فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

چهار عمل بدتر از گناه
(به مناسبت شبهای قدر)
*

حجتاالسالم والمسلمین دكترناصررفیعیمرمرى


مقدمه

گناه به خودی خود ،بد است؛ اما برخی اعماط مرتبط با گناه هستند که زشتی و بدی آنها بیدتر از
زشتی گناه است؛ هنانکه رسوطخدا

ُاَلْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يت ِْ َقارُ
میفرماید «أ ْر َب َص ٌةُفيُالذَّ ْنب َُشرُم َنُاليذَّ ْنب ْ

ُاَل ْف ِت َخارُو ِ
و ِ
ُوُ ْ ِاإل ْص َرارُ؛ 1ههیار عمیل در گنیاه ،بیدتر از خیود گنیاه اسیت کوهیک
ُاَل ْْ ِت ْب َشار َُ
َ
َ

شمردن گناه ،افتیار کردن به گناه ،شادمانی کردن به گناه و اصرار بر گناه» .در ایین مقالیه ،ههیار

عمل مرتبط با گناه که زشتتر و بدتر از گناه هستند ،بررسی میشود.
الف) کوچک شمردن گناه

وقتی انسان عملی که با اراده و رضایت الهی در تضاد باشد ،انجام میدهید؛ مرتکیب گنیاه شیده
است که عملی زشت و ناپسند است .اما گاه انسان غیر از گنیاهی کیه انجیام میدهید ،مرتکیب
اعماط دیگری میشود که بسیار زشتتر و بدتر از گناه هستند .یکی از این اعماط کوهک شمردن
گناه است .اصل گناه ،اعم از کوهک و بیزرگ ،در حقیقیت گسیتاخی در برابیر فیرامین و نیواهی
خداست و هه بسیار گستاخیها که انسان به دلیل کوهک و بیاهمییت شیمردن گناهیان انجیام
میدهد .خاکریزهای نفس به مرور زمان و بر اثر ارتکا گناهان کوهک و یا بیاهمییت شیمردن
گناهان فرو میریزند ،تا جایی که انسان هیچ حریم و قرقگاهی را بر نمییتابید .نیه تنهیا خداونید
* عضو هیئت علمی جامعلالمصطفی و مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،11
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بلکه دیگر انسانها نیز هنین انسانی را دوست ندارند .فرض کنیید کسیی میاط شیما را بیه نیاح
برداشته باشد .وقتی به او اعتراض کنید ،در جوا شما بگوید «مگر اخبار را گیوش نمییکنیی؟
ندیدی فالن شیص سیه میلییارد اخیتالس کیرده اسیت؟» .ایین بیدترین گنیاه اسیت؛ هنانکیه
امیرالمؤمنین

وبُُماُاْته َ ِ ِ ِ
[ص ِاَب َها]؛ 1بدترین گنیاه ،ایین
فرموده است « َأ َش ُّ ُالذُّ ن ِ َ ْ َ َ
انُُب ُُ َصاَب ُُ َ

است که صاحبش آن را سست و کوهک بشمارد» .مانند اینکه فردی در ماه رمضان در میأل عیام
سیگار میکشد .وقتی به او اعتراض کنید ،میگوید «حاال دو تا نخ سیگار هم در ماه رمضیان در
خیابان کشیدیم ،مگر عرش خدا زمین میآید؟» .هنین فیردی از حکیم و دسیتور صیریح الهیی
سییرپیچی کییرده و مرتکییب گنییاه شییده اسییت و آن را نییاهیز و کوهییک میدانیید .خییدا از هنییین
انسانهایی که میخواهند گناهشان را حقیر و کوهک نشان دهند ،بیزار است.
کوهک شمردن گناه به دو صورت اتفاق میافتد
 .1مقایسه کردن :برای مثاط فردی دهار خطا و گناهی میشود ،وقتی به او اعتراض میشود؛ گنیاه
خودش را با گناه بزرگ دیگری مقایسه میکند .این مقایسه کیردن ،همیان کوهیک شیمردن گنیاه
است.
 .2توجیه کردن :فرد آلوده گناه میشود و برای این عمل زشت و بدش ،دالیل بیهیوده مییآورد تیا
کار خود را توجیه کند .کتا گناهشناسی اثر ارزشمند حجلاالسالم قرائتی ،هند قسیم توجییه در
این زمینه ذکر کرده است .برای مثاط وقتی از مشرکین علت پرستش بت را میپرسیدند ،در جوا
َ ْ

میگفتند « َل ْو َ
شاء َّالل ُه ما أش َر ْكنا  2اگر خدا میخواست ما بتپرست نمیشیدیم» .ییا در مثیاط

دیگری وقتی به شییطان خطیا شید هیرا از سیجده بیه آدم
َْ

أغ َو ْي َتني  3خدایا ،تو مرا گمراه کردی».

سیر بیاز زد؟ گفیت

« َر ِّب ِبمكا

در زندگی روزمره ما نیز این توجیهها وجود دارد .شیصیی در راننیدگی بیاحتییاطی میکنید ،بیه
سبب سرعت غیر مجاز تصادف میکند و سبب کشته شدن برخی دیگر میشود و در بیان هرایی
نیز میگوید «قسمت بود»! گاهی توجیه ،اعتقادی است؛ مانند یزید ملعون کیه وقتیی بیا هیو
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛
 .2انعام .148
 .3حجر .39
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خیزران بر دندانهای مبارک امام میزد ،خواست خدا را علت شهادت حضرت و اسارت خاندان
ایشان دانست .وقتی امام سجاد

َ َ
َ َ ُ
َ َ َ ْ
ْ
كبت
صكيب ٍة ف ِبمكا كس
صابُ ْْ ِمن ُم
وارد مجلس شد ،آیه «ما أ

َ

ْ ُ
ديُ ْْ» 1را خواند و به امام گفت «ببینید هیه گنیاهی کیردهایید کیه خیدا کیاری کیرد کیه زن و
أي

بچههایتان اسیر شوند» .امیرالمؤمنین

در خطبه  156نهجالبالغه سینی از پییامبر

دربیاره

توجیه اعتقادی مردم در آخرالزمان نقل کرده است .حضیرت فرمیود «حیرام خیدا را بیا شیبهات
دروغین و هوسهای غفلتزا ،حالط میکنند؛ شرا را به بهانۀ اینکه آ انگور اسیت و رشیوه را
که هدیه است و ربا را که نوعی معامله است ،حالط میشمارند».
فرد گناه میکند و برایش توجیه اقتصادی ،توجیه اخالقی یا توجییه سیاسیی مییآورد؛ بیرای مثیاط
غیبت میکند ،آبروی مؤمن را میریزد و میگوید بحک سیاسی است! در حالی که ممکن اسیت
حاط خودش بدتر از کسی باشد که غیبتش را کرده است؛ هنانکیه قیرآن کیریم میفرمایید
ْ ْ

َْ

َ

َ
كل
«ب ِ

اْلن ُ
صيرة َو َل ْو أ ْلقى َم َ
سان ََلى نفسه َب َ
عاايره  2بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است ،هر
ِ ِ
ِ

هند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد».

یکی از گرفتاریهای ما و جامعهمان ،موجه جلوه دادن گناه است .شیطان اولین کسی بود که گنیاه
خود یعنی سجده نکردن در مقابل حضرت آدم

را توجیه کیرد کیه مین از آتیش هسیتم و او از

خاک است؛ در حالی که آنچه مهم بود ،دمیده شدن روح خدایی در وجود حضرت آدم
در واقع شیطان در توجیه گناهش ،در مقام مقایسه میان خود و حضیرت آدم

بیود.

برآمید .کوهیک

شمردن گناه ،یعنی مقایسه و فرافکنی کردن؛ مانند اینکه برای توجیه گناهش به این جمله معیروف
«خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت شو» استناد میکند؛ غافیل از اینکیه اکثرییت ،دلییل بیر
حقانیت نیست.
ب) افتخار کردن و به خود باليدن

دومین عمل مرتبط با گناه که بسیار زشت و بد است ،افتیار کردن به خود در انجیام گنیاه اسیت.
در روز عاشورا ،عمر سعد اولین کسی بود که به سوی سپاه امام حسین

تیر انداخت و بیه ایین

عملش نیز افتیار کرد و گفت «شهادت بدهید که من نیستین کسی بودم که تیر را رهیا کیردم».
 .1شوری .30
 .2قیامت  14و .15
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اینگونه افتیار کردن به گناه و لذت بردن از آن ،از خود گناه بدتر و زشتتر است .خداوند از بنده
گنهکاری که به خود ببالد و به گناهش افتیار کند ،بیزار است.
وقتی سر امام حسین

را برای ابنزیاد آوردند ،خولی ،سر را گرفت و گفت

ز
ز
ِام م  ِركممار  ِفض مة زو ذهدمما 

أنماقتلممتالسمیرالمرجدمما 
ز
سدونن زسمدا 1

وخیرهمإذی

قتلتخیرال ما أمماوأرما 

«ای ابنزیاد! رکا مرا پر از طال و نقره کین؛ زییرا پادشیاه محبیو و محترمیی را کشیتهام .مین
شیصیتی را شهید نمودهام که از لحاظ مادر و پدر و نسب ،بهترین مردم است».
اینگونه به خود بالیدن و افتیار کردن به گناه ،جرأت بیر گنیاه اسیت و خداونید هنیین عملیی را
دوست ندارد .هنین انسانهایی بسیار زود نتیجه گناهشیان را در همیین دنییا میبیننید.نقل اسیت
منصور دوانیقی ،فرد بسیار خبیثی بود که سه فرزند پسر به نامهای هادی ،مهدی و هارون داشت.
هادی ،فردی بسیار عیاش و بیتقوا بود که هر وقت برای شکار آهو میرفت ،نمیتوانست شیکار
کند؛ از این رو بسیار عصبانی میشد .روزی هارون برای شکار آهو رفت ،اما تیری که رهیا کیرد،
به آهو نیورد .بهلوط که در آنجا بود ،شروع به تعریف و تحسیین کیردن نمیود .هیارون عصیبانی
شد؛ زیرا فکر میکرد بهلوط با این تحسین کردن ،او را مسیره کرده است؛ اما بهلوط گفت آهو را
تحسین میکنم که خو فرار کرد.

2

روزی هادی عباسی به شکارگاه رفت و یک سیاهی دید .تصمیم گرفت آن سیاهی را با تیر بزند تا
مهارت تیراندازیاش را نشان دهد .به او گفتند آن سیاهی ،خادم باغ و شکارگاه است که در همین
شکارگاه زندگی میکند و زن و بچه دارد .گفت «مهم نیسیت .نشیانه خیوبی اسیت .میخیواهم
امتحان کنم» .مرد را نشانه گرفت و تیر را رها کرد .تیر به قلب میرد خیورد و کشیته شید .زن کنیار
پیکر شوهرش آمد و آن را باال گرفت و گفت «خدایا! امیدمان در این شکارگاه ،به این مرد بود کیه
به خاطر عیاشی یک نفر دیگر کشته شد .انتقام مرا از هادی عباسی بگییر» .در تیاریخ نقیل شیده
است که همان لحظه هادی احساس خارش در پایش کرد .خارش بهانیدازهای زییاد شید کیه بیه
 .1سید نعمتالله بن عبدالله جزائری؛ ریاض األبرار فی مناقب األئمة األ هار

؛ ج ،1
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 .2پایگاه خبری اجتماعی بیتوته؛ «داستانها و حکایتهای بهلوط».
https://www.beytoote.com/fun/allegory/story3-bohlool.html

چهار عمل بدتر از گناه 249 

دملی تبدیل شد که کمتر از یک هفته او را کشت.
امیرالمؤمنین

ِ
ِ
درباره آه مظلوم در نهجالبالغه میفرماید « َي ْوُُال َْم ْظل ِ
ينُُ
ُعلَ ُُالظَّ يال ِمُُ َأ َشي ُّ ُم ْ
وُ َ
1

َي ْو ُُُِالظَّ ِال ِمُُ َع َل ُاُْل َم ْظلوُُ؛ روز انتقام مظلوم از ظالم ،شدیدتر از روز ستم کیردن ظیالم بیر مظلیوم
است» .روزی که فرعون جنایت میکرد و سر بچهها را میبریید ،روز ظیالم بیود؛ امیا روزی کیه
فرعون در میان رود نیل غرق شد ،روز مظلوم بود .امروز که آطسعود اینگونه مردم بیگناه یمین را
میکشد ،روز ظالم است؛ اما روز مظلوم نیز میرسد که آطسعود به هالکت برسد و مردم یمن از
ظلم آنها رها شوند .انتقام از ظالم ،این وعده قرآن است.
نقل است روزی علی بن داوود ،فرماندار مدینه ،معلی بن خنیس را که پیشکار امیام صیادق

و

مردی فقیه و از سرشناسان اصحا امامیه بود ،دستگیر کرد .وقتی خبر دسیتگیریاش را بیه امیام
صادق

دادند ،حضرت از فرماندار خواست او را آزاد کنید ،در غییر ایین صیورت او را نفیرین

خواهد کرد .علی بن داوود پیام امام و نفرین کردن حضرت را مسیره کرد و معلی بن خنیس را به
شهادت رساند .خبر که به امام صادق

رسید ،آن حضرت بیه مسیجد رفیت .دو رکعیت نمیاز

خواند و سر به سجده گذاشت و او را نفرین کرد .هنوز امام سر از سجده برنداشیته بیود کیه خبیر

آوردند علی بن داوود به سبب لقمهای که در گلویش گیر کرده بود ،بیه درک واصیل شید 2.ایین،
نتیجه افتیار کردن به گناه و نفرین معصوم

است.

ج) شادمانی از انجام گناه

خداوند درهای رحمتش را به روی گناهکاران نیز نبسته است .نقل شده است که روزی حضیرت
موسی

با خدا مناجات میکرد .خدا را به هر اسمی میخواند ،جوا میشنید «لبییک»؛ امیا

وقتی خدا را به نام «یا اله العاصین» خواند ،سیه بیار جیوا شینید «لبییک» .وقتیی علیت آن را
پرسید ،جوا شنید «ای موسی ،عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار نیک خود و مطیعیان
به اطاعت خود اعتماد دارند؛ ولی گنهکاران جز به فضل من پناهی ندارند .اگر من آنها را هیم از
درگاه خود نا امید کنم ،به درگاه هه کسی پناهنده شوند؟».
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛
 .2عباس قمی؛ منتهی اآلمال؛ ج ،2
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َ

ُ

ُ

َُْ

ْ َ

ْ
َ َّ َ
ذين أ ْس َرفوا ََلى أنف ِس ِه ْْ ال َتقن ُنوا ِم ْن َر ْح َم ِة َّالل ِه  1ای بندگان مین
خداوند در آیه «قل يا َِب ِادال ال

که [با ارتکا گناه] بر خود زیادهروی کردید! از رحمت خدا نا امید نشوید» ،بندگان گناهکیارش
را به رحمت خود امیدوار کرده است .در تفسیر آلوسی  17نکته ادبی و  17نکته عاطفی برای ایین

بادی» اسیت کیه حتیی
آیه شریفه بیان شده است .یکی از نکتههای عاطفی این آیه ،عبارت «یا ِع ِ
ُ

گناهکاران را نیز بندگان خود خطا کرده است .در بیش دیگر آیه فرموده است «أ ْسرفوا» یعنیی

اسراف کردید؛ زیرا نمیخواهد با یادآوری مستقیم عمل گناهشان ،آنها را سرزنش کنید .در ادامیه
ُْ

فرموده است «علی أنف ِس ِه ْم»؛ یعنی به خودتان بد کردید ،نه من؛ پس از رحمت من مبیوس و نیا

امید نشوید 2.خداوند با گناهکاران بسیار زیبا صحبت کرده و درهای رحمیتش را بیرای آنیان بیاز
گذاشته است ،اما گنهکار است که با ههار عمل ،سبب میشود درهای رحمتش به رویش بسیته
شود کوهک شمردن گناه ،بالیدن به خود به سبب انجام گناه و سیومین میورد ،شیادمان شیدن از
انجام گناه .این نوع شادی و خوشحالی ،مورد نهی خداوند است و در روایات مذمت شده است.
اسالم استفاده از شادی ،لذت بردن از زندگی و رضایتمندی از آن را طی آموزههای سهل و آسیان
آموزش میدهد؛ برای مثاط لبیند به ههره اهل ایمان و پدر و مادر را دارای ثوا و پاداش دانسیته
است .در واقع اسالم ،شادی بیهوده و عبک را تبییید نمیکنید؛ بلکیه شیادی سیازنده و همیراه بیا
اهداف الهی و انسانی را میپذیرد .از همین روست که شادی و لذت از گناه به شدت نهی شده و
مذموم است؛ هنانکه رسوطخدا

فرموده است «منُُ َأ ْذنَبُُ َذ ْنباًُوُهو َ ِ
يوُ
َ
َ ْ
ُضاَ ٌُُ َد َخ َلُالََّّ َار َُوُه َ
َ َ

اك؛ 3هر کس گناهی کند و خندان باشد ،به دوزخ رود؛ در حالی که گریان باشد» .کسیی کیه بیا
َب ٍُ

انجام دادن گناه ،شادی میکند و از آن لذت میبرد؛ در واقع دو معصیت و گناه انجام داده اسیت،
هم گناه و معصیت کرده است و هم از گناهی که انجام داده است ،شاد است و از انجام آن لیذت
میبرد و این شادی بر گناه ،بدتر از گناه است.
د) اصرار بر گناه

بنا بر آیات قرآن ،یکی گناهان کبیره ،اصرار بیر گنیاه اسیت؛ هنانکیه قیرآن میفرمایید
 .1زمر .53
 .2ر.ک محمود بن عبدالله آلوسی؛ روح المعانی؛ ج ،12
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6
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ْ

ُيص ُّر َ
ون ََ َلى ْال ِحن ِث ْال َع ِظ ِيْ  1و بر گناه بزرگ [شرک و عناد] لجاجت و اصیرار داشیتند» .از نظیر
ِ

مفسران «حنک» در اصل ،به معنای هر گونه گناه است؛ ولیی در بسییاری از مواقیع ایین واژه بیه
معنای پیمانشکنی و میالفت با سوگند آمده است؛ زییرا ایین دو از مصیداقهیای روشین گنیاه
هستند .بنابراین و یژگی اصحا شماط ،تنها انجام گناه نیسیت؛ بلکیه اصیرار بیر گناهیان عظییم
است؛ هرا که اصحا یمین نیز ممکن است مرتکب گناه شوند ،امیا آنهیا هرگیز بیر آن اصیرار
ً
نمیکنند .هنگامی که متذکر میشوند ،فورا توبه میکننید .البتیه مفسیران «حنیک عظییم» را بیه
معنای «شرک» نییز دانسیتهاند؛ زییرا گنیاهی بزرگتیر از آن وجیود نیدارد ،همانگونیه کیه قیرآن
ْ

َ

ْ

ْ

َّ َّ
الل َه ال َيغف ُر أ ْن ُيَّ َر َك به َو َيغف ُر ما ُد َ
ون ال َك ل َم ْن َي ُ
َّاء  2خداوند هیچگیاه شیرک
میفرماید « ِإن
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ

را نمیبیشد و کمتر از آن را برای هر کس بیواهد ،میبیشد».

3

در مقابل گناهکاران ،انسانهای نیکوکار هستند که نه تنها بر گنیاه اصیرار نمییورزنید؛ بلکیه زود

ُُ
ََُ
ْ
َّ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ً َْ َ َ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ َُ
وب ِه ْْ َو َمكن
توبه میکنند «الذين ِإاا فعلوا ِ
فاحَّة أو ظلموا أنفسهْ اكروا الله فاسكتغفروا ِلكذن ِ
َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ
الل ُه َو َل ْْ ُيص ُّروا ََلى ما َف َع ُلوا َو ُ ْْ َي ْع َل ُم َ
ون  4و آنان که هون کار زشتی مرتکیب
يغ ِفر الذنوب ِإال
ِ

شوند یا بر خود ستم ورزند ،خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند؛ و هه کسیی جیز

خدا گناهان را میآمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتکب شدهاند ،پا فشاری نمیکنند» .بنا بیر
این آیه ،انسان تا زمانی که به یاد خداست ،مرتکب گناه نمیشود .زمانی مرتکب گناه میشود کیه
به کلی خدا را فراموش کند و غفلت تمام وجودش را فرا گیرد ،اما ایین فراموشیکاری و غفلیت در
افراد پرهیزگار دیری نمیپاید؛ زیرا آنها به زودی به یاد خدا میافتند و گذشته را جبران مییکننید.
آنها احساس میکنند که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آمرزش گناهان خیو یش را از
َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ
وب ِإال َّالل ُه کیست جز خدا که گناهان را ببیشد».
او بیواهند «و من يغ ِفر الذن
خداوند برای انسانی که گناه میکند ،راه بیشش و توبه گذاشته است ،اما توبه شیرایطی دارد کیه
5

باید به آنها توجه کرد.
 .1واقعه .46
 .2نساء .48
 .3ناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ ج،23

.231

 .4آط عمران .135
 .5ناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه؛ ج ،3
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شرایط توبه

توبه شرایطی دارد تا مورد پذیرش قرار گیرد .سه شرط یا سه ضلع توبه عبارتند از اعتراف ،تغییر و
تیرک اولیی کیرد ،گفیت

َ َ
« َر َّبنكا ظل ْمنكا

گرفت دیگر آن اشتباه را تکرار نکند و برای جبران ،سه روز روزه گرفت .رسوطخدا

در روایتیی

جبران .در آیات قرآن آمده است وقتی حضیرت آدم
َُْ

أنف َسنا  1پروردگارا ما به نفس خود ظلم کردیم» .در واقع به اشیتباه خیود اعتیراف کیرد ،تصیمیم
طوالنی که در میان اصحا شان در مسجد گفته شد ،شرایط توبهکننیده را بییان کیرده اسیت کیه
ِ
ابُال َْصب َُوُل َْمُير ِ
يب؛
ُُالْخ َص َما َ ُ َفل َْي َسُ ِبتَا ِ ٍُ
یکی از شرایط آن ،پرداخت ح الناس است «إ َذاََُ َ ْ
ْ
کسی که توبه کند ،ولی ح الناس را نپردازد؛ توبهکننده واقعی نیست».

در روایتی آمده است پیرمردی از بنیامیه نزد امام باقر

2

آمد و گفت «من ساطها قبل در دربیار

بنیامیه کار کردهام ،حاال میخواهم توبه کنم؛ توبهام قبوط است؟» .حضرت فرمود «نیه؛ بلکیه
باید ماط تمام کسانی که به گردن توست ،به آنها بازگردانی» .عظمت ح الناس تا آنجاسیت کیه
شهید نیز اگر ح الناسی بر ذمهاش باشد ،نمیتواند وارد بهشیت شیود؛ هنانکیه رسیوطخدا
ِ ِ
ِ
ُع َل ُب ِ
يمُُ
يابُال َْجََّّيةُ ِب َث ََلثَية َُد َراه َ
درباره یکی از افراد قبیلهای که شهید شده بود ،فرمود «م ِْتَ َب ٌس َ َ
ِلف ََل ٍنُُالْيه ِ
انُُ َش ِهي ًُا؛[ 3یکی از افراد (فالن قبیله) که شهید شده] به خاطر سه درهم که به
ود ِيُُ َوُ َك َ
َ

فالن یهودی بدهکار بوده ،بر َد ِر بهشت زندانی شده و به وی اجازه ورود نمیدهند».

بنابراین اگر کسی توبه کند ،ولی حقوقی که از دیگران بر ذمهاش مانده ،ادا نکند و ضیرری کیه بیه

آنها زده ،جبران نکند و رضایت آنها را به دست نیارود ،توبهاش پذیرفته نیست.
گاهی جبران در توبه ،انجام واجبات است .در روایتی آمده است مردی خیدمت رسیوطخدا
رسید و عرض کرد «من همه دخترانم را زنده بهگور کردم .هه کار کنم تا جبران شود؟» .حضرت
به او فرمود «برو و به مادرت احترام بگذار و او را تکریم کن» .بنابراین تغییر و جبران کردن ،یکیی
از اصوط مهم پذیرش توبه است .از همین روست که در روایت سیه گیروه را از عیذا  ،در امیان

دانستهاند « َث ََل َث ٌةُمصصيومون ُِمين ُِإب ِلييسُوُجَّ ِ ِ
ُهُوُالْبياكون ُِمينُ َخ ْشيي ِة ِ
اكر ِ ِ
ُاه َُوُ
يودُِاليذَّ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ِ
َ ْ
َْ
ون ِ َ َ
 .1اعراف .23
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،6

 35و .36

 .3احمد بن علی طبرسی؛ االحتجاج؛ ج ،1
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ار؛ 1سه گروه از [وسوسههای] ابلیس و لشکریانش در امان هسیتند آنیان کیه
ونُ ِب ْاأَ ْْ َِ ُِ
الْم ْستَ ْغ ِفر َ

خداوند را یاد میکنند ،آنان که از ترس [عیذا ] خیدا گرییه میکننید و کسیانی کیه سیحرگاهان
استغفار مینمایند» .این شبها بهانهای برای هنین تحوالت و تغییراتی در وجودمان است.
چونكهعمر ررددیموفا مره  





2

رینمبراشراعوذوفابره 


آیتالله مشکینی میگفت «روزی فردی آمد برای پدرش نمیاز و روزه بییرد .قیب

را نوشیت،

دیدیم  75ساط نماز و روزه نوشته است .پرسیدم پدرت هند سالش بود که فیوت کیرد؟ .گفیت
 90ساط .گفتم  15ساط که مکلف نبوده است 75 ،ساط را هم تو داری برایش میخری؟ گفیت
پدرم حتی یک سجده برای خدا نکرد .یک روز هم روزه نگرفت» .آن مرد ،فرزند خوبی بیود کیه
برای هنین پدری نماز و روزه میخرید .فردی میگفت «کسانی که سینگ قبرهیا را مینویسیند،
مجبورند بنویسند آرامگاه؛ واال اگر بیواهند درست بنویسند؛ باید بنویسند آتشگاه».
مرحوم آقا سید جماط گلپایگانی  ،مرد بسیار عجیبی بود .آیتالله بروجردی از ایشان خواسته
بود تا او را نصیحت کند .آقا سید جماط در جوا نوشته بود «مرجعیت نه برای تیو میمانید ،نیه
برای من .فکر قبر و قیامتمان باشیم» .آیتالله العظمی بروجردی گاهی اوقات نامیه ایشیان را
بر میداشت ،میخواند و گریه میکرد .یک نامه هم برای آیتالله العظمی صیافی نوشیته اسیت.
مرد بزرگی بود و هشم برزخی داشت .شبهای جمعه یکیی دو سیاعت در وادیالسیالم نجیف
مینشست و با نگاه به قبرها ،فکر میکرد .استادش مرحوم جهانگیرخیان قشیقائی بیه او گفتیه
بود «شب جمعه برو یک ساعت در قبرستان بنشین و فکر کن» .ایشان میگوید
شب جمعهای توی یکی از بقعهها و اتاقکهای تیت فوالد اصفهان نشسته بودم و بیه ایین
ً
دستور استادم فکر میکردم .ناگاه دیدم در باز شد و جنازهای را آوردند .ظاهرا جنازه یکی از
این حاکمان ظالم بود .جنازه را گذاشتند ،یک قاری قرآن هیم در کنیارش قیرآن میخوانید.
ناگاه دیدم دارند او را با گرز آتشین را میزننید و او بیه گونیهای فرییاد میزنید کیه قبرسیتان
میلرزد؛ اما هیچ کس صدایش را نمیشنید ،حتی آن قاری که در کنارش نشسته بود .زبانم
بند آمده بود .مدام لبانم را تکان میدادم .قاری متوجیه شید و پرسیید هیه میخیواهی؟ بیه
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج،12
 .2جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر ششم ،بیت.552
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زحمت ب ه او گفتم در را باز کند تا من از اینجا بروم .بعد که به خانه آمدم ،تا یک هفته بیمار
بودم؛ طوری که استادم جهانگیرخان قشقائی برایم غذا میآورد.

قطار عمر دارد میرود .باید از فرصتهای باقیمانده به بهترین نحو استفاده کنییم .مرحیوم شییخ
عباس قمی در کتا منازل االخره میگوید کسانی که در برزخ هستند ،همیشه به کسیانی کیه در
دنیا هستند ،غطبه میخوردند؛ زیرا فرصت جبران اشتباهها و توبه از گناهانشان را دارند .امشیب،
شب نوزدهم رمضان است؛ این وقیت عظییم را مغتینم بشیماریم و از فرصیتهایش بیه خیوبی
استفاده کنیم.

ددیورهفا مره  
چونكهعمر رر ِ
حممقهمممیگویممرچممهآوردىم مرا  
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