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اَِذا  )علیه  الســام(  دعائِــه  مِــن  كان  َو 
بَِفضیَحــةٍ  ُمبْتًَلــى  َرای   اَْو  ابْتُلِــَى 
بَِذنـْـبٍ : »اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد َعلــى 
ــَد عِْلِمــَك، َو ُمعافاتـِـَك  ِســتْرَِك بَْع
ــَرَف  ــِد اْقتَ ــا َق ــرَِك، َفُكلُّن ــَد ُخبْ بَْع
ــَب  ــَهْرُه، َواْرتََك ــْم تَْش ــَة َفَل الْعائِبَ
ــتََّر  ــُه، َوتََس ــْم تَْفَضْح ــَة َفَل الْفاِحَش
بِالَْمســاوی َفَلــْم تَْدلُــْل َعَلیْــهِ«.

واکنش مؤمن هنگام دیدن  
کسی که به گناهی مشهور شده

ــی وچهارمین  ــا س ــث م ــوع بح موض
دعــای مبارکــه صحیفــه ســجادیه 
طبــق  دعــا  ایــن  کــه  اســت 
انشــاء  وقتــی  عنوان گــذاری اش، 
ــه  ــا ب ــه مبت ــه کســانی ک می شــود ک
معصیــت الهــی هســتند و بــه آن گنــاه 
ــوند.  ــده می ش ــده اند، دی ــناخته ش ش
ــه  ــد ک ــی کســی را می بین انســان وقت
ــت،  ــده اس ــناخته ش ــی ش ــه معصیت ب
ــد؟  ــش می آی ــه ذهن ــزی ب ــه چی چ
ــرای آن  ــه ب ــد ک ــش می آی ــه ذهن ب

ــش  ــا کمک ــوزد، ی ــش بس ــرف دل ط
کنــد وضعیتــش اصــاح شــود. مرتبــه 
باالتــرش این اســت که امــام )علیه الســام( 
اینجــا بــه مــا آمــوزش می دهــد.

 
۱. نگاه به خویشتن و یادآوری 

كرم خداوند در حق خود
مؤمــن  انســان  واکنــش  اولیــن 
مــواردی  چنیــن  در  تربیت شــده 
بــه  مراجعــه  از  اســت  عبــارت 
نگاهــی  خــودش  بــه  خویشــتن. 
می کنــد و نخســتین مســئله ای کــه در 
ــه خویشــتن متوجــه  ــه ب ــن مراجع ای
می شــود، عبــارت اســت از ســتر 
ــا  ــه عیب ه ــی. ب ــی و پوشــش اله اله
و گناه هــا و معصیت هــای خــودش 
ــه  توجــه پیــدا می کنــد و بافاصلــه ب
ــر  ــال نظ ــدای متع ــرم خ ــف و ک لط
می کنــد کــه او را در پوشــش عنایــت 
خــودش قــرار داده اســت و نگذاشــته 
رســوا شــود و دیگــران باخبــر شــوند 
و ســّر او از پــرده بیــرون بیفتــد.

ایــن توجــه، یــک توجــه عالــِی 
ــت.  ــازنده اس ــاده س ــِی فوق الع تربیت
انســان می بینــد دیگــری مرتکــب 
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بــه آن گنــاه هــم  گنــاه شــده و 
بافاصلــه  اســت.  شــده  شــناخته 
ــودش  ــال خ ــد و ح ــدا کن ــه پی توج
را ببینــد کــه خــودش نیــز مبتــا بــه 
گناهــان و اشــتباهات و معایــب و 
خطاهــا اســت. بعــد بافاصلــه توجــه 
ــی و  ــت اله ــن عنای ــه ای ــد ب ــدا کن پی
لطــف پــروردگار متعــال کــه او را در 
پــرده نگــه داشــته و عیبش را مشــهور 
نکــرده اســت. ایــن نــگاه، عالمــی را 
ــا خــدای متعــال  ــاط انســان ب در ارتب
تربیتــی  فرصــت  و  می کنــد  بــاز 
اختیــار  در  را  ســازنده ای  بســیار 
می دهــد. قــرار  شــخص  خــود 

ــام(  ــجاد )علیه الس ــام س ــب ام ــا از مکت م
می آموزیــم کــه عیــب و اشــکالی 
ــًا  ــم، مخصوص ــران دیدی ــه در دیگ ک
آن عیــب و اشــکالی کــه آشــکار 
شــده اســت و دیگــران باخبــر شــدند 
و مــردم مطلــع شــدند کــه فــان 
ــده  ــب ش ــاه را مرتک ــان گن ــس ف ک
ــم  ــه کنی ــان مراجع ــه خودم ــت، ب اس
و اولیــن برداشــت و توجهمــان ایــن 
ــل  ــن قبی ــم از ای ــن ه ــه م ــد ک باش
ــی  ــدارم؛ ول ــم ن ــا ک ــا و گناه ه خطاه

مســتورم و خــدای متعــال ایــن را 
ــظ  ــن حف ــرای م ــرده و ب ــکار نک آش
ــود  ــگاه می ش ــن ن ــت. ای ــرده اس ک
ــیار  ــات بس ــله اتفاق ــک سلس ــدأ ی مب
ــی  ــته مبان ــه گذش ــه جلس ــوب ک خ
کــردم. تحریــر  را  ابعــادش  و 

 
۲. تطبیق حال خود با آن گنهكار 

با هدف ترك گناه
کــه  می بینیــم  را  کســانی  وقتــی 
و  شــده اند  خطایــی  مرتکــب 
می دانیــم آنچــه کــه آنهــا انجــام 
ــت،  ــی اس ــی اله ــورد نه ــد، م داده ان
ــن اســت  ــن کار ای ــن راه و اولی بهتری
کــه خودمــان تصمیــم بگیریــم خطاها 
از  کــه  را  اشــتباهی  و  گناه هــا  و 
ــم.  دیگــران نپســندیدیم، انجــام ندهی
روایــت  در  )علیه الســام(  علــی  امــام 
زیبایــی فرمودنــد: »َكَفــاَك أَدبــًا 
ــا تَْكَرُهــُه مـِـْن  ــاُب َم لِنَْفِســَك اْجتِنَ
َغیْــرَِك«.]۱[ بــرای ادب شــدن تــو و 
ــای  ــه زیبایی ه ــو ب ــدن ت ــته ش آراس
اخاقــی، همیــن کافــی اســت کــه از 
ــد  ــران انجــام می دهن ــه دیگ آنچــه ک
نمی پســندید،  را  آن  شــما  و 
اجتنــاب ورزیــد. بــه همیــن آســانی!
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بــر  و  دور  در  خیلی هــا  متأســفانه 
مــا مرتکــب چیزهایــی می شــوند 
ــندیده  ــال پس ــدای متع ــزد خ ــه ن ک
ــه  ــا از آنچ ــت م ــر برداش ــت. اگ نیس
ــم  ــران می بینی ــای دیگ ــه از رفتاره ک
یــادآوری  ایــن  نمی پســندیم،  و 
آن  باشــیم  مواظــب  کــه  باشــد 
کار را انجــام ندهیــم، ایــن نــگاه 
مــا را پیــش می بــرد. امــام علــی 
نــگاه  ایــن  می فرمایــد  )علیه الســام( 

بــرای  می کنــد  کفایــت  اصــًا 
ادب تــو. همــان حکایــت لقمــان 
اســت کــه بــه او گفتنــد: ادب از 
ــان.  ــت: از بی ادب ــی؟ گف ــه آموخت ک
ــت. ــا اس ــان معن ــه هم ــز ب ــن نی ای

 
۳. پرده پوشى و تغافل

ــتاریت  ــی س ــت اله ــه صف ــم ب ــا ه م
آراســته باشــیم، راز دیگــران را نگــه 
داریــم و پرده پوشــی کنیــم. یــک 
ــم  ــی گفت ــه قبل ــم در جلس ــه ه نکت
کــه بحــث تغافــل در ارتبــاط تربیتــی 
مخصوصــًا  دیگــران،  و  مــا  بیــن 
بــا  معلم هــا  و  مادرهــا  و  پــدر 
بــود. شــاگردان  و  فرزنــدان 

 

۴. كمك به گنهكار جهت ترك 
آن گناه

خیلــی از ماهــا کــه در وضعیــت 
غفلــت هســتیم، وقتــی گنــاه دیگــران 
شــماتت  را  آنهــا  می بینیــم،  را 
می کنیــم. اگــر خیلــی پیشــرفته تر 
ــد  ــم بای ــود می گویی ــا خ ــیم، ب باش
طــرف را اصــاح کنــم، بــروم نهــی از 
منکــر کنــم، بایــد بــه او تذکــر بدهــم. 
ــم  ــگاه می کنی ــرف ن ــه آن ط ــط ب فق
کــه البتــه بخشــی از ایــن وظیفــه بــه 
جــای خــودش محفــوظ اســت؛ امــا 
ــت؟ ــم چیس ــط تکلیف ــن وس ــن ای م

انســان بــه خــودش برگــردد، متذکــر 
ــه  ــود و در آن توج ــودش ش ــه خ ب
ــه خــودش، اشــکاالت و خطاهــا ی  ب
خــودش را نیــز ببینــد. حــاال یــا 
ــا  ــده، ی ــب ش ــا را مرتک ــان خط هم
اینهــا  بــه  خطاهــای شــبیه آن را. 
ــه  ــن توج ــد و در ای ــدا کن ــه پی توج
ــد. ــال بیفت ــروردگار متع ــرم پ ــاد ک ی

 



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

رابطه ی کرم خداوند با ستر 
الهی

الهــی و ســتاریت خداونــد  ســتر 
متعــال بــا کــرم خــدای متعال نســبت 
فوق العــاده ای دارد. خــدای متعــال 
ــش  ــا را پوش ــان م ــش گناه ــا کرم ب
ــارک و  ــق تب ــرت ح ــد. حض می ده
تعالــی بــه نــام کریمش، ســتار اســت. 
ــده اش را  ــت بن ــظ کرام ــش حف لطف
ــده  ــت بن ــر کرام ــد. اگ ــا می کن اقتض
حفــظ شــود، امیــد بــه اصــاح بنــده 
خیلــی زیــاد اســت. وقتــی ایــن 
ایــن  یــاد  می شــنویم،  را  ســخنان 
آیــه کریمــه قرآنــی می افتیــم کــه 
اســت  تکان دهنــده  فوق العــاده 
می زنــد:  آتــش  را  انســان  دل  و 
َك  »یَــا أیَُّهــا اْلِنَْســاُن َمــا َغــرَّ
انســان،  ای  الَْكرِیــِم؛]۲[  ـَك  بَِربِـّ
ــروردگار  ــاره پ ــو را درب ــز ت ــه چی چ
ســاخته؟«. مغــرور  بزرگــوارت 

نبایــد  متعــال  خــدای  کــرم  از 
ــه  ــم. اینجــا جــای ب سوءاســتفاده کنی
خــود آمــدن و بیــدار شــدن و یقظــه 
ــف  ــه لط ــت. چنانچ ــت اس ــه محب ب
انســان دربــاره  را  متعــال  خــدای 

می شــود،  بیــدار  ببینــد،  خــودش 
می شــود،  متذکــر  فطرتــش 
و  می کنــد  شــرمندگی  احســاس 
بــه  شــرمندگی،  احســاس  آن  بــا 
دنبــال اصــاح خــودش مــی رود.

مــا در مواجهــه بــا کســی کــه خطایی 
وظایفــی  اســت،  شــده  مرتکــب 
ــی  ــتینش پرده پوش ــه نخس ــم ک داری
ــه  ــم ک ــی را دیدی ــی کس ــت. وقت اس
مرتکــب گنــاه شــده، اول متوجــه 
خودمــان  بیــن  خودمــان  شــویم. 
نعمــت  متعــال، شــاکر  و خــدای 
ســتاریت حضــرت حــق  شــویم.

اگــر انســان بــا همیــن حــال متوجــه 
ــت  ــن اس ــن کارش ای ــود، اولی او ش
ــم  ــظ کن ــروی او را حف ــن آب ــه م ک
ــرود.  ــش ن ــن آبروی ــش از ای ــا بی ت
مواظــب باشــم بیــش از ایــن بــه 
ــی  ــود؛ یعن ــناخته نش ــاه ش ــن گن ای
ــه او  ــتاری. اگرچ ــت س ــان حال هم
یــک مقــدار افشــا شــده اســت، بیــش 
از ایــن افشــا نشــود. بعــد ببینیــم 
ــه  ــرای اینک ــم ب ــم بکنی ــه می توانی چ
حفــظ و اصــاح شــود. متناســب 
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ــا اینکــه چــه نســبتی بیــن مــا و آن  ب
شــخص وجــود دارد، کار کنیــم. ایــن 
نســبت ممکــن اســت نســبت خیلــی 
نزدیــک باشــد. در ایــن صــورت 
وظایفــی داریــم. اگــر نســبت مــا با او 
فاصلــه ای داشــته باشــد یــا اتفاقــی او 
ــم  ــداً نخواهی ــاید بع ــم و ش را دیده ای
وظایــف  حالــت  ایــن  در  دیــد، 
دیگــری داریــم کــه مــا فعــًا بــه ایــن 
بحث هــا کاری نداریــم. بحــث در 
ــن  ــدن چنی ــا دی ــه ب ــت ک ــن اس ای
کســی، متوجــه شــده ایم کــه مــا 
هــم گرفتاریــم؛ امــا مــوال مــا را نگــه 
ــرده اســت. ــان را نب ــته و آبرویم داش

ستایش خدایی را که می داند،  
اما می پوشاند

»اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد َعلــى ِســتْرَِك 
ــَد عِْلِمــَك«. اینجــا حالــت شــکر  بَْع
مقــام  مقــام،  و  اســت  حمــد  و 
ــدای  ــه درگاه خ ــپاس ب ــد و س حم
متعــال اســت. وقتــی انســان بــا ایــن 
جلــوه ی جمــال و لطــف و کــرم 
الهــی روبــرو می شــود، در او حالــت 
می گیــرد. شــکل  شــکر  و  حمــد 

ــس  ــه پ ــَك« ک ــَد عِْلِم ــارت »بَْع عب
ــه ای  ــده، لطیف ــُد« آم ــَك الَْحْم از »لَ
ــزی از  ــه چی ــت ک ــوم اس دارد. معل
خــدای متعــال مســتور و مخفــی 
ــق در  ــرت ح ــگاه حض ــت. از ن نیس
ــرِّ  ــّر، در س ــن، در س ــر، در باط ظاه
نیســت.  پنهــان  هیچ چیــزی  ســّر، 
اینجــا  احــوال  ایــن  همــه ی  بــا 
ــه در  ــَك« ک ــَد عِْلِم ــد: »بَْع می گوی
و  لطــف  و  محبــت  اوج  حقیقــت 
ــادآوری  ــال را ی ــدای متع ــان خ احس
می کشــد. رخ  بــه  و  می کنــد 

»اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد َعلــى ِســتْرَِك 
ــَد  ــَك بَْع ِ ــَك، َو ُمعافات ــَد عِْلِم بَْع
ُخبْــرَِك«. تــو مطلــع هســتی و از 
وضعیــت مــن خبــر داری، بــه محض 
اینکــه فــان خطــا را مرتکــب شــدم، 
بایــد عقوبــت شــوم، امــا مــرا از 
در  و  می کنــی  حفــظ  عقوبــت  آن 
ــاع  ــن دف ــودت از م ــم خ ــر خش براب
ــرَِك«.  ــَد ُخبْ می کنــی. »ُمعافاتـِـَك بَْع
ــم  ــن عل ــرق بی ــر هســتی. ف ــو خبی ت
ــه  ــی ک ــه جای ــن اســت ک ــر ای و خب
ــد،  ــان می آی ــه می ــر ب ــخن از خب س
ــی از  ــات اســت؛ یعن ــه جزئی ــر ب ناظ
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ــای  ــات و ظریف کاری ه ــام جزئی تم
ِــَك  مســئله مطلــع هســتی. »َو ُمعافات
بَْعــَد ُخبْــرَِك«. از جزئیــات ایــن کار 
بــد و آن عیــب و آن اشــکال مــن 
ــت  ــرا از عقوب ــی م ــودی؛ ول ــع ب مطل
خــودت معــاف داشــتی؛ چــون اگــر 
کســی مرتکــب گنــاه و معصیتــی 
شــد، مســتحق عقوبــت فوری اســت. 
قــرآن می گویــد: اگــر خــدای متعــال 
ــرد،  ــل می ک ــما تعجی ــت ش در عقوب
ــد. ــی نمی مان ــن باق ــی روی زمی کس
]۳[ »ُمعافاتـِـَك بَْعــَد ُخبـْـرَِك« یعنــی 
از اینکــه فــوراً بــه ســزای عملــم 
ــرا  ــن اســت، م ــه حــق م ــانی ک برس
ــی  ــَك« یعن ِ ــتی. »ُمعافات ــاف داش مع
دفــع کــردی از مــن آن عذابــی را 
بــود. تــو  خشــم  از  ناشــی  کــه 

اگر ستاریت الهی نبود، همه  
رسوا می شدیم

ــرَِك َفُكلُّنــا...«.  ــَد ُخبْ »ُمعافاتـِـَك بَْع
عزیــزم،  خواهرهــای  و  برادرهــا 
ــدون  ــا ب ــه ی م ــی هم ــا« یعن »َفُكلُّن
ــن  ــط معصومی ــتثنائش فق ــتثنا؛ اس اس
خــود  البتــه  هســتند.  )علیهم الســام( 

در  هــم  )ســام اهلل علیهم اجمعین(  معصومیــن 
ــه ســاحت قــدس  مراتــب قربشــان ب
ــم  ــل فه ــا قاب ــرای ماه ــه ب ــی ک اله
نیســت و اساســًا از آنجا هــا هیــچ 
تلقــی نداریــم کــه بیــن امــام معصــوم 
بــا خــدای متعــال چــه حــال و آنــات 
و رابطــه ای اســت، بــا ماحظــه ی 
ــه  ــز ن ــان نی ــرب؛ آن ــه از ق آن مرتب
بــه صــورت مجــازی، بلکــه بــه 
صــورت حقیقــی در پیشــگاه خــدای 
ــد.  ــرمندگی می کردن ــراز ش ــال اب متع
ــن  ــات معصومی ــوارد در کلم ــن م ای
)علیهم الســام( فــراوان اســت؛ از جملــه 

در صحیفــه مبارکــه ســجادیه کــه 
ــاد  ــت زی ــاه و معصی ــه گن ــراف ب اعت
یــا  کمیــل  دعــای  شــبیه  اســت؛ 
ــن دیگــر  ــای ابوحمــزه اســت. ای دع
مربــوط می شــود بــه چیــزی کــه 
ــال  ــدای متع ــا و خ ــود آنه ــن خ بی
درک  قابــل  مــا  بــرای  و  اســت 
نیســت. لــذا از ایــن جهــت »َفُكلُّنــا« 
از  باشــد.  همــه  شــامل  می توانــد 
ــورد و  ــره می خ ــر تبص ــت دیگ جه
ــا  ــن اســت کــه م شــامل غیرمعصومی
ایــن دومــی را می پســندیم. دعــا، 
انشــاء امــام )علیه الســام( اســت؛ ولــی 
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بــا ماحظــه ی مقــام امــام و عصمــت 
ایــن  طبعــًا  می گویــم  ایشــان، 
ــام  ــه اســت. منتهــا ام ــه بقی ــوط ب مرب
ــا«  ــد: »َفُكلُّن ــی می گوی ــام( وقت )علیه الس

در مقــام ادب در پیشــگاه خــدای 
همراهــی  بقیــه  بــا  دارد  متعــال، 
اســت  جالــب  خیلــی  می کنــد. 
فضاســازی  و  تربیــت  مقــام  در  و 
و  خــوب  حــس  تربیــت،  بــرای 
دلگرمــی در مــا ایجــاد می شــود.

اوج پرده پوشِی خداوند 

باقــی  کســی  یعنــی  »َفُكلُّنــا« 
ــگاه  ــه در پیش ــر اینک ــد، مگ نمی مان
خــدای متعــال گرفتــار عیب هــای 
باطنــی، اخاقــی، فکــری و قلبــی 
ــی  ــد گاه ــور کنی ــًا تص ــت. مث اس
چیزهایــی بــه ذهــن مــن و شــما 
ــه  ــد و ب ــم می کن ــی ه ــد، توقف می آی
ــد،  ــه بع ــم. البت ــم می کنی ــا ه آن اعتن
از آن رد می شــویم. اگــر جنابعالــی 
ــزی  ــع شــوید از اینکــه چــه چی مطل
در فکــر مــن بــوده اســت، حالــت بــد 
می شــود و حاضــر نیســتید اصــًا بــا 
مــن بنشــینید تــا چــه رســد بخواهیــد 

ــد  ــه رس ــا چ ــد؛ ت ــل کنی ــرا تحم م
ــا  ــد؛ ت ــا مــن رفاقــت کنی ــد ب بخواهی
چــه رســد بخواهیــد پشــت ســر 
ــی در دل  ــد. گاه ــاز بخوانی ــن نم م
انســان میلــی بــه یــک معصیــت پیــدا 
می شــود. حــاال فــرض مــا بــه کســی 
اســت کــه گنــاه مرتکب نشــده اســت 
و اصــًا بــه مرتبــه ارتکاب هــای 
ــیده.  ــم نرس ــی ه ــی و جوارح بیرون
چقــدر خــدای متعــال ســتاری کــرده 
پرده درپــرده  الهــی  ســتر  اســت؟ 
اســت و اصــًا نمی گــذارد کســی 
خــودش  فقــط  شــود.  مطلــع 
می دانــد. در بعضــی روایــات دارد 
از  بعضــی  متعــال  خداونــد  کــه 
مراتــب ایــن گناه هــا را حتــی از نــگاه 
فرشــتگان مســئول کتابــت اعمــال 
کــه اصــًا مسئولیتشــان همیــن اســت 
ــد،  ــت کنن ــال شــما را دریاف ــه اعم ک
ــا  ــذارد آنه ــد و نمی گ ــی می کن مخف
هــم ببیننــد. در مراتبــی اولیــای خــدا 
ــع  ــی مطل ــارک و تعال ــه اذن اهلل تب ب
می شــوند؛ ولــی مــواردی هســت 
هــم  پیامبــر  و  امــام  حتــی  کــه 
نمی بیننــد. قــرآن کریــم می گویــد: 
ــْم  ُ َعَمَلُك ــیََری اللَّ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل »ُق
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بگــو  َوالُْمْؤمِنُــوَن؛]۴[  َوَرُســولُُه 
ــه  ــد ک ــد[ بکنی ــر کاری می خواهی ]ه
بــه زودی خــدا و پیامبــر او و مؤمنــان 
در کــردار شــما خواهنــد نگریســت«. 
ــد،  ــدا می بین ــم خ ــما را ه ــال ش اعم
ــام(.  ــه )علیهم الس ــم ائم ــر، و ه ــم پیامب ه
ــه  ــت ک ــوارد هس ــی از م ــا بعض ام
نمی بیننــد.  هــم  امــام  و  پیغمبــر 
فرشــته ها هــم نمی بیننــد. می مانــد 
خــودِ  خــودِ  خــودِ  و  تــو  بیــن 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی. اگــر 
ــه  ــال توب ــد متع ــو و خداون ــن ت بی
ــود و  ــرده دری نش ــود و پ ــام ش انج
اصــرار بــر گنــاه نشــود و تکــرار 
نمی فهمــد. هیچ کــس  نشــود، 

ــای  ــام( در دع ــی )علیه الس ــرت عل حض
أَنْــَت  »ُكنْــَت  می گویــد:  کمیــل 
قِیــَب َعَلــيَّ مِــْن َوَرائِهِــْم َو  الرَّ
َو  َعنُْهــْم  َخفِــَي  لَِمــا  ــاهَِد  الشَّ
بَِفْضلِــَك  َو  أَْخَفیْتَــُه  بَِرْحَمتِــَك 
ــو  ــتگان ت ــوق آن فرش ــتَْرتَهُ ؛ و ف َس
خــود مراقــب مــن و شــاهد و ناظــر 
ــر آن اعمــال مــن کــه از فرشــتگان  ب
ــان  ــت پنه ــل و رحمت ــه فض ــم ب ه
ــازی  داشــته ای، همــه را ببخشــی«. نی

ــه آشکارســازی ایــن ضمیــر نبــوده  ب
اســت؛ مگــر اینکــه بخواهیــد بگوییــد 
می دانــی  خــودت  فقــط  و  فقــط 
و حتــی فرشــتگان هــم ندیدنــد.

ــرم  ــت و ک ــه رحم ــق ب ــتاریت ح س
الهــی  فضــل  و  متعــال  خــدای 
ــه  ــل ک ــّی کام ــی ول ــردد. حت برمی گ
همــه ی عالــم پیــش او آشــکار اســت، 
چــون مظهــر علــم الهــی اســت، 
شــود.  مطلــع  هــم  او  نگذاشــتی 
دعــای  در  اینجــا  کــه  فرشــته ها 
ــن گــروه اســت،  ــه ای ــل ناظــر ب کمی
ــع نشــدند. ــد و مطل ــم ندیدن ــا ه آنه

ــت.  ــان اس ــی مهرب ــا خیل ــدای م خ
ــد؛  ــد، باختی ــت نکنی ــا او رفاق ــر ب اگ
اگــر حــدش را نگــه نداریــد، باختیــد؛ 
وارد  او  عشــق  معاملــه ی  در  اگــر 
ــوید،  ــش نش ــه محبت ــوید و دیوان نش
ــت  ــاب محب ــط ب ــا فق ــد. اینج باختی
ــه  ــد و رب اســت. حــق اســت ک عب
ــه اش  انســان عاشــقش بشــود، دلباخت
اگــر  بشــود.  دیوانــه اش  بشــود، 
کســی وارد ایــن بــاب نشــود، معلــوم 
ــم. ــت. بگذری ــه اس ــه باخت ــت ک اس
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بایــد بگویــم  »َفُكلُّنــا«  در مــورد 
کــه کلمــه ی گنــاه اینجــا معنــای 
و  انــواع  شــامل  و  دارد  وســیعی 
ــود.  ــند می ش ــای ناپس ــام چیزه اقس
ــی  ــی و عمل ــای جوارح ــا عیب ه م
هــم داریــم. امــا تصــور کنیــد انســان 
در قلبــش امــری خطــور می کنــد 
نمی پســندد.  متعــال  خــدای  کــه 
آن خطــورات قلبــی توقفــی در دل 
ــم  ــرار ه ــد و تک ــدا می کن ــان پی انس
مرحلــه ی  بــه  اساســًا  می شــود. 
عمــل هــم نمی رســد و فقــط در 
ــا  ــر اینه ــت. اگ ــه هس ــان مرحل هم
ــد؟ ــر می ش ــه خب ــود، چ ــکار ش آش

یــک روز محضــر رهبــر عظیم الشــأن 
و عالی قــدر )حفظه اهلل تعالــی( همــراه بــا 
آقایــان ائمــه جماعــات شــرفیاب 
ــرات  ــا حض ــتند ب ــا داش ــم. آق بودی
و ماهــا صحبــت می کردنــد. بعــد 
ایشــان از حضــرت آیــت اهلل مشــکینی 
)اعلی اهلل مقامه الشــریف( نقــل کردنــد کــه آقــای 

ــن  ــر همی ــد: اگ ــکینی می فرمودن مش
حالتــی کــه مــا در هــر نمازمــان 
ــه  ــد، ک ــازی می ش ــم، آشکارس داری
آنجــا چــه خبــر اســت و داریــم 

بــه چــه چیــزی فکــر می کنیــم، 
مانیتــوری بــود کــه بــه مغــز مــا 
ــا را در  ــر م ــد و فک ــل می کردن وص
ــر  ــه خب ــه چ ــی داد ک ــان م ــاز نش نم
ــم،  ــم و می آیی ــا می روی ــت و کج اس
ــید!  ــت می کش ــان خجال ــدر انس چق
خداونــد متعــال فقــط نمــاز مــا را بــه 
ــی اســت  دیگــران نشــان بدهــد، کاف
کــه آبرویمــان بــرود و دیگر نیــازی به 
افشــاگری در مــورد گناهــان نیســت.

»َفُكلُّنــا« یعنــی همــه ی ما هــا در 
پیشــگاه او خراب هســتیم. اگر انســان 
خــودش را درســت بشناســد، می بینــد 
وضعــش  همــه  از  خــودش  کــه 
ــت  ــاید در ذهن ــت. ش ــر اس خراب ت
بیایــد کــه فــان کــس چــه گناهانــی 
ــی  ــا ک ــت، م ــده اس ــب ش را مرتک
چنیــن گناهانــی را مرتکــب شــده ایم 
کــه می گوییــد حــال مــا از همــه 
خراب تــر اســت؟ گاهــی انســان ایــن 
ــا  ــه ذهنــش می آیــد. امــا آی چیزهــا ب
ــد،  ــما داری ــه ش ــی ک ــا نعمت های آنه
بــر  کــه  حجت هایــی  داشــته اند؟ 
تــو تمــام شــده، بــر آنهــا هــم تمــام 
ــم  ــار ه ــا را  کن ــت؟ اینه ــده اس ش
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ــی  ــه ازای نعمت های ــد و ب می گذارن
کــه شــما داشــته ای، هدایت هایــی 
ــواده  و  ــاتید و خان ــده ای، اس ــه ش ک
رفقــای خــوب و محیط هــای مناســب 
و وارثــت و ریشــه ای کــه داشــته اید، 
ــا  ــد. اینه ــبه می کنن ــال را محاس اعم
را کنــار هــم بگذاریــد تــا ببینیــد 
ــده  ــام ش ــو تم ــر ت ــدر حجــت ب چق
ــی  ــت وقت ــما در آن وضعی ــت. ش اس
ــوید، آن  ــاه می ش ــان گن ــب ف مرتک
گنــاه حتــی اگــر گنــاه صغیــره  باشــد، 
ــب  ــران مرتک ــه دیگ ــری ک ــا کبائ ب
شــده اند بــاز هــم قابــل مقایســه 
نیســت. صغیــره مــا بــا کبائــر دیگــران 
قابــل مقایســه نیســت تــا چــه رســد 
ــا  ــوایی م ــت رس ــا! تش ــر م ــه کبائ ب
اســت. افتــاده  مــوال  پیشــگاه  در 

ــد.  ــر کنی ــا« فک ــه ی »َفُكلُّن روی کلم
ــتر  ــه در س ــه هم ــد ک ــام می فرمای ام
ــش  ــم و آن پوش ــرار گرفته ای ــی ق اله
ــزی  ــوی آبروری ــوال جل ــه ی م کریمان
ــت  ــر درس ــت. اگ ــه اس ــا را گرفت م
بلنــد  را  دســت تان  کنیــد،  فکــر 
»َفَمــْن  می گوییــد:  و  می کنیــد 
یكــون أَْســَوء حــااًل مِنـّـِي؛]۵[ از من 

بدحال تــر و تیره روزتــر کیســت؟«.

پرده دری کار خود ما است 

ــْم  ــَة َفَل ــَرَف الْعائِبَ ــِد اْقتَ ــا َق »َفُكلُّن
ــْم  ــَة َفَل ــَب الْفاِحَش ــَهْرُه، َواْرتََك تَْش
بِالَْمســاوی  َوتََســتََّر  تَْفَضْحــُه، 
َفَلــْم تَْدلُــْل َعَلیْــهِ«. همــه ی مــا 
شــده ایم  مرتکــب  تــو،  بنــدگان 
چیزهایــی را کــه عیــب و نقــص 
اســت و پســندیده نیســت؛ ولــی تــو 
ــَهْرُه« آشــکارش نکــردی. ــْم تَْش »َفَل

»َواْرتََكــَب الْفاِحَشــَة« فاحشــه کــه از 
ــه  ــی گفت ــه عیب های فحــش اســت، ب
ــت  ــت اس ــی زش ــه خیل ــود ک می ش
ــت؛  ــر اس ــان باالت ــب زشتی ش و مرات
ــول، چــه در عمــل و چــه  چــه در ق
در خلــق. ایــن می شــود فاحشــه. 
»َفَلــْم تَْفَضْحــُه«، مــا را بــه ســبب آن 
ــاح و  ــه ي افتض ــردی. کلم ــوا نک رس
مفتضــح در فرهنــگ فارســی شــناخته 
شــده اســت. »َفَلــْم تَْفَضْحــُه« یعنــی 
انســان بــه آن فاحشــه شــناخته شــود. 
بدی هــا  بِالَْمســاوی«  »َوتََســتََّر 
و  پوشــاندن  کردیــم  شــروع  را 
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ــردی؟  ــو چــه ک ــا ت مخفی ســازی. ام
ــر  ــهِ« دیگــران را ب ــْل َعَلیْ ــْم تَْدلُ »َفَل
ــردی. ــت نک ــا آگاه و دالل آن عیب ه

هرجــا کــه ایــن پــرده برداشــته شــد، 
کارخــود مــا اســت؛ وگرنــه از ســوی 
ــی  ــتر اله ــده س ــال قاع ــدای متع خ
اســت. امــام صــادق )علیــه الســام( در 
ــتّاٌر  ــنَّ الَلَّ َس ــود: »َو لِك ــی فرم روایت
ــال  ــد متع ــتَر«.]۶[ خداون ــبُّ الَسّ یُِح
خــودش ســتار اســت و عیب پوشــی 
را دوســت مــی دارد. ایــن روایــت 
یُِحــبُّ  َجِمیــٌل  اللَ  »إِنَّ  مثــل 
ــا اســت و  ــد زیب ــال؛]۷[ خداون الَْجَم
زیبایــی را دوســت دارد« اســت. البــد 
بــر ایــن اســاس می شــود گفــت: »إِنَّ 
ــرم«؛ »إِنَّ اللَ  ــب الك ــم یح اللَ كری
عفــو یحــب العفــو«. خــدای متعــال 
صفــات خــودش را دوســت مــی دارد.

 

چرا انسان از ستر الهی خارج 
می شود؟

۱. اصرار بر گناه
یــک دلیلــش عبــارت اســت از اصرار 
بــر گنــاه کــه در روایــات هــم آمــده 

اســت. اگــر انســان گناهــی را مرتکب 
شــد، ولــی حالــت شــرمندگی و 
توبــه و اســتغفار بــه خــودش بگیــرد، 
اولیــن نتیجــه اش اســتمرار ســتر الهــی 
اســت. امــا آنجایــی کــه شــخص بــر 
آن گنــاه اصــرار مــی ورزد، دیگــر دارد 
از محیــط حیــا خــارج می شــود.

معنای اصرار بر گناه 

در دعــای هشــتم عــرض کردیــم 
ــه  ــدم توب ــای ع ــه معن ــرار ب ــه اص ک
اگــر  اســت.  نشــدن  پشــیمان  و 
انســان توبــه کــرد، بعــد دوبــاره 
چنانچــه  شــد،  گنــاه  مرتکــب 
ــاره اش از ســر جهــل و  ارتــکاب دوب
بی توجهــی و فریــب خــوردن باشــد، 
ــون  ــی رود؛ چ ــرار نم ــل اص ــن ذی ای
ــت پشــیمانی را  ــاز هــم همــان حال ب
دارد. اصــرار بــه معنــای توبــه نکــردن 
ــت. ــتن اس ــه نداش ــر توب ــای ب و بن

۲. انجام برخى گناهان
ــا  ــی از گناه ه ــه بعض ــل دوم اینک دلی
از  بعضــی  می کنــد.  پرده بــرداری 
گناهــان خصوصیتــش ایــن اســت 
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می زنــد. کنــار  را  پرده هــا  کــه 
 

الف( آشكار كردن گناهان 
دیگران

یکــی از گناهانــی کــه پرده هــا را 
ــان  ــردن گناه ــد، افشــا ک ــار می زن کن
دیگــران اســت. اگــر انســان گناهــان 
دیگــران را افشــا کنــد، خــدای متعــال 
برخواهــد  او  اعمــال  از  را  پــرده 
ــد. گاهــی  داشــت و رســوایش می کن
انســان خــودش هــم نمی دانــد از 
ــی  ــد خیل ــت. بای ــورده اس ــا خ کج
متعــال  خــدای  بــود.  مراقــب 
خیلــی بــدش می آیــد کــه شــما 
ــازید. ــکار س ــده اش را آش ــب بن عی

ب( ظلم به بندگان خداوند
از جملــه گناهانــی کــه باعث می شــود 
ــود،  ــته ش ــی برداش ــتر اله ــرده و س پ
ــه  ــه بنده هــای خــدا اســت ک ــم ب ظل
یکــی از آنهــا همیــن مثالــی بــود کــه 
عــرض کــردم. البتــه ایــن مثــال، مثال 
ــن  ــًا از ای ــی نوع خاصــش اســت؛ ول
قبیــل اســت. ســتم بــر بنده هــای 
ــود و  ــت می ش ــث فضیح ــدا باع خ
ــرم  ــه نظ ــد. ب ــوا می کن ــان را رس انس

از جملــه چیزهایــی کــه در جامعــه ی 
ــث  ــن بح ــه کار دارد، ای ــاز ب ــا نی م
اســت. خیلــی راحــت در حریــم 
ــا  ــی وقت ه ــم. خیل ــر می روی یکدیگ
ــه  ــد ک ــاس می کن ــرف احس ــم ط ه
ایــن کار، کار خدایــی اســت و خــدا 
دوســت مــی دارد؛ لــذا بــا قصــد 
ــرد! ــری را می ب ــروی دیگ ــت آب قرب

دو معنای تعدی از امر الهی 

۱. ترك امر خداوند
»َكــْم نَْهــٍى لـَـَك َقــْد اَتَیْنــاُه، َو اَْمــرٍ 
یْنــاُه، َوَســیِّئَةٍ  َقــْد َوَقْفتَنــا َعَلیـْـهِ َفتََعدَّ
اْكتََســبْناها، َو َطیئَــةٍ اْرتََكبْناهــا«. 
ــت از  ــٍى« حکای ــْم نَْه ــه ی »َك کلم
ــور  ــوالً در این ط ــت. معم ــرت اس کث
مواقــع یــک »مِــْن« هــم قبلــش 
می گذارنــد. گاهــی آن »مِْن« برداشــته 
می شــود کــه در ایــن صــورت یعنــی 
ــْد  ــَك َق ــٍى لَ ــْم نَْه خیلــی زیــاد. »َك
اَتَیْنــاُه« چقــدر چیزهــا بــوده کــه تــو 
نهــی کــرده ای، و مــا انجامــش دادیــم. 
یْنــاُه«  »َو اَْمــرٍ َقــْد َوَقْفتَنــا َعَلیـْـهِ َفتََعدَّ
چقــدر فــراوان فرمان هــای تــو بــوده 
اســت کــه مــا را از آن آگاه کــردی، ما 
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می دانســتیم و باخبــر بوده ایــم کــه 
ایــن فرمــان تــو اســت؛ ولــی تعــدی 
ــر  ــدی از ام ــاُه« تع یْن ــم. »َفتََعدَّ کردی
ــه  ــی اینک ــت دارد؛ یک ــی دو حال اله
ــد. ــام نده ــدا را انج ــر خ ــان ام انس

نمازجمعه، واجب یا مستحب؟ 

امــروز بــه مناســبتی بــا یکــی از 
ــا  ــه »یَ ــه کریم ــن آی ــل ای ــان ذی آقای
أیَُّهــا الَِّذیــَن آَمنُــوا إَِذا نُــودَِي 
ــةِ...؛]۸[  ــْومِ الُْجُمَع ــْن یَ ةِ مِ ــاَ لِلصَّ
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، 
چــون بــرای نمــاز جمعــه نــدا درداده 
داشــتیم.  فقهــی  مباحثــه  شــد...« 
ســنگینی  بســیار  امــر  نمازجمعــه 
می کنــم  تعجــب  خیلــی  اســت. 
ــه  ــوای ب ــد فت ــی بتوان ــه کس از اینک
ــان  ــتر ذوقم ــا بیش ــد. م ــر بده تخیی
بــه ســمت شــهید ثانــی هســت. یــک 
ــند  ــی می رس ــق کرک ــه محق ــروه ب گ
ــت.  ــر داده اس ــه تخیی ــوای ب ــه فت ک
ــی  ــهید ثان ــه ش ــه ب ــر ک ــده دیگ ع
می رســند، وجــوب عینــی تعیینــی 
شــرایطش. بــا  البتــه  می داننــد، 

ــزاری  ــردم از محــل برگ ــران م در ته
ــی در  ــد؛ ول ــه دارن ــه فاصل نمازجمع
ــتر  ــی بیش ــک، گاه ــهرهای کوچ ش
اهالــی شــهر صــدای اذان نمازجمعــه 
ــرآن  ــی می شــوند. ق ــی از مصل را حت
ــَاةِ مِــْن  می گویــد: »إَِذا نُــودَِي لِلصَّ
ــرِ  ــى ذِْك ــَعْوا إِلَ ــةِ َفاْس ــْومِ الُْجُمَع یَ
ــدا  ــرای نمازجمعــه ن ِ؛]۹[ چــون ب اللَّ
ــدا  ــر خ ــوی ذک ــه س ــد، ب درداده ش
بشــتابید«. بــه ایــن مقــدار اکتفــا نکرد 
ــَع؛ و  و در ادامــه فرمــود: »َوَذُروا الْبَیْ
ــع  ــن بی ــد«. ای ــتد را واگذاری داد و س
یعنــی هــرکاری و اینجــا مصــداق 
بــرای کاری اســت کــه مانــع شــرکت 
ــی  ــًا مهمان ــود؛ مث ــه ش در نمازجمع
یــا تفریــح. اینجــا یــک مصــداق 
ــته.  ــداق برجس ــک مص ــا ی داده، منته
حتــی خریــد و فــروش کــه یــک کار 
جــدی اســت، بایــد رهــا شــود؛ بقیــه 
ــد. چطــور انســان  ــا دیگــر بمان کاره
حاضــر می شــود ایــن امــر الهــی 
ــد و  ــان اکی ــت از رجح ــه حکای را ک
ــد؟ ــرک کن اســتحباب شــدید دارد، ت
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۲. بد انجام دادن امر خداوند
پــس تعــدی یــک قســمش ایــن 
اســت کــه انســان امــر الهــی را زمیــن 
بگــذارد. قســم دیگــرش ایــن اســت 
کــه آن را درســت انجــام ندهــد. 
گاهــی یــک امــر الهــی را این قــدر بــا 
ــم  ــام می دهی ــال انج ــر و بی ح تأخی
نداده ایــم. انجامــش  انــگار  کــه 

چه بسیار گناهانی که خداوند  
افشایشان نکرد

ــو  ــاُه« ت ــْد اَتَیْن ــَك َق ــٍى لَ ــْم نَْه »َك
ــام داده  ــا انج ــودی، م ــرده ب ــی ک نه
بودیــم. یــک گنــاه بــرای شــرمندگی 
ــد.  ــت می کن تمــام عمــر انســان کفای
یْنــاُه«  »َو اَْمــرٍ َقــْد َوَقْفتَنــا َعَلیـْـهِ َفتََعدَّ
امــر کــردی و مــا را هــم مطلــع 
ــردی از نظــر و خواســته خــودت،  ک
ولــی مــا تعــدی کردیــم. دربــاره 
تعــدی توضیــح دادیــم. حــاال چــون 
مباحثــه امــروز بود، مــن مثالــش را از 
نمازجمعــه زدم؛ وگرنــه اگــر بخواهید 
ــت. ــاد اس ــی زی ــد، خیل ــال بزنی مث

ــدی  ــز ب ــبْناها«، چی ــیِّئَةٍ اْكتََس »َوَس
و  می پنداشــتی  زشــت  را  آن  تــو 
ــب  ــا آن را کس ــمردی، م ــت ش زش
کردیــم. »َو َخطیئَــةٍ اْرتََكبْناهــا« و 
ــدیم.  ــا مرتکــب ش ــه م ــی ک خطاهای
ــا برنامــه.  »ســیئه« یعنــی عمــدی و ب
ــه عمــد  ــی اســت ک ــةٍ« آنجای »َخطیئَ
در آن نبــوده اســت، ولــی مــا مرتکب 
ــا  ــَع َعَلیْه ِ ل ــَت الُْمطَّ ــده ایم. »ُكنْ ش
ُدوَن النّاِظریــَن«. تــو می دیــدی و 
نگذاشــتی دیگــران مــا را ببیننــد. 
ــودی،  ــر ب ــدی و باخب خــودت می دی
ــر  ــتی باخب ــران را نگذاش ــی دیگ ول
مــا  گــوش  می توانســتی  شــوند. 
را بگیــری، امــا نــه افشــا کــردی 
کــردی  باخبــر  را  دیگــران  نــه  و 
و نــه عقوبــت کــردی؛ بلکــه مــا 
را در ســتر خــودت نگــه داشــتی.

 

دعایی که آتش محبت الهی را 
در دل شعله ور می کند

مطلبــی  اســت  عجیبــی  بــاب 
ســی وچهارم  دعــای  در  کــه 
اســت. شــده  مطــرح 
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ــد  ــس بگیری ــی ان ــا خیل ــن دع ــا ای ب
و در خلوت هــای خودتــان بــا آن 
صفــا کنیــد کــه خیلــی ســازنده 
اســت. از دعاهایــی اســت کــه آتــش 
محبــت را نســبت بــه خــدای متعــال 
انســان شــعله ور می ســازد.  در دل 
بــه  محبت تــان  می خواهیــد  اگــر 
خــدای تبــارک و تعالــی زیــاد شــود، 
ــد  ــس بگیری ــی ان ــا خیل ــن دع ــا ای ب
ــت. ــی اس ــیار لطیف ــای بس ــه دع ک

خداونــدا، کشــور مــا و نظام اســامی 
مــا را در کنــف حمایــت ولــیّ ات 
حفــظ بفرما. رهبــر عزیزمــان را حفظ 
بفرمــا. کیــد دشــمنان را افشــا بفرما و 
بــه خودشــان برگــردان. ارواح شــهدا 
ــا.  ــا راضــی بفرم ــام راحــل از م و ام
مــا را در راه مســتقیم آنهــا ثابت قــدم 
ــای  ــق دری ــا غری ــدار. گذشــتگان م ب
رحمتــت بفرمــا. مــا را در ســتر و 
ــن  ــده. ای ــرار ب ــودت ق ــش خ پوش
ــا  ــی از م ــام زندگ ــتاریت را در تم س
نگیــر. بعــد از مــرگ هــم از مــا نگیــر. 
در بــرزخ و قیامــت هــم مــا را در 
پوشــش ســتر خــودت حفــظ بفرمــا.
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