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ـِـهِ،  ــٍد َو آل ــى ُمَحمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَل اللَُّه
ــيَّ إَِذا  ِــَك َعَل ــَع رِْزق ــْل أَْوَس َو اْجَع
ــيَّ إَِذا  ِ ــَك ف ِ ت ــَوى ُقوَّ ــْرُت، َو أَْق ِ َكب
نَِصبـْـُت، َو َل تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن 
عِبَاَدتـِـَك، َو َل الَْعَمــى َعْن َســبِيلَِك، 
ــَك،  ِ ِف َمَحبَّت ــاَ ِض لِِخ ــرُّ َو َل بِالتََّع
ــَك،  َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف ــةِ َم َو َل ُمَجاَمَع
ــَك. ــَع إِلَيْ ــِن اْجتََم ــةِ َم َو َل ُمَفاَرَق

بــه محضــر منــور موالیمــان حضــرت 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــری بقیة اهلل االعظــم 
ف وعلیه الصلوة والســام( بــه عنــوان عــرض 

ــام شــهادت  ــه مناســبت ای تســلیت ب
ــب  ــام اهلل علیها( و جل ــرا )س ــرت زه حض
حضــرت  آن  کیمیااثــر  عنایــات 
ــد. ــداء بفرمایی ــی اه ــًا صلوات اجماع

درخواست توان و قّوت در 
دوران درماندگی

در ایــن بخــش از دعــای شــریف 
)علیه الصلوة والســام(  امــام  مکارم االخــاق 
را  اساســی  درخواســت  چنــد 
ــک  ــه ی ــد ک ــرح می کنن ــا مط این ج
مطلــب اساســی و جــدی مربــوط 
ــود  ــری. فرم ــه روزگار پی ــود ب می ش
»وســیع ترین روزی خــودت را بــرای 
مــن در دوران پیــری مــن قــرار بــده«.

تـِـَك فـِـيَّ إَِذا نَِصبْــُت«  »َو أَْقــَوى ُقوَّ
بخــش  ایــن  در  دوم  درخواســت 
ــه  ــی ک ــود وقت ــه فرم ــت ک ــن اس ای
ــی  ــف و درماندگ ــار ضع ــن گرفت م
می شــوم از قــوت خــودت واالتریــن 
ــت  ــن کرام ــه م ــن آن را ب و باالتری
دوم  درخواســت  هــم  ایــن  کــن. 
ــيَّ إَِذا  ِ ــَك ف ِ ت ــَوى ُقوَّ ــت »َو أَْق اس
معنــای  بــه  »نَِصبْــُت«  نَِصبْــُت«. 
ــر  ــر اث ــان ب ــه انس ــت ک ــی اس وقت
ــار  ــمی، فش ــار جس ــار کاری، فش فش
روانــی و امثــال این هــا احســاس 
قــول  بــه  می کنــد،  درماندگــی 
خودمــان کــم مــی آورد. ابتائاتــی 
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پیــش  بیمــاری   می آیــد،  پیــش 
پیــش  ورشکســتگی  می آیــد، 
می آیــد، باعــث می شــود انســان کــم 
ــد،  ــختی می کن ــاس س ــاورد، احس بی
می کنــد.  درماندگــی  احســاس 
این جــا درخواســتی کــه حضــرت 
ــد وقــت درماندگــِی  ــد می فرماین دارن
ــه  ــو قــوت ب ــه لطــف ت مــن، از ناحی
مــن برســد، مــن ذیــل نــام قــوی تــو 
قــوت بگیــرم، نیــرو بگیــرم تــا بتوانــم 
بــه کارم، بــه برنامــه ام ، بــه زندگــی ام، 
ــه کار  ــی،  ب ــه کار علم ــم، ب ــه عبادت ب
فکــری، بــه کار احســان، بــه خدمــات 
اجتماعــی ام برســم. چــون انســان 
اگــر ایــن فشــارها بــر او غلبــه کنــد و 
گرفتــار ضعــف بنیــه بشــود، بنیــه اش 
ــی  ــت روح ــی، از جه ــر روان از نظ
ــود  ــف بش ــمی ضعی ــر جس و از نظ
ــی  ــد، یعن ــر کاری از او برنمی آی دیگ
ــد. ــان از کار می افت ــه انس ــک دفع ی

إَِذا  فِــيَّ  تِــَك  ُقوَّ أَْقــَوى  »َو 
نَِصبْــُت« ایــن را هــم می توانیــم 
ــم  ــرض کنی ــتقل ف ــوان مس ــک عن ی
در ایــن فهرســت، هــم می توانیــم 

ــه  ــم ب ــه کنی ــوان را ضمیم ــن عن ای
دوران  بحــث  کــه  قبلــی  بحــث 
ــان در  ــی کأّن انس ــت. یعن ــری اس پی
ــری، در ســنین بزرگســالی  روزگار پی
ــه آن  ــالی، ب ــد کهنس ــه بفرمایی و البت
بــه  می رســد  کــه  باالتــر  ســنین 
ــری و کاهــش  ــع دوران پی خاطــر طب
ــت  ــک حال ــش ی ــی توانایی های عموم
می شــود. پیــدا  او  در  درماندگــی 

ــًا طــرف جــوان اســت، میانســال  مث
اســت، ســرحال اســت، قــوی اســت، 
دارم  می کنــد،  قــوت  احســاس 
کارهایــم را انجــام می دهــم، فعالیــت 
اجتماعــی دارم،  فعالیــت علمــی دارم،  
ــی  ــر کس ــادی دارد، ه ــت اقتص فعالی
متناســب بــا کارهــای خــودش. ولــی 
از بــاب ایــن کــه »مــن نعمره ننكســه 
فــى الخلــق« وقتــی انســان ســن اش 
بــه  توانــش  ایــن  بــاال،  مــی رود 
ــی  ــق ســنت اله صــورت طبیعــی طب
کاهــش پیــدا می کنــد، آن جــا امــکان 
گرفتــه  او  از  مؤثــر  فعالیت هــای 
)علیه الســام( هم چنــان  امــام  می شــود. 
ــرای  ــه رزق را، وســیع ترین آن را ب ک
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همــان زمــان پیــری خواســتند، تــوان 
را، عالی تریــن ســطح آن را بــرای 
بگوییــم  می خواهنــد.  روزگار  آن 
ــه  ــا باشــد ک ــن معن ــه ای ــُت« ب »نَِصبْ
قبلــی  امتــداد همــان درخواســت 
این طــور  می توانیــم  هــم  باشــد. 
ــر  ــن دیگ ــب ای ــه خ ــم ک ــا کنی معن
ایــن  اســت،  واضــح  معنایــش 
ــت درماندگــی  ــُت« همــان حال »نَِصبْ
روزگار بزرگســالی و کهنســالی است.

ــرد،  ــا ک ــم معن ــتقل ه ــود مس می ش
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــتقلش ای مس
بــه هــر مناســبتی ممکــن اســت 
درماندگــی  حالــت  ایــن  گرفتــار 
بشــود. جــوان اســت یــک وقــت بــر 
ــر یــک ابتایــی،  ــر اث ــر بیمــاری، ب اث
یــک فشــار روحــی، یــک فشــار 
ــزی ممکــن اســت  ــک چی ــی، ی روان
کــم بیــاورد. بــرای آن لحظه هــای 
قــوت  متعــال  از خــدای  ســخت 
می خواهــد. تــوان  و  می خواهــد 

بنــده بــه نظــرم می رســد کــه آن 
اســت.  مناســب تر  قبلــی  معنــای 
جملــه  همــان  امتــداد  در  یعنــی 

قبلــی مربــوط بــه روزگار بزرگســالی 
اســت.  این هــا  امثــال  و  پیــری  و 

تبدیل فرصت کم به 
ظرفیت های ابدی 

ــما  ــه را ش ــن آی ــم ای ــرآن کری در ق
َفَرْغــَت  »َفــإِذا  فرمــود  داریــد، 
ـَك  َربِـّ إِلــى   َو   * َفانَْصــْب 
َفاْرَغــْب«1. ایــن »َفــإِذا َفَرْغــَت 
ــت  ــی فراغ ــد وقت ــْب« می گوی َفانَْص
ــرای  ــت ب ــی فراغ ــردی،  وقت ــدا ک پی
ــه  ــن نقط ــی همی ــد یعن ــدا ش ــو پی ت
ــت  ــک وق ــان ی ــت. انس ــتغال اس اش
ــاال  ــت، ح ــغول کار اس ــی مش می بین
شــغل  بــا  متناســب  کســی  هــر 
خــودش، یــک وقــت غــرق فعالیــت 
ــت اســت  ــک وق و کارش هســت، ی
کــه از آن کار جــدی کــه تعهــد دارد، 
مســئولیت دارد، مســئولیت خانوادگی  
مســئولیت  می کنــد،  را  اقتضایــش 
ــرای  ــه دارد ب ــی ک ــی، تعهدات اجتماع
می شــود.  پیــدا  فراغتــی  یــک  او 
ــد  ــد بگوی ــرآن می خواه ــا ق ــن ج ای

1  آیات 7 و 8 سوره شرح
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»َفــإِذا َفَرْغــَت« وقتــی از آن کارهــای 
اصلــی و جــدی خــودت فراغــت 
دوبــاره  »َفانَْصــْب«  کــردی  پیــدا 
حــاال  شــو،  میــدان  وارد  برخیــز، 
ــب«  ــن. »فانص ــته ک خــودت را خس
ــن  ــت. ای ــا اس ــن معن ــه ای ــراً ب ظاه
ــتیم،  ــا داش ــن ج ــت« را االن ای »نصب
یعنــی  اســت.  ریشــه  همــان  از 
همــان خســتگی و این هــا، یعنــی 
ــا  ــن. ب ــته ک ــودت را خس ــز خ برخی
فعالیــت،  بــا برنامــه، بــا تــاش.

براســاس مبانــی کــه داریــم ایــن 
کــه  بگویــد  نمی خواهــد  جــا 
شــخص احتیــاج بــه اوقــات فراغــت 
ــه  ــت. ب ــا نیس ــن معن ــه ای ــدارد. ب ن
ــی  ــک فراغت ــًا ی ــه مث ــی ک ــن معن ای
بــرای انســان حاصــل بشــود کــه 
ــددی  ــوان مج ــک ت ــت ی در آن فراغ
ــدد. ــت مج ــرای فعالی ــد ب ــدا بکن پی

ــم  ــًا می گویی ــه مث ــا ک ــن فراغت  ه ای
ــه  ــال، هم ــذت ح ــالم، ل ــح س تفری
ــا  ــًا دنی ــد، اص ــاج دارن ــه آن احتی ب
ایــن  اگــر  کــه  اســت  این طــور 
قســمت نباشــد بخش هــای دیگــر 

بهــره وری  آن  از  انســان  زندگــی 
می افتــد.  کیفیــت  از  می افتــد، 
ــتغال  ــای اش ــه وقت ه ــن ک ــرای ای ب
ــان  ــد، انس ــدا کن ــت پی ــان کیفی انس
بــه  فراغــت،  بــه  دارد  احتیــاج 
تفریــح، بــه آن چیــزی کــه ایــن 
روزهــا بــه عنــوان مثــًا فراغــت 
می شــود. صحبــت  بــاره اش  در 

بنابرایــن در ایــن شــکی نیســت، 
ایــن بــه رســمیت شــناخته شــده 
در فرهنــگ اســامی،  در کلمــات 
هســت.  هــم  ســیره  در  اولیــاء، 
بــه  اتفاقــًا  فرمودنــد  حضــرت  و 
ــذت حــال  ــح و ل ــن تفری وســیله ای
ــان  ــه انس ــت ک ــا اس ــال این ه و امث
دیگــرش  وقت هــای  از  می توانــد 
خــوب اســتفاده کنــد. پــس ایــن 
نیســت. مباحثــه ای  آن  در  اصــًا 

بــه ایــن ترتیــب ایــن جــا می خواهــد 
ــْب«  ــَت َفانَْص ــإِذا َفَرْغ ــد »َف بگوی
یعنــی بــدون ایــن کــه بخواهــد منکــر 
ــود،  ــروری بش ــتراحت های ض آن اس
آن بــه جــای خــودش محفــوظ، ولــی 
ــرورت،  ــدازه ض ــان ان ــه هم ــب ب خ
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همیــن کــه یــک توانــی گرفتــی 
ــازم  ــدداً ع ــزد و مج ــه برخی بافاصل
ــر  ــر کســی حــاال ه ــدان شــود. ه می
جنــس کاری کــه از خیــرات و از 
او  جلــوی  این هــا  و  فعالیت هــا 
ــی  ــد مشــغول بشــود. یعن هســت بای
عمــر انســان بــه بطالــت نگــذرد و از 
ــت  ــه فراغ ــن ک ــرود. همی ــتش ن دس
پیــدا شــد مجــدداً بایــد بزند بــه خط، 
ــدان  ــازم می ــود، ع ــدام بش ــازم اق ع
بشــود و کارش را از ســر بگیــرد.

ــای  ــه معن ــت ک ــا اس ــک معن ــن ی ای
روشــنی اســت. یــک معنــای لطیفــی 
ــن  ــای لطیفــش ای هــم دارد و آن معن
اســت کــه »َو إِلــى  َربِّــَك َفاْرَغــْب« 
ــدای  ــوی خ ــه س ــرو ب ــقانه ب و عاش
متعــال، از ســر رغبــت. »َفــإِذا َفَرْغَت 
ــش  ــا معنای ــه بس ــن چ ــْب« ای َفانَْص
ــه  ــو ب ــازم ش ــی ع ــد یعن ــن باش ای
عبــادت پــروردگار متعــال و خــودت 
ــن.  ــته ک ــا خس ــادت گوی ــا عب را ب
ــرای  ــر بناســت خســتگی ب ــی اگ یعن
ــام بندگــی و  ــدا بشــود، در مق ــو پی ت
ــد،  ــال باش ــروردگار متع ــه پ ــوق ب ش

ــود  ــب« می ش ــن »فانص ــت ای آن وق
خســتگی جســمی، در حالــی کــه 
اشــتیاق روحــی وجــود داشــته باشــد 
خســتگی جســمی آســیب زا نیســت. 
انســان یــک وقت هایــی جســمش 
روحــش  ولــی  می شــود  خســته 
ــزه  ــه انگی ــی ک ــت، وقت ــاط اس بانش
دارد بــرای انجــام یــک کار خیــر، 
ــه  ــال ب ــدای متع ــادت خ ــرای عب ب
ــا  ــر ب ــات خی ــه اقدام ــش، هم انواع
نیــت خــوب از جنــس عبادت اســت. 
وقتــی کــه دارد خدمــت می کنــد، 
دارد فعالیت هــای علمــی می کنــد، 
اجتماعــی  فعالیت هــای  دارد 
از  پاســداری  در  دارد  می کنــد، 
ــت  اســام، پاســداری از ایمــان فعالی
می شــود  می کنــد، جســم خســته 
امــا روح دارد پــرواز می کنــد، اوج 
می گیــرد. آن نشــاط روحــی معمــوالً 
خســتگی جســمی را تحت الشــعاع 
و  می دهــد  قــرار  خــودش 
می کنــد. شــیرین  و  تحمل پذیــر 

ایــن می شــود کــه  خاصــه کام 
کــه  می فهمــد  مؤمــن  انســان 
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فرصتــش در دنیــا خیلــی کــم اســت، 
ــن  ــد. ای ــوب درک می کن ــن را خ ای
ــل  ــه »ق ــی را ک ــم دنیای ــت ک فرص
ــن مختصــر  ــل«، ای ــا قلي ــاع الدني مت
اســت، بهــره هــر کســی از دنیــا 
خیلــی کــم اســت. ایــن متوجــه 
ــم را  ــت ک ــن فرص ــه ای ــود ک می ش
ــای  ــه ظرفیت ه ــد ب ــل کن ــد تبدی بای
ــا عمــل اســت  ــل آن ب ــدی. و تبدی اب
ــد  ــل« بای ــر العم ــى خي ــى عل »ح
مشــغول کار و اقــدام و فعالیت باشــد. 

فراغت در فرهنگ الهی و 
توحیدی اصالت ندارد

میزانــش  چــه  او  بــرای  فراغــت 
پســندیده اســت؟ آن میزانــی کــه 
در خدمــت کار قــرار بگیــرد، َواال 
ــودی  ــه خ ــت ب ــد فراغ ــان باش یادت
خــود اصالــت نــدارد. ببینیــد ایــن دو 
ــگ الهــی و  ــگ اســت. در فرهن فرهن
ــت  ــدی فراغــت خــودش اصال توحی
مقــداری الزم  آن  فراغــت  نــدارد. 
اســت کــه زمینه بشــود برای اشــتغال، 
بــرای کار، بــرای فعالیــت، یعنــی 

همــان نیــرو گرفتــن، همیــن مقــدار.

در حالــی کــه در فرهنگ دیگــران، در 
فرهنــگ غربــی خــود فراغــت اصالت 
ــودش  ــگذارنی خ ــی خوش دارد. یعن
اصالــت دارد. وقــت وســیع گذاشــتن. 
ــرای آن هــر مــدل  آن وقــت دیگــر ب
کــه ایــن خــوش بگذرانــد، هــر 
مدلــی، هــر شــکل ممکنــی کــه ایــن 
خــوش بگذرانــد، حــاال یــا در طــول 
ــا  ــه، این ه ــر هفت ــا آخ ــبانه روز ی ش
ــن  ــه اســت. خــود ای ــر در برنام دیگ
ــرگرمی،  ــازی، س ــت، ب ــوع اس موض
ــت  ــه اش موضوعی ــا هم ــن چیزه ای
دارد. اصالــت  جاهــا  آن  دارد، 

گویــا اصــًا شــخص کار می کنــد 
ــای لذت بخــش  ــد فراغت ه ــه بتوان ک
بــرای خــودش درســت کند. مــی رود 
ــن   ــاورد ای ــول در بی ــد، پ ــان بَکن ج
پول هــا را ببــرد خــوش بگذرانــد، 
ــه  ــول ب ــد. پ ــرود جــان بَکن ــاره ب دوب
ــاورد،  زحمــت حــال و حــرام در بی
دوبــاره بــرود خــوش بگذارنــد. ایــن 
خوشــگذارنی در فرهنــگ غربــی، 
ــادی،  ــگ م ــی، فرهن ــگ غیراله فرهن
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ماتریالیســتی، آن خــودش موضوعیت 
کــه  می کنــد  توجیــه  لــذا  دارد. 
ــی زحمــت بکشــد،  ــرود کل طــرف ب
یــک چیــزی بــه دســت بیــاورد 
خوشــگذرانی  خــرج  ببــرد  بعــد 
بکنــد. خــودش  معنــای  بــه 

ــاب اوقــات فراغــت  ــذا آن وقــت ب ل
ــگفت انگیزی  ــاب ش ــک ب ــود ی می ش
ــام  ــواع و اقس ــده ان ــر عم ــه دیگ ک
لهــو  کــه  اســت  ســرگرمی هایی 
و لعبــی اســت کــه ایــن لهــو و 
ــخیر  ــخص را تس ــت ش ــب ذهنی لع
تســخیر  را  او  روحیــات  می کنــد، 
را  او  می کنــد،  اســتحاله  می کنــد، 
مــی دارد،  بــاز  خلقــت  هــدف  از 
او را از رفتــن بــه ســوی خــدای 
ــت را در  ــی دارد. غفل ــاز م ــال ب متع
او افزایــش می دهــد، تاریکی هــای 
روحــی را در او افزایــش می دهــد.

ــگ  ــت در آن فرهن ــات فراغ ــذا اوق ل
ــی  ــت دارد. یعن ــا اصال ــن معن ــه ای ب
ــن تنفــس گاه  ــن کــه ای ــای ای ــه معن ب
انجــام  بــرای  اســت  زندگــی 
خیــرات،  گســترده،  فعالیت هــای 

مبــّرات، خیررســانی بــه خلــق خــدا، 
انــواع و اقســام عبــادات و امثــال 
این هــا نیســت. در ایــن فرهنــگ 
اوقــات فراغــت بــه ایــن معنــا اســت. 
این طــور کــه شــد آن وقــت فراغــت 
ــک فراغــت ناســالم اســت.  ــن ی مؤم
ــاال  ــدارد. ح ــی ن ــچ توجیه ــی هی یعن
را  کنســرت  فــان  برویــم  مثــًا 
شــرکت کنیــم. در حالــی کــه در ایــن 
ــت و دوری  ــه اش غفل ــرت هم کنس
ــرام  ــیقی ح ــال و موس ــدای متع از خ
اســت. آن وقــت انــواع و اقســام 
ــده  ــود کنن ــگذرانی ها ناب ــن خوش ای
ــوی  ــی و معن تمــام ســرمایه های باطن
ســیکل  یــک  می شــود.  انســان ها 
مــدل  آن  در  کــه  اســت  زندگــی 
ــون  ــت، چ ــی اس ــی دور باطل زندگ
همــه اش ایــن طــرف می چرخــد، 
افــق نــدارد، نــگاه ابــدی نــدارد.

ــن چــون نگاهــش  ــی انســان مؤم ول
فقــط  او  فراغــت  اســت  ابــدی 
در خدمــت عبادتــش اســت. لــذا 
ــب «،  ــَت َفانَْص ــإِذا َفَرْغ ــود »َف می ش
ــک مختصــر  ــه ی ــن ک ــه محــض ای ب
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ــدار،  ــن مق ــردی، همی ــتراحت ک اس
ــک  ــدی، ی ــارغ ش ــه ف ــن کار ک از ای
خــودت  بــه  کــه  همیــن  مقــدار 
مجــدداً  بفرمــا،  دوبــاره  آمــدی 
مؤمــن  انســان  بــاش.  مشــغول 
نمی گذارنــد. بطالــت  بــه  وقــت 

ــا آن  ــه م ــفانه در جامع ــون متأس اکن
ســبک زندگــی غربــی در محیط هــای 
ــده،  ــی وارد ش ــم خیل ــا ه ــی م فراغت
ــان  ــن جری ــق ای ــًا از طری مخصوص
ــات  ــان تبلیغ فضــای مجــازی و جری
وســیعی کــه وجــود دارد و شــیوه های 
ــا  ــد، در جامعــه م ترویجــی کــه دارن
ــن  ــد. دارد ای ــاق می افت ــم دارد اتف ه
ــم  ــا ه ــه م ــگ منحــط در جامع فرهن
ــاک  ــی خطرن ــد، خیل ــدا می کن راه پی
اســت، ایــن نــه فقــط آخــرت را 
بربــاد می دهــد بلکــه دنیــای مؤمنیــن 
را هــم بربــاد می دهــد. چــون این هــا 
هیــچ وقــت نمی تواننــد ثروتمنــد 
ــچ  ــگذران هی ــه خوش ــوند. جامع بش
وقــت ثروتمنــد نمی شــود. چــون 
ــد،  ــدی نمی کن ــد. کار ج کار نمی کن
کار مفیــد نمی کنــد، آخــرت هــم کــه 

دیگــر بربــاد فنــا مــی رود. و لــذا ایــن 
ــَك  ِ ت ــَوى ُقوَّ ــد »َو أَْق ــا می فرمای ج
ــوان  ــترین ت ــُت« بیش ــيَّ إَِذا نَِصبْ ِ ف
مــن را در آن وقتــی بگــذارد کــه 
ــاره  ــه دوب ــوم ک ــته می ش ــن خس م
ــد باشــم و خاصــه  مشــغول کار مفی
نیفتــم. کار  از  نشــود،  زمین گیــر 

تغذیه معنوی و رشد انسان در 
ابتالء است 

بعــد فرمــود »َو َل تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل 
ــْن  ــى َع ــَك، َو َل الَْعَم ِ ــْن عِبَاَدت َع
َســبِيلَِك«. ایــن »َو َل تَبْتَلِيَنِّــي« یعنــی 
مــن را مبتــا نکــن. در فرهنــگ 
از  اســامی،  فرهنــگ  در  قرآنــی، 
ابتــاء چــاره ای نیســت یعنــی جــزو 
ــنت  ــی، س ــن جهان ــت ای ــع زیس طب
ابتــاء حضــرت حــق اســت و هیــچ 
ــًا  ــی اص ــت. یعن ــزی از آن نیس گری
دنیــا در ایــن فرهنــگ داراإلبتــاء 
ــدش  ــام رش ــم تم ــان ه ــت. انس اس
ــوی او  ــه معن ــت. تغذی ــاء اس در ابت
ــن او  ــی باط ــت. رهای ــاء اس در ابت
از دلبســتگی های دنیایــی در ابتــاء 
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اســت. یعنــی همیــن ابتائــات انــواع 
نشــان دهنده  این هــا  آن.  اقســام  و 
ظرفیــت  و  انســان ها  جوهــر 
وجــودی انســان اســت، چــون انســان 
وقتــی در معــرض امتحــان قــرار 
ــه دارد.  ــود چ ــوم می ش ــرد معل می گی
ــوظ  ــودش محف ــای خ ــه ج ــن ب ای
ــد  ــم می گوی ــم ه ــرآن کری ــت. ق اس
»َو لَنَبُْلَونَُّكــم « چنــان از شــما ســخت 
ــود  ــوم بش ــا معل ــم ت ــان بگیری امتح
کیســت،  صابــر  مجاهــد  انســان 
انســان های کــم ظرفیــت چــه کســانی 
ــق  ــان ها از طری ــود انس ــتند. فرم هس
می شــوند،  گونه بنــدی  آزمایــش 
انســان ها  الهــی  آزمایش هــای  در 
دســته بندی می شــوند. یــک عــده 
یــک  یمیــن،  اصحــاب  می شــوند 
عــده می شــوند اصحــاب ِشــمال، 
یــک عــده هــم می شــوند الســابقون. 
کــه  وقتــی  تقســیم بندی ها  ایــن 
ابتــاء باشــد پیــش می آیــد. ایــن 
ــوظ اســت. ــه جــای خــودش محف ب

فــارغ از ایــن، خداونــد تبــارک و 
تعالــی از طریــق انــواع و اقســام 

ابتائــات کــه یــک فهرســت طوالنــی 
دارد، مخصوصــًا انســان مؤمــن را 
تغذیــه می کنــد. مؤمــن از طریــق 
تغذیــه  می شــود،  تغذیــه  ابتــاء 
جانــش  یعنــی  می شــود  روحــی 
پیــدا می کنــد، روحــش  پــرورش 
پــرورش پیــدا می کنــد. ابتــاء بــرای 
ــت.  ــد اس ــث رش ــن باع ــان مؤم انس
ــی کــه در ابتــاء  یکــی از ظرفیت های
هســت و باعــث رشــد می شــود ایــن 
اســت کــه جلــوی دلبســتگی های 
ــی  ــر خیل ــرد. اگ ــده را می گی بازدارن
و  شــرایط  یعنــی  باشــد،  خــوش 
ــان  ــد، انس ــوار باش ــز هم ــه چی هم
ثقیــل می شــود، ســنگین می شــود. 
ــی او  ــق قلب ــرش، تعل ــات خاط تعلق
ــات  ــود. ابتائ ــاد می ش ــا زی ــه دنی ب
باعــث می شــود کــه تــا می آیــد 
یــک  بشــود  شــیرین  انســان  کام 
تلخــی می آیــد تعدیلــش می کنــد، 
حــال  می آیــد  گرفتــاری  یــک 
ایــن را می پیچانــد، جــا مــی آورد. 
ــت. ــکل اس ــن ش ــه ای ــا ب ــًا دنی اص
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درخواست از پروردگار برای 
عدم ابتالء به امتحانات و 

ابتالئات سخت

ــه  ــات ب ــن ابتائ ــان مؤم ــرای انس ب
ــه دارد  ــدی ک ــرش توحی ــر نگ خاط
ــد در  ــی و رش ــه باطن ــباب تغذی اس
ــن  ــاال ای ــت. ح ــودش اس ــای خ ج
جــا دارد می گویــد »و ل تبتلينــى« 
مــن را گرفتــار نکــن، امتحــان نکــن. 
بــا چــی؟ ایــن جــا ابتــاء دقیقــًا بــه 
معنــای همان گرفتار شــدن اســت. »و 
ل تبتلينــى« نمی خواهــد بگویــد مــن 
را آزمایــش نکــن. فرمــود هیــچ وقت 
چنیــن چیــزی را نگوییــد، بــه خاطــر 
ایــن کــه چــه بگوییــد، چــه نگوییــد، 
مرتــب  هســت،  کار  در  آزمایــش 
هســت. گاهــی هــم ایــن آزمایش هــا 
ایــن قــدر ســخت می شــود کــه 
ــوُل  ُس ــوَل الرَّ ــى يَُق ــوا َحتَّ »َو ُزلِْزلُ
ــُر  ــى  نَْص ــُه َمت ــوا َمَع ــَن آَمنُ َو الَّذي
ابتائــات اجتماعــی  ِ...«2 اصــًا  اللَّ
بــرای مؤمنیــن کــه در کار مجاهــدت 
هســتند، همــراه بــا ولــّی الهــی همــراه 
بــا جریــان جهــاد هســتند گاهــی ایــن 

2  آیه 214 سوره بقره

قــدر دشــمن بــر این هــا ســخت 
بــرای  می گیــرد و اوضــاع زمانــه 
ــوا  ــود »َو ُزلِْزلُ ــخت می ش ــا س این ه
ــَن  ــوُل َو الَّذي ُس ــوَل الرَّ ــى يَُق َحتَّ
ــُه« خــود پیغمبــری کــه از  ــوا َمَع آَمنُ
جانــب خــدا آمــده، بــا مؤمنینــی کــه 
ــد،  ــه می آین ــه نال همــراه او هســتند ب
می گوینــد خدایــا پــس کِــی نصــرت 
کِــی  تــو  یــاری  ایــن  می رســد؟ 
ــده  ــه وع ــا البت ــد آن ج می رســد؟ بع
ــید،  ــران نباش ــد نگ ــد می گوی می ده
اســت. نزدیــک  الهــی  نصــرت 

ــرجایش  ــن س ــه ای ــن ک ــرض ای غ
از  می توانیــد  شــما  امــا  هســت 
خداونــد تبــارک و تعالــی تقاضــا 
ــما  ــوری ش ــک ام ــه ی ــه ب ــد ک کنی
را مبتــا نکنــد. بــه چــی؟ مثــًا 
ذلیل کننــده  مریضی هــای  بــه 
مریــض  انســان  خوار کننــده.  و 
می شــود، مریضــی جــزء زندگــی 
ــده را  ــی خوارکنن ــا مریض ــت. ام اس
انســان بگویــد خدایــا مــن مبتــا 
نشــوم بــه بیمــاری کــه خــوارم کنــی 
ایــن را می توانــد  و ذلیلــم کنــی. 
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بگویــد، ایــن تعبیر قشــنگی اســت. یا 
مــن را بــه چیزهایــی کــه از عهــده اش 
برنمی آیــم امتحــان نکــن. گاهــی 
ــی  ــک امتحانات ــرض ی ــان در مع انس
ظرفیــت  از  کــه  می گیــرد  قــرار 
ــر  ــده اش ب ــت، از عه ــارج اس او خ
نمی آیــد، کــم مــی آورد، شکســت 
را  ایــن  می توانــد  می خــورد. 
ــال. ــدای متع ــد از خ ــت کن درخواس

ابتالئات و گرفتاری های 
بازدارنده

بعضــی از ابتائــات و گرفتاری هــا 
کــه  هســتند  گرفتاری هایــی 
ــًا  ــی واقع ــتند یعن ــاخته هس دست س
بازدارنــده اســت، یعنــی انســان را 
می بــرد بــه قهقــری. یکــی از آن 
ــی و  ــارت اســت از تنبل ــات عب ابتائ
ــن از  ــالت، ای ــی و کس ــالت. تنبل کس
جنــس ابتائات اســت منتهــا ابتائات 
ــده  ــه قهقری برن ــت، ب ــده اس بازدارن
ظرفیت هــای  کاهنــده  اســت، 
انســان اســت، راکــدش می کنــد، 
ــاع  ــار ارتج ــد، گرفت ــرد می کن عقب گ

ــت. ــور اس ــالت این ط ــود. کس می ش

ــرای  ــم ب ــًا ه ــی هســت قب ــک باب ی
کــه  را  روایاتــش  خوانــدم  شــما 
»الكســل و الزجــر« ایــن دو تــا. 
ــه  ــن ب ــان مؤم ــد انس ــن دو بای از ای
خــدای متعــال پنــاه ببــرد، یکــی 
تنبلــی اســت، یــک بی حوصلگــی 
اســت. چــون این هــا انســان را از 
ــی دارد. از  ــاز م ــوی اش ب ــع معن مناف
ــه بخواهــد حــق را دنبــال  ایــن ک
کنــد بــاز مــی دارد. آدم هــای کــم 
ــد  ــه می خورن ــی ضرب ــه خیل حوصل
و ضربــه می زننــد. آدم هــای تنبــل 
ــان را از  ــام فرصت هایش ــه تم ــم ک ه
ــوزد. کســالت  ــی رود، می س دســت م
این طــور اســت. یکــی از وجــوه 
ــادت  ــی در عب ــی، تنبل ــاک تنبل خطرن
ــل  ــه؟ کس ــی چ ــل یعن ــت. کس اس
یعنــی تثاقــل. تثاقــل یعنــی ســنگینی. 
ســنگینی  احســاس  آدم  دیدیــد 
می کنــد. بــه آن می گوینــد کســل. 
در جایــی کــه تــو باید ســبک باشــی، 
ــا یــک کاری را انجــام  رهــا باشــی ت
بدهــی، وقتــی ســنگین می شــوی 
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ــی رود.  ــو م ــت ت ــت از دس آن فرص
ــل.  ــد کس ــت می گوین ــن حال ــه ای ب
ــن  ــا اســت. ای ــن معن ــه ای کســالت ب
تنبلــی بــه ایــن معنــا اســت. در جایی 
کــه بایــد نشــاط داشــته باشــد، نشــیط 
باشــد، آن جــا یــک دفعــه احســاس 
را  حالــت  ایــن  بکنــد.  ســنگینی 
می گوینــد تنبلــی یــا همیــن کســالت.

کسالت در عبادت

کســل کــه در روایــات هســت در 
ایــن جــا هــم هســت. می فرمایــد »َو 
َل تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتـِـَك« 
ــی  ــه تنبل ــن را ب ــا م ــد خدای می گوی
ــا  ــن دع ــن. ای ــا نک ــت مبت در عبادت
خیلــی دعــای عجیبی اســت. کســالت 
در عبــادت چگونــه بــرای انســان 
پیــش می آیــد؟ دلیلــش چیســت؟ 
می خواهــد  وقتــی  انســان  چــرا 
نمــاز بخوانــد ســنگین می شــود؟ 
صــد جــور بــرود، بگویــد، بچرخــد، 
بخنــدد، تلویزیــون نــگاه کنــد، فیلــم 
ببینــد، پرســه بزنــد در فضــای مجازی 
ــد،  ــتگی نمی کن ــاس خس ــچ احس هی

ــه  ــا ب ــرحال اســت، ام ــور س همین ط
محــض ایــن کــه می خواهــد برخیــزد 
دو رکعــت نمــاز بخوانــد انــگار تمــام 
ــده روی دوش او،  ــان آم ــن و زم زمی
ــن  ــد. همی ــنگینی می کن ــاس س احس
ــا االن چشــم او  ــود ام االن بانشــاط ب
یــاری نمی کنــد. ایــن پلک هایــش 
شــده یــک تـُـن، دائــم می افتــد پاییــن. 
ــار  ــد چه ــت، می خواه ــرحال نیس س
رکعــت نمــاز بخوانــد نمی شــود. 
ــود، االن  ــی ســرحال ب ــا حــاال خیل ت
دیگــر  مســجد  بــرود  می خواهــد 
ــش  ــد حال ــدارد، می گوی ــش را ن حال
ــان  ــا، خودت ــنیدید باره ــدارم. ش را ن
هــم  شــما  بــه  می گوییــد،  هــم 
کــه  تــو  می گویــی  می گوینــد، 
االن حــال داشــتی؟ می گویــد نــه 
دیگــر حالــش را نــدارم. بنشــینیم 
نــه  بخوانیــم،  قــرآن  صفحــه  دو 
حالــش نیســت. قضیــه چیســت؟ 
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کسالت عقوبتی

کســالت  کســالت،  ایــن  دوســتان 
عقوبتــی اســت. یعنــی ایــن شــخص 
ــکاری  ــود، خراب ــازات می ش دارد مج
کــرده، حــاال مجازاتــش ایــن جــا این 
ــِل  ــي بِالَْكَس ــذا »َو َل تَبْتَلِيَنِّ اســت. ل
معنــای  خیلــی  عِبَاَدتِــَك«  َعــْن 
عمیقــی دارد. یعنــی نکنــد مــن مبتــا 
ــه اش  ــه نتیج ــوری ک ــه ام ــوم ب بش
می شــود کســالت در عبــادت کــه 
وقــت عبــادت انســان نشــیط نباشــد، 
بــا نشــاط نباشــد، ســرحال نباشــد. »َو 
َل تَبْتَلِيَنِّــي بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتـِـَك« 
ــا  ــی مبت ــن عقوبت ــه یــک چنی مــن ب
نشــوم. ایــن کســالت از نــوع کســالت 
ـي«  تَبْتَلِيَنِـّ َل  »َو  اســت.  عقوبتــی 
یعنــی بــه امــوری کــه نتیجــه اش 
ایــن حالــت کســالت و بی حالــی 
مبتــا  مــن  هســت  عبــادت  در 
ــت. ــن اس ــش ای ــن معنای ــوم. ای نش

ثمالــی  ابوحمــزه  دعــای  همــه ی 
اســت.  )علیه الســام(  ســجاد  امــام  از 
در دعــای شــریف ابوحمــزه یــک 
ــام  ــان ام ــن بی ــه ای ــه ای دارد ک قطع

ســجاد )علیه الســام( در دعــای مــکارم 
ــن  ــیرش ای ــد، تفس ــیر می کن را تفس
جاســت. می فرمایــد: »الّلُهمَّ  انّــى 

ـْاُت   َوتََعبَـّ ُت   ـاْ ُكلَّما ُقْلُت  َقْد تََهيَـّ
لــوةِ  بَيْــنَ  يََديْــَك   َوُقْمــُت  لِلصَّ
َوناَجيْتُــَك ، الَْقيْــَت  َعَلــىَّ  نُعاســًا اذا 
ــَك   ــَلبْتَنى ُمناجاتَ ــُت ، َوَس ــا َصلَّيْ انَ
ــا  ــد خدای ــُت« می گوی ــا ناَجيْ اذا ا نَ
شــدم؟  این طــوری  مــن  چــرا 
ــم  ــه می گوی ــت ک ــر وق ــْاُت « ه »تََهيَّ
هســتم  آمــاده  مــن  دیگــر  االن 
»َوتََعبَّــْاُت« آمــاده ی آمــاده هســتم که 
بلنــد شــوم یــک نمــازی در درگاه تــو 
ــب،  ــاز واج ــه نم ــاال چ ــم. ح بخوان
نمــاز مســتحب، مخصوصــًا  چــه 
نافلــه،  و  مســتحبی  نمازهــای 
ــان  ــودش را نش ــتر خ ــا بیش آن جاه
می دهــد. می گویــد ایــن نمــازم را 
ــو  ــا ت ــی ب ــک کم ــم ی ــم، بیای بخوان
ــَت   ــَك ، الَْقيْ مناجــات بکنــم »َوناَجيْتُ
ــن  ــر م ــواب را ب ــًا« خ ــىَّ  نُعاس َعَل
ــرد،  ــم می گی ــی، خواب ــم می کن حاک
ــل  ــن »بالكس ســنگین می شــوم. همی
ــا  ــن معن ــًا همی ــك« دقیق ــن عبادت ع
ــم.  ــنگینی می کن ــاس س ــت، احس اس
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انَــا  اذا  ُمناجاتَــَك   »َوَســَلبْتَنى 
ــودم  ــُت« آن وقتــی کــه آمــده ب ناَجيْ
بــا تــو دو کلمــه مناجــات کنــم 
می بینــم دیگــر حالــش را نــدارم، 
می گیــری،  مــن  از  را  توفیقــش 
ــى«  ــدم؟ »مال ــور ش ــن این ط ــرا م چ
ــی  ــن چ ــی م ــی یعن ــه مال ــن کلم ای
بررســی  را  خــودم  دارم  شــدم، 
این طــوری  مــن  چــرا  می کنــم 
»ُكلَّما ُقْلُت  َقْد َصَلَحــْت   شــدم. 
ــِس   ِ ــنْ  َمجال ــُرَب  مِ ــريَرتى، َوَق َس
ــى  ــْت  ل ــى، َعَرَض ــنَ  َمْجلِس التَّّوابي
بَلِيَّــةٌ  ازالـَـْت  َقَدمــى« هــر وقــت کــه 
ــم  ــر حال ــاال دیگ ــم ح ــن می گوی م
ــم خــوب اســت،  خــوب شــده، باطن
ــون  ــريرتى« اکن ــت س ــد صلح »ق
بــه  بــروم  می توانــم  مــن  دیگــر 
ــر،  ــس ذک ــه مجل ــن، ب ــس تّوابی مجال
ــان  ــه ف ــان جلســه روضــه، ب ــه ف ب
حلقــه دعــا شــرکت کنــم »عرضــت 
لــى بليــٌة« بــرای مــن یــک گرفتــاری 
یــک  »بليــٌة«  می آیــد.  پیــش 
گرفتــاری پیــش می آیــد »ازالــت 
قدمــى« قدم هــای مــن را سســت 

می کنــد. »َوحالَــْت  بَيْنــى َوبَيْــنَ  
ــو  ــن و خدمــت ت ــن م ِــَك « بی ِخْدَمت
جدایــی می انــدازد. آن وقــت از ایــن 
ــه را  ــن دو کلم ــام( ای ــام )علیه الس ــا ام ج
می گویــد »مالــى كلمــا قلــت«، 
بعــد در چنــد جملــه ریشــه ها را 
ــن  ــاید ای ــد ش ــد. می گوی ــان می کن بی
ــيدى  ــه »س ــن کلم ــا باشــد. ای چیزه
بعــد  بــه  جــا  ایــن  از  لعلــك«، 
در  کســالت  ریشــه های  واقــع  در 
ــام ســجاد )علیه الصلوةوالســام(  ــادت را ام عب
ــد. ــل می کن ــن جــا تفســیر و تحلی ای

چــرا انســان در مقام عبادت احســاس 
ســنگین  چــرا  می کنــد؟  کســالت 
ــی  ــم عقوبت ــه گفت ــن ک ــود؟ ای می ش
ــان  ــد ایــن را بی اســت حضــرت دارن
ــه  ــی ک ــالت های عقوبت ــد، کس می کنن
می شــود،  مجــازات  دارد  انســان 
ــوم.  ــازات می ش ــن دارم مج ــا م گوی
عبــادت  در  کســالت  ریشــه های 
طبــق بیــان امــام )علیه الســام( در مناجــات 
شــریفه ابوحمــزه ایــن چیزهــا اســت. 
ــی ســوزناک  ــش خیل ــه بعضی های البت
ــش  ــت، بعضی های ــده اس و تکان دهن
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اســت. کننــده  بیــدار  هــم 

یــک جملــه اش ایــن اســت کــه 
بابِــَك   َعــنْ   »لََعلَّــَك   می گویــد 
َطَرْدتَنــى« نکنــد تــو مــرا از در خانــه 
»لََعلَّــَك   کــردی؟  طــرد  خــودت 
َوَعــنْ   َطَرْدتَنــى،  بابِــَك   َعــنْ  
يْتَنــى« و از خدمــت  ِخْدَمتِــَك  نَحَّ
خــودت مــن را دور انداختــی. »اْو 
ــَك   ــتَِخّفًا بَِحقِّ ــى ُمْس ــَك  َراَيْتَن لََعلَّ
ــن  ــه م ــدی ک ــد دی ــى« نکن َفَاْقَصيْتَن
حــق تــو را دســت کــم گرفتــم؟ 
زیــر پــا گذاشــتم؟ »مســتخفًا بحقــك 
ــودت دور  ــن را از خ ــى« م فاقصيتن
ــَك  َراَيْتَنــى ُمْعرِضــًا  کــردی. »اْو لََعلَّ
ــن از  ــدی م ــه دی ــن ک ــا ای ــَك « ی َعنْ
از  اعــراض می  کنــم؟  تــو  یــاد  از 
برمی گردانــم؟  تــو رو  بــه  توجــه 
ــَك  ــًا َعنْ ــى ُمْعرِض ــَك  َراَيْتَن »لََعلَّ
َفَقَليْتَنــى« مــن را از خــودت دور 
َوَجْدتَنــى  لََعلَّــَك   »اْو  کــردی؟ 
ــى«  ــنَ  َفَرَفْضتَن ــامِ  الْكاذِبي ــى َمق ف
ــازی  ــم ب ــتم فیل ــن داش ــدی م ــا دی ی
ــن را دور  ــى« م ــردم؟ »فرفضتن می ک
ــو،  ــه ت ــم ب ــت نگفت ــی، راس انداخت

مــن دروغ گفتــم حــاال دارم چوبــش 
َراَيْتَنــى  لََعلَّــَك   را می خــورم »اْو 
ــى«  ِــَك  َفَحَرْمتَن ــاكِرٍ لِنَْعمآئ ــَر ش َغيْ
ــن شــکرگزار  ــدی م ــه دی ــن ک ــا ای ی
را  مــن  نیســتم،  تــو  نعمت هــای 
می کنــی؟ محــروم  این طــور  داری 

انســان وقتــی نعمــت بــرای او هســت 
ــاورد  ــای نی ــه ج ــکر آن را ب ــر ش اگ
می شــود.  مجــازات  نمــاز  موقــع 
لــذت  نمــازم  از  مــن  می گویــد 
ســنگین ام. نمــاز  در  نمی بــرم، 

بی توفیقی در عبادت نتیجه 
ناشکری است

مــن  بــه  پریــروز  دوســتی  یــک 
کــه  شــدم  این طــوری  می گفــت 
می خواهــم  می شــوم  نمــاز  وارد 
بــا  نمی توانــم  بشــوم.  خــارج 
تأنــی نمــاز بخوانــم، بــرای هــر 
چیــزی وقــت دارم امــا نوبــت نمــاز 
ــریع  ــد و س ــم تن ــد می خواه می رس
نمــاز را بخوانــم و تمامــش کنــم.

ــاكِرٍ  ــَر ش ــى َغيْ ــَك  َراَيْتَن »اْو لََعلَّ
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از  یکــی  َفَحَرْمتَنــى«  لِنَْعمآئِــَك  
عبــادت  در  کســالت  علت هــای 
وقتــی  انســان  اســت.  ناشــکری 
داده  او  بــه  کــه  را  نعمت هایــی 
ــد  ــته باش ــکر نداش ــت ش ــده حال ش
مــی آورد. او  بــرای  محرومیــت 

ِــِس   ــنْ  َمجال ــى مِ ــَك  َفَقْدتَن »اْو لََعلَّ
ــه  ــن ک ــا ای ــى« ی ــآءِ  َفَخَذلْتَن الُْعَلم
دیــدی مــن بــا عالمــان ربانــی دیگــر 
اُنــس نــدارم، بــه مجالس شــان رفــت 
ــتغناء  ــاس اس ــم، احس ــد نمی کن و آم
دیگــر  نــه  می گویــد  می کنــم 
ــت. ــی اس ــره ام کاف ــودم به ــن خ م

احســاس  ماهــا  وقت هــا  گاهــی 
می کنیــم دیگــر نیــاز بــه موعظــه 
نداریــم. هــر وقــت احســاس کردیــد 
نیــاز بــه موعظــه نداریــد ســاقط 
ــرود  هســتید. چــون انســان هرچــه ب
نیــاز  احســاس  بیشــتر  جلوتــر 
ــاس  ــتر احس ــت بیش ــد. آن وق می کن
می کنــد بــه نفس هــای حــق، بــه 
عالمــان حقیقــی و ربانــی و طبــق 
ــت  ــر اس ــم حاض ــه داری ــی ک روایات
مســافرت کنــد، وقــت می گــذارد. 

ــهر  ــک ش ــرود ی ــت ب ــا الزم اس آق
دیگــر، بــرود. از این جــا برخیــزد 
پانصــد کیلومتــر، هــزار کیلومتــر، 
ــت.  ــر اس ــاند، حاض ــودش را برس خ
ــرود و  ــد، ب حاضــر اســت خــرج کن
خــودش را برســاند و بهره مند بشــود.

َفَقْدتَنــى  لََعلَّــَك   »اْو  می فرمایــد: 
مِــنْ  َمجالِــِس  الُْعَلمــآءِ « هرجــا 
جلســه های اُنــس موعظــه اســت، 
معرفــت اســت، جلســات بحــث 
توحیــدی اســت مــن آن جاها نیســتم، 
ــب  ــن غای ــن نیســت، م ــری از م خب
ــن  ــس علمــا، م ــب مجال هســتم، غای
ــوری  ــد این ط ــدم. نکن ــوری ش این ط
را  مــن  »َفَخَذلْتَنــى«؟  کــه  شــدم 
این طــور بیچــاره کــردی، خــوارم 
ــواری  ــه خ ــًا چ ــون واقع ــردی. چ ک
عبــادت. در  بی توفیقــی  از  باالتــر 
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ریشه های کسالت در عبادت

بعــد فرمــود: »اْو لََعلَّــَك  َراَيْتَنــى 
فِــى الْغافِليــنَ  َفِمــنْ  َرْحَمتِــَك  
آيَْســتَنى« ایــن کــه دیــدی مــن 
عمدتــًا در جمــع آدم هــای غافــل 
هســتم، اطــراف مــن پــر از آدم هــای 
رحمتــك  »فمــن  اســت.  غافــل 
خــودت  رحمــت  از  آيســتنى«. 
داری مــن را مأیــوس می کنــی. »اْو 
لََعلَّــَك  َراَيْتَنــى آلِــَف  َمجالِــِس  
ــن  ــدی م ــه دی ــن ک ــا ای ــنَ « ی الْبَّطالي
در مجلــس خوشــگذران ها عمدتــًا 
می نشــینیم  می پلکــم،  جاهــا  آن  
و  می گوییــم  آســمان  و  زمیــن  از 
ــرت  ــرت و پ ــت و چ ــت و تهم غیب
می گیــرم  اُنــس  اســت.  این هــا  و 
ــذران.  ــال و وقت گ ــای بط ــا آدم ه ب
ــف  ــت تل ــور دارد وق ــال همین ط بط
ــا  ــا آن ه ــن ب ــدی م ــا دی ــد. ی می کن
َوبَيْنَُهــمْ   »َفبَيْنــى  گرفتــم.  اُنــس 
ــا  ــا همان ه ــرو ب ــی ب ــى« گفت َخلَّيْتَن
بــاش. ایــن تعبیــرش خیلــی ســنگین 
بــا همان هــا  اســت. گفتــی بــرو 
بــاش. »اْو لََعلَّــَك « ایــن تکــه اش 

ــی  ــه اول خیل ــم جمل ــه گفت اســت ک
ــی  ــه پایان ــن جمل ــود، ای ــنگین ب س
ــه  ــت. جمل ــنگین اس ــی س ــم خیل ه
فرمــود  هســت  خاطرتــان  را  اول 
»لََعلَّــَك  َعــنْ  بابـِـَك  َطَرْدتَنــى« نکند 
ــودت  ــه خ ــن را از در خان ــر م دیگ
ــد  ــردی؟ نکن ــرد ک ــردی؟ ط دور ک
ــی  ــه پایان ــن جمل این طــور شــده؟ ای
ــت.  ــان اس ــبیه هم ــزی ش ــک چی ی
ــبَّ   ــمْ  تُِح ــك لَ ــد: »أو لعل می فرمای
انْ  تَْســَمعَ  ُدعآئــى َفباَعْدتَنــى« نکنــد 
ــن  ــداری صــدای م دیگــر دوســت ن
را  مــن  »فباعدتنــى«  بشــنوی؟  را 
دورم کــردی؟ گفتــی نمی خواهــم 
دیگــر صــدای تــو را بشــنوم، تــو کــه 
بــا مــا رفاقــت نــداری، اُنــس نــداری، 
را،  جوانــی ات  را،  وقتــت  همــه 
ــا دیگــران هســتی  خوشــی هایت را ب
بــرو بــا همان هــا خــوش باش. شــاید 
ــَك   ــد. »اْو لََعلَّ ــوده باش ــوری ب این ط
بِقِلَّــةِ  َحيآئــى مِنْــَك  جاَزيْتَنــى« 
ــو  ــگاه ت ــن در پیش ــه م ــن ک ــا ای ی
کــم حیایــی کــردم داری مــن را 
ــى  ــة حيائ ــی؟ »بقل ــازات می کن مج
ــا  ــن ج ــد ای ــى« بع ــك جازيتن من
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ــن فهرســت اســت.  ــه می رســد، ای ک

در  کســالت  ریشــه های  این هــا 
می شــود  چــه  اســت.  عبــادت 
ــه می رســد  ــادت ک ــت عب انســان نوب
احســاس تنبلــی و ســنگینی و ُچــرت 
ــرت  ــد. حض ــا می کن ــال این ه و امث
ــن چیزهــا می توانــد  می فرماینــد ای
اســت.  فهرســت  یــک  باشــد. 
ـي  خــب ایــن شــرح »َو َل تَبْتَلِيَنِـّ
بِالَْكَســِل َعــْن عِبَاَدتِــَك« یعنــی 
ــس  ــه مجال ــا ب ــی مــن مبت ــن. یعن ای
ــکری  ــه ناش ــا ب ــوم، مبت ــن نش بطالی
بــه  مبتــای  نشــوم،  نعمــت  بــر 
ــوم،  ــل نش ــای غاف ــا آدم ه ــت ب رفاق
نشــوم،  حیــا  قِّلــت  بــه  مبتــای 
نشــوم،  کم حیایــی  بــه  مبتــای 
می کنــد. فهرســت  دارد  را  این هــا 

ــت  ــید آن وق ــه رس ــا ک ــن ج ــه ای ب
امــام )علیه الســام( یــک جملــه می گویــد. 
يــا  َعَفــْوَت   »َفــاِنْ   می فرمایــد: 
َربِّ « حــاال بیــا از مــا بگــذر. مــن را 
ــف  ــدر لطی ــد چق ــه ببینی ببخــش. البت
می گویــد. می گویــد اگــر ببخشــی 
ــنِ   ــْوَت  َع ــا َعَف ــالَ  م ــا رب َفط »ي

ــز  ــک چی ــن ی ــى« ای ــنَ  َقبْل الُْمْذنِبي
جدیــدی نیســت. تــو همیشــه از 
گنهــکاران قبــل از ایــن گذشــتی، 
عفــو کــردی. مــن را هــم در ضمــن 
هــم  مــن  از  کــن،  قبــول  آن هــا 
ــلُّ   ــَك  اىْ  َربِّ  يَِج بگــذر. »ِلَنَّ  َكَرَم
ــرم  ــنَ « ک ري ــاتِ  الُْمَقصِّ ــنْ  ُمكاف َع
ــت  ــن اس ــر از ای ــی بزرگت ــو خیل ت
کــه بخواهــی مقصریــن، آدم هــای 
بخواهــی  را  مــن  مثــل  مقصــری 
مکافــات کنــی و مجــازات کنــی. 
چــون می دانیــد گاهــی در ســخن 
متعــال  خــدای  بــا  گفتن هــای 
این طــور اســت. می گویــد خدایــا 
مجــازات  بخواهــی  را  مــن  اگــر 
ــه  ــو اضاف ــک ت ــه مل ــزی ب ــی چی کن
ببخشــی  هــم  اگــر  نمی شــود، 
نمی شــود.  کــم  تــو  از  چیــزی 
تــو  را  گنهــکاران  همــه  ببخــش، 
ــو و  ــتگاه ت ــزی از دس ــی، چی ببخش
ــاً   ــود. اتفاق ــم نمی ش ــو ک ــرم ت از ک
لطــف تــو، بزرگــی تــو، احســان 
می کنــد. تجلــی  کــه  اســت  تــو 
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نام حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( کلید 
مغفرت الهی است

در ایــن فاطمیــه اول رســیدیم بــه 
طاهــره  صدیقــه  حضــرت  ایــام 
)ســام اهلل علیها(، دیگــر مجالــس فاطمــی 

ــرا  ــرت زه ــام حض ــا ن ــت، رفق هس
الهــی  مغفــرت  کلیــد  )ســام اهلل علیها(، 

ــرت  ــات، حض ــی راه نج ــت. یعن اس
زهــرا )ســام اهلل علیها( اســت. پناهندگــی 
اســت. دارد در احــواالت خوبــان 
کملیــن،  از  بــزرگان،  از  عرفــاء  از 
توصیــه هــم می کردنــد می گفتنــد 
ــد،  ــراب ش ــی خ ــان خیل ــر کارت اگ
ــدارد،  ــد راهــی دیگــر وجــود ن دیدی
ــد  ــاه ببری ــت پن ــی نیس ــد راه دیدی
خودتــان  طاهــره.  صدیقــه  بــه 
حضــرت  عنایــات  ســایه  در  را 
بدهیــد. قــرار  )ســام اهلل علیها(  مــادر 

)ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت  بــه 
متوســل بشــویم همــه گره هــا را بــاز 
ــد. مــا خیلــی گــره در کارمــان  می کن
اســت، در کار شــخصی مان، در کار 
کشــورمان،  کار  در  اجتماعی مــان، 
اوضاع مــان را کــه می بینیــد دیگــر 

نــام  گره گشــا  اســت.  این هــا 
اســت.  )ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت 
ببینیــد خــود بــزرگان و اولیــاء خــدا، 
کــه  )ســام اهلل علیهم اجمعین(  هــدی  ائمــه 
خودشــان مظهــر نام فتــاح پــروردگار 
متعــال هســتند، خودشــان وقتــی 
ــه  ــل ب ــرد متوس ــر می ک ــان گی کارش
ــتان،  ــدند. دوس ــام اهلل علیها( می ش ــادر )س م
ــد. ــدر بدانن ــران ق ــرادران و خواه ب

ــن  ــد ای ــتند گفتن ــه نوش ــور ک این ط
روزهــا شــاید آن جمعــی کــه از 
بــرای  آمدنــد  مدینــه  خانم هــای 
ــام اهلل علیها(،  ــرا )س ــرت زه ــادت حض عی
وقتــی وارد شــدند، ضمنــًا معلــوم 
ــا  ــا بی وف ــدر این ه ــه چق ــود ک می ش
بودنــد. چقــدر تأخیر داشــتند. نوشــته 
خدمــت  شــدند  وارد  وقتــی  کــه 
باشــند.  نشــناخته  کأّن  حضــرت، 
یکی شــان برگشــت بــه حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( این طــور خطــاب 
کــرد، گفــت خانــم بــا خودتــان 
ــی  ــزی باق ــد؟ از شــما چی چــه کردی
ــده  ــوان هیج ــک ج ــب ی ــده. خ نمان
ســاله در اوج و قلــه نشــاط و جوانــی 
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این طــوری تعبیــر کردنــد. ببینیــد 
ــرت.  ــر حض ــوده ب ــته ب ــی گذش چ
ــه از  ــود ک ــه ای ب ــان جمل ــن هم ای
)ســام اهلل علیها(  طاهــره  صدیقــه  خــود 
نقــل شــد کــه گفــت »صبــت علــّى 
مصیبت هایــی  فرمــود  مصائــب« 
ــر  ــر ب ــه اگ ــد ک ــازل ش ــن ن ــر م ب
شــب  را  روز  می شــد،  نــازل  روز 
ــازل می شــد  ــه روز ن می کــرد. اگــر ب
ــک  ــن ی ــر م ــب، ب ــد ش روز می ش
ــاال  ــد. ح ــازل ش ــی ن ــن مصائب چنی
حضــرت برگردنــد بگوینــد برویــد از 
شــوهرهایتان بپرســید، برویــد از ایــن 
ــد.  جفاکارهــا بپرســید کــه چــه کردن
امیرالمؤمنیــن  بــه  اهانتــی کــه  آن 
بــه  کــه  جســارت هایی  کردنــد، 
کردنــد.  )علیه الســام(  علی بن ابیطالــب 
ــت  ــام اهلل علیها( مصیب ــه )س ــت فاطم مصیب
ــا  ــرای م ــت، ب ــو نیس ــه پهل ــه ب ضرب
مصیبــت اســت، شــنیدن آن قابــل 
تحمــل نیســت. ایــن کــه آن نانجیــب 
این هــا  زده،  شمشــیر  قــاف  بــا 
فاطمــه  نیســت.  فاطمــه  مصیبــت 
می توانــد  را  این هــا  )ســام اهلل علیها( 

ــه  ــزی ک ــا آن چی ــد. ام ــل بکن تحم

کنــد  تحمــل  نمی توانــد  فاطمــه 
جســارت بــه امیرالمؤمنیــن و حجــت 
ــرای  ــه ب ــن اســت ک خــدا اســت. ای
زهــرا )ســام اهلل علیها( قابــل تحمــل نیســت. 

صلى الل عليك يا بنت رسول الل




