
 

 

 عوامل سلب آن توفیق درک لذت مناجات و

*نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانفحجت

 مقدمه
بودن آن است و  ویژه در ماه مبارک رمضان، جذاب و شیرین های مناجات با خدا به یکی از ویژگی

این خود، موهبتی اف ون بر موهبت یاد خداست ؛ چراکه در آن بنهده ههم بهه نعمهت یهاد خهدا و 
شهود؛ چنانچهه امهام  یابد و هم از موهبت شیرینی ایهن یهاد برخهوردار می های آن دست می  مره

َكا»عرضه داشت:  سجاد قم ا و ََ أََلَ  ََ ِنْةَنأاا
َ
َ اَ ا  بم َو ا َُ يا َِ ْ ِبْقَناا

َ
اِتَ اَ ا  َِ َنا ْعَنااِكََِّذفِذامو ا...اَمتم مه هو  َُّه

ْ ِكَ ا 1«:َ اةو
ت مناجاتت بهر  تهت وارد گهردان و  هبار خدایا! ما را از لذف مند گردان و در آبگیرهای محبف

هوااافااَمْنا»خوانیم:  شیرینی دوستی و قرب خودت را به ما بچشان. در دعای جوشن کبیر نی  می ااِنْكأ و
َّْأٌاا َن َقااافأااَمأْنا»که یاد او شیرین است. همچنین در دعای عرفه آمهده اسهت:  ای آن 2«:َو

َ
أاَءهوااا  به َِ

َ
اا 

َؤا ُو ُْ ا  ََ ََلَ  ای. اسهتاد شههید مطههری  که شیرینی انس خود را به دوسهتان چشهانده ای آن 3«: َنَس ِاََ
کنده از لذت است؛ لذتی که بها » ... گوید:  می دنیای عبادت دنیای دیگری است. دنیای عبادت آ

بعدی مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت پهر از جوشهش و جنهبش و سهیر و  لذت دنیای سه
ای عبادت ش  و روز ندارد؛ زیرا همه روشنایی است، تیرگی و اندوه و کدورت سفر است، ... دنی

 4«.سره صفا و خلوص است ندارد، یک
گوینهد:   شود این شیرینی از کام آدمی گرفته شود. بعضی می حال گاهی اسبابی سب  می این با

دانم چهرا  شوم؛ نمی حال می طور اعمال، بی برای هر کاری حال دارم؛ اما هنگام نماز و قرآن و این
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 حال عبادت ندارم؟ 
در این نوشتار ابتدا معنای توفی  و سزس به اسباب موج  سل  توفی  از انسهان بها توجهه بهه 

 پردازیم.  فرازی از دعای ابوحم ه  مالی می

 معنای توفیق

ی و یهافتن بهه کهاری، کارسهاز گردانیهدن اسهباب، دسهت توفیه  از نظهر لغهوی بهه معنهای مواف 
اش فراهم  در اصطالح نی  یعنی خداوند مقدمات وصول به مقصود را برای بنده 1تأیید الهی است.

توفی  در روایات با تعبیرهای مختلفهی آمهده  2بردن آنهاست. به معنای ازمیان« سل  توفی »کند؛ 
ب، عنایا الرحمن، اول النعما، قائهد الصهالح، ر»است؛ مانند:  أس عنایت، رحمت، جذبات الرف

مه طباطبهایی می 3«.النجاح، رأس السعادة، مفتاح الرف  توفیه  ضهد خهذالن، آن »نویسهد:  عالف
م کنهد که بنده را به عمل صهالح بکشهاند یها پاره ای از علهل  است که خدا اسباب را به نحوی منظف

ْصنَّلَم َمنا ِإْن ُأِريُد ِإاَّ لْْلِ »فرماید:  می قرآن از زبان حضرت شعی  4«.معصیت را ایجاد نکند
ْعُت َو ما َتْوِفيِقي َِ من ج  اصالح در حدف توانم، منظهور دیگهری نهدارم و در ایهن  5«:ِإاَّ ِبال َّ ِ   لْسَت

 دانم. به قول سعدی: ساز نمی دهنده و سب  کار، غیر از خدا کسی را توفی 
نخسیییتاواهادتبییی دردهنهیییاد

  
پییساییینبنییدهبییریسییتانسییرنهییاد

 

 اوفیییوصیییریهسیید ییرا حییونیی
  

6کییفا بنییدهصیییریبیی فیییریهسیید 
 

ْاِفيِقا»در بعضی روایات از توفی  در جایگاه بهترین راهبر یاد شده است:  بهر  7«.ََلاَةاِئأَداَكأاَُت 
های مؤمنان از خداوند،طل  توفی  در انجام وظیفه بنهدگی اسهت:  این اساس یکی از درخواست

« ِْ فْدَنااِكَتْاِفي
َ
حالی هنگام دعها،  شود بی استفاده می وی دیگر از روایات معصومیناز س 8«. 

وحی  خداوند به حضرت داوود»فرماید:  می نشان  سل  توفی  از آدمی است. امام صادق
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این است کهه  ام،  کند، قرار داده ای که به علم خود عمل نمی ترین عقوبتی که در برابر بنده کرد: کم
 1«.گیرم ا از دلش بر میشیرینی ذکر و عبادت خود ر

 عوامل و موانع سلب توفیق 
در دعای ابوحم ه  مالی از زبان ما گناهکاران به این امر پرداخته است و از عوامهل  امام سجاد

 اند: مانع درک باطن عبادت و لذت از عبادت یاد کرده
أ» ُْ اَ اةو ٍو

ْ
َ اَ اَتَعبه ٍو

ْ
اَةْداَتَهيَ َّْتو ااةو َُ َّه ىاكو اِإنم مه هو اَكأيَنافأَدفَ ا َُّه َِ أََل َّصه ُِ ا يأَتاااتو َْ ُْ

َ
أَ ا  يتو َِ َ اَنا

ا ااَعََّىه يتو َِ َنااَنا
َ
اَتَ اِإَن ا  َِ َنا اَ َسََّْبَتِنىامو يتو َّه ََ َناا

َ
َعاسًااِإَن ا  أَََّحْتااانو ََ اَةأْدا َّْأتو ااةو َُ َّه ىاكو ُِ َماا

اه ِكيَناَمْجَِِّسى ِسا ُته ُِ َطاِمْناَمَجا فَ ِتىاَ اَة و أىاكَاااَسِ  ُِ أْتاَعَ َتْتا َُ ا ََ أْتاَةأَدِمىاَ ا َُ َز 
َ
َِّيأٌ ا 

که به ع م و ج م با خود گفهتم و خهویش را  ای خدا، من چندان 2«:َكيِنىاَ اَكيَناِخْدَمِتَ ا
مهیا و آماده طاعتت ساختم و در پیشگاه تو به نماز ایستادم؛ آن هنگهام مهرا بهه خهواب 

هرچه با خود عهد کهرده و حال رازونیاز از من باز گرفتی. ای خدا، چه شد که   انداختی
و گفتم که از این پس سریرتم نیکو خواهد شد و بهه مجهامع اههل توبهه و مقهام تهوابین 

قدم نماندم و آن بلیه میان من  ای پیش آمد که به عهد  ابت شوم، بلیه و حاد ه ن دی  می
 و خدمتت حایل گردید؟

د کهه در ادامهه بهه آنهها اشهاره کنه حضرت در ادام  این دعا یازده دلیل برای سل  توفی  بیهان می
 خواهیم کرد:

 . دوری از درگاه الهی1

يَتِنى» َ اَعْناَكاِكَ اَهَ ْقَتِنىاَ اَعْناِخْدَمِتَ اَنحه َعَّه َُ ای و از  شاید تو از درگاه لطفهت مهرا رانهده« َسيِدیا
 ای. ات دورم ساخته خدمت بندگی

اِمْنا»خوانیم:  یل میهاست. در دعای کم دانیم خداوند من ه از طرد انسان می ْكَ  و
َ
ْنَتا 

َ
ا  ٍَ َةيَها

ْقَنيَت 
َ
َداَمْنا  َبعم ْ اتو

َ
ا  يَت و يَعاَمْناَبكه ََ اتو ُْ

َ
ات   بسیار بعید است و تو ب رگوارتر از آن هستی که پهرورده  «: 

 ای، دور نمایی. با توجه به ایهن دعها، معنهای جملهه آن  خود ن دی  نموده  را تباه کنی یا آن را که به
دادن  گیرد که منجر بهه ازدسهت است که انسان با دست خود و با انجام گناه، مطرود الهی قرار می

 شود. توفیقات دیگر می
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 دانستن حق بندگی . سبک2

ْةَصيَتِنى»
َ
َ اَفَ ْم ًااِكَح ْسَتِخف  فَتِنىامو

َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ات را سهبک  ای کهه حه ف  شهاید مهرا چنهین دریافتهه«:   

 ای. ورم کردهام که د دانسته
داند:  نورزیدن می ترین ح  خدا را خداپرستی و شک ب رگ« رساله حقوق»در  امام سجاد

اِكِ اَشْيئاًا» ْشِ کو اََلاتو هو دو َکاَتْعبو اَفِننه ْكَب و ِ ا ْأَ ا َُّه قُّ ََ اا مه
َ
تهرین حهه  اسهت بهر  ح  خداوند که ب رگ1«:َفَ

و بندگی شرک نورزی. بر خالف تصور عهوام گردن تو آن است که فقط بندۀ او باشی و در عبادت 
دانند، منابع دینهی شهرک را در تبعیهت از هواههای  ها و مثل آن می که شرک را فقط در پرستش بت

، پرسهتش نفهس بهه حسهاب  دانند. با این بیان که تبعیت از هواهای نفسهانی نفسانی و شیطان می
 شود. امر سب  سل  توفی  می دانستن ح  بندگی خداست و همین آید که مالزم با سبک می

 گردانی از یاد خداوند . روی3

ََّيَتِنأى» َْ ْعِ تًااَعْنَ اَف فَتِنىامو
َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
سهب  بهر مهن  گهردانم؛ بدین ای از تهو روی شهاید دیهده«:  

 ای. غض  کرده
گردانهی از  روی 2گردانیدن اسهت. به معنای روی« عرض»إعراض مصدر باب افعال از ریش  

ا در دنیا پیامدهای فراوانی دارد که مهم ترین آنها، قساوت قل  و سنگدلی است. خداونهد یاد خد
ْسَّلِم َفُهَو َع ی»فرماید:  می ُ  َصْدَرُه ِلْْلِ َْ َشَرَم لل َّ َْ   َأ َفَم ِ  َفَويٌل ِلْ قاِسنيِة ُقُ نوُبُهْم ِمن َْ َربِّ ُنوٍر ِم

ِ  ُأولِ َك فی ٍَ  ِذْكِر لل َّ اش را برای اسالم گشاده کرده اسهت و بهر  کسی که خدا سینه آیا 3«:َضَّلٍل ُمبي
ههایی  چون کوردالن گمراه اسهت؟[ وای بهر آنهان کهه قل  فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته ]هم

تهرین  سخت در برابر ذکر خدا دارند؛ آنهها در گمراههی آشهکاری هسهتند. بنهابراین یکهی از مهم
نَ  ِذْكنرًل »فرمایهد:  داوند میکه خ وظایف مؤمنان، یاد خداست؛ چنان ََ آَمُنول لْذُكُرول لل َّ ذي يا َأيَها للَّ

 اید، خدا را بسیار یاد کنید. ای کسانی که ایمان آورده  4«:َكیيرلً 
 گوید:  الله جوادی آملی می آیت

خواستم به مکه مشرف شهوم. مصهادف  الله الحرام بودم، می یک وقت عازم زیارت بیت
بارید. برای عهرض سهالم و تودیهع و  روز هم هوا سرد بود و برف میبا زمستان بود، آن 

                                                           

 .3، ص 71، ج األنوار بحار. محمدباقر مجلسی، 1
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خداحافظی محضر عالمه طباطبایی رفتم. در زدم، تشریف آوردند دم  در. عرض کردم: 
ه هستم، خداحافظی می کنم. بعد عرض کردم: نصیحتی بفرماییهد کهه بهه  عازم بیت اللَّ

آیه مبارکه را به عنوان نصهیحت و بهه کار من بیاید و در این سفر توشه راه من باشد. این 
« فاذكرونی لذكنركم»فرماید:  عنوان زاد راه قرائت کردند و فرمودند: خدای سبحان می

]: به یاد من باشید تا به یاد شما باشم.[ فرمود: به یاد خدا باش تا خدا بهه یهادت باشهد. 
ر کاری مانده اسهت، کند. اگر د اگر خدا به یاد انسان بود، انسان از جهل نجات پیدا می
ماند. اگر در مشکل  شود و نمی اگر خدای قدیر به یاد انسان بود، هرگ  انسان عاج  نمی

اخالقی گیر کرد، خدایی که دارای اسمای حسنی است و متصف به صفات عالیه به یاد 
گشههاید و انسهان را از آن مشهکل رهههایی  انسهان خواههد بهود. گههره اخالقهی را ههم می

بهود کهه فرمودنهد: ایهن آیهه را بهه یهاد داشهته باشهید کهه خهدا فرمهود: بخشد. این  می
 1«.فاذكرونی لذكركم»

 گویان  . قرارداشتن در زمرۀ دروغ4

َتِنى» َْ َ اِنِكيَناَفَ َف ُْ اِ ا  َْ ْدَتِنىاِفىاَم َِ َ اَ  َعَّه َُ ْ ا
َ
گویهانم کهه از  ای که در جایگهاه دروغ شاید دیده«:  

 ای. ات مرا انداخته چشم
َْ ُهنَو ُمْسنِرٌف »و از نظر قرآن کریم از هدایت خداوند دور است: گ دروغ َ  َا َيْهنِدی َمن ِإنَّ لل َّ

لٌب  گهویی در  کند.یکی از مصادی  دروغ، دروغ گو را هدایت نمی کار و دروغ خداوند اسراف 2«:َكذَّ
کسهی کهه ]هنگهام نمهاز یها ههر زمهان دیگهری[ »انهد:  اظهار بندگی است. علمای اخهالق گفته

ْهُت گوید: " می ِذي  َوْجِهيَ  َوجَّ ماولِت   ِل َّ َر للسَّ َِ ْرَض   َف " ]: روی خود را به سوی کسی کردم کهه َو لَْلَ
نا  نعبند و لينا  گویهد: " ها و زمین را پدید آورده است[ و در دلش غیر این است یا می آسمان ليه

که با دلبستگی به دنیها آن را  حالیجوییم[؛ در پرستیم و تنها از تو مدد می " ]: فقط تو را مینستعيَ
 شود. گویی سب  سل  توفی  می این دروغ 3«.گوست پرستد، چنین شخصی دروغ می

 . ناسپاسی5 

اِئَ اَفَحَ ْمَتِنى» َُ َنْع ُِ ا فَتِنىاَغيَ اَشاِك  
َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ای  هایهت یافتهه شاید مرا ناسزاس در مقابل نعمت«:  

 ای. که محرومم داشته
                                                           

1  . https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/51782 
 .28 :. غافر2
 .364، ص 2، ج جامع السعادات. مال محمدمهدی نراقی، 3
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اٍر َأِثيٍم » در آیات ُ  َا يِحُبه ُكَله َكَفه لٍن َكُفورٍ »و  1«َوللَ ه َ  َا يِحُبه ُكَله َخَوه صهراحت بیهان  به 2«ِإَنه للَ ه
دارد. محرومیت از محبت الهی بهه معنهای ورود بهه  ها را دوست نمی شده است خداوند ناسزاس

اههل امنیهت و آرامهش دنیهوی و  چراکه تنها  دایرۀ کسانی است که دوزخ آنها را در بر گرفته است؛
اند و کسانی که خداوند بر آنان خشم گرفتهه و محبهوب خهدا نیسهتند، در  اخروی محبوب خدای

رو در روایات به سزاسگ اری از  دوزخ فراق در دنیا و دوزخ آتش در قیامت خواهند سوخت؛ ازاین
افأ: » نمود به فرزندانش توصیه می خداوند تأکید شده است. امام سجاد َنأىه أْنااااكو َُ أَ اَف ِ اَ َُّه ْشأ و  و

َهأااِإَن  َُ أاَءا َْ اَ اََلاَك ٍْ أِ َ  أِ اِإَن اشو َُ ْع َّنم ُِ اََلاَزَ  َلا أ و ْنِعْماَعََّىاَمْناَشأَ َ َكاَفِننه
َ
ْنَعَماَعََّيَ اَ ا 

َ
اا  ٍْ ِفأَ  ای  3«:كو

کسی که  جای آور و در قبال فرزندم، در برابر کسی که در ح  تو احسان نموده، شکر خداوند را به
رود و  کند، احسان کن که اگر سزاس نعمت انجام شود، ادامه یافته و از دست نمی از تو تشکر می

 اگر کفران نعمت شد، بقا و دوام نخواهد یافت. 
شبی ن د عایشه بودند ]و پیوسهته مشهغول  فرمایند: رسول خدا در حدیثی می امام باقر

که خداوند گذشهته و  افکنی؛ درحالی را به زحمت میقدر خود  عبادت بود[. عایشه گفت: چرا این
ب ًا»فرمود: ای عایشه،  آینده تو را بخشوده است. پیامبر اَعْبأدً اَشأ او َُ أا اَ كو آیها مهن بنهده  4«:َ َل 

 شکرگ ار خدا نباشم. 
ه، شکر نعمت از این تعبیر معلوم می های او بود. هشام بن احمر ه  شود انگی ه عبادت اولیاءاللف

گوید: همراه حضرت در اطهراف مدینهه بهودم، ناگههان  ه می اب امام موسی بن جعفراز اصح
دیدم امام از مرک  پیاده شده و به سجده افتادند؛ سهجده حضهرت طهوالنی شهد، سهزس سهر از 

جا آوردیهد؟  سجده برداشته و سوار بر مرک  شدند. عرض کردم فدایت شوم، سجدۀ طهوالنی بهه
ا»فرمودند:  ٍو ِنىاَنَكْ  ااِإنه اِكَهااَعََّىه ْنَعَما َُّه و

َ
ً ا  َُ ىاِنْع َ اَبكم ْش و

َ
ا  ُْ

َ
ا  َبْبتو َْ

َ
من به یاد نعمتی افتادم کهه  5«:َفَ

جا آورم. بنابراین شکر خدا سب   خداوند به من ارزانی فرمود، دوست داشتم شکر پروردگارم را به
 توفی  و ناسزاسی سب  سل  توفی  است.

                                                           

 . 276. بقره: 1
 .38. حج: 2
 .95، ص 2 ، ج الکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .95. همان، ص 4
 .99. همان، ص 5
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 نکردن با علما . مجالست6

ْ ا»
َ
َتِنىا  ُْ اِءاَفَخَذ َُ ََّ عو ُْ ِسا  ُِ ْدَتِنىاِمْناَمَجا َْ َ اَف

َعَّه ای کهه خهوارم  شاید مرا در مجالس عالمان نیافته«: َُ
 ای.  نموده

 در روایات معصومین بر حضور در مجالس علما تأکید زیادی شده است. رسهول اعظهم
ماِمنا»فرماید:  می افْدعاكو م  ُِ اعا

لم اعنَداكو اإُىا ُيْيِن ا اِمأناَلاَتْجَِّسا اإَل  :اِمنا ُشه م اإُىاَخُس  س  ُْ َخ
اإُأىا أِع ا اِمأنا ُِاأشم ا تو ةَبأِ  ا اِمأنا ُِ ْبأِ اإُأىا ُت  ْغَبأِ اإُأىا ُ ه ِِ ا اِمأنا ُ ه فاِءاإُأىا ْلْخأَل  ُ م

صأيَح ِا خواننهد:  نشینید که شما را از پنج چی  به پنج چی  فرا میبتنها در محضر دانشمندانی  1«: ُن 
هر بهه فروتنهی و از از دو دلی به یقهین، از ریها بهه اخهالص، از دنیهاخواهی بهه دنیهاگری ی، از تکبف

ِسا ُعَُّاَءافَا»فرمایند:  می ناخالصی به خلوص. امام علی ُِ َ ا افَاِا ُو اْزَقْقاعَّ أَ اَ اَتأزكو أْنا قكو ْحسو
َ ا ابراین نشین بهاش تها علمهت زیهاد و ادبهت نیکهو و جانهت پهاک گهردد. بنه با علما هم 2«:َنْفسو

 شود. نکردن از محضر نورانی آنها منجر به سل  توفی  می توجهی به علما و استفاده کم
 . غفلت از وظایف بندگی7

ِتَ ا فْسأَتِنى » َُ َْ ْناَب ُِ َااِفَِّيَناَف
ُْ فَتِنىاِفىا 

َ
َ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
ای کهه از  شهاید مهرا در زمهرۀ غهافالن دیهده«:  

 ای. ات ناامیدم ساخته رحمت
شوند. بهرای  ها و انجام برخی کارها سب  غفلت آدمی می دوستان، بعضی از محیط برخی از

« غفلهت»وبهرق و اشهرافی، انسهان را بهه سهوی  ههای پرزرق مثال جلسات لههو و لعه ، محیط
کشاند.  کشاند. غفلت یکی از مسیرهایی است که در نهایت انسان را به هالکت و شقاوت می می

گیهرد و دوسهت دارد  گوش خود برای شناخت و یاد خهدا بههره نمیانسان غافل از عقل و چشم و 
 فرماید:  های الهی داشته باشد. خداوند می زندگی غافالنه و بدون ارزش

ٌَ َا » ْنِس َلُهْم ُقُ وٌب َا يْفَقُهوَن ِبَهنا َوَلُهنْم َأْعني ه َولْْلِ
َِ ََ لْلِج َم َكِیيًرل ِم َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهَنه

ِ نَك ُهنُم يْبِصُروَن  ْنَعناِم َبنْل ُهنْم َأَضنُله ُأوَلَٰ ِ َك َكاَْلَ ِبَها َوَلُهْم آَذلٌن َا يْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلَٰ
هها ]   یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریهدیم؛ آنهها دل به 3«:لْلَغاِفُ وَن 

بها آن  فهمنهد؛ و چشهمانی کهه کننهد، و[ نمی ها[یی دارند کهه بها آن ]اندیشهه نمی عقل
تهر؛  شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند، بلکهه گمراه هایی که با آن نمی بینند؛ و گوش نمی

                                                           

 .74، ح 188، ص 18، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 . 4786، ح غرر الحکر. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 2
 .179. اعراف: 3
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 اند[. گونه امکانات هدایت، باز هم گمراه اند ]چراکه با داشتن همه اینان همان غافالن

 . شرکت در مجالس گناه 8

يَناَفَبيِنأأ» ُِ أأا َبطه
ُْ ِسا  ُِ اَمَجأأا َِ أأ ُِ فَتِنأأىا 

َ
أأَ اَب  َعَّه َُ ْ ا

َ
يَتِنأأى  ْماَخَّه شههاید مههرا از جملههه «: ىاَ اَكيأأَنهو

 ای.  ای که رهایم کرده کنندگان در مجالس مفسدان دیده شرکت
ی را نمهی  نشینی با اهل باطل است. این هم توفیقی، هم یکی از دالیل کم نشینی هیچ ردۀ سهنف

پیامدهای متناسه  بها تواند از کودکی آغاز گردد یا حتی در سنین پیری اتفاق بیافتد و  شناسد؛ می
شدن را مجالست با اهل باطل  نشینان را در پی داشته باشد. قرآن مجید یکی از عوامل جهنمی هم
ََ »داند:  می ا َنُخوُض َمَع لْلَخاِئِضي  رفتیم. و با اهل باطل در سخنان باطل فرو می 1«:َوُكنَّ

اییااییوانفمیییف ریییزا ییییاهبیید
  

یدیییاهبیییدبدایییربییودا میییییاهبیی
 

مییاهبییدانهییاهمییفبییرجییان نییید
  

یییاهبییدبییرجییانوبییرایمییان نیید
 

شهود،  هها برگه ار می متأسفانه بسیاری از مجالسی کهه امهروزه توسهط برخهی افهراد و خانواده
مصداق مجالس گناه است؛ مانند برخی مجالس عروسی، مجالس جشن تولد، جلسات مربهوط 

ا مجالس شادی مخالف نیسهت، بلکهه بها مجهالس گنهاه التحصیلی و ... . اسالم ب به جشن فارغ
مخالف است. ممکن است مجلسی، مجلس شادی باشد؛ ولی در آن گناهی صورت نزذیرد کهه 
اسالم نی  با چنین مجالسی مواف  است و ممکن است مجلسی حتی بهرای عه اداری باشهد؛ امها 

س بهه جهای پنهدگیری و کنندگان در آن مجلس به گناه مشغول شهوند. در برخهی از مجهال شرکت
کنندگان در کنار یکهدیگر نشسهته و بهه غیبهت و گهاه تهمهت  یادآوری مرگ و روز قیامت، شرکت

در آن نباشد، موج  حسهرت و سهب   بیت مجالسی که ذکر خدا و اهل 2اند. دیگران مشغول
 شود. سل  توفی  می

 . گناه9

َعاِئىافَا» َعاقو َُ اَتْس ُْ
َ
ا  ِحبه ْماتو َُ َ ا َعَّه َُ ْ ا

َ
یها شهاید دوسهت نداشهتی دعهایم را بشهنوی، از   «:َباَعأْدَتِنى 

 ای. درگاهت دورم کرده
اِمِعيَنا»خدایی که عاش  بندگانش و  َعا ُسه َُ ْس

َ
]:شنواترین شنوایان[ است، گاهی بهه دلیهل  3« 

                                                           

ر: 1  .45. مدف ف
2  . https://www.balagh.ir/content/13588 
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 فرماید:  می اش را بشنود. امام صادق اش دوست ندارد صدای گناه و ارتکاب اعمال زشت بنده
فرماید مهن دعهای او را بهه  ای دعا کند؛ پس خدای ع وجل به دو فرشته می ندههمانا ب»

اجابت رساندم؛ ولی حاجتش را نگه داریهد؛ زیهرا مهن دوسهت دارم آواز او را بشهنوم و 
ای هم هست که دعا کند؛ پس خدای تبارک و تعالی فرمایهدزود حهاجتش را  همانا بنده

 1«.دارم بدهید که آوازش را دوست نمی

 مجازات اعمال زشت .10

فَ ِتىاَكاَفيَتِنى»  ِ َِ ْ ِمىاَ ا َ اِكجو َعَّه َُ ْ ا
َ
 ای. یا شاید به جرم و گناهم مکافات کرده«:  

اَتعأاُى:اإِا»فرماید:  می امام صادق ا َُّ  و افْالو
َ
ا  اَعَّأىاُه َعْبأِداإن ا َثأَ اَشأْهَاَت و ُْ اِكا أَنعو َْ ْقنأىامأاا 

ناِاتى ذفَذامو َُ ا َم و ََ م ا و ُْ ههای  فرماید: هنگامی که بنهدۀ مهن خواهش خداوند متعال می 2:«هاَعتىا 
دارم، آن اسهت  ترین کیفری که در ح  او روا می نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد، کم

 سازم.  که او را از لذت مناجات خودم محروم می
رفتنهد؛ آدم سهنگدل  بهه مناجهات می حضهرت موسهی»در روایتی قدسهی آمهده اسهت: 

ات بگو چقدر گناه کنم، امها تهو مهرا عقوبهت  گفت به این خدای ی به حضرت موسیحیای بی
خواستند برگردند، خطاب شد: چهرا پیغهام  شان که تمام شد، می نکنی؟ حضرت رفتند و مناجات

کشم کهه نقهل کهنم. خطهاب شهد: بهه او بگهو کهه  دهی؟ گفت: خدایا خجالت می ام را نمی بنده
بهری؟  ، اما متوجه نیستی. مگر تو از مناجات من، از رابطه با من لذت میباالترین بال را به تو دادم

 3«.همین که شیرینی مناجاتم را از دلت بردم، این باالترین بالست. این باالترین مصیبت است
 آورده است: این داستان را مولوی در اشعار خود برای حضرت شعی 

 فییتدهاهییدشییعی ینیکییفمف
  

دیدسییتاییی کیی صییداا میینبسییف
 

هییاچنییددیییدا میین نییاهوجرم
  

 یییییردمییییراو کییییرمیییییزداننمف
 

حییواعییالف فییتده ییوششییعی 
  

دهجییییواباوفصیییییحا هاهفییییی 
 

کیی بدفتییفچنییدکییردممیین نییاه
  

و کییییرمندرفییییتدهجییییرممالیییی 
 

 ییویفومقلییوبایسییفی اکییسمف
  

ایههییییاکییییردهههوبدرفتیییی اییییی 
 

                                                           

 .258، ص 56، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .48، ص 3، ج جامع السعادات. مال محمدمهدی نراقی، 2
 .32، ص در ساحل سپیده اخالص. حسین مظاهری، 3



108    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

صبییرواییوبفچنییدچنییدت یییرم
  

1ایپیییاایییابسیییردهسالسیییلمانیییده
 

 حیایی نسبت به خداوند . بی11

فَتِنى» اَز َِ ياِئىاِمْنَ ا ََ ِ ا َّه ِْ َ اِك
َعَّه َُ ْ ا

َ
 ای. شرم و حیایی از حضرتت مجازاتم نموده یا شاید به بی«:  

ا اِمأ»فرمهود:  یکی از مصادی  حیای ممدوح، حیا از خداست. پیامبر اکرم أِ ا ْسأَتْحيو َنا َُّه
َحَياِءا ُْ ا  قه عهرض  از خداوند چنان که شایسته است، حیا داشته باشهید. کسهی بهه پیغمبهر«: ََ

َمأِنا ْسأَتْحَياا»کردن از او است؟ فرمود:  کند که س اوار شرم طور شرم میکرد: چه کسی از خدا آن
اَكْيَناَعْيَنْيِ ا ََّ و َِ

َ
ْبا  َحَياِءاَفََّْيْ تو ُْ ا  قه ََ ِ ا أَایاَ ااِمَنا َُّه ََ َساَ اَمأاا

ْ
ا ُأ ه  فَنِتَهااَ اَفْحَفقو ْنَيااَ اِز َيْزَةْداِفىا ُدُّ ُْ َ ا

ِبََّى ُْ اِكَ اَ ا  َْ َُ ُْ َبْطَناَ اَمااَهَایاَ اََلاَفْنَسىا  ُْ حیاداشتن از خداوند آن است کهه سهر و آنچهه را در  2«: 
کهه آخهرت را  اد کنی و هر آنگذرد و شکم و آنچه را در بر دارد، حفظ کنی و مرگ و بال را ی سر می

که سه اوار اوسهت،  خواهد، باید زینت دنیا را رها کند. پس هر که چنین کند، از خداوند چنان می
 حیایی از عوامل سل  توفی  است.  حیا کرده است. بنابراین بی

مطاب  این فراز از دعای ابوحم ه، کسانی که خواهان مناجات با حضهرت دوسهت هسهتند و 
 کنندۀ توفی  وداع کنند.  شان با لذت و نشاط قرین باشد، باید با عوامل سل  مناجاتخواهند  می
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