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ــام  ــه  الس ِــهِ علی ــْن ُدَعائ »َو کاَن مِ
فـِـی اِلْشــتِیاِق إِلـَـی َطَلــِب الَْمْغفـِـَرةِ 
مـِـَن اهللِ َجــلَّ َجَالُــُه؛ اللَُّهــمَّ َصــِلّ 
ــٍد َو آلِــهِ، َو َصیْرنَــا  َعَلــی ُمَحمَّ
التَّْوبَــةِ،  مِــَن  َمْحبُوبِــک  إِلَــی 
مِــَن  َمکُروهِــک  َعــْن  أزِلْنَــا  و 
اْلِْصــَرارِ اللَُّهــمَّ َو َمتَــی َوَقْفنَــا 
ــا،  ــٍن أْو ُدنْی ــی دِی ِ ــِن ف ــَن نَْقَصی بَی
َفأْوقـِـِع النَّْقــَص بِأْســَرعِهَِما َفنَــاًء، َو 
اْجَعــِل التَّْوبـَـَة فـِـی أْطَولِهَِمــا بََقــاًء«.

کــه  را  الخیــر  مــاه صفــر  پایــان 
مجمــع االحــزان اســت، خدمــت 
می کنیــم.  عــرض  تســلیت  شــما 
امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی، 
قلــب مقــدس ولــی اهلل االعظــم )عّجــل 
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( را از همــه ی مــا بــه 

واســطه ی عــرض ارادت بــه محضــر 
مقــدس پیامبــر اعظــم و امــام مجتبــی 
ــن(  ــم اجمعی ــام اهلل علیه ــا )س ــرت رض و حض
واســطه ی  بــه  و  گردانــد  راضــی 
همــدردی و هم ســوگی و عــرض 

قلــب مقــدس آن  ارادت مؤمنــان، 
ــد. ــرت را آرام و مســرور گردان حض

شکر نعمت اربعین در پرتو 
حفظ دستاوردهای آن

بــه بــرادران و خواهــران عزیــزی 
کــه موفــق شــدند در ســفر آســمانی 
ــن شــرکت  ــی اربعی و الهــی و ملکوت
کننــد و مشــّرف شــوند و از فتوحــات 
و بــرکات و فیوضــات ایــن برنامــه ی 
فوق العــاده و اســتثنایی و بی نظیــر، 
بهــره ی وافــر ببرنــد، تبریــک عــرض 
ــق  ــان آرزوی توفی ــم و برایش می کنی
ــن ســفر و  ــور ای ــم. ان شــاءاهلل ن داری
ــزان  ــرای همــه ی عزی ــارت ب ــن زی ای
حفــظ شــود. معمــوالً بعد از اســتضائه 
و پیــدا کــردن بهــره ی معنوی، انســان 
در مــورد شــکر نگــران می شــود. 
ــت  ــن ضیاف ــر از ای ــی باالت چــه نعمت
ــد  ــکر می خواه ــت، ش ــی؟! نعم اله
و اولیــن مرتبــه ی شــکر آن، حفــظ و 
صیانــت آن اســت. بخشــی از نــوری 
ــما  ــب ش ــارت، نصی ــن زی ــه از ای ک
ــرت اســت. خــدای  ــور مغف شــده، ن
متعــال شــما را ســبک بال کــرد و 
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ــک  ــفر ی ــن س ــید. ای ــما را بخش ش
ــان  ــی انس ــت؛ وقت ــاره اس ــد دوب تول
ــاس  ــردد، احس ــفر برمی گ ــن س از ای
می کنــد کــه تــازه متولــد شــده اســت. 
صیانــت و حفــظ ایــن نــورِ مغفــرت 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــه ای ــی ب اله
ــش  ــود را افزای ــه ی خ ــطح مراقب س
دهــد. انســان هــر مقــدار قبــل از ایــن 
ــات و اعمــال خــود  از فکــر و روحی
حــال  اســت،  می کــرده  مراقبــت 
ــای  ــد. قدم ه ــش ده ــد آن را افزای بای
ــود  ــاید بش ــت و ش ــم هس ــدی ه بع
ــت  ــورد نعم ــکر در م ــت اوج ش گف
ــه  ــن اســت ک ــارت از ای ــارت، عب زی
ــری  ــینی را پیگی ــان حس ــان، آرم انس
کنــد. امیــدوارم خداونــد متعــال، 
توفیــق شــکر ایــن نعمــت بــزرگ را 
ــزان  ــش، روزی عزی ــه ی مراتب در هم
حضــرت  زیــارت  و  دهــد  قــرار 
اباعبــداهلل الحســین )علیــه الســام( را در 
ــژه در  ــف و به وی ــبت های مختل مناس
اربعیــن، روزِی همــه ی دوســتان کند.

شــما شــهد عنایــت و رعایــت و 
ــم را  ــی اهلل االعظ ــرت ول ــگاه حض ن
چشــیده اید؛ زیــرا ایــن برنامــه تحــت 

نظــر آن بزرگــوار و طــرح خــودِ 
حضــرت اســت. دوســتانی کــه در آن 
ــگاه و  ــد، ایــن ن برنامــه حضــور دارن
اثــر کیمیایــی آن را احســاس می کنند. 
ــم اســت.  ــزی بســیار مغتن ــن چی چنی
امیــدوارم بــه دعــای خــود حضــرت 
ــد. ــظ کنی ــور را حف ــن ن ــد ای بتوانی

تأثیر بی نظیر محّرم و صفر بر  
جامعه

ــا و  ــه ی م ــرای جامع ــه، ب ــن برنام ای
عالــم تشــیع و جهــان اســام و عالــم 
و  عظیــم  دســتاورد های  بشــریت، 
ــا،  ــه فرمــوده ی آق ــا ب فوق العــاده و بن
ــن را در جامعــه ی  بی نظیــری دارد. ای
می کنیــم.  احســاس  خودمــان 
برنامــه ی حســینی در محــرم و صفــر، 
آرامش خاطــر بــه جامعــه می دهــد 
و التهــاب را کــم می کنــد و کیــد 
و  می ســازد  آشــکار  را  دشــمن 
ــاده  ــی فوق الع ــًا تربیت ــار مخصوص آث
محســوس و خاصــی دارد. امیدواریــم 
بــرکات ایــن برنامــه در جامعــه ی مــا 
صیانــت و قدرشناســی شــود و از 
ــن  ــرای اربعی ــتان ب ــن االن، دوس همی
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کننــد.  برنامه ریــزی  آینــده  ســال 
ان شــاءاهلل هــر کســی بــرای خــودش 
ســهم بیشــتری تعریــف کنــد و از 
ــدای  ــد و خ ــزی کن ــون برنامه ری اکن
متعــال هــم دوســتان را  موفــق بــدارد 
ــده، ایــن برنامــه خیلــی  ــا ســال آین ت
شایســته تر و باشــکوه تر از امســال 
رخ دهــد و چنیــن هــم خواهــد شــد.

از اینکــه بــه یــاد مــا بودیــد کــه جــزء 
جامانــدگان بودیــم، تشــکر می کنیــم.

دعایی کوتاه، ولی پر محتوا

موضــوع بحــث مــا دعــای نهــم 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه اســت 
ــت.  ــی اس ــیار لطیف ــای بس ــه دع ک
ــدی  ــه را عنوان بن ــه صحیف ــی ک کس
این گونــه  را  دعــا  کــرده، 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــذاری ک عنوان گ
ــد و  ــب اکی ــا، اشــتیاق و طل ــن دع ای
ــه  ــبت ب ــدی نس ــراوان و ج ــوق ف ش
ــن  ــرت وجــود دارد. از ای ــب مغف طل
ــرت را  ــتیاق حض ــوان اش ــا می ت دع
ــه  ــه ب ــه درخواســت مغفــرت و توب ب
ســاحت قــدس الهــی درک کــرد.

ــن  ــی در ای ــیار عال ــه ی بس ــد نکت چن
ــاه  دعــا هســت. دعــا مختصــر و کوت
ــردن  ــظ ک ــل حف ــًا قاب ــت و کام اس
ــا جلســه ی  اســت. ان شــاءاهلل شــما ت
ــدر  ــد. چق ــظ  کنی ــا را حف ــده دع آین
ــا  ــن دع ــه انســان ای خــوب اســت ک
را حفــظ کنــد و در قنــوت نماز هــای 
ــای  ــتحب و خلوت ه ــب و مس واج
ــا  ــی دعا ه ــد. برخ ــت کن ــود، قرائ خ
ــت  ــن اس ــتند و ممک ــر هس مفصل ت
حفظــش بــرای برخــی دشــوار باشــد؛ 
امــا دعــای نهــم جــزء دعا هایــی 
اســت کــه همــه می تواننــد آن را 
حفــظ کننــد. ایــن دعــا در عیــن 
ــأن دارد  ــت ش ــی رفع ــار، خیل اختص
ــکوه،  ــی و ش ــت و بزرگ ــن رفع و ای
مهمــی  خواســته های  خاطــر  بــه 
اســت کــه در آن مطــرح شــده اســت. 
ــیوه ی  ــتن و ش ــت و ادب خواس کیفی
درخواســت نیــز بــه زیباتریــن شــکل 
و عالی تریــن حــد بیــان شــده اســت.
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صلوات، کلید خزائن رحمت و 
لطف الهی است

بــا  نورانــی  دعــای  ایــن  افتتــاح 
صلــوات بــر محمــد و آل محمــد 
ــد  ــوات، کلی ــت. صل ــام( اس ــم الس )علیه

خزائــن رحمــت و لطــف و مغفــرت 
و کــرم پــروردگار متعــال اســت. 
اگــر خواســتید تمــام در هــای لطــف 
کنیــد،  بــاز  را  بهشــت  و  الهــی 
کلیــدی کــه بــه همــه ی قفل هــا 
محمــد  بــر  صلــوات  می خــورد، 
و آل محمــد )علیهــم الســام( اســت. از 
ــه  ــاب توب ــوات ب ــه صل ــه اینک جمل
ــواب  ــی از اب ــه یک ــد ک ــاز می کن را ب
ــی  ــت اله ــه رحم ــیدن ب ــی رس اصل
ــا صلــوات  ــه هــم ب ــاب توب اســت. ب
ــی  گشــوده می شــود، مخصوصــًا وقت
انســان بــا حضــور قلــب ایــن ذکــر را 
ــر از درود  ــوات باالت ــد. صل ــان کن بی
ــام  ــا س ــا اینج ــت؛ م ــتادن اس فرس
ــه  ــال مطالب ــدای متع و درود را از خ
می کنیــم و ایــن خیلــی مؤدبانه تــر 
ــن  ــان چنی ــب انس ــی قل ــت. وقت اس
ــان او  ــر زب ــی داشــته باشــد و ب تمنای
ــه در  ــًا اینک ــود، مخصوص ــاری ش ج

جمــع دوســتان محمــد و آل محمــد 
ــه  ــه چ ــت ک ــوم اس ــد، معل ــم باش ه
داد. اتفاقــات خوبــی رخ خواهــد 

همیــن امشــب هــم بایــد یــک تصمیم 
بگیریــم و بــر آن مداومــت کنیم. اینکه 
جهــت جلوگیــری از غفلــت، برنامه ی 
صــد صلــوات روزانــه داشــته باشــیم. 
بهتریــن زمــان بــرای ایــن برنامــه بعد 
از نمــاز صبــح اســت کــه ورود دارد و 
ــا  ــی موفقیت ه ــی در برخ ــار عجیب آث
و صیانــت از گنــاه و ایجــاد حصــن و 
ــات  ــا دارد. در تعقیب ــت همت ه رفع
ــه  ــن برنام ــان، ای ــح خودت ــاز صب نم
ایــن  را داشــته باشــید. اگــر بــر 
برنامــه مداومــت کنیــد، شــب و روز 
جمعــه، برنامــه ی هــزار صلــوات 
ــر  ــًا ه ــا فع ــت. منته ــد داش خواهی
روز ایــن صــد صلــوات را جــزء 
ــه  ــید ک ــته باش ــود داش ــه ی خ برنام
وقــت شــما را زیــاد نمی گیــرد و 
از خیلــی برنامه هــای دیگــر بهتــر 
اســت و بــر آنهــا ترجیــح دارد. پــس 
ایــن را دوســتان در دســتور برنامــه ی 
ــن  ــد و از همی ســلوکی خــود بگذارن
فــردا بــا توجــه و بــا حضــور قلــب، 
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شــروع کننــد. ایــام فعلــی هــم بــرای 
شــروع ایــن برنامــه تناســب دارد؛ 
ــاه  ــم م ــد ه ــر و بع ــاه صف ــر م اواخ
ربیــع االول، ایــام ویــژه ی عــرض 
ــه و  ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــه پیامب ارادت ب
ــون  ــه تاکن ــی هــم ک ــه( اســت. مطالب آل

مــورد  در  بحث هــا  ضمــن  در  و 
صلــوات، در جنبــه ی صیانت و جلب 
مغفــرت و رحمــت و زمینه ســازی 
ــات  ــای درج ــنات و ارتق ــرای حس ب
بیــان  معنویــت،  و  روحانیــت  و 
ــا  ــید ت ــته باش ــر داش ــم، مّدنظ کرده ای
ــرای شــما بیشــتر شــود. ــض آن ب فی

بعــد از ایــن گشــایش، حضــرت 
درخواســت خــود را مطــرح می کننــد.

توبه، عملی محبوب نزد خداوند 

»َو َصیْرنَــا إِلَــی َمْحبُوبِــک مِــَن 
التَّْوبـَـةِ و أَزِلْنَــا َعــْن َمکُروهِــک مَِن 
اْلِْصــَرارِ«؛ درخواســت اصلــی در 
دعــای نورانــی نهــم، همیــن جملــه ی 
اول اســت کــه دو نکتــه در آن وجــود 
مشــاهده  کــه  همان طــور  دارد. 
می کنیــد، الفــاظ بــه صــورت جمعــی 

مطــرح شــده و ایــن، هــم مؤدبانه تــر 
ــه اجابــت نزدیک تــر.  اســت و هــم ب
دعــای جمعــی، لطــف بیشــتری دارد 
ــر اســت. ــه لطــف الهــی نزدیک ت و ب

پــروردگارا!  می فرماینــد  حضــرت 
ــی  ــت جمع ــن هوی ــه ای ــا ـ ک ــه م ب
عبــارت اســت از دوســتی و ارادت و 
ــه محمــد و آل محمــد )علیهــم  عشــق ب
الســام( کــه در صلــوات تعریــف شــده 

ـ حرکــت مــداوم و پیوســته و رو 
ــه  ــه ای ک ــد توب ــه مقص ــال، ب ــه کم ب
محبــوب تــو اســت، روزی مــا کــن. 
ــت؟  ــا اس ــت کج ــن حرک ــد ای مقص
»إِلـَـی َمْحبُوبـِـک«؛ بــه ســوی محبــوب 
ــوب  ــه ســمت محب ــا را ب خــودت. م
ــه  ــوب، توب ــر و آن محب ــودت بب خ
اســت. »مـِـن« در اینجــا بیانیــه اســت.

ــیر  ــای س ــه معن ــرورت، ب ــن صی ای
تکاملــی مــداوم درون جــوش اســت. 
وقتــی مــا بــه ســمت هدفــی حرکــت 
می کنیــم و ایــن حرکــت بــه صــورت 
ــه جلــو اســت و  منزل به منــزل و رو ب
از درون مــا می جوشــد، واژه ی صیــر 
کــه  می شــود  بیــان  صیــرورت  و 
ترجمه ی آن در فارســی مشکل است.
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می خواهــد  وقتــی  توبــه  ایــن 
بــا  حضــرت  بگیــرد،  شناســنامه 
ـِـک«  کلمــه ی بســیار جــذاب »َمْحبُوب
وقتــی  می کننــد.  معرفــی  را  آن 
هــم کــه مقصــد )توبــه( تعریــف 
»َصیْرنَــا«  کلمــه ی  و  می شــود 
برســان. را  مــا  یعنــی  می آیــد، 

درجات توبه

ــزل اول  ــی دارد و از من ــه درجات توب
ــود.  ــاز می ش ــد، آغ ــت باش ــه ندام ک
ــه، ایــن قــدر  برخــی از درجــات توب
واال و بــاال اســت کــه مطلــوب اولیــا 
ــرای  ــًا ب ــات اساس ــود. آن درج می ش
ــِی کامــل،  ــل فهــم نیســت. ول مــا قاب
آن درجــات واال را از خــدای متعــال 
اولیــه ی  درجــات  می کنــد.  تمنــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــارت از ای ــه، عب توب
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 
ــه  ــه ی توب ــن درج ــه اولی ــما ب و ش
میانــی  نائــل آمده ایــد. در منــازل 

ــنات  ــه حس ــیئات ب ــل س ــه، تبدی توب
ــه ای  ــه مرحل ــب ب ــد و تائ رخ می ده
می رســد کــه ســیئات او در چشــمه ی 
ــه  ــد و ب ــت می ده ــر ماهی ــه تغیی توب
حســنه مبــّدل می شــود. مرحلــه ی 
شــعله ای  و  پشــیمانی  آتــش  اول، 
ــت و  ــور اس ــه ن ــت ک ــی اس خدای
بــه قلــب انســان مؤمــن می افتــد. 
ــم  ــا اس ــال، ب ــدای متع ــا خ در اینج
تــّواب خــود بــه انســان تجلــی کــرده 
ــته  ــن سررش ــان ای ــر انس ــت. اگ اس
را بگیــرد و بــا قدرشناســی جلــو 
ــد  ــرا می رس ــی ف ــازل میان ــرود، من ب
اهلَلّ  ُل  یُبَــِدّ »َفُأولَئِــَک  آنجــا:  کــه 
َســیِّئَاتِهِْم َحَســنَاٍت؛]۱[ پــس خداوند 
ــل  ــا تبدی ــه نیکي ه ــان را ب بدي هایش
می کنــد«. در منــازل باالتــر از آن، 
ــه  ــد ک ــری رخ می ده ــات دیگ اتفاق
نیــل بــه جایــگاه مقربیــن اســت.

و  اســت  مقصــدی  چنیــن  توبــه 
از خــدای متعــال تقاضــای ســیر 
داریــم. را  نقطــه ای  چنیــن  بــه 
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طهارت، علت ارزشمندی توبه  
است

ــد  ــا می خواهن ــی اینج ــرت وقت حض
آن  و  کننــد  درخواســت  را  توبــه 
همــه ی  درخواســت  جــزء  را 
ــد، از کلمــه ی  ــرار دهن دوستانشــان ق
ــه در  ــد ک ــتفاده می کنن ــا« اس »صیرن
ــت  ــه اس ــد نهفت ــه مقص ــاق ب آن الح
ــتفاده  ــوب اس ــه ی محب ــز از کلم و نی
ــرت  ــوب حض ــه، محب ــد. توب می کنن
آن  داللــت  شــاید  و  اســت  حــق 
از قــرآن کریــم، ایــن  آیــه باشــد: 
ــبّ  ــنَ َو یُِح ابِی ــبّ التَّوَّ »إِنَّ اهللَ یُِح
ــه کاران  ــد توب ــَن؛]۲[ خداون رِی الُْمتََطهِّ
و پاکیــزگان را دوســت مــی دارد«. 
ــم  ــتان می گوی ــه دوس ــی ب ــن گاه م
ــه ی شــریفه، کلمــه ی  ــن آی کــه در ای
ــف  ــن« را تعری ــَن«، »تّوابی رِی »ُمتََطهِّ
ــه  ــت ک ــی اس ــّواب کس ــد. ت می کن
در صفــت توبــه، پافشــاری و اصــرار 
ــه  ــه ک ــّر توب ــد دارد. س ــت بلن و هم
ــان  ــخصیت انس ــود ش ــث می ش باع
تــّواب در پیشــگاه حضــرت حــق 
مســئله ی  کنــد،  پیــدا  محبوبیــت 
طهــارت اســت. خــدای متعــال، پاکی 

را دوســت می دارد و کســانی را که در 
جســتجوی طهــارت و پاکــی هســتند 
و طهــارت، آرزو و عمل و خواســته ی 
ــه  ــی دارد. آی ــت م ــت، دوس ــا اس آنه
»َوَســَقاُهْم َربُّهــْم َشــَرابًا َطُهــوًرا؛]۳[ 
ــه  ــاک ب ــاده ای پ ــان ب و پروردگارش
آنــان می نوشــاند« قلــه ی ایــن بحــث 
اســت. خــدای متعــال، در مــورد 
طهــارت، خــودش را ســاقی می دانــد 
ــد.  ــر می کن ــراب تعبی ــه ش و از آن ب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه، مرحل ــن مرحل ای
ــه الســام(،  ــام صــادق )علی ــر ام ــق تعبی طب
ــودش را  ــده ی خ ــال، بن ــدای متع خ
ــاک  ــر حــق اســت، پ از هــر چــه غی
جــز  بودنــی  نــوع  هــر  می کنــد. 
معیــت بــا حــق، نوعــی آلودگــی 
محســوب می شــود و خــدای متعــال، 
ــا شــراب طهــور، آن را  در ســقایت ب
ــان از  ــل عرف ــزرگان اه ــوید. ب می ش
ــام(  ــه الس ــادق )علی ــام ص ــیر ام ــن تفس ای
ــن  ــد ای ــتند و می گوین سرمســت هس
ــادق آل  ــر از ص ــی غی ــخن از کس س
ــر  ــد. اگ ــام( برنمی آی ــم الس ــد )علیه محم
کســانی کــه مخاطــب اصلــی وحــی 
ــات  ــیاری از آی ــند، بس ــتند، نباش هس
قرآنــی، معنانشــده باقــی می مانــد. 
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ــل  ــد از اه ــود بای ــرآن فرم ــود ق خ
أْهــَل  »َفاْســَألُوا  بپرســید:  ذکــر 
ْکــرِ إِْن ُکنْتُــْم َل تَْعَلُمــوَن؛]۴[  الِذّ
اگــر نمی دانیــد، از آگاهــان بپرســید«. 
معنــای ایــن آن نیســت کــه اگــر 
نمی دانیــد از اهــل ذکــر ســؤال کنیــد، 
بلکــه معنایــش ایــن اســت کــه شــما 
قطعــًا نمی دانیــد، پــس، از اهــل ذکــر 
ــای  ــا معن ــید. واژه ی »إن« اینج بپرس
ــن  ــت. ای ــق اس ــدی دارد و محق تأکی
آیــه بــه معنای آن شــرط و مشــروطی 
نیســت. می شناســیم،  مــا  کــه 

توبه، از حضرت حق شروع  
می شود

« بدان  ابِیــنَ آیــه ی »إِنَّ اهللَ یُِحــّب التَّوَّ
معنــا اســت کــه ذاتــی کــه موصــوف 
بــه توبه شــد، محبــوب خــدای متعال 
اســت و معنــای دقیقــش ایــن اســت 
ــخص  ــن ش ــال، ای ــدای متع ــه خ ک
ــت دارد؛  ــه دوس ــبت توب ــه مناس را ب
بنابرایــن خــدا توبــه را دوســت دارد.

ــّواب،  ــر آن اســت کــه ت ــن باالت از ای
صفــت خــود حضــرت حــق اســت. 

در  را  خــودش  متعــال،  خــدای 
ــی  ــّواب معرف ــام ت ــا ن ــم ب ــرآن کری ق
ــدای  ــت خ ــه صف ــر توب ــد. اگ می کن
ــال  ــه دنب ــا ب ــر م ــد، دیگ ــال ش متع
ــرای حضــرت  ــت آن ب ــل محبوبی دلی
ــه  ــد ک ــنیده ای ــم. ش ــق نمی گردی ح
َ َجِمیــلٌ یُِحــّب  می گویــد »إِنَّ اهللَّ
ــا اســت و  ــد زیب ــال؛]۵[ خداون الَْجَم
ــا »اِنَّ اهللَّ  ــت دارد« ی ــی را دوس زیبای
َغیـُـوٌر یُِحــّب ُکَل َغیـُـور؛]۶[ خداوند 
غیــور اســت و هــر غیوری را دوســت 
دارد«. خــدای متعــال صفــت خــودش 
صفــت  توبــه،  و  دارد  دوســت  را 
ــی  ــر تجل ــت. اث ــال اس ــدای متع خ
ــب  ــال در قل ــدای متع ــام خ ــن ن ای
ــه  ــی می شــود ک ســالک، همــان حالت
ــن  ــه همی ــم. ب ــه می نامی ــا آن را توب م
توبــه  همیشــه  می گوییــم  جهــت 
ــود  ــروع می ش ــال ش ــدای متع از خ
و در بنــده تجلــی می کنــد؛ یعنــی 
ــن  ــودت ای ــب خ ــما در قل ــر ش اگ
ــه  ــد ب ــه بای ــتی ک ــاس را داش احس
ســوی خــدای متعــال برگــردی و 
ــردی  ــنگینی ک ــاس س ــاه، احس از گن
و احســاس ندامــت از رفتــار یــا 
نــگاه خــود داشــتی،  یــا  حــرف 
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خــدای متعــال تــو را خواســته اســت. 
ــه  ــت ک ــش آن اس ــن معنای ــس ای پ
ــاه  ــار گن ــه گرفت ــت ک ــو از آن جه ت
شــدی، مــورد عنایــت حضــرت حــق 
ــته  ــو را خواس ــه ای و او ت ــرار گرفت ق
ــت  ــه از دس ــد ک ــت و نمی خواه اس
ــدا  ــوی خ ــه از س ــن جذب ــروی. ای ب
اســت و بایــد قــدرش را خیلــی 
دانســت. توبــه از حضــرت حــق 
ــوه  ــن جل ــود و در مؤم ــروع می ش ش
ــن  ــوه اش همی ــن جل ــد و اولی می کن
ــت. ــت اس ــیمانی و ندام ــت پش حال

ــت نامناســب،  ــن وضعی خــروج از ای
همــان حالــت صیــرورت اســت کــه 
ــت. ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا ب اینج

معنای اصرار بر گناه

خــدای متعــال، هــم توبــه و هــم 
نقطــه ی  دارد.  دوســت  را  تّوابیــن 
مقابلــش چیســت؟ »أزِلْنَــا َعــْن 
ــت.  ــَرارِ« اس ــَن اْلِْص ــک مِ َمکُروهِ
آنچــه خــدای متعــال نمی پســندد، 
تقاضــا  اینجــا  در  اســت.  اصــرار 
می کنیــم کــه از اصــرار جــدا شــویم. 

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 
ــرد. قــرآن  ــاه بب ــه خــدای متعــال پن ب
نیــز می فرمایــد: »َوالَِّذیــَن إَِذا َفَعُلــوا 
َفاِحَشــًة أَْو َظَلُمــوا أَنُْفَســُهْم َذَکــُروا 
ــْن یَْغفُِر  ــْم َوَم ْغَفُروا لُِذنُوبِهِ َ َفاْســتَ اهللَّ
وا َعَلــی  ُ َولـَـمْ یُِصــرّ الّذنـُـوَب إِلَّ اهللَّ
َمــا َفَعُلــوا َوُهــْم یَْعَلُمــوَن؛]۷[ آنــان 
ــر  ــا ب ــد ی ــتی کنن ــه چــون کار زش ک
ــه  ــدا را ب ــد، خ ــتم روا دارن ــود س خ
ــان  ــرای گناهانش ــد و ب ــاد می آورن ی
ــی  ــه کس ــد و چ ــرزش می خواهن آم
جــز خــدا گناهــان را می آمــرزد؟ 
ــه مرتکــب شــده  اند بــا  ــر آنچ و ب
ــت[  ــاه اس ــه گن ــد ]ک ــه می دانن آنک
حضــرت  نمی کننــد«.  پافشــاری 
ــن  ــه الســام( اصــرار در ای ــر )علی ــام باق ام
ــح  ــه توضی ــریفه را این گون ــه ی ش آی
ــَب  نْ ــَب اَلذَّ ِ ــَو أْن یُْذن ــد: »ُه داده ان
َث  یَُحــدِّ َل  َو   َ اهلَلَّ یَْســتَْغفَِر  َفــَا 
ــَراُر؛]۸[  ـِـَک اَْلِْص ــةٍ َفَذل ــُه بِتَْوبَ نَْفَس
ــه  ــت ک ــن اس ــاه ای ــر گن ــرار ب اص
کســی گناهــی انجــام دهــد و از خــدا 
ــم  ــه ه ــه توب ــد، و ب ــرزش نخواه آم
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فکــر نکنــد«. ایــن بــا آن چیــزی کــه 
ــاوت  ــی تف ــا اســت، خیل ــن م در ذه
دارد. انســانی کــه درصــدد توبــه 
ــا  ــاه دارد. م ــر گن ــرار ب ــت، اص نیس
پیــش خودمــان می گوییــم اصــرار 
بــر گنــاه، یعنــی کســی گنــاه مرتکــب 
ــاری  ــاه پافش ــر آن گن ــاز ب ــود و ب ش
کنــد و مرتکــب شــود؛ امــا امــام 
ــا  ــن معن ــه ای ــرار ب ــد اص می فرماین
ــب  ــی مرتک ــی گناه ــه کس ــت ک اس
شــده، ولــی اســتغفار نمی کنــد. حتــی 
ــی را  ــه گناه ــک دفع ــان ی ــر انس اگ
ــه و  ــدد توب ــود و درص ــب ش مرتک
ــار  ــد، گرفت ــتغفار نباش ــران و اس جب
مصیبــت اصــرار اســت. ایــن اصــرار، 
ــت. ــروه اس ــال مک ــدای متع ــزد خ ن

بــه  بخواهــد  انســان  چنانچــه 
ایــن  وارد  کلمــه  واقعــی  معنــای 
اگــر  کــه  می بینــد  شــود،  وادی 
بــرای یــک گنــاه، تمــام عمــر را 
گریــه کنــد، کاری نکــرده اســت. 
اینکــه قــرآن کریــم می فرمایــد از 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــدا کس ــدگان خ بن
بــر آنچــه انجــام داده انــد اصــرار 
ندارنــد، یعنــی در حــال اســتغفار 

و اشــک و زاری بــه درگاه خــدای 
ــتند. ــاه هس ــر آن گن ــه خاط ــال ب متع

و  ُســکر  حالــت  همــان  اصــرار 
خــودِ  اســت.  گنــاه  از  غفلــت 
و  می کنــد  بدبخــت  را  مــا  گنــاه 
ــر  ــاه س ــم از آن گن ــت ه ــک غفل ی
می شــود  باعــث  کــه  می زنــد 
نشــویم. گناهمــان  متوجــه  مــا 

ــد و آل  ــوار محم ــتمداد از ان ــا اس ب
از  اســتضائه  و  الســام(  )علیهــم  محمــد 
متعــال  خــدای  از  ایشــان،  انــوار 
را  فیضــش  درِ  کــه  می خواهیــم 
او  محبــوب  و  اســت  توبــه  کــه 
ــا  ــد و م ــاز کن ــا ب ــه روی م اســت، ب
ــرار  ــه اص ــاه )ک ــف در گن را از توق
گردانــد. دور  می شــود(  نامیــده 

ــد  ــق محم ــه ح ــال را ب ــدای متع خ
قســم  الســام(  )علیهــم  محمــد  آل  و 
حالــت  از  را  مــا  کــه  می دهیــم 
بــه  و  ســازد  خــارج  بی خبــری 
ســمت توبــه ســیر دهــد و مــا را بــه 
برســاند. آن  درجــه ی  عالی تریــن 



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

منابع و مآخذ

]۱[. فرقان: ۷۰.

]۲[. بقره: ۲۲۲.

]۳[. انسان: ۲۱.

]۴[. نحل: ۴۳.

]۵[. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۳۸.

]۶[. همان، ج۵، ص۵۳۵.

]۷[.  آل عمران: ۱۳۵.

]۸[.  کلینی، کافي، ج۲، ص۲۸۸.



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




