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ــال،  ــدای متع ــف خ ــه لط ــروز ب ام
آخریــن جلســه ی گــزارش مضامیــن 
صحیفــه  دعــای  ســی وپنجمین 
ســجادیه اســت؛ دعایــی کــه بــه 
عنــوان رضــا و خشــنودی از خــدای 
متعــال هــم شــناخته می شــود و بیــان 
ــانی  ــا کس ــی ب ــان وقت ــی دارد انس م
مواجــه می شــود کــه دارای انــواع 
مالــی  برخورداری هــای  اقســام  و 
هســتند، چــه زاویــه ی دیــد و فکــری 
ــی  ــه مراقبت های ــد و چ ــته باش داش
ــد. ــته باش ــی داش ــه حال ــد و چ بکن

تأثیر نگرش توحیدی بر اصالح  
زاویه دید

از همــان جملــه ی اول دعــا »الَْحْمــُد 
حالــت  اهللِ«،  بُِحْكــِم  رًِضــی   ِ هلِلَّ
ــق  ــرت ح ــی حض ــد و ثناخوان حم
ــه قضــا و حکــم  ــت ب ــراز رضای و اب
ــود. ــروع می ش ــی ش ــه ی اله و برنام

جایــی کــه مــا در مواجهــه بــا دیگران 
متوجــه  آنــان،  بهره مندی هــای  و 
می شــویم،  خودمــان  نداشــتن های 
انســان بهره مندی هــای دیگــران از 
نظــر زندگــی و ملــک و پــول و خانــه 
ــه خــودش  و خــودرو را می بینــد و ب
ــری  ــد خب ــد و می بین ــی می کن نگاه
ــن  ــد و ای ــس او می جنب ــت، نف نیس
جنبــش نفــس کــه مبتنــی بــر زاویه ی 
ــقوط و  ــل س ــت، مح ــط اس ــد غل دی
ــدی  ــگاه توحی ــی ن ــت. ول ــر اس خط
و ایمــان می آیــد و دســت انســان 
می دهــد. نجــات  و  می گیــرد  را 

َمَعایِــَش  َقَســَم  أَنَّ اهللَ  »َشــهِْدُت 
شــهادت  مــن  بِالَْعــْدِل«.  عِبَــادِهِ 
متعــال،  خــدای  می دهــم 
از  انســان ها  بهره مندی هــای 
ــدل  ــر اســاس ع ــادی را ب مواهــب م
اســت. کــرده  توزیــع  و  تقســیم 

َخْلقِــهِ  َجِمیــِع  َعَلــی  أََخــَذ  »َو 
می دهــم  شــهادت  بِالَْفْضــِل«. 
خــدای متعــال بــا همــه ی خلــق 
خــود بــا فضــل رفتــار کــرده و 
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خــود  احســان  و  انعــام  ســفره ی 
اســت. گشــوده  همــه  بــرای  را 

ــرش  ــر نگ ــی ب ــب را مبتن ــن مطل ای
توحیــدی و ایمــان بــه رحمــت و 
عــدل و حکمــت الهــی ابــراز می کنم.

یادآوری دشواری های اولیای  
الهی، به انسان آرامش می دهد

ــٍد َو آلِهِ، َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
َل تَْفتِنـِّـي بَِمــا أَْعَطیْتَُهــْم، َو َل تَْفتِنُْهْم 
ـِـي«. مــن بــا بهره منــدان و  ــا َمنَْعتَن بَِم
آنهــا  گســترده ی  بهره مندی هــای 
و عــدم برخورداری هــا و ضعــف 
بنیــه ی مــادی خــودم مواجــه هســتم. 
ــد  ــینان توحی ــان از قله نش ــا انس اینج
از لطــف پــروردگار  بهره منــدان  و 
ــال  ــه در اوج کم ــال و کســانی ک متع
ــرد. مددخواهــی  هســتند، مــدد می گی
ــد و  ــر محم ــوات ب ــا صل ــه ب همیش
نــام  اســت.  )علیهم الســام(  محمــد  آل 
دلربــای اولیــای کامــل را می بــرم 
ــور  ــا ن ــن آنه ــن آن، از باط و در ضم
ــان  ــرم و از ســیره ی زندگــی آن می گی

ــه  ــد ک ــادم می آی ــرم و ی ــو می گی الگ
اولیــای خــدای متعــال، از نظــر مــادی 
ــد و  ــت ســختی بودن ــًا در وضعی نوع
ــی داشــتند،  ــه بهره های ــی آنجــا ک حت
ــد. ــا می کردن ــن اکتف ــّل ممک ــه اق ب

تــا صلــوات می فرســتید، ذهــن شــما 
معطــوف بــه خانــه ی حضــرت زهــرا 
بهتریــن  کــه  می شــود  )ســام اهلل علیها( 

ــاد  ــن دام عــروس و همســرش بهتری
عالــم و بهتریــن خانــواده بودنــد. 
ــه ی بســیار ســاده و محقــر  یــک خان
هــم  آن  داخــل  کــه  مدینــه  در 
عــادی  بهره مندی هــای  از  خبــری 
دنیایــی نبــود. برخــی گزارش هــا 
غیرقابــل  گاهــی  و  تکان دهنــده 
بــاور بــه نظــر می رســد. مــا بــه آنهــا 
نــگاه می کنیــم و می بینیــم چقــدر 
زندگی شــان  ظاهــری  بهره هــای 
انــدک اســت. دوبــاره نــگاه می کنیــم 
ــی بودنــد.  و می بینیــم چقــدر راض
دوبــاره نــگاه می کنیــم و می بینیــم 
کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن 
مختلــف  بهره هــای  می توانســتند 
مــادی داشــته باشــند. چنیــن نگاهــی 
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خاطــر  آرامــش  و  امــداد  باعــث 
اینجــا  از  می شــود.  رضایــت  و 
معلــوم می شــود ایــن داشــتن ها و 
شــاخص های  جــزء  نداشــتن ها، 
ارزش گــذاری نیســت و اگــر ارزشــی 
تعریــف می شــد، بایــد محمــد و 
پربهره تریــن  )علیهم الســام(  محمــد  آل 
ــا و  ــر از آنه ــه بهت ــد؛ چراک می بودن
ــدا  ــم پی ــن عال ــا در ای ــل از آنه افض
نمی شــود و هیچ کــس در زمینــه ی 
قــرب بــه خــدای متعــال، بــه محمــد 
نمی رســد. )علیهم الســام(  محمــد  آل  و 

بینش توحیدی، اکسیری که  
تلخی ها را شیرین می سازد

مــدد کــه گرفتیــد، بــه خداونــد 
می گوییــد: مــن کســانی را دیــدم کــه 
ســاختمان های آن چنانــی و ماشــین 
بافاصلــه  و  داشــتند  و...  پــول  و 
ــا دادی،  ــه اینه ــا آنچــه ب ــد ب می گویی
مــرا امتحــان نکــن. آنهــا را هــم 
ــدادی،  ــن ن ــه م ــه ب ــر آنچ ــه خاط ب
ــار  ــن گرفت ــر م ــن. اگ ــش نک آزمای
ــن آزمایــش  ــه شــوم و در ای ــن فتن ای

ــدگان  ــه بن ــبت ب ــورم، نس ــن بخ زمی
ــه  ــوم ک ــادت می ش ــار حس ــو دچ ت
ریشــه ی  و  می ســوزاند  را  انســان 
ــد. در  ــاد می ده ــر ب ــرا ب ــانیت م انس
ــد  ــو گله من ــن صــورت از حکــم ت ای
ــود  ــرا ناب ــعادت م ــه س ــوم ک می ش
اســت  ایــن  نجــات  راه  می کنــد. 
کــه در سایه ســار لطــف محمــد و 
)علیهم الســام( قــرار گیــرم. آل محمــد 

مســئله ایــن نیســت کــه بگویــم 
مــن در ورطــه ی امتحــان و فتنــه 
دچــار آســیب نشــوم. امتحــان وقتــی 
ــه  ــت، فتن ــقوط اس ــه س ــوف ب معط
نامیــده می شــود و ابتــا عمومــی 
ــد  ــن حس ــه همی ــن ب ــا م ــت. آی اس
نورزیــدن بــه بنــدگان و گلــه نداشــتن 
نســبت بــه حکــم خــدا اکتفــا کنــم؟! 
الگــوی مــن در زندگــی ایــن حقایــق 
شــاخص های  و  هســتند  آســمانی 
زندگــی پاکیــزه، از ایــن بیــت بــه مــن 
می رســد؛ پــس یــک قــدم باالتــر 
مــی روم و همتــم بلندتــر می شــود 
مــی رود. بیشــتر  توقــع  مــن  از  و 
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ــن  ــي«. م ــَك نَْفِس ِ ــْب بَِقَضائ ِّ »َو َطی
ــدی  ــش توحی ــع دارم از نظــر بین توق
کامــًا  کــه  برســم  رتبــه ای  بــه 
حــاوت  و  شــیرینی  حالــت  در 
نســبت بــه امتحــان پیــش آمــده 
قــرار بگیــرم. قضــا و حکــم تــو 
نباشــد،  تلــخ  بــرای مــن  نه تنهــا 
باشــد. گــوارا  و  شــیرین  بلکــه 

ُحْكِمــَك  بَِمَواقِــِع  ــْع  َوِسّ »َو 
َصــْدرِي«. بــه عــدل کلــی و نظاماتــی 
ــان دارم؛  ــده ای، ایم ــم چی ــه در عال ک
حــال از تــو می خواهــم ســینه ی مــن 
ــا و  ــم دادن ه ــا و ک ــه آنه ــبت ب نس
زیــاد دادن هــا و قبــض و بســط ها 
باشــم. راحــت  و  باشــد  فــراخ 

ــا  ــرَّ َمَعَه ِ ــَة ِلُق ــَي الثَِّق ِ ــْب ل »َو َه
إِلَّ  یَْجــرِ  لَــْم  َقَضــاَءَك  بِــَأنَّ 
ــبت  ــاد نس ــن اعتم ــه م ــَرةِ«. ب بِالِْخیَ
بــه خــودت بــده کــه در پرتــوی 
ــه  ــن ب ــوکل کار م ــاد و ت ــن اعتم ای
آنجــا برســد کــه اقــرار کنــم بــه اینکه 
ایــن تقدیــر و اندازه گذاری هــا و... 

جــز خیــر بــرای مــن چیــزی نــدارد. 
در نتیجــه مــن نه تنهــا از نداشــتن 
گله منــد نیســتم و نه تنهــا آرامــش 
خاطــر دارم، عــاوه بــر اینهــا از ایــن 
ــم  ــه می دان ــر آنک ــه خاط ــتن ب نداش
و  خشــنود  اســت،  آن  در  خیــرم 
هســتم. شــکرگزار  و  خوشــحال 

ــا  ــی َم ــَك َعَل ــْكرِي لَ ــْل ُش »َو اْجَع
ــْكرِي  ــْن ُش ــَر مِ ــي أَْوَف ِّ ــَت َعن َزَویْ
ــن  ــي«. م ِ لْتَن ــا َخوَّ ــی َم ــاَك َعَل إِیَّ
ــه  ــه آنچ ــبت ب ــد نس ــه بع ــن ب از ای
ــتم  ــکرگزار هس ــدادی، ش ــن ن ــه م ب
از  بیشــتر  خیلــی  شــکر  ایــن  و 
ــن دادی. ــه م ــه ب ــت ک ــواردی اس م

ــِذي  ِ ــنَّ ب ــْن أَْن أَُظ ــي مِ ِ »َو اْعِصْمن
َعــَدمٍ َخَساَســًة، أَْو أَُظــنَّ بَِصاِحــِب 
ــن  ــب و ذه ــًا«. دل و قل ــْرَوةٍ َفْض ثَ
ــگاه  ــم ن ــده و محک ــت ب ــرا عصم م
ــا  ــودم ی ــل خ ــراد مث ــه اف ــا ب دار ت
ــر  ــده تحقی ــا دی ــود، ب ــر از خ پایین ت
نــگاه نکنــم. از آن طــرف کســی کــه 
دارد، بــرای مــن، فضیلــت محســوب 
ــرا از  ــن م ــی ذه ــه طــور کل شــود. ب
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ــای  ــتن را مبن ــتن و نداش ــه داش اینک
ارزش و احتــرام بدانــم، دور کــن.

معیار حقیقی شرف و عزت 

ــد  ــن توحی ــه از مت ــزاره را ک ــن گ ای
اســتخراج شــده اســت، در قلــب مــن 
ــرِیَف َمــْن  حــک کــن کــه: »َفــإِنَّ الشَّ
ــْن  ــَز َم ــَك، َو الَْعِزی َفتُْه َطاَعتُ ــرَّ َش
ــمت  ــر از س ــَك«. اگ ــُه عِبَاَدتُ تْ أََعزَّ
ــتی  ــای ماتریالیس ــا معیاره ــا و ب دنی
کنیــد، شــرف و عــزت در  نــگاه 
اســت.  بهره مندی هــا  و  داشــتن ها 
کــه  کســی  آن  کیســت؟  شــریف 
بیشــتر دارد. عزیــز کیســت؟ آن کســی 
بیشــتر  مــادی اش  بهره هــای  کــه 
ــایه ی  ــن در س ــی م ــا وقت ــت. ام اس
ــرار  ــام( ق ــد )علیهم الس ــد و آل محم محم
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 
ــق  ــام( موف ــب )علیه الس ــن ابیطال ــی اب عل
بــه نــگاه شــدم، دیــدم معیــار عــزت 
ــر  ــز دیگــری اســت؛ ه و شــرف چی

کــس بهــره ی بیشــتری از طاعــت 
دارد، شــریف تر اســت و آن کســی 
ــتر  ــب بیش ــو نصی ــادت ت ــه از عب ک
از  عــزت  اســت.  عزیزتــر  دارد، 
فراهــم می شــود. ایمــان  رهگــذر 

ثروت پایان ناپذیر 

ــٍد َو آلِــهِ«.  »َفَصــِلّ َعَلــی ُمَحمَّ
انســان وقتــی درخواســت بــزرگ 
بــزرگان  بایــد  دارد،  عجیــب  و 
آنــان  از  و  بیــاورد  میــدان  بــه  را 
بخواهــد. شــفاعت  و  کمــک 

تَنَْفــُد«. بــه  َل  بِثَــْرَوةٍ  َمتِّْعنَــا  »َو 
ــد و  ــال محم ــزت و جم ــرف و ع ش
ــم  ــدا را قس ــام( خ ــد )علیهم الس آل محم
ــد  ــی بده ــا ثروت ــه م ــه ب ــم ک می دهی
ــن از  ــام نشــود. م ــت تم ــه هیچ وق ک
آن بــاال کــه نــگاه کــردم، دیــدم هرچه 
ــام می شــود.  ــن هســت، تم ــن پایی ای
در پرتــوی نــور محمــد و آل محمــد 
ــم  ــی را ببین ــتم ثروت ــام( توانس )علیهم الس

کــه تمام نشــدنی اســت، اکنــون آن را 
از تــو می خواهــم. خداونــد در قــرآن 
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می فرمایــد: »َمــا عِنَْدُكــْم یَنَْفــُد َوَمــا 
ِ بـَـاٍق؛]۱[ آنچــه پیــش شــما  عِنْــَد اهللَّ
اســت، تمــام می  شــود و آنچــه پیــش 
ــدار اســت«. هرچــه  خــدا اســت، پای
ــاد و زوال دارد و  ــت، نف ــا اس ــزد م ن
ــتیژ و  ــدرک و پرس ــود. م ــام می ش تم
ــی  ــروی بدن ــروت و نی ــی و ث جوان
همگــی  و...  قــدرت  و  زیبایــی  و 
می شــود. نابــود  و  دارد  نفــاد 

از چشم انداز قبر، دنیا را ببینید 

ــا  ــا را تماش ــر، دنی ــد از قب ــعی کنی س
ــد.  ــا را ببینی ــت دنی ــا حقیق ــد ت کنی
ســر  بــر  )علیه الســام(  کاظــم  امــام 
ــد، ســپس  ــری حاضــر شــده بودن قب
ــُرُه  ــذا آِخ ــیئًا ه ــد: »إنَّ َش فرمودن
ِــهِ، وإنَّ  ل ــي أوَّ ــَد ف ــٌق أن یُزَه لََحقی
لـُـُه لََحقیــٌق أن یُخــاَف  َشــیئًا هــذا أوَّ
آِخــُرُه؛]۲[ چیــزی کــه پایانــش ایــن 
اســت، ســزاوار اســت کــه بــه ابتــدای 
آن، دلبســته نشــود. و چیــزی کــه 
ابتدایــش اینجا اســت، ســزاوار اســت 
کــه از پایــان آن، ترســیده شــود«. البته 
مــا تــا آنجایــی می بینیــم کــه شــخص 

را بــا جســم درون قبــر می گذارنــد و 
ــم.  ــزی نمی بینی ــر چی ــد از آن دیگ بع
ــا را  ــا دنی ــد ت ــر ببینی ــره ی قب از پنج
ــق  ــر انســان موف ــد. اگ ــاب ببینی بی نق
ــا  ــش ره ــود، دل ــن کاری ش ــه چنی ب
ــکارم  ــاز م ــه ی آغ ــه نقط ــود ک می ش
االخــاق اســت. زهــد شــرط اول 
ــره  ــان از آن به ــر انس ــه اگ ــت ک اس
ــد  ــزان می توان ــان می ــه هم ــرد، ب گی
ــردد. ــد گ ــکارم االخــاق بهره من از م

درخواست عزت همیشگی و  
ملک جاودانه

ــا  ــُد«. خدای ــْرَوةٍ َل تَنَْف ــا بِثَ »َو َمتِّْعنَ
ــی را  ــو دارای ــس، از ت ــن پ ــن از ای م
می خواهــم 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 
ــد:  ــه می فرماین ــد ک ــوص دارن خص
بــرای  حکمــی  گرفتــن  نظــر  در 
نامــه ای  انــدازه ی  بــه  شــخصی 
دوریالــی خــرج دارد و باطــل کــردن 
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همــان حکــم یــک تلفــن یک ریالــی!

فــرق عــدم و فقــدان از نظــر واژه ای 
ــد  ایــن اســت کــه عــدم هــم می توان
مســبوق باشــد بــه وجــود؛ هــم 
خــودش  بــه  مســبوق  می توانــد 
ــا  ــوده ی ــه نب ــوده ک ــی نب ــد. »یعن باش
ــدان همیشــه  ــا فق ــوده«. ام ــوده و نب ب
ــی  ــت؛ »یعن ــود اس ــه وج ــبوق ب مس
بــوده، امــا دیگــر نیســت«. فاقــد 
شــدن همیشــه بعــد از آن اســت 
مثــًا  باشــد.  شــده  واجــد  کــه 
ــت  ــخصی اس ــه ش ــق ب ــی متعل پول
تمــام  و  می کنــد  خــرج  را  آن  و 
فقــدان. می شــود  ایــن  می شــود؛ 

»َو اْســَرْحنَا فـِـي ُمْلــِك الْبـَـِد«. ابــد 
ــدارد،  ــا ن ــه انته ــی ک ــی زمان ــه معن ب
ملــک بــه معنــی پادشــاهی کــه در آن 
ــی،  ــم از کامروای ــد، اع ــز باش همه چی
می گوییــم:  حــال  و...  فرمانروایــی 
ــا مــا را در ملــک ابــدی پــرواز  خدای
ــر  ــتیان ذک ــوص بهش ــده. در خص ب
شــده کــه هیچ گونــه محدودیتــی 
در بهره مندی هــا ندارنــد. مــا نیــز 

تصــرف بی انتهــا طلــب می کنیــم. 
عالــم  از  از  روزنــه ای  دیــدن 
از  کنــدن  دل  باعــث  غیردنیــوی 
ــت.  ــوی اس ــای دنی ــی جاذبه ه تمام

ــُد،  َم ــُد الصَّ ــُد الَْح ــَك الَْواِح َّ »إِن
ــْد َو  ــْم تُولَ ــْد َو لَ ِ ــْم تَل ــِذي لَ الَّ
لَــْم یَُكــْن لَــَك ُكُفــواً أََحــٌد«. 
ــد از  ــق، بع ــرت ح ــی حض فراخوان
صلــوات بــر آل محمــد )علیهم الســام( 
تضمینــی بــرای اســتجابت اســت. 
ایــن بخــش اشــاره دارد بــه ســوره ی 
ــاره  ــات اش ــد. در روای ــه توحی مبارک
ــراد  ــرای اف ــوره ب ــن س ــه ای ــده ک ش
ــان  ــر الزم ــه در آخ ــی اســت ک عمیق
ایــن  در  می داننــد  و  می آینــد 
ــت. ــده اس ــده ش ــه گنجان ــوره چ س

خــدای متعــال را می خوانیــم بــه 
ــت  ــه احدی ــی، ب ــت و یگانگ واحدی
بــودن،  ترکیــب  و  بی جــزء  و 
و  بــودن  غنــی  و  صمدیــت  بــه 
ذات  بــه  صمــد  البتــه  بی نیــازی. 
ــه می شــود؛  ــز گفت ــه نی مصمــود العلی
ــه  ــاز مطلقــی کــه همــه ب ــی بی نی یعن
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او دســت نیــاز دارنــد. زاده نشــدی و 
ــتی. ــری نداش ــا و نظی ــر و همت همس

ــن  ــا گفت ــما ب ــب ش ــن ترتی ــه ای ب
اجابــت  الهــی  اســمای  ایــن 
ایــن  در  را  خــود  خواســته های 
دعــای مختصــر امــا باشــکوه تضمیــن 
پــروردگار  پناهنــده ی  و  می کنیــد 
خواســته های  از  و  می شــوید 
دل مشــغولی های  و  حقیــر 
می شــوید. جــدا  بــی ارزش 

ــت  ــاخت ذهنی ــا س ــدف در اینج ه
ــت.  ــد اس ــوم توحی ــاس مفه ــر اس ب
ــی  ــای روح ــا ارتق ــن دع ــالت ای رس
آن  دادن  پــرواز  و  مؤمــن  انســان 
در محیــط ملکــوت ایــن عالــم و 
رهایــی از تعلقــات مــادی اســت.

نکتــه آخــر اینکــه ایــن دعــا بــا 
رفتــن  و  برنامه ریــزی  و  طراحــی 
بــرای  تــاش  و  روزی  دنبــال 
ــدارد. ــی ن ــی منافات ــدن زندگ گذران

 

غدیر، باارزش ترین هدیه  الهی 
برای بشریت

بــا توجــه بــه همه گیــری کرونــا، 
ــانی  ــوص کس ــزان به خص ــام عزی تم
ــی  ــی و ارتباط ــت ترویج ــه ظرفی ک
ــکارات اقدامــات  ــا ابت ــد ب ــد، بای دارن
ــد؛  ــل کنن ــال قب ــش از س ــود را بی خ
چراکــه غدیــر مثــل و ماننــدی نــدارد 
اراده ی  اســت.  عیــد  باالتریــن  و 
و  خوشــبختی  بــرای  پــروردگار 
ــا  ــن روز ب ــریت در ای ــعادت بش س
ــی  ــوی در زندگ ــوی عل ــه ی الگ ارائ
نقشــه ی  کــرد.  تجلــی  انســانی 
ــی  ــا حکمران ــریت ب ــبختی بش خوش
)علیه الســام(  طالــب  ابــی  علی بــن 
ــه  ــات طیب ــر حی ــد. در غدی ــه ش ارائ
ــریت  ــه بش ــی ب ــوه ی اجتماع در جل
ــدن  ــیاه ش ــذا روز س ــد. ل ــم ش تقدی
ــر  ــیاطین کم ــت. ش ــیطان اس روی ش
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــته اند ب ــت بس هم
غدیــر. اگــر ایــن نقشــه اجــرا شــود، 
خوشــبختی بشــر چــه در حیــات 
طیبــه ی فــردی و چــه اجتماعــی 
تضمیــن شــده اســت. حیــات طیبــه ی 
فــردیـ  به جز بخشــی از آنـ  وابســته 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــه حیــات اجتماعــی اســت. حیــات 
طیبــه ی جمعــی نیــز فقــط و فقــط بــا 
نقشــه ی غدیــر تحقــق پیــدا می کنــد.

چــه هدیــه ای باارزش تــر از ایــن 
ــه ی  ــش از واقع ــریت؟! پی ــرای بش ب
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیامب ــر ب غدی
گفتــه شــد: »اگــر ایــن بخــش از 
ــت  ــرد، خاتمی ــورت نگی ــالت ص رس
رســید«.]۳[  نخواهــد  تکامــل  بــه 
فرشــته ی  واقعــه  از  پــس  ولــی 
وحــی بشــارت داد: »اَلْیــْوَم أَكَمْلــُت 
دیــن  امــروز  دینَكــْم؛]۴[  لَكــْم 
کــردم«. کامــل  برایتــان  را  شــما 

سرمایه گذاری ائمه برای تحقق  
غدیر

پــای  امامــت  تاریــخ  ســال   ۲۵۰
گذاشــته  غدیــر  آرمــان  تحقــق 
ســرمایه گذاری  بزرگ تریــن  شــد. 
ــه وســیله ی حضــرت  ــر ب ــرای غدی ب
)ســام اهلل علیها( صــورت گرفــت  زهــرا 
همــه ی  ایشــان،  بــه  اقتــدا  در  و 
کردنــد.  چنیــن  فرزندانشــان 

بزرگ ترین درس کربال

ــد  ــر بای ــی غدی ــناخت واقع ــرای ش ب
بــه گــودی قتلــگاه نظــاره کــرد. 
اباعبــداهلل )علیه الســام( همه چیــز خــود 
ــر و فلســفه ی  ــق غدی ــت تحق را جه
ــی  ــی اب ــام علی ب ــه ن ــه ب ــام ک اس
ــدا  ــد، ف ــی ش ــام( معرف ــب )علیه الس طال
کردنــد. لــذا کربــا هــم درس اســت 
و هــم عبــرت. از کربــا می تــوان 
بزرگ تریــن  و  شــناخت  را  غدیــر 
ــام  ــر پی ــه: اگ ــن اســت ک ــش ای عبرت
غدیــر دریافــت نشــود، ولــی خــدا را 
بــه مذبــح می برنــد. کربــا بــه علــت 
زیــر پــا گذاشــتن غدیــر اتفــاق افتــاد.

دعــای  در  )علیه الســام(  سیدالشــهدا 
ــم  ــه اعظ ــت ک ــا آموخ ــه م ــه ب عرف
ــت  ــت، امام ــک ام ــرای ی ــت ب نعم
ــی  ــت اله ــی مدیری ــی امت اســت. وقت
ــبختی و  ــواب خوش ــد، اب را درک کن
ــردد. ــش گشــوده می گ ــعادت برای س
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نسخه ی غدیر برای دوران 
غیبت

مــا در زمانــه ای زندگــی می کنیــم 
ــر  ــر غدی ــرای امی ــر ب ــام غدی ــه پی ک
حضــرت حجــت )ارواحنافــداه( ذخیــره 
شــد تــا پیــام غدیــر را بــه معنــی تــام 
ــار  ــریت در انتظ ــازد و بش ــق س محق
روز موعــود اســت. امــا در عصــر 
غیبــت، غدیــر ســاکت نیســت؛ غدیر، 
ــر  ــام غدی ــق و پی ــت. نط ــق اس ناط
ــه  ــت فقی ــت، والی ــر غیب ــرای عص ب
ــه  ــداهلل ب ــا بحم ــت م ــه مل ــت ک اس
لطــف امــام و شــهدا، مــا را در چنیــن 
موقعیتــی در تاریــخ قــرار دادنــد.

صــورت  بــه  غدیــر  نســخه ی 
قانــون اساســی در یــک ســرزمین 
و نظــام اجــرا می شــود؛ بنابرایــن 
روزگار  در  عبــادت  بزرگ تریــن 
ــم  ــن نظ ــق ای ــه تحق ــک ب ــا، کم م
غدیــری اســت؛ یعنــی کمــک کــردن 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــان ب ــی زم ــه ول ب
دشــمنان  هســتند  زیــاد  نســخه. 
کافــر و منفاقــی کــه نمی خواهنــد 
شــود. عملــی  نســخه  ایــن 

همیشــه بــه مــا گفته انــد مراقــب 
ــدا  ــه از ابت ــزی ک ــید؛ چی ــاق باش نف
ــر  ــرد، کف ــق دور ک ــر را از تحق غدی
نبــود، نفــاق بــود کــه امــروزه در 
ســکوالریزم، پنهــان اســت. اکنــون در 
ــا ســرمایه گذاری  عصــر غیبــت کــه ب
خــون شــهیدان عزیــز نســخه ی غدیر 
اجــرا شــده، کفــر بــا تمــام امکانــات 
ــه  ــد ب ــا نمی توان ــدان اســت، ام در می
ایــن جریــان ضربــه ای وارد کنــد، بــه 
ــم. ــاق دوری کنی ــه از نف ــرطی ک ش

عزیــز  رهبــری  کــه  دومــی  گام 
ــن مســیر  ــداوم ای ــد، ت اشــاره فرمودن
را به خوبــی نشــان می دهــد. فقیــه 
مــا  کنــار  در  الشــرایطی  جامــع 
ــن  ــدردان ای ــه ق ــاءاهلل ک ــت، ان ش اس
ــور  ــیم؛ همان ط ــزرگ باش ــت ب نعم
شــکر  ســجده ی  غدیــر  در  کــه 
مواجــه  در  و  می آوریــم  به جــا 
 ِ هلِلَّ »الَْحْمــُد  می گوییــم:  هــم  بــا 
ــِكیَن  ــَن الُْمتََمِسّ ــا مِ ــِذی َجَعَلنَ الَّ
ــَن«؛ تمســکی  ــرِ الُْمْؤمِنِی ــةِ أَمِی بِِوَلیَ
کــه پــدران مــا نداشــتند و زیــر 
کردنــد. زندگــی  ظلــم  پرچــم 
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ــن  ــداوم ای ــرای ت اینجــا اســت کــه ب
راه تــا قیــام قیامــت مدیــون بزرگانــی 
ــهدای  ــلیمانی و ش ــردار س ــون س چ
حــرم هســتیم. بــرای فهمیــدن غدیــر 
بایــد وصیت نامــه ی شــهید ســلیمانی 
را خوانــد؛ او کــه غدیــر را فهمیــد و 
ــه ی  ــه در وصیت نام ــرد؛ او ک درک ک
ــیب  ــاره آس ــه درب ــه جامع ــود، ب خ
ــدار داد.  ــری هش ــت و رهب ــه والی ب
غدیریــه زمــان مــا وصیت نامــه ی 
اســت. بــزرگ  ســردار  ایــن 

    

منابع و مآخذ

]۱[. نحل: ۹۶.

]۲[. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، 
ج۷۳، ص۱۰۳.

]۳[. مائده: ۶۷.

]۴[. همان: ۳.



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




