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»َو أَْكِمــْل َذلِــَك لِــي بِــَدَوامِ 
الَْجَماَعــةِ،  لُــُزومِ  َو  اَعــةِ،  الطَّ
َو  الْبِــَدِع،  أَْهــِل  َرْفــِض  َو 
الُْمْختَــَرِع«.  أِْي  الــرَّ ُمْســتَْعِمِل 

دربــاره  گذشــته  جلســه 
کمال جوئــی  و  کمال خواهــی 
ــی کــه در مســیر  ــِن متّق انســاِن مؤم
حق تعالــی  بندگــی  و  پارســایی 
ــی را عــرض  ــی دارد مطالب ــدم برم ق
ــان  ــه انس ــد ک ــوم ش ــم. معل کردی
ــان،  ــت ایم ــاس طبیع ــن براس مؤم
ــال  ــتجوی کم ــده در جس علی القاع
ــال  ــان کم ــه هم ــال ک ــت و کم اس
ایمــان و بندگــی اســت ایــن از 
طریــق هجــرت و جهــاد فراهــم 
ــِر  ــِن مهاج ــاِن مؤم ــود و انس می ش
مجاهــد بــه فضــل پــروردگار متعــال 
ــل اســت و در  ــم در حــال تکام دائ
ــی دارد.  ــدم برم مســیر کمــال دارد ق
ــی  ــات اله ــل عنای ــم ذی ــال ه کم
ــه  ــال ب ــرب و وص ــیر تق و در مس

حضــرت  حــق تبــارک و تعالــی 
ــی  ــه گاه ــت. ک ــی اس دارای درجات
گفتــه شــد »لَُهــْم َدَرجــاٌت«1 گاهــی 
ــاٌت  ــْم َدَرج ــد »ُه ــه ش ــم گفت ه
بیــن  نســبت  در  ایــن  عِنْــَداهلل« 
ــق  ــال در طری انســان و خــدای متع
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــی درجات بندگ
انســان هــر درجــه را کــه طــی کنــد 
ــبت  ــان نس ــه هم ــد ب ــه آن برس و ب
یــک  دارای  درجــه  همــان  در  و 
ــی و  ــت اله ــژه ای از عنای ــهم وی س
ــود. ــال می ش ــرودگار متع ــل پ فض

ایــن مســیر ادامــه پیــدا می کنــد 
ــان  ــت انس ــه فرص ــی ک ــا آن جای ت
ــا  ــد. َواال ت ــان برس ــه پای ــا ب در دنی
ــد  ــس می کش ــت و نف ــان هس انس
ســیر  بایــد  مســتقیم  در صــراط 
باشــد. اگرچــه مطلــوب  داشــته 
و  ســرعت  ســیرش  در  اســت 
ــن  ــا از ای ــد ت ــته باش ــبقت داش س
فرصــت کوتاهــی کــه مــا بــه عنــوان 
ــد  ــم بتوان ــا داری ــن دنی ــی ای زندگ
یــک ســهم مناســبی را برداشــت 

1  آیه 4 سوره انفال
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»أكمــل«  کنــد. ذیــل آن کلمــه 
ایــن مطلــب بــه نظــر رســید، حــاال 
ــد.  ــم ش ــه تقدی ــی ک ــا آن تفصیل ب

طاعت نشانه بندگی است

تعبیــر امــام )علیه الصلوةوالســام( بعــد از آن 
فهرســتی کــه در باب زیــور صالحین 
و زینــت متقیــن بیــان فرمودنــد ایــن 
تعبیــر اســت »َو أَْكِمــْل َذلِــَك 
اَعــةِ، َو لُــُزومِ  لِــي بِــَدَوامِ الطَّ
الَْجَماَعــةِ، َو َرْفــِض أَْهــِل الْبـِـَدِع، 
أِْي الُْمْختَــَرِع«.  َو ُمْســتَْعِمِل الــرَّ

اولیــن چیــزی کــه ایــن فضیلت هــا 
کامــل  انســان  وجــود  در  را 
ــَدَوامِ  ِ ــت از »ب ــارت اس ــد عب می کن
این جــا  طاعــت.  دوام  اَعــةِ«  الطَّ
ــةِ َو  اَع ــد »بِالطَّ ــت بفرمای می توانس
ــةِ«، امــا  اَع ـِـي بِالطَّ ـِـَك ل ــْل َذل أَْكِم
ــن  ــةِ«، از ای اَع ـِـَدَوامِ الطَّ ــوده »ب فرم
جهــت مطلــب دارای یــک اهمیــت 
ویــژه ای اســت و تأکیــدی در آن 
هســت. طاعــت جــزء واژه هــای 
ــامی و  ــگ اس ــاخت فرهن خوش س

ــع در  ــت درواق ــت. طاع ــی اس قرآن
نســبت بیــن انســان و خــدای متعــال 
جلوه هــای  عالی تریــن  از  یکــی 
ــبت  ــان در نس ــت. انس ــی اس بندگ
ــد  ــی عب ــودش وقت ــوالی خ ــا م ب
اســت، تنهــا تصــوری کــه ایــن 
ــت اســت.  وســط وجــود دارد طاع
و  عبــد  رابطــه  عقــل  به حســب 
ــان  ــد. انس ــت باش ــد طاع ــوال بای م
ــودش  ــوالی خ ــت م ــد در طاع بای
باشــد. ایــن چیــزی اســت کــه 
ــان  ــم فرم ــر آن ه ــت. ب ــده اس قاع
فــراوان رســیده، شــما آیــات کریمــه 
ــک  ــا ی ــد ب ــه کنی ــی را ماحظ قرآن
تعابیــری ایــن مســئله تأکیــد شــده. 
مشــهورش همیــن آیاتــی اســت کــه 
ــا را از  ــی از آن ه ــم خیل ــماها ه ش
می فرمایــد:  کــه  هســتید  حفــظ 
ــوَل  ُس ــوا الرَّ َ َو أَطيُع ــوا اهللَّ »أَطيُع
َو أُولـِـي الْْمــرِ«2 یــک آیــه هســت 
کــه هــر ســه در آن هســت. بعضــی 
ُســوَل«3  َ َو الرَّ جاهــا »أَطيُعــوا اهللَّ
هســت، در ایــن مــورد کــه االن 

2  آیه 59 سوره نساء

3  آیه 32 سوره آل عمران
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ــرِ«  ـِـي الْْم برای تــان خواندیــم »أُول
ــت  ــه طاع ــوت ب ــت. دع ــم هس ه
اســت از خــدای متعــال. بعضــی 
دیگــری  واژه هــای  بــه  جاهــا 
کریمــه ای  آن  مثــل  شــد  گفتــه 
َ َو  ــِع اهللَّ ــْن يُِط ــود: »َو َم ــه فرم ک
َرُســولَُه َفَقــْد فــاَز َفــْوزاً َعظيمــًا«4 
ــب دیگــری اســتفاده شــده.  از ترکی

هســت  طاعــت  جــا  هــر 
در  بنــده  صــدق  نشــان دهنده 
عبودیتــش هســت. معلــوم می شــود 
ــانه  ــت نش ــد. طاع ــت می گوی راس
بندگــی اســت َواال بندگــی ادعــا 
اســت تــا قریــن بشــود بــه طاعــت. 
شــد  قریــن  کــه  طاعــت  بــه 
ــا  ــت ادع ــدق. از حال ــود ص می ش
خــارج می شــود، حقیقــت پیــدا 
ــت بندگــی  ــن حقیق ــد. بنابرای می کن
ــی  ــده کس ــما بن ــت. ش ــت اس طاع
هســتید کــه از او اطاعــت می کنیــد. 
خــدای ناخواســته انســان از نفســش 
اطاعــت کنــد بنــده نفســش اســت. 
بنــده  کنــد  اطاعــت  شــیطان  از 

4  آیه 71 سوره احزاب

شــیطان اســت. از طاغــوت اطاعــت 
ــده طاغــوت اســت. انســان  ــد بن کن
عبــد کســی اســت کــه از او اطاعــت 
او  نهــی  و  امــر  لــذا  می کنــد. 
ــی هــر  تحــت والیــت اوســت، یعن
ــان  ــرف هم ــد ح ــه او بگوی ــه ک چ
ــی  ــن حال ــک چنی ــی ی ــت. وقت اس
در شــخص باشــد ایــن می شــود 
بندگــی صادقانــه، حــاال نســبت بــه 
هــر کســی و هــر چیــزی کــه باشــد. 
ایــن آن قاعــده اصلــی و کلی اســت.

ــه  ــم ب ــامی ه ــگ اس ــذا در فرهن ل
ایــن مســئله تأکیــد می شــود. از 
هــم  )علیه الصلوةوالســام(  صــادق  امــام 
شــنیدید کــه اگــر شــما مدعــی 
تبــارک  حــق  محبــت حضــرت 
و تعالــی هســتید، اگــر خــدا را 
ــه«؛  ــود: »لطعت ــد فرم دوســت داری
می کــردی.  اطاعــت  او  از  خــب 
ــبَّ  ــْن أََح ــبَّ لَِم فرمــود »إِنَّ الُْمِح
ُمِطيــعُ « قاعــده اش ایــن اســت. 
ــی  ــه یک ــی ک ــتی واقع ــی دوس یعن
بندگــی  همــان  جلوه هــای  از 
اطاعــت  نشــانه اش  ایــن  اســت 



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــتی  ــتش می داش ــر دوس ــت. اگ اس
چــون  می کــردی.  اطاعــت 
انســان مطیــع محبــوب خــودش 
انســان  کــه  را  کســی  اســت؛ 
دوســت دارد بــه همــان انــدازه 
می کنــد. اطاعــت  او  از  محبتــش 

طاعت صبر می خواهد

ــه  ــر از این ک ــت غی ــه اطاع در کلم
التــزام بــه امــر و نهــی مــوال اســت؛ 
یعنــی انســان نســبت بــه امــر و 
نهــی مــوالی خــودش التــزام داشــته 
باشــد کــه طبــق او عمــل کنــد، 
ــت  ــم در آن هس ــه ای ه ــک لطیف ی
ــارت  و آن لطیفــه ای کــه هســت عب
ــوق و  ــر ش ــه از س ــت از این ک هس
از ســر رغبــت باشــد و بــرای جلــب 
ــال  ــن ح ــد. ای ــوال باش ــای م رض
اگــر باشــد ایــن می شــود یــک 
اطاعــت پیشــرفته. اطاعــت پیشــرفته 
آن جایــی اســت کــه از ســر طــوع و 
ــه از ســر کراهــت.  ــت باشــد ن رغب
ــر!؟  ــم دیگ ــه کنی ــم خــب چ نگویی
این گونــه  نداریــم؛  چــاره ای 

نباشــیم. بلکــه از ســر رغبــت و 
شــوق باشــیم و در مســیر تحصیــل 
ــن هــم آن  ــوال باشــیم. ای رضــای م
جلــوه پیشــرفته طاعــت اســت. البته 
ــت  ــج به دس ــیر به تدری ــن در مس ای
می آیــد. اول هایــش هــم طاعــت 
ــری  ــون اوام ــد. چ ــر می خواه صب
کــه متوجــه انســان می شــود بــا 
ــری  ــک چالشــی دارد. اوام ــس ی نف
کــه متوجــه شــما می شــود، نواهــی 
ــما  ــه ش ــوال متوج ــب م ــه از جان ک
ــش  ــما چال ــس ش ــا نف ــود ب می ش
ــار  می کنــد. نفــس نمی خواهــد زیرب
ــذا  ــد. ل ــر می خواه ــن صب ــرود. ای ب
در تعبیــر روایــات کــه صبــر را 
تقســیم کــرده بودنــد یکــی اش هــم 
ایــن بــود، صبــر بــر طاعــت. یعنــی 
ــر می خواهــد، به خاطــر  طاعــت صب
چالــش بــا نفــس اســت کــه طاعــت 
صبــر می خواهــد. تــا نفــس بــر 
ــی و  ــت اله ــا عنای ــت و ب ــر تربی اث
اشــراق الهــی تســلیم بشــود و منقــاد 
ــان از آن  ــس انس ــی نف ــود. وقت بش
ــود و  ــارج بش ــی خ ــت چموش حال
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ــخص  ــه در ش ــی ک ــود حالت رام بش
و  ُطمأنینــه  یــک  می شــود  پیــدا 
ــام  ــت در مق ــری اس ــش خاط آرام
َّهــا لََكبيــَرٌة إاِلَّ َعَلــى  طاعــت. »َو إِن
ــه  ــما ب ــه ش ــی ک ــعيَن؛5 وقت الْخاِش
خشــوع برســی آن وقــت دیگــر امــر 
ــت«.  ــنگین نیس ــو س ــرای ت ــوال ب م
نیســت خــودش  حــاال ســنگین 
این کــه  یکــی  دارد.  مرحلــه  دو 
ــی  ــت یعن ــنگین نیس ــان س ــر انس ب
انســان راحــت انجــام می دهــد. 
ــرک  ــا اگــر نهــی باشــد راحــت ت ی
ــت.  ــی روان اس ــن یعن ــد. ای می کن
ــت.  ــم هس ــر ه ــن باالت ــی از ای ول
ــت  ــوق اس ــام ش ــر مق ــن باالت از ای
ــت  ــش حال ــر حالت ــا دیگ ــه آن ج ک
اشــتیاق بــه امــر مــوال اســت؛ یعنــی 
شــائق اســت، منتظــر اشــاره اســت، 
ــوقی  ــک ش ــت. ی ــر اس ــر ام منتظ
بــرای  او  وجــود  در  عطشــی  و 
مرتبــه  آن  دارد.  وجــود  اطاعــت 
ــت  ــرفته اس ــه پیش ــه مرتب ــت ک اس
امیدورایــم  کردیــم.  اشــاره  کــه 
روزی  متعــال  خــدای  ان شــاءاهلل 

5  آیه 45 سوره بقره

ــم.  ــیر را بروی ــن مس ــه همی ــد ک کن

با دواِم طاعت، بندگی کمال پیدا 
می کند

بــرای بحــث مــا ایــن جنبــه مطلــب 
مهــم اســت کــه مجموعــه ایــن 
این جــا  کــه  را  فضیلت هایــی 
ــش  ــه پی ــه جلس ــم ک ــاره کردی اش
مــن  موضــوع  ایــن  بــه  هــم 
تأکیــد کــردم، مجموعــه این هــا 
این کــه  عنــوان  بــه  انســان  را 
این هــا محبــوب خــدای متعــال 
اســت و خــدای متعــال دوســت 
مــی دارد و امــر الهــی اســت انجــام 
طاعــت. می شــود  ایــن  بدهــد؛ 

ــری را  ــک دو نف ــی رود ی ــان م انس
ــا  ــتند این ه ــر هس ــم قه ــا ه ــه ب ک
ــم  ــا ه ــه ب ــی را ک ــا دو گروه را ی
بــا  را  این هــا  دارنــد  اختــاف 
ــد.  ــازش بده ــح و س ــر صل همدیگ
از آن »َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــةِ«، بگیریــد 
تــا »إِْصــَاِح َذاِت الْبَيْــِن«، کــه 
عمیق تــری  و  فنی تــر  کار  یــک 
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اســت. خــب این کارهــا را یــک 
وقــت انســان همین طــور بــرای 
خودنمایــی مــی رود انجــام می دهــد 
کــه پیــش دیگــران محبــوب بشــود 
ــتند  ــا هس ــوب، بعضی ه ــی خ خیل
ــا  ــن کاره ــن در ای ــد؟ هم چنی دیدی
ــًا  ــتند. مث ــال هس ــم فع ــی ه خیل
خوش اخاقــی  آن  و  ایــن  بــا 
ــد  ــورد می کن ــرم برخ ــد و گ می کن
ــرار  ــی برق ــی صمیم ــاط خیل و ارتب
ــةِ« دارد.  ــِب الُْمَخالََق ــد، »ِطي می کن
بــه چــه قصــدی اســت؟ بــه قصــد 
ــی و کســب  ــار اجتماع ــب اعتب کس
ــن و آن اســت.  ــش ای ــت پی محبوبی
نقــد  همین طــور  این جــا  تــا 
بهــره اش را بــرده. همــان محبوبیتــی 
کــه برایــش درســت می شــود و 
همیــن اعتبــار اجتماعــی و حــاال بــه 
هــر قصــدی کــه انجــام داده از کنــار 
ــی،  ــک مال ــه ی ــته ب ــن می خواس ای
ــی، شــهرتی،  ــک جاه ــه ی ــی، ب منال
ــا  ــاال ی ــد. ح ــزی برس ــی، چی مقام
ــم  ــر ه ــد. اگ ــا نمی رس ــد ی می رس
رســید کــه همین جــا پــاداش او 

ــن در آن حــد  داده شــد. اگرچــه ای
خــودش چیــز خوبــی اســت. امــا در 
ذیــل ســلوک الــی اهلل تبــارک و تعالی 
ــن  ــی در ای ــود. وقت ــف نمی ش تعری
قاعــده تعریــف می شــود کــه در آن 
قصــد قربــت وجــود داشــته باشــد. 

بــه  تقــرب  قصــد  بــه  انســان 
انجــام آن چــه کــه  حق تعالــی و 
خــدای متعــال می پســندد انجــام 
می گویــد  آن وقــت  باشــد  داده 
مــن  داری  دوســت  تــو  خدایــا 
کارهــای خــوب را ترویــج کنــم 
»إِْفَشــاءِ  دنبــال  بــه  مــی روم 
الَْعارَِفــةِ«، تــو از این کــه عیــب 
کســی منتشــر بشــود نهــی کــردی؛ 
»َســتْرِ  مقــام  در  مــی روم  مــن 
دوســت  خــدا  چــون  الَْعائِبَــةِ«. 
مــی دارد و امــر الهــی اســت و مــورد 
رضــای خــدا اســت. ایــن می شــود 
طاعــت. وقتــی طاعــت شــد نســبت 
بیــن مــا و خــدای متعــال را برقــرار 
ــت دوام  ــن طاع ــی ای ــد. وقت می کن
پیــدا کــرد ایــن بندگــی کمــال پیــدا 
می کنــد. تمــام این هــا می شــوند 
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ایــن  یعنــی  بندگــی.  جلوه هــای 
می کنــد  خوش اخاقــی  وقتــی 
ــی  ــد. وقت ــی اهلل می کن ــیر ال دارد س
انجــام  الَْعــْدِل«  »بَْســِط  دارد 
اســت.  الــی اهلل  ســیر  می دهــد 
ــاند  ــرو می نش ــودش را ف ــم خ خش
ــِل  ــمِّ أَْه ــت. »َض ــی اهلل اس ــیر ال س
الُْفْرَقــةِ« اســت ســیر الــی اهلل اســت. 
ــل  ــن مراح ــه ای از ای ــر مرحل در ه
ــدای  ــوی خ ــه س ــد دارد ب ــه باش ک
متعــال نزدیــک می شــود. چــرا؟ 
چــون ایــن طاعــت اســت و طاعــت 
حضــرت  بندگــی  ویــژه  جلــوه 
اســت.  تعالــی  و  تبــارک  حــق 
ــدای  ــوی خ ــه س ــیر ب ــن دارد س ای
متعــال مــی رود. خــب بــه ایــن 
می شــود. تکمیــل  ایــن  ترتیــب 

»َو  آمــده،  دوام  کلمــه  این جــا 
یعنــی  ذلــک  َذلِــَك«  أَْكِمــْل 
ــی  ــه ارزش های ــن منظوم ــه ی ای هم
ــةِ  ــوان »ِحْليَ ــه عن ــا ب ــه این ج را ک
الِِحيــَن« و »زِينَــَة الُْمتَّقِيــَن«  الصَّ
بــرای  را  آن  همــه ی  خواندیــم، 
ــَك«  ِ ــْل َذل ــن »أَْكِم ــل ک ــن کام م

ــن  ــرای م ِــى«، ب ــن بخــش را. »ل ای
اَعــةِ«، از کلمــه دوام  »بِــَدَوامِ الطَّ
ــت و  ــئله مداوم ــده. مس ــتفاده ش اس
ــیار  ــات بس ــه موضوع دوام از جمل
حیاتــی در فراینــد رشــد انســان 
انســانیت  رشــد  یعنــی  اســت. 
و  دوام  موضــوع  بــه  انســان  در 
ــداوم  ــورده. ت ــد خ ــت پیون مداوم
جــزء همیــن کلیدواژه هــا اســت 
ــت.  ــا هس ــات م ــاز در روای ــه ب ک
ــته  ــی پیوس ــئله یعن ــن مس ــود ای خ
بــودن، یعنــی در هــر کــدام از ایــن 
بندگــی  مقــام  در  و  ویژگی هــا 
ــد،  ــته باش ــدم داش ــات ق ــان ثب انس
ــیر  ــد و آن س ــته باش ــتقامت داش اس
را به صــورت دائمــی داشــته باشــد. 
ایــن موضوعیــت دارد و این طــوری 
ــد  ــان می رس ــه انس ــت ک ــم هس ه
ــد.  ــد برس ــه بای ــی ک ــه آن جاهای ب
این طــور نباشــد کــه انســان گاهــی 
ــد.  ــا کن ــی ره ــد گاه ــام بده انج
ــر  ــی دیگ ــد گاه ــدام کن ــی اق گاه
ــی  ــته گاه ــدای ناخواس ــا خ ــه، ی ن
ــی در  ــد گاه ــت باش ــام طاع در مق
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ــیر  ــن س ــد. ای ــت باش ــام معصی مق
ــی  ــی و خیل ــیر زیکزاک ــود س می ش
وقت هــا هــم ممکــن اســت خــدای 
ــی  ــد. یعن ــی باش ــته قهقرای ناخواس
انســان اگــر یــک قــدم رفتــه جلــو، 
ممکــن اســت ده قــدم برگــردد. 
ایــن پیشــرفت نمی کنــد.  عمــًا 
همیشــه دائــم بیــن ایــن مســیر 
دارد پرســه می زنــد کــه جلســه 
ــی  ــک کم ــت را ی ــن جه ــش ای پی
ســرعت  آن  دادم.  توضیــح  مــن 
داشــتن و ســبقت داشــتن در صــراط 
دائــم و ســریع باشــد و درصــدد 
این طــوری  باشــد.  هــم  ســبقت 
ــه  ــی ک ــر کوتاه ــن عم ــان از ای انس
مناســب  فیــض  می توانــد  دارد 
کســب  نورانیّــت،  کســب  در  را 
مراتــب انســانیّت و کســب مقامــات 
ــئله دوام  ــن مس ــرد. بنابرای ــی بب اله
دارد.  اهمیــت  جهــت  ایــن  از 

از کلیدهای قرآنی  دوام 
استقامت است 

ــک  ــةِ«، ی اَع ــوان »َدَوامِ الطَّ ــل عن ذی
عنوانــی اســت کــه در قــرآن کریــم 
جلــوه ویــژه ای دارد و آن عنــوان 
اســتقامت اســت. فرمــود: »إِنَّ الَّذيَن 
ــتَقاُموا«6  ــمَّ اْس ُ ثُ ــا اهللَّ ُّنَ ــوا َرب قالُ
موقعیــت  در  را  خــودش  یعنــی 
بندگــی قــرار بدهــد، بــه ربوبیت اهلل 
تبــارک و تعالــی اقــرار کنــد، بگویــد 
ــد  ــتم، بع ــو هس ــده ت ــن بن ــه م ک
ــتَقاُموا«  ــمَّ اْس ــتد. »ثُ ــای آن بایس پ
ــوازم  امــر دارد، نهــی دارد، خیلــی ل
ــه  ــت ک ــزی اس ــتقامت چی دارد. اس
ــمَّ  ــاند. »ثُ ــه مقصــد می رس ــا را ب م
اســتقامت  بــدون  و  اْســتَقاُموا« 
ــد  ــی نخواه ــیر ط ــن مس ــًا ای اص
ــط  ــدارد. فق ــکان ن ــًا ام ــد. اص ش
ــان،  ــع انس ــتقامت اســت. طب ــا اس ب
نفســانیت مــا این طــوری اســت، 
دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم 
ــن راه،  ــت. ای ــا اس ــر از چالش ه پ
راه ناهمــواری اســت. این طــوری 
ــا  ــان ت ــور انس ــه همین ط ــت ک نیس

6  آیه 30 سوره فصلت
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ادعــا کــرد کــه مــن می خواهــم 
بنــده خــدا باشــم بتوانــد بــه مقصــد 
برســد. نــه، حــاال گفتــی، بایــد 
حــاال بایســتی. »ثُــمَّ اْســتَقاُموا« 
البتــه نتیجــه اش قابــل توصیــف 
َعَليْهِــُم  ُل  »تَتَنَــزَّ کــه  نیســت 
الَْمائَِكــُة«، »ال َخــْوٌف َعَليْهِــْم 
ــُروا  ــون«7، »َو أَبِْش ــْم يَْحَزنُ َو ال ُه
ــُدوَن«8  ــْم تُوَع ــي  ُكنْتُ ــةِ الَّت بِالَْجنَّ
چــه  ببینیــد  اســت،  بشــارت ها 
عالمــی می شــود! همین جــا هــم 
ــل  ــارت و حاص ــن بش ــان مؤم انس
می کنــد.  دریافــت  را  اســتقامتش 
نــه خیــال کنیــد ایــن بــرای آخــرت 
اســت فقــط، آخــرت کــه در جــای 
ــد  ــداً خداون ــا نق ــودش. همین ج خ
تبــارک و تعالــی به وســیله ایــن 
ــش  ــّرم او را محظوظ ــتگان مک فرش
او  بــه  را  بشــارت  می کنــد، 
می رســاند. همین جــا انســان نتیجــه 
می کنــد.  دریافــت  را  اســتقامتش 
پــس کلیــدواژه اســتقامت اســت کــه 
ــی از  ــةِ«. یک اَع ــود »َدَوامِ الطَّ می ش

7  آیه 13 سوره احقاف

8  آیه 30 سوره فصلت

کلیدهــای قرآنــی  دوام اســتقامت 
اْســتَقاُموا«. »ثُــمَّ  یعنــی  اســت 

بندگی ثبات قدم می خواهد

ــد  ــات اســت. می گویی دوم کلمــه ثب
»َربَّنــا أَْفــرِْغ َعَليْنــا َصبْــراً َو ثَبِّــْت 
ــا  ــْت أَْقداَمنــا َو انُْصْرن أَْقداَمنــا، ثَبِّ
َعَلــى الَْقــْومِ الْكافِريــَن«9 ایــن 
ثبــت اقدامنــا همیــن اســت. »أَْفــرِْغ 
ــا«،  ــْت أَْقداَمن ــراً َو ثَبِّ ــا َصبْ َعَليْن
ایــن ثبــات قــدم بــاز از همیــن 
ــد  ــه خداون ــت. البت ــا اس کلیدواژه ه
ــم  ــرآن کری ــی در ق ــارک و تعال تب
ــارتش  ــم داده، بش ــارت ه ــک بش ی
هــم ایــن اســت کــه فرمــود خــدای 
ــن  ــازم ای ــه ع ــی را ک ــال کس متع
می کنــد.  تثبیتــش  باشــد  مســیر 
ــْوِل  ــوا بِالَْق ــنَ آَمنُ ُ الَّذي ــُت اهللَّ »يُثَبِّ
نْيــا َو فـِـي  الثَّابـِـِت فـِـي الَْحيــاةِ الدُّ
ــارک  ــد تب ــی خداون ــَرةِ«10 یعن اْلِخ
و تعالــی کســی کــه واقعــًا صادقانــه 
ــدق  ــدم ص ــه ق ــیر، ب ــد در مس بیای

9  آیه 250 سوره بقره

10  آیه 27 سوره ابراهیم
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بیایــد، و در ایمانــش صــادق باشــد 
ــف  ــال او را در موق ــروردگار متع پ
ایمــان و در صــراط مســتقیم تثبیتش 
می کنــد بــر قــول توحیــد، بــر 
ــد. از  ــش می کن حقیقــت الهــی تثبیت
حالــت تزلــزل، از شــک، از گمــان، 
از دو دلــی، از تردیــد نظــری، از 
ــد.  ــش می کن ــی، حفظ ــد عمل تردی
چــون ایــن چیزهــا اســت کــه 
ــک  ــی آورد. ی ــان را در م ــدر انس پ
مدتــی انقابــی بــوده، حــاال گرفتــار 
ــتَقاُموا«  ــمَّ اْس ــود. »ثُ ــک می ش ش
اســت.  پیــش  در  امتحان هــا 
همین طــور بگوییــد آقــا، مــا انقابی 
ایــن  ببینــی.  خــواب  هســتیم!؟ 
حرف هــا نیســت. فــراز دارد، فــرود 
دارد، فحــش شــنیدن دارد، مجــروح 
ــنیدن دارد،  ــخر ش ــدن دارد، تمس ش
افتــادن در چالش هــای اقتصــادی 
دارد، امتحان هــا دارد. هــر کســی 
تــا  می شــود.  امتحــان  یک جــور 
بعــد ببینیــم ســربلند بیــرون می آیــد 
ــات و  ــا و ابتائ ــد؟ فتنه ه ــا نمی آی ی
ــیر  ــن مس ــع ای ــزء طب ــا ج امتحان ه

 »ُ ُّنـَـا اهللَّ اســت. »إِنَّ الَّذيــَن قالـُـوا َرب
ــی  ــا گفت ــد. ت ــروع ش ــم اهلل! ش بس
ــم  ــم می خواه ــن پرچ ــای ای ــن پ م
بایســتم حــاال شــروع می شــود. 
برویــم  بعــدش  کــردی  خیــال 
ــی؟ خوشــی ای وجــود  خوش گذران
نــدارد. یــا انســان بایــد خــون بدهــد 
یــا بایــد خــون بخــورد. گاهــی 
خــون خــوردن ســخت تر از خــون 
ــیر کار دارد.  ــن مس ــت. ای دادن اس
غــرض این طــوری اســت »ثُــمَّ 
ــدم. ــات ق ــن ثب ــا همی ــتَقاُموا« ی اْس

ــد. شــک  ــی گاهــی شــک می افت ول
ــود.  ــارج می ش ــاده خ ــری. از ج نظ
اگــر ایــن شــک و شــبهه اش را 
درســت نکنــد گرفتــار تردیــد عملی 
ــار تربــص می شــود.  می شــود. گرفت
می شــود.  شــیطان  جــذب  بعــد 
ــد  ــا تردی ــد ت ــم آماده ان ــیاطین ه ش
ــد. انســان کــه  کــردی شــما را بقاپن
ــود،  ــار می ش ــد گرفت ــد می کن تردی
حضــرت  تــور.  در  می افتــد 
یــک جملــه ای دارنــد تعبیرشــان 
ــُكوَك َو  ایــن اســت »َفــإِنَّ الشُّ
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ــک و  ــِن« ش ــُح الْفِتَ ِ ــوَن لََواق نُ الظُّ
ــارور  ــه را ب ــه فتن ــت ک ــان اس گم
ــن  ــِن« از ای ــُح الْفِتَ ِ ــد. »لََواق می کن
طریــق فتنه هــا بــارور می شــوند. 

ــن  ــه در همی ــری ک ــًا تعبی ــا مث ی
داریــم  حمــد  مبارکــه  ســوره 
ــراَط  الصِّ »اْهِدنَــا  می گوییــم 
شــما  می گوینــد  الُْمْســتَقيَم«11 
ــان  ــد در همــه نمازهای ت ــداوم بای م
ســوره حمــد را بخوانید و در ســوره 
حمــد هــم دائمــًا ایــن را بایــد 
ــراَط  تکــرار کنیــد. »اْهِدنَــا الصِّ
تکــرار  می گوینــد  الُْمْســتَقيَم«. 
همیــن  درخواســت  دائمــی اش 
دوام طاعــت اســت. یعنــی مــن 
بمانــم. خــارج نشــوم. از راه بیــرون 
ــوِب  ــرِ الَْمْغُض ــار »َغيْ ــروم. گرفت ن
الِّيــَن«12 نشــوم.  َعَليْهِــْم َو اَل الضَّ
مغضوبیــن  خــط  در  بــروم  نــه 
ضالّیــن. خــط  در  بــروم  نــه 

ــه  ــی ک ــن وقایع ــًا االن در همی مث
دارد اتفــاق می افتــد مــا ســه گــروه 

11  آیه 6 سوره فاتحه

12  آیه 7 سوره فاتحه

داریــم. یــک گــروه منعمیــن داریــم، 
ــْم«  ــوِب َعَليْهِ ــروه »َمْغُض ــک گ ی
الِّيــَن«  »ضَّ گــروه  یــک  داریــم، 
االن  گــروه  ســه  ایــن  داریــم. 
ــتند  ــانی هس ــن کس ــتند. منعمی هس
ــدم،  ــی ثابت ق ــت اله ــای والی ــه پ ک
مشــغول  و  ایســتادند  بی تردیــد 
انجــام وظایف شــان هســتند. دارنــد 
ــد،  ــد، نصــرت می کنن کمــک می کنن
یــاری می کننــد بــه زبــان، بــه فکــر، 
ــه  ــرو، ب ــه آب ــم، ب ــه قل ــدم، ب ــه ق ب
ــه  ــکلی ک ــان، هرش ــه جان ــان، ب ج
دارنــد  ایســتادند  اســت  ممکــن 
کمــک می کننــد کــه راه ادامــه پیــدا 
این هــا منعمیــن هســتند.  کننــد، 
حــاال در ایــن مثــال مــا »مغضــوب  
عليهــم« اغتشاشــگرها هســتند، ایــن 
اغتشــاش می کننــد  کســانی کــه 
عليــه«  »مغضــوب  این هــا 
هســتند، مخصوصــًا لیدرهــا و آن 
این هــا  مســأله،  کارگردان هــای 
جــزء »مغضــوب عليهــم« هســتند، 
همیــن اراذل اجــاره ای و داعشــی ها 
ــا،  ــن  چیزه ــلک ها و ای و داعش مس
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جماعــت  یــک  هــم  این هــا 
ــک  ــم« هســتند. ی »مغضــوب عليه
داریــم،  هــم  »ضالّيــن«  گــروه 
ــکاری و  ــاری، س ــم حی ــن ه ضالی
ــک  ــَك«13، ی ِ ــَن ذل ــَن بَيْ »ُمَذبَْذبِي
عــده هــم ایــن وســط هســتند. 
ضالّیــن خودشــان چنــد مرحلــه 
ــتند  ــه هس ــد رتب ــی چن ــد، یعن دارن
یــک رتبــه نیســتند، یــک عــده هــم 
ایــن وســط  این طــوری هســتند 
ــاوت  ــه بی تف ــی ک ــتند. این های هس
هســتند.  ضالیــن  جــزء  هســتند 
بی تفــاوت وارد جماعــت ضالیــن 
مــی رود  کــرده،  شــروع  شــده، 
تــا آن جایــی کــه دیگــر از ایــن 
ــت  ــه هس ــبی ک ــای نامناس رفتاره
ــط آن  ــن وس ــد، ای ــواداری می کن ه
ــک  معــادالت هــم ممکــن اســت ی
فعالیتــی بکنــد. مرحلــه  ای کــه وارد 
آســیب زدن و ضربــه زدن می شــود. 
ایــن می شــود جــزء آن »مغضــوب 
می گوینــد  خداونــد  عليهــم«. 
»اهدنــا الصــراط المســتقيم« یعنــی 
ــن  ــزء مغضوبی ــه ج ــند، ن ــد باش بای

13  آیه 143 سوره نساء

باشــیم نــه جــزء ضالیــن، مــن 
در صــراط مســتقیم باشــم، ایــن 
ــس  ــت. پ ــت اس ــان دوام طاع هم
ثبــات  کلمــه ی  دوام  مســأله ی 
دارد. اهمیــت  ایــن  کــه  هســت 

قانتین در مقام بندگی مستقر 
هستند

ــن در  ــه ای ــی ک ــر قرآن ــر دیگ تعبی
روایــات مــا بــه دوام طاعــت تفســیر 
از  قانتیــن  اســت.  قنــوت  شــده 
اصطاحــات قرآنــی اســت. در نمــاز 
ســحر مخصوصــًا در نمــاز وتــر 
ــش اســت.  ــوه دارد قنوت ــه جل آن  ک
طوالنــی اســت، تــا طــرف بخواهــد 
اســتغفارهایش را بگویــد و مؤمنین و 
مؤمنــات را دعا کنــد و العفو بگوید، 
ــت.  ــتان اس ــک داس ــودش ی آن خ
ــا  ــاه م ــای کوت ــن قنوت ه ــاال ای ح
ولــی  قنــوت  می گوینــد  هــم  را 
اصلــش آن اســت. در نمــاز واجــب 
ــاد  ــه نم ــوت را ک ــف قن ــم موق ه
ــوع در  ــوع و خش ــژه ای از خض وی
ــام بندگــی اســت خــوب اســت  مق
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انســان طــول بدهــد. ایــن حالتــی که 
مــا در نمازهــا داریــم اصــًا حالــت 
ــرار  ــم ف قشــنگی نیســت، می خواهی
کنیــم، حــاال نمــاز جماعــت حکایت 
بایــد  باالخــره  دارد  را  خــودش 
مراعــات کــرد. البتــه بعضــی  جاهــا 
بعضــی از  آقایــان انــگار مثــًا کســی 
ــه  ــه ب ــل این ک ــرده، مث ــان ک دنبال ش
ــن  ــب، ای ــا بجن ــد آق ــا می گوین آن ه
ــه رکوعــش  ــاز نیســت. ن ــر نم دیگ
را  ســجده اش  نــه  می چشــد  را 
ایــن  هــم  بهانه شــان  می چشــد، 
اســت کــه در جماعــت هســتیم، کی 
گفتــه ایــن جماعــت این طــوری 
جماعــت  کــه  گفتنــد  اســت؟ 
ــود  ــن بش ــف مأمومی ــات اضع مراع
ولــی ایــن تعریــف دارد نــه این کــه 
ــر  ــد نف ــود. چن ــراب بش ــاز خ نم
هســتند کــه مثــًا عجلــه دارنــد 
نمــاز  ندارنــد،  را  حالــش  یــا 
ــد  ــی بای ــود. یعن ــراب بش ــد خ نبای
تشــهدش تشــهد باشــد، قیامــش 
قیــام باشــد، قرائتــش قرائــت باشــد، 
ــام  ــًا انج ــجده اش کام ــوع و س رک

ــد.  ــان باش ــن را حواس ت ــرد، ای بگی

دعــا  قنــوت  در  اســت  خــوب 
بخوانــد، پنــج  شــش تا از همیــن 
دعاهایــی کــه از حفــظ داریــد، 
دعــای قرآنــی از ادعیــه ی مأثــور که 
ــا را  ــت، این ه ــام( اس ــه )علیهم الس از ائم
بخوانیــد و حــس قنــوت پیــدا کنید.

مکتــب  ویژگی هــای  از  قنــوت 
در  دیگــران  اســت،  اهل بیــت 
نمازشــان ندارنــد، دیگــران محــروم 
هســتند. ایــن اصــًا یــک جلــوه ای 
بــه  بگیــری  را  دســتت  اســت 
پیشــگاه خــدای متعــال شــروع کنــی 
درخواســت کــردن، ایــن التمــاس از 
ســاحت قــدس ربوبــی اســت، لــذا 
ــت.  ــوب اس ــدنش مطل ــی ش طوالن
ــم  ــی کم ک ــه بگوی ــد جمل ــد چن بع
ــرم می شــود و یــک حســی  دلــت ن
ــد ممکــن اســت  ــی، بع ــدا می کن پی
تضــرع پیــدا کنــی، ان شــاءاهلل خــدا 
یــاری ات کند اشــکی داشــته باشــی. 
اصــاً  نمــاز بی اشــک نمی دانــم 
اســمش چــی هســت، انســان نمــاز 
ــت تضــرع  ــی حال ــته باشــد ول داش
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در او پیــدا نشــود. پیامبــر اعظــم 
وقتــی از ســجده بلنــد می شــود 
از  ســجده گاهش  محــل  تمــام 
اشــک چشــمش خیــس شــده بــود. 
ــت  ــا نیس ــرای ماه ــا ب ــاال این ه ح
تضرعــی،  یــک  باالخــره  ولــی 
باشــید. داشــته  حالــی  یــک 

قــرآن  در  کــه  قنــوت  عنــوان 
ــوان  ــه عن ــی ب ــم جماعت ــم ه کری
می شــود.  معرفــی  القانتيــن«  »و 
)علیه الســام(  صــادق  امــام  حضــرت 
فرمودنــد: »اصــل القنــوت دوام 
ــت،  ــن اس ــه همی ــة« از جمل الطاع
در  کــه  کســانی  یعنــی  قانتیــن 
هســتند،  مســتقر  بندگــی  مقــام 
همین طــور  یعنــی  دارنــد،  دوام 
شــده جــزء زیســت دائمی شــان، 
ــع  ــدام قط ــه م ــت ک ــور نیس این ط
و وصــل بشــوند، ایــن می شــود 
اســت.  ایــن  قنــوت  قانتیــن، 

تضمین دوام طاعت در ساحت 
اتصال دائمی به والیت الهی

مطلبــی هــم کــه خیلی واضح اســت 
ــت  ــه طاع ــت از این ک ــارت اس عب
پــروردگار متعــال متجلــی اســت در 
و  )صلی اهلل علیه وآله وســلم(  طاعــت رســول 
ــت در  ــی اس ــول متجل ــت رس طاع
اســتمرار  تــا  اولی االمــر  طاعــت 
دوام  یعنــی  بشــود،  تضمیــن  آن 
طاعــت وقتــی تضمیــن می شــود 
ــی  ــت اله ــو در ســاحت والی ــه ت ک
ــه  ــل ب ــی، متص ــل باش ــًا متص دائم
ولــّی کامــل باشــی؛ ایــن اســت. لــذا 
ُســوَل َو  ــوا الرَّ َ َو أَطيُع ــوا اهللَّ »أَطيُع
ــم « بایــد معلــوم  ــرِ مِنُْك ـِـي الْْم أُول
ــی  ــم ک ــر پرچ ــما زی ــد االن ش باش
و  تبــارک  خداونــد  و  هســتید؟ 
ــا  ــرای همــه ی زمان ه ــم ب ــی ه تعال
ــر  ــا ظاه ــم دار دارد، ی ــّی و پرچ ول
اســت یــا غائــب اســت. اگــر غائــب 
ــا کــه در عصــر  ــان م ــل زم شــد مث
غیبــت هســتیم امــا غائــب بــاز 
ــما،  ــن ش ــر دارد در بی ــب ظاه نای
ــده  ــا ش ــه ره ــت ک ــور نیس این ط
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ــاز  باشــد، چــون همیشــه انســان نی
ــوم  ــش معل ــه تکلیف ــه این ک دارد ب
باشــد کجاســت؟ زیــر کــدام پرچــم 
ایســتاده؟ در عالــم عینیــت اجتماعی 
ــد. ــته باش ــف داش ــد تعری ــن بای ای

گاهــی وقت هــا یــک کســی حســین 
زیــر  ولــی  می گویــد  حســین 
پرچــم یزیــد اســت، ایــن کــه نشــد، 
ــِم  ــت، پرچ ــوری اس ــی این ط گاه
معاویــه و یزیــد و این هــا اســت 
ــد،  ــن دارد حســین حســین می کن ای
ــر  ــی زی ــد ببین ــه، بای ــود ک نمی ش
ــت  ــتادی؟ تکلیف ــم ایس ــدام پرچ ک
بایــد در هــر زمــان مشــخص باشــد.

جماعت مؤمنین مالزم باشد

ــُزومِ  جملــه ی دوم ایــن اســت »َو لُ
الَْجَماَعــةِ« ایــن تعبیــر چقــدر تعبیــر 
جالبــی اســت، »َو لـُـُزومِ الَْجَماَعــةِ« 
خدایــا ایــن فضیلت هــا را بــرای 
ــن،  ــش ک ــن، کامل ــل ک ــن تکمی م
ــن  ــه م ــت ک ــه دوام طاع ــی ب یک
در موقــف بندگــی تــو باشــم و 

در  باشــم  داشــته  قصــد غربــت 
ــا  ــن فضیلت ه ــدام از ای ــام هرک انج
»َو  این کــه  دوم  زیبایی هــا؛  و 
ــزوم  ــه ی ل ــةِ«. کلم ــُزومِ الَْجَماَع لُ
اتصــال  و  همراهــی  به معنــای 
ــعبان،  ــاه ش ــای م ــت، در آن دع اس
هســت  ایــن  شــعبانیه  صلــوات 
ــْم  ــُر َعنُْه ــْم َو الُْمتََأِخّ ُم لَُه ــِدّ »الُْمتََق
زُِم لَُهــْم اَلِحــٌق« یعنــی بیــن  َو الــَاّ
ــه  ــازم هســت ک ــی ت ــز وقت دو چی
ــد  ــر پیون ــا همدیگ ــًا ب ــا کام این ه
داشــته باشــند و همــراه باشــند، بــه 
ــود  ــن می ش ــند؛ ای ــم متصــل باش ه
حالــت تــازم. لــذا در آن بیــان ایــن 
را گفتــه، گفــت اگــر کســی از شــما 
جلــو افتــاد مرخــص اســت، عقــب 
فقــط  همین طــور،  بمانــد  هــم 
ــه  ــند ک ــد می رس ــه مقص ــانی ب کس
زُِم  ــَاّ ــازم باشــند »َو ال ــا شــما م ب
ــق  ــا ملح ــط آن ه ــٌق« فق ــْم اَلِح لَُه
می رســند  مقصــد  بــه  می شــوند 
بمانــد  عقــب  کســی  اگــر  َواال 
یــا جلــو بــرود معلــوم نیســت. 

لــذا لــزوم بــه معنــای همراهــی 
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این جــا  تعبیــری کــه در  اســت. 
ــی اســت،  ــر جالب ــی تعبی ــده خیل آم
»َو لـُـُزومِ الَْجَماَعــةِ« یعنــی جماعِت 
ــه  ــد، متصــل ب ــازم باش ــن م مؤمنی
آن هــا باشــد، بــا آن هــا همــراه 
باشــد. ایــن ازجملــه مــواردی اســت 
کــه ایــن مجموعــه ی فضیلت هــا 
در  را  فضیلت هــا  منظومــه ی  و 
انســان کامــل می کنــد ، بــه ایــن 
می بخشــد،  کمــال  فضیلت هــا 
می دهــد. رشــد  را  این هــا 

امام محور وحدت است

ــرآن  ــما ق ــامی ش ــگ اس در فرهن
کریــم را ببینیــد، کلمــات اولیــاء 
ــم  ــاء را ه ــیره ی اولی ــد، س را ببینی
صریــح  آیــات  نــّص  ببینیــد، 
ــن  ــه مؤمنی ــت ک ــن اس ــی ای قرآن
مجموعــه ی  یــک  به صــورت  را 
شــده  ســازمان دهی  متشــکِل 
این طــوری  قــرآن  می خواهــد، 
و  پخــش  مؤمنیــِن  می خواهــد. 
ــای بی انضباطــی کــه هــر کســی  پ
ســرش در الک خــودش باشــد ایــن 

ــدارد،  ــرش ن ــی پذی ــتگاه اله در دس
لــذا مؤمنیــن را خــدای متعــال جمع 
ــد،  ــم می خواه ــار ه ــد، کن می خواه
می خواهــد،  هــم  بــه  متصــل 
می خواهــد،  تشــکیات  دارای 
می خواهــد،  ســازماندهی  دارای 
بــا  ارتبــاط تعریف شــده ی  دارای 
ــرآن  ــّص ق ــد. ن ــر می خواه یکدیگ
کریــم هــم هســت کــه فرمــود 
ــًا  ِ َجميع ــِل اهللَّ ــوا بَِحبْ »َو اْعتَِصُم
ُقــوا«14 هرجــا ســخن از  َو ال تََفرَّ
جمــع بــه میــان می آیــد حتمــًا 
صحبــت از محــور جمــع بــه میــان 
چگونــه  این هــا  خــب  می آیــد. 
بشــوند؟ دور  می خواهنــد جمــع 
چــه می خواهنــد جمــع بشــوند؟ 
فرمــود »حبــل اهلل«، شــما بــرای 
می خواهیــد.  محــور  جمع تــان 
ــام  ــت از ام ــارت اس ــل  اهلل« عب »حب
شســته  خیلــی  مفترض الطاعــه، 
ــه  ــی ک ــت، امام ــن اس ــه اش ای ُرفت
اطاعــت او از ســوی خــدای متعــال 
بــر شــما واجــب اســت، ایــن یعنــی 
مصــداق برجســته ی »حبــل اهلل«، 

14  آیه 103 سوره آل عمران
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ــور  ــاع، مح ــور اجتم ــی آن مح یعن
ــام،  ــت از ام ــارت اس ــدت عب وح
جامعــه  کــه  اســت  امــام  بــا 
می شــود  می شــود،  ســازماندهی 
امــت،  امــام  می شــود  امــت، 
می شــوند.  ســازماندهی  این هــا 
ــاحت  ــن در س ــن مؤمنی ــه ی بی رابط
اســت،  اخــّوت  رابطــه ی  امــام 
یکپارچگــی،  از  این هــا  یعنــی 
ــی  وحــدت فکــری، وحــدت عاطف
برخــوردار  آرمانــی  وحــدت  و 
یــک  بین شــان  لــذا  هســتند، 
چنیــن ارتبــاط روشــنی کــه ارتبــاط 
ــرار شــده.  عمیقــی هــم هســت برق

حزب باد نباشید

فرمــود شــما اگــر بخواهیــد در 
ــایی و در  ــی، در پارس ــق بندگ طری
صــاح بــه کمــال برســید بایــد 
ــید،  ــته باش ــة« داش ــزوم الجماع »ل
ــراه  ــن هم ــا جماعــت مؤمنی ــد ب بای
باشــید. ایــن نمی شــود کــه تــو 
ــاد باشــی؛ می گویــد  جــزء حــزب ب
ــا  ــه جــزء این ه ــی ن ــا هســتیم ول م

ــتیم!  ــا هس ــزء آن ه ــه ج ــتیم ن هس
ــد  ــوم باش ــش معل ــد تکلیف ــن بای ای
باشــد.  حــزب  اهلل  جــزء  بایــد 
ــزب  اهلل  ــزء ح ــما ج ــا ش ــره ی باالخ
هســتی یــا جــزء حزب الشــیطان 
ــاهلل، ســومی اش می شــود  نســتجیر ب
ــام(  ــن )علیه الس ــاد. امیرالمؤمنی ــزب ب ح
ــی  ــاع « یعن ــٌج رع ــد »هم می فرمای
ــتند.  ــاد هس ــزب ب ــزء ح ــا ج این ه
ــُؤالءِ  ــى  ه ــد: »ال إِل ــرآن می گوی ق
ــى  هــُؤالء«15 این هــا منافــق  َو ال إِل
ایمــان  کــه  آن جایــی  هســتند، 
ناخالصــی پیــدا می کنــد جریــان 
وقتــی  می گیــرد،  شــکل  نفــاق 
ایمــان انســان ناخالصــی پیــدا کــرد، 
ــار  ــود گرفت ــارج بش ــوص خ از خل
ــت.  ــط اس ــن وس ــده، ای ــاق ش نف
یعنــی می ببینــد کجــا کاســب اســت، 
دنبــال کاســبی اســت، هرجا کاســبی 
ــت. ــا هس ــن آن ج ــد ای ــرار باش برق

لــذا دیدیــد بعضی هــا مثــًا تــا 
ــی  ــک خبرهای ــد ی ــاس کردن احس
این جاهــا  خــب  می شــود؛  دارد 

15  آیه 143 سوره نساء
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زود برمــا می شــوند، تــا دیدنــد 
ــری دارد  ــک خب ــه ی ــل این ک ــه مث ن
ــرف  ــه آن ط ــرای این ک ــود ب می ش
ــًا  ــد و مث ــت بگیرن ــرش و اقام پذی
گفتــه بودنــد مخالفــت بــا ولیّ امــر، 
ــامی  ــوری اس ــا جمه ــت ب مخالف
آن طــرف احتمــاالً بــه او اعتبــار 
ــا  ــا م ــد آق ــود زود گفتن داده می ش
ــا  ــد م ــرف گفتن ــه آن ط ــتیم، ب هس
زود  خیلــی  بعضی هــا  آمدیــم، 
خودشــان را لــو دادنــد. معلــوم شــد 
این هــا از قبــل هــم در داخــل باختــه 
بودنــد منتهــا پوشــش داشــتند، فکــر 
می کردنــد ســود فعــًا بــا همین جــا 
ــرار  ــا برق ــبی مان این ج ــت، کاس اس
هســتیم،  خــوب  خیلــی  اســت 
ــه مثــل ایــن کــه  خبرهایــی  حــاال ن
دارد می شــود کاســبی کجاســت؟ 
ــرف  ــه آن ط ــد ب ــه بای ــل این ک مث
ــد  عائــم بدهیــم، زود شــروع کردن
ــا یــک خــط  عامــت دادن. یکــی ب
ــد، یکــی  ــن کار را می کن ــت ای تویی
ــوری  ــذارد، این ج ــش می گ در پیج
ــا هــم هســتیم  ــا م اســت دیگــر، آق

مــا را هــم ببینیــد مــا را داشــته 
باشــید. این  هــا می شــوند حــزب 
ــال  ــاد خی ــزب ب ــم ح ــاد. می گفتی ب
ــم،  ــان درآوردی ــا از خودم ــد م نکنی
ــت،  ــه اس ــاح نهج الباغ ــن اصط ای
بــادی  هــر  بــا  این هــا  فرمــود 
می رونــد،  ســمت  همــان  بــه 
هســتند،  بــاد  حــزب  این هــا 
ــت. ــاق اس ــان نف ــان جری ــن هم ای

نفــاق کــه این جــا گفتیــم نفــاق 
نفــاق  نیســت،  بالمعنی االخــص 
ــان  ــن جری ــای اخــص همی ــه معن ب
ــه کًا  ــتند ک ــن هس ــهور منافقی مش
عملــه ی کفــر هســتند، عملــه ی 
را  آن هــا  البتــه  هســتند.  شــرک 
نبایــد گفــت  نظــرم  بــه  دیگــر 
منافــق، وقتــی ملحــق شــدند و 
آشــکارا اعــام برائــت از خــط 
ــوش  ــد در آغ ــد، رفتن ــان کردن ایم
ــر هســتند،  ــا دیگــر کاف ــر، این ه کف
حــاال از ایــن چیزهــا ممکــن اســت 
یــک عائمــی برای شــان مانــده، 
ــطوری  ــدار مس ــک مق ــا ی ــی ت ول
می کننــد نفــاق دارنــد وقتــی آشــکار 
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شــد، رفتــه آن طــرف ایســتاده، آن ها 
بــه جبهــه ی ایمــان از خــود جریــان 
می زننــد. ضربــه  بیشــتر  کفــر 

با اُّمِت بر محوریِت اماِم حق 
متحد باشید

ــر  ــة« اگ ــزوم الجماع ــود: »و ل فرم
ــاح و  ــان و ص ــد ایمان ت می خواهی
تقــوا در شــما بــه کمــال برســد باید 
ــر  ــت ب ــا ام ــی ب ــزب اهلل یعن ــا ح ب
محوریــت امــام حــق متحــد باشــید 
و خودتــان را حفــظ کنیــد، مواظــب 
باشــید کــه جــدا نیفتیــد. جــدا بیفتی 
طعمــه ی شــیطان هســتی، جــدا کــه 
می برنــد،  گرگ هــا  آن ور  بیفتــی 
از  کــه  اســت  گوســفندی  مثــل 
گلــه جــدا بیفتــد ایــن طعمــه ی 
ــد،  ــن را می برن ــود ای ــرگ می ش گ
ــی،  ــة« باش ــزوم الجماع ــد »و ل بای
ــه ی مهمــی اســت.  ــن بســیار نکت ای
ســازماندهی های  حــاال  آن وقــت 
ایمانــی هــم جلوه هــای خــاص 
ــدای  ــه خ خــودش را دارد، از این ک
متعــال نمــاز را بــه جماعت دوســت 

ــد  ــد، بای ــجدی باش ــًا مس دارد، مث
حلیــف خانــه ی خــدا باشــد، آن جــا 
بــا شــبکه ی مؤمنیــن مرتبــط باشــد، 
گــره  خــورده باشــد. مگــر می شــود 
ــان  ــای ایم ــی ادع ــک کس ــًا ی مث
بکنــد، ایمــان برافروختــه داشــته 
ــد؟  ــه نباش ــاز جمع ــل نم ــد اه باش
ــرار  ــال ق ــن را خــدای متع خــب ای
ــاز  ــد در نم ــان بای ــه انس داده، جمع
ــته  ــذر داش ــر ع ــد مگ ــه باش جمع
باشــد. مخصوصــًا نمــاز جمعــه 
ــی اش  ــه اتصــال والئ به خاطــر این ک
ــاز  ــون نم ــت، چ ــوی اس ــی ق خیل
مــأذون اســت، اذن می خواهــد از 
ــی  ــر امام ــا ه ــر، ب ــّی ام ــرف ول ط
اگــر  خوانــد،  نمی شــود  هــم 
ــًا  ــم مخصوص ــت ه ــه در جماع چ
ــی  ــک مبان ــا ی ــاز م ــاجد ب در مس
دیگــری داریــم کــه آن هــم در 
جــای خــودش محفــوظ اســت. در 
هرصــورت پــس ایــن نمونه هایــش 
ــت  ــرات هس ــر تظاه ــت، دیگ هس
ــد،  ــت باش ــی هس ــد، راهپیمای باش
ــادی  ــد، کار جه ــت باش ــیج هس بس
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هســت باشــد، ایــن در حرکت هــای 
ــدار  ــر م ــن ب ــازمان یافته ی مؤمنی س
ــام حضــور  ــت ام ــه محوری ــام، ب ام
اســمش در  ایــن  باشــد،  داشــته 
ــیع  ــای وس ــن معن ــه ای ــزب اهلل ب ح
باشــد، حضــور داشــته باشــد. جــدا 
نیفتــد، ایــن »لــزوم الجماعــة« 
اســت. پیش برنــده  خیلــی 

نماد ایمان ارتباط با جماعت 
مؤمنین است

أَيَُّهــا  »يــا  مثــل  آیاتــی  شــما 
ـِـُروا  ـِـُروا َو صاب ــوا اْصب ــَن آَمنُ الَّذي
لََعلَُّكــْم   َ اتَُّقــوا اهللَّ َو رابُِطــوا َو 
ــن  ــل همی ــد ذی ــون «16 را ببینی تُْفلُِح
اســت. »َو اْصبِــْر نَْفَســَك َمــَع 
ــداةِ َو  ــْم بِالَْغ ــوَن َربَُّه ــَن يَْدُع الَّذي
ــل  ــُه«17 ذی ــُدوَن َوْجَه ــيِّ يُري الَْعِش
ــد  ــد بای ــه می گوی ــت ک ــن اس همی
خــودت را محکــم نگــه داری »و 
ــت  ــا جماع ــن ب ــون ای ــر«، چ اصب
بــودن یــک مقــدار هزینــه هــم دارد، 

16  آیه 200 سوره آل عمران

17  آیه 28 سوره کهف

ــت را آزاد  ــدار جیب ــک مق ــد ی بای
ــی،  ــارکت کن ــرده مش ــی، یک خ کن
مشــارکت فعــال داشــته باشــی، 
ــی از  ــی، گاه ــته باش ــور داش حض
ــه  ــد هزین ــذاری. بای ــد بگ ــرو بای آب
کنــی، بــودن بــا جماعــت ایــن 
دارد.  هــم  را  خــودش  چیزهــای 
از امــام صــادق )علیه الســام( هســت 
ــاَرَق  ــْن َف ــد: »َم ــرت فرمودن حض
ــبْرٍ؛  ــدَر ِش ــلِِميَن َق ــَة الُْمْس َجَماَع
ــت مؤمنیــن  ــر کســی از جماع اگ
ــه  ــلمین فاصل ــب از مس ــک وج ی
بگیــرد، فَقــْد َخَلــَع رِبَْقــَة اْلِْســَامِ 
ــه  ــن  اســت ک ــل ای ــه ؛ مث ِ ــْن ُعنُق مِ
افتــاده  اســام جــدا  دایــره ی  از 
باشــد«. نمــاد ایمــان ارتبــاط بــا 
ــک  ــت. در ی ــن اس ــت مؤمنی جماع
روایــت از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــز اســت  ــد: ســه چی هســت فرمودن
ــی اش  ــت، یک ــده اس ــه هاک کنن ک
یکــی اش  اســت،  پیمــان  نقــض 
ــُث  ــت »نَْك ــنت اس ــردن س ــا ک ره
ــوم  ــنَّةِ« س ــْرُك السُّ ــةِ َو تَ ْفَق الصَّ
این  کــه  الَْجَماَعــة«  فــَراُق  »َو 
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انســان از جماعــت مؤمنیــن دور 
بیفتــد، ایــن هاک کننــده اســت. 
ایــن بیــان هــم از امیرالمؤمنیــن 
ــود: »و  ــت، فرم ــب اس ــی جال خیل
ــا آن  ــَم« ب ــواَد الْعَظ ــوا الَسّ الَْزم
ــراه  ــن هم ــزرگ مؤمنی ــت ب جماع
بــا  را  خودتــان  برویــد  باشــید، 
ــإِنَّ  آن هــا در پیونــد نگــه داریــد »َف
ــة« نصــرت  ــى الَْجَماَع ِ َعَل ــَد اهللَّ يَ
الهــی بــا جماعــت اســت، بعــد 
فرمــود »و إيّاُكــم و الُفْرَقــَة« از 
بترســید،  بیفتیــد  جــدا  این کــه 
ــاذَّ  ــإنَّ الّش ــد »ف ــرت فرمودن حض
ــاده ی  ــدا افت ــاِس« آدمِ ج ــن النّ مِ
ــيطاِن«  ــن، »للشَّ ــِت مؤمنی از جماع
ایــن می شــود طعمــه ی شــیطان.

ایــن نکتــه واضــح اســت کــه اصــًا 
جماعــت بــر مــدار امــام حــق 
اســت َواال صــرف این کــه مثــًا 
بزرگــی  گــروه  یــک  یک  جایــی 
ــم  ــان ه ــای ایم ــرد ادع ــکل بگی ش
ــورد،  ــه درد نمی خ ــد ب ــته باش داش
ــاد  ــت آن زی ــم جمعی ــدر ه هرچق
ــار  ــورد. معی ــه درد نمی خ ــد ب باش

ــدار  ــر م ــاع ب ــازماندهی و اجتم س
امــام حــق اســت، زیــر پرچــم امــام 
ــد  ــا می گوین ــت. بعضی ه ــق اس ح
آقــا یــک جاهایــی دیگــر عده هــای 
جمعیت شــان  هســتند،  زیادتــری 
ظاهــراً بیشــتر هســت، نخیــر معیــار 
ــوا  ســرجایش اســت، همــان »أَطيُع
ــي  ِ ــوَل َو أُول ُس ــوا الرَّ َ َو أَطيُع اهللَّ
ــر«  ــى االم ــم »اول « و آن ه ــرِ الْْم
یعنــی امــام مفتــرض الطاعــه، معیــار 
ــت  ــن روای ــنی دارد. ای ــی روش خیل
از پیامبــر عزیزمــان اســت فرمودنــد: 
»َمــْن َكاَن َعَلــى الَْحــقِّ َو إِْن َكانُوا 
ــا حــق باشــد اگــر حتــی  ــَرًة؛ ب َعَش
ده نفــر باشــند«. یعنــی بــزرگ شــدن 
جماعــت و کمیّــت آن مشــروط بــه 
ــت  ــش اس ــی حقانیت ــش یعن کیفیت
ــق  ــام ح ــت ام ــا آن محوری ــه ب ک
ــت َواال  ــمند هس ــه ارزش ــت ک اس
ــر  ــون نف ــک میلی ــا ی ــو آق ــما بگ ش
یــک طــرف هســتند مثــًا صــد 
ــم  ــک طــرف هســتند، بگویی ــر ی نف
ــد  خیلــی خــوب پــس این کــه گفتن
بایــد  الجماعــه« خــب  »لــزوم 
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ــی آن  ــا حت ــر. ی ــا او، نخی ــم ب بروی
ــواَد  ــوا الَسّ تعبیــری کــه دارد »الَْزم
ــم آن جاســت،  ــَم« گمــان کنی الْعَظ
ــام حــق اســت  ــا شــرط ام ــه آن ب ن
َواال شــما بایــد بــا امــام حق باشــید.

البتــه هنــر جنابعالــی بایــد ایــن 
باشــد کــه آن جــا جــزء عنصــر 
ــام  ــرای ام ــی ب ــید، یعن ــال باش فع
ــار جمع کــن باشــی  ــاوری، ی ــار بی ی
ــوری  ــا این ج ــران. بعضی ه ــه یارپ ن
هســتند کــه ایــن می آیــد کنــار 
امــا  قــرار می گیــرد  امــام حــق 
دافعــه دارد، بــه خــدا پنــاه می بریــم.

مثــًا شــما چنــد نفــر را بــا خــودت 
 آوردی؟ چندتــا جــذب داشــتی؟ 
همــراه  آوردی  را  نفــر  چنــد 
ــاران  ــت ی ــن جمعی ــه ای ــردی ک ک
ــدا  ــترش پی ــام گس ــواداران ام و ه
کننــد، هنــر تــو ایــن وســط چگونــه 
ــذب  ــی را ج ــتی کس ــوده؟ توانس ب
ــته  ــری داش ــذب حداکث ــی؟ ج کن
فرمودنــد  حضــرت  لــذا  باشــد. 
»أهــُل  به بــه  اُّمتــي«  »َجماعــُة 
جماعــت  َقلُّــوا«  إْن  و  الحــقِّ 

امــت مــن اهــل حــق هســتند، 
ــن  ــت امیرالمؤمنی ــی والی ــل اهال اه
)علیه الســام(  هســتند »و ان قّلــوا« حتــی 

ــند. ــم باش ــدد ک ــب ع ــر بحس اگ

ــؤال  ــک س ــما ی ــت ش ــن اس ممک
ــی  ــه خیل ــد ک ــید، بگویی ــم بپرس ه
ــگاه،  ــک ن ــن در ی ــاال ای ــوب ح خ
ــبت  ــیع تر در نس ــگاه وس ــک ن در ی
ــا  ــرک و کج ــر و ش ــان کف ــا جری ب
بــه مســلمین  نســبت  این هــا،  و 
بــه معنــای وســیع کلمــه آن جــا 
می شــود  توصیــه  بــاز  آن وقــت 
بــه وحــدت و اتصــال و تأکیــد 
روی آن مشــترکات بــرای این کــه 
جبهــه ی فراگیرتــری در برابــر باطــل 
قــرار بگیــرد، آن  آن وقــت معیــار 
خــاص خــودش را دارد. ولــی ایــن 
توصیــه ای کــه این جــا شــده »و 
لــزوم الجماعــه« دقیقــًا بــه همیــن 
معنایــی اســت کــه توضیــح دادیــم.

خداونــد  ان شــاءاهلل  امیدواریــم 
ــه  ــل ب ــق عم ــی توفی ــارک و تعال تب
ــد و آن چــه  ــت کن ــا کرام همــه ی م
ــی از  ــای نوران ــن دع ــه در ای را ک
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محضــر پــروردگار متعــال از لســان 
حضــرت سیدالســاجدین )علیه الســام( 
و  مــا  همــه ی  بــرای  خواســتیم 
ــت  ــتان اهل بی ــه ی دوس ــرای هم ب
بشــود.  مســتجاب  ان شــاءاهلل 

الّلهــَم َصــلِّ َعلــى ُمَحّمــد َو 
ــد الهِــى بَِحــقِّ َمــْن  آِل ُمَحمَّ
ــاَك  ــْن َدَع ــقِّ َم ــاَك، َو بَِح نَاَج
ــْل َعلــى  ــرِ تََفضَّ ــرِّ َو الْبَْح فـِـى الْبَ
ُفَقــراءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت 
َعلــى  َو  ـْرَوةِ،  الثَـّ َو  بِالَْغنــاءِ 
ــاِت  ــَن َو الُْمومِن ــى الُْمْؤمِنِي َمْرَض
َعلــى  َو  ــةِ،  حَّ الصِّ َو  ــفاءِ  بِالشِّ
أَْحيــاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت 
َعلــى  َو  الَْكــَرمِ،  َو  بِاللُّْطــِف 
ــاِت  ــَن َو الُْمْؤمِن ــواِت الُْمْؤمِنِي أَْم
ْحَمــةِ، َو َعلــى  الرَّ َو  بِالَْمْغفِــَرةِ 
ُغَربــاءِ الُْمْؤمِنِيــَن َو الُْمْؤمِنــاِت 
ــالِِميَن  ــْم س ــى أَْوطانِهِ دِّ إِل ــرَّ بِال
ــٍد َو آلـِـهِ أَْجَمعِيــَن. غانِِميــَن بُِمَحمَّ

علــى  اهلل  صلــى  و 
الطاهريــن. آلــه  و  محمــد 
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