 ‐ 235993ﭼﻮن در ﻧﻤﺎزش ﺧﺸﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﺷ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارم و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮم؟ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺎرﺟﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﺶ را در دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺣﺘ وﻗﺘ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻗﺮآن را ﻣﺷﻨﻮم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮگ و دﯾﺪار ﺑﺎ اﻟﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ .ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﯾ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎی دﯾﻨ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮﻣﮔﺮدم و در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎزم و ﺧﯿﻠ
ﻣﻮارد دﯾﺮ ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻣ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺷ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻣاﻓﺘﺪ ﮐﻪ دارم از دﯾﻨﻢ دور ﻣﺷﻮم و ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺷﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣآﯾﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ از دﺳﺖ آن ﺧﻼص ﺷﻮم .ﻣﺪﺗ ﻗﺒﻞ وﻗﺘ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﻣرﻓﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺷﺪم ﮐﻪ ﮐ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣرﺳﻢ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻢ؛ ﭼﻮن ﻧﻤﺎز را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و اﻻن ﻫﻢ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدم اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺣﺘ وﻗﺘ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن
دﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﺗﺮﺳﻢ در ﺣﺎﻟ ﺑﻤﯿﺮم ﮐﻪ ﺷ ﮐﻤ در دﻟﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و اﺳﻼﻣﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻟﺘﺎن واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در وﺳﻮاس ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻼت را ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷ و ﺑﺤﺮان رواﻧ ﺣﻘﯿﻘ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮدارﯾﺪ و
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﯾﺎس ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻪ و ﻓﻀﻠﺶ آﺳﺎﻧﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﺑﻌﺪ از آن اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺷﺸﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﻟﻪ و ﻣﻼﺋﻪی او و
ﮐﺘﺎبّﻫﺎﯾﺶ و آﺧﺮت و ﻗﺪرِ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ و ﺗﻼش ﻣﮐﻨﯿﺪ ارﮐﺎن ﭘﻨﺠﺎﻧﻪی اﺳﻼم ﮐﻪ اوﻟﺶ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﯾﺪ و اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و روزه و ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ.
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ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﺎﻧ اﻟﻪ و
رﺳﺎﻟﺖﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﯾﺸﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺘﺸﺎن را اﻋﻼم ﻣدارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎورد اﯾﻤﺎﻧ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﻘﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه را ﻧﺰد اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ دارد را ﻧﻤﺑﯿﻨ؟!
آﯾﺎ ﻣﺎ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﻫﺮ ﮐﺲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺗﻪ دل ﺑﻮﯾﺪ وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮔﻮﺷﻪی ﺳﻨﻼخ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﺎرت ده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻤﯿﺮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ اﻟﻪ ﺷﺮﯾ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺣﺘ اﮔﺮ دزدی و زﻧﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺘ اﮔﺮ دزدی و زﻧﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﻪ و ]ﺣﺘ [اﮔﺮ ﺧﻤﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۶۴۴۳
ﺗﻮ ـ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ـ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهای در ادای آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮع ﻧﻮﻋ ﮐﻮﺗﺎﻫ داری و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪای آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫ و اﯾﻦ ﻣﺸﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮب آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪهی ﻧﻔﺲ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﭘ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧ ـ
رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺗﺎﺳ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺨﺘ ﮐﺸﯿﺪم ،و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از آن ﻟﺬت ﺑﺮدم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ).(۳۲۰ /۲
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺎد و ﺷﯿﺒﺎﯾ در راه ﻋﺒﺎدت و اﺳﺘﻤﺮار در ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و اﺧﻼص و ﺧﺸﻮع در آن ﻫﻤﻪی ﻓﺮ و ذﮐﺮ
ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻣﺘﻘﯿﺎن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺪﻋ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮ و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻣﯿﺪی اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ او ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد:
وﻣﻦ ﻳﻘْﻨَﻂُ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ رﺑِﻪ ا اﻟﻀﺎﻟﱡﻮنَ ]ﺣﺠﺮ[۵۶ :
)و ﭼﻪ ﮐﺴ از رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻣﺷﻮد ﻣﺮ ﮔﻤﺮاﻫﺎن؟(
اﻟﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ او ﺑﺸﺎرت ﻣدﻫﻨﺪ دوﺳﺖ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮم وﺳﯿﻌﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣآﻣﺮزد و از ﻟﻐﺰشﻫﺎ
و ﺗﻘﺼﯿﺮات درﻣﮔﺬرد ،ﺑﻠﻪ او ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ا ﻣﻦ ﺗَﺎب وآﻣﻦ وﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻓَﺎوﻟَﺌﻚَ ﻳﺒﺪِّل اﻟﻪ ﺳﻴِﯩﺎﺗﻬِﻢ ﺣﺴﻨَﺎتٍ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮراً رﺣﻴﻤﺎً ) (۷۰وﻣﻦ ﺗَﺎب وﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎً
ﻓَﺎﻧﱠﻪ ﻳﺘُﻮب اﻟَ اﻟﻪ ﻣﺘَﺎﺑﺎً ]ﻓﺮﻗﺎن ۷۰ :ـ [۷۱
)ﻣﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن آورد و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺲ اﻟﻪ ﺑﺪیﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ و اﻟﻪ ﻫﻤﻮاره
آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ) (۷۰و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ ﺑﺎزﻣﮔﺮدد(.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :آراﻣﺶ در ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع
و دور ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎه و ﯾﺴﻮ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺷﻮد آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ او را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و ﺑﺪﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ .ﺧﺸﻮع
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ آراﻣﺶ و ﺛﻤﺮهی آن اﺳﺖ و ﺧﺸﻮع اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺮدی
را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺎ رﯾﺸﺶ ﺑﺎزی ﻣﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﻠﺐ او ﺧﺎﺷﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺷﻊ ﻣﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻮﯾ اﺳﺒﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺳﺒﺐ آن ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺎء و
آراﻣﺶ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع و ﺧﻮف و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ﮐﻪ ﺑﺪون آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﺳﺎس ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺒ و ﺳﺘﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺻﻮل و ﻓﺮوع
اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺐ را در ﯾ ﺳﺨﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و آن ﺳﺨﻨﺶ درﺑﺎرهی اﺣﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻟﻪ را ﻃﻮری ﻋﺒﺎدت ﮐﻨ اﻧﺎر او را
ﻣﺑﯿﻨ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﻦ و اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺮ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ و ﻣﻨﺒﻊ آن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﺪ آﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻨﺎم وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن اوﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻟﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
دﺳﺘﺨﻮش ﮔﻤﺮاﻫ ﻧﺸﻮد.
و در ﻫﻨﺎم وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و اﻓﺎری ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎن ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻗﻮی ﻧﺸﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻏﻢ و ارادهﻫﺎﯾ
ﻧﺮدد ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻨﺎم اﺳﺒﺎب ﺗﺮس ﺗﺎ دﻟﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺶ ﻓﺮو رﯾﺰد.
و ﻫﻨﺎم اﺳﺒﺎب ﺷﺎدی ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺳﺮﮐﺶ ﻧﺸﻮد و از ﺣﺪ ﻧﺬرد و ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺪل ﻧﺮدد«
إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ) ۱۵۵ /۴ـ .(۱۵۶
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اﯾﻦ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻤﺎزت در وﻗﺖ آن و ﻣﺠﺎﻫﺪهی ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ،وارد
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد اﻟﻪ ﺷﺪهای ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺎت زﺑﺎن و اﻋﻀﺎﯾﺖ در ﻣﻀﻤﻮن ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺎﻟ از ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ اﻟﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ و ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪات ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻣﺠﺎﻫﺪت و رﻧﺠﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻏﺰاﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ زﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر از روی ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺮﮐﺖ زﺑﺎن ﺑﺮای ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻮت اﺳﺖ ،و ﻓﻀﻞ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮت واﺿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﯾ
ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻣﻐﺮﺑ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ذﮐﺮ و ﻗﺮآن ﺟﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ دﻟﻢ ﻏﺎﻓﻞ
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :اﻟﻪ را ﺷﺮ ﺑﻮی ﮐﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺖ را در راه ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻋﺎدﺗﺶ داده و در راه ﺷﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرش
ﻧﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ]ﺳﺨﻦ[ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺎدت ﻧﺪاده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪای از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺧﻮ ﮔﯿﺮد اﮔﺮ از دﯾﺮی دروﻏ ﺑﺸﻨﻮد زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﺎز
ﻣﮔﺮدد و اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده زﺑﺎﻧﺶ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ اﺣﻤﻘ
ﻫﺴﺘ و ﭼﻪ دروغ زﺷﺘ ﻣﮔﻮﯾ!
و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻧ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ:
انﱠ اﻟﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ اﺟﺮ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦ] ﺗﻮﺑﻪ[۱۲۰ :
)ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﻮﮐﺎران را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ(
و از ﻣﻌﺎﻧ اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ:
وان ﺗَﻚُ ﺣﺴﻨَﺔً ﻳﻀﺎﻋﻔْﻬﺎ وﻳﻮتِ ﻣﻦ ﻟﱠﺪُﻧْﻪ اﺟﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ ]ﻧﺴﺎء[۴۰ :
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)و اﮔﺮ ]آن ذره ﮐﺎر[ ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ دوﭼﻨﺪاﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ و از ﻧﺰد ﺧﻮد ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔ ﻣﺑﺨﺸﺪ(.
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻮﻧﻪ آن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر در ﺣﺎل ﻏﻔﻠﺖ ﻋﺎدت زﺑﺎﻧ او ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎدت ﺷﺮ ﻋﺼﯿﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺒﺖ و ﻟﻌﻦ و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺎت اﺳﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن آﺧﺮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش
ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﺎت ﺻﺮﻓﺎ آﻓﺎت را ﻧﺒﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد رﻏﺒﺘﺖ در ﻋﺒﺎدات ﺳﺴﺖ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ از ﻧﯿﺮﻧﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻐﺮوران ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺧﯿﺎل را در دل آﻧﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮﺗﻨﺪ و ﺧﻔﺎﯾﺎ و اﺳﺮار را
ﻣداﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ دل ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه و ﺧﯿﺮی در ذﮐﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺖ؟!
ﻣﺮدم درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻇﺎﻟﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮد ،و ﻣﻘﺘَﺼﺪ و ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﯿﺮات:
اﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘ ای ]ﺷﯿﻄﺎن[ ﻣﻠﻌﻮن! اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺣﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺷ ﺗﻮ را دو ﺑﺎر ﻋﺬاب ﻣدﻫﻢ و ﺑﯿﻨات را از دو ﺟﻬﺖ در ﺧﺎک ﻣﻣﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ زﺑﺎن ﻣاﻓﺰاﯾﻢ.
ﮐﺎر او ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻧﻤ ﺑﺮ آن ﻣﺪوا ﻣﮐﻨﺪ!
اﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻐﺮور در دل اﺣﺴﺎس ﺗﺒﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر زرﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪی دﻗﯿﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ
از اﺧﻼص ﻗﻠﺒ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺎدت ذﮐﺮ زﺑﺎﻧ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ! اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﯾﺎری داده و از ﻃﻨﺎب ﻓﺮﯾﺒﺶ
آوﯾﺰان ﻣﺷﻮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺎن آن دو ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮔﺮدد...
اﻣﺎ ﻣﻘﺘَﺼﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﺐ در ﻋﻤﻞ ]زﺑﺎن[ ﺷﯿﻄﺎن را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﺑﺎن
ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ دل ﻧﻮﻋ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﺎل آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮت و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
آن اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ و از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را در اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺧﯿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺶ را ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺪ.
ﻇﺎﻟﻢ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﺟﺎروﮐﺶ ﺷﺪه.
و ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ را ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎروﮐﺶ ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺪارم ]ﺣﺪاﻗﻞ[ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ را رﻫﺎ ﻧﻨﻢ!
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اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻫﺶ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﻫﺶ ﻣﺷﻮد و ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻧﭽﻪ ﺳﺘﻮده ﻣﺷﻮد را ﻓﻬﻤﯿﺪ ...زﯾﺮا اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﺛﺒﺎت ﻣﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ ذرهای از ﻃﺎﻋﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎن را
ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺮد«.
إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ).(۴۸ /۴
و ﺑﺮﺧ از ﺣﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اَﻣﻞ )آروز( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎس و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در آن واﻗﻌﺘﺎن ﮐﺮده ﺧﺎرج ﻧﻤﺷﻮﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﯾﺎد آوردن
رﺣﻤﺖ اﻟﻪ و ﺧﻮشﺑﯿﻨ و اﻗﺘﺪای ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن و آﻏﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ آن و وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ از آن و ﺗﺄﻧ
و آراﻣﺶ در ﺣﺎل ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز و ﺧﺸﻮع و اذﮐﺎر ﺷﺮﻋ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ در ﭘ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻮﯾ :اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻨّ
ﻋﻠ ذِﻛﺮِك وﺷُﺮِك وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻚ )ای اﻟﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﺎدت و ﺷﺮت و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﻮﯾﺖ ﯾﺎری ده(.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﺴﺘ در ﻋﺒﺎدت و اﺳﺒﺎب و درﻣﺎن آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ (47565) :و )(70314
ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرهی ) (39684و ) (21052درﺑﺎرهی ﺷ و وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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