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ــٍد َو آلـِـهِ،  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــْغ بِإِیَمانـِـی أَکَمــَل اْلِیَمــاِن، َو  ِّ َو بَل
ــِن، َو  ــَل الْیقِی ــی أَْفَض ِ ــْل یقِین اْجَع
ــاِت،  ــِن النِّی ــی أَْحَس ِــی إِلَ ــهِ بِنِیت انْتَ
ــاِل  ــِن الْْعَم ــی أَْحَس ــی إِلَ ِ َو بَِعَمل
ْح  ِّــْر بُِلْطفـِـک نِیتـِـی، َو َصِحّ اللَُّهــمَّ َوف
ــتَْصلِْح  ــی، َو اْس ِ ــَدک یقِین ــا عِنْ بَِم
مِنِّــی«. َفَســَد  َمــا  بُِقْدَرتِــک 

 
حضور در عزاداری حسینی 

توفیق بزرگی است

ــر  ــام پ ــزان ای ــه ی عزی ــت هم خدم
برکــت مــاه ربیــع المولــود را تبریــک 
عزاداری هــای  می کنــم.  عــرض 
عزیــزان و عــرض ارادت همــگان بــه 
ــداهلل  ــرت اباعب ــدس حض ــاحت ق س
قبــول  مــورد  )علیه الســام(  الحســین 
ــت خــاص  ــال و عنای ــروردگار متع پ
ــق را  ــن توفی ــد. ای ــی باش ــی اله ول
خــدای متعــال بــه همــه کرامــت 

ــر  ــّرم و صف ــال مح ــه امس ــود ک فرم
را درک کنیــم و بــه توفیــق الهــی 
ــه محضــر ســید و ســاالر شــهیدان  ب
ــرض  ــام( ع ــین )علیه الس ــداهلل الحس اباعب
ــی  ــیار بزرگ ــق بس ــم. توفی ارادت کنی
اســت. کــم نبودنــد عزیزانــی کــه این 
توفیــق نصیبشــان نشــد. الحمــدهلل 
ــزم  ــران عزی ــرادران و خواه ــما ب ش
ــق را  ــن توفی ــه ای ــتان صحیف و دوس
ــام را  ــن ای ــه ای ــتیم ک ــتید و داش داش
درک کنیــم؛ مخصوصــًا خــدای متعال 
عزیــزی  دوســتان  از  کنــد  قبــول 
کــه موفــق شــدند در راهپیمایــی 
کننــد. پیــدا  حضــور  اربعیــن 

ــن  ــا ای ــان ب ــا دل و نیاتم ــم ب ــا ه م
عزیــزان همــراه بودیــم. امیــدوارم 
از  را  مــا  همــه ی  متعــال  خــدای 
ــزان  ــن عزی ــای ای ــا و دعاه زیارت ه
روزی  مکــرر  و  ســازد  بهره منــد 
ــرای آنهــا و هــم بــرای  شــود، هــم ب
ســایر عزیزانــی کــه توفیــق نداشــتند 
حضــور پیــدا کننــد. همــه بــه فضــل 
و  صحــت  بــا  متعــال  پــروردگار 
ــور  ــت حض ــت جه ــت و معرف عافی
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در  باعظمــت  راهپیمایــی  ایــن  در 
ــا در  ــا شــویم. کرون ــده مهی ســال آین
شکســت  اســت  مدت هــا  عــراق 
ــه اآلن  ــه ای ک ــت. طلیع ــورده اس خ
اســت.  خوبــی  طلیعــه  داریــم، 
)علیه الســام( در  اباعبــداهلل  عنایــت  بــا 
ایــران هــم کنتــرل شــود و ایــن 
ــام  ــتان ام ــه ی دوس ــرای هم ــا ب فض
شــود. فراهــم  )علیه الســام(  حســین 

 
چهار رکن دعای مکارم االخالق

در جلســات صحیفــه  مــا  بحــث 
مبارکــه ســجادیه ذیــل دعــای بیســتم، 
ــود.  یعنــی دعــای مــکارم االخــاق ب
ــت  ــش نخس ــی بخ ــق اله ــه توفی ب
ــه  ــه به منزل ــی را ک ــای نوران ــن دع ای
فشــرده، عصــاره، خاصــه و مبنــا 
بــرای کل مباحــث مطرح شــده در 
دعــای بیســتم اســت، توضیــح دادیــم 
و شــرح مختصــری تقدیــم شــد. 
دربــاره ی ایمــان و کمــال ایمــان، 
یقیــن و رفتــن بــه ســوی یقیــن برتــر، 
نیــت و مســیر مــا به ســوی زیباتریــن 
ــل  ــوع عم ــز در موض ــا، و نی نیت ه

ــن و  ــه بهتری ــتیابی ب ــای دس و راه ه
زیباتریــن اعمــال بحــث کردیــم.

ــر  ــن اگ ــار رک ــن چه ــوم شــد ای معل
نقطــه  بــه  انســان  شــخصیت  در 
ــه فضــل  مطلــوب برســد، شــخص ب
ــا  ــه ســعادت دنی ــال ب ــروردگار متع پ
و آخــرت دســت پیــدا کــرده. از 
ــازه ای  ــط ت ــد وارد محی ــه بع ــن ب ای
مضامینــی  بســط  کــه  می شــویم 
ــخن  ــاره اش س ــًا درب ــه قب ــت ک اس
گفتــه شــد. ایــن جلســه به طــور 
فشــرده و مختصــر، بحــث خیلــی 
ــراز بعــدی  ــا ف ــاط ب شــیرینی در ارتب
ــه  ــاوی س ــه ح ــت ک ــم داش خواهی
نکتــه و در عیــن حــال بــا بحث هــای 
اســت. مرتبــط  کامــًا  قبلــی 

 
نکته ای درباره بررسی مضامین 

دعای مکارم االخالق

ترتیــب مــا از ایــن بــه بعــد در 
ــای  ــرح دع ــه و ش ــات صحیف جلس
ــد  ــن خواه ــزارش مضامی ــتم، گ بیس
بــود و دیگــر به شــیوه شــرح و بســط 
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نیســت. چنانچــه بخواهیــم بــه شــیوه 
شــرح و بســط باشــد، بســیار طوالنــی 
خواهــد شــد؛ هماننــد دعــای هشــتم 
ــش حــدود هــزار صفحــه  ــه مباحث ک
ــتانه  ــد در آس ــراً در دو جل ــد! اخی ش
ــه اش  ــه هزین ــه. البت ــرار گرفت ــر ق نش
ســنگین اســت و هنــوز مقــداری 
ــازی  ــتاری و آماده س ــای ویراس کاره
نیــاز دارد. غــرض آنکــه آن روش، 
روش شــرح بــود؛ روشــی کــه در 
ارتبــاط بــا چهــار فــراز نخســت 
ــا از  ــتیم. ام ــم داش ــتم ه ــای بیس دع
ــزارش  ــمان گ ــد، روش ــه بع ــن ب ای
شــرح.  و  ترجمــه  نــه  اســت؛ 
کــه  اســت  اصطاحــی  گــزارش، 
ــه  ــا صحیف ــاط ب ــتر در ارتب ــن بیش م
مبارکــه، قــرآن کریــم، نهــج الباغــه و 
ــم.  ــتفاده می کن ــم اس ــایر بحث های س
گــزارش، حــد وســط اســت؛ نــه 
ــط  ــه بس ــه را دارد و ن ــال ترجم اجم
ــن ســرعتمان بیشــتر  شــرح را. بنابرای
می شــود و بیشــتر ناظــر بــه نکته هــای 
ــای  ــی و یادآوری ه ــدی و اساس کلی
پیش برنــده و ســازنده ی نهفتــه در 
متــن ایــن دعــای نورانــی اســت.

ــو  ــریع تر جل ــداری س ــم مق ــا داری بن
اســتعدادتان  برویــم؛ چــون شــما  
بــرای کارهــای ســلوکی بیشــتر اســت 
بیشــتری  ســرعت  می خواهیــد  و 
ــم  ــی ه ــم جوان ــید. عال ــته باش داش
ـ کــه بیشــتر مخاطبــان مــا از آن 
بهره منــد هســتند ـ اقتضــای ایــن 
می کنــم  گمــان  دارد.  را  ســرعت 
و  نورانــی  صحیفــه  بــه  مراجعــه 
عوالــم  بیســتم،  دعــای  به ویــژه 
مــا  عزیــزان  پیــش ِروی  تــازه ای 
ــا  ــرای همــه ی م خواهــد گشــود و ب
خیلــی مغتنــم اســت. بنابرایــن توفیــق 
کــه  متعــال  خــدای  از  می طلبیــم 
ــامت  ــه س ــیر را ب ــن مس ــم ای بتوانی
ــانیم و  ــرانجام برس ــه س ــت ب و عافی
گزاره هــای دعــای بیســتم کــه در 
ــرخط  ــود، س ــادآوری می ش ــه ی جلس
کار ســلوکی و برنامــه زیســت و عمل 
ــا باشــد.  و ســبک زندگــی همــه ی م
چــون اصــل مســئله ایــن اســت کــه 
ــط  ــی، خ ــن عال ــن مضامی ــان ای انس
ــد  ــت کن ــی را دریاف ــری و اخاق فک
ــد،  ــازی کن ــرش را بهس ــم فک ــا ه ت
ــش را  ــم اعمال ــش را، ه ــم اخاق ه
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کیفیت  بخشــی کنــد بــا راهنمایــی 
ــید  ــرت س ــد حض ــی مانن ــتاد کل اس
بــا  آن هــم  )علیه الســام(؛  الســاجدین 
لطافــت و زیبایــِی ایــن مضامیــن عالی 
ــب دعــا مطــرح می شــود. کــه در قال

 

برگزاری جلسات صحیفه 
به صورت حضوری

ــزان  ــه عزی ــده ای ک ــاس وع ــر اس ب
ــده، جلســات  ــد، از جلســه آین داده ان
ــورت  ــازی، به ص ــر مج ــاوه ب ــا ع م
بــود  خواهــد  نیــز  حضــوری 
شــهرهای  در  کــه  دوســتانی  تــا 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــا ب ــتند ی ــر هس دیگ
درس  از  ندارنــد،  امــکان حضــور 
بافاصلــه  اگرچــه  نماننــد.  جــا 
کانال هــا  و  در ســایت  عزیزانمــان 
این طــور  ولــی  می کننــد،  تقدیــم 
ــده  ــود گوین ــث را بایــد از خ مباح
ــد. ــت کنی ــتقیم دریاف ــورت مس به ص

ــزان  این هــم بشــارتی اســت کــه عزی
نیــک  فــال  بــه  دادنــد.  مــا  بــه 
ایــن  در  بحثمــان  کــه  می گیریــم 
ــده  ــروع ش ــع ش ــاه ربی ــه در م مرحل
ــعادت  ــبت والدت باس ــه مناس ــه ب ک
امــام  )صلی اهلل علیه وآلــه( و  اعظــم  پیامبــر 
صــادق )علیه الســام( حقیقتــًا بهــار اســت. 
محبوب  تریــن  جــزء  االول  ربیــع 
ماه هــا بــرای مؤمنــان اســت؛ مــاه 
و  ســبک  و  باطــراوت  فوق العــاده 
ــم  ــاءاهلل بتوانی ــت. ان ش ــینی اس دلنش
ــیرین و جــذاب  ــیار ش از فضــای بس
فکــری  بهــره  کمــال  مــاه  ایــن 
ببریــم. را  ســلوکی  و  معنــوی  و 

 
درخواست تکمیل نیت از 

خداوند

امام ســجاد )علیه الســام( پــس از مقدمه ای 
کــه در دعای بیســتم مطــرح فرمودند، 
حــاال ســه درخواســت را مطــرح 
درخواســت  ســه  ایــن  می کننــد. 
بــا  کــردم،  عــرض  همچنان کــه 
جماتــی کــه تاکنــون خواندیــم، 
حضــرت  اســت.  مرتبــط  کامــًا 
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ــک  ــْر بُِلْطفِ ِّ ــمَّ َوف ــد: »اللَُّه می فرماین
عِنْــَدک  بَِمــا  ــْح  َصِحّ َو  نِیتِــی 
یقِینِــی«. اینجــا دوبــاره موضــوع 
ــز مطــرح  ــن نی ــت و مســئله ی یقی نی
می شــود. »َو اْســتَْصلِْح بُِقْدَرتِــک 
ِّــی«. جملــه ســوم، هــم  َمــا َفَســَد مِن
ــم  ــه فکــر می شــود و ه شــامل منطق
شــامل منطقــه اخــاق و عــادات 
ــه  ــال. هم ــه اعم ــامل منطق ــم ش و ه
درخواســت  می گیــرد.  بــر  در  را 
اســت. جامــع  به معنــای  صــاح 

امــا درخواســت اول کــه در موضــوع 
ــا بحــث  نیــت مطــرح شــده، شــما ب
نیــت آشــنا هســتید و در فــراز »َو 
ــاِت«  ــِن النِّی ــی أَْحَس ـِـی إِلَ ــهِ بِنِیت انْتَ
ــن  ــدید. بنابرای ــنا ش ــم آش ــتر ه بیش
بــه آن بحــث  برنمی گــردم. اینجــا 
خــود  درخواســت  )علیه الســام(  امــام 
کلمــه ی  بــا  نیــت  راجع بــه  را 
پــروردگار  ســاحت  بــه  »وفــر« 
یــک  می کننــد.  تقدیــم  متعــال 
»بُِلْطفِــَک«. دارد:  هــم  واســطه 

بــه  لغت شناســی  بررســی  های 
مــا نشــان می دهــد کــه اینجــا در 
ــم  ــل و تتمی ــت تکمی ــع درخواس واق
»وفــر  می گوینــد:  وقتــی  اســت. 
ــی  ــا جای ــل«. ی ــی »کم ــيء«، یعن ش
ــد  ــرة« می توانی ــد: »وف ــه می گویی ک
بگوییــد: »اکملــة« یــا »اتممــة«. 
پــس مــا اینجــا در واقــع از خداونــد 
ــان را  ــل نیتم ــی تکمی ــارک و تعال تب
ــْر  ِّ ــس »َوف ــم. پ ــت می کنی درخواس
ــرا  ــت م ــی نی ــی«،  یعن ِ ــک نِیت بُِلْطفِ
بــه لطــف خــودت کامــل کــن.

 
منظور از تکمیل نیت

شــاید بتــوان گفــت منظــور مــواردی 
اســت کــه بایــد در برنامــه بهســازی، 
در  ســلوک  و  مراقبــت  عملیــات 
ــته  ــورت برجس ــات به ص ــور نی مح
بــه خاطــر بســپاریم. یکــی از آن 
ماحظــات ایــن اســت کــه در مراتب 
خالص ســازی نیــت، از مرحلــه ای 
ــی  ــری اش اله ــان جهت گی ــه نیتم ک
آن  در  شــائبه هایی  امــا  اســت، 
هســت، عبــور کنیــم. از ایــن مرحلــه، 
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آغــاز  تطهیــر  و  خالص ســازی 
ــه  ــی رود ک ــا نقطــه ای م می شــود و ت
نیــت انســان از هــر شــائبه غیرالهــی 
خالــص می شــود؛ تــا آنجــا کــه 
ــواب از  ــل ث ــْت تحصی ــی در نی حت
ــرح  ــم مط ــال ه ــدای متع ــوی خ س
نیســت؛ نــه ثــواب و پاداش هــای 
مــادی و نــه پاداش هــای معنــوی.

ــا  ــذاری م ــب هدف گ ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــازه ای می شــود. البت ــه ت وارد مرحل
چنانچــه انســان از خــوف عــذاب 
ــاداش  ــت پ ــه نی ــا ب ــال ی خــدای متع
ــش  ــد، عمل ــی عمــل  کن ــواب اله و ث
خالــص و پذیرفتــه اســت؛ چــون 
کامــًا بــا تقــوا هماهنــگ اســت. امــا 
ــه ی  ــدای مرحل ــاز ابت ــن ب ــود ای خ
ــا در  ــذاری م ــازه ای اســت. هدف گ ت
ــن  ــزه، ای ــت و انگی ــازی نی خالص س
اســت کــه حتــی از نجــات از عــذاب 
و جلــب پــاداش و ثــواب الهــی نیــز 
عبــور  کنیــم و نیتمــان را از ایــن موارد 
ــه افقــی  هــم تطهیــر کنیــم. برســیم ب
هدف گــذاری  خــدا  اولیــای  کــه 
»َوَجدتُــَک  گفته انــد:  و  کــرده 

ــو را  ــک ؛]۱[ ت ــاَدةِ َفَعبَدتُ ــًا لِلعِب أه
شایســته پرســتش یافتــم، ازایــن رو به 
ــی،  ــم«. چنیــن عبادت عبادتــت پرداخت
چنان کــه  اســت؛  آزادگان  عبــادت 
می فرماینــد:  )علیه الســام(  امیرمؤمنــان 
ــَک  ــًة َفتِْل َ َرْغبَ ــُدوا اللَّ ــًا َعبَ »إِنَّ َقْوم
ــُدوا  ــًا َعبَ ــارِ، َوإِنَّ َقْوم ــاَدُة التُّجَّ عِبَ
ــِد،  ــاَدُة الَْعبِی ــَک عِبَ ــةً َفتِْل َ َرْهبَ اللَّ
َ ُشــْكراً َفتِْلــَک  َوإِنَّ َقْومــًا َعبَــُدوا اللَّ
عِبَــاَدُة الْحــَرارِ؛]۲[ گروهــی خدا را 
از روی رغبــت و میــل )بــه بهشــت( 
عبــادت  ایــْن  کردنــد،  پرســتش 
تاجــران اســت. و عــده ای از روی 
تــرس، او را پرســتیدند و ایــْن عبادت 
بــردگان اســت. و جمعــی دیگــر خدا 
ــه  ــا )و اینک ــکر نعمت ه ــرای ش را ب
ــتیدند.  ــادت اســت( پرس شایســته عب
اســت«. آزادگان  عبــادت  ایــْن 

)علیه الســام(  امــام  علــت  همیــن  بــه 
ــد: »َو  ــوده بودن ــًا فرم ــه قب ــا اینک ب
انْتَــهِ بِنِیتـِـی إِلَــی أَْحَســِن النِّیــاِت«، 
اینجــا بــا تأکیــد بیشــتر، از پــروردگار 
متعــال دســتیابی بــه آن مرحلــه ی 
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می کنــد.  تمنــا  را  نیــت  از  کامــل 
ــه  ــود ک ــا می ش ــک معن ــن ی ــس ای پ
طــی آن، موضــوع اخــاص نیــت را 
ــی«  ِ ــک نِیت ــْر بُِلْطفِ ِّ ــاب »َوف ــل ب ذی
دیگــری  معانــِی  البتــه  می بریــم. 
هــم گفته انــد، منتهــا ایــن معنــی، 
ــی اســت. ــد و عال ــی بلن ــش خیل افق

 
معنای لطف

ــوان  ــا به عن ــه اینج ــف ک ــه ی لط کلم
کلمــه ی واســطه قــرار گرفتــه، دو معنا 
ــادر می ســازد. یکــی  ــه ذهــن متب را ب
مِهــر و محبت کــه در فارســی کلمه ی 
لطــف را بیشــتر بــه ایــن معنــا بــه کار 
لطــف،  دیگــر  معنــای  می بریــم. 
ظرافــت اســت. وقتــی می گوییــم 
چیــزی لطافــت دارد، یعنــی ظرافــت 
رفتــه  بــه کار  دقــت  آن  در  و  دارد 
اســت. لطیــف کــه از اســماء الحســنی 
ــام لطــف حضــرت  اســت و اینجــا ن
حــق را در بــاب نیــت می آوریــم، 
ــد  ــای اول باش ــد به معن ــم می توان ه
ِّــْر بُِلْطفـِـک  و هــم به معنــای دوم. »َوف
ــی  ــام لطــف اله ــی از مق ِــی«، یعن نِیت

ــت،  ــت اس ــت و دق ــام ظراف ــه مق ک
ــا وارد  ــت م ــه نی ــم ک ــع می کنی توق
مداقــه و لطیف ســازی و راهیابــی 
ــی از لطافــت شــود  ــه مراحــل باالی ب
تطبیــق  کامــًا  اخــاص  بــا  کــه 
می کنــد. بــا مهــر هــم مطابقــت 
ــت  ــرت دس ــر مِه ــی از س دارد؛ یعن
ــن  ــل ک ــرا کام ــت م ــر و نی ــرا بگی م
ــاز. ــن س ــت را روزِی م ــال نی و کم

 
تفاوت نیت با آرزو

هــم  دیگــر  احتمــاالت  البتــه 
ــی فعــًا آنهــا را بررســی  هســت، ول
ــی«  ِ ــک نِیت ــْر بُِلْطفِ ِّ ــم. »َوف نمی کنی
ــرت  ــوع و کث ــه تن ــر ب ــد ناظ می توان
و کمیــت نیــت باشــد؛ طبعــًا بــا حفظ 
ــی از  ــچ موضوع ــی هی ــش. یعن کیفیت
موضوعــات مــورد رضــای پــروردگار 
عزیــزم نباشــد، مگــر اینکــه مــن 
ــم.  ــرده باش ــت ک ــه آن نی ــبت ب نس
خیلــی از اعمــال صالــح، فضایــل 
ــًا در  ــاق فکــری، اساس ــی و آف اخاق
ــرد  ــرار نمی گی ــا ق ــای م ــط تمن محی
متعــال  خــدای  از  را  آنهــا  مــا  و 
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بــرای  و  نمی کنیــم  درخواســت 
ــم.  ــدی نداری ــا قص ــه آنه ــیدن ب رس
ــای  ــط آرزوه ــت در محی ــن اس ممک
ــت  ــا و نی ــی آرزو کج ــد؛ ول ــا باش م
ــت نیســت.  ــی، نی ــر آرزوی کجــا؟! ه
چیــزی کــه آرزویــش را داریــد، 
نیــت شــما می شــود کــه  وقتــی 
تمــام قــوای درونــی شــما بــرای 
ــد.  ــده باش ــیج ش ــه آن بس ــیدن ب رس
توانمندی هــای  تمــام  اصطاحــًا 
درونــی شــخص بــرای رســیدن به آن 
مقصــد یــا هــدف بالفعل شــده باشــد. 
ــد  ــد بگویی ــن صــورت می توانی در ای
نیتــش را داشــتم. زمانــی آرزو بــه 
نیــت تبدیــل می شــود کــه از مبــادی 
تصــوری تصدیقــی عبــور کــرده، وارد 
منطقــه عــزم شــده و در مرحلــه عــزم 
و اراده هــم بــه بلوغی رســیده باشــد؛ 
به گونــه ای کــه اگــر موانــع بیرونــی ـ 
موانعــی کــه خــارج از اراده مــا اســت 
ـ نباشــد، شــخص حتمًا به آن برســد.

ــیدی، از  ــه رس ــن مرحل ــه ای ــر ب اگ
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــی مث ــگاه اله ن
عمــل را انجــام داده ای. مثــًا مؤمنــی 
تصمیــم قطعــی دارد کــه نمــاز شــب 
و  می مانــد  خــواب  امــا  بخوانــد. 
می بینــد  می شــود،  بیــدار  وقتــی 
می گوینــد.  را  صبــح  اذان  کــه 
ــودش  ــام وج ــی تم ــرت عجیب حس
را می گیــرد. مقدمــات آمــاده بــود 
و تصمیمــش قطعــی. همــه ی کارهــا 
ــات را  ــود. مقدم الزم را انجــام داده ب
فراهــم کــرده و از جهــت باطــن هــم 
عــازم بــوده و هیــچ تردیــدی نداشــته 
کــه ســحر بیــدار می شــود؛ ولــی 
ــواب  ــد. طبــق روایــت، ث خــواب مان
ــند. ــش می نویس ــب را برای ــاز ش نم

 
نیت صادقانه، انسان را به مقام 

جهاد در رکاب ائمه می رساند

ــن  ــخ امیرالمؤمنی ــد تاری ــرض کنی ف
بــه  می کنیــد،  مطالعــه  را  )علیه الســام( 

ــام  ــه ام ــید ک ــن می رس ــگ صفی جن
ــت.  ــدان اس ــازم می ــام( ع ــی )علیه الس عل
ــت  ــی قلب ــرت عظیم ــه حس یک دفع
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ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــه می کن را احاط
اگــر همیــن اآلن آن اتفــاق تکــرار 
شــود، بــدون هیــچ تردیــدی بــا 
همراهــی  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
نــام  صــورت  ایــن  در  می کنــی. 
تــو را هــم در ســپاه امــام علــی 
)علیه الســام( می نویســند. ایــن مطلــب، 

ســخن مســتند روایــی هــم دارد.

امیرالمؤمنیــن  کــه  هنگامــی 
جمــل  جنــگ  از  )علیه الســام(  علــی 
یــاران  از  شــخصی  برمی گشــت، 
حضــرت خدمــت ایشــان عرضــه 
بــرادرم  داشــتم  دوســت  داشــت: 
ــگ بــود. چقــدر  هــم در ایــن جن
این طــور  در  آدم  اســت  خــوب 
ــه  ــد. ب ــاد کن ــتانش را ی ــوارد دوس م
ــام(  ــن )علیه الس ــب امیرالمؤمنی ــر ترتی ه
فرمــود: »أََهــَوی أَِخیــَک َمَعنَــا؛ 
آیــا فکــر و دل بــرادرت بــا مــا 
ــش  ــًا دل ــو واقع ــرادر ت ــا ب ــود؟«. آی ب
ــت:  ــد؟ گف ــا باش ــا م ــت ب می خواس
بلــه، می خواســت بــا مــا باشــد، ولــی 
نتوانســت بیایــد. حضــرت فرمودنــد: 
او بــا مــا در ایــن جنــگ اســت. 

بلکــه کســانی کــه در  او،  نه تنهــا 
ســلب پدرانشــان و رحــم مادرانشــان 
هســتند و هنــوز متولــد نشــده اند 
و در قــرون بعــدی می آینــد، آنهــا 
نیــز بــا مــا هســتند؛]۳[ البتــه بــا 
ــخص  ــل آن ش ــه مث ــرض ک ــن ف ای
باشــند. داشــته  حضــور  اشــتیاق 

امــام  یــاری  نیــت،  دیگــر  مثــال 
زمــان اســت. اگــر بــرای یــاری 
ایــام  در  )علیه الســام(  عصــر  امــام 
ــته  ــت را داش ــن حال ــورش همی ظه
ــی  ــل آنهای ــت مث ــق روای ــید، طب باش
مهــدی  خیمــه  در  کــه  هســتید 
ــد.]۴[ )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( حضــور دارن

ــرق  ــا آرزو ف ــت ب ــه نی ــرض اینک غ
بــدی  چیــز  آرزو  البتــه  می کنــد. 
نیســت، امــا نیــت چیــز دیگــری 
اســت. در بــاب نیــت بــه ایــن معنــا، 
بــه ســاحت قــدس ربوبــی می گوییم: 
ــا  ــرت، ب ــا مه ــزم، ب ــروردگار عزی پ
لطــف و تصــرف باطنــی ات در عمــق 
ــده و  ــق ب ــن توفی ــه م ــن، ب وجــود م
ــاحت های  ــام س ــه تم ــن ک ــم ک کمک
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ــرای  ــم و ب ــت کن ــح را نی عمــل صال
ــی،  ــای اخاق ــام فضیلت ه ــام تم انج
قصــد قطعــی و جــدی داشــته باشــم.

ــه  ــر و اندیش ــاحت های تفک ــام س تم
توحیــدی، مقصــد من و انجــام اعمال 
صالــح، هدف من باشــد. چقــدر عمل 
ــعادت  ــه س ــم! خــوش ب ــح داری صال
کســی کــه از جهــت روحــی و قلبــی 
ــه نقطــه ای رســیده باشــد  و باطنــی ب
ــر را  ــای خی ــه ی کاره ــت هم ــه نی ک
داشــته باشــد و بــه همــه ی آنهــا فکــر 
ــازی  ــش، مقدمه س ــرای انجام ــد. ب  کن
و برنامه ریــزی هــم کــرده باشــد.

ِّــْر بُِلْطفـِـک  این هــم معنــای دیگــر »َوف
ــی  ِــی«. هــر دو خــوب اســت، ول نِیت
می پســندم.  را  دوم  معنــای  مــن 
ــاره  ــبت دوب ــه مناس ــه چ ــرت ب حض
ــرم  ــون به نظ ــتند؟ چ ــت برگش ــه نی ب
بــه  عمدتــًا  النیــات«  »احســن 
ــا معطــوف اســت. در  ــت نیت ه کیفی
مســئله ی خالص ســازی کــه قبــًا 
ــِن  ــی أَْحَس ِــی إِلَ ــهِ بِنِیت ــل »َو انْتَ ذی
ــاص و  ــح دادم، اخ ــاِت« توضی النِّی

مراتــب اخــاص منظــور بــود. اینجــا 
حضــرت تنــوع نیت هــا و جامعیتــش 
نیــت  تکمیــل  دارنــد.  مدنظــر  را 
بــا نیت هــای تــازه کــه در بحــث 
کــه  دارد  مطلوبیــت  گفتــم  نیــت 
انســان هــر کار خوبــی را نیــت کنــد.

ــود دارد.  ــم وج ــری ه ــال دیگ احتم
بــرای  از کلمــه ی وفــر  لغــت  در 
ــْرُت  ــت اســتفاده می شــود. »َوَف صیان
ــروی او را حفــظ  ــی آب ــُه«، یعن عِرُض
ــتفاده  ــر اس ــن تعبی ــر از ای ــردم. اگ ک
ِّــْر بُِلْطفـِـک نِیتـِـی«  کنیــم، معنــای »َوف
ایــن خواهــد شــد کــه خــدای عزیــز 
ــت و  ــت و لطف ــا عنای ــم، ب و مهربان
ــاق  ــه در اعم ــی ک ــرف باطن ــا تص ب
ــن داری،  ــب م ــات و قل ــود و نی وج
نیــت مــرا از آلودگــی بــه انــواع 
و  ریــا  ماننــد  آفت هــا،  اقســام  و 
کــن.  حفــظ  نفــاق،  و  ُســْمَعه]۵[ 
اســت. زیبایــی  معنــای  این هــم 
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تصحیح یقین با کمک عنایات 
ویژه الهی

قبــًا راجع بــه یقیــن و جایــگاه و 
ــت  ــل صحب ــش، مفص ــاد و مراتب ابع
ــن  ــن کمتری ــه یقی ــم ک ــم. گفتی کردی
چیــزی اســت کــه بیــن بنــدگان خــدا 
توزیــع شــده و خیلــی کمیاب اســت. 
اینکــه شــما در ارتبــاط بــا مســئله ای 
ــید و  ــد برس ــه ی صددرص ــه مرحل ب
ــی در  ــد و گمان ــک و تردی ــچ ش هی
وجــود شــما نباشــد، می شــود یقیــن. 
ــن  ــم، یقی ــه اینکــه وجــود داری ــا ب م
ــن،  ــئله ی یقی ــًا در مس ــم. عمدت داری
ــرح  ــهود مط ــدن و ش ــطه دی بی واس
ــدر  ــن چق ــه یقی ــم ک ــود. گفتی می ش
فضیلــت دارد و چــه مقصــد بزرگــی 
اســت؛ لــذا جــا دارد کــه انســان 
بخواهــد. متعــال  از خــدای  را  آن 

متعــال  خــدای  از  اول  فــراز  در 
خواســتید کــه یقیــن مــرا در برتریــن 
بافضیلت تریــن  و  خــودش  حــد 
ــل  ــد. حاص ــرار ده ــودش ق ــه خ رتب
ــن  ــه  ای ــن زمین ــا در ای ــای م بحث ه

ــَل  ِــی أَْفَض ــْل یقِین  شــد کــه »َو اْجَع
ــم  ــه ی عل ــی از مرحل ــِن«، یعن الْیقِی
الیقیــن و عیــن الیقیــن عبــور کنــم و 
بــه حــق الیقیــن برســم. پــس معلــوم 
چیــز  حضــرت  اینجــا  می شــود 
دیگــری می خواهــد و می فرمایــد: 
ــی«.  ِ ــَدک یقِین ــا عِنْ ــْح بَِم »َو َصِحّ
عنــدک یعنــی بــه برکــت آنچــه نــزد 
ــب و  ــیار عجی ــر بس ــت. تعبی ــو اس ت
ــرح  ــتی مط ــت. درخواس ــی اس دقیق
ــودت  ــزد خ ــد از ن ــه بای ــم ک می کن
و بــا عنایــت ویــژه ای کــه داری، 
ــی.  ــاری کن ــن خواســته ی ــر ای ــرا ب م
مــن  درخواســت  موضــوع  حــاال 
ــی. ــح کن ــم را تصحی ــت؟ یقین چیس

 

هر یقینی خوب نیست

ــای  ــرض مداخله ه ــا در مع ــن م یقی
ــیطانی اســت. شــخص  نفســانی و ش
ــه غلــط می شــود  ــا ب در یقینــش مبت
و غلــط در یقیــن لطمه هــای فراوانــی 
ــی  ــیطان گاه ــد. ش ــان می زن ــه انس ب
یقیــن انســان را رهزنــی می کنــد، 
نــه اینکــه یقیــن را از انســان بگیــرد؛ 
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ــا شــک  ــان ی ــه گم ــن را ب ــه یقی بلک
تبدیــل می کنــد. یقیــن انســان بــا 
ورود شــک باطــل می شــود. اگــر 
ــًا نوددرصــد مطمئــن  ــه چیــزی مث ب
بودیــد، دیگر بــه آن یقیــن ندارید، آن 
ظــن اســت. اگــر بــه پنجــاه یــا چهــل 
شــک. می شــود  رســید،  درصــد 

ــت رفته  ــن ازدس ــخن از یقی ــا س اینج
نیســت؛ نمی گویــد یقیــن مــرا از 
ــد  ــده؛ می گوی باطــل شــدن نجــات ب
یقیــن مــرا از ابتــا بــه اشــتباهات و و 
انحــراف در خــود یقیــن تصحیح کن.

 
نمونه هایی از یقین غلط

کســی کــه جلیقــه انفجــاری می بنــدد 
یقیــن  مــی رود،  میــدان  وســط  و 
ــرای برداشــتن  ــه ب ــا کســی ک دارد. ی
فســادی، حاضــر بــه انجــام دادن 
ــوم  ــات انتحــاری می شــود، معل عملی
ــودن  ــد ب ــه فاس ــبت ب ــود نس می ش
ــدا کــرده اســت.  آن مطلــب یقیــن پی
ــر  ــه حاض ــد ک ــن نرس ــه یقی ــا ب ت
نمی شــود انتحــار  کنــد. شــما تــا 

درباره فســق کســی بــه یقین نرســیده 
ــد.  ــاح نمی دانی ــش را مب ــید، غیبت باش
ــر  ــت س ــت پش ــی راح ــه خیل اینک
دیگــران صحبــت می کنیــم، معنایــش 
ایــن اســت کــه نســبت بــه انحــراف 
ــه  ــم؛ وگرن ــن داری ــان یقی و فســق آن
اگــر شــما مؤمــن باشــید، هیچ وقــت 
ــان و  ــاس گم ــر اس ــی ب ــاره کس درب
احتمــال و حتــی ظــن نوددرصــد 
هــم حاضــر بــه غیبــت نیســتید.

در  یقیــن  کــه  اســت  اینجا هــا 
می گیــرد.  قــرار  غلــط  معــرض 
یقیــن هســت، منتهــا یــا دربــاره 
ــدش،  ــاره مقص ــا درب ــش ی موضوع
اســت.  اشــتباه  گرفتــار  شــخص 
ــود  ــن خ ــح یقی ــرای تصحی ــا ب اینج
ــم. ــدد می خواهی ــال م ــدای متع از خ

ــَدک« برداشــت  ــا عِنْ ــارت »بَِم از عب
ــی  ــدر مطلــب عال ــه این ق می شــود ک
ــن  ــه م ــت ک ــم اس ــاس و مه و حس
بــرای تصحیــح یقینــم، از عالی تریــن 
ســطح عنایــت و مــدد پــروردگار 
ــا  ــم. »بَِم ــت می کن ــال درخواس متع
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عِنْــَدک«، یعنــی بِلطفــَک، بِكرمــَک، 
بِقدرتــَک، بِعنایتــَک. شــامل همــه ی 
بــه  لــذا  می شــود؛  مــوارد  ایــن 
»بَِمــا  گفتــه شــده  کلــی  شــکل 
ــن. ــح ک ــرا تصحی ــن م ــَدک« یقی عِنْ

 
صالح سازی تمام وجود در پرتو 

قدرت الهی

ــَد  ــا َفَس ــک َم ِ ــتَْصلِْح بُِقْدَرت »َو اْس
ــاح  ــت ص ــا درخواس ــی«. اینج ِّ مِن
بــه بــاب اســتفعال رفتــه کــه معنایــش 
ــاح  ــن ص ــا م ــت. خدای ــد اس تأکی
عالی تریــن  در  امــا  می خواهــم؛  را 
ــذا از  ــن حــدش. ل ســطح و کامل تری
ــا  کلمــه ی »اســتصاح« اســتفاده و ب
ــد  ــر آن تأکی ــَک« ب ِ ــه ی »بُِقْدَرت کلم
ــی  ــَک«، یعن ِ ــردم. »بُِقْدَرت ــدد ک مج
ــرم؛  ــدد می گی ــو م ــدرت ت ــن از ق م
اســت. تــو  قــدرت  مــن  شــفیع 

ــروردگار  ــدرت پ ــا ق ــازی ب صالح س
متعــال در چــه عرصــه ای مدنظــر 
ــام  ــی«، تم ِّ ــَد مِن ــا َفَس ــت؟ »َم اس

ــر  ــه فک ــه در منطق ــن؛ چ ــود م وج
اخــاق،  منطقــه  در  چــه  باشــد، 
در  چــه  عمــل،  منطقــه  در  چــه 
مرتبــه ظاهــر )جــوارح(، چــه در 
منطقــه باطــن )جوانــح(، چــه در 
مرتبــه  در  چــه  صــورت،  مرتبــه 
مــن  وجــود  در  هرجــا  ســیرت؛ 
فســادی هســت، اصاحــش کــن.

ــن  ــًا بنابرای ــی دارد؛ طبع ــاد مراتب فس
ظاهــری  اندام هــای  در  چــه 
اندام هــای  در  چــه  و  )جــوارح( 
کــدام  هــر  در  )جوانــح(،  باطنــی 
حســب  بــه  بیمــاری  و  عیــب 
خــودش وجــود داشــته باشــد، آنجــا 
فســادی وجــود دارد. فهرســت خیلــی 
ــود  ــی وج ــل اخاق ــی از رذائ طوالن
دارد کــه هــر کدامــش در وجــود 
انســان باشــد، انســان را زمین گیــر 
ــز  ــه فکــر نی ــد. فســاد در منطق می کن
رخ می دهــد و انســان گاهــی گرفتــار 
می شــود. فکــری  بیماری هــای 
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ــی  ــی« خیل ِّ ــَد مِن ــا َفَس ــارت »َم عب
بیــان مــی دارد  مؤدبانــه و لطیــف 
کــه مســئولیت کاســتی ها و فســاد 
ــی از  ــه ناش ــا هم ــم و آنه را پذیرفت
ــم  ــَد« ه ــا َفَس ــت. از »َم ــودم اس خ
تعمیــم اســتفاده می شــود؛ تعمیــم بــه 
ســاحت فکــر، بــه ســاحت روح، بــه 
ــم؛  ــاحت جس ــه س ــاحت روان، ب س
از منطقــه کنــش و اعمــال تــا مرحلــه 
ــدام از  ــر ک ــش، در ه ــش و بین گرای
بخش هــای مملکــت وجــود مــن 
ــد،  ــته باش ــود داش ــادی وج ــه فس ک
ــه آن را اصــاح  ــو می خواهــم ک از ت
مملکــت  در  فســاد  دایــره  کنــی. 
ــر  ــت، ه ــترده اس ــن گس ــود م وج
و  اشــکال  می کنــم،  نــگاه  طــرف 
ــح شــدن  ــرای صال ــم. ب ــی می بین عیب
ــم  ــا، چش ــن عیب ه ــروج از ای و خ
امیــدم بــه قــدرت تــو اســت. تــاش 
نمی توانــم  خــودم  امــا  می کنــم، 
ــدرت  ــه ق ــم. ب خــودم را اصــاح کن
ــو  ــدرت ت ــرم و از ق ــاه می ب ــو پن ت
ــرم. ــدد می گی ــازی م ــرای صالح س ب

خداونــد توفیــق دهــد ایــن ســه 
ــزرگ و  ــیار ب ــیار بس ــت بس درخواس
مهــم دربــاره ی همــه ی مــا مســتجاب 
مــوارد  ایــن  همــه ی  در  شــود. 
ــه  ــن اســت ک ــا ای نشــانه صــدق دع
ــته،  ــه خواس ــن س ــق ای ــرای تحق ب
و  کنیــم  فعالیــت  و  برنامه ریــزی 
ــا  ــن هدف ه ــه ای ــا ب ــر باشــیم ت پیگی
ــارک  ــد تب ــدوارم خداون ــیم. امی برس
ــه  ــا را ب ــه ی م ــت هم ــی دس و تعال
مــدد مولــود عزیــز ایــن مــاه بگیــرد.
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 منابع و مآخذ

]۱[. ابن أبی جمهور، عوالی الآللی، 
ج۱، ص۴۰۴.

]۲[. نهج الباغه، حكمت ۲۳۷.

]۳[. همان، خطبه۱۲.

]۴[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۵۲، ص۱۴۶.

]۵[. ُسْمَعه رساندن خبر عمل خوب 
خود به گوش دیگران است.
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