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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

حضــرت  باســعادت  والدت  بایــد 
را  )علیه الســام(  حســنی  عبدالعظیــم 
تبریــک بگوییــم کــه در شــب میــاد 
هســتیم.  بزرگــوار  آن  باســعادت 
فقیــه، محــدث، عــارف و شــخصیت 
بســیار عظیم الشــأن در بیــن فرزنــدان 
افتخــار  )ســام اهلل علیهم اجمعین( و  اهل بیــت 
ــد  ایــران و تهــران؛ امیدواریــم خداون
شایســته  را  مــا  تعالــی  و  تبــارک 
از  کــه  معارفــی  عظیــم  میــراث 
طریــق  از  و  بــزرگ  انســان  ایــن 
ــیده  ــا رس ــه م ــام( ب ــت )علیهم الس اهل بی
ــرض  ــم ع ــلیت ه ــد. تس ــرار بده ق
می کنیــم بــه همــه بــه مناســبت ایــن 
ــی  ــیار دلخراش ــب و بس ــاق عجی اتف
حضــرت  مطهــر  حــرم  در  کــه 
ــیراز  ــام( در ش ــی )علیهما الس احمدبن موس
اتفــاق افتــاد و واقعــًا همــه را داغــدار 
کــرد. ان شــاء اهلل خداونــد تبــارک 
ــای  ــن خون ه ــق ای ــه ح ــی ب و تعال
مطهــر، ریشــه دشــمنان قــّدار و پلیــد 
را بکنــد، ان شــاء اهلل ایــن خون هــا 
از  بگیــرد.  را  همه شــان  گریبــان 

شــیطانک ها  تــا  بــزرگ  شــیطان 
ان شــاءاهلل.  انصارشــان  اعــوان و  و 

بحــث مــا در بــاب قواعــد جهــاد اکبر 
بــود و موضــوع بســیار مهمــی کــه در 
ایــن جلســات اخیــر محــل گفتگــوی 
ــود.  ــاره نظــم ســلوکی ب مــا بــود درب
قواعــد  از  یکــی  کردیــم  عــرض 
اساســی در جهــاد اکبــر داشــتن نظــم 
ــل  ــم را ذی ــن نظ ــت. ای ــلوکی اس س
ــه اصطــاح  ارکان اربعــه ســلوک و ب
ــه  ــم ک ــف کردی ــت تعری ــل معرف اه
ــارطه  ــود از مش ــارت ب ــن اول عب رک
ــن دوم  ــزی. رک ــان برنامه ری ــا هم ی
عبــارت بــود از مراقبــت یــا نظــارت 
کــه بحمــداهلل تاکنــون ما ایــن دو رکن 
را موفــق شــدیم در جلســات گذشــته 
الزم،  نکته هــای  و  کنیــم  مباحثــه 
کاربــردی و اساســی را در ایــن زمینــه 
ــردم.  ــم ک ــان تقدی ــت عزیزان م خدم

رکن سوم نظام سلوکی؛ 
»محاسبه«

ــه محاســبه  ــت می رســد ب ــروز نوب ام
حقیقتــًا  کــه  ســوم  رکــن  یعنــی 
محاســبه دارای اهمیــت و جایــگاه 
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ــم  ــا بخواهی ــر م ــت. اگ ــی اس باالی
ــم  ــرآن کری ــه ق ــبه را ب ــوان محاس عن
اســتناد بدهیــم بــه نظــرم همیــن 
آیــه ای کــه در بــاب مراقبــه خواندیــم 
شــامل حــال محاســبه هــم می شــود، 
آن جایــی کــه خداونــد تبــارک و 
تعالــی بــه همــه مؤمنیــن فرمــان 
را  نفــس خودشــان  کــه  می دهــد 
قــرار  کنــکاش  و  بررســی  مــورد 
لْتَنُْظــْر«1  »َو  کلمــه  ایــن  بدهنــد. 
ــم،  ــتناد دادی ــه اس ــاب مراقب ــه در ب ک
حکایــت از بررســی دقیــق، تأمــل 
و عمیــق نگریســتن بــه خویشــتن 
اســت. از زاویــه این کــه آن کارهایــی 
ــه  ــی ک ــم و رفتارهای ــا کردی ــه م ک
داشــتیم این هــا آیــا در حیــات ابــدی 
بــه نفــع مــا اســت یــا بــه ضــرر مــا 
ــن اســت.  ــع ای اســت. مســأله در واق
یعنــی از ایــن منظــر کــه هرچــه کــه 
ــا  ــم این ه ــام می دهی ــا انج ــون م اکن
هیــچ  می شــود،  ضبــط  و  ثبــت 
ــود:  ــد. فرم ــزی از آن جــا نمی مان چی
ــَرًة إاِلَّ  ــَرًة َو ال َكبي ــادُِر َصغي »ال يُغ
أَْحصاهــا«2 هیــچ کوچــک و بزرگــی 
ــن  ــر ای ــت مگ ــا نیس ــال ماه در اعم

1  آیه 18 سوره حشر

2  آیه 49 سوره کهف

ــی  ــا شــمرده می شــود، یعن ــه این ه ک
ــزی از  ــود، چی ــط می ش ــت و ضب ثب
قلــم نمی افتــد. کلمــه »اليغــادر« 
بــه معنــای همیــن اســت کــه از قلــم 
می شــود. ثبــت  همــه  نمی افتــد، 

ــا  ــال م ــه اعم ــه هم ــد ک ــوم ش معل
ــد  ــوم ش ــت، معل ــده اس ــت ش حفاظ
ــی کوچــک  ــم اله ــط عل ــه در محی ک
و بــزرگ هــم نــدارد، حتــی در بــاب 
ــد  ــال ذره آم ــر مثق ــر تعبی ــر و ش خی
ــراً  ةٍ َخيْ ــاَل َذرَّ ــْل مِثْق ــْن يَْعَم »َفَم
ةٍ  ــاَل َذرَّ ــْل مِثْق ــْن يَْعَم ــَره  * َو َم يَ
ا يَــَره «3 روی ایــن کلمــه »يــَره«  َشــرًّ
ــر  ــد ه ــد می بینی ــی بفرمایی ــک دقت ی
کســی در آن نقطــه پایانــی همــه 
و  می بینــد  را  خــودش  کارهــای 
ــن  ــم ای ــری ه ــه دیگ ــه در آی چنان ک
مطلــب تصریــح شــد کــه فرمــود »َو 
ــي   ــَرُه ف ِ ــاُه طائ ــاٍن أَلَْزْمن ُكلَّ إِنس
ــةِ  ــْوَم الْقِياَم ــُه يَ ــرُِج لَ ــهِ َو نُْخ ِ ُعنُق
آن  در  َمنُْشــوراً«،4  يَْلقــاُه  كِتابــًا 
ــم از  ــرار گرفتی ــا ق ــه م ــی ک وضعیت
ــه«  ــی عنق ــره ف ــاه طائ کلمــه »الزمن
ــال  ــه اعم ــه هم ــود ک ــتفاده می ش اس

3  آیات 7 و 8 سوره زلزال

4  آیه 13 سوره اسراء
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مــا بــه عهــده مــا اســت یعنــی مثــل 
ــه انســان بســته شــده  گردن آویــزی ب
ــو  ــود، ول ــدا نمی ش ــت، از او ج اس
ــد  ــال می کن ــان خی ــگاه اول انس در ن
مثــًا ایــن حرفــی کــه زد، ایــن 
ــت.  ــید و رف ــر کش ــاال پَ ــرف ح ح
ــام  ــان انج ــه انس ــی را ک ــان عمل ف
او  از  کــه  می کنــد  احســاس  داده 
فاصلــه گرفتــه. ایــن آیــه کریمــه 
می گویــد نــه، این هــا بــه ُعنــق شــما 
ــده  ــته ش ــما بس ــردن ش ــه گ ــی ب یعن
ــل  ــز، مث ــک گردن آوی ــل ی اســت، مث
ــدی  ــه گردنبن ــه ن ــد، البت ــک گردنبن ی
ــی  ــرد، خیل ــاز ک ــود آن را ب ــه بش ک
ــه  ــده. چ ــته ش ــا بس ــه م ــم ب محک
زمانــی می شــود آن را بــاز کــرد؟ 
ــه ی  ــه توب ــق ب ــما موف ــه ش ــی ک وقت
ــن  ــد ای ــوید، اینجــا می توان ــل ش کام
ــن  ــه ای ــد. هم ــودش دور کن را از خ
ــی  ــه زندگ ــود ب ــوط می ش ــم مرب ه
از مــرگ. این جهانــی مــا و قبــل 

نامه عمل انسان حکایت 
شخصیت اوست

بعــد فرمــود آن روز موعود کــه از راه 
برســد ایــن نامــه عمــل او بــه صورت 
یــک مجموعــه جامــع جلــوی او 
ــه  ــد گرفــت. آن جــا ب ــرار خواه ق
ــی   ــَك َكف ــَرأْ كِتابَ ــد »اْق او می گوین
ــيبًا«5  ــَك َحس ــْوَم َعَليْ ــَك الْيَ بِنَْفِس
ــن  ــد، ای ــد بخوانی ــد بفرمایی می گوین
نامــه عمــل شماســت. »اْقــَرأْ كِتابََك« 
یعنــی کتــاب خــودت را بخــوان، 
نوشــتی.  خــودت  دیگــر  را  ایــن  
االن هــم بــرای ایــن کــه بــا تــو 
ــی  ــاری بشــود خــودت کاف چــه رفت
ــودت  ــاب خ ــودت حس ــتی، خ هس
را بــرس، خــودت بگــو چــه کار 
بایــد بکنیــم. »َكفــی  بِنَْفِســَك الْيَــْوَم 
ــه  ــن جــا از کلم ــيبًا« ای ــَك َحس َعَليْ
»حســيب« اســتفاده شــده، »حســيب« 
»محاســب«  معنــای  بــه  این جــا 
ــه حسابرســی  ــی کســی ک اســت یعن
شــما  امــروز  می گوینــد  می کنــد، 
ــرای حسابرســی وضعیــت خــودت  ب
کافــی هســتی یعنــی کأنَّ الزم نیســت 
ــد  ــد بیای ــم بخواه ــری ه کســی دیگ

5  آیه 14 سوره اسراء



4

www.OFOGHHA.ir

ــدن  ــما در خوان ــا ش ــًا ب ــا مث این ج
ــود،  ــراه بش ــما هم ــال ش ــاب اعم کت
ــودت  ــت، خ ــی اس ــما کاف ــود ش خ
بگــو. البتــه ایــن یــک نکته ای هــم در 
آن هســت ایــن کــه خــب حــاال کأّن 
ــده  ــه عه ــم ب ــاوت را می گذاری قض
ــا  ــی ب ــا گاه ــًا مادره ــودت. مث خ
ــدام کل کل  ــور م ــه همین ط ــا ک بچه ه
کــه  می گوینــد  بعــدش  می زننــد 
خــب حــاال تــو بگــو مــن بــا تــو چــه 
ــی  ــک اذیت ــًا ی ــی مث ــم؟ یعن کار کن
کــرده باشــد، یــک کار نامناســبی 
ــده  ــه عه ــذارد ب ــد می گ ــرده باش ک
ــن  ــو م ــو بگ ــد ت ــودش، می گوی خ
ــا تــو چــه کار کنــم؟ حــاال این جــا  ب
ــه طــرف می گوینــد حــاال  هــم کأّن ب
تــو خــودت بگــو مــا بــا تــو چــه کار 
کنیــم؟ یعنــی خــودش را بــه انصــاف 
می کننــد. دعــوت  قضــاوت  و 

بنابرایــن این جــا مبنــای محاســبه 
اعمــال  همــه  شــد.  اســتخراج 
در  مــا  کــه  بزرگــی  و  کوچــک 
انجــام آن اختیــار داشــتیم و انتخــاب 
حفاظــت  این هــا  بــوده  خودمــان 
ــده  ــه عه ــود، ب ــت می ش ــود، ثب می ش
مــا هــم هســت یعنــی بایــد پاســخگو 

باشــیم. ایــن ُعنــق کــه این جــا آمــده 
بــه معنــای گــردن اســت. گــردن بــه 
معنــای مســئولیت اســت، مــا هــم در 
ــردن  ــه گ ــن ب ــم ای ــی می گویی فارس
خــودم اســت، ایــن بــه گــردن شــما 
اســت. بــه گــردن شــما اســت یعنــی 
مســئولیت بــه عهــده  شماســت. ایــن 
ــام  ــما انج ــه ش ــه ک ــی آنچ ــا یعن ج
دادیــد بــا اختیــار خودتــان هــم 
ایــن و  انجــام دادیــد، مســئولیت 
پاســخگویی اش هــم بــه عهــده خــود 
شماســت. این  هــا همــه حفاظــت 
در  می شــود،  نگهــداری  می شــود، 
نهایــت هــم بــه مــا گفتنــد کــه این هــا 
ــه شــما  ــه شــما عرضــه می شــود، ب ب
ــه آن  ــت ب ــهور اس ــردد. مش برمی گ
ــود.  ــه می ش ــال عرض ــه اعم روزی ک
بــرای شــما  آیــه ای کــه  ایــن   از 
خوانــدم همیــن اســتفاده می شــود 
ــدارد،  ــم ن ــزرگ ه ــک و ب ــه کوچ ک
ــر  ــدارد، ه ــم ن ــره ه ــره و کبی صغی
ــد  ــام داده باش ــان انج ــه انس کاری ک
ــورت  ــه ص ــش ب ــوان اعمال در آن دی
ــت. ــده اس ــط ش ــت و ضب ــق ثب دقی

جملــه ای  یــک  گذشــته  جلســه 
هــم راجــع بــه حافظــان اعمــال 
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ــا  ــا م ــه ب ــا همیش ــه این ه ــم ک گفتی
هســتند و رقیــب و عتیــد دربــاره 
»َو  کردیــم.  تأکیــد  را  ســخنان 
لَحافِظيــَن * كِرامــًا  ـْ  َعَليُْكــ إِنَّ 
هســت. این هــا  همــه  كاتِبيــَن«6 

قــرار  حســاب  مــورد  اعمــال 
یعنــی آن روزی  خواهــد گرفــت، 
ــم  ــی ه ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
ــا  ــودش را ب ــبت آن روز خ ــه مناس ب
صفــت »سريع الحســاب« معرفــی 
ــه  ــاب« ب ــی »سريع الحس ــرده. خیل ک
حســاب خواهــد رســید، خیلــی هــم 
ــرعت  ــن س ــاال ای ــت، ح ــریع اس س
ــت،  ــا اس ــور م ــاوراء تص ــد م می دانی
از جهــت زمــان و این هــا برنمــی دارد. 

ــی  ــن وضعیت ــک چنی ــا در ی ــی م وقت
ــل  ــما عق ــر ش ــه نظ ــم ب ــرار داری ق
ــی  ــه حکم ــل چ ــد؟ عق ــه می گوی چ
می کنــد؟ عقلــی کــه بــا ایــن پشــتوانه 
ــر و  ــرع مطه ــی ش ــم یعن ــل اعظ عق
ــم و وحــی الهــی هســت  ــرآن عظی ق
بــه مــا می گویــد کــه شــما بایــد قبــل 
ــا خــودت  ــن فرصت ه از دســت رفت
می شــود  ایــن  کنــی،  محاســبه  را 

6  آیات 10 و 11 سوره انفطار

فرمــان عقــل، یعنــی مقدمــات را 
ــت  ــه دس ــن ب ــم از آن ای ــه بچینی ک
ــتوانه  ــا پش ــان ب ــل انس ــد. عق می آی
ــه  ــوای ب ــا فت ــه م ــی ب ــرع و وح ش
ــه اســتحباب،  ــه ب وجــوب می دهــد ن
ــی  ــود مفت ــما می ش ــل ش ــی عق یعن
ــون دارد  اعظــم شــخصیت شــما، اکن
ــد  ــد می گوی ــوا می ده ــما فت ــه ش ب
ــد، یعنــی واجــب اســت، واجــب  بای
ــه  ــد ب ــون بای ــه اکن ــت ک ــی اس قطع
ــی آن  ــان برســیم. یعن حســاب خودم
ــروز،  ــم ام ــی را بیاوری ــبه نهای محاس
ــد  ــا بگوین ــه م ــردا ب ــه ف ــن ک ــه ای ن
بخــوان، خــب امــروز بخوانیــم. فــردا 
ــه حســاب کــن  ــد ک ــا می گوین ــه م ب
ــد چــه کار  ــو بای ــا ت خــودت ببیــن ب
ــن امــروز حســاب  ــم، خــب همی کنی
کنیــم. تفاوتــش خیلــی جــدی اســت. 
تفاوتــش ایــن اســت کــه آن جــا کــه 
ــان  ــا خودم ــند ی ــاب می رس ــه حس ب
در معــرض حســاب قــرار می گیریــم 
و اعمــال مــا بــه مــا عرضــه می شــود 
و بایــد پاســخگوی اعمال مــان باشــیم 
آن جــا در ارتبــاط بــا اعمال مــان 
نیســت. ســاخته  مــا  از  کاری 
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توبه یعنی ویرایش کتاب اعمال

وقتــی آن کتــاب عمــل جنابعالــی 
و بنــده را گذاشــتند جلــوی مــا، 
کنیــم،  ویرایشــش  نمی توانیــم 
ــذف  ــزی از آن را ح ــم چی نمی توانی
کنیــم. حــاال در َمثـَـل مناقشــه نیســت، 
مثــل کتابــی اســت کــه از انســان 
ــر  ــا اگ ــن ج ــود. همی ــر می ش منتش
ــه ای،  ــک نام ــی، ی ــک کتاب ــان ی انس
ــن  ــد ای ــته باش ــته ای داش ــک نوش ی
دیگــر  ایــن  شــد  منتشــر  وقتــی 
منتشــر شــده، ایــن اســت کــه دیگــر 
کــرد.  زیــادش  و  کــم  نمی شــود 
حــاال ایــن جــا شــما یــک اصطاحی 
ــاال آن را  ــد ح ــًا می گویی ــد مث داری
از مــا قبــول کننــد یــا نکننــد مــن در 
جلــد بعــدی ایــن را یــک ویرایشــی 
می کنــم، ولــی نامــه انســان حکایــت 
ــان  ــن از انس ــت، ای ــخصیت اوس ش
ــر از  ــن دیگ ــت. ای ــد رف ــر ش منتش
و  کــم  نمی شــود  رفتــه،   دســت 
ــن در  ــه ای ــا االن ک ــرد. ام ــادش ک زی
ــا هســت، ظرفیــت حــذف  ــار م اختی
دارد.  هــم  اصــاح  و  اضافــه  و 

ــاب  ــن کت ــی ای ــن االن وقت شــما همی
ــد و  ــاز کنی ــان را ب ــس  و اعمال ت نف

ــه محاســبه  ــا را ب ــد این ه شــروع کنی
کــردن، امــکان ویرایــش وجــود دارد، 
اســم ایــن امــکان توبــه اســت. توبــه 
ــی  ــا اســت یعن ــن معن ــه همی ــًا ب دقیق
اعمــال.  کتــاب  ویرایــش  امــکان 
ایــن دقیقــًا اکنــون در اختیــار مــا 
می توانیــم  مــا  یعنــی  هســت، 
ایــن را حــذف کنیــم، می توانیــم 
ایــن هنــوز منتشــر  پــاک کنیــم، 
ــما  ــده، ش ــی نش ــوز نهای ــده، هن نش
می توانیــد بــا ایــن پاک کــِن توبــه 
قســمت هایی  آن  قشــنگ  بگیریــد 
ــما  ــه ش ــد ب ــه دوســت نمی داری را ک
اســتناد داده بشــود و نمی پســندید 
ــؤال  ــما س ــد از ش ــردا بخواه ــه ف ک
ــته  ــما گذاش ــده ش ــه عه ــا ب بشــود ی
االن  می توانیــد  را  این هــا  بشــود 
ــان  ــا هم ــاال ب ــه ح ــد، البت ــاک کنی پ
معانــی کــه مــا در بــاب توبــه داریــم، 
اگــر مثــًا حــق اشــخاص باشــد 
ــه،  ــه، حــق الهــی باشــد چگون چگون
ــار  ــر ب ــه انســان از زی ــن ک ــکان ای ام
ــرای او وجــود دارد.  خــارج بشــود ب

ــتیم دیگــر  ــه گذش ــه ک ــن مرحل از ای
نــدارد  وجــود  ویرایــش  امــکان 
و مــی رود در یــک عالــم دیگــر.



7

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــد  ــا می گوی ــه م ــل ب ــا عق ــن ج ای
کــه شــما تــا قبــل از ایــن کــه 
دســترس تان  از  عمل تــان  کتــاب 
خــارج بشــود، یعنــی امــکان زیســت 
این جهانــی از او گرفتــه بشــود اقــدام 
ــان  ــکان از انس ــن ام ــی ای ــد. وقت کنی
ــکان  ــه شــد عمــًا دیگــر آن ام گرفت
ــم از  ــش ه ــه و ویرای حــذف و اضاف
انســان گرفتــه می شــود. بنابرایــن 
عاقــل آن کســی اســت کــه تــا قبــل از 
ایــن کــه این اختیــار از او گرفته شــود 
خــودش مراجعــه کنــد و قبــل از ایــن 
که بــه حســاب او بخواهند رســیدگی 
کننــد و او را ببرنــد روی میزان اعمال 
و بــا او بخواهنــد حســاب کننــد، 
قبــل از آن خــودش بــه حســاب 
ــا  ــودش این ج ــد و خ ــودش برس خ
ــرد. ــم بگی ــش تصمی ــاره وضعیت درب

محاسبه اعمال امر واجب 
شرعی است

بــه ایــن ترتیــب می شــود گفــت کــه 
قطعــًا محاســبه یکــی از واجبــات 
شــرعی اســت، چــون امــر »و لتنظــر« 
ــٌس«  ــر نف ــد »و لتنظ دارد، می فرمای

ــت  ــا دق ــد ب ــما بای ــدام از ش ــر ک ه
ــزی را  ــه چی ــد چ ــد ببین ــی کن بررس
می فرســتد  خــودش  از  قبــل  دارد 
ــرای خــودش  ــدی و ب ــی اب در بایگان
قــرار می دهــد. روایاتــی هــم کــه االن 
بــرای شــما می خوانــم دقیقــًا امــر بــه 
محاســبه اســت. جملــه امیرالمؤمنیــن 
»َحاِســبُوا  اســت  نهج الباغــه  در 
ـْ َقبْــَل أَْن تَُحاَســبُوا َو زِنـُـوا  أَنُْفَســُك
ـْ بِِميــَزاِن الَْحيـَـاءِ[ َقبـْـَل أَْن  ]أَْعَمالَُكــ
تُوَزنـُـوا« فرمــود بــه حســاب خودتان 
برســید قبــل از ایــن کــه بــه حســاب 
شــما برســند. »زنــوا« بــه معنــای وزن 
کنیــد، یعنــی در میــزان خــرد، در 
میــزان عقــل، در محیــط نفــس لّوامــه 
خودتــان را محاکمــه کنیــد و وزن 
ــل  ــد. »قب ــی کنی ــان را بررس کارهایت
أن تزنــوا« قبــل از ایــن کــه بخواهنــد 
مشــخص  را  شــما  کارهــای  وزن 
کننــد. بــه ایــن ترتیــب محاســبه 
ــت  ــرعی اس ــب ش ــر واج ــال ام اعم
ــم. ــن را انجــام بدهی ــد ای ــا بای کــه م

محاســبه اعمــال امــر واجــب عقلــی 
ــات را  ــی آن مقدم ــت. یعن ــم هس ه
کــه مــن االن برای شــما توضیــح دادم 
از دل ایــن مقدمــات امــر روشــنی بــه 
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ــه شــما  ــل دارد ب ــد. عق دســت می آی
فرمــان می دهــد کــه مــن حتمــًا بایــد 
بــه حســاب کارهــای خــودم برســم. 
بــا ایــن مقدمــه ای کــه عــرض کــردم 
مســأله محاســبه جایــگاه خــاص 
ــبه  ــد. محاس ــدا می کن ــودش را پی خ
ــه بعــد از  ــوط می شــود ب ــًا مرب عمدت
عمــل، یعنــی اگــر مراقبــه مربــوط بــه 
پیــش از عمــل یعنــی بررســی نیــت، 
ــل  ــگام عم ــارت هن ــی و نظ و بررس
هســت،  وقتــی انســان دارد کار را 
انجــام می دهــد آن جــا نظــارت کنــد 
ــد  ــی می مامن ــی باق ــک کار تکمیل ی
و آن نظــارت پســینی اســت کــه 
ــی یــک  اســمش محاســبه اســت یعن
مراقبــت بعــد از اعمال اســت. انســان 
کارش را انجــام داده حــاال می نشــیند 
ــه  ــروز چ ــن ام ــد م ــی می کن بررس
گفتــم؟ چــی شــنیدم؟ چــی نوشــتم؟ 
چــی خــوردم؟ کجــا رفتــم؟ بــا کــی 
ــروع  ــا را ش ــردم؟ این ه ــرت ک معاش
می کنــد یکــی یکــی همــه را بررســی 
کــردن. اســم ایــن می شــود محاســبه.

مثقال ذره محاسبه می شود

دو  محاســبه  بــرای  مــا  روایــات 
نتیجــه خیلــی روشــن را ذکــر کردنــد. 
نتیجــه اولــش ایــن اســت کــه خــب 
می بینیــد  کردیــد  مراجعــه  شــما 
ــام  ــن انج ــه م ــی ک ــن کارهای ــه ای ک
دادم نامناســب می زنــد یعنــی بــا 
شــخصیت مــن نمی خوانــد، مــن 
عهــده اش  بــه  نمی توانــم  فــردا 
بگیــرم. و همیــن جــا شــروع می کنــم 
ــم  ــن را ه ــه اســتغفار، ای ــه ب بافاصل
اصطاحــًا می گوینــد جــزو واجبــات 
بافاصلــه حالــت  فــوری، چــون 
ــد. ــت می ده ــن دس ــه م ــت ب ندام

پیش هــا  روز  چنــد  همیــن  مــن 
ــک  ــه ی ــد ک ــش آم ــوردی پی ــک م ی
نکتــه ای را راجــع بــه یــک کســی در 
جلســه ای مطــرح کــردم، طبــق قواعد 
ــه نظــر  ــم ب هرچــه حســاب می کردی
می آمــد کــه ایــن از مصادیــق غیبــت 
و این هــا نیســت، چــون مــا آن جــا در 
مقــام مشــورت بودیــم، ولــی بعــد بــه 
نظــرم آمــد ضــرورت نداشــت فــان 
ــو  ــاال ول ــم. ح ــن بگوی ــه را م قضی
ــت  ــی صحب ــه فان ــع ب ــم راج داری
یــک  بــه  می خواهیــم  می کنیــم، 
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ــه  ــن جمل ــا ای ــیم ام ــی برس تصمیم
ــتیم  ــر می خواس ــم؟ اگ ــرا گفتی را چ
مشــورت کنیــم بــه نتیجــه ای برســیم 
ــود.  ــی ب ــش کاف ــمت اول ــا آن قس ت
مامــت،  مــدام  شــدم!  بیچــاره 
چقــدر  حــاال  ســرزنش،  دائــم 
ــتغفار  ــدر اس ــرای او، چق ــتغفار ب اس
بــرای خودمــان، ولــی قلــب آرام 
ــت از  ــه  اس ــک کلم ــود. آدم ی نمی ش
ــده،  ــارج ش ــوری خ ــش همین ط زبان
ولــی ایــن کلمــه کــه گــم نمی شــود، 
می آیــد  مــدام  همین طــور  ایــن 
در محاســبات. یــک وقــت مثــًا 
ــال یــک کســی  ــه م انســان نســبت ب
ــودکار  ــا خ ــرده، ب ــی ک ــک تصرف ی
ــدون  ــه ب ــزی گرفت ــک چی ــی ی فان
اطــاع و اجــازه اش مثــًا یــک خــط 
نوشــته. عجیــب اســت، ایــن بــه نظــر 
ــن  ــی ای ــد ول ــزی نمی آی ــًا چی اص
ــی  ــردا می بین ــاب، ف ــی رود در حس م
مثــًا آن خانــم یــا آن آقــا در آن 
ــد  ــتاده می گوی ــا ایس ــدی م ــیر اب مس
حــق مــن را بــده. می  گویــد مــن 
ــاورم.  ــد بی ــا بای ــم، از کج ــی بده چ
محاســبه  ذره  مثقــال  ایــن  چــون 
می شــود بنابرایــن گــم نمی شــود. 

مــردم  می کنیــد  تعجــب  شــما 
ــم  ــد در حری ــت می رون ــدر راح چق
همدیگــر، غوغایــی اســت فــردا، ایــن 
ــن  ــم، ای ــرود بیچاره ای ــار ب ــرده کن پ
ــرف  ــم ح ــاره ه ــت درب ــدر راح ق
نســبت  آن  و  ایــن  بــه  می زننــد، 
پاســخگویی  خیلــی  می دهنــد، 
ــما  ــرای ش ــاید ب ــت. ش ــخت اس س
شــگفتانه باشــد، مثــًا یــک جملــه  ای 
انســان راجــع بــه یــک کســی گفتــه، 
آبــروی او را یــک مقدار خدشــه زده، 
حــاال در فضــای مجــازی، در فضــای 
رفــت.  دیگــر  ایــن  غیرمجــازی، 
آســیب را زده. گاهــی طــرف آن جــا 
حــدود مثــًا پنجــاه ســال، صــد ســال 
در موقعیــت بســیار ســخت قــرار 
می گیــرد تــا از عهــده بربیایــد. یعنــی 
این طــوری نیســت کــه از عهــده 
بربیایــد، از اعمــال صالحــش بایــد بــه 
آن طــرف بدهنــد، چقــدر بایــد بــه آن 
طــرف التمــاس کنــد، رســیدگی کنــد، 
اعمالــش را بدهــد تــا آن راضــی 
ــارتی  ــاد خس ــدازه ابع ــه ان ــود. ب بش
کــه وارد شــده و آن جــا ابعــادش 
ــت  ــن غفل ــود. ای ــازی می ش آشکارس
اســت کــه کار دســت همــه  مــا 
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وارد  راحــت  این قــدر  و  می دهــد 
ــی  ــه خیل ــی ک ــای حق الناس حریم ه
حریــم ســنگینی اســت می شــویم. 

بنابرایــن یــک نتیجــه اش اســتغفار 
اســت، توبــه اســت، انســان پشــیمان 
ــک  ــال کم ــدای متع ــود، از خ می ش
هــم  متعــال  خــدای  می خواهــد، 
ــی  ــد، یعن ــه جــوره کمــک می کن هم
ــیمان  ــًا پش ــرف واقع ــد ط ــر ببین اگ
در  هــم  می کنــد،  کمکــش  شــده 
حق الناســی،  در  هــم  حق اللهــی 
یــاری  انســان  در همــه بخش هــا 
می شــود بــرای ایــن کــه بتوانــد 
پاکیزگــی  آن  و  نفــس  صفــای  آن 
دســت  بــه  مجــدداً  را  خــودش 
بشــود. ســبک  بــارش  و  بیــاورد 

سبک بار باشید تا برسید

ــده  ــش آم ــما پی ــرای ش ــم ب نمی دان
ــه؟ یــک وقت هایــی مخصوصــًا  ــا ن ی
در  یــا  مســافرت  کوهنــوردی،  در 
پیاده روی هــای خیلــی ســنگین پیــش 
ــی می رســد شــما  ــک جای ــد، ی می آی
ــد کــه کوچک تریــن  احســاس می کنی
چیــزی کــه همراه تــان هســت دیگــر 

تحملــش را نداریــد، یعنــی ایــن 
می دهــد.  نشــان  را  خــودش  وزن 
ــک  ــل ی ــن مث ــادی ای ــرایط ع در ش
ســاک دســت تان اســت شــما داریــد 
می رویــد، ولــی در شــرایطی کــه 
ــی  ــود حت ــخت می ش ــما س ــرای ش ب
یــک چیــز خیلــی ســبک ســنگین بــه 
ــا پیــش آمــده  ــرای م ــد. ب نظــر می آی
کــه یــک وقتــی ناچــار شــدیم هرچــه 
ــی  ــم. یعن ــود ریختی ــان ب ــه همراه م ک
یــک موقعیتــی اســت کــه انســان 
دیگــر نمی توانــد ادامــه بدهــد. » َفــَا 
ــا  ــا أَْدراَك َم ــَة * َو م ـَ الَْعَقبَ ــ اْقتََح
الَْعَقبَــة«7 این هــا یــک گردنه هــای 
ــان  ــه انس ــت ک ــختی اس ــی س خیل
از آن جــا می خواهــد عبــور کنــد 
ــود  ــذا فرم ــد ل ــبک بار باش ــد س بای
»تخففــوا تلحقــوا« بارتــان را ســبک 
ــید.  ــبک بار باش ــید، س ــا برس ــد ت کنی
ایــن ســبک  بــودن از بارهــای اضافــه، 
از ایــن اشــتباهات، از ایــن خطاهــا، از 
ــه کار  ــن آن جــا ب ــا، ای ــن غفلت ه ای
ــد  ــم می توان ــه ه ــد ک ــان می آی انس
می توانــد  هــم  بــرود،  راحــت 
ســرعت بگیــرد و هــم می توانــد 

7  آیات 11 و 12 سوره بلد
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ســبقت بگیــرد. ولــی یــک کســی کــه 
بــارش ســنگین اســت آن جــا دیگــر 
گرفتــار اســت. یــک جایــی هــم دیدم 
ــًا  ــوزد، مث ــش می س ــی آدم دل خیل
ــا  ــی از م ــک کس ــی ی ــک وقت های ی
ــد  ــًا می گوی ــد، مث ــک می خواه کم
ــن  ــرای م ــن را ب ــما ای ــود ش می ش
ــما  ــد ش ــد؟ بع ــا بیاوری ــان ج ــا ف ت
را  ســرت  بایــد  همین طــور  هــم 
ــن  ــه کأّن م ــی ک ــی بگوی ــکان بده ت
ــه  ــرم ک ــم بب ــودم را نمی توان ــار خ ب
بخواهــم بــار شــما را قبــول کنــم »َو 
ال تـَـِزُر وازَِرٌة ِوْزَر أُْخــرى... «8 کســی 
نــه  می گویــد  نمی کنــد،  قبــول 
ــی   ــٌة إِل ــْدُع ُمثَْقَل ــم »َو إِْن تَ نمی توان
ــيْ ء«.  ــُه َش ــْل مِنْ ــا ال يُْحَم ِحْملِه
ــه عهــده کســی بگــذاری  بخواهــی ب
بعــد  نمی کنــد،  قبــول  کســی 
می گویــد خــودت بایــد بیــاوری.

بــه ایــن ترتیــب می شــود گفــت 
ســبک باری  باعــث  محاســبه  کــه 
را  بــارش  ایــن  انســان  می شــود، 
از  ایــن  می کنــد،  ســبک  این جــا 
می شــود،  خــارج  انســان  عهــده 
ــود،  ــارج می ش ــان خ ــردن انس از گ

8  آیه 18 سوره فاطر

ــبه  ــد از محاس ــال بع ــن ح ــدر ای چق
ــی یــک محاســبه  خــوب اســت، وقت
جــدی انجــام بشــود کــه منجــر 
ــان در  ــد انس ــود بع ــتغفار بش ــه اس ب
ــروردگار متعــال عذرخواهی  محضر پ
ــی  ــد از کس ــر الزم باش ــد، اگ می کن
ــد انجــام  ــرود عذرخواهــی کن ــم ب ه
ــد  ــه بخواه ــی ک ــر تاش ــد، ه می ده
بکنــد کــه مثــًا آن حــق تضییع شــده 
را اصــاح کنــد، خــب االن می شــود 
ایــن کارهــا را، تاش ها را انجــام داد، 
ــد. ــم کمــک می کن ــال ه خــدای متع

انسان مؤمن با محاسبه 
خوشبخت می شود

نــگاه  انســان  فرمــود  دوم  بخــش 
ــد،  ــوب ش ــه خ ــد چ ــد می ببین می کن
ــی  ــک کار خوب ــه ی ــروز ب ــًا ام مث
موفــق شــده، یــک قــدم خیــری 
»المؤمــن  می گوینــد  برداشــته، 
إَِذا أََســاَء اْســتَْغَفر و إَِذا أَْحَســَن 
نــگاه می کنــد می بینــد  اْستَبَْشــر« 
ــام  ــی انج ــک کار خوب ــروز ی ــا ام م
یــک  کردیــم،  مطالعــه ای  دادیــم، 
دادیــم،  انجــام  مســأله ای  کشــف 
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ــان را  ــتیم مادرم ــروز توانس ــاً  ام مث
ــک کاری  ــم، ی ــی خوشــحال کنی خیل
ــای مــا خوشــحال  کردیــم چقــدر باب
نیازمنــد یــک  بــرای یــک  شــد، 
ــروز  ــش را ام ــتیم، دل ــی برداش قدم
ــه  ــزاران مســأله ک ــم، و ه شــاد کردی
ــًا امــروز  پیــش روی مــا هســت. مث
ــت  ــوب رعای ــه خ ــم را چ ــن وقت م
کــردم، نمــازم را اول وقــت خوانــدم، 
ــک  ــتم، ی ــی داش ــاوت قرآن ــًا ت مث
خــوب  چقــدر  داشــتم  مناجاتــی 
ــحر  ــتم س ــب توانس ــًا دیش ــود، مث ب
ــوم،  ــدار بش ــه ای بی ــد دقیق ــک چن ی
چقــدر خــوب بــود. ایــن جــا خــدای 
متعــال را شــکر می کنــد و طلــب 
ــودش را  ــی خ ــد یعن ــی می کن زیادت
تشــویق می کنــد کــه خــب فــردا 
ــم  ــب ه ــردا ش ــور، ف ــم همین ط ه
ــه  ــود آن نکت ــن می ش ــور. ای همین ط
دوم کــه باعــث تقویــت آن نقــاط 
ــا  ــود. این ه ــم می ش ــان ه ــوت انس ق
محاســبه  بــر  کــه  اســت  آثــاری 
هســت. بنابرایــن می شــود گفــت 
ــرار  ــن اس ــی از مهم تری ــبه یک محاس
انسان هاســت  بــرای  خوشــبختی 
محاســبه  بــا  مؤمــن  انســان  و 

ــی  ــی کس ــود. یعن ــبخت می ش خوش
ــته  ــودش را داش ــاب کار خ ــه حس ک
باشــد و ایــن را از دســت ندهــد.

نسبت به خودتان مطالبه گر 
باشید

)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
ـْ  أَنُْفَســُك »َحاِســبُوا  فرمودنــد 
بَِأْعَمالَِهــا؛ نفــس خودتــان را بــا 
حســاب  بــه  کامــًا  اعمال تــان 
بِــَأَداءِ  »وَطالِبُوَهــا  بکشــید«. 
نفس تــان  از  َعَليَْهــا؛  الَْمْفــُروِض 
کــه  را  آنچــه  کــه  کنیــد  طلــب 
وظیفــه اش هســت و واجــب اســت و 
بــه عهــده اش اســت این هــا را حتمــًا 
ــان  ــه خودت ــد«. نســبت ب انجــام بده
الْْخــِذ«  »َو  باشــید.  مطالبه گــر 
ــت  ــب اس ــدر جال ــه چق ــن جمل ای
ــا« از  ــا لِبََقائَِه ــْن َفنَائَِه ــذِ مِ »َو الْْخ
امــروز کــه فرصــت از دســت رفتنــی 
ــی شــدنی اســت، ســهم  اســت و فان
کــه  روزی  آن  بــرای  را  خودتــان 
دیگــر تمــام نمی شــود کــه عالــم 
ــس  ــد. نف ــت کنی ــت دریاف ــی اس باق
مــا اســت کــه بایــد زیــر انجــام ایــن 



13

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

کارهــا شــانه بدهــد َواال اگــر انســان 
تنبــل باشــد، وقتــی غفلــت کنــد کــه 
ــد.  ــت نمی آی ــه دس ــرای او ب ــن ب ای
أَْن  َقبْــَل  بُــوا  تََأهَّ َو  ُدوا  تَــَزوَّ »َو 
تُبَْعثـُـوا« ایــن »تــزودوا« یعنــی توشــه 
ــه  ــروز ک ــد ام ــا می توانی ــد، ت بگیری
ــد  ــه برداری ــد توش ــت تان می رس دس
ــه  ــن ک ــل از ای ــوید قب ــاده بش و آم
ــد. ــان کنن ــد احضارت شــما را بخواهن

با محاسبه نفس خودتان را 
مدیریت کنید

شــما  بــرای  کــه  ایــن  جماتــی 
ــت.  ـــ« هس ــم از »غررالحك می خوان
بِالُْمَحاَســبَةِ«  ـْ  أَنُْفَســُك ـُدوا  »َقيِـّ
ــت   ــب اس ــر جال ــن تعبی ــدر ای چق
کنیــد،  مهــار  یعنــی  »قيــدوا« 
ــن  ــد، ای ــش کنی ــد، رام ــت کنی مدیری
»قيــدوا« بــه ایــن معنــا اســت. یکــی 
چیــزی کــه می خواهــد از دســت 
شــما  کــه  وقتــی  بشــود  خــارج 
آن را بــا یــک چیــزی محکمــش 
ــد.  ــت را می گوین ــن حال ــد ای می کنی
بِالُْمَحاَســبَةِ«. ـْ  أَنُْفَســُك ـُدوا  »َقيِـّ

ایــن جــا یــک نکتــه جالبــی را امــام 

)علیه الســام( مطــرح کردنــد و آن عبــارت 

اســت از ایــن حالــت گریــزان بــودن 
نفــس، ایــن را ما قبــًا با شــما مباحثه 
کردیــم. نفــس دوســت دارد رهــا 
ــُد اْلِنْســاُن  ــْل يُري باشــد، فرمــود »بَ
ــد  ــان می خواه ــُه«9 انس ــَر أَماَم لِيَْفُج
راحــت باشــد، می خواهــد هــر کاری 
ــن  ــد. ای ــد بکن ــش می خواه ــه دل ک
ــی  ــن کِشش ــک چنی ــان ی ــس انس نف
دارد. آن وقــت ایــن کار دســت همــه 
ــه  ــؤولیت گریز ک ــد. مس ــا می ده ماه
ــل  ــد تنب ــان بخواه ــا دل ت ــت، ت هس
کــه هســت، مــدام می خواهــد از 
ــم  ــن ه ــود ای ــرود. خ ــر کار در ب زی
ــی  ــد یعن ــبه را می کن ــاء محاس اقتض
ــًا  ــن قب ــه م ــی ک ــر از آن دالیل غی
خدمت تــان گفتــم ایــن را هــم بــه آن 
اضافــه کنیــد و آن نکته عبارت اســت 
مســؤولیت گریز  حالــت  همیــن  از 
بــودن، بی پــروا بــودن و تنبــل بــودن 
ــه طــور  ــن هــم خــودش ب نفــس. ای
مســتقل دلیــل اســت بــرای ایــن کــه 
مــا بایــد حتمــًا ایــن جــا حســابش را 
ــن  ــم. َواال ای ــارش کنی ــیم و مه برس
ــدود  ــش از ح ــی آن، خروج بی پروای

9  آیه 5 سوره قیامت
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و قواعــد کار دســت مــا می دهــد. 
ـُدوا  لــذا حضــرت فرمودنــد: »َقيِـّ
ــبه  ــا محاس ــبَةِ« ب ـْ بِالُْمَحاَس ــُك أَنُْفَس
ــد،  ــت کنی ــان را مدیری ــس خودت نف
ــد  ــد. بع ــرل کنی ــد و کنت ــار کنی مه
ــا  ــة؛ ب ــا بِالُْمَخالََف فرمــود: »َو اْملُِكوَه
مخالفــت بــا نفــس مالکــش بشــوید«. 
ــا نفــس اســت  انســان بــا مخالفــت ب
بشــود.  آن  مالــک  می توانــد  کــه 
ــه  ــان بل ــه نفس ت ــما ب ــه ش ــه ک هرچ
ــوید.  ــان می ش ــیر نفس ت ــد اس بگویی
مالــک  می توانیــد  زمانــی  چــه 
آن  بــا  وقتــی  بشــوید؟  نفس تــان 
مخالفــت کنید. یعنــی در آن چیزهایی 
ــان  ــت فرم ــد تح ــد بای ــه می خواه ک
عقــل قــرار بگیــرد تــا یــک جاهایــی 
هــم مــا براســاس فرمــان عقــل یــک 
اصطاحــًا  ســخت گیری هایی، 
حســاب  و  شــرعی  ریاضت هــای 
ــم  ــرار  دهی ــان ق ــرای نفس م ــده ب ش
تــا ادب بشــود، این طــور نیســت 
ــه  ــن ب ــو بخواهــی م ــه هــر چــه ت ک
ــه ایــن خبرهــا نیســت. تــو بدهــم، ن

روایات در باب محاسبه اعمال

ــی در  ــک باب ــبه ی ــوع محاس در موض
ــدا از  ــاء خ ــه اولی ــم ک ــات داری روای
ــد،  ــتفاده کردن ــنگینی اس ــات س ادبی
بــرای ایــن کــه موضــوع خیلــی مهــم 
ــم.  ــان بیایی ــه خودم ــا ب ــا م ــت ت اس
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــر ای ــک تعبی ی
ــق  ــه ایمــان نمی رســد مگــر از طری ب
ــًا«  ــد مؤمن ــون العب ــبه. »اليك محاس
ــان  ــی ایم ــًا نف ــت اص ــن روای در ای
ــًا  ــُد ُمْؤمِن ــوُن الَْعبْ ــد. »اَل يَُك می کن
ــْن  ــدَّ مِ ــُه أََش ــَب نَْفَس ــی يَُحاِس َحتَّ
ــرِيَكه«10  دو   ــرِيِك َش ــبَةِ الشَّ ُمَحاَس
ــا  ــی ب ــک موضوع ــه در ی ــریک ک ش
ــد وقــت حســاب  هــم شــراکت دارن
هــم  بــا  چگونــه  می رســد  کــه 
ــم  ــا ه ــی ب ــد؟ وقت ــاب می کنن حس
بــه صــورت شــراکتی یــک کار دارنــد 
ِــران دو  ــد روی یــک ق انجــام می دهن
زارش بــا همدیگــر محاســبه می کننــد 
شــریک  بگیرنــد.  را  حقشــان  تــا 
ــه  ــت هم ــا دق ــی ب ــذرد، خیل نمی گ
چیــز را محاســبه می کنــد، ریــال 
ــود  ــد. فرم ــبه می کن ــال محاس ــه ری ب
»بنــده بــه مقــام ایمــان نمی رســد 

10  بحار األنوار : 70/72/22
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مگــر ایــن کــه نفســش را بــه حســاب 
ــاب  ــک حس ــه ی ــم ن ــد، آن ه بکش
ــدید  ــک حســاب ش ــه ی ــادی، بلک ع
ــریک  ــا ش ــریک ب ــه ش ــل کاری ک مث
خــودش انجــام می دهــد«. البتــه یــک 
ــيِِّد َعبْــَده «  ادامــه ای هــم دارد »َو السَّ
ــر  ــک مدی ــد ی ــه دیدی ــی ک آن جای
باشــد  انســان  ســخت گیر باالســر 
می کشــد،  ماســت  از  را  مــو  کــه 
آن طــوری از خودتــان محاســبه کنیــد. 
باشــید.  ســخت گیر  حســاب  در 

تعبیــر »ال يكــون العبــد مؤمنــًا« 
یعنــی انســان بــه مقــام ایمــان حقیقــی 
ــبه.  ــق محاس ــر از طری ــد مگ نمی رس
ایــن نفــی ایمــان شــکوفا، ایمــان 
مقبــول، رو بــه جلــو و امثــال این هــا 
اســت. شــبیه ایــن یــک روایــت دیگر 
ــد  ــت فرمودن ــان اس ــر عزیزم از پیامب
ــَن  ــَن الُْمتَّقِي ــُل مِ ُج ــوُن الرَّ »اَل يَُك
ــخص  ــه ؛ ش ــَب نَْفَس ــی يَُحاِس َحتَّ
ــن  ــد جــزو پارســایان و متقی نمی توان
باشــد مگــر از طریــق محاســبه«. 

یــک روایــت مشــهور از امــام کاظــم 
ــک  ــن ی ــده ای ــل ش ــام( نق )علیه الصلوةوالس

تکان  دهنده تــر  نظــرم  بــه  مقــدار 

ــَس  ــد: »لَيْ ــرت فرمودن ــت، حض اس
ــا  ــات م ــر در روای ــن تعبی ــا« ای مِنَّ
گاهــی هســت کــه ائمــه هــدی 
منّــا«  »ليــس  کلمــه  از  )علیهم الســام( 

منّــا«  »ليــس  می کننــد.  اســتفاده 
ــن  ــت. ای ــا نیس ــن آدم از م ــی ای یعن
تعبیــر خیلــی تعبیــر ســنگینی اســت. 
ــْب  ـــ يُحاِس ــن لَ ــا َم ــس مِنّ »لَي
نَْفَســُه فــي ُكلِّ يـَـومٍ؛ کســی کــه هــر 
ــه حســاب خــودش نمی رســد  روز ب
ایــن از مــا نیســت«. یعنــی ایــن 
ــل  ــًا اه ــی مث ــک کس ــه ی ــا ک کج
حسابرســی خــودش باشــد، ایــن 
ــک  ــتان نزدی ــره دوس ــی رود در زم م
شــیعیان  از  می توانــد  و  اولیــاء 
واقعــی قــرار بگیــرد، امــا وقتــی 
ــت در  ــن اس ــد ممک ــاب نمی کن حس
ــام(  ــت )علیهم الس ــتان اهل بی ــه دوس حلق
شــیعیان  حلقــه  در  ولــی  باشــد 
قــرار نمی گیــرد. جــزو آن حلقــه 
بگیــرد.  قــرار  نمی توانــد  نزدیــک 
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فواید و نتایج محاسبه اعمال

در بــاب فوایــد و نتایــج محاســبه 
تعبیرهــای  مــا  روایــات  در  هــم 
خیلــی دقیقــی آمــده. ایــن کــه وقتــی 
ــود اوالً  ــبه می ش ــل محاس ــی اه کس
ــای  ــهِ« عیب ه ِ ــی ُعيُوب ــَف َعَل »َوَق
ــف  ــد. کش ــف می کن ــودش را کش خ
ــان   ــت، انس ــم اس ــی مه ــب خیل عی
عیب هــای خــودش را بــا یــک نــگاه 
ــه آن  ــوف ب ــد، وق دقیقــی کشــف کن
ــرکات محاســبه  ــن از ب ــد. ای ــدا کن پی
دوم  بُِذنُوبِــهِ«  أََحــاَط  »َو  اســت. 
ــودش  ــان خ ــه گناه ــبت ب ــه نس اینک
ــا  ــد. این ه ــدا می کن ــه پی ــم احاط ه
خــودش تــدارک کننــده اســت بــرای 
توبــه  انســان بخواهــد  ایــن کــه 
کنــد، اســتغفار کنــد و یــا آن عیــب را 
ــه اصــاح و برطــرف  ــد ب شــروع کن
کــردن. لــذا در ادامــه اش فرمــود کــه 
ــد  ــد ش ــق خواه ــی موف ــن کس چنی
ــان  ــی انس ــوب، یعن ــاح عی ــه اص ب
را  خــودش  عیب هــای  بخواهــد 
اصــاح کنــد راهــش محاســبه اســت.

ــت  ــان از حال ــه انس ــن ک ــر ای دیگ
می شــود.  خــارج  ســهل انگاری 
مــا  کــه  آســیب هایی  از  خیلــی 

خاطــر  بــه  می بینیــم  زندگــی   در 
ایــن  دیگــر  اســت.  ســهل انگاری 
کــه انســان از غضــب الهــی در امــان 
ــت  ــی اس ــن کاف ــود ای ــد. خ می مان
اصــًا چیــز دیگــری نمی خواهــد. 
و دیگــر ایــن کــه بــه الطــاف و 
پیــدا  راه  الهــی  خــاص  عنایــات 
می کنــد. یعنــی خــدای متعــال کســی 
را کــه اهــل محاســبه اســت دوســت 
مــی دارد، مــورد توجــه خــدای متعــال 
قــرار می گیــرد، چــون یــک نــوع ادب 
ــو داری  ــه ت ــم ک ــن می دان ــت. م اس
ــف را از  ــن وظای ــی، ای ــن را می بین م
ــی  ــو گفت ــا را ت ــن خواســتی، این ه م
ــن دوســت  ــا را م ــده، این ه ــام ن انج
نــدارم.  دوســت  را  این هــا  دارم، 
را  این هــا  مــن  می بینــی  وقتــی 
ــم  ــبه می کن ــی ام محاس دارم در زندگ
ــرم.  ــرار می گی ــو ق ــت ت ــورد عنای م
در  مربی شــاگردی،  در  رفاقــت،  در 
هســت. این هــا  معلم شــاگردی، 

انســان  بعضی هــا  از  این قــدر 
خوشــش می آیــد. یــک رضایــت 
عجیبــی از طــرف دارد، می بینــد ایــن 
ــت  ــن اس ــه ای ــش ب ــه اش حواس هم
کــه شــما چــی از او خواســته بــودی، 
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چــی گفتــی، کاری را کــه بــه او گفتــه 
ــا  ــذارد، ب ــن نمی گ ــودی روی زمی ب
ــی  ــک جای ــد، ی ــال می کن ــت دنب هم
نهــی ای کــردی حواســش هســت 
آن کار را انجــام ندهــد. پیــش آدم 
ــًا  ــد. اص ــدا می کن ــه ای پی ــک رتب ی
نمی شــود.  خــارج  آدم  چشــم  از 
ــه داری،   ــه او توج ــدام ب ــه اش م هم
ــم  ــد دائ ــی. بع ــا می کن ــرای او دع ب
پیــش خــودت می گویــی ای کاش 
ــتم  ــر داش ــد نف ــن چن ــن م ــل ای مث
می توانســتم بــا او چــه کارهــا بکنــم. 
ــک  ــه ی ــد ن ــم می بینی ــت ه ــک وق ی
ــد  ــار بای کســانی هســتند کــه صــد ب
ــه راه  ــدام راه ب ــی، م ــا بگوی ــه آن ه ب
بایــد بــه او تذکــر بدهــی، ایــن کار را 
ــم آن  ــد ه بکــن، آن کار را نکــن. بع
کاری کــه مکــرر بــه او گفتــی بــاز هم 
ــداده. ــه آخــرش انجــام ن ــی ک می بین

اگــر انســان اهــل حســاب باشــد 
ــوال  ــش م ــت پی ــث محبوبی ــن باع ای
دارد،  ســود  خیلــی  می شــود. 
امــام  از  ایــن جملــه  خاصــه اش 
رضــا )علیه الســام( اســت کــه فرمــود: 
»َمــْن َحاَســَب نَْفَســُه َربِــَح، َو 

ــی  ــَر؛11 کس ــا َخِس ــَل َعنَْه ــْن َغَف َم
ــی  ــودش را حسابرس ــس خ ــه نف ک
آن  می کنــد،  ســود  خیلــی  کنــد 
کنــد  غفلــت  کــه  هــم  کســی 
می بینــد«.  خســارت  خیلــی 

روایــات  در  هــم  تعبیــری  یــک 
بــه  هــم  تعبیــر  ایــن  داریــم، 
نظــرم تعبیــری اســت کــه خیلــی 
ــر  ــد. تعبی ــده باش ــد کمک کنن می توان
زرنگ تریــن زرنگ هــا در روایــات 
مــا آمــده راجــع بــه کســی کــه اهــل 
محاســبه اســت. »اكيــس االكيســين« 
ــت.  ــنگی اس ــر قش ــی تعبی ــن خیل ای
عالــم  زرنگ هــای  زرنگ تریــن 
)صلوات اهلل علیــه(  پیامبــر  کیســت؟ 
ــن  ــيَن َم ــُس الَكيِِّس ــد »أْكيَ فرمودن
ــَد  ــا بَع ــَل لِم ــُه و َعِم ــَب نَْفَس حاَس
زیــرکان  زیرک تریــن  الَمــوِت؛12 
ــش  ــس خوی ــه از نْف کســی اســت ک
حســاب کشــد و بــرای بعــد از مــرگ 
کار کنــد«. یعنــی بــه قصــد ایــن کــه 
اعمالــش  بــرکات  از  پاداشــش،  از 
در حیــات ابــدی بهره منــد باشــد.

ــذرد.  ــی زود می گ ــا خیل ــن روزه ای
11  بحار األنوار : 78/352/9

12  بحار األنوار : 70/69/716
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ــذرد.  ــریع می گ ــا س ــدر دنی ــن ق ای
در محــل مــا چــون یــک مقــدار 
ــز  ــر پایی ــت زودت ــر اس ــوا خنک ت ه
می کــردم  نــگاه  دیشــب  می آیــد. 
ــه  ــدم هم ــا، می دی ــن درخت ه ــه ای ب
ــا، در  ــر پ ــزد زی ــا دارد می ری برگ ه
ــر  ــا پُ ــه م ــوی خان ــه جل ــن کوچ ای
ــن  ــرگ و ای ــاک و ب ــن خاش از همی
چیزهــا اســت. مثــل یک بــومِ نقاشــِی 
ــت  ــن جه ــا. از ای ــگفت انگیِز زیب ش
مــن خــودم جــزو عشــاق پاییــز 
ــد از  ــه نظــرم می آی ــی ب هســتم، گاه
ــگفت انگیزی  ــوع ش ــن تن ــت ای جه
بهــار  از  خوشــگل تر  دارد  کــه 
اســت، منتهــا ایــن کجــا و بهــار 
در  زیبایی هایــش  بهــار  کجــا، 
امتــداد بــه ثمــر می رســد، پاییــز 
زیبایی هایــش بــه هــدر می رســد، 
ــر  ــد زی ــا می ریزن ــن برگ ه ــی ای یعن
ــوند  ــاک می ش ــا و خاش ــت و پ دس
می رونــد. و  می شــوند  تمــام  و 

زندگی دنیا فاصله یک بهار تا 
پاییز است

دیشــب رفتــه بودیــم بــه منــزل 
از  جــوان  یــک  کــه  خانــواده ای 
دســت داده بودنــد تســلیت بگوییــم، 
چــه جــوان نیکــی بــود، خیلــی 
خــوب بــود، متدیــن، انقابــی. رفتــه 
ــجد را  ــی مس ــجد کار برق ــود مس ب
ــانحه  ــار س ــا دچ ــد آن ج ــام بده انج
ــود. البتــه برقــکار بــود حــاال  شــده ب
در تقدیــرش بــوده. پیــش آمــده، 
ــاع  ــم از ارتف ــرد ه ــرق می گی ــم ب ه
ان شــاءاهلل  ســقوط می کنــد. خــدا 
ــتم  ــن آن جــا داش ــد. م ــش کن رحمت
ــان  ــواده ایش ــرای خان ــی ب ــک کم ی
این هــا  می کــردم،  صحبــت 
ــک  ــت ی ــد، در آن به ــت زده بودن به
دفعــه یــاد ایــن آیــه افتــادم آیــه اش را 
بــرای  آن هــا خوانــدم کــه می فرمایــد 
ــار  ــک به ــه ی ــا فاصل کل زندگــی دنی
ـْ  ــ ــرِْب لَُه ــت. »َو اْض ــز اس ــا پایی ت
ــاُه  ــا َكمــاءٍ أَنَْزلْن نْي ــاةِ الدُّ ــَل الَْحي َمثَ
ــاُت  ــهِ نَب ِ ــَط ب ــماءِ َفاْختََل ــَن السَّ مِ
الْْرِض َفَأْصبَــحَ َهشــيمًا تَــْذُروُه 
ــيْ ءٍ  ــی  ُكلِّ َش ُ َعل ــاُح َو كاَن اللَّ ي الرِّ
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تکان دهنــده ای  آیــه  ُمْقتَــِدراً«13 
اســت. می فرمایــد ایــن زندگــی دنیــا 
را، کل آن را بــرای این هــا مثــال بــزن. 
مثالــش بــه چیســت؟ بــه یک بهــار تا 
ــه  ــد یک دفع ــد بع ــاران می آی ــز ب پایی
همه جــا شــکوفا می شــوند، همــه 
آن  می شــوند،  زنــده  درخت هــا 
وضــع بهــاری اســت، تــا می خواهنــد 
تــا  باشــند،  داشــته  خودنمایــی 
کننــد  جلوه گــری  می خواهنــد 
ــاُح«  ي ــْذُروُه الرِّ ــَح َهشــيمًا تَ »َفَأْصبَ
کــه  برگ هایــی  همــان  می بینیــد 
روی ایــن درخت هــا می رقیصدنــد 
گل هــا  آن  و  شــکوفه ها  آن  بــا  و 
بودنــد همــه ریختنــد زیــر پــای 
این هــا  بــاد می آیــد  رهگــذران و 
ــرد،  ــرف می ب ــرف و آن ط ــن ط را ای
ــز دارد.  ــه در پایی ــی ک ــن وضعیت همی
ــم کــه نگــران نباشــید  ــه آن هــا گفت ب
خیلــی زود می گــذرد. حتــی اگــر 
ــذرد.  ــذرد زود می گ ــم بگ ــخت ه س

ایشــان  مــن،  دوســتان  از  یکــی 
مــا  کنــد،  عروســی  می خواســت 
هدیــه  او  بــرای  می خواســتیم 
چــی  حــاال  می گفتیــم  بگیریــم، 

13  آیه 45 سوره کهف

کــه  کارهایــی  ایــن  از  بگیریــم؟ 
تابلــو  یــک  می کننــد.  جوان هــا 
دادیــم بــرای او نوشــتند، یــک تابلوی 
خیلــی بزرگــی هــم نبــود، یــک تابلــو 
نســبتًا کوچــک بــا یــک خــط خیلــی 
زیبــا بــرای او نوشــتیم. ایــن تابلــو را 
ــد  ــه بع ــک جعب ــل ی ــتیم داخ گذاش
ــم، دور  یــک خــرده بســته بندی کردی
آن را پــاره آجــر و ســنگ و چیزهــای 
ــاره  ــا گذاشــتیم، دوب ســنگین و این ه
درون یــک جعبــه دیگــر بســتیم، 
دوبــاره یــک چنــد تــا چیــز، خاصــه 
یــک جعبــه ی بــزرگ ســنگینی شــد. 
بعــد روی آن هــم نوشــتیم کــه از 
ــا و  ــتان و هم حجره ای ه ــرف دوس ط
این هــا، و شــرطش فقــط ایــن اســت 
ــه  ــی ک ــی تان وقت ــب عروس ــه ش ک
ــر دو  ــا همدیگ ــت ب ــا خانم ــما ب ش
ــاز  ــن را ب ــت ای نفــری شــدید آن وق
ــن  ــت ای ــک می گف ــن طفل ــد. ای کنی
ــی  ــم و خیل ــش خانم ــد پی را آوردن
پــز دادم گفتــم باالخــره دوســتان 
هم حجــره ای مــا و طلبه هــا ببیــن 
ــا هســتند. خاصــه روی  چقــدر باوف
ــی  ــن را کس ــود ای ــته ب ــم نوش آن ه
ــط  ــا فق ــن را م ــد، ای ــاز کن ــد ب نبای
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خودمــان دو نفــری بــاز می کنیــم. 
ــل  ــما عم ــت ش ــه وصی ــا ب ــت م گف
کردیــم، رفتیــم ایــن کادو را پــاره 
کردیــم دیدیــم داخــل آن دوبــاره 
ــاز  ــه دیگــر اســت. آن را ب یــک جعب
کردیــم دیــدم کــه یــک مقــدار پــاره 
آجــر و ســنگ و ایــن چیزهــا اســت، 
ولــی بــاز هنــوز ناامیــد نبــودم، دیــدم 
ــت،  ــر اس ــه دیگ ــک جعب ــاره ی دوب
ــه  ــردم و خاص ــاز ک ــم ب آن را گرفت
قســمت  بــه  رســیدیم  می گفــت 
اصلــی آن را بــاز کردیم، تــا این را باز 
کــردم دیــدم روی آن نوشــته بود »این 
ــا آن خــط خوشــگل  ــز بگــذرد«. ب نی
مــا روی آن نوشــته بودیــم »ایــن نیــز 
ــا  ــن را م ــت ای ــد می گف ــذرد«. بع بگ
ــان. ــوی طاقچــه خانه م ــتیم جل گذاش

ــه را  ــن قص ــن دارم ای ــه م ــون ک اکن
بــرای شــما نقــل می کنــم انــگار 
ــروز  ــوده، دی ــب ب ــًا دیش ــن مث همی
بــوده کــه مــا داشــتیم ایــن برنامــه را 
اجــرا می کردیــم، االن از آن ماجــرا 
ــته.  ــالی گذش ــد س ــی و چن ــًا س مث
ــگار  ــی ان ــرعت. یعن ــن س ــه همی ب
نــه انــگار مثــًا فاصلــه ای بــود.

ــم  ــد ه ــی درک کن ــر کس ــن را اگ ای
ــی  ــرای او خیل ــا ب ــای دنی گرفتاری ه
آســان می شــود هــم ایــن کــه از 
اســتفاده  خــوب  فرصت هایــش 
ــای  ــًا از فرصت ه ــد، مخصوص می کن
طایــی زندگــی اش. فرصــت طایــی 
صــدرش جوانــی اســت کــه شــما از 
ــان  ــن زم ــوید. ای ــد می ش آن بهره من
شــما  اختیــار  در  اکنــون  طایــی 
هســت. یکــی از دالیلــی کــه بــه مــن 
ــًا  ــود حتم ــتور داده می ش ــما دس و ش
حسابرســی داشــته بــاش ایــن اســت 
ــط  ــک محی ــا ی ــل م ــط عم ــه محی ک
متحــول دنیــا و زمــان اســت، در 
حــال عبــور اســت، از دســت رفتنــی 
بــا  اســت،  ســریع الزوال  اســت، 
ــه  ــن ب ــود ای ــذرد، خ ــرعت می گ س
مــا می گویــد کــه بجنــب. وقتــی مــا 
ــان  ــدر زم ــیم ق ــته باش ــبه داش محاس
مــا  چــرا  می دانیــد  می دانیــم،  را 
ــی از  ــم؟ یک ــان را نمی دانی ــدر زم ق
علت هایــش ایــن اســت کــه محاســبه 
نداریــم، انســان اگــر حســابرس شــد 
قــدر زمــان و عمــرش را می دانــد 
و خــوب اســتفاده می کنــد. همــه 
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــا دالیل این ه
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دســتور می دهــد کــه محاســبه کنیــم.

الكيســين«  »اكيــس  بنابرایــن 
کســانی  زرنگ هــا  زرنگ تریــن 
ــُه،  ــَب نَْفَس ــْن َحاَس ــه »َم هســتند ک
ــَد الَْمــْوِت«. نقطــه  َو َعِمــَل لَِمــا بَْع
ــم  ــرای شــما بگوی مقابلــش را هــم ب
فرمــود: »أمــا أَْحَمــَق الَْحْمَقــی« 
»اكيــس  آن  مقابــل  نقطــه  یعنــی 
االكيســين«، کــه زرنگ تریــن اســت، 
کیســت؟  احمق هــا  احمق تریــن 
اتَّبَــَع  »َمــِن  فرمودنــد:  حضــرت 
نَْفُســُه َهَواَهــا« کســی کــه همین طــور 
دنبــال نفســش راه می رود، نفســش را 
ــه  ــری ک ــه تعبی ــد. ب ــت نمی کن مدیری
در روایــت هســت کســی که نفســش 
ــد احمــق اســت.  ــت نمی کن را مدیری
ــتی دارد،  ــعور کاس ــر ش ــی از نظ یعن
اســت.  پایینــی  شــعور  شــعورش 
ــد و »َو  ــبه نمی کن ــه محاس ــی ک کس
 » ــيَّ ِ ــی الَْمان ِ تََعالَ ــی اللَّ ــی َعَل تََمنَّ
بعــد خــودش افتــاده دنبــال نفســش، 
از  همــه اش  را  آرزوهایــش  فقــط 
ــای  ــه ج ــی ب ــد. یعن ــدا می خواه خ
کنــد  عمــل  خــودش  کــه  ایــن 
دائمــًا این هــا را از حضــرت حــق 
می کنــد. توقــع  تعالــی  و  تبــارک 

سؤاالت مخاطبین

ســؤال: در برابــر ضعــف و اشــتباهی 
ــود  ــرار می ش ــدام تک ــم و م ــه داری ک
زودرنجــی  و  ناامیــدی  باعــث  و 
کنیــم؟ چــه کار  بایــد  می شــود 

جــواب: قاعــده در بــاب خودســازی 
ــه  ــی ک ــه آن چیزهای ــت ک ــن اس ای
ــدا  ــه پی ــه دارد، ریش ــان ریش در انس
کــرده، یــا ریشــه اش بــه حســب 
ژنتیــک اســت، وراثتــی اســت؛ مثــًا 
ــک  ــی ی ــب وراثت ــه حس ــا ب بعضی ه
زمینــه ای از همیــن صفتــی کــه شــما 
دارنــد،  زودرنجــی  مثــًا  گفتیــد، 
امــا  آوردن،  مثــًا زودجــوش  یــا 
ــع  ــتند، طبای ــه نیس ــا این گون بعضی ه
ـْ  مختلــف اســت »َو َقــْد َخَلَقُكــ
ــرآن  ــال در ق ــدای متع ــواراً«14 خ أَْط
می گویــد مــن شــما را خیلــی متنــوع 
خیلــی  انســان ها  کــردم.  خلــق 
ــوع هســتند. هــر کســی خــودش  متن
ــه  ــی ک ــد، آن ویژگی های را می شناس
ــی در  ــه ای و وراثت ــه زمین دارای ریش
ــه  ــون ریش ــن چ ــت، ای ــان هس انس
بــرای  برنامه ریــزی  نــوع  دارد 
اصاحــش متفــاوت اســت از کســی 

14  آیه 14 سوره نوح
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کــه آن ویژگــی در او ایــن قــدر 
ــک  ــا ی ــون این ه ــدارد. چ ــه ن ریش
ــت.  ــتر اس ــان بیش ــدار پایداری ش مق
مثــًا  هســت  هــم  برعکســش 
ــوب  ــی خ ــک ویژگ ــه از ی ــی ک کس
برخــوردار اســت آن هــم از یــک 
ــت،  ــودار اس ــتری برخ ــداری بیش پای
ــا  ــه آن ه ــد، البت ــیب می بین ــر آس کمت
ــج  ــرد. تروی ــت ک ــد مراقب ــم بای را ه
آســان تری  کار  هــم  تقویتــش  و 
اســت.  نکتــه  یــک  ایــن  اســت. 

نکتــه دوم هــم عــادت اســت، یعنــی 
ــاری،  ــًا رفت ــه یــک مث اگــر انســان ب
ــن  ــرد ای ــادت ک ــک ویژگــی  ع ــه ی ب
تکــرار شــد، ایــن در محیــط زندگــی 
ــه  ــد، ریش ــدا می کن ــه پی ــان ریش انس
کــه پیــدا بکنــد تبدیــل می شــود 
انســان،  شــخصیت  ســاختار  بــه 
شــاکله  هــم  قرآنــی اش  اصــاح 
ــا،  ــاکله م ــزو ش ــود ج ــت، می ش اس
ــت از  ــاوت اس ــش متف ــاز اصاح ب
چیــزی کــه بــرای انســان تبدیــل 
ــه  ــاکله نشــده، البت ــا ش ــادت ی ــه ع ب
ــاز مراتــب دارد. اگــر یــک  آن هــم ب
ــته  ــان داش ــی انس ــن چنین ــی ای ویژگ
بــرای  برنامه ریــزی  نــوع  باشــد 

مراقبــت،  مدیریــت و اصــاح کامــًا 
ــه،  ــه ن ــاوت اســت از مســائلی ک متف
انســان بــه حســب عمــل خــودش و 
ــه دســت آورده و  ــادت خــودش ب ع
می توانــد آن را راحت تــر اصــاح 
کنــد. یــا یــک چیــزی کــه هنــوز بــه 
ــه  ــاز ب ــا نی ــرده. این ج ــادت نک آن ع
آن  برنامه ریــزی  دارد،  برنامه ریــزی 
ــی  ــت. یعن ــاوت اس ــی متف ــک کم ی
اندازه گــذاری  می خواهــد،  زمــان 
ــًا  ــوارد حتم ــد. بعضــی از م می خواه
می خواهــد،  اســتاد  و  مشــورت 
کــه  دارد  خاصــی  مهارت هــای 
بخواهــد  وقتــی  خــودش  انســان 
ــد  ــل کن ــوش عم ــور خودج همین ط
ــد از  ــًا بای ــد حتم ــه نمی رس ــه نتیج ب
یــک اهــل فنــی مشــورت بگیــرد تــا 
ان شــاءاهلل بتوانــد موفــق بشــود. ضمنًا 
تــداوم مجاهــدت را هــم می خواهــد 
ــچ وجــه خســته  ــه هی ــد ب ــی نبای یعن
شــود، بایــد ادامــه بدهــد، اگــر از یک 
راهــی رفــت بــه نتیجــه نرســید بدانــد 
ــوده،  ــه آن راه نب ــن منحصــر ب ــه ای ک
می توانــد راه هــای دیگــری را بــا 
مشــورت یــا بــا تأمــل انتخــاب کنــد. 
از آن راه هــا بــرود بــه نتیجه می رســد.
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انســان در ایــن راه خودســازی نبایــد 
ــدی  ــتگی، ناامی ــود. خس ــته بش خس
ــدارد.  ــود ن ــًا وج ــردی اص و دل س
چــون راه تضمیــن شــده اســت، 
ــا  ــُدوا فين ــَن جاَه ــود »َو الَّذي فرم
ـْ ُســبَُلنا...«،15 فقــط مــا بایــد  لَنَْهِديَنَُّهــ
ــیم،  ــدی باش ــم و ج ــه بروی خالصان
جهــاد داشــته باشــیم. نگــران نباشــید 
جــدی باشــیم حتمــًا بــه نتیجــه 
می رســیم. بعضــی از چیزهــا هــم 
ــی انســان اســت  ــع اول کــه جــزء طب
ممکــن اســت بــه لحــاظ روانــی 
ــه  ــک کســی ک ــی ی ــد یعن ــر نکن تغیی
ــت  ــی اس ــه زودرنج ــا ب ــًا مبت مث
ممکــن اســت این طــوری نباشــد کــه 
بــه طــور کلــی ایــن تبــّدل طبــع برای 
او پیــدا بشــود. ممکــن اســت بــه طور 
کلــی برطــرف نشــود ولــی بــه لطــف 
ــا  ــود، ب ــار می ش ــال مه ــدای متع خ
تدبیــر اندازه گــذاری می شــود، بــا 
تدبیــر خســارت های احتمالــی ناشــی 
ایــن  از  می شــود.  برطــرف  آن  از 
ــدارد. ــی ن ــای نگران ــم ج ــت ه جه
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ســؤال: فرضــًا مــا محاســبه مان را 
انجــام دادیــم، متوجــه اشــتباها  ت مان 
می شــویم، ایــن اشــتباهات زمینــه 
کار آینــده مــا می شــوند یــا روی مــا 
تأثیــر می گذارنــد، مــا بــا آن چــه کار 
کنیــم؟ یــک تصمیمــی می گیریــم کــه 
ــرایطی  ــک ش ــا ی ــرای م ــتباه ب آن اش
ــرایط  ــا آن ش ــه ی ــد ک ــاد می کن ایج
اشــتباه اســت یــا مــا آمادگــی اش 
ــیم  ــرایط باش ــن ش ــم در ای را نداری
ــده  ــا دن ــه م ــت ک ــر راه نیس و دیگ
ــاره  ــم دوب ــم و برگردی ــب بگیری عق
ســر دو راهــی، امتــداد دارد. در یــک 
چنیــن شــرایطی بایــد چــه کار کنیــم؟ 

جــواب: مثــًا انســان افتــاده در یــک 
ــون  ــا اکن ــه بس ــتباهی و چ ــاده اش ج
ــرای او ممکــن نباشــد و  بازگشــت ب
ادامــه اش هــم بــرای او خســارت های 
داشــته  اســت  ممکــن  را  بعــدی 
ــت  ــواردی اس ــزو م ــن ج ــد. ای باش
ــه  ــاز دارد ب ــًا نی ــرم حتم ــه نظ ــه ب ک
مــوردکاوی  یعنــی  مصــداق کاوی 
ــن نمی شــود قاعــده  ــرای ای اســت، ب
داد. یعنــی کأّن آن چیــزی کــه در 
خاطــر مبــارک شــما هســت بــه طــور 
خــاص بایــد توضیــح داده بشــود 
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ــًا نســخه ای  ــرای آن مث ــا بتوانیــم ب ت
ــر  ــوردی خاط ــر م ــم. اگ ــه کنی ارائ
نازنین تــان باشــد وقتــی بفرماییــد 
ــه مــن برســانید حــاال  ــا بنویســید ب ی
ــی  ــا کس ــد ی ــان باش ــاره خودت در ب
دیگــر باشــد توضیحــی باشــد مــن بــا 
ــم.  ــرض می کن ــان ع ــار محضرت افتخ

اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمد 

خــدای متعــال را قســم می دهــم 
بــه حــق اولیــاءش، بــه حــق مقربــان 
درگاهــش مــا را مشــمول فضــل 
و لطــف و رحمــت و مغفــرت و 
عنایــت خــاص خــودش قــرار بدهد. 

خــدای متعــال را قســم می دهیــم بــه 
ــاءش، خطاهــا، اشــتباهات،  حــق اولی
کمی هــا، کاســتی های مــا را بــه کــرم 
و لطفــش جبــران کنــد، بر ما ببخشــد. 

خــدای متعــال را قســم می دهیــم بــه 
ــت از  ــق مراقب ــاءش، توفی ــق اولی ح
خویشــتن، توفیــق محاســبه نفس را به 
همــه مــا کرامــت بفرمایــد ان شــاءاهلل. 

خــدا را قســم می دهیــم بــه حــق 
اولیــاءش، بــه حــق مقربــان درگاهش 
بــه همــه مــا توفیــق خودســازی 

مــا  بفرمایــد. گذشــتگان  کرامــت 
ــر  ــد، ارواح مطه ــت کن ــق رحم غری
شــهداء از مــا راضــی کنــد، مــا را در 
ــاب اســامی و  صــراط مســتقیم انق
والیــت الهــی ثابــت قــدم بــدارد. کِید 
ــد،  ــه خودشــان برگردان دشــمنان را ب
فتنه انگیــزان را رســوا کنــد، خــدا 
ــد  ــق محم ــه ح ــم ب ــم می دهی را قس
ــن  ــا ُحس ــه م ــه هم ــد ب و آل محم
ــت  ــه برک ــد، ب ــت کن ــت کرام عاقب
ــد. ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل




