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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 یمؤثّر در محو آثار معاص یاریاختریعوامل غ

محو آثار  .میبپرداز یبه راه محو آثار معاص میخواه یم و اکنون میرا مطرح کرد یبحث معاصی قبل  جلسه

در محو آثار  یاریاختریامل غعو .یاریاخت یگریو د یاریاختریراه غ یکیاست؛  یبررس  راه قابل دواز  یمعاص

 تشیصدد رفع آثار معصرداصالً  ،شده تیکه مرتکب معص یشخص ند[ کهآی ]مواقعی پیش می یمعاص

 کار  به  دستبردارد خود خدا  یقدم نیکوچکتراو  نکهیبدون ا ؛ستیندامت هم ن و در مقام توبهو  ،امدهیبرن

  .کندیبه او زده است، برطرف م یمعاص نیرا که ا یو خسارات شود می

 خاطر بهفقط کرده بود،  یما خوب بههمه  که آن ییخدا !دیرا د یاوج محبّت و مهر اله توانیم ن،یدر دل هم

 جان  به  آتش نیا ؛است، انجام نده یدیرا که در باطنش آتش و پل یعمل نیبه ما گفت ا منفعت خودمان

االنعام  دائم یحرف خدا یپا رو م؛یو نمکدان شکست مینمک خورد ؛میکرد یناسپاس ماولی  ؛افتدیخودت م

 خدا هم! باز میامدیبرن یدرصدد عذرخواه هم اصالًحاال  ؛میشد تیصمعمرتکب و  میخودمان گذاشت

 !است یاوج مهر و محبّت اله نیا .دبرطرف کن م،یا به خودمان زده تیرا که با معص یخسارات نیاخواهد  می

متعال در  یخدا هاست ک یگوناگون یهایمشکالت و گرفتارو مصائب،  ،همان ابتالئات ،یاریاختریعوامل غ

 چیزنند و ه یکه به فرد م یمثالً تهمت ای یرمایب ایفقر مثل  ؛آورد یم دیمختلف پد یها شکلبه انسان  یزندگ

 یفشارها نیاز آثار ا یکی ؛چسبد یم شیشانیپ یتهمت رو و آن ماند ینم یباق شیدفاع برا یبرا یراه

]محو آثار  نیهم د،یآیم شیپ یکه در طول زندگ ییها یو سختابتالئات و گوناگون،  یهایمختلف و گرفتار

  .است گناه[
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 انیمختلف ب یابتالئات را در گروهاتأثیر که  میدار یثیدارد. حد یالبتّه ابتالئات در افراد مختلف آثار مختلف

مراتب و درجه  عیخدا باعث ترف اءیاول یبرا ،یزندگ یهایو سخت هایگرفتار نیند: اا هفرمود ؛کرده است

از  ریباعث تطه شوند،یم یکه مرتکب معاص یمعمول نیمؤمن یبرابه پروردگار است؛  بو قر یکماالت اله

 نیافراد متوسّط که مؤمن یلذا برا و عقوبت. فریهم ک نیو معاند اءیاشق یو برا ان؛شدن گناه و پاک یمعاص

 ی کننده پاکنقش  ها،یو سخت هایرفتارگ زند،یسر م یتیاوقات هم از آنها معص یهستند و گاه یمعمول

او را  چد،یپیکه فرد به آن مبتال شده، در بستر افتاده و از درد به خودش م یماریب نیمثالً ا ؛گناهان را دارد

 .دیگویم رمقدمیخ یماریاو دارد، به آن ب یبرا یبیعج تیّچه خاص یماریو اگر بداند که ب کندیپاک م

 متعال یخدا یعنی. کندیگناهان را محو و پاک م یماریب 1:السُّْقُم َيْمُحو الذُّنُوبَ فرمودند:  اکرمغمبریپ

درد کوچک و  نیمتحمّل شود، هم تیمعص نیدر قبال ا دیکه فرد با یمیعظ یهایآن سخت ی ههم جای هب

 همه آن یجا به یعنی ؛دهدانجام برای او کار را ان هم تاسراغ او آورد،  را تب یگرما نیهمو مختصر، 

از  است یچه لطف و محبّت بزرگ نیو ا شود؛ یتب و درد، گناهانش پاک م نیبا هم ،یاخرو میعظ یها عذاب

تا وجودش از  کردیتحمّل م امتیرا در ق یسخت یها عذابچه  دینبود، او با یماریب نی! که اگر اجانب خدا

  .دوش پاک تیمعص یو زنگارها کدورت نیا

 نیهم 2؛شود یمبتال مبه آن  ایاست که در دن یتب نیاز آتش دوزخ، هم مؤمن ی که بهره میدار ثیحدی حتّ

است که مؤمن از آتش  یا بهره گرم شود، اودو درجه بدن  یکی شودیو باعث م دیآیکه سراغ فرد م یتب

 ایتب در دن نیهم کند،یم گرانید یکه آتش دوزخ برا یکار یعنی .بیش از این سهمی ندارد ؛بردیدوزخ م

را نعمت  یماریکه اهل معرفت هستند، ب ییها لذا انسانو .دندار ازین یزیبه چ گریو د کندیمؤمن م یبرا

 ءهنگام ابتالحضرت  یکه دعا دارند هیّسجّاد ی فهیدر صح ییبایز یدعا ادسجّامام  .دانندیبزرگ خدا م

                                            

 .46، ص 4الوسائل، ج  مستدرک ،ینور محدّثو  466، ص 46مجلسی، بحاراالنوار، ج . 1

َو ِهَی َحظُّ    رَاِئُد اْلَمْوِت َو ِسْجُن اهلِل ِفی َأْرِضِه َو فـَْورُها ِمْن َجَهنَّمَ   اْلُحمَّى(. 163االخالق، ص  و طبرسی، مکارم 141االخبار، ص  جامع ،یریشع .4

 )ُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمَن الّنارِ 
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تَـْینِ : دارند عرضه میاست. حضرت  یماریبه ب که  فهممی! اصالً من نمایخدا َلَك:بِاْلَحْمِد   َأْولىٰ   َفما َأْدِری َأیُّ اْلَوقـْ

 :َأ َوْقُت الصِّحَّةِ ! اورمیبه جا ب شتریاست! شکر کدام دو وقت را ب یشکرگزار یاز دو وقت، سزاوارتر برا کی کدام

دارم اعمال صالح و طاعات انجام دهم، و تو در کنار آنها ثواب و پاداش  ییدر آن توانا که را یوقت سالمت ایآ

را متحمّل  ریانجام اعمال خ یسخت نکهیکه بدون ا یماریهنگام ب ای 3:َأْم َوْقُت اْلِعلَّةِ  ؟یکنیم تینابه من ع

یبود که اگر سالم بودم انجام م نیدوست دارم آن اعمال را انجام دهم و قصدم ا نکهیا صرف بهشده باشم، 

که در  یتیهر گناه و معص ،یماریب نیدر قبال ا عالوه به !یسینو  یعمل من م ی پاداش آنها را در نامه، دادم

و  ؟یماریب ایبخواهم  یام که اصالً از تو سالمت مانده ریّ! من متحایخدا لذا .شودیهست، محو م عملم ی نامه

 ! ؟میها یماریب ایباشم  میها یالمتشاکر س شتریب

ساعاُت  فرمودند: اکرمغمبریلذا پ ؛دارد ینقش نیچن د،یآیم شیمؤمن پ یکه در زندگ یهر گرفتار

 ردیگیغم شما را م د،یآیم شیپ یشما گرفتار یکه در زندگ یلحظات ساعات و آن 4:ساعاُت اْلَكّفاراتِ   اْلُهُمومِ 

امام  .دیشویاز گناهانتان پاک مدارید گناهان شماست، و  ی کفّاره ظاتلح د،یریگ یم و تحت فشار قرار

  َعجَّلَ  کند،یم ریخ ی و اراده تیّن ،یا بنده یکه خدا برا یهنگام :ِبَعْبٍد َخْیرا  ِإذا َأراَد اهلُل  فرمودند:هم  صادق

ْنیا  ِفی  ُعُقوبـََتهُ  یگرفتار نی. با همگذاردیآخرت نم یو برا دهدیم یفور ایدن نیاو را در هم فریکو عقوبت  :الدُّ

امّا  :َو ِإذا َأراَد اهلُل ِبَعْبٍد ُسوءا   .شودیو از آن گناه پاک م شود می عملش را متحمّل فریک ،یویکوچک دن یها

او  یبرااگر  و کند، یم ءسو ی او اراده ی، مصرّ و متجاهر بر گناه بود، خدا برابود معاند و مغرض ،یا اگر بنده

                                            

،  شیرازی مدنی کبیرو  161مصباح، ص  ،یکفعم؛ 34پانزدهم، ص  سجّادیّه، دعای ی ، صحیهسجّاد امام .1

 .36، ص 1، ج اجدینسّسیّدال هصحیف شرح فی الکینسّال ریاض

، ص 4،ج  السالم علیهم هئماال مکاتیب،  میانجى احمدى؛ 466، ص 46؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 114، ص 6ج  ه،یالفق حضرهیال صدوق، من. 6

 . 411، ص 44کاشانی، وافی، ج  و فیض 411
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 کندیم رهیاو ذخ یگناهانش را برا 5:يـَُواِفَی ِبها يـَْوَم اْلِقیاَمةِ  َأْمَسَك َعَلْیِه ُذنُوبَُه َحّتىٰ  کند؟یسوء کرد، چه م ی اراده

نعمت  ایدن یلذا گرفتار ؛دکن هیبا او تسو اریع تمام امتیروز ق نکهیا یچرا؟ برا ؛دهدیرا نم فرشیک نجایو ا

 د،یایب شیمؤمن پ یکه برا یهر گرفتار م،یدار ثیباز در حد ،دیمنظر هم نگاه کن نیبزرگ خداست و از هم

 6.شود یاز گناهان او پاک م یکوچک باشد، بخشچه هم هر

 کی ای یخیم ای یسنگ کوچک ،ستیاوقات فرد در حال راه رفتن است، حواسش ن یگاه م،یدار تیروا یحتّ

 یول ،فتدیب خواهدیو م خوردیم یتکان کیو فرد  کندیم ریاو به آن گ یپاهست،  نیدر زم یبرآمدگ

حالت که  نیهم میدار تیآمده، روا شیما پ ی همه یحالت برا نیا ،افتدیو نم کندیخودش را کنترل م

 تیکه معص یفرد !محبّت بزرگ خداست نیا 7!شود یاز گناهان او محو م یکلّ د،یآیم شیمؤمن پ یبرا

 ؛بخشدیاو را م یکوچک یها بهانه نیهم نکرده، خدا با چن یو عذرخواه امدهیبعد در مقام توبه هم برن رده،ک

أَلَبالُء :  میدار ثیدر حد .فرستدیدوستانش م یرا برا نهایبزرگ خداست و خدا ا یها لذا ابتالئات از نعمت

 دوستان است. گفت: یبرابال   اصالً 8:ِللِوََلء

 عشوور را بووه کمووان بووال کنوود     ریووچووون ت

 

 

 

 کنووووود وال  اوّل نشسوووووت بووووور دل اهووووول

 

 سوووووتین ازیووووورا تحمّووووول داغ ن گانوووووهیب

 

 

 

 محبووووب نووواز خوووود هموووه بوووا آشووونا کنووود

 

ِة اْبِتالِء  نام به ی داردالکفر، باب و مانیکتاب اال ،یاصول کافجلد سوم  .فرستدیمؤمن م یابتالئات را برا خدا ِشدَّ

َأَشدَّ   ِإنَّ  کردمکه  میدار ثیحد !آن هستدر  یبیعج اریبس ثیاحاد من؛مؤ یها یشدّت گرفتار یعنی ؛اْلُمْؤِمنِ 

                                            

 ،یلمیدو  116، ص 11الوسائل، ج  مستدرک ،ینور محدّث؛ 133، ص 37؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 42، ص 1صدوق، خصال، ج . 6

 .174، ص 1ارشادالقلوب، ج 
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 ،اءیبعد از انب :یاءُ لِ وْ ثُمَّ اْْلَ  ؛هستند امبرانیپ هایمردم در تحمّل بالها و گرفتار نیدتریشد :َبالء  اْْلَْنِبیاءُ   الّناسِ 

 فت:گ .هپلّه به پلّ ؛هستند اءیبه اول هیکه شب یهم کسان اءیبعد از اول 9: ثُمَّ اْْلَْمَثُل فَاْْلَْمَثلُ  ؛خدا اءیاول

 سووتتوور ا بووزم مقوورّب  نیووهرکووه در ا

        

 دهنووود یمووو شوووترشیجوووام بوووال ب  

 

 ِإذا َأرادَ  در همان باب هست که فرمود: گرید ثیحد کی .است شتریاش باالتر است، ابتالئاتش ب چه مرتبههر

 باران بال را بر کندیم ریخ ی اراده ،یا که خدا بر بنده یهنگام 10:بِاْلَبالِء َغّتا  َو َثجَُّه بِاْلَبالِء َثّجا    َغتَّهُ  را  یْ خَ  دٍ ِبَعبْ اهلل ُ 

 تیّچرا؟ چون آن جوهر و گوهر انسان .کندیم ور غوطه هایابتالئات و گرفتار یایو او را در در باراندیسر او م

ْنساَن  فرمود:هم قرآن  .شودیمتولّد، خلر و ظاهر م یزندگ یهایو سخت هایانسان در دل گرفتار َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

زاییده  و خلر هایسخت انسان در دل تحمّل تیّانسان یعنی ؛میخلر کرد یما انسان را در دل سخت 11:ِفی َكَبدٍ 

ْنساُن ِإنََّك كاِدح   فرمود: .شود یم قرب به خدا متحمّل  ریانسان! تو در مس یا 12:رَبَِّك َكْدحا  َفُمالِقیهِ   ِإلىٰ   يا أَيُـَّها اْْلِ

 نی. ایشویو وصال او نائل م داریبه لقاء خدا و به د ،ریمس یهایسخت نیو در اثر تحمّل ا یشویم یسخت

او  یزندگ ریرا در مس هایکه دوست بدارد و بخواهد به لقاء خودش نائل کند، سخت را یست که خدا کسا

ُكلَّما زِيَد ترازوست،  ی مثال مؤمن مثال دو کفّه :ِكفََّتِی اْلِمیزانِ    َكَمَثلِ    اْلُمْؤِمنِ   َمَثلُ  :میدار ثیباز حد .دهدیقرار م

که  ؛شود یافزوده مهم  شیهایگرفتار ی بر کفّه شود، افزوده مانشیا ی هرچه بر کفّه 13:ِإيمانِِه زِيَد ِفی َبالئِهِ ِفی 

 ی جلسهاست؛ همه سر  یمثالً اآلن فصل امتحانات در نظام آموزشامتحانات است.  همانمعنا ابتالئات  کیبه 

 ،دبستاناوّل آموز  شدان یجلو یعنی گذارند؟یم کسانیهمه سؤال  یجلو ایآ ولی ؛اند امتحان نشسته

                                            

 .6، تمحیص، ص سهیل بن همام بن داسکافى، محمّ همام ابنو  461؛ طوسی، امالی، ص 464، ص 4با اندکی تفاوت: کلینی، کافی، ج . 1

، ص 6کاشانی، وافی، ج  فیض ؛16ص  ص،یسهیل، تمح بن همام بن اسکافى، محمّد همام ابن ؛ 461، ص 4با اندکی تفاوت: کلینی، کافی، ج  . 12

 (َبالِء َثّجا  بِاْلَبالِء َغّتا  َو َثجَُّه بِالْ   ِإذا َأَحبَّ َعْبدا  َغتَّهُ  یٰ ِإنَّ اهلَل تَباَرَك َو َتعال) .143، ص 1العقول، ج  و مجلسی، مرآة 346

 .6ی  بلد، آیه ی سوره. 11

 .4ی  ی انشقاق، آیه سوره. 14

 .116االخبار، ص  جامع ،یریشعو  141، ص 1ارشادالقلوب، ج  ،یلمید. 11
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سال اوّل  یو دانشجو یسال اوّل کارشناس یدانشجو ،رستانیآموز اوّل دب دانش ،ییآموز اوّل راهنما دانش

 ؛باالتر، سؤاالتش دشوارتر شیهرکس سطح علم یول دهند،یهمه امتحان م گذارند؟یال مؤس کسانیدکترا، 

تر    هرچه امتحانات و ابتالئات سخت د،ینگاه کن طور نیو اگر ا !ترنینگباالتر، امتحانش س مانشیلذا هرکس ا

امتحان  نیکه چن دیدیسطح م نیکه خدا تو را در ا دیگویبه فرد م یعنی ؛ستا در دل آن بشارت کیباشد، 

 خدا تو را از نظر یعنی ؛بزرگ است یهایدر دل گرفتارکه است  یا مژدهو بشارت  نیا !از تو گرفت یسخت

لذا جا دارد فرد در قبال  .برگزار کرد تیبرا ینیامتحان سنگ نیکه چن دیدر آن حد د یو کماالت انسان مانیا

وقت شاگرد مدرسه  چیوقت اسمش را در مدرسه ننوشته و ه چیکه ه یکسامّا  .شکر کند ی امتحان سجده نیا

 .رندیگینخوانده امتحان نم یندارد و درس یکه سواد یساز ک یعنیامتحان ندارد. هم وقت  چینشده، ه

. دیاوریب فینهار منزل ما تشرامروز دعوت کرد که  اکرمغمبریاز پ ،از اصحاب یکیهست که  یثیحد

 م،یمسجد نماز ظهر را که به جماعت خواند میرویم ؛ندارد یفرمودند: مانعو  رفتندیدعوتش را پذحضرت هم 

ه، در خود مناطر حارّ یها شخص رفتند. خانه نیا ی و بعد از نماز به خانه ؛میرویشما م ی با هم به خانه

آن خانه  ی)به بزرگ اط،یح دو طرفِ ایطرف  کیو ...،  زدیاس، است؛ مثالً کرمان، بندرعبّ گونه نیهم ا رانیا

تر از کف  مرتفع مقدار کیش کفَ ؛برداشته باشند را اطشیسمت ح به وارِیکه د مانندی است دارد( اتاق یبستگ

؛ هم دارد یندارد و سقف وارید اطیسمت ح است؛ فقط به واریمانند است و سه طرفش دسکّو ؛است اطیح

نشاند و خودش رفت  نجایاشخص حضرت را آورد و  نیا .است و باز است اطیسمت ح بان به هیسا کی یعنی

آمد و لب  یکفتر کردند،یکه حضرت آنجا نشسته بودند و داشتند تماشا م نیهم .اوردیکه سفره و غذا را ب

منتها دست بر قضا  ؛اطیقل خورد، افتاد کف ح واریجا تخم کرد و تخم کفتر از د خانه نشست و همان وارید

و سالم ماند! حضرت با  شکستافتاد ن وقتیبود و  ختهیمقدار برگ و پوشال و آشغال ر کی اطیکف ح

 یلیصحنه خ نیا دنیبه حضرت عرض کرد: از د و صاحبخانه متوجّه شد .کردندیصحنه را نگاه م یشگفت

 ؟چه چیزیحضرت فرمودند  .دیتعجّب کن شتریهم ب نیکه از ا میبگو یزیمن به شما چ یول ؟دیتعجّب کرد

 نیبه هم یمتعال حتّ یشما هستم، خدا دمتاز اوّل عمر تا امروز که من در خ یول دیباور نکن دیشا :گفت

حاال چه  کردی)فکر م !اوردهین شیمن پ یبرا یو نشکست، گرفتار نییکفتر افتاد پا نیاندازه که تخم ا
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 شانیحرف را زد حضرت از جا نی( تا ا!که خدا چقدر مرا دوست دارد کندیم فیدارد از خودش تعر یکرامت

 14 !خورمیغذا نم دهیامتحان ند ریاو را ال قدر نیا یکه خدا حتّ یفرد ی در خانه منبلند شدند و فرمودند: 

که از او امتحان  یکس .رندیگیاز او امتحان هم نم ست،یکه اهل مدرسه ن یکس یعنیشدند و رفتند.  بلند

از  بتالئاتلذا ا ؛امتحان گرفتن نداشته است یبرا یزیامتحان نداشته و چ اقتیکه ل دهدیاند، نشان م نگرفته

 د،یآ یم شیپ شانیبرا یگرفتار کی یخدا وقت اءیکه اول میدار یقدس ثیدر حد .بزرگ خداست یها نعمت

 یو ثروت یویدن ،ینعمت مادّ ،یهم که تنعّم یوقت !مرحبا به شعار صالحان : َمْرَحبا  ِبِشعاِر الّصاِلِحینَ  :ندیگویم

 یعنی !داده شده یاست که عقوبتش فور یگناه 15:َذْنب  ُعجَِّلْت ُعُقوبـَُتهُ : ندیگو یم د،یآیم شیپ شانیبرا

  .دانندیرا نعمت بزرگ خدا م هایگرفتار

گرفته  میخود ما تصم نکهیمتعال بدون ا یمحو ذنوب است که خدا یها از شکل یکیابتالئات  رحاله به

 مابه پاک کردن گناهان  اشته،که د یدست به کار شده و به مهر و محبّت م،یمان را پاک کنانگناه میباش

 . گفت:باشد رایپذ ار هایگرفتارو  خوش استقبال کند یلذا جا دارد انسان ابتالئات را با رو ؛پرداخته است

 لوووووذّات او چشوووووم یمووووو ایووووودر بال 

 

 

 

 موووات او م،یوووموووات او میوووموووات او  

 

**** 

 است یقبه حالوت بخورم زهر که شاهد سا 

 

 

 

 از اوسوت به ارادت بکشم درد که درمان هم 

 

                                            

َلّما  ِإلىٰ یُّ النَّبِ  یَ ُدعِ ) .343، ص 6ج  کاشانی، وافی، فیض و 464، ص 4؛ کلینی، کافی ج 112، ص 44بحار االنوار، ج  مجلسی،. 16 طَعاٍم فـَ

ثََبَتْت َعَلْیِه َو َلْم َتْسُقْط َو َلْم تـَْنَكِسْر فـَتَـَعجََّب النَّبِ  یَوِتٍد فِ  َدجاَجٍة فـَْوَق حاِئٍط َقْد باَضْت فـَتَـَقُع اْلبَـْیَضُة َعلىٰ  ِإلٰى  َدَخَل َمْنِزَل الرَُّجِل َنَظرَ  ِمْنها یُّ حاِئٍط فـَ
َو َلْم يَْأُكْل ِمْن َطعاِمِه َشْیئا  َو قاَل َمْن َلْم يـُْرزَْأ َفما بـََعَثَك بِاْلَحقِّ ما ُرزِْئُت َشْیئا  َقطُّ فـَنَـَهَض َرُسوُل اهللِ ی ِذِه اْلبَـْیَضِة فـََو الَّذِ ِمْن هٰ َفقاَل َلُه الرَُّجُل َأ َعِجْبَت 

 )ِه ِفیِه ِمْن حاَجةٍ لّٰ لِ 

 ،یحرّان ی شعبه ابنو  161، ص 1ج  ورّام، ی مجموعه فراس، یاب بن ورّام ؛443؛ صدوق، امالی، ص 441، ص 4کلینی، کافی، ج . 16

 .616العقول، ص  تحف
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 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَللّٰ 

 


