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ــٍد َو آِل  ــى ُمَحّم ــّل َعَل ــّم َص »الّلُه
ــْدِق  ــى الّص ــْض َعَل ِ ــٍد َو اْقب ُمَحّم
الّدنْیَــا  مِــَن  اْقَطــْع  َو  نَْفِســى 
ــَدَک  ــا عِنْ ــْل فِیَم ــى َو اْجَع ِ َحاَجت
َرْغبَتِــى َشــْوقًا إِلَــى لَِقائِــَک َو 
َهــْب لـِـى ِصــْدَق التـّـَوّکِل َعَلیـْـَک«.

ــن  ــزارش مضامی ــخن، گ ــوع س موض
صحیفــه ی  پنجاه وچهــارم  دعــای 
مبارکــه ی ســجادیه اســت کــه عنــوان 
آن »َو کان مـِـن دعائـِـه علیه  الســام 
ــت. ــوم « اس ــاِف الُْهُم ــى اْستِكش ِ ف

دعــای  متــن  در  فــراز  ایــن  بــه 
ــًا  ــئَُلَک َعَم ــیدیم: »اَْس ــی رس نوران
ـِـهِ، َویَقینــًا  ــْن َعِمــَل ب ـِـهِ َم تُِحــبُّ ب
ــقَّ  ِــهِ َح ــتَیَْقَن ب ــِن اْس ِــهِ َم ــُع ب تَنَْف
الْیَقیــِن فــى نَفــاذِ اَْمــرَِک«. در اینجــا 
ــًا  ــه قب ــی ک ــه مقدمات ــه ب ــا توج ب
مطــرح شــده، دو مســئله درخواســت 
اســت  آن  اولــی،  کــه  می شــود 
کــه عملــی را از تــو درخواســت 

عملــی  انجــام  توفیــق  و  می کنــم 
ــل را  ــو آن عم ــه ت ــم ک را می خواه
دوســت داری. دوم اینکــه از ســاحت 
ــودمند دارم. ــن س ــای یقی ــو، تقاض ت

شاخص محبوبیت اعمال نزد  
خداوند

در مــورد درخواســت اول، شــاید 
یــک جملــه کفایــت کنــد و آن اینکــه 
ــزد  ــل ن ــک عم ــت ی ــار محبوبی معی
خــدای متعــال ایــن اســت کــه ببینیــم 
ــرای آن عمــل چــه  خــدای متعــال، ب
میــزان اهمیــت قائــل اســت. اوالً 
چــه عملــی را از مــا خواســته و ثانیــًا 
ایــن درخواســت در ذیــل عنــوان 
واجــب و مســتحب، بــا ترتیبــات 
ــف  ــه تعری ــودش، چگون ــاص خ خ
از  متعــال  خــدای  اگــر  می شــود. 
انجــام عملــی را می خواهــد،  مــا 
معلــوم می شــود آن کار را دوســت 
خــدای  دیدیــم  چنانچــه  و  دارد 
ــا  ــر م ــک کار را ب ــام ی ــال، انج متع
می شــود  معلــوم  کــرد،  واجــب 
خیلــی پیــش او محبــوب اســت.
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ــات، روی  ــم در بیــن واجب اگــر دیدی
یــک واجــب تأکیــد مضاعفــی اســت، 
معلــوم می شــود درجــه ی محبوبیــت 
ــم  ــر اســت. چنانچــه بخواهی آن باالت
مثــال ویــژه ای بــرای چنیــن مــوردی 
ذکــر کنیــم، بــدون تردیــد، نمــاز 
اســت. نمــاز، واجــب اســت و صــد 
ــده و  ــان ش ــرای آن بی ــد ب ــوع تأکی ن
ــرض و  ــا ف ــر م ــه ب ــر اینک ــاوه ب ع
واجــب شــده، خداوند انواع و اقســام 
ــرار داده  ــرای آن ق ــم ب ــا را ه تأکید ه
ــه از  ــت ک ــی اس ــاز واجب ــت. نم اس
اول تکلیــف تــا لحظــه ی مــرگ، هــر 
ــتقر  ــه مس ــر هم ــت، ب ــد نوب روز چن
اســت و اگــر کســی نتوانســت انجــام 
دهــد، بــه هــر مقــدار کــه توانســت، 
ــاره،  ــا اش ــا ب ــده ی ــا خوابی ــته ی نشس
ــد  ــس بای ــاع نف ــه ی انقط ــی لحظ حت
انجــام دهــد. عبــادت عجیبــی اســت. 
این همــه تأکید هــا حتــی در زمــان 
جنــگ،  میــدان  وســط  و  جنــگ 
ــه خــدای  نشــان دهنده ی آن اســت ک
ــی دوســت دارد  ــاز را خیل ــال نم متع
نمــاز  بــه  نســبت  و شــدیدالحّب 
اســت. روزه، حــج، زکات و ســایر 
واجبــات هــم همین طــور اســت.

بعضــی از مــوارد هســت کــه خــدای 
متعــال آنهــا را از شــما خواســته 
اســت،  محبوبیــت  نشــانه ی  کــه 
ــر شــما واجــب نکــرده و در  ــی ب ول
ــرد.  ــرار می گی فهرســت مســتحبات ق
مســتحبات هــم بــا یکدیگــر تفــاوت 
دارنــد و برخــی مســتحب مؤکــد 
اســت و گویــا دارد بــه مــرز وجــوب 
می رســد. ایــن هــم نشــانه ی درجــه ی 
محبوبیــت اســت. بــرای مثــال پیامبــر 
فرمودنــد:  )صلی اهلل علیه وآلــه(  عظیم الشــأن 
ــورد  ــال در م ــدای متع ــدر خ »این ق
مســواک بــه مــن ســفارش کــرد 
کــه گمــان کــردم نزدیــک اســت بــر 
امتــم واجــب شــود«.]۱[ علت هایــش 
و  معاشــرت  حســن  و  ســامتی 
زیبایــی و ... اســت کــه نشــان دهنده ی 
اســت. مســئله  حکمت هــای 

و  همســایه  مراعــات  مــورد  در 
همســایه داری نیــز همین طــور اســت. 
حقــوِق واجــب را بایــد در ایــن زمینه 
ــورد آداب  ــا در م ــرد؛ ام ــت ک رعای
ــدر  ــن ق ــت و احســان و ... ای و محب
ــه  ــرده ک ــفارش ک ــال س ــدای متع خ
ــت از  ــک اس ــایه نزدی ــد همس گفته ان
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همســایه ارث ببــرد.]۲[ ایــن عبــارت 
نشــانه ی محبوبیــت رســیدگی بــه 
اســت. خداونــد  نــزد  همســایه 

معیار اعمال ناپسند نزد خداوند 

اینکــه  بــرای  مقابــل،  نقطــه ی  در 
ــزی  ــه چی ــال چ ــدای متع ــم خ ببینی
را دوســت نــدارد، بایــد بــه نهــی آن 
ــت  ــل، دالل ــی از فع ــم. نه ــت کنی دق
ــا  ــت عمــل اســت و آنه ــر مبغوضی ب
ــوند،  ــمرده می ش ــد ش ــی ب ــه خیل ک
ــات،  ــن محّرم ــت و در بی ــرام اس ح
ــل  ــتند؛ مث ــرام هس ــی ح ــی خیل برخ
ربــا. انســان وقتــی آیــات مربــوط بــه 
ــد.  ــد، وحشــت می کن ــا را می خوان رب
جملــه ی ویــژه ی آن حــرب بــا خدای 
ــی کســی وارد  ــال اســت.]۳[ وقت متع
چنیــن فراینــد کثیــف و زشــتی شــد، 
ــا خــدای متعــال شــده  وارد جنــگ ب
ــال  ــدای متع ــا خ ــا گوی ــت. اینج اس
می گویــد همــه ی گزینه هــای مــن 
ــوار  ــط رباخ ــت؛ نه فق ــز اس روی می
مخبّــط )آشفته ســر( می شــود]۴[ و 
ــود  ــه می ش ــخصیتی وارون ــر ش از نظ
و دچــار دگردیســی روانــی و وارد 

جهــات شــیطانی می شــود؛ بلکــه 
خــدای متعــال علیــه او اعــام جنــگ 
ــا  ــوم می شــود رب ــد. اینجــا معل می کن
چقــدر کثیــف و مبغــوض اســت.

غیبــت  مــورد  در  مثــًا  یــا 
روایــات  و  آیــات  تأکید هــای 
انســان  غیبــت  می دهــد  نشــان 
اســت. ناپســند  چقــدر  مؤمــن 

در  می تــوان  صــورت  هــر  در 
مســتحب  از  محبوبیــت،  فهرســت 
ــاز  ــب آغ ــد و واج ــتحب مؤک و مس
ــه  ــد ادام ــات مؤک ــا واجب ــرد و ت ک
هــم  مقابــل  ســمت  در  و  دارد 
تــا  مؤکــد  مکــروه  و  مکــروه  از 
ــه دارد. ــد ادام ــرام مؤک ــرام و ح ح

حــال حضــرت اینجــا می فرمایــد: 
ــْن  ــهِ َم ِ ــبُّ ب ــًا تُِح ــئَُلَک َعَم »اَْس
َعِمــَل بِــهِ«؛ خدایــا، مــن از تــو 
ــق  ــی توفی ــم، یعن ــی را می خواه عمل
را می خواهــم کــه  انجــام عملــی 
هرکــس آن را انجــام دهــد، محبــوب 
مــورد  آن  عامــل  و  می شــود  تــو 
عنایــت و لطــف تــو قــرار می گیــرد.
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راهکاری معنوی جهت دستیابی 
به شادی 

خواهــش می کنــم بــه ایــن نکتــه 
در  انســان  اگــر  بفرماییــد:  دقــت 
ــه  ــوا را ک ــیر تق ــود، مس ــی خ زندگ
ــل  ــح و عم ــل صال ــام دادن عم انج
ــت،  ــان اس ــه ی ایم ــر پای ــوب ب محب
ــود  ــن را روش خ ــد و ای ــال کن دنب
قــرار دهــد، یــک اتفــاق جالــب 
رخ می دهــد و آن اینکــه شــخص 
شــیرین کامی،  از  باطنــی،  نظــر  از 
مســرت درونــی، فــرح و انبســاط 
می شــود. بهره منــد  فطــری 

ــرای  ــا ب ــن راه ه ــی از بهتری ــس یک پ
ــتیابی  ــم،  و دس ــدوه  و غ نجــات از ان
بــه انبســاط روحــی و روانی، اشــتغال 
بــه امــوری اســت کــه خــدای متعــال 
ــر  می پســندد. آنچــه خــدای متعــال ب
ــرت  ــا فط ــد، ب ــب می کن ــما واج ش
شــما هماهنــگ اســت و فعلــی را 
انجــام می دهیــد کــه ذات شــما آن را 
می خواهــد. بــه همیــن دلیــل، انبســاط 
خاطــر رخ می دهــد و وقتی شــما نماز 
ــاری کمــک  ــه گرفت ــا ب ــد ی می خوانی

ــن خــود، احســاس  ــد، در باط می کنی
اینکــه  ســّر  داریــد.  خوشــایندی 
حضــرت در ایــن دعــا، چنیــن چیزی 
را طلــب می کننــد، همیــن اســت.

ــاه،  ــی گن ــار وضع ــی از آث ــس یک پ
و  شــما  در  انــدوه  و  غــم  تولیــد 
ــی  ــی و روان ــای درون ــاد گره ه ایج
اســت.  روانــی  کمپلکس هــای  و 
ــا کســانی  ــد م ممکــن اســت بفرمایی
ــادی  ــان زی ــه گناه ــیم ک را می شناس
چنیــن  امــا  می دهنــد،  انجــام 
ــی  ــد و حت ــدا نمی کنن ــی پی احساس
شــادی  ایــن  می شــوند!  شــاد 
کامــًا ســطحی و موقتــی اســت. 
اســت  ایــن  نشــان دهنده   ضمنــًا 
ــار  ــده و گرفت ــا ش ــر ره ــه او دیگ ک
وارونگــی فطــرت شــده اســت. اگــر 
ــه شــود، جــزء  فطــرت کســی وارون
ضایعــات ایــن عالــم شــده اســت و از 
ــود. از  ــارج می ش ــا خ ــن مباحثه ه ای
چنیــن حالــی بــه خــدا پنــاه می بریــم.
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یقین، پادزهر اندوه

اینجــا  کــه  دومــی  مطلــب 
درخواســت شــده، »یَقینــًا تَنَْفــُع 
َحــقَّ  بِــهِ  اْســتَیَْقَن  َمــِن  بِــهِ 
ــت. ــرَِک« اس ــاذِ اَْم ــى نَف ــِن ف الْیَقی

طبــق بحــث گذشــته، بســیاری از 
ــی  ــه در زندگ ــی ک ــم و اندوه های غ
عــادی بــه آن مبتــا هســتیم، عمدتــًا 
و  دنیایــی  زیســت  بــه  مربــوط 
ــه  ــت ک ــی اس ــاری زندگ ــائل ج مس
مثال هــای آن را به تفصیــل خدمــت 
شــما عــرض کــردم. انســان یــک روز 
ــرآورده نمی شــود  ــه ب ــی دارد ک توقع
ــا  ــرد ی ــاِل او را می گی ــی ح ــا کس ی
از معاملــه ای توقــع ســود داشــته، 
می شــود. ضــرر  گرفتــار  ولــی 

ــی  ــی از اداره ی زندگ ــای ناش اندوه ه
در آینــده و مســکن و ازدواج و شــغل 
و ...، در مجمــوع محصــول نداشــتن 
یقیــن اســت. اگــر انســان در مرحله ی 
ــن  ــرز یقی ــه م ــی، ب ــادی و ایمان اعتق
ــده  ــن ش ــط یقی ــیده و وارد محی رس
ــا  ــم و اندوه ه ــن غ ــام ای ــد، تم باش
می شــود.  برطــرف  زندگــی اش  از 

ــن  ــه در ای ــرده آنچ ــدا ک ــن پی او یقی
عالــم جــاری اســت، اراده ی حضــرت 
حــق اســت. چنانچــه بــه ایــن مرحلــه 
رســیده باشــد، بســیاری از غــم و 
برطــرف  زندگــی اش  از  اندوه هــا 
هیــچ  می دانــد  زیــرا  می شــود؛ 
ــد شــد و  ــه او وارد نخواه ضــرری ب
هیــچ خیــری بــه او نخواهــد رســید، 
الهــی بــه آن تعلــق  مگــر اراده ی 
بگیــرد و می دانــد خــدای متعــال او را 
دوســت دارد و خیــر او را می خواهــد 
ــت؛  ــوف اس ــف و رئ ــم و لطی و کری
پــس آرامــش پیــدا می کنــد. اصــاح 
ریشــه ای و اساســی غــم، بــا دســتیابی 
می شــود. حاصــل  یقیــن  بــه 

گاهی یقین، برای انسان نفعی  
ندارد

عنایــت داشــته باشــید کــه یقیــن 
ســودمند  یقیــن  خواسته شــده، 
اســت. امــا مگــر یقیــن غیرمفیــد 
هــم داریــم؟! بلــه؛ نــص قــرآن کریــم 
ــا  ــان ب ــی انس ــه گاه ــت ک ــن اس ای
وجــود یقیــن بــه یــک مســئله، نفعــی 
ــه ی  ــر غلب ــه خاط ــن ب ــرد و ای نمی ب
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حالــت شــیطانی و حیوانــی در آن 
ــن اســت  ــش ای شــخص اســت. مثال
کــه انســان بــه مــرگ خــودش یقیــن 
دارد، امــا ماننــد کســی زندگــی و 
ــبت  ــًا نس ــه کام ــد ک ــار می کن رفت
دارد. شــک  خــودش،  مــرگ  بــه 

بــه فــردی کــه خــود را آرایــش 
ــر  ــت پی ــا هس ــد: بن ــد، بگویی می کن
شــوید یــا نــه؟! می گویــد: بلــه. خــب 
ــرا  ــوید، چ ــر ش ــت پی ــا اس ــر بن اگ
تمــام ســرمایه ی زندگــی خــود را در 
ــد؟  ــرار داده ای ــری ق ــای ظاه جلوه ه
متعــال  خــدای  نــزد  آراســتگی، 
محبــوب اســت، ولــی جلوه گــری 
محبــوب نیســت. خانم هایــی کــه 
بــا لباس هــای عجیــب و غریــب 
ــش  ــود را آرای ــد و خ ــرون می آین بی
کجــا  بــه  می خواهنــد  می کننــد، 
برونــد؟! تــو خــود را بــرای نامحــرم 
ــی و وارد  ــب می کن ــوع مرت ــد ن ص
محیــط اجتماعــی می شــوی؛ تــا چــه 
زمانــی می خواهــی ادامــه دهــی؟ 
بعــدش چــه خواهــد شــد؟ بعــد یــک 
ــه  ــود ک ــی ب ــده خواه ــر چروکی پی
ــو  ــه ت ــد ب ــت نمی کن ــس رغب هیچ ک

نــگاه کنــد و ایــن قیافــه دیگــر صــاف 
ــی  ــرمایه ی زندگ ــام س ــود! تم نمی ش
حــرام  جلوه گــری  روی  را  خــود 
گذاشــته ای و هــزاران نــوع خســارت 
ــه وجــود  ــرای خــودت و جامعــه ب ب
آورده ای. او بــه پیــر شــدن یقیــن دارد 
ــن  ــا ای ــدارد، ام ــرگ ن ــک در م و ش
یقین هــا هیــچ ســودی نــدارد؛ چراکــه 
ــود. ــته نمی ش ــه کار بس ــاری و ب ج

تأثیر یقین در زندگی 

در مراتــب یقیــن، حضــرت حــق 
می کننــد  هدف گــذاری  را  الیقیــن 
قطعــًا  کــه  اســت  مرتبــه ای  کــه 
ــواهد  ــر ش ــت و از س ــان اس سودرس
قبیــل مشــاهده  از  بلکــه  نیســت؛ 
مراتــب  و  مراحــل  اینجــا  اســت. 
ــل  ــه مح ــودش را دارد ک ــاص خ خ
مباحثــه ی مــا نیســت. آنچــه حضــرت 
تأکیــد دارنــد تــا  اینجــا روی آن 
ــات  ــا نج ــا و اندوه ه ــان از غم ه انس
پیــدا کنــد، ایــن اســت کــه انســان بــه 
ایــن یقیــن برســد کــه آنچــه جریــان  
ــت.  ــق اس ــرت ح دارد، اراده ی حض
انســان بایــد بــه »نَفــاذِ اَْمــرَِک« 
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یقیــن پیــدا کنــد؛ همانــی کــه آیــه ی 
و  نفــع  فرمــود  قرآنــی  کریمــه ی 
ضــرر بــه دســت خــدای متعــال 
ــع  ــم جم ــه ی عال ــر هم ــت و اگ اس
ــه شــما ســودی برســد،  ــا ب شــوند ت
تــا او نخواهــد، نخواهنــد توانســت. و 
چنانچــه همــه ی عالــم جمــع شــوند 
ــاز  ــانند، ب ــه شــما ضــرری برس ــا ب ت
ــد توانســت. ــد، نخواهن ــا او نخواه ت
]۵[ کســانی کــه چنیــن حالــی دارنــد، 
ــجاع  ــح و ش ــادق، صری ــم، ص محک
ــند. ــن و آن نمی ترس ــتند و از ای هس

اهل بیت، مصداق اصلی اهل  
یقین

ــٍد َواِل  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعل ــمَّ َص »اَللَُّه
ایــن  همــه ی  یعنــی  ــٍد«؛  ُمَحمَّ
ــم، مصــداق  ــی کــه می خواهی چیزهای
مــاورای  و  اوج  در  آن هــم  عینــی، 
محمــد  آل  و  محمــد  اوجــش، 
یادشــان  کــه  هســتند  )علیهم الســام( 

زمینه ســاز  فطــرت،  رونق بخــش 
کمــال، مســیر ســعادت و رشــد، 
ــل  ــض و فض ــواب فی ــاینده ی اب گش
کلیــد  اســت.  اجابــت  و  کــرم  و 

ــد  ــر محم ــوات ب ــی، صل ــن اله خزائ
ــًا  و آل محمــد )علیهم الســام( اســت. ضمن
چنان کــه نوبــت قبــل اشــاره شــد، دل 
ــود.  ــاد می ش ــوات ش ــا صل ــان ب انس
کســانی کــه بــه مــن می گوینــد: 
ــه  ــم؟ ب ــن هســتیم، چــه کنی اندوهگی
ــتید. ــوات بفرس ــم: صل ــا می گوی آنه

ــبت  ــه نس ــی ک ــدار معرفت ــن مق همی
بــه محمــد و آل محمــد )علیهم  الســام( 
ولــی  اســت؛  پیش برنــده  داریــم، 
هرچــه ایــن معرفــت و محبت بیشــتر 
ــن  ــا همی ــود. ب ــر خواهــد ب شــد، بهت
حــال و بــا شــوق و رغبــت بــا 
ــاش و در پرتــوی  یادشــان مأنــوس ب
ــک و  ــتگان و فل ــا فرش ــاد، ب ــن ی ای
ملــک همــراه شــو و بــر محمــد و آل 
ــت. ــوات بفرس ــام( صل ــد )علیهم الس محم

ــه( فرمــود:  حضــرت رســول )صلی اهلل علیه وآل
ــه  ــان ب ــن در خراس ــن م ــاره ی ت »پ
ــن  ــد«. ای ــد ش ــپرده خواه ــاک س خ
ــزی  ــان چی ــبیه هم ــوی ش ــر نب تعبی
اســت کــه در مــورد حضــرت زهــرا 
)ســام اهلل علیها( نقــل شــده اســت. بعــد 

ــار  ــدارد گرفت ــکان ن ــود: »ام ــم فرم ه
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ــا اندوهگینــی وارد آن حــرم شــود،  ی
مگــر اینکــه غــم از دل او بــرود«.]۶[

وقتــی شــما در مقــام دعــا هســتید و 
ــودش  ــه خ ــتید، ک ــوات می فرس صل
ــه  ــر ب ــت، اگ ــتجاب اس ــای مس دع
دل و قلــب خــود مراجعــه کنیــد، 
کــه  می شــنوید  را  خــدا  صــدای 
می خواهــی؟!  چــه  می گویــد: 
ــر  شــما درخواســتی داشــتی )درود ب
محمــد و آل محمــد( کــه مســتجاب 
می خواهــی؟ چــه  حــال  اســت، 

ارزش و اهمیت مقام صدق 

ــى«.  ــْدِق نَْفس ــى الصِّ ــْض َعَل ِ »َواْقب
حضــرت عجــب چیــزی خواســته اند! 
ــه یکــی  ــار درخواســت اســت ک چه
از یکــی شــیرین تر و بهتــر اســت. 
ــی  ــه آن نقطــه ی پایان ــام شــما را ب ام
می برنــد و برمی گرداننــد. اوجــش 
ــرگ،  ــه ی م ــه در لحظ ــن اســت ک ای
ــى  ــام صــدق باشــم. »َعَل ــن در مق م
ــی از نظــر شــخصیتی،  ــْدِق« یعن الصِّ
روحــی، روانــی، قلبــی، فکــری و 
عملــی، مــن یک پارچــه صداقــت 

ــن  ــاِل صادقی ــن، ح ــاِل م ــم و ح باش
ــتور  ــا دس ــه م ــم ب ــرآن کری ــد. ق باش
ــا  ــیم: »یَ ــن باش ــا صادقی ــه ب داده ک
 َ اللَّ اتَُّقــوا  آَمنُــوا  الَِّذیــَن  أَیَُّهــا 
ادِقِیــَن؛]۷[ ای  َوُکونُــوا َمــَع الصَّ
کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد، از خــدا 
ــید«. ــتان باش ــا راس ــد و ب ــروا کنی پ

ــی انســان طــوری  ــد مســیر زندگ بای
ــه ی  ــه مرحل ــان را ب ــه ایم ــد ک باش
ــت  ــی اس ــوا ایمان ــاند. تق ــوا برس تق
کــه وارد صحــن زندگــی شــده و 
شــما  تصمیمــات  و  رفتار هــا  در 
ــن  ــت. ممک ــرده اس ــدا ک ــان پی جری
اســت بفرماییــد مگــر ایمانــی داریــم 
ــه؛  ــد؟ بل ــه نرس ــن مرحل ــه ای ــه ب ک
در  امــا  دارنــد،  ایمــان  برخی هــا 
مقــام عمــل، بــه شــکل دیگــری 
عمــل می کننــد. خــدای متعــال از 
ــده خوشــش  ــن ع ــی از ای ــر باطن نظ
ــا  ــی از آنه ــر عمل ــا از نظ ــد، ام می آی
ــال  ــر اســت. گاهــی خــدای متع متنف
ــا از  ــندد، ام ــخص را می پس ــود ش خ
ــود:  ــذا فرم ــر اســت؛ ل ــل او متنف عم
َ یُِحــبُّ اَلَْعبْــدَ َو یُبْغِــُض  »إِنَّ الَلَّ
ــُض  ــَل َو یُبْغِ ــبُّ اَلَْعَم ــُه َو یُِح َعَمَل
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ــد  ــت خداون ــن اس ــُه؛]۸[ ممک بََدنَ
ــی از  ــدارد، ول ــت ب ــده ای را دوس بن
اعمالــش خشــمگین باشــد و ممکــن 
بــدارد،  دوســت  را  عمــل  اســت 
ــدارد«. ــی خــود بنــده را دشــمن ب ول

شرط دستیابی به صدق 

بــه مقــام صــدق  انســان زمانــی 
ــه ی  ــان وارد منطق ــه ایم ــد ک می رس
تقــوا شــود و در مرحلــه ی تقــوا، بــه 
مرتبــه ی خلــوص برســد؛ یعنــی برای 
او در مرتبــه ی تدیــن، بــه صــدق 
برســد؛ همانــی کــه قــرآن دربــاره اش 
ــاٌل  ــَن رَِج ــَن الُْمْؤمِنِی ــد: »مِ می فرمای
ــهِ؛]۹[  َ َعَلیْ ــُدوا اللَّ ــا َعاَه ــوا َم َصَدُق
کــه  مردانی  انــد  مؤمنــان  میــان  از 
ــتند،  ــد بس ــدا عه ــا خ ــه ب ــه آنچ ب
ــی  ــر کس ــد«. اگ ــا کردن ــه وف صادقان
ــید و در آن  ــدق رس ــه ی ص ــه مرتب ب
ــُرُه  ــَع أَْج ــْد َوَق ــرد، »َفَق ــه بمی مرحل
قطعــًا  او  پــاداش  اللِ؛]۱۰[  َعَلــى 
ــت  ــمول عنای ــت«. مش ــدا اس ــر خ ب
و لطــف ویــژه ی حضــرت حــق 
پــاداش مخصــوص  از  می شــود و 
خــدای متعــال بهره منــد می شــود. 

او  باطــن  و  را  باطنــش  او  ظاهــر 
و  می کنــد  تصدیــق  را  ظاهــرش 
ــان  ــر انس ــد. اگ ــازی نمی کن ــم، ب فیل
بــه چنیــن مرحلــه ای رســید و در این 
ــت. ــعادتمند اس ــرد، س ــت بمی وضعی

چنانچــه کســی موفــق شــد ایــن 
قلــب صــادق و ســالم را بــه محضــر 
ــرد؛  ــرد، ســود می ب ــال بب خــدای متع
چنان کــه قــرآن می فرمایــد: »یَــْوَم 
ــْن  ــوَن إِلَّ َم ــاٌل َوَل بَنُ ــُع َم َل یَنَْف
ــلِیٍم؛]۱۱[ روزی  ــٍب َس َ بَِقْل ــى اللَّ أَتَ
کــه هیــچ مــال و فرزنــدی ســود 
نمی دهــد، مگــر کســی کــه دلــی 
بیــاورد«.  بــه ســوی خــدا  پــاک 
ــادق  ــب ص ــان قل ــلیم، هم ــب س قل
»یَــْوَم  می گویــد:  اینجــا  اســت. 
آیــه ی  در  و  و...«  َمــاٌل  یَنَْفــُع  َل 
دیگــری می فرمایــد: »یَــْوُم یَنَْفــُع 
روزی  ِصْدُقُهــْم؛]۱۲[  ادِقِیــَن  الصَّ
راستي شــان  را  راســتگویان  کــه 
ــب  ــط قل ــد«. آن روز فق ــود بخش س
خــدای  می رســاند.  ســود  ســلیم 
متعــال قلــب صــادق را می پذیــرد 
ایــن  حــال  بهتریــن  می خــرد.  و 
اســت کــه انســان بــه چنیــن نقطــه ای 
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ــان او را  ــال ج ــدای متع ــد و خ برس
بگیــرد. اگــر هــم زنــده ماندیــم، 
ــا  ــم ت ــدق بمانی ــام ص ــن مق در همی
ــه  ــور ک ــد؛ همان ط ــرا برس ــرگ ف م
»َومِنُْهــْم  می فرمایــد:  آیــه  ادامــه 
ــُر؛]۱۳[ برخــی از آنهــا در  ــْن یَنْتَِظ َم
ــد«. ــر می برن ــه س ــار ب ــن[ انتظ ]همی

نشانه ی انسان صادق 

انســانی کــه بــه درجــه ی صــدق 
ــن دو  ــی از ای ــت، از یک ــیده اس رس
ــا شــهید  ــت خــارج نیســت: ی وضعی
ــر از  ــهادت. اگ ــر ش ــا منتظ ــت ی اس
ــاِن  ــد، ایم ــارج ش ــال خ ــن دو ح ای
ــما  ــن و ش ــاق دارد. م ــا نف ــراه ب هم
ــده ایم؛  ــه نش ــهید ک ــال ش ــه ح ــا ب ت
آیــا منتظــر شــهادت هســتیم یــا نــه؟! 
در  انتظــار شــهادت  حالــت  اگــر 
ــد،  ــه باش ــعله گرفت ــما ش ــود ش وج
فقــط  را  ایــن  دارد.  جــای شــکر 
خــود شــخص می توانــد جــواب 
خــودش  بــه  اگــر  البتــه  دهــد، 
راســت بگویــد و گرفتــار خودفریبــی 
ــم  ــف می کن ــره ای تعری ــود. خاط نش
شــود. روشــن تر  مطلــب  تــا 

شــب عملیــات وضعیــت ســختی 
ــهادت  ــد. برخــی غســل ش ــش آم پی
مــا  می گفتنــد:  و  بودنــد  کــرده 
منتظرالشــهاده هســتیم؛ امــا آنجــا، 
بــه قــول دوســتان، زمیــن را گاز 
می گرفتنــد و نمی توانســتند تــکان 
ــج  ــا را فل ــرس آنه ــا ت ــد! گوی بخورن
کــرده بــود. خــدا رحمــت کند شــهید 
ســعید عزیــز، ســید عالی قــدر را کــه 
مــن  کنــار  ســینه خیز  را  خــودش 
رســاند و گفــت: این طــور نمی شــود 
ترســیده اند.  اینهــا  همــه ی  کــه! 
ــوم  ــد می ش ــت، بلن ــن اس ــت م نوب
و تکبیــر می گویــم تــا ایــن جــو 
ــار  ــرد؛ تیرب ــن کار را ک ــکند. همی بش
ــر  ــت و اهلل اکب ــی گرف را از تیربارچ
گفــت و از جــای خــود بلنــد شــد و 
آتــش گشــود. چنــان ایــن تکبیــر بــه 
ایــن جمــع روحیــه داد و تــرس را از 
ــه همــه حرکــت  ــرد ک ــب همــه ب قل
کــرد. پیــدا  ادامــه  کار  و  کردنــد 

معنای حقیقی زهد 

نْیــا حاَجتــى«.  »َواْقَطــْع مِــَن الدُّ
درخواســت  را  مرتبــه ای  حــاال 
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ــت.  ــد اس ــم آن زه ــه اس ــم ک می کنی
ــا  ــر دنی ــی اگ ــه؟ یعن ــی چ ــد یعن زه
ــوم  ــرور نش ــد، مس ــن بیای ــمت م س
ــوم.  ــن نش ــت، غمگی ــم رف ــر ه و اگ
ــى  ــْوا َعَل ــرآن: »َل تَْأَس ــر ق ــه تعبی ب
بَِمــا  تَْفَرُحــوا  َوَل  َفاتَُكــْم  َمــا 
ــما  ــه از ش ــراي آنچ ــْم؛]۱۴[ ب آتَاُک
ــه  ــد، و ب فــوت شــده تأســف نخوری
آنچــه بــه شــما داده اســت، دلبســته و 
شــادمان نباشــید«. معنایــش آن اســت 
ــل نشــده  ــه حاجــت تبدی ــا ب کــه دنی
ــه  ــازی ک ــی نی ــت یعن ــت. حاج اس
ــق خاطــر و  ــه آن تعل شــما نســبت ب
ــی  ــان گاه ــد. انس ــی داری ــل قلب تمای
ــور  ــا این ط ــاز دارد، ام ــزی نی ــه چی ب
نیســت کــه علــی حبّــه باشــد و 
وارد قلــب او نشــده اســت. ایــن 
ــه  ــوط ب درخواســت ها کــه امــور مرب
ــط قلــب  ــا اســت، اگــر وارد محی دنی
ــت  ــب را از خاصی ــود، قل ــان ش انس
می کنــد  بیمــار  را  آن  و  می انــدازد 
ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــان از س و انس
ــه  ــارت ب ــن عب ــرد. ای ــه می گی فاصل
آن معنــا اســت کــه نیــاز مــرا بــه دنیا، 
ــن؛  ــرون ک ــن بی ــب م ــه ی قل از مرتب
وگرنــه مــن در دنیــا هســتم و مرکــب 

و مســکن و همســر و ... می خواهــم. 
اینهــا جــزء نیازهــای عــادی اســت و 
شــما بایــد بــرای آن فعالیــت می کنیــد 
تــا آن را بــه دســت  آوریــد؛ ولــی بــه 
حاجــت قلبی تــان تبدیــل نشــود. 
ــت. ــد اس ــه ی زه ــان مرتب ــن هم ای

حــال خواســته ی شــما از خــدای 
ــا  ــن نیاز ه ــه ای ــن اســت ک ــال ای متع
وارد قلــب مــن نشــود. اگــر این طــور 
ــن خواهــد  ــش ای ــم، معنای ــا نکنی معن
بــود کــه انســان در دنیــا زندگــی کنــد 
ــته  ــازی نداش ــوی نی ــور دنی ــه ام و ب
ــدنی  ــزی ش ــن چی ــه چنی ــد؛ ک باش
نیســت. معنــای دقیــق ایــن فــراز 
ــت. ــدی اس ــن زه ــت چنی درخواس

اینجــا امــام بــه مــن و شــما یــادآوری 
می کننــد کــه ریشــه ی بســیاری از 
اندوه هــا و غم هــا و ...، تعلــق بــه 
دنیــا و حاجــت بــه دنیــا اســت و اگــر 
ایــن حاجــت برداشــته شــود، غــم و 
انــدوه از دل انســان برطرف می شــود.
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