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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
آلِــهِ، َو َصیِّْرنَــا إِلَــی َمْحبُوبِــک 
َعــْن  أَزِلْنَــا  و  التَّْوبَــةِ،  مِــَن 
اْلِْصــَرارِ«. مِــَن  َمکُروهِــَک 

موضــوع ســخن، گــزارش دعــای 
ــجادیه  ــه ی س ــه ی مبارک ــم صحیف نه
بــود. هفته ی گذشــته، جملــه ی اول را 
ــود،  ــوب می ش ــان کالم محس ــه ج ک
ــرار  ــح دادم. ق ــما توضی ــت ش خدم
ــظ  ــا را حف ــن دع ــتان ای ــد دوس ش
کننــد. مــن بــرای اینکــه از شــما 
عقــب نمانــم، ایــن کار را کــردم. اگــر 
ــن  ــد ای ــن بتوان ــرایط م ــا ش کســی ب
کار را بکنــد، حتمــًا بقیــه در ایــن 
ــه  ــن توصی ــوند. ای ــق می ش کار موف
متضمــن انــس اســت. بــرای بــه 
خاطــر ســپردن ایــن کلمــات نورانــی، 
بایــد دائــم آن را تکــرار کنیــم و ایــن 
ــار آن  ــازندگی دارد. در کن ــرار، س تک
بایــد بــه معنایــش نیــز توجــه داشــته 
ــات،  ــا و مناج ــام دع ــیم و در مق باش

از ایــن کلمــات نورانــی اســتفاده 
کنیــم کــه بســیار مغتنــم اســت.

چند نکته درباره ی توبه

ــور  ــی، همان ط ــای نوران ــن دع در ای
کــه بیــان شــد و در عنــوان دعــا 
ــارت  ــئله عب ــت، مس ــده اس ــم آم ه
از ایــن بــود کــه مــا بــه توبــه و 
ــال  ــه ســوی خــدای متع بازگشــت ب
و جلــب نظــر خــاص خــدا بــه 
خودمــان اشــتیاق داریــم. نکتــه ی 
کلیــدی کــه در جملــه ی نخســت 
بیــان شــد، محبوبیــت توبــه بــود 
کــه بــه قــدر کافــی دربــاره ی آن 
ــم. ــرض کردی ــی را ع ــه مطالب جمل

ــه  ــه دو نکت ــه ب علــت محبوبیــت توب
اینکــه  اول  نکتــه ی  برمی گشــت. 
پــروردگار  دل آرای  نــام  »تــّواب« 
اســت. نکتــه ی دوم آنکــه خــدای 
بــه  رجــوع  حالــت  متعــال، 
می پســندد. بنــدگان  در  را  حــق 

ــص  ــد از نق ــت می توان ــن بازگش ای
بــه کمــال باشــد کــه بــه آن هــم 
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ــد:  ــرآن می فرمای ــد. ق ــه می گوین توب
»تُوبـُـوا إِلـَـی اهللِ َجِمیًعــا؛]۱[ همگــی 
بــه درگاه خــدا توبــه کنیــد«. همچنین 
ــوا  ــد: »تُوبُ ــر می فرمای ــه دیگ در آی
إِلَــی اهللِ تَْوبَــًة نَُصوًحــا؛]۲[ بــه 
ــد«.  ــه ای راســتین کنی درگاه خــدا توب
آیــه نخســت یــک دعــوت عــام 
ــت و  ــیرین اس ــی ش ــه خیل ــت ک اس
ــن، در  ــد انســان های مؤم ــان می کن بی
ــد دائمــًا از نقــص  هــر شــرایطی، بای
ــه ســوی کمــال در حرکــت باشــند  ب
و یــک مرحلــه را بــرای دســتیابی 
ــد. ــرک کنن ــد ت ــه ی جدی ــه مرحل ب

معنــای خــاص توبــه هم آن اســت که 
انســان گرفتــار گنــاه و معصیتی شــده 
ــی  ــض ربوب ــن او و فی ــه بی ــد ک باش
حائــل شــده باشــد. گنــاه، محرومیــت 
ــی  ــف اله ــض و لط ــت و فی از رحم
مــی آورد و بیــن مــا و پــروردگار 
می کنــد.  ایجــاد  متعــال، حجــاب 
ــی را  ــن وضعیت ــال چنی ــدای متع خ
ــن  ــندد و ای ــده اش نمی پس ــرای بن ب
حالــت، مکــروه خــدای متعال اســت. 
گاهــی انســان در همیــن حالــت دچار 
غفلــت و گاهــی دچــار تســویف 

ــاه  ــت گن ــان حال ــود و در هم می ش
باقــی می مانــد. ایــن بقــای در حالــت 
ــروه  ــه مک ــام دارد ک ــرار ن ــاه، اص گن
خــدای  و  اســت  متعــال  خــدای 
ــده اش در  ــه بن ــندد ک ــال نمی پس متع
ــد. خــدای  ــی بمان ــت باق ــن وضعی ای
متعــال جایــزه و پــاداش می دهــد 
انســان  تــا  می کنــد  تشــویق  و 
بــه ســمت توبــه حرکــت کنــد.

خوشحالِی فوق العاده ی خداوند 
از توبه بنده اش

ــاه و  ــر گن ــی ب ــاص، مبتن ــه ی خ توب
ــام،  ــه ی ع ــا توب ــت؛ ام ــت اس معصی
ــه  ــص ب ــت از نق ــای حرک ــه معن ب
ــی  کمــال اســت. خــدای متعــال خیل
ــار،  ــده ی گرفت ــه بن ــت دارد ک دوس
بــه دنبــال راهــی بــرای برگشــت 
باشــد. اگــر بخواهیــد میــزان دوســت 
داشــتن خــدای متعــال را درک کنیــد، 
می توانیــد بــا ایــن مثــال کــه در 
کنیــد.  را درک  آن  آمــده،  روایــت 
روایــت  در  الســالم(  )علیــه  باقــر  امــام 
 َ بســیار شــیرینی فرمودنــد: »إِنَّ اهلَلَّ
تَبَــاَرَك َو تََعالَــی أََشــدُّ َفَرحــًا 
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ــلَّ  ــٍل أََض ــْن َرُج ــِدهِ مِ ــةِ َعبْ بِتَْوبَ
ــاَء  ــةٍ َظْلَم ــي لَیَْل ِ ــُه َو َزادُه ف َراِحَلتَ
ــةِ  ــدُّ َفَرحــًا بِتَْوبَ ُ أََش ــاهللَّ ــا َف َفَوَجَدَه
ُجــِل بَِراِحَلتـِـهِ  َعبْــِدهِ مـِـْن َذلـِـَک اَلرَّ
ِحیــَن َوَجَدَهــا«.]۳[ شــخصی در 
ــت بســیار  ــک و در موقعی شــب تاری
دشــوار، تمــام توشــه و امکانــات 
ــاًل  خــود را از دســت داده اســت. مث
ــوده و  ــی ب ــد ســوار مرکب ــرض کنی ف
ــذا و خــوراک  ــات و غ همــه ی امکان
بــوده  او در همــان مرکــب  و آب 
اســت. حــال در یــک شــب تاریــک 
همــه ی اینهــا را از دســت داده اســت 
و دیگــر هیــچ نــدارد؛ هــم وســیله ی 
نقلیــه و هــم توشــه ی خــود را از 
دســت داده اســت. اگــر ایــن شــخص 
بعــد از آن وضعیــت ســخت، بــه 
مرکــب و توشــه و امکانــات خــودش 
برســد، چقــدر خوشــحال می شــود؟! 
را  او  خوشــحالی  می شــود  آیــا 
توصیــف کــرد؟! امــام می فرماینــد 
وقتــی  متعــال  خــدای  بدانیــد 
ــخص  ــردد، از آن ش ــده اش برمی گ بن
می شــود. خوشــحال تر  هــم 

ایــن تمثیــل بــرای آن اســت کــه 
بتوانیــم مقــداری محبوبیــت توبــه 
ــم.  ــال درک کنی ــدای متع ــزد خ را ن
خــدای متعــال نمی خواهــد کــه هیــچ 
یــک از بندگانــش از دســت برونــد و 
چــون بندگانــش را دوســت مــی دارد، 
بازگشــت و آشــتی و نجــات آنــان نیز 
نــزد خــدای متعــال محبــوب اســت.

ــه ی  ــورد جمل ــا اینجــا بحــث در م ت
بــه  حــال  بــود.  دعــا  نخســت 
کــه  می پردازیــم  دوم  جملــه ی 
اســت. جالــب  خیلــی  هــم  آن 

در دوراهی  دنیا و آخرت، دومی 
را برگزینیم

»اللَُّهــمَّ َو َمتـَـی َوَقْفنـَـا بَیــَن نَْقَصیــِن 
فـِـی دِیــٍن أَْو ُدنْیــا، َفَأْوقـِـِع النَّْقــَص 
ــَة  ــِل التَّْوبَ ــاًء، َو اْجَع ــَرعِهَِما َفنَ بَِأْس
ــروردگارا!  ــاًء«؛ پ ــا بََق ــی أَْطَولِهَِم ِ ف
ــار  ــص گرفت ــن دو نق ــت بی ــر وق ه
شــدیم و ســر دوراهــی قــرار گرفتیــم 
کــه یــک مســیر باعــث نقــص و 
ــم  ــا )اع ــای م ــیب دنی ــش و آس کاه
ــذت  ــت و ل ــرو و ریاس ــاه و آب از ج
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جســمی و جنســی و ...( می شــود 
ــن  ــص دی ــث نق ــر باع ــیر دیگ و مس
ــا راهــی  ــن ت ــا می شــود، کمــک ک م
ــه دینمــان آســیب  را برگزینیــم کــه ب
وارد نشــود. منظــور از دیــن، مجموعه  
ــت الهــی  ــه رضای ــی اســت ک کارهای
را بــه دنبــال دارد و مــا را بــه رضــای 
حضــرت حــق ملحــق می ســازد.

انســان،  زندگــی  مســیر  در 
دوراهی هــای فراوانــی اســت کــه 
ــای  ــد، دنی ــیر بروی ــن مس ــر از ای اگ
از  دینتــان  آبــاد می شــود و  شــما 
از آن  دســت مــی رود، و چنانچــه 
ــود  ــما ناب ــای ش ــد، دنی ــیر بروی مس
ــوظ  ــما محف ــن ش ــا دی ــود، ام می ش
ایــن  حضــرت  اینجــا  می مانــد. 
می کننــد.  ترســیم  را  دوراهــی 
عبــارت »َوَقْفنَــا«، بیانگــر وقــوف 
هنــگام انتخــاب اســت. »َفَأْوقِــِع 
النَّْقــَص بَِأْســَرعِهَِما َفنَــاًء، َو اْجَعــِل 
بََقــاًء«؛  أَْطَولِهَِمــا  فِــی  التَّْوبَــَة 
ــد و  ــار می دهن ــرت معی ــا حض اینج
ــر  ــه فناپذی ــزی ک ــد آن چی می فرماین
ــه  ــود و توب ــص ش ــار نق ــت، دچ اس
بــه آن امــری تعلــق گیــرد کــه باقــی 

ــد. فیــض  ــرای مــن می مان اســت و ب
و بــارش رحمــت و عنایــت تــو 
بــه آن چیــزی تعلــق بگیــرد کــه 
ــت  ــود گف ــاید بش ــد. ش ــی می مان باق
ــه اینجــا آمــده،  افعــل تفضیلــی ک
ــت و  ــا اس ــا و بق ــر فن ــر ام ــد ب تأکی
ــه  ــت ک ــه هایی نیس ــال مقایس ــه دنب ب
معمــوالً در افعــل تفضیــل اســت.

چگونه در دوراهی ها، درست 
تصمیم بگیریم؟

بایــد مــورد  اینجــا  نکتــه ای کــه 
ــت  ــن اس ــد، ای ــزان باش ــت عزی عنای
ــد  ــا بای ــباتی م ــتگاه محاس ــه دس ک
ــع  ــا در مواق ــود ت ــم ش ــور تنظی چط
خطیــر و در زمــان قــرار گرفتــن ســر 
ــم  ــره، بتوانی ــر مخاط ــای پ دوراهی ه
تصمیــم خــوب بگیریــم؟ کل جریــان 
ــا( و آن  ــا انته ــدا ت ــا )از ابت ــی م تربیت
چیــزی کــه معیــار و قاعــده ی تربیــت 
می شــود،  آدمــی  نفیــس  نفــس 
ــرآن، روی دو  ــی و ق ــدار وح ــر م ب
کلمــه ی فنــا و بقــا قــرار گرفته اســت. 
بایــد روی ایــن دو ســرمایه گذاری 
کنیــم؛ زیــرا شــاخص همیــن اســت. 
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همیشــه چیــزی را کــه از دســت 
مــی رود و فانــی اســت، بــرای آن 
چیــزی کــه باقــی اســت، هزینــه 
ــار  ــه گرفت ــید ک ــب باش ــد و مراق کنی
ــی از  ــوید. خیل ــس نش ــه ی عک معادل
و  می فروشــیم  بقــا  انســان ها،  مــا 
فنــا می خریــم. زندگــی جاودانــی 
خــود  تمام نشــدنی  و  ماندنــی  و 
جــای  بــه  و  می کنیــم  حــراج  را 
تعبیــر  بــه  می خریــم.  فنــا  آن 
نْیَــا  قــرآن: »یَْشــُروَن الَْحیَــاَة الدُّ
بِاْلِخــَرةِ؛]۴[ زندگــی دنیــا را بــه 
آخــرت ســودا می کننــد«. دنیــا در 
ــل اســت و  ــی و زائ ــه، فان ــک کلم ی
ــی  ــه، جاودانگ ــک کلم ــرت در ی آخ
ــان  ــر انس ــت. اگ ــا اس ــود و بق و خل
بتوانــد دســتگاه محاســباتی خــود 
ــق  ــا تطبی ــا و بق ــده ی فن ــر قاع را ب
ــِل  ــده ی عق ــاس قاع ــر اس ــد، ب ده
دســت نخورده،  و  تمیــز  خالــص 
بقــا را انتخــاب می کنــد. فطــرت 
انســان نیــز تمنــای بقــا دارد و از 
ــرت  ــل و فط ــت دارد. عق ــا وحش فن
ــد.  ــا دارن ــی اب ــل و فان ــور زائ از ام
ــت. ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــن مس ای

ــتد  ــا بایس ــد در دوراهی ه ــان بای انس
ــازد  ــده بس ــن قاع ــا ای ــود را ب و خ
تربیــت  محیــط  در  هــر کســی  و 
او اســت نیــز بــا همیــن آهنــگ 
ــروز  ــی پی ــن کس ــود. چنی ــت ش تربی
و کامیــاب و ســربلند اســت؛ چراکــه 
کل مســیر زندگــی را بــر اســاس 
قاعــده و معادلــه ی فنــا و بقــا تنظیــم 
برنامه نویســی  کل  اســت.  کــرده 
ــک  ــر و ی ــر اســاس صف ــر، ب کامپیوت
ــی  ــان زندگ ــده و کل جری ــته ش بس
هــم بــر اســاس معادلــه ی فنــا و 
ــر کســی  ــا بســته شــده اســت. اگ بق
کنــد،  درک  به خوبــی  را  ایــن 
می توانــد َرخــت روح خــود را از 
ــه ســالمت  ــر ب ــط زوال پذی ــن محی ای
بیــرون بکشــد. امــا اگــر ایــن قاعــده 
مخــدوش شــود، کل جریــان زندگــی 
ــرد. ــرار می گی ــیب ق ــرض آس در مع

دنیا، فانِی باقی نما است 

خطــر آن اســت کــه دنیــا، محیــط فنــا 
ــی بقانمــا اســت. اقامتــگاه  اســت؛ ول
فعلــی مــا، دنیــا اســت؛ خانــه ای کــه 
خشــت و ِگل آن از زوال و فنا اســت. 
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ــق  ــم دقی ــگاه ه ــه ی اقامت ــی کلم حت
ــط  ــًا در محی ــه اساس ــت؛ چراک نیس
فنــا، اقامــت امکان پذیــر نیســت. ایــن 
لحظــه ی شــما بــا لحظــه ی قبــل شــما 
ــرا شــما طــی ایــن  یکــی نیســت؛ زی
ــع  ــده اید. طب ــر ش ــار تغیی ــدت دچ م
ــه آن،  ــت و آن ب ــور اس ــا همین ط دنی
ــرد.  ــورت می گی ــدی ص ــق جدی خل
ــور  ــما مأم ــا، ش ــط فن ــن محی در ای
هســتید کــه بــر اســاس ســّر جاودانی 
و باقــی وجودتان، که عبــارت از روح 
ــان  ــرای خودت ــا را ب ــما اســت، بق ش
تحصیــل کنیــد. در ایــن محیــط، هــر 
ــت،  ــما اس ــراف ش ــه اط ــزی ک چی
باقــی  ســعی می کنــد خــودش را 
ــل  ــور عق ــد ن ــا بتوان ــد ت ــان ده نش
شــما را اطفــا کنــد. اگــر عقــل زنــده 
باشــد و وســط میــدان شــخصیت 
ــی را،  ــًا باق شــما حاضــر، شــما حتم
هرچنــد در محیــط فنــا، انتخــاب 
ــا اگــر عقــل شــما  ــد کــرد. ام خواهی
ــار  ــد، گرفت ــروغ باش ــا کم ف ــب ی غائ
انتخاب هــای دیگــری خواهیــد شــد. 
ــت،  ــما اس ــراف ش ــه اط ــام آنچ تم
ــا  ــد ت ــان می ده ــی نش ــود را باق خ
ــد  ــاب کن ــار حج ــما را دچ ــل ش عق

ــار خطــای دیــد شــوید  و شــما گرفت
و فانــی را بــه جــای باقــی برگزینیــد.

ــد  ــان می کن ــه بی ــدی ک ــه ی بع جمل
یــِن یْرِضیــک  »َو إَِذا َهَمْمنَــا بَِهمَّ
أََحُدُهَمــا َعنَّــا، َو یْســِخُطک اْلَخــُر 
َعَلینـَـا، َفِمــْل بِنـَـا إِلـَـی َمــا یْرِضیــک 
ــا  َعمَّ تَنَــا  ُقوَّ أَْوهِــْن  َو  ـا،  َعنَـّ
ــارت دیگــری  ــا« عب ــِخُطک َعَلینَ یْس
اســت. قبــل  جملــه ی  همــان  از 

ــت  ــالم( آن اس ــه الس ــام )علی ــته ی ام خواس
ــته ی  ــه خواس ــوع ب ــن موض ــه ای ک
شــما از دســتگاه ربوبــی تبدیــل شــود 
و وقتــی بــه خواســته ی شــما تبدیــل 
خواهــد شــد کــه معیــار فنــا و بقــا بــه 
عنــوان یــک قاعــده ی بنیادیــن، مــورد 
ــن صــورت  ــاور شــما باشــد. در ای ب
شــما بــه خــدا می گوییــد هــر وقــت 
نقصــی خواســت بــر مــن وارد شــود، 
ــی  ــه آن ــورد و ب ــن نخ ــن م ــه دی ب
ــه را  ــت. آنچ ــی اس ــه فان ــورد ک بخ
اســت؛  ســنگین  می گوییــم،  کــه 
زندگــی  در  لحظه به لحظــه  زیــرا 
مــا میــدان عمــل آن رخ می دهــد. 
ــواب  ــان خ ــد االن زم ــرض بفرمایی ف
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ــما  ــت و ش ــی اس ــین صبحگاه نوش
بیــن ایــن خــواب شــیرین و بیــداری 
ــردد  ــب م ــح واج ــاز صب ــرای نم ب
اســت  ممکــن  انســان  می شــوید. 
ــا کــدام  ــدار شــود، ام یــک لحظــه بی
ــد؟ اگــر خــواب را  را انتخــاب می کن
ادامــه دهــد، دنیــای او آبــاد می شــود؛ 
ــدار  ــح بی ــاز صب ــرای نم ــر ب ــا اگ ام
ــا  ــود. ی ــاد می ش ــن او آب ــود، دی ش
ــد  ــک دروغ، چن ــا ی ــب، ب ــک کاس ی
ــد  ــود می کن ــان س ــارد توم ــد میلی ص
ــک  ــت، ی ــه ی راس ــک جمل ــا ی و ب
می دهــد.  دســت  از  را  معاملــه 
ــه  ــاد ادام ــدان جه ــا می ــه ت ــن قضی ای
ــد  ــان بای ــا انس ــد و آنج ــدا می کن پی
ــاًل روی میــن  تصمیــم بگیــرد کــه مث
بــرود و وارد معرکــه شــود یــا بترســد 
ــد. ــن طــرف ســیم خــاردار بمان و ای

ــه  ــد ک ــان بمان ــه را خاطرت ــن جمل ای
ِــی  ــِن ف ــَن نَْقَصی ــا بَی ــی َوَقْفنَ »َو َمتَ
ــی  ــی و بیرون ــا« خارج ــٍن أَْو ُدنْی دِی
ــِن  ی ــا بَِهمَّ ــی »َو إَِذا َهَمْمنَ اســت؛ ول
یْرِضیــک أََحُدُهَمــا َعنَّا َو یْســِخُطک 
ــی  ــی و درون ــا« داخل ــُر َعَلینَ اْلَخ
اســت. ایــن موضــوع را در جلســه ی 

ــم  ــح خواه ــان توضی ــد خدمت ت بع
داد. شــما از امشــب روی بقــا و فنــا، 
ســخط و رضــا، تأمــل داشــته باشــید.

ایــن  متعــال،  خــدای  امیدواریــم 
ــالم( را در  ــه الس ــجاد )علی ــام س ــای ام دع
ــد.  ــتجاب کن ــا مس ــه ی م ــورد هم م
درخواســت های  آن  از  دعــا  ایــن 
بســیار عالــی اســت و بخــش زیــادی 
از داللت هــای قرآنــی در ایــن دو 
ــرآن،  ــان شــده اســت. در ق ــه بی جمل
نمونه هایــی از دوگانه هــای دیــن و 
دنیــا بیــان می شــود کــه انســان مجبور 
اســت بیــن آنهــا انتخــاب کنــد. منتهــا 
ــا انســان فانــی را  صبــر می خواهــد ت
کنــار بزنــد و باقــی را انتخــاب کنــد.

خداونــد متعــال در ســوره نحــل 
می فرمایــد: »َمــا عِنَْدُكــْم یَنَْفــُد َوَمــا 
ــَن  ــنَّ الَِّذی ــاٍق َولَنَْجِزیَ ــَد اهللِ بَ عِنْ
َصبـَـُروا أَْجَرُهــْم بَِأْحَســِن َمــا َكانـُـوا 
شــما  پیــش  آنچــه  یَْعَمُلــوَن؛]۵[ 
اســت، تمــام می شــود و آنچــه پیــش 
ــًا  ــدار اســت. و قطع خــدا اســت، پای
کســانی را کــه شــکیبایی کردنــد، 
ــد،  ــر از آنچــه عمــل می کردن ــه بهت ب
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ــه  ــتان ب ــم داد«. دوس ــاداش خواهی پ
ــند. ــته باش ــه داش ــه مراجع ــن آی ای

امیدواریــم خــدای متعــال همــه ی 
کــه  دوراهی هایــی  در  را  مــا 
ساعت به ســاعت  و  لحظه به لحظــه 
می آیــد،  پیــش  مــا  زندگــی  در 
جــزء  را  مــا  و  کنــد  هدایــت 
دنیافروشــاِن آخرت پســند قــرار دهــد.
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