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ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــْغبِإِیَمانـِـيأَْكَمــَلاْلِیَمــاِن،َو َوبَلِّ
ــِن،َو ــَلالْیَقِی ــيأَْفَض ِ ــْلیَقِین اْجَع
ــاِت، ــِنالنِّیَّ ــىأَْحَس ِــيإِلَ ــهِبِنِیَّت انْتَ
ــال«. ــِنالْْعَم ــىأَْحَس ِــيإِلَ َوبَِعَمل

 
پیروزی های پی درپی جبهه 

مقاومت

را  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
سپاســگزاریم بــه خاطــر خبــر بســیار 
بــزرگ پیــروزی جبهــه مقاومــت 
اینکــه  مخصوصــًا  فلســطین؛  در 
ــی روز  ــروز، یعن ــا ام ــارن اســت ب مق
مقاومــت  روز  کــه  ســوم خــرداد 
ایــن  دادن  رخ  اســت.  پیــروزی  و 
ــاه  ــد از م ــزرگ بع ــیار ب ــاق بس اتف
ــت از لطــف  ــارک رمضــان، حکای مب
و عنایــت پــروردگار متعــال دارد. بــه 
فــال نیــک می گیریــم و ان شــاءاهلل 

هــم  بزرگ تــر  پیروزی هــای  کــه 
ــدای  ــم خ ــد. امیدواری ــش باش در پی
متعــال چــه در جبهــه نظامــی در 
رویارویــی بــا اســتکبار و چــه در 
جبهــه سیاســی در انتخابــات پیِش رو، 
ــامی  ــت اس ــرای ام ــا را ب بهترین ه
ــة  ــرکات لیل ــد و ب ــرده باش ــدر ک مق
القــدر یکــی پــس از دیگــری برســد.

ــه  آنچــه در فلســطین رقــم خــورد، ب
نفــع امــت اســامی اســت و تحوالت 
جهانــی را در مســیر ظهــور تغییــرات 
ــی  ــد خیل ــذا بای ــد. ل ــی می ده اساس
قــدر بدانیــم. بــه فــال نیــک می گیریم 
و خــدای متعــال را سپاســگزاریم. 
نصــرت الهــی بحمــداهلل قریــن جبهــه 
ــه   مقاومــت اســت؛ مقاومــت مظلومان
ــزرگ  ــرمایه گذاری های ب ــا س ــه ب ک
بــزرگ،  جبهــه ی  ایــن  پرچــم دار 
یعنــی ایــران عزیــز و تدابیــر رهبــری 
حکیــم و عالیقدرمــان و البتــه حضــور 
ــزرگ  ــد ب ــده مجاه ــر و پیش برن مؤث
ســلیمانی  قاســم  حــاج  دالور،  و 
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ــید و  ــر رس ــه ثم ــش ب ــز و یاران عزی
ــان  ــتکبار را در جری ــه اس ــر جبه کم
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــطین ب فلس
ــر  ــا دســت پ ــن دفعــه ب شکســت. ای
بــه میــدان رفتنــد و افتخــارات بزرگی 
ــز  ــی نی ــطح بین الملل ــد. در س آفریدن
حمایــت گســترده ای صــورت گرفــت 
غــرب  گســترده ای  خوشــحالی  و 
ــه در  ــرد ک ــر ک ــم را پ ــرق عال و ش
ــود.  ــه ب ــًا غیرمترقب ــطح واقع ــن س ای
ــدا  ــت، خ ــارت  اس ــه بش ــا هم اینه
مــواردی  از  می کنیــم.  شــکر  را 
انســان  اســت  حــق  کــه  اســت 
ــگاه  ــد و در پیش ــکر بخوان ــاز ش نم
ــر  ــپاس ب ــه س ــق جبه ــرت ح حض
ــه  ــذارد و خاضعان ــی بگ ــن بندگ زمی
مقاومــت  خــط  تــداوم  تمنــای 
موفقیت هــای  و  پیروزی هــا  و 
باشــد. داشــته  را  بزرگ تــر 

بیان جان کالم دعای بیستم در 
مقدمه آن

بحــث مــا در ارتبــاط بــا دعــای 
بیســتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
بــود. دربــاره جمله هــای آغازیــن 
ــم  ــی عــرض کردی ــن دعــای نوران ای
منزلــه  بــه  نخســت  بخــش  کــه 
خاصــة الخاصــة و عصــاره و جــان 
کام اســت کــه در باقــی ایــن دعــای 
نورانــی شــرح داده می شــود و بســط 
ــه  ــت دارد ک ــذا اهمی ــد. ل ــدا می کن پی
ــتری  ــت بیش ــا دق ــا ب ــش اول دع بخ
ایــن  از  شــود.  درک  و  فهمیــده 
ــردم. ــرض ک ــی ع ــت توضیحات جه

 
ورع، تنها راه حفظ دستاوردهای 

ماه رمضان

جلســه گذشــته دربــاره ی مــاه مبــارک 
ــز،  ــاه عزی ــن م ــه ای ــان و بدرق رمض
مطالبــی گفتیــم و بــه جمع بنــدی 
مهمــی رســیدیم. امیــدوارم خــود مــن 
و همــه ی عزیزانــم آن جمع بنــدی 
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مهــم را بــه خاطــر بســپارند کــه: 
ــداد آن  ــان و امت ــاه رمض ــه ی م بدرق
ــا  ــده ب ــان آین ــارک رمض ــاه مب ــا م ت
مراقبــت و ورع امکان پذیــر اســت. 
روی کلمــه ی ورع تأکیــد می کنــم؛ 
ــه  ــن اســت ک ــرا اصــل مســئله ای زی
انســان از منطقــه قــرق الهــی فاصلــه 
ــرام  ــاه و ح ــه گن ــه منطق ــرد و ب بگی
نزدیــک نشــود. ورع در واقــع معنــای 
معنــای  اســت.  تقــوا  از  اخــص 
اســت.  وســیع تر  و  عام تــر  تقــوا 
ــعبانیه  ــه ش ــان در خطب ــر عزیزم پیامب
در آغــاز اســتقبال از مــاه مبــارک 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس رمض
»َمــا کــه:  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــْهر« أَْفَضــُلالْْعَمــاِلفـِـيَهــَذاالشَّ
ــارک رمضــان از فهرســت  ــاه مب در م
بافضیلت تریــن  اعمــال،  طوالنــی 
آنهــا کــدام اســت، فرمودنــد: »الـْـَوَرُع
ــل؛]۱[  َوَج ــزَّ َِع ــارِمِاللَّ ــْنَمَح َع
پارســایی اســت از آنچــه خــدای 
ــت«. ــرده اس ــرام ک ــل ح ــز و ج ع

ــارک  ــاه مب ــن از م ــژه  مؤم ــره  وی به
رمضــان ایــن اســت کــه ســطح 
او  خویشــتن بانی  و  مراقبت هــا 
الهــی  فرمان هــای  رعایــت  در 
بــه نقطــه ای برســد کــه ضریــب 
و  گنــاه  بــه  نســبت  حساســیتش 
کنــد.  پیــدا  افزایــش  معصیــت 
ــاه حساســیت  ــه گن ــدر نســبت ب هرق
می گرفتــه،  فاصلــه  و  می ورزیــده 
رمضــان  مبــارک  مــاه  در  را  ایــن 
مــاه  از  بعــد  باشــد.  داده  ارتقــا 
ــت  ــن مراقب ــز آنچــه از ای رمضــان نی
مخصوصــًا در محــور محّرمــات و 
گناهــان ـ چــه جوارحــی و چــه 
جوانحــی، چــه گناه هــای ظاهــری و 
ــت  ــه دس ــی ـ ب ــای باطن ــه گناه ه چ
دســت  دو  شــود.  حفــظ  آمــده، 
داری، دو دســت دیگــر هــم بایــد 
ــه  ــتی آنچ ــار دس ــی، چه ــرض کن ق
ــی! ــظ کن ــده، حف ــت آم ــه دس را ب

ــتاوردهای  ــه ی دس ــد هم ــان بای انس
ــی  ــد، ول ــظ کن ــان را حف ــاه رمض م
ــظ و  ــد حف ــه بای ــی ک ــتاورد اصل دس
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ــی  ــود، ورع اســت. یعن ــداری ش نگه
خویشــتن بانی  از  مقــدار  همــان 
و  الهــی  محّرمــات  محــور  در 
ــه  ــبت ب ــان نس ــه انس ــیتی ک حساس
گنــاه پیــدا کــرده و مــزه پاکــی و 
مبــارک  مــاه  در  کــه  را  طهارتــی 
ــد  ــد. بع ــظ کن رمضــان چشــیده، حف
ــد. ــا ده ــد آن را ارتق ــعی کن ــم س ه

ــد  ــان بتوان ــال انس ــن ح ــا ای ــر ب اگ
بــه فضــل پــروردگار متعــال بــه مــاه 
رمضــان آینــده برســد، آن وقــت 
رمضــان  مــاه  از  او  بهره منــدی 
و  فیــض  ســفره  آن  و  پیــش رو 
ــی  ــت اله ــرت و برک ــت و مغف رحم
از  او  درک  و  تصــور  قابــل  غیــر 
ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــدر متف ــة الق لیل
و  عزیــزان  همــه ی  و  بــه خــودم 
نورچشــمان توصیــه می کنــم کــه 
مواظــب خودمــان باشــیم؛ مخصوصــًا 
ــود و  ــت داغ می ش ــازار غفل ــی ب وقت
ــه ی  ــه بهان ــا ب ــم یک ج ــیاطین ه ش
انتخابــات و جــای دیگــر بــه بهانــه ای 

ــان  ــد. انس ــدان داری می کنن ــر می دیگ
ــظ  ــود را حف ــای خ ــد مراقبت ه بای
ــه  ــا ب ــد ت ــش ده ــی افزای ــد و حت کن
ســامت و عافیــت از ایــن معرکه هــا 
و  پاکــی  گوهــر  و  کنــد  عبــور 
طهــارت را در وجــود خــودش از 
کنــد. صیانــت  شــیاطین  دســتبرد 

 
ارتباط تنگاتنگ ایمان و یقین

حضــرت  کــه  ایمــان  بــاب  در 
ــَل ــيأَْكَم ِ ــْغبِإِیَمان ــد: »بَلِّ فرمودن
عــرض  توضیحاتــی  اْلِیَمــان« 
یقیــن  بــه  نوبــت  اآلن  کردیــم. 
ــد:  ــاره اش فرمودن ــه درب ــد ک می رس
ــِن«. ــَلالْیَقِی ِــيأَْفَض ــْلیَقِین »َواْجَع

ــیار  ــاط بس ــن ارتب ــان و یقی ــن ایم بی
نزدیکــی اســت. شــبکه ارتباطــی 
ــل  ــت و عم ــن، نی ــان، یقی ــن ایم بی
در  کــه  کلیــدواژه ای  چهــار  ـ  را 
ــًا  ــده ـ قب ــا آم ــت دع ــش نخس بخ
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توضیــح دادم و حــاال نمی خواهــم 
فقــط  برگــردم.  مطالــب  آن  بــه 
ــوارد  ــن  م ــن ای ــه بی ــم ک ــاره کن اش
ــرار  ــی برق ــیار نزدیک ــات بس ارتباط
اســت؛ به گونــه ای کــه می توانیــد 
بگوییــد زیباتریــن و ماندگارتریــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــان، اعمال ــال انس اعم
بهتریــن  و  زیباتریــن  از  برخاســته 
نیت هــا باشــد کــه ایــن نیت هــا 
ســاخته و پرداختــه یقینــی اســت کــه 
ــیده.  ــه اوج رس ــان او ب ــوره ایم در ک
ــن شــکل بســته  ــه ای ــره ب ــن زنجی ای
می شــود. از آن طــرف هــم وقتــی 
ــد،  ــال می رس ــه کم ــان ب ــان انس ایم
حاصــل آن می شــود یقیــن و هــر 
ــته  ــن داش ــان از یقی ــه انس ــی ک نصیب
باشــد، در خالص ســازی و پاکســازی 
را  خــودش  نیت هــا  زیباســازی  و 
ــان  ــه انس ــی ک ــد. بخش ــان می ده نش
ــی آن  ــات و فراوان ــازی نی در زیباس
ــودش را در  ــرده، خ ــدا ک ــب پی نصی
عمــل نشــان می دهــد. بهتریــن عمــل 
از چنیــن کســی صــادر خواهــد شــد.

یــک  عمومــی  ســاختار  ایــن 
کل  کــه  اســت  تــراز  شــخصیت 
مبارکــه  صحیفــه  بیســتم  دعــای 
ســجادیه می خواهــد ایــن ســاختار را 
ــن  ــل دهــد، تبیی ــد، تفصی تشــریح کن
ــز  ــد. جــان کام نی ــد و بســط ده کن
ــم  ــه ای اســت کــه عــرض کردی جمل
ــد. ــت می آی ــه دس ــش اول ب و از بخ

 
ارزش واال و بی همتای یقین در 

مراتب بندگی

ــه ایمــان  ــد شــده ک ــات تأکی در روای
ــک  ــوا ی ــام، تق ــه از اس ــک درج ی
یــک  یقیــن  و  ایمــان  از  درجــه 
ــد  ــت. بع ــر اس ــوا باالت ــه از تق درج
ــر  ــزی بهت ــد چی ــد بدانی ــم فرمودن ه
از  کمیاب تــر  البتــه  و  قیمتی تــر  و 
ــع نشــده. ــان ها توزی ــن انس ــن بی یقی
]۲[ یقیــن خیلــی خــاص اســت.

اهــل  مراتــب،  سلســله  آن  در 
خیلــی  و  ممتــاز  جایــگاه  یقیــن 
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کــه  به گونــه ای  دارنــد؛  خاصــی 
می شــود گفــت شــاید عالی تریــن 
در  انســانی  مقامــات  مقصــد 
ــار  ــال، ب ــروردگار متع ــه پ ــرب ب ق
باشــد. یقیــن  مقــام  بــه  یافتــن 

اگــر انســان بخواهــد یقین را تشــریح 
ــل را  ــان کام ــام انس ــد مق ــد، بای کن
ویژگــی  مهم تریــن  دهــد.  شــرح 
اســت؛  او  یقیــن  کامــل  انســان 
چنان کــه حضــرت علــی )علیه الســام( 
ــن ــٍنمِ ــىیَقی ــيلََعل ــد: »إنّ فرمودن
َربِّــيوَغیــرُِشــبَههٍمِــندِینــي؛]۳[ 
مــن بــه پــروردگار خــود یقیــن دارم 
ــبهه ای  ــک و ش ــود ش ــن خ و در دی
ــن  ــام یقی ــه در مق ــی چ ــدارم«. یعن ن
ــدای  ــن و خ ــن م ــی بی ــتم؟ یعن هس
متعــال، بیــن مــن و عالــم غیــب، بیــن 
ــرده ای  ــچ پ ــم آخــرت، هی مــن و عال
وجــود نــدارد. ایــن مقــام انســان 
ــران  ــرای دیگ ــه ب ــت. آنچ ــل اس کام
ــهادت  ــن ش ــش م ــت، پی ــب اس غی
ــب و  ــزد دیگــران غی اســت. آنچــه ن

مســتور اســت، پیــش مــن مثــل روْز 
ــت. ــر اس ــکار و ظاه ــن و آش روش

ــم و کلمــات  ــرآن کری ــه ق مراجعــه ب
اولیــای خــدا نشــان می دهــد کــه 
ــئله ی  ــًا مس ــن، عمدت ــات یقی متعلق
انســان  تفــاوت  اســت.  غیــب 
ایــن  دیگــران  بــا  به یقین رســیده 
اســت: چیــزی کــه نــزد دیگــران 
ــه و  ــدرک و ادل ــل و م ــا دلی ــد ب بای
او  شــود،  داده  توضیــح  اســتدالل 
پادشــاه روم شــخصی را  می بینــد. 
فرســتاد تــا ســؤاالتی از امیرالمؤمنیــن 
را  او  حضــرت  بپرســد.  )علیه الســام( 

بــه امــام حســن )علیه الســام( ارجــاع 
ایــن  ســؤالش  جملــه  از  دادنــد. 
ــن  ــان و یقی ــن ایم ــه  بی ــود: فاصل ب
ــد:  ــرت فرمودن ــت؟ حض ــدر اس چق
در  کــه  اســت؛]۴[  وجــب  یــک 
واقــع بــه فاصلــه بیــن چشــم و 
ــاب  ــس ب ــتند. پ ــاره داش ــوش اش گ
ــاب  ــت، ب ــاهده اس ــاب مش ــن ب یقی
دیــدن و رؤیــت و شــهود اســت.
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ــل  ــان کام ــای انس ــن از ویژگی ه یقی
ــه  ــا ک ــران و اولی ــی پیامب ــت؛ یعن اس
صدرنشــین  آنهــا خاتــم انبیــا و ســید 
ــوات  ــدی )صل ــه ه ــپس ائم ــا و س اولی
بــا  آنهــا  بودنــد.  اهلل وســامه علیهم اجمعین( 

یقیــن معرفــی می شــوند. صفــت 

ــن  ــام( در بی ــب )علیه الس ــن ابی طال علی ب
اولیــا ضرب المثــل اســت. بعــد از 
ــت  ــم، حقیق ــی اعظ ــامخ نب ــام ش مق
علــوی اســت. امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــا ــود: »َم ــود فرم ــی خ ــگام معرف هن
ُمنـْـُذأُرِیتُُه؛]۵[  َشــَکْکُتفـِـيالَْحــقِّ
از روزی کــه حــق بــرای مــن نمایــان 
ــدم«.  ــد نش ــار تردی ــز دچ ــد، هرگ ش
از وقتــی حــق را بــه مــن نشــان 
دادنــد و پــرده را برداشــتند، هیــچ 
ــده و  ــی نمان ــن باق ــرای م ــکی ب ش
سرســوزنی شــک نکــردم؛ چــون 
ــت. ــک اس ــن ش ــل یقی ــه مقاب نقط

یــا جملــه مشــهور دیگــری هــم 
ُكِشــَف »لَــْو فرمــود: کــه  دارد 

ــر  ــًا؛]۶[ اگ ــااْزَدْدُتیَقِین ــاُءَم الْغَِط
پــرده برداشــته شــود، بــر یقیــن مــن 
چیــزی افــزوده نمی گــردد«. ایــن 
ــًا  ــه اساس ــد ک ــان می ده ــت نش روای
ــدارد  ــود ن ــر او وج ــرده ای در براب پ
و در پاســخ بــه کســی کــه از او 
ــا خــدا را دیــدی، فرمــود:  پرســید آی
ــْمأََرُه؛]۷[  ــًالَ ّ ــُدَرب ــُتأَْعبُ ــاُكنْ »َم
ــده  ــدای ندی ــه خ ــتم ک ــن آن نیس م
ــح داد  ــد توضی ــه بع ــتم«. البت را بپرس
کــه چنیــن رؤیتــی بــه چشــم نیســت، 
بلکــه حقیقــة االیمــان اســت کــه 
مربــوط بــه قلــب و چشــم دل اســت.

 
ما نیز می توانیم به یقین دست 

پیدا کنیم

ــن  ــث ای ــن احادی ــان ای ــرض از بی غ
ــی  ــد وقت ــان باش ــه حواس ت اســت ک
دربــاره یقیــن صحبــت می کنیــم، 
صحبــت  مقامــی  چــه  دربــاره 
بزرگــی اســت  می کنیــم. مرتبــت 
کــه شــخصی ماننــد امیرالمؤمنیــن 
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می بینــد،  را  قیامــت  )علیه الســام( 

بــرزخ را می بینــد، آخــرت پیــش 
را  فرشــته ها  اســت،  او  چشــم 
می بینــد،  را  بهشــتی ها  می بینــد، 
از  باالتــر  می بینــد.  را  جهنمی هــا 
ــال و  ــی و جم ــوات ربوب ــا، جل اینه
جــال الهــی را مشــاهده می کنــد.

شــاید پــس از طــرح عظمــت یقیــن، 
ــا  ــاک را ب ــبت خ ــه نس ــد: چ بگویی
ــن  ــه یقی ــچ گاه ب ــا هی ــاک؟ م ــم پ عال
دعــا  مقــام  در  امــا  نمی رســیم. 
درخواســت  را  چیزهایــی  داریــم 
درخواســت ها  ایــن  در  می کنیــم. 
یقیــن را نیــز می خواهیــم؛ آن هــم 
ــرت  ــش را. حض ــات پایین ــه درج ن
ــه خــودش  ــن )ســام اهلل علیه( ک زین العابدی
ــا را  ــن اســت، م ــزل یقی ــی من در اعل
ــد  ــه از خداون ــد ک ــی می کن راهنمای
تبــارک و تعالــی یقیــن بخواهیــم؛ 
ــن را؟  ــه ای از یقی ــه مرحل ــم چ آن ه
ــِن«.  ــَلالْیَقِی ِــيأَْفَض ــْلیَقِین »َواْجَع

بررسی چند روایت درباره 
دستیابی به یقین

چنــد روایــت خیلــی جالــب دربــاره 
دســتیابی بــه یقیــن داریــم کــه بــا هم 
ــش  ــال ها پی ــم. س ــان می کنی مرورش
ــاب  ــی را در کت ــبتی روایت ــه مناس ب
ــه  ــدم ک ــائل دی ــاح الس ــریف ف ش
ــدم  ــردم، دی ــی بیشــتر بررســی ک وقت
ــزو  ــم. ج ــور کن ــم از آن عب نمی توان
نــوادر روایــات و خیلــی خــاص 
اســت. گفتگویــی اســت بیــن معاذبــن 
جبــل و پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــی  ــده ای فراوان ــب تکان دهن ــه مطال ک
ــازنده و  ــب و س ــث عجی دارد. حدی
ــی  ــا بخش ــت. ام ــده ای اس تکان دهن
کــه مــن بــرای شــما می خواهــم 
ــِد«.  بخوانــم، حضــرت فرمودنــد: »اقْتَ
معــاذ  بــه  کنیــد، خطــاب  دقــت 
می فرمایــد. البتــه راجع بــه معــاذ هــم 
به جــای  کــه  حرف هایــی هســت 
ــه  ــًا کاری ب ــوظ، فع ــودش محف خ
آنهــا نداریــم. حضــرت فرمودنــد: 
»اْقتـَـِدبِنَبِیِّــَكیـَـاُمَعــاُذفـِـيالْیَقِیِن؛ 
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پیامبــرت  بــه  یقیــن  ای معــاذ در 
ــد  ــگفت زده ش ــاذ ش ــن«. مع ــدا ک اقت
ــا؟«.  َ َِوأَن ــوُلاللَّ ــاَرُس ــت: »ی و  گف
مــن معــاذ هســتم، تــو پیامبــر و 
برگزیــده حضــرت حــق هســتی. مــن 
ــم؟ ــدا کن ــن اقت ــاره یقی ــه شــما درب ب

همیــن ســؤالی کــه بــرای شــما 
ــا  ــم اینج ــی گفتی ــه وقت ــد ک ــدا ش پی
ــت،  ــن اس ــت یقی ــوع درخواس موض
ــه  ــن رتب ــی یقی ــد: وقت ــما می گویی ش
انســان کامــل اســت، چــه ربطــی بــه 
مــن دارد؟ یــک وقــت می گویــی کــه 
مثــًا در معاشــرت بــه مــن اقتــدا کن،  
ــل فهــم اســت.  ــم چشــم. قاب می گوی
در معاشــرت بــا مــردم، در رفتارهــای 
ــی  ــای خانوادگ ــی، در رفتاره اجتماع
ــرت  ــه پیامب ــن، ب ــدا ک ــن اقت ــه م ب
ــل  ــن قاب ــرای م ــن ب ــن، ای ــدا ک اقت
فهــم اســت کــه بایــد تأســی و اقتــدا 
کنــم. امــا یقیــن کــه جوهــر و حقیقت 
ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــی در س بندگ
ــن  ــی اســت، م ــت اعل اســت و مرتب

ــم؟ آخــر  ــدا کن ــن موضــوع اقت در ای
ــرت  ــا؟ حض ــما کج ــا و ش ــن کج م
می شــود.  کــه  دادنــد  توضیــح 
ــه  ــدن ب ــک ش ــای نزدی ــپس راه ه س
ــک  ــزرگ را یک به ی ــت ب ــن حقیق ای
ــدی  ــه کلی ــا جمل ــد. ام ــی کردن معرف
و طایــی اش ایــن اســت: »یَِســیٌر
ُ؛]۸[ بــرای هــر  ــَرُهاللَّ َعَلــىَمــْنیَسَّ
ــان  ــرای او آس ــد ب ــه خداون ــس ک ک
کنــد، راحــت و آســان خواهــد بــود«. 
ایــن جملــه خیلــی تکان دهنــده و 
امیدبخــش اســت. فرمودنــد اگــر 
خــدا ایــن راه را آســان کنــد، دیگــران 
ــرد.  ــیحا می ک ــه مس ــد آنچ ــم بکنن ه
دســت یافتنی  هــم  شــما  بــرای 
می شــود. اگــر خــدا بخواهــد دور 
ــی  ــو بتوان ــه ت ــترس نیســت ک از دس
ــزرگ را  ــت ب ــن حقیق ــهمی از ای س
ــه را  ــن جمل ــاوری. ای ــت بی ــه دس ب
ــیٌر ــپارید: »یَِس ــر بس ــه خاط ــًا ب حتم
ُ«. ســخت  ــَرُهاللَّ َعَلــىَمــْنیَسَّ
ــه  ــر ب ــی اگ ــد، ول ــر می رس ــه نظ ب
میدانــش برویــد، میســر می شــود.
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از ایــن روایــت نکتــه ی دیگــری هــم 
برداشــت می شــود و آن اینکــه گویــا 
ــن را  ــی یقی ــارک و تعال ــد تب خداون
ــی  ــد. یعن ــش می خواه ــرای بندگان ب
ــرای  ــن راه را ب ــه ای ــت دارد ک عنای
کســانی کــه چنیــن قلــه ی مرتفعــی را 
ــد  ــذاری می کنن ــود هدف گ ــرای خ ب
ســازد. همــوار  می خواهنــد،  و 

ــی  ــرت عل ــه حض ــت ک ــب اس جال
ــا ــد: »یَ ــی فرمودن ــام( در روایت )علیه الس

َالْیَقِیــن؛  ـاُسَســُلوااللَّ أَیَُّهــاالنَـّ
را  یقیــن  خداونــد  از  مــردم،  ای 
فرمــان  دیگــر  اینجــا  بخواهیــد«. 
کــه  را  چیــزی  شــده  داده  هــم 
مرتبــت اولیــا اســت، خیلــی کــم 
ــت  ــده، کبری ــع ش ــان  توزی ــن انس بی
ــاب و کمیــاب  ــر و خیلــی نای احم
ــد. ــدا بخواهی ــان را از خ ــت، هم اس

 

وابستگی همه ی نعمت ها به 
عافیت

در ادامــه روایــت هــم می فرمایــد: 
ــةِ؛ و  ــيالَْعافِیَ ِ ــهِف ــواإِلَیْ »َواْرَغبُ
عافیــت از او مســئلت کنیــد«. جالــب 
ــان  ــر عزیزم ــات، پیامب اســت در روای
بیــن  )علیهم الســام(،  هــدی  ائمــه  و 
یقیــن و عافیــت ارتبــاط نزدیکــی 
ــر در  ــد اگ ــتند و می گوین ــل هس قائ
مقــام خواســتن و ســؤال در پیشــگاه 
ــد، از  ــرار گرفتی ــال ق ــروردگار متع پ
ــت را  ــن و عافی ــق یقی ــرت ح حض
ــح  ــرت توضی ــد حض ــد. بع بخواهی
 أََجــلَّ دادنــد و فرمودنــد: »َفــإِنَّ
ــن  ــرا بزرگ تری ــُة؛ زی ــةِالَْعافِیَ النِّْعَم
اســت«. عافیــت  نعمت هــا 

ــامل  ــع و ش ــای جام ــه معن ــت ب عافی
ــه اول  ــم را در درج ــش، جس و کامل
ــای  ــه در دع ــرد؛ چنان ک ــر می گی در ب
ــرت  ــه، حض ــوم صحیف ــت و س بیس
ــه  ــد ک ــه می دارن ــد عرض ــه خداون ب
در بــدن مــن عافیــت قــرار بــده؛ 
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عافیــت دنیــا و آخــرت را. در دعــای 
ــت  ــم عافی ــاز ه ــی نم ــجده پایان س
می خواهیــم.  متعــال  خــدای  از  را 
گفته انــد اگــر شــب قــدر را درک 
ــت  ــال عافی ــدای متع ــد، از خ کردی
بخواهیــد. خیلــی معنــای عجیبــی 
دارد. عافیــت پایــه و اســاس همــه ی 
نعمت هــای دیگــر اســت و بــا عافیت 
ــای  ــه ی نعمت ه ــه هم ــه ب ــت ک اس
البتــه  برســید.  می توانیــد  دیگــر 
هــم جســم  کــه  عافیــت جامــع 
ــا  ــن و دنی ــان و دی ــم ج ــان، ه انس
ــد. ــش ده ــان را پوش ــرت انس و آخ

ــی  ــت کاف ــت عافی ــرای درک عظم ب
اســت همیــن عافیــت جســمی را 
محاســبه کنیــد کــه اگــر نباشــد، 
زندگــی انســان چگونــه خواهــد شــد. 
ــا  ــه م ــا ب ــوس کرون ــروس منح وی
نشــان داد کــه عافیــت جســمی چقدر 
ــه  ــتانی ک ــم اســت. یکــی  از دوس مه
مبتــا شــده و بخــش عمــده ریــه اش 
را درگیــر کــرده، صبــح تماس داشــت 

ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــت مث و می گف
یــک تریلــی از روی قلــب انســان رد 
ــختی  ــت س ــن وضعی ــود! چنی می ش
ــاال  ــت. ح ــده اس ــش  آم ــرای او پی ب
مــن و شــما راحــت نفــس می کشــیم. 
ــه  ــمی چ ــت جس ــن عافی ــس همی پ
نعمــت بزرگــی اســت. شــما بــا 
عافیــت اســت کــه می توانیــد بــه 
ــت  ــا عافی ــید. ب ــان برس ــم و ایم عل
اســت کــه می توانیــد بــه دیــن  و 
ــا عافیــت اســت  دنیای تــان برســید. ب
ــه درجــات آخــرت  ــد ب ــه می توانی ک
دســت پیــدا کنیــد. باالتــر از عافیــت 
ــت. ــت روح و روان اس ــم، عافی جس

بعــد حضــرت فرمودنــد: بهتریــن 
و  تبــارک  خداونــد  کــه  چیــزی 
تعالــی بــه قلــب کســی می دهــد، 
ِــي ــاَداَمف ــَرَم ــن اســت: »َوَخیْ یقی
ــزی  ــن چی ــُن؛]۹[ بهتری ــِبالْیَقِی الَْقْل
یقیــن  مانَــد،  پایــدار  دل  در  کــه 
اســت«. اگــر انســان بخواهــد بــه 
حــال کســی غبطــه بخــورد، بــه حــال 
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ــن  ــه یقی ــه ب کســی غبطــه بخــورد ک
دارد.  یقیــن  از  ســهمی  و  رســیده 
امیرالمؤمنیــن  هــم  نهج الباغــه  در 
بِالْیَقِیــِن »َو فرمودنــد:  الســام(  )علیــه 

ــا  ــَوی؛]۱۰[ ب ــُةالُْقْص ــْدَرُكالَْغایَ تُ
ــه  ــی ب ــدف نهای ــه ه ــن اســت ک یقی
ــن  ــا یقی ــان ب ــد«. انس ــت می آی دس
درجاتــی  نهایــت  بــه  می توانــد 
ــان ها  ــرای انس ــال ب ــدای متع ــه خ ک
کنــد. پیــدا  دســت  داده،  قــرار 

یقین، خواستنِی محبوب خداوند

ســخن مــا ایــن بــود کــه یقیــن 
ــان  ــر عزیزم ــت. پیامب ــتنی اس خواس
فرمودنــد امــکان دارد کــه شــما نیز از 
یقیــن ســهم داشــته باشــید. نشــانه اش 
هــم ایــن اســت کــه همیــن اآلن 
ــی  ــای یقین ــتی از گزاره ه شــما فهرس
داریــد و جنابعالــی در مراتبــی جــزو 
ــبت  ــه نس ــتید. از جمل ــن هس موقنی
ــد.  ــن داری ــان یقی ــود خودت ــه وج ب
شــما در اینکــه وجــود داریــد، شــک 

ــا  ــاال از اینج ــه. ح ــًا ن ــد؟ قطع داری
یقینــی  گزاره هــای  کنیــد  شــروع 
ــکی در  ــوزن ش ــدون سرس ــه ب را ک
ــد  ــت کنی ــد، فهرس ــان داری زندگی ت
ــت  ــه فهرس ــد ک ــید. می بینی و بنویس
ــن  ــد. ای ــد ش ــی خواه ــل توجه قاب
امتــداد  و  گســترش  قابــل  یقیــن 
ــا را  ــن گزاره ه ــود ای ــت و می ش اس
همچنــان تعمیــم و گســترش داد و 
ــاید اآلن  ــه ش ــاند ک ــواردی رس ــه م ب
دربــاره اش شــک داریــد. چیــزی کــه 
ــل اســت  ــن دلی ــد، بهتری ــون داری اکن
بخشــی  می توانیــد  اینکــه  بــرای 
ــس  ــن جن ــد و از همی ــه نداری را ک
اســت، بــه آن برســید. در فلســفه 
َعَلــى لِیــِل الدَّ  »اََدلُّ می گوینــد: 
ــىءُِوُقوُعــه؛ وقــوع هــر  اِمــَکاِنالشَّ
ــکان  ــر ام ــل ب ــن دلی ــزی بهتری چی
ــرای  ــن ب ــرا یقی ــت«. چ ــز اس آن چی
شــما امــر ممکنــی اســت؟ بــرای 
ــرای  ــن ب ــن یقی ــی از ای ــه بخش اینک
ــد کــه  شــما واقــع شــده؛ یقیــن داری
اینجــا نشســته اید، اآلن روز اســت، 
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امــروز ســوم خــرداد اســت. بــه اینهــا 
ــوزنی در آن  ــر س ــم و س ــن داری یقی
تردیــد نداریــم. در اصطــاح نیــز 
ــم،  ــن داری ــه یقی ــوری ک ــورد ام در م
بــرای  مســئله  فــان  می گوییــم: 
مــن مثــل روز روشــن اســت. یعنــی 
ــدارم و  ــدی ن ــچ تردی ــاره اش هی درب
ــد  ــم جمــع شــوند و بگوین تمــام عال
شــب اســت، مــن بــه آنهــا می خنــدم 
ســخن  اســت.  روز  می گویــم:  و 
آنهــا در ایــن بــاور مــن تأثیــری 
پــرده ای  می بینــم.  چــون  نــدارد؛ 
ــت. ــن حقیق ــن و ای ــن م ــت بی نیس

هــم  مــا  کــه  بگویــم  خواســتم 
برســیم؛  یقیــن  بــه  می توانیــم 
اینجــا  در  حضــرت  چنان کــه 
تعبیــر »ایهــاالنــاس« را بــه کار 
و  اســت  عــام  خطــاب  و  بردنــد 
نیســت.  خاصــی  گــروه  بــرای 
بنابرایــن تک تــک شــما می توانیــد 
درخواســت  شــوید.  یقین خــواه 
یقیــن مطلــوب و محبــوب حضــرت 

ــاه  ــحر م ــای س ــت. در دع ــق اس ح
مبــارک رمضــان نیــز کــه دعــای 
گنجینه هــای  از  و  عجیــب  بســیار 
طریــق  از  کــه  اســت  عرشــی 
علی بن موســی الرضا  حضــرت 
رســیده،  مــا  بــه  )علیه آالف والتحیة والثنــا( 

و  داریــم  یقیــن  درخواســت 
ــَألَُك ــيأَْس ِّ إِن ــمَّ ــم: »اللَُّه می گویی
إِلَیْــَك بَِأَحبَِّهــا َمَســائِلَِك مِــْن
 اللَُّهــمَّ َحبِیبَــٌة إِلَیْــَك ُكلَُّهــا َو
ــا؛  ــائِلَِكُكلَِّه ــَألَُكبَِمَس ــيأَْس ِّ إِن
ــم  ــت می کن ــو درخواس ــا از ت خدای
از  مرتبــه  محبوب تریــن  به حــق 
خواســته هایت نــزد تــو و همــه ی 
محبــوب  خواســته هایت  مراتــب 
اســت. خدایــا از تــو درخواســت 
مراتــب  همــه ی  به حــق  می کنــم 
جملــه  ایــن  خواســته هایت«. 
عجیبــی  خیلــی  بســط  ظرفیــت 
ــترده ای  ــو و گس ــای تودرت دارد، معن
دارد؛ امــا خاصــه اش ایــن اســت 
ــال  ــروردگار متع ــه پ ــاب ب ــه خط ک
می گوییــم خدایــا از بیــن همــه ی 
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چیزهایــی کــه از تــو درخواســت 
را  آن  محبوب تریــن  مــن  شــده، 
ـي إِنِـّ از تــو می خواهــم: »اللَُّهــمَّ
أَْســَألَُكمِــْنَمَســائِلَِكبَِأَحبَِّهــا
ــد:  ــه می فرمای ــه بافاصل ــَك«.البت إِلَیْ
نــزد  َحبِیبَــٌة«.  إِلَیْــَك ُكلَُّهــا »َو
ــوب اســت. ــؤالی محب ــر س ــم ه کری

ــه مناســبت های دیگــری  ــًا هــم ب قب
هــر ســؤالی  کــه  کــردم  عــرض 
ــًا  ــت. اص ــوب اس ــم محب ــزد کری ن
ــَأُل ــد: »أَْس ــن بخواهی ــد از م می گوی
َفْضلِــه؛]۱۱[  و از فضــل  َمِــنْ اللَّ
ــم  ــن نِع ــد«. م ــت کنی ــدا درخواس خ
المســئول هســتم، چــه کســی بهتــر از 
مــن؟ هرچــه می خواهیــد، بخواهیــد. 
ســؤال از حضــرت کریــم مطلــق نــزد 
ــا شــما اینجــا  ــوب اســت؛ ام او محب
همــه ی   بیــن  از  مــن  می گوییــد 
چیزهایــی کــه از تــو درخواســت 
می شــود، احــب آن را می خواهــم.

مصادیــق  از  یکــی  قاعــده  طبــق 
ــت. در  ــن اس ــَك«، یقی ــاإِلَیْ »بَِأَحبَِّه
ــای  ــن دع ــی از ای ــه نوران ــن قطع ای
فاخــر و برجســته، مــا از خــدای 
ــون  ــم؛ چ ــن را می خواهی ــال یقی متع
محبــوب او اســت. خداونــد دوســت 
ــن  ــش از او یقی ــه بندگان ــی دارد ک م
را بخواهنــد. چــون اگــر یقیــن را 
فضیلت هــای  همــه ی  بخواهیــد، 
قــول  بــه  خواســته اید.  را  دیگــر 
مولــوی: »چــون کــه صــد آمــد، 
نــود هــم پیــش مــا اســت«. بــه 
ــید ـ  ــه برس ــن ک ــر قســمتی از یقی ه
یقیــنبــهلقــاءالل،یقیــنباآلخــرة،
ــرآن، ــنبالق ــى،یقی ــنبالوح یقی
ــن ــول،یقی ــى،بالرس ــنبالنب یقی
باالمامــة،یقیــنبالنبــوة،یقیــن
ــی  ــام فضیلت های ــه تم ــاد ـ ب بالمع
کــه از ایــن طریــق ممکــن بــوده بــه 
ــد.  ــدا کرده ای شــما برســد، دســت پی
خــدای متعــال وقتــی می خواهــد 
ــدگان  ــدی )علیهم الســام( و برگزی ــه ه ائم
ــد:  ــد، می فرمای ــی کن ــود را معرف خ
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ــًةیَْهــُدوَن »َوَجَعْلنــامِنُْهــْمأَئِمَّ
ــاَصبـَـُرواَوكانـُـوابِآیاتِنــا بَِأْمرِنــالَمَّ
یُوقِنُــوَن؛]۱۲[ و چــون شــکیبایی 
یقیــن  مــا  آیــات  بــه  و  کردنــد 
داشــتند، برخــی از آنــان را پیشــوایانی 
قــرار دادیــم کــه بــه فرمــان مــا 
ــد«. ایــن  ]مــردم را[ هدایــت می کردن
ــی  ــق تعال ــده ح ــان برگزی ــه امام رتب
ــته  ــال سررش ــدای متع ــه خ ــت ک اس
هدایــت انســان ها را بــه آنهــا داده 
ــا  ــی شــوند، ب ــد معرف و اگــر بخواهن
یقیــن معرفــی می شــوند. امــا چطــور 
ــام شــامخی رســیدند؟  ــن مق ــه چنی ب
امتحان هــای  َصبَــُروا«؛  ــا »لَمَّ
عجیبــی را پشــت ســر گذاشــتند.

 
درجات یقین

یقیــن دارای درجاتــی اســت. از مرتبه 
ــود: »َكالَّ ــروع می ش ــن ش ــم الیقی عل
 ــَرُونَّ ــِنلَتَ ــَمالْیَقی ــوَنعِْل ــْوتَْعَلُم لَ
ــَم؛]۱۳[ هرگــز چنیــن نیســت  الَْجحی
اگــر علم الیقیــن داشــتید. به یقیــن 

ــت  ــه ای اس ــد«. مرتب دوزخ را می  بینی
کــه اگــر کســی بــه آن رســید، گویــا 
ــش  ــم و آت ــاال دارد جحی ــن ح همی
جهنــم را می بینــد. یقیــن از ایــن 
ــه  ــازه شــروع می شــود. مرتب ــه ت نقط
ــه  ــت. مرتب ــن اس ــن الیقی ــدی عی بع
ــن  ــه اســت، حــق الیقی ــر کــه قل باالت
اســت. علــم الیقیــن در ســوره مبارکــه 
ــت. از  ــده اس ــر ش ــار ذک ــر دوب تکاث
ــه  ــن اســت ک ــر حــق الیقی ــن باالت ای
در ســوره مبارکــه واقعــه آمده اســت.

 
رهرو گر صد هنر دارد، توکل 

بایدش

ــه  ــام )علیه الســام( ب ــه ام ــب اســت ک جال
شــما می گوینــد از بیــن مراتــب یقین، 
ــت،  ــل اس ــه افض ــن را ک ــق الیقی ح
کســی  اگــر  کنیــد.  هدف گــذاری 
در زندگــی اش در جســتجوی یقیــن، 
ــن باشــد،  ــه یقی ــن مرتب ــم برتری آن ه
ــد مجاهــدت ســختی را در پیــش  بای
بگیــرد. از همیــن ابتــدا حضــرت بــه 
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شــما آمــوزش می دهــد کــه یقیــن را 
ــه  ــد و ب ــال بخواهی ــروردگار متع از پ
عمــل و مجاهــدت و برنامه ریــزی 
نکنیــد. اعتمــاد  تاش هایتــان  و 

 
چهار رکن یقین

امــام رضــا )علیه الســام( در پاســخ بــه 
ــه  ــد ک ــن فرمودن ــاره یقی ســؤالی درب
یقیــن بــا ایــن چهــار کلمــه شــناخته 
ِ؛ ــىاللَّ ُلَعَل ــَوكُّ می شــود؛ یــک: »التَّ
ــلِیُم ــدا«. دوم: »َوالتَّْس ــر خ ــوکل ب ت
ِ«؛ در برابــر امــر خدا تســلیم  ِلَْمــرِاللَّ
َضــابَِقَضاءِ شــده باشــد. ســوم: »َوالرِّ
ــی راضــی  ــر قضــای اله ِ«؛ در براب اللَّ
ــرِ ــُضالْْم ــارم: »َوتَْفِوی ــد. چه باش
ِ«؛]۱۴[ همــه ی موجــودی  إِلَــىاللَّ
ــارک  ــق تب ــرت ح ــه حض ــود را ب خ
باشــد. کــرده  تفویــض  تعالــی  و 

ایــن  مــوارد ـ یعنــی  هــر کــدام 
ــض  ــوکل و تســلیم و رضــا و تفوی ت
ــطی  ــرح و بس ــا ش ــات م ـ در روای

العارفیــن  مقامــات  جــزو  و  دارد 
محســوب می شــود. دســتیابی بــه 
چنیــن مراتــب باالیــی بــا اینکــه 
ــودش  ــوه خ ــد روی ق ــان بخواه انس
ــد  ــه بای ــازد؛ بلک ــد، نمی س ــه کن تکی
ــوه خــودش و دیگــران  از حــول و ق
نیــز ناامیــد باشــد و فقــط چشــم 
امیــدش بــه حــول و قــوه الهــی 
َة باشــد و بگویــد: »اَلَحــْوَلَواَلُقــَوّ
ــر  ــِم«. پیغمب الَْعِظی ــىِّ ِ ــاللِالَْعل ِ ب إاِلَّ
معــاذ  بــه  نیــز  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم 
ــَرُه فرمودنــد: »یَِســیٌرَعَلــىَمــْنیَسَّ
ــی  ــه«. مســئله ی خیل ــىَعَلیْ ُتََعالَ اللَّ
بزرگــی اســت؛ ولــی اگــر خــدا 
بــرای کســی بخواهــد، شــدنی اســت.

روی ایــن موضــوع فکر کنید، نســبت 
ــان بســنجید و مســیر  ــا خودت آن را ب
ــد. جلســه  ــان را ببینی طی شــده خودت
بعــد راه هــای وصــول بــه یقیــن را بــا 
ــی و  ــه قرآن ــات کریم ــه آی ــه ب توج
ــم. ــی می کنی ــم بررس ــا ه ــات ب روای
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شرح حال یکی از افرادی که به 
یقین رسید

ــه  ــی زدم ک ــما مثال ــود ش ــاره خ درب
شــروع  کجاهــا  از  یقیــن  مبــادی 
بــاال  مراتــب  در  امــا  می شــود. 
ــده اند  ــی ش ــا معرف ــه م ــخاصی ب اش
عــادی  افــرادی  آنکــه  بــا  کــه 
بودنــد، ولــی بــه یقیــن رســیدند.

ــرد.  ــح شــرکت ک ــاز صب ــد در نم زی
حضــرت رســول نگاهی بــه او کردند 
و گفتنــد: ایــن چــه حالــی اســت کــه 
ــول  ــا رس ــت: ی ــم؟ گف ــو می بین در ت
اهلل بــه یقیــن رســیدم: »أْصبَْحــُت
ــول  ــًا؛ ای رس ُموقِن ــوَلاللِّ ــارس ی
خــدا، مــن بــه یقیــن رســیده ام«. 
ــن  ــت یقی ــد: عام ــرت فرمودن حض
تــو چیســت؟ گفــت: یــا رســول 
بگویــم  می توانــم  اآلن  همیــن  اهلل 
ــتند و  ــتی هس ــانی بهش ــه کس ــه چ ک
چــه کســانی جهنمــی. بهشــت الهــی 
ــم  ــت متنع ــه در بهش ــانی را ک و کس
هســتند، می بینــم. کســانی را هــم کــه 

ــم معــذب هســتند، مشــاهده  در جهن
ــراد  ــم اف ــی بگوی ــم. می خواه می کن
حاضــر در ایــن جلســه، چــه وضعــی 
نــه. فرمودنــد:  دارنــد؟ حضــرت 

ایــن  ســخنان از محضــر پیامبــر اعظــم 
تــا  )صلی اهلل علیه وآلــه( گــزارش می شــود 

بــه زمــان مــا برســد و مطلــب بــرای 
مــا خیلــی غیرقابــل وصــول نیایــد و 
ــپس  ــد. س ــر نرس ــه نظ ــن ب غیرممک
ــت:  ــی؟ گف ــه می خواه ــد: چ فرمودن
ــم.  ــهادت می خواه ــول اهلل ش ــا رس ی
دعــا کن شــهید شــوم. حضــرت برای 
او دعــا کردنــد. چیــزی نگذشــت کــه 
جنگــی پیــش آمــد، زیــد در آن غــزوه 
ــر  ــر پیامب ــرد و در محض ــرکت ک ش
رســید.]۱۵[ بــه شــرف شــهادت 

 
به یقین رسیدگان دوران ما

ایــن گــزارش تاریخــی در زمــان مــا 
مکــرر اتفــاق افتــاد و تعــداد زیــادی 
ــق آن  ــرا طب ــدند؛ زی ــداق آن ش مص
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ــار یافتــن  ــم ب روایــت، یکــی از عائ
یقیــن، شــهادت خواهی  بــه مقــام 
اســت. در دفــاع مقــدس کســانی 
کــه حتــی پیغمبــر را هــم ندیــده 
بودنــد، بــه جایــی رســیدند کــه 
آنهــا  چشــم  جلــوی  آخــرت  از 
شــد.  رونمایــی  و  پرده بــرداری 
ــماری  ــهادت لحظه ش ــرای ش ــذا ب ل
در  بعضی هایشــان  می کردنــد. 
ایــن مراتــب بــه جایــی رســیده 
از  می توانســتند  کــه  بودنــد 
دهنــد. خبــر  طرف هــا  آن 

ــاره  ــریف( درب ــم )اعلی اهلل مقامه الش ــاج قاس ح
یوســف الهــی کــه جــوان خیلــی 
کم ســنی اســت، می گویــد اخبــار 
آتیــه را می دیــد. شــهید ســلیمانی 
ــار همــان  وصیــت  کــرد کــه او را کن
دفــن کننــد. بــه زیــارت حــاج قاســم 
تشــریف ببریــد تــا  ببینیــد حــاج 
ــح خــدا  ــد صال ــن عب ــار ای قاســم کن
دفــن شــده اســت. باالتــر از او، خــود 
ــه اش  ــم اســت. وصیت نام ــاج قاس ح

را ببینیــد، اینهــا یقینیــات حــاج قاســم 
ــفارش  ــما س ــه ش ــه دارد ب ــت ک اس
ــط  ــه وس ــت ک ــی نیس ــد. آدم می کن
ــی  ــای عمل ــری، تردیده ــبهات نظ ش
ــن  ــه یقی ــوی، راجع ب ــات دنی و تعلق
ــا  ــم ره ــاج قاس ــد. ح ــت  کن صحب
اســت، پــرواز کــرده اســت، اوج 
گرفتــه اســت، یقینیات خــودش را در 
وصیت نامــه اش بــرای شــما فهرســت 
ــت  ــزرگ حج ــرد ب ــن م ــد. ای می کن
ــت. او  ــا اس ــان م ــه در زم ــه الهی بالغ
یقیــٍن »علــى می توانــد بگویــد: 
می بینــم  دارم  مــن  ربــى«،  مــن
ــم. ــزارش می کن ــما گ ــرای ش ــه ب ک

و  محــال  امــر  یــک  دربــاره  مــا 
نمی کنیــم.  صحبــت  دســت نیافتنی 
دربــاره امــری اســت کــه هــم ممکــن 
ــم  ــت، ه ــوب اس ــم مطل ــت، ه اس
ــال  ــم و دنب ــه بخواهی ــدیم ک ــر ش ام
کنیــم. اشــباه و نظائــر آن زیــاد اســت. 
معمــوالً در روز فتــح خرمشــهر، اســم 
ــرده می شــود. مــن  ــاد )اعلی اهلل مقامــه( ب صی
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صیــاد را از نزدیــک دیــده بــودم، 
صیــاد موقــن بــود، بــه یقیــن رســیده 
بــود. چــه انســان های بزرگــی بودنــد!

خداونــد تبــارک و تعالــی را بــه حــق 
اولیائــش، بــه حــق مقربــان درگاهش، 
ــه  ــگان ب ــن و باریافت ــق موقنی ــه ح ب
ــن و  ــن از سلســله مجاهدی ــام یقی مق
شــهدا و خوبــان قســم می دهیــم کــه 
ــرار  ــق ق ــن طری ــم در همی ــا را ه م
دهــد. یقیــن را جــزو خواســته ها 
و آرزوهــا و هدف هــای مــا قــرار 
ــه  ــتیابی ب ــیر دس ــا را در مس ــد. م ده
ایــن حقیقــت بــزرگ یــاری کنــد. بــه 
عمــر مــا، بــه لحظه هــای زندگــی مــا 
ــان  ــه ایم ــبت ب ــذاری نس در هدف گ
و یقیــن برکــت کرامــت فرمایــد. مــا 
را مشــمول دعــای امــام زمان مــان 
قــرار دهــد. دعاهــای آن حضــرت را 
ــرار دهــد.  پشــتوانه امــت اســامی ق
رهبــر عزیزتــر از جان مــان، ایــن 
ــدر و  ــی عالی ق ــی و مرب ــم اله حکی
ــرای  ــت را ب ــأن ام ــد عظیم الش مرش

ــناس  ــا را قدرش ــد. م ــظ کن ــا حف م
ــع  ــرار دهــد. موان وجــود نازنینــش ق
ــروس  ــن وی ــد. ای ــع کن ــور مرتف ظه
و  مــا  جامعــه ی  از  را  منحــوس 
ــد. ــریت دور کن ــان بش ــه از جه بلک
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