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ــٍد َو آِل  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعلَــی ُمَحمَّ
ــٍد، َو َمتِّْعنِــی بُِهــًدی َصالـِـٍح  ُمَحمَّ
ــٍقّ  ــِة َح ــِه، َو َطِریَق ــتَبِْدُل بِ اَل أَْس
ــٍد اَل  ــِة ُرْش ــا، َو نِی ــُغ َعنَْه اَل أَِزی
ْرنِــی َمــا کاَن  أَُشــک ِفیَهــا، َو َعِمّ
ُعُمــِری بِْذلَــًة ِفــی َطاَعتِــک، 
َمْرتَعــاً  ُعُمــِری  کاَن  َفــِإَذا 
إِلَیــک  َفاْقبِْضنِــی  ــیَطاِن  لِلشَّ
ــی،  َ ــک إِل ــبَِق َمْقتُ ــَل أَْن یْس َقبْ
ــی«.  ــک َعلَ ــتَْحکَم َغَضبُ أَْو یْس

در مسیر حق بودن، به اندازه 
رسیدن به حق مهم است

در بررســی دعــای مــکارم االخــاق 
ــی  ــی و مهم ــیار اساس ــب بس ــه مطل ب
اعتقــاد  در  اســتقامت  رســیدیم؛ 
حــق.  عقایــد  و  اخــاق  و  صحیــح 

ــی و در  ــلوک اله ــیر س ــان در مس انس
طریــق حــق تبــارک و تعالــی، بــا انــواع 

و اقســام موانــع روبــرو می شــود. مســیر 
ــه  ــواری نیســت؛ مســیری اســت ک هم
ــم  ــی دارد، ه ــیب خیل ــراز و نش ــم ف ه
لغزشــگاه و پرتگاه هــای خیلــی هولنــاک 
ــارش  ــی در کن ــای انحراف ــم راه ه و ه
زیــاد اســت. هنــر انســان مؤمــن ســالک 
ــامت از  ــد به س ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
ــد  ــه مقص ــد و ب ــور کن ــیر عب ــن مس ای
ــیر  ــن مس ــت از ای ــر توانس ــد. اگ برس
پرپیچ وخــم و پــر از خطــر و پرتــگاه 
به ســامت  موانــع  و  لغزشــگاه  و 
اســت.  ســعادتمند  کنــد،  عبــور 

خداونــد تبــارک و تعالــی خیلی روشــن و 
صریــح در قــرآن کریــم اعــام می کنــد 
کــه مــن شــما را امتحــان می کنــم و در 
معــرض ابتــا و امتحــان هســتید. هنــر 
ــدان دشــواری ها  انســانیت در وســط می
ــد.  ــی می کن ــروز و تجل ــات ب و امتحان
ــد  ــان بتوان ــه انس ــت ک ــن اس ــم ای مه
ایــن مســیر را محکــم ادامــه دهــد و نــه 
ــه  از ســمت راســت منحــرف شــود و ن
ــد  ــگاه بیفت ــه پرت ــه ب از ســمت چــپ؛ ن
ــه  ــه در میان ــرود؛ ن ــه ب ــه بیراه ــه ب و ن
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ــد. مســتقیم و  ــه درجــا بزن ــرد و ن راه بب
محکــم و باســرعت پیــش بــرود. حتــی 
ســبقت هــم داشــته باشــد تــا بــه نقطــه 
ــامت  ــرگ او در س ــد و م ــان برس پای
فکــری و اعتقــادی و اخاقــی و عملــی 
واقــع شــود. انســان درحالی کــه تســلیم 
ــش  ــت، جان ــی اس ــدس ربوب ــاحت ق س
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح ــه حض را ب
تقدیــم کنــد. اگــر بــه ایــن نقطــه 
ــود:  ــذا فرم ــت. ل ــعادتمند اس ــید، س رس
ــوا  ــوا اتَُّق ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »یَ
ــنَّ إاِلَّ  ــهِ َواَل تَُموُت ــقَّ ُتَقاتِ َ َح اللَّ
ــلُِموَن؛1 ای کســانی کــه  ــْم ُمْس َوأَنْتُ
ــه  ــه ک ــد، از خــدا آن گون ایمــان آورده ای
ــروا  ــت، پ ــردن از او اس ــروا ک ــق پ ح
کنیــد و زینهــار جــز مســلمان نمیریــد«. 
کســی  خوشــبخت  و  ســعادتمند 
ــاد  ــلیم، اعتق ــب س ــا قل ــه ب ــت ک اس
و عمــل ســالم بــه مقصــد برســد. 

ــه در  ــی ک ــت مطلب ــود کلی ــن می ش ای
ــس  ــود. پ ــت می ش ــا از آن صحب اینج
ــر  ــان از نظ ــه انس ــت ک ــن اس ــم ای مه

. آل عمران: 102.  1

ــت رســید، از  ــه هدای ــی ب ــادی وقت اعتق
ــادات ســالم خــارج نشــود و  جــاده اعتق
شــبهات او را از پــا نینــدازد؛ چــون عقاید 
مــا دائــم در معــرض شــبهه اســت. 

سه خواسته مهم در حوزه عقاید، 
اخالق و اعمال

ــی در  ــات اله ــتمداد از عنای ــد از اس بع
پرتــو والیــت محمــد و آل محمــد 
بــا  معمــواًل  کــه  )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( 

ســه  می شــود،  انجــام  صلــوات 
اول:  می شــود:  درخواســت  مطلــب 
اَل  َصالِــٍح  بُِهــًدی  َمتِّْعنِــی  »َو 
ــِة  ــِه«، دوم: »َو َطِریَق ــتَبِْدُل بِ أَْس
ــوم: »َو  ــا«، س ــُغ َعنَْه ــٍقّ اَل أَِزی َح
نِیــِة ُرْشــٍد اَل أَُشــک ِفیَهــا«. 

ــه  ــت ک ــل معرف ــزرگان اه ــی از ب بعض
ــور  ــجادیه را به ط ــه س ــه مبارک صحیف
وســیع بررســی کرده انــد، اعتقــاد دارنــد 
ــد،  ــه عقای ــوط ب ــته اول مرب ــه خواس ک
خواســته دوم مربــوط بــه اخــاق و 
خواســته ســوم مربــوط بــه اعمــال 
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ــه  ــر س ــه در ه ــب اســت ک اســت. جال
ــدس  ــاحت ق ــما از س ــم خواهــش ش ه
ــت.  ــتقامت اس ــداری و اس ــی، پای ربوب

ــود  ــت ب ــوع برداش ــک ن ــن ی ــه ای البت
ــر  ــت های دیگ ــت برداش ــن اس و ممک
هــم داشــته باشــیم؛ ولــی ایــن ترتیــب، 
ــان  ــی انس ــت. یعن ــی اس ــب خوب ترتی
هــم در مرحلــه اعتقــادات ســیرش ســیر 
صالــح و ســالمی باشــد، هــم در مرتبــه 
اخــاق و هــم در مرتبــه اعمــال. در 
هــر ســه منطقــه کــه همــه ی مراحــل 
شــخصیتی انســان را پوشــش می دهــد، 
روی جــاده مســتقیم و صــراط مســتقیم 
درســت  راه  و  اســتقامت  از  و  باشــد 
ــارج  ــق خ ــرت ح ــرش حض ــورد پذی م
جاذبه هــا  برابــر  در  انســان  نشــود. 
و  فرودهــا  و  فــراز  و  کشــش ها  و 
مخاطــرات، به ســامت عبــور کنــد.

1. حفظ اعتقادات

تقســیم،  ایــن  طبــق  اول  مطلــب 
ــی  ــی« یعن ــود: »َمتِّْعنِ ــور می ش این ط
بــه مــن ســود برســان. دیده ایــد گاهــی 
اســم مبــارک حضــرت آقــا را کــه 
می آورنــد، بعــدش دعــا می کننــد و 
می گوینــد: »متــع الل مســلمین 
بطــول بقائکــم الشــریف«. یعنــی 
ــلمانان  ــی، مس ــارک و تعال ــد تب خداون
ــی آن بزرگــوار ســود  ــا عمــر طوالن را ب
ــن  ــه م ــی ب ــی، یعن ــذا متعن ــد. ل ببخش
ــًدی  ــا چــه؟ »بُِه ســود برســان. امــا ب
َصالـِـٍح اَل أَْســتَبِْدُل بـِـِه«، بــا هدایت 
شایســته. اینجــا صالــح می شــود وصــف 
هدایــت. هدایت شایســته ای کــه من آن 
را بــا چیــز دیگــر ی عــوض نکنــم. یعنی 
تــا آخــر زندگــی بــا مــن باشــد و بتوانــم 
عقایــدم را به ســامت بــه نقطــه پایــان 
ــه  ــک مرحل ــود ی ــن می ش ــانم. ای برس
کــه مرحلــه عقایــد اســت. مباحــث نــاب 
توحیــدی، معــاد، نبــوت و رســالت الهی، 
امامــت و والیــت، همــه در ایــن میانــه 
تعریــف می شــود.  قــرار می گیــرد و 
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ــت  ــبهه ها اس ــرض ش ــادات در مع اعتق
و یکــی از مناطقــی کــه شــیطان، اعــم 
انــس، عملیــات ســنگین  از جــن و 
ــا را  ــکار م ــا اف ــت ت ــا اس دارد، همین ج
تحــت تأثیــر قــرار دهــد و فاســد کنــد. 
ایــن  و  نیســت  امــان  در  هیچ کــس 
عملیــات روی محــور عقایــد انســان 
دائــم انجــام می شــود. کــم نبودنــد 
کســانی کــه مبانــی فکــری  و توحیــدی  
خوبــی داشــتند، خیلــی هــم کار کــرده و 
ــی به خاطــر  ــد، ول زحمــت کشــیده بودن
غفلــت از همیــن نقطــه آســیب خوردنــد 
ــه شــیطان  ــار کســانی شــدند ک و گرفت
می شــود،  مجســم  آنهــا  وجــود  در 
ــی  ــته، کتاب ــتاد گذاش ــود را اس ــم خ اس
شــرکت  جلســات  در  و  می خواننــد 
ــا  ــت ب ــینی و مجالس ــد. همنش می کنن
ارتبــاط،  افــرادی و اســتمرار  چنیــن 
ســبب اعوجــاج فکــری می شــود. خــدا 
ــانی  ــم کس ــد! دیدی ــم کن ــا رح ــه م ب
را کــه گرفتــار انحراف هــای فکــری 
ــوز  ــری خانمان س ــراف فک ــدند. انح ش
اســت و اگــر زود معالجــه نشــود و 

ــد، کًا  ــدا کن ــتمرار پی ــاری اش اس گرفت
مســیر زندگــی را دچــار تغییــر می کنــد. 

دو راهکار برای حفظ اعتقادات

الف( تقویت باورها با استفاده از 
افراد امین و شایسته

و  مهــم  بســیار  اعتقــادی،  مباحــث 
اساســی اســت. انســان بایــد دائــم مبانی 
فکــری و اعتقــادی خــود را بــر اســاس 
ــت  ــاب تقوی ــن و ن ــالم و امی ــع س مناب
ــه در  ــم ک ــکر می کنی ــدا را ش ــد. خ کن
ایــن بخــش دســتمان خیلــی پر اســت و 
عالمــان بــزرگ خیلــی زحمت کشــیده  و 
در عرصــه توحیــد، نبــوت، امامــت، مبدأ 
ــد.  ــتدالل کرده ان ــه و اس ــاد، مباحث و مع
را  جدیــد  ســؤاالت  و  روز  مســائل 
بررســی کــرده و خــوب جــواب داده انــد.

ــه  ــی ب ــه خیل ــا ک ــان م ــاهیر زم از مش
ــت  ــارش در دس ــود و آث ــک ب ــا نزدی م
ــل اســتفاده  ــی و قاب ــا و نســبتًا عموم م
اســت، می تــوان از شــهید مطهــری 
منظومــه  بــرد.  نــام  )اعلی اهلل مقامه الشــریف( 
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کــرد،  ارائــه  ایشــان  کــه  فکــری 
مســتدل و محکــم و شســته رفته اســت. 

مرحــوم  می شــود  شــده اش  بــه روز 
ــاح )اعلی اهلل مقامه الشــریف(. ایشــان  ــه مصب عام
ــان  ــود و بی ــاده ب ــی فوق الع ــم خیل ه
شســته رفته و قلــم خیلــی مرتبی داشــت. 

مســیر  از  انســان  اینکــه  منظــور 
ــری و  ــی فک ــم مبان ــرود و دائ ــن ب ام
اعتقــادی اش را محکــم و اســتوار ســازد. 
اگــر در ســاحت فکــری و عقایــدی 
شــبهه ای برایــش مطــرح شــد کــه 
ــرعت  ــا س ــرد، ب ــر ک ــش را درگی ذهن
ــن  ــذارد ای ــد و نگ مناســبی معالجــه کن
ــش  ــه اهل ــد. ب ــرای او بمان ــت ب وضعی
ــش  ــه برای ــؤالی ک ــد و س ــه کن مراجع
کنــد.  حل وفصلــش  آمــده،  پیــش 

ب( دوری از افراد ناباب

نکتــه دوم اینکــه فکــر و ذهــن خــود را 
ــن  ــراد غیرامی ــراف و اف ــز انح ــه مراک ب
کــه  نســپاریم  ناامــن  آدم هــای  و 
ــرده،  ــل ک ــا تحصی ــت کج ــوم نیس معل
ــی  ــرده و مبان ــتاد کار ک ــدام اس ــزد ک ن
صــرف  بــه  چیســت،  فکری شــان 
ــخنرانی  ــند، س ــاب می نویس ــه کت اینک
می کننــد، مطلــب درســت می کننــد 
ــته بندی های  ــی بس ــم خیل ــی ه و گاه
می دهنــد.  ارائــه   جذابــی 

ــی  ــد و مبان ــرای عقای ــد ب ــان بای انس
ــل باشــد  ــرام قائ ــی احت فکــری اش خیل
و آن را دســت هــر کســی نســپرد. 
انســان تــا پایــان عمــر بایــد دائــم 
اعتقــادی  مبانــی  تحکیــم  درصــدد 
و استوارســازی و ریشــه دار کــردن و 
ــه فکــری و  ــه ناحی ــاع بخشــیدن ب ارتف
ــی  ــور جهان بین ــود در مح ــادی خ اعتق
الهــی باشــد. بــه آنچــه دارد، اکتفــا 
نکنــد؛ بلکــه ســعی کنــد اعتقاداتــش را 
ریشــه دار کنــد، وســعت و رفعــت دهــد. 
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هدیه یا هدایت؟

اَل  َصالِــٍح  بُِهــًدی  َمتِّْعنِــی  »َو 
أَْســتَبِْدُل بِــِه«. یکــی از بــزرگان 
می گویــد  و  دارد  ماحظــه ای  اینجــا 
هدایــت معمــواًل بــا وصــف صالــح 
نمی آیــد. ایــن ترکیــب در نــگاه اول 
ــان  ــد. ایش ــو ذوق بزن ــت ت ــن اس ممک
ــدی،  ــای ه ــود به ج ــد می ش می فرماین
به معنــای  هدیــه  بخوانیــم.  هدیــه 
ــم از  ــی ه ــت. روایت ــیوه اس روش و ش
ــه  کتاب هــای خیلــی قدیمــی دیــده و ب
ــر  ــن تعبی ــه همی ــرده ک ــتناد ک آن اس
ــده. اگــر کســی روش  ــح آم ــه صال هدی
ــن  زیســتش، روش صالحــی باشــد و ای
ــا  ــاند، گوی ــرانجام برس ــه س ــد ب را بتوان
خداونــد تبــارک و تعالــی جزئــی از 
ــن آدم کرامــت  ــه ای ــوت را ب اجــزای نب
ــوم  ــم مرح ــت را ه ــن روای ــوده. ای فرم
ســید در شــرح کبیــر نقــل کــرده. 
می توانیــم  هــم  این طــور  پــس 
ــود:  ــب می ش ــن ترتی ــه ای ــم و ب بخوانی
»هدیــه َصالـِـٍح اَل أَْســتَبِْدُل بِــِه«. 

2. پایداری در راه حق 

»َو َطِریَقــِة َحــٍقّ اَل أَِزیــُغ َعنَْهــا«. 
ــردد.  ــه برمی گ ــن جمل ــه ای ــی ب متعن
پــس معنایــش می شــود بــه مــن روزی 
ــرف  ــه از آن منح ــی را ک ــن راه حق ک
کــه  مبنایــی  طبــق  اینجــا  نشــوم. 
انتخــاب کردیــم، اول کام می شــود. 
در ادب پارســی هــم طریقــت بــه شــیوه 
ــد.  ــاق می گوین ــلوک در اخ ــیر و س س
در مباحــث عرفانــی و اخاقــی از کلمــه 
می شــود.  اســتفاده  زیــاد  طریقــت 
ــی  ــق و حقیق ــت ح ــا طریق ــور م منظ
اســت کــه اولیــای خــدای متعــال 
این طــور  و  گفته انــد  داده   پیشــنهاد 
ذکــر بگــو، این جــور خلــوت بگیــر، 
 .... و  بگیــر،  اربعیــن  این گونــه 
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راه های باطل، فراوان است و راه 
حق یکی

امــروزه نهله هــای متنــوع و عجیــب 
ــه  ــده ک ــدا ش ــی پی ــب و فراوان و غری
راه خوشــبختی  دادن  نشــان  مدعــی  
ــرای  ــدام ب ــر ک ــتند. ه ــعادت هس و س
خودشــان بســاطی درســت کــرده  و 
طریقتــی راه انداخته انــد و پیشــنهادهایی 
می دهنــد. بعضی هایشــان جاذبه هــا و 
حرف هایــی  نیــز  عقایــد  محــور  در 
ــای  ــه بحث ه ــا ب ــد. برخــی گروه ه دارن
فکــری و عقایــدی خیلــی کاری ندارنــد 
ــی  و فقــط روش هــای ســلوکی و عرفان
شــما  روح  اینکــه  بــرای  می دهنــد 
ــیوه های  ــود. از ش ــزرگ ش ــی و ب متعال
و  کانسنتریشــن  ماننــد  مختلــف، 
ــد  ــتفاده می کنن ــوگا اس ــن و ی مدیتیش
کــه عمدتــًا هــم وارداتــی اســت و 
هــم نســخه های شــرقی دارد و هــم 
ــرای  ــا ب ــنهادهای غربی ه ــی. پیش غرب
خالــی کــردن جیــب و فریــب دادن 
ــی  ــه روش های ــما را ب ــت. ش ــردم اس م
ــد دیگــران  ــه بتوانی ــد ک ــز می کنن مجه

را سرکیســه کنیــد و فریــب دهیــد. امــا 
بــه ســاحت روان  شــرقی ها عمدتــًا 
بعضی هایــش  و  می شــود  مربــوط 
هــم عمیق تــر اســت. ولــی بدانیــد کــه 
ــر  ــدون س ــت و ب ــیطانی اس ــش ش کل
ــل  ــر باط ــه اش مه ــد، هم ــوزن تردی س
ــد و آل  ــت محم ــز طریق ــورد. ج می خ
ــر  ــد و ه ــه باش ــام(، هرچ ــد )علیهم الس محم
ــت. ــل اس ــد، باط ــته باش ــمی داش اس

ــکات درســتی  ــن مطالبشــان ن ــه بی البت
ــوارد  ــا آن م ــود؛ منته ــدا می ش ــم پی ه
بــرای فریــب دادن و پیــرو جمــع  کــردن 
اســت. بــه قــول امیرالمؤمنیــن )علیه الســام(: 
»ُیْؤَخــُذ ِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث َو ِمــْن 
َهــَذا ِضْغــٌث َفیُْمَزَجــاِن؛2 اندکــی از 
ایــن و آن گیرنــد و بــه هــم درآمیــزد«. 
و  می گیرنــد  را  حــق  از  مقــداری 
ــب و  ــم ترکی ــا ه ــل، ب ــداری از باط مق
ــردم  ــورد م ــه خ ــد و ب ــون می کنن معج
ــی  ــته های جذاب ــی پوس ــد. گاه می دهن
هــم دارد و بــرای افــراد در اوایلــش 
حاالتــی پیــدا می شــود کــه بــر اثــر آن 

. نهج الباغه، خطبه 50.   2
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خیــال می کننــد دارنــد وارد عوالمــی 
ــد  ــان می افت ــی برایش ــوند. اتفاقات می ش
کــه گمــان می کننــد دارد برایشــان 
ایــن  رازش  می دهــد!  رخ  کراماتــی 
از ریاضت هــا را  اســت کــه بعضــی 
ــد، جســم محــدود  ــه می کنن ــه توصی ک
بهره مندی هــای  وقتــی  می شــود. 
روان  و  روح  یابــد،  کاهــش  جســمی 
آن  در  می کننــد.  پیــدا  رهایــی 
رهایــی و ســبکی گاهــی تصویر هــا 
و تصویرســازی هایی هــم برایــش رخ 
ــدری  ــا به ق ــی تصویره ــد. گاه می ده
قــوی اســت کــه طــرف احســاس 
می کنــد واقعیــت را می بینــد. شــبیه 
ــد و  ــاق می افت ــزم اتف ــه در هیپنوتی آنچ
بــه افــراد چیزهایــی را نشــان می دهنــد. 
ــد و  ــم دارن ــی ه ــته بندی های جذاب دس
ــکارات  ــد. ابت ــف می کنن ــی تعری مراحل
ــه طــرف  ــی هــم ب و نگاشــته های عمل
ــش از  ــی عاقبت ــد؛ ول ــنهاد می دهن پیش
ناکجاآبــاد ســر در مــی آورد. معمــواًل 
هــم پشــت ایــن نهله هــا، شــیادان 
ــد  ــتاد مری ــه اس ــتند ک ــی هس درجه یک

جمــع کــردن و از فکــر و روح و جســم 
آنهــا کار کشــیدن هســتند. گاهــی جلــوه 
ظاهــری اش، خیلــی معنــوی اســت، 
ولــی پشــت صحنــه اش پــر از انحــراف 
ــت.  ــی اس ــائل جنس ــًا مس و مخصوص
برخــی قطب هــا کــه در کشــور خومــان 
ــا  ــرها و دختر ه ــدند، از پس ــتگیر ش دس
سوءاســتفاده  جنســی و مالــی عجیــب و 
غریبــی کــرده بودنــد. انــگار مغــز آنهــا 
را شستشــو داده باشــند، تســلیم محــض 
ــت،  ــب می گف ــه قط ــدند و هرچ می ش
انجــام می دادنــد، بــدون اینکــه بفهمنــد 
چــه بایــی سرشــان می آیــد. چــه 
ــیرازه  ــت و ش ــاد رف ــر ب ــی ب زندگی های
پاشــید.  خوبــی  زندگی هــای  چــه 
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والیت، تنها راه نجات و سعادت

ــک راه بیشــتر وجــود  ــرای ســعادت ی ب
نــدارد، و آن هــم صــراط مســتقیمی 
ــام(  ــن )علیه الس ــا امیرالمؤمنی ــه ب ــت ک اس
ــات  ــت. از اولی ــده اس ــانه گذاری ش نش
ــی در  مباحــث ســیر و ســلوکی و اخاق
آن هســت تــا نهایتــش. هــر قــدر هــم 
جلــو بــروی، بــاز مســیر برایــت هســت. 
ــت از  ــارت اس ــم، عب ــاق ه ــل اتف اص
تقــرب بــه خــدای متعــال کــه در پرتــو 
آن، ســاحات شــخصیت انســان تکامــل 
و رشــد می کنــد و شــکوفا می شــود. 

ــُغ  ــٍقّ اَل أَِزی ــِة َح در فــراز »َو َطِریَق
َعنَْهــا« می گوییــم خدایــا طریقــت 
حقــی را روزی مــن کــن کــه در صــراط 
مســتقیم مشــغول کســب مــکارم اخاق 
و محاســن اخــاق باشــم. مســیری کــه 
)ســام اهلل علیهم اجمعین(  محمــد  آل  و  محمــد 
معرفــی می کننــد، به قــدری فطــر و 
ــات اســت  ــر محکم ــی ب روشــن و مبتن
مســخره بازی ها  ایــن  از  اصــًا  کــه 
اگــر  نیســت.  آن  در  مریدبازی هــا  و 
ــن  ــت از ای ــام اهل بی ــه ن ــم کســی ب ه

مغازه هــا بــاز کــرد، بدانیــد باطــل اســت. 

یادی از چند استاد حقیقی

خــدا اســاتید مــا را بــا اولیائــش محشــور 
درجاتشــان  بــه  آن بــه آن  و  کنــد 
مجتبــی  آقــا  حــاج  مثــًا  بیفزایــد. 
ســال های  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(،  تهرانــی 
ــی داد  ــه م ــی ارائ ــث اخاق ــال مباح س
و  شســته رفته  چیزهــای  همیشــه  و 
مبتنــی بــر قــرآن و حدیــث بیــان 
خل وچــل  آدم هــای  لــذا  می کــرد؛ 
ایــن  درنمی آمــد.  دســتگاه  ایــن  از 
ــه  ــت ک ــور نیس ــی این ط ــیره تربیت س
ــا  ــد م ــا کنن ــه ادع ــک دفع ــا ی بعضی ه
بــه مقصــد رســیدیم، هــو بکشــند  و .... 
ــرت،  ــا، غی ــت، حی ــه عف ــط راجع ب فق
بردبــاری، حســن  شــجاعت، صبــر، 
خلــق ســخن می گفــت و راهنمایــی 
از  سخنانشــان  همــه ی  می کــرد. 
ــش  ــود. آدم خیال ــرآن ب ــت و ق اهــل بی
ــبخت  ــت اهلل خوش ــا آی ــود. ی ــت ب راح
ــن  ــر از ای ــان غی ــریف(، از ایش )اعلی اهلل مقامه الش
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ــان  ــراغ ایش ــت س ــر وق ــنیدیم. ه نش
می رفتیــم و راهنمایــی می خواســتیم، 
ــاه نکنیــد. چــون شــما  ــد: گن می فرمودن
ــد،  ــاه نکنی ــه گن ــت ک ــخت تان اس س
ــودت  ــد. خ ــر می گردی ــال ذک ــم دنب دائ
می دانــی چــه کار نبایــد بکنــی. آنهایــی 
کــه می دانــی نبایــد بکنــی، نکــن. 
ــد  ــی بای ــه کارهای ــی چ ــودت می دان خ
ــی، همانهــا را انجــام بــده. بعــد  بکن
ــه راه  ــد: در ایــن صــورت بقی می فرمودن
بــاز می شــود. مــن آقایــی را کــه خیلــی 
دنبــال اســتاد بــود، خدمــت ایشــان 
فرســتادم. چنیــن افــرادی چــون توهــم 
دارنــد، فکــر می کــرد اگــر آنجــا بــرود، 
ذکــر یــا وردی بــه او یــاد می دهــد کــه 
ــد!  ــرواز می کن ــم پ ــه در عوال ــک دفع ی
بــه او گفتــم: ایشــان آدم خیلــی بزرگــی 
باشــد.  بــاال  تحملــت  بایــد  اســت. 
رفــت و گفــت: همــه اش ســکوت بــود! 
فقــط گفــت: گنــاه نکــن. طلبــه ای کــه 
بــود،  ســال ها حــوزه درس خوانــده 
ــچ  ــان هی ــش ایش ــت: پی ــن گف ــه م ب
خبــری نیســت. گفتــم: دنبــال چــه 

ــه  ــی را ب ــرف اصل ــتی؟! ح ــری هس خب
تــو گفتــه. تــا در منــزل اول کــه تــرک 
ــه  ــی، ب ــاب نباش ــت، کامی ــت اس معصی
ــی و شــخصیتت  ــازل نمی رس ــر من دیگ
حرف هــای  می شــود.  مســموم 
نمی خــورد.  بــه دردت  هــم  دیگــر 

مــا  اســتاد های  اینکــه  غــرض 
این گونــه بودنــد و هیچ وقــت دیــده 
نشــد کــه کارهــای عجیــب کننــد. 
عاشــق صلــوات بــود. جلســاتی داشــتند 
و  می نشســتند  ســاکت  همــه  کــه 
کســی  هــر  می فرســتادند.  صلــوات 
صلــوات  و  می گرفــت  ســهمی 
می فرســتاد کــه البتــه این هــم ورود 
ــودش  ــام( خ ــت )علیهم الس ــاد اهل بی دارد. ی
می بــرد.  پیــش  و  می کنــد  تســویه 

ایــن مســیر را بــا اهلــش برویــد. مســیر 
ــد.  ــت می خواه ــه هم ــت ک ــری اس فط
بــرود و  بایــد منزل به منــزل  انســان 
ــل  ــد، تحم ــی دی ــودش عیب ــر در خ اگ
ــده نیســت.  ــی پیچی ــد. راهــش خیل نکن
جــای دیگــر هــم هیــچ خبــری نیســت. 
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ــر از  ــت، س ــر رف ــای دیگ ــس ج هرک
ناکجاآبــاد درآورد. هــم چیــزی به دســت 
نیــاورد، هــم عمــرش بــر بــاد فنــا رفت. 
راه همیــن اســت، بــه ایــن طــرف و آن 
ــناختیم  ــویم. می ش ــرف نش ــرف منح ط
افــرادی کــه پــای همیــن صــراط 
مســتقیم ایســتادند، خیلی رشــد کردند و 
از جهــت تعالــی شــخصیتی و شــکوفایی 
اســتعدادها بــه جاهــای باالیی رســیدند. 
آدم هــای متــوازن، متعــادل، متیــن، 
ــق،  ــن الخل ــم، دارای حس ــار، حلی باوق
شــدند.  خوش نیتــی  و  خوش باطــن 

مکارم االخالق، دعای بلندهمتان 
است

»َو َطِریَقــِة َحــٍقّ اَل أَِزیــُغ َعنَْهــا«. 
اســتقامت در حــوزه اخــاق و ســیر 
مطلــب  حــق،  طریــق  و  ســلوک  و 
مهمــی اســت کــه در ایــن فــراز از 
خداونــد می خواهیــم. زیــغ به معنــای 
ــه در  ــت؛ چنان ک ــراف اس ــل و انح می
ــِزْغ  ــا اَل ُت ــم: »َربَّنَ ــرآن می خوانی ق

ُقلُوبَنَــا بَْعــَد إِْذ َهَدیْتَنَــا؛3 پــروردگارا 
ــردی،  ــت ک ــا را هدای ــه م ــس از آنک پ
انحــراف  دســتخوش  را  دل هایمــان 
ــه  ــن راه را ب ــه ای ــاال ک ــردان«. ح مگ
ــن  ــا را از ای ــر م ــان دادی، دیگ ــا نش م
مســیر بیــرون نبــر. در ایــن راه تــا آخــر 
ــاءاهلل  ــیر را ان ش ــن مس ــیم و همی باش
ــن  ــت در ای ــا حرک ــم. منته ــه دهی ادام
مســیر نیازمنــد همــت بلنــد اســت. 
اصــًا دعــای مــکارم االخــاق، دعــای 
ــل  ــن عم ــه همی ــت. ب ــا اس بلندهمت ه
کنیــد، بــه خیلــی جاهــا می رســید. 

تأثیر نیت بر عمل

ــا«.  ــک ِفیَه ــٍد اَل أَُش ــِة ُرْش »َو نِی
صحبــت  مفصــل  نیــت  دربــاره 
ــت  ــی اس ــر غ ــد در براب ــم. رش کرده ای
کــه به معنــای انحــراف و گمراهــی 
خیلــی  کلمــات  از  رشــد  اســت. 
ــی اســت.  ــای قرآن ــت و زیب خوش ظرفی
نیــت رشــد و رشــیدی کــه در آن گرفتار 
ــن.  ــن روزی ک ــه م ــوم، ب ــد نش تردی

. آل عمران: 8.  3
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گفتیــم کــه اعمــال مــا محصــول نیــات 
مــا اســت و نیــت، هســته و ریشــه عمل 
ــت.  ــا اس ــذرش نیت ه ــال ب ــت. اعم اس
اینهــا وقتــی در محیــط شــخصیت 
ــن  ــی ای ــود، وقت انســان افشــانده می ش
ــه شــکوفایی می رســد، می شــود  ــذر ب ب
عمــل. شــما همیشــه اول نیــت داریــد، 
تبدیــل  عمــل  بــه  نیت تــان  بعــد 
طوســی  شــیخ  مرحــوم  می شــود. 
)اعلی اهلل مقامه الشــریف( تعبیــر جالبــی دارنــد کــه 

ــت.  ــود نی ــل می ش ــم و عم ــه عل فاصل
بحث هــای  تمــام  ســخن  ایــن  بــا 
می کنــد.  خاصــه  را  پیچیــده 

مــا در همیــن دعــای مــکارم بــه بحــث 
ــبتش را  ــم و نس ــل پرداختی ــت مفص نی
ــات  ــه آن جلس ــنجیدیم. ب ــل س ــا عم ب
در  اینکــه  غــرض  کنیــد.  مراجعــه 
ــا  ــل م ــه عم ــم منطق ــوم ه ــور س مح
برمی گــردد.  مــا  نیــت  بــه  کامــًا 
ــتحکام  ــه اس ــش ب ــان در نیت ــر انس اگ
می شــود.  محکــم  عملــش  برســد، 
اینکــه مــا در عمــل گرفتــار مشــکات 
اســت  ایــن  خاطــر  بــه  هســتیم، 

ــت.  ــکل اس ــار مش ــان گرفت ــه نیتم ک

گاهــی ضربه هایــی کــه در زندگــی 
و  تمیــز  به خاطــر  می خوریــم، 
شســته رفته و محکــم نبــودن نیــت 
اســت. ضعــف در نیــت باعــث می شــود 
بیــاورد و در  انســان در عمــل کــم 
ــٍد«  ــِة ُرْش ــذا »نِی ــد. ل وســط راه بمان
منظــور ایــن اســت کــه بــه نیــت 
ــه  ــری ک ــر کار خی ــیم. ه ــی برس خوب
انســان بخواهــد انجــام دهــد، اســمش 
می شــود رشــد. هــر عمــل صالحــی در 
کانــون نیــت شــما قــرار بگیــرد، نیتــش 
پاکسازی شــده، خالص ســازی شــده و 
محکــم و جــدی باشــد و بــه مرحله عزم 
ــود.  ــما می ش ــد ش ــث رش ــد، باع برس

خطری که نیت را تهدید می کند

از بــذر معیــوب چیــز خوبــی درنمی آیــد. 
امــا اگــر بــذر، اصاح شــده  و ســالم 
ــد.  ــت می آی ــالم به دس ــوه س ــد، می باش
ــه  ــوه اش ب ــود، می ــکوفا می ش ــی ش وقت
مقصــد می رســد و دیدنــی می شــود. 
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ایــن مرحلــه، مرحلــه ای اســت کــه نیــاز 
بــه مراقبــه دارد. خطــرش چیســت؟ »اَل 
أَُشــک ِفیَهــا« خطــرش شــک اســت. 
ــم،  ــل بدانی ــه عم ــر ب ــن را ناظ ــر ای اگ
شــک در اینجــا به معنــای شــک در 
نظــر نیســت. یعنــی شــما مشــکل 
نظــری نــداری، می دانــی ایــن کار، 
کار خوبــی اســت و بایــد انجامــش 
ــن قســمت مشــکل  ــس در ای ــی. پ ده
ــه ســاحت عمــل  ــداری. شــک اگــر ب ن
ــد  ــل تردی ــرد، از قبی ــدا ک ــاب پی انتس
عملــی اســت و نــه تردیــد نظــری. 
شــک در عمــل ایــن اســت کــه انســان 
ایــن پــا و آن پــا می کنــد، تســویف 
انجامــش  فــردا  می گویــد  می کنــد، 
ــٍد  ــِة ُرْش ــن »َو نِی ــم. بنابرای می ده
اَل أَُشــک ِفیَهــا« یعنــی گرفتــار 
ــازم  ــح را ع ــت صال ــوم و نی ــد نش تردی
ــانم.  ــل برس ــه عم ــتوار ب ــع و اس و قاط

در انجــام کار نیــک، عمــده اتفاقــی کــه 
ــی  ــد عمل ــد، تردی ــان می افت ــرای انس ب
ــا  ــد نظــری نیســت کــه آی اســت. تردی
ــا  ــت ی ــن هس ــاح م ــه ص ــن کار ب ای

ــک  ــت. ی ــدام اس ــد در اق ــت. تردی نیس
ــب.  ــا عق ــک پ ــذارد، ی ــو می گ ــا جل پ
ماننــد مجنــون و شــترش کــه مجنــون 
می خواســت بــه خانــه لیلــی بــرود، ولــی 
شــترش می خواســت نــزد بچــه اش 
بــرود. مولــوی می گویــد: »در تــردد 
ــی  ــا خیل ــال ها«. م ــون س ــد مجن مان
ــه  ــّدق ب ــادق مص ــتیم. ص ــل هس معط
ــد  ــه مقاص ــتید ب ــر خواس ــت اگ ــا گف م
عالــی برســید، بــا نمــاز باکیفیــت و اول 
وقــت می رســید. ولــی مــا ســال ها 
ــوز در  ــتیم. هن ــردد هس ــه م ــت ک اس
اولیــات مانده ایــم. یــا گفته انــد اگــر 
خواســتید بــه مقصــد برســید، فقــط 
بــا اشــک و آه و اســتغفار ســحری 
ــم.  ــواب می مانی ــا خ ــی م ــید. ول می رس
تصمیــم می گیریــم، ولــی نمی شــود. 
ــاوت  ــت. ت ــد و رف ــام ش ــان تم عمرم
از  گره گشــایی  خیررســانی،  قــرآن، 
ــک،  ــای نی ــایر کاره ــان و س کار مؤمن
ــم. در  ــا می کنی ــا و آن پ ــن پ ــم ای دائ
ــودش را  ــیطان کار خ ــد، ش ــن تردی ای
ــای  ــی، پ ــد عمل ــد. تردی ــام می ده انج
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می کنــد.  قطــع  را  انســان  ســلوک 

سرداری که تا آخر عمر در مسیر 
مستقیم ماند

ــاد و  ــدارد در اعتق ــق ب ــا را موف ــدا م خ
ــتقیم  ــراط مس ــر ص ــل، ب ــاق و عم اخ
و  کنیــم  زندگــی  مســتقیم  باشــیم. 
مســتقیم بمیریــم. ایــن ایــام در جامعــه 
ــد،  ــلیمانی ش ــاد شــهید س ــی ی ــا خیل م
ــر  ــه روح مطه ــا ب ــس م ــدا از مجل خ
ــف و  ــه لط ــه ای ب ــور و هدی ــان، ن ایش
ــد. از دعــای آن  کرمــش کرامــت فرمای
روح مطهــر، مــا  را بهره منــد ســازد. 
ــاد و  ــتقیم االعتق ــلیمانی مس ــای س آق
ــل  ــتقیم العم ــاق و مس ــتقیم االخ مس
ــال  ــد کســی را مث ــر می خواهی ــود. اگ ب
بزنیــد کــه تــا آخــر عمــرش هیــچ 
ــده نشــد، می توانیــد  اعوجاجــی در او دی
ببریــد. نــام  را  ســلیمانی  شــهید 

یادتــان باشــد ســیر امــن بــا امــام 
ممکــن اســت. امثــال شــهید ســلیمانی 
چــون بــا امــام بودنــد، بــه ایــن مقاصــد 

ــعبانیه  ــوات ش ــیدند. در صل ــی رس عال
ُم لَُهــْم  هــم می گوییــد: »الُْمتََقــِدّ
ــُر َعنُْهــْم َزاِهــٌق َو  َمــاِرٌق َو الُْمتََأِخّ
الــالِزُم لَُهــْم الِحــٌق؛ پیش افتــاده از 
آنهــا از دیــن خــارج اســت و عقب مانــده 
ــان  ــراه آن ــت و هم ــود اس ــان ناب از آن
ــی  ــا امام ــی ب ــق«. وقت ــه ح ــق ب ملح
ــی،  ــیر کن ــام س ــت ام ــت در دس و دس
ــهید  ــال ش ــی. امث ــد می رس ــه مقص ب
ــار  ــه گرفت ــد. ن ــور بودن ــلیمانی این ط س
چــپ  شــدند و نــه گرفتــار راســت. 
ســعادتمندانه  زیســت  امامــش  بــا 
کــه  اســت  ســعادتمندی  داشــت. 
می آفرینــد.  و  مــی آورد  خوشــبختی 

امیری که واقعاً کبیر بود

امــروز 2۰ دی، ســالروز شــهادت امیــر 
کبیــر بــود. 1۷۰ ســال از شــهادت ایــن 
ــذرد. خــدا ایشــان را  ــزرگ می گ ــرد ب م
رحمــت کنــد. واقعــًا کبیــر بــود. ایشــان 
هــم مســتقیم الــرأی و مســتقیم الطبــع 
بــود. منشــأ کارهــای بــزرگ بــود. خــدا 
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ایشــان را هــم از جلســه مــا شــاد کنــد. 

شهدا، اهل تصمیم و عمل بودند

چنــد روز پیــش تعــدادی شــهید آوردنــد 
ــای  ــات کرب ــرای عملی ــی ب ــه برخ ک
ــد.  ــده ش ــا زن ــرات م ــد. خاط ــج بودن پن
کنــار جنــازه ایــن شــهدا خیلــی حســرت 
ــاده  ــده عقب افت ــده وامان ــوردم. جامان خ
تصمیــم  خــوب  آنهــا  هســتیم! 
ــال  ــل و بی ح ــی ش ــا خیل ــد. ماه گرفتن
و  نیســتیم  زمان شــناس  هســتیم. 
آدم  نمی گیریــم.  تصمیــم  وقــت  در 
ــم  ــناس، تصمی ــناس و زمان ش لحظه ش
ــان  ــا در تردید هایم ــی م ــرد؛ ول می گی
ــد و  ــه مقص ــل و ب ــا واص ــتیم. آنه هس
مــا  رســیده اند؛  بــزرگ  هدف هــای 
می زنیــم  لنــگ  داریــم  همین طــور 
خــدا  می شــود.  چــه  نمی دانیــم  و 
ــام اهلل علیها(  ــرا )س ــرت زه ــا حض ــا را ب آنه
محشــور کنــد و بــه مــا توفیــق کرامــت 
شــهدایی  را  عمــر  باقیمانــده  کنــد 
زندگــی کنیــم؛ ســالم و قــوی و عــازم. 
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