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»َفُســبَْحانََكَمــاأَبْیَــَنَكَرَمــَكفـِـى
ــاَك: ــَكأَْوَعَص ــْنأََطاَع ــةَِم ُمَعاَمَل
ــُه َّیْتَ ــَتتََول ْ ــاأَن ــِعَم ــُکُرلِْلُمِطی تَْش
لـَـُه،َوتُْملـِـىلِْلَعاِصــىفِیَمــاتَْملُِك
ــَتُكالمِنُْهَمــا ــهِ.أَْعَطیْ ــُهفِی ُمَعاَجَلتَ
ْلــَتَعَلى َمــالـَـْمیَِجــْبلـَـُه،َوتََفضَّ
مِنُْهَمــابَِمــایَْقُصــُرَعَمُلــُهَعنُْه«. ُكلٍّ

بــه لطــف پــروردگار متعــال، گفتگــو 
ــن  ــاره ی مضامی ــا درب ــزارش م و گ
صحیفــه ی  دعــای  ســی وهفتمین 
مبارکــه ی ســجادیه بــه جلوه هــای 
بســیار بدیــع و جــذاب و شــوق انگیز 
ــام  ــید. ام ــال رس ــدای متع ــَرم خ َک
ــی بســیار جــذاب  ــا عبارات )علیه الســام( ب

ــه  ــق ب ــرت ح ــرم حض ــق، ک و دقی
ــد و  ــر می کش ــه تصوی ــدگان را ب بن
ــه  ــازی هنرمندان ــی تصویرس ــا نوع ب
و فوق العــاده بدیــع، کــرم خــدای 
می کنــد. ترســیم  را  متعــال 

 
رجب، ماه رونمایی از کرامت 

خدای متعال

اختتامیــه  جلســه ی  جلســه،  ایــن 
ســال ۱۳۹۷ اســت کــه در آن بحــث 
ضمنــًا  می شــود.  جمع بنــدی  مــا 
آغــاز مــاه مکــّرم رجــب هــم هســت. 
افتتاحیــه،  ایــن  و  اختتامیــه  ایــن 
در کنــار هــم قــرار می گیــرد و آن 
را بــه فــال نیــک می گیریــم. بــا 
ــق،  ــرت ح ــرم حض ــری ک تصویرگ
ــاه  ــود و م ــام می ش ــال ۱۳۹۷ تم س
ــم  ــت کری ــی صف ــه رونمای رجــب ک
ــا  ــل معن ــوروز اه ــال و ن خــدای متع
و فروردیــن عّشــاق اســت، آغــاز 
ــل  ــاز فص ــب، آغ ــاه رج ــود. م می ش
ــق  ــه اف ــت ک ــی اس ــش و بندگ نیای
تــازه ای از ســلوک را پیــِش روی اهــل 
ــن  ــد. فروردی ــرار می ده ــت ق معرف
امســال، بــا مــاه مکــّرم رجــب تقــارن 
دارد و بــه فروردیــن طبیعــت هم گره 
ــت. ــار اس ــار در به ــورد و به می خ
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ــه ی  ــه و ادام ــه ی مبارک بحــث صحیف
بررســی کلمات امــام ســجاد )علیه الســام( 
ــوان  ــه عن ــی وهفتم را ب ــای س در دع
ــرکات و فیوضــات مــاه  اســتقبال از ب
ــا  ــم و ب ــرار می دهی ــب ق ــّرم رج مک
همیــن کلمــات، بــه اســتقبال عنایــات 
ــم. ــی می روی ــاص اله ــاف خ و الط

 
کرامت خداوند در برخورد با 

بندگان عاصی و مطیع

مــن دعــا را بــرای شــما می خوانــم و 
ــا  ــن عبارت ه ــات را در ضم توضیح
شــرح  چراکــه  می دهــم؛  قــرار 
ــل گذشــت و  ــه تفصی ــًا ب مســئله قب
اکنــون بیشــتر تطبیــق مطالــب اســت.

»َفُســبَْحانََكَمــاأَبْیَــَنَكَرَمــَكفـِـى
ُمَعاَمَلــةَِمــْنأََطاَعــَكأَْوَعَصــاَك«.
چقــدر روش تــو در مواجهــه بــا 
در  و  اســت  کریمانــه  بندگانــت 
عالی تریــن ســطح کرامــت قــرار دارد.

ایــن عبــارت، نوعــی جمع بنــدی 
واژه ی  اســت.  اعجاب انگیــز 

ــبَْحانََك«، نشــان دهنده ی شــگفتی  »ُس
از شــیوه ی کریمانــه ی  اعجــاب  و 
ــش  ــر بندگان ــق در براب ــرت ح حض
اســت. »َمــاأَبْیـَـَن«، صیغــه ی تعجــب 
ــرت  ــاب. حض ــر اعج ــت و بیانگ اس
خطــاب بــه خداونــد می فرمایــد: 
کــرم تــو در برخــورد و مواجهــه  
ــع  ــدگان مطی ــا بن ــو ب ــه ی ت و معامل
و  متجلــی  و  آشــکار  عاصــی،  و 
عبــارت  ایــن  اســت.  درخشــان 
ــت:  ــه اس ــه ی کریم ــن آی ــادآور ای ی
َك »یَــاأَیَُّهــااْلِنَْســاُنَمــاَغــرَّ
انســان،  ای  الَْکرِیــِم؛]۱[  بَِربِّــَك
ــروردگار  ــاره پ ــو را درب ــز ت ــه چی چ
ســاخته؟«. مغــرور  بزرگــوارت 

حضــرت در مــورد برخــورد خداونــد 
می فرماینــد:  مطیــع  بنــدگان  بــا 
ــُه َّیْتَ ــَتتََول ْ ــاأَن ــِعَم ــُکُرلِْلُمِطی »تَْش
ــام  ــه در مق ــورد کســی ک ــُه«. در م لَ
بنــای  و  برمی آیــد  تــو  اطاعــت 
زندگــی و ســاختار شــخصیتی او، 
ــت  ــی و اطاع ــده ی بندگ ــق قاع مطاب
ــکار  ــه آش ــو این گون ــرم ت ــت، ک اس
می شــود کــه بــا آنکــه تمــام مقّدمــات 
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و امکانــات و اســباب بــرای اطاعــت 
آن شــخص را خــودت فراهــم کردی، 
می کنــی. قدرشناســی  او  از  بــاز 

در مــورد برخــورد خداوند بــا بندگان 
ــى ِ ــد: »َوتُْمل ــز می فرماین ــی نی عاص
ــُه ــُكُمَعاَجَلتَ ِ ــاتَْمل ــىفِیَم لِْلَعاِص
ــو در  ــه ی ت ــه ی کریمان ــه«.مواجه فِی
مــورد معصیــت کار، عبــارت از حلمی 
ــی ورزی  ــه او م ــبت ب ــه نس ــت ک اس
و در عقوبــت او شــتاب نمی کنــی. 
ــه او مهلــت و وقــت می دهــی،  تــو ب
ــر او هســتی  ــه مســلط ب ــی ک در حال
لحظــه ی  همــان  در  می توانــی  و 
کنــی. شــتاب  عقوبــت  در  اول، 

جمع بنــدی  حضــرت  اینجــا 
می کننــد و می فرماینــد: »أَْعَطیْــَت
ُكالمِنُْهَمــاَمــالـَـْمیَِجــْبلـَـُه«. بــه 
هــر یــک از اینهــا )مطیــع و عاصــی( 
ــی  ــی می کن ــش و دهش ــا و بخش عط
ــو واجــب نیســت و  کــه از جانــب ت
ــل و  ــر فض ــه و از س ــًا کریمان کام
تفضــل اســت. چــه پاداش هایــی کــه 
بــه مطیــع می دهــی و چــه مهلتــی کــه 

ــر  ــه فرات ــی و البت ــی می ده ــه عاص ب
ــت  ــو مهل ــت. ت ــم هس ــت ه از مهل
ــت او  ــه ی بازگش ــا زمین ــی ت می ده
ــی و در  ــود و او را ببخش ــم ش فراه
ــودت  ــه خ ــرب ب ــش، تق ــن بخش ای
مهلــت  ایــن  نــه  شــود.  ایجــاد 
ــه آن  ــبت ب ــود و نس ــب ب دادن واج
ــه آن  ــت و ن ــود داش ــتحقاقی وج اس
سپاســگزاری. پــس ایــن شــکر و 
ــتند. ــو هس ــرم ت ــای ک ــم، نماد ه حل

مِنُْهَمــا  ُكلٍّ َعَلــى ْلــَت تََفضَّ »َو
بَِمــایَْقُصــُرَعَمُلــُهَعنْــُه«. و از 
ــورت  ــه ص ــود ب ــرم خ ــه ی ک خزان
اســتحقاق،  بــدون  و  یک جانبــه 
ــع،  ــی و مطی ــک از عاص ــر ی ــه ه ب
آنهــا  عمــل  زیــرا  کــردی؛  کــرم 
نمی رســد. افــق  ایــن  بــه  اصــًا 

حضرت ســراغ مطیــع مــی رود و ابتدا 
می دهــد. توضیــح  را  او  وضعیــت 
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۱. تجلی کرم خداوند در 
برخورد با بندگان مطیع

تمــام  اینجــا  در  مطیــع  کلمــه ی 
ــرد.  ــر می گی ــت را در ب ــب اطاع مرات
قطعــی  کــه تصمیــم  از شــخصی 
بــرای بندگــی حضــرت حــق در 
ــدای راه  ــت دارد و در ابت ــیر طاع مس
ــه  ــی را ک ــا کس ــت ت ــدم اول اس و ق
در اطاعــت حضــرت حــق بــه اوج و 
قلــه رســیده کــه همــان انســان کامــل 
اســت، همــه را شــامل می شــود. 
کــرم  مــورد  در  حضــرت  شــرح 
حضــرت حــق در مواجهــه  بــا مطیــع، 
شــامل حــال همــه ی اشــخاص ایــن 
مبتــدی،  چــه  می شــود؛  داســتان 
منتهــی  چــه  و  متوســط  چــه 
ــه آن فکــر  ــداً ب )به مقصدرســیده(. بع
ــی خــود حضــرت ســجاد  ــد. حت کنی
می گیــرد! بــر  در  نیــز  را  )علیه الســام( 

ــا ــىَم ــَعَعَل ــْأَتالُْمِطی ــْوَكاَف »َولَ
ــَد ــَكأَْنیَْفقِ ــُهَلَْوَش َّیْتَ ــَتتََول ْ أَن
ثََوابـَـَكَوأَْنتـَـُزوَلَعنـْـُهنِْعَمتـُـَك«. 
ــد،  ــان بیای ــه می ــو ب ــای تکاف ــر پ اگ

ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــرض ب ــی ف یعن
ــا عــدل برخــورد  ــا او ب می خواهــی ب
کنــی ـ کــه حضــرت یکــی دو خــط 
بعــد، از آن بــا کلمــه ی قصــاص تعبیر 
می کننــد ـ و بنــا را بــر ایــن بگــذاری 
کــه بــا او حســاب کنــی، چــون تمــام 
مقّدمــات طاعــت را خــودت بــه 
ــی  ــه ی حساس ــه نقط ــع دادی، ب مطی
ــچ  ــخص هی ــا ش ــه گوی ــیم ک می رس
ــواِب  ــاداش و ث ــرای پ ــتحقاقی ب اس
ــع  ــو، مطی ــبه ی ت ــدارد. محاس ــو ن ت
را بــه نقطــه ای می بــرد کــه هیــچ 
نعمتــی متوجــه او نباشــد و مســتحق 
نباشــد. نعمتــی  هیــچ  دریافــت 

ــَت ْ ــه ی »أَن ــب روی کلم ــام مطل تم
تََولَّیْتَــُه« اســت. بیانگــر آن اســت 
ــزم  ــخص و ع ــود ش ــل وج ــه اص ک
 ... و  آفاقــی  و  انفســی  محیــط  و 
را خــدای متعــال بــرای او فراهــم 
ایــن  از  یــک  هــر  اســت.  آورده 
ــخص  ــود، ش ــا نب ــر مهی ــل اگ عوام
نمی شــد؛  طاعــت  بــه  موفــق 
هرچنــد امــام ســجاد )علیه الســام( باشــد.
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ــى ــُهَعَل ــَكبَِکَرمِــَكَجاَزیْتَ »َولَِکنَّ
ةِ ــدَّ ــةِبِالُْم ــَرةِالَْفانِیَ ةِالَْقِصی ــدَّ الُْم
ِویَلــةِالَْخالـِـَدةِ«. اگــر تــو بخواهی  الطَّ
ــس  ــچ ک ــی، هی ــار کن ــدل رفت ــا ع ب
ــا  ــو ب ــا ت ــد. ام ــدا نمی کن ــات پی نج
و  می شــوی  مواجــه  خــود  کــرم 
ــه   ــی. نتیج ــاداش می ده ــع پ ــه مطی ب
آنکــه بــه مطیــع در برابــر مــدت 
ــی  ــی می ده ــی، پاداش های ــاه فان کوت
کــه دارای زمــان طوالنــی اســت. ایــن 
می کشــد  طــول  به قــدری  زمــان 
بــه خلــود و  آن  از  کــه می تــوان 
جاودانگــی تعبیــر کــرد. او در فضــای 
تــو مســتقر  پاداش هــای  دلنشــین 
اســت و آنجــا جاودانــه می مانــد.

ســهم جناب عالــی از ایــن متــاع قلیــل 
چقــدر اســت؟! وقتــی مقیاس هــا 
بــه میــان می آیــد، خــودت را بــا 
کــره ی زمیــن مقایســه می کنــی و 
و  می دهــی  توســعه  را  مقیاس هــا 
خــود را در برابــر منظومــه ی شمســی 
قــرار  دیگــر  کهکشــان های  و 
می دهــی. بزرگ تــر از تــو هــم در 

حلقه هــای  هســت.  عرصــه  ایــن 
ــج  ــار پن ــون زحــل، حــدود چه پیرام
ــی  ــر دارد؛ در حال ــال عم ــارد س میلی
ــی در  ــر حضرت عال ــای عم ــه انته ک
ــًا صــد ســال اســت.  ــا، نهایت ایــن دنی
اگــر زمــان و مــکان را تطبیــق دهیــد، 
ایــن فاصله هــا خــود را به خوبــی 
جناب عالــی  می دهــد.  نشــان 
ــه ی  ــوری )فاصل ــه ی ن ــت دقیق هش
ــا خورشــید( را هــم نمی توانــی  مــا ت
چــه  تــا  کنــی،  درک  به خوبــی 
ــا ســتاره ی  ــا ب ــه ی م ــه فاصل رســد ب
شــباهنگ کــه نـُـه ســال نــوری اســت! 
اگــر یــک بچــه بــا هواپیما یــی کــه بــا 
ــر ســاعت  ــر ب ــزار کیلومت ســرعت ه
خورشــید  تــا  اینجــا  از  مــی رود، 
حــدود  برگشــت  هنــگام  بــرود، 
داشــت. خواهــد  ســن  ســال   ۲۷

ــام کــرم  ــل ن ــو را ذی مــوال طاعــت ت
خــود می بــرد و در برابــر اطاعــت 
کوتاه مــدت تــو، پاداشــی می دهــد 
ــده« اســت.  ــهخال ــدهطویل ــه »م ک
برزخــی  بهشــت  آن،  اول  قــدم 
ــون  ــه اکن ــی ک ــد موقعیت ــت؛ مانن اس
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در  درجه یــک  صالحیــن  و  شــهدا 
ــی  ــم برزخ ــد. از جهن ــرار دارن آن ق
ــای  ــه اولی ــم ک ــاه می بری ــه خــدا پن ب
ــد. ــاه می برن ــدا پن ــه خ ــدا از آن ب خ

راه نجات از برزخ

اگــر می خواهیــد بــرزخ خــود را 
ــاه رجــب  ــن م ــا باط ــد، ب ــاره کنی چ
بــرکات  از  یکــی  بخوریــد.  گــره 
کــه  اســت  ایــن  رجــب،  مــاه 
تســهیل کننده ی بــرزخ اســت. تفصیــل 
آن بــرای جــای خــودش بمانــد. مــاه 
رجــب خیلــی روشــن و جمیــل 
ــروردگار  ــت پ ــوع کرام ــت و طل اس
متعــال اســت. تجلــی اعظــم آن، مــاه 
مبــارک رمضــان و لیلــه القــدر اســت. 
ــاه  ــوت م ــا ملک ــما ب ــن ش ــر باط اگ
رجــب گــره بخــورد، اتفاقــات خیلــی 
خوبــی بــرای شــما رخ می دهــد.

اگــر کســی بــه بهشــت برزخــی وارد 
شــود، تــا زمانــی کــه آســمان ها 
کامیــاب  آن  در  اســت،  زمیــن  و 
ــوز بخــش  ــن هن ــا آنکــه ای اســت؛ ب

مقدماتــی اســت و خلــود قیامتــی 
بهشــت  همیــن  اســت.  نرســیده 
ــا واژه ی  ــم ب ــرآن کری ــی را ق برزخ
جهنــم  می کنــد.  بیــان  »خلــود« 
برزخــی و فضــای ابهــام برزخــی 
نیــز همین طــور ترســیم می شــود.

 
هیچ کس استحقاق ثواب های 

الهی را ندارد

ــةِ ائَِل ــةِالزَّ ــةِالَْقرِیبَ ــىالَْغایَ »َوَعَل
ــما  ــةِ«. ش ــَدةِالْبَاقِیَ ــةِالَْمِدی بِالَْغایَ
ــی  ــذاری طاعت ــک هدف گ ــا ی در دنی
ــح  ــرای یــک عمــل صال می کنیــد و ب
ــه ی  ــه نقط ــد ک ــزی می کنی برنامه ری
غایــت و پایــان دارد. انســان، نمــاز یــا 
ــد  ــروع می کن ــی را ش ــا خدمت روزه ی
اتمــام  و  ســرانجام  و  اوج  بــه  و 
ــم  ــا ه ــخت ترین کار ه ــاند. س می رس
پایــان دارد و بــه اتمــام می رســد. 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــاد و روزه و ام جه
ــدنی  ــی تمام ش ــر، همگ ــی از منک نه
ــن کســی  ــا چنی ــا خــدا ب هســتند؛ ام
افــق عملــش  کار می کنــد؟!  چــه 
ــه ی  ــه نقط ــا ب ــد ت ــداد می ده را امت
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ــت  ــود و در اوج بهج ــق ش ــا ملح بق
ــد. ــی بمان ــدی باق ــذت و بهره من و ل

ــاَص«. بنــای  ــْمُهالْقَِص ــْمتَُس لَ ــمَّ »ثُ
تــو بــر ایــن نبــود کــه بخواهــی بــا او 
پایاپــای محاســبه کنــی. در قصــاص، 
اســت. عیــن  مقابــل  در  عیــن 

اینجــا فقــط دو مقولــه  حضــرت 
یکــی  کــه  می کننــد  یــادآوری  را 
اســت.  ابــزار  دیگــری  و  رزق 
بــه وســیله ی رزق، تــوان  انســان 
ــرای  ــد و ب ــدا می کن ــت پی ــر طاع ب
طاعــت، دســت و زبــان و گــوش 
می خواهــد.  ... و  ادراک  و  مغــز  و 

ــهِ ِ ــَویب ــِذییَْق ــَكالَّ ِ ــْنرِْزق »مِ
َعَلــىَطاَعتِــَك،َولَــْمتَْحِمْلــُه
ااْلالِت فِــى الُْمنَاَقَشــاِت َعَلــى
الَّتِــىتََســبََّببِاْســتِْعَمالَِهاإِلَــى
ــا  ــزار را ب ــو رزق و اب ــَك«. ت ِ َمْغفَِرت
ــد  ــر بخواه ــردی. اگ ــبه نک او محاس
ــور  ــد، چط ــه کن ــا مناقش ــبه ی محاس
می شــود؟ »َولَــْوَفَعْلــَتَذلِــَك
ــَدَحلَــُه ــاَك ـِـهِلََذَهــَببَِجِمیــِعَم ب

ــَزاًء ــهَِج ــَعىفِی ــاَس ــةَِم َوُجْمَل
ـِـَك«.  ْغــَریمـِـْنأَیَادِیــَكَومِنَن لِلصُّ
اگــر ایــن کار را انجــام مــی دادی، 
در  شــخص  فعالیت هــای  تمــام 
طــول عمــرش در مقــام بندگــی تــو، 
در برابــر کمتریــن رزق و ابــزاری 
ــه بــه او دادی، محاســبه می شــد  ک
ــا  ــه آن هــم ب ــد! البت ــه اش می مان و بقی
تســاهل اســت؛ وگرنــه اگــر وارد 
ــدک  ــان ان ــوید، هم ــق ش ــث دقی بح
را هــم نمی توانیــم پاســخ دهیــم. 
ــدک  ــل ان ــن انســان در مقاب ــی ای وقت
بی حســاب  متعــال،  خــدای  رزق 
ــای  ــا و لطف ه ــی نعمت ه ــد، باق ش
کنــد؟! چــه  را  متعــال  خــدای 

ــن گذاشــته  ــر ای ــا را ب ــام اینجــا بن ام
ــی  ــب به خوب ــن مطل ــه ای ــت ک اس
تفصیــل شــود. حضــرت می دانــد کــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــان هایی مواج ــا انس ب
ــد و  ــه کار نمی اندازن فکــر خــود را ب
تأمــل نمی کننــد! ایــن رفتــار، مادرانــه 
ــل  ــام مث ــه ام ــم ک ــًا گفت ــت. قب اس
ــه  ــادر، لقم ــد. م ــار می کن ــادر رفت م
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ــد  ــد و بع ــد و می کوب ــرم می کن را ن
بــه فرزنــدش می دهــد. معاملــه ی 
اســت. همین طــور  مــا  بــا  امــام 

هرقــدر  می فرمایــد  امــام  حــال 
و  کشــد  زحمــت  انســان  هــم 
دهــد  انجــام  را  طاعــات  انــواع 
نکنــد،  فروگــذار  هیچ چیــز  از  و 
ــدک  ــا ان ــبه، ب ــدای محاس ــان ابت هم
»َو می شــود.  بی حســاب  نعمــت، 
ــائِرِ ــَكبَِس ــَنیََدیْ ــابَیْ ــَىَرهِین ِ لَبَق
میلیارد هــا  برابــر  در  نَِعِمــَك«. 
او  بــه  تــو  کــه  دیگــری  نعمــت 
»َفَمتَــى می مانــد.  بدهــکار  دادی، 
ــَك ِ ــْنثََواب ــیْئامِ َش ــتَِحقُّ َكاَنیَْس
ــی چنیــن کســی  ــى«. چــه زمان الَمتَ
ــب  ــی از جان ــدک ثواب ــتحقاق ان اس
هیچ وقــت. می کنــد؟!  پیــدا  تــو 

»َهــَذایـَـاإِلَهـِـىَحــاُلَمــْنأََطاَعَك،
ــام  ــَك«. تم ــَدلَ ــْنتََعبَّ ــبِیُلَم َوَس
توضیحاتــی کــه دادیــم، حــال کســی 
اســت کــه همیشــه مشــغول طاعــت 
ــر  ــی اگ ــت. حت ــوده اس ــی ب و بندگ
ــد،  ــبه بیای ــای محاس ــل پ ــان کام انس

چیــزی بــرای او باقــی نمی مانــد.

ایــن همــان مقــام فقــر اســت کــه اگر 
ــم  ــد، عال ــهد آن برس ــه ش ــان ب انس
دیگــری بــه روی او بــاز می شــود 
و در محیطــی وارد می گــردد کــه 
در  مســخره  منت گذاری هــای  از 
می شــود. رهــا  بندگــی  مقــام 

اگــر از ابتــدا تــا انتهــای روزگار، 
ایــن  و  باشــم  طاعــت  مقــام  در 
باشــد،  ســجده  مقــام  در  طاعــت 
از  نعمــت  شــکرانه ی فقــط یــک 
ــن  ــود. ای ــد ب ــو نخواه ــای ت نعمت ه
ــت. ــام( اس ــهدا )علیه الس ــق سیدالش منط

 
۲. تجلی کرم خداوند در 

برخورد با گنهکاران

ــود.  ــع ب ــورد مطی ــه در م ــا هم اینه
ِــُع ــَرَكَوالُْمَواق ــىأَْم ــاالَْعاِص »َفَأمَّ
نَْهیَــَك«.امــا کســی کــه گرفتــار 
را  تــو  امــر  و  شــده  معصیــت 
نافرمانــی کــرده اســت، »لـَـْمتَُعاِجْلــُه
ــهِ ِ ــتَبِْدَلبَِحال ــْيیَْس ــَكلَِک ِ بِنَقَِمت
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ـِـَكَحــاَلاْلِنَابَــةِإِلَــى فـِـىَمْعِصیَت
َطاَعتِــَك«. تــو بــرای عقوبــت او 
ــن  ــو ای ــرا؟! ت ــی. چ ــتاب نمی کن ش
ــت کار از  ــا معصی ــت را داده ای ت مهل
موقعیــت معصیــت خــارج شــود و در 
ــام  ــه مق ــرد و ب ــرار گی ــه ق ــام توب مق
طاعــت برســد. ایــن مهلــت دادن نیــز 
ــت. ــرم اس ــفره ی ک ــردن س ــن ک په

ــا ِلَم فـِـىأَوَّ ــتَِحقُّ ــْدَكاَنیَْس »َولََق
ــَدْدَت ــاأَْع َم ــَكُكلَّ ِ بِعِْصیَان ــمَّ َه
ــَك«.  ِ ــْنُعُقوبَت ــَكمِ ــِعَخْلقِ لَِجِمی
لحظــه ای کــه او تصمیــم گرفــت 
همــان  در  دهــد،  انجــام  گناهــی 
و  عــذاب  مســتحق  اول،  لحظــه ی 
بــود.  شــدن  جهنمــی  و  نابــودی 
هــر آنچــه بــرای عقوبــت تمــام 
ــن  ــاده کــردی، در اولی گناهــکاران آم
ــاه،  ــام گن ــه انج ــم ب ــه ی تصمی لحظ
ــورد اســتحقاق آن شــخص اســت.  م
اینجــا مســئله ی حجــم معصیــت 
ــه آن  ــت، ک ــرح نیس ــال آن مط و امث
ــود  ــه خ ــت؛ بلک ــری اس ــث  دیگ بح
تصمیــم  و  عصیــان  و  معصیــت 

ــت دارد. ــوال، اهمی ــر م ــاف ام برخ

ــَن ــُهمِ ــْرَتَعنْ ــاأَخَّ ــُعَم »َفَجِمی
ــهِمِــْن ـِـهَِعَلیْ ــْأَتب ــَذاِبَوأَبَْط الَْع
ــْرٌك ــاِبتَ ــةَِوالْعَِق ــَطَواِتالنَّقَِم َس
مِــْنَحقِّــَك،َورًِضــىبِــُدوِن
انگارنه انــگار!  امــا  َواِجبِــك«.
انجــام  بــرای  او  وقتــی  نه فقــط 
ــی  ــچ اتفاق ــزد، هی ــه می ری ــاه نقش گن
ــه  ــز ک ــی نی ــه هنگام ــد، بلک نمی افت
وســط لشــکرگاه جنــود الهی )دســت 
و پــا و جــوارح خــود(، در برابــر قادر 
مطلــق، ایــن ذره ی ناچیــز ایســتاده و 
وارد معصیــت شــده اســت، خــدا بــه 
ــْرٌك ــارت »تَ ــد. عب ــت می ده او مهل
مـِـْنَحقِّــَك«خیلــی زیبــا اســت. امام 
ــال  ــدای متع ــه خ ــام( ب ــجاد )علیه الس س
ــه  ــو اســت ک ــن حــق ت ــد ای می گوی
او را عــذاب کنــی و او را در دریــای 
عــذاب خــود غــرق ســازی؛ امــا تــو 
ــه  ــی. آنچ ــا می کن ــود را ره ــق خ ح
ــود؛  ــذاب ب ــود، ع ــب ب ــا واج اینج
ــت  ــر از آن رضای ــه کمت ــو ب ــا ت ام
ــی. ــت می ده ــه او مهل ــی و ب می ده
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ــه  ــه اینجــا ک ــام ســجاد )علیه الســام( ب ام
ــَرُم ــْنأَْك ــد: »َفَم ــد، می فرمای می رس
ــر  ــو کریم ت ــَك«. از ت ــىمِنْ ــاإِلَهِ یَ
ــْن کیســت؟! »َوَمــْنأَْشــَقىمِمَّ
َهَلــَكَعَلیـْـَكالَمــْن«. از کســی کــه 
ــو  ــد ت ــی مانن ــود رب کریم ــا وج ب
بدبخــت شــود، بدبخت تــر کیســت؟! 
ــی  ــی جهنم ــن خدای ــا چنی ــی ب کس
شــود! کســی بــا چنیــن خدایــی جــا 
ــَفإاِل ــَتأَْنتُوَص ــد! »َفتَبَاَرْك بمان
ــان  ــا احس ــز ب ــو ج ــاِن«. ت بِاْلِْحَس
ــق  ــن مطل ــدی و محس ــف نش توصی
ــاَف ــَتأَْنیَُخ ــتی. »َوَكُرْم ــو هس ت
ــو  ــدل ت ــز ع ــْدُل«. ج ــَكإاِلالَْع مِنْ
ــو  ــر ت ــی در براب ــچ ترس ــان هی انس
نــدارد و تنهــا نگرانــی مــا ایــن 
اســت کــه پــای عــدل تــو بــه میــان 
ــى ــْوُرَكَعَل ــىَج ــد. »الیُْخَش آی
ــران  ــس نگ ــاَك«.هیچ ک ــْنَعَص َم
ــی  ــا آن کس ــو ب ــه ت ــت ک ــن نیس ای
ــتمگرانه  ــت، س ــرده اس ــاه ک ــه گن ک
رفتــار کنــی؛ حتــی اگــر فرعــون 
إِْغَفالُــَك یَُخــاُف ال »َو باشــد.
ــَواَبَمــْنأَْرَضــاَك«. کســانی کــه  ثَ
راه رضایــت تــو را در زندگــی خــود 

در پیــش گرفته انــد، می داننــد کــه 
ــغ  ــان دری ــود را از آن ــاداش خ ــو پ ت
نخواهــی کــرد و نگــران نیســتند کــه 
تــو بخواهــی آنــان را ندیــده بگیــری.

پیامبر و اهل بیت، تجلی گاه کرم 
خداوند

ــه ی  ــک جمل ــدی حضــرت ی جمع بن
بســیار زیبــا اســت کــه تناســب 
ــفره ی  ــب و س ــاه رج ــا م ــنگی ب قش
 ــلِّ ــاه دارد: »َفَص ــن م ــه ی ای کریمان
ـِـى ــْبل ـِـهِ،َوَه ــٍدَوآل ــىُمَحمَّ َعَل
ــا ــَداَكَم ــْنُه ــىمِ ِ ــىَوزِْدن ِ أََمل
أَِصــُلبِــهِإِلَــىالتَّْوفِیــِقفِــى
َكرِیــٌم«. ـاٌن َمنَـّ ـَك إِنَـّ َعَملِــى
ــه جمــال محمــد و آل  ــن ب چشــم م
محمــد افتــاد کــه تجلــی گاه کــرم تــو 
هســتند. حــال جرئــت پیــدا کــردم و 
زبــان مــن بــاز شــد. مــرا بــه آرزویــم 
ــودت،  ــری خ ــان و از هدایت گ برس
ــه  ــن ک ــاد ک ــدری زی ــرا به ق ــهم م س
بــه رضــای تــو نزدیــک شــوم. هرچه 
ــت. ــرم اس ــت، ک ــو اس ــوی ت از س
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ــاه  ــه م ــه ب ــن زاوی ــما از ای ــال، ش ح
از ســِر  کــه  کنیــد  نــگاه  رجــب 
شــب تــا ســپیده ی صبــح، فرشــته ای 
نــام داعــی صــدا می زنــد و  بــه 
می کنــد.]۲[ دعــوت  را  بنــدگان 

امیدواریــم خــدای متعــال، از روی 
کــرم خــود، نــدای ملــک داعــی 
ــاند و  ــا برس ــب م ــوش قل ــه گ را ب
ــال  ــد و ح ــوق و وج ــه ش ــا را ب م
فوق العــاده ی  فرصــت  از  تــا  آورد 
فراهم شــده در ایــن مــاه اســتفاده 
ــدا  ــام ســجاد )علیه الســام( از ابت ــم. ام کنی
ــا ــود: »ی ــاه می فرم ــن م ــر ای ــا آخ ت
ــآئِلیَن َمــْنیَْملِــُكَحوائِــَجالسَّ
ای  امِتیــَن؛ الصَّ َضمیــَر یَْعَلــُم و
کــه مالــک حاجــات خواســتارانی 
و ای کــه نهــاد خاموشــان دانــی«.

رفقــا را بــه خــدای متعال می ســپاریم. 
ان شــاءاهلل بــا حظــی کــه از ایــن دعــا 
نصیبتان شــد، کام شــما شــیرین شود.
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