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پیشگفتار

است  غدیر  اقیانوس عمیق خطبه  از  هایی  قطره  نوشتار حاضر 
که تالش نموده با الهام از سخنان پیامبر اعظم)ص(، کام تشنة 
از زالل کالمش سیراب  را  پویان مؤمن  معرفت جویان و حق 
نموده و برای نورانیت مسیر سبک زندگی علوی، توشه برگیرند.  
به دیگر سخن، سخنان الهی و خطابه های آسمانی پیامبر خاتم 
در غدیر خم، همچون دریایی است که دّر و گوهرهای فراوانی در 
دل خود جای داده که با شناسایی، کشف و به دست آوردن آن، 
می توان به فرمول ها و تابلوهای زرین برای طراحی یک زندگی 
سعادتمندانه دست یافت. بر این اساس، نکاتی را به عنوان مبانی 
فکری و شالوده و بنیان باورهای افراد مؤمن بیان و سپس بایسته 
های رفتاری او را مدنظر قرار می دهیم. امید که این بضاعت 

اندک مورد قبول آن حضرت واقع گردد.
از این رو معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه 
انجام  جهت  در  و  غدیر،  فرهنگ  گسترش  و  تبلیغ  راستای  در 
تکالیف خود در امر پیام رسانی، ضمن چاپ، نشر و توزیع کتاب 
با  بسیار مهم  واقعه  این  زوایای مختلف  تبیین  و  خلعت غدیر2 
بیان و قلمی رسا، اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب 
مذکور، نموده که امید است بخشی از وظیفه خود را در قبال این 

عید بزرگ ادا نماید.
کتاب حاضر به همت برادر فاضل و ارجمند جناب حجت االسالم 
و المسلمین  رضا اخوی تهیه و تدوین گردیده است، که بدین 
وسیله از زحمات فراوان ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید .

  
  معاونت فرهنگی و اجتماعی
  سازمان اوقاف و امور خیریه
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بخش اول: 

باورهای بینشی
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فصل اول: بایدهای فکری و اعتقادی

جايگاه1دين1در1سبک1زندگی.11

َوأُوِمُن�بِِه�و�بَِمالئَکِتِه�وُکُتِبِه�َوُرُسلِِه.أَْسَمُع�الَِْمِرهِ�َواُطیُع

به�او�و�فرشتگان�و�کتابها�و�فرستاده�هايش�ايمان�داشته،�
فرمان�او�را�گردن�مي�گذارم�و�اطاعت�مي�کنم.

دين�خدا،�راهنماي�انديشه�و�اخالق�و�عملکرد�انسان�در�
حوزه�رفتار�فردي�و�اساسنامه�مديريت�درست�جامعه�بشري�
است.�نگاهي�که�دين�به�انسان�مي�دهد،�نگاهي�الهي�و�
آسماني�است؛�بصیرتي�ملکوتي�است�که�حقايق�جهان�و�

انسان�و�گذشته�و�آينده�را�فراروي�انسان�قرار�مي�دهد.

ايمان،�چشمي�ديگر�در�نهاد�انسان�است�که�به�کمک�
آن�آفاق�گسترده�تر�و�عمیق�تر�و�زيباي�هستي�را�مي�بیند.�
ايمان�و�دينداري،�جاني�ديگر�در�پیکر�انسان�است�که�ادراکي�
ديگر،�آفاقي�برتر�و�احساسي�عالي�تر�و�لذايذي�ناشناخته�و�
قدسي�را�در�دسترس�انسان�مي�نهد.�دين�شناسي�و�دين�
گرايي،�تنها�وظیفه�و�تکلیف�انسان�نیست،�ارمغان�و�هديه�
خدا�به�انسان�است.�آدمیزاد�در�»معرفت�ديني«�و�»عقايد�
ملکوتي«�و�»اخالق�اسالمي«�و�فقه�و�قوانین�اسالمي،�به�
حیاتي�نوين،�آفاقي�زيبا،�و�آرامشي�افزونتر�و�دنیايي�پر�از�
و�روشنايي�دست� استقالل� و� آزادي� و� وحدت�و�عدالت�
مییابد.�دنیايي�که�با�هیچ�نعمت�ديگر�قابل�مقايسه�نیست.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
خدا�به�انسان�شناسي�و�ارتباط�با�انسان�و�قانون�گذاري�
و�رهنمود�دادن�به�وي�نیازي�ندارد.�اين�انسان�است�که�
به�شناخت�خدا�و�برقرار�ساختن�پیوند�قلبي�و�رفتاري�و�
شناخت�قوانین�او�و�پذيرش�رهنمودها�و�چراغ�هاي�پرفروغ�
او�در�لحظه�لحظه�»انديشه«�و�گام�به�گام�»حرکت«�خويش�
محتاج�است.�1تا�سبک�زندگی�سعادتمندانه�را�به�خوبی�
بشناسد�و�عزم�و�همت�خويش�را�برای�پیمودن�آن�مسیر�

جزم�نمايد.��

1 . نک: خطر قرائتها، نشریه مبلغان، ش 12.
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21 آگاهی1و1شناخت1اوصاف1الهی.

لْطانِِه� ِدهِ� َو�َدنا�في�تََفُرّ ِدهِ� �الَّذي�َعال�في�تََوُحّ اَلحْمُد�ِلَّ
�َشيءٍ�ِعلْماً�َو�ُهَو�في�َمکانِِه�َو� َوَعُظَم�في�اَْرکانِِه،�َواَحاَط�بُِکِلّ

َقَهَر�َجمیَع�الَْخلِْق�بُِقْدَرتِِه�َو�بُْرهانِِه

ستايش�خداي�را�سزاست�که�در�يگانگي�اش�بلند�مرتبه�
و�در�تنهايي�اش�به�آفريدگان�نزديک�است؛�سلطنتش�
پرجالل�و�در�ارکان�آفرينشاش�بزرگ�است.�بی�آنکه�مکان�
گیرد�و�جابه�جا�شود،�بر�همه�چیز�احاطه�دارد�و�بر�تمامي�

آفريدگان�به�قدرت�و�برهان�خود�چیره�است.

يکی�از�بايسته�های�زندگی�انسان�مؤمن،�برخورداری�از�
شناخت�صحیح�از�خالق�و�پروردگار�خويش�و�آگاهی�و�باور�
دقیق�نسبت�به�صفات�جالل�و�جمال�الهی�است.�مجموعه�
اين�شناخت،�ياريگر�انسان�در�انتخاب�مسیر�صحیح�زندگی�
و�نلغزيدن�در�دو�راهه�های�زندگی�است.�ضمن�اينکه�چنین�
شناختی،�به�انس�و�الفت�و�تابش�نور�ابهت�و�عظمت�الهی�
در�دل�و�تداوم�و�گسترش�رابطه�با�آفريننده�خواهد�انجامید�
و�انسان�را�به�شکرگزاری�از�صاحب�نعمت�فرا�خواهد�خواند�
و�بنده�مؤمن،�عارفانه�و�عاشقانه،�زبان�به�حمد�و�سپاس�می�
گشايد،�سر�به�سجده�می�سايد�و�تالش�می�کند�رفتار�و�
گفتار�و�تمام�شوون�زندگی�خود�را،�با�خواسته�های�الهی�
هماهنگ�سازد�و�در�مسیر�سعادت،�همسوی��فطرت�پاک�

خدايی�خويش�گردد.�

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
مقدمه�هر�حرکت،�اقدام�و�تحولی،�آگاهی�و�شناخت�
نسبت�به�خداوند�متعال�است؛�از�اين�رو�پیامبر�اعظم)ص(�
کالم�خود�را�با�ذکر�و�ياد�خدا�و�صفات�الهی�آغاز�و�نعمت�
های�بی�شمار�الهی�را�به�آنان�گوشزد�می�نمايد�و�اينکه�
مؤمنان�بايد�اين�اصل�بنیادين�فکری�را�همواره�به�ياد�داشته�
باشند�که�زندگی�انسان�وابسته�به�ذات�احديت�بوده،�تمام�
داشته�های�مادی�و�معنوی�آنان،�از�لطف�و�کرم�خداست�
که�شکرگزاری�حقیقی،�تداوم�آن�را�برای�ايشان�به�ارمغان�
خواهد�آورد�و�ناسپاسی�و�کفران،�باعث�شقاوت�و�بدبختی�

خواهد�گرديد.�
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31 احساس1خدا1در1زندگی.

رائَِر�َو�َعلَِم� �َعْیٍن�َوالُْعُیوُن�التَراُه؛�َقْد�َفِهَم�الَسّ يَلَْحُظ�ُکَلّ
َعلَْیِه� اْشَتَبَهْت� وال� اَلَْمْکنوناُت� َعلَْیِه� تَْخَف� َولَْم� مائَِر،� الَضّ

الَْخِفّیاُت
همه�ديدگان�را�ببیند،�ولی�هیچ�ديده�ای�او�را�نبیند.بر�
نهان�ها�آگاه�و�بر�درون�ها�دانا،�پوشیده�ها�بر�او�آشکار�و�

پنهان�ها�بر�او�روشن�است.
يکی�از�برجستگی�های�فکری�و�بینشی�فرد�مسلمان�اين�
است�که�خود�را�تحت�اشراف�و�نظارت�همه�جانبه�خداوند�
می�بیند.�توقع�زيادی�نیست�اگر�خداوند�از�انسان�انتظار�
داشته�باشد�الاقل�همانگونه�که�وقتی�خود�را�در�مقابل�نگاه�
ديگران�يا�لنز�دوربین�ها�احساس�می�کند،�نگاه�و�نظارت�
الهی�را�نیز�بر�لحظه�لحظه�زندگی�خويش�احساس�نمايد�
و�کنترل�بیشتری�بر�روی��رفتار�و�گفتار�خود�داشته�باشد.��
خداوندی�که�از�تمام�اسرار�و�ناگفته�های�درونی�انسان�
آگاه�و�از�پنهان�کاری�های�او�مطلع�و�از�خطورات�ذهنی�
و�فکری�او�اطالع�دارد.�بی�گمان،�ياد�خدا�و�توجه�به�اين�
نکته�که�همه�ما�در�محضر�او�هستیم،�از�اساسي�ترين�اهرم�
هاي�بازدارنده�ی�انسان�از�گناهان�و�کج�رفتاری�ها�به�شمار�

می�رود.�
�الَ�يََري؛�آيا� چه�خوب�است�تابلوی�زيبای:�»أَلَْم�يَْعلَْم�بِأَنَّ
انسان�نمي�داند�که�خداوند�او�را�مي�بیند؟2«�را�بر�صفحه�
دل�و�فکر�خويش�نصب�نمايیم�و�باور�نمايیم�که�هیچ�چیزي�
در�جهان�بر�خداوند�پوشیده�و�مخفي�نیست�و�آشکار�و�نهان�
براي�او�يکي�است�و�او�بر�خیانت�هاي�چشم�و�آنچه�در�قلب�

و�فکر�انسان�مي�گذرد�نیز،�آگاهي�دارد.�3
2. سوره علق، آیه 14.

دُور. )سوره غافر، آیه 19(. 3. َیعلَُم َخائَِنة ااَلعُيِن َو َما ُتخِفي الصُّ

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
درست�است�که�انسان�توانايی�ديدن�خداوند�را�ندارد،�
-همانطور�که�از�نگاه�مستقیم�به�مخلوق�خدا�يعنی�خورشید�
نیز�ناتوان�است-�ولی�پروردگاری�دارد�که�به�وسیله�شاهدانی�
درونی�مانند�اعضا�و�جوارح�بدن،�و�شاهدان�بیرونی�)زمان،�
مکان،�فضا�و...(�بر�اعمال�انسان�نظارت�دارد�تا�مؤمنین�
با�درک�اين�حقیقت�که�در�محضر�الهی�هستند،�مراقب�
رفتارها�و�گفتارها،�تصمیم�ها�و�حب�و�بغض�های�خويش�
باشند�و�پیامبر�اعظم)ص(�به�زيبايی�و�در�قالب�جمله�ای�نغز�

و�کوتاه،�اين�حقیقت�را�به�همه�نماياندند.�
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41 باور1به1انتخاب1برتر1الهیُوُر.

نیَعِة،� ْنَعَة،�اَلَْحَسُن�الَصّ َفُهَوال�الَّذي�ال�إاِلَه�إاِلَّ�ُهوالُمْتِقُن�الَصّ
الَْعْدُل�الَّذي�اليَُجُور،�َوالْْکَرُم�الَّذي�تَْرِجُع�إِلَْیِه�اْلُُموُر

پس�اوست�»ال«�که�معبودي�به�جز�او�نیست.�همو�که�
ُصنعش�استوار�است�و�ساختمان�آفرينشش�زيبا.�دادگري�
است�که�ستم�روا�نمي�دارد�و�کريمي�که�کارها�به�او�بازمي�

گردد.

از�ديگر�ضروريات�بینشی�در�سبک�زندگی�اسالمی�و�
علوی،�اعتقاد�به�عدالت�خداوند�و�اذعان�به�اين�حقیقت�
است�که�جهان�خلقت،�به�بهترين�و�کاملترين�شکل�ممکن�
خلق�شده�است.�خداوند�متعال،�آفرينش�انسان�را�همانند�
آفرينش�کل�جهان،�زيبا�و�بر�اساس�»نظام�احسن«�می�داند:�
»ال�خالق�کل�شی�ء«4،�»الذی�احسن�کل�شی�ء�خلقه«،�5
»ربنا�الذی�اعطی�کل�شی�ء�خلقه�ثم�هدی«.�6آيات�سه�
گانه�مزبور،�برخی�ناظر�به�عمومیت�آفرينش�و�برخی�ناظر�
به�نظام�احسن�است؛�چنان�که�در�سوره�مبارکه�»ملک«�
می�فرمايد:�»هل�تری�من�فطور«7؛�کمترين�قصور،�فتور�
و�»فطور«ی،�در�مجموعه�آفرينش�وجود�ندارد؛�و�سر�نظام�
احسن�داشتن�جهان�هستی،�آن�است�که�چون�خود�ذات�
اقدس�اله،�هستی�محض،�جمال�صرف�و�جمیل�محض�
است،�آيات�و�نشانه�های�آفرينش�او�نیز�دارای�نظام�احسن�

است.8
4 . سوره زمر، آیه 62.

5 . سوره سجده، آیه 7.
6 . سوره طه، آیه 50.
7 . سوره ملک، آیه 3.

8 . مبادی اخالق در قرآن، عالمه جوادی آملی، صص76-75. 

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
گويی�پیامبر�اعظم)ص(�با�يادآوری�عدالت�خداوند�و�اينکه�
انتخاب�های�او،�برترين�انتخاب�و�بر�اساس�حکمت�و�لیاقت�
بندگان�است،�به�همگان�گوشزد�می�نمايند�که�نبايد�در�
مقابل�گزينش�های�الهی�بر�اساس�هوی�و�هوس�و�امیال�
شخصی�نظر�داد�و�بر�دانش�و�گزينش�خود�پای�فشرد.�
مؤمن�واقعی�کسی�است�که�به�آنچه�خدا�برای�او�برگزيده،�

راضی�بوده،�از�دستور�الهی�تبعیت�می�نمايد.���
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51 پذيرش1تدبیرهای1الهی.

�َمْن� �ِمْن�ُکِلّ �الْعالَمیَن.�الَِّذي�اْسَتَحَقّ َمْولَي�الُْمْؤِمنیَن�َوَرُبّ
�حاٍل �ُکِلّ �حاٍلَ َخلََق�أَْن�يَْشُکَرُه�َويَْحَمَدُه�َعلي�ُکِلّ

مؤمنان�را�صاحب�اختیار�و�جهانیان�را�پروردگار�است؛�آن�
که�در�همه�احوال�سزاوار�سپاس�و�ستايش�آفريدگان�است.

خداوند�رب�العالمین�است،�يعنی�پروردگاری�است�که�
همه�ی�ابعاد�زندگی�انسان�را�به�دست�حکمت�و�لطف�
خود�تدبیر�نموده�است.�خداوندی�که�لطف�بیکران�خود�
را�از�دوران�جنینی�انسان�ارزانی�او�داشته،�در�کودکی�مهر�
مادر�و�تالش�های�پدر�را�قرين�او�ساخته،�از�آفات�و�باليا�
دور�گردانیده،�آنی�از�بنده�اش�غفلت�ننموده�و�نیازمندی�
های�فراوان�او�را�برطرف�ساخته�است.�به�راستی�که�چنین�
و� پیروی� سزاوار� و� خواستنی� داشتنی،� دوست� خدايی،�

اطاعت�است.�

بی�گمان،�يکی�از�تدابیر�و�شوون�رب�العالمینی�پروردگار�
متعال،�تدبیر�زندگی�اجتماعی�و�سرپرستی�جامعه�است�
که�بر�اساس�شناخت�و�مصالح�خود،�انسان�هايی�خالص،�
معصوم�و�کامل�را�برگزيده،�تا�صراط�مستقیم�بندگی�و�
هدايت�را�به�مردم�بنمايانند�و�از�اين�طريق،�محبت�و�اصالح�

گری�خود�را�به�نهايت�برساند.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
يکی�از�معانی�ربوبیت�خداوند،�تداوم،�پیوستگی�و�دائم�
خداوند� گمان،� بی� است.� متعال� خداوند� بودن� الفیض�
مهربانی�که�لحظه�لحظه�ی�زندگی�بندگانش�را�به�بهترين�
وجهی�تدبیر�نموده�است،�برای�آينده�ی�معنوی�او�نیز�برنامه�
های�جامع�و�کاملی�فرستاده�است�تا�در�اين�چند�روزه�ی�
عمر،�به�سالمت�از�گردنه�های�هولناک�امیال�و�شهوات�دنیا�

گذر�نمايد�و�به�سر�منزل�مقصود�نائل�شود.�
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61 معادباوری.

َمعاِشَرالّناِس،�الَتّْقوي،�الَتّْقوي،�َواْحَذُروا�الّساَعَة�َکما�قاَل�
�َزلَْزلََة�الّساَعِة�َشيٌء�َعظیٌم(. اُْذُکُروا�الَْمماَت� :�)إَِنّ َوَجَلّ ال�َعَزّ
� َرِبّ بَْیَن�يََدي� َوالُْمحاَسَبَة� َوالَْموازيَن� َوالِْحساَب� )َوالَْمعاَد(�
الْعالَمیَن�َوالَثّواَب�َوالِْعقاَب. َفَمْن�جاَء�بِالَْحَسَنِة�أُثیَب�َعلَْیها�َو�

َئِة�َفلَْیَس�لَُه�فِي�الِجناِن�نَصیٌب ِیّ َمْن�جاَء�بِالَسّ

سختي� از� کرده� رعايت� را� تقوا� را،� تقوا� مردمان!� هان�
رستاخیز�بهراسید�همان�گونه�که�خداوند�عّزوجل�فرمود:�
»البته�زمین�لرزه�روز�رستاخیز�حادثه�اي�بزرگ�است«.�
مرگ،�قیامت�و�حساب�و�میزان�و�محاسبه�در�برابر�پروردگار�
جهانیان�و�پاداش�کیفر�را�ياد�کنید.�آنکه�نیکي�آورد،�پاداش�

گیرد�و�آنکه�بدي�کرد،�بهره�اي�از�بهشت�نخواهد�برد.

انسان�به�دنیا،�کنترل�غرايز�و�شهوات،� اصالح�نگرش�
شهامت�و�شجاعت،�دلگرمی�و�آرامش�نسبت�به�آينده،�
احساس�مسئوولیت�و�حالت�آماده�باش�برای�انجام�تکلیف،�
عبرت�آموزی�از�تحّوالت�دنیا،�دگرگونی�های�روزگار،�آمدن�ها�
و�رفتن�ها،�عزت�و�ذلتها،�مديريت�صحیح�رفتارها�و�گفتارها،�
پرهیز�از�ظلم�و�ستم،�حق�کشی�و�ديگر�مفاسد�فردی،�
خانوادگی�و�اجتماعی،�تالش�برای�اصالح�رفتار�و�نزديکی�به�
خداوند�و....�تنها�بخش�هايی�از�آثار�و�برکات�اعتقاد�به�سخن�
مشترک�تمام�انبیا�و�اولیای�الهی�يعنی�معاد�باوری�و�اعتقاد�

به�روز�جزا�و�پاسخگويی�در�قبال�اعمال�و�رفتارهاست.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
رسول�خدا)ص(�به�خوبی�میدانند�که�توجه�دادن�به�معاد�
و�فانی�و�گذرا�بودن�دنیا،�میتواند�ايفاگر�نقش�پر�رنگی�در�
کنترل�هواهای�نفسانی،�مطامع�دنیايی�و�حرص�و�ولع�برخی�
برای�رسیدن�به�مقام�و�منصب�دنیايی�باشد،�ضمن�آنکه�
چون�دير�زمانی�نگذشته�که�جمعیت�حاضر�در�غدير�خم،�
از�حال�و�هوای�معنوی�حج�باز�گشته�اند،�لذا�زمینه�پذيرش�
حق�و�تثبت�عقايد�در�آنان�تأثیرگذارتر�خواهد�بود؛�از�اين�
رو�در�آن�اجتماع�گسترده�و�در�فرازهای�متعددی،�به�ثواب�
و�عقاب�الهی�اشاره�کردند�و�مردم�را�به�توجه�به�آخرت�و�
اينکه�روزی�بايد�در�پیشگاه�الهی�پاسخگو�باشند،�فراخواندند�
و�نسبت�به�پیامدهای�سرپیچی�از�فرامین�الهی-به�ويژه�در�
مورد�واليت�امیر�مؤمنان)ع(-�هشدار�دادند�و�فرمودند:�»َولَْن�
يَُتوَب�ال�َعلي�أََحٍد�أَنَْکَر�واِليََتُه�َولَْن�يَْغِفَر�لَُه،�َحْتماً�َعلَي�ال�
بَُه�َعذاباً�نُْکراً�أَبََدا� أَْن�يَْفَعَل�ذالَِک�بَِمْن�خالََف�أَْمَرُه�َوأَْن�يَُعِذّ
هورِ.�َفاْحَذُروا�أَْن�تُخالِفوُه.�َفَتْصُلوا�ناراً�َوقوُدَها� اْلباِد�َو�َدْهَر�الُدّ
ْت�لِلْکافِرين؛�هرگز�خداوند�توبه�منکر� الَنّاُس�َوالِْحجاَرُة�أُِعَدّ
او�را�نپذيرد�و�او�را�نیامرزد.�اين�است�روش�قطعي�خداوند�
درباره�ناسازگار�با�علی�و�هر�آينه�او�را�به�عذاب�دردناک�
پايدار�کیفر�کند.�از�مخالفت�او�بهراسید�و�گرنه�در�آتشی�
وارد�خواهید�شد�که�آتشگیرة�آن�مردمانند�و�سنگ،�که�

برای�حق�ستیزان�آماده�شده�است«.
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فصل دوم: راهنماشناسی

71 تراز1جهانی1اسالم.

� َفاْعلَُموا�َمعاِشَر�الّناِس�)ذالَِک�فیِه�َواْفَهموُه�َواْعلَُموا(�أََنّ
ال�َقْد�نََصَبُه�لَُکْم�َولِّیاً�َوإِماماً�َفَرَض�طاَعَتُه�َعلَي�الُْمهاِجريَن�
َوالْنْصارِ�َو�َعلَي�الّتابِعیَن�لَُهْم�بِإِْحساٍن،�َو�َعلَي�الْبادي�َوالْحاِضِر،�
غیِر�َوالَْکبیِر،�َو� �َوالَْمْملوِک�َوالَصّ َو�َعلَي�الَْعَجِمي�َوالَْعَربي،�َوالُْحِرّ

ٍد �ُمَوِحّ َعلَي�الْبَْیِض�َوالَْسَوِد،�َو�َعلي�ُکِلّ

هان�مردمان!�بدانید�اين�آيه�دربارة�اوست.�ژرفي�آن�را�فهم�
کنید�و�بدانید�که�خداوند�او�را�برايتان�صاحب�اختیار�و�امام�
قرار�داده،�پیروي�او�را�بر�مهاجران�و�انصار�و�آنان�که�به�نیکي�
از�ايشان�پیروي�مي�کنند�و�بر�صحرانشینان�و�شهروندان�و�
بر�عجم�و�عرب�و�آزاد�و�برده�و�بر�کوچک�و�بزرگ�و�سفید�و�

سیاه�و�بر�هر�يکتاپرست�الزم�شمرده�است.

به� روشنفکری�درصددند�که� با�ژست� ای� امروزه�عده�
ديگران�بقبوالنند�که�اسالم�دينی�برای�زمان�های�پیشین�و�
پیامبر�و�امامان�نیز�افراد�عرب�زبانی�بودند�که�برای�اصالح�
زندگی�و�منش�فکری�و�رفتاری�اعراب�مبعوث�شده�بودند.�در�
حالی�که�»جهاني�بودن�دين�اسالم«�از�ضروريات�اين�آيین�
الهي�است.�بی�گمان،�اسالم،�به�منطقه�جغرافیايي�خاصي�
محدود�نیست�و�بر�همین�اساس،�پیامبر�اکرم�)ص(�به�سران�
کشورهايي�مانند:�روم،�ايران،�مصر�و...�نامه�نوشتند�و�همه�
را�به�پذيرفتن�دين�اسالم�دعوت�کرده�و�از�پیامدهاي�کفر،�
بر�حذر�داشتند،�اگر�دين�اسالم،�جهاني�نبود،�چنین�دعوت�
عمومي�انجام�نمي�گرفت�و�ساير�اقوام�و�امت�ها�هم�عذري�
براي�عدم�پذيرش�مي�داشتند.�آيات�قرآن�نیز�دين�اسالم�را�

فرازی از خطبه غدیر
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يک�دين�جهاني�و�فراگیر�مي�داند؛�چنانکه�مي�فرمايد:�»ان�
هو�االّ�ذکر�للعالمین«�9در�اين�آيه�تأکید�شده�است�که�قرآن�
براي�جهانیان�نازل�شده�است.�در�آيه�ديگر�از�پیروزي�دين�
جهاني�اسالم،�بر�همه�اديان�خبر�داده�و�مي�فرمايد:�»ُهَو�
َِّذي�أَْرَسَل�َرُسولَُه�بِالُْهدي�َو�ِديِن�الَْحّق�لُِیْظِهَرُه�َعلَي�الّديِن� ال
ُکلِّه؛�10او�کسي�است�که�رسول�خود�را�با�هدايت�و�دين�حق�

فرستاد�تا�او�را�بر�همه�اديان�غالب�سازد.«

اين�آيات�نیز�بیانگر�جهانی�و�جاودانی�بودن�دين�اسالم�
است:�الف:�ُقْل�يَا�أَيَُّها�النَّاُس�إِنّي�َرُسوُل�اّل�إِلَْیُکْم�َجِمیًعا؛�
بگو:�ای�مردم،�به�يقین�من�فرستاده�خدا�به�سوی�همه�
َِّذي�نَزََّل�الُْفْرَقاَن�َعلَی�َعْبِدهِ�لَِیُکوَن� شمايم«.�ب:�تََباَرَک�ال
لِلَْعالَِمیَن�نَِذيًرا؛�واال�و�پربرکت�است�آن�)خدايی(�که�فرقان�
را�به�تدريج�بر�بنده�خود�فروفرستاد�تا�همه�جهانیان�را�بیم�
�َکافًَّة�لّلنَّاِس�بَِشیًرا�َونَِذيًرا� دهنده�باشد«.�ج:�َو�َما�أَْرَسلَْناَک�إاِلَّ
�أَْکَثَر�النَّاِس�اَل�يَْعلَُموَن؛�و�ما�تو�را�نفرستاديم�مگر� َولَِکنَّ
نگهدارنده�همه�مردم��و�مژده�دهنده�و�بیم�دهنده.�ولکن�

بیشتر�مردم�نمی�دانند«.
یادآوری و  یادسپاری 

رسول�خدا)ص(�با�نگاه�به�افق�روشن�آينده�و�با�توجه�
به�تراز�جهانی�دين�اسالم،�راه�را�تبیین،�مسیر�را�روشن�و�
راهبران�را�به��روندگان�اين�مسیر�نشان�دادند�و�اينکه�اسالم�
دين�عرب�يا�عجم،�دين�سفید�يا�سیاه،�مرد�يا�زن،�زيبا�و�
نازيبا،�کوچک�و�بزرگ�و�...�نیست،�اسالم�دين�همه�و�برای�
همیشه�بشريت�است�که�با�انتخاب�امیرمؤمنان)ع(�آينده�
راهبری�آن�نیز�بدون�درگیری�و�اختالف�مشخص�می�شود�

و�بر�همگان�الزم�است�از�اين�خط�الهی�پیروی�نمايند.
9 . سوره تكویر، آیه 27.
10 . سوره صف، آیه 9.
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81 پیروی1از1پیامبر1خاتم.

ِبِیّیَن� الَنّ ِمَن� َرالَْوّلُوَن� بََشّ �- َوال� �- بي� َمعاِشَرالّناِس،�
ُة� َوالُْمْرَسلیَن،�َوأَنَا�-�)َوال(�-�خاتَُم�الْنِْبیاءِ�َوالُْمْرَسلیَن�والُْحَجّ
ماواِت�َوالَْرضیَن.�َفَمْن� َعلي�َجمیِع�الَْمْخلوقیَن�ِمْن�أَْهِل�الَسّ
�في� ِة�اْلُولي�َو�َمْن�َشَکّ �في�ذالَِک�َفَقْد�َکَفَر�ُکْفَر�الْجاِهلَِیّ َشَکّ

�ما�أُنِْزَل�إِلَي �في�ُکِلّ َشيءٍ�ِمْن�َقْولي�هذا�َفَقْد�َشَکّ

هان�مردمان!�به�خدا�سوگند�که�پیامبران�پیشین�به�
ظهورم�مژده�داده�اند�و�اکنون�من�فرجام�پیامبران�و�برهان�
بر�آفريدگان�آسمانیان�و�زمینیانم.�آن�کس�که�راستی�و�
درستی�مرا�باور�نکند�به�کفر�جاهلی�درآمده�و�ترديد�در�
سخنان�امروزم،�همسنگ�ترديد�در�تمامی�محتوای�رسالت�

من�است.

�َو�َمْن�تََولّی�َفما� در�آيه�»َمْن�يُِطِع�الرَُّسوَل�َفَقْد�أَطاَع�الَّ
أَْرَسلْناَک�َعلَْیِهْم�َحفیظاً«�11موقعیت�رسول)ص(�در�برابر�
است،� بیان�شده� آنان،� و�»سیئات«� و�»حسنات«� مردم�
کند،� پیامبر)ص(� اطاعت� کس� »هر� میفرمايد:� نخست�
�.» اطاعت�خدا�کرده�است:�»َمْن�يُِطِع�الرَُّسوَل�َفَقْد�أَطاَع�الَّ
بی�ترديد،�اطاعت�خدا�از�اطاعت�پیامبر)ص(�نمیتواند�جدا�
باشد؛�زيرا�پیامبر)ص(�هیچ�گامی�بر�خالف�خواست�خداوند�
بر�نمیدارد،�سخنان�و�کردار�و�رفتار�او�همه�مطابق�فرمان�

خدا�است.�
11. »كسي كه از پيامبر خدا اطاعت و فرمانبرداري كند از خدا اطاعت و فرمانبري كرده است، ) اي پيامبر ( 

كسي كه از فرمان خدا سر باز زند، تو در برابر او مسؤل نيستي«. سوره نساء، آیه80.

فرازی از خطبه غدیر
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اين�آيه�يکی�از�روشنترين�آيات�قرآن�است�که�دلیل�بر�
حجیت�سنت�پیامبر)ص(�و�قبول�احاديث�او�میباشد،�لذا�
کسی�نمیتواند�بگويد:�قرآن�را�قبول�دارم،�ولی�حديث�و�
سنت�پیغمبر)ص(�را�قبول�ندارم؛�چرا�که�آيه�فوق�صريحاً�
میگويد:�»اطاعت�از�حديث�و�سنت�پیامبر)ص(�اطاعت�
فرمان�خدا�است�و�هنگامی�که�می�بینیم�پیامبر)ص(�طبق�
�که�در�منابع�معروف�اسالمی�اعم�از�منابع� »حديث�ثقلین«ـ�
اهل�تسنن�و�شیعه،�آمده-�صريحاً�احاديث�اهل�بیت)علیهم�
السالم(�را�سند�و�حجت�شمرده�است،�می�يابیم�که:�اطاعت�
از�فرمان�اهل�بیت)علیهم�السالم(�نیز�از�اطاعت�فرمان�خدا�
جدا�نیست،�و�کسی�نمیتواند�بگويد:�من�قرآن�را�میپذيرم،�
ولی�احاديث�اهل�بیت)علیهم�السالم(�را�نمیپذيرم؛�زيرا�اين�
سخن�بر�ضد�آيه�فوق�و�آيات�مشابه�آن�است.�به�همین�
دلیل،�در�روايات�متعدد�میخوانیم:�خداوند�طبق�آيه�فوق�
حق�امر�و�نهی�به�پیامبر)ص(�خود�داده�و�پیامبر)ص(�نیز�
چنین�حقی�را�به�علی)ع(�و�ائمه�معصومین�)علیهم�السالم(�
باز� آنها�سر� نهی� و� امر� از� لذا�مردم�موظفند� داده�است،�
نزنند؛�زيرا�امر�و�نهی�آنها�همواره�از�طرف�خدا�است،�نه�از�

خودشان.12

12 . تفسير نمونه، ج4، ص40.
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یادآوری و یادسپاری 
اين�فراز�از�خطبه�غدير،�برای�توجه�دادن�به�اين�نکته�است�
که�مؤمن�در�مقابل�خواسته�ها�و�دستورهای�الهی�چون�و�
چرا�نمیکند�و�با�میل�و�رغبت�آن�را�گردن�می�نهد،�اگرچه�
دلیل�و�فلسفه�آن�را�نداند�يا�مخالف�خواسته�های�شخصی،�
حزبی،�خانوادگی�يا�مواردی�مانند�آن�باشد؛�لذا�رسول�خدا�
در�فرازی�ديگر،�اطاعت�از�امیرالمؤمنین�را�هم�الزم�شمرده�و�
فرمودند:�ماٍض�ُحْکُمُه،�جازٍ�َقْولُُه،�نافٌِذ�أَْمُرُه،َملْعوٌن�َمْن�خالََفُه،�
َقُه،�َفَقْد�َغَفَرال�لَُه�َولَِمْن�َسِمَع�ِمْنُه�َو� َمْرحوٌم�َمْن�تَِبَعُه�َو�َصَدّ
أَطاَع�لَُه؛�هشدار�که�]اجراي�فرمان�و�گفتار�او]علی)ع([�الزم�
و�امرش�نافذ�است.�ناسازگارش�رانده،�پیرو�و�باورکننده�اش�
در�مهر�و�شفقت�است.�هر�آينه�خداوند،�او�و�شنوايان�سخن�

او�و�پیروان�راهش�را�آمرزيده�است.
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91 سخن1پیامبر،1سخن1خداست!.

�بي� َوأَُؤّدي�ما�أَْوحي�بِِه�إِلَي�َحَذراً�ِمْن�أَْن�ال�أَْفَعَل�َفَتِحَلّ
ِمْنُه�قارَِعٌة�اليَْدَفُعها�َعّني�أََحٌد�َوإِْن�َعُظَمْت�حیلَُتُه�َوَصَفْت�

ُخلَُّتُه�

و�وظیفه�خود�را�در�آن�چه�وحي�شده�انجام�مي�دهم�مبادا�
که�از�سوي�او�عذابي�فرود�آيد�که�کسي�ياري�دورساختن�
آن�از�من�نباشد.�هر�چند�توانش�بسیار�و�دوستي�اش�)با�

من(�خالص�باشد.

دين�الهي،�از�آسمان�نازل�شده�و�از�ذهن�و�فکر�و�غرائز�
و�امیال�انسان�نجوشیده�است.�مذهب�راهي�نیست�که�از�
زمین�به�آسمان�کشیده�شود،�راهي�است�که�خدا�براي�
هدايت�و�رهايي�و�فالح��و�فوز�انسان�گشوده�است.�دين�
الهي،�حبل�المتین�خداست�که�براي�رهايي�انساِن�افتاده�در�
چاه�طبیعت�ضرورت�دارد�و�انسان�با�تمسک�و�چنگ�زدن�
به�آن،�آزادي�و�کمال�و�خوشبختي�خويش�را�تضمین�مي�
کند.�13بر�اين�مبنا،�سخن�فرستادگان�الهی�سخن�خداست�
و�آنان�سخنان�و�فرامین�الهی�را�به�اطالع�مردم�میرسانند؛�
لذا�طبعاً�خداوند�افرادی�را�بر�میگزيند�که�از�خطا�و�اشتباه�
مصون�بوده،�عین�کلمات�خداوند�را�بازگو�نمايند.�بدين�روی�
خداوند�متعال�گفتارهای�پیامبرش�را�ضمانت�کرده،�سخن�

او�را�سخن�خويش�می�داند.

�َوْحٌي�يُوَحی�؛�پیامبر�کسی� ما�يَنِطُق�َعِن�الَهَوی�إِْن�ُهَو�إاِلَّ
است�که�هرگز�سخنی�از�روی�هوی�و�هوس�نمیگويد�و�آنچه�

13 . خطر قرائتها، نشریه مبلغان، ش 12.

فرازی از خطبه غدیر
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که�مي�گويد�به�جز�وحي�که�به�وي�مي�شود�نمي�باشد«.�14

� »َو�لَْو�تََقوََّل�َعلَیَنا�بَْعَض�االَْقاوِيِل*الََخْذنَا�ِمْنُه�بِالَْیِمیِن�ثُمَّ
لََقَطعَنا�ِمنُه�الَوتِیَن؛�اگر�پیامبر)ص(�چیزی�بر�ما�میبست�]و�
نکته�ای�میافزود[�او�را�با�قدرت�تمام�اخذ�می�کرديم،�سپس�

رگ�گردن�او�را�قطع�می�کرديم«.15

»َما�آتَاُکُم�الرَُّسوُل�َفُخُذوُه،�َو�َما�نََهاُکم�َعنُه�َفانَتُهوا؛�آنچه�
باز� کرده،� نهی� آنچه� از� و� برگیريد� آورده� برايتان� پیامبر�

ايستید«.�16

یادآوری و یادسپاری
تکرار�رسول�ال)ص(،� پر� و� دامنه� پر� از�سخنان� يکی�
تأکید�بر�واليت�و�سرپرستی�امیرمؤمنان)ع(�است�که�در�
مناسبتهای�مختلف�و�با�جمالت�گوناگون،�مردم�را�از�آن�
آگاه�نمودند�و�بار�ديگر�در�غدير�خم�تصريح�نمودند�که�اين�
گفته�نیز�همچون�ديگر�سخنان،�دستور�و�فرمانی�از�جانب�
خداست:�»َعلِي�بُْن�أَبي�طالٍِب�أَخي�َو�َوِصّیي،�َو�ُمواالتُُه�ِمَن�
�أَنَْزلَها�َعلَي؛�علي�بن�ابی�طالب،�برادر�و�وصی�من� َوَجَلّ ال�َعَزّ
است�که�سرپرستی�و�واليت�او�حکمی�است�از�سوی�خدا�

که�بر�من�فرستاده�شده�است«.

14 . سوره نجم، آیات 3و4.
15 . سوره الحاقه، آیات 44 تا 46.

16 . سوره حشر، آیه 7.
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101 1اتصال1پیامبر1به1غیب.

الِم�َربّي� �َجْبرئیَل�َهَبَط�إِلَي�ِمراراً�ثاَلثاً�يَأُْمُرني�َعِن�الَسّ إَِنّ
�أَبَْیَض� الُم�-�أَْن�أَُقوَم�في�هَذا�الَْمْشَهِد�َفأُْعلَِم�ُکَلّ -�َو�ُهوالَسّ
�َعلِي�بَْن�أَبي�طالٍِب�أَخي�َو�َوِصّیي�َو�َخلیَفتي�)َعلي� َوأَْسَوَد:�أََنّ
�هاُروَن�ِمْن� أَُمّتي(�َواْلِماُم�ِمْن�بَْعدي،�الَّذي�َمَحُلُّه�ِمّني�َمَحُلّ

ُکْم�بَْعَدال�َو�َرُسولِِه ُموسي�إاِلَّ�أَنَُّه�النَِبي�بَْعدي�َوُهَو�َولُِیّ

آن� تبلیغ� در� آمده،� فرود� بر�من� آنچه� مردمان!� هان� �
کوتاهي�نکرده�ام�و�حال�برايتان�سبب�نزول�آيه�را�بیان�
مي�کنم:�همانا�جبرئیل�سه�مرتبه�بر�من�فرود�آمد�از�سوي�
سالم،�پروردگارم�-�که�تنها�او�سالم�است�-�فرماني�آورد�
که�در�اين�مکان�به�پا�خیزم�و�به�هر�سفید�و�سیاهي�اعالم�
کنم�که�علي�بن�ابي�طالب�برادر،�وصي�و�جانشین�من�در�
میان�اّمت�و�امام�پس�از�من�بوده.�جايگاه�او�نسبت�به�من�
به�سان�هارون�نسبت�به�موسي�است،�لیکن�پیامبري�پس�
از�من�نخواهد�بود�او�)علي(،�صاحب�اختیارتان�پس�از�خدا�

و�رسول�است.

يکی�از�عالئم�و�نشانه�های�نبوت�و�پیامبری،�ارتباط�با�
غیب�و�جبرئیل�امین�است�که�دستورات�الهی�را�به�پیامبر�
می�رساند�و�پیامبر�نیز�وظیفه�ابالغ�اين�پیام�ها�را�به�مردم�
دارد.�طبق�آيات�قرآن�کريم،�ارتباط�پیامبران�الهي�از�سه�

طريق�با�خداوند�امکان�پذير�بوده�است:�17

1-�القاي�به�قلب�که�در�مورد�بسیاري�از�انبیا�چنین�بوده�
است�از�جمله�موارد�آن�اين�مورد�است�که�قرآن�کريم�مي�
فرمايد:�»ما�به�نوح�وحي�کرديم�که�کشتي�را�در�حضور�ما�و�

17 .ر.ک: تفسير نمونه، ج20، ص487.

فرازی از خطبه غدیر



27

مطابق�فرمان�ما�بساز«.�18

2-�از�پشت�حجاب؛�بدين�نحو�که�از�طريق�امواج�صوتي�
که�خداوند�در�فضا�ايجاد�مي�کند،�رسول�خويش�را�مورد�
خطاب�قرار�مي�دهد�و�فرمان�هاي�الزم�را�به�او�ابالغ�مي�
با�حضرت�موسي�بن� فرمايد،�آن�گونه�که�در�کوه�طور�

عمران)ع(�سخن�گفت.�19

3-�از�طريق�فرستادن�فرشته�وحي،�جبرئیل�امین.

یادآوری و یادسپاری
پیامبر�به�خوبی�می�دانست�که�عصبیت،�قوم�گرايی،�
نسبت�های�خويشاوندی�و�گرايش�های�فامیلی�در�میان�
اعراب�به�شدت�رواج�دارد�و�هنوز�هم�ريشه�های�اين�نوع�
تفکرات�در�روح�و�جان�عده�فراوانی�از�مردم��وجود�دارد،�از�
اين�رو�با�تاکید�ويژه،�به�همگان�يادآور�می�شوند�که�تمام�
گفته�های�ايشان�بر�اساس�وحی�و�خواست�الهی�و�ارتباط�
با�عالم�غیب�است�و�حکم�واليت�امیر�المومنین،�انتصابی�
الهی�است،�نه�بر�اساس�خواسته�های�شخصی�يا�گرايش�
برتری� دينی،� امور� در� اساساً� زيرا� فامیلی؛� و� قومی� های�
دادن�خواسته�های�شخصی�کاری�مردود�و�ناپسند�است�و�
مسلمان�بايد�تنها�خدامحور�باشد�نه�شخص�محور،�يا�حزب�

و�جناح�محور�و�مانند�آن.

18 . سوره مومنون، آیه 27.
19 . سوره نساء، آیه164.



28

111 پايان1نبوت،1آغاز1وصايت.

َمعاِشَرالّناِس،�إِنَُّه�آِخُر�َمقاٍم�أَُقوُمُه�في�هذا�الَْمْشَهِد،�َفاْسَمعوا�
َو�أَطیعوا�َوانْقادوا�الَِْمِر)ال(�َربُِّکْم

هان�مردمان!�آخرين�بار�است�که�در�اين�اجتماع�به�پا�
ايستاده�ام.�پس�بشنويد�و�فرمان�حق�را�گردن�گذاريد.

پیامبران-� از�جمله� و� انساني-� دانیم�که�عمر�هر� می�
محدود�است�و�مقتضاي�حکمت�آفرينش،�اين�نبوده�که�
نخستین�پیامبر�تا�پايان�جهان�زنده�بماند�و�همه�انسان�ها�را�

شخصاً�راهنمايي�کند.
ضمن�اينکه�شرايط�و�اوضاع�و�احوال�زندگي�انسان�ها�در�
زمان�ها�و�مکان�هاي�مختلف،�يکسان�نیست�و�اين�اختالف�
و�تغییر�شرايط�و�به�ويژه�پیچیده�شدن�تدريجي�روابط�
اجتماعي�مي�تواند�در�کیفیت�و�کمیت�احکام�و�قوانین�و�
مقّررات�اجتماعي،�مؤثر�باشد�و�در�پارهاي�از�موارد،�تشريع�
قوانین�جديدي�را�مي�طلبد�و�اگر�اين�قوانین�به�وسیله�
پیامبري�که�هزاران�سال�قبل،�مبعوث�شده�بیان�مي�شد،�
کار�لغو�و�بیهوده�اي�مي�بود،�چنانکه�حفظ�و�تطبیق�آنها�بر�

موارد�خاص،�کار�بسیار�سخت�و�دشواري�مي�باشد.�
اوالً:�در�بسیاري�از�زمان�هاي�گذشته�امکانات�تبلیغ�و�نشر�
دعوت�انبیا)ع(�به�گونه�اي�نبوده�که�يک�پیامبر�بتواند�پیام�

هاي�خود�را�به�همه�جهانیان،�ابالغ�نمايد.
ثانیاً:�تعالیم�يک�پیامبر�در�میان�همان�مردمي�که�آنها�
را�دريافت�مي�داشتند،�به�مرور�زمان�و�تحت�تأثیر�عوامل�
مختلفي�دستخوش�تحريف�و�تفسیرهاي�نادرست�قرار�مي�
گرفت�و�پس�از�چندي�تبديل�به�يک�آيین�انحرافي�مي�شد.�

فرازی از خطبه غدیر
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با�توجه�به�اين�نکات،�حکمت�تعّدد�انبیاء)علیهم�السالم(�و�
اختالف�شرايع�آسماني�در�پارهاي�از�احکام�عبادي�يا�قوانین�
اجتماعي،�روشن�میشود،�اما�هرگاه�شرايط�زندگي�بشر�به�
گونه�اي�باشد�که�دعوت�پیامبر�به�همه�جهانیان�برسد�و�پیام�
هاي�او�براي�آيندگان،�محفوظ�و�مصون�بماند�و�دگرگوني�
شرايط�اجتماعي،�مستلزم�تشريفات�اساسي�جديد�و�تغییر�
احکام�و�قوانین�موجود�نباشد،�ارسال�پیامبر�ديگري�ضرورت�
نخواهد�داشت؛�20بنابراين�اگر�ديني�قادر�به�پاسخگويی�تمام�
نیازهاي�بشر�تا�ابد�بود،�گذشت�زمان�نمي�تواند�آن�را�از�
اعتبار�ساقط�کند�و�بشريت�همیشه�به�آن�محتاج�خواهد�
بود�و�چون�دين�اسالم�داراي�چنین�خصوصیتي�مي�باشد،�
هر�چه�زمان�بگذرد،�اين�دين�طراوت�و�تازگي�خود�را�از�

دست�نخواهد�داد.21

یادآوری و یادسپاری
در�روايتی�زيبا،�پیامبر�اعظم)ص(�خود�را�تکمیل�کننده�
خانه�نبوت�دانسته�اند�که�با�وجود�ايشان،�ديگر�پیامبری�
َّما�ِمْثلِي�فِي� ظهور�نخواهد�نمود.�آن�حضرت�فرمودند:�»�أَن
�َمْوِضٍع�لَِبَنُة� االنبیاء�َکَمَثِل�َرُجٍل�بَِني�َداراً�فاکملها�َو�ُحْسَنَها�االَّ
�َمْوِضٍع� َفَکاَن�َمْن�َدَخَل�فِیَها�َفَنَظَر�الیها�َقاَل�َما�أَْحَسَنَها�االَّ
َهِذهِ�اللبنه�،�فانا�َمْوِضٍع�هذاه�اللبنه�حتي�َخَتَم�بِي�االنبیاء�؛�
مَثل�من�در�میان�انبیاء�مانند�مردي�است�که�خانه�اي�بسازد�
و�کاملش�کند،�مگر�جاي�يک�خشت�را.�پس�هر�کس�که�
وارد�شود�و�به�آن�نظر�اندازد،�بگويد�چه�زيباست�مگر�جاي�
اين�خشت.�من�جاي�آن�خشت�هستم�تا�اينکه�با�من�انبیاء�

خاتمه�يافت.«22
20 . اصول كافي، ج 1، ص 57.

.www.andisheqom.com . 21
22 . مجمع البيان، ذیل آیه 40، سوره احزاب.
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فصل سوم: امام شناسی

121 راه1شناسی1دقیق.

ٌة�يَْدُعوَن�إِلَي�الّناِر� َمعاِشَرالّناِس،�إِنَُّه�َسَیُکوُن�ِمْن�بَْعدي�أَئَمّ
�ال�َوأَنَا�بَريئاِن� الِْقیاَمِة�اليُْنَصروَن.�َمعاِشَرالّناِس،�إَِنّ َويَْوَم�

ِمْنُهْم

مردمان!�به�زودي�پس�از�من�پیشواياني�خواهند�بود�که�
شما�را�به�سوي�آتش�مي�خوانند�و�در�روز�رستاخیز�تنها�

وبدون�ياور�خواهند�ماند.

راننده�ای�که�در�شناسايی�جاده�اشتباه�کند،�هر�قدر�هم�
پیشروی�کند،�در�واقع�عقب�مانده�و�از�هدف�دورتر�می�
شود؛�23حال�اگر�در�مسیر�با�تابلوها�و�هشدارهايی�مواجه�
شود�که�اين�اشتباه�را�به�او�گوشزد�نموده�و�هرچه�زودتر�او�را�
به�جاده�اصلی�رهنمون�شود،�اين�تلنگر�و�هشدار،�بسیار�بجا�
و�لذت�بخش�خواهد�بود؛�چرا�که�میتواند�با�کمترين�هزينه،�

خسارت�خود�را�جبران�نمايد.�

در�مسیر�زندگی�نیز�ممکن�است�انسان�در�شناسايی�
مسیر�صحیح�دچار�اشتباه�شود�که�پیامد�آن�منحرف�شدن�
و�گام�نهادن�در�مسیرهای�نادرست�و�تباه�ساختن�عمر�و�
زندگی�خود�می�شود�و�به�هر�مقدار�که�اهمیت�اين�مسیر�
بیشتر�باشد،�خطر�سقوط�و�تباهی�نیز�افزون�خواهد�گشت.��

23 .امام صادق)ع( فرمود: »آنكه بدون آگاهي و شناخت، كاري را انجام ميدهد مانند كسي است كه بيراهه 
ميرود. هر چه شتاب كند، از هدف دورتر ميگردد«. كافي، ج1، حدیث 104.
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یادآوری و یادسپاری
يکی�از�ويژگی�های�زندگی�علوی،�شناخت�درست�و�
کامل�از�راهنمايان�حقیقی�و�انتخاب�مسیر�صحیح�است�
که�همان�پیروی�از�واليت�امیرمؤمنان�علیه�السالم�و�امامان�
دوازده�گانه�است�که�به�فرموده�پیامبر)ص(:�پیروی�از�آنان�
مساوی�با�پیروی�از�خدا�و�رسول�اوست�و�ديگر�حکومت�
ها،�به�مثابه�راه�های�انحرافی�در�مسیر�حق�هستند�که�بايد�
با�کیاست�مؤمنانه�از�آنها�دوری�گزيد�و�از�صراط�مستقیم�
ْق� منحرف�نگرديد.�لذا�پیامبر�اعظم)ص(�فرمود:�»َو�ال�تََتَفَرّ
ُبُل�َعْن�َسبیلِه؛�راه�هاي�گوناگون�شما�را�از�پیمودن� بُِکُم�الُسّ

راه�علی)ع(�باز�ندارد!«.�
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131 جايگاه1واليت1در1زندگی1مؤمنانه.

� َمْت�لَِغٍد�َواتَُّقوال�-�أَْن�تُخالُِفوُه�َفَتِزَلّ َو�لَْتْنُظْر�نَْفٌس�ما�َقَدّ
�ال�َخبیٌر�بِما�تَْعَمُلوَن؛�َمعاِشَر�الَنّاِس،� َقَدٌم�بَْعَد�ثُُبوتِها�-�إَِنّ
إِنَُّه�َجْنُب�ال�الَّذي�َذَکَر�في�ِکتابِِه�الَعزيِز،�َفقاَل�تعالي�)ُمْخِبراً�
ْن�يُخالُِفُه(:�)أَْن�تَُقوَل�نَْفٌس�يا�َحْسَرتا�َعلي�ما�َفَرّْطُت�في� َعَمّ

َجْنِب�ال

البته�بايست�هر�کس�بنگرد�که�برای�فردای�رستاخیز�خود�
چه�پیش�فرستاده.�]هان![�تقوا�پیشه�کنید�و�از�ناسازگاری�با�
علی�بپرهیزيد.�مباد�که�گام�هايتان�پس�از�استواری�درلغزد. 

که�خداوند�بر�کردارتان�آگاه�است.

هان�مردمان!�همانا�او�هم�جوار�و�همسايه�خداوند�است�
که�در�کتاب�عزيز�خود�او�را�ياد�کرده�و�دربارة�ستیزندگان�
با�او�فرموده:�»تا�آنکه�مبادا�کسي�در�روز�رستاخیز�بگويد:�
افسوس�که�دربارة�همجوار�و�همسايه��خدا�کوتاهي�کردم.

يکی�از�ضروريات�سلوک�در�وادی�امن�الهی�و�رسیدن�به�
سعادت�دنیوی�و�اخروی،�گردن�نهادن�به�واليت�و�رهبري�
الهي�است�تا�آنجا�که�التزام�قلبي�و�عملي�به�رهبر�الهي،�
شرط�قطعي�پذيرش�کارهاي�نیک�و�عبادت�خدا�شمرده�
شده�است؛�به�اين�معنا�که�اعمال�صالح�و�عبادت�و�بندگي�
خدا�بدون�التزام�به�رهبري�الهي،�کم�ترين�اثري�در�تکامل�
انسان�و�جامعه�انساني�ندارد.�طبراني]از�بزرگان�اهل�سنت[�
در�کتاب�المعجم�االوسط�از�رسول�اکرم)ص(�روايت�مي�کند:�
نا� �َو�ُهَو�يََودُّ �َعزََّوَجلَّ َُّه�َمْن�لََقي�الَّ الْزُموا�َمَودَّتَنا�اَْهَل�الَْبْیتِ�َفاِن
َدَخَل�الَْجنََّة�بَِشفاَعِتنا�َو�الَّذي�نَْفسي�بَِیِدِهال�يَْنَفُع�َعْبداً�َعَمُلُه�
ااِّل�بَِمْعِرَفة�َِحّقنا؛�در�دوستي�)التزام�و�اعتقاد�قلبي(�با�ما�

فرازی از خطبه غدیر
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اهلبیت�پايدار�و�استوار�باشید.�هر�کس�خداوند�-عّزوجل-�را�
مالقات�کند�در�حالي�که�ما�را�دوست�بدارد،�با�شفاعت�ما�
به�بهشت�داخل�مي�شود.�سوگند�به�آنکه�جانم�در�دست�
اوست،�عمل�هیچ�کس�برايش�سود�نمي�بخشد،�مگر�با�

شناخت�حق�)واليت(.24

یادآوری و یادسپاری 
اين�حديث،�بیان�ديگري�از�حديث�متواتر�ثقلین�و�از�
جهتي،�تبیین�و�تفسیر�آن�است؛�بدين�معنا�که�هیچ�گاه�
اساسي� شرط� و� نیستند� جدايي�پذير� قرآن� و� عترت�
بهره�گیري�درست�از�قرآن�و�پیام�هاي�آن،�پیروي�از�امامت�
رهبران�الهي�است.�بدون�اين�شرط،�عقايد�و�اخالق�و�اعمال�
صالحي�که�قرآن،�جامعه�بشري�را�بدان�دعوت�مي�کند،�
نمي�تواند�در�تکامل�انسان�نقشي�ايفا�نمايد.�به�تعبیر�ديگر،�
نبوت�مقام�تشريع،�قانونگذاری�و�وضع�قانون،�و�امامت،�مقام�
تفسیر�و�اجرای�قانون�است؛�لذا�پیامبر�فرمود:�َفَوال�لَْن�يَُبِیَّن�
لَُکْم�زواِجَرُه�َولَْن�يُوِضَح�لَُکْم�تَْفسیَرُه�إاِلَّ�الَّذي�أَنَا�آِخٌذ�بَِیِدِه�
� َوُمْصِعُدُه�إِلي�َوشائٌل�بَِعُضِدهِ�)َو�رافُِعُه�بَِیَدي(�َو�ُمْعلُِمُکْم:�أََنّ
َمْن�ُکْنُت�َمْوالُه�َفهذا�َعلِي�َمْوالُه،�َو�ُهَو؛�سوگند�به�خدا�که�
باطن�ها�و�تفسیر�قرآن�را�آشکار�نمي�کند،�مگر�همین�که�
دست�و�بازوی�او�را�گرفته�و�باال�آورده�ام�و�اعالم�مي�دارم�که:�

هر�آن�که�من�سرپرست�اويم،�اين�علی�سرپرست�اوست.

24 . معجم االوسط، طبراني، ج 2، ص 2230، مكتبه المعارف؛ بحاراالنوار، ج 27، ص 170. نک: نشریه حكومت اسالمی، شماره 24، 
جایگاه و نقش سازنده والیت، نبی اهلل ابراهيم زاده ص210.
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141 امامت،1منصبی1الهی1.

لَُه�ال،�َواْقَبُلوُه�َفَقْد�نََصَبُه�ال.� ُلوُه�َفَقْد�َفَضّ َمعاِشَرالّناِس،�َفِضّ
َمعاِشَرالّناِس،�إِنَُّه�إِماٌم�ِمَن�ال،�َفاْعلَُموا�َمعاِشَر�الّناِس�)ذالَِک�

�ال�َقْد�نََصَبُه�لَُکْم�َولِّیاً�َوإِماماً فیِه�َواْفَهموُه�َواْعلَُموا(�أََنّ

هان�مردمان!�او�را�برتر�دانید،�که�خداوند�او�را�برگزيده�و�
پیشوايي�او�را�بپذيريد،�که�خداوند�او�را�برپا�کرده�است.�هان�
مردمان!�او�از�سوی�خدا�امام�است.�هان�مردمان!�بدانید�اين�
آيه�دربارة�اوست.�ژرفي�آن�را�فهم�کنید�و�بدانید�که�خداوند�

او�را�برايتان�صاحب�اختیار�و�امام�قرار�داده�است.

هر�انسانی�برای�انجام�شايسته�کارهای�خود�به�کسانی�
رجوع�میکند�که�به�تخصص،�تعهد�و�کارآمدی�او�اطمینان�
پزشکی،� مانند� اموری� در� مثال� عنوان� به� باشد.� داشته�
معماری،�امور�فنی،�ساخت�و�ساز�و...�عقل�سلیم�حکم�
میکند�که�انسان�فرد�متخصص�و�دانا�به�امور�را�برگزيند�
و�طبعاً�از�واگذاری�مسؤولیت�به�افراد�کم�اطالع�يا�ناآگاه�

بپرهیزد.

همین�قاعده�عقلی�در�امر�مهم�و�خطیری�مانند�واليت�و�
حکومت�جامعه�نیز�جريان�دارد؛�لذا�پیامبر)ص(�در�فرازهايی�
از�خطبه�غدير�به�فاکتورهای�الزم�برای�تبعیت�از�امام�و�
چرايی�عقلی�و�دينی�اين�پیروی�اشاره�کرده،�انسان�عاقل�را�

فرازی از خطبه غدیر
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به�فکر�وا�می�دارد�که�چه�کسی�شايسته�پیروی�است؟�آيا�
برای�رياست�و�پذيرش�مسؤولیت�ها�در�يک�حکومت�دينی،�
افراد�خالفکار،�ضعیف�االيمان،�کم�اطالع�از�مبانی�دينی�
و...�شايسته�هستند،�يا�افرادی�با�ويژگی�هايی�مانند�ديانت،�
تعهد،�استواری�در�ايمان،�آشنا�با�مبانی�دين،�مستحکم�در�

حوادث�و�پايبند�به�اصول�و�احکام�الهی.

قرآن�نیز�در�تبیین�شاخصه�مهم�پیروی�از�رهبران�می�
�أَن�يُتََّبَع�أَمَّن�الَّ�يَِهّدَي� فرمايد:�»أََفَمن�يَْهِدي�إِلَی�الَْحّق�أََحقُّ
إاِلَّ�أَن�يُْهَدی�َفَما�لَُکْم�َکْیَف�تَْحُکُموَن؛�آيا�آنکه�خلق�را�به�راه�
حّق�رهبري�مي�کند،�سزاوارتر�به�پیروي�است�يا�آنکه�هدايت�
نمي�کند�مگر�آنکه�خود�هدايت�شود،�پس�شما�]مشرکان[�
را�چه�شده�]که�بي�خرد�و�نادانید�و[�چگونه�چنین�قضاوت�

مي�کنید؟«25

25 . سوره یونس، آیه 35.
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یادآوری و یادسپاری
در�جای�خود�ثابت�شده�که�يکی�از�شرائط�نبوت�و�امامت،�
عصمت�و�دوری�از�گناه�و�خطاست�و�از�آنجا�که�دوری�از�
گناه�ويژگی�ای�درونی�است�و�جز�خدا�بر�ضمائر�و�باطن�
انسان�ها�آگاهی�ندارد،�از�اين�رو�الزم�است�خود�خداوند�
افرادی�را�از�میان�بندگانش�که�خصیصه�عصمت�و�خود�
نگهداری�آنان�برای�خداوند�آشکار�است،�به�عنوان�پیشوا�و�
رهبر�دينی�انتخاب�و�به�مردم�معرفی�نمايد،�تا�نمايندگان�
و�جانشینانی�صالح�برای�خداوند�متعال�باشند�و�در�پرتو�
پیروی�از�ايشان،�احکام�الهی�در�زمین�جاری�و�راه�سعادت�
و�رستگاری�هموار�گردد؛�لذا�رسول�خدا)ص(�با�بهره�گیری�
از�همین�قاعده�عقلی،�افراد�را�به�تفکر�وا�می�دارد�و�با�بیان�
فضائل�امیر�مؤمنان)ع(،�لزوم�پیروی�عقلی�و�الهی�از�ايشان�را�
�َويَْعَمُل� اثبات�نموده�و�میفرمايند:�َفُهَوالَّذي�يَهدي�إِلَي�الَْحِقّ
بِِه،�َويُْزِهُق�الْباِطَل�َويَْنهي�َعْنُه،�َوالتَأُْخُذُه�فِي�ال�لَْوَمُة�الئٍِم.�
أََوُّل�َمْن�آَمَن�بِال�َو�َرُسولِِه...؛�او�]شما�را[�به�درستي�و�راستی�
خوانده�و�]خود�نیز[�بدان�عمل�نمايد.�او�نادرستی�را�نابود�
کند�و�از�آن�بازدارد.�در�راه�خدا�نکوهش�گران�او�را�از�کار�باز�
ندارد.�او�نخستین�مؤمن�به�خدا�و�رسول�اوست�و�کسي�در�
ايمان،�به�او�سبقت�نجسته.�و�همو�جان�خود�را�فداي�رسول�
ال�نموده�و�با�او�همراه�بوده�است�تنها�اوست�که�همراه�
رسول�خدا�عبادت�خداوند�مي�کرد�و�جز�او�کسي�چنین�
نبود،�اولین�نمازگزار�و�پرستشگر�خدا�به�همراه�من�است�و....
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151 امامت،1تداوم1نبوت1.

»ايهاالَنّاُس،�َمْن�اَْولي�بُِکْم�ِمْن�اَنُْفِسُکْم؟�قالوا:�ال�و�َرُسولُُه.�
َفقاَل:�ااَل�من�ُکْنُت�َمْوالُه�َفهذا�َعلي�َمْوالُه�

مردمان!�کیست�سزاوارتر�از�شما�به�شما؟�گفتند�خداوند�
و�پیامبر�او!�سپس�فرمود�آگاه�باشید!�آن�که�من�سرپرست�

اويم،�پس�اين�علی�سرپرست�اوست.�

می�دانیم�که�امامت،�يکی�از�اصول�مذهب�شیعه�است؛�
به�حضرت� رسالت� و� نبوت� سلسله� ختم� از� پس� يعنی�
محمد)ص(،�رسالت�حضرت�خاتم�النبیین�به�واسطه�سلسله�
استمرار� امامت� به�عبارت�ديگر،� پیدا�کرد.� تداوم� امامت�
نبوت�است�و�چون�ارسال�نبی�از�جانب�خداوند�منقطع�
گرديد�و�پس�از�رسول�خدا)ص(�پیامبری�نخواهد�آمد و�از�
طرفی�جوامع�انسانی�بدون�يک�رهبر�الهی�که�راه�صحیح�
را�بنماياند�و�از�انحراف�آيین�الهی�جلوگیری�کند،�نمیتواند�
به�خط�مستقیم�هدايت�ره�بپیمايد،�خداوند�مقدر�فرمود�تا�
نبوت�در�اسالم�به�واسطه�سلسله�امامت�استمرار�پیدا�کند.

بدين�روی،�با�توجه�به�جايگاه�رفیع�امامت،�ضروری�است�
که�امام�نیز�همانند�نبی�معصوم�باشد�تا�الگويی�باشد�برای�
رهروان�اسالم�که�با�الگو�قرار�دادن�امام�خويش�و�تطبیق�
کارها�و�اعمال�خود�بر�اعمال�و�کارهای�او،�بدون�دغدغه�

خاطر�به�سلوک�در �جاده�اسالم�ادامه�دهد.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
در�غدير�خم�نیز�پیامبر�اعظم)ص(�اصحابش�را�جمع�
و�از��آنان�پرسید:�آيا�من�نسبت�به�شما�از�خودتان�مقدم�
تر�نیستم؟�يعنی�اينکه�اگر�من�فرمانی�بدهم�يا�خواسته�
ای�داشته�باشم،�شما�موظفید�که�فرمان�و�خواسته�مرا�
برخواسته�خود�مقدم�کنید.�من�ولی�شما�هستم�و�اختیار�
جان�و�مال�شما�را�دارم.�اصحاب�همه�در�جواب�حضرت�

عرض�کردند:�بلی�يا�رسول�ال.

حضرت�بعد�از�گرفتن�اين�اعتراف،�خطاب�به��آنان�فرمود:�
هر�که�من�پیش�از�اين�موالی�او�بودم،�پس�از�من�علی�
موالی�او�خواهد�بود؛�يعنی�همانگونه�که�تاکنون�من�صاحب�
اختیار�و�موالی�شما�بودم،�بعد�از�من�علی)ع(�صاحب�اختیار�
و�موالی�او�خواهد�بود؛�از�اين�روست�که�غدير،�حلقه�اتصال�

نبوت�و�امامت�به�شمار�میرود.�
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161 سلسله1واليت.

ُکْم�بَْعَدال�َو�َرُسولِِه�َوَقْد�أَنَْزَل�ال�تَباَرَک�َو�تَعالي� َوُهَو�َولُِیّ
ُکُم�ال�َو�َرُسولُُه� َعلَي�بِذالَِک�آيًَة�ِمْن�ِکتابِِه�)ِهي(:�)إِنَّما�َولُِیّ
ُهْم� َو� الَزّکاَة� َويُْؤتوَن� الَة� الَصّ يُقیُموَن� آَمُنواالَّذيَن� َوالَّذيَن�
الَة�َو�آتَي�الَزّکاَة� راِکُعوَن(،�َو�َعلِي�بُْن�أَبي�طالٍِب�الَّذي�أَقاَم�الَصّ

�حاٍل �في�ُکِلّ َوَجَلّ َو�ُهَو�راِکٌع�يُريُدال�َعَزّ

او�)علي(،�صاحب�اختیارتان�پس�از�خدا�و�رسول�است؛�
و�پروردگارم�آيه�اي�بر�من�نازل�فرموده�که:�»همانا�ولي،�
صاحب�اختیار�و�سرپرست�شما،�خدا�و�پیامبر�او�و�ايمانیاني�
هستند�که�نماز�به�پا�مي�دارند�و�در�حال�رکوع�زکات�مي�
پردازند.«�و�هر�آينه�علي�بن�ابي�طالب�نماز�به�پا�داشته�و�در�

رکوع�زکات�پرداخته�و�پیوسته�خداخواه�است.

دين،�مجموعه�ای�از�عناصر�و�گزاره�هايی�به�هم�پیوسته�و�
نظام�مند�است؛�از�اين�رو�باور�به�دين�بايد�همراه�با�پذيرش�
الهی�باشد،�و�نه�تنها�بخش�هايی�که� تمامی�دستورات�
موافق�طبع�و�میل�انسان�است،�همانطور�در�سلسله�مراتب�
آفرينش�نیز،�واليت�دارای�نظامی�به�هم�پیوسته�و�دارای�
مراتب�مشخص�است�که�پیروی�از�سلسله�مراتب�آن،�بر�

همگان�الزم�است.

به�عبارت�ديگر:�اگر�مسلمانی�در�عمل�و�رفتار�خويش�

فرازی از خطبه غدیر
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از�میان�گزاره�های�مختلف�و�واجبات�و�محرمات�گوناگون،�
تنها�به�برخی�از�باورهای�دينی�که�می�پسندد،�پايبند�باشد،�
در�واقعی�بودن�تعبد�و�تقید�او�بايد�ترديد�نمود،�همانطور�در�
سلسله�واليت،�اگر�کسی�واليت�خدا�و�رسولش�را�بپذيرد،�
ولی�به�واليت�امیرالمؤمنین)ع(�گردن�ننهد،�ايمان�و�اسالم�
چنین�شخصی�ناقص�خواهد�بود؛�لذا�پیامبر�در�خطبه�غدير�
�في�َشيءٍ�ِمْن�َقْولي�هذا�َفَقْد� به�صراحت�فرمود:�»َو�َمْن�َشَکّ
ِة� �في�واِحٍد�ِمَن�الْئَمّ �ما�أُنِْزَل�إِلَي�َوَمْن�َشَکّ �في�ُکِلّ َشَکّ
�فینا�فِي�الّنارِ؛�ترديد�در� �ِمْنُهْم،�َوالَشاُکّ �فِي�الُْکِلّ َفَقْد�َشَکّ
سخنان�امروزم�همسنگ�ترديد�در�تمامی�محتوای�رسالت�
من�است�و�شک�و�ناباوری�در�امامت�يکی�از�امامان،�به�سان�
شک�و�ناباوری�در�تمامی�آنان�است�و�هرآينه�جايگاه�ناباوران�

ما�آتش�دوزخ�خواهد�بود«.

یادآوری و یادسپاری
به� باورمندی� مسلمان،� فرد� برای� الزم� های� بینش� از�
»واليت�ال«�و�در�مراتب�بعد،�»واليت�رسول�ال«�و�پس�
از�ايشان،�»واليت�ولی�ال«�است�که�در�قرآن�کريم�و�سیره�
پیامبر�اعظم)ص(�به�صراحت�بیان�شده�و�آن�حضرت�در�
خطبه�غدير�نیز�با�تأکید�بر�آن،�مصداق�عینی�و�مشخص�
آن�را�به�مردم�معرفی�کردند�و�در�ديگر�فرازهای�خطبه�به�
مشخصات�و�اسامی�ديگر�افراد�شايسته�واليت�پس�از�امیر�
�في� مؤمنان�علیه�السالم�اشاره�و�تأکید�کردند:�»َو�َمْن�َشَکّ
�فینا�فِي� �ِمْنُهْم،�َوالَشاُکّ �فِي�الُْکِلّ ِة�َفَقْد�َشَکّ واِحٍد�ِمَن�الْئَمّ
الّنار؛�شک�و�ناباوری�در�امامت�يکی�از�امامان،�به�سان�شک�
و�ناباوری�در�تمامی�آنان�است�و�هر�آينه،�جايگاه�ناباوران�ما�

آتش�دوزخ�خواهد�بود«
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171 علی)ع(؛1عصاره1پیامبران.

ُلوا�َعلِّیاً�َفإِنَُّه�أَْفَضُل�الَنّاِس�بَْعدي�ِمْن�َذَکٍر� َمعاِشَرالّناِس،�َفِضّ
ْزَق�َوبَِقي�الَْخلُْق و�أُنْثي�ما�أَنَْزَل�ال�الِرّ

هان�مردمان!�علی�را�برتر�دانید؛�که�او�برترين�مردمان�
از�مرد�و�زن�پس�از�من�است؛�تا�آن�هنگام�که�آفريدگان�

پايدارند�و�روزي�شان�فرود�آيد.

و� عمیق� سخنی� در� اسالم)ص(� الشأن� عظیم� پیامبر�
�يَْنُظُر�الي�آَدَم�فِي�ِعلِْمِه�َوالِي� دلنشین�فرمودند:�»�َمْن�أََراَد�انَّ
نُوٍح�فِي�تَْقَواُه�َو�َفْهُمُه�َو�الي�ابراهیم�فِي�ِحلُْمُه�َو�الي�يُْحِیي�
َدُه�َوالِي�موسي�فِي�َهْیَبِتِه�َوالِي�عیسي�فِي� بِْن�َزَکِريَّا�فِي�َزهَّ
�بُْن�أَبِي�َطالٍِب�؛�هر�کس�مي�خواهد� ِعَباَدتِِه�َفلَْیْنُظْر�الي�َعلِيُّ
علم�حضرت�آدم�و�تقوا�و�فهم�حضرت�نوح�و�حلم�حضرت�
ابراهیم�و�زهد�حضرت�يحیي�و�هیبت�حضرت�موسي�و�
ابي�طالب� به�علي�بن� ببیند،� را� عبادت�حضرت�عیسي�

بنگرد«.�26

بر�اساس�روايات،�وجود�امیرمؤمنان�علي�علیه�السالم�با�تمام�
پیامبران�الهي�مساوي�است.�عالمه�جعفري�در�اين�زمینه�
مینويسد:�رواياتي�متنوع�در�منابع�اولیه�اسالم،�مخصوصاً�
حديث�مقدس�»مساوات�امیرالمؤمنین�علي�بن�ابي�طالب�
علیه�السالم�با�رسوالن�الهي�در�امتیازاتي�که�خداوند�سبحان�
به�آنان�عطا�فرموده�است«،�به�اضافه�آيه�مباهله�که�علي�بن�
ابي�طالب�علیه�السالم�در�آن�نفس�رسول�اعظم)ص(�منظور�

26 . ابن عساكر، تاریخ مدینه دمشق، ج42، ص313؛ الریاض النضره، ج2، ص218؛ قوشچي، شرح تجرید، 
ص338 ؛روضه الواعظين، ص128 .

فرازی از خطبه غدیر
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شده�است،�با�کمال�وضوح�اثبات�مي�کنند�که�علي�علیه�
السالم،�آن�بزرگ�بزرگان�و�آن�يگانه�نسخه�انسان�کامل-�که�
پس�از�وجود�نازنین�محمد�مصطفي)ص(�نظیر�او�به�عرصه�
هستي�گام�نگذاشته�است-�تجلي�گاه�نمونه�همه�امتیازات�

واالي�پیشوايان�معصوم�علیهم�السالم�مي�باشد.27

شیخ�مفید�رحمه�ال�نیز�مي�فرمايد:�خداي�متعال�در�
آيه�مباهله�حکم�نموده�است�که�علي�علیه�السالم�جان�
رسول�خدا)ص(�مي�باشد،�و�از�اين�حکم�معلوم�مي�شود�
که�امیرمؤمنان�علي�علیه�السالم�به�باالترين�درجه�فضیلت�
و�برتري�نائل�شده�است�و�با�پیامبر)ص(در�کمال�و�عصمت�

از�گناهان�مشترک�است.��28

یادآوری و یادسپاری 
پیامبراعظم)ص(�خاتم�پیامبران�بود�و�علی)ع(�جان�او�و�
کسی�که�تمام�ويژگی�های�پیامبر،�به�جز�نبوت�را�دارا�بود.�
علی)ع(�عصاره�خلقت�و�گل�خوشبوی�فرستادگان�الهی�بود؛�
هر�چه�همه�داشتند،�علی)ع(�نیز�داشت،�تا�بدين�طريق،�
الگويی�جامع�و�کامل�فراروی�سالکان�و�رهروان�راه�علوی�قرا�
گیرد�و�پاکان�از�نسل�شیعه،�بتوانند�مسیر�انتخابی�و�مرضّی�

پروردگارشان�را�با�بهترين�الگو�طی�نمايند.�

27 . طرحهاي آموزشي نهج البالغه، ص11 .
28 . شيخ مفيد، ارشاد، ج1، ص170 .
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181 گستره1نور1واليت.

�في�َعلِي�بِْن�أَبي� �َمْسلوٌک�فِي�ثَُمّ َوَجَلّ الُنّوُر�ِمَن�ال�َعَزّ
�فِي�الَنّْسِل�ِمْنُه�إِلَي�الْقائِِم�الَْمْهِدي طالٍِب،�ثَُمّ

مردمان!�نور�از�سوي�خداوند�عّزوجل�در�جان�من،�سپس�
در�جان�علي�بن�ابي�طالب،�آن�گاه�در�نسل�او�تا�قائم�مهدي�

-�که�حق�خدا�و�ما�را�مي�ستاند�-�جاي�گرفته�است.

خاصیت�نور�و�روشنايی،�راه�نمايی�و�نشان�دادن�مسیر�
درست�برای�حفاظت�از�سقوط�و�انحطاط�است.�خداوند�
متعال�برای�رهنمايی�انسان�به�سوی�مقصد�نهايی،�نور�
پیامبر)ص(،�علی)ع(�و�فرزندان�او�را�برای�هدايت�انسان�به�
سوی�کمال�برای�بشر�تابانید،�تا�انسان�مادی�را�از�گزند�
مخاطرات�دنیايی�برهانند�و�به�سوی�منشأ�نور�و�سعادت�که�
همان�خدای�متعال�است،�29رهنمون�گردند�و�انسان�تنها�
با�پیمودن�و�رهگیری�اين�خط�نورانی�است�که�به�سعادت�
و�کمال�خواهد�رسید؛�خطی�نورانی�و�درخشان�که�با�در�
هم�تنیدگی،�همراهی،��پیوستگی�و�تداوم،�در�زمان�های�
مشخص�و�برهه�های�معّین�تاريخ،�يکی�پس�از�ديگری،�

مسئولیت�هدايت�بشريت�را�بر�عهده�دارند.�

ماواِت َو اْلَْرِض«. سوره نور،  ُ نُوُر السَّ 29 . خداوند متعال منشأ نور را از خود دانسته و می فرماید: »اللَّ
آیه 35.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
بین نور نبوت و والیت نمی توان و نباید فاصله انداخت؛ 
الهی برای سعادت  چرا که شرط تحقق هدایت مدنظر 
بشریت، قبول همراهی و پیوند این انوار است که در سخن 
رسول خدا نیز به آن اشاره شده و امتداد این مسیر نورانی 
را در علی و اوالد علی علیهم السالم، تا حضرت بقیة اهلل 
از این رو،  حجت ابن الحسن المهدی)ع( دانسته است. 
شیعه والئی نیز با تحصیل طهارت جان خود، از نورانیت 
این انوار تابان الهی می تواند بیش از پیش تحفه گیرد؛ زیرا 
به فرموده اهلبیت علیهم السالم: شیعیان از باقیمانده ِگل 
وجودی آنان آفریده شده و والیت ایشان در سرشت شیعه 
عجین گشته است، به همین سبب آنان در شادی و غم 
اهلبیت)ع( شریکند.30 همانگونه که امام صادق)ع( فرمود: 
»اگر اندوه یا سروري به ما برسد بر شما نیز وارد مي گردد؛ 

چون ما و شما از نور خداي عز و جّل هستیم«.31

30 . شجره طوبي، ج 1، ص 3.
31 . بحاراالنوار، ج 58، ص 145.
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بخش دوم:

 باورهای رفتاری
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191 لزوم1فراگیری1احکام1.

َمُه� الَحالَل�إاِلّ�ما�أََحلَُّه�ال�َو�َرُسولُُه�َوُهْم،�َوالَحراَم�إاِلّ�ما�َحَرّ
َفِني�الَْحالَل� �َعَرّ َوَجَلّ ال�)َعلَْیُکْم(�َو�َرُسولُُه�َو�ُهْم،�َوال�َعَزّ

وَالَْحراَم�

روا�نیست،�مگر�آن�چه�خدا�و�رسول�او�و�امامان�روا�دانند؛�
و�ناروا�نیست�مگر�آن�چه�آنان�ناروا�دانند.�خداوند�عزوجل،�

هم�روا�و�هم�ناروا�را�براي�من�بیان�فرموده�است.

دينداری�از�سه�عنصر�اصلی�تشکیل�شده�است؛�باورهای�
اعتقادی،�اخالقیات�و�احکام.�لذا�در�تعريف�دين،�اين�معنا�
لحاظ�شده�است:�دين�مجموعه�ای�وحیانی�و�عقالنی�از�
عقايد،�اخالق�و�مقّررات)احکام(�است�که�نظر�به�اداره�زندگی�

فردی�و�اجتماعی�انسان�دارد.�

البته�بايد�توجه�داشت�که�احکام�الهي�به�دو�دسته�احکام�
ثابت�و�متغیر�تقسیم�میشود.�بعضي�از�احکام�الهي�با�قطع�
نظر�از�زمان�و�مکان�خاص،�داراي�حکم�ثابت�و�همیشگي�
است.�حرمت�نجاست،�خون�يا�...�به�لحاظ�آنکه�همیشه�با�
فطرت�انسان�ناسازگار�بودند،�از�اين�جمله�احکام�هستند.�
لکن�بعضي�احکام�به�مقتضاي�تغییر�مقتضیات�زمان�و�مکان�

و�شرايط�قابل�تغییر�هستند.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
پس�از�آنکه�پیامبر�اعظم�راه�و�راهنما�را�نماياندند،�بحث�
رفتار�دينی�را�مطرح�کرده�و�به�همگان�اعالم�کردند�که�حق�
اعالم�حالل�يا�حرام�الهی�تنها�از�طريق�خدا�و�پیامبر�او�به�
مردم�اعالم�خواهد�شد�و�کسی�حق�تشريع�و�قانون�گذاری�

يا�تغییر�در�احکام�را�نخواهد�داشت.�

اين�حالل�و�حرام�را�پیامبر�از�خدا�و�او�به�علی)ع(�و�
علی)ع(�به�امامان�پس�از�خويش�ارائه�و�تحويل�نموده�و�امام�
زمان)عج(�اين�احکام�را�در�زمان�غیبت،�به�فقها�و�مراجع�
تفويض�نموده�اند؛�لذا�اطاعت�از�دستورات�فقها�و�مراجع�
دينی،�مساوی�با�گردن�نهادن�به�دستورات�خدا،�پیامبر،�ائمه�

و�امام�زمان�علیهم�السالم�است.



48

201 زندگی1خدامحور.

�مايَْرضاُه��أَْحَمُدُه�َکثیراً� أَْسَمُع�الَِْمِرهِ�َواُطیُع�َوأُباِدُر�إِلي�ُکِلّ
ةِ�َوالَرّخاِء َدّ ّراءِ�َوالِشّ ّراءِ�والَضّ َوأَْشُکُرُه�دائماً�َعلَي�الَسّ

فرمان�او�را�گردن�مي�گذارم�و�اطاعت�مي�کنم؛�او�را�
ستايش�فراوان�و�سپاس�جاودانه�مي�گويم�بر�شادي�و�رنج�

و�بر�آسايش�و�سختي.
گاه�برخی�انسانها�با�اينکه�اعتراف�دارند�همه�زندگی�آنها�
وابسته�به�خواست�و�لطف�خداوند�متعال�است،�اما�برخی�
احکام�و�مقررات�الهی�را�بر�نمی�تابند�و�در�اجرای�آن�چون�
و�چرا�میکنند�و�دست�به�دامن�عقل�و�دانش�خود�شده،�
توجیهات�مختلفی�برای�آن�سر�هم�می�کنند�تا�شايد�بتوانند�
مجوزی�برای�ترک�واجب�الهی�يا�ارتکاب�حرام�الهی�دست�
و�پا�نمايند.�در�حالی�که�مؤمن�در�زندگی�خدامحور�خويش،�
در�هر�حالی�تسلیم�خواسته�های�الهی�است�و�با�میل�و�
رغبت�به�فرامین�الهی�گردن�مینهد؛�اگرچه�حکمت�آن�
را�نداند�يا�مخالف�خواسته�های�نفسانی�يا�پیشرفت�های�

شخصی�و�ظاهری�او�باشد.

یادآوری و یادسپاری 
انسان�ديندار�همیشه�ديندار�است�و�تسلیم�خواسته�های�
الهی�و�از�وسوسه�ها�و�القائات�شیطانی�مانند�»يک�شب�
عروسی�است�بگذار�خوش�باشیم«�دور�است.�مالک�عمل�
زندگی�رهروان�سیره�علوی،�خدامحوری�و�رضايت�الهی�
است،�همانگونه�که�رسول�خدا)ص(�در�خطابه�غدير�خويش�
بر�آن�تأکید�کردند�و�مخالفان�را�از�ارتکاب�گناه�با�توجیهات�

نادرست،�برحذر�داشتند.�

فرازی از خطبه غدیر
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211 راضی1به1قضای1الهی.

َوأَْسَتْسلُِم�لِماَقضاُه،�َرْغَبًة�في�طاَعِتِه�َو�َخْوفاً�ِمْن�ُعُقوبَِتِه

فرمان�او�را�گردن�مي�گذارم�و�اطاعت�مي�کنم؛�و�به�سوي�
خشنودي�او�مي�شتابم�و�به�حکم�او�تسلیمم.

طبیعی�است�که�هر�انسانی�دوست�داشته�باشد�روند�
زندگی�و�نتايج�رفتارهای�او�مطابق�خواسته�و�میل�او�قرار�
گیرد�و�هیچ�مسأله�ی�کوچک�و�بزرگی،�زندگی�او�را�به�
اضطراب�و�ناآرامی�نکشاند.�البته�رسیدن�به�میل�درونی�قطعاً�
به�طور�کامل�نشدنی�است؛�زيرا�رفتارهای�انسان�مخلوطی�
از�خیر�و�شر�و�کژی�و�راستی�است،�لذا�پیامدهای�منفی�آن�
هم�دامن�گیر�انسان�شده�و�زندگی�را�دچار�دست�اندازهای�
مختلف�می�کند.�در�اين�میان�آنچه�اهمیت�دارد،�رضايت�به�
خواست�الهی�و�برتر�شمردن�حکمتها�و�مصالحی�است�که�
او�برای�انسان�در�نظر�می�گیرد�و�نبايد�با�ديدن�مشکالت،�
انسان�به�جزع�و�فزع�روی�آورده،�دين�و�دينداری�را�انکار�
يا�ناامیدانه�به�آينده�بنگرد.�خداوند�در�قرآن�میفرمايد:�»َفأَمَّا�
َمُه�َفَیُقوُل�َربّي�أَْکَرَمِن*� اْلِنَساُن�إَِذا�َما�ابَْتاَلُه�َربُُّه�َفأَْکَرَمُه�َو�نَعَّ
َوأَمَّا�إَِذا�َما�ابَْتاَلُه�َفَقَدَر�َعلَْیِه�رِْزَقُه�َفَیُقوُل�َربّي�أََهانَِن؛�اما�انسان�
هنگامی�که�پروردگارش�وی�را�می�آزمايد�و�عزيزش�می�دارد�
و�نعمت�فراوان�به�او�می�دهد�می�گويد�پروردگارم�مرا�گرامی�
داشته�است�و�اما�چون�وی�را�می�آزمايد�و�روزی�اش�را�بر�او�
تنگ�می�گرداند�می�گويد�پروردگارم�مرا�خوار�کرده�است«.32

32 . سوره فجر، آیات 15و 16.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
راضي�بودن�به�قضاي�الهي�و�تسلیم�بودن�در�برابر�مقدرات�
الهي،�مقامي�بس�رفیع�است�که�ناشي�از�اعتقاد�کامل�به�خدا�
و�حکمت�و�تدبیر�اوست.�بنده�بايد�به�اين�باور�برسد�که�خالق�
انسان�میداند�خیر�و�صالح�او�در�چیست�و�ظرفیت�او�چه�قدر�
است،�لذا�متناسب�با�آن،�اموري�را�براي�او�مقدر�می�نمايد،�
اگرچه�فلسفه�بعضي�از�آنها�را�نفهمد.�پیامبر�اعظم)ص(�نیز�
يکی�از�برتری�های�امیر�المؤمنین�علیه�السالم�را�تسلیم�
محض�خواسته�های�الهی�بودن�او�دانسته،�فرمودند:�»ما�
نََزلَْت�آيَُة�رِضاً�فی�الُْقْرآِن�إاِلّ�فیِه؛�آيهای�در�مورد�رضايت�

پروردگار�نازل�نشده،�مگر�آنکه�در�شأن�اوست«.33

33 . مانند آیه: »َو ِمَن النَّاِس َمن يَْشِري نَْفَسُه ابْتَِغاَء َمْرَضاِت اللِ َواللُ َرُؤوٌف بِالِْعبَاِد «. سوره 
بقره، آیه 207.
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221 از1عبادت1تا1عبوديت.

ِة بُوبَِیّ لَُه�َعلي�نَْفسي�بِالُْعُبوِديَِّة�َو�أَْشَهُد�لَُه�بِالُرّ َوأُقُِرّ

و�اکنون�به�عبوديت�خويش�و�پروردگاري�او�گواهي�مي�
دهم.

هر�مؤمنی�نیازمند�عبادت�است�که�به�فرموده�قرآن�کريم،�
هدف�آفرينش�انسان�نیز�عبادت�و�بندگی�او�بوده�است.�34
اما�باالتر�از�عبادت،�رسیدن�به�مقام�عبوديّت�است.�عبادت،�
اعمالی�مانند�نماز�و�روزه�است�که�شکل�ظاهری�بندگی�
است�و�در�جای�خود�الزم�و�ضروری�است؛�ولی�عبوديّت�
مرحله�ای�باالتر�از�عبادت�است.�عبوديّت�يعنی�اينکه�زندگی�
انسان�رنگ35و�بوی�خدايی�داشته�و�فلش�تمام�کارهای�او�
به�سمت�باال�و�به�نّیت�جلب�رضايت�پروردگار�و�هماهنگ�
با�خواسته�های�او�باشد.�ناگفته�پیداست�که�راه�صحیح�و�
حقیقی�رسیدن�به�عبوديت�نیز،�تنها�از�مسیر�عبادت�و�انجام�
واجبات�و�دستورات�الهی�و�گام�نهادن�در�اين�مسیر�محقق�
خواهد�شد.�همان�گونه�که�بزرگان�نیز�تنها�از�همین�راه�به�

حقیقت�بندگی�رسیدند.
34. »و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون؛ جن و انس را خلق نكردم مگر براي اینكه مرا 

بپرستند.«سوره ذاریات، آیه 56.
35. »ِصبَغَة ٱهللِ َو َمن أَحَسُن ِمَن ٱهللِ ِصبَغًة؛ رنگ خدایی]بپذیرید[، و چه رنگی بهتر از رنگ خدایی است«. 

سوره بقره، آیه 138.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
همه�خوبی�ها،�موفقیت�ها�و�تنها�راه�رسیدن�به�قله�های�
معنويت�و�کمال،�در�گرو�ايمان�و�بندگی�خدا�است؛�لذا�
پیامبر�اکرم)ص(�پیش�از�آنکه�رسول�و�پیامبر�باشد،�عبد�
و�بنده�بود؛�همان�گونه�که�در�تشهد�نمازها�می�خوانیم:�
اشهد�انک�عبده�و�رسوله.�در�داستان�معراج�نیز�خداوند�
َِّذی�أَْسری��بَِعْبِده�...«�و�نفرمود�»برسوله«،� فرمود:�»ُسْبحاَن�ال
»بنبّیه«�و�يا�غیر�اين�دو،�زيرا�کلمه�عبد�نشان�می�دهد�
که�اين�افتخار�و�اکرام�به�خاطر�مقام�عبوديت�و�بندگی�
پیامبر�بود،�چرا�که�باالترين�مقام�برای�انسان�اين�است�که�

بنده�راستین�خدا�باشد.36

36 . تفسير نمونه، ج12، ص9.
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231 زندگی1مؤمنانه.

�أَْولِیائَُهُم�الَّذيَن�آَمُنوا� �أَْولِیائَُهُم�الُْمْؤِمنوَن...�أاَل�إَِنّ أاَل�إَِنّ
َولَْم�يَْرتابوا

آگاه�باشید�که�دوستان�اهل�بیت�مؤمن�هستند.��آگاه�
باشید�که�دوستان�ايشان�کساني�هستند�که�به�باور�رسیده�

و�از�ترديد�و�انکار�دور�خواهند�بود.

در�عرف�ما�اين�طور�معروف�است�که�به�بعضی�از�افراد�
می�گوئیم�مؤمن.�می�گوئیم�فالن�کس�مرد�مؤمنی�است.�
عابد�و�متعبدی��است.�يعنی� اين�است�که�مرد� مقصود�
واجباتش�را�انجام�می�دهد،�مستحبات�را�هم�زياد�انجام�
می�دهد،�زيارت�می�رود،�نافله�می�خواند،�ذکر�زياد�می�گويد.�
اما�درباره�فرد�ديگری��که�دارای�اين�مشخصات�نیست،�
مآبی� مقدس�� آدم� يا� مؤمنی� آدم� کس� فالن� می�گوئیم�

نیست.37

البته�سخن�درباره�ايمان�و�مؤمن�بسیار�است�و�در�روايات�
هم�نشانه�های�زيادی�برای�افراد�برشمرده�اند�که�در�اين�
باره�روايت�»دلهاث«،�خادم�امام�رضا�علیه�السالم�شنیدنی�
است.�او�می�گويد:�از�حضرت�رضا�علیه�السالم�شنیدم�که�
فرمود:�مؤمن،�مؤمن�)واقعی(�نخواهد�بود،�مگر�آنکه�دارای�
سه�خصلت�باشد:�سّنتی�از�پروردگارش�و�سّنتی�از�پیامبرش�

و�سّنتی�از�)امام�و(�ولّیاش�داشته�باشد.
37 . آزادی معنوی، ص219.

فرازی از خطبه غدیر
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خداوند� رازداری.� از� است� عبارت� پروردگارش� سّنت�
می�فرمايد:�دانای�غیب�اوست�و�هیچ�کس�را�بر�غیبش�آگاه�
نمی�سازد،�مگر�رسوالنی�که�آنان�را�برگزيده�است.�38سّنت�
پیامبرش،�مدارا�کردن�با�مردم�است.�خداوند�پیامبرش�را�به�
مدارا�کردن�با�مردم�دستور�داده�و�فرموده�است:�با�آنها�مدارا�
کن�و�عذرشان�را�بپذير�و�به�نیکي�ها�دعوت�نما.�39و�سّنت�
ولّیاش،�صبر�و�پايداری�به�هنگام�گرفتاري�ها�و�خسارت�

ها�است.40

یادآوری و یادسپاری
مؤمن�به�معنای�حقیقی�آن�کسی�است�که�افزون�بر�
ايمان�به�خدا�و�رسولش،�به�واليت�امیر�مؤمنان�علیه�السالم�
اذعان�کرده�و�پايبند�به�ضوابط�شرعی�و�رعايت�حالل�و�
حرام�شرعی�باشد.�بیشک�زندگی�با�چنین�باورهای�واال�
دشمنان�و�مخالفان�خاص�خود�را�دارد�و�تاريخ�شیعه�نیز�
نشان�داده�که�همواره�به�جرم�مؤمن�بودن،�بدترين�و�ظالمانه�
ترين�بالها�را�برايشان�رقم�زده�اند،�ولی�هیچگاه�از�حقايق�و�

باورهای�نورانی�و�تابناک�خود�کوتاه�نیامده�اند.
38 . سوره جّن، آیات 26 و 27.

39 . سوره اعراف، آیه 199.
40 . كافی، ج 2، ص 243.



55

241 مديريت1نفس1و1تقواپیشگی1.

َوأَنُْتْم� إاِلّ� � َوالتَموتَُنّ تُقاتِِه� � َحَقّ إتَُّقوال� َمعاِشَرالّناِس،�
ُمْسلُِموَن

هان�مردمان!�تقوا�پیشه�کنید�همان�گونه�که�بايسته�است�
و�نمیريد�جز�با�شرِف�اسالم.

فرصت�زندگی�دير�يا�زود�پايان�خواهد�رسید�و�انسان�به�
خط�پايان�مسیر�دنیايی�خويش�گام�خواهد�گذارد؛�مهم،�
پايانی�است�که�برای�انسان�رقم�خواهد�خورد؛�سعادت�يا�
شقاوت،�بهشت�يا�جهنم،�مرگ�آسان�يا�سخت�و�....�بد�
آموزه�های�دينی،� و� روايات� اساس� بر� بدانیم�که� نیست�
تعیین�چگونگی�مرگ�انسان�و�عاقبت�به�خیر�يا�شر�شدنش�
انسان�است�که�در�فرصت� اين� به�اختیار�خود�اوست�و�
چندين�ساله�زندگی،�مسیر�پايانی�خويش�را�تعیین�می�
نمايد.�به�عبارت�ديگر،�انسان�همانگونه�که�زيسته،�خواهد�
مرد�و�همانگونه�که�بمیرد�محشور�خواهد�گشت.�اين�سخن�
فرموده�پیامبر)ص(�است�که�فرموده:�»َکَما�تعیشون�تَُموتُوَن�
َو�َکَما�تَُموتُوَن�تُْبَعُثوَن�َو�َکَما�تُْبَعُثوَن�تُْحَشُروَن�؛�آن�گونه�
که�زندگي�مي�کنید�مي�میريد،�و�آن�گونه�که�مي�میريد،�
مبعوث�مي�شويد�و�آن�گونه�که�مبعوث�مي�شويد،�محشور�

مي�گرديد«.41
41 . عوالي الآللي، ج4، ص72.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
از�نوع�زندگی�و�رفتارهای�مثبت�و�خدامحور�يا�منفی�
و�شیطان�محورِ�غالب�افراد،�میتوان�به�بهشتی�يا�جهنمی�
بودن�يا�سعادت�و�شقاوت�آنان�پی�برد،�مگر�در�موارد�خاصی�
که�مشیت�الهی�به�گونه�ای�ديگر�رقم�خورده�باشد.�از�اين�رو�
انسان�بايد�با�تقواپیشگی�و�تدبیر�زندگی�بر�اساس�خواست�
الهی�و�رعايت�حدود�شرعی،�زمینه�عاقبت�به�خیری�خود�را�
فراهم�نمايد.�به�اين�جهت�در�قرآن�کريم،�اصلی�ترين�عامل�
عاقبت�به�خیری،�تقوا�دانسته�شده�است؛�»والعاقبة�للتقوی؛�
العاقبة� آيه�»و� و� تقواست«�42 )اهل(� آن� از� عاقبت)نیک(�
للمتقین؛�عاقبت�و�پايان�کار�از�آن�پروا�پیشگان�است.«�43
پیامبر)ص(�نیز�برای�سعادتمندی�همراهی�تقوا�و�عاقبت�به�

خیری�تأکید�نمودند.

42 . سوره طه، آیه132. 
43 . سوره اعراف، آیه128.
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251 برافراشتن1نمادهای1دينی.

الَة� ُکُم�ال�َو�َرُسولُُه�َوالَّذيَن�آَمُنواالَّذيَن�يُقیُموَن�الَصّ إِنَّما�َولُِیّ
َويُْؤتوَن�الَزّکاَة�َو�ُهْم�راِکُعوَن(،�َو�َعلِي�بُْن�أَبي�طالٍِب�الَّذي�أَقاَم�
�حاٍل. �في�ُکِلّ َوَجَلّ الَة�َو�آتَي�الَزّکاَة�َوُهَو�راِکٌع�يُريُدال�َعَزّ الَصّ

»همانا�ولي،�صاحب�اختیار�و�سرپرست�شما،�خدا�و�پیامبر�
او�و�ايمانیاني�هستند�که�نماز�به�پا�مي�دارند�و�در�حال�رکوع�
زکات�مي�پردازند.«�و�هر�آينه�علي�بن�ابي�طالب�نماز�به�پا�
داشته�و�در�رکوع�زکات�پرداخته�و�پیوسته�خداخواه�است.

وقتی�فرد�يا�گروهی�پس�از�مدتها�تالش�و�کوشش،�موفق�
به�فتح�قله�يا�کوهی�مرتفع�می�شوند،�پرچم�کشورشان�را�
در�باالترين�قسمت�آن�نصب�می�کنند.�چرا؟�چون�پرچم�
نماد�و�نشانهای�است�از�حضور�فالن�گروه�يا�فالن�شخص�از�
کشوری�که�به�اين�افتخار�دست�يافته�است�و�اينک�نیز�اين�
امتیاز�و�برتری�را�به�رخ�همه�کشیده،�بدان�مباهات�می�ورزد.�

نماز�هم�نماد�و�عالمت�دينداری�ماست�که�بر�تمامی�
رهروان�زندگی�علوی�الزم�است�که�نه�تنها�در�خلوت�ها،�
بلکه�در�هر�جايی�که�هستند�و�در�هر�مراسم�شادی�يا�غم،�
اين�پرچم�را�برافرازند.�گرامی�ترين�فرستاده�خدا،�محمد�
مصطفی)ص(�نیز�میفرمود:�»َعلَم�االيمان�الصالة؛�عالمت�
و�نشانه�ايمان،�نماز�است«.��44همو�فرمود:�»َعلَُم�االِسالِم�

الصالة؛�نماز،�پرچم�اسالم�است«.45

44 . شهاب االخبار، ص59.
45 . كنز العمال، ج7، ص279، حدیث 1887.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری 
نماز�نشانه�خداخواهی�و�ارتباط�مداوم�با�غیب�و�قدرت�
اليزال�الهی�است�و�اينکه�رهبر�و�پیشوای�مسلمانان�و�کسی�
که�می�خواهد�بر�مسلمین�حکومت�نمايد،�بايد�پیش�قدم�
در�انجام�وظايف�شرعی�و�نمادهای�دينی�باشد؛�همان�گونه�
که�امیرالمؤمنین�علیه�السالم�چنین�بود�و�پیامبر�نیز�در�
الَة� غدير�چنین�سفارش�فرمود:�»َمعاِشَرالّناِس،�أَقیُموا�الَصّ
؛�ای�مردم!�نماز�را�به�پا� َوَجَلّ َو�آتُوا�الَزّکاَة�َکما�أََمَرُکُم�ال�َعَزّ
داريد�و�زکات�بپردازيد�همان�سان�که�خداوند�عّزوجل�امر�

فرموده�است«.
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261 آمادگی1برای1آزمايش1و1امتحان.

�لَْم�يَُکْن�لَِیَذَرُکْم�َعلي�ما�أَنُْتْم� َوَجَلّ �ال�َعَزّ َمعاِشَرالّناِس،�إَِنّ
ِیِّب� َعلَْیِه�َحّتي�يَمیَزالَْخبیَث�ِمَن�الَطّ

هان�مردمان!�هر�آينه�خداوند�عزوجل�شما�را�به�حالتان�
رها�نخواهد�کرد�تا�ناپاک�را�از�پاک�جدا�کند.�

همه�مردم�از�انبیا�گرفته�تا�ديگران،�طبق�قانون�الهي�مورد�
آزمايش�قرار�مي�گیرند�تا�بتوانند�استعدادهاي�خود�را�شکوفا�
سازند�و�قله�هاي�سر�به�فلک�کشیده�سعادت�را�در�نوردند.�
از�اين�رو�انسانها�به�طرق�مختلف�مانند:�ترس،�گرسنگي،�
زيان�مالي�و�جاني،�مورد�آزمايش�و�امتحان�قرار�مي�گیرند�
و�بديهي�است�که�هر�کس�بتواند�از�اين�آزمايش�هاي�الهي�
سربلند�خارج�شود،�به�سعادت�نائل�گرديده�است.�46خداوند�
َِّذيَن� ُ�ال �الَّ َِّذيَن�ِمْن�َقْبلِِهْم�َفلَیْعلََمنَّ می�فرمايد:�»َو�لََقْد�َفَتنَّا�ال
�الَْکاِذبِیَن؛�و�به�تحقیق�کسانی�که�قبل�از� َصَدُقوا�َولَیْعلََمنَّ
آنها�بودند�را�نیز�امتحان�کرديم،�پس�خداوند�هم�کسانی�
که�صادق�هستند�و�هم�دروغگويان�را�مشخص�و�معلوم�

می�کند«.47

46. ر. ک: نشریه مبلغان، ش45، مقاله درس صبر و استقامت در مكتب زینب)س(.
47 . سوره عنكبوت، آیه 3.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
در�بستر�آزمايش�ها�و�ابتالئات�است�که�درستی�و�صدق�
ادعاهای�دينداری،�واليت�مداری�و�خداخواهی�افراد�معلوم�
می�گردد�48و�شايستگان�و�ممتازين�معنوی�با�سربلندی�در�
اين�امتحان،�شايستگی�تداوم�نعمت�و�کسب�درجات�واالی�
مادی�و�معنوی�می�يابند�و�منافقان�و�افراد�ضعیف�االيمان،�
رسوا�و�مفتضح�می�گردند�و�لیاقت�نداشتن�آنها�برای�رهبری�

و�پیشوايی�بر�همگان�عیان�می�گردد.

48 . ر. ک: سوره بقره، آیه155.
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271 زبان1ذاکر.

َرِب� � الَْحْمُدِلَّ الَرّحیِم� الَرّْحمِن� ال� »بِْسِم� َقَرأَ:� � ثَُمّ
الْعالَمیَن...«�إِلي�آِخِرها

الّرحمن� ال� »بسم� فرمود:� قرائت� پیامبر)ص(� سپس�
الّرحیم�الحمدّل�رّب�العالمین�الّرحمن�الّرحیم«�-�تا�آخر�

سوره.

يکی�از�امتیازات�زندگی�مؤمنانه،�استفاده�از�اذکار�و�قرائت�
افزون�بر�دستیابی�به� آيات�نورانی�قرآن�کريم�است�که�
معارف�ناب�و�عمیق،�برکات�و�دستاوردهای�فراوان�مادی�
و�معنوی�را�نیز�برای�انسان�به�همراه�می�آورد.�يکی�از�اين�
سورههای�پربرکت،�سوره�حمد�است�که�برکات�و�خواص�
بسیاری�برای�آن�بیان�شده�و�ويژگی�های�ممتازی�برای�آن�
ذکر�شده�است.�به�عنوان�مثال،�امام�رضا)ع(�می�فرمايند:�
»در�قرآن�آن�مقدار�که�در�سوره�مبارکه�حمد�از�جمیع�
خیرات�و�دانش�ها�جمع�است،�در�هیچ�يک�از�سوره�ها�جمع�
نیست«.�49و�ابن�عباس�می�گويد:�نزد�رسول�خدا�بوديم،�
ناگاه�فرشته�اي�آمد�و�گفت:�»اي�رسول�خدا�بشارت�باد�تو�
را�به�دو�نوري�که�به�تو�داده�شده�و�به�انبیاء�قبل�از�تو�داده�
نشده�است.�آن�دو�نور�»فاتحه�الکتاب«�و�خواتیم�]آيات�
پايانی[�سوره�بقره�است�)از�آيه�آَمَن�الرسول�آيه��50به�بعد(،�
هرگز�کسی�قرائت�نکند�حرفي�از�آن�را،�مگر�آنکه�حاجت�
او�را�مي�دهم«.�51حضرت�علی)ع(�هم�سوره�مبارکه�حمد�را�

49. عيون اخبار الرضا)ع(، ج2، ص320، باب 34.
50. سوره بقره، آیه 285.

51. آداب الصلوة، ص301.

فرازی از خطبه غدیر



62

شريف�ترين�چیز�در�گنجینه�هاي�عرش�الهي�52و�شفاي�هر�
درد�و�بیماري�-جز�مرگ-�دانستند.53

یادآوری و یادسپاری
را�صراط�مستقیم� آنکه�خود� از� رسول�خدا)ص(�پس�
و�علی)ع(�و�فرزندان�از�نسل�او�را�تداوم�بخش�راه�راست�
معرفی�کردند،�سوره�حمد�را�تالوت�فرمودند؛�يعنی�ای�مردم�
بدانید�که�راه�راست�علی)ع(�است�و�مالک�درستی�ارتباط�با�
خدا،�قبول�واليت�و�پیشوايی�ايشان�است؛�لذا�امیر�مؤمنان�
علیه�السالم�می�فرمود:�تمام�قرآن�در�سوره�حمد�و�تمام�
حمد�در�بسم�ال�آن�و�بسم�ال�هم�در�باء�آن�و�باء�آن�در�

نقطه�زير�باء�است�و�من�آن�نقطه�باء�هستم«.�54

52. مجمع البيان، ج1، ص34.
53. همان، ج1، ص34.

54. ن. ک: شرح االسماء الحسنی، مال هادی سبزواری، ج1، ص5؛ جامع االسرار، ص563. 
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281 لغزشگاههای1انسان.

ِة�بِالَْحَسِد،� �إِبْلیَس�أَْخَرَج�آَدَم�ِمَن�الَْجَنّ َمعاِشَر�الّناِس،�إَِنّ
�آَدَم�أُْهِبَط� �أَْقداُمُکْم،�َفإَِنّ َفالتَْحُسُدوُه�َفَتْحِبَط�أَْعمالُُکْم�َوتَِزَلّ
،�َوَکْیَف� َوَجَلّ إِلَي�الْرِض�بَِخطیَئٍة�واِحَدةٍ،�َوُهَو�َصْفَوُةال�َعَزّ

بُِکْم�َوأَنُْتْم�أَنُْتْم�

هان�مردمان!�به�راستي�که�شیطاِن�اغواگر،�آدم�را�با�رشک�
از�بهشت�رانده�مبادا�شما�به�علي�رشک�ورزيد�که�کرده�
هايتان�نابود�و�گامهايتان�لغزان�خواهدشد.�آدم�به�خاطر�
يک�اشتباه�به�زمین�هبوط�کرد�و�حال�آنکه�برگزيده�خداي�
عّزوجّل�بود.�پس�چگونه�خواهید�بود�شما�و�حال�آنکه�شما،�

شمايید!

می�گويند:�مردی�خاری�را�در�محل�رفت�و�آمد�مردم�
کاشت�و�مردم�از�اين�بـوتـه�خـار�در�رنج�بودند.�او�قول�داد�
که�سال�ديگر�آن�را�بِکَند�و�سـال�ديـگر�نیز�کار�را�به�سال�
بعد�موکول�کرد�و�سال�های�بعد�نیز�بـه�هـمین�ترتیب�عمل�
کرد.�از�طرفی،�درخت�سال�به�سال�ريشه�دارتر�مـی�شـد�و�
از�طـرف�ديـگـر،�خود�او�سال�به�سال�ضعیفتر�می�گرديد؛�
يـعـنـی�مـیـان�رشد�درخت�و�قوت�او�نسبت�معکوس�
برقرار�بود.�حاالت�انـسان�نیز�مانند�خاربن�و�خارکن�است.�
روز�به�روز�صفات�در�انسان�ريـشـه�هـای�عمیقتری�پیدا�می�

کند�و�اراده�انسان�را�ضعیفتر�می�کند.�

خاربن�در�قوت�و�برخاستن�
خارکن�در�سستی�و�در�کاستن55

55 . نقل از: استاد مطهری، تعليم و تربيت در اسالم، ص79. 

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
انسان�معجونی�از�خوبی�و�بدی�و�زشتی�و�زيبايی�است�
که�به�مقتضای�حکمت�الهی�در�نهاد�او�به�وديعه�نهاده�شده�
است�و�بها�دادن�به�هر�کدام،�باعث�ريشه�دواندن�و�عمیق�
شدن�آن�خصلت�های�خوب�يا�بد�خواهد�شد؛�از�اين�رو�
انسان�بايد�سعی�نمايد�خوبی�ها�و�فضايل�را�تقويت�نموده،�از�
رشد�رذايل�اخالقی�و�زشتی�ها�جلوگیری�نمايد،�همانگونه�
که�يک�باغبان�کاربلد�و�عاقل،�با�هرس�نمودن�شاخه�های�
اضافی�و�گیاهان�زائد�و�مخّل�رشد،�زمینه�را�برای�شکوفايی�

و�ثمربخشی�آنها�مهیا�می�نمايد.

پیامبر�اعظم)ص(�نیز�در�سخنان�خودشان،�مردم�را�از�
کینه�توزی�و�حسادت�نسبت�به�امیرمؤمنان)ع(�و�امتیازات�
او�برحذر�داشته،�مخالفت�و�دشمنی�با�او�را�زمینه�ساز�سقوط�

و�بدعاقبتی�می�دانند.�

زان�که�خــوی�بـد�بگشته�ست�استوار

مور�شهوت�شد�ز�عادت�هم�چو�مار

مــار�شــهـوت�را�بکــش�در�ابـتــدا
ورنـه�اينک�گشت�مــارت�اژدهــا�56

56 . مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص327.
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291 تربیت1صحیح1و1دينی1فرزندان.

�ال�َقْد�أََمَرني�َونَهاني،�َوَقْد�أََمْرُت�َعلِّیاً� َمعاِشَرالّناِس،�إَِنّ
َونََهْیُتُه�)بِأَْمِرهِ(.

هان�مردمان!�همانا�خداوند�امر�و�نهي�خود�را�به�من�
فرموده�و�من�نیز�به�دستور�او�دانش�آن�را�نزد�علي�نهادم.

انتظار�خداوند�از�انسان�به�عنوان�جانشین�و�خلیفه�الهی�
در�زمین،�مسؤولیت�پذيری�و�مراقبت�از�خود،�خانواده�و�
َِّذيَن�آَمُنوا�ُقوا� ديگر�مرتبطین�و�وابستگان�است:�»يَا�أَيَُّها�ال
أَنُفَسُکْم�َوأَْهلِیُکْم�ناراً؛�ای�کسانی�که�ايمان�آورده�ايد!�خود�و�
خاندان�و�خويشانتان�را�از�آتش�جهنم�محافظت�نمايید«.�57

با�توجه�به�اهمیت�تربیت�در�سالهای�نخستین�زندگی�
کودکان،�والدين�وظیفه�دارند�زمینه�های�الزم�از�قبیل�تغذيه�
حالل،�ايجاد�فضای�معنوی�در�خانه،�شرکت�در�مراسمات�
معنوی�و�نیز�پرهیز�از�شرکت�دادن�فرزندان�در�مجالس�گناه�
آلود�و...�آنان�را�برای�زندگی�معنوی�و�خداپسندانه�در�آينده�
مهیا�نمايند�تا�در�آينده�زمین�و�زمان�را�مقصر�در�انحراف�
فرزند�خويش�نشمارند؛�لذا�امام�سجاد)ع(�می�فرمايد:�»حق�
فرزندت�اين�است�که�بدانی�از�توست�و�در�اين�دنیا�خوب�و�

بدش�به�تو�وابسته�است«.58

57 . سوره تحریم، آیه 6.
58. الفقيه.ج 2، ص622.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
رسول�خدا)ص(�نیز�در�ابتدای�زندگی�امیرمؤمنان)ع(�
خود�تربیت�ايشان�را�بر�عهده�گرفت�و�علی)ع(�که�برگزيده�
الهی�و�متولد�از�والدينی�پاک�و�خداجو�بود�را�تحت�تربیت�
الهی�خويش�قرار�داد�و�خوبی�ها�و�فضائل�و�واجبات�و�

محرمات�الهی�را�به�او�آموخت.��
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301 منت1گذاری1ممنوع!.

َمعاِشَرالّناِس،�التَُمُنّوا�َعلَي�بِإِْسالِمُکْم،�بَْل�التَُمُنّوا�َعلَي�ال�
َفُیْحِبَط�َعَملَُکْم�َويَْسَخَط�َعلَْیُکْم�َو�يَْبَتلَِیُکْم�بُِشواٍظ�ِمْن�ناٍر�

�َربَُّکْم�لَِبالِْمْرصاِد َونُحاٍس،�إَِنّ

�هان�مردمان!�اسالمتان�را�بر�من�منت�نگذاريد؛�که�اعمال�
شما�را�بیهوده�و�تباه�خواهد�کرد�و�خداوند�بر�شما�خشم�
خواهد�گرفت�و�سپس�شما�را�به�شعله�از�آتش�و�مس�
گداخته�گرفتار�خواهد�نمود.�همانا�پروردگار�شما�در�کمین�

گاه�است.

زندگی� رهروان� و� پیروان� که� منفی� روحیات� از� يکی�
علوی�بايد�از�آن�به�دور�باشند،�روحیه�منت�گزاری�و�کار�
نیک�خويش�را�به�رخ�ديگران�کشیدن�است.�ممکن�است�
کسی�حتی�برای�انجام�وظیفه�و�از�روی�اخالص،�به�انسان�
نیازمندی�کمک�مالی�نمايد،�اما�پس�از�مدتی�اين�عمل�خود�
را�به�رخ�او�بکشد�و�با�اين�کار،�عمل�نیک�گذشتهاش�را�زايل�
َِّذيَن� گرداند.�قرآن�کريم�در�اين�باره�می�فرمايد:�»يا�أَيَُّها�ال
آَمُنوا�ال�تُْبِطُلوا�َصَدقاتُِکْم�بِالَْمّن�َو�الْذی؛��ای�اهل�ايمان،�
صدقات�خود�را�به�سبب�منت�و�آزار�تباه�نسازيد«.�59در�
جای�ديگری�می�فرمايد:�»َقْوٌل�َمْعُروٌف�َو�َمْغِفَرٌة�َخْیٌر�ِمْن�

59 . سوره بقره، آیه 264.

فرازی از خطبه غدیر
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َصَدَقة�يَْتَبُعها�أَذًی؛�60رد�کردن�فقیر�با�زبان�خوش�و�دعا�
کردن�در�حق�او�بهتر�است�از�صدقه�ای�که�در�پی�آن�آزار�
دهند«.�يعنی�اگر�انسان�با�زبان�خوش،�فرد�نیازمندی�را�که�
به�او�مراجعه�کرده�است،�رد�نمايد،�بهتر�از�آن�است�که�به�
او�کمک�کند،�اما�بعد�بر�او�منت�بگذارد.�اين�منت�گذاشتن،�

اصل�عمل�را�باطل�می�کند.�

امام�صادق)علیه�السالم(�نیز�با�اشاره�به�همین�موضوع�
می�فرمايند:�»اِْن�کانَْت�لََک�يٌَد�ِعْنَد�انسان�فالَ�تُْفِسْدها�بَِکْثرِة�
�ذلَِک�اَْجَمُل� الِمَنِن�َو�الّذْکِر�لها�و�لِکِن�اتَِّبْعها�بِأَْفَضَل�منها�َفاِنَّ
بک�فی�أخالقَِک�و�اَْوَجُب�للثَّواِب�فی�آِخَرتَِک؛�اگر�دستی�
پیش�کسی�داری�)کنايه�از�اين�که�اگر�خدمت�و�احسانی�
به�کسی�کرده�ای(،�با�منت�گذاشتن�بر�او،�آن�را�از�بین�نبر،�
بلکه�سعی�کن�خدمت�بهتری�را�برای�او�انجام�دهی�که�اين�
کار،�هم�اخالقت�را�زيباتر�می�سازد�و�هم�ثواب�اخرويت�را�

بیشتر�می�کند«.61

60 . سوره بقره، آیه 263
61 . رستگاران، آیت اهلل مصباح یزدی، ص201.



69

یادآوری و یادسپاری
گروهی�از�اعـراب�باديه�نشین�دائم�بر�پیامبر�خدا�منت�
می�گذاشتند�و�اسالم�خود�را�به�رخ�پیامبر�مـیکـشـیـدند�
و�میگفتند:�ما�با�تو�از�در�تسلیم�آمديم�در�حالی�که�بسیاری�
از�قبائل�عرب�از�در�جنگ�آمدند.�در�کنارت�جنگیده�ايم،�
برای�اسالم�جهاد�کرده�ايم�و�منت�می�گذاشتند�که�مسلمان�
شده�اند.�در�برابر�منت�آنان،�خدای�سبحان�آيه��17از�سوره�
حجرات�را�بر�پیامبر�نازل�کرد:�»يُمنُّوَن�َعلَیَک�أَْن�أَْسلَُموا�
�َعلَیُکْم�أَْن�َهَداُکْم� ُ�يُمنُّ �تَُمنُّوا�َعلَی�إِْساَلَمُکم�بَِل�الَّ ُقل�الَّ
لِْلِيَماِن�إِن�ُکنُتْم�َصاِدقِیَن؛�آنها�بر�تو�مّنت�می�نهند�که�اسالم�
آورده�اند؛�بگو:�اسالم�آوردن�خود�را�بر�من�مّنت�نگذاريد،�
بلکه�خداوند�بر�شما�مّنت�می�نهد�که�شما�را�به�سوی�ايمان�
هدايت�کرده�است،�اگر�در�ادعای�ايمان�راستگو�هستید«.�

پیامبر�اعظم)ص(�نیز�با�يادآوری�همین�نکته،�بر�کسانی�
که�دينداری�خود�را�مايه�امتیاز�اسالم�می�دانستند�هشدار�
می�دهد�که�چنین�تفکراتی�ناشی�از�جهالت�و�نادانی�و�باعث�

باطل�شدن�و�از�بین�رفتن�اعمال�انسان�می�گردد.��
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311 مواجهه1با1گرههای1زندگی.

�بي� َوأَُؤّدي�ما�أَْوحي�بِِه�إِلَي�َحَذراً�ِمْن�أَْن�ال�أَْفَعَل�َفَتِحَلّ
ِمْنُه�قارَِعٌة�اليَْدَفُعها�َعّني�أََحٌد�

و�وظیفه�خود�را�در�آن�چه�وحي�شده�انجام�مي�دهم،�
مبادا�که�از�سوي�او�عذابي�فرود�آيد�که�کسي�را�ياراي�

دورساختن�آن�از�من�نباشد.�

انسانها�همواره�با�گره�های�متعددی�در�زندگی�مواجه�می�
شوند�که�گاه�داليل�ظاهری�برای�آن�نمی�يابند؛�در�حالی�
که�بررسی�دقیق�و�موشکافانه�روند�زندگی،�انسان�را�به�اين�
باور�خواهد�رساند�که�کوتاهی�های�فراوانی�در�زندگی�انسان�
صورت�می�گیرد�که�توجهی�بدانها�نداشته�است؛�کوتاهی�در�
ادای�حق�والدين،�رسیدگی�نکردن�به�خويشان�و�بیخبری�
از�آنان،�گناهان�کوچک�و�بزرگ،�حرامخواری�همراه�با�دلیل�
تراشی�و�توجیهات�فراوان،�سهل�انگاری�در�انجام�وظايف�
شرعی،�بی�تفاوتی�نسبت�به�پرداخت�واجبات�مالی،�ضعف�
اعتقادی�و�اتکا�به�قدرت�و�دانش�خود�و�ديگر�عوامل�پیدا�
و�ناپیدايی�که�وجود�هر�کدام�از�آنها�می�تواند�انسان�را�با�
مشکالت�و�معضالت�فراوان�مادی�و�معنوی�مواجه�نمايد.

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
انجام�ندادن�تکالیف�و�فرار�از�مسؤولیت�های�شرعی�و�
واجبات�الهی،�باعث�نزول�بال�و�گره�افتادن�در�روند�زندگی�
و�قطعی�شدن�عذاب�اخروی�خواهد�شد.�هر�قدر�که�بی�
تفاوتی�و�سهل�انگاری،�دايره�تأثیر�گسترده�تری�داشته�
باشد،�به�همان�میزان،�گرفتاری�ها�و�گره�ها�بیشتر�نمود�
خواهند�يافت؛�از�اين�رو�در�امر�مهمی�مانند�واليت�و�رهبری�
مسلمانان،�رسول�خدا)ص(�اعالم�آن�را�با�وجود�احتمال�
مخالفت�ها�و�خطرات،�الزم�و�ضروری�برشمردند�و�فرمودند:�
�َعلِي(� ِّْغ�ما�أَنَْزَل�إِلَي�)في�َحِقّ »ِلنَُّه�َقْدأَْعلََمني�أَنِّي�إِْن�لَْم�أُبَل
َفما�بَلَّْغُت�رِسالََتُه،�َوَقْد�َضِمَن�لي�تَباَرَک�َوتَعالَي�الِْعْصَمَة�)ِمَن�
الّناِس(�َو�ُهَوال�الْکافِي�الَْکريُم؛خداوند�به�من�اعالم�فرموده�
که�اگر�آنچه�)درباره�علي(�نازل�کرده�به�مردم�نرسانم،�وظیفه�
رسالتش�را�انجام�ندادهام�و�خداوند�تبارک�و�تعالي�امنیت�
از�]آزار[�مردم�را�برايم�تضمین�کرده�و�البته�که�او�بسنده�و�

بخشنده�است«.�
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321 پارتی1بازی1ممنوع.

َزَعُموا�أَنِّي�َکذالَِک�لَِکْثَرةِ�ُمالَزَمِتِه�إِيّي�َو�إِْقبالي�َعلَْیِه�َو�َهواُه�
َو�َقُبولِِه�ِمِنّي

�از�آن�روي�که�منافقان�بارها�مرا�آزار�رسانیده�تا�بدانجا�که�
مرا�اُُذن�]سخن�شنو�و�زودباور�[نامیدهاند،�به�خاطر�همراهي�
افزون�علي�با�من�و�رويکرد�من�به�او�و�تمايل�و�پذيرش�او�

از�من�است.

در�دين�نسبت�فامیلی�معنا�ندارد�و�اين�گونه�نیست�که�
برخی�به�خاطر�نسبت�های�خويشاوندی،�از�مزايای�بیشتری�
در�دنیا�يا�آخرت�برخوردار�شوند.�مالک�برتری�در�دين،�تقوا�
و�يايبندی�بیشتر�به�مقررات�و�رعايت�حدود�و�احکام�شرعی�
است؛�از�اين�رو�امام�رضا)ع(�وقتی�که�برادرش�)زيد�النار(�
را�ديد�که�از�خود�تعريف�می�کند�و�به�سیادت�خود�مغرور�
شده�فرمود:�»ای�زيد!�حرف�افراد�پست�کوفه�تو�را�گول�
زده�است.�آنها�گفته�اند�چون�از�فرزندان�فاطمه�زهرا)س(�
هستی،�آتش�بر�تو�حرام�است...�ای�زيد!�تقوای�خدا�را�پیشه�

خود�کن،�هر�کس�تقوا�نداشته�باشد،�از�ما�نیست«.

�زيد�گفت:�اما�من�برادر�شما�و�از�صلب�پدر�شما�هستم.�

حضرت�رضا�علیه�السالم�فرمود:�»تو�برادر�من�هستی،�
به� هرگاه� اما� کنی.� اطاعت� را� تعالی� خدای� که� مادامی�
معصیت�خداوند�دست�زدی،�ديگر�بین�من�و�تو�برادری�
نیست.�مگر�قرآن�نخوانده�ای؟�حضرت�نوح�علیه�السالم�
به�خداوند�عرض�کرد:�خدايا�پسر�من�از�خانواده�من�است.�
ولی�خداوند�فرمود:�يا�نُوِح�انَْه�لیس�ِمْن�اهلک�،�انَْه�َعِمَل�غیر�

فرازی از خطبه غدیر



73

َصالُِح�؛�ای�نوح!�او�از�خانواده�و�اهل�تو�نیست.�62خداوند�به�
علّت�عمل�زشت�او�و�معصیتش�او�را�از�خانواده�نوح�خارج�
ساخت.�ای�زيد،�تو�هم�اگر�خدا�را�اطاعت�کنی،�از�ما�اهل�
بیت�هستی�و�اگر�معصیت�کنی،�از�اهل�بیت�خارج�می�

شوی«.63

یادآوری و یادسپاری
گناهکاران� از� شفاعت� با� منافاتی� گفته،� پیش� سخن�
ندارد،�زيرا�شفاعت�در�معنای�درست�آن�مسئوولیت�آور�و�
حرکتزای�انسان�به�سوی�خوبی�ها�و�انجام�وظايف�و�تکالیف�
شرعی�است�و�چنانچه�در�اين�بین�قصور�و�کوتاهی�صورت�
گرفت،�پیشوايان�و�آبرومندان�نزد�خدا،�با�شفاعت�خويش�
انسان�را�از�گرفتاری�ها�نجات�خواهند�بخشید؛�از�اين�رو�
اعتقاد�به�شفاعت�نبايد�به�ولنگاری�و�بی�مباالتی�و�اطمینان�
از�بهشتی�شدن�معنا�شود�و�هر�شیعه�ای�به�شرط�انجام�
واجبات�مانند�نماز�و�روزه�و...�است�که�مشمول�شفاعت�
خواهند�شد،�نه�اينکه�با�صرف�اشک�ريختن�برای�ائمه)ع(�
بهشتی�گردند�و�تمام�گناهان�کوچک�و�بزرگ�آنان�آمرزيده�
گردد.�حتی�رسول�خدا�نیز�انجام�وظیفه�و�تکالیف�شرعی�
را�برای�نجات�از�عذاب�الهی�ضروری�برشمرده�و�دوستی�با�
افراد�را�نجات�بخش�نمی�دانند.�آنجا�که�فرمود:�»...اليَْدَفُعها�
َعّني�أََحٌد�َوإِْن�َعُظَمْت�حیلَُتُه�َوَصَفْت�ُخلَُّتُه؛�و�وظیفه�خود�
را�در�آن�چه�وحي�شده�انجام�میدهم،�مبادا�که�از�سوي�او�
عذابي�فرود�آيد�که�کسي�را�ياراي�دور�ساختن�آن�از�من�
نباشد.�هر�چند�توانش�بسیار�و�دوستیاش�)با�من(�خالص�

باشد«.
62 . سوره هود، آیه 46 و 45 .

63 . بحاراالنوار، ج 49 ، باب 16 ، ص2.
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331 نیتهايی1به1رنگ1خدا.

َّما� يُْهلُِک�ال�َمْن�َغَدَر�َو�يَْرَحُم�َمْن�َوفی،�َو�َمْن�نََکَث�َفإِن
يَْنُکُث�َعلی�نَْفِسِه�َو�َمْن�أَْوفی�بِما�عاَهَد�َعلَْیُه�ال�َفَسُیْؤتیِه�

أَْجراً�َعظیماً

خداوند�مّکاران�را�تباه�میکند�و�به�باوفايان�مهر�میورزد.�
»هر�که�پیمان�شکند«�جز�اين�نیست�که�به�زيان�خود�گام�
برداشته،�و�هر�که�بر�عهدی�که�با�خدا�بسته�پابرجا�ماند،�به�

زودی�خدا�او�را�پاداش�بزرگی�خواهد�داد.

يکی�از�بايسته�های�زندگی�علوی�و�از�نکاتی�که�باعث�
رونق�مادی�و�معنوی�زندگی�میشود،�خیر�خواهی�برای�
ديگران�است.�بدين�معنا�که�انسان�چشم�ديدن�موفقیت�ها�
و�پیشرفت�های�ديگران�را�داشته�باشد�و�به�جای�حسادت�
و�تالش�برای�سلب�نعمت�از�او،�برای�تداوم�نعمت�او�دعای�
خیر�نموده،�از�خداوند�بخواهد�که�چنین�نعمتی�را�به�او�
نیز�ارزانی�نمايد.�در�اين�باره،�پیامبراکرم)ص(�می�فرمايند:�
»ُدعاُء�الَمرءِ�الُمسلِم�ُمسَتجاٌب�ِلخیِه�بَِظهِر�الَغیِب�ِعنَد�َرأِسِه�
َملٌَک�ُموّکٌل�بِِه�ُکلََّما�َدَعا�ِلِخیِه�بَِخیٍر�َقاَل�الَملَک:�آمیَن�َو�لََک�
بِِمثِل�َذلَِک؛�دعای�مرد�مسلمان�که�پشت�سر�برادر�خود�به�
جای�آورد�پذيرفته�شود.�بر�سر�او�فرشته�ای�موکل�است�و�
هر�دم�برای�برادر�خود�دعای�خیری�کند�گويد�پذيرفته�باد�

و�برای�تو�نیز�نظیر�آن�باشد«.64

64 . نهج الفصاحه، ص 315، ش 1665.

فرازی از خطبه غدیر
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اصل�تأثیرگذاری�و�نقش�نیت�های�خوب�يا�بد�در�روند�
زندگی�جای�ترديد�نیست.�تجربه�تاريخ�و�آموزه�های�الهی�
بر�شکست�حتمی�کسانی�که�برای�دين�خدا�و�تضعیف�ولی�
و�رهبر�و�پیشوای�مسلمین�نیت�سوء�و�بدخواهانه�داشته�اند،�
گواهی�دارد؛�به�همین�سبب�است�که�همواره�معاندان�دين�
با�شکست�مواجه�شده،�بدعاقبت�و�رسوا�شده�اند.�پیرامون�
امیرمؤمنان�علیه�السالم�هم�چه�نقشه�ها�و�ترفندها�که�به�
کار�نبستند،�ولی�به�فرموده�الهی:�نور�خدا�هرگز�خاموش�
نخواهد�شد�و�گستره�آن�تا�ظهور�آخرين�ولی�خدا،�تداوم�

خواهد�داشت.��



76

341 خلوتهای1معنوی.
�أَْولِیائَُهُم�الَّذيَن�يَْخَشْوَن�َربَُّهْم�بِالَْغْیِب،�لَُهْم�َمْغِفَرٌة� أاَل�إَِنّ

َوأَْجٌر�َکبیٌر
ترسانند،� خويش� پروردگار� از� نهان،� در� امامان� ياران�

آمرزش�و�پاداش�بزرگ�براي�آنان�خواهد�بود.

اکثر�انسانها�تا�زمانی�که�در�انظار�و�نگاه�ديگران�است،�
مرتکب�گناه�و�جرم�نمی�شود،�اما�برخی�همین�که�احساس�
کنند�کسی�آنها�را�نمی�بیند،�به�راحتی�در�دام�گناه�می�افتند.�
در�حالی�که�در�نگاه�آموزه�های�دينی،�يکی�از�ويژگی�های�
رفتاری�مؤمنان�واليتمدار�اين�است�که�خلوت�و�جلوت�و�
نهان�و�آشکار�برايشان�تفاوت�نداشته،�در�هر�حالی�از�گناه�
اجتناب�می�ورزند.�چنین�افرادی،�همانها�هستند�که�ايمان�
در�اعماق�جانشان�رسوخ�نموده،�در�هر�حالی�خود�را�در�
محضر�الهی�می�بینند�و�شايسته�مقام�های�واال�و�بهشت�
برين�الهی�هستند.��همانطور�که�رسول�اکرم)ص(�فرمودند:�
»زماني�که�قیامت�بر�پا�شود،�گروهي�از�امت�من�به�اذن�
خداوند�بال�هايي�در�آورده،�از�قبرهايشان�به�سوي�بهشت�
پرواز�مي�کنند�و�در�بهشت،�در�کمال�ناز�و�نعمت�خواهند�
بود.�فرشتگان�مي�گويند:�شما�را�به�خدا�قسم!�به�ما�بگويید�
در�دنیا�چه�کرده�ايد�که�به�اين�مقام�رسیده�ايد؟�آنها�مي�
گويند:�روش�ما�اين�بود�که�هر�گاه�در�مکان�خلوتي�بوديم�
و�امکان�گناه�براي�ما�فراهم�مي�شد،�)حضور�خداوند�را�
احساس�مي�کرديم�از�اين�رو(�شرم�مي�کرديم�که�در�محضر�
او�مرتکب�گناه�شويم.�ويژگي�ديگر�ما�اين�بود�که�به�آنچه�

خداوند�روزي�ما�کرده�بود،�راضي�و�شکرگزار�بوديم«.65
65 . بحار االنوار، ج100، ص26؛ مسكن الفؤاد، شهيد ثاني، ص80.
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گويا�پیامبر�اعظم)ص(�با�توجه�دادن�مردم�به�خدا�و�اينکه�
هر�لحظه�و�آنی�در�محضر�اويند�و�خداوند�بر�تمامی�رفتارها�
و�کردارهايشان�نظارت�دارد،�آنان�را�از�اختالف،�فتنه�انگیزی�
و�مخالفت�با�خواست�خدا�و�رسولش�پرهیز�می�دهد�و�
� چنین�گوشزد�می�نمايد:�»اِتَُّقوا�َمَعاِصي�الَ�فیالَْخلََواِت�َفاِنَّ
اِهَد�ُهَو�الَْحاِکُم؛�66از�نافرماني�و�عصیان�خدا�در�پنهاني�ها� الشَّ
هم�بپرهیزيد؛�زيرا�کسي�شاهد�و�ناظر�بر�جرم�و�گناه�شما�

است�که�در�روز�قیامت،�خود،�حاکم�و�قاضي�است«.

66 . نهج البالغه، حكمت 316.
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351 صبر1و1شکیبايی.

َعلِّیاً� � أاَلَوإَِنّ )الّصابِريَن(.� الّشاِکريَن� ال� َوَسَیْجِزي�
�ِمْن�بَْعِدهِ�ُولْدي�ِمْن�ُصلِْبِه ْکِر،�ثَُمّ ْبِر�َوالُشّ ُهَوالَْمْوُصوُف�بِالَصّ

و�خداوند�سپاسگزاران�شکیباگر�را�پاداش�خواهد�داد.�
بدانید�که�علي�و�پس�از�او�فرزندان�من�از�نسل�او،�داراي�

کمال�شکیبايي�و�سپاسگزاري�اند.

يکي�از�اموري�که�در�توفیق�يافتن�و�پیشرفت�انسان�دخالت�
زيادي�دارد�و�شرط�موفقیت�در�کارها�-�باالخص�در�کارهاي�
بزرگ-�است،�حوصله�و�صبر�زياد�است.�کم�حوصلگي�و�کم�
صبري�مانع�میشود�که�انسان�در�يک�کار�مفید�که�متناسب�
با�استعداد�او�است،�مداومت�نمايد؛�همه�کارها�را�ناقص�مي�
گذارد�و�دائماً�از�اين�شاخه�به�آن�شاخه�و�از�اين�کار�به�آن�
کار�رو�مي�آورد�و�در�نتیجه،�هیچ�کاري�را�به�طور�کامل�

انجام�نمي�دهد.�

افراد�بسیاري�ديده�شده�اند�که�استعداد�يک�کار�علمي�يا�
فني�و�صنعتي�يا�ادبي�و�ذوقي�را�تا�حد�نبوغ�دارند،�ولي�در�
اثر�از�اين�شاخه�به�آن�شاخه�پريدن�و�از�اين�کار�به�آن�کار�
رو�آوردن،�هیچ�کار�را�به�طور�کامل�انجام�نمي�دهند�و�حال�
آنکه�ديگري�که�نیمي�از�نبوغ�و�استعداد�او�را�ندارد،�مثالً�در�
دوره�مدرسه�همیشه�از�او�عقب�بوده،�در�اثر�مداومت�و�صبر�
و�حوصله�زياد،�ترّقي�و�پیشرفتي�مي�کند�که�موجب�اعجاب�

همگان�واقع�مي�گردد.

فرازی از خطبه غدیر



79

یادآوری و یادسپاری
�برای�عبور�از�مشکالت�و�رسیدن�به�موفقیت�ها،�نه�تنها�
افراد�جامعه�نیازمند�بردباری�و�تحمل�بزرگوارانه�هستند،�
بلکه�رهبران�و�مسؤولین�نیز�به�مقتضای�حکومت�و�رياست�
خويش،�به�میزان�بیشتری�بايد�از�اين�خصلت�برخوردار�
باشند؛�لذا�خداوند�متعال�در�تبیین�شرايط�يک�رهبر،�دو�
چیز�را�به�عنوان�رمز�پیروزي�بر�می�شمارد:�يکي�ايمان�و�
يقین�به�آيات�الهي�و�ديگري�صبر�و�استقامت�و�شکیبايي:�
ا�َصَبُروا�َو�کانُوا�بِآياتِنا� ًة�يَْهُدوَن�بامرنا�لَمَّ »�َو�َجَعلْنا�ِمْنُهْم�أَئِمَّ
يُوقِنُونَ�؛�و�از�آنها�امامان�و�پیشواياني�قرار�داديم�که�به�فرمان�
ما�]مردم�را[�هدايت�مي�کردند،�به�خاطر�اينکه�شکیبايي�
نمودند�و�به�آيات�ما�يقین�داشتند.«�67و�پیامبر)ص(�نیز��
تأکید�مینمايند�که�علی�علیه�السالم،��واجد�اين�شرط�بوده�

و�شايسته�رهبری�مسلمین�است.

67 . سوره سجده، آیه24.
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361 پرهیز1از1ظلم1به1زيردستان.

�َفقاَل:� َوَجَلّ �أَْولِیائَُهُم�الُْمْؤِمنوَن�الَّذيَن�َوَصَفُهُم�ال�َعَزّ أاَل�إَِنّ
الَّذيَن�آَمُنوا�َولَْم�يَلِْبُسوا�إيمانَُهْم�بُِظلٍْم�أُولِئَک�لَُهُم�الْْمُن�َو�

ُهْم�ُمْهَتدوَن

دوستداران�امامان،�اهل�ايماني�هستند�که�قرآن�آنان�را�
چنین�توصیف�فرموده:�»آنان�که�ايمان�آورده�و�باور�خود�را�

به�شرک�نیالوده�اند،�در�امان�و�در�راه�راست�هستند«.

بی�گمان،�يکی�از�بروز�مشکالت�و�گرفتاری�ها�در�امور�
زندگی،�ظلم�و�ستم�ها،�زورگويی�ها�و�ناحقی�هايی�است�
که�انسان�نسبت�به�زيردستان�يا�ديگر�افراد�روا�می�دارد�و�
موجبات�ناراحتی،�دل�شکستگی�و�نفرين�آنان�را�فراهم�می�
آورد.�اين�ستم�گری�و�برخورد�ظالمانه،�چه�بسا�در�قالب�
رفتارها�و�گفتارها،�نسبت�به�همسر�و�فرزندان�يا�اقوام�و�
خويشان،�همسايه�ها،�کارگران�و�کارمندان�تحت�مديريت�
او�و�همین�طور�در�مقیاس�باالتر،�در�قبال�افراد�مختلف�يک�
جامعه�صورت�می�گیرد�و�باعث�دل�شکستگی�و�ناراحتی�

مخاطبان�و�نزول�بال�بر�انسان�می�شود.

ّر�ِعَقابَاً�اَلَْبْغُي؛� رسول�خدا)ص(�نیز�می�فرمود:�»أْسَرُع�الْشَّ
سريعترين�بدي�از�نظر�مکافات،�تعدي�و�ظلم�و�ستم�به�
ََّها�تَصَعُد� ديگران�است«.68و�فرمود:�»اِتَُّقوا�َدعَوَة�الَمظُلوم�َفإن
ََّها�َشَراَرٌة؛�از�نفرين�مظلوم�بترسید�که�چون� ماءِ�َکأن إلَی�السَّ

شعله�آتش�بر�آسمان�می�رود«.69

68 بحاراالنوار، ج72، ص 273.
69 . كنز العمال، ج3 ، ص500 ، ح 7601.
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يکی�از�رفتارهايی�که�از�ساحت�زندگی�افراد�با�ايمان�
به�دور�است،�ظلم�و�تعدی�نسبت�به�ديگران�است.�اين�
خودداری�از�ظلم،�از�نشانه�های�ايمان�است�که�در�سوره�
انعام�آيه��82بدان�تصريح�شده�است�و�رسول�خدا)ص(�با�
بیان�آن�در�خطبه�غدير،�اگرچه�در�ظاهر�دوستان�اهل�بیت�
و�مؤمنان�علوی�مرام�را�از�آن�نهی�فرمودند،�ولی�چه�بسا�
اشاره�به�ظلم�مخالفان�و�معاندان�بر�امامان�و�دوستداران�اهل�
بیت)ع(�داشتند�که�همواره�وجود�داشته�و�امروزه�نیز�محبت�

اهل�بیت)ع(،�جرمی�نابخشودنی�به�شمار�می�رود!



82

371 تغافل1و1ناديده1انگاری.

ْیُت�َوأَْن� ي�الْقائلیَن�بِذالَِک�بِأَْسمائِهْم�لََسَمّ َولَْوِشْئُت�أَْن�أَُسِمّ
�َعلَْیِهُم�لََدلَلُْت،�َولِکِنّي� أُْوِمَئ�إِلَْیِهْم�بِأَْعیانِِهْم�َلَْوَمأُْت�َوأَْن�أَُدَلّ

ْمُت َوال�في�أُمورِهْم�َقْد�تََکَرّ
و�اگر�مي�خواستم�نام�گويندگان�چنین�سخني�)منافقینی�
که�پیامبر�را�زودباور�نامیده�بودند(�را�بر�زبان�آورم�و�يا�به�آنان�
اشاره�کنم�و�يا�مردمان�را�به�سويشان�هدايت�کنم�]که�آنان�
را�شناسايي�کنند[،�مي�توانستم.�لیکن�سوگند�به�خدا�در�

کارشان�کرامت�نموده،�لب�فروبستم.
يکی�از�خصلت�های�پسنديده�فرد�مسلمان�که�الزم�است�
در�زندگی�خود�مورد�استفاده�قرار�دهد،�خصلت�تغافل�و�
ناديده�انگاری�برخی�مسائل�است.�بدين�معنا�که�انسان�با�
مشاهده�اشتباه�يا�زشتی�افراد،�خود�را�به�نديدن�و�تغافل�
بزند،�گويی�که�چنین�صحن�های�را�نديده�و�از�عیب�او�آگاه�

نشده�است!�
البته�تغافل�دو�گونه�است:�الف:�تغافل�مثبت�و�پسنديده؛�
يعنی�انسان،�خود�را�نسبت�به�مسئله�ای�که�اظهارش�عواقب�
نامطلوب�دارد،�به�ناآگاهی�و�بی�اطالعی�بزند�و�با�بزرگواری�از�

کنار�آن�بگذرد�تا�باعث�حفظ�آبروی�ديگران�شود.�
و� تغافل� مواقع،� از� برخی� ناپسند؛� و� منفی� تغافل� ب:�
چشم�پوشی�در�امور�زندگی،�مايه�بدبختی�است.�اگر�انسان،�
واقعیت�ها�را�بداند�و�باور�داشته�باشد�که�زندگی�دنیا�ناپايدار�
است�و�اين�جهان�گذرگاهی�است�که�بايد�از�آن�بگذرند،�و�
به�سرايی�ديگر�بشتابند�و�مرگ�قانون�تخلّف�ناپذيری�است،�
و�هیچ�اعتباری�به�قدرت�ها�و�ثروت�های�مادی�نیست؛�ولی�
با�اين�حال،�چنان�از�کنار�اين�مسائل�بگذرد�که�گويی�هیچ�

فرازی از خطبه غدیر
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چیزی�نمی�داند�و�نمی�بیند،�اين�تغافل�منفی�است�که�آثار�
زيان�بارش�از�»غفلت«�هم�بیشتر�است؛�زيرا،�غافالن،�ناآگاهانه�
به�دام�حوادث�گرفتار�می�شوند؛�اما�»تغافل�کنندگان«�با�
آگاهی�در�اين�دام�قدم�می�گذارند�که�مسئولیت�الهی�اش�

بیشتر�و�نکوهش�مردم�درباره�آن�شديدتر�است.��70

یادآوری و یادسپاری
اگرچه�تغافل�و�ناديده�انگاری�در�امور�جزيی�و�نیز�پرهیز�
از�جستجوی�عیوب�ديگران،�امری�مثبت�و�پسنديده�است،�
ولی�تغافل�نسبت�به�مسائل�حیاتی�و�اموری�که�پنهان�
کردن�آن�به�ضرر�مسلمانان�يا�زير�پاگذاردن�خطوط�شرعی�
باشد،�مذموم�و�ناپسند�است،�لذا�رسول�خدا�اگرچه�اسامی�
منافقان�و�خرابکاران�را�به�دستور�الهی�و�بنا�بر�مصالحی�بیان�
نکردند،�ولی�در�مسأله�حیاتی�و�بنیادين�رهبری�و�حکومت�
پس�از�خويش-�با�وجود�خطرات�و�مشکالت�احتمالی-�
�ذالَِک�اليَْرَضي�ال� چشم�پوشی�نکردند�و�فرمودند:�َوُکُلّ
�تال:� �َعلِي(،�ثَُمّ َِّغ�ما�أَنَْزَل�ال�إِلَي�)في�َحِقّ ِمّني�إاِلّ�أَْن�أُبَل
�َعلِي� ِّْغ�ما�أُنِْزَل�إِلَْیَک�ِمْن�َربَِّک�-�في�َحِقّ ُسوُل�بَل )يا�أَيَُّهاالَرّ
-�َو�اْن�لَْم�تَْفَعْل�َفما�بَلَّْغَت�رِسالََتُه�َوال�يَْعِصُمَک�ِمَن�الّناِس؛�
خداوند�از�من�خشنود�نخواهد�گشت�مگر�اينکه�آن�چه�در�
حق�علي�علیه�الّسالم�فرو�فرستاده،�به�گوش�شما�برسانم.�
سپس�پیامبر)ص(�چنین�خواند:�اي�پیامبر�ما!�آنچه�از�سوي�
پروردگارت�بر�تو�نازل�شده�-�در�حّق�علي-�ابالغ�کن؛�وگرنه�
کار�رسالتش�را�انجام�نداده�اي�و�البته�خداوند�تو�را�از�آسیب�

مردمان�نگاه�مي�دارد.

70 . آیت اهلل العظمی مكارم شيرازی، اخالق در قرآن، ج2، ص363.
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381 محدوده1رابطه1با1خويشاوندان.

�: َّذيَن�َذَکَرُهُم�ال�فی�ِکتابِِه،�َفقاَل�َعزََّوَجلَّ �أَْولِیائَُهُم�ال أاَل�إِنَّ
)التَِجُد�َقْوماً�يُؤِمُنوَن�بِال�َوالَْیْوِم�اْلِخِر�يُوادُّوَن�َمْن�حادَّال�َو�

َرُسولَُه�َولَْوکانُوا�آبائَُهْم�أَْوأَبْنائَُهْم�أَْوإِْخوانَُهْم�أَْوَعشیَرتَُهْم...

بدانید�که�خداوند�از�دوستان�امامان�در�کتاب�خود�چنین�
ياد�کرده:�هیچ�قومي�را�که�ايمان�به�خدا�و�روز�رستاخیز�دارند�
نمي�يابي�که�با�دشمنان�خدا�و�رسولش�دوستي�کنند؛�هر�
چند�پدران�يا�فرزندان�يا�برادران�يا�خويشاوندانشان�باشند.

بسیار�اتفاق�می�افتد�که�انسان�در�زمان�هايی�علی�رغم�
میل�باطنی�خود،�وادار�به�رفتارها�يا�حضور�در�مکان�ها�و�
مجالسی�می�شود�که�چه�بسا�با�ارزش�های�الهی�و�احکام�
دينی�مغايرت�دارد.�در�چنین�مواقعی�چه�بايد�کرد؟�پاسخ�
»پیوندهاي� بین� تضاد� هنگام� است:� مشخص� و� روشن�
دوستي«�با�»پیوندهاي�اعتقادي�ارزشي«،�بايد�پیوندهاي�
ارزشي�مقّدم�شمرده�شود،�در�غیر�اين�صورت�پايه�هاي�
اعتقاد�و�ارزشها�متزلزل�شده،�تدريجاً�انسان�به�سوي�باطل�و�
فساد�گرايش�پیدا�مي�کند.�حتی�در�نوع�رفتار�با�والدين�نیز�
رعايت�خط�قرمز�الهی،�بر�رضايت�والدين�مقدم�است،�آنجا�
که�می�فرمايد:�»َو ِاْن جاَهداک َعلی َاْن ُتْشِرک بی ما َلیَس 
َلک ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحْبُهما ِفی الدُّْنیا َمْعُروفا؛�اگر�آنها�
]پدر�و�مادر[�به�تو�اصرار�دارند�که�چیزی�را�که�شريک�خدا�
نمی�دانی،�برای�او�شريک�قرار�دهی،�هرگز�از�آنها�اطاعت�

مکن؛�ولی�در�زندگی�دنیا�با�آنها�به�نیکی�رفتار�کن«.71

وقتی�چنین�رفتاری�با�والدين�جايز�باشد،�تکلیف�ديگر�
71 . سور لقمان، آیه15.

فرازی از خطبه غدیر
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خويشاوندان�و�دوستان�روشن�است؛�البته�با�رعايت�اصل�
خويشتنداری،�احترام�متقابل،�خوشرويی�و�مهربانی�و�پرهیز�

از�هرگونه�بدزبانی�و�خشونت.��

یادآوری و یادسپاری 
رسول�خدا)ص(�نیز�در�سخنرانی�مهم�غدير�خم،�با�نقل�
ِ�َو�الَْیوِم� آيه�قرآن�مي�فرمايد:�»ال�تَِجُد�َقوماً�يُؤِمنوَن�بِالَّ
�َو�َرُسولَُه�َو�لَو�کانُوا�آبائِِهْم�َو�اَبْنائُِهْم� اْلِخِر�يُوادُّون�َمْن�حادَّ�الَّ
اَْو�اِْخوانَُهْم�اَْو�َعِشیَرتَُهْم�...اين�نکته�را�گوشزد�مي�نمايد�که�
هنگام�قرار�گرفتن�بر�سر�دو�راهي�»حفظ�ارزش�های�الهي«�
و�»حفظ�پیوندهاي�خويشاوندي«،�مالک�گزينش،�مراعات�
حدود�شرعی�است�و�اگر�نزديک�ترين�خويشاوندان�از�راه�
خدا�منحرف�شوند�و�آلوده�به�کفر�و�فساد�گردند،�بايد�از�آنها�

بريده�و�به�خدا�و�ارزش�هاي�واالي�الهي�پیوست.
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391 پیشرفت1الزمه1دينداری.

ْقُل�الْْصَغُر،� ِیّبیَن�ِمْن�ُولْدي�)ِمْن�ُصلِْبِه(�ُهُم�الِثّ �َعلِّیاً�َوالَطّ إَِنّ
�واِحٍد�ِمْنُهما�ُمْنِبٌئ�َعْن�صاِحِبِه�َو� ْقُل�الْْکَبُر،�َفُکُلّ َوالُْقْرآُن�الِثّ

ُموافٌِق�لَُه،�لَْن�يَْفَتِرقا�َحّتي�يَِردا�َعلَي�الَْحْوَض؛�

همانا�علی�و�پاکان�از�فرزندانم�از�نسل�او،�يادگار�گرانسنگ�
کوچک�ترند�و�قرآن�يادگار�گران�سنگ�بزرگتر.�هر�يک�از�
اين�دو�از�ديگر�همراه�خود�خبر�می�دهد�و�با�آن�سازگار�
است.�آن�دو�هرگز�از�هم�جدا�نخواهند�شد�تا�در�حوض�

کوثر�بر�من�وارد�شوند.

يکی�از�مهمترين�پايه�های�زندگی�مؤمنانه،�شناخت�راه�و�
راهبر�و�اطاعت�از�قوانین�الهی�است�که�به�صورت�قرآن�کريم�
برای�مردم�نازل�شده�است؛�پیامبر�نیز�در�جمع�هزاران�نفری�
حجاج�می�فرمايد:�من�از�طرف�خدا،�راه�و�قانون�جاودان�
و�پايدار�را�برای�شما�آورده�ام�و�امروز�نیز�راهبر�و�راهنما�
را�معرفی�می�نمايم�تا�پس�از�من،�دچار�تشتت�و�تفرقه�
نگرديد�و�همچون�ديگر�اديان،�منحرف�نشويد�و�در�دام�
شخص�پرستی�و�پیروی�از�افراد�خاص�نیفتید؛�زيرا�راه�و�
راهبر�مشخص�است�و�وظیفه�همگان�پیروی�از�آن�است�و�

پیامبر�نیز�مانند�همه�مردم،�از�دنیا�خواهد�رفت.72
72 . اشاره به آیه 144 سوره بقره: »ما ُمَحّمٌد ااّل َرُسوُل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الُرُسل أَفإن ماَت أو ُقتِل إنَقلَبُتم 

عَلی أعقابِكُم؛ اگر پيغمبر از دنيا رفت، یا كشته شد، شما می خواهيد به عقب برگردید؟ ]آیا اسالم را رها كرده 
به دوران جاهلّيت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟[

فرازی از خطبه غدیر
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یادآوری و یادسپاری
اسالم�دينی�برنامه�محور�است�نه�فرد�محور.�به�عبارت�
ديگر،�يکی�از�علت�هايی�که�گاه�دين�مظلوم�واقع�شده�
و�افراد�مختلف�به�بهانه�رفتار�نادرست�برخی�دينداران،�از�
اصل�دين�فاصله�می�گیرند،�عدم�آگاهی�از�همین�مسأله�
است�که�نمی�دانند�اسالم�وابسته�به�اشخاص�نیست؛�يعنی�
در�سنجش�دين،�نبايد�رفتارهای�افراد�منتسب�به�دين�را�
مالک�قرار�داد،�بلکه�به�فرموده�پیامبر�و�اهل�بیت�علیهم�
السالم،�تنها�مرجع�اعالم�درستی�يا�نادرستی�يک�مسأله،�
ارجاع�آن�به�کتاب�قانون�الهی،�قرآن�کريم�است؛�لذا�رسول�
خدا�نیز�در�خطابه�غديريه�خودشان،�با�معرفی�قانون�اساسی�
و�مجريان�آن،�مردم�را�از�فرو�افتادن�در�دام�شخص�محوری�

بر�حذر�داشتند.
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401 آراستگی1به1خوبیها1.

ُکْم� ُکْم�بي�َوأَْقَربُُکْم�إِلَي�َوأََعُزّ هذا�َعلِي،�أَنَْصُرُکْم�لي�َوأََحُقّ
�َوأَنَاَعْنُه�راِضیاِن َوَجَلّ َعلَي،�َوال�َعَزّ

هان�مردمان!�اين�علي�ياورترين،�سزاوارترين�و�نزديک�
ترين�و�عزيزترين�شما�نسبت�به�من�است.�خداوند�عّزوجّل�

و�من�از�او�خشنوديم.

عده�ای�خیال�می�کنند�دينداری�مساوی�با�محرومیت�
از�امکانات�و�بی�بهره�شدن�از�لذات�و�خوشی�های�دنیوی�
است،�در�حالی�که�مخاطبان�اصلي�آفرينش�نعمت�ها�و�
زيبايي�هاي�دنیا،�افراد�با�تقوا،�صالح�و�با�ايمان�هستند؛�73
از�اين�رو�مؤمنان،�با�همت�و�تالش�و�جلب�توفیقات�الهی،�
به� ابعاد�و�حیطه�های�مختلف�مادی�و�معنوی� بايد�در�

رشديافتگی�و�کمال�برسند.

البته�اسالم�خواهان�آن�است�که�انسان�اصالت�را�به�تقويت�
روح�داده،�به�افزايش�معنويت�و�کماالت�و�فضائل�اخالقی�
بپردازد�و�از�فرو�رفتن�در�گرداب�های�دنیايی�بپرهیزد؛�
زيرا�به�هر�مقدار�که�انسان�به�مسائل�مادی�اهمیت�بدهد،�

ناخودآگاه�از�مسائل�معنوی�کاسته�خواهد�شد.�

ْزق ُقْل ِهَي  يِبَاِت ِمَن الرِّ َّتِي اّْخَرَج لِِعباِدِه َوالطَّ َم ِزينََة اللِ ال 73. قرآن مي فرماید: ُقْل َمْن َحرَّ
نْيَا َخالَِصًة يَْوَم الِْقيَاَمِة؛ بگو چه كسي زینتهاي الهي را كه براي بندگان  َِّذيَن آَمنُوا ِفي الَْحيَاِة الدُّ لِل
خود آفریده و روزیهاي پاكيزه را حرام كرده است؟! بگو اینها در زندگي دنيا براي كساني است كه ایمان 

آورده اند،)اگرچه دیگران نيز با آنها مشاركت دارند، ولي( در قيامت تنها براي مؤمنان خواهد بود«. اعراف 
.32 :

فرازی از خطبه غدیر
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به�ديگر�سخن،�خداوند�از�انسان�انتظار�ثروتمند�شدن�در�
دنیا�را�ندارد،�زيرا�چنین�انتظاری،�مناسب�شأن�و�کرامت�و�
جايگاه�الهی�انسان�نیست،�بلکه�خودشناسی�و�خداشناسی�
عارفانه�و�عاشقانه�و�رسیدن�به�قرب�الهی�است�که�کام�تشنه�
انسان�را�سیراب�خواهد�نمود،�وگرنه�ماديات�و�خوشی�های�
دنیايی�روحیه�ناسیری�انسان�را�تشديد�و�همچون�نوشیدن�
آب�دريا،�او�را�تشنه�تر�می�نمايد،�تا�آنجا�که�از�تشنگی�جان�

عزيز�خويش�را�نیز�از�دست�خواهد�داد.�

یادآوری و یادسپاری
کامل�همه� و� الگوی�جامع� السالم� علیه� مؤمنان� امیر�
دورانهاست�که�به�دستور�الهی�برای�رهبری�و�پیشوايی�
مسلمانان�برگزيده�شد�و�به�تصريح�پیامبر�اعظم)ص(،�خدا�و�
پیامبرش�از�او�راضی�و�خشنودند.�آشنايی�با�ويژگی�های�آن�
حضرت،�نمايانگر�نکاتی�خواهد�بود�که�برای�تحقق�سبک�
زندگی�علوی�ضروری�و�بايسته�بوده،�ياری�گر�انسان�در�
راه�رسیدن�به�معرفت�حقیقی�خواهد�بود.�بخش�هايی�از�
ويژگی�های�حضرت�در�خطابه�غدير�ذکر�شده�است:�ايمان�
حقیقی�به�خدا�و�پیامبرش،�عبادت�و�عبوديت،�حضور�در�
عرصه�های�دفاع�از�دين�و�پیشتازی�در�ياری�دين�خدا،�
نزديکی�به�پیامبر�با�پیروی�از�سنت�و�سیره�ايشان،�پرهیزکار�
و�خداترس،�پاکیزه�و�پاک�دامن،�انفاق�و�ايثار،�هدايتگر�و�

هدايت�شده،�اهل�علم�و�دانش�و....

والسالم�علی�من�اتبع�الهدی�
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بسمه تعالی
پرسشنامه 

1.حلقه اتصال والیت و نبوت چیست؟
الف: وجود مبارک حضرت زهرا)س(

ب: غدیر
ج: قرآن کریم
د: هر سه مورد

2.یکی از تدابیر و شوون رب العالمینی خداوند چیست؟
الف: تدبیر زندگی اجتماعی

ب: سرپرستی جامعه
ج: ارسال کتب آسمانی

د: گزینه الف و ب

3.کدام گزینه جزء آثار و برکات اعتقاد به معاد است؟
الف: عبرت آموزی از تحّوالت دنیا

ب: کنترل غرایز و شهوات
ج: اصالح نگرش انسان به دنیا

د: همه موارد

4.کدام آیه، ناظر به جهانی بودن دین اسالم است؟
الف :ُقْل َیا أَیَُّها النَّاُس إِّني َرُسوُل الّل إِلَْیُکْم َجِمیًعا

ُسوَل َفَقْد أَطاَع اللَّ َو َمْن تََولّی َفما جَأْرَسلْناَک َعلَْیِهْم  ب :َمْن ُیِطِع الرَّ
َحفیظًا

ج :إَِنّ َزلَْزلََة الّساَعِة َشيٌء َعظیٌم
د :تمام موارد

5.جمله صحیح را انتخاب کنید؟
الف :دین الهي، از ذهن و فکر و غرائز و امیال انسان نجوشیده است.

ب :خداوند متعال گفتارهای پیامبرش را ضمانت کرده است.
ج :سخن پیامبر، سخن خداست.

د :همه موارد

6.ارتباط پیامبران الهي با خداوند از چه طریقی امکان پذیر بوده است؟
الف :القاي به قلب
ب :از پشت حجاب
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ج :از طریق فرستادن جبرئیل امین
د:همه موارد

7.سخن گفتن خداوند با حضرت موسي بن عمران)ع( در کوه طور، از 
چه طریقی بوده است؟
الف :از پشت حجاب

ب :القاي به قلب
ج :از طریق فرستادن جبرئیل امین

د :گزینه ب و ج

8.این سخن از کیست: مثل من در میان انبیاء مانند مردي است که 
خانه اي بسازد و کاملش کند، مگر جاي یك خشت را.

الف :حضرت علی)ع(
ب :امام صادق)ع(

ج :حضرت محمد)ص(
د :امام رضا)ع(

بُِکُم  ْق  تََتَفَرّ ال  َو  چیست:  پیامبر)ص(  فرمایش  این  9. معنای صحیح 
ُبُل َعْن َسبیلِه؟  الُسّ

الف :پیروی از ائمه)ع( مساوی با پیروی از خدا و رسول اوست.
ب :راه هاي گوناگون شما را از پیمودن راه علی)ع( باز ندارد!.

ج :آنکه بدون آگاهي و شناخت، کاري را انجام میدهد، مانند کسي 
است که بیراهه مي رود.

د :گزینه الف و ب

10. متن زیر را کامل کنید: یکی از شرائط نبوت و امامت،.... است.
الف :عصمت

ب :دوری از گناه 
ج :دوری از خطا

د :همه موارد

11. چرا عصمت امام همانند عصمت پیامبر ضروری است؟
الف :به خاطر جایگاه الگویی امام

ب :عنایت الهی به امام
ج :فرمایش پیامبر بر ضرورت عصمت امام

د :همه موارد

12. گزینه صحیح کدام است؟
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و  پیوسته  هم  به  هایی  گزاره  و  عناصر  از  ای  مجموعه  :دین،  الف 
نظام مند است.

ب :باور به دین باید همراه با پذیرش تمامی دستورات الهی باشد.
ج :در سلسله مراتب آفرینش نیز، والیت دارای نظامی به هم پیوسته 

است.
د :همه موارد

13. ترتیب صحیح سلسله والیت کدام است؟
الف :والیت خدا، والیت ولی خدا، والیت پیامبر
ب :والیت خدا، والیت پیامبر، والیت ولی خدا

ج :گزینه رسول الل، والیت خدا، والیت ولی خدا
د :هر سه مورد

14. به نظر شیخ مفید، کدام آیه داللت بر عصمت پیامبر و امیرمؤمنان)ع( 
دارد؟

الف :آیه تطهیر
ب :آیه مباهله
ج :آیه مودت

د :آیه ذوی القربی 

15. شرط تحقق هدایت مدنظر الهی برای سعادت بشریت چیست؟
الف :همراهی و پیوند بین نور نبوت و والیت

ب :پذیرش والیت 
ج :اقامه نماز و عمل به واجبات الهی

د :گزینه ب وج

16. چرا شیعیان در شادی و غم اهلبیت)ع( شریکند؟
الف :چون شیعیان از باقیمانده ِگل وجودی آنان آفریده شده اند.

ب :والیت اهل بیت در سرشت شیعه عجین گشته است.
ج :چون اهل بیت و شیعیان از نور خداي عز و جّل هستند.

د:تمام موارد

17. سه عنصر اصلی دینداری کدام است؟
الف :اقامه نماز، پذیرش والیت اهل بیت، عمل به احکام

ب :باورهای اعتقادی، اخالقیات، احکام 
ج :اخالق کریمانه، عمل به احکام، پذیرش والیت اهل بیت

د :اقامه نماز، باورهای اعتقادی، پذیرش والیت اهل بیت
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18. با توجه به متن کتاب، اقسام احکام الهی کدامند؟
الف :احکام ثابت و متغیر

ب :احکام پنج گانه
ج :احکام اولیه و ثانویه

د :گزینه الف و ج

19. مالک عمل زندگی رهروان سیره علوی چیست؟
الف :رضایت الهی

ب :والیت امیر مؤمنان)ع(
ج :خدامحوری و رضایت الهی

د :خدامحوری و والیت امیرمؤمنان)ع(

20. به فرموده پیامبر)ص(، مصداق آیه رضایت پروردگار کیست؟
الف :اهل بیت)ع(

ب :انسانهای شاکر و صابر
ج :امیر مؤمنان)ع(
د :گزینه الف و ج

21. کدام آیه به تسلیم محض خواسته های الهی بودن امیر المؤمنین 
علیه السالم اشاره دارد؟ا

الف : ِصبَغَة للِ َو َمن أَحَسُن ِمَن للِ ِصبَغًة
ب : َو ِمَن النَّاِس َمن َیْشِري نَْفَسُه ابْتَِغاَء َمْرَضاِت اللِ َوالُل َرُؤوٌف بِالِْعَباِد

ُُّه َفَأْکَرَمُه َو نَعََّمُه َفَیُقوُل َرّبي أَْکَرَمِن ج : َفَأمَّا اْلِنَساُن إَِذا َما ابَْتاَلُه َرب
ماواِت َو اْلَْرِض ُ نُوُر السَّ د : اللَّ

22. در قرآن کریم، چه چیزی به عنوان اصلی ترین عامل عاقبت به 
خیری، دانسته شده است؟

الف :تهجد و شب زنده داری
ب :تقوا

ج :خدامحوری در زندگی
د :والیت مداری 

23. به فرموده پیامبر اعظم)ص(، چه عملی نشانه و پرچم اسالم است؟
الف :نماز و زکات

ب :قرائت قرآن
ج :نماز

د :والیت پذیری
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24. هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک 
را از پاک جدا کند، اشاره به کدامین عنوان دارد؟

الف :مواجهه با گره های زندگی
ب :برافراشتن نمادهای دینی

ج :خطر لغزش انسان
د :آمادگی برای آزمایش و امتحان

عرش  هاي  گنجینه  در  چیز  »شریفترین  تعبیر  علی)ع(  25. حضرت 
الهي« را درباره چه چیزی به کار بردند؟

الف :سوره حمد
ب :آیات پایانی سوره بقره

ج :سوره توحید
د :آیه تطهیر

26. این سخن از کیست: حق فرزندت این است که بدانی از توست و 
در این دنیا خوب و بدش به تو وابسته است.

الف :حضرت علی)ع(
ب :امام صادق)ع(
ج :امام سجاد)ع(

 د :پیامبر اعظم)ص(

َِّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُکْم َوأَْهلِیُکْم ناراً« به کدامین وظیفه  27. آیه »َیا أَیَُّها ال
انسان اشاره دارد؟

الف :معادباوری  
ب :والیت پذیری حقیقی

ج : تربیت صحیح و دینی فرزندان 
د :گزینه الف و ج 

28. به جای منت گزاری همراه با اذیت و آزار، پیشنهاد خداوند چیست؟
الف  :رد کردن فقیر با زبان خوش

ب :دعا کردن در حق او
ج :بخشش به مقدار کم

د :گزینه الف و ب

29.  مسأله منت گزاری اعراب بر پیامبر، در کدامین سوره و آیه ذکر 
شده است؟
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الف :سوره بقره آیه 200
ب :سوره حجرات، آیه 17

ج :سوره مائده، آیه 74
د :سوره توبه، آیه 23 

30. مالک برتری در دین چیست؟
الف :تقوا 

ب :پایبندی بیشتر به مقررات 
ج :رعایت حدود و احکام شرعی است

د :هر سه مورد

31. بر اساس آموزه های دینی، چه عاملی باعث رونق مادی و معنوی 
زندگی انسان میشود؟

الف :خیر خواهی برای دیگران
ب :توکل واقعی به خداوند

ج :همت و تالش همه جانبه
د :گزینه الف و ج 

32. دو عامل بهشتی شدن گروهی از مردم در قیامت چیست؟
الف : پرهیز از گناه در خلوت و رضایت همراه با شکرگزاری 

ب : اهتمام به نماز و عبادت
ج :پرهیز از گناه و شکرگزاری

د :گزینه الف و ب

33. این سخن از کیست: »من نقطه ی باء بسم الل هستم«؟ 
الف :حضرت رسول)ص(

ب : امام علی)ع(
ج :امام صادق)ع(

د :جبرئیل امین

»حفظ  و  الهي«  پیوندهاي  »حفظ  راهي  دو  در  قرآن،  فرموده  34. به 
پیوندهاي خویشاوندي« کدام را باید مقّدم داشت؟

الف :پیوندهای خویشاوندی
ب :پیوندهای الهی

ج :هر دو
د :هیچکدام 
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از  را  مردم  ابلیس،  و  آدم  داستان حضرت  نقل  با  35. پیامبراکرم)ص( 
کدام خصلت ناپسند نسبت به حضرت علی)ع( بر حذر می دارد؟ 

الف :تکبر و غرور
ب :نفاق و دورویی

ج :حسادت
د :دروغگویی

36. قرآن کریم در تبیین شرایط رهبر، دو چیز را به عنوان رمز پیروزي 
بر می شمارد، آن دو کدامند؟

الف :تدبیر، توکل
ب :ایمان و یقین به آیات الهي، صبر و استقامت 

ج : صبر، توکل
د :ایمان و تالش

شکر  و  صبر  صفت  با  را  کسی  چه  غدیر  در  اعظم)ص(  37. رسول 
ستودند؟

الف :حضرت علی)ع(
ب :حضرت زهرا)س(

ج :علی و پیشوایان از نسل او
د :هر سه مورد

38. به فرموده قرآن، در دو راهي »پیوندهاي دوستي« با »پیوندهاي 
اعتقادي و ارزشي«، کدام را باید مقّدم داشت؟

الف :پیوندهای خویشاوندی
ب :پیوندهای اعتقادی و ارزشی

ج :هر دو
د :هیچکدام 

زود  خیلی  آن  عذاب  که  است  گناه  کدام  پیامبر)ص(،  فرموده  39. به 
دامنگیر فرد گناهکار می شود؟

الف :ظلم و ستم
ب :دروغگویی
ج :آزار والدین
د :حرامخواری

40. کدام جمله صحیح است؟
الف :رسول خدا در خطابه غدیریه خودشان، قانون اساسی و مجریان 
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آن را معرفی نمودند.
ب : در سنجش دین، نباید رفتارهای افراد منتسب به دین را مالک 

قرار داد.
ج :اسالم دینی برنامه محور است نه فرد محور

د :همه موارد

توضیحات شرکت 
در مسابقه کتابخوانی  خلعت غدیر2

شرکت کننده ی محترم!
ضمن تبریک بمناسبت عیدسعید غدیرخم حضور گرم شما را در 
مسابقه کتابخوانی» خلعت غدیر2 « ارج نهاده وتوجه شما را به نکات 

ذیل جلب می نماییم.
1- شرکت برای عموم عالقه مندان باالی 12 سال آزاد است.

2- رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعًا جایز نیست.
3- با مطالعه دقیق کتاب، پاسخ پرسشهای مطرح شده را در پاسخنامه 

درج نمایید.
4- مشخصات خود را بطور کامل در محل کادر مربوطه در پاسخنامه 
با ذکر نام استان، شهر، آدرس دقیق پستی، کد پستی و شماره تماس 
ثابت وهمراه درج نمایید در غیر این صورت در قرعه کشی شرکت 

داده نخواهد شد.
5- کپی پاسخنامه در صورت عدم تغییر در اندازه مورد قبول است.
6- مهلت ارسال پاسخنامه حداکثر تا تاریخ 1392/08/30 می باشد.

7- تاریخ اعالم نتایج 1392/09/19 می باشد. برندگان ویژه دو هفته 
بعد از اعالم نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی را اعالم نمایند، 
در غیر این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد و هیچ 

مسئولیتی عهده دار برگزارکنندگان مسابقه نمی باشد.
8- شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، به آدرس 

پستی: قم- صندوق پستی 168- 37135 در مسابقه شرکت نمایند.
9- قرعه کشی مسابقه همزمان با والدت امام موسی کاظم )ع( انجام 
 www.mfso.ir و از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی
و نیز سایت مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی به 

نشانی    www.mfpo.ir اعالم خواهدشد. 
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