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ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎرا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ و آن ﭼﻬﺮه ای ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آن وﺻﻔﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﯽ ﮐﺮان از درﯾﺎی ﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻢ ﻣﺎرﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ وﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽ ﺷﻮم از ﺧﻮدم ﭼﺮا
راﮐﻪ روﺣﻢ را آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ
داﻧﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮس ﻣﺴﺘﻌﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﮔﺬران ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻟﯽ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻧﻔﺲ ﺧﺒﯿﺚ اﻣﺎره و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﮑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ﻧﻔﯿﺲ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
اﺳﻤﺸﺎن و وﺻﻔﺸﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ای ﺷﺪه ام ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ان ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﻢ آﻧﻘﺪر از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣﯽ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم از ﻧﻔﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ازاد ﺷﺪه ام و ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﻨﺎه وا ﻣﯽ دارد و دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده وﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﻢ و ﻣﺪﺗﯽ را در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره راه ﮔﻨﺎه
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎ وﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮم وﻟﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ دوﺑﺎره داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮدم را ﺑﯿﭽﺎره ﮐﺮدم
ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺧﻮﯾﻬﺎی ﺑﺪ در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ دل و ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل وارد ﻣﺤﺸﺮ ﺷﻮم ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻔﯽ از ﻣﻦ اﯾﺎ راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ی ﻣﻦ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺿﺎ از اﻻن ﺧﻮب ﺷﻮم آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﺷﻮم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﺮا از ﮔﺸﻮدن در اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮﯾﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺎک و زﯾﺮ ﺧﺎک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دو ﺳﻮاﻟﻢ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ-1 :ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺪی ﮐﻪ
در ﺟﺎﻧﻢ ﺗﺎرﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ آزاد ﺷﻮم؟ -2ﺑﺮﻓﺮض ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ و ﺗﺮک و ﻣﻌﺎﺻﯽ اﯾﺎ راه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﻌﺎرف و ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در راه اوﻟﯿﺎ اﻟﻬﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻗﻠﺐ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده وﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﮑﻮﺷﻢ ﺑﻪ ان ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﭘﺎﮐﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽ رﺳﻢ و واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺮوح اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻗﻠﺐ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ ﺑﺸﻮد؟ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﺒﺘﺎن ودر ﻗﻨﻮت ﻧﻤﺎز ﻋﺸﻘﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺻﯽ را دﻋﺎ ﮐﺮده و از

ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﻓﯿﻖ راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﻧﻤﺎﺪ واﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﺎداوری اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺻﯽ در ﮐﻨﺎر ذﮐﺮ  40ﺧﻮب
ﻧﻤﺎز ﺷﺒﺘﺎن ﺷﻤﺎرا آزار ﻣﯽ دﻫﺪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز دﻋﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

اﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻮﻟﻮی :ﺗﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﺷﻪ راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ دﺷﻮار
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦزادهآﻣﻠﯽ»ﺣﻔﻈﻪاﷲﺗﻌﺎﻟﯽ« ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺪای ﺳﻤﺠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آری! ﮔﻨﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﺰم ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ،ﺷﺪت آن را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ إنﺷﺎءاﷲ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ آن ،آنﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻗﺮاردادن اﻧﺴﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﺮدار ﭘﯿﺮوز ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻤﺎز و روزه ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﺻﺎﺣﺐاﻷﻣﺮ»ﻋﺠﻞاﷲﺗﻌﺎﻟﯽﻓﺮﺟﻪ« ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎرت اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ»ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم«
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﺼﻤﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

