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ــٍد َو آلـِـهِ، َو  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
الِِحيَن، َو أَلْبِْســنِي  َحلِّنـِـي بِِحْليـَـةِ الصَّ
زِينَــَة الُْمتَّقِيــَن، فـِـي بَْســِط الَْعــْدِل، 
َو َكْظــِم الَغيـْـِظ، َو إِْطَفــاءِ النَّائـِـَرةِ، َو 
َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــةِ، َو إِْصــَاِح َذاِت 
ــتْرِ  ــةِ، َو َس ــاءِ الَْعارَِف ــِن، َو إِْفَش الْبَيْ
الَْعائِبـَـةِ، َو لِيــِن الَْعرِيَكــةِ، َو َخْفــِض 
ــيَرةِ، َو ُسُكوِن  الَْجنَاِح، َو ُحْســِن السِّ
ــبِْق  يــِح، َو ِطيــِب الُْمَخالََقةِ، َو السَّ الرِّ
ــِل، َو  إِلـَـى الَْفِضيَلــةِ، َو إِيثـَـارِ التََّفضُّ
ــى  ــاِل َعَل ــرِ، َو اْلِْفَض ــْرِك التَّْعيِي تَ
ــقِّ  ــْوِل بِالَْح ، َو الَْق ــتَِحقِّ ــرِ الُْمْس َغيْ
ــرِ َو إِْن  ــتِْقَاِل الَْخيْ ، َو اْس ــزَّ َو إِْن َع
َكثـُـَر مـِـْن َقْولـِـي َو فِْعلِي َو اْســتِْكثَارِ 
ــرِّ َو إِْن َقــلَّ مـِـْن َقْولـِـي َو فِْعلِي . الشَّ

لطــف خــدای متعال شــامل شــد و در 
ســیر کلمــات نورانــی سید الســاجدین 
)علیه  الصلوةوالســام( در دعــای بیســتم، در 

ــن  ــا، ای ــر از زیبایی ه ــه پ ــن منظوم ای
قطعــه پرنــور را بــه اتفــاق شــما 
تأمــل  کردیــم،  معنــی  خواندیــم، 

ــیدیم  ــم و رس ــر کردی ــم، تفک کردی
ــوان  ــه عن ــه ب ــن ویژگــی ک ــه آخری ب
ــایان  ــت پارس ــان و زین ــور صالح زی
حضــرت این هــا را فهرســت کردنــد. 

ــر  ــش اخی ــن بخ ــته ای ــه گذش جلس
را بــرای شــما خوانــدم کــه یــک 
دوگانــه ای اســت »َو اْســتِْقَاِل الَْخيـْـرِ 
ــي َو  ِ ــي َو فِْعل ِ ــْن َقْول ــَر مِ َو إِْن َكثُ
ــرِّ َو إِْن َقــلَّ مِــْن  اْســتِْكثَارِ الشَّ
ــط  ــی در محی ــي« یعن ِ ــي َو فِْعل ِ َقْول
صــاح و پارســایی و تقــوا از جملــه 
ــده  ــیار پیش برن ــه بس ــی ک ویژگی های
می باشــد ایــن اســت کــه انســاِن 
خــوب  کارهــای  متقــی  صالــِح 
ــاد  خــودش را هرچقــدر هــم کــه زی
ــد  ــای ب ــد و کاره ــدک ببین ــد ان باش
ــم  ــه ک ــم ک ــدر ه ــودش را هرچق خ
ــوان  ــه عن ــن ب ــد. ای ــاد ببین ــد زی باش
یــک ویژگــی در این جــا مطــرح شــد. 

واقع انگارِی اعمال 

کــم دیــدن یــا زیــاد دیــدن بــه 
معنــای رفتــار غیرواقعــی نیســت. 
ــی  ــوِب خیل ــد کار خ ــرض بفرمایی ف
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ــس  ــی برعک ــام دادم ول ــادی انج زی
ــه  ــم ک ــاهده می کن ــه مش ــه ک آن چ
ــی  ــه خیل ــوب ک ــان کار خ ــن ف م
ــر  ــوده و تأثی ــراوان ب ــزرگ و ف هــم ب
زیــادی داشــته حــاال ایــن را برخاف 
واقــع کــم ببینــم، انــدک بــه حســابش 
بیــاورم، بزنــم در ســر جنــس، نادیــده 
ــش؛  ــه مقابل ــًا نقط ــا احیان ــرم. ی بگی
انســان گاهــی مرتکــب یــک گناهــی، 
یــک  خطایــی،  یــک  معصیتــی، 
چیــزی شــده کــه بــه حســب ظاهــر 
ــره ای  ــاه صغی ــک گن ــدک اســت، ی ان
کوچکــی  گنــاه  یــک  اســت، 
ــه  ــی ب ــای کوچک ــک خط ــت، ی اس
ــا  ــن را م ــی ای ــد ول ــاب می آی حس
بخواهیــم بــزرگ و زیــاد ببینیــم.

ایــن چــه دعوتــی اســت؟ آیــا دعوت 
ــاف  ــا برخ ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ب
واقــع بــا خودمــان رفتــار کنیــم و آن 
چیــزی را کــه واقعــًا در محیــط واقــع 
پیــش روی مــا هســت بخواهیــم ایــن 
ــن  ــا مســأله ای ــم، آی ــده بگیری را نادی
اســت؟ هرگــز چنیــن نیســت. مســأله 
فراتــر از ایــن حرف هاســت. ایــن 
کــه می فرمایــد »و إن كثــر و إن 

قــّل« ایــن یــک رازی دارد. رازش 
عبــارت اســت از یــک: پــروردگار مــا 
ــزرگ مطلــق  ــزرگ اســت. ب خیلــی ب
ــت.  ــاق اس ــم علی االط ــت، عظی اس
ــام  ــا در مق ــم م ــه ه ــن هرچ بنابرای
بندگــی بــه ســاحت قــدس او عــرض 
اراداتــی کنیــم، کار خوبــی انجــام 
بدهیــم، خیــری انجــام داده باشــیم در 
محیــط عظمــت حــق تبــارک و تعالی 
انــدک اســت. دوم: انســان خیلــی 
ــت دارد  ــی ظرفی ــت، خیل ــزرگ اس ب
ــر  ــی از نظ ــارک و تعال ــد تب و خداون
ــق  ــه خل ــان را بی کران ــتعداد انس اس
ــت داده.  ــه او ظرفی ــی ب ــرده، خیل ک
ــری،  ــتعداد فک ــی، اس ــتعداد علم اس
ــی،  ــتعداد روح ــی، اس ــتعداد روان اس
ــه  ــی ب ــدا خیل ــمی، خ ــتعداد جس اس
او ظرفیــت و اســتعداد و امــکان داده 
ــد  ــد ش ــن خواه ــش ای ــت. معنای اس
کــه انســان هرچــه هــم کــه کار خیــر 
انجــام بدهــد در نســبت با اســتعداد و 
ظرفیتــی کــه دارد و قــوه ای کــه در او 
هســت و نعمتــی کــه بــه او داده شــده 
ــد »َو  ــدک اســت. ایــن کــه فرمودن ان
ــْن  ــَر مِ ــرِ َو إِْن َكثُ ــتِْقَاِل الَْخيْ اْس
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طرفــش  ایــن  فِْعلِــي«  َو  َقْولِــي 
ــر«  ــت ؛ »و إن كث ــه اس ــل مناقش مح
ــار  ــار و رفت ــر در گفت ــه آن خی اگرچ
مــن زیــاد باشــد، یعنــی اگرچــه مــن 
حالــی  در  می بینــم،  زیــاد  خیلــی 
کــه ایــن در نســبت بــا او در محیــط 
ــن  ــه م ــال ک ــروردگار متع عظمــت پ
ایــن عمــل خیــر را دارم بــه ســاحت 
او هدیــه می کنــم هیچــی  قــدس 
نیســت. از ایــن طــرف در نســبت بــا 
ــدای  ــه خ ــی ک ــودم و ظرفیت های خ
ــر  ــام خی ــرای انج ــن ب ــه م ــال ب متع
داده، ایــن خیــری کــه انجــام دادم 
ــزار  ــی ه ــت یعن ــزی نیس ــًا چی اص
برابــرش هــم بشــود بــاز چیــزی 
نیســت. مــن خیلــی بیشــتر از این هــا 
می توانــم کار خیــر انجــام بدهــم. 
بنابرایــن، ایــن دعــوت بــه ایــن 
نیســت کــه شــما واقعیــت را نبینیــد. 
ــی اســت. ــه واقع بین ــًا دعــوت ب اتفاق

گرفتار خطای دید نباشیم

»و إن كثــر« خطــای دیــد اســت. 
حضــرت می فرمایــد ایــن خطــای 

ــار  ــما را گرفت ــت ش ــک وق ــد ی دی
نکنــد چــون اگــر گرفتــار خطــای دید 
باشــیم نتیجــه اش می شــود »ُعجــب«. 
مختصــری  مقــدار  یــک  همیــن 
هــم کــه یــک کار خوبــی انجــام 
ــت  ــم، خدم ــی اندوختی ــم، دانش دادی
اجتماعــی انجــام دادیــم، فعالیتــی 
ــی  ــح، در بندگ ــط عمــل صال در محی
خــدای متعــال،  همیــن مختصــر کاری 
ــن  ــای ای ــه ج ــم ب ــام دادی ــه انج ک
کــه بــرای مــا پیش برنــده باشــد 
ــود. ــد ب ــده خواه ــا بازدارن ــرای م ب

ایــن  می خواهنــد  حضــرت 
کننــد.  اصــاح  را  دیــد  خطــای 
کار خــوب شــما، ســخن خــوب 
شــما، هــر چقــدر هــم باشــد در 
ــوان  ــه عن ــی ب ــدس ربوب ــط ق محی
بــه ســاحت حضــرت  پیش کــش 
حــِق عظیــِم علی االطــاق هیچــی 
اســتعداد  بــا  مقیــاس  در  نیســت. 
ــال  ــه خــدای متع ــی ک ــما و توانای ش
بــه شــما داده بــاز کاری نکــردی، 
ــا  ــن، ده ه ــر ای ــزار براب ــد ه ــو بای ت
ــام  ــوب انج ــد کار خ ــن بای ــر ای براب
نکــردی.  کاری  هنــوز  مــی دادی، 
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ــرِ  ــتِْقَاِل الَْخيْ ــود »َو اْس ــس می ش پ
ــي«. ِ ــي َو فِْعل ِ ــْن َقْول ــَر مِ َو إِْن َكثُ

شّر اندک هم بزرگ است

ــْن  ــلَّ مِ ــرِّ َو إِْن َق ــتِْكثَارِ الشَّ »َو اْس
ــی در  ــّر« گاه ــي «؛ »ش ِ ِــي َو فِْعل َقْول
ــخن  ــن دربــاره  آن س محیــط تکوی
گفتــه می شــود، گاهــی در محیــط 
تشــریع و اختیــار. در محیــط تکوینی، 
ــرای  ــه و ب ــل ســیل و زلزل ــّر« مث »ش
ــًا از  ــد و مث ــش بیای خــود انســان پی
بیــرون یــک ضربــه ای بــه او وارد 
بشــود، مثــًا بیمــاری بــرای او پیــش 
ــن  ــن االن ای ــد، این هــا اســت، ای بیای
جــا محــل بحــث مــا نیســت. »شــّر« 
ــاه  ــای گن ــه معن ــًا ب ــا دقیق ــن ج ای
ــدای  ــه خ ــه ک ــام آن چ ــت. انج اس
برخــاف  و  نمی پســندد  متعــال 
مصلحــت مــا اســت و بــرای مــا شــّر 
ــا  ــا اســت، ب ــرای م اســت، آســیب ب
اختیــار توســط خــود انســان مرتکــب 
بشــود. پــس ایــن »شــّر« ایــن جــا بــه 
ــد  ــًا می توانی ــت. دقیق ــا اس ــن معن ای
ترجمــه کنیــد بــه معصیــت یــا گنــاه. 

ــتكثار  ــد: »و اس ــا می فرمای ــن ج ای
الشــّر« یعنــی از جملــه زیــور متقیــن 
انســان های  زینــت  و  آراســتگی  و 
ــن  ــه اش ای ــح از جمل ــا و صال پارس
اســت کــه هرچقــدر هــم آن خطایــی 
ــدک  ــند ان ــده باش ــب ش ــه مرتک ک
باشــد در نــگاه آن هــا بــزرگ اســت، 
ظاهــر  بــه حســاب  هــر چقــدر 
کوچــک باشــد یــا حتــی در عــرف آن 
ــد  ــران بگوین ــد، دیگ ــزی ندانن را چی
ــرو  ــود، ب ــزی نب ــه چی ــن ک ــا ای آق
ببیــن دیگــران چــه کار می کننــد، 
مثــًا ایــن خطایــی کــه تــو مرتکــب 
ــه  ــت؛ چ ــزی نیس ــًا چی ــدی اص ش
ــه در چشــم  در چشــم دیگــران چ
خــودش ممکــن اســت در نــگاه اول 
ــق  ــگاه دقی ــا در ن ــد ام ــک بیای کوچ
ــم، در  ــه دادی ــان توضیحــی ک ــا هم ب
محیــط بندگــی حــق تبــارک و تعالــی 
یــک گنــاهِ کوچــک، کوچــک نیســت، 
خیلــی بــزرگ اســت چــون معصیــِت 
صــورت  علی االطــاق  عظیــِم 
ــت  ــی را معصی ــه کس ــا چ ــه. م گرفت
را  کســی  چــه  حــرف  کردیــم، 
زیرپــا گذاشــتیم؟ امــر چــه کســی را 
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ــده انگاشــتیم؟ نهــی چــه کســی  نادی
را نادیــده انگاشــتیم. مســأله ایــن 
ــک  ــاق، مال ــِم علی االط ــت. عظی اس
تــو، مالــک مطلــق تــو و هرچــه کــه 
هســت. مســأله ایــن اســت. آن وقــت 
شــما یــک چنیــن کســی را معصیــت 
کــردی بنابرایــن کــم نیســت. اگرچــه 
در محیــط عرفــی کــم شــمرده بشــود 
و در نــگاه اوِل خــودت هــم کــم بــه 
نظــر بیایــد، ولــی در نــگاه صــاح و 
تقــوا ایــن خیلــی بــزرگ اســت و باید 
بــزرگ دیــده بشــود. از خــدای متعال 
ــن ویژگــی را  ــا ای ــه م ــم ک می خواهی
ــه  ــدک ب ــّر ان ــه ش ــیم ک ــته باش داش
ــگاه  ــا در ن ــی ی ــگاه عرف ــب ن حس
ــده  ــزرگ دی ــم ب ــان ه ــه خودم اولی
ــت.  ــا اس ــن معن ــه ای ــن ب ــود. ای بش

طبع فطرت

ایــن یک طــرف مســأله اســت. طرف 
دومــی هــم دارد. طــرف دوم عبــارت 
از فطــرت ماســت. شــّر کــه ایــن جــا 
ــت  ــاه و معصی ــای گن ــان معن ــه هم ب
اســت،  ایــن می آیــد و می نشــیند 

روی فطــرت مــا. فطــرت در ســاخت 
ــاِک  ــه ی روشــِن پ ــه اش یــک آین اولی
شــفاِف زالل اســت کــه یــک چنیــن 
صــور  می توانــد  و  دارد  وضعیتــی 
منعکــس  خــودش  در  را  غیبــت 
ــی  ــراقات ملکوت ــد اش ــد. می توان کن
را دریافــت کنــد، می توانــد انــوار 
قدســی را منعکــس کنــد، فطــرت 
ــی را دارد.  ــن حال ــک چنی ــان ی انس
ــاَس  ــَر النَّ ــي  َفَط ِ الَّت ــَرَت اللَّ »فِْط
ــت و  ــط غیب ــه محی ــل ب َعَليْها«1متص
متصــل بــه عالــم فرشــتگان و متصــل 
ــرت  ــت. فط ــوت اس ــم ملک ــه عال ب
ــت.  ــی اس ــن فطرت ــک چنی ــان ی انس
در آن خلقــت الهــی  بــدون ایــن 
کــه دســتکاری شــده باشــد. فطــرت 
ــی  ــال اله ــد جم ــت. می توان ــن اس ای
می توانــد  بشــود.  منعکــس  آن  در 
فرشــتگان  صــور  دریافت کننــده 
اولیــاء  جمــال  دریافت کننــده  و 
ــا اســت  باشــد. ایــن طبــع فطــرت م
کــه خــدای  اســت  اســتعدادی  و 
ــّر  ــان دارد. ش ــرت انس ــال در فط متع
شــّر  می کنــد؟  چــه کار  این جــا 

1  آیه 30 سوره روم
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می آیــد بــه ایــن فطــرت آســیب 
کــه  مقــدار  هــر  حــاال  می زنــد، 
باشــد. می آیــد این جــا می نشــیند.

ــه لحــاظ  چــون ایــن فطــرت شــما ب
زیبایــی، بــه لحــاظ عصمــت، از نظــر 
ــی دارد،  ــی فوق  العادگ ــت خیل ظرفی
ــک  ــه تاری ــک نقط ــل ی ــّر مث ــن ش ای
روی  می نشــیند  می آیــد  ســیاه  و 
چیــز  اســت،  بــزرگ  خیلــی  آن، 
کمــی نیســت، ولــو بــه حســب 
ــن جهــت  ــدک باشــد. از ای ــر ان ظاه
ــا  ــه کج ــه ای زده و ب ــه ضرب ــه چ ک
ضربــه زده، خیلــی بــزرگ اســت. 
لــذا ایــن »اســتكثار شــّر«، ایــن 
بدی مــان  را،  گناه مــان  مــا  کــه 
را،  اخاقی مــان  کجی هــای  را، 
ایــن  را،  کامی مــان  کجی هــای 
را بــزرگ ببینیــم این گونــه اســت. 
وارد  آســیبی  چــه  ببینیــم  چــون 
ــن  ــه زده. ای ــا ضرب ــه کج ــرده و ب ک
هــم پــس می شــود آن نکتــه دوم.

عملیات تصرف شیطان در چشم 
انسان

ــّل«. »و  ــر و إن ق ــتكثار الش »و اس
إن قــّل« معنایــش یــا در نــگاه عرفــی 
ــا  ــود م ــه خ ــگاه اولی ــا در ن ــت ی اس
ــر  ــه نظ ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــی  ــه لطیف ــک نکت ــد. ی ــک بیای کوچ
این جــا هــم در آن بخــش اول وجــود 
ــن بخــش دوم. نقطــه  دارد هــم در ای
ــت.  ــیطان هس ــرف ش ــش تص مقابل
ــا را در آن  ــن کــه شــیطان م ــرای ای ب
ــد  ــگام بزن ــکارم ل ــِل م ــیر تحصی مس
ــرعت مان را  ــا س ــد ی ــیرمان کن و اس
ــد  ــرد می آی ــان را بگی ــرد، نفس م بگی
می کنــد.  تصــرف  مــا  چشــم  در 
مــا  چشــم  در  شــیطان  تصــرف 
ــی انجــام  ــر خوب ــه اگ ــن اســت ک ای
دادیــم ایــن را خیلــی بــزرگ ببینیــم، 
کــه حاصلــش می شــود ُعجــب و 
نتیجــه اش هــم می شــود هبــط و 
ــم  ــش ه ــه مقابل ــن نقط ــقوط. ای س
ــیطان  ــت. ش ــیطانی هس ــرف ش تص
می نشــیند  مــا  چشــم  در  می آیــد 
چشــم  در  این کــه  حاصــِل  و 
از  اســت  عبــارت  می نشــیند  مــا 
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ــل  ــا را تقلی ــای م ــه آن خط ــن ک ای
ــد. ــان می ده ــک نش ــد، کوچ می ده

ایــن دو عملیــات درســت نقطــه 
اســت  شــیطان  عملیــات  مقابــل 
یعنــی هــم »اســتقال الخير«، هــم 
نقطــه  درســت  »استكثارالشــر«. 
اســت.  شــیطان  عملیــات  مقابــل 
ــد،  ــان باش ــر مبارک ت ــم خاط ــن ه ای
ــد.  ــوع تصــرف می کن شــیطان یــک ن
حاصــل ایــن کــه احیانــًا بیایــد و 
به گونــه ای  کنــد  تصــرف  مــا  در 
ــدک  ــان را ان ــدی خودم ــا آن ب ــه م ک
نتیجــه اش  می شــود؟  ببینیــم چــه 
ــا  ــه م ــه ب ــه ای ک ــن ضرب ــود ای می ش
ــد.  ــدا می کن ــا دوام پی خــورده و در م
ــازی  ــازی و پاکس ــرای به س ــزه ب انگی
آن در مــا کاهــش پیــدا می کنــد و 
ــا  ــد. م ــران نمی کن ــاً  نگ ــا را اص م
را نــادم نمی کنــد، مــا را پشــیمان 
می گویــی  شــما  نمی کنــد،  
نشــدم. مرتکــب  خطایــی  مــن 

تکثیر شّر و زشتی ها با کوچک 
شمردن گناه

یــک  پیــش  روز  چنــد  همیــن 
ــک  ــی ی ــک کس ــود، ی ــه ای ب صحن
ــت  ــی گف ــک کس ــاره ی ــه ای درب نکت
ــه او  ــه غیبــت. یــک کســی ب شــبیه ب
ــه او  ــا ب ــوی چشــم م ــر داد،  جل تذک
تذکــر داد. نتیجــه ایــن تذکــری کــه او 
ــردم؟  ــت ک ــن کجــا غیب داد گفــت م
ــی در  ــت، یعن ــت نیس ــه غیب ــن ک ای
فکــر نرفــت بگویــد نکنــد واقعــًا مــن 
ــت  ــون غیب ــم. چ ــرده باش ــت ک غیب
جــزو اکبرالکبائــر اســت ولــی او برای 
خــودش یــک توجیهــی دارد کــه نــه 
ایــن چیــزی کــه مــن گفتم کــه غیبت 
ــش  ــی در ذهن ــک توجیه ــت. ی نیس
بــوده لذا ایســتاد در روی طــرف. البته 
ــر  ــم تذک ــا ه ــد، م ــیمان ش ــداً پش بع
دادیــم، قصــه بــه یــک مســیر دیگــری 
ــی مســأله این طــور اســت. ــت ول رف

ــه  ــاه ک ــما آن گن ــر ش ــا اگ ــن ج ای
ــا  ــی ب ــدک ببین ــدی را ان ــب ش مرتک
شــما  پیــش  می گیــری،  اُنــس  آن 
می مانــد، در همــان فطــرت شــما 
می مانــد، عــادی می شــود، وقتــی 
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عــادی شــد امــکان تکــرار پیــدا 
تکــرار  آن  خــود  چــه  می کنــد، 
آن  بشــود، چــه چیزهایــی شــبیه 
ــر  ــود دیگ ــب بش ــان مرتک ــم انس ه
ــط  ــه فق ــد. ن ــدا می کن ــارت پی جس
جســارت پیــدا می کنــد کــه مثــل 
آن را مرتکــب بشــود، امــام رضــا 
ــارت را  ــن جس ــد ای ــام( فرمودن )علیه الس

ــر از آن را  ــه بزرگت ــد ک ــدا می کن پی
هــم انجــام بدهــد. ایــن باعــث تکثیــر 
می شــود.  زشــتی ها  و  شــّر  ایــن 
ــد،  ــدا می کن ــش پی ــًا افزای ــن دائم ای
ــی  ــا حت ــود ی ــاد می ش ــدادش زی تع
بــه لحــاظ کیفیــت هــم انســان گرفتار 
خطرناک تــر  و  بزرگتــر  گناه هــای 
ــود دارد. ــر وج ــن خط ــوند. ای می ش

یادتــان باشــد در بحــث تفصیلــی 
کــه در ارتبــاط بــا دعــای هشــتم 
ــتیم،  ــجادیه داش ــارک س ــه مب صحیف
یکــی از چیزهایــی کــه انســان آن 
ــرد  ــاه می ب ــال پن ــه خــدای متع جــا ب
ایــن اســت؛  »اســتصغارالمعصية«، 
انســان معصیــت را کوچــک بشــمارد 
ــز خطرناکــی اســت.  ــی چی ــن خیل ای
ــک  ــا ی ــم ب ــی ه ــر دوم ــک تعبی ی

فاصلــه ای داشــتیم فرمــود »و احتقــار 
ــاه  ــتن گن ــک انگاش ــرة« کوچ الصغي
صغیــره. ایــن دو عنــوان آمــده، یکــی 
را  معصیــت  »اســتصغارالمعصية«، 
انســان کوچــک بشــمارد، حــاال چــه 
گنــاه کبیــره، چــه گنــاه صغیــره. 
ــه  ــا حضــرت ب ــم اســت. ام ــن اع ای
ــه  ــن ک ــا ای ــد، ب ــا نکردن ــن اکتف ای
همــان  در  اســت،  کوچــک  دعــا 
دعــای کوتــاهِ مختصــر حضــرت 
ــد.  ــاص دادن ــه آن اختص ــل ب دو فص
»و  می شــود  هــم  فصلــش  یــک 
ــی کــه در  ــرة« گناهان ــار الصغي احتق
تقســیم بندی فــان گنــاه می شــود 
گنــاه کبیــره اســت، ایــن گنــاه، گنــاه 
ــد  ــرت می گوی ــت، حض ــره اس صغی
کــه  می بــرم  پنــاه  تــو  بــه  مــن 
ــک  ــره را کوچ ــاه صغی ــم گن بخواه
ــن  ــون ای ــمارم. چ ــم بش ــرم، ک بگی
ــا  ــن خطره ــد ای ــمردن تولی ــم ش ک
می کنــد،  عادی ســازی  می کنــد.  را 
فراهــم  را  تکــرار  بــرای  زمینــه 
انســان را بــرای  انگیــزه  می کنــد، 
اصــاح و توبــه کاهــش می دهــد. 

ــت  ــاه اس ــک گن ــا ی ــی وقت ه گاه
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آن  بــا  ســال  ده  دارد  انســان  کــه 
زندگــی می کنــد. دائمــًا هــم دارد 
و  اشــباه  بعــد  می شــود.  تکــرار 
می کنــد،  صــدا  هــم  را  نظائــرش 
ــن  ــی ای ــت. وقت ــه اس ــون این گون چ
ــی  ــا آن النه گزین ــاد، این ج ــاق افت اتف
ــه  ــرش ب ــد اشــباه و نظائ ــد، بع می کن
آن ضمیمــه می شــوند، مثــل ایــن کــه 
دوســتان خــودش را از ســایر شــرور 
ــن  ــد ای ــد بیایی ــد می گوی صــدا می کن
ــخص  ــت. ش ــی اس ــای خوب ــا ج ج
ــا  ــا این ج ــت. م ــه نیس ــًا متوج اص
ــم  ــه را ه ــم،  بقی ــوش کردی ــا خ ج
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوت می کن دع
ایــن دائمــًا در آن محیــط فطــرت 
ــرض  ــه ع ــد ک ــدا می کن ــعه پی توس
زالل  آئینــه  ســری  یــک  کردیــم 
اســت، ایــن ســیاهی و ایــن تاریکــی 
ــق هــم  ــد، عمی ــدا می کن گســترش پی
ریشــه  می مانــد  وقتــی  می شــود. 
ــگار روی  ــرد، درســت مثــل زن می گی
ــک  ــت ی ــک وق ــًا ی ــه اســت. مث آین
چیــزی روی آینــه پیــدا می شــود 
می کشــید  پارچــه ای  یــک  شــما 
ــا دســتمال  ــم ب ــت   ه ــک وق ــی ی حت

کاغــذی می شــود تمیــزش کــرد، 
ــان  ــد و طــول زم ــن بمان ــا اگــر ای ام
ــگار  ــت زن ــک حال ــورد ی ــه آن بخ ب
می شــود کــه آن وقــت شــما بــا ســیم 
ــد  ــری هــم نمی توانی ــز زب و یــک چی
ــد.  ــز کنی ــانی آن را تمی ــن آس ــه ای ب
ــد،  ــان می آی ــر انس ــه س ــا ب ــن ب ای
ــرد و  ــک می گی ــاه را کوچ ــی گن وقت
کــم بــه حســاب مــی آورد ایــن خطــر 
بعــد هــم جســارت  دارد  وجــود 
مــی آورد  وجــود  بــه  انســان  در 
بــزرگ. گناهــان  ارتــکاب  بــرای 

علی بن موســی الرضا  حضــرت 
َغائِــُر  )علیه آالف التحیةوالثنــاء(  فرمودنــد »الصَّ

َــى الَْكبَائـِـر؛  نُــوِب ُطــُرٌق إِل مـِـَن الذُّ
بــه  راه هایــی  کوچــک  گناه هــای 
ســوی گناه هــای بــزرگ هســتند«. 
 َ ــِف اللَّ ــْم يََخ ــْن لَ ــد »َو َم فرمودن
فـِـي الَْقلِيــِل لـَـْم تخفــه ]يََخْفــهُ [ فِي 
الَْكثِيــرِ؛ اگــر کســی در گنــاه کوچــک 
یــا انــدک از خــدای متعال نترســید در 
ــزرگ هــم نخواهــد ترســید«.  ــاه ب گن
می کنــد. ایجــاد جســارت  چــون 
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ارتکاب گناه سریره انسان را 
آلوده می کند

در همــان بحــث دعــای هشــتم یــک 
نکتــه را هــم یــادآوری کردیــم و 
ــاه  ــکاب گن ــود ارت ــه خ ــن ک آن ای
یــک  »سوءالســریرة«،  نــوع  یــک 
ــه وجــود  ــوع بدباطنــی در انســان ب ن
مــی آورد و ایــن خیلــی خطرنــاک 
ــش  ــرد باطن ــی ف ــًا می بین ــت. مث اس
آلــوده می شــود، خبیــث می شــود، 
خبــث باطــن مــی آورد، ایــن آلودگــی 
وقتــی نشــت می کنــد، آن جــا مســتقر 
می شــود، گویــا ســریره انســان را،  
باطــن انســان را کثیــف و زشــت 
می کنــد. حــاال چــه عوارضــی از 
آن طریــق هســت آن دیگــر یــک 
بحــث مســتقلی اســت. فرشــته ها 
ــل  ــا قب ــد، ت ــر می کنن ــان قه ــا انس ب
از ایــن دور شــما می گشــتند،  بــا 
ــام  ــما اله ــه ش ــتند، ب ــما می نشس ش
ــتند و  ــو را داش ــوای ت ــد، ه می کردن
االن دیگــر نیســتند. رؤیاهــای زیبــا از 
ــردی  ــت می ک ــی دریاف ــور ملکوت ص
دیگــر نیســت. هیــچ خبــری نیســت. 
تــا دلــت بخواهــد اضغــاث و احــام 

و چــرت و پــرت می آیــد در خــواب 
و رؤیــا. محیــط خیــال شــما همیشــه 
ــد  محیــط ورود چیزهــای زشــت و ب
می شــود.  این هــا  و  نامناســب  و 

گناه سلب توفیق می کند

دعــای  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
دارد.  جملــه ای  یــک  ابوحمــزه 
مــن  چــرا  خدایــا  می گویــد 
این طــوری شــدم؟ »ُكلََّمــا ُقْلــُت 
ــْأُت« هــر وقــت تــا می آیــم  ــْد تََهيَّ َق
ــم  ــر حال ــن دیگ ــا م ــه آق ــم ک بگوی
ــروم  ــم ب ــده، االن می توان ــوب ش خ
یــک دو رکعــت نمــاز خــوب بخوانم 
یــک دفعــه مــن را خــواب می گیــرد، 
می شــود،  ســنگین  چشــم هایم 
اصــًا حــال حــرف زدن بــا تــو 
این طــوری  مــن  چــرا  نــدارم.  را 
ــی روم  ــن االن م ــم م ــدم؟ می گوی ش
بــا  توابیــن، مــی روم  در مجالــس 
چیــزی  یــک  می نشــینم،  خوبــان 
پیــش می آیــد بیــن مــن و آن هــا 
جدایــی می انــدازد. مثــًا یــک کســی 
آدم را صــدا می کنــد، ســرش درد 
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ــود،  ــراب می ش ــش خ ــرد،  حال می گی
ــس  ــی رود، از مجال ــر نم ــًا دیگ اص
می گویــد  می مانــد.  جــا  ذکــر 
ــدم.  ــوری ش ــرا این ط ــن چ ــا م خدای
بعــد حضــرت آن جــا یــازده تــا 
بــا  می شــمارد،  آن  بــرای  دلیــل 
کلمــه »لعــل« احصــاء کــردن شــروع 
ــای  ــی تعبیره ــا خیل ــد. تعبیره می کن
ــن  ــا ای ــد ی ــت می گوی ــنگینی اس س
ــًا  ــداری اص ــت ن ــر دوس ــه دیگ ک
ــر  ــم، دیگ ــرف بزن ــو ح ــا ت ــن ب م
را  مــن  صــدای  نــداری  دوســت 
ــی  ــن را انداخت ــًا م ــا مث ــنوی، ی بش
دور، مــن را طــرد کــردی. یعنــی مــن 
را رهایــم کــردی. عاشــقانه اســت،  در 
کلماتــش نــاز دارد، یــک حرف هــای 
عجیبــی اســت. دیــدی مــن همــه اش 
بــا آدم هــای بطــال کــه  نشســتم 
ــن  ــد از ای ــرت می گوین ــرت و پ چ
ور، از آن ور، هیچــی هــم از درون 
بــوده  این طــور  نمی آیــد،  در  آن 
ــت خــودت  ــن را از خدم ــو م ــه ت ک
ــًا  ــر اص ــی دیگ ــردی، یعن ــرون ک بی
ــأله  ــده. مس ــلب ش ــن س ــق از م توفی
گنــاه ایــن اســت. ایــن کــه حضــرت 

ــرِّ َو إِْن  ــتِْكثَارِ الشَّ ــد »َو اْس می فرمای
ــر  ــي« ناظ ِ ــي َو فِْعل ِ ــْن َقْول ــلَّ مِ َق
ــت. ــأله ای اس ــن مس ــک چنی ــه ی ب

بــدی  گناهــی،   مثــًا  اگــر  مــن 
مرتکــب شــدم ایــن را واقعــًا بــزرگ 
ــارش،  ــب آن، آث ــون تخری ــم، چ ببین
عوارضــش، لطمــه اش بــزرگ اســت. 
چــه لطمــه ای باالتــر از ایــن کــه 
توفیقــات مــن را ســلب می کنــد، 
ــرآن  ــوم ق ــق نمی ش ــر موف ــن دیگ م
ــات  ــه مناج ــق ب ــن موف ــم، م بخوان
نافلــه  بــا تــو نمی شــوم. توفیــق 
می شــود، ســحرم  گرفتــه  مــن  از 
از دســت مــی رود. مشــغول شــدم 
بــه همیــن کارهــای عــادی. ایــن 
ــوی چشــم  ــر جل ــای خی ــه کاره هم
ــام  ــوم انج ــق نمی ش ــت موف ــن اس م
ــد. ــاه ســلب توفیــق می کن بدهــم، گن
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سخن گفتن مبتنی بر خرد و 
موازین

ــل را  ــول و فع ــا ق ــن ج ــرت ای حض
کنــار هــم گذاشــته بعــد قــول را هــم 
ــه  ــر،  چ ــه در خی ــته، چ ــدم گذاش مق
در شــّر. اولــی »و اســتقال الخيــر و 
إن كثــر مــن قولــى و فعلــى« بــود، 
ــّر  ــتكثار الش ــود »و اس ــی می ش دوم
و إن قــّل مــن قولــى و فعلــى«. در 
یــک نــگاه قــوِل انســان هــم فعلــش 
مثــًا حضــرت  فرمودنــد  اســت، 
ــه  ــى« از جمل ــن فعل ــّل م »و إن ق
ــویم  ــب می ش ــا مرتک ــه م ــی ک فعل
ســخن گفتــن اســت، دیــدن هســت، 
آمــدن،  رفتــن،  هســت،  شــنیدن 
ــن را  ــد ای ــا ببینی معاشــرت اســت. ام
ــرده.  ــته ک ــرده، آورده برجس ــدا ک ج
ــى و  ــن قول ــته. »م ــد اول گذاش بع
ــش  ــه پی ــبتی جلس ــه مناس ــى« ب فعل
ــق«،  ــول بالح ــردم »و الق ــرض ک ع
»و إن عــّز« آن جــا بــه یــک مناســبتی 
عــرض کردیــم. ایــن بــه خاطــر ایــن 
اســت کــه شــاید ســخن بــرای شــما 
شــگفت انگیز باشــد. ســخن انســان از 
جهــت معادلــه در محیــط شــخصیت 

بــا مجموعــه افعــال دیگــرش برابــری 
خیــر  در  چــه  وزنــش  می کنــد. 
ــی  ــد. خیل ــّر باش ــه در ش ــد چ باش
ــخن  ــی س ــت. یعن ــی اس ــز عجیب چی
مســتقل  می فرماینــد  حضــرت  را 
ــد  ــرای شــما چن ــه اش را ب ــد. آی ببینی
ــم  ــار ه ــزار ب ــر ه ــدم، اگ ــار خوان ب
ــا  ــود »ي ــت. فرم ــم اس ــم ک بخوانی
َ َو  أَيَُّهــا الَّذيــَن آَمنُــوا اتَُّقــوا اللَّ
ــا  ــن ج ــديداً«2 ای ــْواًل َس ــوا َق ُقولُ
ــوا،  ــه تق ــه ب ــا مقدم ــال ب خــدای متع
ــم،  ــتوار، ســخن محک ــه ســخن اس ب
ــخن  ــه س ــده، ب ــاب ش ــخن حس س
می کنــد. دعــوت  شــده  فکــر 

مــا یــک وقتــی محاســبه کردیــم 
اگــر مــا بخواهیــم فکــر شــده و 
حســاب شــده و دقیــق حــرف بزنیــم 
ــراً  ــه اکث ــانی ک ــزو کس ــویم ج می ش
ســاکت هســتیم چــون چیــزی نداریم 
بگوییــم. ایــن همــه حرف هایــی کــه 
گفتــه می شــود، ایــن قــدر کــه مــردم 
زیــاد حــرف می زننــد بــه خاطــر ایــن 
اســت کــه فکــر نمی کننــد، شــما 
ــی،  ــی بگوی ــی نمی توان اگــر فکــر کن

2  آیه 70 سوره احزاب



14

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــه گفت ــی ک ــیاری از حرف های بس
می شــود بــه آن آگاهــی نداریــم. 
ــه  ــن ک ــرای ای ــن ب ــد م ــن می گوی ای
ــتش  ــم روی دس ــن ه ــاورم م ــم نی ک
ــرای  ــت، ب ــوری اس ــم. این ط می گوی
ــد او یــک مطلــب  ــن کــه کــم نیای ای
ــرش  ــت س ــم پش ــن ه ــد م می گوی
ــم  ــه می کن ــه آن اضاف ــزی ب ــک چی ی
ــا  ــم. َواال م ــا نمان ــه ج ــن ک ــرای ای ب
داریــم؟  چقــدر  حســاب  حــرف 
ــرف  ــم؟ ح ــدر داری ــرف الزم چق ح
ــه  ــی ک ــم؟ حرف ــدر داری ــد چق مفی
بــه مــا مربــوط باشــد. یــک تعبیــری 
ــى  ــكام ف ــت »ال ــات هس در روای
ــخن را  ــن س ــود ای ــه« فرم ــا يعني م
ــط دارد،  ــو رب ــه ت ــدر ب ــم چق ببینی
نســبتش بــا تــو چیســت؟ بــرای چــه 
اســت. این هــا  می گویــی؟  داری 

 َ ــوا اللَّ ــوا اتَُّق ــَن آَمنُ ــا الَّذي ــا أَيَُّه »ي
ــر  ــا اگ ــديداً« ام ــْواًل َس ــوا َق َو ُقولُ
ــود  ــو، آن می ش ــد بگ ــش کردی پیدای
ــنجیده  ــده، س ــر ش ــدید، فک ــول س ق
شــده، عاقبتــش را دیــدی. گفــت 
ــال« مگــر هــر  ــم يق ــا يُعل »ال كل م
ــود  ــت. می ش ــود گف ــتی را می ش راس

گفــت؟ یــا ایــن جــا جایــش هســت؟ 
ــدا  ــد و خ ــنجش می خواه ــی س خیل
ــان  ــا بســنجیم زبان م ــر م ــد اگ می دان
ــه   ــد. نکت ــه کار می افت ــر ب خیلــی کمت
ــديداً«  ــْواًل َس ــوا َق َ َو ُقولُ ــوا اللَّ »اتَُّق
ــه  ــن اســت کــه ســخن ســهل گفت ای
نــدارد،  خرجــی  هیــچ  می شــود، 
فقــط کافــی اســت کــه ایــن آدم الل 
ــد،  ــده باش ــد نیام ــش بن ــد، زبان نباش
همیــن را بتوانــد بچرخانــد. ایــن 
دســتگاه را خــدای متعــال ایــن قــدر 
ــوی و  ــف، ق ــق، ظری ــاده، دقی فوق الع
حســاس خلــق کــرده کــه بــا صــوت 
و تــکان دادن ایــن چیزهــای صوتــی 
و بــا لــب و زبــان، بــه همیــن آســانی 
ــه  ــن ک ــد. ای ــت می کن ــان صحب انس
ــت. ــان اس ــذا آس ــدارد، ل ــی ن خرج

عالمی را یک سخن ویران کند

ــه«،  ــٌر ُجرم ــه كثي ــٌل جرم ــا »قلي ام
ِجرمــش کوچــک اســت امــا ُجرمــش 
ــرم را  ــرم و ُج ــن ِج ــت. ای ــاد اس زی
ــنگ  ــی قش ــرت خیل ــا حض ــن ج ای
کنــار هــم چیــده، جناســش را ببینیــد 
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ــه«  ــٌر ُجرم ــا كثي ــه أم ــٌل ِجرم »قلي
گفــت عالمــی را یــک ســخن ویــران 
ــاق؛ عجــب!  ــک ســخن، ط ــد. ی کن
یــک خانه خــراب شــد و رفــت،  یک 
رفاقــت چنــد ده ســاله نابــود شــد، دو 
گــروه بــه جــان هــم افتادنــد، خونــی 
ــا  ــد، کینه ه ــه ش ــط ریخت ــن وس ای
اســت،  یــک کام  درســت شــد، 
ــک  ــی را ی ــت. عالم ــوری اس این ط
ســخن ویــران کــرد. حــاال هــر کســی 
ــد  ــتر باش ــه اش بیش ــوذ کلم ــه نف ک
اســت. خطرناک تــر  و  حســاس تر 

در ایــن فتنــه اخیــر بعضی هــا حــرف 
ــی  ــی صوت ــرف گاه ــه ح ــد، البت زدن
اســت گاهــی هــم نوشــته اســت بــه 
اصطــاح خودشــان یــک توئیــت 
ــتند،  ــب نوش ــه مطل ــک دان ــد ی زدن
ــد مطلــب  یــک پیجــی درســت کردن
ــم  ــما می گوی ــه ش ــی ب ــتند. ول نوش
ــن  ــًا ای ــد، مث ــزی ش ــث خونری باع
ــک  ــت و ی ــهوری اس ــک آدم مش ی
جماعتــی روی حــرف او حســاب 
ــابقًا  ــًا س ــون مث ــاال چ ــد، ح می کنن
ــا  ــوده ی ــی ب ــکار محبوب ــک ورزش ی
ــا  ــوده، ی ــی ب ــًا محبوب ــد مث هنرمن

ــذا،  ــوده و هک ــه ب ــر و هنرپیش بازیگ
را حســاب می کننــد.  ایــن  خــب 
ایــن ظاهــرش چهــار تــا کلمــه اســت 
ــه  ــا گفت ــود ی ــته می ش ــا نوش ــه ی ک
می شــود، امــا آن طــرف فتنــه درســت 
می شــود، خــون ریختــه می شــود، 
بــرای  زمینــه  می افتــد،  راه  دعــوا 
ــود.  ــم می ش ــمن فراه ــک دش تحری
ــرای چــه قبــل از ایــن  خــب شــما ب
حــرف  داری  کنــی  بررســی  کــه 
یــک  از  دروغــی  یــک  می زنــی؟ 
ــن  ــما عی ــود ش ــر می ش ــی منتش طرف
ــی،  ــل می کن ــری نق آن دروغ را می گی
بــا نقــل تــو ایــن دروغ می شــود 
شــیطان  بــود،  دروغ  راســت نما. 
ایــن را منتشــر کــرد، امــا وقتــی یــک 
ــان  ــرد بی ــن را می گی ــن کســی ای چنی
ایــن می شــود  و بازنشــر می کنــد 
راســت نما و تبدیــل می شــود بــه 
یــک راســت، روی آن تکیــه می کننــد 
دیگــر. مســأله  صدهــا  حــاال  و 

تأثیــر ســخن  بگویــم  می خواهــم 
ــده،   ــدا آم ــذا ج ــت. ل ــه اس این گون
ــاال  ــت. ح ــن اس ــم همی ــرش ه خی
بــه  به موقــِع  ســنجیده ی  ســخِن 
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ــن.  ــر خــرد و موازی ــی ب ــگامِ مبتن هن
اهلل اکبــر، دعواهــای چنــد ســاله را 
ــه  ــی را ک ــک آدم ــد، ی ــح می ده صل
همین طــور خــط کــج را گرفتــه دارد 
ــدای  ــور از خ ــی رود، دارد همین ط م
متعــال دور می شــود برمی گردانــد. 
گاهــی یــک کلمــه برمی گردانــد. 
ــت.  ــان اس ــم بی پای ــرش ه ــار خی آث
ــذا مســتقل  ســخن این طــور اســت ل
ــخن را  ــا س ــن ج ــن ای ــده. بنابرای آم
بــه خاطــر اهمیتــش جــدا کــرده.

آیه ای تکان دهنده و سازنده

تکان  دهنــده  خیلــی  آیــه  ادامــه 
مــا  را  آیــه  ایــن  کاش  اســت. 
بــار بخوانیــم و بگوییــم  هــزاران 
و نشــر بدهیــم. در یــک روایتــی 
ــر  ــدا در اکث ــای خ ــه اولی ــم ک دیدی
ــه را  ــن آی ــه ای ــای نمازجمع خطبه ه
می خواندنــد، جــزء آیاتــی اســت کــه 
ــد  ــده. می فرمای ــده می ش ــاد خوان زی
ــْم )عجــب(  ــْم أَْعمالَُك ــْح لَُك ِ »يُْصل
َو يَْغفِــْر لَُكــْم ُذنُوبَُكــْم...«3 اگــر 
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ــخن تان  ــود، س ــدید بش ــان س قول ت
متعــال  خــدای  بشــود،  اصــاح 
اعمــال شــما را اصــاح می کنــد. 
ــای شــما  ــی ســایر کاره عجــب! یعن
ــدر  ــد چق ــد. ببینی ــت می کن را درس
مســأله بــزرگ اســت. »يصلــح لكــم 
اعمالكــم« دیگــر چــه؟ »يغفــر لكــم 
ذنوبكــم« اگــر ســخن شــما درســت 
گناهــان  متعــال  خــدای  بشــود 
خیلــی  می بخشــد.  هــم  را  شــما 
ــران  ــم جب ــما را ه ــتباهات ش از اش
این طــور  بلــه  عجــب!  می کنــد. 
ــد  ــه می فرمای ــم ک اســت. آخــرش ه
ــْد  ــولَُه َفَق َ َو َرُس ــِع اللَّ ــْن يُِط »َو َم
ــًا« اگــر کســی در  ــْوزاً َعظيم ــاَز َف ف
محیــط طاعــت خــدا و رســول بیایــد 
ــه آن  ــد و ب ــم می رس ــوز عظی ــه ف ب
نجــات بــزرگ دســت پیــدا می کنــد. 

بنابرایــن پــس شــد »َو اْســتِْقَاِل 
ــي َو  ِ ــْن َقْول ــَر مِ ــرِ َو إِْن َكثُ الَْخيْ
ــرِّ َو إِْن َقــلَّ  فِْعلـِـي، َو اْســتِْكثَارِ الشَّ
مـِـْن َقْولـِـي َو فِْعلـِـي« بــا ایــن کلمــه 
ــن  ــّل م ــر و إن ق ــتكثار الش »و اس
ــى و فعلــى« ایــن فهرســتی کــه  قول
مــا بــه عنــوان »حليــة الصالحيــن و 



17

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــات  ــن جلس ــن« در ای ــة المتقي زين
خواندیــم،  همدیگــر  بــا  اخیــر 
می شــود.  تمــام  قطعــه  ایــن 

امــام )علیه الســام( ایــن جــا یــک مطلبــی 
ــن  ــد. ای ــی دارن را درخواســت تکمیل
ــن  ــت از ای ــارت اس ــت عب درخواس
ــو  ــی کــه از ت ــن هیجــده صفت کــه ای
درخواســت کــردم تکمیلــش کــن »َو 
ـِـَك«، یعنــی مــن کاملــش  ــْل َذل أَْكِم
را  یافتــه اش  رشــد  می خواهــم،  را 
را  یافتــه اش  پــرورش  می خواهــم، 
می خواهــم، درجــات بــاالی آن را 
می خواهــم. چقــدر تعبیــر جالــب 
اســت »أكمــل« ایــن یعنــی تکمیلــش 
)علیه الســام(  امــام  جــا  ایــن  کــن. 
ـِـَدَوامِ  ــد »ب ــژه ای دارن درخواســت وی
اَعــةِ، َو لـُـُزومِ الَْجَماَعــةِ، َو َرْفِض  الطَّ
أِْي  ــرَّ ــتَْعِمِل ال ــَدِع، َو ُمْس ِ ــِل الْب أَْه
ــه  ــزی اســت ک ــن چی ــَرِع«. ای الُْمْختَ
ــا  ــن ج ــی ای ــوان تکمیل ــه عن ــام ب ام
ــت  ــا اس ــا این ه ــه ب ــد ک می خواهن
کــه ایــن مجموعــه درخواســت ها 
کــه »حليــة الصالحيــن و زينــة 
می شــود.  کامــل  بــود  المتقيــن« 

امیدواریــم ان شــاءاهلل خداونــد تبــارک 
و تعالــی هــم همــه آن چــه کــه 
ــد، و  ــت کن ــا کرام ــه م ــتیم ب خواس
ــداوم،  ــت م ــا طاع ــه آن را ب ــم هم ه
بــا ارتبــاط دائمــی بــا جامعــه مؤمنــان 
و انســان های مؤمــن و امــام حــق 
ــن  ــردن و دور انداخت ــا دوری ک و ب
بــرای  ان شــاء اهلل  بدعت گــران 
ــت  ــه برک ــد ب ــش کن ــا کامل ــه  م هم
ــد.  ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل

اللهــم صل على محمــد و آل محمد

إِلَهِــي بَِحــقِّ َمــْن نَاَجــاَك َو بَِحــقِّ 
ــرِ  ــرِّ َو الْبَْح ــي الْبَ ِ ــاَك ف ــْن َدَع َم
ــَن َو  ــَراءِ الُْمْؤمِنِي ــى ُفَق ــْل َعَل تََفضَّ
الُْمْؤمِنَــاِت بِالَْغنَــاءِ َو الثَّــْرَوةِ َو َعَلى 
َمْرَضــى الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَــاِت 
ــاءِ  ــةِ َو َعَلــى أَْحيَ حَّ ــَفاءِ َو الصِّ بِالشِّ
ــِف َو  ــاِت بِاللُّْط ــَن َو الُْمْؤمِنَ الُْمْؤمِنِي
ــَن  ــَواِت الُْمْؤمِنِي ــى أَْم ــَرمِ َو َعَل الَْك
ْحَمــةِ َو  َو الُْمْؤمِنـَـاِت بِالَْمْغفـِـَرةِ َو الرَّ
َعَلــى ُغَربـَـاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَاِت 
دِّ إِلَــى أَْوَطانِهِــْم َســالِِميَن  بِالــرَّ
ــن . ـِـهِ أَْجَمعِي ــٍد َو آل ــَن بُِمَحمَّ َغانِِمي




