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تَْغفِــَر أَْن ِلََحــٍد یَِجــُب »َل
أَْن َل َو بِاْســتِْحَقاقِهِ، لَــُه
بِاْســتِیَجابِهِ«. َعنْــُه تَْرَضــى

بــه توفیــق الهــی بحــث مــا در مــورد 
صحیفــه ی  دعــای  ســی وهفتمین 
مبارکــه ی ســجادیه کــه موضــوع 
ــاوت مطــرح  شــکر را از نگاهــی متف
رســید. فــراز  ایــن  بــه  می کــرد، 

حیرتکدهینعمتها 

حــال عجیبــی اســت! انســان خــودش 
را بــه معنــای دقیــق کلمــه، غــرق در 
ــان  ــرای بی ــد. ب ــای نعمــت می بین دری
ــر از غــرق  ــه ای بهت ــن حــال،  جمل ای
ــد.  ــدا نمی کنی ــت پی ــای نعم در دری
ــود  ــک وج ــه ی ــت ک ــور نیس این ط
ــط  ــپس در محی ــید و س ــتقل باش مس
نعمت هــا قــرار گرفتــه باشــید؛ بلکــه 
خیلــی باالتــر از ایــن اســت و خــود 
ــر  ــت و ه ــت اس ــما نعم ــود ش وج
ــز  ــت نی ــما اس ــار ش ــه در اختی آنچ

نعمــت اســت. اصــل وجود و هســتی 
باطنــی،  و  ظاهــری  تجهیــزات  و 
جوارحــی و جوانحــی، جســمی و 
روانــی، همگــی نعمــت اســت و 
نعمت هــا  محاصــره ی  در  انســان 
ــورد  ــی اســت شــما در م اســت. کاف
نعمــِت ذهــن و قــوه ی شــناخت 
بررســی کنیــد. آنچــه خــدای متعــال 
در محــور ذهــن و ابــزار شــناخت در 
اختیــار مــا گذاشــته اســت، انســان را 
ــرت  ــد و انســان در حی ــر می کن متحی
عظمــت و شــکوه و بزرگــی ایــن 
ــر از  ــد. پایین ت ــی می مان ــت باق نعم
نعمــت ذهــن، چشــم و گــوش اســت 
ــوزه ی  ــار ح ــی در اختی ــه ابزار های ک
ــر از  ــتند و فرات ــان هس ــناختی انس ش
ذهــن، حوزه ی روان اســت کــه میدان 
تخیــات و اوهــام اســت و باالتــر از 
آن، منطقــه ی قلــب اســت کــه مرکــز 
بســط های  و  قبــض  و  عواطــف 
ــت.  ــا اس ــذب و دفع ه ــی و ج عاطف
هســت. البتــه  هــم  آن  از  باالتــر 

همــه ی اینهــا نعمــت اســت. لحظه ای 
ــگاه  ــرون ن ــه بی ــی ب ــط انفس از محی
کنیــد تــا در محیــط آفاقــی هــم 
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امتــداد نعمت هــا تــا بی نهایــت را 
ــام  ــم انع ــمت ها ه ــد. در آن قس ببینی
ــق  ــرت ح ــت حض ــال و عنای و افض
دیــده می شــود. کافــی اســت نســبت 
مرکــز  و  خودتــان  شــخص  بیــن 
در  حیات بخــش  انــرژی  تولیــد 
ــد  ــف کنی ــید( را تعری ــم )خورش عال
ــر اســت. وجــود  ــد چــه خب ــا ببینی ت
نازنیــن جناب عالــی بــا خورشــید 
چــه نســبتی دارد؟ ایــن خــودش یــک 
دنیــا مطلــب اســت. نســبت بین شــما 
ــز  ــه ی حیرت انگی ــا و چرخ و دریا ه
در ایــن میانــه، راز های فراوانــی دارد. 
محیــط آفاقــی، بــرای جناب عالــی بــه 
ــا  ــران و بی انته ــی بیک ــه ی دریای منزل
اســت کــه شــما آنجــا غــرق هســتید.

وقتــی بــه خودمــان برمی گردیــم، 
ــم نعمــت  ــا ه ــه خــود م ــم ک می بینی
هســتیم و ابعــاد وجــودی گســترده ای 
امیرالمؤمنیــن  وقتــی  کــه  داریــم 
ــش،  ــن بخ ــتند در ای ــام( خواس )علیه الس

فرمودنــد:  کننــد،  برقــرار  نســبتی 
َو ـَكِجــْرٌمَصغِیــٌر أَنَـّ »تَزَعــُم
ــُر؛]۱[  ــُمالْْكبَ ــَویالَْعالَ ــَكانَْط فِی
تــو  کــه  می کنــی  گمــان  آیــا 

موجــود کوچکــی هســتی، در حالــی  
ــه  ــو نهفت ــی در ت ــای بزرگ ــه دنی ک
اســت؟«. نگاهــت را بــه خــودت 
اصــاح کــن و خیــال نکــن تــو 
ــی  ــد کیلوی ــود چن ــن وج ــط همی فق
ــال در  ــدای متع ــتی. خ ــر هس و صغی
ــم  ــه ی عال ــو، هم ــم ت ــر و جس ظاه
کــرده  فشرده ســازی  را  بیــرون 
ــاره  ــر« اش ــه »عالمالكب ــت. البت اس
ــما،  ــودی ش ــم وج ــه در عال دارد ک
آفــاق و ابعــادی اســت کــه بــر عالــم 
بیــرون مســلط می شــود و از نظــر 
شــکوه و عظمــت، نســبت بــه عوالــم 
ــن  ــلط دارد. ای ــت تس ــی، حال بیرون
ــه معرفــت نفــس  ــوط ب بحث هــا مرب
اســت کــه خــودش عالمــی دارد.

بــرون،  و  درون  از  کنیــد  تصــور 
تک تــک  و  وجودتــان  ذره ذره ی 
همــه اش  وجودتــان،  ســلول های 
ــف و  ــانه ی لط ــت و نش ــت اس نعم
ــت  ــتی و محب ــک دوس ــان و پی احس
عطــوِف  رئــوِف  کریــِم  خالــِق 
مهربــان. از خودتــان هــم کــه بیــرون 
ــوس  ــک اقیان ــا ی ــم ب ــاز ه ــد، ب بیایی
بی ســاحل نعمت هــا مواجــه هســتید.
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همــه ی ایــن مجموعــه، افضــال و 
ــام و لطــف اســت و نســبت هایی  انع
نســبت های  دارد،  شــما  بــا  کــه 
اســت.  نعمت بخــش  و  نفع رســان 
خــدای تبــارک و تعالــی همــه ی اینها 
را بــرای شــما اســباب قــرار داده 
ــه  اســت. از طــرف دیگــر، هرچــه ک
هســت و در محیــط شــناخت مــا قرار 
ــه ای از عظمــت  ــه و آی ــرد، آین می گی
ــی  ــم اله ــق و عل ــدرت ح ــق و ق ح
ــم  ــودن ه ــه ب ــن آی ــودِ ای ــت. خ اس
نعمــت اســت. »َوفـِـيالْْرِضآیـَـاٌت
لِّْلُموقِنِیــَنَوفِــيأَنُفِســُکْمأََفــَا
تُبِْصــُروَن؛]۲[ و در زمیــن بــرای اهــل 
ــز در  ــی اســت، و نی ــن عبرت های یقی
ــد؟«. ــا نمی بینی ــان. آی ــود خودت وج

تقوا،شرطتحققادببندگی 

وســط معرکــه ای که در عالــم درون و 
بــرون بــر پــا اســت، کســی بــه مقصد 
ــا  ــه نســبت خــودش را ب می رســد ک
حضــرت حــق، بــر اســاس قاعــده ی 
بندگــی تعریــف کنــد. حضــرت حق، 
همــان حقیقــت مهــرورز و عطــوف و 
ــواد  ــده و ج ــش و نعمت دهن عطابخ

ــا و  ــن م ــبت بی ــت. نس ــم اس و کری
ــده  ــوا نامی ــه تق ــت ک ــی اس او بندگ
می شــود. تقــوا در واقــع ادب مــع 
اهلل اســت. اگــر توانســتی ادِب بــودن 
ــی،  ــت کن ــال را رعای ــا خــدای متع ب
ــی  ــان متق ــود؛ هم ــی ب ــی خواه متق
 کــه قــرآن دربــاره اش فرمــود: »إِنَّ
ـاٍتَوُعیُــوٍن الُْمتَّقِیــَنفِــيَجنَـّ
ــْم َُّه ــْمإِن ُُّه ــْمَرب ــاآتاُه ــَنم آِخِذی
ــنِیَن؛]۳[  ــَكُمْحِس ِ ــَلذل ــواَقبْ كانُ
کنــار  و  باغ هــا  در  پرهیــزگاران 
را  آنچــه  باشــند،  چشمه ســاران 
اســت،  داشــته  ارزانی شــان  خــدا 
گرفته انــد؛ زیــرا پیــش از آن، نیکــوکار 
و  حســاب  روز  از  قبــل  بودنــد«. 
محاســبه، ایــن افــراد محســن بودنــد. 
محســن  همیــن  بــه  متقــی  ذات 
بــودن اســت کــه خوش فکــری و 
خوش رفتــاری  و  خوش عملــی 
اســت. حــق  حضــرت  بــا 

دوجلوهاحساِنمحسنین 

۱.مناجاتشبانه
ــی در  ــراد متق ــن اف ــای ُحس جلوه ه
ایــن عالــم چیســت؟ اگــر بنــا باشــد 
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بیــن همــه ی جلوه هــای  از  خــدا 
ــد،  ــاب کن ــواردی را انتخ ــان، م احس
شــد؟  خواهــد  انتخــاب  کدام هــا 
»َكانُــوا می دهــد:  پاســخ  قــرآن 
ــوَن ــایَْهَجُع ــِلَم ــَناللَّیْ ــًامِ َقلِی
ارُِهــْمیَْســتَْغفُِروَن؛]۴[  َوبِالْْســحَ
اندکــی از شــب را می خوابیدنــد، و به 
ــد«.  ــتغفار می کردن ــحر اس ــگام س هن
اهــل شــب و اســتغفار در ســحر 
ــت.  ــوه اس ــن جل ــن اولی ــتند. ای هس
مــا کجــا دنبــال الطــاف خــاص الهــی 
ــن ســفره  ــال ای هســتیم؟ خــدای متع
ــی  ــرده اســت؟ اندک ــن ک را کجــا په
از  پاســی  و  می خوابنــد  شــب  از 
شــب را مشــغول راز و نیــاز هســتند.

 
۲.انفاق

ــائِِل لِلَسّ »َوفِــيأَْمَوالِهِــْمَحــٌقّ
اموالشــان  در  و  َوالَْمْحــُرومِ؛]۵[ 
بــرای ســائل و محــروم حقــی بــود«. 
دومیــن جلــوه ایــن اســت کــه حــق 
ــت ســخت  ــه در وضعی ــانی را ک کس
در  می کننــد  زندگــی  عســرت  و 
اموالشــان بــه رســمیت می شناســند و 
ادا می کننــد؛ چــه آن طــرف بخواهــد 
و چــه نخواهــد. ســائل کســی اســت 

مطــرح  را  خــود  خواســته ی  کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــروم کس ــرده و مح ک
ــرده  ــرح نک ــود را مط ــته ی خ خواس
ــه  ــم نســبت ب ــراد، ه ــن اف اســت. ای
ــد  ــه نیازمن ــبت ب ــم نس ــائل و ه س
هســتند. حق شــناس  غیرســائل، 

همــه ی آنچــه را می خواهیــد، خــدای 
بــرای شــما ذخیره ســازی  متعــال 
کــرده اســت. بــه شــفافیت و قطعیت، 
متعــال  خــدای  نــزد  شــما  رزق 
مضبــوط اســت؛ پــس نگــران باشــید.

ــرت  ــا حض ــنانه ب ــار محس ــن رفت ای
و  آســمانی  جلــوه ی  یــک  حــق، 
ــوه ی  ــی دارد. جل ــوه ی زمین ــک جل ی
و  ســحری  اســتغفار  آن  آســمانی 
اتصــال نــاب و خالــص بــا حضــرت 
ــی آن،  ــوه ی زمین ــت و جل ــق اس ح
بــه  سودرســانی  و  خدمت رســانی 
بنــدگان خــدا اســت؛ چــه ســائل 
باشــند و چــه محــروم غیرســائل.
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دورکنادبباخداوند

۱.صبر
اگــر کســی ادب بندگــی را در ارتبــاط 
خــود بــا خــدای متعــال رعایــت 
ــود و خــدای  ــد ب ــی خواه ــد، متق کن
برایــش  عطایــا  از  آنچــه  متعــال 
ــذ  ــه را اخ ــت، هم ــرده اس ــم ک فراه
ــذار  ــز فروگ ــچ چی ــد و از هی می کن
نمی کنــد. زمینــه ی چنیــن شــخصیتی 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــا ادب اله ب
اســت:  رکــن  دو  دارای  هــم  ادب 
رکــن اول، رکــن صیانتــی اســت کــه 
ــان از  ــود. ام ــن می ش ــر ممک ــا صب ب
کــم آوردن هــا و گله منــد شــدن ها 
و  کم صبری هــا  و  نابردباری هــا  و 
بی صبری هــا کــه بســیار زمین گیــر 
اســت! کــم آوردن در برابــر جاذبــه ی 
ــای  ــا و رفتار ه ــه ی دنی ــاه و جاذب گن
نامناســب ایــن و آن. مگــر تــو مــوال و 
صاحــب و آقــا نــداری؟! فــان کــس 
ــاری کــرد؛ خــب چــه  ــا مــن بدرفت ب
ــر  ــل، صب ــر جمی ــی دارد؟ صب اهمیت
ــی،  ــه کن ــر گای ــت. اگ ــه اس بی گای
دیگــر صبــر تــو بــه درد نمی خــورد. 
ــه  ــی آن را ب ــی، ول ــل کن ــر تحم اگ
ــر  ــرده باشــی، صب ــوط ک ــه مخل گای

قبیــح خواهــد بــود. انســان بایــد 
کــه  باشــد  داشــته  زینبــی  صبــر 
ــًا؛]۶[  ــُتاّلجمی ــارأی فرمــود:»م
ــت  ــن اس ــدم«. ای ــی ندی ــز زیبای ج
کــه باعــث می شــود فرشــته ها در 
برابــر حضــرت زینــب )ســام اهلل علیها( کــم 
بیاورنــد. لــذت صبــر در برابــر گناهی 
رنج هــا  اقســام  و  انــواع  بــا  کــه 
خیلــی  آمیختــه،  بدبختی هــا  و 
زیــاد اســت. صبــر بــر مصیبــت 
ــت. ــیرین اس ــی ش ــخت، ول ــم س ه

 
۲.شکر

رکــن دوم ادب، شــکر اســت. بــا ایــن 
ــرواز  ــالک پ ــه س ــت ک ــن اس دو رک
می کنــد. ایــن صبــر و شــکر، ادب مع 
ــگاه  ــل، ن ــد جلســه قب اهلل اســت. چن
ــه ی  ــه منطق ــادی ب ــواره ای و پهپ ماه
ــش  ــتیم و نق ــان داش ــت خودم زیس
ــی  ــکر را بررس ــر و ش ــن صب دو رک
کردیــم. البتــه رســیدن بــه ایــن نقطــه 
خــدای  ولــی  می خواهــد؛  جهــاد 
متعــال کمــک می کنــد و عــون و 
ــراه شــما اســت. ــی هم لطــف اله
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آنچــه انســان را بــر صبــر توانــا 
ــو  ــی ت ــت. وقت ــکر اس ــد، ش می کن
خــودت را دیــدی کــه همــه نعمــت 
اســت و غیــر خــودت را دیــدی 
ــروز  ــت، از ب ــت اس ــه نعم ــه هم ک
ــه  ــودت ک ــن در خ ــای ُحس جلوه ه
ــرت  ــه حض ــبت ب ــق نس ــان عش هم
ــو  ــوی. ت ــز می ش ــت، عاج ــق اس ح
از اعــام محبــت  می گویــی مــن 
بــه تــو عاجــز هســتم. شــما بــا 
حضــرت حــق اعــام دوســتی کنیــد. 
اگــر ایــن محبــت در انســان تقویــت 
ــا  ــر جاذبه ه ــد در براب ــود، می توان ش
ــن  ــد. ای ــتادگی کن ــا ایس و مخاطره ه
ــب کبری)ســام اهلل علیها(  مســیر، مســیر زین
و  عرفــان  قله نشــین  کــه  اســت 
ــر  ــکر و صب ــت و ش ــد و محب توحی
ــن  ــه ی ای ــه در دامن ــه هم ــت. بقی اس
ــرت  ــاورای او حض ــتند. م ــه هس قل
مــادر اســت. جالــب اســت کــه مــاه 
ــود  ــر شــروع می ش ــا دخت ــادی ب جم
ــه  ــدداً ب ــد و مج ــادر می رس ــه م و ب
والدت باســعادت حضــرت زهــرا 
از  ان شــاءاهلل  می رســد.  )ســام اهلل علیها( 

شــویم. بهره منــد  مــاه  دو  ایــن 

ذاتبندگی،عجزاستوعجز
استوعجز

حالــت  میــدان،  ایــن  میانــه ی  در 
ــراری  ــق و بی ق ــت تعش ــان، حال انس
محبــت  جام هــای  از  سرمســتی  و 
ــت  ــد نعم ــرا می بین ــت؛ زی ــی اس اله
در نعمــت در نعمــت در نعمت اســت 
ــد،  ــگاه می کن ــه ن ــرف ک ــر ط و از ه
ــه  ــی ک ــد. حالت ــت می بین ــط نعم فق
ــل  ــود و قاب ــاد می ش ــان ایج در انس
تقویــت اســت، حالــت عجــز اســت 
و ایــن عجــز، ناشــی از معرفــت 
ــه هــر نســبت کــه معرفــت  اســت. ب
انســان تقویــت می شــود، حالــت 
ــت می شــود و  عجــز در انســان تقوی
مــوال ایــن حالــت را بــه عنــوان شــکر 
مراتــب  در  و  می پذیــرد  شــما  از 
حالــت  ایــن  طاعــت،  و  عبــادت 
ــوان طاعــت از شــما  ــه عن عجــز را ب
مدعــی  چنانچــه  می کننــد.  قبــول 
شــکر شــوی، از دایــره ی ادب خــارج 
ــه ی ادب  ــر در منطق ــا اگ ــده ای. ام ش
ســیر کنــی، حالــت ناتوانــی ناشــی از 
گســتردگی و شــکوه و بی کرانگــی 
ــه از ســوی  ــی اســت ک نعمــت، لطف
حضــرت حــق متوجــه تــو می شــود. 
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ایــن حالــت عجــز، ذات ذات ذات 
بندگــی حــق تبــارک و تعالــی اســت. 
انســان در ایــن مرتبــه هرچــه جلوتــر 
مــی رود، نــه فقــط خــودش را قاصــر 
ــد، بلکــه خــودش را مقصــر و  می دان
ــذاب  ــتوجب ع ــول و مس ــوم جه ظل
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  می دانــد. 
ــقوط  ــر س ــا براب ــه ادع ــد ک فرمودن
ــد،  ــا کن ــی ادع ــر کس ــت.]۷[ اگ اس
ســاقط می شــود. آنچــه انســان را بــه 
مراتــب توحیــد می رســاند، عجــز 
و فقــر اســت. دعــای ســی وهفتم 
در جمله جملــه اش ایــن مســئله را 
بــرای شــما رمزگشــایی می کنــد.

»َلیَِجــُبِلََحــٍدأَْنتَْغفِــَرلَــُه
بِاْســتِْحَقاقِهِ«؛ اگــر کســی در ایــن 
میانــه کوتاهــی کــرد و از صــراط 
ــیدن  ــا بخش ــد، آی ــارج ش ــی خ بندگ
او بــر تــو واجــب اســت؟! کســی در 
ــن  ــد م ــه بگوی ــم هســت ک ــن عال ای
مســتحق بخشــش حضــرت حــق 
هســتم؟! امام ســجاد )علیه الســام( در یکی 
از دعاهایشــان مســئله را بــرای مــن و 
ــر  ــود اگ ــرد و فرم ــن ک ــما روش ش
ــاک  ــم و خ ــده باش ــر زن ــه ی ده هم

بخــورم و اشــک بریــزم و روی زمیــن 
افتــاده و در مقــام اســتغفار در پیشــگاه 
تــو باشــم، روزگار تمــام می شــود 
و مــن تمــام می شــوم؛ امــا حتــی 
ــاه  ــک گن مســتحق بخشــیده شــدن ی
ــم  ــن عال ــی را در ای ــوم. کس نمی ش
ــب  ــد واج ــه بگوی ــد ک ــدا نمی کنی پی
اســت خــدا از او راضــی باشــد.

لَــُه َفَمــْنَغَفــْرَت »بِاْســتِیَجابِهِ
َفبَِطْولِــَكَوَمــْنَرِضیــَتَعنْــُه
ِــَك«؛ اگــر کســی را ببخشــی،  َفبَِفْضل
ــه  ــت ک ــو اس ــف ت ــت و لط از نعم
ــی  ــه از کس ــیدی و چنانچ او را بخش
راضــی شــوی، از فضــل تو اســت که 
نســبت بــه او رضایــت پیــدا کــردی. 
منتهــا آن گونــه می بخشــی کــه گویــی 
او مســتحق بخشــیدن اســت، و از 
او راضــی می شــوی آن گونــه کــه 
ــو واجــب اســت.  ــت ت ــی رضای گوی
»تشــکریســیرمــاشــکرتهوتثیــب
علــىقلیــلمــاتطــاعفیــهحتــى
كاّنشــکرعبــادکالــذیاوجبــت
ــده ی  ــز بن ــو عج ــم«؛ ت ــهثوابه علی
می دانــی.  او  از  بهتــر  را  خــودت 
ــو  ــوی ت ــه س ــی ب ــت قدم ــی اس کاف
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بــردارد تــا در همــان اولین قــدم، او را 
در محــور قدرشناســی خــودت قــرار 
ــداری  ــه مق ــن جمل ــه ای ــی. البت ده
مباحثــه ی فنــی دارد کــه مــن شــما را 
ــور  ــما همین ط ــم و ش ــل نمی کن معط
ــد. ــا کنی ــردم، معن ــا ک ــن معن ــه م ک

تــو بــا ایــن انــدک حرکــت بنــده ات، 
فــراوان  ثواب هــای  و  پاداش هــا 
خداونــد  می کنــی.  او  نصیــب 
ــه  می خواهــد همیــن لطــف را هــم ب
بنــده اش نســبت دهــد؛ لــذا می گویــد 
تــو بهانــه ای بــه مــن بــده. وقتی شــما 
اندکــی از آنچــه خــدای متعــال گفتــه، 
می شــود  بهانــه ای  دهــی،  انجــام 
بی حســاب  پاداش هــای  بــرای 
ــدارد.  ــی ن ــه پایان ــق ک ــرت ح حض
ــق در  ــرت ح ــای حض ــر نعمت ه اگ
ــد از  ــام می شــود، بع ــراً تم ــا ظاه دنی
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــرگ، نعمت های م
نیســت. پایان یافتنــی  دیگــر  کــه 

ــن  ــی از پیچیده تری ــه، یک ــن جمل ای
ســجادیه  صحیفــه ی  جمــات 
ــی  ــاءاهلل درک و تلق ــه ان ش ــت ک اس
ــد. ــد ش ــان خواه ــا آس ــرای م آن ب

در  متعــال  خــدای  امیدواریــم 
حضــرت  عالــی  تربیــت  پرتــوی 
را  مــا  سیدالساجدین)علیه الســام(، 
طاعــت  مراتــب  باالتریــن  در 
و  دهــد  قــرار  تقــوا  و  شــکر  و 
لحظه لحظــه ی عمــر مــا، پله پلــه ی 
صعــود مــا بــه مراتــب و مــدارج 
عالــی انســانیت و بندگــی باشــد.
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