
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 عدم رشد، شکسته شدن عادت.حجاب نورانی، عادت،  عبادت،ها: واژه کلید

شود و  ا از سر عادت انجام شود، آیا به حجاب نورانی تبدیل میپرسش: اگر کاری برای خدا امّ

 اگر چنین است، چه باید کرد؟

قول  به. است حجاب ،بدارد مانباز ه به خدای متعالاز توجّ هر چیزی که ما را به خودش مشغول کند و

ََّشَغلََّمُکل َّ :بزرگان از خدای و  کند مشغول میبه خودش و را تکه  هر چیز :َصَنُمکََّّوَّهَّف َََّّبِّکَّرَََّّن َّعَََّّکَّا

ی  همهاگر  .تی عبادتحتّ ؛ر چیزی باشدتواند ه این بت می ،بت توست. حال ،دساز غافل میل متعا

 ،خوانم ولو دارم نماز می ؛رفته است میاداز خدا و ام، ذکرم، خلوتم  نمازم، روزهرفته سراغ  نم حواس

کار  دارمکنم  فکر می ،گاهم شده تکیه ،ما هامید بستآن  به ،است ی شدهچیز مهمّ نم برای ولی نماز

 در واقع حجاب یمها عبادت اینگونه شده باشد[،  ]اگر این ؛...و امثال اینها دهم انجام میی همّمخیلی 

شخص ]مورد  ؛است ظلمانی حجابِآن  ،خورد شراب میرود  کی میی. است  نورانی حجابِ امنته ؛است

 کسی هم علم آموخته ؛حجاب است برایش. کسی جهل است هم در حجاب نورانی گیر کردهوصف ما[ 

خدا  .ما هزحمت کشید ،معلومات دارم ،ما هم شدعالِ :است ت پیدا کردهخیلی موضوعیّ شاین علم برای و

خدای این علم را بیند که  نمی .است خدای متعالالعلمََّّواهبَّکهبیند  نمییعنی  ؛بیند نمیدر علمش را 
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اینها 1َّ.َقِليلاََِّّال اَََّّّال ِعل مَََِّّّمنََََّّّوَّماَُّاوتِيُتم َّ :این علم در برابر علم الهی هیچ نیستعالوه،  بهاو داده و متعال به 

 .استحجاب نورانی  ،این علم امنته ؛حجاب شدکی شده. این متّ ؛ه شدهرّغبه علم خودش  .بیند نمیرا 

 .است حجاب ظلمانی ،ت. و آن جهلحجاب اکبر هم هس ؛رَّب َّک َّال َََّّجابَّحَّال ََّّوَّهََّّمَُّل َّعَِّال َّقول اهل معرفت:  به

ما را به خودش که . هر چیزی ستا حجاب نورانی ،این عبادتو  ستا ظلمانیحجاب  ،آن معصیت

 حجاب است.  ،مشغول کند

 اًمستقلّبه چیزی  منکه این معیاراین است:  ،اشاره کردنددوستان گری هم که دی ی نکته ؛این یک نکته

آن الف مخ ی کهچیز که اگر بااست  ینا یا نه، استرفته  آنسراغ حواسم و م همتوجّو  ما هبست دل

در شرایط  آن امری کهاز امری شد غیر به من اگر مثالً یعنی  .کنم رفتار می طورچ ،موشه مواج ستا

تا  گویم می ،یا نه ؟است سختم ؟طور هستمچآنجا من  ،شدای صادر  هحکم ثانویّاگر  ،شد میعادی 

 حاال در. ه استرضایت الهی بودو خاطر این بود که امر الهی  هب ،ما هامروز هم اگر این کار را انجام داد

را  یی که تا دیروز آن رفتارهمان راحتی و گوارا بهلذا چیز دیگری است.  ،رضایت الهی ،این موضع

د تعبّ ،این تسلیم بودن بکن.این کار را که چون امر آمده  ؛کنم آن رفتار را می اآلن ضدّ ،کردم می

که به آن انس دهم  انجام می خاطر این هکه من این عمل را ب ؛ستا شاخص خوبی در برابر خدا محض

به طول که  در روایات داریم خاطر امر خدا[؟ ]یا بهکنم  شترککه  ستا مسخت ،ما هعادت کرد ،ما هگرفت

دیگر و کنند  عادت میبه ]رکوع و سجود طوالنی[ بسا افراد چه .ه نکنیدتوجّرکوع و سجود افراد خیلی 
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ه توجّ هانآ بلکه به صدق حدیث و ادای امانت که آن را ترک کنند؛ ستا شانسختو  کنند وحشت می

 2کنید.

دیگر فرمان  ؛اندازد را به دام میو آن عادت او کند  عادت میبه عملی  انسانگاهی اوقات  ،حال یّا یلع

 ؛دیگر سازندگی ندارد ،این عمل !کند. خب دارد عادت خودش را تکرار میبلکه  ؛برد خدا را نمی

نداریم فرمان  حقّ ما .شکند می که ستخداالبته و نجاست که عادت باید بشکند ایآفرین نیست.  رشد

دیگری  چیزبرای ما دهد که حکم  تی قرار مییّموقع درما را خودش خدا  امّا ؛اریمخدا را زیر پا بگذ

 فمتوقّو اسیر  در آنن عادت که از این زنداو انسان شود  آنجاست که آن عادت شکسته می .شود می

عادت به  ،است انفاق کردن ، عادت بهاست ولو عادت به نماز شب خواندنکند[؛  ]نجات پیدا می ،شده

در  ؛رشد ندارم ؛است کرده مفمتوقّ است، چون عادتو  است؛ ولی عادت است؛ اعمال صالح انجام دادن

ست ا مسخت ؛ندهم مجانانم اتو نمی اصالً ؛ودش تکرار می ددارصورت یک ملکه مدام  رفتاری به ،وجود من

کی در لَرشد ندارند. هر مَا امّ ؛مالئکه عبادت دارند .مثل مالئکه د؛رآو . این رشد نمیانجام ندهمکه 

َِّال اََّّ:ودر وقت هم باالتر نمی هم هست. هیچ هدر همان مرتبو ای آفریده شده  مرتبه َِّمن ا َّما ََّمقام َََّّو َََّّلُه

ی رشد ،کنند عبادت میچون براساس ملکات و  کنند عبادت میچون آنها براساس ملکات  ؟چرا 3.ََّمع ُلوم َّ

رشد  اامّ ؛ندهست ارزشمند و نورانی ،پاکند ،. خیلی قشنگندمانند می ،همان افقی که هستند در ؛ندارند

 شدهبه ملکات تبدیل  او طاعات برای است، شدهبه عادات تبدیل  او . کسی هم که عبادات برایندارند

 ،است نانمازخو ست؛ا خوبی انسانه البتّ ؛، ]رشد ندارد[کند رفتارها را تکرار می گونه تو عاد است،

                                            

َّلََّّاللَََِّّعب دَََّّاُبوَّقالََّّ.5 ص ،85 ج بحاراالنوار، ،مجلسی و 85 ص ،11 ج الشّیعه،وسائل حرّعاملی، و 108 ص ،2 ج کافی، کلینی، .2

ن ُظُروا لَّتَ  تَّء َََّّشی ََِّّلكَّذاََِّّان َّفََََُّّّسُجوِدهََِّّوَََّّّالر ُجلَََّّّرُُكوعَََُّّّطولَََّّّىاَِّا َلو ََّّاَدهَُّاع  رََكهََُّّفَ  تَ و َحشََّّتَ  لَّان ُظُرواَّنَّكَِّلاََّّوََِّّلكَِّلذاََّّاس  قََّّىاَِّا ََّاداءََّّوَََّّحِديِثهََِِّّصد 

ِه.َام ِت  اَن
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است  . ایناست متوقف شده ؛زند درجا می ؛ا رشد نداردامّ ؛دهد انجام می کارهای خوب ،کند اق میفان

خدا که هر شرایطی دیگر  ،حال ؛بشکند در او این عادت که کند فراهم می تی راموقعیّ که خدا خودش

 :گوید هم می حافظ. کند می اپید رشد فرصت ردیگ وقت آن ید،هعادت که ر دامپیش آورد. از 

 کردم پریشان زلف آن از تیّجمع کسب  که من کام بطلب عادت آمد خالف از

از عادت رهاا   بتواند عادت را بشکند و انساناینکه  ؛آمد عادت خالف ؛ستا مهمّ ،آمد عادت این از خالف

  -ایم های مختلف برایتان گفته اینها را در بحث–و عبادت را هر لحظه شود 

خواهاد نمااز    کاه مای   سات بار الین اوّدر طول عمرش که  باشد مثل این ،رود سر نماز فرد میهربار که 

و وقتای هام کاه دارد نمااز      ؛تکارار عاادت و   یواز رنه  ،نو و شاداب یعنی با یک تصمیم کامالً ؛بخواند

یعنای  4َّ؛ َةَُّم َودِّع ََّص ل :اسات  خواند که گویا آخرین فرصت نماز خواندن در عمرشبوری نماز ط ،خواند می

رشاد   او خیلای بارای   ؛عبادت کند گونه کسی ایناگر کند.  میوداع  با نماز و عبادتمثل کسی که دارد 

ی عمتشارّ و  نمتادیّ انساان  ، سات ای خاوب  انسان .رشد ندارد ،عبادت کند گونه کسی عادتاگر ا امّ ؛دارد

 .ا رشد نداردامّ ست؛ا

 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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