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ی پاک فطرت 3 گاه ندا  پای

ِ َعلی اَعدائِِهم اَج اهِرین َو لَعنَُة ال ل ٍد َو آلِِه الط  ُ َعلی ُمَحمَّ ِحیِم َو َصلَّی ال ل ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َمعین.بِْسِم ال ل
ِ السمیع العلیم مِنَ   .اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. یطان الرجیمِ الش   نَستعیُذ بِال ل

یِن ِإیاَک نَ  حیِم مالِِک یْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن الرَّ ِحیِم الَْحْمُد ِل ل ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَط  ْهِدنَاا نُ عْبُُد َو ِإیاَک نَْستَعیبِْسِم ال ل الصِّ
الِّینَ   .الُْمْستَقیَم ِصراَط الَّذیَن َأنَْعْمَت َعلَیِهْم غَیِر الَْمغُْضوِب َعلَیِهْم َو الَ الضَّ

 
 بینانه نسبت به گناهضرورت نگرش واقع

اینکه نیم. بینانه بکیک نگرش واقع ،ان را نسبت به گناهماین است که ما نگرش ،ستااین قسمت بحث آنچه مهم  در
پایین آورده ]به[ احکامی آورده،  ای مثل پرنده، از سوی اوای از آسمان هست و مالئکهیک خدایی، در یک گوشه

 ،کنیمو اگر عمل ن ؛یم رسیدبه بهشت آن خدا خواه ،و ما آن احکام را عمل بکنیم َصل ی ال ل علیه و آلهمحضر پیامبر خدا 
نین پا بشود و چ چنین قیامتی برتا میلیاردها زمان طول بکشد  ،ور شده تا کِیطو حاال که این ؛فتاو خواهیم ربه جهنم 
این نگرش باید اصالح  ،زیاد از دست بدهم]سختی[ های نفس خودم را با تحمل ن من این خواستهو اآل ؛پیش بیاید اتفاقی
 ،یمکنناه نگمعمول است که اگر  آقا. یک امر عادی شده است ما ایم، برایبچگی اسم گناه شنیدهیا از بس که ما از  ؛بشود

 است.  حالت عادتی شده کیم، یاهکه ما از بس با آنها ارتباط داشت این الفاظی شود.یم یآدم خوب کیگر یانسان د
 

 یعنی حرکت به سوی عدم ،حرکت برخالف نظام هستی
کامالً  حرکت یکو این حرکت هم  ،رکت هستیمدر حال حهستی  ۀین حقیقت توجه کنیم که ما در پهناما اگر به ا
 مطابق احکام الهی ]که[ و در این حرکت هر فعلی از من صادر بشود ،و هیچ اختیاری در دست من نیست ،جبری است

برد و وسعت درجه وجودی مرا باال می]نحوه نگرش[ دهم، این به این معناست که مطابق نظام آفرینش انجام می ]باشد[،
 جهان هستی من همان مقدار ۀدر گستر ،کندو هر مقداری که وجود من گسترش پیدا می ،دهدوجودی مرا گسترش می

، دیآمیپایین  این درجه وجودی من ،کنمو هر چه که بر خالف نظام آفرینش عمل می ،برمیباالتر بهره م هایاز لذت
 این ،هور خواهد کردبرترکه حقایق عالم ظکه در یک نظام  و آن وقتی ،کنمتا به طرف عدم حرکت می آیدتر میپایین

است. ما  که عذاب من از دست دادن مراتب وجودیم بوده ،من عذابش ظهور خواهد کرد یحرکت عدم عدم شدن من و
 .هستی در چنین حرکتی در جریان هستیم ۀدر پهن ،و چه بدانیم و چه ندانیم ،چه نخواهیمو چه بخواهیم 

 
 و میزان عذاب تناسب بین رشد شعور، ادراکات

ده پا فلج ش جمع بکنیم. مثاًل یک کودک نوزادی که از دو اکرده، این قسمت بحث ریک مثال کوچک عرض  
 .یچ احساس عذابی از این نقص ندارده ،چون شعورش به آن رشد نرسیده ،کندآن وقتی که در قنداق زندگی می ،ستا

 گسترش به همان میزان که وجودش ؛حرکت استهستی رو به  ۀپهنکند، در رشد میات او کاما به تدریج که شعور و ادرا
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خواهد چهار دست و پا وقت که میآن .کندداد میبه همان اندازه عذابش بی ؛ وشودمتوجه می ااین نقص ر ،کندپیدا می
کرد و یف میکِ  خندید وخورد و میمی اقنداقی نیست که شیرش ر ۀبچ ۀآن انداز]در[ و  ،تواندبیند که نمیمی ،بخزد
کند و در پهنای هستی جلو میهمین که رشد می .دکنمی را احساسعذابی  یک راالن دیگ ،نه ؛خوابیده بود هم راحت

آن ! منتها درک است نفسان هم ؛شودمی ترعمیقعذاب  ،تواندنمی و د راه برودهخوامی ،کندرود و وسعت پیدا می
خواهد می ،کندطور وسعت پیدا میهمینشود[. ]می ترو جدی ترعمیققدر  عذاب هم همان ،هر چقدر بیشتر شود نقص
ای از هستی که به مرحلهد رسطور میهمینشود[. ]بیشتر می همان اندازه ،این عذاب د،ناتوای را بردارد نمیمیوه ،غذایی

 و که درجه روحی کم کمتا جایی که  شود[!تر ]میعمیقعذاب  ؛تواندنمی ،ه حیاط و بیابان و صحرا برودخواهد بمی
بگوید که به من آب بدهید،  فقطکشد خجالت میکه رسد میبه جایی  و شودمی تردرد عمیقاین  ود،رباال می او شعور

بگوید چیزی به من  ]که[ ُمدامکشد خجالت می است که تر ایندردناک ، عذابغذا بدهید، از عذاب گرسنگی و تشنگی
. به بیرون از خانه ببریدبگوید من را کشد ]که[ خجالت می است تر اینسخت ،تواند راه بروداینکه نمیعذاب  ازید. هبد

از  کند،رسد که اگر کسی به او دلسوزی میمیتا جایی  ؛شودمی تراین عذاب عمیق ،شودن شعور باز میمیزانی که ای
مه وجودش با ه د،زننیشخند می ،کنداستهزاء می به او نجایی که کسیآتا  ست.اب بدتر معذ   ،های دیگرعذابآن عذاب 

که مطلب  انسان حقایق به آننه  - فرمایید یک نقص، تازه آن هم نقصی در بدن انسانست. مالحظه میادر عذاب 
 ست،ا ی از درجه هستی وجود نقص پیدا کردهئجز یک ،عالم ماده هستاین  مربوط بههنوز یک نقصی که  - دیگریست

همه این عذاب ر عین حال که در دروند کرد ویف میخندید وکِ خورد و میمی اهمین شخص که یک روزی شیرش ر
 باطن او قرار گرفته بودند. ، در پرده غیب ها هم دراین ،بودما در اثر اینکه شعورش باز نشده ا ،ها قرار گرفته بود
در  شلوغی بکند که با دست خودش ،بازیگوشی کی ،بچهن ثاًل آم، انسان وقتی با دست خودش ،مقیاس حاال با این
طور بودهای دارد که مادرزادی اینحاال او یک بهانهاست!  حاال این عذاب چه بدتر، خودش را فلج بکند اشدوره بچگی

 این زندگیبوط به تازه این مر ،از روی جهل و نادانی این کار را بکند با دست خودش وقتی اواما ؛ ک آرامشی دارد، یام
ودش خ است، آنجا خواهد دید که هر عملی که انجام داده ،وقتی انسان وارد عالم حقایق بشود عت است.عالم دنیوی و طبی

 ،رودتا هر چه عمق هستی می ،خوردار شدهاز مراتب باالی هستی بر ،وسعت داده، و وجودش را در پهنۀ هستی خودش را
خودش با فعالیت خودش برخالف  و هر چه؛ در عالم آخرت برسدو  عالم حقایقدر  الهی حضرتتا به ذات  است راه باز

 ،این حقیقت برای شما باز خواهد شد ،تا جایی که قریب به عدم شده ،وجود خودش را پایین آورده نظام عالم هستی
  .خواهد شد و چه عذابی خواهد بود ادراک
 

 اثر نیات و افعال بر ساختار حقیقت انسان 
ورد هر نیتی از ما تکان بخ بدانیم که پلکی باد، انه باید باشبینیک دید واقع قبل از هر چیز در گناه، دیدیم کهپس ما 

هر فعلی از من  .بردبرد یا پایین میدر محور هستی یا باال میا حقیقت من ر و رود،یقت و باطن وجود من از بین نمیدر حق
 مای یین دید حتی در زندگی این دنیاو این گناه با ا ثیر جدی داردأحقیقت من تساختار  دراً این فعل دقیق ،شودصادر می
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از احادیث به چند تا  فقط ؛کنم مان کم هست خیلی جمع وجورنکه وقتما متوجه نیستیم! بنده برای ای .هم اثر جدی دارد
 بشویم. وارد بحث بعدی تا به لطف خداکنم عرض می مانبرای شاهد مثال عرایضعنوان نمونه 

َُّه لَ » :فرمایدمی امام صادق علیه السالم ٍب َو بٍَة َو الَ ُصَداٍع َو الَ َمَرٍض ِإالَّ بَِذنْ کْضِرُب َو الَ نَ یَس ِمْن ِعْرٍق یَأَما ِإن
ُثمَّ َقاَل َو  «رٍ یثِ کْن ْعُفوا عَ یْم َو یکدِ یَسبَْت أَ کبٍَة َفبِٰما یْم ِمْن ُمصِ کَو ٰما َأٰصابَ : تَابِهِ ک یَقْولُُه َعزَّ َو َجلَّ فِ  کَذلِ 
ُ أَ یَما  تان پیش هیچ بدبختی برای زند،تان نمی، نبضیدوشفرماید: شما وقتی مریض میمی .1«ْأُخُذ بِهِ یثَُر ِممَّا کْعُفو َاّلَلٰ
تا چه  ،عالمدر همین است؛  مگر در اثر یک گناه که از تو سرزده ،نرسیده شما هیچ مریضی برای سردردی،هیچ  ،یامدهن

را  خودشان فرمایش ،که امام معصوم استو حضرت با این ؛های بعد که مربوط به حقیقت وجودمان استدر عالمرسد 
مصیبتی برایتان اصابت ر ه»این کالم خود خداست که  فرمایدمی و ،فرمایدبه استناد خود کالم خدا، آیه را تالوت می

 ؛2«بخشدو خداوند خیلی از آن گناهان را می ؛ان آن مصیبت را بدست آوردیدتبا دست خود است که به سبب آن ،کندمی
 کند[.است، ]ظاهر می گوش مالی دادن ما، توجه ما برای تربیت ما،برای که آن هم پیداست ]هم[ آنها را  برخی از

ُ َعنُْه أَ یُب َالَْعبَْد ِإالَّ بَِذنٍْب، َو َما یبٍَة تُصِ کَما ِمْن نَ »: فرمایدمی السالمعلیه امام باقر هیچ بدبختی برای ، 3«رُ ثَ کْعُفو َاّلَلٰ
طور نیست که من یکی این .بخشدو خداوند خیلی از گناهان را می ،وسیله گناهی که از او سر زدهه مگر ب ،رسدانسان نمی

خدا آن  ،داز ما صادر ش که اگر بنا باشد اولین گناهی !یرنه خ ]و دیگر تمام[، دو تا گناه کردم و یکی دو تا مصیبت آمده
 آمد![.می ]چه به سرمان اول عمر ۀلحظما همان  ،را اثر بدهد

 
 فساد یعنی اختالل در وضعیت نظام طبیعی 

که مطلب آنقدر مهم و قابل توجه  شودمیمعلوم پس  ،«یقولالسالم ابی علیهکان »قال: السالم علیه عبدال ل  یعن اب
ٍء َأْفَسَد یَما ِمْن شَ » :فرمودندمیرار کت مرتباً  السالمعلیه امام باقرپدرم  :فرمودلذا ؛ استمرار داد را حضرت گذشته که بود

َر َأْسَفُلُه َأْعاَلُه َو َأْعاَلُه یصِ یِه فَ یتَْغلَِب َعلَ َزاُل بِِه َحتَّی یئََة َفَما یَواِقُع َالَْخطِ یئَِة ِإنَّ َالَْقْلَب لَ یلِْلَقْلِب ِمَن َالَْخطِ 
ی عنیفساد  .[ستیاز خطا نتر ]نندهکفاسد  ،قلب یبرا یزیچ چیهند فرمایمی، ن عبارت حضرتیع مثالشاهد ن یا. 4«َأْسَفَلهُ 

ی که از آن یزهر چ؛ ندیگویم ن را فسادیا ،او به هم بخورد یعینظام طب یزیچ یک که ین استاچه؟ فساد به معنی لغوی 
 ،ه فاسد شدنکن شد یرده است. اکآن مقدار فساد  ،ه به هم خوردک یبه آن مقدار ،هم خورده وضعیت نظام طبیعی ب

رات ذاینکه تمام اما  ]شده[! شده، فاسد ههر چ ]خورده[رم کده شده و یآن به هم خورده، حاال گند یعیستم طبیس یعنی

                                                           
فرماید: هر مصیبتی که به سرتان آید از اعمالی است که آید مگر از گناه، چنان که خداوند میای پیش نمیهیچ تب و نکبت و سردردی و بیماری -1

از آنچه را  گیرد بیشتر استبخشد و ندیده می(، و آنچه خدا می29کند )سوره شوری، آیه ها صرفنظر میاید و تازه خداوند از بسیاری از آنکسب کرده
  269، ص2کشد. الکافي، جکه بدان انتقام می

 29سوره شوری، آیه « َو ما َأصابَکُْم مِْن ُمصیبٍَة فَبِما کََسبَْت َأیْدیکُْم َو یَعْفُوا َعْن کَثیٍر.» -2
 269، ص2الکافي، ج .کند بیشتر استهیچ نکبتی به بنده نرسد جز براى گناه کردن، و آنچه خدا گذشت می -3
یین شود و پایین آن را باال و باالى آن را پاآمیزد و سرانجام گناه بر آن چیره میتر از خطا و گناه نیست، دل با خطا میکنندههیچ چیزى براى دل تباه -4

 414، ص2روضة الواعظین، ج .کندمی
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 یزیچ چید: هیفرمایم]یعنی فاسد نشده است[. مانده،  یخودش سالم باق نظامدر  یعیبه طور طب یاتها و تمام جزئولکمول
زند. ا به هم میر قت انسانینظام حق .ستیتر ننندهکاز خطا فاسد  - است یمفصل یلیحاال بحث قلب بحث خ - قلب یبرا

 یعنی«َأْسَفَلهُ »به باالترین سطح او ه کنیا رسد؟ تامی کجا تا ؛رش خطا را داردین پذیا البته قلب در معرض خطا هست و مرتباً 
   برگردد.ترین سطح آن پائین
 ،ندکیه مقابلش مکرا  یین خطاهایهم ،دیشکیم یما را به اعل یوجود ۀبود، درج در وجود ما یقتیحق یکه ک یقلب

 .گرداندیبرم «َأْسَفَلهُ »او را به طرف  یدرجه وجود یر اعالیهمان مس ،زندیاو را به هم م ینظام وجود
چه  ،1«َاللَّْحمِ  یِن فِ کیَصاِحبِِه ِمَن َالس   یَئ َأْسَرُع فِ یِإنَّ َالَْعَمَل َالسَّ »فرماید: السالم میامام جعفر صادق علیه

 ،شت بخوردگوز تا به یت یه چاقوکم یفهمید. همه میت بفرمایخواهد ما را تربیم یا چه عبارتب السالمعلیه معصوم !یعبارت
ُ یم  یا»د: یخواهد بفرمایفهم معام ،ن مثال قابل فهمیفهمند. حضرت با این را همه میا ؛ع استین قدر سریرد. اثرش اب

تر از چاقو یعسر وت قت وجودیاثر او در حق ،دوصادر شخواهد میاز تو  یاسیئه ،ن همین قدر تو بدان تا یک خطاییانسا
 «ست.ابر گوشت 

 
 بازتاب اعمال انسان  ،سلب نعمت

ُ َعَلی َعبٍْد نِْعَمًة َفَسَلبََها إِ »فرماید: السالم میامام جعفر صادق علیه  کْستَِحقُّ بَِذلِ یاً ْذنَِب َذنْبیاُه َحتَّی یَما َأنَْعَم َاّلَلٰ
ْلبَ   ،دهدرا ب چه نعمتی ؛خدا کریم است ؛بگیرده دوباره از او کدهد یرا بر بنده خود نم یچ نعمتیم هیرک یخدا، 2«َالسَّ

 این لبسیک کاری صادر بشود که مستحق ن بنده یااز خود ه کنیاال ا ،ندارد ین صفتیخدا چن ؟!ن را هم از او بگیردآ
دهد؛ و در نتیجه، نعمتی از او سلب ]قرار می شودیه از او صادر مک]گناهی[  یخودش را در عمل ،خودش. نعمت بشود

 م.ینکتمام بحث را م و ینکگر هم عرض بیث دیحد شود[. دومی
نُوِب َما لَْم ک»د: یفرمایمالسالم علیه رضا ماما ُ لَهُ یونُوا یکلََّما َأْحَدَث َالِْعبَاُد ِمَن َالذُّ ْم ِمَن ْعَمُلوَن َأْحَدَث َاّلَلٰ

 التکدر تمام ابعاد مش ،ما یقاتیو تحق یعلمز کاز مرا یلیث در خین حدیاش اک یا. 3«ْعِرُفوَن یونُوا یکَالْباََلِء َما لَْم 
عوامل  ،التکرفع مش یمقدار هم برا یکو  ،ن نصب بشودیره زمکدر ، ربلکه در جهان بش ،مانجامعه یاسیو س یاجتماع
 یدفرمایرد. حضرت میمورد دقت قرار بگ ،ق هستیمورد تحق یز علمکه در مراکتر از آنچه قیق عمیحقابه یک سری آن 
ن را تازه اختراع یعده ا یک، سابقه نداشت ن گناهیه اکد ینکیرا عمل م یدیشما بندگان خدا گناه جد ار کهبیکهر 
 المه سابقه نداشته در عکآنها خواهد آورد  یرا برا یحوادث بد یکد خدا هم یبدان ،اندار بشر گذاشتهیاند در اختردهک

 .ستیرض چن میه عامل اکو هنوز هم ناشناخته است  ،نداشته یقبلا سابقه یه در دنک یدیجد یهایضیمر اتفاق بیفتد؛
رش را یخودش مس ،و در علم ،قات بشودیتحق یگریو هر عامل د یروسیو و یروبیکعوامل مروی ه کار خوب است یبس

                                                           
 272، ص2الکافي، ج .و راستی که کردار بد زودتر در مرتکبش اثر کند از کارد در گوشت -1
 274، ص2الکافي، ج .اى ندهد که از او بگیرد تا گناهی کند که سزاوار گرفتن آن گرددخدا نعمتی به بنده -2
 275، ص2الکافي، ج .شان بالهاى نبوده و نشناخته پدید آردهاى ناکرده پدید آرند، خدا برايها گناههر چه بنده -3
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در جامعه  ،ه سابقه نداشتهکد یجد یضین مریه اکطور شد هن هم توجه بشود چیبه ا ،نینار اکاش در کیما ا. اندکب یط
ُ ه ب ع عواملش مورد توجه واق ،دیآیش میه پک یالت اقتصادکمش ت بشود.یتر از آن هم عناقیدق یعدهاوجود آمد. به ب

 طلبد[.]وقت بیشتری را می ح آنیه توضک یگریبشود و مسائل د
 

 استغفار موجودات عالم برای طالبان و جویندگان علم
تَّی ٍء حَ یلُّ شَ کْستَْغِفُر لَُه یِإنَّ َطالَِب َالِْعْلِم لَ » فرمایند:می هکصل ی ال ل علیه و آله است  امبر خداین عبارت از پیا
اختی ه در او شنکست ای علم آنبه دنبال  هر کسفرماید می .1«تَاُن َالْبَْحِر َو َهَوامُّ َاْْلَْرِض َو ِسبَاُع َالْبَر  َو َأنَْعاُمهُ یحِ 

 ، ]قبال[من علآ ،ا پیدا کندر خدا یه انسان خودش را بشناسد و نفسش را بشناسد و راه بندگکآن علمی  چون - باز شود
و ا یالبته برا «ْستَْغِفُر لَهُ یلَ »باشد، که به دنبال چنان علمی  آن کسی -پردازیم.[ شده است ]اینجا به آن نمی مفصل بحث

شهر  اطراف و جنگل، ن ویها، زمن ساختمانین دور و بر، ایفقط ا نه، «َالْبَْحرِ تَاُن یٍء َحتَّی حِ یلُّ شَ ک»ند کیاستغفار م
َو َهَوامُّ »؛ دننکین خانم استغفار مین آقا، به ایها هم به اها، موجودات درون آنانوسیاها، اقیدر یحت]بلکه[  ،و منطقه
درندگان صحرا هم به او استغفار  یحت« ِسبَاُع َالْبَر  َو »؛ دننکین به او استغفار میحشرات و خزندگان زم یحت« َاْْلَْرِض 

! سبحان؛ کننداها هم برای او استغفار میصحر چهارپایانی حت «َو َأنَْعاُمهُ »؛ نندکیم رده کت غوغا ین روایحضرت در اال ل
شان جمع قاتیشان، تحقزاتیهه و نوابغ عالم با همه تجیز علمکها و مراها و حوزهتمام دانشگاه ،عالم و در جهان]است[. 
 است، ردهکرا خالصه  یشناسرا، انسان یشناسجهان ،را یقیچه حقات در این دو سه سطر، ه حضرکنند کق یتحقو بشوند 

 ! چه یعنیکنند که واقعا[ ]تعجب می
لَم، عا همه موجودات ،را بشناسد و از او گناه صادر نشود ا و قدرشبرود خودش ر ]که[ اگر کسی تصمیم گرفت یعنی
ها است ن جهل انسانیا .نندکیشوند، استغفارش میم او شوند، دعاگویخوشحال می ؛کنندمی را آمرزش ین انسانیچن
 ؛دنش یچ خبریه، بسته انجام دادم ی، درهایکین، تاریر زمیگناه را در زکند من میال یخ ؛شودیها گناه صادر ماز آن که

و  اشناسیشو انسان یشناسهنوز جهان معلوم است این !کار تمام شد انجام دادم، راار کن یاخودم در داخل 
اثر  یل هستکشود به یدر ماصین االن تکانی که از من شود همیو متوجه نمت اسو ناقص  ناپختهبسیار اش شناسیهستی

ه ک یمادرزاد رکَ مثل  .خودش نباشد ضعیتنش در ویه نظام آفرکست یناین دلیل بر این حقی را نشناختم،  من .گذاردیم
شان میانعکاس نیک کسی آن گوشه و دهد یان مکت لبی ،ن طرفینفر ا یکنشسته،  یاگوشه یکن سالن یاالن هم
رد، شروع به که ین شخص شروع به گریرد اکار کچه او مگر  !شد؟ هچ آخره کند کیمادرزاد تعجب م این کر دهد،
 آنجا آن شخص یان دادکآقا تو چرا لب ت کرد؟! یارکچه  مگرآخر  ،، افتادردکدن یرد، شروع به دوکخنده 
ه دید یزیچ چیه که ن فضایدر ا را، قتین حقیا کادرا به چون عضو مربوط ،دیگوراست می العمل نشان داد[؟]عکس

ها چه رندهیگ گذارد،می یدر او چه اثرمربوطه  هایآن ویژگیو  ،ای اینجا موجود هستلطیفه قتیحق یک ،شودینم
ست، او یوانیمحدود ح سواحآنچه را که در ]فقط[  ،این .نیستمتوجه  ،جا اتفاق افتادنیدر ا یارد و چه هنگامهک ارک

                                                           
 172، ص1، جاألنوار بحار. طلبندمی زشرآم  ،علم طالب براى پایان چهار و درندگان و گزندگان و دریا ماهیان حت ی چیز هر -1
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 یام هستنظ ۀای که باز بشود و لطیفحس مربوطهآن تا ما برای ه چه شد و چه نشد. کد یگوتواند بمیبا آن  ،اوست یبشر
تی چه اثری در کل هس ،یفه هستی، در لطیهستسیال در این  ،خوردتکان می بدت یاز من با ن یکپل یک ،میرا متوجه باش

 ،النانوس فیدر اق یهای، ماهیردک یارکه شما متوجه نیستید، تو چ !انمخ !آقاد یفرماینامفهوم است. حضرت م، دارد
حاال این چه  ؛ت تو در عذاب استهم از دساو ، درندگان ات و خزندگان، اصالً حشر گذارد[،]می آنجا]را[ ن اثرش یا
یس شف ک یچه اسرار ینندبب و نندکق بیعم اتقیقت تحقین حقیا ید روننیه بنشک خواهدمی معالَ نوابغ  ن رایا ؟!است ر 
 شود.یم

و راحت ا شود. ازیم مکگران ید یبرا ،او، عذاب او ر  کسی در این راه قدم گذاشت دیگر ش یوقت« ِإنَّ َطالَِب َالِْعْلمِ »
 را ، چه مراحلیکشدمی ییهاه چه زمانکست یمعلوم ن بکنیم،را  «ءٍ یلُّ شَ ک»صحبت از  ،«ءٍ یلُّ شَ ک»شوند، یم
ه ب کعنوان اصل مطله بنده ب ،بحث مفصل است همین جا .چه یعنی ]را الزم دارد[ که اد خودشین توجه زیا ،خواهدیم

 . شاءال ل نإ ،میبرنامه بعد برسبه تا  ، ]مطالبی عرض کردم[معلوم باشدرده یک خُ  مان نسبت به گناه ابتدانگرش
 

 اهمیت محاسبه 
ته نترل داشکمان ه ما در اعمالکنیدقت در ا، دهندتوجه می را ت محاسبهیبه ما اهمالسالم ین علیهمت معصومالذا حضر 

 ،ان از خودشانس این بررسی دوباره اعمال ،مینکب یمرتبه آن را بررسو بعد هم دو د باش کنترل آنقدر جدی باشیم و این
یلی خما  .ه آمده استیات و ادعیه در قرآن و رواک که باز این مطلبی است بسیار مهمه هست ین قضیت اینشان از اهم

 م.یشویم بعدیشاءال ل وارد بحث نإبعد  ،مینکیت عرض میع چند روایسر
ْستََزاَد ْوٍم َفِإْن َعِمَل َحَسنًَة اِ یل  ک یَحاِسْب نَْفَسُه فِ یَس ِمنَّا َمْن لَْم یلَ »د: یفرمایمالسالم علیه اظمک یموس ماما

َ َعزَّ َو َجلَّ َو ِإْن َعِمَل سَ  َ ِمنَْها َو تَاَب ِإلَ یَاّلَلٰ ن یعه نگرفته، چنیارزش شرنگ و  ، ازاز ما نیست، 1«هِ یئًَة ِاْستَْغَفَر َاّلَلٰ
 ید[، ]و دردک یخودش را بررس ،ردکاگر حساب  پس .هر روز محاسب نفس خودش نباشد ، دراشیه در زندگک یسک

یاز دارد تازه ن نیا ، ]بلکه[ه من خوب انجام دادمکند کدل خوش ن ،خواهدآن را ب یادیاز خدا ز ،اعمالش خوب است
ازه که ت]است[  ، اینتوحیدی[ ]روش ؛هست]هم[ باالتر اینجا حاال  ،ندکار خوب بکد یه باکآنبفهمد. لذت این کار را 

ند کتغفار از آن اس ،صادر شدهاز او ه که ئاین عمل سی،[ استو بد  هئسیاعمالش  ]اگر دیدو  ؛باز بشودبرایش  عناقابلیت م
  ند.کتوبه  و

ُزوا َقبَْل َأنْ ْم َقبَْل َأْن تَُحاَسبُوا َو ِزنُوا کَحاِسبُوا َأنُْفسَ »د: ایفرمیمم صل ی ال ل علیه و آله پیامبر اکر هَّ ََ  تُوَزنُوا َو تَ
، « تُوَزنُواَقبَْل َأنْ  َو ِزنُوا»؛ اینکه مورد محاسبه قرار بگیریدقبل از  ،دیشکخودتان از خودتان حساب ب. 2«بَرِ کلِْلَعْرِض َاْْلَ 

 د.ینکآماده  امت خدایق یو خودتان را برابسنجید،  راخودتان خودتان به دقت  ،دیشو سنجیدهکه به دقت نیقبل از ا
                                                           

 جامان بد کردار اگر و بخواهد عمل در زیادى توفیق خدا از داده انجام کنی کردار اگر پس روز هر در را نفسش نکند بازجوئی که کسی نیست ما از -1
 313، ص4ج، الوافي .نماید توبه و کند خدا از آمرزش طلب آنها از داده
 براى و گذاریدب سنجش ترازوى در را نفستان ،خود شوید، سنجیده که آن از پیش و برسید نفستان حساب به خود گیرید، قرار حسابرسی مورد که آن از پیش -2

 73، ص70، جاألنوار بحار .شوید آماده بزرگ، حسابرسیِ  آن
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کریز، 1«َن َمْن َحاَسَب نَْفَسُه َو َعِمَل لَِما بَْعَد َالَْمْوتِ یسِ کیَ ُس َالْ کیأَ »فرماید: یمالسالم مام حسن عسکری علیها
 ند. کبعد موتش عمل  یشد و براکه خودش از خودش حساب بکاست  کسی رکانزی نیتر

رِ ْن ُمَحاَسبَِة اَسُه َأَشدَّ مِ َحاِسَب نَفْ یوُن َالَْعبُْد ُمْؤِمناً َحتَّی یکالَ »فرمایند: میم َصل ی ال ل علیه و آله پیامبر اکر  یکلشَّ
یَ ِریکَ شَ  دتر از یشد؟ یحساب چه جور ،شدکه خودش از خودش حساب بکنیشود تا ایمن نمؤبنده م ،2«ِد َعبَْدهُ ُه َو السَّ

ر خودش که از نوک یارباب ،هک ییموال ،هک یسکدتر از یحسابش شد ؛کشدیش حساب میکه از شرک یکیشر یک
یِد َعبَْدهُ » :شدکیحساب م آدرس ت. اس آدرس این روایات از کتاب شریف وسائل الشیعه مرحوم شیخ حرعاملی«. َو َالسَّ

ا به م است. آمده آیات ]هم[ در یترمطالب لطیف است. میزان الحکمه ،سند روایت قبلی که در مورد ذنب عرض کردیم
رض ه عکتا هر موقع  ،میت قرار بدهیله نورانیوس ،میشاءال ل سند قرار بدهنإیث را ن چند حدیا ،هار برنامهیعنوان شروع مس

 م.یند انجام بدهک کمکشاءال ل خداوند نإبه لطف خدا  ،یمنکیم
 

 الزمۀ ورود به وادی معرفت ،محاسبه
عمر  ۀاول گذشت ،وادی معرفت قدم بگذارد خواهد دریه انسان مک یعملهر برنامه به اند قبل از ورود بزرگان فرموده

شاءال ل نإکه ند کز یو تم کپا ،یمعنو یغذاها یظرف وجودش را برا، بکند ای از خودشند، محاسبهک یخود را بررس
اعمال . مینکیز میاول آن را تم، یزیمریرا به ظرف آلوده نم یدیمف یوقت غذاچیما ه .دیاز طرف خدا به او خواهد رس

بهره  نآ را متوجه باشیم و ازو فطرت  ما این نورانیت توحیدی گذاردمینه ک ،خودش را گذاشته یگذشته ما اثر وضع
 .واهد دادن محاسبه را انجام خیا یت خاصیجد یکبا  ،ندکتوجه  قاً یه عرض شد انسان اگر عمکن معنا یگناه به ا م.یریبگ

  
 برنامه محاسبه نفس

ط، یاز راه افراط و تفر ند مخصوصاً کخواهد دخالت بیشه میطان همیچون ش هن رایدر ا که، ات قبل عرض شدهدر جلس
م تا یرومیطبق آن برنامه ؛ دنرا از افراط و تفریط باز بدار ه ماکن است یبه خاطر ا دهندکه می هاییا بزرگان برنامهلذ

 ییهاتابکه ه خودسرانک]گنهکار[ اشخاص  یبعض]در گذشته[ اتفاق افتاده است که  .میط نشویگرفتار افراط و تفر
خواهد یه مکنیند تا اکیل میمی به خودش تحن چه اعمال شاق  اآل ،هبعد حال توبه دست داد ،انددار شدهیبعد ب ،اندخوانده
آمادگی دو  وفرصت  یه حتکاندازد یم ییهایضیآخر سر خودش را به مر ؛ندکا توبه ی ،ندکخود را جبران ب ۀگذشت مثالً 

 یلکن مشیه چنکنیا یطان بوده است. برایمحل نفوذ ش شهیط همیافراط و تفرطان است. یار شکن یا؛ نداردرکعت نماز 
م و ینکجاد بیخودمان مشغله ا یبراحد یش از بزیاد و  دخواهنمیهای آن بزرگان کافی است. عمل به برنامه ،دیایش نیپ

ربع کاغذ و قلم را  یکبه مدت  یمحل خلوت یکفس در الن  ال ل و حقاس، حقالن  محور حق سهه ما در کن است یآن ا

                                                           
 69، ص70، جاألنوار بحار. براى پس از مرگ کار کند و حساب بکشد خود کسی است که از نفس زیرکترین زیرکان، -1
، 70، جاألنوار بحار. از نفْس خود حساب بکشد غالمش، از شریکش و خواجه از کتر از حسابرسی شریگاه که سختمگر آن نباشد مؤمن بنده، -2

 72ص
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ن یه ان یادداشت ،میادمان نرود، یادداشت بکنیبرای این که کنیم برداریم و همین که طول عمر را داریم بررسی می
به این  ،یمدهن عمل را انجام بیشتر ایب یلیخز توانیم با تمرکخلوتی باشد که ب ادمان بماند.یه ک یعالمت یک ،هاادداشتی

ش حرام شده، قبل از آن کما واجب شده و تر یآن از سن بلوغ به بعد برا ،ال ل استکه مربوط به حقآن که، صورت
 لذا هر چه از آن است، فطرت ما گذاشته یخود را در خاموش یالنفس چون اثر وضعالناس و حقاما حق ؛ندارد یامحاسبه

 م.ینکجا شروع باز آن دیآیادمان میگذشته عمرمان 
، یک مثالً  یسن پنج سالگ رفتیم، خاطراتینکه به مدرسه میم همان دوره قبل از ایبرو ،مین جلسه نشستیاالن اول مثالً  

ما ، یچیه هک، نقطه مثبت ن افتادیادمامان خاطرات اشتباهآن از  اگر .مان را ببینیمکنیم خاطرات زندگیز بکتمر چند دقیقه
 ،چیه ،امدیادمان نیبه  یچیاگر ه. آن را یادداشت بکنیم، مان هستیمفیهای منآن معنا، دنبال نقطه که نقطه مثبتی نداریم به

هایی را بیخودی هدر چه ساعت یزندگدر  ،ن عالمیا، ایدندر  .اد آوردمیقه خاطراتم را به یفوقش چند دق ؛گریتمام شد د
 ینیبیفوقش م نم.کبه خود ارزش قائل شدم، نشستم خاطراتم را مرور  یاقهیدو سه دق یکشود می خوب، چهام، داده
همان ، یخود را در هفت سالگ یارهاک، یسال بعد برویم .امدیش نیپ یلکردم، مشکن ید، ضرریآیادت نمیز یچ چیه

دهد، یذهن اجازه مو  توانمتا آنقدر که می ،نهایخانه و ا ، کوچه وبیرونکالسی، ، همدر اول ابتدایی، کالس مدرسه
بروم سال  .ردمکن یچ ضرریباز هم ه ،اگر نه ،نمکیادداشت میز و کتمر یمکادم افتاد، ی یزیچ ،ندکیحافظه قبول م

ربع را  کیربع بود، و  یکن یمن افه یاصل وظ رگید .نمکه تمام شد جمع بکربع  یک تا ،ین طور سال بعدیهم ،یبعد
ت، ه ]هسهر چ، احتمام، شغلم، استرفهیارم، وظکدرسم،  ،مینم، دوباره زندگکبعدش تمام ذهن را آزاد  ]بگیرم[. یجد

 یکدر  ،نمکباز ورق را باز  ،دیباز به آن مرحله رس فردا .یک ربع بودن یمهم بود همخیلی من  یه براکچه آن ادامه دهم[.
باز هم همین ؛اش را ادامه بدهمیه، بقههر چسالگی یا  مانده، از دوازه یحاال از ده سالگ ،جا ماندهکروز از ید ،محل خلوت

  ]تا اینکه به زمان شروع محاسبه برسم[. پس فردابقیه آن  ،طور
 

 اّلَلٰ برنامه محاسبه مربوط به حق
شود یه نمکنها را یا، شده ثعاملی باع، هر یشده، اشتباهات ییهااگر غفلت ام،روزه ،نماز، که رسید ال ل حقبه ام محاسبه

شود یه نمکنیا قضا دارم! نماز عتکرو دو ست و پنجاه یدو قضا دارم! کعت نمازمن هفتاد و چهار ر !ردکق حساب یدق
ن مقدار یا ،کنمه نها را محاسبیرد ایگیآرام مبا آن عدد ذهنم که مینی، یک عدد تقریبی، آنچه خهمان یک مقدار ت !اصالً 
تمام حاسبه را مدر سه چهار روز  یکید یشا ؛افراد دارد محاسبهت یفکیبه  ین بستگیب این ترتیبه هم ال ل ]است[.، حقهم

قاً ما یم دقییه ما بگوکست یطور هم ناینت محاسبه است، یفکیبه  یبستگ .ندکتمام ب روز در پنج، شش یکید یشا کند،
 دقیق محاسبهان کم. امیدر محاسبه داشته باش ینظم یکه کن است یمنظور از سال ا ،نه ؛میآوریهمان سال را به دست م

این است  هدف .ستین مهم نی، ایا دوازده سالگیبود  ینه سالگ نمیدانمه کاورم یاد بیه ب یاخاطره، یک ده سالگی مثالً 
ربع ذهنم آزاد  یک تا ،به سال نوشته سالرا ین ا ؛طور نیست، امسال یا پارسال، اینقیسال دق د،که خاطرات یادمان بیفت

 . های شیطان در من کار نکندوسوسه ،ه درباره گذشتهکنیبشود از ا
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داریم، عرض  ال ل است، نماز قضاعنوان حقه ب .مینکیم یزیربرای جبران آنها برنامه، محاسبه تمام شد از اینکه بعد
 و دمیم، فهمردکه توبه کحاال بگوییم آقا  ستیالزم ن ،عارفمت، نباید بیاوریم به خودفشار  ،یروکردیم هیچ وقت زیاده

نامه یک وصیت .ین خالف روال طبیعت استم، ادو ماه تمام بکنیکی دو سال را در  یخواهم قضاهایدار شدم میب
درسم،  ،ه هر چه هستیومیهستم برنامه زنده  هک. اما حاال دهدیانجام مکسی ه ک ُمردم، مطمئن باشم اگر فردا ؛بنویسم
اید انم، یکی شتویه مک یآن مقدار ؛باز بکنم مینماز قضا یبرنامه برا یک ،ام هر چهام، خانوادهیعموم یارهاکبحثم، 

م مستمر انجام که بتوانباشد  یآن برنامه روزانه مقدار .بتواند رکعت چهاررکعت، یکی  پانزده، یکی ددوازده رکعت بتوان
 یفرصت یکآمد،  یدارد، شب قدر یالکش آمد چه اشیپ یه فرصت اضافکآن وقت هم  .اوردین یخستگمن  ایرب و همبد
، آن م، چه بهتریناماه، قضا بخو یکروز،  پانزده ده دوازده روز، ،بوکردم، خدا یعشق نماز پ ،آمد یلیردم، تعطکدا یپ

 .میدهن را ادامه بیم ایه مرتب بتوانکد آنقدر اندازه داشته باشد ین برنامه روزمره ما بایا .العاده استیک برنامه فوق
 

 الناسبرنامه محاسبه مربوط به حق
، یگرمسل م است دب وخ ،ستمکرا ش یسکشان دل یهایبعض .چند جور هستند الناس استهایی که مربوط به حقآن

اش یثر وضعن ایا کردم دل کسی را شکستم، یارکد یآیادم میابتدا  ی، حتیولو در دوران بچگ ینکمن را بشؤدل یک م
 ،گیریمهرکدام به نحوی حاللیت بهم ا نهیادم افتاد، از ایستم در محاسباتم کرا ش یسکباالخره دل هر  ؛رفتهو را گذاشته 

ه ک یس به نحوکهر  ؛مکناقرار به اشتباه ب یسکبرای بدهم،  وکسی کادبه محبت بکنم،  یسکبه نم، کب ییدلجو یبه نحو
 مدام پیش برویم و ن راهیدر اگذارد ، نمیمیستکرا ش یسکتا دل م بشود. ید ترمیبا دل نیا ،نمکب ییانتظار دارد از او دلجو

 کور ن محل دودهید از این بایا .کندت بکگذارد حریزند و نمیرود وجود ما را به هم میم و شودیدوده صادر مآنجا از 
 یک یجمع کید در یآیادم میادم رفته، یاش از افهیق، یا فوت کرده طرف فرض کنیدست، مثال یان نکحاال اگر ام .بشود
ام حاال استهزا کرده و به آن ن ویپراندم به ایم ییهاشدم، حرفیم یکدند و من هم تحریخند شوخی گرفت و همه وقت
الناس باالخره حق است، بوده کیخص دانم شینم است و ادم رفتهی، از و کجا بوده بوده یسکمن را، اما حاال چه ؤیک م

هم ؛پیدا کنمکه نیستند،  یعوض شده قابل دسترسمان خانهنیست که حاللیت بگیرم، یا  انکگردن من دارد، حاال امدر
نادان  ،بوده یاشتباه یکد، یآمیش یا اصال مفسده پی ،ستیانش نکامبرای من اند، رفتهو به شهر دیگری  کالسی بوده

ست یان نکدنبالش هست، در هر حال ام یدنبالش هست، مسائل ییهایناراحت االن دنبالش برویم یک ،میبچه بود بودیم،
ه به یهد ،تیبا خلوص ن ،از ته دل ن را واقعاً ید ایآیمبر تو اینجا هر عمل خیری از دست فرمایدمیرم، یت بگیمن حاللکه 
چاره یبه، ، توفیق هدایت به او بدن آقا را ببخشیگناهان ا ،نماز به احترام یابگو خدا ،عت نماز بخوانکحاال دو ر ید.نکاو ب

را او خدا به برکت نیکی ما برای او،  شاءال ل نإ تا ]انجام دهم[ شمارخالصه هر کار خیری بی .ا نرودیاست، جاهل از دن
بر نداشته من در حق خ اصالً  یاًل شخصمث ترمیم دل بکنیم، ستیگر الزم نینجا دیا ایمدل کسی را نشکسته رببخشد. اما اگ

 ،س بودیول تدرمشغ ،گفتیدرس م دبیرستان، استادمن در کالس نشسته بودم، مثاًل در  مثالً ام، یک توهینی کرده مثالً  او
د، اگر متوجه نش اصالً  ن استادیشد، ا یزیچ یکا یم، یدیم خندیم، گفتیردکدرست  کها درباره او جویالسکمن با هم
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اید ب هم باشد، پروفسور هم باشدر دکت یمهندس هم باشد، آقا یکه آقاست بله همان طور کد، دلش شیفهم، متوجه شد
. نکمن را حالل  آقابگویم  دیگر الزم نیست که من بروم، ردکدا نیاما اگر متوجه نشد، اطالع پ؛ بروم از او حاللیت بگیرم

پیشش غیبت  ]که ن آقایش ایم پیم، برویردکبتش یم. غینکن را جبران یا اباً ین غیا هممتازه ممکن است دلش بشکند؛ 
 ودم، برداشتِ ب هزد افالن حرف رفالنی،  همن دربارمان را پس بگیریم، ، حرفردمکم، آقا من اشتباه یبگو فالنی را کردم[

 مؤمن، به یکام به زده یاهکچون ل .میهم به او بگو یمثبت یهاتهکن یک ه است؛ن طور نبودیه ای، قضدهبو یاشتباه
م، یردککار نادانی  ه آقا ما فالن جاکنم، کح بیارها را من تقبکن یا ،میام بگویالسکهما به ی .بشود کپا آن آقا، شخصیت

 یریامر خ یکدر حقش  ،ستیان نکاگر هم ام .کنمپشت سرش جبران  ، در هر حال عمالً استاد بود کارمان زشت بود،
  .او کنم به هیهد ،انجام بدهم
جه آن نم، وک لمهرد  مظست یان نکنم، اگر امید پرداخت کان هست باکهست، باز اگر ام یالناس از نوع مالاگر حق

از  [الن اس]حق نیا ،نم تا از آن طرفپرداخت ک و بدهم ظلمهرد  مبعنوان  یا دفتر مقام معظم رهبرینده مرجعم یرا به نما
 شود.گردن من ساقط 

 
 النفسبرنامه محاسبه مربوط به حق

به  [الن اس همال ل و حق]یعنی حق نهایواال همه ا ،خاص خودش یالنفس به معناالنفس هستند، حقه حقک ییو اما آنها 
]در  اشددقیق ب به فرمایش روایت هرقدرردم، کردم هر چه کنجا، خودم به خودم، به نفسم یاما ا هستند؛النفس حق نوعی

باشد، عرق  نقماربازی کرد نعوذبال ل  مان مثالً ه ما گناهانکست ین طور نیتر خواهد شد. اقینقدر اثرش عمآ، محاسبه[
و همیشه مسجد بودم، هیئت  امکردهن یم گناهیگوینم مکیر مکهر چه ف، یشکن باشد و فالن و فالن، آدمدخور

 ن صادر نشده است! اینها ]این طرز فکر[ کار شیطان است. بودم،کتابخانه بودم، هیچ گناهی از م
شوم؟ السالم را متوجه نمیفهمم؟ حقایق روایات اهل بیت علیهماگر گناه نداشتم، پس االن چرا حقایق قرآن را نمی

م دشوم؟ گناه هرکس با این تعریفی که عرض کردیم به تناسب وضعیت اوست. اگر دقیق خوحقیقت خودم را متوجه نمی
کردم که کردم؛ تازه حسودی را اِعمال نمیآید که در بچگی برای فالن بچه حسودی میبینم یادم میرا وارسی کنم می

که به کسی حسادت داشتم، دوست داشتم  آیدشود؛ حسودی برای خودم در دل خودم یادم میآنوقت حق الناس می
فهمم! این فهمیدم، بچه بودم، اما حاال که میوقت نمیبود. آنخراب شود، زمین بخورد، ذلیل شود، همیشه دلم مشغول 

چقدر خطرناک است! کِی؟ آن وقت که فطرتم پاک بود، زالل بود، آن موقع که آماده بودم خیلی سریع مسیر را طی 
 م[!و متوجه نیستام، نکند[ با همان رویه دارم ادامه می دهم ]]اآلن که بزرگ شدهبکنم، همان موقع دچار این اشتباه شدم! 

طلبی[ فهمم ]جاهطلب بودم؛ دوست داشتم همه من را تعریف کنند، تحویل بگیرند؛ تازه میآید در فالن سن جاهیادم می
کننده است، العاده هالکطلبی و شهرت طلبی، ]چون[ خطرناک و مخرب و فوقای است. صفت جاهعجب صفت رذیله

وقتی را که برای شهرت خودم گذاشتم، عمر تلف کردم، نیروهایم را صرف اثر وضعی خودش را گذاشته است. من آن 
فهمم که ]جاهگذاشتم، حاال کجاها بودم؟! االن میزمان در عشق الهی، در عشق یک موضوع علمی میکردم، اینها را آن
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ت. یا فالن گناه را ای است، آن وقت متوجه نبودم چه مصیبتی را بر سر من آورده اسطلبی و شهرت طلبی[ صفت رذیله
 برای عدم قدردانی و ناشکری نعمت خدا مرتب تکرار کردن من را داغان کرده است. یا فالن نعمتی را قدردان نشدم، باید

مجازات بشوم؛ و از این قبیل، خیلی از گناهان از انسان صادر شده است و اثر وضعی آن فطرت انسان را داغان کرده است، 
ال ل نیست که الناس و حقها حقتواند! منتها ایند فطرت را متوجه شود که فطرت یعنی چه، نمیخواهو اآلن هر چه می

اش استغفار است. اگر آن رذائل، باقی مانده، به کمک خدا به طور جدی اینها را زیر پا بشود جبران کرد؛ فقط چاره
 تر بکنم.شاءال ل توبه کردم، باید استغفار عمیقبگذاریم. اگر إن

شود. قیامت خاصیتش همان است که ای در عرض چند روز، ریز اسرار وجودمان برای خودمان باز میبا چنین محاسبه
های وجودش، خودش به خودش باز خواهد شد. چرا که شاید بعضی از گناهان را به دیگران انسان اسرار وجودش، پنهان

ینم حتی بخودم در درون خودم به صورت دقیق فرو بروم، می توانم گول بزنم؛ اگرنتوانم بگویم، ولی خودم را که نمی
کاری متناسب آن انجام النفس[ با دقت و ریزهبعضی از اعمال خوبم هم داخلش رذائل بوده ]است[. اگر این ]محاسبه حق

ی پیدا تگیرد، در پایان محاسبه، یک شناخت، یک تنبه، یک شناخت خودمان از خودمان در یک مرحله ابتدایی و مقدما
شود که جا دارد ما برای آن گناهان به صورت کلی و شود که با آن ]شناخت[، حالت پشیمانی و توبه در ما ایجاد میمی

 کنیم. جزئی استغفار 
 

 اّلَلٰ الی رکن و پایه اصلی سیر ،مراقبه و محاسبه روزانه
القعده، خاصی دارند. در اعمال ماه ذی در مفاتیح نمازی است که خیلی مفید و مؤثر است که بزرگان روی آن تأکید

گیریم و چهار رکعت کنیم، آنجا دستورالعملش را نوشته است، وضو میروز یکشنبه ]اول[ این ماه است. غسل توبه می
نماز است به صورت دو رکعت، دو رکعت میخوانیم؛ در هر رکعت یک مرتبه حمد، سه مرتبه توحید و یک مرتبه 

ی ]از کنیم[ با حالتخوانیم؛ و بعد از اتمام چهار رکعت، هفتاد مرتبه استغفار ]میای ناس و فلق را میهمعوذتین، یعنی سوره
من را هدایت کرد که این نماز توبه را تنبه و امید[ که خدا به من توفیق داده است و ]حال که[ عمری ]از من[ باقی مانده، 

یاه، خداوند چه رحمتی، چه هدایتی ]به من دارد[ که شاید امکان انجام ]به این فکر کنم که[ با این همه پرونده س بخوانم.
یکی از اینها را هم نداشته باشم؛ امکان داشت ]توفیق[ یک استغفار ]را هم[ به زبان نداشته باشم! ]پس[ به امید رحمت الهی 

زم نیست روز یکشنبه خوانده شود، هر خوانیم. این البته الکنیم، و چند سطر هم دعا دارد که میهفتاد مرتبه استغفار می
دهیم، باید انجام آن نماز مخصوص انجام می 1اگر به قصداند؛ و موقع که محاسبه تمام شد، بزرگان این را اجازه داده

  یکشنبه ]اول ماه ذیقعده[ باشد.
هایی شده است که چون ها و توصیهتوانید همیشه با وضو باشید که روایتاین یک مطلب؛ مطلب دوم ]اینکه[ تا می

 گذریم. دیگر وقت نیست از آن می

                                                           

القعده به ماه ذیانجام دهیم، باید دراولین یکشن خوانم(القعده را می)یعنی به نیت اینکه نماز روز یکشنبه ذی یعنی اگر بخواهیم نماز توبه را به قصد ورود - 1
 به دست آوردن ثواب، در سایر ایام هم اشکالی ندارد.امیِد باشد. ولی به قصد رجاء و 
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ال ل و معرفت ال ل مطلب سوم مراقبه و محاسبه روزانه است. مراقبه و محاسبه روزانه در واقع رکن و پایه اصلی سیرالی
انسان پیش میای که قدر مهم است که در هر مرحلهشود و این مراقبه و محاسبه آناست. ]راه بندگی[ از اینجا شروع می

شناسند که فالنی در کدام مرتبه از اش میرود آثار خاص خودش را دارد؛ و بزرگان، اهل تزکیه نفس را با مرتبه مراقبه
شاءال ل قدر مهم است! اساتید که انمراقبه و محاسبه است؛ و پیداست که در چه جایگاهی از توحید قرار گرفته است، این

هایی که به ما خواهند داد به تناسب این مرحله از مراقبه و استفاده خواهیم کرد، دستورالعمل خداوند توفیق دهد از آنها
محاسبه است. اصل این است؛ بقیه هر دستورالعملی که انجام خواهیم داد، همه مربوط به تقویت مراقبه و محاسبه است؛ و 

شویم، چون این فعاًل وارد مراقبه و محاسبه اصلی نمی از اینجا نورانیت و رشد حقیقی ما بروز و ظهور خواهد کرد؛ که ما
 شاءال ل خدا توفیق دهد از محضر آنها استفاده کنیم. در حد بزرگان و اساتید بزرگوار است؛ و إن

 
 مراقبه و محاسبه مقدماتی

لی[، و هم برکاتش کنم که هم، ما را آماده کند برای مراقبه و محاسبه ]اصبنده مراقبه و محاسبه مقدماتی را عرض می
را در حد مقدماتی احساس کنیم و در شناخت این راه کمی استعدادمان بیشتر شود. وقتی که از خواب بیدار شدیم واقعاً 
متوجه باشیم که من هیچ بودم و به من اجازه دادند به این عالم آمدم؛ چون هیچ شده بودم. من هفت، هشت ساعت کجا 

کند؟ شاید آورد و مرا تربیت میبرد و مید؟ این چه نیرویی است که هر روز من را میبودم؟ چه کسی مرا برد؟ کجا بر
کشد؛ ما به این مطلب توجه بکنیم، نه اینکه با خودمان هم طول نمی دقیقهگفتن این مطالب طول بکشد اما توجهش نیم 

به عالم  دارد هر روز من را مرتباً آورده، وصحبت کنیم؛ ]بلکه[ ما توجه به این حقیقت بکنیم که راستی این نیرویی که 
برد، این چه نیرویی است! این نیرویی که من در خواب از دست داده بودم، حتی حوصله بلند شدن و خوردن یک بعد می

ه چ لیوان آب را نداشتم، و نیروی من صفر شده بود، اآلن کجا این نیرو را به من وارد کرد که به این عالم آمدم، واقعا این
تواند بفهمد افتد! مثل کودک چهار، پنج روزه که در آغوش مادر نمیجریانی است؟! این چه اتفاقی است که روی من می

دهد، در دست قدرت او در حال تربیت است و دارد او را گذارد، شیرش میگیرد، زمین میکی دارد او را در آغوش می
 دهد. ین کار را انجام میتواند بفهمد چه کسی اکند، اما نمیتربیت می

روم تا شب ما باید حداقل این را متوجه باشیم که اآلن که من از خواب بلند شدم، این نیست که از روی غفلت می
روم تا طور نیست که من صبح از خواب بلند شدم میخواهد آنها را انجام دهم. اینام که دلم میدنبال کارهای روزمره
دهم، نه! اگر کمی بینشم را باز کنم خواهم فهمید که من مأمور هستم، یک کارگری هستم که شب این کار را انجام ب

االن من را از آن عالم دوباره به این عالم فرستادند و داخل این جسم کردند، وارد این نظام شدم جهت ساختن حقیقت 
دهم؛ اآلن از خواب بیدار شدم تا انجام می هاست. دارم یک مأموریتی راخودم، برای عالم حقیقی که باالتر از این حرف

وقت خواب هر چه که پیش خواهد آمد، امروز ابزار کاِر سهم امروز من است که فرستاده شده تا من با آن ابزار کار کنم. 
د، واگر نامحرمی جلو آمد، یک ابزار کاِر سهم امروز من است تا به آن نگاه نکنم، تا آن قسمت حقیقتم که باید ساخته بش

آن قسمت ساخته شود؛ و اگر نگاه کنم، آن حقیقت من که بایستی در آن مورد از دست برود، از دست برود؛ خودم با 
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کنم؟ یک جریانی پیش بیاید خشمگین شوم، روزِی امروز من است که خشمگین شوم یا خشمگین خودم دارم چه کار می
، ریا، تزویر، و تمام نشوم. البته خشم بی اموری که امروز برایم پیش خواهد آمد، اینها ابزار کاِر امروز من جا، سوءظن 

خواهد. شود، متوجه اعمال خودش خواهد بود و از خدا کمک میاست. وقتی انسان با چنین دیدگاهی از خواب بلند می
و با یک دقت پوشیم هایمان را میگذارند، با یک توجه خاصی کفشطور وقتی مأموریت سنگینی را بر عهده ما میچه

کنیم و با یک دقت خاصی وارد مأموریت مان کن و به خدا توکل میخواهیم که خدا کمکخاصی از خدا کمک می
 شویم. می

مان کن. خواهیم که خدایا امروز خودت کمکاگر این توجه، اول صبح در ما ایجاد شود آن وقت از خدا کمک می
گوئیم[ خدایا من عاجزم، خودت اختن حقیقت واقعی من است، ]میآید و برای سهر عمل که در طول روز پیش می

آید، خدایا خودت کمکم کن، ای پیش بیاید، در انجام آن خودت کمکم کن. هر گناهی پیش میکمک کن؛ اگر وظیفه
وقت  بینانه در نظام هستی و آفرینش، آنمن ناتوانم؛ با یک دقت، با یک توجه، با یک تصمیم جدی، با یک بینش واقع

 دهد. شود. اصاًل خود این تصمیم صبحگاهی یک انرژی میمی زندگیببینیم انسان با چه انرژی وارد 
روید نان بخرید، یک مغازه خیلی شلوغ است، آن یکی بسته است، یکی شما آزمایش کنید، صبح فرض بفرمایید می

رویم یک بیسکویتی میگویید حاال ولش کن، میکنید، چرا؟! چون حوصله ندارید، میروید، ولش میدو تا مغازه می
روی تا که یک قله را فتح پیمایی؛ سه هزار متر پیاده میروم کوهگویی میگیری، میخوریم. اما فردا جمعه تصمیم می

برد. این تصمیم ]صبحگاهی[ خیلی مؤثر است؛ در کنی، چرا؟! تصمیم را همان اول که گرفتی، انرژی آن دارد شما را می
طول روز با این تصمیم، با این دیدگاه، طبیعی است که حواسم به خودم است تا در اعمالم کنترل داشته باشم، ]یعنی[ در 

خواهیم بخوابیم، ده دقیقه قبل از خواب در محل خلوتی کارهایی را واقع، عمل به وظیفه و ترک محرمات. شب که می
کنیم[. آنهایی که موفق شدیم، لطف خدا بدانیم و شکر آن را به ر میمان ]مروکه از صبح تا شب انجام دادیم، در ذهن

جا بیاوریم. اگر اشتباهی شده، حساس باشیم و ]در کل[ هفتاد بار استغفار کنیم، و روی آن رذیله برای فردا و فرداها بیشتر 
 کنیم. کند ترک میشاءال ل کمک مینحساس باشیم؛ و به تدریج خدا إ

کند؛ و در اوایل اگر اسبه در اوایل ممکن است سخت باشد، اما به تدریج جای خودش را پیدا میاین مراقبه و مح
ها  یا استغفارها یادمان رفت، در خیلی از اشخاص طبیعی است؛ و مرتباً عرض کردیم، در جزوه ]فطرت[ هم توضیح کنترل

 ه شدیم، باز ادامه بدهیم؛ دوباره اگر یادمان رفت وتر بگیریم و استغفار کنیم. وقتی متوجدادیم که دو مرتبه تصمیم جدی
 بعد یادمان افتاد، ادامه بدهیم تا اینکه به مرور زمان این نقشش را در نفس ما باز کند. 

 
 های مؤکد در مراحل مقدماتیتوصیه

أکید ن تچیزی که در این قسمت مخصوصاً در مرحله مقدماتی اهمیت دارد، سالمت جسم و اعصاب است. آنچه بزرگا
کنند، تا قوه خیال های سخت وارد میهای نامعقول است که بیشتر آنها ریاضتهای ریاضتدارند برخالف انواع روش

خیالی  کند چیزی فهمیده؛ یک شیرینیمبتدی را فعال کنند و از آنجا چیزهایی را به ما بفهمانند؛ یعنی بیچاره خیال می
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روند. روش بزرگان درست برعکس این است؛ آنها برای سالمت طرناک میهای خچشانند و بعد دنبال فریبکاریمی
جسم و اعصاب عنایت خاصی دارند. هرچه که در تقویت اعصاب ما و در تقویت سالمتی ما اثر دارد، باید آنها را به 

های طالعه کتابکنم. معنوان وظیفه برای خودمان ببینیم. چون چند دقیقه بیشتر وقت نمانده است، خیلی سریع عرض می
توانیم از آنها استفاده کنیم؛ ها و خاصیت آنها کالً میالنبی مفید است. در مورد غذاها و میوهالرضا، طبالصادق، طبطب
های خاص مقام معظم رهبری در مورد احیاء طب اسالمی، ]اآلن میدان نظام مقدس اسالمی و عنایت الحمدل ل به لطفو 

فعالیت[ باز شده است. در شناخت مزاج خود، که شناخت مزاج، خودش در روحیه انسان بسیار مؤثر است تالش کنیم؛ 
 البته تا حد توان، نه اینکه خیلی به خودمان فشار بیاوریم. 

نکته مهم بعدی تنظیم خواب است که خواب اول شب اثرش زیاد است؛ منتها وقت کم است تا از قرآن و سیره 
مین علیهم السالم ]مطالب را[ باز کنیم که خواب اول شب چه خواص و برکاتی در رفع خستگی روزانه و خیلی معصو

سحرخیزی ]هم باید زود باشد، به این صورت[ که قبل طلوع فجر ]یعنی قبل[ از اذان صبح تا قبل از موارد دیگر دارد. 
انه چنین مقدار خواب در شبن موقع چه مضراتی دارد. همو ]وقت کم است تا توضیح دهیم[ خواب آ طلوع آفتاب نخوابیم

 روز بین شش تا هشت ساعت باشد. 
مطلب دیگر خوردن کشمش مویز ]به صورت[ ناشتا است؛ روایت داریم که برای تقویت اعصاب خیلی منفعت دارد. 

 از نماز یک ربع ورزش، اگر امکان مالی اجازه داد یک عدد سیب، ]مخصوصا[ سیب سرخ هم فایده بیشتری دارد. بعد
ینکه روی ]کنیم[ و ]بعد[ صبحانه بخوریم، مخصوصاً اچند تا نفس عمیق تا ده بار خیلی مفید است. اگر امکانش شد پیاده

هم زود باشد و هم مقوی باشد که خیلی فواید دارد؛ و ناهار و شام هم به اختیار خودمان ]است[. ]نکته بعدی[ زیاد جویدن 
چنین استنشاق خیلی فایده دارد، ای دارند. همپرهیز از کم خوری و پرخوری که هر دو مضرات عدیدهغذا است و نیز 

]توجه کنیم که[ آب تمیز باشد؛ ]نحوه آن به این صورت است[ که دو سه مرتبه  به بینی آب بکشیم. اگر اذیت کند، این 
 شود. شاءال ل رفع میاذیت به خاطر آب نیست؛ بعد از مدتی إن

کنیم. چون گر بعضی از دوستان به صورت خاص مشکل داشته باشند، به صورت جداگانه به آنها مطالبی عرض میا
کنند در این هایی که واجبات و گناهان را معرفی میمراقبه مربوط به انجام واجبات و ترک حرام است، پس ما کتاب

ها است، مثل رساله عملی برای ما، مقدم مطالعه این کتابای مرحله به صورت جدی باید مطالعه کنیم. قبل از هر مطالعه
مرجع تقلیدمان، توضیح المسائل، اگر هر روز ده دقیقه وقت منظمی داریم، شروع کنیم اینها را مرتب بخوانیم و اشکاالت 

تر کتاب گناهان سنگینشناسی آقای قرائتی که انصافاً به زبان ساده بیان شده است؛ و از آن را بپرسیم؛ و ]بعد، کتاب[ گناه
های دیگر ]را[ در این زمینه بعداً السعاده است؛ و کتابکبیره شهید دستغیب است؛ سنگین تر از آن هم، کتاب معراج

 رمایید[.کند؛ اگر حاالتی پیش آمد بفکنیم؛ اینها را مرتب انجام بدهیم. طبیعی است که ]استعداد افراد فرق میعرض می
اهرین.و صل ی ال ل علی محم    د و آله الط 

 


