
 بندگی حق ادای عدم :همن مجلس

 *ارزگانی صادق امینمحمد والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
 پرسـتش اساساا  و است خداوند بندگی ،جنیان و آدمیان خلقت فلسفه کریم، قرآن آموزه اسا، بر

ُ ْ ما َوْ» ؛است بشر فطری امور از یکی حق، ْ َخَلق  ِجن  ـَ ْ َوْ ال  ن  ِ
ُبـُدوِنْ ِإالْ  اْل   را نـسا   و جـّن  و 1؛ِلیع 

 آثـار زیبـاترین و تـرینقـدیمی جهـت، همـین بـه «کننـد. پرسـتش مرا آنکه برای مگر ،نیافریدم
 بـه می  ،انسان عمیق احساسات ،همچنین مسجدهاست. و معبدها به مربوط ،تاریخ مانی  ساخت

 ایـن کننـدهتـأمین او، پرسـتش و خداونـد بـا رابطه و بقاست به عالقه و کمال به عشق نهایت،بی
 واقعـی میبـوب با ُانس کماالت، سرچشمه با انسان رابطه عبادت، و نماز است. فطری تمایالت

 دارد. آدمی وجود در فطری عمیق ریشه خلقت، فلسفه از گذشته پرستش، ،بنابراین .است
 خـویش فطـرت ندای و خلقت فلسفه این از ،مردم از ایعده چرا که است مطرح الؤس این حال
 ماا ؛است بسیار بیث جای ،باره این در شود؟می گرفته آنها از بندگی و عبادت توفیق ،شده غاف 

 ابـوحمزه نـورانی دعـای در را بنـدگی توفیـق سلب عوام  که کوشیممی رو، پیش مقاله دو ضمن
   م.ینمای تبیین اختصاربه ثمالی

 بندگی حق   ادای از دتمر  

 بـه مـواردی در معمـوالا  و بـوده «طغیان» و «سرکشی» ،«حدود از تجاوز» معنای به ،«دتمّر » واژ
 هرگونه اینکه چه 2؛کند سرپیچی و تمرد خود مافوق برابر در پایین، رتبه با شخصی که رودمی کار

 چنین و نامندمی «دتمّر » اصطالحاا  را آن ،شود منجر موال به تجری با همراه سرپیچی به که عملی
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 گویند.می دتمّر مُ  را شخصی
 آدم اوالد همـه گـردن بـر خداونـد است. خداوند حق ما، عهده بر حق نخستین داشت توجه باید
 .نیسـت بـودن خـدا بنـده از بـاالتر چیـز هـیچ زیرا ؛کنیم ادا کویینیبه را آن باید همه و دارد حق

 ،مسـنله ایـن و خـوانیمیمـ خـدا فرسـتاده سپس و بنده لاّو  را پیامبر نماز، تشهد در ،روازاین
 خـویش پروردگـار بـا مناجـات هنگـام علـی امـام رسـاند.یم را عبودیت اهمیت و عظمت

   :گویدمی
ا ِّ ِبی ك فی ِالِهی» ِّ ِعی  ن  ِّ ا  كون 

 
ِّ أ دا ِّ ل ک  ب  ِّ ع  را ِّ ِبی ك فی و  خ  ِّ ف  ِّ أن  كون  ا ِّ ِلی ت  ب  ِّ ر  ما أن    ِّ ك  ِنی ُاِحب  ل  ع  ااج  ماا ف   ك 

ِّ  پروردگـار تـو کـه افتخـار این مرا است بس و توام بنده که عزت این مرا است بس !معبودا 1؛ُتِحب 
   «داری.می دوست که کن چنان مرا ؛دارممی دوست که چنانی تو .یمن
ِّ» آمده: ثمالی ابوحمزه نورانی ایدع در ِقيِنی و  ِّ ی  ِتاک  ِرف  ع  ای ِبم  ِّ ِمن  ن 

 
ِّ ال أ بَّ ِّ ِلای ر  اُرک  ي  ِّ غ  اه ِّ ال و   ِإال ِإل 

ِّ ن   
 
ِّ أ ک  د  ح  ِّ ال و  ِریک   و نیسـت تـو جـز پروردگـاری مـرا کـه دارم تـو بـه نیییق معرفت و 2؛ل ک ش 

 «شریک.بی و یگانه تویی که نیست تو جز معبودی
 هـایخسـارت ،بنـدگی افتخار تاج دادنازدست و حق این ادای از تمرد نتیجه رد که است بدیهی
 .رسدمی انسان به ناپذیری جبران

 هازمینه و عوامل

 در موضـوع، ایـن و ؟چیسـت ،شودمی عبودیت توفیق سلب موجب که عواملی که دید باید حاال
   است؟ شده مطرح چگونه ثمالی ابوحمزه نورانی دعای

  الهی حق   شمردنسبک .1

ِّ» فرماید:می الهی حقوق به اشاره با سجاد امام ام  ل  ِّ اع  ن 
 
اِهِّ أ ِّ ِلل  اک  ي  ل  ا ُحُقوقاا ِّ ع  ُضاه  ع  اُرِّ ب  ب  ك 

 
ِّ أ  ِمان 

ِّ ض  ع  ِّ ب  ُرِّ و  ب  ك 
 
ِهِّ ُحُقوِ ِّ أ ِّ الل  ک  ي  ل  ا ع  هُِّ م  ب  ج  و 

 
ِسِهِّ أ ف  ِّ ِلن  ک  ار  ب  ِّ ت  ال ی و  ع  ِّ ت  ِهِّ ِمن  ق  اِذی ح  ِّ ال  اُلِّ ُهاو  ص 

 
ُحُقاوِ ِّ أ ِّ ال   و 

ر   ِّ هُِِّمن ِّ ف   ایپـاره از تـربزرگ و ترمهم ،حقوق آن از ایپاره که است حقوقی تو بر را خدا که بدان 3؛ت 
 اللـه حّق  ،کرده واجب تو بر خویش برای وتعالی تبارک خداوند که حقوق ترینبزرگ است. دیگر
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 امـام ،نهمچنی «است. شده ایجاد آن از همگی ،حقوق دیگر و است حقوق تمام ریشه که است
 گوشـزد را بنـدگی از تمـرد مداپی و داده توجه بندگی اهمیت به ثمالی ابوحمزه دعای در سجاد
   است: نموده

 مـنم .ننمودم مالحظ تو از آشکار در و نکردم حیا تو از خلوت در که هستم کسی من ! پروردگارا»
 نافرمـانی را آسمان ارجبّ  کهآن منم کرد، گستاخی آقایش بر کهآن منم بزرگ، هایمصیبت صاحب

 شـتابان ،شـدممی داده مژده گناهی به هرگاه کهآن منم دادم، رشوه بزرگ معاصی بر کهآن منم کرد،
 و نکـردم حیـا ،پوشـاندی پـرده مـن بـر و نایستادم باز ،دادی مهلتم کهآن منم رفتم،می سویش به

 1«گذراندم. اندازه از و شدم گناهان مرتکب
  کاهلی و سستی .2

 چیسـت؟ مشـک  ایـن سـبب که دید باید ندارد. حوصله و حال خدا، بندگی امر در نسانا هیگا
 ،بنـدگی و عبـادت آفـت یعنی ؛است تنبلی و سستی انسان، از بندگی توفیق سلب عوام  از یکی

 دنیـای بـه هـم و دیـن بـه هـم ،کسالت است. سســـتی آن، مهّم  عوام  از یکی ماا ؛است بسیار
ِّ» کند:می عر  خداوند به سجاد امام ؛زندمی ضرر انسان ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ

 
ِّ أ ِّ ِبک  اِلِّ ِمان  س  ك  ِّ ال   و 

ِلِّ ش  ف     «کاهلی. و کسالت از آورممی پناه تو به !خدایا 2؛ال 
  بخل و ترس .3

 و تـر، و بیجـا انـدوه ،خـدا بندگی و الهی حقوق ادای و عبادت برای توفیق نداشتن عل  از یکی
   گوید:می یادشده دعای ادامه در سجاد امام ،ورازاین .است بخ 

«ِّ ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ أ ِّ ...ِبک  ِّ و  م  ه  ِّ ال  ِنِّ و  ُجب  ِّ ال  اِلِّ و  ُبخ   و تـر، و انـدوه .. از. آورممـی پناه تو به !خدایا 3؛ال 

 «بخ .
  ئمسـا در است ممکن بخ  بلکه ؛ندارد مالی امور به اختصاص تنها ورزیدنبخ  ،است گفتنی

َغیِ ْ َعَلی ُهَوْ ما َوْ» آمده: کریم قرآن در .باشد داشته وجود نیز عنویم ْ ال   در )پیـامبر( او و 4؛ِبَضنین 
 «ورزد.نمی بخ  شما، به غیبی هایپیام ابالغ
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 در هرچند ؛دارد وجود ،نماید بخ  عبادت مث  یامور در که کسی شودمی معلوم ،اسا، این بر 
   کند.می پیدا نمود بیشتر ،خمس دادن مانند مالی حقوق ادای

 زیـرا ؛کنـد آماده الهی فض  و رحمت به را خود رسیدن وسای  که است الزم یمؤمن انسان هر بر
 از که است انسان این بلکه ورزد؛نمی بخ  خویش بندگان به عنایت و رحمت عرضه در خداوند
 در پروردگارش فض  و رحمت از را تنخویش ،بخ  ظلمانی پرده با و ورزدمی بخ  حق عبودیت
 .بردمی فرو سنگین حجاب

 بسـا چـه .اسـت مخلـوق از تـر، ،الهی یتدعبو حّق  ادای و بندگی توفیق سلب عوام  دیگر از
 خـو  وگرنه ؛دننمای خودداری الهی حقوق ادای و خالق بندگی از ،آن اثر بر است ممکن افرادی

 :اسـت ربـوبی بهشـت بـه نیـ  و تاس بندگی حق ادای برای ایانگیزه و یتدعبو سبب ،خدا از
ا» ْ َوَأم  هِْ َمَقاَ ْ َخاَفْ َمن  ی َربِّ َُ َ ْ َوَن ف  ْ الن  َوی َعن  َُ ْ * ال  ةَْ َفِإن  َجن  َوی ِهَیْ ال  َمـأ   از کـه کسـی امـا و 1؛ال 

 «اوست. جایگاه بهشت همانا بازداشت، اهو پیروی از را نفس و ترسید پروردگارش مقام
 بـه آن از سـجاد امـام کـه چیزهایی از یکی ،ابوحمزه دعای از یادشده فراز در که است گفتنی

 آن به قرآن در که اندوه عوام  جمله از داشت توجه باید است.جبی اندوه و غم ،جسته پناه خداوند
 آورد.مـی فـراهم دنیـا در را هاانسان از ایعده اندوه موجبات که است مواردی 2،است شده اشاره
 زیـان و ضـرر تـرینکوچـک ابـ و هسـتند ایمانسست یا و ندارند ایمان یا که هستند کسانی اینان

 بیجـا، انـدوه همچـون: للیع ،مجموع در افکنند.می رنج به را خود و شوندمی اندوهگین دنیوی
 خـدا بنـدگی مـدار از را آدمی و گرددمی انسان الهی توفیقات سلب بموج بسا چه ،بخ  و تر،

 سازد.می خارج
 قساوت و غفلت .4

 از انسـان توفیـق سـلب در یمهم نقش و برده پناه خدا به آن از سجاد امام که چیزهای از یکی
 بـه ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی در حضرت .است قساوت و غفلت پدیده دارد، خداوند بندگی

   کند:می عر  خداوند
«ِّ ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ

 
ِّ أ ... ِبک  ةِِّ ِمن  ل  ف  غ  ِّ ال  ةِِّ و  و  س  ق   خبـری،بی و غفلـت از آورممـی پنـاه تـو بـه !خدایا 3؛ال 
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   «قلب. قساوت و سنگدلی
 کـه معنـوی کیفرهـای از یکـی شـود.می معنوی کیفر گرفتار ،بردارد قدم گناه مسیر در اگر انسان
 معـادل کـه قلـب قسـاوت اسـت. «قلـب قساوت» سازد،می فراهم را انسان ابدی شقاوت زمینه

 نگـردد. متـأثر ،شـود متـأثر باید که چیزی مشاهده با آدمی لد که است این است، «دلیسخت»
 حـالتی آدمی نفس اگر .است نفس در حالتی پیدایش موجب ،خودش تناسب به چیزی هر درک
 خـود از مناسـب واکـنش آور،عبـرت هایصینه مشاهده و عملی و لفظی مواعظ از که کند پیدا

 .گویندمی «القلب قسی» ،نفس این دارنده به و کرده پیدا قساوت ،ندهد نشان
 فراموشـی ،آنهـا از یکی که باشد داشته یمختلف عوام  است ممکن قلب قساوت که است گفتنی

ِذیَنْ» آمده: کریم نآقر در .اوست یاد از رویگردانی و خدا ْ ال  م ْ كَاَن   ُُ ُیُن  َوْ ِذكـِری َعـن ِغَطا ْ  فیِْ َأع 
َتِطیُعوَنْ اَلْ كَاُنواْ  عاْا یس   شـنیدن تـوان و بـوده حجـاب در مـن یاد از دیدگانشان که کسان آن  1؛َسم 

 «اند.نداشته
 کلمـات شـنیدن و گـوش طریـق از یـا و رسدمی حق به الهی، آیات دیدن   و چشم راه از یا انسان

 از یبعضـ یولـ یابـد؛مـی راه او سـوی به ،نموده یاد را خدا هاعبرت و قصص ه،موعظ حکمت،
 ورزنـد،مـی غفلـت او یـاد از و کـرده نـابود خـود در را حـق بـه رسـیدن هـایراه چون هاانسان

 او ذکـر از کـه را کسـانی خداونـد2 .دنگردمی نفوذناپذیر حق برابر در و شده سخت شانهایدل
 کـه آنهـا بـر وای» فرمایـد:می و داده قـرار سـرزنش مورد اند،کرده پیدا سخت قلب و شده غاف 
ْ»؛گذاردنمی اثر آنها در خدا رذک و دارند نفوذناپذیری و سخت هایقلب قاِسـیةِْ َفَویل  م ُْقُلـوبُْ ِلل  ُُ 
ْ هِْ ِذكرِْ ِمن   3«.الل 

 ،خـدا با نیاز و راز خداست. با مناجات و عبادت در سنگینی احسا، قلب، قساوت هاینشانه از
 اسـت. آن از برخاسـته آنـان روحـی انبسـاط و بهجـت تمـام بلکه ،نیست سنگین اولیا بر تنها نه

 مشـاهده اسـت. بـوده شیدلخو ترینبزرگ حق، راه روندگان و انبیا برای خدا با مناجات حالوت
 و هالـذت کـه دیگراسـت وقـت هـر از بـیش عبـادت، حال در حق حضرت عظمت و مقامات

 بـه بدانـد بایـد ،بـرد نمـی لذت و است بهره بی خدا مناجات از که کسی بنابراین، دارد. هانشاط
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 اسـت دلیسخت ،مصیبت این سرچشمه است. غاف  آن از که است شده گرفتار بزرگی مصیبت
 در ،روازایـن است. شیطان هایوسوسه و دنیا زخار  به آوردنروی و گناه نیز دلیسخت شهری و

ِّ» آمده: ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی ُهم  ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ ِبک أ ِّ ِمن  ب 

ل  ِّ ق  ُعِّ ال  ش   پنـاه تـو بـه !خـدایا 1؛یخ 
   «نباشد. خاش  که دلی از برممی

 بایـد .است قساوت نتیجه ،غفلت و شودمی بندگی توفیق سلب موجب ،قساوت که است گفتنی
 اشعـانیم بـه کننـدهعبادت که است مؤثر جان تزکیه و روح تهذیب در گاهآن عبادت، که دانست
 معنـای و میتوا از عبادت حال در اگر اما کند؛ حاضر خود ذهن در را آنها و باشد معتقد و عار 

 اسـت. روح چـرک غفلـت، ،ائمـه تعبیـر به نیست. وا تزکیه برای یراه دیگر باشد، غاف  آن
 مـتن در مـا اگـر پـس، .داد نخواهـد نشـان را چیزی بپوشاند، را دل شفا  آینه آلودگی، این وقتی

 نداریم. روح تهذیب برای راهی شویم، چرک و غفلت گرفتار عبادت،

 نفس یسرکش .5

ِّ» :خوانیممی ثمالی ابوحمزه دعای در ُهمَّ ُعِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ وذُِّأ ِّ ِبک  ِّ ِمن  س 

ف  اُعِّ ال ن  ن  ق   پنـاه تـو بـه !خـدایا 2؛ت 
   «نشدنی.قان  و سرکش نفس از آورممی

 کـه داشت توجه باید ولی ؛است انسان از الهی توفیق سلب در عمده عل  از یکی ،نفس یسرکش
 مشـکالت بـر توانـدمی ،داده او بـه خداوند که قدرتی با انسان و باشدمی کاری هر بر قادر آدمی
 هبـ را خـود نفـس لجـام تواندمی ،گیرد قرار مییطی موقعیت بدترین در اگر ،روازاین گردد. پیروز
 .بگیرد دست

 دل و گرفته بیشتری انس بیتاه  و قرآن و خدا با و کند بیشتری نفس مجاهده انسان قدر هر
 از وارسـتگی و اشتد خواهد هانیکی به تریافزون می  تدریجبه ،کند تخلیه نفسانی هواهای از را

 خدا یاد به ،حاالت همه در که است گاهآن آید.می در راسخه ملکه صورت به برایش نفس، هوای
  دارد. باز حقیقی میبوب از را او تواند نمی چیز هیچ و اوست متوجه و
  بارگیشکم .6

ِّ» است: آمده ثمالی ابوحمزه دعای از فرازی در ُهمَّ ُعوذُِّ ِإن ی اللَّ
 
ِّ أ ..مِِّ ِبک  ِّ ن  ان 

ط  ُعِّ ال ب  اب  ش   !خـدایا 3؛ی 
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   11  بندگی حق ادای عدم نهم: مجلس

   «د.دگرنمی سیر که شکمی از آورممی پناه تو به
 مـان  نیـز و دوزخ به انسان کشاندن عام  و است عبادات از بسیاری مان  ،بارگی شکم ،تردیدبی

 و ضـیافت مـاه کـه رمضـان مبـارک ماه در مثال، برای رود؛می شمار به انسان معنوی رشد بزرگی
 گیرنـدنمـی روزه گرسنگی، از پرهیز و بارگیشکم دلی  هب ایعده ،است بندگی ماه و خدا مهمانی

 کـه اسـت آن دلیـ  بـه این سازند.می میروم الهی بابرکت سفره و مهمانی این فیض از را خود و
 بـه ،نهایـت در و داردمـی وا میرمـات ارتکـاب بـه را وا و بازداشته بندگی از را انسان بارگیشکم

اا» فرمایـد:می علـی امـام ..رسـاندمی کتهال ِنی َُِّلقاُ ِّ م  ل  شاغ  كاُلِّ ِلي 
 
ااِتِّ أ ب  ي  اةِِّ الطَّ ِهيم  الب   ك 

ةِِّ رُبوط  ا الم  ه  م  ا ه  ُفه  ل   ؛دارد مشـغول خـود بـه مـرا پـاکیزه هـایخوراکی خوردن که نشدم آفریده 1؛ع 
 «است. علف ،شتهم تمام که پرواری حیوان همچون

 گـردد،می بنـدگی توفیـق سلب موجب تنها نه و دارد فراوان هایمداپی گیبارشکم که است گفتنی
 .زننـدمی جنایات ترینبزرگ به دست ،خود غذای مینأت و چرانیشکم اثر بر افرادی بسا چه بلکه

 و تشـنه را او و ایسـتادند علـیبـنحسـین حضرت ،زمانشان امام مقاب  کربال در که کسانی
 کـه خصوصـیتی تـرینمهم بود. جایزه گرفتن و شکم مینأت برای ،ندرساند شهادت به رحمانهبی

 او بـرای چیـز همـه از شـکم .بود او بارگیشکم ،گیرد قرار شهدا سید سینه بر شمر شد باعث
   کرد. بیچاره را او اسارت، این و بود خویش شکم بنده و اسیر ،شمر بود. ترمهم
 از یکـی شـود.می او از عبودیـت توفیق سلب مایه ،دباش حرام از انسان لقمه اگر اینکه دیگر نکته

 سـاعت یـک شـب، هـر که بود این من عادت» گوید:می اصفهانی نخودکی مرحوم شاگردان
 شـیخ مرحـوم بـه نشـدم. موفـق روز چهـ  ولـی شـدم؛می بیدار شب نماز برای صب ، به مانده

 صـب  کـه فرستادند کیکوچ دعای جواب، در ایشان نوشتم. نامه )نخودکی( اصفهانی حسنعلی
 خـارج شخص فالن با شورا مجلس از که روز فالن ،قب  روز چه » بودند: نوشته و بخورم ناشتا

 اثـر ،این خوردید؛ غذا چلوکبابی در کرد. دعوت ناهار به را شما رفیقتان و بود گذشته ظهر شدی،
 نماز خواندن به مجدداا  و خواندم را دعا ،بودند نوشته شیخ حاج که بود طورهمان و «غذاست! آن

   2.«شدم موفق شب
 کـم تـا باشـد خود نوش و خورد و ، شرب و اک  اندازه مراقب مدام و همیشه باید انسان این بنابر 
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16    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

   بیابد. را بندگی سعادت کامیابی راه کم
 ناسپاسی .7

 و سـیناسپا ،شده اشاره آن به ثمالی ابوحمزه دعای در که بندگی توفیق سلب عوام  از دیگر یکی
و» است: شده اشاره چنین شریف یدعا آن از فرازی در .است نعمت کفران

 
لَّک أ ع  ِنای ل  یت 

 
أ ِّ ر  يار   غ 

اكر ِّ
اِئک ش  م  ع  ِنی ِلن  رمت  ح   مـرا پـس، .نیـافتی ،دادی مـن بـه که هایینعمت شاکر مرا تو شاید یا 1؛ف 

 َلـِئن» :فرمـوده کـه اسـت همبارکـ آیـه این معنای یانگرب ،واق  در نورانی فراز این «کردی. میروم
ُتم ْ كم ْ َشكر  ُتم ْ َوَلِئن أَلِزیَدَنّ ْ كَفر   آن مـن ،دبیاوریـ جـا بـه مـرا نعمت شکرانه اگر 2؛َلَشِدید ْ َعَذاِبی ِإَنّ
 «است. سخت عذابم ،تردیدبی کنید، ناسپاسی اگر و کنممی زیاد شما بر را نعمت
 کسـی اگـر .اسـت میرومیـت عمت،ن کفران الزمه و است نعمت زیادشدن نعمت، شکر الزمه
 میـروم الهـی برکـات از را آدمـی تنها نه نعمت، کفران قضیه .شودمی میروم ،کند نعمت کفران

 تشـکر او از و کـرد احسـان شـما بـه کسـی اگر مثالا  نماید؛می نیز قیخال مطرود بلکه سازد،می
 جـا بـه را او شکر و نبودید رسپاسگزا اگر اما ؛کند احسان شما به مرتبه دو دارد دوست او ،نمودید
 کـه اسـت عقلـی واجـب شـکر، اینکـه: توضـی  نمـود. نخواهد احسان شما به دیگر د،نیاوردی

 و بنـدگی امـر بـه تـا کنـدمی ملـزم را ما و شودمی سبب را دهندهنعمت عبادت   وجوب درعم ،
 دیگـر و نعمت شکرگزاری عقلی وجوب حکم» میان تنگاتنگی ارتباط بنابراین، یم.کن قیام عبادت
 دارد. وجود «عبادت وجوب حکم» و «هانعمت

 عنـوان به خداوندگار عبادت واجب حکم مقتضی شکر، وجوب بر عقالنی حکم دیگر، سخن به
 را آن شـارع کـه اسـت عقالیی و عقالنی حکم ،نعمت شکر البته است. هستی بخشنعمت تنها

 ایـن آثار و فایده بلکه ؛ماست شکر نیازمند خداوند که نیست معنا بدان این ولی ؛است کرده تأیید
 اهـدا  و زنـدگی مسـیر درک و عقالنیـت از اینشـانه زیـرا ؛رسدمی انسان خود به ،شکرگزاری

 از و بـردارد گـام مستقیم صراط درست مسیر در تا شودمی موجب ،لهنمس همین و است آفرینش
 همـین به برد. سود خداوند هاینعمت از ،پیش از بیش و گردد مندبهره نیز الهی دیگر هاینعمت

 هـاینعمت از منـدیبهـره بـرای را شرای  زیرا اند؛دانسته آن افزایش عام  را نعمت شکر جهت،
   آورد.می فراهم نیازبی خداوند  
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   1۷  بندگی حق ادای عدم نهم: مجلس

  حیاییبی و گناه .8

 و گنـاه بـین است. تعالی میضرحق در حیاییبی و گناه بندگی، توفیق سلب عوام  از دیگر یکی 
 انسـان از عبودیـت و بندگی توفیق سلب ها،مجازات ترینسخت از یکی و است رابطه ازات،مج

لَّک أو» آمده: ثمالی ابوحمزه دعای در رو،ازاین است. ع  ِّ ِبُجرِمی ل  تی و  یر  ِر ِنی ج  ت   تـو اینکه یا 1؛كاِفي 
 «دهی. مکافاتم خواهیمی کردم،من که ایجریره و جرم به

 و شـودمی بنـدگی توفیـق سلب سبب تعالی، حق حضرت میضر در ادبییب و حیاییبی یا گناه
لَّک أو» سازد؛می الهی عذاب مستیق را آدمی ع  ةِِّ ل  يائئی ِبِقلَّ ِنی ِمناک ح  یت   ْ اا  و حیـاییبی یـا 2؛ج 

   «نمایی. مجازات مرا تو شده سبب من ادبیبی
 توفیق شدنگرفته زمینه و است حق حضرت میضر در ادبیبی گناه، که شودمی معلوم نتیجه، در

 توفیـق سـلب در مهمـی نقـش گناهان، برخی که دانست باید .دنمایمی فراهم انسان در را بندگی
 ضـعف و والـدین عـاق خودپسـندی، و کبر دروغ، حرص، به: توانمی ،میان آن از و دارند بندگی

 .کرد اشاره اراده
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