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»َو َزاِجــراً َعــْن ُســوءِ الُْخُلــِق، 
َســْعیًا  َو  الَْخِطیئَــةِ،  اْقتِــَراِف  َو 
ــِق  ــةِ، َوالّطرِی ــةِ الَْماِحیَ ــى التّْوبَ َ إِل
ــهِ،  ــَت فِی ــّرِب الَْوْق ــوَدة َو َق الَْمْحُم
َو َل تَُســْمنَا الَْغْفَلــَة َعنْــَک، إِنّــا 
ــوِب  ــَن الّذنُ ــوَن، َو مِ ــَک َراغِبُ إِلَیْ
ــَک  ِ ــى ِخیََرت ــّل َعَل ــوَن َو َص تَائِبُ
الّلُهــّم مِــْن َخْلقِــَک ُمَحّمــٍد َو 
بَرِیّتِــَک  مِــْن  الّصْفــَوةِ  عِتَْرتِــهِ 
لَُهــْم  اْجَعْلنَــا  َو  الّطاهِرِیــَن، 
ــْرَت«. ــَن َکَمــا أََم َســامِعِیَن َو ُمِطیعِی

ســی وچهارمین  ســخن  موضــوع 
دعــای مبارکــه صحیفــه ســجادیه بــود 
ــز  ــب نغ ــه نکته هــای خــوب، مطال ک
و شــیرین و ســازنده ای در آن مطــرح 
شــده کــه بحمــداهلل در جلســات 
گذشــته مضامیــن ایــن دعــای نورانــی 
ــم.  ــزارش کردی ــزان گ ــرای عزی را ب
ــب  ــده و امش ــی مان ــه باق ــی ک مطلب
تقدیــم می کنیــم، بخــش پایانــِی دعــا 

ــت  ــی اس ــن عبارت ــه همی ــت ک اس
کــه اکنــون بــرای شــما خوانــدم.

جــان کالم در دعــای ســی وچهارم 
ــن  ــی از بزرگ تری ــردن از یک ــاد ک ی
نعمت هــای پــروردگار متعــال اســت؛ 
نعمــت ســتاری حــق و پوشــاندن 
بنــدگان. معصیت هــای  و  گناهــان 

ــای  ــن دع ــاز ای ــالم( در آغ ــام )علیه الس ام
ــوزش  ــما آم ــن و ش ــه م ــی ب نوران
ــیار  ــت بس ــن نعم ــه ای ــد ک می دهن
بــزرگ را بشناســیم و در مقــام حمــد 
و ســپاس و شــکر نســبت بــه آن قرار 
بگیریــم و حــال ما حال شــکر باشــد.

راه شکر نعمت پرده پوشی  
حضرت حق

ــا  ــیار زیب ــات بس ــا کلم ــرت ب حض
ایــن  خوش مضمــون  عبــارات  و 
ــد.  ــف کردن ــزرگ را توصی ــت ب نعم
رســیدیم بــه ایــن عبــارت: »َفاْجَعــْل 
ــل همــان نتیجــه  ــتَْرَت«. َفْجَع ــا َس َم
اســت و در واقــع روش سپاســگزاری 
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از نعمــت ســتاری حــق و ســتر الهــی 
و پوشــاندن و پوشــش گناهــان و 
ــا  ــاال م ــت. ح ــا  اس ــای م معصیت ه
چگونــه شــکرگزاری کنیــم؟ شــکرش 
ــتَْرَت  ــا َس ــْل م ــت: »َفاْجَع ــن اس ای
مِــَن  اَْخَفیْــَت  َو  الَْعــْوَرةِ،  مِــَن 
ــه  ــْوَرةِ« ب ــه ی »الَْع ــةِ...«. کلم خیَل الدَّ
ــان  ــه انس ــود ک ــه می ش ــزی گفت چی
ــد و  ــا می کن ــدنش حی ــکار ش از آش
اگــر معلــوم باشــد و دیگــران ببیننــد 
و متوجــه شــوند، انســان را ســرزنش 
می کننــد و باعــث خفــت و رســوایی 
می شــود. انســان  ســرزنش  و 

دخیــل هــم از دخــل بــه معنــای 
اســت. فســاد و زشــتی  و  عیــب 

ــن کلمــات،  ــی ای ــه معان ــا توجــه ب ب
ــه حــال  ــن می شــود ک ترجمــه اش ای
کــه تو مــا را پوشــاندی و از رســوایی 
ــه  ــدن ب ــهور ش ــی و مش و بی آبروی
و  داشــتی،  نگــه  محفــوظ  بــدی، 
ــب و اشــکال و فســاد و  آنچــه از عی
ــاندی و  ــود، پوش ــا ب ــاه م ــا و گن خط
ــم  ــع داری ــو توق ــردی؛ از ت ــی ک مخف

ــتن  ــرپوش گذاش ــش و س ــن پوش ای
اوالً  مــا  بــرای  را  مخفی ســازی  و 
واعــظ قــرار بــده، ثانیــًا ســبب ســعی 
ــًا  ــه، و ثالث ــوی توب ــه س ــتافتن ب و ش
نه فقــط توبــه، بلکــه رفتــن بــه ســوی 
تحصیــل زیبایی هــای اخالقــی شــود.

ــم و  ــال می خواهی ــدای متع ــا از خ م
ــه  ــه پوششــی را ک ــم ک ــع می کنی توق
بــرای مــا قــرار داده، باعــث بیــداری 
ــود از  ــبب ش ــد و س ــرار بده ــا ق م
غفلــت، بیــدار شــویم و بــه خودمــان 
بیاییــم. در حقیقــت ایــن پوشــش 
ــا نشــود. ــت مضاعــف م باعــث غفل

انســان اگــر از ذات ایــن نعمــت الهــی 
غافــل شــود، ایــن پوشــش الهــی 
بــرای او نقمــت می شــود؛ چــون 
در ایــن پوشــش الهــی بــه گناهانــش 
ــط  ــه می دهــد و همــان روش غل ادام
و زشــتش را دنبــال می کنــد. امــا 
ــود  ــان ش ــداری انس ــث بی ــر باع اگ
و توجــه پیــدا کنــد کــه خــدای 
امکانــی  چنیــن  او  بــرای  متعــال 
ــش را حفــظ  ــا آبروی ــرده ت فراهــم ک



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــردد. ــاه نمی گ ــرد گن ــر گ ــد، دیگ کن

آبرو، مهم ترین دارایی هر فرد 

بــرای هــر شــخصی آبــرو، یکــی 
امــروزه  اســت.  دارایی هایــش  از 
ــه کار  ــوان ســرمایه اجتماعــی را ب عن
می برنــد کــه بیشــتر از منظــر جامعــه 
و اجتمــاع مطــرح اســت. امــا از نظــر 
یــک  اجتماعــی  ســرمایه  فــردی، 
ــار و آبرویــش اســت.  انســان، اعتب
مخــدوش  انســان  آبــروی  وقتــی 
تنگنــای  و  فقــر  گرفتــار  شــود، 
نظــر  از  می شــود.  شــگفت انگیزی 
زیســت جمعــی، در محیطــی کــه 
ــد، انســان را نپســندند  زندگــی می کن
و نتواننــد بــه او اعتمــاد کننــد و 
انســان نه تنهــا محبــوب نباشــد، بلکــه 
ــن  ــر چنی ــد، اگ ــم باش ــوض ه مبغ
ــی  ــد، گاه ــان بیفت ــرای انس ــی ب اتفاق
بمیــرد  می کنــد  احســاس  انســان 
بهتــر اســت تــا زنــده باشــد. این قــدر 
مســئله ی آبــرو، حشــمت و اعتبــار در 
ــا آنهــا  چشــم مــردم و کســانی کــه ب
ــت. در  ــم اس ــم، مه ــی می کنی زندگ

ــار  ــا اعتب ــا م ــخیص آنه ــگاه و تش ن
و شــأنی داشــته باشــیم، ســرمایه 
ــزرگ و ارزشــمندی اســت. بســیار ب

اهمیت وصف ناشدنِی آبروی  
انسان در پیشگاه خداوند

بــرای  تعالــی  تبــارک و  خداونــد 
آبــروی انســان ها خیلــی ارزش قائــل 
ــان،  ــر آن انس ــًا اگ ــت؛ مخصوص اس
ــرای  ــال ب ــدای متع ــد. خ ــن باش مؤم
خیلــی  انســان ها  عمــوم  آبــروی 
ارزش قائــل اســت، مؤمــن دیگــر 
ــی  ــت. در حدیث ــف نیس ــل توصی قاب
ــه  ــن از کعب ــت مؤم ــد حرم فرموده ان
باالتــر اســت.]۱[ لــذا صدرنشــین 
ــروی  ــا آب ــردن ب ــازی ک ــان، ب گناه
بــا  انســان  اگــر  دیگــران اســت. 
ــی  ــد، یعن ــازی کن ــی ب ــروی کس آب
دارد او را از آن ســرمایه اصلــی در 
زیســت جمعــی محــروم می کنــد. 
حــاال هرقــدر بزرگ تــر باشــد، بدتــر 
اســت. بــر ایــن اســاس خداونــد 
تبــارک و تعالــی در مــورد آبــرو 
اصــاًل  اســت.  ســخت گیر  خیلــی 
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بــرای مــن و شــما قابــل تصــور 
نیســت کــه چقــدر ایــن مســئله 
از نــگاه خــدای متعــال بــزرگ و 
مهــم و حســاس اســت. از رفتــار 
ــد.  ــن را فهمی ــود ای ــم می ش ــی ه اله
تمــام عنایــت و لطــف الهــی متوجــه 
آبرویــش  کــه  اســت  بنــده اش 
ــال  ــن را خــدای متع حفــظ شــود. ای
اراده  می پســندد.  و  می خواهــد 
ــی  ــه اله ــی و برنام ــنت اله ــی، س اله
بــر ایــن اســت کــه حرمــت بنــده اش 
حفــظ شــود. در بیــن اســمای الهــی، 
می درخشــد  ســتار  نورانــی  اســم 
و  خطاهــا  بــه  دادن  پوشــش  و 
اشــکاالت  و  فســادها  و  عیب هــا 
بنــدگان، دأب حضــرت حــق اســت.

چگونه پوشش الهی، برای  
انسان تبدیل به نعمت می شود؟

ــرای  ــال ب ــدای متع ــش دادن خ پوش
ــش  ــده اش آبروی ــه بن ــت ک ــن اس ای
پوشــش  ایــن  در  و  حفــظ شــود 
ــالح  ــرای اص ــد ب ــدا کن ــت پی فرص
شــدن و خــوب شــدن و درســت 

شــدن. حــاال شــما می گوییــد: خدایــا، 
ــی  ــن پوشش ــو و ای ــتاریت ت ــن س ای
کــه بــرای مــن قــرار دادی، بــرای من 
ــت  ــه نعم ــا چگون ــد. ام ــت باش نعم
ــن  ــداری م ــث بی ــود؟ اوالً باع می ش
شــود. انســان فکــر کنــد کــه خــدای 
متعــال چگونــه دارد بــا او رفتــار 
ــت  ــرم و لطــف و محب ــد. از ک می کن
و رحمتــش او را پوشــش داده اســت. 
ــه  ــداری می شــود. نکت ایــن باعــث بی
ــه و  ــث توج ــط باع ــه نه فق دوم اینک
بیــداری انســان شــود، بلکــه انســان، 
ببینــد،  بهتــر  را  هــم عیب هایــش 
ــاره  ــی را درب ــف اله ــر لط ــم بهت ه
الهــی  ســتر  کنــد.  درک  خــودش 
ــداری  ــث بی ــد باع ــه می توان این گون
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــان ش ــه انس و توج
ــن  ــی ای ــد؛ یعن ــم باش ــر ه ــن زاج ای
ــا  ــکفتن گل حی ــب ش ــش موج پوش
ــبب  ــان و س ــرت انس ــط فط در محی
تقویــت حیــای انســان شــود. بــه 
ــای انســان  ــگ حی ــارت دیگــر دی عب
ــن  ــش ای ــد و حاصل ــوش بیای ــه ج ب
ــا  ــکاب خط ــان از ارت ــه انس ــد ک باش
ــردارد. ــت ب ــرارش دس ــاه و تک و گن
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طــرف  از  دادن  پوشــش  ایــن 
ــاره اش  ــرآن درب ــه ق ــت ک ــی اس کس
ــرَّ  السِّ »یَْعَلــُم  می فرمایــد: 
را  نهان تــر  و  نهــان  َوأَْخَفــى؛]۲[ 
ــی  ــش او مخف ــزی پی ــد«. چی می  دان
نیســت. بعــد هــم دســتش بــرای 
ــت  ــادر اس ــت. ق ــاز اس ــاگری ب افش
ــم  ــم عل ــد. ه ــوا کن ــده اش را رس بن
ــق دارد.  ــدرت مطل ــم ق ــق و ه مطل
نــه چیــزی از نــگاه او مخفــی اســت، 
ــرای او  ــخص ب ــردن ش ــوا ک ــه رس ن
کاری دارد. بنــده مرتکــب خطایــی 
ــوا و  ــت رس ــش اس ــه حق ــده ک ش
عقوبــت شــود. اولیــن مرتبــه عقوبــت 
هــم ایــن اســت کــه رســوا شــود. امــا 
کســی کــه ســر ناســازگاری بــا خدای 
متعــال گذاشــته، خــدای متعــال او را 
ــاح  ــای افتت ــد. در دع ــش می ده پوش
ــه  ــا کریمان ــا م ــدر ب ــم این ق می گویی
برخــورد کــردی کــه انــگار تــو 
می شــوی.  شــرمنده  مــن  از  داری 
»َفَلــْم اََر َمــْوًل َکریمــًا اَْصبَــَر َعلــى 
َعبْــٍد لَئیــٍم مِنْــَک؛ مــن ندیــدم 
ــده  ــر بن ــه ب ــواری را ک ــوالی بزرگ م
پســت خــود شــکیباتر از تــو باشــد«. 

چقــدر تــو کریــم هســتی نســبت بــه 
ــن  ــودت! م ــم خ ــت و لئی ــده پس بن
کــه  نمی شناســم  موالیــی  چنیــن 
ــد. ــار کن ــده اش رفت ــا بن ــور ب این ط

توجــه مــا بــه این نعمت ســبب شــود 
کــه مــا را بازبــدارد از ارتــکاب دوباره 
آن گناه و از استمرار آن عیب و ماندن 
ــر آن اخــالق کریــه و زشــت. ایــن  ب
ــای  ــه معن ــر ب ــر. زاج ــود زاج می ش
مانــع اســت. لــذا فرمــود: »َو َزاِجــراً 
ــث  ــن باع ــِق«. ای ــوءِ الُْخُل ــْن ُس َع
شــود کــه مــن از اخــالق بــدم دســت 
ــود. ــوءخلق ش ــع از س ــردارم و مان ب

ریشه تمام گناهان 

در  عیبــی  و  غلــط  شــیوه  اگــر 
انســان اســتمرار پیــدا کنــد و در 
وجــودش مســتقر شــود و شــکل 
ــد،  ــت کن ــه و زش ــی او را کری داخل
ایــن می شــود ســوء خلــق. اگــر 
انســان بــه ایــن نقطــه برســد، انجــام 
ــاه  ــت و گن ــان اس ــش آس ــاه برای گن
ــه  ــود. ب ــوی او می ش ــع ثان ــزء طب ج
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نــص قــرآن کریــم طبــع اول کــه 
ــوا.  ــر تق ــی ب ــت و مبتن ــرت اس فط
ــرار  ــر تک ــر اث ــان ب ــی انس ــا گاه ام
ابتــالی بــه وسوســه های  گنــاه و 
شــیطانی و اینکــه خــودش را تحــت 
ــرار داده، کارش  ــیاطین ق ــت ش والی
بــه نقطــه ای می رســد کــه گنــاه 
ــر  ــاال ه ــود. ح ــی اش می ش ــع ثان طب
گناهــی کــه بــا او انــس گرفتــه باشــد، 
ــود.  ــان می ش ــرای او آس ــش ب انجام
ــا، اخــالق  ــه اعمــال ســوء م ــذا پای ل
پایــه  ســوء مــا اســت؛ چنان کــه 
ــته انســان،  ــال شایس ــاس اعم و اس
اســت. انســان  شایســته  اخــالق 

ــت  ــرود و واقعی ــار ب ــرده کن ــر پ اگ
شــخصیت گناهــکار دیــده شــود، 
شــاید بــرای شــما قابــل تصــور 
ــتی  ــه زش ــی ب ــچ حیوان ــد. هی نباش
نــدارد؛  عالــم وجــود  ایــن  در  او 
ــت. ــر اس ــه المنظ ــه کری ــدر ک این ق

 

پیامدهای ناشکری نعمت 
ستاریت الهی

متأســفانه بعضــی از ایــن چیزهــا 
کــه  می گیریــم  دســت کم  مــا  را 
ــوب  ــت محس ــکری نعم ــی ناش گاه
ــق،  ــتاریت ح ــکری س ــود. ناش می ش
باعــث می شــود انســان در یــک عیب 
اخالقــی مداومــت داشــته باشــد.

گاهــی انســان هنرمندانــه اینهــا را 
ــه  ــد، اگرچ ــی می کن ــتور و مخف مس
ــت و  ــا دور نیس ــل معن ــم اه از چش
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــا می بینن آنه
ــکار  ــر آش ــش داده؛ اگ ــاه را پوش گن
ــش  ــاًل بدخــواه اطرافیان ــه مث شــود ک
اســت، آنهــا حالشــان از او به هــم 
می خــورد و از او متنفــر می شــوند. 
و  گنــاه  باطنــی  جنبــه  چنانچــه 
ــد  ــردم از چن ــب آشــکار شــود، م عی
ــد و کســی  ــرار می کنن فرســخی اش ف
ــا  ــد؛ ت ــش کن ــت نگاه ــر نیس حاض
ــد،  ــرت کنن ــا او معاش ــد ب ــه رس چ
ــد،  ــه کنن ــا او معامل ــد ب ــه رس ــا چ ت
ــد.  ــی کنن ــا او زندگ ــا چــه رســد ب ت
ــی  ــل خیل ــی بخ ــر باطن ــاًل تصوی مث
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ــت.  ــتناک اس ــت وحش ــف و زش کثی
البتــه تصویــر ظاهــری اش هــم حــال 
به هــم زن اســت. آدم بخیــل اگــر 
ــه نمایــش  بخلــش آشــکار شــود و ب
ایــن  متوجــه  دیگــران  و  درآیــد 
حالتــش شــوند، خیلــی زننــده اســت 
ــا  ــد ت ــه می گیرن ــه از او فاصل و هم
ــد. ــا او رفاقــت کنن چــه رســد کــه ب

دو نوع بیداری 

شــکل  صــورت  دو  بــه  بیــداری 
بــه  بیــداری  یکــی  می گیــرد: 
محبــت حــق اســت کــه انســان 
توجــه پیــدا کنــد کــه خــدای متعــال 
مــی دارد.  دوســت  را  او  چقــدر 
ــن دوســت داشــتن اســباب  خــود ای
ــری،  ــود. دیگ ــان می ش ــداری انس بی
ــه  ــت. اینک ــوف اس ــه خ ــداری ب بی
انســان بترســد کــه خداونــد ســر 
بزنــگاه مچــش را بگیــرد و دیگــر 
نباشــد. او ســاخته  از  کاری  هیــچ 

پــس گاهــی انســان بــا یــادآوری 
می کنــد  حیــا  خداونــد،  محبــت 

و ســمت گنــاه نمــی رود و ســعی 
می کنــد کــه خــودش را اصــالح 
ــی  ــالح درون ــه اص ــت ب ــد و دس کن
ــر  ــوف مک ــز از خ ــی نی ــد. گاه بزن
ــک  ــد ی ــه نکن ــرس اینک ــی و ت اله
شــود  درســت  برایــش  رســوایی 
کــه نــه در دنیــا برایــش آبرویــی 
ــی  ــرت. بعض ــه در آخ ــد و ن می مان
ــا  ــا از آنه ــه در فتنه ه از اشــخاصی ک
و  آنهــا  بیــن  می شــود،  رونمایــی 
ــتان هایی  ــن داس ــال چنی ــدای متع خ
وجــود دارد کــه یک دفعــه طــرف 
بــه نقطــه ای مــی رود کــه دیگــر 
ــچ راه  ــت و هی ــت نیس ــل بازگش قاب
ــد. ــی نمی مان ــش باق ــتی برای بازگش

ــِق  ــوءِ الُْخُل ــْن ُس ــراً َع ــس »َزاِج پ
ــی انســان  ــةِ«، یعن ِــَراِف الَْخِطیئَ َو اْقت
مراقــب باشــد کــه از ایــن لطــف الهی 
سوءاســتفاده نکنــد؛ بلکــه حســن 
اســتفاده کنــد. حســن اســتفاده اش 
ــت و  ــا وق ــه ت ــت ک ــن اس ــم ای ه
پوشــش  ایــن  و  داریــم  فرصــت 
ــد  ــالش کن ــان ت ــت، انس ــی هس اله
کنــد.  اصــالح  را  خــودش  کــه 
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بــه  می شــود  مربــوط  ســوءخلق 
ــةِ«  ِــَراِف الَْخِطیئَ ــی و »اْقت ــه درون الی
ــال  ــه محــور اعم ــود ب ــوط می ش مرب
ــام  ــای انج ــه معن ــراف ب ــالق. اقت اخ
ــن دو  ــن ای ــه بی ــه همیش ــت. البت اس
ــه  ــی ک ــت؛ خطاهای ــتان اس ــده بس ب
انســان در عمــل دارد، خلقــش را 
خــراب می کنــد و خلــق خــراب، 
می کنــد.  تولیــد  خــراب  عمــل 
ــن  ــد و بی ــه دارن ــم مبادل ــا ه ــا ب اینه
ایــن دو رفــت و برگشــت اســت. 
ــه  ــوء ک ــالق س ــراب و اخ ــق خ خل
ــل  ــان تبدی ــه شاکله ش در اشــخاص ب
ــان را  ــت شخصیتی ش ــود و باف می ش
ــال  ــول اعم ــد، محص ــراب می کن خ
انســان  وقتــی  اســت.  ناشایســت 
ــد،  ــرر می کن ــش را مک ــل ناصواب عم
ــی  ــود و وقت ــل می ش ــق تبدی ــه خل ب
بــه خلــق ســوء تبدیــل شــد، از 
ــه صــورت  آنجــا اعمــال ناصــواب ب
بــروز می کنــد. و  فــراوان ظهــور 

 

در کار نیک باید شتاب کرد

ــْعیًا  ــت: »َو َس ــن اس ــدی ای ــدم بع ق
إِلَــى التّْوبَــةِ الَْماِحیَــةِ«. کلمــه ی 
ــه  ــب تعبی ــی جال ــا خیل ــعی اینج س
ــعی  ــق اســت. س ــی دقی ــده و خیل ش
بــه معنــای شــتافتن اســت. راه رفتــن 
معمولــی را ســعی نمی گوینــد. مشــی 
ایــن اســت کــه انســان همین طــوری 
ــان  ــال روزی ت ــرود. خــدای متع راه ب
کنــد بیــن صفــا و مــروه ســعی کنیــد. 
ــروه  ــتاب از م ــا ش ــود را ب ــد خ بای
ــال  ــدای متع ــانید. خ ــا برس ــه صف ب
ــد:  ــه هــم می فرمای ــاز جمع ــرای نم ب
؛]۳[ بــه  »َفاْســَعْوا إِلَــى ذِْکــرِ الَلِّ
ســوی ذکــر خــدا بشــتابید«. این هــم 
ــاز  ــدا نم ــدر خ ــت. چق ــب اس جال
جمعــه را دوســت دارد. نمــاز را کــه 
خیلــی دوســت دارد، نمــاز جماعــت 
نمــاز  دارد؛  دوســت  بیشــتر  را 
جمعــه را کــه دیگــر خیلــی دوســت 
به صراحــت  متعــال  خــدای  دارد. 
 .» می گویــد: »َفاْســَعْوا إِلـَـى ذِْکــرِ الَلِّ
وقتــی روز جمعــه صــدای نمازجمعه 
بلنــد شــد و بــه نمــاز دعــوت شــدید، 
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ــی؛  ــن معمول ــه رفت ــد. ن ــد بروی بای
بلکــه ســرعت داشــته باشــید. انســان 
جمــع  را  خــودش  زود  خیلــی 
کنــد و دســت و پایــش را جمــع 
کنــد و بــرود. چــون ســرعت تان 
می مانیــد. جــا  باشــد،  کــم 

پوشش الهی را فرصتی برای  
توبه حقیقی قرار دهیم

ــد و  ــه می دوی ــت ک ــن اس ــعی ای س
هــدف مهمــی پیــش رویتــان هســت. 
هــر طــور شــده می خواهیــد خودتــان 
را بــه آن برســانید. حــاال اینجــا امــام 
)علیه الســالم( رفتــن بــه ســوی توبــه را بــا 

ــه  ــوده اســت ک ــف فرم ســعی توصی
ــی  ــش اله ــن پوش ــت ای ــا از فرص م
اســتفاده کنیــم بــرای اینکــه وقــت را 
غنیمــت بشــماریم بــرای توبــه؛ آن هم 
ــی؛  ــادی و معمول ــه ع ــک توب ــه ی ن
ــه  ــه ای ک ــوح و توب ــه نص ــه توب بلک
گنــاه را محــو کنــد و اثــری از آن 
باقــی نگــذارد. البتــه آداب و شــرایطی 
دارد. مبنایــش ایــن اســت کــه انســان 
حقیقتــًا بســوزد دربــاره آن گناهــی که 

مرتکــب شــده و پشــیمانی بــه معنــای 
واقعــی کلمــه، ذهــن انســان را درگیــر 
کنــد و خــواب و خوراکــش را بگیرد. 
ــا آن  ــاه و ب ــا معصیــت و گن انســان ب
ــد این طــور برخــورد  خلــق ســوء بای
ــزی  ــد و چی ــد و ریشــه اش را بکن کن
ــود  ــن می ش ــذارد. ای ــی نگ از آن باق
توبــه نصــوح. اینجــا از توبــه نصــوح 
ــر شــده؛  ــةِ« تعبی ــةِ الَْماِحیَ ــه »التّْوبَ ب
ــر  ــده اث ــه محوکنن ــه ای ک ــی توب یعن
گنــاه اســت و چیــزی از آن باقــی 
ــرا پوشــش  ــه م ــاال ک ــذارد. ح نمی گ
و  عیب هــا  و  گناهــان  و  دادی 
ــه  ــردی، چ ــی ک ــرا مخف ــای م خطاه
ــرای اینکــه  ــی اســت ب فرصــت خوب
بــه ســوی تــو برگــردم و توبــه کنــم؛ 
آن هــم نــه یــک توبــه معمولــی؛ 
توبــه ای کــه از آن گنــاه هیــچ چیــزی 
ــه  ــزی ب ــچ چی ــذارد و هی ــی نگ باق
عالــم بــرزخ و قیامــت منتقــل نشــود. 
ــاه  ــط از آن گن ــن نه فق ــر ای ــالوه ب ع
ــةِ  ــى التّْوبَ َ ــْعیًا إِل ــم، »َو َس ــه کن توب
ــوَدةِ«،  ــِق الَْمْحُم ــةِ، َو الّطرِی الَْماِحیَ
ــم و  ــالح  کن ــت را اص ــه وضعی بلک
بــا ســرعت خــودم را بــه ســمت 
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مــکارم  و  زیبایی هــا  و  خوبی هــا 
و محامــد اخــالق ببــرم. راهــی را 
بــروم کــه تــو دوســت مــی داری 
و  می پســندی  را  آن  رونــدگان  و  
می کنــی. تحمیدشــان  و  توصیــف 

امــام )علیه الســالم( شــکر نعمــت ســتاریت 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی را بــا 
ــد:  ــرح فرمودن ــر مط ــه تعبی ــن س ای
»واعظــًا، زاجــراً، ســعیًا«. مــا را 
بیــدار کنــد، بــاز بــدارد از اینکــه 
ــد  ــویم، بع ــاه ش ــاره مرتکــب گن دوب
ــرای  فرصــت را غنیمــت بشــماریم ب
را  خودمــان  ســرعت  بــا  اینکــه 
ــه  ــا ب ــر اینه ــم. عــالوه ب اصــالح کنی
عنــوان جبــران آن خطــا، در برابــرش 
دهیــم. انجــام  خــوب  کار  صــد 

جایی که مخفی کاری، پسندیده  
است

بــه خداونــد بگوییــد: حــاال کــه 
مخفــی  و  پوشــاندی  مــرا  عیــب 
ــاه  ــن گن ــر ای ــن صــد براب ــردی، م ک
و  می دهــم  انجــام  خــوب  کار 

ــم.  ــتورش می کن ــن مس ــار م ــن ب ای
در  مخفــی کاری  متعــال  خداونــد 
ــت  ــی دوس ــوب را خیل ــای خ کاره
ــی  دارد؛ مخصوصــًا در کارهــای خوب
کــه از نــوع احســان بــه بنــدگان خــدا 
ــا اســت. خــدای  ــج آنه ــع حوائ و رف
متعــال دوســت دارد کــه وقتــی شــما 
کار خوبــی را نســبت بــه بنده هایــش 
انجــام می دهیــد، آن را مخفــی کنیــد.

سه ویژگِی یک کار خوب 

در کافــی شــریف از امــام صــادق 
ــد:  ــه فرمودن ــده ک ــل ش ــالم( نق )علیه الس

یَْصُلــُح  َل  اَلَْمْعــُروَف  »َرأَیْــُت 
معــروف  ِخَصــاٍل«.  بِثَــَاِث  إِلَّ 
خــود  شایســتگی  و  صــالح  بــه 
ســه  اینکــه  مگــر  نمی رســد، 
ــرِهِ و  ــد: »تَصغی ــته باش ــی داش ویژگ
ــن  ــوم ای ــهِ«. مفه ِ ــتیرِهِ و تَعجیل تَس
ــه  ــف و ب ــات مختل ــا بیان ــت ب روای
ــای  ــات اولی ــرر در بیان ــورت مک ص
ــا  ــرت اینج ــت. حض ــده اس ــدا آم خ
ــه کار  ــد ک ــان می فرماین ــن بی ــه ای ب
تــرازش  و  مرتبــه  آن  بــه  خــوب 
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نخواهــد رســید، مگــر ایــن ســه 
ــک: آن  ــد؛ ی ــته باش ــی را داش ویژگ
را کوچــک بشــمارد، هرقــدر هــم 
ــد.  ــی اش کن ــد. دو: مخف ــزرگ باش ب
ــا تعجیــل و شــتابان انجامــش  ســه: ب
راجع بــه  حضــرت  بعــد  دهــد. 
هــر ســه، یــک جملــه فرمودنــد: 
ــَد  ــُه عِنْ ْمتَ ــُه َعظَّ ْرتَ ــَک إَِذا َصغَّ َّ »َفإِن
ــه  ــی ک ــهِ«. آنجای ــُه إِلَیْ ــْن تَْصنَُع َم
شــما ایــن کار خــوب را کوچــک 
آن  نــزد  حقیقــت  در  می شــمارید، 
ــت را  ــن خدم ــد ای ــه داری ــی ک کس
بــه او می کنیــد، خیلــی بــزرگ دیــده 
ــه باشــد و  ــی متواضعان می شــود. وقت
نــه منــت بگذاریــد و نــه بــه رخــش 
شــما  خــوب  کار  ایــن  بکشــید، 
ــش  ــد برای ــه داری ــی ک ــزد آن کس ن
بــزرگ  خیلــی  می دهیــد،  انجــام 
ــک احتمــال  ــن ی ــده می شــوید. ای دی
ــود  ــث می ش ــه الحدی ــت. در فق اس
احتمال هــای دیگــر ی را هــم گفــت؛ 
منتهــا فعــاًل ایــن معنــا را شــما داشــته 
باشــید. بعــد حضــرت فرمودنــد: 
ــم  ــی ه ــُه«. وقت متَ ــتَْرتَُه تَمَّ »َو إَِذا َس
ــت  ــد، در حقیق ــی اش کردی ــه مخف ک

آشــکارش کرده ایــد. اگــر کار خوبــی 
را کــه بــرای کســی انجــام دادیــد، در 
ــع آن  ــد، در واق ــو کنی ــا بازگ همه ج
کاهــش  را  خودتــان  معــروف  کار 
ــد. ــه می زنی ــه آن ضرب ــد و ب می دهی

ــه ای  ــه گون ــی ب ــراد گاه ــی اف برخ
بــه دیگــران خیررســانی  می کننــد 
ــم  ــخص ه ــود آن ش ــی خ ــه حت ک
ــی از  ــی بعض ــود؛ ول ــه نمی ش متوج
جاهــا ضــرورت دارد کــه او متوجــه 
ــش  ــن کار را برای ــما ای ــه ش ــود ک ش
کرده ایــد؛ و آن جایــی اســت کــه 
ــل  ــت؛ مث ــته اس ــع داش ــما توق از ش
توقــع پــدر یــا مــادر از فرزنــد. 
ــا  ــدر ی ــه پ معــروف و احســانی را ک
مــادر از فرزنــد توقــع دارد، بایــد بــه 
ــت  ــون دوس ــم؛ چ ــان دهی ــا نش آنه
ــان دارد  ــد فرزندش ــه ببینن ــد ک دارن
می دهــد.  انجــام  کاری  برایشــان 
چنیــن مــواردی خــاص اســت و 
فــرق می کنــد؛ ولــی در مــورد ســایر 
ــام  ــک را انج ــوری کار نی ــردم، ط م
ــم متوجــه  ــان ه ــه خــود آن ــد ک دهی
ــران.  ــه دیگ ــد ب ــه رس ــا چ ــود ت نش
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»َو  فرمودنــد:  اینکــه  نکتــه ســوم 
ــی را  ــُه«. کار خوب ــُه َهنَّْأتَ ْلتَ إَِذا َعجَّ
انجــام دهــی، ســریع  می خواهــی 
ــک کار  ــده. گاهــی انســان ی انجــام ب
ولــی  می دهــد،  انجــام  را  خــوب 
این قــدر ایــن دســت و آن دســت 
ــداده  ــش ن ــا انجام ــه گوی ــد ک می کن
اســت. وقتــی بــا شــتاب انجــام 
ــوارا  ــل گ ــرف مقاب ــرای ط ــد، ب دادی
خواهــد بود. در ادامــه فرمودند: »َو إِْن 
ْدتَــُه«.  َکاَن َغیْــُر َذلـِـَک َمَحْقتَــُه َو نَكَّ
اگــر غیــر از ایــن شــد، یعنــی انجــام 
دادیــد و بعــد گفتیــد عجــب کار 
مهمــی انجــام دادم، بــه جــای اینکــه 
ــای  ــه ج ــا ب ــمارید؛ ی ــک بش کوچ
ــکارش  ــد، آش ــتورش کنی ــه مس اینک
کنیــد و دائمــًا ایــن طــرف و آن طرف 
ــه جــای اینکــه باســرعت  ــد؛ ب بگویی
ــن  ــید، در ای ــد باش ــد، ُکن ــام دهی انج
خــود  نیکــی  و  صــورت حســان 
را بــی ارزش و ناگــوار ســاخته ای. 
ــخیف و  ــی س ــوده، ول ــی ب کار خوب
ــی برکــت  ــد. خیل بی ارزشــش کرده ای
نــدارد و پــرورش پیــدا نمی کنــد.

شــیخ  مرحــوم  را  روایــت  ایــن 
کتــاب  در  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  کلینــی 
تمــام  بــاب  در  کافــی  شــریف 
اســت.]۴[ آورده  المعــروف 

پــس بــا خــدای متعــال معاملــه 
تــو  کــه  بگوییــد حــاال  و  کنیــد 
مــن  پوشــاندی،  مــرا  عیب هــای 
خوبی هــای خــودم را کــه نســبت 
می دهــم،  انجــام  آن  و  ایــن  بــه 
می کنــم. مخفــی  و  می پوشــانم 

فردا برای توبه دیر است 

ــجاد  ــرت س ــا، حض ــه ی دع در ادام
َقــّرِب  »َو  می فرماینــد:  )علیه الســالم( 

رفتــن  دربــاره ی  فِیــهِ«.  الَْوْقــَت 
پاک ســازی  و  توبــه  ســمت  بــه 
بــرای  مــرا  توبــه  وقــت  اســت. 
مــن نزدیــک کــن و دیــر نشــود.

ــا  ــی اینج ــه جنابعال ــون ک ــن اکن همی
دقیقــًا  اآلن  همیــن  نشســته اید، 
کســانی در حــال قبــض روح هســتند 
و فرشــته مــوکل دارد جانشــان را 
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می گیــرد. کسانشــان بــاال سرشــان 
ــد  ــه می کنن ــده گری ــک ع ــتند، ی هس
و یــک عــده دارنــد تــو سرشــان 
می میــرد  دارد  شــخص  می زننــد. 
ــاخته  ــچ کاری س ــم هی ــا ه و از آنه
نیســت. ایــن مرحلــه بــرای مــن 
و شــما هــم هســت. لــذا اینکــه 
می گویــد َقــّرب، یعنــی انســان از 
خــدای متعــال بخواهــد کــه توفیقــش 
همیــن  باشــد.  نزدیــک  توبــه  در 
امشــب انســان توبــه کنــد، بهتــر 
ــردا. ــذارد ف ــد بگ ــا بخواه ــت ت اس

»َقــّرِب الَْوْقــَت فِیــهِ« بــا آن جمله ای 
کــه گفتیــم ســعی بــه معنــای شــتافتن 
ــع  اســت، می ســازد؛ چــون هــم موان
زیــاد اســت و هــم ســلب توفیــق در 
ــق کاًل از  ــذا گاهــی توفی راه اســت. ل
ــد  ــود و نمی توان ــلب می ش ــان س انس
کنــد. اســتفاده  حــق  ســتاری  از 

ــان اهــل علــم در حــال  یکــی از آقای
احتضــار بــود. بنــا بــه مصلحتــی 
یکــی از اشــخاص اجــازه پیــدا کــرده 
ــت  ــان را در آن وضعی ــه ایش ــود ک ب

ــد  ــاًل نمی توان ــود اص ــده ب ــد. دی ببین
و  کریــه  بــس  از  بــرود،  ســمتش 
ــی  ــود، ول ــتادش ب ــود. اس ــت ب زش
نزدیکــش  نمی توانســت  اصــاًل 
ــد  ــرود. انســان هــم وحشــت می کن ب
ــات  ــت می کشــد. از حی و هــم خجال
برزخــی بــه خــدای متعــال پنــاه 
مــا  بــه  خــدا  اولیــای  می بریــم. 
ــا همیــن  ــرزخ ب ــد انســان در ب گفته ان
حــاالت خــودش اســت. هــر حالتــی 
کــه اینجــا غالــب بــر شــخصیت شــما 
باشــد، آنجــا بــه همــان قیافه هســتید.

ــده  ــی ندی ــتاد را کس ــن اس ــن ای باط
بــود. همیــن شــاگرد مگــر دیــده 
بــود؟ ســال ها از محضــر ایــن اســتاد 
ــاد  ــه او اعتم ــده و ب ــد می ش بهره من
ــن  ــت. ای ــته اس ــن داش ــن ظ و حس
فرصــت را خــدای متعــال بــه او داده 
بــود و بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 
خــودش  در  را  عیــب  و  می کــرد 
برطــرف می کــرد. وقتــی مــرگ از راه 
ــود  ــته می ش ــل بس ــاب عم ــد، ب برس
کــرد. نمی شــود  کاری  دیگــر  و 
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حالت دوگانه انسان هنگام فهم 
ستاریت الهی

ــا را  ــَک«. م ــَة َعنْ ــْمنَا الَْغْفَل »َو َل تَُس
گرفتــار غفلــت از محبــت و لطــف و 
ــه  ــد ک ــه نباش ــن. این گون ــت نک کرم
مــا غافــل باشــیم و در غفلــت بمانیــم 
ــْمنَا  ــد. »َو َل تَُس ــا یقه مــان را بگیرن ت
الَْغْفَلــَة َعنْــَک«، ایــن دو عبــارت 
تکان دهنــده  و  شــیرین  چقــدر 
ــوَن َو مـِـَن  ــَک َراغِبُ ّــا إِلَیْ اســت! »إِن
ایــن  تَائِبُــوَن«. چقــدر  الّذنُــوِب 
جملــه قشــنگ اســت! مــا هــم راغــب 
ــو هســتیم، و  ــه ســوی ت و مشــتاق ب
ــم. ــت توبه ای ــان در حال ــم از گناه ه

هــر دو حالــت وقتــی بیشــتر می شــود 
که شــما ســتاریت حق را خــوب فهم 
کنیــد. اگــر فهــم کنیــد و ســتار بــودن 
خــدای متعــال را بچشــید، کریم بودن 
و رحیــم بــودن و غفــار بــودن خــدای 
خواهیــد  درک  یک جــا  را  متعــال 
کــرد. اگــر این طــوری شــد، آن وقــت 
ــب  ــال راغ ــدای متع ــه خ ــان ب انس
می کنــد. پیــدا  شــوق  و  می شــود 

راه  مــا  ســتاریت،  ایــن  درک  بــا 
و  می کنیــم  توبــه  و  می افتیــم 
می کنیــم.  درســت  را  کارهایمــان 
ســتاریت  نعمــت  فهــم  حاصــل 
انســان  در  هــم  حــق،  حضــرت 
ــی را  ــق تعال ــه ح ــت ب ــت رغب حال
انســان  بــه  ایجــاد می کنــد، هــم 
ــن  ــه در کوتاه تری ــد ک ــه می ده توج
کنــد  جبــران  را  خطاهــا  زمــان 
کــه همــان حالــت توبــه اســت.

درخواست مقام تبعیت از عترت 

ــت  ــه  و درخواس ــن جمل ــا ای ــا ب دع
می شــود:  تمــام  دلنشــین  بســیار 
»َو َصــّل َعَلــى ِخیََرتِــَک الّلُهــّم 
مِــْن َخْلقِــَک ُمَحّمــٍد َو عِتَْرتِــهِ 
ــَن«.  ــَک الّطاهِرِی ِ ــْن بَرِیّت ــَوةِ مِ الّصْف
دلربــا  و  شــیرین  اســم های  چــه 
افــراد  آن  دوست داشــتنی!  و 
صاف شــده   و  خالص شــده  
مخصــوص  برگزیده هــای  و 
مخصــوص مخصــوص پــروردگار 
متعــال از بیــن خوبــان و برگزیــدگان 
ــب  ــا. منتخ ــا و صلح ــا و اولی و انبی
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و  منتخبیــن  بیــن  از  خداونــد 
ــق. ــدگان ح ــن برگزی ــده از بی برگزی

بــر  کــه  می خواهیــم  خداونــد  از 
حضــرت  آن  برعتــرت  و  پیامبــر 
ــی  ــه پایان ــن جمل ــتد. ای درود بفرس
درخواســت بســیار بزرگــی اســت: »َو 
ــَن  ــامِعِیَن َو ُمِطیعِی ــْم َس ــا لَُه اْجَعْلنَ
َکَمــا أََمــْرَت«. مقــام اطاعــت و 
ــه  ــی ک ــم؛ همان ــت را می خواهی تبعی
ــْم  ــْل إِْن ُکنْتُ ــد: »ُق ــرآن می فرمای ق
یُْحبِبُْكــُم  َفاتَّبُِعونِــي   َ اللَّ ـوَن  تُِحبُـّ
ــت  ــدا را دوس ــر خ ــو اگ ُ؛]۵[ بگ اللَّ
داریــد، از مــن پیــروی کنیــد تــا خــدا 
ــنونده  ــا را ش ــدارد«. م ــت تان ب دوس
فرمــان آنهــا و گــوش بــه فرمــان آنهــا 
ــا  ــه م ــه ب ــور ک ــده؛ همان ط ــرار ب ق
دســتور دادی نســبت بــه محمــد و آل 
ــت  ــام اطاع ــالم( در مق ــد )علیهم الس محم
باشــیم، مــا را مطیــع آنهــا قــرار بــده.

 

نهایت لطف خداوند به بنده 
توبه کار

ــد  ــان جل ــریف در هم ــی ش در کاف
ــه، از امــام صــادق )علیه الســالم(  ــاب توب ب
ــاَب  نقــل شــده کــه فرمودنــد: »إَِذا تَ
اَلَْعبْــد«. خیلــی بشــارت در ایــن 
روایــت اســت. وقتــی کــه بنــده 
موفــق شــد بــه توبــه خالــص و 
نصــوح و تمیــز و خــوب و صادقانــه، 
ــت  ــود و دس ــیمان ش ــی پش ــه یعن ک
بــه اصــالح خــودش بزنــد، خداونــد 
ــن  ــت. ای ــد داش ــت خواه او را دوس
اســت  هــم  قــرآن  در  وعــده اش 
یُِحــبُّ  الَلَّ  »إِنَّ  می فرمایــد:  کــه 
ــه  کاران را  ــد توب ؛]۶[ خداون ــنَ ابِی التَّوَّ
ــن  ــی دارد«. در نتیجــه ی ای دوســت م
دوســت داشــتن، عبــد عابــق مذنــب 
گنهــکار، محبــوب خداونــد می شــود. 
نتیجــه این دوســت داشــتن چیســت؟ 
»َفَســتََر َعَلیْــهِ«. گنــاه و عیــب و 
می دهــد.  پوشــش  را  او  خطــای 
ــد  ــیدم: خداون ــد: پرس راوی می گوی
چگونــه پوشــش می دهــد؟ حضــرت 
ــور  ــه مأم ــته ای ک ــد: دو فرش فرمودن
ــدای  ــتند، خ ــال او هس ــتن اعم نوش
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ــه اینهــا فراموشــی می دهــد.  متعــال ب
ایــن فرشــته ها از صفاتشــان ایــن 
اســت کــه چیــزی از نگاهشــان گــم 
ــگاه  ــال و ذره ای از ن ــود و مثق نمی ش
ــان  ــد. حافظه ش ــی نمی مان ــا مخف آنه
خیلــی قــوی اســت. امــا خــدای 
متعــال اینهــا را دربــاره ایــن بنــده اش 
دچــار فراموشــی می کنــد و اصــاًل از 
ــدر  ــاک می شــود. چق ــا پ حافظــه آنه
تعبیــر عجیبــی اســت: »یُنِْســي َمَلَكیْهِ 
ــوِب«.  نُ ــَن اَلذُّ ــهِ مِ ــا َعَلیْ ــا َکتَبَ َم
بودنــد،  نوشــته  کــه  چیزهایــی 
ــه  ــت ک ــب اس ــود. عجی ــاک می ش پ
و  جــوارح  حتــی  متعــال  خــدای 
ــاه  ــن گن ــه ای ــی را ک ــا و مکان اعض
ــار  ــت، گرفت ــام داده اس را در آن انج
ــا هــم  ــد؛ چــون آنه فراموشــی می کن
شــاهد هســتند. خــدای متعــال بــه آن 
جــوارح و مــکان و زمینــی کــه ایــن 
گنــاه را در آن انجــام داده، وحــی 
ــُه  ــهِ ُذنُوبَ ــي َعَلیْ می کنــد کــه: »اُْکتُِم
َو أَْوَحــى إِلـَـى بَِقــاِع اَلْْرِض اُْکتُِمي 
ــِک مِــَن  ــُل َعَلیْ ــا َکاَن یَْعَم ــهِ َم َعَلیْ
نُــوِب«. شــما هــم گنــاه او را  اَلذُّ
ــد. در نتیجــه  ــان کنی ــوش و کتم فرام

ــَس  ــاُه َو لَیْ ــَن یَْلَق َ ِحی ــى الَلَّ »َفیَْلَق
نُــوِب«.]۷[  ــهِ بِالذُّ ــَهُد َعَلیْ َشــْيٌء یَْش
ــات  ــه مالق ــی ب ــخص وقت ــن ش ای
خــدای متعــال مــی رود، دیگــر هیــچ 
ــدارد. ــاه او وجــود ن ــر گن شــاهدی ب

از ایــن باالتــر هم هســت؟ بلــه؛ در آن 
خلــوت کــه دیگــر هیچ کــس نیســت، 
ــا  ــودش، آنج ــتی و خ ــو هس ــط ت فق
ــر  ــش را خب ــال وضعیت ــدای متع خ
می دهــد و یکی یکــی گناهــان بــه 
او عرضــه می شــود؛ فالن جــا ایــن 
ــی زدی؛  ــد م ــه نبای ــرف را زدی ک ح
ــه  ــدی ک ــز را دی ــالن چی ــا ف فالن ج
نبایــد  فالن جــا  می دیــدی؛  نبایــد 
می رفتــی، ولــی رفتــی. یکی یکــی 
اینهــا برایــش گفتــه می شــود. او هــم 
ــان  ــن هم ــت. ای ــن اس ــرش پایی س
ــه  ــه توب ــق ب ــه موف ــده ای اســت ک بن
شــده و عملیــات اصالحــی هــم 
انجــام داده اســت، ولــی خــب بیــن او 
و خــدای متعــال اینهــا هســت. بعــد 
خــدای متعــال خطــاب می کنــد و 
ــده ی مــن، مــن همــه ی  ــد: بن می گوی
ــه  ــر توب ــه خاط ــو را ب ــای ت خطاه
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درســتی کــه انجــام دادی، بــه حســنه 
 ُ ُل اللَّ تبدیــل می کنــم. »َفُأولَئـِـَک یُبَــدِّ
َســیِّئَاتِهِْم َحَســنَاٍت؛]۸[ پــس خداوند 
ــل  ــا تبدی ــه نیکي ه ــان را ب بدي هایش
ــد: حــاال وارد  ــد می گوی ــد«. بع می کن
محشــر شــو. وقتــی کــه وارد محشــر 
می شــود، مــردم همــه از تعجــب 
ــده ای اســت  ــن چــه بن ــد: ای می گوین
خــوب  کارهایــش  همــه ی  کــه 
می کنیــم،  نــگاه  هرچــه  اســت؟! 
ــت.  ــام داده اس ــوب انج ــای خ کاره
نداشــته! هــم  گنــاه  یــک  حتــی 

چــه خــدای خوبــی داریــم! بــه 
ــا اســت!  ــی آق ــا: خیل ــتاد م ــول اس ق
انســان هیچ طــور نمی توانــد قصــه 
ــد؛  ــنه را بفهم ــه حس ــیئه ب ــل س تبدی
مگــر  نیســت.  درک  قابــل  اصــاًل 
مرتکــب  گنــاه  اینجــا  می شــود 
شــد، آنجــا بــه حســنه تبدیــل  شــود 
ــد؟ ــم بدهن ــواب ه ــه او ث ــازه ب و ت

ــن  ــا چنی ــه ب ــت ک ــد اس ــدر ب چق
ــم و  ــل کنی ــد عم ــی، ب ــدای خوب خ
ــتفاده  ــه و سوءاس ــر و خدع از درِ مک

ــواره  ــوارد هم ــن م ــن در ای ــم. م آیی
یــاد ایــن آیــه می افتــم کــه می گویــد 
شــاخص خوبــی  اگــر خواســتید 
داشــته باشــید، در غیــب خودتــان 
ــم  ــان حری ــدای رحم ــه خ ــبت ب نس
بگیریــد. تعبیــر قرآنــی اش خیلــی 
لطیــف اســت؛ می فرمایــد: »َمــْن 
ــاَء  ــِب َوَج ــَن بِالَْغیْ ْحَم ــَي الرَّ َخِش
ــٍب؛]۹[ آنکــه در نهــان از  ــٍب ُمنِی بَِقْل
ــی  ــا دل ــد و ب خــدای بخشــنده بترس
الرحمــان  آیــد«.  ]بــاز[  کار  توبــه  
ــی اســت.  ــی عجیب اینجــا کلمــه خیل
رحمــان  خــدای  چشــم  از  آدم 
ــی  ــت! خدای ــد اس ــدر ب ــد، چق بیفت
بــه شــما لطــف و  این قــدر  کــه 
احســان و محبــت داشــته اســت. 
ــودش  ــال خ ــدای متع ــاءاهلل خ ان ش
مــا را بیــدار فرمایــد و مــا را از ایــن 
عنایــت خاصــش بهرمنــد کنــد و مــا 
را شــاکر نعمــت ســترش قــرار دهــد. 
ــه و  ــا را وارد توب ــده، م ــر نش ــا دی ت
رغبــت بــه ســوی خــودش و شــتافتن 
بــه ســوی خــودش قــرار دهــد.
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 شرط بهره مندی از یاری 
خداوند

فرمودنــد:  )علیه الســالم(  صــادق  امــام 
ــٍن  ــْن ُمْؤمِ ــَس َع ــٍن نَفَّ ــا ُمْؤمِ »أَیَُّم
ُ َعنـْـُه َســبْعِیَن ُکْربـَـًة  ُکْربـَـًة نَفَّــَس الَلَّ
ــْومِ  ــَرِب یَ ــا َو ُک نْیَ ــَرِب اَلدُّ ــْن ُک مِ
ــةِ«. اگــر شــما غــم و اندوهــی  اَلْقِیَاَم
ــد، خــدای  ــی برطــرف کنی را از مؤمن
رنــج و  متعــال هفتــاد دشــواری، 
انــدوه را از دنیــا و آخــرت شــما 
ــود: »َو  ــد فرم ــد. بع ــرف می کن برط
ــَو  ــٍن َو ُه ــى ُمْؤمِ ــَر َعَل ــْن یَسَّ َم
نْیَــا  ُ لـَـُه َحَوائـِـَج اَلدُّ ــَر الَلَّ ُمْعِســٌر یَسَّ
ــرایط  ــی دارای ش ــَرةِ«. مؤمن َو اَْلِخ
برایــش  شــما  و  اســت  ســخت 
ــدا  ــال خ ــدای متع ــردی، خ ــان ک آس
حوائــج دنیــا و آخــرت را بــرای 
ــا  ــه آنه ــی ب ــد؛ یعن ــان می کن او آس
ــوط  ــه مرب ــی ک ــا بخش ــد. ام می رس
ــتََر  ــْن َس ــا اســت: »َو َم ــه بحــث م ب
ُ َعَلیْــهِ  َعَلــى ُمْؤمـِـٍن َعــْوَرًة َســتََر الَلَّ
ـِـي  َّت ـِـهِ اَل ــْوَرًة مِــْن َعْوَرات ــبْعِیَن َع َس
ــَرةِ«.  ــا َو اَْلِخ نْیَ ــي اَلدُّ ِ ــا ف یَُخلُِّفَه
خــدای متعــال خــودش ســتار اســت 
و ســتر را دوســت دارد. خداونــد 

را  او  عیب هــای  از  عیــب  هفتــاد 
کــه باعــث رســوایی او می شــود، 
خواهــد پوشــاند؛ هــم در دنیــا و 
ــا تبعاتــش. ســپس  هــم در آخــرت ب
فرمودنــد:  ســنگین  جملــه  یــک 
ــا  ــِن َم ِن اَلُْمْؤمِ ــوْ ــي َع ِ َ لَف »َو إِنَّ الَلَّ
َکاَن اَلُْمْؤمِــُن فِــي َعــْوِن أَِخیــهِ 
تأکیــد  بــا  حضــرت  اَلُْمْؤمِــِن«. 
فرمودنــد خــدای متعــال خــودش یار 
مؤمنــی خواهــد بــود کــه یــار مؤمــن 
دیگــری باشــد. مادامــی که تــو در کار 
یــاری انســان مؤمــن دیگــری باشــی، 
خــدای متعــال یــار تــو خواهــد بــود. 
ــوا  ــد: »َفانْتَفُِع ــرت فرمودن ــد حض بع
فـِـي اَلْعَِظــةِ َو اِْرَغبُــوا فـِـي اَلَْخیْــرِ«.
ــد  ــود بگیری ــه س ــن موعظ ]۱۰[ از ای
بشــتابید. خوبــی  ســوی  بــه  و 

همان طــور کــه اگــر کســی مؤمنــی را 
هتــک کند، خــدای متعــال او را هتک 
ــت  ــم هس ــش ه ــن طرف ــد، ای می کن
کــه اگــر انســان پوشــش بدهــد، 
خــدای متعــال پوشــش می دهــد. 
ایــن مقــام  ان شــاءاهلل همیشــه در 
ــد.  ــت باش ــان پربرک ــید و عمرت باش
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ــانی  ــد در خیررس ــق کنی ــاًل عش اص
بــه ایــن و آن و هیــچ خیــری را 
حاجــت  هــر  ندهیــد.  دســت  از 
مؤمنــی  ســمت  از  کــه  نیــازی  و 
پیــک  را  آن  آمــد،  بــه ســمت تان 
ــد. ــتش ندهی ــد و از دس ــدا بدانی خ

خاموش شدن فتنه ۸۸، لطف  
امام حسین )علیه السالم( بود

ــود.  ــزرگ ب ــی ب ــال ۸۸ خیل ــه س فتن
ــه  ــه ی فتن ــرای کلم ــد ب ــر بخواهی اگ
مصــداق  کنیــد،  پیــدا  مصــداق 
ــه  ــت؛ چراک ــال ۸۸ اس ــژه اش س وی
تودرتــو، پیچیــده، غبارآلــود و بســیار 
ــا را  ــال م ــدای متع ــود. خ ــب ب عجی
ــه  ــد ک ــم فرمودن ــا ه ــات داد. آق نج
را  کشــور  )علیه الســالم(  حســین  امــام 
نجــات داد. هشــت مــاه طــول کشــید 
ــج  ــده ل ــم روی دن ــه ه ــران فتن و س
افتــاده بودنــد. از خــارج هــم کــه بــر 
آتــش فتنــه می دمیدنــد. شــیاطین 
ــی و  ــی و خارج ــِس داخل ــن و ان ج
نیــز کفــر و نفــاق دســت بــه دســت 
ــالب  ــه انق ــا ریش ــد ت ــم داده بودن ه

را بســوزانند. آقــا فرمودنــد امــام 
ــه  ــات داد؛ قضی ــالم( نج ــین )علیه الس حس
عاشــورا پیــش آمــد و بــه دنبــال 
)علیه الســالم(  نــه دی. سیدالشــهداء  آن، 
ــا را  ــرد و دل ه ــرف ک ــا تص در دل ه
متوجــه کــرد و پــرده را کنــار زد. بــه 
ــردم  ــرای م ــت ب ــب حقیق ــن ترتی ای
ــه دی ســاخته شــد.  ــوم شــد و ن معل
نــه دی عیــدی اباعبــداهلل )علیه الســالم( 
ــر  ــه خاط ــود؛ ب ــا ب ــه ی م ــه جامع ب
خانــواده  و  مجاهدت هــا  و  شــهدا 
ــه  ــان ک ــا ی عزیزم ــود آق ــهدا و خ ش
واقعــًا آبــرو و ســرمایه گذاشــت؛ 
ــه  ــرای اینک ــت ب ــم نگذاش ــچ ک هی
پیــدا  نجــات  انقــالب  و  اســالم 
ــن  ــرای ای ــال را ب ــدای متع ــد. خ کن
شــاکریم. بــزرگ  بســیار  نعمــت 
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