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پر است  از شکوه و جالل.  پر است  به روی گنبِد طالیی.  رو  ایستاده ای 
از معنویت و زاللی. اینجا جای پرواز فرشتگان است. تک تِک فرشتگان 
آرزویشان این است که خدا توفیقشان دهد در این آسمان پرواز کنند و 
حاال قدم های تو میهماِن این حرم است.خدا بین بندگانش تو را انتخاب 
کرده است. تا بایستی رو به روی این گنبد، به شکوه و عظمتی فکر کنی که 
صاحب این بارگاه دارد.الزم نیست مادام دیاالفوا، سیاح فرانسوی باشی 
تا از بی نظیری علی بگویی. الزم نیست  ژنرال سرپرسی، خاورشناس 
کنی.  اعتراف   علی نفس  شرافت  و  بزرگواری  به  تا  باشی  انگلیسی 
الزم نیست جانین، شاعر آلمانی باشی تا تنها راه چاره را دوست داشتن 
مسیحی  دانشمند  و  نویسنده  زیدان،  جرجی  نیست  الزم  علیبدانی. 
شناخت  برای  است.  مسیحباالتر  از   علی کنی  اعتراف  تا  بشوی  
علی و مدح او، الزم نیست بارون کارادوو، کارالیل، میخائیل نعمیه یا 
جبران خلیل جبران باشی.یک آدم معمولی. معمولِی معمولِی معمولی هم 
که باشی. یک نگاه ساده. ساده ی ساده ی ساده هم که به خطبه ی غدیر 
بیندازی، علیرا یگانه خواهی دانست. این صفحات گنبد طالیی را - 
که مزین شده اند به بخش های کوچکی از خطبه غدیر – آرام ورق بزن تا 

وارد حرم شوی و نگاهی به ایوان با صفا بیندازی.
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سه بار
کاریمهمداریوبرایشمدتهاصبرکردهای.برنامهریزیکردهایوروزهاوشبهای
فرا روِزعمل امروز، ، ازمدتها بعد بردهای.حاال بهسر انجامش اندیشه در زیادی
رسیدهاست.همهمقدماتمربوطبهکارراآمادهمیکنی.همراهانترادعوتمیکنی
تابرایآخرینبارهمهچیزراکنترلکردهباشی.نبایدهیچچیزازقلمبیفتد.بایدهمه
چیزطبقبرنامهپیشبرود.طبقپیشبینیایکهانجامشدهاست.اینکارفوقالعاده

مهماستبرایت.
یکبار...دوبار...سهبار...سهمرتبهبهمواردیکهمهماستتاکیدمیکنیتامبادا
درهنگامکار،چیزیاشتباهانجامشود.سهمرتبهتکتکجزئیاترابررسیمیکنیتا

اهمیتکارودقتدرانجامشبرایهمهروشنشدهباشد.
تاکید آن به باشد، مهم بسیار بسیار بسیار برایت کاری وقتی است. این قانون
رافراموشنکند. تاآنمسئله ازمخاطبتمیخواهی بارها و بارها و بارها و میکنی
حتیاگربدانیعدهایقبولنکردهومسخرهمیکنند.آنقدرآنکاربرایتمهماستکه
بهمسخرهکردنوقبولنکردنآنهاهیچاهمیتینمیدهی.مهمبرایتکاریاست

کهبایدانجامشود.
باپیامبرشهمینگونهرفتارکردتا»تو«بدانیکه بهاینفکرمیکنیکهخدانیز

امریمهمدرپیشاست.خیلیمهم!
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وبهاینفکرمیکنیکهچقدرآدمبایدبزرگومهمباشدکهفرشتهوحیبهخاطر
»او«وبرایاعالموالیت»او«سهباربربهترینمخلوقخدافرودآیدوهربارازطرف

خدافرمانیراگوشزدکند.

إِنَّ َجْبرئیَل َهَبَط إِلَی مِراراً َثالثاً ... َوَسَألُْت َجْبَرئیَل َأْن َیْسَتْعفِی لِی َعْن َتْبلیغِ ذالَِک إِلْیُکْم 
ئمیَن َو ِحَیِل الُْمْسَتْهِزئیَن  َُّهاالناّاُس - لِِعْلمی بِقِلَّةِ الُْمتَّقیَن َوَکْثَرةِ الُْمنافِقیَن َوإِدغاِل الالاّ - َأی

بِاْلِْسالمِ.

هماناجبرئیلسهباربرمنفرودآمد...ومنازجبرئیلخواستمکهازخداونداجازه
بگیردومراازاینمأموریت)یعنیاعالموالیتحضرتعلی(معافکند.چونکمی
پرهیزگارانوتعدادزیادمنافقانودسیسههایمالمتگرانومکرمسخرهکنندگان

اسالمرامیدانم.
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نِخ پول
برایتجالباستکهایناسکناسهاهمعالمیدارندبرایخودشان.عالمیخاص.
کاغِذخاص،چاِپخاص،چندینوچندنشانهیخاصکهتقلبیراازاصلیجداکند
و....یعنیمسئولینهمهاینکارهارامیکنندتاامنیتاسکناسهاراباالببرندوامید

دزدهارابهحداقلبرسانند.
بهاینفکرمیکنیکهاگرکاغذهمانکاغذباشد،چاپهمهمانچاپباشد،همه
نشانههایتصویریپولهایاصلیهمرویپولقراربگیرد،اما...اسکناسهاآننِخ

مخصوصرانداشتهباشندتقلبیهستندواصلینیستند.
میدانیکهبرخیچیزهادراینعالممثلنِخپولند.اصلهستندوبودونبودشان

دلیلاستکهپولیاصلیباشدیاتقلبی.
بانخهرچهبیشترباشد،ثروتاستوداشتنپوِلبینخ میدانیکهداشتِنپوِل

هرچهبیشترباشد،جرمیسنگینترومجازاتیسختتر.
انگارزندگیرابهدوبخشتقسیممیکندایننخ.

اینطرِفخطمیشودسعادتوآنطرفششقاوت.
زحمت همه این میکنی. فکر خدا رسول چندساله و چندین زحمات به حاال

رسولخداکشیدهدردورانرسالت.
خوندلهاوجنگهاراتحملکرده.باجاهالنمداراکردهوآنهاراارشادنموده.
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حالدرموقعیتیاستکهکارشگیِرنِخپولاست.
گیِرچیزیکهاگرانجامشدهد،رسالتشکاملشدهوخداهمازاوراضیاستو

اگرانجامشندهد،رسالتشناتماممیماندوخداهمناراضی.
چهفضلیتیداردعلی،صاحِبآنگنبِدبزرِگطالیی،کهکاملبودنپیامبری

آخرینپیامبرخدادرگرواعالموالیتاوست.
خوشبهحاِل»تو«وهمهآنهاییکهعلیرادوستدارند.

ُسوُل َبلِّْغ ما ُأنِْزَل إِلَْیَک مِْن  َُّهاالرَّ و الَیْرَضی اهلل مِناّی إاِلاّ َأْن ُأَبلَِّغ ما َأنَْزَل اهلل إِلَی ... یا َأی
َربَِّک - فی َحقِّ َعلِی - َو اْن لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت رِسالََتُه! ... َمعاِشَرالناّاِس، إِنَّما َأْکَمَل اهلل 

َوَجلَّ دیَنُکْم بِإِماَمتِهِ. َعزَّ

بهگوششما فرستاده فرو آنچه که این مگر نخواهدگشت ازمنخشنود خداوند
-برسانم...»ایپیامبرما!آنچهازسویپروردگارتبرتونازلشده-درحّقعلی
ابالغکن؛وگرنهکاررسالتراانجامندادهای...«...هانمردمان!خداوندعّزوجّلدین

راباامامتعلیتکمیلفرمود.
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کپی برابِر اصل
بهشدتمراقباسنادهویتیاتهستی.شناسنامه،گذرنامه،گواهینامه،کارتملی.

ایناسنادمهمهستندونیازبهمراقبتدارند.
یکعدههستندکهمیخواهندایناسناددست»تو«نباشدودستآنهاباشدتا

انوِعسوِءاستفادههاراازآنهاانجامدهند.
بهاینفکرمیکنیکهانساِنعاقلجدایازمراقبتهایسفتوسختمعموالاز

اسنادواطالعاتمهمشکپیتهیهمیکند.
اسنادیمهمترازشناسنامهوگذرنامهوکارتملیهمهست.گذرنامهوکارتملی
وشناسنامهحتیاگرازبینروندباسختیهاییمیشوددوبارهتهیهشانکرد.امابرخی

چیزهاهستکهاگررفتدیگررفتهونمیشوددوبارهتهیهشود.
برخیچیزهاهستکهاگرازهمانابتدافکرپشتیبانبرایشاننباشیدودمیشوند
میروندوآنوقتهرچقدرهمکهافسوسبخوریفایدهاینصیبتنمیشودوآنهاباز

نمیگردند.مثلبرخیاطالعاتمهم.
مثلعلمیکهدرمغزدانشمنداناست.مثلاطالعاتحیاتیکهتنهابرروییک

دستگاهموجوداست.
برایآنکهآناطالعاتنابودنشودمیشودازآنهاکپیوپشتیبانتهیهکرد.

اطالعاتکپیشدهدراینمواردهیچفرقیبااطالعاتاصلیندارند.کپیآنها
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کامالبرابربااصلاست.
.حاالذهنتمیرودسمتآخرینحجرسولخدا

انسانهاییکهدرآخرینحِجآخرینپیامبِرخدابودهاندنیازداشتهاندبهپشتیبان
وکسیکههمهاطالعاتیکهرسولخداداردراداشتهباشد.بهاینفکرمیکنیکه
نهفقطآنها،که»تو«همبرایزندگیدرمسیرخدابهآناطالعاتنیازداشتهوداری.
خوشحالیکهرسولخدافکرشراکردهوازهمهاطالعاتکپیگرفتهاست.
خشنودیکهاینکپیکامالبرابِربااصلاست.اصالاینکپیخوداصلاست.خوِد

خوِدخوِداصل.

مامِْن ِعْلٍم إاِلَّ َوَقْد َأْحصاُه اهلل فِی، َو ُکلُّ ِعْلمٍ ُعلِّْمُت َفَقْد َأْحَصْیُتُه فی إِمامِ الُْمتَّقیَن، َوما مِْن 
ِعْلمٍ إاِلاّ َوَقْد َعلَّْمُتُه َعلِیاّاً ... َمعاِشَرالناّاِس، إِنَّ اهلل َقْد َأَمَرنی َوَنهانی، َوَقْد َأَمْرُت َعلِیاّاً َوَنَهْیُتُه 

)بَِأْمِرهِ(. َفِعْلُم اْلْمِر َوالنَُّهی لََدْیهِ.

هیچدانشینیستمگراینکهخداوندآنرادرجاِنمننوشتهومننیزآنرادرجاّن
پیشوایپرهیزکاران،علی،ضبطکردهام...هانمردمان!هماناخداوندامرونهیخود

رابهمنفرمودهومننیزبهدستوراودانشآنرانزدعلینهادم.
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منبِع نور
عمرش که فانوس برسی. روشنی به تا هستی چیزی دنبال به است! آمده تاریکی
کند. روشن اطرافش از وکمی نهایتأمیتواندخودش و دارد نوِرکمی و است کوتاه
چراغهایمعمولیایکهدرخانههااستفادهمیشوندنیزنورمشخصیدارندوجدای
ازنوِرکمشان،عمرشانهممحدوداست.میدانیکهحتیبزرگترینچراغهانیزنور
محدودیدارندوعمرمشخصی.آنهانورشانازخودشاننیستوبهکمکچندرشته

سیمو...نورتولیدمیکنند.
امابرخیچیزهاهستندکهخودروشنندوبههمهچیزوهمهکسروشنیمیدهند.
بهدنبالاینهاهستی.اینهاییکهنورشانراازمنعبیگرفتهاندکهازبیننمیرودو
حاالخودشاننیزشدهاندمنبِعنور.عمرشانمحدودنیستومیزانروشنیشانهم
بینهایتاست.اینهاچراغیهستندکهدرتاریکیهابهکارتمیآیندودرظلماتراه

رابرایتروشنمیکنند.
رسولخدادرغدیرخمیکیازاینمنابعرابه»تو«معرفیکرد.حاالبهتوفیِق
خداوندششدهایدنبالهروی»او«.دنبالهرویمنبِعنور.»او«کهآنقدربزرگاستکه

همخودمنبعنوراستهمفرزندانش.
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َّذی َذَکَرُه اهلل فی ُسوَرةِ یس: َو ُکلَّ َشیءٍ َأْحَصْیناُه فی إِمامٍ ُمبیٍن ...  َو ُهَو اْلِماُم الُْمبیُن ال
َوَجلَّ َمْسلوٌک فِی ُثمَّ فی َعلِی بِْن َأبی طالٍِب، ُثمَّ فِی النَّْسِل  َمعاِشَرالناّاِس، النُّوُر مَِن اهلل َعزَّ

َّذی َیْأُخُذ بَِحقِّ اهلل َو بُِکلِّ َحقاّ ُهَو لَنا. مِْنُه إِلَی الْقائِِم الَْمْهِدی ال

او)علی(پیشوایروشنگراستکهخداونداورادرسورهییاسینیادکردهکه:»و
دانشهرچیزرادرامامروشنگربرشمردهایم.«...مردمان!نورازسویخداونددر
جانمن،سپسدرجانعلیبنابیطالب،آنگاهدرنسلاوتاقائممهدی-کهحق

خداومارامیستاند-جاگرفته.
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حرف یا عمل؟
دلتپراست.زیاد.ازهمٔهمردمیکهفقطحرفمیزنندووقتعملکهمیشود،
توجیهبارانتمیکنند.کمنیستنددراطرافمان.مارابهنمازمیخوانندوخودآنطورکه
بایدمقّیدنیستندبهاینستوندین.برایمانازانفاقوکمکبهفقرامیگویندولیوقت
رفع بلکه میکنند مستمندان روانه سیاه پولی توجیه، هزار هزار با میشود که عمل
تکلیفکردهباشندفقط!ادعایوالیتمداریشانمیشودوبرایخریدکاالیایرانی
وقتعمل است! بهتر کهخارجیاش میشود باز توجیهشان ِ زبان و میلرزد دستشان
کردنبهفرمانهایخداکهمیشودزبانشانبدمستیمیکندباهزارهزارتوجیهو

وقتخواندنمردمبهعمل،باززبانشانمستاستوپرازنصیحتوتوصیه.
اسالمی. امت برای هستند سرطان مثل جماعت این که میداند »تو« رسول
میداندکهضررشانبیشازنفعشاناستو»تو«نیزمیدانیکهاینهامردمرابهجای

آنکهعالقهمنِدبهدینکنندازدینزدهمیکنند.
آخرینپیامبرخداکسیرابه»تو«معرفیمیکندکهفرقدارد.کسیکههمهرابه

درستیمیخواندوقبلازهمهخودشبهدرستیعملمیکند.
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َّذی َیهدی إِلَی  ُّوا َعْنُه َوالَتْنفُِروا مِْنُه، َوالَتْسَتْنِکُفوا َعْن واِلَیتِهِ، َفُهَوال َمعاِشَرالنَّاِس، الَتِضل
الَْحقِّ َوَیْعَمُل بِهِ.

هانمردمان!ازعلیروبرنتابید.وازامامتشنگریزید.وازسرپرستیاشروبرنگردانید.
او]شمارا[بهدرستیوراستیخواندهو]خودنیز[بدانعملنماید.



20   ایواننجف 

تفسیِر کتاب خدا
کتابخدارابازمیکنی.اینیککتاباست.یککتاب.باکلماتیکهشدهاندآیهو
ازآنببینیمتوجه سوره.درهمهجایدنیایکیاستوهرجاکهباشیونسخهای
میشویکهتکتککلماتشبادیگرنسخههایشیکیاستوتفاوتیمیانشاننیست.
ازشرقعالمسفرمیکنیبهغربعالم.ازشمالراهیجنوبمیشویوهرکجارا

کهمیخواهیمیگردی.قرآنهمیناستکههمیناستکههمیناست.
به استناد با زمانهمانمیاندازی.یکعده و ایندوره بهمشکالت نگاهی اما...
نادان را آنعده بههمانکتاب استناد با وعدهایدیگر آدممیکشند همینکتاب
برایت که نباشد پزشکی اگر پزشک. و پزشکی کتاِب بساِن شده َمَثَلش میدانند.
توضیحشدهدوشرحشکندهرکسیهربرداشتیکهدوستداردازآنمیکندوآن

وقتبیماریپشتبیماریاستکهشهر»تو«راپرمیکند.
آن از »تو« راگرفتهاست، بیماریهایمتعددگریبانعالماسالم امروزکه مثل
نیاز نیز بهاینفکرمیکنیکهکتابخدای»تو« بیماریهابهخداشکایتمیبری.
بهتفسیرکنندهایخاصداردوخدابهوسیلٔهآخرینرسولشمفّسرکتابشرابه»تو«

معرفیکردهاست.
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َّذی َأَنا آِخٌذ بَِیِدِ َوُمْصِعُدُه إِلی  َفَواهلل لَْن ُیَبیَِّن لَُکْم زواِجَرُه َولَْن ُیوِضَح لَُکْم َتْفسیَرُه إاِلَّ ال
َوشائٌل بَِعُضِدهِ )َو رافُِعُه بَِیَدی(.

)پسبهخداسوگندکهباطنهاوتفسیرآن)قرآن(راآشکارنمیکندمگرهمین)علی
کهدستوبازویاوراگرفتهوباالآوردهام.
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مخاطب خاص
باچندکارمند.مدتیاستهمهفکروذکرترئیسجدید یکشرکتکوچکدارید

شرکتاست.درپوستخودتنمیگنجیبهخاطرتوجهیکهبهتودارد.
بهخاطرآنروزکهدرحضورهمهکارکناننامترابردوازکارتتعریفکرد.به
خاطرآنکههمهدیگردانستهاندچهجایگاهویژهایپیششداریوچقدررویتوحساب
بازمیکند.بهخاطرآنکهحاالدرهمهمسائلمهمباتومشورتمیکندویکضلع

تصمیمهایشنظرتوست.
حاالتصورمیکنیبزرگترینانساِنعالماسمکسیرابردهباشد،درحضورانبوِه
مردم.ونهتنهااسمشرابردهباشدکهبرایکسانیکهاورادوستدارندنیزدعاکرده

است.برای»تو«.درپوستتنمیگنجی.نه؟چهافتخاریازاینباالتر؟
میدانیکهیکشرطداردایندعایپیامبر.شرطشراعملیکنیدعایشمال

توست.
قبولسرپرستیویاریاوباتو.دوستداشتنتوتنهانگذاشتنتباخدا.

معاملهاستدیگر.
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اللهمَّ واِل َمْن واالُه و عادِ َمْن عاداُه َوانُْصْرَمْن َنَصَرُه واْخُذْل َمْن َخَذلَُه.

خداوندادوستبدارآنراکهسرپرستیاو)علی(رابپذیردودشمنبدارهرآنکهاو
رادشمنداردویاریکنیاراورا؛وتنهاگذارآنراکهاوراتنهابگذارد.
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چراغ های قرمز رنگ
بازش آرامآرام خانه. به میآوریاش تمام ذوق و شوق با و خریدهای نو دستگاهی

میکنی.بوینوییدستگاهدرخانهمیپیچد.
است. نو میآوری. بیرونش و ازدستگاهجدامیکنی را کارتنها و پالستیکها 
تمیزوسالمومرتب.نگاهیبهدفترچٔهراهنمایشمیاندازی.توضیحدادهاستچگونه
بهچهدردیمیخورندو ازقطعات بایداستفادهاشکنی.توضیحدادهاستهرکدام
توضیحدادهکهاگردرستاستفادهنشودچهاتفاقیمیافتد.عکسشراهمکشیده.
چراغهاییقرمزرنگکهاگرروشنشوندمعنیاشهشداراستکهازدستگاهدرست
و نکنی توجه آن به و بیاید اگرهشدار است. معیوبشده قطعهای و نشده استفاده
بههشدارها توییچون ببینیدمقصرخودتهستی!مقصر آسیب یادستگاه خودت

توجهنکردهای!
برایت رنگ قرمز »تو«.چراغهایی به است داده قبلهشدار نیزسالها پیامبرت
او گاهباشیکههرچهآمدبهسرتبهعهدٔهخودتاستو روشنکردهکهبدانیوآ

هرچهبایدمیگفتهراگفتهاست.
بههشدارهایپیامبرتوجهکن!لطفًا.
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، َأالإِنَُّه ال »َأمیَرالُْمْؤمِنیَن« َغْیَر َأخی  َوَجلَّ َوَجلَّ قاَل َو َأَنا ُقْلُت َعِن اهلل َعزَّ اال َو إِنَّ اهلل َعزَّ
هذا، َأال الَتِحلُّ إِْمَرُة الُْمْؤمِنیَن َبْعدی الَِحٍد َغْیِرهِ.

بدانیدکهاین)فرمانبهوالیتعلی(سخنخدابودومنازسویاوسخنگفتم.
هشدارکههرگزبهجزاینبرادرمکسینبایدامیرالمؤمنینخواندهشود.هشدارکهپس

ازمنامارتمؤمنانبرایکسیجزاوروانباشد.
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راهنما
تازهفرزندانتازآبوگلدرآمدهاند.بهاینفکرمیکنیکهبهیکمسافرتنیازدارند.
یکمسافرتکهدرآنمشخصشودچگونهتربیتشدهاند.میخواهیببینیتاچهحد
بزرگشدهاند.میتوانندازپسخودشانبربیایندیانه!راهیشانمیکنیبهمسافرت
برایشان حتمًا نیاید، پیش اختالفی و مشکل آنکه برای حتما که هست حواست و

راهنماییتعیینکنی.
خندهدارنیست؟!حتیاگردونفرهمباشند،وقتیمسیررابلدنیستند،نیازبهراهنما
دارند.برایآنکهکارترادرستومحکمانجامدادهباشی،بهشاناعالممیکنیکه

هرچهراهنماگفتگوییتوگفتهای!وهمهرابایدعملکنند.
بزرگ جامعٔه حال به وای داشتند! راهنما به نیاز نبودند بیشتر نفر دو که آنها

اسالمیباهزارانهزارخطر!
خدانیزمیخواستکهمردمبیرهنمانباشد.

بهاینفکرمیکنیکهآنآدمبایدخیلیبزرگباشدکهخدابگذاردشرهنمایهمٔه
مردم.نهفقطدرزمانیخاص.کهبرایهمٔهزمانها.

بهاینفکرمیکنیکهآنآدمبایدخیلیبزرگباشدکهخدابرترینمردمبداندش.
نهفقطدرزمانیخاص.کهبرایهمهٔزمانها.
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َإنَّ َمْن ُکْنُت َمْوالُه َفهذا َعلِی َمْوالُه، َو ُهَو َعلِی بُْن َأبی طالٍِب َأخی َو َوِصیاّی، َو ُمواالُتُه مَِن 
َُّه َأْفَضُل النَّاِس َبْعدی مِْن َذَکٍر و  ُلوا َعلِیاّاً َفإِن َوَجلَّ َأنَْزلَها َعَلی ... َمعاِشَرالناّاِس، َفضِّ اهلل َعزَّ

ْزَق َوَبقِی الَْخْلُق. ُأنْثی ما َأنَْزَل اهلل الرِّ

هرآنکهمنسرپرستاویم،اینعلیسرپرستاوست.واوعلیبنابیطالباست؛
برادرووصیمنکهسرپرستیووالیتاوحکمیاستازسویخداکهبرمنفرستاده
شدهاست...هانمردمان!علیرابرتردانید؛کهاوبرترینمردمانازمردوزنپساز

مناست؛تاآنهنگامکهآفریدگانپایدارندوروزیشانفرودآید.
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تکلیف
میکنی. راهنماییشان و میدهی درس بهشان داری. شاگردانی و هستی معلم

تکتکشانبرایتمهمهستند.
نزدیک نخواندهاند. خوب را درسشان و دادهاند آزارت گاهی که آنهایی حتی
امتحانیمهموبزرگاستوچندتنازشاگردانغایبند.همهمطالبیکهمهماسترا
بهشاگردانحاضرمیگوییوبرایآخرینبارتکتکمسئلههارابرایشانحلمیکنی.
دلتآرامندارد.نگرانآنغائبهاهستی!چهمیتوانیبکنی؟راهیبهذهنتمیرسد.
ازحاضرهامیخواهیچیزهاییراکهگفتهایبهگوشغائبهابرسانند.اینرامیگویی

وبارهارویشتاکیدمیکنی.
حاالبهاینفکرمیکنیکهدرآنسالهایدور،رسولخدابهفکرتونیزبوده
است.ازحاضرانپیمانمیگیردکهفرمانشرابهگوشغایبانوفرزندانونسلهای

بعدازآنهانیزبرساند.
چقدرممکناستآنمسئلهمهمباشدوچقدربایدفردیفضیلتداشتهباشدکه

بهترینمخلوقخدااینگونهبرایشهزینهکند.
ایناستاتمامرسالت.
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ِّی َأَدُعها إِماَمةً َو وِراَثةً )فی َعقِبی إِلی َیْومِ الْقِیاَمةِ(، َوَقْد َبلَّْغُت ما ُأمِرُت  َمعاِشَرالناّاِس، إِن
ْن َشهَِد َأْولَْم َیْشَهْد، ُولَِد َأْولَْم  ةً َعلی ُکلِّ حاِضٍر َوغائٍب َو َعلی ُکلِّ َأَحٍد مِمَّ بَِتْبلیِغهِهان ُحجَّ

ُیولَْد، َفْلُیَبلِّغِ الْحاِضُر الْغائَِب َوالْوالُِد الَْولََد إِلی َیْومِ الْقِیاَمةِ.

هانمردمان!اینکجانشینیخودرابهعنوانامامتووراثتبهامانتبهجایمیگذارم
درنسلخودتابرپاییروزرستاخیز.وحال،مأموریتتبلیغیخودراانجاممیدهمتا
برهانبرهرشاهدوغایبوبرآنانکهزادهشدهیانشدهاندوبرتمامیمردمانباشد.
پسبایستهاستاینسخنراحاضرانبهغایبانوپدرانبهفرزندانتابرپاییرستاخیز

برسانند.
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مصداق آیه  های خدا
فردیبزرگدرفامیلتانهستکههمهقبولشدارند.کوچکوبزرگدوستشدارند
وازحرفهایشحسابمیبرند.اتفاقاتیمیافتدونمیدانیدچهبایدبکنید.نیازبهآن
داریدکهکسیراهنماییتانکند.بهحضورآنفردبزرگمیرسیدتادرخصوصاتفاق
سخنبگویدوراهنماییتانکند.صحبتشراشروعمیکندولحظهایبعدمیرسدبه
نامیکیازاعضاءفامیل.عنوانمیکندکهازاوراضیاستوبرایایناتفاقهمگی
بایدبهحرفاوگوشدهید.چقدرذوقداریدوچقدرخوشحالیدکهبزرگفامیلرهایتان

نکردهوکسیراپیشپایتانگذاشتهکههمهقبولشداردوازاوراضیاست.
آنکهبزرگفامیلاستومورداعتمادعدهایمحدود.برایتسئوالاست:یک
آدمچقدربایدبزرگباشدکهخداازاوراضیوخشنودباشد؟بهاینفکرمیکنیکهیک
آدمچقدربایدبزرگباشدکهمصداقآیههاییقراربگیردکهمعجزٔهخداست.مصداق

آیههایقرآن.
یکآیه؟دوآیه؟سهآیه؟نه!همٔهآیههاییکهدروصفمؤمناناستوستایشی

دارد،مصداقشاوست.
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َوَجلَّ َوَأَناَعْنُه راِضیاِن. َو ماَنَزلَْت آَیُة رِضاً )فی الُْقْرآِن( إاِلاّ فیهِ، َوال خاَطَب اهلل  َواهلل َعزَّ
َوَجلَّ - َو َقْد  َّذیَن آَمُنوا إاِلاَّبَدأ بِهِ ... َمعاِشَرالناّاِس، إِنَّ َفضائَِل َعلی بِْن َأبی طالٍِب ِعْنَداهلل َعزَّ ال

َأنَْزلَهافِی الُْقْرآِن - َأْکَثُر مِْن َأْن ُأْحِصَیها فی َمقامٍ واِحٍد.

خداوندعّزوجّلومنازاو)علی(خشنودیم.آیٔهرضایتیدرقرآننیستمگراینکه
دربارٔهاوست.وخداهرگاهایمانآوردگانراخطابینمودهبهاوآغازکرده]واواولین
شخصموردنظرخدایمتعالبودهاست[.وآیٔهستایشینازلنگشتهمگردربارهیاو
...هانمردمان!هرآینهبرتریهایعلیبنابیطالبنزدخداوند-کهدرقرآن

نازلفرموده-بیشازآناستکهمنیکبارهبرشمارم.
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٭٭٭
آخرین  حیاِت  ساِل  آخرین  در  که  خواندهای  را  خطبه ای  از  کلماتی  حاال 
انبوه  حضور  در  که  دیدهای  را  کلماتی  حاال  شده.  خوانده   خدا پیامبِر 
در  بی اختیار  قلبت  که  شنیدهای  را  کسی  فضائل  حاال  و  شده  ادا  مردم 

اختیار اوست.
به این فکر می کنی که کلمات توان ندارند که او را معرفی کنند. به این 
فکر می کنی که هرچه بنویسند، باز کم است و به این فکر می کنی که در 
این ورق های محدود، در این کلمات کم و ضعیف نمی گنجد او و نخواهد 

گنجید. او حّد و محدوده و جغرافیا ندارد.
هنوز اما در آستانه، رو به روی گنبد ایستاده ای. هرچه نگاهش کنی، 
سیر نمی شوی. به سختی نگاهت را از گنبد می گیری و به درب ورودی 
ایوانی مشخص است  انتهاء،  آن  آن دور،  می دهی. پشت آن جمعیت، 
از صفا و از حس و حاِل عجیب. می خواهی قدم بگذاری داخل حیاط و 

خودت را برسانی به ایوان. ایواِن طالیی.

٭٭٭
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دلت را از گنبد می گیری و به ورودی حرم می دهی. اینجا جایی است که 
که  می شوی  وارد  دری  همان  از  است.  بوده  حسرتش  در  دلت  مدت ها 
می شوند  جا  به  جا  کمی  ورودی  در  پرده های  ایوان.  به  می شود  منتهی 

چشمانت می خورد به شکوه و عظمت این ایوان بزرگ.
این بزرگی جای هیچ شک و شبهه و سؤالی ندارد اما به هر حال آدمی 
فکر  سؤال هایت  به  بیاید.  پیش  سؤال  برایش  است  ممکن  دیگر  است 
می کنی و جواب هایشان. همین زمان که رو به روی ایوان طال ایستاده ای 

و از دور شبکه های نقره ای ضریح برایت نمایان است.
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چرا بحث؟
اگر  با خودت می گویی،  اما  پیدا کردی؛  را  سؤال هایی به ذهنت رسید و جواب هایت 
 چرا باید این قدر دنبال این بود که 

ً
همه مثل من به دنبال جواب هایشان نروند چه؟ اصال

»موال« یعنی چه و غدیر قرار بوده چه چیزی را به تاریخ ثابت کند؟ نمی شود هرکدام به 
عقیدۀ خودمان باشیم و کاری به کار همدیگر نداشته باشیم؟ وقتی نه ما آن ها را قانع 
می کنیم و نه آن ها ما را، دیگر بحث کردن چه لزومی دارد؟ فقط باعث عمیق تر شدن 
شکاف بین شیعه و سنی می شود و دشمن را شاد می کند. بهتر نیست کمی بیشتر به 

وحدت مسلمانان فکر کنیم؟

یادیکیازجمالتحضرترسولدرخطبۀغدیرمیافتی.
»فلیبّلغالحاضرالغایبوالوالدالولدالییومالقیامه«

»حاضرانبهغایبانوپدرانبهپسراناینواقعهرامنتقلکنند،تاابد.«
پساگرپیامبراکرماینقدرصریحدربارۀحفظاینواقعهصحبتکردهاست،
بهاینمعناستکهغدیرتنهامختصدورۀخاصیازتاریخنبودهوجریانیستدرهمۀ
دورانهایزندگیانسانها.وقتیپیامبراکرمازمسلمانانخواستهانداینواقعهرا
تابهابدمنتقلکنند،دیگرمگرمیشودبهبهانههاوتوجیههایواهی، سینهبهسینه



38   ایواننجف 

سرازخواستۀایشانپیچاند؟اگرماواقعۀغدیررادرروزگارخودمانبهخاکبسپاریمو
فراموششکنیم،جوابآدمهاییراکهدرآیندۀتاریخراهسعادتراپیدانمیکنند،چطور
میتوانیمبدهیم؟پسزندهنگهداشتنواقعهغدیروظیفههمهمسلماناناستآنهم

برایسعادتوعاقبتخودشان.
بارهادیدهایوشنیدهایوخواندهای،همدرتلویزیونوهمدرروزنامهومجالت؛
کسانیدرزندگیشانناگهانباحقیقتمواجهشدهاندوخداوندراهراستراروزِیآنها
کردهاست.پسبحثکردندرموردواقعۀغدیربههیچوجهنمیتواندبیهودهباشد.با
خودتفکرمیکنیچطورامکانعاقبتبهخیرشدنانسانیرابااینبهانههامیشود

ازبینبرد؟
بارهاشدهاستکهبینبحثباطرفمقابلت،ناگهانحسکردهایپیشازاین
تا بحثت کهطرف میفهمی داری تازه انگار و نداشتهای موضوع از درکصحیحی
بهحالازچهحرفمیزدهاست.ناگهانخودترابهاووحرفهایشنزدیکترحس
میکنیومیبینیراهدوریکهازهمداشتید،نزدیکشدهاست.میبینیبحثدربارۀ
غدیرهمهمیناستونهتنهاباعثشکافبینفرقاسالمینمیشود،بلکهآنهارا
بهدرکمشترکیازحقیقتمیرساندوروزبهروزبههمنزدیکترمیکند.هیچشکی
باظاهری نیستکهکسانیکهدمازسکوتدربارۀحادثۀغدیرمیزنند،میخواهند
آزادمنشانه،اینحقیقتراازذهنهمهپاککنندتاخودشانبتوانندبهراحتیمسلمانان
راازهمجداکنند.مگردرفلسطینویمنوسوریهجزایناست؟آدمهاییدرمقابل
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کشتارهمکیشانوهموطنانشانسکوتکردهاندودمازاتحادمیزنند،درحالیکهتنها
دارندآببهآسیابدشمنمیریزند.

کمیبیشترفکرمیکنی.اصاًلاگرصحبتکردندربارۀواقعۀغدیر،تفرقهاندازی
بینمسلمانان تفرقهانداز اولین  اکرم پیامبر نعوذباللهخود باشدکه بینمسلمانان
آزادی از دم که نیِتکسانی حقیقِت به داری تازه میکنی محسوبمیشوند!حس
عقایدوصلحودوستیمیزنند،پیمیبری...ازهرچیزیمهمتروگذشتهازهمۀاین
دالیل،دلتمیخواهدتوآنعقیدهایرادردلودرسرداشتهباشی،کهدرستاستو
فرمانصریحخداوندوحضرتپیامبراست.چهچیزیازاینمهمتر؟چرانبایددربارۀ

راهیکهتورابهحقیقتمیرساند،تحقیقوتدبرکنی؟
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تردید در معنای کلمه »موال«
علتش  »موال«.  کلمه  معنی  به  است  مربوط  می شود.  مرور  ذهنت  در  سؤال  اولین 
ادعا می کنند کلمه »موال« در عبارت »من کنت مواله فهذا علی  این است که برخی 
مواله« به معنی والیت و امامت و جانشینی بعد از پیامبر نیست و معنایش دوست، 
اساس  بر  را  عبارت  وقت  آن  و  می کنی  فکر  حرفشان  به  است.  و...  عبد  همسایه، 
 فرموده اند: هر کس من دوست او هستم، علی حرفشان ترجمه. گویی پیامبر
نیز دوست اوست.به این فکر می کنی که:واقعا کلمه »موال« در آن عبارت به چه معنی 

است؟

قرآنرابازمیکنیوصفحاتراورقمیزنیتابهسورهمائدهبرسی.آیاترایکبه
یکردمیکنیتاآیه67اینسوره.آیهایکهبهآیهتبلیغمعروفاست.
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ایپیامبرآنچهازطرفپروردگارتبرتونازلشدهاستکامال)بهمردم(برسانو
اگراینکاررانکنی،رسالتاوراانجامندادهای.وخداوندتورااز)خطراتاحتمالی(
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مردمنگاهمیدارد،وخداوندجمعیتکافراِن)لجوج(راهدایتنمیکند.
آیهخداوندمسئولیتی آیهرامیخوانیوبهمحتوایشفکرمیکنی.براساساین
بزرگرابهعهدهرسولشگذاشتهکهاگرآنراانجامندهدخطاکاراستوبهخاطرآن

مواخذهخواهدشد.
ازمعنایآیهکاماًلمشخصاستکهرساندنپیامخداوندباریسنگینومسئولیت
بزرگیبودهاست.آنقدربزرگکهانجامرسالتدرگروآناستواگرانجامنشودرسول

خدارسالتشراانجامندادهاست.
رویمعنایآیهاندکیتأملمیکنی.برایتعجیباست.بهاینفکرمیکنیکه
مگربیاندوستیپیامبرباحضرتعلیچقدراهمیتداشتهکهاگرپیامبرآنرا
بهمردماعالمنکندرسالتشناتماممیماندهاست؟!بهاینفکرمیکنیکهمگراین

مسئلهچقدرمهماستکهانجامنشدنشباعثتوبیخبهترینمخلوقخداشود؟!
اینمسئلهرامیگذاریگوشهذهنت.سؤالدیگریدرذهنتایجادمیشود.مگر
مردمازقبل،ماجرایدوستیورابطهمیانعلیورسولخدارانمیدانستهاند؟

واقعانیازیبهاینبودهکهدرآنشرایطاینمسئلهبازاعالمشود؟
اینمسئلهرانیزدرگوشهایدیگرازذهنتقرارمیدهیوبازآیهراباخودمرور
میکنی.جالباستخداوندبهپیامبرشوعدهدادهکهویرادرقبالآزاروخطرات
احتمالیحفظخواهدکرد.بازسؤالیدیگردرذهنتپدیدمیآیدکهمگردوستیاینقدر
مهماستکهباعثخطروآزارشودوالزمباشدخدارسولشرادرقبالآنخطرات
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حفظکند؟آنهمدوستیایکهازسالهاومدتهاقبلبرایمردممشخصبودهو
مطلبجدیدینیست.

حاالبهشرایطخاصآنزمانفکرمیکنی.آبوهواینامساعد،کمبودجا،شرایط
سختسفربعدازحج،مردمیکهسهروزمعطلشدهاندتابیعتکنندو...همهاینهارا
میگذاریکنارهموبرایتیقینمیشودکهاینهمهمعطلیبرایگفتندوستینبوده

است.ازخودتسؤالمیکنی:اگربرایدوستینبودهپسبرایچهبوده؟!
خطبهغدیرپاسخترامیدهد.رسولخداقبلازگفتنعبارِت»منکنتمواله

فهذاعلیمواله«جملهدیگریراگفتهاندبهمردم،وازآنهاسؤالکردهاندکه:
»چهکسینسبتبهشماازخودشماسزاوارتراستوامراورابرامرخودتانمقدم

میکنید؟«
ومردمنیزدرپاسخپیامبرشانگفتند:

»خداوپیامبرش«
وپسازاینپاسخآنانبودکهرسولخدافرمود:

»منکنتموالهفهذاعلیمواله«
نیزعلی ازمن بعد ازخودتانسزاوارترم بهشما کهمن یعنیهمانطور این
را ازخودتانسزاوارتربدانیدووی را او جانشینمنمیشودوبرشماالزماستکه

صاحباختیارخودقراردهید.
تابرسیبهآیه6سورهاحزاب.تا براییقینبیشترصفحاتقرآنراورقمیزنی
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برسیبهاینعبارت:
ْنُفِسِهْم.

َ
ْوليِباْلُمْؤِمنیَنِمْنأ

َ
أ ِبيُّ النَّ

پیامبرنسبتبهمؤمنانازخودشانسزاوارتراست.
اینعبارتوسؤالهایقبلیاتراجمعمیکنیدرمیانهذهنت.

فکرمیکنییعنیپیامبراکرمآنجمعیتعظیمرادرآنگرما،جمعکردهوبه
آنهاکهجلورفتهاندگفتهبرگردندوصبرکردهآنهاکهعقبماندهاندبرسند،تافقط
وفقطبگویدکه»هرکسمنرادوستدارد،علیراهمدوستبدارد؟!«خودتهم
خندهاتمیگیرد.مگرمیشودپیامبرخدا،اسوۀخردودانایی،اینچنینکاربیمنطقی
بکند؟!جایکلمۀدوست،موالمیگذاریومنطقپشتاینکاربزرگرادرکمیکنی؛
»هرکسمنموالیاویم،علینیزموالیاوست.«تنهادراینصورتاستکهجمالت
قبلحضرترسولمعنایحقیقیپیدامیکنندوارتباطبینجمالتایشانمشخص

میشود.
اطالعمردمازدوستی.گرماوشرایطآنزمان.ناتمامماندنرسالت.سزاواربودن

پیامبرنسبتبهمؤمنانبراساسقرآنو....
منطقینیست»موال«بهمعنیدوستباشد.همهمطالبذهنیاتراجمعمیکنی
وحاالبرایتیقینمیشودکهمعنی»موال«چیزینیستجز»ولی«و»سرپرست«.
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علی بالفاصه پس از پیامبر یا...؟
قبول می کنی که »موال« به معنی »ولی« و »سرپرست« باشد. اما در ذهنت سؤال است 
که از کجا معلوم که سرپرستی علی باید بالفاصه پس از پیامبر باشد؟ به این فکر 
می کنی که می شود این سرپرستی سال ها بعد باشد و تا قبل از آن افراد دیگری »ولی« 

و »سرپرست« باشند.

خطبهغدیررانگاهمیکنی.درعبارتهایشتأملمیکنی.بهعبارتیمیرسیکهبرایت
عجیباست.رسولخدادرخصوصعلیگفتهاست:

»هوولّیکلمؤمنبعدی«
»اوصاحباختیارهرمؤمنیبعدازمناست.«

کنی می فکر عبارت معنای به میرود. رژه ذهنت در بدجور »بعدی« کلمه این
»صاحباختیارهرمؤمن«.هرمؤمن؟!

جرقهایدرذهنتزدهمیشودوپاسخسؤالتراپیدامیکنی.
هرمؤمنیعنیهرکسیواینشاملهمهافرادبعدازپیامبرمیشود.پساگر
باید یعنی این و نیزهست آنها اختیار یعنیصاحب باشد اختیارهمه کسیصاحب
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بالفاصلهبعدازپیامبرآنفردولیوصاحباختیارباشدنهبافاصله.
خوشحالیازاینکهخداراهنماییاتکردهوپاسخسؤالترابهذهنتانداختهاست.
هرچهباشدخداستوبهفکرهمهبندگانشوهربارچراغیبرایشانروشنمیکندبه

سمتحقوحقیقت.
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»اولی« و معنایش در قرآن
آل عمران  سوره  به  تا  می زنی  ورق  را  صفحات  این بار  و  می کنی  باز  را  قرآن  دوباره 
به قرآن  باید مدام  برای رفع سؤال هایت  تو که  به   توفیقی داده علی برسی. چه 
68.ِإنَّ  آیه  به  برسی  تا  می کنی  رد  را  آل عمران  سوره  اول  صفحه  کنی.چند  مراجعه 
َبُعوُه.سزاوارترین مردم به ابراهیم، آن ها هستند که از  ذیَن اتَّ

َّ
ل
َ
اِس ِبِإْبراهیَم ل ي النَّ

َ
ْول

َ
أ

از  آیه منظور  او پیروی کردند.برایت سؤال می شود. چرا که گروهی گفته اند در این 
اولی، سرپرست نیست و بیان نمی شود که حضرت ابراهیم نسبت به قومش اولی 
است. پس با استناد و استفاده از این آیه می توان گفت که لزومی ندارد منظور از اولی 

در حدیث غدیر سرپرست و موال باشد.

قرآنراورقمیزنیومیرسیبهسورهحدید،آیه15.
»مأواکمالّنارهیموالکم.«

جایگاهتانآتشاستکهسرپرستشماست«.
اینجاهمازلفظموالاستفادهشدهاستامامعنیسرپرستدارد.درذهنتآیهها
رامیگذاریکناریکیبهمعنیسرپرستاستودیگریبهمعنیسرپرستنیست.این
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یعنینمیشودیکآیهرامالکقراردادوبایدآیههاراهمهباهمدید.پستااینجانه
میتوانگفتموالبهمعنیسرپرستاستونهمیشودگفتنیست،چوندرقرآنبه

هردومعناآمادهاست.
بهاینفکرمیکنیکهحضرتعلیکهازپیامبرباالترنیستاگرمعنیموال
رامثلآیه15سورهحدیدبگیرییعنیعلیازهمهوحتیازپیامبرباالتراستدر

صورتیکهاینگونهنیست.پسنمیشودمعنیمطابقآنآیهباشد.
میرویسراغخطبهغدیر.قبلازرسیدنبهمنکنتموالهرسولخداجمالتی
فرمودهکهنشانمیدهدموالبهمعنیسرپرستوولیاست.چراکهجمالتقبلباید

باجمالتبعدمرتبطباشندواگرمرتبطنباشندبیمعنیخواهندبود.
رسولخداقبلازگفتن»منکنتمواله...«میفرمایند:

»ألستأولیبکممنأنفسکم؟«
»آیامننسبتبهشماازخودتانسزاوارترنیستم؟«

اینجملهرامیگذاریکنار»منکنتمواله...«معمابهسادگیحلمیشود.
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ماجرای سفر یمن
کرده،  جمع  را  جمعیت  این   رسول حضرت  اگر  که  می گویند  بعضی ها  شنیده ای 
تنها به این علت بوده است که در یکی از سفرهای حضرت علی به یمن، سپاهیان 
این  ایشان هم   .بردند پیش حضرت رسول و گالیه  ایشان دچار اختالف شدند  با 
جمعیت را جمع کرد تا قائله را ختم کند. تازه اگر این جریان درست باشد، دیگر معنای 
به  را  مردم  خواسته اند  ایشان  چون  باشد،  نمی تواند  دوست  جز  چیزی  موال  کلمۀ 

دوستی با حضرت علی دعوت کنند. 

سؤالیبهذهنترسیدهونمیگذاریهمینطوربرایخودشدرذهنتجوالنبدهدو
باورهایقلبیاتراسستکند؛پساولینکاریکهمیکنیتحقیقاست.

بایکگشتوگذارسادهدرچندکتابتاریخی،بهایننکتهمیرسیکهشکایت
سپاهیمندوسالقبلازحادثهغدیربودهاست.

آنهمنهدرمکه،بلکهدرمدینه.وقتیهمکهیکیازسپاهیانازیمنبرگشتواز
گالیهمندبود،دیگرسپاهیاناوراتشویقکردندکهنزدحضرترسولحضرتعلی

برودوازعلیشکایتکندتاایشانراازچشمحضرتبیندازد.
اماوقتیآنسپاهیبهداخلحجرهمیرود،مدتیبعدسپاهیانمیبینندکهپیامبر
اکرمباعصبانیتخارجمیشودومیفرماید»هرکسازعلیبدبگوید،ازمنبدگفته

است«.یادآیۀ57سورۀاحزابمیافتیکههربارمیخواندیاش.
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غدیر و آیه کامل شدن دین
یک سؤال دیگر در ذهنت ایجاد شده است؛ چه چیزی ثابت می کند که آیۀ اکمال دین 
دربارۀ ماجرای غدیر نازل شده است؟ امکان دارد این آیه مربوط به هر جریان دیگری 

باشد. 

میرویبهسراغ»قرآن«کهدرستوغلطرابرایتوازهمجدامیکند.کمیتورقش
ترتیب براساس ترتیبسورهها قرآنیکهدردستگرفتهای، میکنی.میدانیکهدر
نزولشاننیست.اگربنابوداینطورباشدکهسورۀعلقاولینسورهبود،نهسورۀحمد.
توخطبهخطمیخوانیوجلومیروی،همان آیاتیکه ترتیب این حاالکهمیدانی
ترتیبینیستکهبرپیامبرنازلشدهاست،پسچندانبعیدنیستاگربخشهای
باشند.اصاًلچهمانعیداردکه نازلنشده باهم و آیههمدریکزمان مختلفیک
نزولقبلوبعدآیهمربوطبهزماندیگریباشدوآنوسطمربوطبهموضوعدیگری؟
میرویسراغهمانسورۀمائدهکهبرایتسوالشده.بهآیۀاولنگاهمیکنی:
َمایْتَلیَعَلیُکْم... ْنَعاِمِإالَّ

َ
ْتَلُکْمَبِهیَمُةاْل ِحلَّ

ُ
ْوُفواِباْلُعُقوِدأ

َ
ِذیَنآَمُنواأ یَهاالَّ

َ
یاأ

اياهلایمانبهپیمانهايخویشوفادارباشیدکهمنافعچهارپایانبرشماحالل
گردیدمگرآنچهباشماخواندهخواهدشد.

ازوفاداریوحفظپیماناستودرادامهمیرسدبهحاللشدن درآغاز،حرف
چهارپایانومیبینیکهایندومسئله،هیچارتباطیبههمندارند.
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سورۀدیگریانتخابمیکنی.قیامت.میخوانی:
ِبْع َفاتَّ َناُه

ْ
َرأ
َ
ق َفِإَذا ْرآَنُه)17(

ُ
َوق َجْمَعُه َعَلیَنا  ِإنَّ ِبِه)16( ِلَتْعَجَل ِلَساَنَك ِبِه ْك ُتَحرِّ اَل

َعَلیَناَبیاَنُه)19(... ِإنَّ ْرآَنُه)18(ُثمَّ
ُ
ق

خداداردازوحیباپیامبرشحرفمیزند،امابعدمیرودسراغاحوالقیامت.
چشمهایتمیدرخشند.روشقرآنرافهمیدهای.همیشهنبایددنبالاتصالبگردی
درحرفهاییکآیهکهشایداینحرفها،درزمانهایمتفاوتیبهجاننازنینپیامبر
وحیشدهباشند.حاالمیدانیاینبخشیازروشجمعآوریقرآناستومنحصربه

آیۀسومسورۀمائدههمنمیشود.
بیشترفکرمیکنی.رویهمانآیۀسوممائده.تصمیممیگیریآنتکۀمیانیمورد

بحثرادربیاوریازدلآیه.کنارشمیگذاریوبهباقیماندۀآیهنگاهمیکنی:
َو اْلُمْنَخِنَقُة َو ِبِه ِه اللَّ ِلَغْیِر  ِهلَّ

ُ
أ ما َو اْلِخْنزیِر َلْحُم َو ُم الدَّ َو اْلَمْیَتُة َعَلْیُکُم َمْت ُحرِّ

َو ُصِب النُّ ُذِبَحَعَلی َوما ْیُتْم ماَذکَّ ُبُعِإالَّ َکَلالسَّ
َ
أ َوما طیَحُة َوالنَّ َیُة اْلُمَتَردِّ َو وَذُة

ُ
اْلَمْوق

َه اللَّ ْثٍمَفِإنَّ فيَمْخَمَصٍةَغْیَرُمَتجاِنٍفِلِ ْزالِمذِلُکْمِفْسٌقَفَمِناْضُطرَّ
َ
ْنَتْسَتْقِسُمواِباْل

َ
أ

َغُفوٌرَرحیٌم.
ترجمهاشمیکنی:

برشماحرامشدهاست:مردار،وخون،وگوشتخوك،وآنچهبهنامغیرخداکشته
شدهباشد،و]حیوانحاللگوشِت[خفهشده،وبهچوبمرده،وازبلندیافتاده،وبه
ضرِبشاخمرده،وآنچهدرندهازآنخوردهباشد-مگرآنچهرا]کهزندهدریافتهوخود[
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]نیز[قسمتکردنشما و بتانسربریدهشده، برای آنچه و]همچنین[ ببرید- سر
]چیزیرا[بهوسیلهتیرهایقرعه؛این]کارهاهمه[نافرمانی]خدا[ست.وهرکس
دچارگرسنگیشود،بیآنکهبهگناهمتمایلباشد]اگرازآنچهمنعشدهاستبخورد[،

بیتردید،خداآمرزندهمهرباناست.
چهکاملاستاینمحتوا!هیچخللیدرآننیست.حرفازحرمتگوشتخوکو
مرداراست.حاالبخشیراکهجداکردهای،دوبارهمیگذاریسرجایش.چقدرعجیب
درنمیآید! جور عقل با باشد. مرتبط خودش بعد و قبل به بخش، این اگر میشود
نمیشودخدابگویددینراکاملوتمامکردموبعد،حکمبدهدراجعبهکسیکهدچار
آیه،میگویددینتمامشد.کاملشد.والسالم. گرسنگیشده.آن»أتممت«دردل
پسچهجاییباقیمیماندبرایحکمتازهوحرفازگرسنگی؟ذهنتروشنمیشود.
یادروشقرآنمیافتی.اینهابههمارتباطیندارند.آنکاملوتمامشدندین،یک

بخشمنحصربهفرداستدردلاینآیهکهارتباطینداردباقبلوبعدخودش.
میخواهیموضوعراملکۀذهنتکنی.برایخودتمثالمیزنی:اگرمنپدری
باشمکهدارمبچهامرانصیحتمیکنم،نمیشودوقتیمیگویم»نصیحتمتمامشد
وحرفمکامل«،دوبارهنصیحتراازسربگیرم!هیچعاقالنهنیست.پسحاالکهخدا
گفتهدینتماموکمالشد،درستنیستدوبارهبگویداگرگرسنهشدیدچنینکنیدو

چنان.اینفکرهاومثالها،همهیکچیزرابهتوثابتمیکنند:
خداعاقلاستوکارلغونمیکند.وقتیحرفازتمامشدندیناست،حکمدوباره
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نمیدهدوحرفشرانقضنمیکند.پسبراساسهماناصلیکهازترتیبقرارگیری
آیاتقرآنمیدانی،میفهمیاینقسمتازآیهباقبلوبعدخودشارتباطینداردو

برمیگرددبهماجرایدیگری.

٭٭٭

وقت آن رسیده که پا به حرم بگذاری و دستانت را قفل کنی در شبکه های 
نقره ای. چه توفیقی داری. ایوان طالیی را رها می کنی، دلت سخت کنده 
می شود از این فضای نورانی. از این حیاط زیبا و از این شکوه و عظمت 

ایوان. اصال هرجای این حرم را که نگاه می کنی عشق است و صفا. 
آغوش  در  آستانه  در  حرم.  خود  به  ورود  آستانه  حاالدر  و  ایوان  گنبد، 

کشیدن شبکه های نقره ای ضریح.
رسم نیز بر همین است. پاسخ سؤال هایت را که پیدا کنی. معرفت که 

پیدا کنی درها به رویت گشوده می شود.
.وارد شو به حریم أمن خداوند به حرم أمیرمؤمنان. به حرم علی

٭٭٭
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حاال دیگر وارد حرم شده ای، آرام  قدم  برمی داری تا خودت را برسانی به 
شبکه های نقره ای. دستانت مدت هاست حسرت در آغوش گرفتن این 
شبکه ها را دارند. انگشتانت را حلقه می کنی به شان، سرت را می گذاری 
میان  در  حاال  می کشی.  نفس  عمیق  و  می بندی  را  چشمانت  رویشان، 
که  واژه هایی  تک تک  به  می کنی  فکر  بهشت.  خود  در  هستی.  بهشت 
باشد و  ناممان شیعه  تو  و  امروز من  تا  سال ها پیش رسول خدا خواند 

دنباله روی خاندان رسالت.
آخرین سال حیات رسول خدا ، در غدیر خم، کلماتی از زبان آخرین 
پیامبر جاری شده است که سرمشق است برای زندگی مان. هنوز صدای 

خطبه خواندنش را می توان شنید. گوش هایت را بیاور نزدیک...
مردم همه در حال جمع شدن هستند. رسول خدا دستور داده تا آن ها که 
جلوتر رفته اند بازگردند. صبر کرده است تا آن ها که عقب مانده اند برسند. 

و این خود نشانه ای است برای ما. نیست؟
دقیق  را  پایمان  او.  از  عقب تر  نه  و  کنیم  حرکت  موال  از  جلوتر  نه  که 

بگذاریم جای پایش. تنها راه سعادت همین است.
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شِب پر ستاره
درشهریبزرگودرمیانانبوهچراغهایخانگی،سرتراکهباالبگیری،بازبرخی
ستارههارامیتوانیببینی.برخیستارههاآنقدرپرنورهستندکهبرایدیدنشاننیازی

بهخارجشدنازشهر،رفتنبهبیابانواستفادهازابزارهاینجومینداری.
سرتراروبهآسمانمیگیری،یکیشانراشکارمیکنیونگاهترامیدوزیبه
نورش.چقدرفاصلهاستمیان»تو«و»او«.چقدربزرگاستآنستارهوچقدرستارهها
وکهکشانهایدیگرینیزهستندکهتوحتینمیتوانیوسعتشانرااندازهگیریکنی.
مدتیبعدچشمانتراازآسمانپسمیگیریوبهاعماقدریاهافکرمیکنی!
همۀموجوداتریزیکهدرانتهایدریاهاودرتاریکیمطلقزندگیمیکنند.

آنقدرریزهستندکهبرایدیدنشانبایددستبهدامانتکنولوژیهاوفنآوریهای
امروزیشویوباقویترینعدسیهانگاهشانکنی.

ستارههایبزرگوپرنور...موجوداتریزدراعماقتاریکی...
یکچیزدرمیانهمهشانمشترکاست.میدانی؟

تعلقشانبهخدایتو!
بزرگترین تا ریزترینها از توست؟ خدای وجودی چنین که نمیکنی افتخار
موجودهاهمهازآناوهستند.اگرخورشیداست،اوآفریدهتاروزتراروشنکندواگر
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ستارۀکوچکیباشد،اوخواستهتاشبآویزآسمانتشود.
اوحکمکردهتاهمهشان،آنگونهباشندکهبایدواوهمهرابرایتوخلقکردهاست.

چقدرخدایتتورادوستداردایانسان!
ستایشکنچنینخداییراهمانگونهکهسالهاقبلآخرینپیامبرشدرهنگام

تمامکردنرسالتشستایششکرد.

ماواِت. اِت َوَجباّاُر اْلَرضیَن َو الساّ بارُِئ الَْمْسُموکاِت َوداِحی الَْمْدُحواّ

اوستآفرینندۀآسمانهاوگسترانندۀزمینهاوحکمرانآنها.



58   ایواننجف 

نشناس ها
رسمایناست.اگرتورابشناسدودرقبالمحبتهایتحقترااداکنند،بهآنهاتوجه

میکنی!واگرحقتراادانکنند،دلیلینداردکهتوجهترابدهیبهشان.
اینقانونزندگیماانسانهاست.ازقدیمهمگفتهایم»هرچقدرپولبدهیآش
میخوری«واینپولدادندراینزندگیهایامروِزمنوتوشدهاستقدردانبودن!
اصاًلپدرومادرهمکهباشیباآنهمهمحبت!چندینمرتبهکهفرزندبدعهدی
کندوخالف،ازچشمتمیافتد!حاالاینبرایپدرومادراست!دیگرانکهجایخود

دارند.
خدایتوامافرقدارد.

بهکسانینعمتمیدهدکهحتیاورانمیشناسند.بهکسانینعمتمیدهدکه
پرستششنمیکنند.

و اینهمهشکوه با نمیدانندخداییهست اصاًل که میدهد نعمت کسانی به 
جاللوعظمت.نگاهیبهاینجهانبزرگبکن.

اینهمهآدم!غافل.خدانشناس.آدمهاییبانژادورنگمتفاوت،کههرکدامدر
نقطه¬ایاززمین،سرشانگرمزندگیشاناست.امایکچیزمیانشانمشترکاست.

رحمتخدا...
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خدامهربانیاشرابههمهشاندادهاست.
مهربانیخداسوختوسوزندارد.

به که ثروتمند.خدایی و فقیر نه و میشناسد مسلمان و کافر نه که او مهربانی 
کسانیکهاورانمیشناسند،نعمتمیدهدوروزی.

همانخداییاستکهرسولشراامرکردتادرواپسینلحظاتعمرشجانشینی
برایمنوتوبگذاردتاازمسیرمنحرفنشویم.

ماکهدرآنوقتنهدردنیابودیمونهاورامیشناختیم.ایننعمتغدیرآمدوآمد
تارسیدبهروزهایفعلیزندگیما.اینخدابهنشناسهاهمنعمتمیدهد.بههمه.

َقْد َوِسَع ُکلَّ َشیءٍ َرْحَمُتُه.

رحمتشجهانشمولاستوشاملهمهمیشود.
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شکننده
جنگندههاییکهازدورمیآیندچیزیرامیاندازندومیروند.صدایبلندبمبهایچندصد
کیلویی!ولحظهایبعدمادریبیفرزندمیشود.فرزندییتیممیشود.یتیمیبیدستوپا

میشودودستوپاییزیرآواروآتشمیماندومیسوزد.
نگاهیبهیمنبینداز.چهخبراستدردنیا؟نگاهیبهفلسطینبینداز!اینهمهآشوببرای
چیست؟آنهمدرجهانیکهدربرابراینهمهکهکشان،کوچکترازیکبندانگشتاست.چه
شدهکهانقدرساده،مثلبازیهایرایانهایآدمکشتهمیشودوخونریختهمیشود!حساب

کمبوِدآبرامیکنند؟پسچراخونبیشازآبدرایندنیادرحالهدررفتناست؟
چهکسیقراراستآدمهایستمگِرسرکشرابهسزایعملشانبرساند؟چهکسیمیتواند
ظلمیکهبهمظلومانشدهرابستاند؟چهقدرتیاستکهبمبوهواپیماوموشکوتانکو

هرچهازاینهاکهبشرساختهرادرچشمبهمزدنینابودمیکند؟
ازابتدایخلقت،تاروزهاییکهدینکاملشدبهدستورخداوبهعملپیامبرش،وازآنزمان
تاامروزوتاقیامآخرینحجتخدا.ستمگراِنسرکشکمنبودهاندونیستندونخواهندبود.وتنها

یکقدرتاستکهمیشکندآنهارا.
هموکهفرماندادبرایما،دینباغدیرکاملشود.

»خدا«.
قاِصُم ُکلِّ َجباّارٍ َعنیٍد.

خداوندشکنندهیتمامستمگرانسرکشاست.
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دعا
بهمقصدی ازسمتیشروعمیشودو بزرگراه.هرکدامشان جادهساختهاندوراهو
میرسد.برخیخاکیهستندوبرخیدیگرآسفالت.آسفالتهانیزبرخیمرغوبوخوبو
عالی،وبرخیاستفادهشدهوقدیمی.راهاستدیگر.قراراستمنتهیشودبهمقصدی.
برایمسافر،هرچهمقصدخواستنیترباشد،جادهبیاهمیتتراست.مثاًلفردیکهاز
جنوِبکشورراهمشهدپیشمیگیرد،وفردیکهازشمالدرراهمشهداست،بافردیکه
ازمرکِزایرانقصدکردهتابهزیارتامامهشتمبرود،هرکدامازیکراهیعبورمیکنند.

راههاییکهانتهایهمهشانیکنقطهاست.
مشهد.

ازدواج کهمشکل اویی با دعاهستم، به ودست است بیمار مادرم که منی حاال
داردودستانشبهآسماناست،بافقیریکهمشکالتمالیامانشرابریده،همگی
مسیرهایمانرابادستهایروبهآسمانوزمزمههاییارب!طیمیکنیمتایکجا.

هرچندمسیرهایمانفرقداردامادعاهایهمهمانمقصدشانیکجاست.
"خدا"

وفقطاوستکهصالحیتبرآوردهکردنحاجتهاواستجابتدعاهایمانرادارد.

ُمْسَتجیُب الدُّعاءِ

)وخداوند(اجابتکنندۀدعاست.
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بی شتاب
چراغقرمزاست.نبایدردشوی!بههرحالقانوناستوتوکهگواهینامهگرفتهای،تعهد
دادهایقوانینراعملکنی.اینعمِلتوجلویهرجومرجرامیگیردوعملفردیدیگر
نیزهمینطور.وتکتکاینعملهاکنارهمجمعمیشوندتانظمباشدوآسایشوآرامش.
چراغقرمزیکمثالاستازهزارانمثالیکهازقوانینتویزندگیهایمانداریم.
اینهاکهقوانینماآدمهاستچقدرعدهاینسبتبهشانتعهددارندوچقدرازقوانین

خداهستندکهتعهدماننسبتبهآنهاکماست.
پلیسجریمهمیکنداگرازچراغقرمزردشوی.تخلفهایتکهزیادشودنهتنها
تاتوییکه بایداجراشود اغماضنخواهدکردکهحتیجریمهاتهممیکند.قانون
قانونشکستهای،مایۀعبرتدیگرانبشوی.تااگرروزیخواستندقوانینرازیرپایشان
بگذارند،عقوبتتوبیایدپیشچشمانشانوجلویشانرابگیردکهمسیرشانراسمت

تخلفکجنکنند.
اما...چقدرخداحسابوکتابشباماانسانهافرقدارد.چقدرعملشمتفاوتاست
وچقدرصبوراست.اینهمهگناهمیکنیموبازحواسشبهمانهستونعمتمان

میدهد.هیچعجلهنمیکندبرایعذابمان.چقدرصبوروشکیباست.
تصورکناگرعزممانراجزممیکردیمکهبندۀخوبیباشیم،چهمیکرد.

عجبخداییداریممنوتو.
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ال َیْعَجُل بِانْتِقامِهِ، َوالُیبادُِر إِلَْیهِْم بَِما اْسَتَحقُّوا مِْن َعذابِهِ.

درانتقامبیشتابودرکیفرسزاوارانعذاب،صبوروشکیباست.
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َچشم
ابزارهایمربوطبهکوهنوردیرابرمیداری.مربیایداریبرایصعودکههمراهش
میشوی.لحظهایبعدتوهستیومعلموصخرههاوتپههاییکهانتظارمیکشندتا

ازشانعبورکنیبرایرسیدنبهقله.
و است کوهنوردی کارش که سالهاست باشد هرچه داری. اعتماد مربیات به

شاگردانزیادیتربیتکردهاست.همتجربهاشراداردوهمسوادشرا.
میرسیدبهجاییکهتصورمیکنیازمسیریمتفاوترفتنبهتراست.مربینظری
دیگردارد.چهمیکنی؟تجربهوسوادمربیرارهامیکنیودلترامیچسبی؟یادلت

رارهامیکنیوخودرامیسپاریدستمربیحتیاگردلیلکارشرانفهمی؟!
را مسائل خیلی دلیل نکنی! درک کوچکت عقل با است ممکن را چیزها خیلی
نمیفهمیدرصعودبهقلۀبندگی!تویکباربندگیمیکنیوزندگی.امااوخدابوده،
خداهستوخداخواهدبود.پستسلیمشباش.هرچهمربیگفت.هرچهخداگفت،
بگوچشم!حتیاگردلیلشرانفهمیدی!بهخدااعتمادکن!خدامیخواهدبداندتا
کجابااوخواهیآمد.پایترابگذارجایپایآخرینپیامبرخدا.مثلاوباشوبههر

حکمیکهخدایتمیکندتسلیمشو.
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َأْسَمُع الِْمِرهِ َواُطیُع َوُأبادُِر إِلی ُکلِّ ماَیْرضاُه َوَأْسَتْسلُِم لِماَقضاُه

فرماناوراگردنمیگذارمواطاعتمیکنم؛وبهسویخشنودیاومیشتابموبه
حکماوتسلیمم.
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یار
اسمشانکهمیآید،رسمشانکهمیآید،حرفیازایشانکهمیشود،دلمانمیرود.
بودیمقطعًا،حتمًا،مطمئنًا، اگردرگذشته بارهاگفتهایمکه و بارها داریم. دوستشان
یاریشانمیکردهایم.دلمانخوشاستکهیارشانهستیمودرانتظارآمدنآخرینشان.
که باشد معیار میتواند چیزی چه چیست؟ ادعایمان و یاری بودن واقعی عیار

بفهمیمحرفمانحرفاستیاادعاییپوچوتوخالی؟
رسولمنوتواینعیاررابرایمانمشخصکردهاست.خیلیسختنیست.کافی
کافیست کند. نگاه خلوتش توی بهخودش و بگیرد دستش دوربینی استهرکس
کالهشراقاضیکند.آیاواقعًایارامامشهستیااینکهزبانشفرمانشدادهچیزی

بگویدودرتوهمیاریباشد؟!
خوبخودترازیروروکن.

وقتیتنهاشدهایوانسانی»تو«رانمیبیندچهمیکنی؟نکندازانسانهاشرم
میکنیوازخدایشاننه؟آیادرنهانگناهمیکنییاازخدامیترسی؟

معیاربراییارانامامانایناست.
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َّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهْم بِالَْغْیِب، لَُهْم َمْغفَِرٌة َوَأْجٌر َکبیٌر. َأال إِنَّ َأْولِیاَئُهُم ال

هان!یاراناماماندرنهان،ازپروردگارخویشترسانند،آمرزشوپاداشبزرگبرای
آنانخواهدبود.
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آخرین نفر
بعضیاجناسهستندکهتقلبیاندوفقطمشابهاصلیشانهستند.حتمًادربازار،بارها
وبارهابهایناجناسبرخوردکردهای.نشانهماننشاناستظاهرنیزهمانظاهر،
امایکیتقلبیاستودیگریواقعیواصلی.چقدربدمیشوداگرایناجناسخصوصًا
اگرخوراکیباشند،راهپیداکنندبهزندگیانسانها.بیماریپشتبیماریاستکهشهر

راپرمیکند.
امروزجهانپرشدهازغذاهایتقلبیروح!چیزهاییکهبهاسمدینبهخوردمردم

شرقوغربمیرودوبیماریروحیاستکهروزگارماراپرکرده.
الزماستکسیباشدکههمهایناجناستقلبیوفاسدراجمعکند.دستیالزم
استکهحقشناسباشدکهانگشتاشارهاشراسمتحقبگیردوآنرابههمهنشان
اماممان تو و برایحقوحقیقت.من باشد نیازاستکهخودشمعیار بدهد.کسی
اوست.دردورهایهستیمکهحجتخدااوستوچهافتخاریلذتبخشترازاینکه

خدامارابگذارددرصفحاتتقویمیکهآمدناورادرونشدارد.
بههمهمعرفیکردهاست.واقعًامنتظر را او رسولخدادرآنسالهایدور

آمدنشهستیم؟
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َُّه الُْمْنَتقُِم مَِن  اِهُر َعَلی الدِّیِن ... َأال إِن َُّه الظاّ َأال إِنَّ خاَتَم الَأْئَِمةِ مِنَّا الْقائَِم الَْمْهِدی. َأال إِن
َُّه الناّاِصُر لِدیِن اهلل. الِمیَن. َأال إِنَُّه فاتُِح الُْحُصوِن َوهادُِمها. َأال إِن الظاّ

ادیانچیره تمامی بر او ماست.هان! از قائممهدی امام، آخرین باشید!همانا گاه آ
خواهدبود.هشدار!کهاوستانتقامگیرندهازستمکاران.هشدار!کهاوستفاتحدژها

گاهباشید!اوستیاوردینخدا. ومنهدمکنندۀآنها.آ



70   ایواننجف 

آب جوش
اگرمیخواهیآبداخلکتریجوشبیایدبایدکمیصبرکنی!نمیشودیکثانیه
بگذاریبازبرشداریوبعددوبارهیکثانیهبگذاریوبازبرداری!اینگونهسالهاهم
صبرکنیآبجوشنمیآیدکههیچ،وقتتهمتلفشدهوبههیچنرسیدهای!بعضی
چقدر ببینی تا میبرد زمان میگذارد. تأثیر آرام آرام باشند. مداوم است الزم چیزها
پیشرفتکرده.نمیشودبگویییکبارانجامشدادمپستاثیرشکو؟نمیشودسریعو

بدونوقفهبهدنبالآنباشیکهآبجوشبیایدوبهمقصودتبرسی.
به نگاهمیکنی،سفارشی راکه دینماناست.هرکجا مثالشهمینستونخانۀ
آنمیبینی.کتابخداپراستازسفارشبهنماز.سخنانپیشوایاننیزهمگینامی
ازاودارندوآخرینرسولخدانیزوقتیهمهمردمرادرغدیرجمعکرد،تکهایاز

حرفهایشرااختصاصدادهاستبهآن.
اینستوندینهمنیازبهتداومداردهمسفارشبهآنوهمعملبهآن.برای
همیناستکهمدامبهآنتذکردادهاندوبرایهمیناستکهتانسبتبهآنمداومت

نداشتهباشیمتأثیراتشبرایماندقیقمشخصنمیشود.

الَة َأال َفَأقیُموا الصَّ

بیدارباشید!نمازرابهپادارید.
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سهم خدا
را بهمیوههایشرسیدهاست.تمامهمتش باغیراتصورکنکهحسابی صاحب
خرجباغکرده.همۀفصلراتحملکردهتاثمردهندوحاالکارگرانیآوردهتامحصول
برای میرود دلش باغ بعدصاحب مدتی و میشوند کار مشغول کارگران بچینند. را
خوردنازمیوههایباغش.سمتیکیازکارگرهامیآیدومیخواهدکهدانهایمیوهبه

اوبدهد!خندهدارنیستاگرکارگراخمکندوازدادنمیوهسرباززند؟!
مثالبعضیازمانیزدرایندورهوزمانههمینشده!خدامالکهمهچیزاست!
حتیچیزهاییکهتوبدستآوردهاینیرویشوانرژیاشراخدادادهاست.اگرخدا

نبودهیچوقتبهآنهانمیرسیدی!حاالحیفنیستحقخداراندهی؟!
بابتاینهمهنعمتازتویکبخشکوچکیراخواستهاستکهمالخودشهم
بوده!زشتنیستچرتکهدربیاوریوبعدازکلیحسابوکتابکردن،خودتراپشت

توجیههاقایمکنی؟!زیباییاشایناستکهخودتپیشقدمشوی.

کاة َوآُتوا الزَّ

وزکاترابپردازید.
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یک خانواده ایم
وقتیکسیدرخانوادهمانبهمشکلیبرمیخورد،کمکشمیکنیمتامشکلشراحل
کند.حتیوقتیمشکلیهمندارددعوتشمیکنیمبهخوبیها.بهدرسخواندن،به

خوببودن،بهمحبت،بهبندهخداشدنو....
دریا وسط در زندگیمان کشتی کشتی. یک در خانوادهایم یک انسانها ما همۀ
کردن سوراخ به کند شروع و بیاید مسافران از کسی میشود است. حرکت حال در
کشتیوبعدهمبگویدجایخودمراسوراخمیکنمبهشماچه؟سوراخشدنکشتی
مساویاستبامرگهمهمان.پسبازداریمهرکهراگناهمیکندوباگناهکشتیزندگی

جمعیمانراسوراخ.گناهیکنفرهمهراغرقمیکندنهفقطخودشرا.

َوأُْمُروا بِالَْمْعروِف َو انَْهْوا َعِن الُْمْنَکِر.

وامربهمعروفکنیدوازمنکربازدارید.
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بهانه
انسانهاوقتینخواهندکاریراانجامدهندیاچیزیراقبولنداشتهباشندبهدنبال

بهانهمیگردندوآنقدرازمغزشانکارمیکشندتابهانهشانراپیداکنند.
اینمالامروزوآنروزنیست.ازابتداهمینبودهاستتاحاالودرآیندههمهمین

خواهدبود.
بزنند! حرفی عدهای است ممکن که میداند هست. حواسش خدا رسول

بگویندمانشنیدیمیاحواسماننبودیافکرکردیممنظورتچیزیدیگراست.
فکرهمۀجوانبراکردهاستتارسالتشراتمامکندواینهمهزحمتشهدرنرود.

َمعاِشَرالناّاِس، إِنَُّکْم َأْکَثُر مِْن َأْن ُتصافُِقونی بَِکفٍّ واِحٍد فی َوْقٍت واِحٍد، َوَقْد َأَمَرنِی اهلل 
َوَجلَّ َأْن آُخَذ مِْن َألِْسَنتُِکُم. َعزَّ

ایمردمان!شمابیشترازآنهستیدکهدریکزمانبایکدستمنبیعتکنید.به
همیندلیلخداوندبهمندستوردادهکهاززبانشمااقراربگیرم.
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درخِت فروتن
بهدرختکاریعالقهداری.نهالیمیگیریودرجاییآنرامیکاری.ازآننگهداری
میکنیبهموقعآبشمیدهیوحواستهستکهایندرختبایدبهدرستیرشدکند.
مدتیمیگذردودرختاندکیرشدمیکند،هنوزسرشروبهآسماناست.هنوز
ایستادهاستوگرچهبدنشقوینشده،اماسودایبلندشدنروبهآسمانداردودر

انتظاراستتابزرگوبزرگتربشود.
قامتش به نگاهی درخت. هم شدهای بزرگتر تو هم حاال میگذرد. سالها
باشد. گذشته از خمیدهتر تاسرش باعثشده بارش و وسنگینی بزرگی میاندازی.
برایتجالباست.ایندرختهرچهبزرگترمیشودوهرچهثمرشبیشترمیشودبه
جایآنکهکشیدهترشودوبیشترتمایلبهبزرگنشاندادنخودداشتهباشد،سربه

زیرترمیشودوفروتنیاشبیشترازقبلحسمیشود.
انسانهایبزرگهمینگونهاند.اینرامیدانیودراندیشۀاینهستیکهبهترین
مخلوقخداوندچقدرتواضعداردوچقدرفروتناستوچقدربزرگاستکهحقمطلب

راادامیکندوهرچهداردراازخدامیداند.
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َوَجلَّ بِهِذهِ الَْفضیَلةِ َمناّاً مِْنُه َعَلی َو إِْحساناً مِْنُه إِلَی َوال إاِلَه  َمعاِشَرالناّاِس، َحبانِی اهلل َعزَّ
اِهریَن َو َعلی ُکلِّ حاٍل. إاِلاُّهَو، َأال لَُه الَْحْمُد مِنِّی َأَبَد اْلبِدیَن َوَدْهَرالداّ

سایر مقابل برتری)در این خویش احسان و مّنت روی از ّ خداوند مردمان! هان
تمامی باشید: گاه آ اونیست. البتهکهخداییجز و بهمنپیشکشکرد را پیامبران(

ستایشهادرهمهروزگارانودرهرحالومقامویژۀاوست.
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تردید
بیخوابی وشبها خواندهای درس کردهای. تالش هدفت به رسیدن برای مدتها
کشیدهایوزحمترفتنبهکالسهایمختلفرابهجانخریدهایتادررشتهایکه

دوستداریقبولشویودرسبخوانی.
راشروع وتحصیل قبولمیشوی اتفاقمیافتد.دررشتهایکهمیخواهی این
میکنی.برخیازهمکالسیهایتپسازمدتیتردیدمیکنندوبهاینفکرمیکنند
کهرشتهشانراعوضکنند.برخیازهمکالسیهایتنسبتبهچیزهاییکهازقبل

دانستهاندشکدارندونمیدانندآیاراهیکهآمدهانددرستاستیانه!
ندارد.مدتها تردید ذرهای برایت که گذاشتهای راهی در قدم داری. فرق اما تو
زحمتکشیدهایتابهاینجابرسیوبرایتسادهنیستاینشکوتردیدها.توازروی
دانشوفهمتصمیمتراگرفتهایوبهتصمیمیکهگرفتهایافتخارمیکنی.تودر

راهیکهقدمگذاشتهایثابتقدمهستی.
وهمیناستفرقمیانآدمهایمعمولیباآدمهایخاص.

دوستدارانویارانبزرگاننیزهمینگونهاند.هرچهدیگرانتردیدبهدلراهدهند
آنها مسیرشان به باشند داشته شک دیگران هرچه دورند. انکار و تردید از آنها
محکم آنها مسیر ادامه در باشند سست دیگران هرچه و قدماند ثابت راهشان در

ایستادهاندتاپایانمسیر.تاآخِرآخرش.
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َّذیَن آَمُنوا َولَْم َیْرتابوا. َأال إِنَّ َأْولِیاَئُهُم ال

هشدار!یارانپیشوایانکسانیهستندکهبهباوررسیدهوازتردیدوانکاردورخواهند
بود.



78   ایواننجف 

ترس
قراراستبرایتمهمانبیاید.دقیقنگفتهاستچهموقعپایشرامیگذاردبهخانهات،

امامیدانیکهامروزخواهدآمد.
ازروزقبلآمادهشدهای.تمامخانهراتمیزومرتبکردهای،خریدهایتراانجام
دادهایو...اینوقتهادرتمامطولروزخودوخانهاتراآراستهنگهمیداری؛چراکه

هرلحظهممکناستمهمانتازراهبرسد.
آمده فرشتهای که انگار است. همینگونه نیز رستاخیز روز و مرگ کردن تصور

پیشت.روبهرویتنشستهوبهچشمانتخیرهشدهوآرامدرگوشتمیگوید:
»بهزودینوبتتومیرسه،آمادهای؟!«

بهاینفکرمیکنیکهوقتیآدمهافکررفتندرسرداشتهباشندنوعزندگیشان
انگارعوضمیشود،رفتارهایشان،حرفهایشان،توجهشانبهدیگران،توجه¬شانبه

خداو...همهوهمهتغییرمیکند.
چشمانترامیبندیوزندگیاتراتصورمیکنیدرحالیکههرلحظهبهرستاخیز

وقیامتفکرمیکنی.
سختیاشراکهتصورمیکنیپاهاودستهایتحرکتمیکنندبهسمتانجام
دادنکارهایخوب.اینرمزورازترسازآخرتاست.ترسازآخرتیکهتورابهحرکت

درنیاوردبراینزدیکترشدنبهخدا،ترسنیستکهتوهمیاستازنوعغفلت.
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اَعَة. َمعاِشَرالناّاِس، التَّْقوی، التَّْقوی، َواْحَذُروا الساّ

هانمردمان!تقوارا،تقوارارعایتکردهازسختیرستاخیزبهراسید.
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اعداد و ارقام
آخرسالاست.بانکها،شرکتها،اداراتومؤسساتیکهباپولوسرمایهمالیسر
و دانشگاهها میکنند. بررسی را زیانشان و وسود گردشسرمایه میزان دارند کار و
و موسسه علمی پسرفت یا و پیشرفت و خود یکسالۀ عملکرد آموزشی مؤسسات
دانشجویانشانراموردبررسیقرارمیدهندوبهنوعیهمۀمردمازکاسبومدیرو
دانشجوگرفتهتاورزشکارومهندسوپزشکوقتوزمانیرابرایمحاسبهعملکرد

یکسالۀخودقرارمیدهند.
میدانیکهیککاسبخوبویکبازاریموفقوهوشمندبهجایآخرسالهر
روزکارشمحاسبهاست.میزانفروشروزانه،بدهیها،میزاناجناسموجوددرانبار،
چکهایپاسشدهوبرگشتخوردهو....همهراهرروزودرانتهایکارروزانهاش

محاسبهمیکندوحواسشبهتکتکریالهایخرجشدههست.
بهاینفکرمیکنیکهدرمیاناینمحاسبههایکچیزیهستکهکسیحواسش
که است منتظر و میکند نگاه را تو گوشه آن از که هست چیز یک نیست، آن به

حسابشکنی.
ُعمروَنفس...

پولوضرروزیانمالیرامعمواًلمیشودجبرانکردوحتیاگربهقدریزیادباشد
کهنشودجبرانشکرد،افسوسشبهاندازهوقتینیستکهُعمروزمانووقتیرااز
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دستدادهای.اگرعمروزمانووقتتمامشود،چهچیزیمیتواندجبرانشکند؟!
اگرعمرونفسترامحاسبهنکنیاعمالخوبوبدتراهرروزنشماری،مثلکسی
میمانیکهسرمایهایفراوانگذاشتهاستبراییککاراقتصادیواصاًلعینخیالش

همنیستکهروزانه،هفتگی،ماهانهوساالنهچهبرسراینسرمایهداردمیآید!
آدمعاقلقبلازآنکهخدااعمالشرامحاسبهکندخوداعمالشرامحاسبهمیکند

تابداندچهکرده،چهمیکندوچهخواهدشد.

اُْذُکُروا ... الِْحساَب َوالَْموازیَن َوالْمحاَسَبَة َبْیَن َیَدی َربِّ الْعالَمیَن َوالثَّواَب َوالِْعقاَب. َفَمْن 
یَِّئةِ َفَلْیَس لَُه فِی الِجناِن َنصیٌب. جاَء بِالَْحَسَنةِ ُأثیَب َعَلْیها َو َمْن جاَء بِالسَّ

حسابومیزانومحاسبهیدربرابرپروردگارجهانیانوپاداشکیفررایادکنید.آنکه
نیکیآورد،پاداشگیرد.وآنکهبدیکرد،بهرهیازبهشتنخواهدبرد.
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رستگاری
مریضشدهای.بهیکدکترمتخصصوبسیارخوبمراجعهمیکنی.آندکتررادر
پزشکیواقعًاقبولداریودکترنسخهایمیپیچدوتوبااینکهدقیقًانمیدانیچرادکتر
ایندستورهاراداده،بهدستوراتشموبهموعملمیکنیوهمۀتالشتایناستکه

دقیقًاقرصهاوکپسولهاو...راسرساعتمصرفکنی!
بهاینفکرمیکنیکهبرایهرکسیدرزندگیباالخرهروزیایناتفاقمیافتدکه
فرمانخدارامیبیندولیباعقلکوچکخودشجوردرنمیآیدوبعدچوندلیلشرا
نمیفهمد،درعملبهآنچونوچرامیکندوبهدنبالتوجیههایمختلفمیگردد
تابهآنفرمانخداعملنکند.میدانیکهدرطولزندگیاینآزمایشبرایهمهبه
وجودخواهدآمدومیدانیموفقیتدراینآزمونازآنکسیاستکهبهحرفهای

خدابدونچونوچراعملکند.
به دکترش، به نفهمید هم را چیزی دلیل اگر حتی که است کسی واقعی بندۀ
و سالمتی خالف بر کاری میداند و دارد اعتماد خدایش صالح بندگان و خدایش
رستگاریازاونمیخواهند.درذهنتپازلیمیسازیازفرمانهایخداودرخیالت
بهاینفکرمیکنیکهکاشانسانهابهاندازهایکهبهدکتریکهمخلوقخدااست
اعتماددارند،بهدکتراصلیشانکهخداباشدهماعتمادداشتهباشندوبهدستورهایش
نیزخرسندخواهدشدوخرسندی بیچونوچراعملکنند.آنوقتاستکهخدا

خداوندیعنیرستگاری.
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َّذیَن َذکْرُتُهْم َفَقْد فاَزَفْوزاً َعظیماً. َمعاِشَرالناّاِس، َمْن ُیِطعِ اهلل َو َرُسولَُه َو َعلِیاّاً َو اْلئَِمَة ال

هانمردمان!آنکسکهازخداورسولشوعلیوامامانیکهنامبردمپیرویکند،به
رستگاریبزرگیدستیافتهاست.
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٭٭٭

پیامبر  از خطبه ای که سال ها قبل آخرین  اندازه چند صفحه خواندی  به 
نقره ای  شبکه های  به  هنوز  سرت  است.  کرده  ادا  را  کلماتش   خدا
است. غدیر و این خطبه و این نوشته ها بهانه شدند تا زیارت کنی امامت 
را. هرچند فاصله است میانتان و هرچند جسمت در حرم حضور ندارد اما 
خیالت به راحتی پرواز می کند تا حرم. تا دست گرفتن شبکه های نقره ای.

از حرم به غدیر خم رفته. رسول خدا همه  خیالت در حرم است و 
چیزهایی که باید می گفت را می گوید و بعد برای »تو« دعا می کند. دیگر 

تصمیم با توست. این طرف باشی در کنارش یا آن طرف در مقابلش.
به  را  خدا  خشم  یا  می شوی  آمرزیده  می کنی؟  چه  توست.  با  تصمیم 

خودت هدیه می دهی؟!
٭٭٭

اللهمَّ اْغفِْر لِْلُمْؤمِنیَن)بِما َأدَّْیُت َوَأَمْرُت( َواْغِضْب َعَلی )الْجاِحدیَن( الْکافِریَن.

پروردگارا،آنانراکهبهآنچهاداکردموفرماندادمایمانآوردند،بیامرز.وبرمنکراِن
کافرخشمگیر.
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خوانندۀ گرامی

باسالموعرضتبریکبهمناسبتعیدسعیدغدیرخم،خادمانشمادرمرکزفرهنگی
متن لطفًا دیدهاند. تدارک شما برای را طالیی ایوان بزرگ مسابقۀ اوقاف، پژوهشی
کتاب،خصوصًاعبارتهایمربوطبهخطبه،رابادقتمطالعهکردهوبهسؤاالتزیر

پاسخدهید.
1.رسولخدابهچهعلتازجبرئیلخواستکهازمأموریتابالغپیامغدیر،معاف

شود؟
الف.کمیپرهیزگارانوتعدادزیادمنافقان

ب.دسیسههایمالمتگرانومکِرمسخرهکنندگان
ج.هردومورد

2.براساسخطبۀغدیر،خداوندمتعالدینراباچهچیزیکاملفرمود؟
الف.نزولقرآنکریم

ب.والیتامیرالمؤمنین
ج.رسالتپیامبر
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3.چراپیامبرهرعلمیراکهخداوندبهاوداده،بهعلیمنتقلکردهاست؟
الف.بهخاطرامرخداوند

ب.بهخاطرنزدیکیعلیبهاو
ج.بهخاطربندۀخاصخدابودنعلی

4.براساسخطبۀغدیرمقصودازاماممبین،درآیه12سورهیسچیست؟
الف.حضرتمهدی

ب.امامانمعصوموپیامبر
ج.حضرتعلی

5.چراامامتعلیگریزناپذیراستونبایدازآنرویگردانبود؟
الف.چونکرداروگفتارعلیدرستاست.

ب.چونسفارشپیامبراست.
ج.چونحفظاحترامعلیبرهمۀمسلمینواجباست.

6.پسبهخداسوگندکه...راآشکارنمیکندمگرهمین)علی(کهدستوبازوی
اوراگرفتهوباالآوردهام.

الف.باطنهاوتفسیرقرآن
ب.جهنمیانوبهشتیان
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ج.شیعیانوسّنیها
7.پیامبردردعاییکهدرروزغدیرکردندازخداچهخواستند؟

الف.سالمتییارانعلی
ب.تنهاییهرآنکهعلیراتنهاگذارد.

ج.عاقبتبخیریمسلمین
8.هشدارپیامبردرروزغدیر،چهبود؟
الف.مباداازدشمنانعلیباشید.

ب.اگرازعلیپیروینکنید،دشمنانبرشماپیروزمیشوند.
ج.هیچکسجزعلی،امیرالمؤمنیننیست.

9.اوعلیبنابیطالباست؛...و...منکهسرپرستیووالیتاوحکمیاستازسوی
خداکهبرمنفرستادهشدهاست.

الف.برادرووصی
ب.پیرووشیعه

ج.پسرعمووبرادر
10.وظیفۀمردمدرغدیرچهبود؟
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الف.باعلیبیعتکنند.
ب.غدیرخمووالیتعلیراسینهبهسینهبهنسلهایآیندهمنتقلکنند.

ج.هردومورد
11.لزومبحثدربارۀجریانغدیرچیست؟

الف.اعالممواضعخودبهدشمنان
ب.زندهنگهداشتنواقعهایکهپیامبرازمسلمانانخواستآنراسینهبهسینه

نقلکنند.
ج.تقویتمذاهب

12.کدامگزینهدربارۀاختالفسپاهیانحضرتعلیباایشاناشتباهاست؟
الف.ایناختالفیکسالبعدازواقعۀغدیررخداد.

ب.ایناختالفدرمدینهرخداد.
ج.عدهایایناختالفراسبباصلیاجتماعغدیرمیدانند.

13.کدامیکازجمالتخطبۀغدیرثابتمیکندکه»موال«بهمعنیسرپرستوولی
است؟

الف.ألستأولیبکممنأنفسکم؟
اِسَبْعدی ْفَضُلالنَّ

َ
ُهأ ُلواَعِلّیًاَفِإنَّ ب.َفضِّ
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ْنَزَلهاَعَلی
َ
أ َوَجلَّ ج.ُمواالُتُهِمَناللهَعزَّ

14.پیامبردرخطبۀغدیررمزرستگاریبزرگراچهعنوانفرمودهاست؟
الف.تقوا

ب.نمازوزکات
ج.پیرویازخداورسولوحضرتعلیوفرزندانش.

15.ازچهروپیامبردرسخنانشانازشکیباییخداوندیادکردهاند؟
الف.بهخاطرعذابندادنسزاوارانعذاب

ب.بهخاطرعذابنکردنناشکران
ج.بهخاطرعذابندادنکفارومنافقیناستهزاءکننده

16.معیارشناختیارانامامچیست؟
الف.گریهبرمصیبتاماموشادیدرشادیهایایشان

ب.یاریمستمندانوفقراء
ج.تقوادرنهان

17.پیامبردرروزغدیرخمچهکسیرایاوردینخدامعرفیکردند؟
الف.حضرتعلی

ب.شیعیانحضرتعلی
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ج.حضرتمهدی
18.......جزءمحورهایمهمیبودکهپیامبردرغدیرخمبهآنتأکیدکردند.

الف.نماز
ب.عدل

ج.دیناسالمدرسراسرجهان
19.پیامبرچگونهازهمۀمردمبیعتگرفت؟

الف.اقراربازبان
ب.بیعتبادست

ج.باعدۀمعدودیبهعنواننمایندۀهرقبیلهدستداد.
20.درخطبهپیشوایاندینچهکسانیمعرفیشدهاند؟
الف.آنهاکهنمازمیخوانندوزکاتمیپردازند.

ب.محبانحضرتعلی
ج.کسانیکهبهباوررسیدهوتردیدیندارند.

21.درکدامسورهآمدهاستکه:»ودانشهرچیزرادرامامروشنگربرشمردهایم.«و
اینآیهدرشأنچهکسینازلشدهاست؟
الف.صافات،حضرترسولاکرم
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ب.صافات،حضرتعلی
ج.یس،حضرتعلی

22.هشدارکههرگزبهجزاینبرادرمکسینباید...خواندهشود.
الف.امیرالمؤمنین
ب.ولیمسلمین
ج.برترینمردم

23.هانمردمان!اینکجانشینیخودرابهعنوان...و...بهامانتبهجایمیگذارم.
الف.امامت–والیت
ج.امامت–وراثت
ب.والیت–وراثت

24.باتوجهبهخطبۀغدیروسخنانپیامبراکرماولینکسیکهخداونددرخطابش
بهایمانآورندگانموردنظرداشتهاست،کیست؟

الف.علی
ب.حضرتپیامبر
ج.شهیدانوصالحان

25.کدامدلیلدررّدمعنای»دوست«درخصوصکلمۀ»موال«نادرستاست؟
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الف.مردمپیشازغدیرهمبهدوستیپیامبروحضرتعلیواقفبودندو
نیازیبهاینواقعهبرایاعالمآننبود.

ب.اعالمدوستیحضرترسولوحضرتعلیآنقدریاهمیتنداشت
کهخداوندبفرمایددرصورتابالغنکردنشرسالتپیامبرناتماممیماند.

ج.کلمۀ»موال«درزبانعربیبعدهابهکلمۀ»دوست«ترجمهشدهاستودرآن
زمانتنهامعنی»سرپرستوامام«میدادهاست.

ْنُفِسِهْم.(برایاثباتچهنکتهای
َ
ْوليِباْلُمْؤِمنیَنِمْنأ

َ
أ ِبيُّ 26.ازآیۀ6سورۀاحزاب)النَّ

درخصوصجریانغدیربهرهمیجوییم؟
الف.جانشینیوصاحباختیاریحضرتعلی

ب.فضیلتپیامبربرسایرمؤمنین
ج.رسالتحضرترسول

از پس بالفاصه باید علی سرپرستی که درمییابیم غدیر خطبۀ کجای از .27
پیامبرباشدواینگونهنیستکهمقررشدهباشدافرادیبعدازپیامبرجانشین

شوندوایشانبافاصلهبهجانشینیبرسد؟
ضاُه

َ
ْسَتْسِلُمِلماق

َ
ماَیْرضاُهَوأ باِدُرِإلیُکلِّ

ُ
ْسَمُعاِلْمِرِهَوُاطیُعَوأ

َ
الف.أ

ب.»هوولّیکلمؤمنبعدی«
ج.»منکنتموالهفهذاعلیمواله«
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28.»هرکسازعلیبدبگوید،ازمنبدگفتهاست.«پیامبراکرماینجملهرادر
چهزمانیفرمودهاند؟

الف.درخطبۀغدیر
بهپیامبرب.بعدازگالیۀسپاهیانحضرتعلی

ج.دربستربیماری
29.کدامگزینهدرستاست؟

الف.عدمتوالیزمانیدرآیات،نهتنهادرموردآیۀاکمالدین،بلکهدرکلقرآن
بهچشممیخورد.

ب.اگردرآیۀاکمالدین،بخشیراکهمربوطبهواقعۀغدیراستحذفکنیم،آیه
بیمعنیمیشود.
ج.هردوگزینه

30.خداوندعّزوجّلدینرابا...تکمیلفرمود.
الف.حج

ب.پرداختزکاتواقامۀنماز
ج.امامتعلی
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توضیحات شرکت 
ایوان نجف در مسابقه کتابخوانی 

شرکت کننده ی محترم!
ضمن تبریک بمناسبت عید سعید غدیرخم، حضور گرم شما را در مسابقه کتابخوانی»ایوان نجف « 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، کدپستی 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 1394/08/18 می باشد.

7- تاریخ اعالم نتایج 1394/08/28 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- 37145 

در مسابقه شرکت نمایند.
9- قرعه کشی مسابقه همزمان با روز میالد امام موسی کاظم انجام و از طریق سایت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی به نشانی www.mfso.ir و نیز سایت مرکز فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی 

اوقاف به نشانیwww.mfpo.ir اعالم خواهدشد. 
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