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أََحــداالیَبُْلــُغمِــْن إِنَّ »اللَُّهــمَّ
ــهِ ــَلَعَلیْ ــًةإاِلَحَص ــْکرَِكَغایَ ُش
ــْکرا ــُهُش ــایُْلِزُم ــانَِكَم ــْنإِْحَس مِ
ــَكَو ِ ــْنَطاَعت ــامِ ــُغَمبَْلغ َوالیَبُْل
ُدوَن ــرا ُمَقصِّ َكاَن إاِل اْجتََهــَد إِِن
َفَأْشــَکُر بَِفْضلِــَك اْســتِْحَقاقَِك
ــْکرَِك،َو ــْنُش ــٌزَع ــادَِكَعاِج عِبَ
ــَك«. ِ ــْنَطاَعت ــٌرَع ــْمُمَقصِّ أَْعبَُدُه

ــای  ــق داد دع ــال توفی ــروردگار متع پ
مبارکــه ی  صحیفــه ی  ســی وهفتم 
ســجادیه را کــه در مقــام اعتــراف 
ــم  ــا ه ــت، ب ــکر اس ــز از ش ــه عج ب
ــث را در  ــی بح ــم و مبان ــرور کنی م
موضــوع شــکر، در قالــب جلســاتی، 
کنیــم. عــرض  عزیــزان  خدمــت 

ــی  ــوای عجیب ــال و ه ــا ح ــن دع ای
ــی  ــب بندگ ــل مرات دارد و در تحصی
ــی،  ــق تعال ــرت ح ــاحت حض ــه س ب
ــق  ــک را از طری ــیار نزدی ــی بس راه
ــما  ــن راه، ش ــد. ای ــان می کن شــکر بی

ــد  ــرار می ده ــت عجــز ق را در موقعی
و آنجــا شــهد بندگــی بــه شــما 
بســیار  چشــانده می شــود. مســیر 
طریــق  از  و  اســت  فوق العــاده ای 
شــکر کــه جان مایــه ی عرفانــی و 
ــرای  ــی دارد، ب ــی باالی ــی خیل معرفت
ــی  ــز راهنمای ــزل عج ــه من ــیدن ب رس
می شــوید. آنجــا از شــما اعتــراف 
آن  در  و  می گیرنــد  عجــز  بــه 
ــی  ــهد بندگ ــه ش ــت ک ــراف اس اعت
می شــود. چشــانده  انســان  بــه 

ــات  ــه در جلس ــود ک ــی ب ــن بحث ای
از  قبــل  گذشــته عــرض کردیــم. 
بررســی ادامــه ی دعــا، بــه چنــد 
می کنــم. اشــاره  کوتــاه  نکتــه ی 

یک نکته درباره ی تسلسل شکر  
و ناتوانی انسان از شکر

ــُغ ــداالیَبُْل أََح إِنَّ ــمَّ جملــه ی »اللَُّه
مِــْنُشــْکرَِكَغایَــًةإاِلَحَصــَل
ــُه ــایُْلِزُم ــانَِكَم ــْنإِْحَس ــهِمِ َعَلیْ
ُشــْکرا«، بــا نکتــه ای کــه در بعضی از 
ــات  ــه مناج ــر، از جمل ــای دیگ دعا ه
ــارت از  ــده و عب ــل ش ــاکرین، نق الش
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تسلســل شــکری اســت، منافاتــی 
نــدارد. تسلســل شــکری ایــن اســت 
کــه بــه انســان نعمــت می رســد 
و می خواهــد شــکر نعمــت را بــه 
بــه  شــکر  حالــت  و  آورد  جــای 
خــودش می گیــرد، ولــی بــاز نعمــت 
زیــرا  می رســد؛  او  بــه  دیگــری 
شــکر کــه عبــارت اســت از معجــون 
معرفــت بــه نعمــت، توجــه بــه منعم، 
خضــوع در برابــر نعمت دهنــده و 
ــت نســبت  ــد محب عطابخــش، و تولی
بــه منعــم، خــودش یــک نعمــت 
از  مرّکــب  نعمتــی  بلکــه  اســت؛ 
خضــوع و محبــت، و معرفــت اســت، 
آن هــم معرفــت دوگانــه، هــم نســبت 
بــه نعمــت و هــم نســبت بــه منعــم. 
مــا اســم ایــن ترکیــب را شــکر 
ــود  ــت ش ــک نعم ــا ی ــم ت می گذاری
ــد  ــی باش ــِت تک ــر آن نعم و در براب
کــه شــما بــه آن توجــه کردیــد.

و  معرفتــی  تجهیــزات  و  معرفــت 
ــوع و  ــت خض ــی و حال ــاز عاطف جه
ــودِ  ــرده و خ ــا ک ــود او عط ... را خ
ــا  ــه نعمت ه ــت، بلک ــم نعم ــا ه اینه
حالــت  می خواهیــم  مــا  اســت. 

ــی  ــاره نعمت ــا دوب ــم، ام ــکر بگیری ش
رونــد  ایــن  و  می رســد  دیگــر 
نتیجــه  در  دارد.  ادامــه  همین طــور 
تسلســل شــکل می گیــرد و مــا از 
همــان  ایــن  بازمی مانیــم.  شــکر 
ــه  ــی شــکر اســت ک ــره ی طالی زنجی
حضــرت بــه خداونــد فرمودنــد: 
نمی توانــم حتــی شــکر یــک نعمــت 
از نعمت هــای تــو را به جــا آورم؛ 
هرچنــد تــا قیامــت تــالش کنــم. 
در  و  نعمت هــا  بــارِش  در  انســان 
بی حــد  نعمت هــای  محاصــره ی 
دچــار حالــت  مــرز،  و  و حصــر 
در  کــه  می شــود  عجیبــی  عجــز 
محــور بندگــی پیش برنــده اســت.

ــه اینجــا  ــان« ک ــه ی »احس ــس کلم پ
حتمــًا  نیســت  الزم  شــده،  بیــان 
نعمــت دیگــری باشــد؛ بلکــه خــود 
احســان  مصادیــق  از  شــکر  ایــن 
ــه از ســوی حضــرت حــق  اســت ک
بــه انســان عطــا می شــود و او در 
زنجیــره ی شــکر و تسلســل می افتــد. 
در مباحــث فلســفی، هــم دور و هــم 
دور  امــا  اســت؛  باطــل  تسلســل 
ــل  ــاکرانه باط ــقانه و تسلســل ش عاش
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مرتبــه ی  بــه  را  انســان  نیســت و 
می رســاند. بندگــی  از  باالتــری 

هر قدر هم تالش کنیم، باز  
شکرش را به جا نیاورده ایم

ــْن ــامِ ــُغَمبَْلغ در جملــه ی »َوالیَبُْل
َكاَن إاِل اْجتََهــَد إِِن َو َطاَعتِــَك
ــَك ِ ــتِْحَقاقَِكبَِفْضل ــراُدوَناْس ُمَقصِّ
َعــْن َعاِجــٌز عِبَــادَِك َفَأْشــَکُر
ــْن ــٌرَع ــْمُمَقصِّ ــْکرَِك،َوأَْعبَُدُه ُش
طاعتــك«، دو بــار کلمــه ی »مقصــر« 
مطــرح شــده اســت. کلمــه ی مقصــر 
معمــوالً در برابــر قاصــر و در ادبیــات 
کار  بــه  جاهــل  مــورد  در  دینــی 
مــی رود. جهــل جاهــل ممکــن اســت 
قصــوری و غیرعمــدی باشــد یــا 
تقصیــری و عمــدی. مــورد اول عفــو 
می شــود و مــورد دوم عقوبــت. اگــر 
کســی جاهل باشــد و از ســِر ندانستن 
حکمــی  از  یــا  داده  انجــام  کاری 
ــد،  ــته بدان ــرده و نمی توانس ــور ک عب
قاصــر و مــورد عفــو اســت. امــا اگــر 
ــته  ــد و می توانس ــل باش ــی جاه کس
بدانــد، بایــد می پرســید و مطالعــه 
می کــرد و حکــم الهــی را کشــف 

مقصــر  کســی  چنیــن  می کــرد. 
ــت. ــه نیس ــذرش پذیرفت ــت و ع اس

ــر در ذهــن شــریف  ــن تعبی چــون ای
شــما هســت، وقتــی ایــن جملــه 
را می خوانیــم، دو کلمــه ی مقصــر 
می بینیــم و گمــان می کنیــم بــا آن 
نســبت دارد. حــال آنکــه کلمــه ی 
ــدی دارد  ــت تأکی ــا حال ــر اینج مقص
و ربطــی بــه آن مباحــث نــدارد. 
در  شــخص  می فرمایــد  حضــرت 
مقــام طاعــت و بندگــی هــر قــدر هم 
ــده ی شــکر  ــاز از عه ــد، ب ــالش کن ت
برنمی آیــد؛ زیــرا کوتاهــی  و ناتوانــی 
او در مقــام بندگــی، خیلــی زیــاد 
ــد  ــر می خواه ــه ی مقص ــت. کلم اس
ــد و  ــد. او می خواه ــان کن ــن را بی ای
ــوان خــود  ــد و تمــام ت ــالش می کن ت
ــد،  ــیج می کن ــی بس ــام بندگ را در مق
ــا، مقصــر اســت  ــا همــه ی اینه ــا ب ام
ــی  ــی خیل ــدس ربوب ــاحت ق و در س
کوتاهــی دارد. آن مقــام، مقــام رفیعــی 
اســت کــه کســی نمی توانــد بــه 
ــد. ــق آن را ادا کن ــد و ح ــا برس آنج
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انسان کامل ، احساس 
ناتوانی اش بیشتر است

ــٌز ــادَِكَعاِج ــَکُرعِبَ ــه ی »َفَأْش جمل
ــه  ــد ک ــان می کن ــْکرَِك«بی ــْنُش َع
ــت،  ــکر اس ــه ی ش ــه در قل ــی ک کس
ــکر اســت. »َو ــز از ش ــم عاج ــاز ه ب
ــَك«. ِ ــْنَطاَعت ــٌرَع ــْمُمَقّص أَْعبَُدُه
ــد، انســان کامــل اســت  اشــکر و اعب
ــل بحــث قصــور  ــل ذی و انســان کام
ــن  ــرد؛ بنابرای ــرار نمی گی ــر ق و تقصی
ــد در  ــا تأکی ــر« اینج ــه ی »مقص کلم
ــز  ــدا نی ــای خ ــت. اولی ــی اس ناتوان
همگــی در همیــن مرتبــه عذرخواهی 
ــب،  ــن مطل ــه ای ــه ب ــد. توج می کنن
ــت  ــتغفار ها و حال ــیاری از اس راز بس
ــای  ــه در اولی ــی را ک ــوف مقدس خ
خــدا هســت، بــرای شــما رمزگشــایی 
کامل تــر  هرچــه  انســان  می کنــد. 
می شــود، فقــر و ناتوانــی و عجــزش 
در پیشــگاه حــق بیشــتر می شــود.

مقصــر در ذهــن مــا پیــام منفــی 
بــاب  آن  از  اینجــا  امــا  دارد؛ 
بــر  تأکیــد  و  اســت  خــارج 
حالــت ضعــف و ناتوانــی اســت.

هیچ کس حقی بر خداوند ندارد

»الیَِجــُبِلََحــٍدأَْنتَْغفِــَرلَــُه
ــُه ــىَعنْ ــتِْحَقاقِهِ،َوالأَْنتَْرَض بِاْس
ــتیجاب  ــتحقاق و اس ــتِیَجابِهِ«. اس بِاْس
اساســًا در معادلــه ی ارتبــاط بنــده 
ــدارد و  ــود ن ــق وج ــرت ح ــا حض ب
چنیــن چیــزی از ســمت بنــده نســبت 
ــت. از  ــور نیس ــل تص ــوال قاب ــه م ب
مــواردی اســت کــه در ابتــدا ممکــن 
اســت بــه ذهــن بیایــد؛ امــا بــا کمــی 
غیرقابــل تصــور می شــود.  فکــر، 
ــف  ــر از لط ــزی غی ــرف چی ــن ط ای
او وجــود نــدارد و بــرای همیــن 
ــت. ــح نیس ــی صحی ــور این چنین تص

در روابــط بیــن بنده هــا یکــی رئیــس 
ــدر و  ــی پ ــوس، یک ــری مرئ و دیگ
دیگــری فرزنــد و یکــی اســتاد و 
ــن  ــر ای ــود. ب ــاگرد می ش ــری ش دیگ
ــود و  ــاد می ش ــی ایج ــاس حقوق اس
هــر دو طــرف نســبت بــه هــم حــق 
پیــدا می کننــد. حــق، طرفینــی اســت؛ 
ــنگین تر  ــرف، س ــک ط ــا حــق ی منته
اســت و بــه همیــن جهــت نمی شــود 
ــا  ــدر را ب ــر پ ــد ب ــق فرزن ــاًل ح مث
حــق پــدر بــر فرزنــد مقایســه کــرد. 
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وقتــی ایــن دو حــق در میــزان الهــی 
مــی رود، حــق پــدر و مــادر و اســتاد، 
ــا  ــد ی ــت و فرزن ــنگین اس ــی س خیل
شــاگرد بایــد خیلــی کار را جلــو ببرد 
ــق  ــود و ح ــق خ ــن ح ــد بی ــا بتوان ت
ــه ای برقــرار  ــا اســتاد موازن والدیــن ی
کنــد. امــا وقتــی از محــور ارتباطــات 
بیــن بنــدگان خــارج شــویم و نســبت 
بیــن بنــده و حضــرت حــق بررســی 
شــود، می بینیــم کــه حــق کامــاًل 
یک طرفــه اســت و اساســًا بــرای 
ــت؛  ــور نیس ــل تص ــی قاب ــده حق بن
چراکــه ایــن طــرف فقــر مطلــق و آن 
طــرف غنــای مطلــق اســت. همه چیــز 
لطــف و توفیــِق آن طــرف اســت.

ــر  ــه بیانگ ــم ک ــتیجاب ه ــه ی اس کلم
واجــب شــدن امــری از یــک طــرف 
ــورد  ــت، در م ــر اس ــرف دیگ ــر ط ب
ــدارد.  ــا ن ــده و حضــرت حــق معن بن
لــذا حضــرت فرمودنــد هیچ کــس 
اســتحقاق بخشــش تــو را نــدارد 
واجــب  کــه  نیســت  این طــور  و 
ــو از احــدی راضــی شــوی.  ــود ت ش
اســتیجاب هــم اینجــا دقیقــًا بــه 
ــای اســتحقاق اســت و همدیگــر  معن

را معنــی می کننــد. از بــاب تنــوع 
کالمــی اســت کــه البتــه معمــوالً 
دارد. وجــود  تنوع هــا  در  لطافتــی 

بخشش بندگان، نشانه فضل  
خداوند است، نه استحقاق 

بندگان

ــَك،َو ِ ــُهَفبَِطْول ــْرَتلَ ــْنَغَف »َفَم
َمــْنَرِضیــَتَعنْــُهَفبَِفْضلِــَك«. 
بنابرایــن اگــر خــدای متعــال کســی را 
ببخشــد، از خزانــه ی لطــف او اســت 
ــود،  ــی ش ــی راض ــه از کس و چنانچ
ــام و  ــل و انع ــت. فض ــش اس از فضل
ــت. ــه اس ــاًل یک طرف ــان او کام احس

ــداری  ــم دوســتان مق خواهــش می کن
کننــد.  فکــر  مطلــب  ایــن  روی 
می گویــد  مقدمــه ای  حضــرت 
باالتــر  مرتبــه  یــک  را  مطلــب  و 
می بــرد. در ذهــن مــا کــه هنــوز 
ــرده و در  ــدا نک ــدی پی ــت توحی تربی
ــر  ــب باالت ــه مرات ــد ب ــب توحی مرات
ــه  ــروع ب ــی ش ــت، وقت ــیده اس نرس
ــم،  ــا خــدا می کنی ــاط ب ــراری ارتب برق
ــه ی  ــه از رابط ــم ک ــی داری پیش فرض
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ــا و دیگــران اســتخراج شــده  ــن م بی
اســت؛ در نتیجــه ارتبــاط خودمــان و 
خــدای متعــال را در مراتــب اولیــه اش 
بــر اســاس ارتبــاط خودمــان بــا 
دیگــران می چینیــم. ایــن ســابقه ی 
ــاط مــا و ســایرین  ذهنــی کــه از ارتب
ارتبــاط  همــان  می گیــرد،  شــکل 
دوطرفــه اســت. معمــوالً هــم تصاویر 
ذهنــی مــا در مراتــب اولیــه  اش، روی 
و  دیگــران  بــا  ارتباطــات  همیــن 
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــات دنیای ارتباط
بــا  ارتبــاط  وارد  وقتــی  بنابرایــن 
حضــرت حــق می شــویم و مثــاًل 
از  می خوانیــم،  نمــاز  رکعــت  دو 
وقتــی  می شــویم.  طلبــکار  خــدا 
یــک کار خــوب انجــام می دهیــم 
کــه ممکــن اســت واقعــًا عمــل صالح 
ــا نســبت  ــی در م ــت طلب باشــد، حال
ــرد.  ــه حضــرت حــق شــکل می گی ب
لــذا همیــن انســان کــه حســنات 
ــات و  ــوع دارد و خدم ــراوان و متن ف
کار هــای خــوب اجتماعــی دارد و 
نمــاز و برنامه هــای خــاص مثــل 
روزه یــا نمــاز شــب دارد، حالــت 
احســاس  خــودش  در  اســتحقاق 
بــه  مــن  می گویــد  و  می کنــد 

ــد، حقــی دارم، پــس  عهــده ی خداون
بایــد هــوای مــرا بیشــتر داشــته باشــد 
ــد! ــیدگی کن ــتر رس ــن بیش ــه م و ب

اگــر کســی بــا همیــن ذهنیــت چنــد 
ســال پیــش بــرود و اصــالح نشــود و 
ــدی  ــد و فجــر توحی ــدا نکن رشــد پی
در شــخصیتش شــکل نگیــرد، هرچــه 
بیشــتر  مطالباتــش  جلوتــر  رود، 
می شــود و چنانچــه در زندگــی بــرای 
او اتفــاق ناخوشــایند یــا مصیبتــی رخ 
دهــد، بــه خــدا می گویــد: چــرا 
نســبت  گالیه منــدی  ایــن  مــن؟! 
ــل  ــه حضــرت حــق، ناشــی از جه ب
ــت و  ــوال اس ــد و م ــه ی عب در رابط
ــن  ــه بی ــت ک ــش نیس ــًا حواس اساس
و  اســتحقاق  رابطــه ی  خــدا  و  او 
نیســت. تصــور  قابــل  اســتیجاب 

در کلمــات اولیــا تعابیــر عجیبــی 
ــه  ــج البالغ ــاًل در نه ــود دارد. مث وج
یــا ســایر  یــا صحیفــه ســجادیه 
ــا،  مناجات هــا آمــده اســت کــه خدای
اگــر مــرا عــذاب کنــی، از عــدل تــو 
اســت و چنانچــه بــه مــن رحــم کنــی 
و مــرا ببخشــی، از فضــل تــو اســت. 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــد ک ــن ســخن را کســی می گوی ای
تمــام عمــر بندگــی کــرده و ســر 
اســت.  نداشــته  تخلــف  ســوزنی 
ــا  ــب و ادع ــچ طل ــی هی ــای اله اولی
ــل نیســتند. ــرای خــود قائ ــی ب و حق

نقطــه،  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
دعــای  در  )علیه الســالم(  ســجاد  امــام 
ــد  ــک می کن ــا کم ــه م ــی وهفتم ب س
در  غلــط  پیش فرض هــای  تــا 
و  ابطــال  خــدا  و  بنــده  ارتبــاط 
از ذهــن مــا خــارج شــود. ایــن 
اســت.  توحیــدی  تربیــت  همــان 
را  مختلــف  فــروض  حضــرت 
تصــورات  ابطــال  بــا  و  مــی آورد 
غلــط، بــه مرحلــه ی بعــدی مــی رود.

عدم تناسب ثواب خداوند با  
اعمال بندگان

در جملــه ی »تَْشــُکُریَِســیَرَمــا
َشــَکْرتَُه«كلمــهی»َشــَکْرتَُه« در 
ــکل  ــن ش ــه همی ــخه ها ب ــه ی نس هم
ــا  ــده اســت و نســخه ای ب ــی آم فاعل
بنــای مفعولــی نداریــم. شــارحین 
ــا  ــه اینج ــد ک ــرار دارن ــه اص صحیف

ــی  ــد؛ ول ــی بخوانن ــای فاعل ــا بن را ب
مواجــه  مشــکل  بــا  ترجمــه  در 
می شــوند. اتفاقــًا جملــه ی بعــدی 
بنــای مفعولــی دارد و از واژه ی»تطاع
ــه« اســتفاده شــده اســت. کلمــه ی  فی
مفعولــی اش  و  فاعلــی  »تطــاع«، 
می کنــد. فــرق  نوشــتن  در 

ــا خــودم فکــر کــردم و گفتــم  مــن ب
اعــراب  کــه  اولیــه  نســخه های 
نداشــتند؛ لــذا بــا عنایــت بــه جمله ی 
بعــدی اینجــا مداخلــه می کنیــم و 
ایــن را »ُشــکرتَه« می خوانیــم تــا 
دچــار تکلــف برخــی شــارحان و 
ــرض  ــن ف ــا ای ــویم. ب ــان نش مترجم
خــدای  بــه  خطــاب  حضــرت 
ــی  ــر کس ــی دارد اگ ــان م ــال بی متع
در برابــر تــو ذره ای حالــت شــکر 
بگیــرد و تــو مشــکور قــرار بگیــری، 
ایــن بهانــه می شــود تــا تــو از او 
ــاکر  ــم ش ــو، ه ــی. ت ــی کن قدرشناس
هســتی و هــم مشــکور و تناســب 
ــا اســم شــکور بیشــتر  ــه ب ــن جمل ای
نمی افتــد  قلــم  از  اســت. چیــزی 
و چنانچــه کســی انــدک شــکری 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد، م ــته باش داش
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هــم  طاعــت  مقــام  در  می گیــرد. 
جملــه ی  در  و  اســت  همین طــور 
ــت.  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــدی ب بع
ــته  ــی داش ــدک اطاعت ــی ان ــر کس اگ
ــی.  ــواب می ده ــه او ث ــو ب ــد، ت باش
ــوان  ــال را نمی ت ــدای متع ــواب خ ث
محــور  در  زیــرا  کــرد؛  محاســبه 
فضــل و َکَرمــش قــرار می گیــرد.

شــد،  بیــان  کــه  توضیحاتــی  بــا 
ُشــْکَر  َكَأنَّ ـى »َحتَـّ ترجمــه ی 
ـِذیأَْوَجبْــَتَعَلیْــهِ عِبَــادَِكالَـّ
ــْم ــُهَجَزاَءُه ــَتَعنْ ــْمَوأَْعَظْم ثََوابَُه
أَْمــٌرَمَلُکــوااْســتَِطاَعَةاالْمتِنـَـاِعمِنـْـُه
ــْم« آســان می شــود،  ــَكَفَکاَفیْتَُه ُدونَ
بــا آنکــه از جمــالت ســخت صحیفــه 
ــا  ــى« در اینج ــد »حت ــت. گفته ان اس
آغــاز  جملــه  و  اســت  اســتینافیه 
ــدای  ــه خ ــاب ب ــام خط ــود. ام می ش
ــا  ــو ب ــاط ت ــد در ارتب ــال می گوی متع
بنده هایــت کار بــه آنجــا می رســد 
کــه بنده هــای تــو گرفتــار توهــم 
ــک  ــد ی ــما بای ــا ش ــوند. اینج می ش
پــرده ی  در  و  برویــد  فلش بــک 
ــل  ــه عــدم اســتحقاق در مقاب ــل، ب قب
خــدای متعــال توجــه داشــته باشــید. 

حضــرت می خواهــد بگویــد ایــن 
از  ناشــی  مــن،  ذهنــِی  وضعیــت 
ــا بنده هایــت اســت. تــو  ــار تــو ب رفت
ــی  ــار می کن ــا رفت ــا م ــوی ب ــه نح ب
ــم.  ــو حــق داری ــر ت ــا ب ــا م ــه گوی ک
البتــه حضــرت ایــن مطلــب را خیلــی 
یــک  در  دقیــق  بســیار  و  لطیــف 
بنده هــای  کرده انــد.  بیــان  جملــه 
ــا  ــاط شــاکرانه ب ــی وارد ارتب ــو وقت ت
تــو می شــوند، تــو بــه خاطــر حالــت 
شکرشــان، بــه آنــان ثــواب می دهــی.

»أَْوَجبـْـَتَعَلیـْـهِثََوابَُهــْمَوأَْعَظْمــَت
ــه  ــا آنک ــان ب ــْم«. انس ــُهَجَزاَءُه َعنْ
ذره ای بیــش نیســت، خداونــد پاداش 
ــد. کل  ــه او می ده ــی ب ــی بزرگ خیل
منظومــه ی شمســی بــا محوریــت 
ســوزنی  ســر  ماننــد  خورشــید، 
ــود.  ــوب نمی ش ــچ محس ــت و هی اس
ــچ  ــه، هی ــن منظوم ــا در ای ــن م زمی
ــا. ــود م ــه خ ــد ب ــه رس ــت؛ چ اس

زمیندرجنبایننُهطاقمینا
چوخشخاشىبودبررویدریا

توخودبنگركزینخشخاشچندی
سزدگربربروتخودبخندی]۱[
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تــو ببیــن کجــای ایــن ماجــرا هســتی! 
بعضی هــا وقتــی مــن مــن می گوینــد، 
حــال انســان بــه هــم می خــورد.

»أَْعَظْمــَتَعنْــُهَجَزاَءُهــْم«. تــو 
ــی.  ــکر را جــواب می ده ــن ش کمتری
ــت،  ــل اس ــاط، متص ــن ارتب ــون ای چ
ــی می رســد کــه کســانی  ــه جای کار ب
ــرار  ــکر ق ــی و ش ــام بندگ ــه در مق ک
می گیرنــد، امــر بــر آنــان مشــتبه 
کــه  می کننــد  خیــال  می شــود. 
اســت  وضعیتــی  شــکر  حالــت 
ــت.  ــان اس ــار آن ــاًل در اختی ــه کام ک
حضــرت از جنبــه ی ســلبی می گویــد 
تــا جنبــه ی ایجابــی آن اولویــت پیــدا 
ــتَِطاَعَة ــوااْس ــٌرَمَلُک ــه »أَْم ــد ک کن
خیــال  ُدونَــَك«.  مِنْــُه االْمتِنَــاِع
ــتند؛  ــکر هس ــک ش ــه مال ــد ک می کنن
نمی توانــد  کســی  کــه  به گونــه ای 
جلــوی آنــان را بگیــرد. می گویــد 
ــو را به جــای  ــکر ت ــم ش ــن می توان م
نیــاورم یــا بندگــی تــو را نکنــم.

می فرماینــد:  حضــرت  بعــد 
بِیَــِدَك َســبَبُُه یَُکــْن لَــْم »أَْو
َفَجاَزیْتَُهــمْ...«. اینجــا وارد مطلــب 

ــه ی  ــه در جلس ــود ک ــازه ای می ش ت
شــد. خواهــد  تقدیــم  بعــد 

 

گاهی لطف خداوند، انسان را به 
اشتباه می اندازد

ــار  ــه اختی ــت؛ بلک ــر نیس ــا جب اینج
ــوی  ــار از س ــن اختی ــا ای ــت. ام اس
ــده  ــما داده ش ــن و ش ــه م ــی ب مول
مختــار  جبــراً  واقــع  در  اســت. 
ــا  ــود ب ــاط خ ــما در ارتب ــتیم. ش هس
ــدام  ــدان اق ــک می ــق، ی ــرت ح حض
ایــن  در  کــه  داریــد  تعریف شــده 
ــن  ــد. ای ــم داری ــوع تصمی ــدان، تن می
اختیــاری  حــوزه ی  در  بــاز  اراده 
داده  شــما  بــه  خــدا  کــه  اســت 
ــما را از  ــار ش ــن اختی ــا ای ــت. آی اس
حــوزه ی مالکیــت حضــرت حــق 
ــک  ــما را مال ــا ش ــد ی ــارج می کن خ
خیــر؛  می دهــد؟  قــرار  مســتقل 
اینهــا همــه در دایــره ی مالکیــت 
الهیــه اســت. پــس جبــر نیســت.

حضــرت  بــه  خطــاب  اکنــون 
حــق می گوییــم بــا همــه ی ایــن 
را مــورد  مــا  به قــدری  حرف هــا، 
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ــا  ــه م ــرار داده ای، ک ــت خــود ق محب
ــده ایم  ــوری ش ــرده ای. ط ــوس ک را ل
ــم  ــق داری ــم ح ــاس می کنی ــه احس ک
کــه فقــط بــه بهشــت برویــم و 
حــق داریــم بــا اولیــای تــو محشــور 
شــویم و حــق داریــم از شــفاعت 
ــد  ــالم اهلل علیها( بهره من ــرا )س ــرت زه حض
ــه  ــا را این گون ــو خــودت م باشــیم. ت
بــار آورده ای. بزرگ تریــن لطفــی کــه 
شــامل حــال مــا شــد و اعظــم نعمــت 
خــدا در مــورد بشــریت، نعمــت ولی 
خــدا، پیامبــر اعظــم، امیرالمؤمنیــن و 
حضــرت زهــرا )علیهم الســالم( اســت کــه 
ــما  ــت. ش ــدا اس ــرش خ ــره ی ع زه
ــره را  ــتاره ی زه ــد س ــح می توانی صب
ــت.  ــروغ اس ــی پرف ــه خیل ــد ک ببینی
ــد:  ــه( فرمودن ــرم )صلی اهلل علیه و آل ــر اک پیامب
ــدای  ــت«.]۲[ خ ــره  اس ــه زه »فاطم
متعــال چقــدر مــا را احتــرام کــرده که 
فاطمــه )ســالم اهلل علیها( را در همســایگی مــا 
قــرار داده اســت؟! در زیــارت جامعــه 
أنْــوارا اهللُ »َخَلَقُکــُم می گوییــد: 
ــى ــَنَحتّ ــهُِمْحِدقی ــْمبَِعْرِش َفَجَعَلُک
ــي ــْمف ــْمَفَجَعَلُک ــابُِک َعَلیْن ــنَّ َم
ــَر ــَعَویُْذَك ــوٍتأذَِناهللُأْنتُْرَف بُیُ
ــد، شــما  ــم؛ خداون ــُمُهبک ــااْس فیَه

ــد و  ــی آفری ــه صــورت[ نورهای را ]ب
ــان داد  ــود قرارت ــرش خ ــرد ع ِگرداِگ
ــا  ــر م ــما ب ــطه ش ــه واس ــه ب ــا اینک ت
ــس  ــود. پ ــا فرم ــی عط ــت بزرگ نعم
داد  قــرار  خانه هایــی  در  را  شــما 
ــت  ــت داده اس ــد رخص ــه خداون ک
کــه بــزرگ داشــته شــوند و نــام وی 
ــال  ــدای متع ــود«. خ ــاد ش ــا ی در آنه
بــه مــا منــت گذاشــته و ایــن همــان 
نعمتــی اســت کــه دربــاره ا ش فرمــود: 
ــِم؛]۳[  ــِنالنَّعِی ــٍذَع ِ یَْوَمئ ــَألُنَّ »لَتُْس
نعمت هــای  از  را  روز شــما  آن  در 
می کننــد«  بازخواســت  دنیــوی 
وگرنــه خــدای متعــال کریم تــر از 
آن اســت کــه از آب و غــذا بپرســد.

جایی که صبر علی کم شد 

او  نــور  و  آمــد  )ســالم اهلل علیها(  فاطمــه 
نــازل شــد تــا راه و رســم بندگــی را 
ــر  ــد. پیامب ــوزش ده ــریت آم ــه بش ب
نمــاز  شــارح  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
می فرمایــد:  و  می شــود  فاطمــه 
ــَن ــابَیْ ــيمِْحَرابَِه ِ ــْتف ــىَقاَم »َمتَ
ــَر ــُهَظَه َجَللُ ــلَّ ــاَج ــَدْيَربَِّه یَ
ــَماءِ«.]۴[ زمانی  نُوُرَهــالَِمَلئَِکــةِالسَّ
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ــزد،  ــاز برمی خی ــه نم ــه ب ــه فاطم ک
تجلــی  فرشــتگان  بــرای  او  نــور 
می کنــد و آنهــا از نــور نمــاز فاطمــه 
ــأن  ــر عظیم الش ــد. پیامب رزق می گیرن
ــه  ــت را ادام ــان روای ــه( هم )صلی اهلل علیه وآل

کــه  کار  می گویــد  و  می دهــد 
بــه اینجــا رســید، خــدای متعــال 
و  می کنــد  خبــر  را  فرشــته ها 
می گویــد: بیاییــد و فاطمــه را ببینیــد. 
ــر اســت؟!  ــه چــه خب ــاز فاطم در نم
از همــه ی آنچــه در نمــاز فاطمــه 
هســت، آنچــه در روایــت قدســی 
مــورد توجــه اســت ایــن اســت کــه: 
ــي«.  ِ ــْنِخیَفت ــامِ ــُدَفَرائُِصَه »تَْرتَعِ
ــور  ــد و چط ــدر می ترس ــد چق ببینی
بــر خــود می لــرزد؟ ایــن همانــی 
اســت کــه در ســوره ی مبارکــه ی 
حضــرت  خــود  زبــان  از  دهــر 
البتــه زبــان حــال  بیــان شــده و 
ــا َّ همــه ی اهــل بیــت اســت کــه: »إِن
ــا ــاَعبُوًس ــایَْوًم ــْنَربِّنَ ــاُفمِ نََخ
َقْمَطرِیــًرا؛]۵[ مــا از پــروردگار خــود 
روز  آن  کــه  روزی  در  می ترســیم، 
عبــوس و ســخت و هولنــاک اســت«. 
جملــه »َوأَْعبَُدُهــْمُمَقّصــٌرَعــْن
ــت. ــه اس ــن آی ــیر ای ــَك« تفس ِ َطاَعت

ــا ایــن طــرِف ماجــرا... از رحلــت  ام
پیامبــر تــا شــهادت حضــرت چقــدر 
ــن  ــراً طوالنی تری طــول کشــید؟! ظاه
ــن  ــت. در همی ــت، ۹۵ روز اس روای
کشــید  جایــی  بــه  کار  مــدت 
دیــدن  بــه  خانم هــا  وقتــی  کــه 
حضــرت زهــرا )ســالم اهلل علیها( آمدنــد، 
تــا نشســتند گفتنــد: خانــم، چــه 
شــده اســت؟! یکــی گفــت: از شــما 
ــده اســت! ــی نمان شــبحی بیشــتر باق

البالغــه،  نهــج  نقــل  طبــق 
ــن  ــگام دف ــالم( هن ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــر  ــر پیک ــاک ب ــی خ ــرش، وقت همس
ــر  ــه پیامب ــاب ب ــت، خط ــر ریخ مطه
گفــت: ســالم از طــرف مــن و از 
ــش  ــه دارد پی ــو ک ــر ت ــرف دخت ط
تــو می آیــد و میهمــان تــو شــده 
فرمــود:  بالفاصلــه  بعــد  اســت. 
َِعــْنَصفِیَّتـِـَك یَــاَرُســوَلاهللَّ »َقــلَّ
ــر  ــراق دخت ــرم در ف ــرِي؛]۶[ صب َصبْ
برگزیــده ات کــم شــده اســت«. ایــن 
علــی، آن علــی کــه می شــناختی، 
نیســت. آن علــی خیبرشــکن نیســت. 
ــمن  ــاف دش ــه مص ــه ب ــی ک آن عل
ــه دســت  ــن ک ــت، نیســت. ببی می رف
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نمی توانــد  و  می لــرزد  او  پــای  و 
شــود. بلنــد  خــود  جــای  از 

ــه  ــک لحظ ــم ی ــالم اهلل علیها( ه ــب )س زین
ــدر  ــه پ ــم آورد ب ــا ک ــم آورد و ت ک
ــداه! ــاُمَحمَّ ــدا کــرد و گفــت: »ی اقت
ــماءِهــذا َصّلــىَعَلیــَكَملیــُكالسَّ
ــاءِ...؛]۷[ ای  م ــٌلبِالدِّ ــیٌنُمَرمَّ ُحَس
ــو  ــر ت ــمان ب ــتگان آس ــد! فرش محم
ــت  ــین اس ــن حس ــتند. ای درود فرس
کــه آغشــته بــه خــون اســت...«.

ِ ــِداهلل َــاَعبْ ــاأَب ــَكیَ ــىاهللَُعَلیْ َصلَّ

    

منابع و مآخذ

]۱[.عطار،اسرارنامه،بخشدوازدهم.

]۲[.محمدباقرمجلسى،بحاراالنوار،
ج۲۴،ص۷۴.

]۳[.تکاثر:۸.

]۴[.شیخصدوق،أمالي،ص۱۱۴.

]۵[.دهر)انسان(:۱۰.

]۶[.شیخطوسي،أمالي،ص۱۱۰ـ۱۰۹.

]۷[.ابننماحلى،مثیرالحزان،ج۲،
ص۸۴.




