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 ١١ﺧﺮداد ٩١

درس ﻫﺸﺘﻢ
 ٩رﺟﺐ ١٤٣٣

ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را از آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه
ِ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎنِ درﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
اﺳﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ِ
ﮐ�ل رﺷﺪ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮانِ
ﺟﺎنﻫﺎ ،در ﻋﻤ ِﺮ زﻣﯿﻨﯽﺷﺎن ر اﻋ�ل و ﮐﺮدارﺷﺎن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﺮی ﺑﺎ ﻤﺛﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻋﻘﻠﯽﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌ�یِ ﺧﻠﻘﺖ را درک ﮐﻨﺪ ﻫﻢﺳﻔﺮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ دﺳﺘ�ن را ﮐﻪ اﺑﺰار ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯿﻢ و
اﺑﺮاز ﻣﯽدارﯾﻢ :ﻣﻦ در آﯾﯿﻨﻪی ﺧﻠﻘﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﺖ ﻣﻌﱰف ﺷﺪم و ﻧﺎﻣﻢ را در ﮔِﻞ وﺟﻮدم
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،او را ﺧﻮاﻧﺪم و ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﺷﻨﯿﺪم؛ اﯾﻨﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻏﯿﺐ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭘﺮدهای از دﻧﯿﺎ روی آن ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐ�ل را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻧﻪ
ﺮﺑﺖ اﻟﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻌ�ی ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮم اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮ ِز ُﻗ ً
َﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠَﯿﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﷲ در ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪهی �ﺎزم ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ا ّ
ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻨﮏ داﻧﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ و �ﺎز ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻣﺮا در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی و ﺑﺎ
َﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠَﯿﮑﻢ اﺟﺎزهی ﻓﻦﺘ ﻣﯽدﻫﯽ؛ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟! ِ
ﺧﺎک ﺳﺠﺪهﮔﺎﻫﻢ را ﺑﺮدارم ﺗﺎ ﻣﺠﺪد
ا ّ
ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﺧﺎک را ﺑﯿﺎورم و ﺻﻮرت ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارم ،ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﺖ ﻣﻌﱰف ﺷﻮم و ﺳﺠﺎدهی
ﴬ ﮐﱪﯾﺎﯾﯽات
ﻋﺒﺎدﺗﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ و ﻣﻨﺮِ دﻋﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻤﺑﺎﻧﻢ ،در ﻤﺗﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ در ﻣﺤ ِ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﮕﺮی و ﻣﻦ ﻗﺮب ﺗﻮ را در ﻧﯿﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻢ و ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮم ﺳﭙﺮی
ِ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻘ ّﯿﺪ ﺑﻪ درس
ﺷﻮد ،ﭘﺮوﻧﺪهام را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ و آﻧﭽﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻮاﻧﺪن و ﮔﺮﻓﻦ ِﺘ �ﺮهی ﻋﺎﻟﯽ و در آﺧﺮ ،ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ِ
ﺗﻼش ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ؛ ﭼﻪ رﻣﺰی در ﻗﻠﺒﻢ ،ﺳﻼﻣﺘﯽاش را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد؟ رﻋﺎﯾﺖ
ِ
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ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻮد و ﻣﻦ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی رﺿﺎﯾﺘﺖ اﻧﺠﺎم
دادم ،رﺿﺎﯾﺘﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﺗﺎ در ﺑﻨ ِﺪ ﻣﺠﺎزات ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮم.
ﻃﺎﻟﺐ
از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎن دادهای اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﻣﻦ ِ
ﻧﺠﺎﺗﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﴎ راﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻤﺗﺎم ﻓﺮاﻣﯿﻦ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛
ﻮﺷﺤﺎﻢﻟ و آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ آﺧﺮت؛ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽرﺳﻢ؛ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﺑﻪ ﻣﺤﴬت
آﻣﺪهام؛ آﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽام را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی؟ وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷ�رش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ! اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾ�ن داﺷﺘﻢ
ﺲ ﮐﺎر ﻤﺗﺎم ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺳﺠﺎدهام را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐ ِ
�ل ﺧﻮاﺳﺘﻪام رﺳﯿﺪم؛ دﺳﺘﻢ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورمﻤﺗﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ را ﮔﻔﺘﻢ؛ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻢ ﻤﺗﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ ﺣﻖ را ادا ﮐﺮدم.
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را در ﻣﺤﺪودهی ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺑﻪ
ﻫﻢﺳﻔﺮا�ﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﺶ درک ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﯾﺎرا�ﺎن ﮐﻪ ﺟﺎء اﻟﺤﻖ را در ِ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﻋﻤﺮ ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ داﻧﺶ
ﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻦِ ﺟﺎ�ﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ﻤﺗﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ِ
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