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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــَن،  الِِحي ــةِ الصَّ ِــي بِِحْليَ ِــهِ، َو َحلِّن آل
الُْمتَّقِيــَن«. زِينَــَة  أَلْبِْســنِي  َو 

ــق  ــال موف ــروردگار متع ــف پ ــه لط ب
از  مهمــی  بســیار  بخــش  شــدیم 
را  مکارم االخــاق  نورانــی  دعــای 
کــه امــام )علیه الســام( ذیــل عنــوان زیــور 
صالحــان و زینــت پارســایان در یــک 
فهرســت نوزده گانــه آورده بودنــد 
بحث مــان  بحمــداهلل  کنیــم.  بیــان 
رســید.  پایانــی اش  نقطــه  بــه 

پرورش زیبایی های اخالقی در 
محیط طاعت الهی

کــه  اســت  ایــن  پایانــی  بخــش 
ایــن  این کــه  از  بعــد  حضــرت 
ــد: »َو  فهرســت را برشــمردند فرمودن
اَعــةِ،  ـِـَدَوامِ الطَّ ـِـَك لـِـي ب أَْكِمــْل َذل
َرْفــِض  َو  الَْجَماَعــةِ،  لُــُزومِ  َو 
أِْي  ــرَّ ــتَْعِمِل ال ــَدِع، َو ُمْس ِ ــِل الْب أَْه

ــت  ــارت اس ــئله عب ــَرِع«. مس الُْمْختَ
از این کــه آن چــه کــه مــا اکنــون 
بســیار جــّذاب  منظومــه  ایــن  در 
ــت از  ــتی اس ــم فهرس ــاهده کردی مش
این هــا  کــه  اخاقــی  زیبایی هــای 
هــم می توانــد در انســان مؤمــن و 
ــد  ــم می توان ــد، ه ــت باش ــل طاع اه
ــا  ــًا م ــن باشــد. مث ــراد غیرمؤم در اف
ــای  ــه آدم ه ــم ک ــان هایی را داری انس
آدم هــای  امــا  نیســتند  مؤمنــی 
ــاری  و  ــتند. بردب ــی هس خوش اخاق
ــل  ــت، اه ــاد اس ــان زی ــعه  صدرش س
ــل  ــتند، اه ــی هس ــات اجتماع خدم
ــل  ــن قبی ــا از ای ــتند. م ــان هس احس
خصوصیــات  ایــن  بــا  انســان ها 
داریــم. عمــده ایــن اســت کــه آن چــه 
ــوان ایــن زیبایی هــای  ــه عن ــا ب کــه م
محــور  در  به ویــژه  اخاقــی 
ــا  ــی در این ج ــرت های اجتماع معاش
مــرور کردیــم همــه ی این هــا در 
ــرد  ــرار بگی ــی ق ــت اله ــط طاع محی
ــرورش  ــی پ ــت اله و در محــور طاع
پیــدا کنــد. ایــن نکتــه کلیــدی اســت 
کــه در بخــش پایانــی آمد. فرمــود: »َو 
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أَْكِمــْل َذلـِـَك« یعنــی ایــن مجموعــه 
این جــا  کــه  نوزده گانــه  فهرســت 
ـِـي« این هــا  ـِـَك ل ــْل َذل داریــم، »أَْكِم
را بــرای مــن بــا ســه ویژگــی اساســی 
ــت،  ــی دوام طاع ــن. یک ــش ک کامل
دیگــری لــزوم جماعــت، ســومی هــم 
»َرْفــِض أَْهــِل الْبـِـَدِع« کــه بــه معنای 
اســت. بدعت گــران  بــا  مقابلــه 

تمنّای کمال

»أَْكِمــْل َذلـِـَك لـِـي« حکایــت از این 
ــو  ــن کمال ج ــان مؤم ــه انس ــت ک اس
ــه  ــت و ب ــال اس ــال کم ــت. دنب اس
امــور ناقــص قانــع نمی شــود. مقابــل 
اســت. کمال خــواه  نقــص  کمــال 
تمنّــای  بــودن،  کمال جــو  بــودن، 
کمال داشــتن، ایــن عبــارت اســت 
از ویژگــی انســان مؤمــن. کل دعــای 
ــاق  ــای مکارم االخ ــه دع ــتم ک بیس
باشــد درحقیقــت در همیــن تعبیرهــا 
ــاحت  ــه در س ــود ک ــه می ش خاص
قــدس ربوبــی انســان مؤمــن بــه 
حضــرت  کامــل  انســان  داللــت 
دارد  )علیه الصلوةوالســام(  سیدالســاجدین 

ــه  ــودش را ک ــای خ ــته و تمن خواس
رســیدن بــه کمــال و خــروج از نفــس 
ــه  ــن را از خــدای متعــال ب اســت، ای
هــر صــورت مطالبــه می کنــد. »َو 
معنــا  ایــن  بــه  این جــا  أَْكِمــْل« 
ــن  ـِـي« ای ـِـَك ل ــْل َذل اســت. »َو أَْكِم
را از خــدای متعــال می خواهــد و در 
تک تــک ایــن فضیلت هــا کمالــش 
ــدام از  ــر ک ــون ه ــد، چ را می خواه
این هــا دارای مراتبــی اســت. از آن 
ــد  ــا می کن ــش را تمنّ ــت کمال فهرس
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــه حــاال شــما ه ک
را اســم ببریــد دارای درجــات اســت. 
شــما یــک وقتــی اســت کــه بــه یــک 
ــک  ــوید، ی ــع می ش ــی قان ــه کم درج
ــد  ــه، می خواهی ــه ن ــت ک ــت اس وق
بــه عالی تریــن ســطحش برســید. 
ــِط  ــد »بَْس ــرض بفرمایی ــًا ف ــر مث اگ
الَْعــْدِل« اســت، اگــر »َكْظــِم الَغيـْـِظ« 
الُْمَخالََقــةِ«  »ِطيــِب  اگــر  اســت، 
ــا دارای  ــدام از این ه ــر ک ــت، ه اس
یــک درجاتــی اســت، یــک فضیلتــی 
اســت امــا درجاتــی دارد. شــما بــرای 
عالی تریــن  این هــا  از  کــدام  هــر 
درجــه اش را تمنّــا می کنیــد. ایــن 
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ــال. ــت کم ــان درخواس ــود هم می ش

کمال خواهی مستلزم مجاهدت 
است

کل ایــن فهرســت نوزده گانــه کــه 
در  کامــًا  شــده،  مطــرح  این جــا 
و  اوج  در  الهــی  طاعــت  محــور 
کمــال خــودش را تمنّــا می کنیــد. 
بــه  باشــد  ناظــر  می توانــد  هــم 
می توانــد  هــم  مجمــوع،  و  کل 
ناظــر باشــد بــه فــرد فــرد ایــن 
ــت  ــا فهرس ــه در این ج ــا ک فضیلت ه
شــد. ایــن نکتــه همیشــه خاطــر 
حــس  اگــر  بمانــد،  مبارک تــان 
کــه  کمال جویــی  و  کمال خواهــی 
در انســان هســت، ایــن تضعیــف 
ــان  ــد، انس ــدا بکن ــل پی ــود، تقلی بش
ــد.  ــادت می کن ــص ع ــرایط نق ــه ش ب
معنــای  بــه  کمال خواهــی  چــون 
تــاش  مســتلزم  کلمــه  واقعــی 
بیشــتر اســت. مســتلزم مجاهــدت 
ــه  ــت ک ــن اس ــه اش ای ــت. الزم اس
انســان بایــد ســرمایه گذاری کنــد. 
ــم معمــوالً  ــن ه ــرد. ای ــج بب ــد رن بای

بــا تنبلی  هــای عــادی مــا آدم هــا 
به حســب  ولــو  آدم  نمی ســازد. 
ولــی  اســت  کمال خــواه  فطــرت 
نقــص  بــا  نفســانیت  به حســب 
می کنــد.  هم زیســتی  و  زندگــی 
ــه  ــد ب ــتی می کن ــص هم زیس ــا نق ب
ایــن معنــا کــه اگــر از یــک فضیلتــی 
می گویــد  آمــد  گیــرش  مقــداری 
ــان  ــر. هم ــد دیگ ــوب باش ــی خ خیل
را بــرای خــودش کافــی می دانــد. 
ــب  ــت وجوی مرات ــن در جس بنابرای
ــب  ــل مرات ــر و در صــدد تحصی باالت
عالی تــر برنمی آیــد. چــه در علــم 
چــه در ایمــان چــه در عمــل، فرقــی 
کــه  همان مقــداری  بــه  نمی کنــد، 
از  می کنــد.  اکتفــا  آورده  به دســت 
ــه  ــی را ک ــک نصیب ــی ی ــک فضیلت ی
ــه همــان اکتفــا می کنــد.  پیــدا کــرد ب
ایــن اکتفــا کــردن یعنــی درجــا زدن و 
ایــن درجــا زدن یعنــی از دســت دادن 
فرصــِت رشــد. در حالــی کــه در دنیــا 
از اول تــا آخــر مهلــت اندکــی کــه ما 
داریــم تنهــا چیــزی کــه توجیــه کننده 
ــد و  ــت رش ــی اس ــت این جهان زیس
کمــال اســت. فقــط همیــن اســت کــه 
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ــی  ــی. یعن ــل باش ــال تکام ــو در ح ت
ــال  ــتی در ح ــه ای هس ــر مرحل در ه
رفتــن بــه ســمت مرحلــه بعــدی 
باشــی. در حــال هجــرت باشــی.

واژه  یــک  هجــرت  کلمــه 
خوش ســاخت قرآنــی اســت و جــزء 
اســت. در  مؤمنانــه  ارکان زیســت 
ــان  ــن ایم ــک رک ــه ی ــت مؤمنان زیس
اســت، یــک رکــن جهــاد اســت، یک 
رکــن هجرت اســت. ایمــان، هجرت، 
ــت. ــم اس ــار ه ــه  کن ــن س ــاد، ای جه

مؤمن واقعی مهاجر است 

کــه  بگویــد  می خواهــد  هجــرت 
ــه  ــی ک ــن در هــر وضعیت انســان مؤم
ــیر  ــال ِس ــد در ح ــته باش ــرار داش ق
اســت، در حــال رشــد اســت. تکاپــو 
بــرای رســیدن بــه منــازل باالتــر دارد. 
هجــرت معنایــش ایــن اســت. یعنــی 
فاصلــه گرفتــن از شــرایطی کــه بــرای 
ــه وضعیــت بهتــر هســتیم.  رســیدن ب
ایــن شــرایطی کــه در آن هســتیم 
ممکــن اســت خــدای ناخواســته 

شــرایط گنــاه باشــد. هجــرت از گنــاه 
ــرت  ــان هج ــت. هم ــت اس ــه طاع ب
از معصیــت بــه طاعــت کــه اســمش 
هســت توبــه. انســان مؤمــن بــه ایــن 
ــت،  ــه اس ــال توب ــًا در ح ــا دائم معن
ــای دوم  ــه دائمــی دارد. معن ــک توب ی
ســیر از نقــص بــه کمــال اســت. 
هجــرت بــه ایــن معنــا اســت. یعنــی 
ــیم  ــه باش ــه ای ک ــر مرحل ــا در ه م
در آن مرحلــه در وضعیــت نقــص 
هســتیم. خــارج شــدن از ایــن نقــص 
به ســوی کمــال در مرحلــه باالتــر، در 
درجــه باالتــر و در رتبه باالتر اســمش 
هســت هجــرت. پــس هجــرت هــم 
خــروج از معصیــت اســت بــه ســوی 
طاعــت، هــم خــروج از نقــص اســت 
بــه ســوی کمــال. مؤمــن واقعــی 
مهاجــر اســت. »َو َمــْن يَْخــُرْج مـِـْن 
ــولِهِ  ِ َو َرُس ــى اللَّ ــراً إِلَ ــهِ ُمهاِج ِ بَيْت
ــَع  ــْد َوَق ــْوُت َفَق ــُه الَْم ــمَّ يُْدرِْك ثُ
ِ«1 فرمــود ایــن اگــر  ــى اللَّ ــُرُه َعَل أَْج
ــرده  ــرت ک ــد و هج ــاده باش راه افت
ــدای  ــوی خ ــه س ــرت ب ــد، هج باش
ــوی  ــرت به س ــش هج ــال معنای متع

1  آیه 100 سوره نساء
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رســول اســت. رســول آینــه جمــال و 
کمــال حــق تبــارک و تعالــی اســت. 
ــی  ــای اله ــت. رض ــی اس ــل عین تمث
مخصوصــًا  اســت.  خــدا  رســول 
اعظــم  پیامبــر  اعظــم،  رســول 
ــن  ــی چنی ــر یعن ــلم(. پیامب )صلی اهلل علیه و آله وس

کســی، ایــن فــرد أکمــل اســت. یعنی 
اســماء الهــی در ظرفیــت امکانــی 
کــه می شــود آن ظرفیتــی کــه بــه 
عالی تریــن  در  شــده،  داده  انســان 
حــد خــودش در وجــود اقــدس 
ــال  ــدای متع ــده خ ــده برگزی ــن بن ای
ــرده.  ــی ک ــم تجل ــول اعظ ــی رس یعن
ایــن در وجــود او متجلــی اســت.

تالش برای شباهت به انسان 
کامل

بنابرایــن ترجمــه هجــرت الــی اهلل 
ــن  ــول. ای ــه رس ــرت ب ــود هج می ش
تعبیــر هــم خیلــی تعبیــر دقیقــی 
اســت. قــرآن کریــم هــم به طــور 
کلــی همــه ی مســائل زیســت الهی را 
بــا وجــود رســول ترجمــه کــرد. لــذا 
اگــر بــه شــما گفــت از خــدا اطاعــت 

کنیــد، فرمــود معنــای اطاعــت از 
خــدا اطاعــت از رســول خــدا اســت 
ــوا  ــوا أَطيُع ــَن آَمنُ ــا الَّذي ــا أَيَُّه »ي
ــه همیــن  ــول «2 ب ُس ــوا الرَّ َ َو أَطيُع اللَّ
ــت  ــر ســخن از والی ــا اســت. اگ معن
َ َو  ــَولَّ اللَّ ــْن يَتَ ــت »َو َم ــی اس اله
ــت.  ــول اس ــدداً رس ــولَه «.3 مج َرُس
والیــت الهــی یعنــی والیــت رســول.

ــهِ  ِ ــْن بَيْت ِ ــُرْج م ــْن يَْخ ــود: »َو َم فرم
ِ َو َرُســولِهِ« کســی  ُمهاِجــراً إِلَــى اللَّ
کــه هجــرت کنــد »مـِـْن بَيْتـِـهِ« یعنــی 
از شــرایطی که در آن هســت »أی من 
بیــت نفســه«، یعنــی از موقعیتــی کــه 
در آن قــرار گرفتــه هجــرت کنــد بــه 
ســوی خــدا و رســول. ایــن هجــرت 
ــه کمــال،  ــی هجــرت از نقــص ب یعن
معنایــش ایــن اســت. و ایــن هجــرت 
ــن  ــه مؤم ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ب
درصــدد اســت کــه دائمــًا در افــکار، 
ــان  ــه انس ــال، ب ــاق، در اعم در اخ
کامــل کــه آینــه جمــال و کمــال 
ــی گاه  ــودش تجل ــت و وج ــق اس ح

2  آیه 59 سوره نساء

3  آیه 56 سوره مائده
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ــدا  ــباهت پی ــت ش ــنی اس اسماء الحس
ــمت  ــه س ــم دارد ب ــی دائ ــد. یعن کن
ــه  ــی دارد ب ــد یعن ــت می کن او حرک
او شــباهت پیــدا می کنــد. اگــر در 
ــد  ــه مقص ــوز ب ــرت هن ــیر هج مس
ــرگ  ــر مهاجــر شــد و م نرســیده، اگ
او را دریافــت، در ایــن میــان ُمــرد، از 
دنیــا رفــت، وقتــش تمــام شــد، اگــر 
مهاجــر باشــد و مــرگ بــه او برســد، 
ــات  ــال را در حی ــارت کم ــه او بش ب
برزخــی داده انــد. »َفَقــْد َوَقــَع أَْجــُرُه 
ــرد  ــص ُم ــو ناق ــن ول ِ«. ای ــى اللَّ َعَل
کمال جــو  بــود،  کمال خــواه  امــا 
ــازم  ــت، ع ــال داش ــای کم ــود، تمنّ ب
کمــال بــود. داشــت می رفــت، اتفاقــًا 
ســرعت و ســبقت داشــت. ســرعت و 
ــت. ــرت اس ــانه های هج ــبقت نش س

سرعت ِسیر انسان بر جاذبه 
شیطان غلبه دارد

ســرعت  هــم  واقعــی  مهاجــر 
دارد هــم ســبقت دارد. هــم جــزء 
مســارعین اســت هــم جــزء ســابقین 
ــت.  ــن اس ــر ای ــان مهاج ــت. انس اس

یعنــی  باشــد  کــم  اگــر ســرعت 
ــن  ــد، ای ــته باش ــیء داش ــت بط حرک
ــن  ــه ای ــت. ب ــن نیس ــزء مهاجری ج
ایــن  نمی گوینــد.  مهاجــر  آدم 
در  قدمــی  یــک  دارد  همین طــور 
ــر  ــان اگ ــی دارد، انس ــیر برم ــن مس ای
در صــراط مســتقیم ســرعت پیــدا 
ــد.  ــه می کن ــه او غلب ــد، شــیطان ب نکن
چنــد  یــک  بیــا  حــاال  می گویــد 
ــّص  ــق ن ــا هــم بنشــینیم. طب دقیقــه ب
ــراط  ــر ص ــیطان س ــم ش ــرآن کری ق
ــَدنَّ  ــود:  »َلَْقُع ــته؛ فرم ــتقیم نشس مس
ــن  ــتَقيَم؛ در ای ــَك الُْمْس ــْم ِصراَط لَُه
راه مســتقیم مــن ســر راه این هــا 
ــبل  ــه س ــم ب ــش ه ــتم«. دعوت نشس
متفرقــه اســت، یعنــی بــه همیــن 
راه هــای فرعــی اســت. نشســته شــما 
ایــن  حــاال  می کنــد.  دعــوت  را 
دعوتــش بــه انــواع و اقســام خــودش 
عاقــه  و  تمایــات  بــا  متناســب 
ــم  ــیطان دائ ــت. ش ــخص اس ــن ش ای
دارد ماهــا را صــدا می کنــد بــرای 
ــه  ــا را از صــراط مســتقیم ب این کــه م
ــر  ــن خط ــد. ای ــی بکش ــای فرع راه ه
ــود.  ــلط بش ــا مس ــه م ــه ب ــت ک هس
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یعنــی همیــن کــه انســان اعتنــا کــرد 
همــان وسوســه  اســت. می گویــد بیــا 
ــول  ــه ق ــد دقیقــه بنشــین، ب یــک چن
خودمــان خســتگی ات در بــرود. حاال 
ایــن هنــوز کاری هــم نکــرده، هنــوز 
تاشــی هــم نکــرده، بــه او می گویــد 
یــک  حــاال  شــدی.  خســته   تــو 
خــرده اســتراحت کــن، یــک خــرده 
این قــدر  چــرا  بگــذران،  خــوش 
می گیــری؟  ســخت  خــودت  بــه 
این قــدر  کــه  گفتــه  کســی  چــه 
مطالعــه کنــی؟ چــه کســی گفتــه کــه 
ــت  ــی گف ــی؟ ک ــر کن ــدر تفک این ق
ــه  ــی گفت ــی؟ ک ــاز بخوان ــدر نم این ق
کــی  کنــی؟  مجاهــدت  این قــدر 
ــی  ــی؟ ک ــان کن ــدر احس ــه این ق گفت
گفتــه این قــدر فعالیــت کنــی؟ خــب 
ــن  ــا، ای ــا این ج ــم بی ــرده ه ــک خ ی
ــد.  ــوت می کن ــدام دع ــور م همین ط
اگــر شــخص ســرعت نگرفتــه باشــد 
ــه  ــی ک ــما وقت ــد. ش ــواب می ده ج
ــت  ــریع حرک ــد س ــاده ای داری در ج
ــه شــما  ــک کســی ب ــر ی ــد اگ می کنی
بــه  دســت تــکان داد نمی توانیــد 
اعتنــا  اصــًا  بدهیــد.  جــواب  او 

ــاد باشــد  نمی کنیــد. اگــر ســرعت زی
ــت  ــش دس ــم برای ــس ه ــی پلی گاه
جــواب  نمی توانــد  بدهــد  تــکان 
بدهــد. منظــور ایــن کــه اگــر کســی 
ــت،  ــه بایس ــد ک ــت بده ــًا عام مث
ــاال  ــر، ح ــه دیگ ــور رفت ــن همین ط ای
ــداً  ــد بع ــماره اش را می گیرن ــه ش البت
جریمــه   می رســند،  را  حســابش 
می شــود.  انجــام  هــم  این هــا  و 
ــرعت  ــه در س ــن ک ــور ای ــی منظ ول
این طــوری اســت. شــما داری بــا 
ــی  ــی روی، گازش را گرفت ســرعت م
مــن  مــی روی.  داری  همین طــور 
ــه ســرعت غیرمجــاز نیســتم،  قائــل ب
یــک وقــت از عرائــض مــا فتوایی در 
نیایــد کــه بگوینــد می شــود آن وقــت 
عبــور کــرد، می شــود بــه پلیــس هــم 
جــواب نــداد. منظــورم ایــن نیســت. 
واضــح اســت. می گویــم در ســرعت 
ــای  ــن دعوت ه ــی از ای ــان خیل انس
ــت  ــن اس ــد. ممک ــی را نمی بین جانب
مــدام از آن دور خیلی هــا برایــش 
دســت تــکان بدهنــد، اصــًا نمی بیند. 
ایــن صداهــا را اصــًا نمی شــنود کــه 
بخواهــد اعتنــا کنــد. امــا یــک کســی 
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ــدم  ــاده ق ــور دارد در ج ــه همین ط ک
همین طــور  دارد  می زنــد،  قــدم 
شــیطان  مــی رود،  یــواش  یــواش 
ــردد.  ــد برمی گ ــش می کن ــه صدای ک
ــا،  ــا این ج ــه بی ــک دقیق ــد ی می گوی
می گویــد  می ایســتد.  مــی رود، 
ــک  ــم ی ــا ه ــتیم ب ــه بایس ــد دقیق چن
صحبتــی کنیــم، بــا تــو کار دارم. 
اگــر ســرعت نگرفتــه  می ایســتد. 
باشــید دعــوت شــیطان می توانــد 
ــی  ــت خیل ــد. عل ــه کن ــما غلب ــه ش ب
از ابتائــات مــا بــه دام هــای شــیطانی 
یعنــی  اســت.  ســرعت  نداشــتن 
ــم.  ــرعت نداری ــر نشــدیم. س مهاج
می رویــم  قــدم  دو  همین طــور 
می ایســتیم، چهــار قــدم می رویــم 
وقت هــا  گاهــی  می ایســتیم، 
یــک ذّره هرولــه هــم می کنیــم، یعنــی 
یــک خــرده حالــت ســعی و دویــدن 
دوبــاره  می گیریــم.  خودمــان  بــه 
می زنیــم کنــار. همیشــه در همیــن 
ــت  ــا اس ــتیم. این جاه ــت هس وضعی
کــه شــیطان غلبــه پیــدا می کنــد. 
غــرض این کــه انســان اگــر توانســت 
شــیطان  جاذبــه  بگیــرد  ســرعت 

بشــود. مســلط  او  بــه  نمی توانــد 

اگــر انســان بــه شــیطان جــواب 
ــک  ــوت او ی ــدِی دع ــه بع داد مرحل
بعــدی  دعــوت  نیســت،  دعــوت 
نُــوِب  َغائِــُر مِــَن الذُّ اســت. »الصَّ
ــه یــک  ـِـر«. اول ب ــى الَْكبَائ َ ــُرٌق إِل ُط
ســیگار کشــیدن دعــوت می کنــد 
ولــی بعــد از جاهــای دیگــر ســر در 
مــی آورد. اول بــه یــک نــگاه دعــوت 
ــگاه مســموم ســر  ــد آن ن ــد بع می کن
اول  مــی آورد.  در  دیگــر  از جــای 
ــوت  ــبهه ناک دع ــه ُش ــک لقم ــه ی ب
ــرام  ــه ح ــر از لقم ــد س ــد بع می کن
چیــز  یــک  از  اول  مــی آورد.  در 
ــد  ــد بع ــان می زن ــی صدای م کوچک
انســان ســر از جاهــای دیگــر در 
مــی آورد. قاعــده اش ایــن اســت.

مؤمِن مهاجِر مجاهد در هر 
وضعیتی بمیرد شهید است

ــهِ  ِ ــْن بَيْت ِ ــُرْج م ــْن يَْخ ــود: »َو َم فرم
ِ َو َرُســولِهِ« چقــدر  ُمهاِجــراً إِلـَـى اللَّ
ــنگی  ــال قش ــا ح ــال، این ج ــن ح ای
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ــال  ــن در ح ــه ای ــد ک ــت. می بینی اس
بــا  همین طــور  اســت.  هجــرت 
ســرعت دارد مــی رود. ایــن اگــر 
وســط ایــن ِســیر کــه ســرعت گرفتــه 
و ان شــاءاهلل کــه ســبقت هــم بگیــرد، 
ــابُِقوَن«4  ــابُِقوَن السَّ بشــود جــزء »السَّ
اگــر بــه آن نقطــه رســیده باشــد، ایــن 
ــاالت  ــه کم ــوز ب ــت، هن ــا رف از دنی
داشــت،  کمــال  تمنّــای  نرســیده، 
بــه  داشــت،  را  کمــاالت  آرزوی 
ــی از آن  ــه بخش ــید، ب ــه اش نرس هم
ــده،  ــی مان ــوز خیل ــی هن ــیده ول رس
راه خیلــی پیــش رویــش هســت. 
می گیرنــد،  را  او  ُمــرد  همین کــه 
را  ایــن  الهــی  عنایــت  دســت 
ــل  ــا تحوی ــی همان ج ــرد. یعن می گی
ــل. در  ــام انســان کام ــه مق می شــود ب
لحظــه مــرگ تحویلــش می دهنــد 
ــن )علیه الســام(. در لحظــه  ــه امیرالمؤمنی ب
مــرگ تحویــل می شــود بــه حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها(. در لحظــه مــرگ 
همان وقــت،  می شــود،  تحویــل 
گفــت  می گیرنــد.  را  او  همان جــا 
کــه »فمــن يمــت يرنــى« ایــن 

4  آیه 10 سوره واقعه

ــا  ــد م ــد کــه بمیری بشــارتی کــه دادن
ــا  ــت. همان ج ــن اس ــد، ای را می بینی
او را می گیرنــد. ایــن دیگــر در ادامــه 
ِســیر مــی رود. آن وقــت زبــان  حالــش 
هــم ایــن اســت کــه می گویــد »َربَّنــا 
أَتِْمــْم لَنــا نُوَرنــا«5 می گویــد خدایــا 
ــدم  ــا آن آم ــن ب ــه م ــوری ک ــن ن ای
ــور ضعیفــی اســت. می گویــد  یــک ن
ایــن را تتمیمــش کــن »أَتِْمــْم«. یعنــی 
ایــن نقــص مــن جبــران بشــود. ایــن 
کمبودهایــی کــه مــن دارم، مــن هنــوز 
بــه جایــی نرســیده بــودم کــه ُمــردم. 
چــون شــخص در نیّتــش کمال خــواه 
و عــازم بــوده، بــه لوازمــش هــم 
ــوده،  ــازم ب ــًا ع ــوده، حقیقت ــزم ب ملت
ــا  ــذا خــدای متعــال ب عــزم داشــته، ل
نیتــش بــا او معاملــه می کنــد و نیتــش 
ــه  ــباهت ب ــوده و ش ــال ب ــون کم چ
ــر اعظــم و مجــاورت حضــرت  پیامب
بــوده، بــه لطــف خــدای متعــال 
ــات  ــرزخ حی ــری در ب ــت تدابی تح
می کنــد. پیــدا  ادامــه  تکاملــی اش 

لــذا مؤمــن در هــر حــال اگــر مؤمــن 

5  آیه 8 سوره تحریم
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باشــد، یعنــی مهاجــر و مجاهــد شــده 
باشــد، اگــر بــا ایــن دو صفت آراســته 
شــد در هــر وضعیتــی بمیــرد شــهید 
ــا  ــهید از دنی ــی ایشــان ش اســت. یعن
رفــت. ممکــن اســت در بســتر باشــد، 
بیمــاری باشــد، تصــادف باشــد، وقتی 
ــت. ــهید رف ــت ش ــا رف ــن دنی از ای

شهداء زنده هستند

یعنــی چــه شــهید رفــت؟ یعنــی زنده 
اســت. یعنــی آثــاری کــه در شــهادت 
ــد.  ــدق می کن ــاره او ص ــت درب هس
ــذا این جــا از کلمــه مــوت اســتفاده  ل
ِ َو َرُســولِهِ«.  شــد. »ُمهاِجــراً إِلـَـى اللَّ
ــرت از  ــت هج ــب در وضعی ــا خ ام
دنیــا رفــت. ایــن در آن وضعیتــی کــه 
 »ِ ــى اللَّ ــُرُه َعَل ــَع أَْج ــْد َوَق ــرد »َفَق ُم
اجــر او بــا خــدای متعــال اســت یعنی 
ــی  ــات برزخ ــه او حی ــی ب ــه؟ یعن چ
شــهدا  بــه  کمــال  می شــود،  داده 
ــه  ــان ک ــی هم چن ــود. یعن داده می ش
ــِن  ــن مؤم ــتند، ای ــده هس ــهدا زن ش
ــت.  ــده اس ــم زن ــد ه ــِر مجاه مهاج
یعنــی رزق دارد. بعضــی از ماهــا کــه 

می میریــم دیگــر رزق نداریــم. یعنــی 
ــرد.  ــرد، ُم ــه ُم ــی ک در همــان وضعیت
تمــام شــد. ایــن دیگــر آن طــرف 
ــدارد.  ــی رزق ن ــدارد، یعن ــی ن حیات
رزق کــه نباشــد کمــال نیســت. خیلی 
می میرنــد  کــه  بنده هــای خــدا  از 
در یــک وضعیــت کمــا می رونــد، 
ــن  ــت. ای ــی اس ــن وضعیت ــک چنی ی
دیگــر می مانــد تــا قیامــت. در آن 
وضعیــت حبــس بزرخــی هســت 
تــا قیامــت برپــا بشــود صدایــش 
مــوت.  می شــود  ایــن  کننــد. 

امــا شــهادت چــه؟ ایــن درســت 
لحظــه ای کــه ُمــرد توســط ولــّی 
دریافــت  کامــل  انســان  و  کامــل 
قــرار  تربیــت  تحــت  و  می شــود 
می گیــرد. رزقــش برقــرار اســت. لــذا 
قــرآن کریــم دربــاره شــهید می گویــد 
»أَْحيــاٌء عِنْــَد َربِّهِــْم يُْرَزُقــوَن؛6 
این هــا در حــال رزق هســتند«. دائمــًا 
آن جــا بــه آن هــا رســیدگی می شــود. 
ایــن رســیدگی می شــود تــا ایــن 
ــذا از  ــود. ل ــرف بش ــض او برط نواق

6  آیه 169 آل عمران
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ــت شــد  ــداهلل )علیه الصلوةوالســام( روای اباعب
کــه مؤمــن واقعــی در هــر وضعیتــی 
کــه از دنیــا بــرود اگــر مؤمــِن صــادق 
ــِن  ــی مؤم ــن صــادق یعن ــد؛ مؤم باش
در  مؤمــن  اگــر  مجاهــد،  مهاجــِر 
ــید  ــدق رس ــت ص ــه وضعی ــان ب ایم
ــد،  ــاد ش ــل هجــرت و جه ــی اه یعن
اگــر چنیــن ویژگــی ای پیــدا کــرد در 
هــر موقعیتــی بمیــرد شــهید رفتــه. لذا 
حضــرت فرمودنــد اصــًا مؤمــن بــه 
ــن در  ــی رود، ای ــهادت نم ــر از ش غی
ــت. ــهید رف ــرود ش ــی ب ــر وضعیت ه

باب شهادت برای مؤمِن صادق 
باز است

مؤمنیــن  بــرای  مخصوصــًا  ایــن 
اصغــر  جهــاد  کــه  زمانــه ای  در 
نوعــًا  مرگ هــا  و  نیســت  برپــا 
قابــل  اســت  عــادی  مرگ هــای 
ــا بشــارت  ــرای آن ه توجــه اســت، ب
جهــاد  حاضــر  حــال  در  اســت. 
اصغــری نیســت، جبهــه ای بــه آن 
معنــا برپــا نیســت. اگــر همــه دارنــد 
می شــوند،  مریــض  همین طــور 

تصــادف می کننــد، پیــر می شــوند 
بابــش  شــهادت  پــس  می میرنــد، 
ــد  ــام حســین فرمودن ــد؟ ام ــته ش بس
ــد؟  ــده باش ــته ش ــود بس ــر می ش مگ
ــدق در  ــت ص ــر در موقعی ــا اگ این ه
ایمــان باشــند کــه نشــانه  و شــاخص 
ــاد اســت، همــه ی  آن هجــرت و جه
می رونــد  شــهادت  بــه  این هــا 
می شــوند. دریافــت  آن جــا  و 

ــا جهــاد اصغــر  خانم هــا در نســبت ب
ــک  ــد. ی ــی دارن ــک تعریف ــوالً ی معم
ــرایط  ــا در ش ــی از خانم ه ــّل قلیل اق
ــی  ــاد دفاع ــر جه ــر اگ ــاد اصغ جه
ــه  ــد و ب ــدا می کنن ــور پی ــد حض باش
معنــای خــاص کلمــه آن جــا بــه 
شــهادت می رســند. ولــی عــده ی 
زیــادی از خانم هــای مؤمــن در تمــام 
ــه  ــی ک ــی در زمان ــخ، حت ــن تاری ای
ــود  ــا ب ــاع هشــت  ســاله برپ ــًا دف مث
ــادی  ــرایط ع ــان در ش ــی از ایش خیل
از دنیــا می رونــد. یعنــی شــهادت 
ــّص کام  ــه ن ــرای آن هــا نیســت؟ ب ب
تمــام  )علیه الســام(  اباعبداهلل الحســین 
بــه  همــه  این هــا  مؤمنــه  بانــوان 



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

شــهادت از دنیــا می رونــد، همــه 
پیــش خــدای متعــال شــهید هســتند. 
ایــن طبــق ایــن قاعــده اســت. »َفَقــْد 
ــه ســخن  ــى اللَّ «7 ب ــُرُه َعَل ــَع أَْج َوَق
دقیــق ایــن می شــود کــه بعــد از 
مــرگ این هــا مســیر تکاملی شــان 
تربیــت  تحــت  و  می شــود  طــی 
هســتند. به حســب مراتــب، مربــِی 
ــت  ــام( اس ــن )علیه الس ــم امیرالمؤمنی اعظ
اعظــم  بــر دســتگاه رســول  کــه 
علی بن ابی طالــب  اعظــم  مربــِی 
طاهــره  صدیقــه ی  حضــرت  و 
هــدی  ائمــه ی  و  )ســام  اهلل علیهما( 

ــت  ــا آن وق ــتند. این ه ــام اهلل علیهم( هس )س

می کننــد  تصــرف  مراتــب  آن  در 
و  می کننــد  تربیــت  را  این  هــا  و 
می گیرنــد. قــرار  تربیــت  تحــت 

فلسفه ی زندگی انسان

شــوق انگیز  خیلــی  جملــه  ایــن 
اســت کــه مربــوط بــه زیــارت پیامبــر 
ــه از  ــم در روز والدت هســت ک اعظ
ــه  ــده می شــود، خطــاب ب بعیــد خوان

7  آیه 100 سوره نساء

خــدای متعــال می گویــد مــن بــه 
پیامبــر تــو ایمــان آوردم، او را ندیــدم، 
این کــه مــن ندیــده ایمــان آوردم. 
بعــد می گویــد نکنــد مــن بعــداً هــم 
ــفه ی  ــًا فلس ــی اص ــم؟ یعن او را نبین
ــن  ــه ای ــدش ب ــان و امی ــی انس زندگ
ــا  ــان این ج ــر انس ــت. اگ ــرف اس تش
بــه محضــر ولــّی کامــل مشــرف 
ایــن تشــرفش در حیــات  بشــود 
برزخــی هــم ادامــه پیــدا می کنــد 
آن جــا هــم هســت، امــا اگــر این جــا 
مشــرف نشــد خــب آن جــا هــم 
نمی شــود. »َمــْن كاَن فــي  هــِذهِ 
أَْعمــى  َفُهــَو فـِـي اْلِخــَرةِ أَْعمــى «8 
این جــا کــور اســت آن جــا هــم کــور 
ــم  ــا ه ــده آن ج ــا ندی ــت، این ج اس
ــا  ــن همین ج ــان مؤم ــد. انس نمی بین
در محیــط قلبــش رؤیــت برایــش 
را  پــرده  یعنــی  می شــود،  فراهــم 
برایــش کنــار می زننــد، اگــر بــه 
ــِن  ــرای مؤم ــد ب ــال برس ــب کم مرات
و  او  بیــن  دیگــر حجابــی  کامــل 
ولــّی کامــل نیســت. ایــن جملــه کــه 
شــيَدَة،  ــَة الَرّ ْلَع ــِي الَطّ ــد »ارِن می گوی

8  آیه 72 سوره اسراء
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همین جــا  الَْحميــَدَة«  َة  الُْغــَرّ َو 
بــه  می شــود  مســتجاب  برایــش 
مشــاهده ی »قلبــف بــه شــهود 
قلبــى«. یعنــی بــا چشــم دلــش 
جمــال ولــیّ اهلل کامــل را کــه جمال اهلل 
ــن رؤیــت  ــد، ای اســت رؤیــت می کن
می کنــد  بی قــرار  کــه  اســت 
اســت  رؤیــت  ایــن  و  را  مؤمــن 
کــه نتیجــه اش می شــود هجــرت.

آیه ی اُسوه از اعاجیب آیات 
قرآنی است

مــا بــه انــدازه ای کــه از اشــراق 
ــم  ــب داری ــی نصی ــّی اله ــال ول جم
انســان  چــون  می شــویم.  مهاجــر 
ــال اهلل  ــک گوشــه ای از آن جم ــر ی اگ
ــر  ــن دیگ ــد ای ــان بدهن ــه او نش را ب
بــا ســر مــی رود، مگــر می توانــد 
نــرود؟ ســّر آیــه ی اُســوه هــم همیــن 
ــه ی  ــی آی ــوه خیل ــه ی اُس ــت، آی اس
ــات  ــب آی ــت، از اعاجی ــی اس عجیب
فرمــود  این کــه  اســت،  قرآنــی 
 ِ ــوِل اللَّ ــي  َرُس ــْم ف ــْد كاَن لَُك »لََق

همیــن  از  دارد  َحَســنَة«9  أُْســَوٌة 
ــی  ــد. یعن ــرداری می کن ــأله پرده ب مس
مــا داریــم دعــوت می شــویم بــه 
انــدازه ای؟  کمال خواهــی، در چــه 
می گویــد  هدف گــذاری چیســت؟ 
کــه  اســت  ایــن  هدف گــذاری 
ــه  ــوم، ب ــبیه بش ــم ش ــن می خواه م
کــی؟ بــه فــرد اکمــل؛ می  گویــد 
ــکان  ــن ام ــو ای ــرای ت ــًا اصــًا ب اتفاق
فراهــم شــد، دعــوت شــدی بــه ایــن 
ــن  ــن کمتری ــاد ای ــه اعتق ــت. ب ضیاف
 ِ آیــه »لََقــْد كاَن لَُكــْم في  َرُســوِل اللَّ
ــر بشــارت ترین  ــنَة« از پُ ــَوٌة َحَس أُْس
ــون  ــت، چ ــم اس ــرآن کری ــات ق آی
ــوت  ــن دع ــدید، ای ــوت ش ــما دع ش
بــه ضیافــت اســت. ضیافِت شــباهت، 
داد؟  توضیحــش  می شــود  مگــر 
ــکان فراهــم  ــن ام دعــوت شــدید، ای
شــده کــه شــما او را الگــوی خودتــان 
ــهادت  ــیر ش ــی مس ــد یعن ــرار بدهی ق
ــوه  ــه ی اُس ــع آی ــد، در تب ــی کنی را ط
دعــوت نهفتــه اســت، نمی گویــد 
فقــط ایــن امــکان فراهــم اســت،  
هســتید  دعــوت  شــما  می گویــد 

9  آیه 21 سوره احزاب
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بــرای شــبیه شــدن، »لََقــْد كاَن لَُكــْم 
ِ أُْســَوٌة َحَســنَة«  فــي  َرُســوِل اللَّ
تقویــت  را  ایــن  هــم  ادامــه اش 
َ َو  می کنــد »لَِمــْن كاَن يَْرُجــوا اللَّ
ــراً«. َ َكثي ــَر اللَّ ــَر َو َذَك ــْوَم اْلِخ الْيَ

هجرت معکوس

اگــر انســان تحــت تصــرف شــیطان 
ــا  ــرت دارد منته ــم هج ــت آن ه رف
ــی از  ــت. خیل ــوس اس ــرت معک هج
ماهــا مهاجــر هســتیم منتهــا متأســفانه 
هجــرت معکــوس داریــم و ایــن 
ــه نقــص اســت.  هجــرت از کمــال ب
هجــرت از حســنات بــه ســیئات 
ــه ظلمــات  ــور ب اســت، هجــرت از ن
اســت. »َو الَّذيــَن َكَفــُروا أَْولِياُؤُهــُم 
چــون  يُْخرُِجونَُهــْم«  اُغــوُت  الطَّ
اســت، حرکــت  هــم خــروج  آن 
اســت، ِســیر و هجــرت اســت منتهــا 
إِلَــى  ـورِ  »يُْخرُِجونَُهــْم مِــَن النُـّ
همین طــور  این هــا  ُلمــاِت«  الظُّ
ــور  ــه ن ــور ک ــاً  او را از ن ــد دائم دارن
الهــی  والیــت  نــور  و  فطرتــش 
ــد،  ــه ســمت ظلمــات می برن باشــد ب

ــم  ــا ه ــت. آن ج ــم هس ــن ه ــه ای بل
می رونــد  یواش یــواش  بعضی هــا 
ــا  ــد، بعضی ه ــا ســرعت دارن بعضی ه
هــم ســبقت دارنــد. »و منهــم ظالــٌم 
ــانی  ــه ی کس ــال مرتب ــه« آن م لنفس
اســت کــه دارند با ســرعت به ســمت 
می کننــد،  حرکــت  تاریکی هــا  آن 
هــرروز تاریک تــر اســت، هــرروز 
پلیدتــر اســت، هــرروز ناقص تــر 
اســت. کثیف تــر  هــرروز  اســت، 

دعا زبان فطرت است 

می فرمایــد  کــه حضــرت  این جــا 
ــأله  اش  ــي« مس ــَك ل ِ ــْل ذل »َو اْكِم
ــش  ــن کمال ــد م ــن اســت، می گوی ای
باشــد  یادتــان  و  می خواهــم  را 
ــال از  ــرای کم ــای ب ــود دع ــه خ ک
باالتریــن مراتــب کمــال اســت، چون 
ــْل مــا  دعــا زبــان فطــرت اســت. »ُق
يَْعبَــُؤا بُِكــْم َربِّــي لـَـْو ال ُدعاُؤُكْم«10 
گفــت اگــر شــما دعــا نداشــته باشــید 
اعتنــا  شــما  بــه  متعــال  خــدای 
یعنــی  نمی کنــد  اعتنــا  نمی کنــد، 

10  آیه 77 سوره فرقان
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ــدارد  ــما ن ــه ش ــه ب ــره ی رحیمی نظ
مگــر بــا دعــا. این کــه می گوییــد 
»َو انُْظــْر إِلَيْنــا نَْظــَرًة َرِحيَمــًة«، یــک 
ــه  ــر ب ــر مه ــمی از س ــه ی چش گوش
ــَة  ــا الَكراَم ــتَْكِمُل بِه مــا بینــداز »نَْس
عنــَدک« اگــر ایــن نظــره ی رحیمیــه 
ــه از  ــمی ک ــه ی چش ــی آن گوش یعن
ــه  ــوال ب ســر مهــر اســت از ســوی م
انســان تعلــق بگیــرد آن وقــت انســان 
ــد  ــروع می کن ــت ش ــب کرام در مرات
ــا  ــتَْكِمُل بِه ــی »نَْس ــه کمال خواه ب
الَكراَمــَة عنــَدک« ایــن کــه مــا ایــن 
کرامــت نظــره ی تــو را تکمیلــش 
ــگاه  ــی آن ن ــتكمل« یعن ــم، »نس کنی
ایــن  بخواهیــم.  را  مهــر  ســر  از 
ــود  ــما می ش ــال ش ــامل ح ــی ش وقت
باشــی،  داشــته  دعــا  شــما  کــه 
دارد. موضوعیــت  خــودش  دعــا 

پیش برندگــی   در  ِســیر،  در  دعــا 
ــباب  ــی از اس ــارک و تعال ــی اهلل تب ال
دعــا  انســان  لــذا  اســت،  مهمــه 
ــه ی  ــه کریم ــن آی ــد. ای ــته باش داش
ــُؤا  ــا يَْعبَ ــْل م ــد »ُق ــی می فرمای نوران
ــر  ــْم« اگ ــْو ال ُدعاُؤُك ــي لَ ــْم َربِّ بُِك

ــما  ــه ش ــا ب ــید م ــته باش ــا نداش دع
ــره ی  ــی آن نظ ــم یعن ــی نداری اعتنای
ــد،  ــما نمی آی ــمت ش ــه س ــه ب رحیمی
نیســت.  مِهــر  ســر  از  نــگاه  آن 

تضــرع  باشــید،  داشــته  دعــا 
می خواهــد، خواســتن می خواهــد، 
الحــاح می خواهــد، آن هــم دعــا 
حالــت  انســان  شــرایطش.  بــا 
ــای  ــن دع ــد. ای ــته باش ــاع داش انقط
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
اســت، می گویــد  عجــب دعایــی 
ــى   ــُت بِانْقِطاع ــى  اْخَلْص ــمَّ انّ »اللَُّه
ــك ؛  ــى  َعَليْ ــُت بُِكّل ــَك َو اْقبَْل الَيْ
خدایــا مــن بــا همــه ی وجــودم 
ــدم را  ــن امی ــدم، م ــو آم ــوی ت به س
ــه  ــن از هم ــردم«. م ــع ک ــه قط از هم
رو گردانــدم، مــن متوجــه شــدم 
کاره ای  عالــم  ایــن  در  هیچ  کــس 
ــه  ــن خالصان ــت« م ــت، »اخلص نیس
ــه  ــك« از هم ــى الي ــدم، »انقطاع آم
دل بریــدم فقــط متوجــه تــو هســتم.
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اضطرار اختیاری در دستگاه 
الهی خریدار دارد 

برادرهــا و خواهرهــا نبایــد صبــر 
ــا  ــه م ــرار ب ــت اضط ــا حال ــم ت کنی
ــاری اســت  برســد، آن اضطــرار اختی
ــدار دارد،  کــه در دســتگاه الهــی خری
ــرار  ــه اضط ــار ن ــرار باالختي »اضط
عــن االضطــرار«. گاهــی انســان 
ــکار  ــب چ ــر خ ــت دیگ ــر اس مضط
ــادت  ــم عی ــروز رفت ــن ام ــد؟! م کن
یــک دوســتی، ایــن دوســت مــا 
ــه ایشــان  ــال ب ان شــاءاهلل خــدای متع
شــفا کرامــت کنــد بیماری اش ســخت 
شــده، خــب االن ایــن دیگــر چــکار 
کنــد؟ اکنــون او مضطــر اســت، یعنــی 
ــد  ــدا بگوی ــه خ ــه ب ــز این ک ــن ج ای
ــرای  ــد؟ دیگــر ب ــی چــه بگوی ــه ک ب
او نــه کاری از طبیبــی ســاخته اســت 
یــک  می کنــد،  اثــر  دارویــی  نــه 
ضعفــی بــه انســان غلبــه می کنــد 
ــول  ــد دارو را قب ــر نمی توان ــه دیگ ک
کنــد. طب پذیــر نیســت یعنــی از 
طبیــب چیــزی را نمی توانــد بپذیــرد، 
ایــن در وضعیــت مضطــر اســت. 
مضطــر  ماهــا  از  بعضــی  گاهــی 

ــا  ــر م ــرار ب ــا آن اضط ــویم ت نمی ش
این طــوری  گاهــی  بشــود،  وارد 
می کنیــم  صبــر  این قــدر  اســت،  
ــدا بشــود.  ــت اضطــرار پی ــا آن حال ت
درحالــی کــه اگــر انســان بــه صــدای 
ــط  ــد فطــرت فق ــش گــوش کن فطرت
ــي   ِ الَّت ــَرَت اللَّ ــد »الل«، »فِْط می گوی
خــوب  َعَليْهــا«11  ـاَس  النَـّ َفَطــَر 
ــو  ــه ت ــط ب ــت فق ــی فطرت گــوش کن
می گویــد »الل«. متاســفانه مــا بــه ندای 
فطــرت گــوش نمی کنیــم، مــا گرفتــار 
ــان  ــدیم، از فطرت م ــامعه ش ــل س ثق
ــرت  ــدای فط ــدیم َواال ص ــوق ش مج
ــت  ــن »اخلص ــت، ای ــط »الل« اس فق
ــت. »و  ــن اس ــك« ای ــى الي بانقطاع
ــد  ــك« می گوی ــى علي ــت بكل اقبل
مــن بــا همــه ی وجــودم به ســوی تــو 
ــوی  ــم به س ــردم، دارم می آی ــال ک اقب
ــا  ــام وجــودم، ب ــا تم ــى« ب ــو »بكل ت
هرچــه هســت دارم به ســوی تــو 
ــك«.  ــى علي ــت بكل ــم »اقبل می آی

اســت  مســتجاب  مضطــر  دعــای 
ــاُه  ــرَّ إِذا َدع ــُب الُْمْضَط ــْن يُجي »أَمَّ

11  آیه 30 سوره روم
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ــوَء«12 دعــای مضطــر  َو يَْكِشــُف السُّ
ــد.  ــتجابت می رس ــه اس ــه ب ــت ک اس
َواال تــو اضطــرار کــه نداشــته باشــی 
دعایــت لقلقــه ی زبــان اســت. یعنــی 
اســم خــدای متعــال را مــی آوری 
ــا اهلل،  ــی، ی ــا اله ــم، ی ــی الله می گوی
ــی،  ــت را صــدا می  کن ــا داری رفیق ام
می کنــی،  صــدا  را  طبیــب  داری 
ــی، داری  ــدا می کن ــول را ص داری پ
داری  می کنــی،  صــدا  را  خانمــت 
ــه اش  ــی، هم ــدا می کن ــت را ص آقای
داری ایــن و آن را صــدا می کنــی 
مــی آوری،  را  »الل«  اســم  منتهــا 
دیگــری  جــای  اصــًا  حواســت 
ــا  ــهد دع ــدی. ش ــر نش ــت، مضط اس
در وضعیــت اضطــرار اســت کــه 
می شــود،  ریختــه  انســان  کام  بــه 
مضطــر کــه شــدی داعــی می شــوی. 

ــن اســت کــه یــک کســی  مثالــش ای
طــوری بیمــار شــد کــه دیگــر همــه 
ــت،  ــت اس ــد، آن حال ــش کردن جواب
نــه طبیبــی نــه دوایــی هیچــی اثــری 
نیســت،  چــاره ای  دیگــر  نــدارد، 

12  آیه 62 سوره نمل

آن  »يــاالل«،  می گویــد  آن وقــت 
در  یــا  اســت.  اضطــرار  حالــت 
هواپیمــا اســت، آن جــا بــرای مــا 
زیــاد تجربــه پیــش آمــده، چــون 
لحظــه  در  هســتیم،  کثیرالســفر 
کــه  آن هایــی  هوایــی  اضطــرار 
حجــاب نداشــتند بعضی های شــان 
ــه حجــاب گرفتــن،  ــد ب شــروع کردن
جمع وجــور  را  خــودش  ســریع 
تمــام  دیگــر  می بینــد  می کنــد، 
شــد، ایــن حالتــی کــه هواپیمــا پیــدا 
ــه دیگــر االن  ــی اســت ک ــرده حالت ک
می خواهــد ســقوط کنــد، بعــد دیگــر 
ــد  ــاز شــد همــه دارن همــه زبان هــا ب
دارنــد  می گوینــد، همــه  »يــاالل« 
امــام حســین و حضــرت عبــاس 
ــد،  ــد و همــه را صــدا می زنن می گوین
ــدا  ــد ص ــتند دارن ــد هس ــه بل ــر چ ه
می کننــد. اگــر هــم دیدنــد یــک 
ــه دور او  ــه ای آن  جــا هســت هم طلب
ــی  ــک دعای ــا ی ــوند آق ــع می ش جم
ذکــری یــک چیــزی بگوییــد. دیگــر 
مهــم نیســت کــی بــود و چــی بــود، 
ــزی  ــک چی ــن ی ــاید ای ــد ش می گوین
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ــه  ــی ب ــک دعای ــد، ی ــا بگوی ــه م ب
مــا بدهــد یــک چیــزی بگوییــم.

ــرار  ــت اضط ــه وضعی ــرض این ک غ
وضعیــت واقعــی مــا در دنیــا اســت. 
ســوراخی  کِشــتی  دنیــا  کِشــتِی 
ــواج  ــیر ام ــا اس ــتی دنی ــت، کِش اس
اســت، گرفتــاری  مــا ایــن اســت 
نیــاز  غافــل هســتیم. حتمــًا  کــه 
ــرایط  ــًا در آن ش ــان مث ــت انس نیس
ــت  ــن واقعی ــرد، ای ــرار بگی ســخت ق
زیســت این جهانــی اســت »لََقــْد 
َكبَــد«.13 فــي   اْلِنْســاَن  َخَلْقنَــا 

بنابرایــن »ُقــْل مــا يَْعبـَـُؤا بُِكــْم َربِّــي 
ــا  ــر دع ــود اگ ــم « فرم ــْو ال ُدعاُؤُك لَ
نداشــته باشــید از ســوی خــدای 
ــید.  ــته باش ــا نداش ــع اعتن ــال توق متع
ــدازه ی غفلتــش از دعــا  ــه ان انســان ب
حالــت اســتکباری کــه پیــدا می کنــد، 
ــم  ــی من ــد یعن ــدا می کن ــتکبار پی اس
ــد، حــاال یــک کاری اش  ــم می گوی من
ــدا  ــش پی ــی برای ــک راه ــم، ی می کن
باشــی  موفــق  عجــب!  می کنــم، 
ان شــاءاهلل! همــه اش این طوری اســت، 

13  آیه 4 سوره بلد

ــن علمــم یــک کاری اش  ــا ای ــدام ب م
ــک  ــم ی ــًا ثروت ــن مث ــا ای ــم، ب می کن
همــه   این هــا  می کنــم.  کاری اش 
اســت  غفلت هــا  و  ُمســکن ها 
ــراری  ــه ی اضط ــک لحظ ــه ی ــه ب ک
»إِذا  کّا  آن وقــت  کــه  می رســد 
بََلَغــِت الُْحْلُقــوم «14 دیگــر تمــام شــد 
ــما  ــُرون «15 ش ــٍذ تَنُْظ ِ ــْم حينَئ »َو أَنْتُ
ــگاه می کنیــد ایــن هــم  هــم داریــد ن
ــام  ــش، تم ــه حلقوم ــیده ب دیگــر رس
ــَرُب  ــُن أَْق ــد »َو نَْح ــد. می فرمای ش
ــد.  ــْم«16 شــما کــه نمی بینی ــهِ مِنُْك إِلَيْ
یــا »َكالَّ إِذا بََلَغــِت التَّراقِــَي«17 * 
ــر  ــی دیگ ــْن راٍق«18 یعن ــَل َم »َو قي
ــه  ــاده در ترقــوه اش، ب ایــن نفــس افت
این جــا رســیده یعنــی دارد قطــع 
ــای  ــر نفس ه ــات آخ ــود. لحظ می ش
قيــَل  »َو  اســت  این جــا  ســنگین 
ــراق «19  ِ ــُه الْف َّ ــنَّ أَن ــْن راٍق * َو َظ َم
ــاور کــرد کــه دیگــر تمــام شــد »َو  ب

14  آیه 83 سوره واقعه

15  آیه 84 سوره واقعه

16  آیه 85 سوره واقعه

17  آیه 26 سوره قیامت

18  آیه 27 سوره قیامت

19  آیات 27 و 28 سوره قیامت
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ــی  ــاِق«20 یعن ــاُق بِالسَّ ــِت السَّ الْتَفَّ
ــه هــم  ــش را ب دارد همین طــور پاهای
ــى   ــد، دارد تمــام می شــود »إِل می کِش
َربِّــَك يَْوَمئـِـٍذ الَْمســاُق«.21 آن روزی 
ــت،  ــت نداش ــا می داش ــد دع ــه بای ک
آن جــا هــم برایــش دعــا شــکل 
نمی گیــرد یــا اگــر هــم شــکل بگیــرد 
ــت. ــده اس ــت نش ــای تربی ــک دع ی

همراهی با امام حق

دعــا  بــه  حواس مــان  بنابرایــن 
باشــد »َو أَْكِمــْل َذلـِـَك لـِـي بـِـَدَوامِ 
َو  الَْجَماَعــةِ،  لُــُزومِ  َو  اَعــةِ،  الطَّ
ــتَْعِمِل  ــَدِع، َو ُمْس ِ ــِل الْب ــِض أَْه َرْف
»دوام  یــک:  الُْمْختَــَرع «.  أِْي  الــرَّ
ــة«؛  ــزوم الجماع ــت«، دو: »و ل طاع
ــم  ــرده باش ــا م ــم ی ــده باش ــن زن م
الجماعــة«  »لــزوم  ایــن  بدانیــد 
یعنــی همراهــی بــا امــام حــق، یعنــی 
ــد  ــه مقص ــی ب ــت باش ــا حج ــر ب اگ
ــام  ــدارد. تم ــری ن ــی، راه دیگ می رس
تــاش شــیطان ایــن اســت کــه 

20  آیه 29 سوره واقعه

21  آیه 30 سوره قیامت

ــام جــدا  ــن ام ــت را از دام دســت اُم
ــه ی شــیطان متوجــه  ــام کین ــد، تم کن
امــام حــق اســت، چــون اوســت کــه 
بنــدگان خــدا را از دام شــیطان بیــرون 
می بــرد. »لــزوم الجماعــة« یــک 
ظاهــر دارد یــک باطــن دارد، منظــور 
ــت  ــت حــق اســت، جماع ــا جماع ب
ــا  ــی ب ــام، یعن ــت و ام ــی اُم حــق یعن
جماعتــی کــه بــا امــام اســت. خیلــی 
هــم مســأله شــفاف اســت، یــک ســر 
ــدی در آن  ــه و تردی ــوزن ماحظ س
ــیطان زده ها  ــا ش نیســت، تردید کننده ه
ــود  ــیطان زده بش ــان ش ــتند، انس هس
ــد  ــان بای ــی انس ــد. ول ــد می کن تردی
دســتش همیشــه به دســت امــام حــق 
باشــد و بــا جماعتــی کــه با او هســتند 
ــه نســبت  ــدر ک ــف باشــد، این ق حلی
ــه  ــان ک ــز و عالی قدرم ــام عزی ــه ام ب
ــور  ــت این ط ــق اس ــام ح ــب ام نای
تــاش  اگــر  یــا  کینه هــا هســت 
جدایــی  این جــا  کــه  می شــود 
بیفتــد علتــش ایــن اســت، مســأله اش 
این جاســت. »و رفــض اهــل البــدع 
المختــرع«. الــرأی  مســتعمل  و 
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اللهــم صل على محمــد و آل محمد

َو  نَاَجــاَک  َمــْن  بَِحــقِّ  »إِلَهِــي 
بَِحــقِّ َمــْن َدَعــاَک فِــي الْبَــرِّ 
ــْل َعَلــى ُفَقــَراءِ  َو الْبَْحــرِ تََفضَّ
ــاءِ َو  ــاِت بِالَْغنَ ــَن َو الُْمْؤمِنَ الُْمْؤمِنِي
ــَن  ــْرَوةِ، َو َعَلــى َمْرَضــى الُْمْؤمِنِي الثَّ
َمْرَضــى  َعَلــى  َو  الُْمْؤمِنَــاِت  َو 
ــَفاءِ َو  ــاِت بِالشِّ ــَن َو الُْمْؤمِنَ الُْمْؤمِنِي
ــَن  ــاءِ الُْمْؤمِنِي ، َو َعَلــى أَْحيَ ــةِ حَّ الصِّ
َو الُْمْؤمِنَــاِت بِاللُّْطــِف َو الَْكــَرمِ، 
َو  الُْمْؤمِنِيــَن  أَْمــَواِت  َعَلــى  َو 
ــةِ، َو  ْحَم ــَرةِ َو الرَّ ــاِت بِالَْمْغفِ الُْمْؤمِنَ
َعَلــى ُغَربـَـاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنَاِت 
دِّ إِلَــى أَْوَطانِهِــْم َســالِِميَن  بِالــرَّ
ــهِ أَجْمَعِيــن « َّــدٍ وَ آلِ غَانِمِيــنَ بِمُحَم




