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فهرست

یادی از پیشقراوالن انقالب اسالمی
اهمیت ثباتقدم در راه مستقیم
عمر طوالنی خوب است ،بهشرطی که ...
شرط سعادت دنیوی و اخروی
با عمر خود مانند داراییتان برخورد کنید
انسان متقی ،اگر هم گناه کند ،برمیگردد
جایی که مرگ بر زندگی ترجیح دارد
عمر ،سرمایهای مهم ،ولی مغفول
شیطان هیچگاه از ما غافل نیست
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کم
یســت َْح َ
َم ْقتُــک إِلَــی ،أ َ ْو ْ
َغ َ
ضبُــک َعلَــی».

یادی از پیشقراوالن انقالب
اسالمی
امــروز ســالروز شــهادت شــهدای فدائیــان
اســام اســت کــه بــر امــت اســامی
و جامعــهی مــا حــق بســیار بزرگــی
دارنــد .ایــن جمــع نورانــی ،شــجاع،
غیــور و مظلــوم راه را بــرای انقــاب
بــاز کردنــد .خــدای متعــال ،شــهید نــواب
صفــوی و یــاران شــهید و مظلومــش را
بــا اباعبــداهلل (علیهالســام) محشــور کنــد و از
جلســه مــا بهتریــن پــاداش را بــه آنهــا
کرامــت فرمایــد.

اهمیت ثباتقدم در راه مستقیم
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در بررســی دعــای شــریف مــکارم
االخــاق ،بــه ایــن جملــه نورانــی
کان
رســیدیمَ « :و َع ِّم ْرن ِــی َمــا
َ
ُع ُمـ ِری ب ِ ْذل َـ ًة ِفــی َطا َعتِــکَ ،فـ ِإ َذا
َ
کان ُع ُمــ ِری َم ْرتَعــاً ل َّ
ان
ِلش
ــیط ِ
َ
َ
ضنِــی إِلَیــک َقبْـ َ
َفا ْقبِ ْ
یس ـبِقَ
ـل أ ْن ْ

در جلســه گذشــته گفتیــم بابــی را
کــه امــام (علیهالســام) پیــش ِروی مــا بــاز
کردنــد ،بــاب اســتقامت بــود؛ اســتقامت
در اندیشــه ،اســتقامت در اخــاق و
اســتقامت در عمــل .درخواســت خیلــی
مهمــی اســت کــه انســان در اعتقــاد
حقــش ثابتقــدم باشــد و آن را بــه
چیــز دیگــری تبدیــل نکنــد .در روش
اخالقــیاش مســتقیم باشــد و از طریــق
حــق منحــرف نشــود و در همــان صــراط
باقــی بمانــد .در انجــام کار خیــر گرفتــار
تردیــد نشــود .مــورد آخــری کــه بررســی
کردیــم ،ایــن بــودَ « :و ن ِیــ ِة ُر ْشــدٍ َل
أ َ ُشــک فِی َهــا».

عمر طوالنی خوب است،
بهشرطی که ...
بعــد از ایــن درخواســت بســیار مهــم،
حضــرت بــه خداونــد میفرماینــد بــه مــن
عمــر طوالنــی بــده ،مشــروط بــه اینکــه
عمــر مــن در طاعــت تــو باشــد .معمــو ًال
وقتــی فعلــی بــه بــاب تفعیــل مـیرود ،بر
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آن تأکیــد میشــود .لــذا معنــای ســخن
امــام میشــود خدایــا تــا زمانــی کــه
کامــ ً
ا در طاعــت تــو باشــم ،بــه مــن
عمــر بــده.
ایــن درخواســت روشــنی اســت کــه
امــام (علیهالســام) اینجــا مطــرح میکننــد.
«ب ِ ْذلَــ ًة فِــی َطا َعتِــک» یعنــی تــا
وقتــی مــن لبــاس طاعت تــو را پوشــیدم،
بــه مــن عمــر بــده .بذلــه بهمعنــای
س خــاص اســت
لبــاس خدمــت و لبــا 
کــه برخــی بــرای انجــام خدم ـت ویــژه
میپوشــند.
انســان وقتــی لبــاس خدمــت میپوشــد،
بــه همــه اعــام میکنــد مــن در
موقعیــت خدمــت هســتم .پزشــک وقتــی
لبــاس پزشــکی میپوشــد یــا پلیــس
هنگامــی کــه لبــاس مخصــوص خــود را
بــه تــن میکنــد ،بــه همــه میگویــد
مــن اآلن در موقعیــت خدمــت هســتم.
امــام (علیهالســام) در اینجــا بهطــرز جالبــی از
ایــن کلمــه اســتفاده کــرده اســت .منتهــا
ایــن لبــاس دیگــر از لبــاس خدمتهــای
شناختهشــده نیســت کــه انســان گاهــی
بپوشــد و گاهــی نپوشــد .چــون بعضــی از
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لباسهــای خدمــت اینطــوری اســت
و طــرف تــا در موقــف و مأموریتــش
اســت ،آن را میپوشــد و وقتــی از آن
موقعیــت خــارج میشــود ،آن لبــاس را
بیــرون مـیآورد .اینجــا امــام (علیهالســام) بــا
ایــن تعبیــر لطیــف میخواهنــد بگوینــد
لبــاس طاعــت بــرای مــن همیشــگی
باشــد و هیــچ تبدیــل و تغییــری نداشــته
باشــد.
شــبیه لبــاس طلبگــی کــه لبــاس خدمــت
اســت؛ ولــی خدمــت دائمــی .اگرچــه
بعضــی از دوســتان مــا مقیــد نیســتند
همیشــه لبــاس طلبگــی بــه تــن کننــد،
کــه خیلــی هــم پســندیده نیســت .وقتــی
مــا ایــن لبــاس را میپوشــیم ،دیگــر
وقــف دیــن هســتیم و پیامــش ایــن
اســت کــه همیشــه در خدمــت اســام
هســتیم.
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شرط سعادت دنیوی و اخروی
کان
پــس معنــای « َو َع ِّم ْرن ِــی َمــا َ
ُع ُم ـ ِری ب ِ ْذل َـ ًة ِفــی َطا َعتِــک» ایــن
اســت کــه ســرمایه عمــر انســان مصروف
مقصــد خلقتــش شــود؛ همــان کــه چنــد
جملــه قبــل حضــرت فرمودنــد :مــرا بــه
کاری بگمــار کــه بــرای آن مــرا آفریــدی.
مشــغول کاری باشــم کــه بــرای آن
خلــق شــدم .کاری کــه مــا برایــش خلــق
شــدیم ،طاعــت حــق تبــارک و تعالــی
اســت .بنابرایــن انســان تــا وقتی مشــغول
طاعــت باشــد ،دارد بــه هــدف خلقتــش
عمــل میکنــد و زندگــی او دقیقــ ًا
بــا هــدف زندگــی کــه خــدای متعــال
برایــش قــرار داده ،هماهنــگ اســت .تــا
وقتــی ایــن هماهنگــی باشــد ،ســعادت
و خوشــبختی دنیــا و آخــرت تضمیــن
اســت .هــر وقــت انســان از ایــن مســیر
خــارج شــود ،دیگــر بــا هــدف خلقتــش
هماهنــگ نیســت .وقتــی هــدف زندگــی
اینجهانــی انســان بــا هــدف آفرینــش
او هماهنــگ نشــد ،ادامــه زندگــیاش
هیــچ توجیهــی نــدارد .وقتــی انســان
هــدف خلقتــش را از دســت داد ،زندگــی
4
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زیــر خــاک بــرای او خیلــی بهتــر اســت
تــا زندگــی روی زمیــن! یعنــی بهنفعــش
اســت کــه هرچــه زودتــر بمیــرد.

با عمر خود مانند داراییتان
برخورد کنید
ســرمایه اصلــی مــا در ایــن عالــم ،عمــر
مــا اســت .بایــد مثــل یــک تاجــر ســرمایه
خــود را در مســیری ببریــم کــه بــرای مــا
ســود داشــته باشــد .اگــر عمــر را در
مســیر طاعــت الهــی بــهکار بگیریــم،
میشــود «تجــارة مربحــه؛ تجــارت
ســودمند» .دراینصــورت هرچــه انســان
عمــرش ادامــه پیــدا کنــد ،بــه ســودش
اســت؛ چــون همــه را دارد بــرای ســعادت
ابــدیاش ســرمایهگذاری میکنــد و
کامـ ً
ا هــم هماهنــگ بــا مقصــد خلقــت
اســت .در اینجــا عمــر نعمــت اســت.
کان
امــام در ادامــه میفرمایــدَ « :ف ـ ِإ َذا َ
ِلشـ َ
ُع ُمـ ِری َم ْرتَعـاً ل َّ
ان» امــا اگــر
ـیط ِ
عمــر مــن چــراگاه شــدَ « ،فا ْقبِ ْ
ضنِــی
إِلَیــک» مــرا زود ببــر و بــه زندگــی مــن
پایــان بــده؛ چــون ادامــه ایــن زندگــی
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حاصلــش خشــم تــو خواهــد بــود.
« َقبْـ َ
یس ـبِقَ َم ْقتُــک إِلَــی ،أ َ ْو
ـل أ َ ْن ْ
کم َغ َ
ضبُــک َعلَــی» قبــل از
یس ـت َْح َ
ْ
اینکــه خشــم و عقوبــت تــو بــه ســوی
مــن بیایــد و مــرا بگیــرد ـ کــه شــقاوت
ابــدی اســت ـ جــان مــرا بگیــر.

انسان متقی ،اگر هم گناه کند،
برمیگردد
تعبیــر مرتــع اینجــا دقیــق ب ـهکار رفتــه
اســت .گاهی شــیطان ،انســان را وسوســه
میکنــد و شــخص گرفتــار وسوســه
شــیطان میشــود .ایــن گرفتــاری باعــث
میشــود مرتکــب معصیــت شــود؛
ولــی بالفاصلــه بــه خــودش میآیــد
و توجــه پیــدا میکنــد .حاصــل ایــن
توجــه ایــن اســت کــه برمیگــردد
و از انحرافــی کــه پیــدا کــرده ،توبــه
میکنــد .مجــدداً در صــراط مســتقیم
قــرار میگیــرد .خداونــد تبــارک و
تعالــی دربــاره متقیــن میفرمایــد« :إِ َّن
ـه ْم َطائِـ ٌ
ـف
ـن ا َّت َقــ ْوا إِ َذا َم َّسـ ُ
الَّذِ يـ َ
ـن َّ
ـم
الشـيْ َط ِ
ِمـ َ
ان ت ََذ َّكـ ُروا َفـ ِإ َذا ُهـ ْ
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ُمبْ ِ
ون؛ 1در حقيقــت كســانى كــه
صــ ُر َ
[از خــدا] پــروا دارنــد ،چــون وسوس ـهاى
از جانــب شــيطان بديشــان رســد [خــدا
را] بــه يــاد آورنــد و بنــاگاه بينــا شــوند».
وقتــی کــه مــورد مــس شــیاطین قــرار
میگیرنــد و وسوســه شــیطانی متوجــه
آنهــا میشــود ،بــه خودشــان میآینــد.
ممکــن اســت خطایــی هــم مرتکــب
شــوند ،ولــی زود بــه خــود میآينــد و
بصیــرت پیــدا میکننــد .توبــه میکننــد
و جبــران میکننــد .خداونــد تبــارک و
تعالــی نیــز آنــان را میپذیــرد .اگرچــه
خطرنــاک اســت ،ولــی امیــد اصــاح
هســت .خداونــد تبــارک و تعالــی متقیــن
و توابیــن را دوســت دارد و آنــان را بــه
محیــط محبــت خــود برمیگردانــد.
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جایی که مرگ بر زندگی ترجیح
دارد
امــا امــام ســجاد (علیهالســام) اینجــا از تعبیــر
مرتــع اســتفاده کــرده و فرمودهانــد:
کان ُع ُمــ ِری َم ْرتَعــاً
« َفــ ِإ َذا
َ
ِلشـ َ
ل َّ
ان» .گاهــی عمــر انســان مرتــع
ـیط ِ
و چــراگاه شــیطان میشــود .همانطــور
کــه حیوانــات در چــراگاه ،راحــت و آزادانه
حرکــت میکننــد و از هــر جایــی کــه
بخواهنــد ،وارد میشــوند و هــر طــور
کــه دلشــان بخواهــد میچرنــد ،شــیطان
نیــز از هــر ســمتی کــه خواســت،
وارد میشــود و بــر انســان غالــب
میشــود .تعبیــر قرآنــیاش ایــن اســت:
ــم َّ
ان
الشــيْ َط ُ
ْ
«اســت َْح َو َذ َعلَيْ ِه ُ
َّ 2
ــر اللِ؛ شــيطان بــر
ســاه ْ
َف َأن ْ َ
ُم ِذ ْك َ
آنــان چيــره شــده و خــدا را از يادشــان
بــرده اســت» .وقتــی شــیطان بــه انســان
مســلط شــود ،چشــم او چــراگاه شــیطان،
گــوش او چــراگاه شــیطان ،و فکــر و
عمــل او چــراگاه شــیطان میشــود.
در هــر جایــی از زندگــیاش ردپایــی
از شــیطان میبینیــد .اگــر کســی بــه
چنیــن موقفــی رســید ،یــک لحظــه
6
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ماندنــش در ایــن دنیــا ،خســارت ابــدی در
پیــش دارد .آن وقــت بایــد از خــدا مــرگ
خــود را بخواهــد و هماننــد درخواســتی که
در ایــن بیــان نورانــی مطرح شــده اســت،
بــه خداونــد عرضــه بــداردَ « :فا ْقبِ ْ
ضنِــی
إِلَیــک».

عمر ،سرمایهای مهم ،ولی
مغفول
ســرمایه اصلــی مــا بــرای ســیر منــازل
طاعــت که منــازل قــرب پــروردگار متعال
اســت ،عمــر مــا اســت .از ایــن منظــر
انســان چیــزی قیمتیتــر از عمــرش
نــدارد .پــس بایــد خیلــی قــدرش را بداند.
انســان بــا لحظهلحظــهاش میتوانــد
منزلبهمنــزل بــه خــدای متعــال نزدیــک
شــود .چــه چیــزی میتوانــد اینقــدر
بــرای انســان پیشبرنــده باشــد؟! بــا
لحظهلحظــهاش میتوانیــد بــه خــدای
متعــال و ســعادت ابــدی نزدیــک شــوید و
بــرای خودتــان توشـههای ابــدی فراهــم
کنیــد .قیمتیتریــن ســرمایهای اســت کــه
در اختیــار مــا اســت .اینقــدر قیمتــی کــه
انســان در لحظــه خــروج از عالــم ،بــرای
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یــک لحظــهاش التمــاس میکنــد و
ب ل َـ ْو َل أ َ َّخ ْرتَنِــي إِلَــى
«ر ِّ
میگویــدَ :
َ
َ
ـن
أ َ َجــلٍ َق ِريـ ٍ
ـب َفأ َّصــدَّ قَ َوأ ُكـ ْ
ـن ِمـ َ
ـن؛ 3پــروردگارا چــرا تــا مدتــى
َّ
الصال ِحِ يـ َ
بيشــتر [اجــل] مــرا بــه تأخيــر نينداختــى
تــا صدقه دهــم و از نيكــوكاران باشــم؟».
بنابرایــن بایــد بــرای عمرمــان خیلــی
ارزش قائــل شــویم .باوجودایــن
ارزانتریــن چیــز پیــش مــا اســت .حتم ـ ًا
نگاهمــان را نســبت بــه ایــن ســرمایه
اصلــی اصــاح کنیــم تــا در مســیر
طاعــت مصــرف شــود.

شیطان هیچگاه از ما غافل
نیست
نکتــه دیگــر مراقبــت از تســلط شــیطان
اســت کــه بــه نــص قــرآن کریــم دشــمن
قســمخورده مــا اســتَ « :فبِ ِع َّزت َ
ِــك
ُ
ِيــن؛ 4پــس بــه
ــم أ َ ْج َمع
َ
َل ْغ ِويَ َّن ُه ْ
عــزت تــو ســوگند كــه همگــى را جــداً از
راه بــه در مىبــرم» .مرتــب بــا انــواع و
اقســام امکاناتــی کــه در اختیــارش اســت،
3
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روی مــا کار میکنــد .از چهــار جهــت
بــه ســمت مــا میآیــدَ :
ــم
«لتِيَ َّن ُه ْ
ـم
ـم َو ِمـ ْ
ِمـ ْ
ـن بَيْـ ِ
ـن أَيْدِ ِ
ـن َخلْف ِِهـ ْ
يهـ ْ
ـن َشــ َمائِل ِِه ْم
ـم َو َعـ ْ
َو َعـ ْ
ـن أَيْ َمان ِِهـ ْ
5
َ
ين؛ از
َو َل ت َِج ُ
ُــم َشــا ِك ِر َ
ــد أ ْكثَ َره ْ
ـشرو و از پش ـت سرشــان و از طــرف
پيـ ِ
راســت و از طــرف چپشــان بــر آنهــا
مىتــازم و بيشترشــان را شــكرگزار
نخواهــى يافــت» .نمیگــذارد در
مقــام بندگــی مســتقر شــویم .مشــغول
وسوس ـهانگیزی و نشــان دادن آرزوهــای
دور و دراز اســت .بــه هــر شــکلی بتوانــد،
انســان را زمینگیــر میکنــد .انســان
بایــد مواظــب و مراقــب خــودش باشــد
کــه شــیطان بــه او مســلط نشــود.
شــیطان هــم ســلطهاش تدریجــی اســت.
انســان حواســش نیســت ،ولــی او دارد
منطقــه اقامتــیاش را در شــخصیت
انســان توســعه میدهــد .از جایــی
شــروع میکنــد ،بعــد بهتدریــج آن را
توســعه میدهــد .خــود طــرف ممکــن
اســت متوجــه نشــود ،یــک وقــت
میبینــد تمــام ذهنــش را گرفتــه و تمــام
وجــود و روحــش را شــیطان در تســخیر
5
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خــودش قــرار داده اســت .ایــن راهــم
بایــد انســان مراقبــت کنــد.

8

پــروردگار متعــال را بــه حــق اولیائــش
و بــه حــق مقربــان درگاهــش ،بــه
حــق حضــرت ام البنیــن (ســاماهللعلیها)،
بــه حــق فرزنــد عزیــزش حضــرت
(علیهالســام)
مکرمــش
ابوالفضــل
و همســرم ّ
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) ،قســم میدهیــم
بــه مــا زندگــی پــر از نــور طاعتــش
کرامــت کنــد .عمــر مــا را یکســره در راه
خدمــت بــه خــودش ،خدمــت بــه دینــش
و خدمــت بــه بندگانــش قــرار دهــد .مــا
را در مســیر مقابلــه بــا وسوســههای
شــیطانی تقویــت کنــد و ثباتقــدم
کرامــت فرمایــد .ارواح مطهــر شــهدا و
امــام راحــل عظیمالشــأن و شــهدای
هفتــم تیــر و شــهدای فدائیــان اســام
را بــا ســید و ســاالر شــهیدان محشــور
کنــد .خــدا را قســم میدهیــم بــه حــق
محمــد و آل محمــد (علیهمالســام) موانــع
ظهــور امــام زمــان را مرتفــع کنــد .رهبــر
عزیــز و عالیقــدر مــا را بــرای مــا حفــظ
کنــد .انــس بــا صحیفــه مبارکــه ســجادیه
و عمــل بــه ایــن معــارف عالــی ،بهویــژه
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روزی همـهی
دعــای مــکارم االخــاق را
ِ
مــا بفرمایــد.
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