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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

یقین، ستون خیمه مکارم  
االخالق است

ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــث م ــوع بح موض
مبارکــه  صحیفــه  بیســتم  دعــای 
ــل موضــوع درخواســت  ســجادیه ذی
یقیــن، آن هــم برتریــن مرتبــه یقین، از 
پــروردگار متعــال اســت. خوشــبختانه 
ــداری  ــن مق ــاره یقی ــد درب ــق ش توفی
صحبــت کردیــم و گفتیــم اساســًا 
ــب  ــازل انســانیت و مرات ــن در من یقی
و  دارد  جایگاهــی  چــه  کمــال 
ــزرگ  ــداف ب ــق اه ــهمش در تحق س
ــدر  ــان چق ــِش روی انس ــدِی پی توحی
ــد  ــن ش ــب ای ــه مطل ــت. خالص اس

امــری  یقیــن  بــه  دســتیابی  کــه 
ممکــن و مطلــوب و بلکــه بــرای 
ــد اســت.  ــورد تأکی ــان م عمــوم مؤمن
نکته هایــی عــرض کردیــم و جوانــب 
شــد. روشــن  تاحــدودی  مســئله 

آیــات قــرآن کریــم و کلمــات اولیــای 
خــدا نیــز همیــن را بــه مــا می گویــد. 
توصیه شــده انســان مؤمــن از خداوند 
ــد.  ــن را بخواه ــی یقی ــارک و تعال تب
تقــارن بیــن یقیــن و عافیت هــم تعبیر 
دقیقــی بــود کــه در روایــت داشــتیم.

ــالق  ــکارم االخ ــوان م ــه عن ــه ب آنچ
و  اســاس  و  پایــه  می شناســیم، 
ــن  ــان و یقی ــئله ایم ــاختش مس زیرس
و نیــت و عمــل اســت. در واقــع 
و  بلنــد  کاخ  کــه  اربعــه ای  ارکان 
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــعادت ک ــع س مرتف
و  تبــارک  حــق  حضــرت  قــرب 
ــا همــه ی جلوه هــای  ــی باشــد، ب تعال
ــتوار  ــیرینش روی آن اس ــع و ش بدی
مرکــزی اش  ســتون  و  می شــود 
ــئله  ــه مس ــرای اینک ــت. ب ــن اس یقی
واضح تــر  هــم  منظــر  ایــن  از 
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شــود، مقدمــه ای را عــرض کنــم.

انواع یقین 

۱.یقیننظری
یقیــن بــه یــک اعتبــار رونمایــی 
ــت.  ــل اس ــر عق ــت در براب از حقیق
وقتــی از حقیقــت در برابــر عقــل 
بــه  ـ  شــد  پرده بــرداری  انســان 
ــد ـ  ــی ش ــروزی رونمای ــالح ام اصط
انســان بــدون اینکــه تردیــد و شــکی 
ــه  ــد، ب ــته باش ــت داش ــه آن حقیق ب
مرتبــه یقیــن می رســد. بــه ایــن یقیــن 
نظــری می گوییــم. پــس وقتــی یقیــن 
ــا  ــع و تقاض ــال توق ــدای متع را از خ
اســت  معنــا  ایــن  بــه  می کنیــم، 
آن طــور  را  حقیقــت  خدایــا  کــه 
کــه هســت، بــه مــا نشــان بــده؛ 
ــت  ــا و حقیق ــن م ــه بی ــه ای ک به گون
پــرده ای نباشــد و مــا دربــاره آن 
و  شــک  هیــچ  حقیقــت  جلــوه 
ریــب و تردیــدی نداشــته باشــیم.

ــا  ــی شــروع می شــود ت ــور جزئ از ام
ــه  ــل آنچ ــد؛ مث ــی برس ــور کل ــه ام ب
در ارتبــاط بــا وجــود حضــرت حــق 
ــی اســت. یــک وقــت  ــارک و تعال تب
اســت کــه شــما تــالش نظــری انجــام 
ــگاه  ــه در پیش ــرای اینک ــد ب می دهی
عقلتــان حضــرت حــق تجلــی کنــد و 
بــا خداونــد تبــارک و تعالــی روبــرو 
ــود  ــه وج ــا ک ــن معن ــه ای ــوید. ب ش
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی برای 
ــه  ــه ای ک ــود؛ به گون ــات ش ــما اثب ش
هیــچ شــک و تردیــدی در رابطــه 
ــا وجــود او نداشــته باشــید. همیــن  ب
مســئله دربــاره آخــرت و وحــی هــم 
از طریــق  انســان  هســت. گاهــی 
ــع  ــه قان ــتدالل و مباحث ــه و اس مطالع
می شــود و عقلــش بــه چنیــن مرتبــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــه ای می رس و رتب
ــکی و  ــچ ش ــر هی ــوع دیگ آن موض
تردیــدی برایــش وجــود نــدارد. ایــن 
می شــود یقیــن. امــا وقتــی کســی در 
ــم،  ــات، عل ــود، صف ــا وج ــاط ب ارتب
کــرم حضــرت حــق  و  حکمــت 
ــال  ــروردگار متع ــی پ ــارک و تعال تب
ــی  ــن یقین ــا چنی ــن برســد، آی ــه یقی ب
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ــر  ــم هســت؟ اگ ــا عمــل ه ــالزم ب م
ــه یقیــن عقلــی و نظــری در  کســی ب
ــا  ــید، آی ــق رس ــرت ح ــورد حض م
ایــن بــه ایــن معنــا هــم هســت کــه از 
پــروردگار متعــال هــم اطاعــت بکند؟

هــم  رتبه گــذاری  قابــل  یقیــن 
هســت. در واقــع می شــود گفــت 
برابــر  در  معنــا  ایــن  بــه  یقیــن 
شــبهه قــرار می گیــرد. مــا ســعی 
ــات  ــر را در جلس ــن تعبی ــم ای کردی
دهیــم. توضیــح  مقــداری  قبــل 

 
۲.یقینقلبى

ــی  ــن رونمای ــای دیگــر یقی ــک معن ی
از حقیقــت در برابــر قلــب اســت. راه 
ــر،  ــه نظ ــن در مرتب ــه یقی ــتیابی ب دس
ــت.  ــر اس ــتدالل و تفک ــان و اس بره
ــاری  ــا ی ــق و ب ــن طری ــان از ای انس
ــل  ــات جه ــال از ظلم ــروردگار متع پ
ــور علــم کــه نورالیقیــن باشــد،  ــه ن ب
خداونــد  می کنــد.  پیــدا  دســت 
تبــارک و تعالــی بــرای مؤمــن چنیــن 
ــَن ــْممِ ــه: »یُْخرُِجُه ــه ای دارد ک روی
ُلَمــاِتإِلـَـىالنُّــورِ؛]۱[ آنــان را از  الظُّ

ــه  ــنایی ب ــوی روش ــه س ــا ب تاریکي ه
در می بــرد«. از تاریکی هــای جهــل 
و شــک و تردیــد و ریــب، انســان را 
ــاند.  ــن می رس ــم و یقی ــور عل ــه ن ب
خداونــد تبــارک و تعالــی وعــده  داده 
اگــر شــما والیــت الهــی را بپذیریــد 
اهلل  والیــت  تحــت  را  خودتــان  و 
تبــارک و تعالــی قــرار دهیــد، چنیــن 
عطیــه ای بــه شــما داده خواهــد شــد.

البتــه ـ چنان کــه عــرض کردیــم ـ 
خــود انســان هــم بایــد تــالش  کنــد 
بــرای اینکــه بــه ایــن مرتبــه از علــم 
ــده  ــد. عم ــدا کن ــت پی ــن دس و یقی
کارهایــی کــه در مباحــث علمــی 
صــورت می گیــرد ـ علــم در هــر 
معنایــش کــه منظــور باشــد ـ از همین 
قبیــل اســت. آنجــا کــه خواهنــده علم 
ــد،  ــتاد می بین ــی رود، اس ــه کالس م ب
می کنــد،  تفکــر  می کنــد،  مطالعــه 
می کنــد،  پژوهــش  و  تحقیــق 
ــن  ــرای ای ــا ب ــن برنامه ه ــه ی ای هم
ــه مرحلــه ای برســد کــه  اســت کــه ب
بــا حقیقتــی کــه در جســتجویش 
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ــی  ــات خیل ــه و مالق ــت، مواجه اس
نزدیــک و صمیمانــه ای داشــته باشــد.

ایــن یــک معنــای یقیــن اســت. راهی 
کــه عمدتــًا علمــا طــی می کننــد، 
همیــن راه اســت. آنهــا در جســتجوی 
ــارک و  ــد تب ــتند و خداون ــن هس یقی
تعالــی نیــز وعــده یــاری داده اســت. 
البتــه جلــوه حــق ممکــن اســت 
جزئــی باشــد؛ چنان کــه در علــوم 
جلوه هــای  از  یکــی  بــه  عــادی 
حــق بــه صــورت یقینــی دســت 
پیــدا می کننــد و مســئله برایشــان 
کشــف می شــود و از نظــر علمــی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــح می ش واض
مســئله  آن  بــا  ارتبــاط  در  دیگــر 
باشــند. نداشــته  شــکی  هیــچ 

ــن  ــا راه یقی ــش ب ــی  راه ــن قلب یقی
عقلــی متفــاوت اســت. اگرچــه یقیــن 
پیش برنــده  کمک کننــده،  عقلــی 
و تســهیل کننده بــرای ایــن مرتبــه 
از یقیــن قلبــی اســت، امــا کافــی 
و  می کنــد  زمینه ســازی  نیســت. 
مقدمــات را فراهــم مــی آورد، امــا 

ــه  ــا مرتب ــه از شــخصیت م ــن مرتب ای
عمیق تــری اســت؛ به گونــه ای کــه 
ــرای  ــت ب ــرداری از حقیق ــر پرده ب اگ
ــام  ــرد، تم ــورت گی ــان ص ــب انس قل
به ویــژه  شــخصیت،  ســاحت های 
ســاحت عمــل و نیــت و محیــط 
روانــش را تحــت تأثیــر قــرار می دهد 
و کاًل متفاوتــش می کنــد. اگــر کســی 
ــه  ــبت ب ــاًل نس ــی مث ــن قلب ــه یقی ب
وجــود خــدای متعــال رســید، حتمــًا 
ــود. ــال می ش ــروردگار متع ــع پ مطی

برتری یقین قلبی بر یقین  
نظری

ــت و از  ــا هس ــات م ــه در روای آنچ
جملــه در همیــن دعــای امــام ســجاد 
می شــود،  درخواســت  )علیه الســالم( 

یقیــن بــه معنــای دوم اســت کــه 
ریشــه و اصــل و مبنــای مــکارم 
االخــالق اســت. اگــر کســی بــه ایــن 
ــرت  ــود حض ــه وج ــبت ب ــا نس معن
ــه  ــرد، ب ــدا ک ــن پی ــی یقی ــق تعال ح
اطمینــان و آرامــش می رســد، بــه 
و  خــوف  بــه  می رســد،  محبــت 
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ــد،  ــوا می رس ــه تق ــد، ب ــا می رس رج
ــم  ــا ه ــه اینج ــد. البت ــه ورع می رس ب
یقیــن دارای مراتبــی اســت و بــه 
ــیده  ــخص رس ــه ش ــه ای ک ــر مرتب ه
باشــد، بــه همــان میــزان از ایــن 
پیــدا می کنــد. فضیلت هــا دســت 

اوصاف اهل یقین در کالم امام  
متقین

امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( در نهــج البالغه 
در  صدوچهل وهفتــم  حکمــت  در 
توصیــف اهــل یقیــن می فرماینــد: 
روح  الْیَقِیــِن؛  ُروَح بَاَشــُروا »َو
ــن  ــه چنی ــد«. نتیج ــن را دریافته ان یقی
صفــات  از  فهرســتی  ویژگــی ای، 
خواهــد بــود؛ از جملــه اینکــه در 
َصِحبُــوا »َو می گوینــد:  ادامــه  
ــٌة ــاُمَعلََّق ــَداٍنأَْرَواُحَه ــابَِأبْ نْیَ الدُّ
همنشــین  و  الْْعَلــى؛  بِالَْمَحــلِّ
دنیاینــد بــا تن هــا، و جان هاشــان 
آویــزان اســت در مــأ اعلــی«. همــان 
چیــزی کــه شــاعر گفتــه اســت: 
ــای  ــم ج ــع و دل ــان جم ــن در می »م
ــه  ــن ب ــل یقی ــر اســت«. روح اه دیگ

ــا  ــق دارد و در آنج ــن تعل ــال علیی اع
ــه ایــن  ــد. اگــر کســی ب ــرواز می کن پ
مرتبــه از یقیــن برســد کــه بــه لطــف 
پــروردگار متعــال بــا روح الیقیــن 
تمــاس برقــرار کنــد و بــه روح الیقین 
ــا  ــن ویژگی ه متصــل شــود، دارای ای
ــي ِ ِف ــاُءاللَّ ــَكُخَلَف ِ ــود: »أُولَئ می ش
َعــاُةإِلـَـىدِینـِـهِ؛ اینــان  أَْرِضــهَِوالدُّ
جانشــینان  او  زمیــِن  در  را  خــدا 
او  دیــن  بــه  را  مــردم  و  هســتند 
امیرالمؤمنیــن  ســپس  می خواننــد«. 
آه  بــه  می کننــد  شــروع  )علیه الســالم( 

آهِ، »آهِ می فرماینــد:  و  کشــیدن 
ــه  ــه چ ــْم؛ وه ک ــىُرْؤیَتِهِ َ ــْوقًاإِل َش
آرزومنــد دیــدار آنــان هســتم«. از 
ــود  ــوم می ش ــت معل ــراز روای ــن ف ای
کــه  می آینــد  آینــده  در  کســانی 
حضــرت مشــتاق دیــدار آنهــا اســت.

نشانه های اهل یقین 

ــف  ــریف تح ــاب ش ــی در کت روایت
ــه(  ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ ــول از پیامب العق
اســت کــه حضــرت طــی آن عالمات 
ــمارند:  ــن برمی ش ــن را چنی ــل یقی اه
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»أّمــاَعالَمــُةالُموقِِنَفِســتٌَّة«؛ انســان 
به یقین رســیده شــش ویژگــی دارد؛ 
َحّقــافآَمــَن اول اینکــه:»أیَْقــَنبــاللِّ
ــدا  ــن پی ــت خــدا یقی ــه حقانی ــهِ؛ ب ب
آورده  ایمــان  او  بــه  لــذا  کــرده، 
اســت«. وجــود حضــرت حــق را 
بــاور کــرده. محصــول چنیــن یقینــی، 
ایمــان بــه خــدای متعــال اســت 
ــل  ــان مفص ــاره ی ایم ــاًل درب ــه قب ک
صحبــت کردیــم. »وأیَقــَنبــأّن
ــِذَرُه؛ یقیــن پیــدا  فَح ــوَتحــقٌّ الَم
کــرده کــه مــرگ راســت اســت، لــذا 
ــدا  ــن پی ــر حــذر اســت«. یقی از آن ب
ــت؛ در  ــق اس ــرگ ح ــه م ــرده ک ک
ــه فرارســیدن مــرگ  نتیجــه نســبت ب
مالحظــه  بــا  و  می کنــد  احتیــاط 
ــی  ــرد، زندگ ــد بمی ــه می خواه اینک
 می کنــد. »َوأیَقــَنبــأّنالبَعــَث
فخــاَفالَفضیَحــَة؛یقیــن پیــدا  َحــقٌّ
ــه رســتاخیز راســت اســت،  ــرده ک ک
آن روز[  ]در  از رســوایی  ازایــن رو 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــن پی ــد«. یقی می ترس
پــس از مــرگ مبعــوث می شــود؛ 
ــاد و پیشــگاه  ــوایی در مع ــذا از رس ل
ایــن  می ترســد.  حــق  حضــرت 

»َو می کنــد.  غلبــه  او  بــر  خــوف 
ــتاَق فاش ــقٌّ ــَةَح ــأّنالَجنّ ــَنب أیَق
إلَیهــا؛یقیــن پیــدا کــرده کــه بهشــت 
ــتاق آن  ــن رو مش ــت، ازای ــت اس راس
ــن  ــت یقی ــود بهش ــه وج ــت«. ب اس
ــتاق  ــدیداً مش ــس ش ــرده؛ پ ــدا ک پی
بــأّن أیَقــَن »َو اســت.  بهشــت 
ــاةِ ــعیُُهلِلنَّج ــَرَس فَظَه ــقٌّ ــاَرَح النّ
مِنهــا؛]۲[ یقیــن پیــدا کــرده کــه 
ازایــن رو  اســت،  راســت  دوزخ 
می کوشــد«. آن  از  نجــات  بــرای 

رابطه ی یقین و رضا 

رضــا حالــت خشــنودی ای اســت 
ــای  ــب اســت و مبن ــی عجی ــه خیل ک
ــی در وجــود انســان  ــش بی پایان آرام
علــی  حضــرت  اســت.  مؤمــن 
ضــاثََمــَرُة )علیه الســالم( فرمودنــد: »الرِّ

الیَقیــِن؛]۳[ رضــا میــوه یقین اســت«. 
رضــا یکــی از میوه هــای شــجره طیبــه 
یقیــن اســت. ایــن درخــت وقتــی در 
وجــود و قلب کســی کاشــته شــد، در 
وجــود او تولیــد رضایــت نســبت بــه 
ــد. رضــا جــزء  ــال می کن خــدای متع
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ــر  ــت. اگ ــانی اس ــی انس ــب عال مرات
ــک  ــًا نزدی ــد، تقریب ــذاری کنی رتبه گ
ــه می شــود. ــود قل ــا خ ــه ی ــه قل ب

ــوکل  ــن و ت ــالص و یقی ــر و اخ صب
و رضــا، اصــول مــکارم االخــالق 
محســوب می شــوند کــه همــه اش 
ــم  ــی ه ــن اســت. در روایت ثمــره یقی
فرمودنــد نتیجــه قــّوت یقیــن اســت. 
مراتبــی  یقیــن  می شــود  معلــوم 
ــن  ــوی اش چنی ــه ق ــه از مرتب دارد ک
ــاًل  ــد. مث ــت می آی ــه دس ــه ای ب نتیج
پیامبــر  از جملــه راجع بــه تــوکْل 
»إّن فرمودنــد:  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 
وَفْضلِــهـَجعــَل ـبُحْکِمــهِ اللَّ
الیقیــِن الَفــرَحفــي وَحو الــرَّ
روی  از  ـ  خداونــد  ضــا؛]۴[  الرِّ و
ـ آســایش و  حکمــت و فضلــش 
شــادمانی را در یقیــن و رضایــت 
قــرار داد«. حالــت آرامــش و طمأنینــه 
و رهایــی، نتیجــه دســتیابی بــه یقینــی 
اســت کــه ثمــرش رضــا اســت.

ــکارم  ــاخت م ــن زیرس ــن یقی بنابرای
مــکارم  البتــه  اســت.  االخــالق 
ــت و  ــالق اس ــر از اخ ــالق فرات االخ
حضــرت وارد اعمــال هــم می شــود؛ 
ــوان  ــا عن ــتر ب ــا بیش ــن دع ــی ای ول
ــال  ــه االفع ــکارم االخــالق و مرضی م
کــه  چیــزی  می شــود.  شــناخته 
مــا را بــه همــه ی ایــن بخش هــا 
ــا  ــاس و مبن ــه و اس ــاند و پای می رس
محســوب می شــود، یقیــن اســت.

بسترسازِی یقین برای سایر  
مکارم اخالق

ــد  ــوم ش ــا معل ــروز م ــح ام ــا توضی ب
منظــور از یقیــن در ایــن دعــا، یقیــن 
ــرداری و  ــی پرده ب ــت؛ یعن ــی اس قلب
به گونــه ای  حقیقــت،  از  رونمایــی 
آن  بــه  نســبت  قلبمــان  در  کــه 
حقیقــت هیــچ تردیــد و شــک و 
ــه  ــر ب ــیم. اگ ــته باش ــبهه ای نداش ش
آنجــا رســیدیم، بــه مــکارم االخــالق 
قــول  بــه  خواهیــم  رســید.  نیــز 
ــود  ــد، ن ــد آی ــه ص ــوی: »چون ک مول
ــما  ــر ش ــت«. اگ ــا اس ــش م ــم پی ه
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ــا و  ــر و رض ــید، صب ــن برس ــه یقی ب
ــد  ــم خواهی ــالص را ه ــوکل و اخ ت
ــار و مجاهــدت و عشــق  داشــت. ایث
و محبــت بــه حــق تبــارک و تعالــی، 
همــه محصــول یقیــن اســت. شایســته 
اســت کــه انســان بــا تمــام وجــودش 
ــام  ــد و تم ــن باش ــتجوی یقی در جس
بــرای  را  ســرمایه هایش  و  عمــر 
رســیدن بــه یقیــن هزینــه کنــد؛ 
زیــرا اگــر بــه یقیــن برســد، بــه 
ــن  ــه یقی ــر ب ــیده؛ و اگ ــز رس همه چی
ــت. ــیده اس ــزی نرس ــه چی ــد، ب نرس

راه های رسیدن به یقین 

اآلن بــه نظــرم بحــث مــا دیگــر خیلی 
آســان شــد. اگــر بخواهیــم بــه یقیــن 
ـ بــه ایــن معنایــی کــه عــرض کردیم 
ــاره  ــی دارد؟ درب ــه راه ــیم، چ ـ برس
ــل بحــث  ــد جلســه قب ــان در چن ایم
داشــتیم و گفتیم انســان برای رســیدن 
بــه کمــال ایمــان، چــه کارهایــی بایــد 
ــم.  ــی کردی ــد، راه هایــش را معرف بکن
نکتــه ایــن بحــث هــم همــان اســت؛ 
ــن  ــت و بی ــان اس ــه ایم ــب، منطق قل

یقیــن و ایمــان بــه ایــن معنــا، ارتبــاط 
ــذا آن  بســیار نزدیکــی وجــود دارد. ل
ــد. ــه کار می آی ــا ب ــم اینج ــا ه راه ه

 

یقین نظری لزوماً به عمل منجر 
نمی شود

ــه خــدای  ــرد ک ــن ک ــر کســی یقی اگ
ــا  ــت، آی ــی رزاق اس ــارک و تعال تب
ــه  ــد ک ــد ش ــن خواه ــه اش ای نتیج
ــه  ــد؟ چنانچ ــرص نمی زن ــر ح دیگ
کســی بــه ایــن معنــا بــاور کــرد کــه 
ــا نتیجــه اش  ــی وجــود دارد، آی آخرت
ایــن خواهــد شــد کــه در زندگــی و 
رفتــار و مناســبات او اثــر می گــذارد؟ 
پاســخش خیلــی روشــن اســت. یقین 
ــبهه  ــردن ش ــرف ک ــای برط ــه معن ب
ــث  ــل، باع ــه ی عق ــک در مرتب و ش
ــی  ــاظ عمل ــه لح ــان ب ــود انس نمی ش
ــد. ــیر کن ــش س ــیر یقین ــم در مس ه

ــارک  ــد تب ــن را از خداون ــی یقی وقت
می کنیــد،  درخواســت  تعالــی  و 
از حضــرت  می شــود گفــت کــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــع می کنی ــد توق حــق داری
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عنایــت و لطــف و کرمــش دســت دل 
ــم  ــه ملکــوت عال شــما را بگیــرد و ب
ــه  ــزی ک ــد؛ شــبیه همــان چی وارد کن
خداونــد تبــارک و تعالــی دربــاره 
)علی نبیناوآله وعلیه الســالم(  ابراهیــم  حضــرت 
ــَك ِ ــود: »َوَكَذل ــرد و فرم ــرح  ک مط
ــَماَواِت نـُـرِيإِبَْراهِیــَمَمَلُکــوَتالسَّ
َوالْْرِضَولِیَُکــوَنمـِـَنالُْموقِنِیَن؛]۵[ 
و  آســمان ها  ملکــوت  این گونــه  و 
ــا  ــم ت ــم نمایاندی ــه ابراهی ــن را ب زمی
باشــد«. یقین  کننــدگان  جملــه  از 

کــه  کــرده  یقیــن  کســی  چنیــن 
جهنــم حــق اســت؛ بنابرایــن بــا 
ــه  ــد ک ــالش می کن ــود ت ــام وج تم
از آتــش نجــات پیــدا کنــد و در 
امــان بمانــد. چــون یقیــن کــرده کــه 
ــد  ــت و روزی بای ــق اس ــاب ح حس
ــاره اعمــال و رفتــارش پاســخگو  درب
ــی  ــال حساب کش ــم در ح ــد، دائ باش
از خــودش اســت تــا بــارش آن طرف 
ســنگین نشــود. همین جــا اعمالــش را 
اندازه گــذاری و محاســبه می کنــد.

انســان  بــرای  کــه  عالئمــی 
می شــود،  نقــل  به یقین رســیده 
منظــور یقیــن نظــری و عقلی نیســت؛ 
ــه  ــت. وگرن ــی اس ــن قلب ــه یقی بلک
کــم نداریــم دانشــمندان بزرگــی کــه 
ــی  ــور و بررس ــی غ ــت اله در حکم
و مباحثــه کردنــد و وجــود حــق، 
اســمای الهــی و عالــم پــس از مــرگ 
را اثبــات می کننــد. امــا در زندگــی و 
ــری  ــچ تأثی ــا هی ــار و اخــالق آنه رفت
ــت  ــای محب ــا گرم ــه در آنه ــدارد. ن ن
ــه  ــزام ب ــه الت ــد و ن ــی را می بینی اله
تقــوای الهــی را؛ زیــرا یقین شــان 
در همــان مرتبــه عقلــی متوقــف 
ــه مرتبــه قلبــی ارتقــا پیــدا  شــده و ب
نکــرده. لــذا خوفــی در آنهــا مشــاهده 
آنــان  در  اشــتیاقی  و  نمی کنیــد 
لهــو  ســرگرم  چه بســا  نمی بینیــد. 
ــان  ــند. در رفتارش ــم باش ــب ه و لع
ــد. ــم می بینی ــر و حــرص و آز ه تکب

مثــال خیلــی خیلــی روشــنش در 
زندگــی همــه ی مــا ایــن اســت 
کــه ســر ســوزنی تردیــد نداریــم 
افــرادی  همــه ی  می میریــم.  کــه 
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و  نشســته ایم  اینجــا  اآلن  کــه 
ــب  ــن مطال ــه ای ــی ک ــه ی عزیزان هم
مــردن  بــه  نســبت  می شــنوند،  را 
ــم  ــرگ ه ــد. م ــن دارن ــان یقی خودش
بــه معنــای خــروج از دنیــا و مفارقت 
روح و جســم اســت کــه جســم را بــه 
قبــر منتقــل می کننــد و روح هــم بــه 
ــس  ــی رود. هیچ ک ــودش م ــم خ عال
ــدارد. همــان  ــه مــرگ شــک ن راجع ب
ــود:  ــه فرم ــت ک ــه ای اس ــه کلی قضی
ــْوِت؛]۶[ هــر  ــُةالَْم ــٍسَذائَِق نَْف »ُكلُّ
ــا  ــت« ی ــرگ اس ــنده م ــی چش نفس
ــوَن؛]۷[  ــْمَمیِّتُ َُّه ــٌتَوإِن ــَكَمیِّ َّ »إِن
قطعــًا تــو خواهــی ُمــرد و آنــان ]نیــز[ 
خواهنــد ُمــرد«. حــاال کــه نســبت بــه 
ــن  ــم، ای ــن داری ــان یقی ــرگ خودم م
ــن  ــت؟ ای ــا اس ــه معن ــه چ ــن ب یقی
یقیــن بــه معنــای نداشــتن شــبهه 
ــع شــده  ــا قان نظــری اســت؛ عقــل م
ــچ شــک  ــذا هی ــم؛ ل ــا می میری ــه م ک
و سرســوزن تردیــدی نــدارد. امــا 
آیــا ایــن یقیــن در روش زندگــی مــا 
ــا  ــا آرزوهــای م ــر می گــذارد؟ آی تأثی
ــا  ــرص م ــا ح ــد؟ آی ــاه می کن را کوت
را نســبت بــه دنیایــی کــه از آن عبــور 

خواهیــم کــرد، کاهــش می دهــد؟ 
ایــن نــوع یقیــن می توانــد بــرای 
ــرار  ــا ق ــن مبن ــری از یقی ــه باالت مرتب
ــه  ــا خــودش مســتقیمًا و ب ــرد؛ ام بگی
شــکل قطعــی مالزمــه عمــل نیســت. 
ایــن یقیــن کــه مــن حتمــًا می میــرم، 
کمترینــش  کــه  دارد  الزاماتــی 
ــی  ــبک بار زندگ ــت از س ــارت اس عب
کســانی  همــه ی  بیــن  از  کــردن. 
ــد  ــد، چن ــد می میرن ــن دارن ــه یقی ک
زندگــی  ســبک بار  درصدشــان 
محصــوالت  ازجملــه  می کننــد؟ 
ــه  ــت ک ــن اس ــرگ، ای ــه م ــن ب یقی
ــد  ــدود کن ــش را مح ــان آرزوهای انس
بهره مندی هــای  بــا  نســبت  در  و 
دنیایــی، حداقــل جلــوی حرصــش را 
بگیــرد. همــه ی کســانی کــه حــرص 
اضطــراب  گرفتــار  و  می زننــد 
هســتند، یقیــن دارنــد کــه می میرنــد.

ایــن نکتــه را بایــد توضیــح می دادیم؛ 
ــه  ــب توج ــن مطل ــه ای ــر ب چــون اگ
کریــم  آیــات  از  خیلــی  نشــود، 
ــراد  ــن اف ــا یقی ــات ب ــی و روای قرآن
ــی؛  ــن قلب ــا یقی ــد. ام ــق نمی کن تطبی
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بهتریــن هدیــه ای اســت کــه از عالــم 
ملکــوت بــه قلــب انســان مؤمــن داده 
ــش را  ــش روایت ــه پی ــود. جلس می ش
خوانــدم: »َخیـْـَرَمــاَداَمفـِـيالَْقْلــِب
کــه  بهتریــن چیــزی  الْیَقِیــُن؛]۸[ 
ــت«. ــن اس ــد، یقی ــدار مانَ در دل پای

ثمرات یقین 

کســی کــه آن عطیــه الهــی و حقیقــت 
ــد،  ــته باش ــش نشس ــه قلب ــی ب ملکوت
بــا ســرعت غیــر قابــل تصــوری 
ــکارم  ــه م ــته شــدن ب در مســیر آراس
رفــت.  خواهــد  پیــش  االخــالق 
و  ثمــره  االخــالق  مــکارم  اصــاًل 
ــت.  ــی اس ــن قلب ــی یقی ــوه طبیع می
ایــن  در  زیبایــی  بســیار  روایــات 
مثــاًل حضــرت  وارد شــده.  بــاره 
بــُر علــی )علیه الســالم( فرمودنــد: »الصَّ
ثََمــرُةالیقیــن؛]۹[ صبــر، ثمــره یقیــن 
اســت«. اگــر کســی بــه یقیــن برســد، 
عالی تریــن  در  آن هــم  صبــر،  بــه 
می کنــد؛  پیــدا  دســت  ســطحش 
جاذبه هــای  نــه  به طوری کــه 
ــذب  ــودش ج ــه خ ــهوانی او را ب ش

کمــر  مصیبت هــا  نــه  و  می کنــد 
ســنگینی  نــه  و  می شــکنند  را  او 
ــد. ــاس می کن ــاًل احس ــت را اص طاع

اصــول  جــزو  نیــز  اخــالص 
ــرت  ــت. حض ــالق اس ــکارم االخ م
ــن ــِلمِ ــالُصالَعَم ــد: »إْخ فرمودن
ــةِ؛]۱۰[  ــالِحالنِّیَّ ــِنوَص ةِالیَقی ــوَّ ُق
اخــالِص عمــل، ناشــی از نیــروی 
اســت«.  نیــت  درســتی  و  یقیــن 
ــه  ــوی شــد، ب انســان اگــر یقینــش ق
اخــالص می رســد. بعــد عیــارش 
مــی رود. باالتــر  و  بــاال  دائمــًا 

یکــی از قوائــم مــکارم االخــالق زهد 
اســت. یعنــی انســان بــه حالی برســد 
ــش در  ــام زینت های ــا تم ــا ب ــه دنی ک
نــگاه او بســیار انــدک و کــم و کوتــاه 
و ناچیــز باشــد. زهــد باعــث می شــود 
ــد.  ــرواز کن ــود و پ ــبک  ش ــان س انس
حضــرت علــی )علیه الســالم( فرمودنــد: 
الیَقیــِن؛]۱۱[  ثََمــرُة هــُد »الزُّ
اســت«. یقیــن  ثمــره  زهــد 
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ــالق،  ــکارم االخ ــول م ــر اص از دیگ
تــوکل اســت. انســان متــوکل بــه 
اعتمــادش  کــه  می رســد  جایــی 
یأســش  و  متعــال  پــروردگار  بــه 
از غیــر حــق صدرصــد می شــود. 
ــن ُلم ــَوكُّ ــد: »التَّ ــرت فرمودن حض
ةِالیقیــن؛]۱۲[ تــوکل نشــانه  ُقــوَّ
قــّوت یقیــن اســت«. اگــر یقیــن 
در انســان قــوی شــد، حاصلــش 
بــه  کــه  تــوکل. کســی  می شــود 
ــاورد  ــان بی ــر ایم ــم قدی ــدای علی خ
و بــه ایــن نــام دالرای حضــرت 
ــای  ــه معن ــد، ب ــدا کن ــن پی ــق یقی ح
ــد. ــوکل می رس ــه ت ــه ب ــق کلم دقی

با تمام وجود یقین را از خداوند  
بخواهیم

ــه اول  ــد ک ــت کنن ــن عنای ــزان م عزی
ــا و  ــن راه، دع ــان ای ــط و پای و وس
تضــرع و ســؤال از عمــق دل بــه 
ســاحت قــدس ربوبــی اســت. از 
خــدای متعــال بخواهیــم. جلســه 
ــُلوا ــدم: »َس ــش را خوان ــش روایت پی
َالْیَقِیــنَواْرَغبُــواإِلَیْــهِفِــي اللَّ

الَْعافِیَــةِ؛]۱۳[ از خداونــد یقیــن را 
بخواهیــد و عافیــت از او مســئلت 
ــا  ــت دع ــم حقیق ــاًل گفتی ــد«. قب کنی
ــه ی  ــا هم ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــی  ــد. وقت ــزی را بخواه ــود چی وج
بخواهیــد،  را  یقیــن  می گوییــم 
بــه همیــن معنــا اســت و تمــام 
بحث هــای بــاب دعــا، اعــم از زمــان 
دعــا، مــکان دعــا، اینکــه دعــا وقتــی 
ــا  ــراه ب ــه هم ــد ک ــه مقصــد می رس ب
اضطــرار و توســل بــه ســاحت قــدس 
ــا  ــد، در اینج ــی باش ــم اله ــی اعظ ول
نیــز جــاری اســت. پــس ایــن مطلــب 
را بــا همــه ی وجودمــان جســتجو 
کنیــم. بهتریــن وقــت بــرای دعــا 
ــوالً  ــی معم ــت؛ ول ــاز اس ــد از نم بع
مــا دعــا نمی کنیــم. انســانی کــه 
ــخ  ــد، توبی پــس از نمــازش دعــا نکن
ــم می خــورد.  می شــود و حســرت ه
در روایــت دارد کــه خداونــد بــه 
تــو  می گویــد  بنــده ای  چنیــن 
کــه نمــاز خوانــدی، چــرا از مــا 
را  ایــن  اگــر  نخواســتی؟  چیــزی 
ــی  ــم، خیل ــرار دهی ــان ق روش خودم
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خــوب اســت. مشــغول تعقیبــات 
نمــاز شــویم و زود بلنــد نشــویم 
ــه  ــم. ب ــرک نکنی ــاز را ت ــل نم و مح
برکــت وقــت نمــاز درهــای آســمان 
ــق  ــه توفی ــاال ک ــت. ح ــوده اس گش
پیــدا کردیــد و بــه نمــاز آمدیــد، 
ــرم شــده اید.  ــان خــان ک ــی میهم یعن
بــه شــما می گوینــد: حــاال کــه پیــش 
مــا آمــدی و میهمــان مــا شــدی، چــه 
می خواهــی؟ خــب بشــین و بخــواه؛ 
نمی خواهیــم.  معمــوالً  مــا  ولــی 
تــا نمــاز تمــام می شــود، ســراغ 
نمــاز  از  بعــد  می رویــم.  کارمــان 
انســان اســتقراری داشــته باشــد و 
چیــزی بخواهــد کــه یکــی از بهتریــن 
ــدر  ــت. چق ــا اس ــرای دع ــا ب وقت ه
خــوب اســت انســان حالــت دعــا بــه 
ــه  ــتانش را ب ــرد و دس ــودش بگی خ
ســوی آســمان بلنــد کنــد و گردنــش 
و  بریــزد  اشــکی  و  کنــد  کــج  را 
تضرعــی داشــته باشــد و بــه ســاحت 
قــدس ربوبــی تقاضاهایــش را مطــرح 
از  بعــد  درخواســت های  در  کنــد. 
نمــاز، از خــدای متعــال، یقیــن را 
ــاز   ــات نم ــًا در تعقیب ــم. اتفاق بخواهی

 مغــرب و صبــح هســت کــه: »اللَُّهــمَّ
ـيأَْســَألَُك...َوالْیَقِیــَنفِــي إِنِـّ
ِــيَو ِــيَعَمل ــاَلَصف ِــيَواْلِْخ َقْلب
ــاَلَمَةفـِـينَْفِســيو...؛ خدایــا از  السَّ
ــن  ــم ... و یقی ــت می کن ــو درخواس ت
کامــل در دل مــن و اخــالص در عمل 
من و ســالمتی در شــخص مــن و ...«.

ــت  ــال اجاب ــه احتم ــی ک در مکان های
حائــر  ماننــد  اســت،  زیــاد  دعــا 
ــن آن بقعــه  ــه بی الحســین )علیه الســالم( ک
نورانــی و عــرش الهــی هیــچ حجابــی 
از  زرنــگ  افــراد  نــدارد،  وجــود 
ــد.  ــن را می خواهن خــدای متعــال یقی
یــا در کنــار کعبــه، هنگامــی کــه 
ــال  ــه ح ــد ـ ک ــه را گرفتی ــن کعب دام
خیلــی عجیبــی دارد و انســان کاًل 
ــود و  ــارج می ش ــا خ ــه ی دنی از هم
حالــت انقطــاع عجیبــی دارد ـ یقیــن 
ــای  ــود تماش ــه خ ــد. البت را بخواهی
اســت.  همین طــور  هــم  کعبــه 
عرفــات و مشــعر و ... هــر کدامشــان 
حــظ خــودش را دارد؛ ولــی از همــه 
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــیرین تر وقت ش
دامــن کعبــه را گرفتــه باشــد. انســان 
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ــق و  ــرت ح ــف حض ــه لط ــن ب مؤم
عنایــت پــروردگار متعــال بــه جایــی 
ــن  ــاز، دام ــر نم ــه در ه ــد ک می رس
کعبــه را می گیــرد و همــان حــس 
ــش  ــن پی ــرای مؤم ــاز ب ــر نم در ه
ــم  ــط می خواهی ــا فق ــی م ــد. ول می آی
ــائل  ــه مس ــیم و ب ــه باش ــه قبل رو ب
ــم. ایســتادن  دیگــرش توجهــی نداری
ســمت قبلــه، حداقــل کار اســت؛ 
ــه و ایســتادن  ــه اســتقبال از کعب وگرن
بــه ســمت آن، رازهــای فراوانــی دارد 
کــه کمتریــن رازش کــه بــرای مؤمــن 
کشــف می شــود، ایــن اســت کــه در 
ــاق  ــرای او اتف ــازی حجــی ب ــر نم ه
ــن  ــا چنی ــه م ــم ب ــرآن ه ــد. ق می افت
َمــا »َوَحیْــُث می دهــد:  دســتور 
ُّــواُوُجوَهُکْمَشــْطَرُه؛]۱۴[  ُكنْتُــْمَفَول
روي هــای  بودیــد،  کجــا  هــر  و 
خــود را بــه ســوی آن بگردانیــد«. 
ــه  ــه ب ــرار دارد ک ــی اص ــرآن خیل ق
ــازه  ــن ت ــه بایســتیم، و ای ســمت کعب
مقدمــه اســت بــرای مطالــب بعــدی. 
ــاوی  ــز ح ــه نی ــن زمین ــجد در ای مس
اینکــه  و  اســت  زیــادی  رازهــای 
مســجد  در  را  نمازتــان  می گوینــد 

ــت. ــراری اس ــاوی اس ــد، ح بخوانی

ــا و  ــان در زمان ه ــه انس ــرض اینک غ
ــد مــاه  مکان هــای مناســب دعــا، مانن
رمضــان و شــب قــدر و ســحرها، 
و  جمعــه  ســحرهای  مخصوصــًا 
حرم هــای  نیــز  و  جمعــه  روز 
از  بعــد  به ویــژه  )علیهم الســالم(،  ائمــه 
نمازهــا، از خــدای متعــال یقیــن 
ــن  ــه یقی ــر ب ــون اگ ــد؛ چ را بخواه
ــز رســیده اســت. ــه همه چی رســید، ب

تأثیر یقین عقلی بر یقین قلبی 

بــرای رســیدن بــه یقیــن قلبــی، 
خیلــی  عقلــی  یقیــن  مقدمــات 
ایــن  پیش برنــده اســت؛ پــس در 
ــزی  ــر چی ــم. ه ــم نگذاری ــه ک زمین
بــه  کــه  کنــد  کمــک  را  انســان 
ــًا  ــد حتم ــد، بدانی ــی برس ــن عقل یقی
جــزء مقدمــات تســهیل گر بــرای 
رســیدن بــه یقیــن قلبــی نیــز اســت. 
ــد و  ــدر بدانی ــی ق ــن را خیل ــس ای پ
پایه هــای عقایدتــان را محکــم کنیــد. 
ــان  ــث ایم ــاًل در بح ــم مفص ــاًل ه قب
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برایتــان توضیــح دادم و ایــن عرائــض 
ــی  ــه نوعــی تکــرار اســت؛ ول ــن ب م
جــزء تکرارهــای شــیرین و ســودمند 
ــا حــد ممکــن بایــد  اســت. انســان ت
ســعی کنــد عقایــدش را مســتظهر بــه 
براهیــن کنــد. بــرای ایــن منظــور باید 
ــادی  ــای اعتق ــد و بحث ه ــه کن مطالع
داشــته باشــد. چیزهایــی را کــه بیــن 
مــا بــه عنــوان اصــول عقایــد مشــهور 
ــش  ــد، برهان های ــی کن ــت، برهان اس
را تکمیــل و تقویــت کنــد. البتــه 
دارد. را  خــودش  راه هــای  آن هــم 

تفاوت شک با خطورات  
شیطانی

هــر قــدر می توانیــد بــه منظومــه 
خــود  نــاب  توحیــدی  اعتقــادی 
رســیدگی کنیــد. عقایــد خــود را 
مــرور و دائمــًا بــه آن مراجعــه کنیــد. 
در هــر محــور از محورهــای مرتبــط 
ــد،  ــور توحی ــه در مح ــد، چ ــا عقای ب
چــه در محــور معــاد، چــه در محــور 
ــوت، چــه  وحــی، چــه در محــور نب
در محــور امامــت و والیــت، شــک و 

ســؤال و تردیــدی برایتــان پیــدا شــد، 
فــوری ســراغ پاســخش برویــد. البتــه 
ــی  ــدارد. گاه ــی ن ــورات اهمیت خط
چیــزی بــه ذهــن انســان خطــور 
ــه  ــبت ب ــه نس ــک لحظ ــد و ی می کن
قیامــت و حتــی خــدای متعــال شــک 
ندارنــد.  اهمیتــی  اینهــا  می کنــد، 
»الحــولوالقــوةااّلبــالل« بگوییــد 
و رد  شــوید. شــخصی پیــش حضرت 
ــا  ــدم! ی ــت ش ــت: بدبخ ــد و گف آم
ــردم.  ــک ک ــن ش ــول اهلل م ــن رس اب
ــاش،  ــران نب ــد: نگ ــرت فرمودن حض
شــیطانی  خطــورات  و  وسوســه ها 
ــه  ــد ک ــان می آی ــراغ انس ــی س گاه
متعــال  پــروردگار  بــه  بالفاصلــه 
ــود. ــع  ش ــا رف ــد ت ــدا  کنی ــه پی توج

ــا  ــاط ب ــرای شــما در ارتب ــر ب ــا اگ ام
عــدل الهــی، علــم الهی، قــدرت الهی، 
حقانیــت وحی و ... ســؤالی پیدا شــد، 
بــا آن کنــار نیاییــد و نگوییــد خیلــی 
خــب، حــاال باشــد تــا بعــد. ایــن »تــا 
بعد«هــا خطرنــاک  اســت. اگــر شــبهه 
اساســی برایتــان پیــدا شــد، بایــد 
دنبــال پاســخش برویــد. بنابرایــن 
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ــه  ــوط ب ــای مرب ــبهات در محوره ش
ــد. ــد را دســت کم نگیری اصــول عقای

راهکاری مهم برای دستیابی به  
یقین

ــوب و  ــیار خ ــای بس ــی از راه ه یک
پیش برنــده  و  کمک کننــده  خیلــی 
فکــری  میــدان  کــه  اســت  ایــن 
ــرار  ــارف ق ــول المع ــان را اص خودم
ــان  ــه و تفکرم ــی اندیش ــم؛ یعن دهی
ببریــم  اعتقــادی  را در محورهــای 
فکــری  پرواز هــای  و  جــوالن  و 
داشــته باشــیم. بــه تعبیــر قــرآن 
ــُروَنفِــيَخْلــِق کریــم: »َویَتََفکَّ
در  و  َوالْْرِض؛]۱۵[  ــَماَواِت السَّ
زمیــن  و  آســمان ها  آفرینــش 
ــات  ــًا در آی ــند«. مخصوص می اندیش
الهــی کــه عالــم پــر اســت از آیــات. 
ــر  ــی تفک ــات اله ــاره آی ــان درب انس
داشــته باشــد کــه ایــن تفکــر خیلــی 
اســت. فوق العــاده  و  پیش برنــده 

ــگ  ــر هماهن ــا ذک ــما ب ــر ش ــر فک اگ
شــد، شــما را در محیــط ملکــوت 
ــا  ــم قــرار می دهــد. ایــن پــرواز ب عال
ــن  ــال میســر اســت. بنابرای ــن دو ب ای
ایــن را حتمــًا داشــته باشــیم. دعــا و 
مناجــات مــا وقتی پشــتوانه  فکری هم 
داشــته باشــد، حقایــق دینــی و اصول 
معــارف را بــا قلــم عقــل بــر صفحــه 
می کنــد.  حــک  و  می نویســد  دل 
ــف  ــه لط ــما ب ــورت ش ــن ص در ای
خــدای متعــال بــه مقصــد می رســید.

یقین پایان راه بندگی است 

قــرآن کریــم می فرمایــد: »َواْعبُــْد
ــُن؛]۱۶[  ــَكالْیَقِی ــىیَْأتِیَ ــَكَحتَّ َربَّ
ــا  ــن ت ــتش ک ــروردگارت را پرس و پ
اینکــه مــرگ تــو فــرا رســد«. ظاهــر 
ــن  ــد یقی ــا می گوی ــه م ــه کریمــه ب آی
ــر  ــت. اگ ــی اس ــیر بندگ ــان مس پای
ــد،  ــی راه بیفتی ــاده بندگ ــما در  ج ش
افــق پیــِش رو و مقصــد اعالیــش، 
یقیــن خواهــد بــود. وقتــی شــما روزه 
ــج  ــد، ح ــاز می خوانی ــد، نم می گیری
انفــاق  می رویــد، زکات می دهیــد، 
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انســانی  دل  از  را  می کنیــد، غمــی 
ــن  ــاده یقی ــد، در ج ــرف می کنی برط
بــه پیــش می رویــد. پــس دقــت کنیــد 
ــدون  ــح، ب ــال صال ــه ی اعم ــه هم ک
اســتثنا، وقتــی بــه قصــد تقــرب 
ــما  ــرش ش ــکوی پ ــود، س ــام ش انج
بــه ســوی مرتبــه یقیــن خواهنــد 
بــود. بنابرایــن اینجــا »َواْعبُــْد« را 
بــه معنــای عــام عبــادت معنــی کنیــد 
ــی  ــه همــه ی اعمــال انســان، و حت ک
مــوارد خیلــی کوچــک را در بــر 
ــه چهــره  ــاًل وقتــی زن ب ــرد. مث می گی
شــوهرش از ســر محبــت و بــا نیــت 
ــال  ــد، خــدای متع ــگاه می کن ــی ن اله
بــه او و بلکــه بــه هــر دو نــگاه 
بــرای  جنابعالــی  چــون  می کنــد؛ 
همســرتان آیــت اهلل هســتید و او هــم 
ــه  ــت اهلل اســت؛ چراک ــرای شــما آی ب
فرمــود: »َومـِـْنآیَاتـِـهِأَْنَخَلــَقلَُکْم
ــُکنُوا ــالِتَْس ــُکْمأَْزَواًج ــْنأَنُْفِس مِ
ــا؛]۱۷[ و از نشــانه های او اینکــه  إِلَیَْه
ــرای  ــان همســرانی ب ــوع[ خودت از ]ن
شــما آفریــد تــا بدانهــا آرام گیریــد«. 
ــه همســر نیــز عبــادت  ــگاه ب حتــی ن
ــه شــرطی کــه  محســوب می شــود؛ ب

از ســِر محبــت و رحمــت و مــودت 
باشــد، و جهتــش الهــی باشــد و 
ــف  ــت و لط ــر رحم ــر را مظه همس
ــد.  ــزد خــود بدان ــروردگار متعــال ن پ
ــی  ــای زندگ ــه ی جلوه ه ــادت هم عب
انســان را در بــر می گیــرد. مثــاًل رأی 
برتریــن جلوه هــای  از  یکــی  دادن 
ــخنم  ــن س ــت. ای ــح اس ــل صال عم
ــازی  ــما نی ــن و ش ــت. م ــعار نیس ش
ــا  ــم. اینج ــا نداری ــن حرف ه ــه ای ب
سیاســی  بحث هــای  محیــط  هــم 
و کوچه بــازاری نیســت. بــا یقیــن 
عــرض می کنــم یکــی از برتریــن 
جلوه هــای  عمــل صالــح، شــرکت در 
انتخابــات اســت کــه موجــب رضــای 
ــه  ــی این گون ــر کس ــت. اگ ــی اس اله
بــه انتخابــات نــگاه کــرد، بــرای 
و هشــت  بیســت  روز  فرارســیدن 
و  می کنــد  ثانیه شــماری  خــرداد، 
ــد.  ــر می خواه ــال عم ــدای متع از خ
چــون ممکــن اســت قبلــش بمیریــم. 
اگــر کســی اهمیــت انتخابــات را 
درک کنــد، می گویــد: خدایــا بــه 
ــت و  ــه روز بیس ــده ب ــر ب ــن عم م
ــن  ــا در ای ــم ت ــرداد برس ــتم خ هش
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ــم.  ــدا کن ــور پی ــح حض ــل صال عم
ایــن منظــر راجع بــه  از  متأســفانه 
نمی شــود.  بحــث  انتخابــات 
ــًا بحث هــای سیاســی  بحث هــا عمدت
ــام  ــا و ام ــرت آق ــز حض ــت. ج اس
دیگــران  این قبیــل،  از  بزرگانــی  و 
راجع بــه  سیاســی  بُعــد  از  فقــط 
می کننــد. صحبــت  انتخابــات 

 

نخستین گام برای رسیدن به 
یقین

ــا  ــه در دع ــا ک ــن از دنی ــو گرفت پهل
اْرُزقنــى هــم می گوییــم: »اللَُّهــمَّ
التَّجافِــَىَعــْندارِالُغــُرورِ؛]۱۸[ 
فریــب  خانــه  از  دوری  خدایــا، 
اولیــن  جــزء  گــردان«  روزی ام  را 
گام هایــی اســت کــه انســان بایــد در 
مســیر یقیــن بــردارد. خیلــی مواظــب 
دلتــان باشــید. هــر میــزان از تعلقــات 
دنیایــی وارد حریــم قلــب شــود، 
بــه همــان نســبت قلــب شــما تــرک 
ــب و  ــار ری ــی گرفت ــی دارد؛ یعن برم
ــب  ــد مواظ ــذا بای ــود. ل ــک می ش ش
دل خــود باشــید. پهلــو گرفتــن از 

ــم  ــی دارد و ه ــه اثبات ــم جنب ــا، ه دنی
جنبــه ســلبی کــه جنبــه ســلبی گاهــی 
مهم تــر اســت. نزدیــک قرق هــای 
الهــی نشــویم. بیــن خودمــان و منطقه  
فاصله گــذاری  الهــی  محّرمــات 
ــن  ــه ای ــش راجع ب ــه پی ــم. جلس کنی
ــول  ــه محص ــح دادم ک ــئله توضی مس
ویــژه مــاه مبــارک رمضــان، ورع 
بیــن  انســان  یعنــی  ورع  اســت. 
الهــی  قرق هــای  و  خــودش 
ــه  ــال ب ــد؛ چــون ابت فاصله گــذاری کن
ــاق  ــه اتف ــه ای ک ــر مرحل ــاه در ه گن
ــب  ــه قل ــلیکش ب ــن ش ــد، اولی بیفت
اســت و آنجــا را آلــوده می کنــد. 
در مــورد نــگاه آلــوده فرموده انــد: 
ــُرَســهٌمَمســموٌممِــنِســهامِ »النََّظ
إبلیــَس؛]۱۹[ نــگاه کــردن ]بــه مــوارد 
ــود  ــای زهرآل ــی از تیره ــرام[ یک ح
ــموم  ــر مس ــن تی ــت«. ای ــس اس ابلی
قلــب. بــه  بــه کجــا می خــورد؟ 

مجموعــه مباحثــی کــه قبــاًل در بــاب 
ایمــان و کمــال ایمــان داشــتیم، اینجــا 
نیــز تکــرار کردیــم. البتــه یقیــن 
خیلی هــا  اســت.  ایمــان  از  برتــر 
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ــه  ــرای اینک ــد ب ــان را می خواهن ایم
ــند. ــن برس ــه یقی ــان ب ــق ایم از طری

خــدای متعــال را بــه حــق اولیائــش، 
بــه حــق مقربــان درگاهــش، بــه حــق 
ولی اهلل االعظــم قســم می دهــم بــه 
همــه ی مــا توفیــق رفتــن در ایــن راه 
پربهجــت را کرامــت فرمایــد و همت 
ــی،  ــن قلب ــه یقی ــیدن ب ــا را در رس م
ــد. ــرار ده ــی ق ــع و عال ــد و رفی بلن
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