــان میشــود کــه
ترجمهی آن در فارســی مشکل است.
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ایــن توبــه وقتــی میخواهــد
شناســنامه بگیــرد ،حضــرت بــا
کلم ـهی بســیار جــذاب « َم ْحبُوبِــک»
آن را معرفــی میکننــد .وقتــی
هــم کــه مقصــد (توبــه) تعریــف
یرنَــا»
میشــود و کلمــهی َ
«ص ْ
میآیــد ،یعنــی مــا را برســان.

درجات توبه
توبــه درجاتــی دارد و از منــزل اول
کــه ندامــت باشــد ،آغــاز میشــود.
برخــی از درجــات توبــه ،ایــن قــدر
واال و بــاال اســت کــه مطلــوب اولیــا
میشــود .آن درجــات اساســ ًا بــرای
مــا قابــل فهــم نیســت .ولــیِ کامــل،
آن درجــات واال را از خــدای متعــال
تمنــا میکنــد .درجــات اولیــهی
توبــه ،عبــارت از ایــن اســت کــه
شــما در قلبتــان ،ندامــت و پشــیمانی
نســبت بــه ارتــکاب گنــاه و معصیــت
داشــته باشــید .وقتــی ایــن چــراغ در
قلــب شــما روشــن شــد ،یعنــی ایــن
ســیر و صیــرورت آغــاز شــده اســت
و شــما بــه اولیــن درجــهی توبــه
نائــل آمدهایــد .در منــازل میانــی
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توبــه ،تبدیــل ســیئات بــه حســنات
رخ میدهــد و تائــب بــه مرحلــهای
میرســد کــه ســیئات او در چشــمهی
توبــه تغییــر ماهیــت میدهــد و بــه
حســنه مبــدّ ل میشــود .مرحلــهی
اول ،آتــش پشــیمانی و شــعلهای
خدایــی اســت کــه نــور اســت و
بــه قلــب انســان مؤمــن میافتــد.
در اینجــا خــدای متعــال ،بــا اســم
تـ ّواب خــود بــه انســان تجلــی کــرده
اســت .اگــر انســان ایــن سررشــته
را بگیــرد و بــا قدرشناســی جلــو
بــرود ،منــازل میانــی فــرا میرســد
ــد ُل َّ
ــك يُبَ ّ ِ
کــه آنجــاَ « :ف ُأولَئ ِ َ
الل
َسـيّ ِئَاتِهِ ْم َح َسـنَ ٍ
ات؛[ ]۱پــس خداوند
بديهايشــان را بــه نيكيهــا تبديــل
مىكنــد» .در منــازل باالتــر از آن،
اتفاقــات دیگــری رخ میدهــد کــه
نیــل بــه جایــگاه مقربیــن اســت.
توبــه چنیــن مقصــدی اســت و
از خــدای متعــال تقاضــای ســیر
بــه چنیــن نقطــهای را داریــم.
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طهارت ،علت ارزشمندی توبه
است

8

حضــرت وقتــی اینجــا میخواهنــد
توبــه را درخواســت کننــد و آن
را جــزء درخواســت همــهی
دوستانشــان قــرار دهنــد ،از کلم ـهی
«صیرنــا» اســتفاده میکننــد کــه در
آن الحــاق بــه مقصــد نهفتــه اســت
و نیــز از کلمــهی محبــوب اســتفاده
میکننــد .توبــه ،محبــوب حضــرت
حــق اســت و شــاید داللــت آن
از قــرآن کریــم ،ایــن آیــه باشــد:
يــن َو يُ ِح ُّــب
«إ ِ َّن اهللَ يُ ِح ُّــب التَّ َّواب ِ َ
ـن؛[ ]۲خداونــد توب ـهكاران
ال ْ ُمتَ َط ّهِرِيـ َ
و پاكيــزگان را دوســت مــىدارد».
مــن گاهــی بــه دوســتان میگویــم
کــه در ایــن آی ـهی شــریفه ،کلم ـهی
«توابیــن» را تعریــف
« ُمتَ َط ّهِرِ َ
يــن»ّ ،
میکنــد .تــ ّواب کســی اســت کــه
در صفــت توبــه ،پافشــاری و اصــرار
ســر توبــه کــه
و همــت بلنــد دارد.
ّ
باعــث میشــود شــخصیت انســان
تــ ّواب در پیشــگاه حضــرت حــق
محبوبیــت پیــدا کنــد ،مســئلهی
طهــارت اســت .خــدای متعــال ،پاکی

OfoghHa.ir

را دوســت میدارد و کســانی را که در
جســتجوی طهــارت و پاکــی هســتند
و طهــارت ،آرزو و عمل و خواســتهی
آنهــا اســت ،دوســت مــیدارد .آیــه
ـرابًا َط ُهــو ًرا؛[]۳
« َو َسـ َقا ُه ْم َرب ُّ ُهـ ْ
ـم َشـ َ
و پروردگارشــان بــادهاى پــاك بــه
آنــان مىنوشــاند» قل ـهی ایــن بحــث
اســت .خــدای متعــال ،در مــورد
طهــارت ،خــودش را ســاقی میدانــد
و از آن بــه شــراب تعبیــر میکنــد.
ایــن مرحلــه ،مرحلــهای اســت کــه
طبــق تعبیــر امــام صــادق (علیــه الســام)،
خــدای متعــال ،بنــدهی خــودش را
از هــر چــه غیــر حــق اســت ،پــاک
میکنــد .هــر نــوع بودنــی جــز
معیــت بــا حــق ،نوعــی آلودگــی
محســوب میشــود و خــدای متعــال،
در ســقایت بــا شــراب طهــور ،آن را
میشــوید .بــزرگان اهــل عرفــان از
(علیــه الســام)
ایــن تفســیر امــام صــادق
سرمســت هســتند و میگوینــد ایــن
ســخن از کســی غیــر از صــادق آل
محمــد (علیهــم الســام) برنمیآیــد .اگــر
کســانی کــه مخاطــب اصلــی وحــی
هســتند ،نباشــند ،بســیاری از آیــات
قرآنــی ،معنانشــده باقــی میمانــد.
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خــود قــرآن فرمــود بایــد از اهــل
اس َ
ــألُوا أ ْه َ
ــل
ذکــر بپرســیدَ « :ف ْ
َ
ــون؛[]۴
ــم َل تَ ْع َل ُم
ال ّ ِذ ْكــرِ إ ِ ْن ُكنْتُ ْ
اگــر نمیدانیــد ،از آگاهــان بپرســید».
معنــای ایــن آن نیســت کــه اگــر
نمیدانیــد از اهــل ذکــر ســؤال کنیــد،
بلکــه معنایــش ایــن اســت کــه شــما
قطعـ ًا نمیدانیــد ،پــس ،از اهــل ذکــر
بپرســید .واژهی «إن» اینجــا معنــای
تأکیــدی دارد و محقــق اســت .ایــن
آیــه بــه معنای آن شــرط و مشــروطی
کــه مــا میشناســیم ،نیســت.

توبه ،از حضرت حق شروع
میشود
ـب التَّ َّوابِيَــن» بدان
آیـهی «إ ِ َّن اهللَ يُ ِحـ ُّ
معنــا اســت کــه ذاتــی کــه موصــوف
بــه توبه شــد ،محبــوب خــدای متعال
اســت و معنــای دقیقــش ایــن اســت
کــه خــدای متعــال ،ایــن شــخص
را بــه مناســبت توبــه دوســت دارد؛
بنابرایــن خــدا توبــه را دوســت دارد.
از ایــن باالتــر آن اســت کــه ت ـ ّواب،
صفــت خــود حضــرت حــق اســت.
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خــدای متعــال ،خــودش را در
قــرآن کریــم بــا نــام ت ـ ّواب معرفــی
میکنــد .اگــر توبــه صفــت خــدای
متعــال شــد ،دیگــر مــا بــه دنبــال
دلیــل محبوبیــت آن بــرای حضــرت
حــق نمیگردیــم .شــنیده ایــد کــه
میگویــد «إ ِ َّن َّ
اللَ َج ِم ٌ
ــب
یــل یُ ِح ُّ
ال ْ َج َمــال؛[ ]۵خداونــد زیبــا اســت و
زیبایــی را دوســت دارد» یــا «ا ِ َّن اللّ
ـب ُک َل َغیُــور؛[ ]۶خداوند
َغیُــو ٌر یُ ِحـ ُّ
غیــور اســت و هــر غیورى را دوســت
دارد» .خــدای متعــال صفــت خــودش
را دوســت دارد و توبــه ،صفــت
خــدای متعــال اســت .اثــر تجلــی
ایــن نــام خــدای متعــال در قلــب
ســالک ،همــان حالتــی میشــود کــه
مــا آن را توبــه مینامیــم .بــه همیــن
جهــت میگوییــم همیشــه توبــه
از خــدای متعــال شــروع میشــود
و در بنــده تجلــی میکنــد؛ یعنــی
اگــر شــما در قلــب خــودت ایــن
احســاس را داشــتی کــه بایــد بــه
ســوی خــدای متعــال برگــردی و
از گنــاه ،احســاس ســنگینی کــردی
و احســاس ندامــت از رفتــار یــا
حــرف یــا نــگاه خــود داشــتی،
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خــدای متعــال تــو را خواســته اســت.
پــس ایــن معنایــش آن اســت کــه
تــو از آن جهــت کــه گرفتــار گنــاه
شــدی ،مــورد عنایــت حضــرت حــق
قــرار گرفتــهای و او تــو را خواســته
اســت و نمیخواهــد کــه از دســت
بــروی .ایــن جذبــه از ســوی خــدا
اســت و بایــد قــدرش را خیلــی
دانســت .توبــه از حضــرت حــق
شــروع میشــود و در مؤمــن جلــوه
میکنــد و اولیــن جلــوهاش همیــن
حالــت پشــیمانی و ندامــت اســت.
خــروج از ایــن وضعیــت نامناســب،
همــان حالــت صیــرورت اســت کــه
اینجــا بــه آن اشــاره شــده اســت.

معنای اصرار بر گناه
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خــدای متعــال ،هــم توبــه و هــم
ت ّوابیــن را دوســت دارد .نقطــهی
ــن
مقابلــش چیســت؟ «أزِلْنَــا َع ْ
ـرارِ» اســت.
کروهِــک مِـ َ
َم ُ
ـن ْال ِ ْصـ َ
آنچــه خــدای متعــال نمیپســندد،
اصــرار اســت .در اینجــا تقاضــا
میکنیــم کــه از اصــرار جــدا شــویم.
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امــا اصــرار چیســت؟ در دعای هشــتم
در یــک فصــل مفصــل در مــورد
اصــرار توضیــح دادیــم کــه از جملــه
امــوری اســت کــه انســان بایــد از آن
بــه خــدای متعــال پنــاه ببــرد .قــرآن
ـن إ ِ َذا َف َع ُلــوا
نیــز میفرمایــدَ « :وال َّ ِذيـ َ
َ
َ
َف ِ
ـروا
اح َشـ ًة أ ْو َظ َل ُمــوا أن ْ ُف َسـ ُه ْم َذ َكـ ُ
َّ
ـن يَغْف ِ ُر
ـم َو َمـ ْ
اللَ َف ْ
اس َــت ْغ َف ُروا ل ِ ُذنُوبِهِـ ْ
ـوب إ ِ َّل َّ
ُّ
اللُ َول َ ْــم يُ ِ
ص ُّــروا َع َلــى
الذنُـ َ
ـم يَ ْع َل ُمـ َ
ـون؛[ ]۷آنــان
َمــا َف َع ُلــوا َو ُهـ ْ
كــه چــون كار زشــتى كننــد يــا بــر
خــود ســتم روا دارنــد ،خــدا را بــه
يــاد مىآورنــد و بــراى گناهانشــان
آمــرزش مىخواهنــد و چــه كســى
جــز خــدا گناهــان را مىآمــرزد؟
و بــر آنچــه مرتكــب شــدهاند بــا
آنكــه مىداننــد [كــه گنــاه اســت]
پافشــارى نمىكننــد» .حضــرت
امــام باقــر (علیــه الســام) اصــرار در ایــن
آیــهی شــریفه را اینگونــه توضیــح
ــب اَ َّ
ــو ْ
ْــب
لذن َ
أن يُ ْذن ِ َ
دادهانــدُ « :ه َ
َّ
َ
ِ
َ
َفــ َ
َ
ا يَ ْســتَغْف َر الل َو ال يُ َح ِّ
ــد َ
ث
ن َ ْف َســ ُه بِتَ ْوبَــةٍ َف َذلِـ َ
ـرا ُر؛[]۸
ـك اَ ْل ِ ْصـ َ
اصــرار بــر گنــاه ايــن اســت كــه
كســى گناهــى انجــام دهــد و از خــدا
آمــرزش نخواهــد ،و بــه توبــه هــم
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فکــر نکنــد» .ایــن بــا آن چیــزی کــه
در ذهــن مــا اســت ،خیلــی تفــاوت
دارد .انســانی کــه درصــدد توبــه
نیســت ،اصــرار بــر گنــاه دارد .مــا
پیــش خودمــان میگوییــم اصــرار
بــر گنــاه ،یعنــی کســی گنــاه مرتکــب
شــود و بــاز بــر آن گنــاه پافشــاری
کنــد و مرتکــب شــود؛ امــا امــام
میفرماینــد اصــرار بــه ایــن معنــا
اســت کــه کســی گناهــی مرتکــب
شــده ،ولــی اســتغفار نمیکنــد .حتــی
اگــر انســان یــک دفعــه گناهــی را
مرتکــب شــود و درصــدد توبــه و
جبــران و اســتغفار نباشــد ،گرفتــار
مصیبــت اصــرار اســت .ایــن اصــرار،
نــزد خــدای متعــال مکــروه اســت.
چنانچــه انســان بخواهــد بــه
معنــای واقعــی کلمــه وارد ایــن
وادی شــود ،میبینــد کــه اگــر
بــرای یــک گنــاه ،تمــام عمــر را
گریــه کنــد ،کاری نکــرده اســت.
اینکــه قــرآن کریــم میفرمایــد از
بنــدگان خــدا کســانی هســتند کــه
بــر آنچــه انجــام دادهانــد اصــرار
ندارنــد ،یعنــی در حــال اســتغفار
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و اشــک و زاری بــه درگاه خــدای
متعــال بــه خاطــر آن گنــاه هســتند.
اصــرار همــان حالــت ُســکر و
غفلــت از گنــاه اســت .خــودِ
گنــاه مــا را بدبخــت میکنــد و
یــک غفلــت هــم از آن گنــاه ســر
میزنــد کــه باعــث میشــود
مــا متوجــه گناهمــان نشــویم.
بــا اســتمداد از انــوار محمــد و آل
محمــد (علیهــم الســام) و اســتضائه از
انــوار ایشــان ،از خــدای متعــال
میخواهیــم کــه درِ فیضــش را
کــه توبــه اســت و محبــوب او
اســت ،بــه روی مــا بــاز کنــد و مــا
را از توقــف در گنــاه (کــه اصــرار
نامیــده میشــود) دور گردانــد.
خــدای متعــال را بــه حــق محمــد
و آل محمــد (علیهــم الســام) قســم
میدهیــم کــه مــا را از حالــت
بیخبــری خــارج ســازد و بــه
ســمت توبــه ســیر دهــد و مــا را بــه
عالیتریــن درجــهی آن برســاند.
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