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یــِن یْرِضیــک  »َو إَِذا َهَمْمنَــا بَِهمَّ
یْســِخُطک  َو  ـا  َعنَـّ أََحُدُهَمــا 
اْلَخــُر َعَلینَــا َفِمــْل بِنَــا إِلَــی 
أَْوهِــْن  َو  ـا  َعنَـّ یْرِضیــک  َمــا 
ــا یْســِخُطک َعَلینَــا«. تَنَــا َعمَّ ُقوَّ

در  متعــال،  خــدای  لطــف  بــه 
گــزارش مضامیــن نهمیــن دعــای 
ســجادیه،  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
در  رســیدیم.  جملــه  ایــن  بــه 
ــاالً اشــاره ای  جلســه ی گذشــته، اجم
توضیــح  بــا  اکنــون  و  داشــتیم 
مختصــری، آن را تکمیــل می کنــم.

تأثیر عزِم بر انجام کار نیک یا 
گناه در شخصیت انسان

حضــرت مســئله ای را اینجــا مطــرح 
ــل  ــای تأم ــداری ج ــه مق ــد ک می کنن
دارد و مربــوط بــه جایــی اســت کــه 
ــرای  ــری ب ــام تصمیم گی انســان در مق
انجــام کاری اســت. وقتــی تعبیــر »هّم 
بــه« بــه کار مــی رود، یعنــی شــخص 
ــد. ــام ده ــه کار را انج ــم گرفت تصمی

مباحثــه ای اینجــا وجــود دارد کــه در 
مــورد مقدمــات انجــام دادن یــک کار 
ــا رهــا کــردن آن در انســان اســت.  ی
علمــای اخــاق در ایــن زمینــه بحثــی 
ــا  ــئله را ت ــن مس ــی ای ــد و مبان دارن
ابتــدا  ســاخته اند.  روشــن  حــدی 
ــود و  ــور می ش ــن تص آن کار در ذه
بعــد از آن تصویرســازی می شــود 
ــق  ــد تصدی ــه ی بع ــر در مرحل و اگ
ــان  ــرای خودت ــن کار ب ــع ای ــه نف ب
کردیــد، نســبت بــه انجــام کار شــوق 
ــه ی  ــد. چنانچــه از مرحل ــدا می کنی پی
ــما  ــم در ش ــتید، تصمی ــوق گذش ش
ــزم(.  ــه ی ع ــرد )مرحل ــکل می گی ش
ــدام  ــرای ک ــِن« ب ی ــا بَِهمَّ »إَِذا َهَمْمنَ
مرحله اســت؟! تناســب کام و ســبک 
ــام نشــان می دهــد  ــی ام و ســیاق بیان
ــه ی  ــه در مــورد مرحل ــن جمل کــه ای
عــزم اســت کــه شــما آنجــا در 
شــرف انجــام کار هســتید و تصمیــم 
ــد. ــام دهی ــه کار را انج ــد ک گرفته ای

ــه و بخش هــای  ــن مرحل ــورد ای در م
مقدماتــی اش، مباحثــه ای وجــود دارد 
ــن مســیر  ــر انســان ای و آن اینکــه اگ
را در مــورد کاری کــه مــورد رضــای 
خــدای متعــال اســت طــی کنــد، 
بــود  خواهــد  چگونــه  وضعیــت 
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و چنانچــه ایــن فراینــد در مــورد 
ــب  ــم و غض ــورد خش ــه م کاری ک
ــود،  ــی ش ــت ط ــال اس ــدای متع خ
دارد. حکمــی  و  وضعیــت  چــه 

در مــورد حســنه و کار مــورد رضــای 
ــت  ــد درس ــق، می گوین ــرت ح حض
تصویرســازی  نقطــه ی  همــان  از 
حضــرت  لطــف  محیــط  وارد 
حــق می شــوید و هرچــه جلوتــر 
لطــف  عنایــت و  ایــن  می رویــد، 
ــن  ــام ای ــود. تم ــتر می ش ــی بیش اله
مقدمــات، از نظــر وضعــی، آثــار 
کار  شــما  اگــر  و  دارد  شــخصیتی 
مــورد رضایــت خــدای متعــال را در 
ــت  ــد، عنای ــرار دهی دســتور انجــام ق
ــود.  ــما می ش ــال ش ــامل ح ــی ش اله
در روایــات تصریــح شــده اســت کــه 
اگــر انســان بــه مرحلــه ی عزم برســد، 
ولــی بــه دلیــل عامــل بیرونــی، انجــام 
آن کار ممکــن نشــد، اجــر و پــاداش 
کامــل عمــل را می بَــرد و حســنه 
را در نامــه ی عمــل او می نویســند. 
ایــن همــان مرحلــه ای اســت کــه در 
ــِن  ــُة الُْمؤمِ ــد: »نیَّ ــورد آن گفته ان م
ــن  ــت مؤم ــهِ؛]۱[ نی ِ ــْن َعَمل ــٌر مِ َخیْ
از عملــش برتــر اســت«. قبــل از 
انســان  چنانچــه  عــزم،  مرحلــه ی 

موفــق بــه انجــام عمــل نشــد، خــود 
ــی و  ــل جوانح ــک عم ــل، ی آن عم
حســنه  یعنــی  می شــود؛  باطنــی 
اســت، امــا آن عمــل بیرونــی نیســت 
نمی نویســند.  او  بــرای  را  آن  و 
ــس  ــث نف ــن حدی ــی صــرِف همی ول
ــوب  کار هــای خــوب، خــوب و مطل
اســت. پــس حدیــث نفــس بــه 
را  متعــال  کــه خــدای  چیزهایــی 
اســت  مطلــوب  می کنــد،  راضــی 
و حکایــت از حســن فاعلــی دارد 
ــدای  ــف خ ــمول لط ــخص مش و ش
ــه شــکلی  متعــال می شــود؛ چراکــه ب
ــانی و  ــن نفس ــت تمری ــوان گف می ت
ــای  ــرای کاره ــات شــخصیتی ب مقدم
می شــود. محســوب  خــوب 

امــا اگــر در مــورد »یْســِخُطک« بــود؛ 
ــک  ــورد ی ــان در م ــن انس ــی ذه یعن
گنــاه فعــال شــد کــه وسوســه نامیــده 
ــه  می شــود، شــوق نفســانی نســبت ب
ــه  ــد و ب ــد می آی ــاه در انســان پدی گن
ــد و شــخص  ــزم می رس ــه ی ع مرحل
ــر  ــد. اگ ــدا می  کن ــیئه پی ــر س ــزم ب ع
ــید  ــاه رس ــه ی گن ــه مرحل ــان ب انس
ــار  ــوم اســت؛ گرفت ــف معل ــه تکلی ک
ســخط الهــی می شــود کــه البتــه 
ــاز اســت.  ــل او ب ــه در مقاب ــاب توب ب
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چنانچــه قبــل از ارتــکاب، مانعــی 
ــاه از  ــکان انجــام گن ــد و ام ــش آم پی
ــی  ــن کس ــا چنی ــد، آی ــه ش او گرفت
مشــمول ســخط الهــی اســت یــا 
ــه؟! امــام صادق)علیه الســام( در روایتــی  ن
نورانــی فرموده انــد کــه اینجــا لطــف 
خــدای متعــال شــامل شــخص اســت 
و چــون بــه مرحلــه ی عمــل نرســیده، 
ــند. ــرای او نمی نویس ــاه را ب ــن گن ای

بــا ایــن حــال از لحظــه ای کــه ذهــن 
ــر  ــاه درگی ــک گن ــا انجــام ی انســان ب
ــر  ــان از نظ ــه(، انس ــود )وسوس می ش
شــخصیتی وارد یــک تونــل ســیاه 
از  گنــاه  تعفــن  بــوی  و  می شــود 
ــی  ــای ذهن ــه در کانال ه ــان لحظ هم
ــر او  ــد و فک ــخصیتی او می پیچ و ش
ــع  ــی واق ــاه عمل ــود. گن ــوده می ش آل
ــی  ــری و ذهن ــاه فک ــی گن ــده، ول نش
ــر  واقــع شــده اســت و هرچــه جلوت
کثیف تــر  و  تاریک تــر  می آیــد، 
می شــود و درســت در لحظــه ای کــه 
می شــود،  تصمیــم  مرحلــه ی  وارد 
ــاه  ــد گن ــوی پلی ــی از ب ــه ی عجیب  هال
ــه  ــد ک ــی او می پیچ ــای ذهن در فض
اندام هــای باطنــی او را کامــًا تحــت 
ــی  ــوی کثیف ــرار می دهــد و ب ــر ق تأثی
می شــود.  او  ذهنــی  فضــای  وارد 

ــم  ــه ی تصمی ــه مرحل ــی انســان ب وقت
بــر گنــاه می رســد، عمــًا آن حالــت 
کثیفــِی باطنــی اتفــاق می افتــاد کــه اثر 
وضعــی  دارد. در بحــث اثــر تکلیفــی 
هــم اگــر گنــاه را انجــام داد، بــرای او 
نوشــته می شــود و عقوبــت دارد. امــا 
ــرای  ــاه نشــد، ب چنانچــه مرتکــب گن
او نوشــته نمی شــود. اگــر خــدای 
ــث  ــازی و حدی ــته، تصویرس نخواس
ــاه  ــام گن ــم انج ــاه و تصمی ــس گن نف
ــرار  ــاه در انســان تک ــه گن و شــوق ب
شــود، عمــًا قــوای باطنــی شــخص 
از محیــط ملکوتــی خــارج می شــود.

ــه ی  ــه نقط ــان ب ــه انس ــه ای ک مرحل
عــزم بــر انجــام گنــاه می رســد، 
اســت  نفــس  امارگــی  مرحلــه ی 
کــه قــرآن دربــاره اش می فرمایــد: 
إِلَّ  ــوءِ  »إِنَّ النَّْفــسَ َلَمَّــاَرٌة بِالسُّ
ــًا  ــس قطع ــي؛]۲[ نف ِّ ــَم َرب ــا َرِح َم
مگــر  می کنــد،  امــر  بــدی  بــه 
کســی را کــه خــدا رحــم کنــد«.

امــام  از  ابابصیــر  بــاره  ایــن  در 
نورانــی  روایتــی  صادق)علیه الســام( 
ــه آن حضــرت  ــرده اســت ک ــل ک نق
فرمــود: »إِنَّ الُْمْؤمـِـَن لَیَُهــمُّ بِالَْحَســنَةِ 
لَــُه  َفتُْكتَــُب  بَِهــا،  یَْعَمــُل  َوَل 
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ــْت  ــا، ُكتِبَ ــَو َعِمَلَه ــنٌَة، َوإِْن ُه َحَس
ــَن  ــنَاٍت؛ َوإِنَّ الُْمْؤمِ ــُر َحَس ــُه َعْش لَ
ــیِّئَةِ أَْن یَْعَمَلَهــا، َفــَا  لَیَُهــمُّ بِالسَّ
ــهِ«.]۳[  ــُب َعَلیْ ــَا تُْكتَ ــا ، َف یَْعَمُلَه
ــر انجــام  ــزم ب ــن ع ــر انســان مؤم اگ
حســنه ای داشــته باشــد و انجــام 
ــام  ــر انج ــنه و اگ ــک حس ــد، ی نده
دهــد، ده حســنه بــرای او نوشــته 
ــر  می شــود. چنانچــه انســان مؤمــن ب
ــد  ــته باش ــزم داش ــیئه ای ع ــام س انج
و انجــام ندهــد، بــرای او چیــزی 
نوشــته نمی شــود. آن توضیــح مــا در 
مــورد اثــر وضعــی منفــی شــخصیتی 
ــن  ــت. از ای ــده اس ــان نش ــا بی اینج
هســت  هــم  دقیق تــر  مباحــث، 
ــد. ــش باش ــل و محل ــرای اه ــه ب ک

اگر یاری خدا نباشد، انسان در 
مقابل نفس شکست می خورد

ــزم و  ــه ی ع ــا وارد مرحل ــام اینج ام
هــّم شــده اند و از خــدای متعــال 
ــا  ــْل بِنَ ــه: »َفِم ــد ک ــا می کنن تقاض
ــْن  ــا، َو أَْوهِ ــک َعنَّ ــا یْرِضی ــی َم َ إِل
ــا«؛ در  ــِخُطک َعَلینَ ــا یْس ــا َعمَّ تَنَ ُقَوّ
ــمت  ــه س ــا را ب ــی م ــن وضعیت چنی
ــد، ســوق  ــو را راضــی می کن آنچــه ت

ــوان  ــم می ت ــری ه ــای دیگ ــده. معن ب
داشــت؛ تصمیــم و عــزم مــا را بــرای 
و  صددرصــد  خــوب،  کار  انجــام 
قطعــی کــن. در مــورد مســیر دوم 
ــاه(  ــام گن ــمت انج ــه س ــت ب )حرک
تمــامِ  می فرماینــد  حضــرت  نیــز 
ــاه را  ــام آن گن ــرای انج ــا ب ــواِن م ت
ــیمانی  ــت پش ــا حال ــن ت ــی ک متاش
ــر  ــی باالت ــرد. گاه ــکل بگی ــا ش در م
وقتــی  و  می دهــد  رخ  اینهــا  از 
ــرای انجــام  ــم انســان ب ــی تصمی مبان
قــّوت  می گیــرد،  شــکل  گنــاه 
جوارحــی و تــوان اعضــا از بیــن 
یــا  مریــض  انســان،  و  مــی رود 
می شــود. بی هــوش  یــا  بی حــال 

لطیــف  خیلــی  دعــا  ایــن 
مراحــل  وارد  امــام  و  اســت 
می شــوند. خاصــی  مبانــی  و 

اینجــا یــک تکملــه وجــود دارد و آن 
ــه:  ــت ک ــرت اس ــه ی حض ــن جمل ای
»َو َل تَُخــلِّ فـِـي َذلـِـَک بَیَْن نُُفوِســنَا 
اْختِیَارَِهــا«؛ مــا را بــه اختیــار  َو 
نفــس خودمــان وامگــذار، وگرنــه 
ــاَرٌة  ــا ُمْختَ ََّه ــرا؟! »َفإِن ــم. چ باخته ای
ــا  ــر م ــَت«؛ اگ ــا َوفَّْق ــِل إِلَّ َم لِْلبَاِط
ــن  ــو بی ــیم و ت ــا باش ــمان تنه و نفس
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ــس،  ــوی، نف ــل نش ــس حائ ــا و نف م
ــا  ــد. از آنج ــاب می کن ــل را انتخ باط
ــت،  ــه اس ــوچ و بی ریش ــاه، پ ــه گن ک
تعبیــر می شــود.  باطــل  بــه  آن  از 
حســنات، حــق هســتند؛ زیــرا ریشــه 
و اســاس دارنــد. اینجــا تلمیحــی بــه 
ــاَرٌة  آیــه ی کریمــه ی »إِنَّ النَّْفــَس َلَمَّ
ــي« دارد.  ِّ ــَم َرب ــا َرِح ــوءِ إِلَّ َم بِالسُّ
اگــر آن ســخن یوسف)علیه الســام( مــورد 
ــود، توســط  ــال نب ــد خــدای متع تأیی
ــه  ــد. چنانچ ــال رد می ش ــدای متع خ
ــار  ــکوت از کن ــا س ــال ب ــدای متع خ
ســخن نبــی یــا وصــی بگــذرد، یعنــی 
آن را تأییــد کــرده اســت. جالــب 
اســت کــه آنجــا هــم بیــان شــده کــه 
اگــر خــدای متعــال دســت حضــرت 
ــوع  ــت و آن طل ــف را نمی گرف یوس
ــد،  ــکار نمی ش ــی آش ــوه ی اله و جل
ــا  ــا می شــد؛ ام ــاه مبت ــه گن او هــم ب
ــت او را  ــی دس ــف اله ــان و لط بره
ــز  ــام( نی ــام سجاد)علیه الس ــت.]۴[ ام گرف
اینجــا تقاضــای برهــان رب می کننــد 
ــد در آن  ــد نکن ــدا می گوین ــه خ و ب
ــه  ــذاری ک ــا بگ ــرا تنه ــت، م وضعی
ــن  ــر م ــس ب ــم، نف ــا بمان ــر تنه اگ
غلبــه می کنــد و گرفتــار می شــوم.

ــی  ــای هشــتم، بحث ــا در دع بحــث م
ــود و االن کــه  تحقیقــی و تفصیلــی ب
مکتــوب و تنظیــم شــده، از مــرز 
هــزار صفحــه گذشــته اســت. اینکــه 
مــن گاهــی ارجــاع می دهــم، بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه آنجــا مقــداری 
شــدیم.  بحــث  وارد  تحقیقــی 
ــان و  ــس انس ــرای نف ــوع ماج موض
مخصوصــًا امارگــی و پیچیدگــی آن، 
ــید.  ــتان رس ــاع دوس ــه اط ــا ب آنج
محیــط ابتــا، محیطــی لغزنــده اســت. 
ــد  ــرض کنی ــه ف ــال زدم ک ــان مث برایت
در زمســتان بــرف باریــده و شــما 
راه  یــک  و  کوهســتان هســتید  در 
ــش روی  ــک، پی ــی باری ــرو خیل مال
ــما  ــت ش ــمت راس ــت. س ــما اس ش
اســت و ســمت  کــوه و صخــره 
ــای آن  ــه انته ــق ک چــپ، دره ای عمی
معلــوم نیســت. حتــی مســیر های 
مخاطــره  عــادی،  و  عمومــی 
دارد؛ چــه رســد بــه ایــن مســیر.

ــود  ــس خ ــط نف ــان محی ــی انس وقت
نفــس  معرفــت  و  بشناســد  را 
ــدی در  ــت توحی ــد، حال ــته باش داش
آنجــا  بــه  و  می شــود  تقویــت  او 
نمی رســد کــه بگویــد مگــر مــن 
ــوم؟!  ــی می ش ــن اعمال ــب چنی مرتک



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

شــیطانی  جملــه ی  جملــه،  ایــن 
اســت. حالــت توحیــدی ایــن اســت 
ــرد،  ــرا بگی ــت م ــدا دس ــر خ ــه اگ ک
ــه نفــس  ــم؛ وگرن ــدا می کن نجــات پی
ــه  ــه بــدی می دهــد و مــرا ب فرمــان ب
ــان  ــر انس ــرد. اگ ــل می ب ــوی باط س
اهــل معرفــت نفــس باشــد، شــناخت 
ــه ی  ــی نفــس )مرحل ــه ی امارگ مرحل
در  او  بــه  طبیعــت(  بــه  اتصــال 
وضعیت هــای خطیــر کمــک می کنــد.

ــن  ــهوات در همی ــام ش ــواع و اقس ان
امارگــی رخ می دهــد و  مرحلــه ی 
ــگ و  ــوش آب و رن ــم خ ــی ه خیل
جــذاب اســت. حضــرت امیر)علیه الســام( 
در نهــج الباغــه می فرمایــد: »َمــا مِْن 
ــي  ِ ــي ف ِ ــْيٌء إِلَّ یَأت ِ َش ــةِ الَلَّ َطاَع
ِ َشــْيٌء  ــةِ الَلَّ ُكــْرهٍ َو َمــا مـِـْن َمْعِصیَ
ــد  ــْهَوةٍ؛]۵[ بدانی ــي َش ِ ــي ف ِ إِلَّ یَأت
کــه هیــچ طاعتــی از طاعت هــای 
ــد نیســت، مگــر اینکــه به جــا  خداون
آوردنــش ناخوشــایند اســت، و هیــچ 
معصیتــی از معاصــی او نیســت، جــز 
ــایند و  ــش خوش ــا آوردن ــه به ج اینک
بــا شــهوت همــراه اســت«. نفــس در 
ــتگی  ــاس خس ــات، احس ــورد طاع م
ــث  ــی بح ــا وقت ــت دارد، ام و کراه
زیــاد  توانــش  باشــد،  شــهوت 

می شــود و خســته نیســت. وقتــی 
انســان در مســیر طاعــت قــرار گیــرد، 
ــهدی از  ــوه و ش ــال جل ــدای متع خ
ــه  ــد ک ــان می ده ــه او نش ــت ب طاع
ــکل  ــان ش ــنه در انس ــه حس ــوق ب ش
ــا  ََّه ــه ی شــریفه ی »إِن ــرد. در آی می گی
لََكبِیــَرٌة إِلَّ َعَلــی الَْخاِشــعِیَن؛]۶[ این 
]کار[ گــران اســت، مگــر بــر فروتنان« 
بــه ایــن مســئله اشــاره شــده اســت.

خدایا، مرا نابینا کن!
مرحلــه ی  وارد  اینجــا  امام)علیه الســام( 
و  می شــوند  بحــث  تکمیلــی 
می فرماینــد: »َو أَْعــِم أَبَْصــاَر ُقُلوبِنَــا 
ــا َخالـَـَف َمَحبَّتَــک، َو َل تَْجَعــْل  َعمَّ
ِــی  ــوذاً ف ــا نُُف ــی ءٍ مِــْن َجَوارِِحنَ لَِش
ــه ی  ــن  جمــات ادام ِــک «؛ ای َمْعِصیت
همــان خواهش هــا و التماس هــا و 
ــت  ــت اس ــن حال ــت. ای ــا اس تمنا ه
کــه اهــل معنــا را پیــش می بَــرد. 
نقطــه ی مقابــل آن ُعجــب اســت 
کــه ســاقط کننده اســت؛ هــر جــا 
ــی،  ــو می توان ــه ت ــی ک ــاس کن احس
ــی  ــاس کن ــا احس ــر ج ــی و ه باخت
بُــردی.  می توانــی،  او  توفیــق  بــا 
ــد  ــاَر« می گوی ــِم أَبَْص ــارت »َو أَْع عب
تــا اینجــا مــن گرفتــار هــّم بــه گنــاه 
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ایــن  می گویــم  حــال  و  شــده ام 
عــزم و هــّم مــرا بشــکن تــا مبتــای 
ــما را  ــن ش ــاز ای ــوم. ب ــاه نش ــه گن ب
ــوب  ــد خ ــد و می گویی ــع نمی کن قان
نیســت بــه مرحلــه ای برســم کــه 
بخواهــم تــو را بــه خشــم آورم، بلکه 
برمی گــردم  عقــب  مرحلــه  یــک 
و می گویــم مــرا بــه مرحلــه ای از 
دل  کــه چشــِم  برســان  عصمــت 
مــن بــه روی گنــاه بســته شــود.

مــا همــه جــا از خــدای متعــال، 
ــا  ــم؛ ام ــی می خواهی ــرت و بینای بصی
می خواهیــم.  نابینایــی  او  از  اینجــا 
این گونــه  خــدا  حجــت  تربیــت 
ــر  ــدم باالت ــما را قدم به ق ــت و ش اس
ــتانش  ــرای دوس ــوم ب ــرد. معص می ب
عصمــت می خواهــد؛ لــذا دســت 
قدم به قــدم،  و  می گیــرد  را  شــما 
شــما  در  را  عصمــت  دامنــه ی 
ــه اوج  ــرای اینک ــد. ب ــش می ده افزای
ــد،  ــده باش ــاظ ش ــا لح ــت اینج لطاف
حضــرت از کلمــه ی محبــت اســتفاده 
گنــاه  انســان،  نفــس  می کننــد. 
را می بینــد و بــه آن شــوق پیــدا 
می کنــد و بــه ســمت آن حرکــت 
ــم  ــا می گویی ــن اینج ــد. بنابرای می کن
ــن  ــکن. در ای ــرا بش ــّم م ــا! ه خدای

ــه ی  ــا جمل ــا ب ــه، خواســته ی م مرحل
ــه  ــود. ب ــان می ش ــی بی ــی لطیف خیل
ــت  ــرا دوس ــو م ــم ت ــدا می گویی خ
ــان  ــم هم ــن ه ــود م داری و در وج
چیــزی را دوســت داری کــه مــرا 
ــرا از  ــه م ــاند و هرچ ــو می رس ــه ت ب
ــت  ــف محب ــد، مخال ــو دور می کن ت
ــت را  ــم معصی ــًا اس ــت. قب ــو اس ت
باطــل گذاشــتند، امــا اینجــا اســم آن 
ــَک« گذاشــتند  ــَف َمَحبَّتَ ــا َخالَ را »مَّ
کــه تعبیــر بســیار لطیف تــری اســت.

ــر  ــت! اگ ــا اس ــدر زیب ــه، چق صحیف
ــم  ــود، طع ــش ش ــان وارد عوالم انس
ــور  ــد. تص ــه را می چش ــات طیب حی
ــد  ــه ای برس ــه مرحل ــان ب ــه انس اینک
کــه تمنــای گنــاه نداشــته باشــد، 
مــی آورد. شــوق  بــه  را  انســان 

ــْن  ــيْ ءٍ مِ ــْل لَِش ــه ی »َو َل تَْجَع جمل
ِــَک«،  ِــي َمْعِصیَت ــوذاً ف ــا نُُف َجَوارِِحنَ
ــد و  ــل مؤک ــه قب ــت ب ــی بازگش نوع
عصمت خواهــی وســیع اســت. از خدا 
ــوارح  ــک از ج ــچ ی ــم هی می خواهی
مــا مبتــای معصیــت نشــود و از ایــن 
ــم. ــور کنی ــامت عب ــا س ــه ب مرحل
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ــک  ــه ی ــم ورود ب ــب ه ــه ی مطل ادام
اســت و حضــرت  عالــم جالــب 
مــدام می خواهنــد روش هــای جلــب 
ــمَّ  ــد. »الَلُّه ــا بگوین ــه م رحمــت را ب
ــا َو  ــِف َخَلْقتَنَ ْع ــَن الضُّ ــک مِ َو إِنَّ
ــاءٍ  ــْن َم ــا َو مِ ــِن بَنَیتَنَ ــی الَْوْه َعَل
َمهِیــٍن ابْتََدأْتَنَــا«؛ حضــرت بــه خــدا 
ــق  ــف خل ــرا ضعی ــو م ــد ت می گوین
امــام  دیگــر  عبــارت  در  کــردی. 
مشــهور  دعــای  در  سجاد)علیه الســام( 
ــی َو  ــا ل ــد: »م ــزه می فرماین ــی حم اب
مــا َخَطــری«؛ مــن کــه هســتم و چــه 
ــش  ــه آت ــد ب هســتم؟! حضــرت دارن
الهــی و جلــب رحمــت  محبــت 
ســلوک  و  ســیر  عالــم  می َدَمنــد. 
بــا  برگشــت ها  و  رفــت  ایــن  در 
می گیــرد. شــکل  حــق  حضــرت 

ــه  ــر انســان ب ســخن آخــر اینکــه اگ
ــا  ــت التج ــد، حال ــی برس خودشناس
التمــاس او بــه درگاه  و تضــرع و 
خــدای متعــال، فــراوان می شــود.
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