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بحــث مــا در قواعــد عمومــی جهــاد 
اکبــر بــه بخش هــای پایانــی نزدیــک 
می طلبیــم  اســتمداد  می شــود. 
صدیقــه  حضــرت  مطهــر  روح  از 
طاهــره )ســام اهلل علیها( و ان شــاءاهلل بــه 
ــزرگ  ــوی ب ــن بان ــت ای ــدد عنای م
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــه ک ــه آنچ ــم ب ه
ــق  ــم و شــنیدیم ان شــاءاهلل توفی گفتی
ــاءاهلل  ــم ان ش ــم، ه ــدا کنی ــل پی عم
هــم  رو  پیــش  نکته هــای  بــرای 
خــدای متعــال توفیــق کرامــت کنــد. 

تکیه بر فضل خدای متعال

ــم  ــرآن کری ــه ق ــد ک ــتحضار داری اس
ــز  ــن راه ج ــه ای ــد ک ــح می کن تصری
بــا تکیــه بــر فضــل پــروردگار متعــال 
ــات  ــح آی ــن صری ــت. ای ــی نیس رفتن
کریمــه قرآنــی اســت کــه فرمــود »َو 
ِ َعَليُْكــْم َو َرْحَمتُــُه  لـَـْو ال َفْضــُل اللَّ
مــا َزكــى  مِنُْكــْم مـِـْن أََحــٍد أَبـَـدا1ً؛ 
امــکان نــدارد کســی از شــما بــه مقام 
ــق  ــه نفــس برســد مگــر از طری تزکی
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ــت  ــال و عنای ــروردگار متع ــل پ فض
الهــی«. لــذا انســان از جملــه مــواردی 
کــه بایــد دائمــًا فضــل خــدای متعــال 
ــد  ــک بخواه ــد، کم ــتمداد کن را اس
ــه  ــد ب ــوکل کن ــال، ت ــدای متع از خ
ــت  ــی اس ــق، از جاهای ــرت ح حض
کــه انســان اصــًا نمی توانــد روی 
ــر  ــد و اگ ــاز کن ــاب ب ــودش حس خ
ــودش، روی  ــوان خ ــد روی ت بخواه
برنامه ریــزی خــودش، روی طراحــی 
حســاب  خــودش  سیروســلوک  و 
کنــد باختــه. مــا وظایفــی داریــم 
خیلــی  بایــد  را  وظایف مــان  کــه 
خــوب و جــدی انجــام بدهیــم ولــی 
ــم و  ــه می کنی ــی ک ــن کارهای ــه ای ب
ــه در  ــم، چ ــه می کنی ــزی ک برنامه ری
ــه در  ــه، چ ــه در مراقب ــارطه، چ مش
ــه در  ــه، چ ــه در معاتب ــبه، چ محاس
ــم  ــرض کردی ــه ع ــی ک ــایر ارکان س
بــه هیــچ کــدام نمی شــود تکیــه 
کــرد، فقــط تکیــه مــا بایــد بــه فضــل 
ــددش  ــه م ــد و ب ــال باش ــدای متع خ
تعبیــری  و  لطفــش  و  عنایتــش  و 
ــی اســت، فضــل  ــص کام اله ــه ن ک
ــْو  ــن. »َو لَ ــال، همی ــروردگار متع پ
ِ َعَليُْكــمْ َو َرْحَمتُــُه«  ال َفْضــُل اللَّ
فرمــود اگــر فضــل و رحمــت خــدای 
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متعــال دربــاره شــما نباشــد »مــا 
ــداً«  َ ــٍد أَب ــْن أََح ــْم مِ ــى  مِنُْك َزك
احــدی از شــما ابــداً بــه مقــام تزکیــه 
ــْم  ــى  مِنُْك ــا َزك نخواهــد رســید. »م
مـِـْن أََحــٍد أَبـَـداً« یعنــی دیگــر فــرق 
ــاء و  ــزرگان و اولی ــن ب ــته بی نگذاش
ــدی  ــادی، اح ــراد ع ــا اف ــن ت مقربی
امــکان نــدارد بــه مرتبــت تزکیــه 
رحمــت  طریــق  از  مگــر  برســد 
الهــی، بــاب رحمــت و بــاب فضــل.

دچار خودبازی نشویم

ــت  ــک وق ــد ی ــان باش ــن را یادم ای
ــتم  ــن هس ــویم، م ــا نش ــار خط گرفت
می کنــم!  برنامه ریــزی  دارم  کــه 
مــن هســتم کــه دارم از فــان برنامــه 
ــی  ــا وظایف ــه، م ــم. ن ــتفاده می کن اس
ــل  ــود ذی ــم می ش ــا ه ــم، این ه داری
ــان،  ــاری بندگی م ــف ج ــن وظای همی
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــن چیزهای ای
ــم  ــن هــم خواهی ــم، پــس از ای گرفتی
ــده  ــق قاع ــه طب ــا هم ــت، این ه گف
ــبباتی اســت و  ــباب و مس اســت، اس
ــوی  ــه از س ــت ک ــی اس طراحی های
اولیــاء خــدا براســاس منطــق توحیــد 
ــه  ــوان وظیف ــه عن ــی ب ــق وح و منط

ــن  ــه، ای ــرار گرفت ــا ق ــترس م در دس
هــم بــه عنــوان ایــن کــه او خواســته 
ــه جــای  انجــام می دهیــم. َواال ایــن ب
خودبــازی.  می شــود  خودســازی 
ــه  ــا ب ــه مبت ــانی ک ــتند کس ــم نیس ک
ــد  ــان می کنن ــتند، گم ــازی هس خودب
ــک  ــم ی ــن ه ــت. ای ــازی اس خودس
ــه در  ــن هم ــت. ای ــازی اس ــوع ب ن
عالــم بــازی هســت یــک نوعــش هم 
می شــود ایــن قبیــل کارهــا. و از درون 
آن هــم چیزهایــی کــه در می آیــد 
ــن  ــال ای ــرف دنب ــه ط ــت ک ــن اس ای
اســت کــه مثــًا بــه یــک مکاشــفاتی 
روحــی  توانایی هــای  بــه  برســد، 
خاصــی برســد، از ایــن چیزهــا در آن 
هســت تــا ایــن کــه احیانــًا بــه یــک 
آرامشــی برســد، ایــن چیزهــا اســت، 
ــگاه خالــص نیســت. این هــا دیگــر ن

انجام خالصانه ی وظایف بندگی

ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــص ای ــگاه خال ن
بنــده حــق هســتیم، بــه ســوی خــدای 
متعــال،  بــه اذن اهلل و براســاس فرمــان 
ــت  ــدأ حرک ــم، مب ــت می کنی او حرک
نفــس مــا اســت، و مقصــد هــم 
خــدای متعــال و ولــّی کامــل اســت، 
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ــتیم از  ــرت هس ــه هج ــف ب ــا موظ م
ــال. و  ــدای متع ــوی خ ــه س ــود ب خ
ــد  ــذا بای ــت، ل ــا اس ــه م ــن وظیف ای
برنامه ریــزی  حرکت مــان  بــرای 
توشــه  مســیرمان  بــرای  کنیــم، 
برداریــم. مــا مراقــب خطرهــا باشــیم، 
عوامــل را برداریــم ببینیــم چــه چیزی 
ــد، از آن  ــاد می کن ــا را زی ــرعت م س
اســتفاده کنیــم. چــه چیــزی می توانــد 
ســرعت مــا را کاهــش بدهــد، از آن ها 
اجتنــاب کنیــم. چــه چیــزی می توانــد 
ــا را  ــد این ه ــارج کن ــا را از راه خ م
مراقبــت کنیــم. ایــن مجموعــه همــان 
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــف بندگ وظای
ــر  ــه خاط ــه اهلل، ب ــًا لوج ــد خالص بای
هــم  را  این هــا  متعــال  خــدای 
ــدام  ــچ ک ــه هی ــی ب ــد ول ــام بده انج
ــرد. ــا ک ــد اعتن ــا نبای ــن چیزه از ای

ان شــاءاهلل بــه فضــل خــدای متعــال و 
بــه مــدد ولــی اش و عنایــت حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( بشــود باالخــره قدمی 
ــق  ــرت ح ــای حض ــل رض در تحصی
ــان  ــم، وقت م ــی برداری ــارک و تعال تب
هــم خیلــی کــم اســت. یعنــی انســان 
بلکــه  می بینــد  می کنــد  محاســبه 
تمــام شــده، خیلــی وقــت کــم اســت. 

ــه  ــر ب ــه اگ ــم ک ــت ک ــن فرص در ای
فــرض پروپیمانــش را بــه آدم بدهنــد 
هــم خیلــی چیــز کمــی اســت، وســط 
و  بازاری هــا  شــلوغ  همــه  ایــن 
وضعیــت آشــفته ای کــه داریــم بایــد 
ــدم  ــد ق ــن چن ــویم ای ــق بش ــا موف م
را هــم برداریــم. خیلــی تضــرع و 
ــه ســاحت قــدس  ــا می خواهــد ب تمن
ــا ان شــاءاهلل  ــی و درخواســت ت ربوب
ــک  ــق بشــود و ی ــد موف انســان بتوان
قدمــی ان شــاءاهلل در تحصیــل رضای 
ــردارد.  ــاءاهلل ب ــال ان ش ــدای متع خ

ــا  ــث م ــان بح ــه محضرت ــرض ب ع
در بــاب ارکان اربعــه بــا جوانــب 
ــید.  ــان رس ــه پای ــًا ب ــش تقریب مختلف
ــا  ــان باشــد جلســه گذشــته م خاطرت
راجــع بــه معاتبــه صحبــت کردیــم که 
گاهــی هــم عــرض کردیــم از آن بــه 
ــود.  ــاد می ش ــم ی ــه ه ــوان معاقب عن
ــش  ــن در آن بخ ــای الزم را م نکته ه
خدمت تــان عــرض کــردم. یکــی 
ــا  ــه این ه ــم ک ــه داری ــه تکمل دو س
ــم.  ــم می کن ــان تقدی ــن خدمت ت را م
خیلــی  نظــرم  بــه  کــه  یکــی اش 
ــت  ــان هس ــت خاطرت ــده اس پیش برن
ــرای محاســبه  در مبحــث محاســبه، ب
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ــی،  ــدی، آداب ــبه قواع ــیوه محاس و ش
تقدیــم  خدمت تــان  را  نکته هایــی 
ــیوه ای  ــرم از ش ــه نظ ــودم. ب ــرده ب ک
سیدالســاجدین  حضــرت  کــه 
ــزه  ــات ابوحم ــام( در مناج )علیه الصلوةوالس

در  می دهنــد،  پیشــنهاد  ثمالــی 
مــا  نورانــی  مناجــات  آن  ضمــن 
ــل نشــویم و آشــنا هــم هســتید،  غاف
قبــًا هــم مــن خــودم مکــرر ایــن را 
ــی  ــردم ول ــادآوری ک ــات ی در جلس
ــا  ــت ب ــبه اس ــاب محاس ــون در ب چ
بحــث گذشــته مــا هماهنگــی زیــادی 
ــن را  ــر ای ــار دیگ ــک ب ــن ی دارد، م
یــادآوری کنــم بــرای خــودم و بــرای 
همــه شــما ان شــاءاهلل مفیــد هســت. 

کسالت ها و بالیای عقوبتی

ببینیــد حضــرت از کجــا ایــن مســئله 
آغــاز  را  حسابرســی  و  وارســی 
جملــه ای  همیــن  ذیــل  می کنــد. 
ــا  ــي ُكلََّم ِّ ــمَّ إِن ــد »اللَُّه ــه فرمودن ک
ـْأُت َو  ـْأُت َو تََعبَـّ ُقْلــُت َقــْد تََهيَـّ
ــك « یــک  ــَن يََديْ ــَاةِ بَيْ ُقْمــُت لِلصَّ
وقت هایــی در زندگــی انســان، در 
گاهــی  برنامه ریزی هایــش  مســیر 
خیلــی  کــه  می کنــد  احســاس 

خــوب، حــاال دیگــر حــال مــا خــوب 
االن  کنیــد  فــرض  مثــًا  و  شــده 
ــک دو  ــم و ی ــه برخیزی ــم ک آماده ای
رکعــت نمــاز باحــال بخوانیــم، یــک 
ــَك« االن  ــم »َو نَاَجيْتُ ــی بکنی مناجات
مــن دیگــر آمــاده شــدم. فرمــود ایــن 
می شــود  این طــور  گاهــی  جاهــا 
ــی  ــًا«، یعن ــيَّ نَُعاس ــَت َعَل ــه »أَلَْقيْ ک
گاهــی انســان یــک دفعــه خــواب بــر 
ــد، احســاس ســنگینی  ــه می کن او غلب
ــُت« بنابرایــن  ــا َصلَّيْ َ ــد. »إَِذا أَن می کن
ــد  ــدارد. دیدی ــبی ن ــره مناس ــچ به هی
می شــود  کــه  خواب آلــود  آدم 
دیگــر آن نمــاز، آن دعــا، آن تــاوت، 
ــچ  ــرای او هی ــدام ب ــچ ک ــا هی این ه
اثــری نــدارد. بلکــه خــدای نخواســته 
یــک زدگــی هــم بــرای انســان پیــش 
مــی آورد. بعــد می فرمایــد کــه گاهــی 
ــْد  ــُت َق ــا ُقْل ــه »ُكلََّم ــده ک ــم ش ه
ــال  ــی خی ــرِيَرتِي«، گاه ــْت َس َصَلَح
می کنــم نــه، مــن وضعیــت درونــی ام 
خــوب شــده، یــک مراقبت هایــی 
برنامه ریزی هایــی  یــک  کــردم، 
کــردم، »َو َقــُرَب مِــْن َمَجالِــِس 
ــا  ــر ب ــن دیگ ــي« م ــنَ َمْجلِِس ابِي التَّوَّ
ــه  ــی ک ــام و این های ــای خوش ن آدم ه
اهــل توبــه هســتند دیگــر توفیــق پیدا 
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ــه  ــه جلس ــروم ب ــم ب ــردم می خواه ک
آن هــا در برنامــه آن هــا شــرکت کنــم، 
هــم  جــا  ایــن  بشــوم،  بهره منــد 
ــد،  ــش می آی ــزی پی ــک چی ــود ی فرم
می آیــد،  پیــش  حادثــه ای  یــک 
ــواع و  ــه ان ــٌة« ب ــي بَلِيَّ ِ ــْت ل »َعَرَض
ــک  ــد، ی ــاری بگیری اقســامش. از بیم
درد  ســرش  آدم  می بینــی  دفعــه 
ــه  ــد ک ــت می بینی ــک وق ــرد. ی می گی
ــرای  ــادرش، همســرش، ب ــدرش، م پ
او وظیفــه ای تعریــف می کننــد. بچــه 
ــط  ــد. محی ــدا می  کن یــک مشــکلی پی
ــد  ــش می آی ــک قصــه ای پی کار آدم ی
می بینــد  می شــود،  محــروم  لــذا 
موفــق نشــدیم بــه آن برنامــه شــرکت 
کنیــم. حضــرت ایــن جــا می فرماینــد 
ــی  ــت، جای ــتادن اس ــای ایس ــه ج ک
ــتیم.  ــوالً نمی ایس ــا معم ــه م ــت ک اس
مــا معمــوالً از کنــار یــک چنیــن 
ــن  ــًا م ــم. مث ــور می کنی ــی عب اتفاقات
امشــب از خــواب بیــدار شــدم ســحر 
ــه  ــدم ن ــم دی ــاز بخوان ــت نم دو رکع
اصــًا حالش را نــدارم، خوابــم گرفته 
یــا فــان. یــا از فــان مجلــس روضه، 
مجلــس ذکــر، از فــان برنامــه معنوی 
نمازجمعــه  شــدم،  محــروم  مــن 
ــروم،  ــتم ب ــروم نتوانس ــتم ب می خواس

مســجد می خواســتم بــروم نشــد، 
افتــاد،  اتفاقــی  یــک  همین طــور 
ــن را  ــه م ــد در خان ــک دوســتی آم ی
صــدا زد ایســتادیم بــا او، یــک کســی 
تلفــن زد ایســتادیم مفصــل بــا او، 
ــی  ــا او خداحافظ ــتیم ب ــا می خواس ی
ــده، او  ــان ش ــه روی م ــی ن ــم ول کنی
هــم کــه ول نمی کــرد. دیگــر نــه 
فقــط از آن برنامــه افتادیــم، بلکه از آن 
نمــاز اول وقــت خودمــان هــم مثــًا 
ــی  ــا خیل ــا را م ــم. این ه ــا ماندی ج
ــم. ــور می کنی ــارش عب ــا از کن وقت ه

ــن  ــن جــا در ای ــام )علیه الصلوةوالســام( ای ام
ــوان  ــه عن ــن را ب ــی ای ــب مناجات قال
ــی از آن  ــای عقوبت ــالت ها و بای کس
ــا  ــا این ج ــی کأّن م ــد. یعن ــاد می کن ی
داریــم مجــازات می شــویم، چــرا 
ــق  ــن موف ــرا م ــده؟ چ ــور ش این ط
ــی  ــا در زندگ ــر ج ــی ه ــدم؟ یعن نش
مــا ســلب توفیقــی اتفــاق افتــاد 
ــا در  ــر ج ــده. ه ــود قاع ــن می ش ای
ــاق  ــی اتف ــلب توفیق ــا س ــی م زندگ
ــش  ــه پی ــم، جلس ــده داری ــاد قاع افت
ــن  ــده اش ای ــم قاع ــان گفت خدمت ت
ــت.  ــا اس ــر م ــن تقصی ــه ای ــت ک اس
ــم چیســت، مشــکل  ــد ببینی ــط بای فق
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ــی هــر وقــت ســلب  ــوده. یعن چــه ب
ــه  ــی ک ــوع توفیق ــق شــد، هــر ن توفی
حــاال ایــن جــا دو مثالــش را حضرت 
ــش  ــان پی ــرای انس ــد، ب ــر کردن ذک
آمــد ایــن جــا جایــی اســت کــه بایــد 
ــد  ــه ببین ــه بررســی ک ــد ب شــروع کن
علــت ایــن ســلب توفیــق چــه بــوده، 
چــون »فبمــا كســبت ايديكــم« 
ــای  ــه دارد در کاره ــًا ریش ــن حتم ای
خــود مــن. حــرف نابجایــی زدم، 
رفتــار ناصوابــی انجــام دادم، واجبــی 
ــکاندم،  ــی را ش ــردم، دل ــرک ک را ت
ــک  ــره ی ــد، باالخ ــه ش ــم چ نمی دان
چیــزی پیــش آمــده کــه توفیــق از من 
ــم گــردن  ــد بیندازی ــه شــده نبای گرفت
ــه  ــم ب ــروع می کنی ــم ش ــرایط. دائ ش
ــرا  ــه چ ــردن ک ــراد ک ــس ای ــان ک ف
آمــد نگذاشــت مــن بــه کارم برســم. 
ایــن همــان فرافکنــی اســت. یــا 
فــان غــذا را خــورده بــودم ســنگین 
شــدم یــا مثــًا فــان بی دقتــی را 
کــردم ســرم درد گرفــت. از ایــن 
ــم  ــدام می اندازی ــی م ــا، یعن حرف ه
بیرونــی. عوامــل  گــردن  بــه 

محاسبه عمیق و پرهیز از 
خودفریبی در ساحت ربوبی

وقتــی  می گوینــد  حضــرت 
بی توفیقــی پیــش آمــد، حــاال در ایــن 
دو مثــال؛ یکــی محرومیــت از مجلس 
ــی  ــم بی توفیق ــی ه ــت، یک ــر اس ذک
در مناجــات و بی حالــی در نمــاز 
ــزی  ــن چی ــن اگــر چنی اســت. بنابرای
ــد  ــد حــاال بای شــد حضــرت فرمودن
محاســبه شــما محاســبه عمیــق باشــد. 
محاســبه عمیــق هــم ایــن اســت کــه 
ــد  ــروع کنی ــد ش ــما بای ــا ش ــن ج ای
بررســی  یکی یکــی  را  ریشــه ها 
کــردن. یــک نمونــه را هــم حضــرت 
ایــن  از  می کننــد.  ارائــه  این جــا 
جایــی کــه حضــرت می فرماینــد 
ــش آن دو  ــن جــا. قبل ــك« از ای »لعل
فــرض را مطــرح می کننــد »عرضــت 
لــى« و باالخــره »بليــٌة أََزالـَـْت َقَدمِي 
ــَك«  ِ ــَن ِخْدَمت ِــي َو بَيْ ــْت بَيْن َو َحالَ
یــک شــرایطی پیــش آمــد، یــک 
بلیــه ای، یــک حادثــه ای چیــزی پیــش 
ــو  ــن خدمــت ت ــن و بی ــن م ــد، بی آم
یعنــی شــرفیابی بــه محضــرت، انجــام 
آن مراســم بندگــی فاصلــه افتــاد. 

ــت. از  ــت اس ــن فهرس ــت ای آن وق
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ــده  ــی تکان دهن ــه خیل ــه ک ــن جمل ای
اســت، حضــرت شــروع می کنــد 
کــه »لََعلَّــَك َعــْن بَابـِـَك َطَرْدتَنـِـي َو 
ـِـي« کــه نکنــد  يْتَن ـِـَك نَحَّ ــْن ِخْدَمت َع
ــن  ــت م ــه لطف ــًا کًا از در خان اص
ــردی  ــرد ک ــن را ط ــردی. م را دور ک
فاصلــه  خدمتــت  و  مــن  بیــن  و 
ــَك،  ــن »أَْو لََعلَّ ــب ای ــی. خ انداخت
ایــن  دارد  یکی یکــی  لََعلَّــَك«  أَْو 
ــی  ــد. یعن ــی می کن ــا را بررس فرض ه
وجــود  این جــا  احتماالتــی  یــک 
ــت.  ــا اس ــی از این ه ــدام یک دارد. ک
مثــًا »لعّلــَك َرأَيْتَنِــي ُمْســتَِخّفًا 
بَِحقِّــَك« یــک جایــی مــن حق تــو را 
ــمردم.  ــف ش ــم، خفی ــت کم گرفت دس
نتیجــه اش ایــن شــده کــه مــن را 
»لََعلَّــَك  کــردی.  دور  خــودت  از 
َرأَيْتَنـِـي ُمْعرِضــًا َعنـْـَك« یــک جایــی 
گرفتــار غفلــت شــدم، اعــراض کردم 
از تــو، رو برگردانــدم کــه ســبب 
خشــم تــو بــر مــن شــده. »َفَقَليْتَنـِـي« 
ــن دارم  ــدی م ــی دی ــک جاهای ــا ی ی
ــو  ــا ت ــن ب ــم، م ــازی می کن ــم ب فیل
ــَك َوَجْدتَنـِـي  صــادق نبــودم »أَْو لََعلَّ
ــي«.  ِ ــَن َفَرَفْضتَن ــامِ الَْكاذِبِي ــي َمَق ِ ف
ببینیــد چقــدر تعبیــر عجیــب اســت. 
ــث  ــه باع ــن« ک ــام الكاذبي ــى مق »ف

شــده مــن را از نظــر عنایــت خــودت 
دور انداختــی »أَْو لََعلَّــَك َرأَيْتَنِــي 
ــدی  ــا دی ِــَك« ی ــاكِرٍ لِنَْعَمائ ــَر َش َغيْ
ــه  ــو را ب ــای ت ــکر نعمت ه ــن ش م
ــت  ــه نعم ــن هم ــی آورم، ای ــا نم ج
ــک  ــن در ی ــده و م ــن ش ــه م متوج
ناسپاســی  و  ناشــکری  وضعیــت 
ــر  ــه س ــا ب ــن نعمت ه ــه ای ــبت ب نس
می بــرم. بــه خــدا پنــاه می بریــم، 
این هــا را وقتــی انســان فهرســت 
از  دور  همــه  می بینــد  می کنــد 
جــان شــما، می بینــم همه شــان را 
ــتثناء.  ــدون اس ــتیم، ب ــارش هس گرفت

بــازی  فیلــم  دارد  انســان  یعنــی 
می کنــد بــا مــردم. مثــًا نمازمــان 
کــه  می خوانیــم  این طــوری  را 
ــم  ــام می دهی ــن کار را انج ــان، ای ف
ــک  ــا ی ــًا، ی ــی  مث ــد چ ــه بگوین ک
جاهایــی هــم حتــی انســان خــودش 
ربوبــی  ســاحت  در  را  خــودش 
فریــب می دهــد، ایــن هــم یــک 
اســت.  کاذب  مقــام  همــان  نــوع 
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محاسبه دالیل محرومیت از 
توفیقات

انســان یــک وقت هایــی ناشــکری 
ــه اش  ــت متوج ــان نعم ــد، انس می کن
فرمــود  کنــد  ناسپاســی  باشــد، 
ــود »إِنَّ  ــت. فرم ــنگین اس ــی س خیل
َعذابــي  لََشــديٌد«2، ایــن »إِنَّ َعذابــي  
اســت.  ناشــکری  مــال  لََشــديٌد« 
ــد  ــر باش ــت بزرگت ــم نعم ــی ه هرچ
حســاس تر  و  مهم تــر  آن  شــکر 
اســت و ناشــکری و ناسپاســی اش 
اســت.  دردناک تــر  چوبــش  هــم 
ــَك َفَقْدتَنـِـي  بعــد می فرمایــد »أَْو لََعلَّ
ــي«  ِ ــاءِ َفَخَذلْتَن ِــِس الُْعَلَم ــْن َمَجال مِ
ــن در  ــم م ــدی اس ــه دی ــن ک ــا ای ی
ــم  ــت، اس ــم نیس ــل عل ــات اه جلس
ــى«  ــت »فخذلتن ــا نیس ــن آن جاه م
ایــن باعــث شــد کــه مــن را محــروم 
کــردی. یعنــی ایــن محرومیــت مــن، 
ــن  ــل ای ــاید حاص ــذالن، ش ــن خ ای
اســت کــه مــن باالخــره توفیــق 
حضــور در مجالــس علمــاء را نــدارم، 
ــتغنی  ــودم را مس ــتم، خ ــا هس بی اعتن
می دانــم. در حالــی کــه انســان در 
ــمش  ــًا اس ــی دائم ــوم اله ــط عل محی
بایــد باشــد و باید در جســتجو باشــد، 

2  آیه 7 سوره ابراهیم

شناســایی کنــد، خــودش را برســاند.

بعــد فرمــود »أَْو لََعلَّــَك َرأَيْتَنـِـي فـِـي 
الَْغافِلِيــَن َفِمــْن َرْحَمتـِـَك آيَْســتَنِي« 
یــا یــک وقــت دیــدی مــن همــه اش 
یعنــی  می چرخــم،  غافل هــا  بــا 
اطــراف مــن همیشــه آدم هــای غافــل 
ــك آيســتنى«  هســتند »فمــن رحمت
ــوس  ــن را از رحمــت خــودت مأی م
ــَف  ِ ــي آل ِ ــَك َرأَيْتَن ــردی. »أَْو لََعلَّ ک
الِيــَن« از غافلیــن باالتــر  َمَجالـِـِس الْبَطَّ
ایــن یکــی اســت، یــا ایــن کــه دیدی 
ــه  ــن ک ــا ذاکری ــه ب ــا ک ــن آن ج م
ــا غافل هــا  ــوس ب نیســتم هیچــی، مأن
هســتم، یــک وقــت هــم دیــدی 
کــه نــه »لعلــك رأيتنــى آلــف 
مجالــس البطاليــن« یــک وقــت 
ــل  ــت غاف ــک مش ــط ی ــان وس انس
ــوس  ــت مأن ــک وق ــًا ی ــاده، مث افت
بــا وقت  گذرانــان و این هــا اســت. 
ــدی  ــن« دی ــس البطالي ــف مجال »آل
ــا کســانی کــه وقت هایشــان را  مــن ب
ــا  ــا این ه ــد ب ــت می گذرانن ــه بطال ب
این هــا  بــا  دارم  و  گرفتــم  اُنــس 
ــه  ــی راحــت می نشــینم. بطــال ب خیل
کســی می گوینــد کــه اوقاتــش را 
ــود  ــًا خ ــر دقیق ــه تعبی ــور ب همین ط
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ــرام  ــد و ح ــت می گذران ــه بطال ــا ب م
می گذارنــد.  را  عمــرش  می کنــد، 
بعــد فرمودنــد »َفبَيْنِــي َو بَيْنَُهــْم 
ــر  ــا دیگ ــن و آن ه ــن م ــي« بی ِ َخلَّيْتَن
رهــا کــردی، گفتــی بــرو بــا همان هــا 
محــروم  مــن  هــم  االن  و  بــاش 
می شــوم از ایــن کــه بخواهــم بــا تــو 
ــت  ــقانه صحب ــه عاش ــی دو کلم یک
کنــم، می بینــم حالــش را نــدارم. ایــن 
محرومیــت مــال ایــن چیزهــا اســت. 

ــبَّ  ــْم تُِح ــَك لَ بعــد فرمــود »أَْو لََعلَّ
ـِـي« ایــن  ـِـي َفبَاَعْدتَن ــَمَع ُدَعائ أَْن تَْس
ــزن  ــر آتش ب ــی دیگ ــک کم ــا ی جاه
اســت. یــا ایــن کــه دوســت نــداری 
ــَك  ــن را بشــنوی. »أَْو لََعلَّ صــدای م
َكاَفيْتَنِــي«  َجرِيَرتِــي  َو  بُِجْرمِــي 
ــای  ــی از گناه ه ــر بعض ــه خاط ــا ب ی
مــن، داری مــن را عقوبــت می کنــی. 
»أَْو لََعلَّــَك بِقِلَّــةِ َحيَائِــي مِنْــَك 
َجاَزيْتَنـِـي« یــا نکنــد بــه خاطــر کــم 
حیایی هایــی کــه مــن در حضــور 
ــازات  ــن را مج ــتم داری م ــو داش ت
فهرســت  یــک  ایــن  می کنــی. 
ــو و...  ــع عف ــه توق ــد البت ــت، بع اس
ــژه ای  ــاب وی ــْوَت« یــک ب ــإِْن َعَف »َف
را از درخواســت عفــو در پیشــگاه 

می کنــد. بــاز  متعــال  خــدای 

حضــرت  این جــا  می کنــم  فکــر 
لعل هــا  ایــن  بــار  یــازده  حــدود 
یکــی  کــدام  می گویــد.  دارد  را 
گاهــی  البتــه  اســت.  این هــا  از 
وقت هــا خیلــی از این هــا اســت. 
ــت.  ــا اس ــن این ه ــع بی ــی جم گاه
ــه  ــن ک ــی ای ــه؟ یعن ــی چ ــن یعن ای
اگــر بــرای مــن پیــش آمــد کــه یــک 
وقــت مــن در شــرایطی قــرار گرفتــم 
ــلب  ــن س ــی از م ــک توفیق ــدم ی دی
شــد، فــان کار خیــر را می خواســتم 
انجــام بدهــم نشــد، می خواســتم 
صلــه رحــم بــروم نشــد، فــان 
ــم  ــادرم بکن ــدر و م ــه پ ــت را ب خدم
ــم  ــاد کن ــروز ش ــًا ام ــان را مث دل ش
اســت.  محرومیــت  یــک  نشــد. 

امــام )علیه الســام( دارنــد ایــن جــا بــه مــا 
ــور  ــه در این ج ــد ک ــوزش می دهن آم
ــد  ــروع کنی ــًا ش ــما حتم ــا ش وقت ه
در  ریشــه یابی،  و  کنــکاش  بــه 
محاســبه تان  و  بیاوریــد  محاســبه 
ــبه  ــد، محاس ــق کنی ــا تعمی ــن ج را ای
ایــن  در  باشــد.  داشــته  عمیــق 
ــن  ــق در جســتجوی ای ــبه عمی محاس
ــان  ــت بی توفیقی هایت ــه عل ــید ک باش
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را شناســایی کنیــد. بعــد هــم البتــه از 
ــاه  ــد. پن ــو بخواهی ــال عف خــدای متع
ــعی  ــد س ــی و بع ــو اله ــه عف ــرد ب بب
کنیــد آن ریشــه ها را هــم درســت 
ــس  ــار مجال ــما گرفت ــر ش ــد، اگ کنی
ــان را  ــب خودت ــتید خ ــن هس بطالی
ــن  ــار غافلی ــد، اگــر گرفت نجــات دهی
ــد.  ــات بدهی ــان را نج ــتید خودت هس
اگــر یــک وقــت یــک جایــی انســان 
ــودش  ــت خ ــی اس ــار کم حیای گرفت
ــن  ــذا از همی ــد و هک ــاح کن را اص
چیزهــا. ناشــکری اگــر هســت خــب 
بگــذارد  انســان  بایــد  را  این هــا 
ــیوه  ــودش و آن ش ــه خ ــل برنام داخ
بگیــرد. پیــش  در  را  اصاحــی 

ادعیه نقشه راه سیروسلوک 
است

بیشــترین  خــدا  اولیــاء 
ــی،  ــی، عرفان دســتورالعمل های اخاق
دعاهــا  متــن  در  را  سلوکی شــان 
ــًا  ــه صرف ــن ادعی ــد. ای ــا دادن ــه م ب
مثــًا  نیایشــی  آئینــی  کار  یــک 
ــت  ــه نیس ــریفاتی ک ــور تش همین ج
متــون  این هــا  نخواســته.  خــدای 
ــت  ــان و تربی ــلوک و عرف ــیر و س س

و شــرح منــازل ســلوک و شــرح 
ــع  ــرح موان ــبختی، ش ــل خوش عوام
خوشــبختی، منجیــات و مهلــکات، 
هرچــه بخواهیــد در ادعیــه معصومین 
)ســام اهلل علیهم اجمعین( مخصوصــًا دعاهــای 

ــاال  ــت. ح ــام( هس ــجاد )علیه الس ــام س ام
چــه در صحیفــه مبارکــه، چــه در 
همیــن دعاهایــی شــبیه ابوحمــزه 
کــه حــاال ماهــا معمــوالً از ایــن 
دعاهــا بــه عنــوان نصــوص ســلوکی 
عنــوان  بــه  نمی کنیــم.  اســتفاده 
ــازه  ــم ت ــه آن ه ــی ک ــای آئین متن ه
ــینیم  ــیدیم بنش ــت رس ــک وق ــر ی اگ
حــاال یــک ذره از ایــن دعــا بخوانیــم. 
ــان  ــه هم ــم ک ــزه را ه ــای ابوحم دع
ــم،  ــم، نخواندی ــان خواندی ــاه رمض م
ــاه  ــا م ــد ت ــر می مان ــم دیگ ــد ه بع
ــه.  ــا ن رمضــان بعــد عمــری باشــد ی
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــش ای ــن معنای ای
ــت.  ــی اس ــگاه غلط ــک ن ــان ی نگاه م
کنیــم.  اصــاح  بایــد  را  نگاه مــان 
دعاهــا در واقــع متن هــای اصلــی 
اســت.  سیروســلوک  راه  نقشــه  و 
ــف و  ــب لطی ــک ترتی ــم در ی آن ه
ــه  ــر، آن هــم ب بســیار دلنشــین و مؤث
ــری  ــت و تأثی ــا اس ــان دع ــر زب خاط
ــده. ــرار داده ش ــا ق ــان دع ــه در زب ک
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در مسیر سلوک اشک 
پیش برنده است

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه یادمــان 
ــه  ــلوک گری ــیر س ــد کًا در مس باش
خیلــی پیش برنــده اســت. توصیــه 
ــت  ــک وق ــودم ی ــن خ ــود، م می ش
از  شــنیدم  خوبــان  از  بعضــی  از 
ــما  ــًا ش ــد اص ــاتیدمان، می گفتن اس
وجــود  فرضــی  می کنیــد  خیــال 
ــبانه روزی  ــک ش ــان ی ــه انس دارد ک
ــدس  ــاحت ق ــک در س ــدون اش را ب
ربوبــی، اشــک اعتــذار، اشــک توبــه، 
اشــک اســتغفار، اشــک خشــیت، 
اشــک محبــت، اشــک انابــه، گذرانده 
اصــًا  می گوینــد  یعنــی  باشــد؟ 
ممکــن اســت چنیــن چیــزی؟ و آیــا 
کار ســالک در یــک شــبانه روز بــدون 
ــن  ــه ســرانجام می رســد؟ ای اشــک ب
قــدر مســئله اهمیــت دارد و تأثیــرش 
بــه قــدری حیاتــی اســت کــه اصــًا 
ــک  ــه ی ــن ک ــور ای ــا تص ــرای آن ه ب
ــد دارد  ــال کن ــک کســی خی ــت ی وق
ــک  ــی ی ــی دارد ول ــی برم ــًا قدم مث
شــبانه روزی  یــک  مثــًا  فرصتــی 
اشــک  ولــی  می گــذرد  او  بــر 
نداشــته اصــًا تعجــب اســت. یعنــی 
ــزی اصــًا  ــن چی ــا چنی ــم آی می گویی

ممکــن اســت؟ بابــش هــم بــاب 
وســیعی اســت در کلمــات اولیــاء 
خــدا کــه مــن اگــر بخواهــم یکــی دو 
نمونــه را بــرای شــما از بــاب تبــرک 
ــت. ــاد اس ــی زی ــم خیل ــرض کن ع

اوالً یــک چیــزی را خاطــر نازنین تــان 
ــه  ــک عطی ــه اش ــن ک ــد و آن ای باش
الهــی اســت. یــک امر قدســی اســت. 
ایــن روزی هــر کســی نمی شــود. 
مخصوصــًا  عــادی  اشــک های 
همیــن  و  زنانــه  اشــک های 
ــی  ــه گاه ــه و البت ــای دختران گریه ه
ــه،  ــا ن ــا، این ه ــه و این ه ــم مردان ه
منظــورم آن نیســت. آدم دعوایــش 
می شــود، یــک جایــی می خواهــد 
باشــد،  داشــته  درخواســتی  یــک 
واکنشــی  یــک  مثــًا  می خواهــد 
نشــان  اعتراضــی  بدهــد،  نشــان 
بدهــد گریــه نمی کنــد. کــه حــاال در 
مــورد دختــر خانم هــا و خانم هــا 
ــًا  ــه اصطاح ــت ک ــه هس ــن قضی ای
مشــکش  دمِ  اشــکش  می گوینــد 
ــی  ــا گفت ــی ت ــد یعن ــت. می گوین اس
ــن  ــد کــه ای نکــن یــک دفعــه می بینی
ــد.  ــه می کن ســیل جــاری شــد و گری
آن هــا نــه، آن هــا یــک تلطیــف خاطــر 
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می کنــد یــا مثــًا آرام می شــود و 
اصــًا ربطــی بــه ایــن اشــکی کــه مــا 
داریــم در بــاره اش صحبــت می کنیــم 
نیســت. کــم نیســتند خانم هایــی کــه 
در آن شــرایط کــه گفتــی نکــن اشــک 
او جــاری می شــود، یــک ســاعت 
مناجــات بخوانــد یــک قطــره اشــک 
ــاعت در  ــک س ــزد. ی ــد بری نمی توان
مجلــس روضــه شــرکت می کنــد 
هیــچ خبــری نیســت، همین طــور 
خشــک نشســته آن جــا. خــودش 
ــًا  ــر اســت. مث هــم همین طــور متحی
جانســوزترین  بگویــم  می خواهــم 
نمی انــدازد.  گریــه اش  روضه هــا 
ــًا  ــا مث ــوان. حــاال ی ــه آن عن حــاال ب
مجلــس  در  می خواننــد  مناجــات 
رفتــه  یــا  همین طــور،  مناجــات 
ــی رود  ــارت، در حــرم م ــه زی ــًا ب مث
ــور  ــدارد، همین ط ــی ن ــچ احساس هی
می چرخــد این جــا را نــگاه کــن، 
آن جــا را نــگاه کــن. ولــی همیــن دو 
کلمــه بــاال و پاییــن کــه یــک کســی 
بــه او بگویــد و خــودش یــک نکته ای 
ــد  ــه می بینی ــک دفع ــد ی ــته باش داش
همیــن چنــد دقیقــه پیــش کلــی 
ــدش. ــا بع ــرده ی ــه می ک ــته گری داش

اشک از جانب ادب بندگی

ــوم  ــا معل ــن کــه منظــور م غــرض ای
اســت، اشــکی کــه حاصــل درک 
ــی اســت. اشــکی  عظمــت حــق تعال
کــه نتیجــه شــهود جمــال الهی اســت. 
ــران از  ــر درک هج ــه از س ــکی ک اش
ــان  ــده انس ــه دی ــوی ب ــات معن مقام
ــی درک  ــی وقت ــود. یعن جــاری می ش
ــه  ــدم گری ــا مان ــن ج ــه م ــد ک می کن
می کنــد، وقتــی کــه درک می کنــد 
ــوالی  ــگاه م ــی را در پیش ادب بندگ
قلبــش  نکــردم  رعایــت  خــودم 
ــت  ــاس ندام ــود، احس ــرده می ش فش
این هــا  می ریــزد.  اشــک  می کنــد 
اســت کــه یــا از خشــیت الهی اســت، 
از خــوف الهــی اســت، از توجــه بــه 
کم حیایی هــا،  یــا  بی ادبی هــا  ایــن 
ناشــکری ها اســت. انســان یــادش 
ــرده در  ــان ناشــکری را ک ــد ف می آی
پیشــگاه خــدای متعــال، آن وقــت آن 
ــش  ــی پی ــی درون ــت برانگیختگ حال
می آیــد. لــذا ایــن نــوع اشــک عمدتــًا 
ــت اســت، محصــول  محصــول معرف
درک اســت، محصول شــناخت است، 
محصــول طلــوع عظمــت اســت، 
ــنی  ــش اسماءالحس ــول درخش محص
بــه باطــن انســان اســت. یــک عطیــه 
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ملکوتــی اســت، بعضــی می خواهنــد 
بگوینــد کــه خیلــی از ملکوت هســت 
آن هــم نــه از یــک مراتــب پایینــی در 
ــت  ــاال اس ــب ب ــوت، از آن مرات ملک
ــک  ــًا ی ــود و واقع ــه می ش ــه افاض ک
نعمــت بســیار بســیار بزرگــی اســت. 
تأثیــری هــم کــه دارد بــا هیچــی 
ــچ  ــی هی ــت. یعن ــه نیس ــل مقایس قاب
ایــن  یعنــی  نــدارد،  جایگزینــی 
اشــک از نظــر زالل کــردن آیینــه 
فطــرت فقــط خــودش اســت. از 
ــال و  ــه اعم ــو دادن نام ــر شستش نظ
ســیئات، فقــط خــودش اســت. از نظر 
برانگیختــن محبــت پــروردگار متعــال 
ــا آن  ــی ت ــت. یعن ــودش اس ــط خ فق
ســوز و آن اشــک نباشــد، آن واکنــش 
ــد.  ــم نمی افت خــاص در ملکــوت عال
ــک در  ــدازه اش ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
ــدارد.  ــر ن ــاء تأثی ــت اولی ــب عنای جل
ــک در  ــدازه اش ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
ــرعت دادن  ــان و س ــردن انس ــش ب پی
انســان در مقامــات معنــوی تأثیــر 
نــدارد. در رهاســازی انســان از بندهــا 
ــرای او پیــش  ــی کــه ب و گرفتاری های
آمــده، خیلــی چیــزی عجیبــی اســت. 

ایــن پاکســازی همیــن غســل اشــک 

کــه  اســت  ایــن  می خواهــد.  را 
ــد  ــزه می کن ــد، پاکی ــو می ده شستش
اســت.  عجیبــی  چیــز  خیلــی  و 
مخصوصــًا در خلــوت، مخصوصــًا 
ســحر، و در دل شــب و خاصــه 
ــن  ــوت بی ــر خل ــه دیگ ــی ک لحظات
ــت. ــال هس ــروردگار متع ــان و پ انس

عظمت تأثیر اشک از خشیت 
خدای متعال 

ــت  ــی اس ــی جالب ــت خیل ــک روای ی
مرحــوم ســید بن طــاووس ایــن را در 
کتــاب شــریف فاحالســائل نقل کرده 
و یــک روایت خیلی دلنشــینی اســت، 
مربــوط بــه آقــای حبــه عرنــی اســت 
ــد  ــد می گوی ــل می کن ــان نق ــه ایش ک
ــه آن  ــوف ک ــاب ن ــم جن ــن و رفیق م
ــد  ــی اســت، می گوی ــوف بکال ــم ن ه
ــر  ــط مق ــم در محی ــاق ه ــه اتف ــا ب م
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  حکومتــی 
میهمــان  شــب  بودیــم،  خوابیــده 
محوطــه  آن  در  بودیــم  حضــرت 
ــُن  ــم »إِْذ نَْح ــرده بودی ــتراحت ک اس
بَِأمِيــرِ الُْمْؤمِنِيــَن )ع( فـِـي بَقِيَّــةٍ مـِـَن 
ــه  ــداری از شــب ک ــک مق ــِل« ی اللَّيْ
باقــی مانــده بــود کــه ناگهــان دیدیــم 
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ــد.  ــارج ش ــام( خ ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــبَْه  ـِـِط ِش ــى الَْحائ ــَدُه َعَل »َواِضعــًا يَ
ــان  ــراد پریش ــن اف ــل ای ــهِ« مث ِ الَْوال
و حیــرت زده دســتش را حضــرت 
ــَو  ــوار »َو ُه ــه دی ــرد ب ــدام می گی م
ــماواِت  ــِق السَّ ــي َخْل ِ ــوُل إِنَّ ف يَُق
ــوره  ــر س ــات آخ َو الْْرِض« دارد آی
می خوانــد  را  عمــران  آل  مبارکــه 
آمــد  تــا  و  و همین طــور می آیــد 
ــه  ــا ک ــک م ــه نزدی ــا، ب ــک م نزدی
رســید بعــد حضــرت فرمــود: »أَ 
ــت  ــٌق« گف ــُة أَْم َرامِ ــا َحبَّ ــٌد يَ ِ َراق
آقــای حبــه خوابــی یا بیــدار؟ ایشــان 
ــدارم.  ــن بی ــم م ــه گفت ــد ک می گوی
ببــرد  خوابــم  می توانــم  چطــور 
ــب،  ــد نصف ش ــور داری ــما این ط ش
ــع  ــن وض ــن ای ــر م ــه تعبی ــاال ب ح
ــاهده  ــما مش ــن در ش ــه م ــی ک عجیب
ــا چــه کار  ــُن« م ــَف نَْح کــردم »َفَكيْ
ــهِ  ــاَل َفَأْرَخــى َعيْنَيْ بایــد بکنیــم؟ »َق
ــر  ــی تعبی ــر خیل ــن تعبی ــى« ای َفبََك
عجیبــی اســت. »ارخــى عينيــه« 
ــرای  ــم هایش را ب ــن چش امیرالمؤمنی
ــرد  ــه ک ــرد، و گری ــا ک ــتن ره گریس
ــُة«  ــا َحبَّ ِــي يَ ــاَل ل ــمَّ َق ــى ثُ »فبك
ِ َمْوقِفــًا  بعــد فرمــود ایــن حبــه »إِنَّ لِلَّ
ــه  ــا ب ِــٌف« م ــهِ َمْوق ــَن يََديْ ــا بَيْ َو لَنَ

متعــال خواهیــم  پیشــگاه خــدای 
ــدا  ــور پی ــگاه او حض ــت، در پیش رف
خواهیــم کــرد »اَل يَْخَفــى َعَليْــهِ 
ــچ کاری  ــا« هی ــْن أَْعَمالِنَ ــيْ ٌء مِ َش
ــگاه  ــا از ن ــال م ــا، اعم ــای م از کاره
نیســت.  مخفــی  متعــال  خــدای 
ــَرُب  َ أَْق ــُة إِنَّ اللَّ ــا َحبَّ ــد »يَ فرمودن
ــِد«  ــِل الَْورِي َــيَّ مـِـْن َحبْ ــَك َو إِل إِلَيْ
خــدای متعــال بــه مــن و تــو از رگ 
ــا  ــت. »يَ ــر اس ــم نزدیک ت ــردن ه گ
َّــُه لـَـْن يَْحُجبَنـِـي َو اَل إِيَّــاَك  َحبَّــُة إِن
ــن  ــزی بی ــچ چی ــيْ ء« هی ِ َش ــِن اللَّ َع
مــا و خــدای متعــال مانــع نمی توانــد 
قــرار بگیــرد. بعــد حضــرت متوجــه 
شــدند نــوف، حــاال این هــا البــد 
ــده  ــم خوابی ــه ای از ه ــک فاصل ــا ی ب
ــدم آن  ــد دو ق ــد. حضــرت رفتن بودن
طرف تــر فرمودنــد جنــاب نــوف تــو 
ــا  ــب این ه ــداری؟ خ ــا بی ــی ی خواب
ــه  ــواب ب ــت خ ــداری حال ــک مق ی
ــاَل اَل  ــد. »َق ــه بودن ــان گرفت خودش
يَــا أَمِيــَر الُْمْؤمِنِيــَن« گفــت نــه مــن 
ــی  ــه خیل ــتم. بلک ــواب نیس ــم خ ه
ــی  ــب، یعن ــم امش ــه می کن دارم گری
ــدم و  ــه دی ــت شــما را ک ــن وضعی ای
ــن مناجــات و دعــا و تاوت هــای  ای
ــْد..«  ــٍد َو لََق ِ ــا بَِراق َ ــا أَن ــما »َم ش
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ــُت  ایــن قشــنگ اســت »و لقــد أََطْل
بَُكائـِـي َهــِذهِ اللَّيَْلــَة« امشــب خیلــی 
گریه هــای مــن طوالنــی شــد. »َفَقــاَل 
ــي  ِ ــَكاُؤَك ف ــاَل بُ ــْوُف إِْن َط ــا نَ يَ
ِ َعــزَّ َو  ــًة مِــَن اللَّ ــِل َمَخاَف ــَذا اللَّيْ َه
ــب از  ــر امش ــوف اگ ــای ن « آق ــلَّ َج
ــه  ــزرگ فــراوان گری تــرس خــدای ب
باشــی و طوالنــی شــده باشــد گریــه 
ْت َعيْنَــاَك َغــداً بَيْــَن  تــو »َقــرَّ
« فــردا در  ِ َعــزَّ َو َجــلَّ يَــَدِي اللَّ
ــم های  ــال چش ــدای متع ــگاه خ پیش
ــرت  ــد. »ق ــد ش ــن خواه ــو روش ت
عينــاك غــداً« یعنــی خیلــی آن جــا 
ــود، چشــم هایت  ــد ب شــادمان خواهی
ــف  ــه لط ــود ب ــن می ش آن روز روش
الهــی و شــادمان خواهــی شــد. بعــد 
ــَس  ــُه لَيْ َّ ــْوُف إِن ــا نَ ــد »يَ فرمودن
ــِن  ــْن َعيْ ــَرْت مِ ــَرةٍ َقَط ــْن َقْط مِ
ــَأْت  ِ إاِلَّ أَْطَف ــيَةِ اللَّ ــْن َخْش ــٍل مِ َرُج
ــة اهلل و  ــَراِن« العظم ــَن النِّي ــاراً مِ بَِح
ــا  ــوف تنه ــن ن ــد ای ــر، فرمودن اهلل اکب
ــه از چشــم  ــک قطــره از اشــکی ک ی
ــروردگار  ــیت پ ــانی از خش ــک انس ی
متعــال؛ ایــن »مــن خشــية الل« مــال 
آن جایــی اســت کــه انســان عظمــت 
می کنــد  درک  را  متعــال  خــدای 
و ایــن اشــکش جــاری می شــود، 

یــک قطــره از یــک چنیــن گریســتنی 
را  آتــش  از  دریاهایــی  می توانــد 
خامــوش کنــد. یعنــی اصــًا محاســبه 
نمی شــود کــرد. »إاِلَّ أَْطَفــَأْت بَِحــاراً 
ــَس  ــُه لَيْ َّ ــْوُف إِن ــا نَ ــَراِن يَ مِــَن النِّي
ــَد  ــًة عِنْ ــَم َمنِْزلَ ــٍل أَْعَظ ــْن َرُج مِ
ــن  ــه ای ــل ک ــه رج ــن کلم ِ..« ای اللَّ
روایــات  ایــن  در  می آیــد  جاهــا 
ــاز  ــدارد. نی ــای جنســیتی ن اصــًا معن
ــم  ــون دائ ــاال چ ــود ح ــن نب ــه گفت ب
تکــرار می شــود خواســتم عــرض 
ــوم اســت، شــخص؛ زن و  ــم. معل کن
ــرآن  ــر در ق ــن تعبی ــدارد. ای ــرد ن م
هــم هســت کلمــه تغلیــب شــده 
اســت. معــادل همــان انســان اســت، 
انســان  اســت، شــخص  شــخص 
َّــُه لَيـْـَس  اســت. فرمــود »يـَـا نـَـْوُف إِن
ــَد  ــًة عِنْ ــَم َمنِْزلَ ــٍل أَْعَظ ــْن َرُج مِ
ــيَةِ  ــْن َخْش ــى مِ ــٍل بََك ــنْ َرُج ِ مِ اللَّ
ــچ  ــال هی ــروردگار متع ــزد پ ِ« در ن اللَّ
کــس منزلتــی بــه عظمــت آن انســانی 
کــه از خشــیت پــروردگار متعــال 
یعنــی  نمی رســد.  می کنــد  گریــه 
واالتریــن  جایگاه هــا،  عظیم تریــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــب از آِن آن کس مرات
از خشــیت خــدای متعــال اشــک 
َو   ِ اللَّ فِــي  أََحــبَّ  »َو  می ریــزد 
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ِ« محبتــش خالصانــه  أَبَْغــَض فـِـي اللَّ
بــرای خــدا اســت و خشــم و کینه اش 
ــت.  ــدا اس ــرای خ ــه ب ــم خالصان ه

ــْوُف  ــا نَ ــد »يَ بعــد حضــرت فرمودن
ــتَْأثِْر  ــْم يَْس ِ لَ ــي اللَّ ِ ــبَّ ف ــْن أََح َم
ــي  ِ ــَض ف ــْن أَبَْغ ــهِ َو َم ِ ــى َمَحبَّت َعَل
َخيْــراً«  ُمبَْغِضيــهِ  يُنِــْل  لَــمْ   ِ اللَّ
ــی  ــئله در زندگ ــل مس ــد اص فرمودن
انســان مؤمــن »حــب فــى الل« اســت 
و بغــض »فــى الل« اســت کــه انســان 
محبتــش خالصانــه بــرای خــدای 
ــمش  ــض و خش ــد و بغ ــال باش متع
هــم فقــط و فقــط بــرای خــدای 
ــر کســی توانســت  ــد. اگ ــال باش متع
بــه یــک چنیــن نقطــه ای برســد گویــا 
ــدا  ــت پی ــر دس ــاب خی ــه ب ــه هم ب
ــان  ــق ایم ــام حقای ــرده باشــد و تم ک
می شــود. تکمیــل  او  وجــود  در 

ــاِن« بعــد  ـِـَق اْلِيَم ــتَْكَمْلتُْم َحَقائ »اْس
دیگــر ادامــه روایــت ایــن اســت »ثُمَّ 
ــام )علیه الســام( همین طــور  ــا«. ام َوَعَظُهَم
ــه نصیحــت  این هــا را شــروع کــرد ب
کــردن. چقــدر ســعادتمند بودنــد 
تــا رســید  دادن  تذکــر  این هــا. و 
ــود  ــه فرم ــی ک ــه پایان ــن جمل ــه ای ب
ِ َعَلــى َحــَذرٍ«  »َفُكونُــوا مِــَن اللَّ

در نســبت بــا خــدای متعــال ادب 
ــن  ــد. ای ــاط کنی ــید، احتی ــته باش داش
حــذر یعنــی آن تــرس احتیاطــی 
ــا خــدای  ــی در نســبت ب اســت. یعن
متعــال مواظــب خودتــان باشــید. 
»َفَقــْد أَنَْذْرتُُكَمــا« مــن آن چیزهایــی 
ــم و  ــما بگوی ــه ش ــود ب ــه الزم ب ک
ــما  ــاورم و ش ــود بی ــه خ ــما را ب ش
ــت. ــا اس ــم، همین ه ــانم گفت را بترس

ــت  ــه روای ــت ادام ــب اس ــاال جال ح
 » ــرُّ ــَل يَُم ــمَّ َجَع ــه »ثُ ــن اســت ک ای
ــه  ــد ب ــروع کردن ــرت ش ــد حض بع
رفتــن، حرکــت کردنــد دیگــر از 
این هــا دور شــدند و همین طــور کــه 
ــَو  ــت »َو ُه ــت می رف ــرت داش حض
ــوُل« داشــت مثــل ایــن کــه بلنــد  يَُق
بلنــد بــا خــودش صحبــت می کــرد و 
ــت  ــن را می گف ــرد. ای ــات می ک مناج
ــَت ِشــْعرِي فـِـي َغَفَاتـِـي؛ کاش  »لَيْ
وقت هایــی  آن  می دانســتم  مــن 
کــه مــن در غفلــت هســتم آیــا 
را  مــن  داری  آن وقــت هــم  تــو 
می بینــد  انســان  می کنــی؟«  نــگاه 
کارهــای  مشــغول  اســت،  غافــل 
دیگــری اســت. »لَيْــَت ِشــْعرِي فـِـي 
ــي أَْم  ــَت َعنِّ ْ ــرٌِض أَن ِــي أَ ُمْع َغَفَات



17

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــن  ــم از م ــو ه ــا ت ؛  آی ــيَّ َ ــٌر إِل نَاِظ
روبرگردانــدی یــا داری بــه مــن نــگاه 
ــي  ِ ــْعرِي ف ــَت ِش ــی؟«، »َو لَيْ می کن
ِــي  ــْكرِي ف ــةِ ُش ــوِل َمنَامِــي َو قِلَّ ُط
نَِعِمــَك َعَلــيَّ َمــا َحالـِـي« حــاال چــه 
بســا »ُطــوِل َمنَامـِـي« همیــن خــواب 
زیــاد  همیــن  یــا  باشــد  غفلــت 
خوابیدن هــا مثــل ماهــا باشــد. »َو 
ــْكرِي« و کم شــکری مــن در  ــةِ ُش قِلَّ
بــاره نعمت هایــی کــه بــه مــن دادی، 
ــود در  ــد ب ــه خواه ــن چگون حــال م
ــای  ــن آق ــت ای ــو؟ آن وق ــگاه ت پیش
ــت  ــن روای ــده ای ــل کنن ــه نق ــه ک حب
ِ« می گویــد  هســت »َقــاَل َفــَو اللَّ
ســوگند بــه خــدا »َمــا َزاَل فِــي 
َهــَذا الَْحــاِل« امیرالمؤمنیــن در همین 
وضعیــت بــود تــا صبــح شــد. یعنــی 
ــرده  ــه شــروع ک ــاز شــب ک از آن آغ
وضــع  همیــن  در  بــود حضــرت 
مشــغول  یعنــی  صبــح.  تــا  بــود 
بــود. مناجــات و دعــا و ذکــر و 

گریستن از خشیت پروردگار 
متعال قلّه است

پــس ایــن جــا ماحظــه فرمودیــد که 
از زبــان امیرالمؤمنیــن )علیه الصلوةوالســام( 
چنــد جملــه اســت کــه منظــورم ایــن 
ــت  ــوف گف ــه ن ــی ک ــود، آن جای ب
مــن خیلــی وقــت اســت دارم گریــه 
می کنــم و بیــدارم، ایــن جــا حضــرت 
ــی داری  ــه کار خوب ــد چ کأّن فرمودن
ــد  ــه دادن ــرحی ک ــد ش ــی. بع می کن
ــتن از  ــن گریس ــه ارزش ای ــع ب راج
خشــیت پــروردگار متعــال و تأثیــری 
در  چشــم  روشــنایی  از  دارد  کــه 
پیشــگاه خــدای متعــال و خوشــحالی 
ــا  ــد ت ــت بگیری ــندی در قیام و خرس
خامــوش کــردن دریاهــای آتــش 
خشــم الهــی و باالخــره همــان بخــش 
اســت.  این هــا  و  توبــه  پذیــرش 
خیلــی روایــات دارد، ایــن بــاب از آن 
باب هایــی اســت کــه روایاتــش هــم 
ــت.  ــراوان اس ــم ف ــت و ه ــر اس کثی

ــی  ــه جای ــد ب ــان برس ــه انس ــن ک ای
کــه محبتــش یــا مثــًا آن عصبانیتــش، 
ــد  ــدا باش ــرای خ ــط ب ــمش فق خش
ــن  ــه اســت. ای ــه دیگــر قل ــن مرتب ای
ــون  ــت چ ــی اس ــه باالی ــی مرتب خیل
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نــگاه  خودمــان  در  هرچــه  ماهــا 
چیــزی  یــک  می بینیــم  می کنیــم 
دارد. آن جاهایــی هــم کــه مثــًا 
بعــد  ظاهــرش جنبــه دینــی دارد 
یــک  می بینــد  می کنــد  نــگاه  آدم 
هســت.  آن  در  مثــًا  ناخالصــی 
ــت  ــه اس ــن قل ــب ای ــن ترتی ــه ای ب
ــى«  ــه »ف ــا کلم ــر ج ــًا ه مخصوص
ــی  ــک وقت های ــود. ی ــتفاده می ش اس
ــک  ــی ی ــالل«، ول ــد »ب ــًا می گویی مث
آن  »فــى الل«.  می گوینــد  جاهایــی 
ــى« اســتفاده  ــه از کلمــه »ف ــی ک جای
ِ َحــقَّ  ِــي اللَّ ــُدوا ف می شــود »َو جاهِ
یعنــی  »فــى الل«  ایــن  ِجهــادِهِ«3، 
خالــص خالــص بــرای خــدای متعال 
ــم «  ــَو اْجتَباُك ــم. »ُه ــدت کنی مجاه
ــده ای اســت.  ــه تکان دهن ــاال آن آی ح
ایــن »حــب فــى الل«، بغــض »فى الل« 
اوج  یعنــی  اســت،  همیــن  هــم 
ــه اســت.  ــا قل ــوص اســت. این ه خل

حالــت  ایــن  ســلوک  جریــان  در 
ــت  ــی اس ــک حکایت ــتن و اش گریس
از آن احســاس تنهایــی، احســاس 
هجــران،  احســاس  بی کســی، 
ــه  ــون هم ــدن، چ ــا مان ــاس ج احس
این هــا ادب بندگــی اســت. یعنــی 

3  آیه 78 سوره حج

یــک نــوع ادب ورزی در ســاحت 
ــن  ــذا از ای ــت. ل ــی اس ــدوس ربوب ق
جهــت خیلــی مــورد عنایــت اســت. 
ــا  ــی رود ت ــم م ــرش ه ــر و باالت باالت
ــک  ــت. ی ــک محب ــه اش ــد ب می رس
وقت هایــی مــا می گوییــم بعضــی 
ــخ اســت، بعضــی  وقت هــا اشــک تل
ــه  ــت ک ــیرین اس ــک ش ــا اش وقت ه
اشــک محبــت از نــوع اشــک شــیرین 
ــت انســان کســی از  ــک وق اســت. ی
ــک  ــد، آن اش ــه می کن ــرده گری او م
تلــخ اســت. یــک وقــت اســت شــما 
یــک معشــوقی را می بینــی گریــه 
می کنــی، آدم کســی را کــه خیلــی 
دوســتش دارد می بینــد. وای از وقتــی 
کــه آدم مــی رود در آغــوش مــادرش، 
ــًا مامان هــا وقتــی بچــه  ــر. مث اهلل اکب
ــور اشــکش  ــن همین ط ــد، ای می گیرن
جــاری می شــود، ایــن اشــک در 
ــی  ــیرین اســت. گاه ــع اشــک ش واق
اســت،  وصــال  حاصــل  اشــک 
اســت.  هجــران  حاصــل  گاهــی 
اقســامش، ولــی خــوب  انــواع و 
ــت.  ــده اس ــه اش پیش برن ــت، هم اس
می خواســتم عــرض کنــم از ایــن 
کمک کننــده مهــم غفلــت نکنیــم.
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اشک بر مصائب اولیاء خدا 
حاصل والیت الهی در قلب 

انسان مؤمن است 

ــاء  ــیره اولی ــا و در س ــات م در روای
خــدا هســت، در ســیره پیامبــر اعظــم 
ــی  ــدی، یعن ــه ه ــلم(، ائم )صلی اهلل علیه وآله وس

از هــر کــدام نقل شــده، شــما اشــباه و 
نظایــر را داریــد. در ســیره خودشــان، 
و  بندگــی  و  مناجــات  مقــام  در 
دوســتان  از  چطــور،  شب هایشــان 
ــم نشــنیدیم،  ــا ک ــم دیگــر م خــدا ه
ــان کــه چــه  ــن اســاتید خودم از همی
حاالتــی داشــتند، از ایــن بــزرگان 
ــن روزگار  ــی از بکائی ــا یک ــه م زمان
مــا امــام راحــل بودنــد. امــام خیلــی 
عجیــب بــود در ایــن جهت هــا. ایــن 
نقل هایــی کــه شــده از ســحرهای 
ــان،  ــحری ایش ــای س ــام از گریه ه ام
مثــًا  می گوینــد  شــنیدید  کــه 
کفایــت  معمولــی  دســتمال های 
ــه  ــد حول ــام بای ــرای ام ــرده ب نمی ک
)رضوان اهلل تعالی علیــه( امــام  می آوردنــد، 
داشــته. چشــمه ای  چنیــن  یــک 

ــاب  ــک ب ــه ی ــن ک ــرض ای ــاال غ ح
خیلــی حســاس و مهمــی اســت کــه 
ــال  ــدای متع ــدوارم خ ــاءاهلل امی ان ش

ــا  ــن ج ــد. ای ــراوان کن ــا ف روزی م
تبصــره ای هــم در کنــارش  یــک 
مطــرح کنیــم، آن تبصــره هــم خیلــی 
ــکاء  ــن ب ــه ای خــوب اســت. از جمل
و اشــک کــه حــاال بــه مناســبت 
ــتن  ــد، گریس ــان آم ــه می ــش ب صحبت
ــن  ــت. همی ــاء اس ــب اولی ــر مصائ ب
ــه  ــوان روض ــه عن ــا ب ــن ماه ــه بی ک
ــم  ــن می گویی ــناخته می شــود. همی ش
ــدن،  ــه خوان ــه، روض ــس روض مجل
روضــه شــنیدن. ایــن هــم خیلــی چیز 
عجیبــی اســت. همه شــان واقعــًا آثــار 
ــه  ــن هم ــی در بی ــد ول ــی دارن عجیب
ــداهلل )علیه الســام(  ــر اباعب ــا، اشــک ب آن ه
خــودش یــک کتــاب اســت،  یعنی در 
واقــع یــک کتــاب مســتقلی اســت از 
نظــر آثــار و فضیلت هــا، عجایبــی 
در آن هســت کــه فقــط همیــن یــک 
العظمــة هلل.  بگوییــم  بایــد  کلمــه 
ــام حســین  ــی ام ــی چــه جایگاه یعن
خــدای  پیشــگاه  در  )علیه الصلوةوالســام( 

ــب  ــر مصائ ــه اشــک ب ــال دارد ک متع
ــگفت انگیز  ــاری دارد. ش ــن آث او چنی
ــه  ــن ک ــر ای ــه خاط ــت ب ــم نیس ه
اشــک بــر امــام حســین )علیه الصلوةوالســام( 
و مصائــب ســایر اولیــاء خــدا در 
ــی در  ــت اله ــل والی ــت حاص حقیق
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ــی  ــت. یعن ــن اس ــان مؤم ــب انس قل
ــه  ــرده ب ــدا ک ــق پی ــش تعل ــن قلب ای
حجــت خــدا، بــه ایــن مناســبت 
کــه او حجــت خــدا اســت، َواال 
ایــن همــه آدم در دنیــا مظلومانــه 
ــر  ــم متأث ــوند، انســان ه کشــته می ش
می شــود امــا ایــن ثــاراهلل اســت، 
ــش  ــن عالم ــت، ای ــح اهلل اس ــن ذبی ای
یــک عالــم دیگــری اســت. آن وقــت 
ــم  ــه ه ــی گری ــد حت ــد می گوین دیدی
فرمودنــد  نفس المهمــوم،  نکنــد، 
ــا  ــای م ــنیدن مصیبت ه ــی از ش کس
حالــت  آن  در  بشــود،  اندوهگیــن 
ــد  ــس می کش ــه دارد نف ــی ک ناراحت
ایــن دم و بــازدم او در دســتگاه الهــی 
تســبیح محســوب می شــود. مثــل این 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــد در م ــه گفتن ک
»انفاســكم فيــه تســبيح«، در مجلــس 
روضــه، همیــن کــه انســان ناراحــت 
هــم که بشــود، اشــک کــه دیگــر یک 
ــدار؛  ــن مق ــری دارد. همی ــم دیگ عال
هــّم،  همیــن  وقــت  آن  مهمــوم. 
همیــن ناراحتی هایــی کــه بــه تدریــج 
ــه انســان  ــن ک ــه ای منجــر می شــود ب
باالخــره اشــکش هــم جــاری بشــود. 
ــد قــدر دانســت. خاصــه خیلــی بای

سهم مجالس روضه در 
پاکسازی روحی

مجالــس روضــه هــم خیلــی ســهمش 
اعتــای  روحــی،  پاکســازی  در 
شــخصیت و گــره خــوردن بــه آرمــان 
اولیــاء خــدا مؤثــر اســت. یعنــی هــم 
دارد،  تهذیبــی  جنبه هــای ســلوکی 
ــد  ــی و تجدی ــای حماس ــم جنبه ه ه
ایــن  در  معمــوالً  مؤمنیــن  عهــد. 
مجالــس در شــنیدن مصائبــی کــه بــر 
اولیــاء خــدا رفتــه یــک تهیــؤ باطنــی 
پیــدا می کننــد بــرای ایــن کــه در 
زمــره منتقمیــن باشــند و از ایــن 
ســرمایه گذاری کــه شــده توســط 
اولیــاء خــدا، رنج هــا و غصه هــا و 
این هــا بگیریــد تــا خــون مطهرشــان، 
ــد  ــل می کن ــودش را متص ــا خ این ه
ــه و  ــک و روض ــن اش ــذر ای از رهگ
و  آرمــان  آن  بــه  این هــا  و  ارادت 
خــودش را می کِشــاند در ســاحت 
ــک  ــودش ی ــدا. خ ــاء خ ــاری اولی ی
بــاب مســتقلی دارد کــه بایــد در جای 
خــودش در بــاره اش صحبــت کنیــم. 
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سهم معرفت انسان در پیدایش 
حالت خشوع و تضرع

ــه  ــی ک ــن معرفت ــر ســهمی از ای ه
انســان دارد ایــن ســبب می شــود کــه 
ــا آن  ــیت ی ــت خش ــع آن حال در واق
حالــت خشــوع یــا آن حالــت تضــرع 
یــا آن حالــت ابتهــال بــرای او پیــش 
بیایــد. ایــن شــناخت ها، شــناخت 
پــروردگار  عظمــت  بــه  نســبت 
ــبت  ــناخت نس ــا ش ــت، ی ــال اس متع
مــن  کــه  اســت  جنایة العبــد  بــه 
در  چــون  کــردم.  جنایتــی  چــه 
ســاحت قــدس حتــی ارتــکاب یــک 
گنــاه صغیــره در زمــره جنایت هــا 
محســوب می شــود، چطــور مــن 
ــت  ــگاه عظم ــردم در پیش ــرأت ک ج
ــا و  ــم حیایی ه ــال آن ک ــدای متع خ
این هــا را مرتکــب شــوم. این هــا 
آن  می کنــد  درک  انســان  کــه  را 
حالــت بــکاء و این هــا بــرای او پیــدا 
منطقــه  آن  وارد  وقتــی  می شــود. 
ــن بینی از  ــوع روش ــک ن ــود ی می ش
رهگــذر آن گریســتن بــرای او فراهــم 
ــه  ــک مرتب ــه ی ــه او را ب ــود ک می ش
درک باالتــری می رســاند کــه بــاز 
آن می توانــد کمــک کنــد بــرای ایــن 
کــه انســان ایــن مســیر را بتوانــد طــی 

کنــد. ایــن هــم یادتــان باشــد یکــی از 
ــا  ــه ماه ــی ک ــن مجازات های بزرگتری
ــه اشــک از  ــن اســت ک ــویم ای می ش
مــا گرفتــه بشــود و ایــن یــک عقوبت 
اســت. انســان االن ایســتاده در نمــاز، 
حــاال وقــت مناجاتــش هســت، حــاال 
ــت، از او  ــه  اس ــس روض ــت مجل وق
ــت.  ــی اس ــک محرومیت ــد. ی می گیرن
ایــن محرومیت هــا بــرای ایــن اســت 
ــه  ــد، ب ــودش بیای ــه خ ــان ب ــه انس ک
همیــن شــیوه بنشــیند ریشــه ها را 
شناســایی کنــد و باالخــره اشــکاالت 
خــودش را بتوانــد اصــاح کنــد. 

اشک برای یاری انسان مؤمن 
پیش برنده  است

ــرای  ــی ب ــد شــما اگــر ناراحت فرمودن
ــش  ــتان تان پی ــرای دوس ــان، ب عزیزت
آمــد، فرمودنــد این  هــا را بهانــه کنیــد 
ــت  ــت هس ــک وق ــد. ی ــاء بدهی ارتق
ــد.  ــرق می کن ــم ف ــا ه ــا ب ــه این ه ک
یــک وقــت اســت کــه انســان یــادش 
می آیــد از مثــًا ایــن کــه فــان 
در  آبرویــش  االن  مؤمــن  انســان 
ــما  ــن ش ــت. و ای ــر اس ــرض خط مع
و  می کنــد  آزارده  را  خاطرتــان  را، 
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اشــک شــما را جــاری می کنــد. ایــن 
اشــک تان کمک خواهــی از خــدای 
ــکل  ــع مش ــرای رف ــت ب ــال اس متع
آن انســان مؤمــن. ایــن هــم از قســم 
ــن  ــت. ای ــن اس ــان مؤم ــاری انس ی
اشــک پیش برنــده ای اســت. یــک 
ــه، انســان چــون  ــه ن ــت اســت ک وق
فانــی را خیلــی دوســت داشــته 
ــی  ــک رنجش ــًا ی ــرای او مث ــاال ب ح
پیــش آمــده مــا هــم دل مــان شکســته. 
ایــن دو مقولــه اســت. این هــا را 
ــرد.  ــوط ک ــر مخل ــا همدیگ ــد ب نبای
آن وقــت می گوینــد اگــر از ایــن 
ــزی  ــک چی ــه انســان ی ــل شــد ک قبی
ــه اش را جــاری  ــه گری ــد ک ــش آم پی
ــان  ــد، هم ــه کن ــد بهان ــرد آن را بای ک
جــا بگویــد »الســام عليــك يــا ابــا 
ــع  ــد، در واق ــاء بده ــدالل«، ارتق عب
ــا  ــودش را. ام ــم خ ــد غ ــد کن تصعی
ایــن کــه نــه، انســان از غــم دیگــران 
ــی  ــز خوب ــی چی ــزد خیل ــک بری اش
اســت. می بینــد کــه فانــی آبرویــش 
در معــرض خطــر اســت، فانــی 
یــک خواســته ای دارد، یــک خواســته 
مهمــی دارد بــه آن نرســیده، در مقــام 
ــرای او  دعــا کــه دارد دعــا می کنــد ب
ــاز  ــم ب ــن ه ــد، ای ــه می کن دارد گری

ــت  ــی اس ــن بکای ــوع از همی ــک ن ی
ــت  ــاره اش صحب ــاال در ب ــا ح ــه ت ک
اســت،  قســم  همــان  از  کردیــم. 
هســت.  بهترین هایــش  از  بلکــه 

اللهم صل على محمد و آل محمد 
و صل على فاطمه و ابيها و بعلها و 

بنيها بعدد ما احاط به علمك 

خــدای متعــال را قســم می دهیــم بــه 
حــق صدیقــه طاهــره )ســام اهلل علیها( مــا را 
مشــمول مغفــرت و رحمــت و فضــل 
ــه  ــد. هم ــرار بده ــرم خــودش ق و ک
ــد را در  ــد و آل محم ــتان محم دوس
سراســر عالــم، عزیــزان مــا، دوســتان 
ــان،  ــان، فرزندان ش ــا، خانواده هایش م
همــه را در پوششــی از حمایــت و 
بقیة اهلل االعظــم  عنایــت  و  رعایــت 
)ارواحنافــداه( قــرار بدهــد. امــام مــا، اُمــت 

ولــی اش  حمایــت  کنــف  در  مــا 
حفــظ کنــد. موانــع ظهــور را مرتفــع 
ــام  ــاران ام ــزء ی ــا را ج ــد. م بفرمای
ــزء  ــا را ج ــد. م ــرر کن ــان مق زمان م
ســالکین کــوی خــودش قــرار بدهــد. 
نصیــب مــا را از آنچــه کــه گفتیــم از 
ــرار  ــراوان ق ــن معــارف ســلوکی ف ای
بدهــد. مخصوصــًا آنچــه کــه در 
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ایــن جلســه عــرض کردیــم، چــه در 
محاســبه و چــه در بــکاء و گریســتن 
در پیشــگاه خــدای متعــال ســهم مــا 
ــا را جــزء  ــد. م ــرار بده ــراوان ق را ف
ــس  ــدگان مجال ــرم کنن ــن و گ بکائیی
ــی،  ــس فاطم ــودش، مجال ــاء خ اولی
بدهــد.  قــرار  حســینی  مجالــس 
مشــمول  را  گذشــتگان مان  ارواح 
ــرار  ــودش ق ــرت خ ــت و مغف رحم
بدهــد. عزیزانــی کــه از جمــع مــا از 
خانواده هــا، از عزیــزان دست شــان 
ــدا را  ــم، خ ــن عال ــده از ای ــاه ش کوت
قســم می دهیــم بــه حــق محمــد و آل 
محمــد از مجلــس مــا روح و ریحانی 
بــه ارواح شــان عائــد و واصــل کنــد. 
ــا  ــه م ــوی مکرم ــن بان ــًا ای مخصوص
ــان  ــر مکرم ش ــی و همس ــم ملک خان
ــال  ــه گرامی شــان. خــدای متع و صبی
ســاالر  و  ســید  بــا  را  همه شــان 
ــاءاهلل.  ــد ان ش ــور کن ــهیدان محش ش
گذشــتگان  امــام،  شــهداء،  ارواح 
بفرماییــد. شــاد  صلواتــی  بــا  را 

و السام عليكم و رحمة الل.
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