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فهرست

تأثیر نگرش توحیدی بر اصالح زاویه دید
یادآوری دشواریهای اولیای الهی ،به انسان آرامش میدهد
بینش توحیدی ،اکسیری که تلخیها را شیرین میسازد
معیار حقیقی شرف و عزت
ثروت پایانناپذیر
از چشمانداز قبر ،دنیا را ببینید
درخواست عزت همیشگی و ملک جاودانه
غدیر ،باارزشترین هدیهالهی برای بشریت
سرمایهگذاری ائمه برای تحقق غدیر
بزرگترین درس کربال
نسخهی غدیر برای دوران غیبت

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

امــروز بــه لطــف خــدای متعــال،
آخریــن جلس ـهی گــزارش مضامیــن
ســیوپنجمین دعــای صحیفــه
ســجادیه اســت؛ دعایــی کــه بــه
عنــوان رضــا و خشــنودی از خــدای
متعــال هــم شــناخته میشــود و بیــان
مــیدارد انســان وقتــی بــا کســانی
مواجــه میشــود کــه دارای انــواع
و اقســام برخورداریهــای مالــی
هســتند ،چــه زاویـهی دیــد و فکــری
داشــته باشــد و چــه مراقبتهایــی
بکنــد و چــه حالــی داشــته باشــد.

تأثیر نگرش توحیدی بر اصالح
زاویه دید
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از همــان جملـهی اول دعــا «ال ْ َح ْمــدُ
ِ َّل ِ رِ ًضــى ب ِ ُح ْكــ ِم اهللِ» ،حالــت
حمــد و ثناخوانــی حضــرت حــق
و ابــراز رضایــت بــه قضــا و حکــم
و برنامــهی الهــی شــروع میشــود.
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جایــی کــه مــا در مواجهــه بــا دیگران
و بهرهمندیهــای آنــان ،متوجــه
نداشــتنهای خودمــان میشــویم،
انســان بهرهمندیهــای دیگــران از
نظــر زندگــی و ملــک و پــول و خانــه
و خــودرو را میبینــد و بــه خــودش
نگاهــی میکنــد و میبینــد خبــری
نیســت ،نفــس او میجنبــد و ایــن
جنبــش نفــس کــه مبتنــی بــر زاویهی
دیــد غلــط اســت ،محــل ســقوط و
خطــر اســت .ولــی نــگاه توحیــدی
و ایمــان میآیــد و دســت انســان
را میگیــرد و نجــات میدهــد.
«شــهِدْ ُ َ
ــم َم َعاي ِ َ
َ
ــش
ت أ َّن اهللَ َق َس َ
عِبَــادِه ِ بِال ْ َعــدْ ِل» .مــن شــهادت
متعــال،
خــدای
میدهــم
از
انســانها
بهرهمندیهــای
مواهــب مــادی را بــر اســاس عــدل
تقســیم و توزیــع کــرده اســت.
ــذ َع َلــى َج ِميــ ِع َخ ْلقِــهِ
« َو أَ َخ َ
بِال ْ َف ْضــلِ» .شــهادت میدهــم
خــدای متعــال بــا همــهی خلــق
خــود بــا فضــل رفتــار کــرده و
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ســفرهی انعــام و احســان خــود
را بــرای همــه گشــوده اســت.
ایــن مطلــب را مبتنــی بــر نگــرش
توحیــدی و ایمــان بــه رحمــت و
عــدل و حکمــت الهــی ابــراز میکنم.

یادآوری دشواریهای اولیای
الهی ،به انسان آرامش میدهد
َّ
ل َع َلــى ُم َح َّمـ ٍ
ـم َصـ ّ ِ
ـد َو آلِهَِ ،و
«الل ُهـ َّ
َ
ـمَ ،و َل تَ ْفتِنْ ُه ْم
َل تَ ْفتِنّ ِــي ب ِ َمــا أ ْع َطيْتَ ُهـ ْ
ب ِ َمــا َمنَ ْعتَنِــي» .مــن بــا بهرهمنــدان و
بهرهمندیهــای گســتردهی آنهــا
و عــدم برخورداریهــا و ضعــف
بنیـهی مــادی خــودم مواجــه هســتم.
اینجــا انســان از قلهنشــینان توحیــد
و بهرهمنــدان از لطــف پــروردگار
متعــال و کســانی کــه در اوج کمــال
هســتند ،مــدد میگیــرد .مددخواهــی
همیشــه بــا صلــوات بــر محمــد و
آل محمــد (علیهمالســام) اســت .نــام
دلربــای اولیــای کامــل را میبــرم
و در ضمــن آن ،از باطــن آنهــا نــور
میگیــرم و از ســیرهی زندگــی آنــان
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الگــو میگیــرم و یــادم میآیــد کــه
اولیــای خــدای متعــال ،از نظــر مــادی
نوع ـ ًا در وضعیــت ســختی بودنــد و
حتــی آنجــا کــه بهرههایــی داشــتند،
ّ
اقــل ممکــن اکتفــا میکردنــد.
بــه
تــا صلــوات میفرســتید ،ذهــن شــما
معطــوف بــه خانـهی حضــرت زهــرا
(ســاماهللعلیها) میشــود کــه بهتریــن
عــروس و همســرش بهتریــن دامــاد
عالــم و بهتریــن خانــواده بودنــد.
یــک خان ـهی بســیار ســاده و محقــر
در مدینــه کــه داخــل آن هــم
خبــری از بهرهمندیهــای عــادی
دنیایــی نبــود .برخــی گزارشهــا
تکاندهنــده و گاهــی غیرقابــل
بــاور بــه نظــر میرســد .مــا بــه آنهــا
نــگاه میکنیــم و میبینیــم چقــدر
بهرههــای ظاهــری زندگیشــان
انــدک اســت .دوبــاره نــگاه میکنیــم
و میبینیــم چقــدر راضــی بودنــد.
دوبــاره نــگاه میکنیــم و میبینیــم
ایــن در شــرایطی اســت کــه
میتوانســتند بهرههــای مختلــف
مــادی داشــته باشــند .چنیــن نگاهــی
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باعــث امــداد و آرامــش خاطــر
و رضایــت میشــود .از اینجــا
معلــوم میشــود ایــن داشــتنها و
نداشــتنها ،جــزء شــاخصهای
ارزشگــذاری نیســت و اگــر ارزشــی
تعریــف میشــد ،بایــد محمــد و
آل محمــد (علیهمالســام) پربهرهتریــن
میبودنــد؛ چراکــه بهتــر از آنهــا و
افضــل از آنهــا در ایــن عالــم پیــدا
نمیشــود و هیچکــس در زمینــهی
قــرب بــه خــدای متعــال ،بــه محمــد
و آل محمــد (علیهمالســام) نمیرســد.

بینش توحیدی ،اکسیری که
تلخیها را شیرین میسازد
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مــدد کــه گرفتیــد ،بــه خداونــد
میگوییــد :مــن کســانی را دیــدم کــه
ســاختمانهای آنچنانــی و ماشــین
و پــول و ...داشــتند و بالفاصلــه
میگوییــد بــا آنچــه بــه اینهــا دادی،
مــرا امتحــان نکــن .آنهــا را هــم
بــه خاطــر آنچــه بــه مــن نــدادی،
آزمایــش نکــن .اگــر مــن گرفتــار
ایــن فتنــه شــوم و در ایــن آزمایــش
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زمیــن بخــورم ،نســبت بــه بنــدگان
تــو دچــار حســادت میشــوم کــه
انســان را میســوزاند و ریشــهی
انســانیت مــرا بــر بــاد میدهــد .در
ایــن صــورت از حکــم تــو گلهمنــد
میشــوم کــه ســعادت مــرا نابــود
میکنــد .راه نجــات ایــن اســت
کــه در سایهســار لطــف محمــد و
آل محمــد (علیهمالســام) قــرار گیــرم.
مســئله ایــن نیســت کــه بگویــم
مــن در ورطــهی امتحــان و فتنــه
دچــار آســیب نشــوم .امتحــان وقتــی
معطــوف بــه ســقوط اســت ،فتنــه
نامیــده میشــود و ابتــا عمومــی
اســت .آیــا مــن بــه همیــن حســد
نورزیــدن بــه بنــدگان و گلــه نداشــتن
نســبت بــه حکــم خــدا اکتفــا کنــم؟!
الگــوی مــن در زندگــی ایــن حقایــق
آســمانی هســتند و شــاخصهای
زندگــی پاکیــزه ،از ایــن بیــت بــه مــن
میرســد؛ پــس یــک قــدم باالتــر
مــیروم و همتــم بلندتــر میشــود
و از مــن توقــع بیشــتر مــیرود.
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ــب ب ِ َق َضائ ِ َ
ــك ن َ ْف ِســي» .مــن
« َو َطيّ ِ ْ
توقــع دارم از نظــر بینــش توحیــدی
بــه رتبــهای برســم کــه کامــ ً
ا
در حالــت شــیرینی و حــاوت
نســبت بــه امتحــان پیــش آمــده
قــرار بگیــرم .قضــا و حکــم تــو
نهتنهــا بــرای مــن تلــخ نباشــد،
بلکــه شــیرین و گــوارا باشــد.
ــع ب ِ َم َواقِــ ِع ُح ْك ِم َ
ــك
« َو َو ّ ِس ْ
َصــدْ رِي» .بــه عــدل کلــی و نظاماتــی
کــه در عالــم چیــدهای ،ایمــان دارم؛
حــال از تــو میخواهــم ســینهی مــن
نســبت بــه آنهــا و کــم دادنهــا و
زیــاد دادنهــا و قبــض و بســطها
فــراخ باشــد و راحــت باشــم.
«و َهــب لِــي الثّ ِ َقــ َة ِ ُ
لقِــ َّر َم َع َهــا
َ
ْ
َ
َ
ــم يَ ْجــرِ إِلَّ
َّ
َ
َ
َ
بِــأن ق َضــا َءك ل ْ
ــرةِ» .بــه مــن اعتمــاد نســبت
بِال ْ ِخيَ َ
بــه خــودت بــده کــه در پرتــوی
ایــن اعتمــاد و تــوکل کار مــن بــه
آنجــا برســد کــه اقــرار کنــم بــه اینکه
ایــن تقدیــر و اندازهگذاریهــا و...
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جــز خیــر بــرای مــن چیــزی نــدارد.
در نتیجــه مــن نهتنهــا از نداشــتن
گلهمنــد نیســتم و نهتنهــا آرامــش
خاطــر دارم ،عــاوه بــر اینهــا از ایــن
نداشــتن بــه خاطــر آنکــه میدانــم
خیــرم در آن اســت ،خشــنود و
خوشــحال و شــکرگزار هســتم.
ـكرِي لَـ َ
ـل ُشـ ْ
اج َعـ ْ
ـك َع َلــى َمــا
« َو ْ
َ
ِ
ِ
ـن ُشـ ْ
ـكرِي
َز َويْـ َ
ـر مـ ْ
ـت َعنّــي أ ْو َفـ َ
إِيَّ َ
ــاك َع َلــى َمــا َخ َّولْتَنِــي» .مــن
از ایــن بــه بعــد نســبت بــه آنچــه
بــه مــن نــدادی ،شــکرگزار هســتم
و ایــن شــکر خیلــی بیشــتر از
مــواردی اســت کــه بــه مــن دادی.
ـن أَ ْن أَ ُظــنَّ بِـ ِ
« َو ا ْع ِ
ـذي
ص ْمنِــي مِـ ْ
اس ـ ًة ،أَ ْو أَ ُظــنَّ ب ِ َص ِ
احـ ِ
ـب
َعــدَ مٍ َخ َس َ
ـر َوة ٍ َف ْضـ ً
ـا» .دل و قلــب و ذهــن
ثَـ ْ
مــرا عصمــت بــده و محکــم نــگاه
دار تــا بــه افــراد مثــل خــودم یــا
پایینتــر از خــود ،بــا دیــده تحقیــر
نــگاه نکنــم .از آن طــرف کســی کــه
دارد ،بــرای مــن ،فضیلــت محســوب
شــود .بــه طــور کلــی ذهــن مــرا از
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اینکــه داشــتن و نداشــتن را مبنــای
ارزش و احتــرام بدانــم ،دور کــن.

معیار حقیقی شرف و عزت
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ایــن گــزاره را کــه از متــن توحیــد
اســتخراج شــده اســت ،در قلــب مــن
حــک کــن کــهَ « :فـإ ِ َّن َّ
الشـرِ َ
ـن
يف َمـ ْ
َشــ َّر َفتْ ُه َطا َعتُ َ
ــن
ــكَ ،و ال ْ َع ِزيــ َز َم ْ
أَ َع َّزتْــ ُه عِبَا َدت َ
ُــك» .اگــر از ســمت
دنیــا و بــا معیارهــای ماتریالیســتی
نــگاه کنیــد ،شــرف و عــزت در
داشــتنها و بهرهمندیهــا اســت.
شــریف کیســت؟ آن کســی کــه
بیشــتر دارد .عزیــز کیســت؟ آن کســی
کــه بهرههــای مــادیاش بیشــتر
اســت .امــا وقتــی مــن در ســایهی
محمــد و آل محمــد (علیهمالســام) قــرار
گرفتــم و از حضیــض خــاک بــه اوج
افــاک ســر برداشــتم و از محیــط
ناســوت ،بــه عالــم ملکــوت پــر زدم
و از منظــر توحیــد بــا دســتگیری
علــی ابــن ابیطالــب (علیهالســام) موفــق
بــه نــگاه شــدم ،دیــدم معیــار عــزت
و شــرف چیــز دیگــری اســت؛ هــر
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کــس بهــرهی بیشــتری از طاعــت
دارد ،شــریفتر اســت و آن کســی
کــه از عبــادت تــو نصیــب بیشــتر
دارد ،عزیزتــر اســت .عــزت از
رهگــذر ایمــان فراهــم میشــود.

ثروت پایانناپذیر
ل َع َلــى ُم َح َّم ٍ
« َف َصــ ّ ِ
ــد َو آلِــهِ».
انســان وقتــی درخواســت بــزرگ
و عجیــب دارد ،بایــد بــزرگان
را بــه میــدان بیــاورد و از آنــان
کمــک و شــفاعت بخواهــد.
َــر َوة ٍ َل تَنْ َفــدُ » .بــه
« َو َمتّ ِ ْعنَــا بِث ْ
شــرف و عــزت و جمــال محمــد و
آل محمــد (علیهمالســام) خــدا را قســم
میدهیــم کــه بــه مــا ثروتــی بدهــد
کــه هیچوقــت تمــام نشــود .مــن از
آن بــاال کــه نــگاه کــردم ،دیــدم هرچه
ایــن پاییــن هســت ،تمــام میشــود.
در پرتــوی نــور محمــد و آل محمــد
(علیهمالســام) توانســتم ثروتــی را ببینــم
کــه تمامنشــدنی اســت ،اکنــون آن را
از تــو میخواهــم .خداونــد در قــرآن
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ـم يَنْ َفــدُ َو َمــا
میفرمایــدَ « :مــا عِنْدَ ُكـ ْ
عِنْــدَ َّ
الل ِ بَــا ٍ
ق؛[ ]۱آنچــه پيــش شــما
اســت ،تمــام مىشــود و آنچــه پيــش
خــدا اســت ،پايــدار اســت» .هرچــه
نــزد مــا اســت ،نفــاد و زوال دارد و
تمــام میشــود .مــدرک و پرســتیژ و
جوانــی و ثــروت و نیــروی بدنــی
و زیبایــی و قــدرت و ...همگــی
نفــاد دارد و نابــود میشــود.

از چشمانداز قبر ،دنیا را ببینید
ســعی کنیــد از قبــر ،دنیــا را تماشــا
کنیــد تــا حقیقــت دنیــا را ببینیــد.
امــام کاظــم (علیهالســام) بــر ســر
قبــرى حاضــر شــده بودنــد ،ســپس
«إن َشــيئ ًا هــذا ِ
فرمودنــدَّ :
ــر ُه
آخ ُ
ل َ َحقيــقٌ أن يُز َهــدَ فــي أ َّولِــهَِّ ،
وإن
َشــيئ ًا هــذا أ َّول ُـ ُه ل َ َحقيــقٌ أن يُخـ َ
ـاف
ِ
ـر ُه؛[ ]۲چيــزى كــه پايانــش ايــن
آخـ ُ
اســت ،ســزاوار اســت كــه بــه ابتــداى
آن ،دلبســته نشــود .و چيــزى كــه
ابتدايــش اينجا اســت ،ســزاوار اســت
كــه از پايــان آن ،ترســيده شــود» .البته
مــا تــا آنجایــی میبینیــم کــه شــخص
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را بــا جســم درون قبــر میگذارنــد و
بعــد از آن دیگــر چیــزی نمیبینیــم.
از پنجــرهی قبــر ببینیــد تــا دنیــا را
بینقــاب ببینیــد .اگــر انســان موفــق
بــه چنیــن کاری شــود ،دلــش رهــا
میشــود کــه نقطــهی آغــاز مــکارم
االخــاق اســت .زهــد شــرط اول
اســت کــه اگــر انســان از آن بهــره
گیــرد ،بــه همــان میــزان میتوانــد
از مــکارم االخــاق بهرهمنــد گــردد.

درخواست عزت همیشگی و
ملک جاودانه
َــر َوة ٍ َل تَنْ َفــدُ » .خدایــا
« َو َمتّ ِ ْعنَــا بِث ْ
مــن از ایــن پــس ،از تــو دارایــی را
میخواهــم کــه نفــاد و زوال نداشــته
باشــد .مــرا حمایــت و تأییــد کــن ،بــا
عزتــی که هیچــگاه از من جدا نشــود.
جنــاب قرائتــی تعبیــر زیبایــی در ایــن
خصــوص دارنــد کــه میفرماینــد:
در نظــر گرفتــن حکمــی بــرای
شــخصی بــه انــدازهی نامــهای
دوریالــی خــرج دارد و باطــل کــردن

7

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

همــان حکــم یــک تلفــن یکریالــی!
فــرق عــدم و فقــدان از نظــر واژهای
ایــن اســت کــه عــدم هــم میتوانــد
مســبوق باشــد بــه وجــود؛ هــم
میتوانــد مســبوق بــه خــودش
باشــد« .یعنــی نبــوده کــه نبــوده یــا
بــوده و نبــوده» .امــا فقــدان همیشــه
مســبوق بــه وجــود اســت؛ «یعنــی
بــوده ،امــا دیگــر نیســت» .فاقــد
شــدن همیشــه بعــد از آن اســت
کــه واجــد شــده باشــد .مثــ ً
ا
پولــی متعلــق بــه شــخصی اســت
و آن را خــرج میکنــد و تمــام
میشــود؛ ایــن میشــود فقــدان.
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ـك الْبَـ ِ
ـر ْحنَا فِــي ُم ْلـ ِ
ـد» .ابــد
« َو ْ
اسـ َ
بــه معنــی زمانــی کــه انتهــا نــدارد،
ملــک بــه معنــی پادشــاهی کــه در آن
همهچیــز باشــد ،اعــم از کامروایــی،
فرمانروایــی و ...حــال میگوییــم:
خدایــا مــا را در ملــک ابــدی پــرواز
بــده .در خصــوص بهشــتیان ذکــر
شــده کــه هیچگونــه محدودیتــی
در بهرهمندیهــا ندارنــد .مــا نیــز
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تصــرف بیانتهــا طلــب میکنیــم.
دیــدن روزنــهای از از عالــم
غیردنیــوی باعــث دل کنــدن از
تمامــی جاذبههــای دنیــوی اســت.
ــك ال ْ َو ِ
«إِن َّ َ
الص َمــدُ ،
احــدُ ال َْحــدُ َّ
ال َّ ِ
ــم تُولَــدْ َو
ــم تَلِــدْ َو ل َ ْ
ــذي ل َ ْ
ــن ل َ َ
ــك ُك ُفــواً أَ َحــدٌ ».
ــم يَ ُك ْ
لَ ْ
فراخوانــی حضــرت حــق ،بعــد از
(علیهمالســام)
صلــوات بــر آل محمــد
تضمینــی بــرای اســتجابت اســت.
ایــن بخــش اشــاره دارد بــه ســورهی
مبارکــه توحیــد .در روایــات اشــاره
شــده کــه ایــن ســوره بــرای افــراد
عمیقــی اســت کــه در آخــر الزمــان
میآینــد و میداننــد در ایــن
ســوره چــه گنجانــده شــده اســت.
خــدای متعــال را میخوانیــم بــه
واحدیــت و یگانگــی ،بــه احدیــت
و بیجــزء و ترکیــب بــودن،
بــه صمدیــت و غنــی بــودن و
بینیــازی .البتــه صمــد بــه ذات
مصمــود العلیــه نیــز گفتــه میشــود؛
یعنــی بینیــاز مطلقــی کــه همــه بــه
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او دســت نیــاز دارنــد .زاده نشــدی و
همســر و همتــا و نظیــری نداشــتی.
بــه ایــن ترتیــب شــما بــا گفتــن
ایــن اســمای الهــی اجابــت
خواســتههای خــود را در ایــن
دعــای مختصــر امــا باشــکوه تضمیــن
میکنیــد و پناهنــدهی پــروردگار
میشــوید و از خواســتههای
دلمشــغولیهای
و
حقیــر
بــیارزش جــدا میشــوید.
هــدف در اینجــا ســاخت ذهنیــت
بــر اســاس مفهــوم توحیــد اســت.
رســالت ایــن دعــا ارتقــای روحــی
انســان مؤمــن و پــرواز دادن آن
در محیــط ملکــوت ایــن عالــم و
رهایــی از تعلقــات مــادی اســت.
نکتــه آخــر اینکــه ایــن دعــا بــا
طراحــی و برنامهریــزی و رفتــن
دنبــال روزی و تــاش بــرای
گذرانــدن زندگــی منافاتــی نــدارد.
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غدیر ،باارزشترین هدیهالهی
برای بشریت
بــا توجــه بــه همهگیــری کرونــا،
تمــام عزیــزان بهخصــوص کســانی
کــه ظرفیــت ترویجــی و ارتباطــی
دارنــد ،بایــد بــا ابتــکارات اقدامــات
خــود را بیــش از ســال قبــل کننــد؛
چراکــه غدیــر مثــل و ماننــدی نــدارد
و باالتریــن عیــد اســت .ارادهی
پــروردگار بــرای خوشــبختی و
ســعادت بشــریت در ایــن روز بــا
ارائــهی الگــوی علــوی در زندگــی
انســانی تجلــی کــرد .نقشــهی
خوشــبختی بشــریت بــا حکمرانــی
(علیهالســام)
علیبــن ابــی طالــب
ارائــه شــد .در غدیــر حیــات طیبــه
در جلــوهی اجتماعــی بــه بشــریت
تقدیــم شــد .لــذا روز ســیاه شــدن
روی شــیطان اســت .شــیاطین کمــر
همــت بســتهاند بــرای مبــارزه بــا
غدیــر .اگــر ایــن نقشــه اجــرا شــود،
خوشــبختی بشــر چــه در حیــات
طیبــهی فــردی و چــه اجتماعــی
تضمیــن شــده اســت .حیــات طیبـهی
فــردی ـ بهجز بخشــی از آن ـ وابســته
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بــه حیــات اجتماعــی اســت .حیــات
طیبـهی جمعــی نیــز فقــط و فقــط بــا
نقش ـهی غدیــر تحقــق پیــدا میکنــد.
چــه هدیــهای باارزشتــر از ایــن
بــرای بشــریت؟! پیــش از واقعــهی
(صلیاهللعلیهوآلــه)
غدیــر بــه پیامبــر اکــرم
گفتــه شــد« :اگــر ایــن بخــش از
رســالت صــورت نگیــرد ،خاتمیــت
بــه تکامــل نخواهــد رســید»]۳[.
ولــی پــس از واقعــه فرشــتهی
ـت
ـو َم أَک َم ْلـ ُ
وحــی بشــارت داد« :اَلْیـ ْ
لَ
کــم؛[ ]۴امــروز دیــن
کــم دینَ
ْ
ْ
شــما را برایتــان کامــل کــردم».

سرمایهگذاری ائمه برای تحقق
غدیر
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 ۲۵۰ســال تاریــخ امامــت پــای
تحقــق آرمــان غدیــر گذاشــته
شــد .بزرگتریــن ســرمایهگذاری
بــرای غدیــر بــه وســیلهی حضــرت
زهــرا (ســاماهللعلیها) صــورت گرفــت
و در اقتــدا بــه ایشــان ،همــهی
فرزندانشــان چنیــن کردنــد.
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بزرگترین درس کربال
بــرای شــناخت واقعــی غدیــر بایــد
بــه گــودی قتلــگاه نظــاره کــرد.
اباعبــداهلل (علیهالســام) همهچیــز خــود
را جهــت تحقــق غدیــر و فلســفهی
اســام کــه بــه نــام علیبــی ابــی
طالــب (علیهالســام) معرفــی شــد ،فــدا
کردنــد .لــذا کربــا هــم درس اســت
و هــم عبــرت .از کربــا میتــوان
غدیــر را شــناخت و بزرگتریــن
عبرتــش ایــن اســت کــه :اگــر پیــام
غدیــر دریافــت نشــود ،ولــی خــدا را
بــه مذبــح میبرنــد .کربــا بــه علــت
زیــر پــا گذاشــتن غدیــر اتفــاق افتــاد.
سیدالشــهدا (علیهالســام) در دعــای
عرفــه بــه مــا آموخــت کــه اعظــم
نعمــت بــرای یــک امــت ،امامــت
اســت .وقتــی امتــی مدیریــت الهــی
را درک کنــد ،ابــواب خوشــبختی و
ســعادت برایــش گشــوده میگــردد.
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نسخهی غدیر برای دوران
غیبت
مــا در زمانــهای زندگــی میکنیــم
کــه پیــام غدیــر بــرای امیــر غدیــر
حضــرت حجــت (ارواحنافــداه) ذخیــره
شــد تــا پیــام غدیــر را بــه معنــی تــام
محقــق ســازد و بشــریت در انتظــار
روز موعــود اســت .امــا در عصــر
غیبــت ،غدیــر ســاکت نیســت؛ غدیر،
ناطــق اســت .نطــق و پیــام غدیــر
بــرای عصــر غیبــت ،والیــت فقیــه
اســت کــه ملــت مــا بحمــداهلل بــه
لطــف امــام و شــهدا ،مــا را در چنیــن
موقعیتــی در تاریــخ قــرار دادنــد.
نســخهی غدیــر بــه صــورت
قانــون اساســی در یــک ســرزمین
و نظــام اجــرا میشــود؛ بنابرایــن
بزرگتریــن عبــادت در روزگار
مــا ،کمــک بــه تحقــق ایــن نظــم
غدیــری اســت؛ یعنــی کمــک کــردن
بــه ولــی زمــان بــرای اجــرای ایــن
نســخه .زیــاد هســتند دشــمنان
کافــر و منفاقــی کــه نمیخواهنــد
ایــن نســخه عملــی شــود.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

همیشــه بــه مــا گفتهانــد مراقــب
نفــاق باشــید؛ چیــزی کــه از ابتــدا
غدیــر را از تحقــق دور کــرد ،کفــر
نبــود ،نفــاق بــود کــه امــروزه در
ســکوالریزم ،پنهــان اســت .اکنــون در
عصــر غیبــت کــه بــا ســرمایهگذاری
خــون شــهیدان عزیــز نســخهی غدیر
اجــرا شــده ،کفــر بــا تمــام امکانــات
در میــدان اســت ،امــا نمیتوانــد بــه
ایــن جریــان ضربـهای وارد کنــد ،بــه
شــرطی کــه از نفــاق دوری کنیــم.
گام دومــی کــه رهبــری عزیــز
اشــاره فرمودنــد ،تــداوم ایــن مســیر
را بهخوبــی نشــان میدهــد .فقیــه
جامــع الشــرایطی در کنــار مــا
اســت ،انشــاءاهلل کــه قــدردان ایــن
نعمــت بــزرگ باشــیم؛ همانطــور
کــه در غدیــر ســجدهی شــکر
بهجــا میآوریــم و در مواجــه
بــا هــم میگوییــم« :ال ْ َح ْمــدُ ِ َّل ِ
ــن ال ْ ُمتَ َم ّ ِس ِ
ین
ــک َ
الَّــ ِذی َج َع َلنَــا م ِ َ
ب ِ ِو َ
ـن»؛ تمســکی
الیَــةِ أَمِیــرِ ال ْ ُمؤْ مِنِیـ َ
کــه پــدران مــا نداشــتند و زیــر
پرچــم ظلــم زندگــی کردنــد.
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اینجــا اســت کــه بــرای تــداوم ایــن
راه تــا قیــام قیامــت مدیــون بزرگانــی
چــون ســردار ســلیمانی و شــهدای
حــرم هســتیم .بــرای فهمیــدن غدیــر
بایــد وصیتنام ـهی شــهید ســلیمانی
را خوانــد؛ او کــه غدیــر را فهمیــد و
درک کــرد؛ او کــه در وصیتنامــهی
خــود ،بــه جامعــه دربــاره آســیب
بــه والیــت و رهبــری هشــدار داد.
غدیریــه زمــان مــا وصیتنامــهی
ایــن ســردار بــزرگ اســت.
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