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»َوکاَنمِــْنُدَعائِــهِعلیهالســام
َطَلــِب إِلَــی اِلْشــتِیاِق فِــی
ــُه«. َجَالُ ــلَّ ــَناهللَِج ــَرةِمِ الَْمْغفِ

موضــوع بحث مــا در جلســات اخیر، 
ــز  ــی و دل انگی ــن عال گــزارش مضامی
ــجادیه  ــه ی س ــای صحیف ــن دع نهمی
عنــوان  از  کــه  همان طــور  بــود. 
ایــن دعــا پیــدا اســت، در مــورد 
اشــتیاق بــه درخواســت مغفــرت 
اســت. متعــال  خــدای  درگاه  از 

در ایــن دعــای نورانــی، نکات بســیار 
ــورد رجــوع  ــدی و اساســی در م کلی
بــه حــق و درخواســت صیانــت 
از خطــا  پاکیزگــی و مصونیــت  و 
ــز درخواســتی کامــًا  و گنــاه، و نی
موحدانــه و در کمــال توحیــد بــه 
ــی وجــود دارد. ســاحت قــدس ربوب

ایــن  بــه  دعــا،  بررســی  در 
 َصــِلّ  »اللَُّهــمَّ رســیدیم:  فــراز 
ــٍدَوآلِــهَِوَصیْرنَــا َعَلــیُمَحمَّ
التَّْوبَــةِ«. مِــَن َمْحبُوبِــک إِلَــی

معلــوم شــد کــه انســان بــا اســتضائه 
ــود  ــد خ ــل، بای ــای کام ــوار اولی از ان
را بــه محیــط طهــارت معنــوی و 
ســاحت قــدس ربوبــی برســاند. اگــر 
بنــا شــد شــما از خــدای متعــال، 
بازگشــت  و  طهــارت  و  مغفــرت 
فطــری  و  روحانــی  قدســیت  بــه 
خودتــان را بخواهیــد، اســم رمــز 
ــدس  ــاحت ق ــه س ــی ب آن پناهجوی
مطلقــه  طهــارت  بــه  باریافتــگان 
اســت؛ یعنــی کســانی کــه از عصمــت 
کامــل و مطلــق و طهــارت در اعلــی 
هســتند  بهره منــد  خــود  مرتبــه ی 
کــه منظــور، محمــد و آل محمــد 
ماننــد  ایــن ادب  )علیهم الســام( اســت. 

صحیفــه ی  دیگــر  جا هــای  تمــام 
مبارکــه، اینجــا هــم لحــاظ شــد.
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توبه، بارش لطف الهی است

ــارت»َو ــت، عب ــس از آن درخواس پ
َصیْرنـَـاإِلـَـیَمْحبُوبـِـکمـِـَنالتَّْوبـَـةِ« 
بیــان می شــود. توبــه اینجــا یــک 
ــالک،  ــان س ــه انس ــت ک ــد اس مقص
صیــرورت و شــدن خــود را به ســوی 
ایــن مقصــد، از خــدای متعــال توقــع 
ــه و  ــای ارتقایافت ــا معن ــد. اینج می کن
تــازه ای از توبــه مطــرح شــده اســت. 
ــف  ــت تعری ــام محبوبی ــه در مق توب
شــده اســت کــه شــرح آن گذشــت. 
صیــرورت نیــز تقاضــا شــد تــا معلوم 
ــا  ــا اینج ــه م ــه ای ک ــه توب ــود ک ش
بــارش  حقیقــت  در  می خواهیــم، 
فیــض و لطــف الهــی و جوشــش 
ــت  ــروردگار اس ــت پ ــمه ی محب چش
کــه اولیــن جلــوه اش عبــارت از ایــن 
ــد از قدســیت  ــده و عب ــه بن اســت ک
می شــود  بهره منــد  طهــارت  و 
و  کدورت هــا  و  حجاب هــا  و 
ــر اثــر گنــاه عــارض  تیرگی هــا کــه ب
می شــود. برطــرف  اســت،  شــده 

مؤمن، بقا را بر فنا ترجیح 
می دهد

فرمــود: هــم  مقابــل  نقطــه ی  در 
»وأزِلْنَــاَعــْنَمکُروهِــکمِــَن
از  دقیقــی  تعبیــر  کــه  اْلِْصــَرارِ«
و  تاریکــی  در  توقــف  حالــت 
از  ناشــی  کدورت هــای  اســتمرار 
حالــت  همــان  کــه  اســت  گنــاه 
غفلــت اســت. اصــرار، درنــگ در 
ــوف  ــت و وق ــاه و معصی ــف گن موق
در ظلمــات ناشــی از گنــاه اســت کــه 
ــروه  ــی مک ــدس ربوب ــاحت ق در س
ــا از  ــت ت ــی اس ــن کاف ــت. همی اس
ــا  ــه م ــم ک ــا کنی ــق تمن ــرت ح حض
ــازد. ــارج س ــت خ ــن وضعی را از ای

ــا کیفیــت خــاص  ســپس حضــرت ب
ــوب،  ــام محب ــردن ن ــا ب ــد و ب و مؤک
ــا ــیَوَقْفنَ َوَمتَ ــمَّ ــد: »اللَُّه می فرمای
ــا ــٍنأْوُدنْی ــیدِی ِ ــِنف ــَننَْقَصی بَی
ــاًءَو ــَرعِهَِماَفنَ ــَصبِأْس ِــِعالنَّْق َفَأْوق
اْجَعــِلالتَّْوبـَـَةفـِـیأْطَولِهَِمــابََقــاًء«.
ــی  ــش، موقعیت ــن بخ ــرت در ای حض
کرده انــد  ترســیم  مــا  بــرای  را 
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ــیر  ــدا در مس ــدگان خ ــرای بن ــه ب ک
ــی  ــد و وضعیت ــش می آی ــی پی زندگ
رخ می دهــد کــه پیامــد آن نقــص 
ــه همــراه دارد.  ــا را ب ــا دنی ــن ی در دی
ــی  ــی بدیع ــری خیل ــا تصویرگ اینج
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس از موقعیت های
پیــش  زندگــی  مســیر  در  انســان 
می آیــد. امــام )علیه الســام( اینجــا بــا دادن 
ــه مــا آمــوزش  ــا ب یــک مــاک و مبن
داده انــد کــه در چنیــن وضعیتــی 
ــه  ــص ب ــال، ورود نق ــدای متع از خ
دنیایمــان را مطالبــه می کنیــم تــا دیــن 
ــن  ــد. ممک ــال بمان ــام و کم ــا تم م
اســت در ایــن ورود نقــص، دشــواری 
ــع  ــد. توق ــج پیــش آی و محنــت و رن
ــا  ــای م ــه دنی ــا ب ــا اینه ــود ت می ش
بمانــد. امــان  بخــورد و دیــن در 

ــن از  ــورد دی ــرت در م ــا حض اینج
کلمــه ی توبــه و در مــورد دنیــا از 
ــد. ذات  ــتفاده کردن ــا اس ــه ی فن کلم
ــر  ــام ظاه ــت و در مق ــا اس ــا، فن دنی
را  فنــا  تحقــق  در  ســرعتی  هــم، 
ــن  ــورد دی ــا در م ــد. ام ــان می ده نش
ــی ِ ــَةف ــِلالتَّْوبَ ــد: »َواْجَع می فرماین

ــن  ــرت از دی ــاًء«. حض ــابََق أَْطَولِهَِم
ــن  ــد و ای ــاد کردن ــه ی ــوان توب ــا عن ب
همــان امتــداد ســیر بــا دین تــا ابدیت 
ــد  ــا آن می توانی ــه ب ــزی ک اســت. چی
ــن  ــید، دی ــت برس ــه ی ابدی ــه مرحل ب
ــه  ــد آنچ ــرت می فرماین ــت. حض اس
مربــوط بــه عالــم بقــا اســت، در 
ــا  ــن خواســته، ب ــد و ای ســامت بمان
ــاز  ــه آغ ــود. توب ــق می ش ــه محق توب
فیــض و لطــف و توجــه خــدای 
متعــال بــه بنــده ی خــود اســت.

ــرض  ــت و ع ــار اس ــن معی ــس ای پ
شــد کــه بایــد روی ایــن معیــار 
ــام  ــم نظ ــعی کنی ــم، و س ــل کنی تأم
ــن  ــاس ای ــر اس ــود را ب ــی خ ارزش
دهیــم.  ســازمان  الهــی  فرهنــگ 
کل نظــام ارزشــی مــا بایــد روی 
دو کلمــه ی بقــا و فنــا بنــا شــود.

یــِنیْرِضیــک »َوإَِذاَهَمْمنَــابَِهمَّ
یْســِخُطک َو ـا َعنَـّ أَحُدُهَمــا
اْلَخــُرَعَلینَــا،َفِمــْلبِنَــاإِلَــی
أْوهِــْن َو ـا َعنَـّ یْرِضیــک َمــا
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ــایْســِخُطکَعَلینَــا«. تَنَــاَعمَّ ُقوَّ

جملــه ی قبلــی در مــورد آنجــا بود که 
مــا بیــن دو نقــص واقــع می شــدیم و 
بایــد ایــن یــا آن، اختیــاراً یا اضطــراراً 
رخ مــی داد. اضطــرار بــه ایــن اســت 
ــدام  ــه ک ــه ب ــم ک ــن نمی دان ــه م ک
ــت  ــن اس ــه ای ــار ب ــورد و اختی می خ
کــه بتوانــم انتخــاب کنــم کــه نقــص 
بــه ایــن بخــورد یــا بــه آن. اشــکالی 
هم نــدارد کــه هــم صــورت اختیاری 
و هــم صــورت اضطــراری مســئله را 
ــر گیــرد. شــما اینجــا از خــدای  در ب
متعــال می خواهیــد کــه بخــش باقــی 
)دیــن( بــه ســامت بمانــد و آســیب 
متوجــه دنیــا شــود؛ چــه مــن اختیــار 
ــه از  ــم و چ ــته باش ــاب داش در انتخ
خــدا بخواهــم کــه بــه مــا لطــف کنــد 
و ایــن آســیب را در دنیــا قــرار دهــد.

ــی  ــورد آنجای ــه ی دوم در م ــا جمل ام
اســت کــه هــر دو در دســتور کار 
مــا اســت و ایــن یــا آن نیســت. 
ــا  ــی م ــًا کل زندگ ــه تقریب ــن جمل ای

ــم در  ــا دائ ــد و م ــش می ده را پوش
مــا  هســتیم.  تصمیم گیــری  حــال 
»هــّم« را بــه تفصیــل معنــا کردیــم و 
ــه ی  ــه مرتب ــًا ب ــم عمدت عــرض کردی
می رســد.  جــدی  تصمیم گیــری 
ــن اســت  ــا از خــدا ای درخواســت م
کــه جریــان زندگــی مــا بــه گونــه ای 
ــه ســمت  ــم ب طراحــی شــود کــه دائ
ــو  ــه ت ــم ک ــوب بروی ــات خ تصمیم
را راضــی می کنــد )هــم در حســنات 
قلبــی و هــم در حســنات قالبــی(. از 
خــدا می خواهیــم در وجــود مــا، 
جذبــه و تمنــا و کششــی بــه ســمت 
حســنات باشــد؛ چراکــه آنهــا محیــط 
نــزول اجــال لطــف و رضــای خــدا 
اســت. امــا آنجایــی کــه تصمیــم مــا 
بــه این ســمت رفت کــه مــا را در دام 
کار هایــی بینــدازد کــه باعــث خشــم 
خــدا اســت و محیــط ســیئات )قلبــی 
ــا جوارحــی(  ــی، جوانجــی ی ــا قالب ی
و  شــویم  کــوری  دچــار  اســت، 
توانایــی مــا رو بــه افــول بــرود.
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هماهنگِی اعمال حسنه با 
ساختار وجودی انسان

خــدای متعــال از عمــل صالــح و 
اندیشــه ی صالــح و نیــت صالــح، بــا 
ــه ی  ــد. کلم ــاد می کن ــر حســنه ی تعبی
ــرای مــا شــوق انگیز اســت؛  حســنه ب
ــه  ــده ک ــه ش ــن« گرفت ــرا از »ُحس زی
ایــن ُحســن و زیبایــی، مطلــوب 
فطــرت انســان اســت و وجــود شــما 
ــن،  ــار حس ــا معی ــراً ب ــًا و ظاه باطن
َخلــق شــده اســت. مــا در مــورد 
هســتی هــم معتقــد بــه نظــام احســن 
هســتیم و می گوییــم همه چیــز بــر 
مــدار حســن اســت. بنابرایــن حســنه 
ــا هماهنگــی  ــا ســاختار وجــودی م ب
ــدار  ــده و بی ــا زن ــن م ــر باط دارد. اگ
دنبــال حســن  بــه  دائمــًا  باشــد، 
ــن  ــی باط ــه زمان ــود. چ ــم ب خواهی
ــزل  ــا از من ــی م ــت؟ وقت ــدار اس بی
ــل شــده  ــه منتق ــزل توب ــه من ــه ب یقظ
باشــیم. منــزل توبــه، محیــط اســتقرار 
بیــداری در فطــرت اســت کــه خیلــی 
ــت  ــانه ی عنای ــت و نش ــب اس عجی
ــن  ــی ای ــت. وقت ــق اس ــرت ح حض
ــه  ــًا ب ــد، دائم ــان باش ــت در انس حال

ســمت خوبی هــا خواهــد رفــت.

ناسازگارِی گناه با فطرت انسان 

ــای زشــت و  ــه معن ــیئه« ب واژه ی »س
ــز  ــما از چی ــن ش ــت. باط ــف اس کثی
زشــت و کثیــف، فــراری اســت. 
ــواب  ــه خ ــش ب ــه فطرت ــانی ک انس
ــرد و  ــه نمی گی ــاه فاصل ــه، از گن رفت
ــاختار  ــه لحــاظ س ــد. ب دوری نمی کن
ــاه  ــرار از گن ــی ف ــما نوع ــری، ش فط
داریــد؛ چراکــه گنــاه بــا ســاختار 
باطنــی شــما هیــچ هماهنگــی نــدارد 
اگــر گنــاه  بــه همیــن جهــت  و 
ــع  ــدرس و ضای ــراب و من ــد، خ کنی
می شــوید و بــه لحــاظ محیطــی هــم 
ــام  ــه نظ ــی ک ــدا می کن ــی پی وضعیت
ــر کســی  ــا دارد. اگ ــو اب ــت از ت خلق
ــای او، او  ــر پ ــِن زی ــد، زمی ــاه کن گن
ــوارح  ــا و ج ــد و اعض ــن می کن را لع
او، بــه او بــد می گوینــد. اگــر یادتــان 
ــه  ــه در توب ــردم ک ــرض ک ــد، ع باش
ــبنَفســیلنَفســی«؛ ــم:»َه می گویی
مــرا بــه خــودم برگــردان. خــودِ مــن 
هــم از آن چیــزی کــه در محیــط 
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شــخصیتم اتفــاق افتــاده، بــدم می آیــد 
ازخودبیگانگــی  حالــت  دچــار  و 
شــده ام.  ازعالم بیگانگــی  حتــی  و 
زمیــن و مــاه هــم از ایــن انســان 
ــاه  ــر کســی در گن ــد. اگ ــدش می آی ب
بــه نقطــه ای برســد کــه »َکَســَب
ــُه؛]۱[  ــهَِخِطیئَتُ ِ ــْتب ــیِّئًَةَوأَحاَط َس
بــدی بــه دســت آورد، و گناهــش او 
را در میــان گیــرد« و در گنــاه آن قــدر 
پیــش رود کــه وضعیــت گنــاه بــر او 
ــد  ــم او را نمی شناس َ ــد، عال ــه کن غلب
و حتــی اعضــا و جوارحــش، او را 
ــد؛ چراکــه همــه ی آنهــا  درک نمی کن
ــده اند. ــق ش ــن خل ــاس ُحس ــر اس ب

لطیــف  تعبیــری  طــی  حضــرت 
یــِن فرمودنــد: »َوإَِذاَهَمْمنَــابَِهمَّ
یْرِضیــکأَحُدُهَمــاَعنَّاَویْســِخُطک
ــا ــیَم َ ــاإِل ــْلبِنَ ــاَفِم ــُرَعَلینَ اْلَخ
تَنَــا ـاَوأْوهِــْنُقوَّ یْرِضیــکَعنَـّ
ــایْســِخُطکَعَلینـَـا«.»یْرِضیــک« َعمَّ
متعــال  نقطــه ی رضایــت خــدای 
اســت. مقابــل آن، بــر اثــر گنــاه 
و تــداوم و اصــرار بــر آن، دیگــر 
هیچ کــس تــو را قبــول نمی کنــد؛ 

علی االطــاق  تــو محســن  چــون 
رنجانــده ای. خــودت  از  را 

 

نفس انسان به طور طبیعی به 
گناه میل دارد

ــای  ــن دع ــن ای ــه در مت ــری ک تعابی
آمــده،  گنــاه  مــورد  در  نورانــی 
خیلــی تکان دهنــده اســت. تعبیــر 
ــی  ــا«؛ یعن ــُرَعَلینَ ــِخُطکاْلَخ »یْس
ــن  ــو را از م ــه ت ــرم ک ــی بگی تصمیم
خشــمگین کنــد. در ایــن حالــت، 
حتــی وجــود خــود تــو )کــه از 
ــو  ــه ت ــت(، علی ــق اس ــکریان ح لش
ــد  ــام می گوی ــذا ام بســیج می شــود. ل
ــرار  ــت ق ــن موقعی ــت در ای ــر وق ه
بــه  کــن  تشــویق  مــرا  گرفتــم، 
ــو و ادای حســنات  ســمت رضــای ت
باشــم و آنجــا کــه برانگیزاننــده ی 
خشــم تــو هســتم، توانــم را کــه 
ــای  ــر ج ــت، در غی ــو اس ــت ت امان
ــس از  ــم؛ پ ــتفاده می کن ــودش اس خ
تــو خواهــش می کنــم کــه تــوان 
مــرا آنجــا زائــل و سســت کــن.
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ــی ِ ف ــِلّ ــد: »َوَلتَُخ ــد می فرمای بع
ــا ــنَاَواْختِیارَِه ــَننُُفوِس ــکبَی ِ َذل
َمــا ََّهــاُمْختَــاَرٌةلِْلبَاِطــِلإِلَّ َفإِن
َمــا ــوءِإِلَّ َوفَّْقــَتأمَّــاَرٌةبِالسُّ
ــه ای  ــَت«. اینجــا تقاضــای مرتب َرِحْم
اســت.  گنــاه  از  عصمــت  در  واال 
تقاضــا می کنیــم جا هایــی کــه در 
می گیریــم،  قــرار  گنــاه  معــرض 
ــاری  ــا را ی ــذار و م ــا نگ ــا را تنه م
ــتعانت و  ــی اس ــن نوع ــه ای ــن، ک ک
کمک خواهــی اســت. نفــس از آن 
جهــت کــه همســایه ی طبیعــت و 
دنیــا اســت، تمایــل طبیعــی بــه گنــاه 
ــرا نگاهــش  ــد؛ زی ــدا می کن ــا پی و دنی
آنــی و فانــی اســت و از محیــط بقــا 
ــر لــذت  ــذا لــذت آنــی را ب غافــل؛ ل
ترجیــح می دهــد. ضمــن  دائمــی 
اینکــه آنچــه فــوری اســت، االن برای 
نفــس آمــاده اســت؛ امــا آنچــه باقــی 
ــا و  ــه گرفتاری ه ــوف ب ــت، محف اس
ســختی ها اســت و ریاضــت دارد. 
ــه او  ــه ب ــاری ک ــا اختی ــس ب ــر نف اگ
گذاشــته  تنهــا  اســت،  شــده  داده 
برمی گزینــد؛  را  باطــل  شــود، 

ََّهــاُمْختَــاَرٌةلِْلبَاِطــِل«. زیــرا »َفإِن

اینجــا از ســیئه بــه باطــل تعبیــر شــده 
ــده ی باطــل  اســت. نفــس انتخاب کنن
اســت، مگــر آنکــه تــو توفیــق دهــی 
ــاَرٌة ــرا نجــات دهــی. نفــس »أمَّ و م
ــوءِ« و امرکننــده ی بــه بــدی  بِالسُّ
اســت، مگــر آنکــه تــو بــه مــن 
ــودی  ــاختار وج ــی. در س ــم کن رح
ــود  ــس وج ــام نف ــه ن ــی ب ــن بخش م
محیــط  همســایگی  در  کــه  دارد 
دلیــل  بــه  و  اســت  دنیــا  و  فنــا 
همیــن مجــاورت و همســایگی و 
ــل  ــط می ــه آن محی ــی، ب ــرب مکانت ق
ــرا  ــان م ــت و ناگه ــرده اس ــدا ک پی
ــدازد. ــاه می ان ــه دام گن ــد و ب می کش

ادب دعا، در استجابت آن تأثیر  
دارد

لطیفــی  تعابیــر  بــا  اینجــا 
ــاید  ــت. ش ــده اس ــی ش کمک خواه
اصلی تریــن ادب دعــا ایــن باشــد 
ــی  ــت اله ــده ی رحم ــه برانگیزانن ک
باشــد و دیــگ بخشــایش حــق را 
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ــب  ــی در قال ــوش آورد. گاه ــه ج ب
ــت  ــی در حال ــت و گاه ــات اس کلم
اســت؛ مثــًا حالت ســجده کــه نوعی 
حالــت انکســار اســت، برانگیزاننده ی 
ــا  رحمــت الهــی اســت. اگــر شــما ب
ــل  ــه دلی ــادر( ب ــا م ــدر ی ــر )پ بزرگ ت
بــا  بگوییــد،  ســخن  درخواســتی 
گفتــن یــک جملــه، دل پــدر را آتــش 
می زنیــد و بعضــی بچه هــا اســتادِ 
ــادر  ــا م ــدر ی ــتند و پ ــن کار هس ای
ــه و  ــی و گری ــات و لفاظ ــا ادبی را ب
در  می کننــد.  همــراه  خــود  زاری 
مــورد دعــا، ادب در انکســار و اعــام 
ــد  ــما بای ــا اســت و ش ــف و تمن ضع
دائــم ایــن را اعــام کنیــد. در برخــی 
دعا هــا، اولیــای خــدا بــه مــا آمــوزش 
ــم و  ــه کنی ــد کــه چطــور گری می دهن
زار بزنیــم و ســخن بگوییــم تــا دیــگ 
رحمــت الهــی بــه جــوش آیــد. مثــًا 
امــام ســجاد )علیه الســام( در صحیفــه 
می گویــد: خدایــا! مــرا ببیــن کــه 
چگونــه مقابــل تــو به خــاک افتــاده ام! 
ــه  ــزه ب ــای ابی حم ــًا در دع ــا مث ی
خداونــد متعــال عرضــه مــی دارد: 
ــه  ــن چ ــر م ــری«؛ مگ ــاخط »وم

هســتم و کــه هســتم؟! یــا در اواخــر 
ــرا  ــد: چنانچــه م ــا می گوی ــان دع هم
ــر خــود را خوشــحال  ببخشــی، پیامب
نبخشــی،  مــرا  اگــر  و  کــرده ای 
شــیطان خوشــحال می شــود. بعــد 
کــه  می دانــم  مــن  می گویــد: 
ــو  ــرای ت ــو ب ــر ت ــحالی پیامب خوش
ــی. ــرا می بخش ــت دارد و م موضوعی

و  دعــا  مقــام  در  ادب  اینهــا 
)علیهم الســام(  ائمــه  اســت کــه  توبــه 
داده انــد. آمــوزش  مــا  بــه 

جملــه ی  دو  بــا  اینجــا  حضــرت 
َهَمْمنَــا »إَِذا و  نَقَصیــن«  »بَیــَن
اســتیصال را  یــِن«، مواقــف و  بَِهمَّ
می گوینــد  و  می کننــد  ترســیم 
ــا نفــس تنهــا بگــذاری. ــرا ب ــد م نکن

ــت؛  ــا اس ــی در کام اولی ــه لطایف چ
مخصوصــًا صحیفــه کــه معــدن و 
ــب ها  ــن ش ــت. ای ــت اس ــج لطاف گن
می کنیــم،  صحبــت  اینجــا  کــه 
ــد و  ــی رخ می ده ــل جمع ــک تأم ی
ــکل  ــع ش ــی در جم ــاس زیبای احس
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روح  اســت  معلــوم  می گیــرد؛ 
)علیه الســام(  سیدالســاجدین  مطهــر 
مــا  طبــع  بــه  و  اســت  حاضــر 
لطافــت می دهــد و نــگاه می کنــد.

ْعــِف ـکمِــَنالضُّ َوإِنَـّ »الَلُّهــمَّ
ــاَو ــِنبَنَیتَنَ ــیالَْوْه ــاَوَعَل َخَلْقتَنَ
ــا!  ــا«؛ خدای ــٍنابْتََدأْتَنَ ــاءٍَمهِی ــْنَم مِ
از ضعــف خلــق  را  مــا  خــودت 
ــان  ــد بی ــا تأکی ــه ب ــن جمل کــردی. ای
شــده اســت. حــال مــن چطــور 
دســت خــود را مقابــل تــو بــاال ببرم؟!

ِــک،َوَل ت بُِقَوّ ــاإَِلّ ــْوَللَنَ ــَاَح »َف
بَِعْونـِـک«؛ جملــه ی »ل ــاإِلَّ َةلَنَ ــوَّ ُق
حــولولقــوه« هــم در دعــای 
قبلــی بــود و هــم اینجــا آمــده و هــم 
ــده  ــان ش ــر بی ــای دیگ ــی جا ه خیل
ایــن جملــه در حقیقــت،  اســت. 
تحقــق و عینیــت توحیــد اســت، 
ــود  ــت خ ــو دس ــه ت ــه ای ک در مرحل
را کامــًا بــاال بــرده ای. در وجــود 
مــن حولــی نیســت کــه مــرا از 
ــد  ــیطان نجــات ده ــادن در دام ش افت
ــرا در  ــه م ــت ک ــم نیس ــوه ای ه و ق

ــن  ــد. ای ــو وارد کن ــت ت ــدان طاع می
ــان  ــم هم ــرت ه ــدی حض ــان بع بی
ــاز  ــًا در نم ــه دائم ــت ک ــزی اس چی
بــه مــا آمــوزش داده شــده و آن 
طلــب یــاری از خــدای متعــال اســت.

ْدنَا َســِدّ َو بِتَْوفِیقِــک »َفَأیْدنَــا
ــباب  ــه اس ــی ک ــِدیِدک«؛ آنجای بِتَْس
ــا  ــوند ت ــازماندهی می ش ــی س به خوب
ــا از  ــو آن حســنه را انجــام دهــی ی ت
ــق  ــی، توفی ــدا کن ــاه نجــات پی آن گن
ــتر  ــه بیش ــق البت ــت. توفی رخ داده اس
تحصیــل  و  خوبی هــا  محــور  در 
ــا  ــرده می شــود. م ــه کار ب حســنات ب
را بــا توفیــق خــودت، تأییــد کــن کــه 
ــو هســتی.  مســبب االســباب خــود ت
بِتَْســِدیِدک« ْدنَا »َســِدّ عبــارت
ــاز  ــتوار س ــد اس ــرا در توحی ــی م یعن
کــن. محکــم  ثابــت،  قــول  در  و 

تأثیر محبت در عصمت 

ــا َعمَّ ُقُلوبِنَــا أبَْصــاَر أْعــِم »َو
ــی  ــن در مقام ــک«؛ م ــَفَمَحبَّتَ َخالَ
قــرار بگیــرم کــه هــر چیــزی را 
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ــت  ــف اس ــو مخال ــت ت ــا محب ــه ب ک
ســیئات  و  گناهــان  همــان  )کــه 
ــم.  ــا بخواه ــم ت ــًا نبین ــت(، اص اس
ــا  ــم، ام ــه کردی ــور ترجم ــا این ط م
بیــان  هــم  دیگــری  ترجمه هــای 
شــده اســت. بیــن نفــس مــن و آنچــه 
ــت  ــیئات دوس ــام س ــواع و اقس از ان
ــن  ــد. از ای ــاب بیفت ــک حج دارد، ی
حالــت بــه نابینایــی تعبیــر شــده 
ــر از  ــه باالت ــک مرحل ــن ی ــت. ای اس
ــت  ــه صیان ــت ک ــه اس ــای توب رتبه ه
ــراه دارد. ــودش هم ــا خ ــق را ب عمی

»َوَلتَْجَعــْللَِشــیءٍمـِـْنَجَوارِِحنـَـا
ــوارح  ــک«؛ ج ِ ــیَمْعِصیت ِ ــوذاًف نُُف
ــار  ــی گرفت ــه زمان ــا چ ــای م و اعض
کــه  زمانــی  می شــوند؟  معصیــت 
تمایــل ذهنــی و تصویــری و تصدیقی 
ــدا  ــان پی ــاه در انس ــه گن ــری ب و فک
می شــود. ایــن  مــوارد نقشــی ندارند و 
اگــر نفــس بخواهــد، بــه کار می افتند. 
ــد هیچ کــدام از اعضــا  ــام می فرماین ام
مــا ورودی در محیــط  و جــوارح 
گنــاه و معصیــت تــو نداشــته باشــند.

ــت  ــن اس ــی ممک ــت وقت ــن حال ای
ــه جمــال حضــرت  ــا ب ــه چشــم م ک
ــق( روشــن شــود  حــق )ُحســن مطل
و مــا وارد مقــام محبــت شــویم. 
انســان وقتــی وارد مقــام محبــت 
ــان  ــوب در ام ــت محب شــد، از معصی
ــرای  ــده ب ــن قاع ــه ای ــد. البت می مان
ــی  ــت، واقع ــه محب ــت ک ــی اس زمان
ــری  ــا حاض ــی. آی ــه ادعای ــد و ن باش
ــه  ــری ک ــا حاض ــری ی ــرای او بمی ب
او ســالم  و  بگیــری  تــو ســرطان 
بمانــد؟! مــادر چنیــن عشــقی نســبت 
بــه فرزنــدش دارد. ایــن محبــت، 
وگرنــه  اســت؛  زالل  و  خالــص 
ــه  ــه گفت ــی ک ــتت دارم های ــن دوس ای
می شــود، کشــکی بیــش نیســت و در 
محیــط فنــا اســت و انتهــای آن نفرت 
ــو  ــد عاشــق ت ــروز می گوی اســت. ام
هســتم، فــردا می گویــد حالــم از 
ــر انســان  ــم می خــورد. اگ ــه ه ــو ب ت
بخواهــد از محبــت خالــص اســم 
ــدر  ــب پ ــی آن، قل ــال دنیای ــرد، مث بب
و مــادر اســت و مرحلــه ی باالتــر 
ــدر  ــه پ ــت ک ــی اهلل اس ــب ول آن، قل
اســت.  عالــم  عشــق های  همــه ی 
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هرجــا محبــت، واقعــی شــد و شــکل 
گرفــت، آنجــا مقــام صیانــت اســت.

علت عصمت اولیای الهی 

عصمــت  مقــام  در  خــدا  اولیــای 
جــواب  چــرا؟  هســتند.  مطلقــه 
ــرق  ــن ف ــا جــواب عارفی ــن ب متکلمی
می گویــد  اینجــا  متکلــم  دارد. 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــوا«؛ ب ــم َعَرف »ألنَّه
ــد.  ــاه نمی کنن ــا و گن ــد، خط می دانن
شــما  اگــر  کــه  می زننــد  مثــال 
بدانــی غذایــی ســمی اســت، آن 
بــد  حــرف  ایــن  نمی خــوری.  را 
نیســت، امــا تحلیــل مقّدماتــی اســت. 
عارفــان می گوینــد اینهــا معصــوم 
مطلــق هســتند؛ چــون»التّامیــَنفــی
ــق  ــتند؛ در وادی عش ــهاهلل«هس َمَحب
الهــی بــه قلــه رســیده اند و تمــام 
محبــت و محبــِت تمــام بــه حضــرت 
اســت.  ایشــان  وجــود  در  حــق 
محبــت، عصمــت مــی آورد. مگــر 
ــود  ــوب خ ــان محب ــکان دارد انس ام
را برنجانــد و او را خشــمگین کنــد؟! 
امــکان نــدارد. لــذا اینجــا از گنــاه بــه 

ــاَخالـَـَفَمَحبَّتـَـک« تعبیــر شــد. »َعمَّ

آن  امــام  جملــه ی  ایــن  معنــای 
اســت کــه مــرا محــّب و عاشــق 
ــعبانیه  ــد ســراغ مناجــات ش ــن. بع ک
بیــان  کــه  می بینیــد  و  می رویــد 
شــده اســت: »إِلَهِــيلَــْمیَُکــْن
َعــْن َفأنْتَقِــَلبِــهِ لِــيَحــْوٌل
ـِـي ــٍتأیَْقْظتَن ـِـَکإِلفـِـيَوْق َمْعِصیَت
لَِمَحبَّتِــَک؛ خدایــا برایــم نیرویــی 
نیســت کــه خــود را به وســیله آن 
ــرم،  ــرون ب ــي ات بی از عرصــه نافرمان
مگــر آنــگاه کــه بــه محبتــت بیــدارم 
ســازی«. ایــن مرحلــه ی صیانــت 
ــی  ــر کس ــا دیگ ــه در آنج ــت ک اس
ــی از  ــود و حت ــاه نمی ش ــب گن مرتک
ــًا  ــه اص ــود؛ بلک ــر می ش ــاه متنف گن
گنــاه را نمی بینــد. نتیجــه اش ایــن 
می شــود کــه هیچ یــک از جــوارح 
ــه معصیــت نمی شــود. ــوده ی ب ــا آل م

حضــرت در جملــه ی پایانــی بــه 
مقــام  کــه  برمی گــردد  دعــا  اول 
محبــت تــام و تمــام و عصمــت 
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مطلــق و طهــارت مطلــق و قداســت 
مطلــق اســت؛ همــان مقامــی کــه 
)صلوات اهلل وســامه  محمــد  آل  و  محمــد 
از  مــا  لــذا  بودنــد؛  دارا  علیهم اجمعیــن( 

اســتمداد می گیریــم  مقــام  همــان 
و آنــان را شــفیع قــرار می دهیــم.

      

منابع و مآخذ
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