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مقـدمـه	*
1400 س��ال پی��ش، بزرگتري��ن اجتماع��ی ک��ه ت��ا آن زم��ان 
مس��لمانان ب��ه خ��ود ندي��ده بودن��د اتف��اق افت��اد. آخري��ن ح��ج 
پیامب��ر اک��رم a  اس��ت. ب��ه ب��الد مختل��ف نام��ه نوش��ته ان��د 
و ب��ر مأذن��ه ه��ا اع��الم ک��رده ان��د. امس��ال رس��ول خ��دا در 
ح��ج ش��رکت م��ی کنن��د ه��ر ک��ه تواناي��ی دارد ع��ازم ح��ج 
ش��ود، پیغمب��ر اک��رم a  از رفت��ن می گوين��د. م��ی خواهن��د 
مطلب��ی را ب��ه گ��وش تم��ام مس��لمانان برس��انند. »م��ن ب��ه 
زودی از می��ان ش��ما خواه��م رف��ت و دو  ش��یء گرانبه��ا را ن��زد 
ش��ما ب��ه ج��ای م��ی گ��ذارم. ق��رآن و عترت��م، اي��ن دو هرگ��ز 
از يکديگ��ر ج��دا نمی ش��وند. آگاه باش��ید ت��ا هنگام��ی ک��ه 
از اي��ن دو پی��روی کنی��د هرگ��ز گم��راه نخواهی��د ش��د«. در 
کن��ار زم��زم1، عرف��ات2  و مس��جد خی��ف3 . تک��رار اي��ن س��خن 
ش��ريف حکاي��ت از جاي��گاه سرنوش��ت س��از آن دارد. اکن��ون 
ديگ��ر هم��ه می دانن��د ک��ه بزرگتري��ن و آخري��ن رس��ول 
اله��ی ب��ه زودی ب��ه ن��زد پ��روردگارش خواه��د رف��ت، ام��ا 
اتف��اق بزرگت��ری در راه اس��ت. اتفاق��ی ک��ه ج��ای هی��چ ش��ک 
و ش��بهه ای باق��ی نم��ی گ��ذارد. اتفاق��ی ک��ه حج��ت را ب��ر 
هم��گان تم��ام م��ی کن��د. اتفاق��ی ک��ه سرنوش��ت رس��الت)فإن 
لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته( ب��ه آن گ��ره خ��ورده اس��ت، 

بل��ی، غدي��ر در راه اس��ت.

1 - تاريخ الیعقوبی، ج2، ص99-102. 

2 - الترمذی، الجامع الصحیح، ج5، ص 621، ح 3786.

3 - ينابیع الموده، ج1، ص 97 .
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اول*ماه*ذی*الحجه	*
ــن	و	 ــرت	امیرالمؤمنی ــالروز	ازدواج	حض ــبت:	س مناس

.c	ــه ــرت	فاطم حض

موضوع:	خانواده	از	دیدگاه	اسالم.

ــاراً  ــْم ن ــکْم َو َأْهليک ــوا َأْنُفَس ــوا ُق ــَن آَمُن ــا الَّذي ــا َأيَُّه ي
َوُقوُدَهــا النَّــاُس َو الِْحجــاَرُة4 

ای کس��انی ک��ه ايم��ان آورده اي��د، خودت��ان و کس��انتان را از 
آتش��ی ک��ه س��وخت آن، م��ردم و سنگهاس��ت حف��ظ کنی��د.

انس��ان همانط��ور ک��ه وظیف��ه دارد ب��رای تکام��ل خ��ود  .نکته*ها*
ت��الش کن��د باي��د در جه��ت تکام��ل خان��واده نی��ز کوش��ا 

 آش��نا نم��ودن خان��واده ب��ا ح��دود و تکالی��ف اله��ی  .باش��د.
موج��ب خش��نودی خداون��د متع��ال م��ی گ��ردد در ق��رآن 
کري��م حض��رت اس��ماعیل ب��ه اي��ن عل��ت م��ورد م��دح خداون��د 
متع��ال ق��رار گرفت��ه اس��ت آنج��ا ک��ه م��ی فرماي��د: َو کاَن يَْأُم��ُر 

ِّ��ِه َمْرِضیًّ��ا5 کاِة َو کاَن ِعْن��َد َرب ��الِة َو ال��زَّ أَْهلَ��ُه بِالصَّ
و خان��دان خ��ود را ب��ه نم��از و زکات فرم��ان م��ی داد و هم��واره 

باي��د ب��ه فرزن��دان در انج��ام کاره��ای خی��ر کم��ک ک��رد  .ن��زد پ��روردگارش پس��نديده ب��ود. 

4- التحريم ، 6.

5- مريم، 55.
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و جال��ب اي��ن اس��ت ک��ه يک��ی از راهه��ای کم��ک ب��ه فرزن��د 
در انج��ام کاره��ای خی��ر اي��ن اس��ت از خطاه��ای او گذش��ت 

ــَدهُ   َ ــانَ  َول ــنْ  أََع ُ  َم ــمَ  اللَّ کنی��د و ب��رای او دع��ا کنی��د: َرِح

هِ  َو ُهــَو أَْن يَْعُفــَو َعــْن َســيِّئَتِِه َو يَْدُعــَو لـَـُه فِيَمــا  َعَلــى  بـِـرِّ
6ِ ــَن اللَّ ــُه َو بَْي مهربان��ی ب��ا خان��واده و اخ��الق نیک��و از آث��ار ايم��ان اس��ت  .بَْينَ

چنانک��ه پیامبرگرام��ی اس��الم a می فرماين��د:

پیامب��ر گرام��ی اس��الم a بامحب��ت تري��ن م��ردم ب��ه  . َأْحَسُن النَّاِس ِإيَمانًا َأْحَسُنُهْم ُخُلقًا َو َألَْطُفُهْم بَِأْهِلِه7  
ــي8 ــمْ  بَِأْهلِ ــا أَلَْطُفک َ ام��ام س��جاد g بس��یار اي��ن عب��ارت را می گفتن��د: إِنَ    .خان��واده خ��ود ب��ود، أَن

ِ أَْس��َبُغکمْ   َعل��ی  ِعَیالِ��هِ 9 ه��ر ک��س بیش��تر به  أَْرَضاک��مْ  ِعْن��َد اللَّ
اگ��ر خدم��ت ب��ه خان��واده ب��دون تکب��ر باش��د باع��ث  .همس��رش برس��د خ��دا از او راض��ی ت��ر اس��ت.

بخش��یده ش��دن گناه��ان کبی��ره می ش��ود خداون��د متع��ال 
ب��ه هرکس��ی ک��ه ب��ه همس��رش در خان��ه کم��ک کن��د 
پاداش��ی ن��ا مح��دود می ده��د، پیامب��ر اک��رم a فرمودن��د: 

َمــْن لـَـْم يَْأنـَـْف ِمــْن ِخْدَمــِة الِْعيَــاِل فَُهــَو کفَّــاَرٌة لِْلکبَائـِـِر َو 
10 بِّ ــرَّ ــَب ال ــي َغَض يُْطِف

6-  بحار األنوار، ج 101، ص 98.

7 - بحار األنوار، ج 68، ص387.

8- همان.

9-  الکافي ج 15، ص 173.

10 بحار األنوار، ج 101، ص 132.
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دوم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	حسن	ظن	به	خدا.

ش��یخ  ص��دوق در عی��ون اخب��ار الرض��ا g اينگون��ه نق��ل 
می کن��د: 

ام��ام ص��ادق g، اح��وال يک��ی از همنشینانش��ان ک��ه مدت��ی 
ب��ود دي��ده نم��ی ش��د را از اصح��اب پرس��یدند. آنه��ا پاس��خ 

دادن��د ک��ه مدت��ی اس��ت در بس��تر افت��اده و مري��ض اس��ت.
حض��رت ب��ه عی��ادت او رفتن��د و ب��ر بالی��ن او کن��ار س��رش 

نشس��تند.
حضرت فرمودند: 
ِ َأْحِسْن َظنَّک بِاللَّ

گم��ان خ��ود را در ب��اره خداون��د متع��ال نی��ک گ��ردان و نی��ک 
بینديش؛ 

او پاس��خ داد: اّم��ا گمان��م ب��ه خ��دا در ب��اره خ��ود البّت��ه نیک��و 
اس��ت، لک��ن غّص��ه ام ب��رای دخت��ران بی سرپرس��تم  می باش��د، 

و م��را مري��ض نداش��ته مگ��ر فک��ر و غ��م آن��ان. 
امام علیه الّسالم فرمودند:

ــيِّئَاتِک  ــِو َس ــنَاتِک َو َمْح ــِف َحَس ــوُه لِتَْضِعي ــِذي تَْرُج َّ ال
ــاِل بَنَاتِــک از هم��ان ک��س ک��ه امی��د  ــُه ِلِْصــَاِح َح فَاْرُج
آن داری ک��ه حس��نات ت��و را بیفزاي��د و گناه��ان ت��و را مح��و 

س��ازد از هم��ان ک��س اص��الح کار فرزندان��ت را امی��د دار.

ــاِء  َ ــْل آِلب خداون��د متع��ال ب��ه پیامب��ر اک��رم a فرم��ود: قُ
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ــا  ــي کَم ِّ ــنَّ فَِإن ــى فَاقَتِِه ــْم َعَل ــنَّ ُصُدوُرک ــاِت َل تَِضيَق الْبَنَ
ــنَ .11  ــنَّ أَْرُزقُُه َخَلْقتُُه

ب��ه پ��دران دخت��ران بگ��و: دل نگ��ران ايش��ان نباش��ید و از فق��ر 
و تنگدس��تی آن��ان رن��ج نبري��د ک��ه م��ن هم��ان ط��ور ک��ه آنه��ا 

را خل��ق ک��رده ام هم��ان گون��ه روزی خواه��م داد.
ه��ر گون��ه ان��دوه و پريش��انی ک��ه س��بب آن انديش��ه  .نکته*ها*

در نیازه��ای م��ادی و چگونگ��ی رف��ع آنه��ا باش��د، ناش��ی از 
باي��د در هم��ه ش��ئون زندگ��ی مح��دود دنی��ا و زندگ��ی  .بدگمان��ی ب��ه خداون��د و تردي��د در تدبی��ر حکیمان��ة اوس��ت.

نامح��دود و حقیق��ی پ��س از آن، ب��ه الط��اف خداون��د مهرب��ان، 
خداون��د تم��ام نیازه��ای م��ادی و غی��ر م��ادی آدم��ی را  .امی��د بس��ت و فق��ط ب��ه دس��ت او چش��م داش��ت.

پی��ش از آم��دن او ب��ه خان��ة کوچ��ک دنی��ا، در عالم��ی ک��ه از 
دس��ترس ه��ر تغیی��ر و تباه��ی مص��ون اس��ت، فراه��م آورده و 

اگ��ر انس��ان در بزرگ��ی و عظم��ت خل��ق ک��ردن و هس��تی  .مهی��ا ک��رده اس��ت.
بخش��ی خداون��د تفک��ر کن��د، روزی دادن ب��ه آنچ��ه خل��ق 

ش��ده را خیل��ی س��هل و آس��ان م��ی ياب��د.

11-  عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص 3 ح 7.
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سوم*ماه*ذی*الحجه	*
مناســبت:	نــزول	جبرئیــل	و	رّد	ابوبکــر	از	ادای	ســوره	

.g	علــی	امیرالمؤمنیــن	بــه	آن	تســلیم	و	برائــت

موضوع:	تبّری	و	برائت	از	مشرکین.

ِ َو َرُســولِِه ِإلَــى الَّذيــَن عاَهْدُتــْم ِمــَن  بَــراَءٌة ِمــَن اللَّ
 12 الُْمْشــِرکيَن

)اي��ن آي��ات( اع��الم بی��زاری )و ع��دم تعّه��د( اس��ت از ط��رف 
خ��دا و پیامب��رش، نس��بت ب��ه آن مش��رکانی ک��ه ب��ا ايش��ان 

پیم��ان بس��ته ايد. 
فت��ح مک��ه ي��ک فت��ح نظام��ی ب��ود و ب��ه موج��ب آن،  .نکته*ها*

ق��درت نظام��ی و حت��ی ق��درت معن��وی اس��الم  تثبی��ت ش��د 
ول��ی هن��وز پیامب��ر اک��رم a ب��ا کف��ار ب��ا ش��رايط صل��ح 
زندگ��ی می ک��رد، ق��رار داد صل��ح بس��ته ب��ود و ل��ذا آنه��ا ه��م 
در س��ال نه��م هج��ری س��وره برائ��ت ن��ازل ش��د و اع��الم  .ح��ق داش��تند در خان��ه کعب��ه ط��واف کنن��د و در مک��ه باش��ند.

گردي��د ک��ه از ام��روز ديگ��ر کف��ار ح��ق ندارن��د در مراس��م 
ح��ج ش��رکت کنن��د و محی��ط ح��رم اختص��اص ب��ه مس��لمین 
دارد پیامب��ر نام��ه ای نوش��تند و ق��رار ش��د ت��ا کس��ی ب��رود و 
اي��ن نام��ه را در ده��م ذی الحج��ه و در س��رزمین من��ا ب��رای 

مش��رکین بخوان��د 

12- توبه، 1.
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ش��یخ مفی��د ره اي��ن ماج��را را چنی��ن نق��ل می کن��د: »رس��ول 
خ��دا a،  اب��و بک��ر را فرس��تاد ت��ا آي��ه برائ��ت را ب��ر مش��رکین 
بخوان��د. چ��ون پاس��ی از ش��ب گذش��ت عل��ّی ب��ن اب��ی طال��ب 
g را بس��وی او فرس��تاد و فرم��ود: برائ��ت را از وی بس��تان 
و ب��ه م��ن ب��از گ��ردان. امی��ر المؤمنی��ن عل��ی gب��ه س��وی 
او روان ش��د و برائ��ت را از او گرف��ت و ب��ه حض��ور رس��ول 
خ��دا a ب��از گردان��د، چ��ون ابوبک��ر ن��زد آن حض��رت آم��د 
a آي��ا خالف��ی از م��ن س��ر  گريس��ت و گف��ت: ي��ا رس��ول اللَّ
زده ي��ا آي��ه ای در ب��اره ام ن��ازل گش��ته اس��ت؟ رس��ول خ��دا 
a فرم��ود: آي��ه ای در ب��اره ت��و ن��ازل نش��ده لیک��ن جبرئی��ل 
)ع( از جان��ب خداون��د )ع��ّز و ج��ّل( ن��زد م��ن آم��ده، گف��ت: 

ــک«  ــٌل ِمْن ــَت أَْو َرُج ْ ــک إِلَّ أَن ــَؤدِّي َعْن ــُد َل يُ ــا ُمَحمَّ »يَ
هی��چ ک��س از جان��ب ت��و نمی توان��د پیام��ی برس��اند ج��ز 

ــا  َ ــي َو أَن ــيٌّ ِمنِّ خ��ودت ي��ا م��ردی ک��ه از ت��و باش��د، و َعلِ

ِمــْن َعلِــيٍّ )عل��ی از م��ن اس��ت و م��ن از عل��ی هس��تم(، هی��چ 
ک��س ج��ز عل��ی از جان��ب م��ن پی��ام نرس��اند و مطلب��ی ادا 

 امی��ر المومنی��ن عل��ی g خ��ود ش��رايط خطرن��اک اي��ن  .نکن��د.«
پی��ام رس��انی را اينگون��ه بازگ��و می کنن��د ب��ه مک��ه آم��دم در 
حال��ی ک��ه تم��ام مش��رکین مک��ه از ف��رط عصبانی��ت بحال��ی 
بودن��د ک��ه اگ��ر می توانس��تند م��را قطع��ه قطع��ه کنن��د و ه��ر 
قطع��ه ای را ب��ر کوه��ی نهن��د حتم��ا اي��ن کار را می کردن��د و 
حت��ی حاض��ر بودن��د ج��ان خ��ود و خان��واده خ��ود را نی��ز در 
اي��ن راه بدهن��د در اي��ن ح��ال نام��ه رس��ول خ��داa را ب��رای 
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ِ  .ايش��ان خوان��دم.13   ام��ام محم��د باق��ر g فرمودن��د: ِعلَّــُة إِْســَقاِط بِْســِم اللَّ

ْحمــنِ   ِ  الرَّ ِحيــمِ  ِمــْن ُســوَرِة بـَـَراَءَة أَنَ  بِْســمِ  اللَّ ْحمــِن الرَّ الرَّ
ــِقَط  ــِرکيَن فَُأْس ــى الُْمْش َ ــْت إِل َ ــَراَءُة کان ــانٌ  َو الْبَ ــمِ  أََم ِحي الرَّ
ِمْنَهــا اْلََمــان14 يعن��ی نمی ش��ود کالم��ی ک��ه مف��ادش برائ��ت 
اس��ت را ب��ا جمل��ه ای آغ��از ک��رد ک��ه اف��اده رحم��ت و ام��ان 

می کن��د.

13-  بحار األنوار، ج 38، ص: 172 و الخصال، ج 2، ص: 369.

14-  بحار األنوار، ج 90، ص: 145.
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پنجم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	آیه	شهادت؛	علم	امام.

ــِم  ــوا الِْعْل ــُة َو ُأولُ ــَو َو الَْملئک ــَه ِإلَّ ُه ــُه َل إلَ ــِهَد الَلُ َأنَّ َش
ــِط15 ــا بِالِْقْس َقائًِم

خداون��د گواه��ی می ده��د در حالیک��ه قی��ام ب��ه قس��ط و ع��دل 
دارد ب��ر آنک��ه هی��چ معب��ودی ج��ز او نیس��ت و فرش��تگان و 

صاحب��ان عل��م نی��ز ش��هادت ب��ه وحدانی��ت او می دهن��د. 
غی��ر از ذات مق��ّدس خداون��د و فرش��تگان ک��ه از عال��م  .نکته*ها*

ِعلْ��وی هس��تند هیچی��ک از مخلوق��ات عال��م س��فلی از جم��اد 
و نب��ات و حی��وان و ج��ّن، و همچنی��ن جمی��ع أف��راد بش��ر را 
چنی��ن قدرت��ی نیس��ت ک��ه بتوانن��د ب��ر وحدانی��ت او گواه��ی  
دهن��د و او را ب��ه ح��ّق المعرف��ه بشناس��ند مگ��ر صاحب��ان عل��م 

دي��ن مجموع��ه ای از اح��کام و قوانین��ی اس��ت ک��ه انس��ان  .و واص��الن ب��ه معرف��ت و توحی��د او.
را از دغدغه ه��ا و وسوس��ه ها ب��ه آرام��ش مطل��ق و س��کون پ��ر 
از بَْهج��ت و س��رور ح��رم خداون��دی هداي��ت م��ی کن��د، ح��ال 
آي��ا ممک��ن اس��ت ک��ه حاکم��ان و پرچ��م داران و پیش��وايان 
اي��ن قافل��ه از اول��وا العل��م نباش��ند يعن��ی معرف��ِت ب��ه ه��دف 
و مقص��ود نداش��ته و آش��نا ب��ه مقّدم��ات و طري��ق س��لوک 
نباش��ند و خودش��ان اي��ن راه را نپیم��وده باش��ند و نتوانن��د 
اي��ن قافل��ه را در راه��ی مس��تقیم ب��ه مطل��وب نهاي��ی ک��ه 

15-  آل عمران، 18.
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بل��ه عل��م و عرف��ان خداون��دی از ش��رائط أولی��ه رهب��ری  .هم��ان لق��اء الل اس��ت برس��انند؟
جامع��ه انس��انی اس��ت  ل��ذا تعیی��ن أعل��م اف��راد أُمَّ��ت ب��رای 

چگون��ه ممک��ن اس��ت ک��ه پیامب��ر از دنی��ا ب��رود و أعل��م  .زمام��داری، وظیف��ه حتم��ی رس��ول الل a اس��ت ؛
امَّ��ت خ��ود را ب��ه عن��وان زمام��داری ام��ور و رهب��ری تعیی��ن 
نکن��د و اي��ن أم��ر را ب��ه انتخ��اب واگ��ذارد ک��ه ب��ا ب��ودن أعل��م، 
غی��ر أعل��م س��رکار بیاي��د و هداي��ت جامع��ه را ب��ر عه��ده 

بگی��رد؟
إس��الم ک��ه بن��ای آن دع��وت ب��ه توحی��د و عرف��ان حض��رت 
ح��ّق اس��ت و تم��ام نردبان ه��ای وص��ول ب��ه اي��ن مق��ام را 
ِعل��م ق��رار داده اس��ت و معرف��ت ب��ه کت��اب و س��ّنت را تنه��ا 
راه عم��ل ب��رای رس��یدن بدي��ن ه��دف می دان��د و پیامب��رش 
را ب��ه تعلی��م و تزکی��ه توصی��ف می نماي��د و صده��ا آي��ه در 
ق��رآن کري��م در دع��وت ب��ه عل��م و داناي��ی بی��ان م��ی دارد آي��ا 
ممک��ن اس��ت يکب��اره پ��ا روی تم��ام اي��ن اص��ول بگ��ذارد؟ و 
اي��ن بنی��اد را از پ��ی واژگ��ون کن��د؟ و اختی��ار امَّ��ت را پ��س 
از پیامب��ری ک��ه عال��م و ع��ارف ب��ه ذات أق��دس ح��ّق و تم��ام 
عوال��م وج��ود اس��ت، ب��ه ش��خص غی��ر أعلَ��م و جاه��ل نس��بی 
واگ��ذارد؟ و ي��ا ب��ه امَّ��ت اختی��ار ده��د ک��ه خ��ود ب��رای خ��ود 
خلیف��ه ای تعیی��ن کنن��د در حالیک��ه می دانی��م اي��ن امَّ��ت 
ه��م از همی��ن أف��راِد گرفت��ار ب��ه ه��وی و ه��وس تش��کیل 

أمی��ر المؤمنی��ن عل��ی ب��ن أب��ی طال��ب علی��ه الّس��الم  .ش��ده اس��ت؟!
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ب��ه اتّف��اق هم��ه ش��یعه و س��نی و حّت��ی خ��وارج و نواص��ب 
و حّت��ی يه��ود و نص��اری و مج��وس، أعل��م و أع��رف امَّ��ت 
رس��ول خ��دا پ��س از پیامب��ر ب��ه مق��ام توحی��د و أس��مآء و 
صف��ات ح��ق و ق��رآن کري��م و س��ّنت رس��ول خ��دا و أح��کام 
و قوانی��ن إس��الم و حک��م و حکوم��ت و قض��اوت و اتّص��ال ب��ه 

روزی ُعَم��ر ب��ن خّط��اب ب��ه أمی��ر المؤمنی��ن علیه الّس��الم  .عال��م ملک��وت بوده ان��د.
گف��ت ای أبوالحس��ن ت��و در ُحک��م و قض��اوت و ج��واب دادن به 
مس��ائلی ک��ه از ت��و س��ؤال می ش��ود عجل��ه می کن��ی. عل��ی 
دس��ت خ��ود را پی��ش آورد و گف��ت انگش��تان اي��ن دس��ت 
چن��د ع��دد اس��ت؟ عم��ر گف��ت پن��ج ع��دد. أمی��ر المؤمنی��ن 

عم��ر گف��ت: ب��رای م��ن مخف��ی نب��ود؛ حض��رت گف��ت:  .گف��ت: ای أب��و َحْف��ص چ��را در ج��واب عجل��ه ک��ردی؟
م��ن ه��م در چی��زی ک��ه براي��م مخف��ی نیس��ت س��رعت 

16 در آي��ه م��ورد بح��ث م��ی فرماي��د: »صاحب��ان عل��م  .می نماي��م.
ش��هادت م��ی دهن��د ب��ه اينک��ه ج��ز او معب��ودی نیس��ت« 
ب��رای اينک��ه ه��ر صاح��ب علم��ی از آي��ات آفاق��ی و انفس��ی 
خ��دا، يکتاي��ی خ��دا را ب��ه يقی��ن درک م��ی کن��د زي��را اي��ن 

ام��ام باق��رg فرمودن��د: م��راد از »اولــوا العلــم« در آي��ه،  .آي��ات تم��ام در عق��ول آن��ان رس��وخ م��ی نماي��د.17
انبی��ا و اوصی��ا هس��تند.18

16- مناقب، جلد 1، ص 952

17- ترجمه المیزان، ج 3، ص: 179.

18 - تفسیر نورالثقلین.
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ششم*ماه*ذی*الحجه	*
gباقر	محمد	امام	شهادت	شب	مناسبت:

	)1(g	باقر	محمد	امام	زندگانی	از	هایی	درس	موضوع:

پیامب��ر خ��دا a ب��ه جاب��ر ب��ن عب��د الّل انص��اری  .نکته*ها*
فرمودن��د: جاب��ر! ت��و چن��دان زن��ده م��ی مان��ی ک��ه فرزن��دم 
محّم��د ب��ن عل��ی ب��ن حس��ین ب��ن عل��ی ب��ن اب��ی طال��ب 
را، ک��ه در ت��ورات ب��ه باق��ر معرف��ی ش��ده اس��ت، م��ی بین��ی. 

وقت��ی از ام��ام زي��ن العابدي��ن علی��ه الس��الم پرس��یده  .ه��رگاه دي��دارش ک��ردی س��الم م��را ب��ه او برس��ان.19

ــي،  ــٌد ابْنِ ش��د: ام��ام بع��د از ش��ما کیس��ت؟ فرم��ود: محّم

ــرا. فرزن��دم محّم��د، ک��ه دان��ش را ژرف م��ی  ــُر الِعلــَم بَْق يَبَق
ــتَصَرَخني َو  .ش��کافد.20 ــقَّ اس ام��ام باق��ر g می فرماين��د: إنَّ الَح

قَــد َحــواُه الباِطــُل فــي َجوفِــِه ، فَبََقــرُت َعــن خاِصَرتـِـِه َو 
ــَد  ــَر ، بَع ــَر َو انتََش ــى َظَه ــِه َحتَّ ــن ُحُجبِ ــقَّ َع ــُت الَح َلع اطَّ
مــا َخفــَي َو اســتَتََر. ح��ق، ک��ه باط��ل، آن را در ش��کم خ��ود 
گرفت��ه ب��ود، از م��ن فري��اد طلبی��د، و م��ن پهل��وی باط��ل را 

19-  بحار األنوار ،ج 46 ،ص223 .

20 - الخرائج و الجرائح ،ج 1،ص 268 .

3- ربیع األبرار، ج 2 ،ص 603 .
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ش��کافتم و ح��ق را از می��ان پ��رده ه��ای ش��کم آن درآوردم 
و پ��س از آن ح��ق ک��ه پوش��یده و پنه��ان ب��ود ، آش��کار و 

در زم��ان امام��ت ام��ام محم��د باق��ر علی��ه الس��الم زمین��ه  .منتش��ر ش��د.3
ب��رای نش��ر عل��وم دين��ی ت��ا ان��دازه ای فراه��م ش��د، زي��را در 
اث��ر فش��ار بنی امی��ه، احادي��ث فق��ه اه��ل بی��ت b از دس��ت 
می رف��ت و ب��ا اين ک��ه ب��رای اح��کام هزاره��ا حدي��ث الزم 
اس��ت حت��ی از اخب��اری ک��ه از پیغمب��ر اک��رم a ب��ه وس��یله 
صحاب��ه نق��ل ش��ده ب��ود، بی��ش از پانص��د حدي��ث باق��ی نمانده 

ب��ود.
در نتیج��ه واقع��ه جان گ��داز کرب��ال و در اث��ر مس��اعی س��ی و 
پنج س��اله ام��ام س��جاد علی��ه الس��الم گ��روه انبوه��ی از ش��یعه 
ب��ه وج��ود آمدن��د، ول��ی از فق��ه اه��ل بی��ت، تهیدس��ت بودن��د. 
ام��ام محم��د باق��ر g از فرص��ت دوران رو ب��ه ضع��ف بن��ی 
امی��ه اس��تفاده فرم��ود و ب��ه نش��ر عل��وم اه��ل بی��ت و فق��ه 
اس��المی پرداخ��ت و دانش��مندان زي��ادی را از مکت��ب خوي��ش، 

حض��رت ام��ام محم��د باق��ر، س��الم اللَّ علی��ه وقت��ی  .تحوي��ل جامع��ه داد.
ک��ه می خواس��تند ف��وت کنن��د وصی��ت کردن��د ک��ه ده 
س��ال)ظاهراً( ک��ه در من��ی  اجی��ر کنن��د کس��ی را، کس��انی 
را ک��ه ب��رای م��ن گري��ه کنن��د. اي��ن چ��ه مب��ارزه ای اس��ت؟

حض��رت باق��ر احتی��اج ب��ه گري��ه داش��ت؟ حض��رت باق��ر 
می خواس��ت چ��ه کن��د گري��ه را؟ آن وق��ت ه��م در من��ی  چ��را؟ 
اي��ام ح��ج و من��ی . اي��ن همی��ن نقطه اساس��ی، سیاس��ی، روانی، 
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انس��انی اس��ت ک��ه ده س��ال در آنج��ا گري��ه کنن��د. خ��وب 
م��ردم می آين��د می گوين��د چ��ه خب��ر اس��ت، چیس��ت؟

می گوين��د )جري��ان ( اي��ن ط��ور ب��وده. اي��ن توج��ه می ده��د 
نف��وس م��ردم را ب��ه اي��ن مکت��ب. و ظال��م را منه��دم می کن��د 

و مظل��وم را ق��وی می کن��د.«21

21 - صحیفه امام، ج 11، ص: 97.
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هفتم*ماه*ذی*الحجه	*
gباقر	محمد	امام	روزشهادت	مناسبت:

	)2(g	باقر	محمد	امام	زندگانی	از	هایی	درس	موضوع:
نکته*ها

روزی ي��ک نف��ر از صوفی��ان س��اکن مدين��ه بن��ام محمدب��ن 
منک��در ب��ه ام��ام محم��د باق��ر g  برخ��ورد ک��رد. دي��د در 
ه��وای گ��رم آن حض��رت ب��ه دوش دو نف��ر از غالم��ان و ب��ا 
کم��ک آنه��ا ب��ه س��وی نخلس��تان م��ی رود. ب��ا خ��ود گف��ت: 
آي��ا اي��ن معن��ای زه��د اس��ت؟! االن م��ی روم و او را نصیح��ت 
م��ی کن��م. پی��ش آم��د و گف��ت: در اي��ن ه��وای گ��رم، حرک��ت 
ب��ا اي��ن کیفی��ت ب��رای وص��ول بدنی��ا س��زاوار نیس��ت! اگ��ر در 
اينح��ال مرگ��ت ف��را رس��د در پیش��گاه پ��روردگار چ��ه خواه��ی 
گف��ت؟ حض��رت توق��ف نم��وده رو کردن��د ب��ه آن م��رد و 
گفتن��د: اگ��ر مرگ��م در اينح��ال برس��د، در بهتري��ن حال��ی 
ک��ه در راه انج��ام وظیف��ه و کس��ب م��ال ح��الل ب��رای خ��ود 
و عی��ال و حف��ظ آب��رو و زندگ��ی کف��اف  می گ��ذرد، رس��یده 
اس��ت و الحم��دلل در پیش��گاه خداون��د مأج��ور و مث��اب 
خواه��م ب��ود؛ م��ن از م��رگ، بی��م دارم در صورتیک��ه ب��ه م��ن 

در ح��ال معصیت��ی از معاص��ی خ��دا وارد ش��ود.
گف��ت: عجب��ا! م��ن خواس��تم در اي��ن ام��ر ت��و را ان��درز ده��م 

به دنب��ال کس��ب ح��الل ب��ودن ام��ری واج��ب اس��ت و از  .ت��و م��را نصیح��ت ک��ردی و ان��درز دادی.22

22-  الکافي، ج 5، ص: 73.



20

برتري��ن عبادت هاس��ت، در رواي��ات آم��ده اس��ت اگ��ر کس��ی 
ب��رای کس��ب ح��الل ت��الش کن��د ثواب��ش بیش��تر از مجاه��دت 

ام��ام g فرمودن��د: پ��درم ف��راوان ذک��ر خ��دا می گف��ت،  .در راه خداس��ت.
م��ن بهم��راه او مي رفت��م و او ذک��ر خ��دا می گف��ت، ب��ا او غ��ذا 
مي خ��وردم او ذک��ر خ��دا می گف��ت، و )گاه��ی( ب��ا م��ردم 
گفتگ��و مي ک��رد ول��ی آن از ذک��ر خ��دا ب��ازش نمي داش��ت 
و م��ن مي دي��دم زبان��ش را ک��ه چس��بیده بکام��ش ب��ود و 
می گف��ت: »ال ال��ه اال اللَّ « و پیوس��ته م��ا را ي��ک ج��ا جم��ع 
مي ک��رد، و م��ا را بذک��ر خ��دا فرم��ان م��ي داد ت��ا آفت��اب بزن��د، 
و ه��ر ک��دام م��ا ک��ه خوان��دن )ق��رآن( مي دانس��تیم دس��تور 
بخوان��دن م��ي داد، و ه��ر ک��دام نمي دانس��ت او را ب��ه ذک��ری 
فرم��ان م��ی داد و  مي فرم��ود: »در ه��ر خان��ه ای ک��ه ق��رآن 
خوان��ده ش��ود و ذک��ر خ��دای ع��ز و ج��ل ش��ود برک��ت آن خانه 
زي��اد گ��ردد، و فرش��تگان در آن خان��ه آين��د، و ش��یاطین از آن 
دوری کنن��د، و ب��رای اه��ل آس��مان بدرخش��د چنانچ��ه س��تاره 
ف��روزان ب��رای اه��ل زمی��ن مي درخش��د، و )ام��ا( خان��ه ای ک��ه 
در آن ق��رآن خوان��ده نش��ود و خ��دا در آن خان��ه ذک��ر نش��ود 
برکت��ش ک��م ش��ود و فرش��تگان از آن دوری کنن��د و ش��یاطین 

در آن خان��ه درآين��د.«23

23- الکافي، ج 2، ص: 499.
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هشتم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	شب	عرفه.

موضوع:	فضائل	و	اعمال	شب	و	روز	عرفه

ش��ب نه��م م��اه ذی الحج��ه از ش��ب هاي متب��رک و  .نکته*ها
ش��ب مناج��ات ب��ا قاض��ی الحاج��ات اس��ت و توب��ه در آن ش��ب 

در ش��ب عرف��ه ه��ر دع��اي خی��ري ک��ه انس��ان بکن��د ب��ه  .مقب��ول و دع��ا در آن مس��تجاب اس��ت. 
اجاب��ت مي رس��د؛ و ب��راي کس��ي ک��ه در ش��ب عرف��ه اطاع��ت 
اله��ي را بکن��د و اعم��ال صالح��ه انج��ام ده��د، مع��ادل 170 
س��ال اطاع��ت و عب��ادت اس��ت؛ اعم��ال صال��ح براب��ر 170 

س��ال عب��ادت اس��ت.
اي��ن عظم��ت ش��ب عرف��ه را م��ي رس��اند. ل��ذا اي��ن ش��ب را 

اولی��ن مس��أله اي ک��ه درب��اره اي��ن ش��ب تاکی��د ش��ده  .باي��د ق��در دانس��ت.
)دع��ا ک��ردن( اس��ت و در رواي��ت دارد ک��ه دع��ا کنی��د! دع��اي 
خی��ر کنی��د! و بدانی��د ک��ه اي��ن دعاه��ا ب��ه اجاب��ت م��ي رس��د. 
مقی��د باش��ید ک��ه در اي��ن ش��ب، مش��غول غی��ر عب��ادت 
نباش��ید! کاري کنی��د ک��ه اش��تغاالت کن��ار ب��رود ت��ا بتوانی��د 

وقت��ي چنی��ن معادل��ه اي هس��ت ک��ه عب��ادت اي��ن  .ب��ه س��وي عب��ادات و صالح��ات بروي��د.
ش��ب مانن��د عب��ادت 170 س��اله اس��ت، خیل��ي انس��ان باي��د 
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مراقب��ت و جدي��ت داش��ته باش��د. اي��ن خیل��ي قاب��ل توج��ه 
اس��ت، چ��ون اي��ن ش��ب يک��ي از بزرگتري��ن فرص��ت هاي��ي 

درب��اره دع��ا ک��ردن روايت��ي از ام��ام محمدباق��ر g  .اس��ت ک��ه م��ا داري��م.
آم��ده اس��ت ک��ه حض��رت فرمودن��د: س��ريعترين دعاي��ي ک��ه 
ب��ه ه��دف اجاب��ت مي رس��د، دعاي��ي اس��ت ک��ه ي��ک ب��رادر 
مؤم��ن، ب��راي ب��رادر مؤم��ن ديگ��رش مي کن��د و پش��ت س��ر 
او براي��ش از خ��دا خی��ر مي خواه��د؛ ن��ه در حض��ورش. يعن��ي 
هرک��س ب��راي ديگ��ري دع��ا کن��د، ب��ه س��رعت ب��ه اجاب��ت 

م��ي رس��د.
وقت��ي اي��ن ش��خص ش��روع مي کن��د ب��ه دع��ا ک��ردن ب��راي 
ب��رادر مؤمن��ش و پش��ت س��ر او، آن فرش��ته اي ک��ه ب��راي 
گرفت��ن دعاه��ا م��وکل ش��ده اس��ت، ج��واب مي ده��د: بل��ه! 

ــاه( يعن��ي اي��ن چی��زي ک��ه ب��راي ب��رادرت  ــک مث )و ل
خواس��تي، ب��راي خ��ودت دو براب��رش ب��رآورده ش��د. يعن��ي 
همی��ن ک��ه ب��راي ديگ��ري خی��ر خواس��تي و دعاي��ش ک��ردي، 

روز عرف��ه ه��م، روز امی��د خوش��بختي ب��راي هم��ه اس��ت؛  .ب��راي خ��ودت دو براب��رش منظ��ور و مس��تجاب مي ش��ود.
روايت��ي از ام��ام زي��ن العابدي��ن g مح��دث قم��ي در مفاتی��ح 
نق��ل ک��رده اس��ت؛ در آن رواي��ت آم��ده اس��ت ک��ه روز عرف��ه 
ب��ود و حض��رت ديدن��د ک��ه س��ائلي دارد از م��ردم، يعن��ي غی��ر 
خ��دا، درخواس��ت مي کن��د؛ حض��رت ب��ه او فرم��ود: واي ب��ر ت��و! 
در چنی��ن روزي از غی��ر خ��دا تقاض��ا و درخواس��ت مي کن��ي!؟ 
و ح��ال آنک��ه امی��د م��ي رود در چنی��ن روزي فض��ل اله��ي 
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ش��امل طفل هاي��ي ش��ود ک��ه در رح��م م��ادر هس��تند. امی��د 
حض��رت ام��ام جعف��ر ص��ادقg فرمودن��د: اگ��ر کس��ي  .اس��ت ک��ه اينه��ا خوش��بخت و س��عادتمند ش��وند.

در م��اه مب��ارک رمض��ان م��ورد مغف��رت اله��ي ق��رار نگی��رد 
غف��ران ب��راي او نیس��ت مگ��ر آنک��ه عرف��ه را درک ک��ند.

از اي��ن رواي��ت دو مطل��ب ب��ه دس��ت مي آي��د: يک��ي، عظم��ت 
م��اه مب��ارک رمض��ان از نظ��ر گس��ترش مغف��رت اله��ي اس��ت 
ش��ب و روز عرف��ه مخص��وص دِر خان��ه خ��دا رفت��ن  .ک��ه هم��ه را در ب��ر مي گی��رد. دوم، عظم��ت روز عرف��ه اس��ت. 
اس��ت و از او خواس��تن؛ چ��ه حاجت ه��اي م��ادي را و چ��ه 
معن��وي را، هم��ه را از او بخواهی��م. چ��ون در س��اعت ش��ب 
و روز عرف��ه  ب��رد دع��ا خیل��ي زي��اد اس��ت. بخص��وص درب��اره 
ديگ��ران اگ��ر دع��ا کنی��د، خ��دا چن��د براب��ر ب��ه ش��ما اعط��ا 
مي کن��د، عزي��زان دع��ا ب��رای س��المتی و ظه��ور مواليم��ان 
ام��ام زم��ان ع��ج الل فرج��ه الش��ريف و س��المتی و ط��ول عم��ر 
مق��ام معظ��م رهب��ری ول��ی ام��ر مس��لمین و پی��روزی جبه��ه 
ح��ق علی��ه جبه��ه کف��ر و اس��تکبار و ناب��ودی تکفی��ری ه��ای 

تروريس��ت و م��زدور را فرام��وش نکنی��د.
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نهم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	روز	عرفه

موضوع:	برداشت	هایی	از	دعای	عرفه.	
ِ الَِّذي لَْيَس  لَِقضائِهِ  داِفعٌ .24 الَْحْمُد لِلَّ

آنچ��ه قض��ا و ارادة اله��ی ب��دان تعل��ق گرفت��ه باش��د توس��ط 
هی��چ موج��ودی قاب��ل دف��ع و بازگش��ت نیس��ت و هیچک��س 
و هی��چ چی��ز ت��وان تغیی��ر دادن خواس��تة خداون��د را ن��دارد.

روش��ن اس��ت ک��ه مغل��وب و مقه��وِر س��یطرة اله��ی ب��ودن،  .نکته*ها
خصوصیت��ی اس��ت ک��ه نمی توان��د از مخل��وق او ج��دا گ��ردد 
و اي��ن چنی��ن در بن��ِد علَ��ت ب��ودن، تم��ام ذات معل��ول را در 
برگرفت��ه اس��ت. البت��ه اي��ن ب��ه معن��ای مجب��ور ب��ودن انس��ان 

در افع��ال ارادی اش نیس��ت. 
ام��ا س��ؤالی ک��ه در م��ورد اي��ن فق��ره از دع��ای حض��رت 
اباعب��دالل g مط��رح اس��ت اي��ن اس��ت ک��ه چ��را حض��رت، 
خداون��د را ب��رای اي��ن حتم��ی ب��ودن قض��ا و داف��ع نداش��تن 
آن، حم��د گفت��ه ان��د و ب��ه ثناگوي��ی آن ذات بی مانن��د ب��ه 

خاط��ر اي��ن صف��ت پرداخت��ه ان��د؟
پاس��خ اي��ن اس��ت ک��ه اي��ن حم��د و س��پاس ه��م ب��ه خاط��ر 
کم��ال ب��ودن اي��ن ويژگ��ی »داف��ع نداش��تن قض��ا« ب��رای 

خداون��د اس��ت، ه��م ناف��ع ب��ودن آن ب��رای بن��دگان.

24 -  فرازی از دعای عرفه.
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چ��ون خداون��دی ک��ه در اراده هاي��ش متأثر باش��د و موجوداتی 
غی��ر از او، بتوانن��د تص��ّرف در قض��ا و حک��م او داش��ته باش��ند، 
قطع��اً آن خ��دا ناق��ص و ضعی��ف م��ی باش��د و در کم��ال 
ق��درت ب��ه س��ر نمی ب��رد و شايس��تة ن��ام خداي��ی نیس��ت، 

پ��س خداون��دی ک��ه »ليــس لقضائــه دافــع« ش��ايان س��پاس 
اس��ت.

ه��م چنی��ن اگ��ر خواس��ِت خداون��د تاب��ع تصمیم ه��ای ديگران 
ب��ود و آن ديگ��ران ه��م مناف��ع متف��اوت و احیان��اً متقاب��ل 
دارن��د، هیچکدامش��ان ب��ه مطل��وب خوي��ش نائ��ل نمی ش��دند، 
ل��ذا اس��تقالل ارادة خداون��ِد حکی��م و نفوذناپذي��ری آن، ب��رای 

تم��ام موج��ودات، س��ود آفري��ن ت��ر خواه��د ب��ود.
خداون��د متع��ال نی��ز در آي��ة 71 س��ورة مؤمن��ون ب��ه اي��ن 

حقیق��ت اش��اره م��ی فرماي��د: 

ــماواُت َو اْلَْرُض  َو لـَـِو اتََّبــَع الَْحــقُّ َأْهواَءُهــْم لََفَســَدِت السَّ
. َو َمــْن فيِهــنَّ

و اگ��ر ح��ق و واق��ع تاب��ع هواه��ای آنه��ا م��ی ش��د، ب��ی تردي��د 
آس��مان ه��ا و زمی��ن و ه��ر ک��س ) و ه��ر چی��زی ( ک��ه در 

در فراز ديگری حضرت می فرمايند: .آنهاس��ت فس��اد )حدوث��ی( م��ی يافتن��د.

ــى   ــي َعل ــک َأْن َدلَْلَتِن ــي َعَلْي ــي َو ُجْرَأِت ــک َجْهِل ــْم َيْمَنْع لَ
ــاْن  ــک َف ــي لََدْي ــا يُْزلُِفِن ــي لِم ــک َو َوفَّْقَتِن ــي ِإلَْي بُِن ــا يَُقرِّ َم
َدَعْوُتــک َأَجْبَتِنــي َو ِإْن َســَألُْتک َأْعَطْيَتِنــي َو ِإْن َأَطْعُتــک 
َشــکْرَتِني َو ِإْن َشــکْرُتک ِزْدَتِنــي کلُّ ذلِــک ِإکمــاًل 
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. ــيَّ ــانًا الَ ــيَّ َو ِإْحس ــک َعَل َلْنُعِم
خداي��ا، نادان��ی م��ن، س��بب نش��د ت��ا ت��و م��را ب��ه آنچ��ه نزديک 
ب��ات آگاه��م  کنن��دة م��ن ب��ه توس��ت راهنماي��ی نکن��ی و از مقرِّ
ننماي��ی، همچن��ان ک��ه گس��تاخی م��ن مان��ع نش��د ت��ا م��را 
نس��بت ب��ه انج��ام آنچ��ه موج��ب ق��رب ب��ه توس��ت موف��ق 
نگردان��ی. اگ��ر فق��ط ت��و را خوان��دم پاس��خم گفت��ی و اگ��ر فقط 
از ت��و خواس��تم عطاي��م ک��ردی. اگ��ر مطی��ع و فرمان ب��ردار ت��و 
ب��ودم ثناي��م گفت��ی و چ��ون ثناگوي��ت ش��دم، جان��م را س��عه 

بخش��یدی و خ��ودم را افزون��ی دادی.
خداي��ا، دع��وت م��ن و اجاب��ت ت��و، س��ؤال م��ن و عط��ای ت��و، 
اطاع��ت م��ن و پ��اداش ت��و، ش��کر م��ن و اف��زون بخش��ی ت��و، 
هم��ه و هم��ه، مصداق��ی اس��ت از نعم��ت ه��ا و احس��ان ت��و ب��ر 

هی��چ مانع��ی در براب��ر رحم��ت فراگی��ر و دس��ت ب��از  .م��ن ک��ه اينگون��ه ب��ه کمالش��ان رس��اندی.
خداون��د، ت��اب مقاوم��ت ن��دارد و لط��ف و عناي��ت او توس��ط 

هی��چ جه��ل و عصیان��ی مح��دود نمی گ��ردد.
اگ��ر جاهالن��ه رفت��ار کردي��م، او عالمان��ه راه را نش��انمان 
می ده��د و اگ��ر گس��تاخانه گ��ردن ف��رازی نمودي��م و س��ر 
پیچیدي��م، مهربانان��ه دس��ت گی��ری می کن��د و ب��ه س��وی 

می کش��اند.  ه��ر گاه فق��ط ت��و را خوان��دم، ب��ی ج��واب نمان��دم. پ��س  .خوي��ش 
اگ��ر ت��و را خوان��دم و ب��ی ج��واب مان��دم ي��ا ت��و را نخوان��دم 
ي��ا ب��ی ج��واب نمان��دم. ي��ا ب��ه غی��ر از ت��و دلبس��ته و امی��دوار 
ب��ودم و از هرچ��ه ج��ز توس��ت دل نبري��دم، و ي��ا ج��ان م��ن 
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پاس��خ ت��و را پذيرفت��ه ول��ی اي��ن ناپاک��ی چش��م و گ��وش 
منس��ت ک��ه ت��وان ل��ذت ب��ردن از اجاب��ت درياف��ت ش��دة ت��و 

را ن��دارد.
خداون��د پ��اداش ش��کر را »ج��ان افزون��ی« ق��رار داده يعن��ی 
محدودي��ت هاي��ی را ک��ه ه��ر نفس��ی ب��دان مبتالس��ت از 
ش��اکرين برداش��ته و آنه��ا را از زن��دان تن��گ خ��وِد موه��وم و 

خداون��د، گاه��ی ل��ّذت و س��رور و ش��ادمانی را در هم��ان  .مج��ازی ره��ا می کن��د.
ح��دود و تّعین��ی ک��ه بن��ده دارد ب��ه او می چش��اند و گاه��ی 
کام جان��ش را ب��ا ل��ّذت و س��روِر رهاي��ی از ح��دود و قی��ود 
و بنده��ا ش��یرين می کن��د، آری ه��ر دو ش��یرين ان��د ام��ا 
اي��ن کج��ا و آن کج��ا؟ ش��کرگذاری ي��ک بن��ده او را از بن��ِد 

توهم��ات و اعتب��ارات    م��ی رهان��د.
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دهم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	روز	عید	سعید	قربان

موضوع:	فضایل	و	اعمال	روز	عید	قربان
عی��د قرب��ان يک��ي از اعی��اد مه��م مس��لمین اس��ت ک��ه  .نکته*ها

برخ��الف بس��یاري از اعی��اد، م��ورد اخت��الف نیس��ت؛ چراک��ه 
عی��د قرب��ان ب��زرگ تري��ن روز ح��ج محس��وب م��ي  .هم��ه ف��رق مس��لمین اي��ن روز را عی��د محس��وب م��ي کنن��د.  
ش��ود؛ از ام��ام ص��ادقg نق��ل اس��ت ک��ه در ج��واب معاوي��ه 

ــِر«25  ــجِّ اَْلکبَ ــْوَم الَْح ب��ن عم��ار ک��ه از ايش��ان درب��اره »يَ
پرس��یدند، فرمون��د: »آن، روز عی��ِد قرب��ان اس��ت.«26 از آن 
جه��ت مي ت��وان گف��ت عی��د قرب��ان تجل��ي توحی��د ب��وده و 

ام��ام خمین��يw احی��ا گ��ر اس��الم ن��اب، درب��اره عی��د  .نم��ادي از تجل��ي انس��جام اس��المي در اي��ام ح��ج اس��ت.
قرب��ان چنی��ن بی��ان داش��تند ک��ه: عی��د قرب��ان، عی��دي اس��ت 
ک��ه انس��انهاي آگاه را ب��ه ي��اد قربان��گاه ابراهیم��ي م��ي ان��دازد؛ 
قربانگاه��ي ک��ه درس ف��داکاري و جه��اد در راه خ��داي ب��زرگ 
را ب��ه فرزن��دان آدم و أصفی��اء و اولی��اي خ��دا م��ي ده��د... اي��ن 
پ��دِر توحی��د و ب��ت ش��کِن جه��ان، ب��ه م��ا و هم��ه انس��انها 
آموخ��ت ک��ه... عزيزتري��ن ثم��ره حی��ات خ��ود را در راه خ��دا 

25 - توبه ، 3.

26 - کافي، ج،4 ص290.
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بدهی��د و عی��دي بگیري��د. خ��ود و عزي��زان خ��ود را ف��دا کنی��د 
و دي��ن خ��دا را و ع��دل اله��ي را برپ��ا نمايی��د. ب��ه هم��ه م��ا 
ذري��ه آدم فهمان��د ک��ه »مک��ه« و من��ي قربان��گاه عاش��قان 
اس��ت و مح��ل نَش��ر توحی��د و نف��ي ش��رک ک��ه دلبس��تگي ب��ه 

کس��ي ک��ه در روز عی��د قرب��ان گوس��فندي را ذب��ح م��ي  .ج��ان و عزي��زان نی��ز ش��رک اس��ت.27
کن��د، در حقیق��ت ب��ا حرکت��ي نمادي��ن ع��زم از می��ان ب��ردن 
ه��وس ه��ا و وابس��تگي هاي��ش را م��ي کن��د و آم��اده ايث��ار و 
ف��داکاري م��ي ش��ود. اي��ن عم��ل را از آن جه��ت ک��ه عب��ادت 

بخش��ش و قربان��ي و تقس��یم آن در می��ان م��ردم بوي��ژه  .و وس��یله تق��ّرب ب��ه خداس��ت، قرب��ان گوين��د.28 
تن��گ دس��تان ب��ه معن��اي دس��تگیري و تع��اون اس��ت. وقت��ي 
حاج��ي در روز عی��د ب��ه ش��کرانه انج��ام مناس��ک ح��ج، موظف 
م��ي ش��ود ت��ا حیوان��ي س��الم و کام��ل را بکش��د و گوش��ت 
آن را ب��ه نیازمن��دان بده��د، اي��ن عم��ل خ��ود عام��ل نزدي��ک 
ش��دن ب��ه خ��دا م��ي گ��ردد و انس��ان را مش��مول عناي��ت اله��ي 
م��ي س��ازد و ه��م ب��ر حس��ب مص��رف، عام��ل ايج��اد محّب��ت 
بی��ن انس��ان و اف��راد جامع��ه م��ي ش��ود. اي��ن گون��ه اس��ت ک��ه 
بی��ن مس��لمانان رابط��ه اي صمیم��ي ب��ه وج��ود م��ي آي��د ک��ه 
خ��ود يک��ي از عوام��ل و زمین��ه ه��اي انس��جام اس��ت و بدي��ن 
ص��ورت تع��اون و همبس��تگي اجتماع��ي در اعم��ال خی��ر و 
نیک��وکاري در می��ان مردم��ان افزاي��ش م��ي ياب��د. از ط��رف 

27 - صحیفه نور.

28-  مجمع البحرين، کلمه قرب، ج،2 ص480.
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ديگ��ر، اگ��ر تقس��یم قربان��ي صحی��ح انج��ام گی��رد، میلی��ون 
ه��ا گرس��نه س��یر م��ي ش��وند و بدينوس��یله بی��ن غن��ي و 
فقی��ر، ارتب��اط برق��رار م��ي گ��ردد. اي��ن هم��ان انس��جام و 

روز عی��د قرب��ان، روز ش��ريفی اس��ت و اعم��ال آن چن��د  .همدل��ي م��ورد توج��ه ش��ارع اس��ت.
چی��ز اس��ت:

غسل؛ که در اين روز سّنت مؤکد است.1. 
اقام��ه نم��از عی��د قرب��ان، ب��ه هم��ان نح��و ک��ه در عی��د 2. 

فط��ر ذک��ر ش��ده اس��ت. ام��ا در اي��ن روز مس��تحب اس��ت ک��ه 
بع��د از نم��از، ب��ا گوش��ت قربان��ی افط��ار ش��ود.

خوان��دن دع��ای چه��ل و شش��م صحیف��ه س��جاديه ک��ه 3. 

ــُه  ــْن ل يَْرَحُم ــُم َم ــْن يَْرَح ــا َم اينگون��ه آغ��از می ش��ود: ي

ــاُد. الِْعب
خواندن دعای ندبه.4. 
قربانی کردن؛ که سّنت مؤّکد است. 5. 
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دوازدهم*ماه*ذی*الحجه	*
 b	معصومین	بودن	الگو	و	اسوه	موضوع:

ــْن کاَن  ــَنٌة لَِم ــَوٌة َحَس ِ ُأْس ــوِل اللَّ ــي  َرُس ــْم ف ــْد کاَن لَُک لََق
ــرا29ً  َ َکثي ــَر اللَّ ــَر َو َذَک ــْوَم اْلِخ َ َو الَْي ــوا اللَّ َيْرُج

مس��لما ب��رای ش��ما در )اقت��دا ب��ه ( رس��ول خ��دا سرمش��قی 
نیکوس��ت؛ ب��رای کس��ی ک��ه ب��ه خ��دا و روز واپس��ین امی��د 

)قلب��ی و عمل��ی( دارد و خ��دا را بس��یار ي��اد م��ی کن��د.
باي��د بی��ن ش��خص والگ��وی او تناس��ب باش��د ب��ه اي��ن  .نکته*ها

معن��ی ک��ه الگ��و باي��د از جن��س ش��خص باش��د و همچنی��ن  
باي��د ابت��دای حرک��ت، مس��یر حرک��ت و مقص��د حرک��ت در 

الگ��و و ش��خص تاب��ع يک��ی باش��د.
حض��رت رس��ول اک��رم a ه��م مث��ل م��ا و از جن��س م��ا 

ــر«؛ أئم��ه معصومی��ن  b نی��ز  ــا بش ــا ان هس��تند»قل انم
تکام��ل داش��ته و از ابت��دا کام��ل نبودن��د و اي��ن حرک��ت 
تکامل��ی ايش��ان ه��م ب��ا اختی��ار ايش��ان ب��وده و در راه تکام��ل 

از هم��ه مهمت��ر اينک��ه م��ا ه��م ب��ر اث��ر پی��روی ت��ام  .مجاه��ده ک��رده ان��د.
از ائم��ه می توانی��م ب��ه هم��ان کمال��ی برس��یم ک��ه اي��ن 
بزرگ��واران رس��یدند البت��ه  منص��ب نب��ّوت و امام��ت ام��ری 
اس��ت اختصاص��ی، ول��ی وص��ول ب��ه مق��ام توحی��د و فن��اء در 

29 - احزاب ، 21.
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ذات احديّ��ت ک��ه تعبی��ر از او ب��ه والي��ت می ش��ود اختصاص��ی 
نیس��ت حض��رت رس��ول اک��رم a اّم��ت خ��ود را دع��وت 
فرموده ان��د ک��ه ب��ه آن جائ��ی ک��ه پ��ای خ��ود را گذارده ان��د 
حرک��ت تکامل��ی انس��ان فع��ل اختی��اری اوس��ت واختی��ار  .پ��ا گذارن��د و اي��ن مس��تلزم ام��کان س��یر ب��ه آن مقص��د اس��ت.

حرک��ت بع��د از تصدي��ق ب��ه فائ��ده اس��ت و تصدي��ق ب��ه فائ��ده 
بع��د از تصورحرک��ت و مقص��د آن اس��ت، ح��ال اگ��ر کس��ی 
ندان��د ک��ه کم��ال او چیس��ت؟ و نهاي��ت حرک��ت او کجاس��ت؟ 
ديگ��ر مح��ال اس��ت اراده رش��د و تکام��ل کن��د و ب��ه س��مت 
آن مقص��د حرک��ت کن��د. مث��ال ف��رض کنی��د کس��ی در مکان��ی 
نامناس��ب و دور از تم��دن زندگ��ی می کن��د ح��ال اگ��ر او 
اص��ال ندان��د ک��ه م��کان بهت��ری ه��م هس��ت ک��ه ام��کان رفت��ن 
ب��ه آنج��ا وج��ود دارد مح��ال اس��ت اراده کن��د و ب��ه آن م��کان 
خداون��د متع��ال ب��ا اي��ن آي��ه ب��ه م��ا می فهمان��د ک��ه  .رهس��پار ش��ود  وتم��ام عم��ر در آن م��کان نامناس��ب می مان��د.

م��ا می توانی��م ب��ه هم��ان کم��ال و مقام��ی برس��یم ک��ه اه��ل 
نمون��ه ای از رفتاره��ای معصومی��ن عم��ل ب��ه اي��ن آي��ه  .بی��ت b رس��یدند. 

ــى  أَْن  ــَک َعس َ ــًة ل ــِه نافَِل ِ ــْد ب ــِل فَتََهجَّ ــَن اللَّْي اس��ت »َو ِم

ــودا30ً و پاس��ی از ش��ب را ب��ه  ــًا َمْحُم ــَک َمقام ُّ ــَک َرب يَْبَعثَ
ط��ور تهّج��د، خ��واب و بی��دار ب��اش و ب��ه قرآئ��ت ق��رآن در 
نم��از مش��غول ب��اش ک��ه اي��ن عطی��ه ای اس��ت از ب��رای ت��و! 
و ش��ايد پ��روردگار بدي��ن جه��ت مق��ام محم��ود )ش��فاعت 

30- اسراء ، 79.
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در نقط��ه مقاب��ل خداون��د متع��ال کس��انی را ک��ه ب��ه  .کب��ری( را ب��ه ت��و مرحم��ت کن��د.
غی��ر از خ��دا و الگوه��ای اله��ی اف��راد ديگ��ری را انتخ��اب م��ی 

َّذيــَن اتََّخــُذوا  کنن��د، اينچنی��ن معرف��ی م��ی فرماي��د: َمثَــُل ال

ــوِت اتََّخــَذْت بَْيتــًا َو إِنَّ  ــِل الَْعْنَکبُ ــاَء َکَمثَ ِ أَْولِي ــْن ُدوِن اللَّ ِم
ُــوا يَْعَلُمــوَن31  َــْو کان ــوِت ل ــُت الَْعْنَکبُ ــوِت لَبَْي ــَن الْبُيُ أَْوَه

داس��تان کس��انی ک��ه غی��ر از خ��دا دوس��تانی اختی��ار 
کرده ان��د، همچ��ون داس��تان عنکب��وت اس��ت ک��ه )ب��ا آب 
ده��ان خ��ود( خان��ه ای ب��رای خوي��ش س��اخته، و در حقیق��ت 
خان��ه  هم��ان  خانه ه��ا  می دانس��تند( سس��ت ترين  )اگ��ر 

خداون��د اف��رادی را ک��ه از الگ��و حقیق��ی تبعی��ت نکن��د و  .عنکب��وت اس��ت.
ب��ا غی��ر خ��دا س��ر و کار دارن��د، و رابط��ه برق��رار می کنندمث��ال 
ب��ه عنکب��وت زده اس��ت ک��ه ب��رای خ��ود خان��ه ای می س��ازد 
ب��ا ش��وق در آن می نش��یند، و در انتظ��ار صی��د مگ��س و 
حش��رات چ��ه عالم��ی را ب��ه س��ر می ب��رد؛ ت��ا ناگه��ان مگس��ی 
غاف��ل و حش��ره ای ب��ی خب��ر از آنج��ا بپ��رد و در آن ش��بکه 
تنی��ده گرفت��ار آي��د، و اي��ن عنکب��وت يکب��اره می جه��د و 
آن��را طعم��ه خوي��ش می س��ازد عنکب��وت اي��ن خان��ه خ��ود 
را محکمتري��ن خان��ه ه��ا، و اي��ن آش��یانه ب��ا آب ده��ان خ��ود 
تنی��ده را مس��تحکمترين دژه��ا و قلعه ه��ا می پن��دارد. و از آن 

عظیم ت��ر و اس��توارتر تص��ّور نمی کن��د.

31 - عنکبوت ، 41.
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سيزدهم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	شق	القمر	در	شب	چهاردهم	ذی	الحجه.

موضوع:	تفاوت	معجزه	با	سایر	خوارق	عادات.
در معجزه سه حیثیت و جهت وجود دارد: .نکته*ها

اول: معجزه گ��ر ک��ه باي��د مدع��ی منص��ب اله��ی و تح��ّدی 
کنن��ده باش��د و ه��دف او ه��م اثب��ات ام��ر محال��ی نباش��د.

دوم: خ��ود معج��زه، ک��ه باي��د خ��ارق ع��ادت ب��وده و گ��واه 
ص��دق ادع��ا باش��د و از ام��ور ش��ّر ه��م نباش��د.

س��وم: مردم��ی ک��ه ب��رای آنه��ا معج��زه ص��ورت می گی��رد. 
مخاطبی��ن ي��ک اعج��از باي��د از آوردن مث��ل آن معج��زه 

معج��زه قاب��ل تعلی��م و تعلّ��م نیس��ت بلک��ه عنايت��ی اله��ی  .نات��وان باش��ند.
و ب��ه اذن خداس��ت. اّم��ا س��حر قاب��ل تعلی��م و تعلّ��م اس��ت. 
يعن��ی انس��ان می توان��د ن��زد اس��تاد ف��را گی��رد و ب��ه ديگ��ران 
بیام��وزد. در ق��رآن کري��م نی��ز اش��اره ای ب��ه قاب��ل تعلی��م 

��ْحَر32  معج��زه هم��راه ب��ا تح��ّدی )مب��ارزه طلب��ی( اس��ت يعن��ی  .ب��ودن س��حر ش��ده اس��ت. يَُعلُِّم��وَن النَّ��اَس السِّ
معجزه گ��ر، ديگ��ران را دع��وت می کن��د ک��ه مث��ل آن معج��زه 
را بیاورن��د و همینک��ه نتوانن��د مث��ل آن معج��زه را بیاورن��د و 
عاج��ز ش��وند دلی��ل حقانی��ت آن معج��زه و معجزه گ��ر اس��ت. 
ق��رآن کري��م نی��ز ب��ه عن��وان ي��ک معج��زه اي��ن مبارزه طلب��ی 

32 - بقره ، 102.
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را در م��وارد متع��ددی اع��الم می کن��د.

لْنــا َعلــى  َعْبِدنــا فَْأتـُـوا بُِســوَرٍة  ــا نَزَّ  إِْن کْنتـُـْم فـِـي َريْــٍب ِممَّ
ــْن ِمْثلِِه.33 ام��ا تف��اوت معج��زه ب��ا کرام��ت اي��ن اس��ت ک��ه معج��زه  .ِم

هم��راه ب��ا ادع��ای نب��وت ي��ا منصب��ی اله��ی اس��ت اّم��ا 
کرام��ات اينگون��ه نیس��ت و صاح��ب کرام��ت ممک��ن اس��ت 
هیچ گون��ه ادعائ��ی نداش��ته باش��د. کرام��ات از اولی��اء اله��ی 
ص��ادر می ش��ود چ��ه پیامب��ر ي��ا ام��ام باش��ند ي��ا نباش��ند. اّم��ا 
معج��زه از کس��ی ص��ادر می ش��ود ک��ه منصب��ی اله��ی )نب��وت 

اديان��ی ک��ه موق��ت بوده ان��د مث��ل يهودي��ت و مس��یحیت  .ي��ا امام��ت( داش��ته باش��د.
معج��زات آنه��ا نی��ز موق��ت اس��ت اّم��ا دي��ن اس��الم ک��ه 
همیش��گی و ت��ا قیام��ت اس��ت معج��زه آن نی��ز دائم��ی و 

جاوي��دان اس��ت.

33 - بقره، 22.
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چهاردهم*ماه*ذی*الحجه	*
.gهادی	امام	والدت	شب	مناسبت:

.)1(g	هادی	امام	زندگانی	از	هایی	درس	موضوع:
حس��ن ب��ه مس��عود می گوي��د: ب��ه محض��ر موالي��م حض��رت 
ابوالحس��ن اله��ادی علیه الس��الم رس��یدم. در آن روز چن��د 
حادث��ه ناگ��وار و تل��خ براي��م رخ داده ب��ود؛ انگش��تم زخم��ی 
ش��ده و ش��انه ام در اث��ر تص��ادف با اس��ب س��واری صدم��ه ديده 
و در ي��ک ن��زاع غی��ر مترقب��ه لباس��هايم پ��اره ش��ده ب��ود. ب��ه 
اي��ن خاط��ر، ب��ا ناراحت��ی تم��ام در حض��ور آن گرام��ی گفت��م: 
عج��ب روز ش��ومی براي��م ب��ود! خ��دا ش��ّر اي��ن روز را از م��ن 

ب��از دارد! 

ــَت  ــَذا َو أَنْ ــُن َه ــا َحَس ام��ام ه��ادی علیه الس��الم فرم��ود: يَ

َــُه؛ ای حس��ن! اي��ن  ــْن َل َذنْــَب ل ــَک َم تَْغَشــانَا تَْرِمــى بَِذنْبِ
)چ��ه س��خنی اس��ت ک��ه می گوي��ی( ب��ا اينک��ه ت��و ب��ا م��ا 
هس��تی، گناه��ت را ب��ه گ��ردن بی گناه��ی می ان��دازی روزگار 

چ��ه گناه��ی دارد!
حس��ن ب��ن مس��عود می گوي��د: ب��ا ش��نیدن س��خن ام��ام 
علیه الس��الم ب��ه خ��ود آم��دم و ب��ه اش��تباهم پ��ی ب��ردم. 
گفت��م: آق��ای م��ن! اش��تباه ک��ردم و از خداون��د طل��ب بخش��ش 

دارم. 
ام��ام فرم��ود: ای حس��ن! روزه��ا چ��ه گناه��ی دارن��د ک��ه 
ش��ما ه��ر وق��ت ب��ه خاط��ر خطاه��ا و اعم��ال نادرس��ت خ��ود 
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مج��ازات می ش��ويد، ب��ه اي��ام بدبی��ن می ش��ويد و ب��ه روز ب��د 
و بی��راه می گويی��د! 

حس��ن گف��ت: ای پس��ر رس��ول خ��دا!، ب��رای همیش��ه توب��ه 
می کن��م و ديگ��ر عک��س العم��ل رفتارهاي��م را ب��ه روزگار 

نس��بت نمی ده��م.

ــُب َو  ــَو الُْمثِي َ ُه ــُن اِنَّ اللَّ ــا َحَس  ام��ام در ادام��ه فرم��ود: يَ

ــًا؛ ای  ــًا َو آِج ــاِل َعاِج ــاِزى بِاْلَءْعَم ــُب َو الُْمَج الُْمَعاقِ
حس��ن! ب��ه ط��ور يقی��ن خداون��د متع��ال پ��اداش می ده��د 
و عق��اب می کن��د و در مقاب��ل رفتاره��ا در دنی��ا و آخ��رت 

مج��ازات می کن��د.34 
دنیاي��ی ک��ه م��ا در آن زندگ��ی می کنی��م قوانی��ن خ��اص  .نکته*ها

دارد ک��ه در چارچ��وب س��نت های اله��ی تعري��ف ش��ده اس��ت 
اعم��ال م��ا نی��ز از چنی��ن قوانین��ی پی��روی می کنن��د و قان��ون 
مه��م اي��ن اس��ت ک��ه ارتباط��ی بی��ن اعم��ال انس��ان و ح��وادث 
اي��ن جه��ان وج��ود دارد و آث��ار و نتاي��ج اعم��ال م��ا ب��ه خ��ود 

آث��ار گن��اه در زندگ��ی بس��یاری از م��ا مش��هود اس��ت ول��ی  .م��ا برم��ی گ��ردد. 
غافالن��ه همی��ن پیامده��ا و ح��وادث ناگ��وار در زندگی م��ان را 

البت��ه اي��ن ب��ه اي��ن معن��ا نیس��ت ک��ه هم��ه ح��وادث و  .از سرنوش��ت ب��د و روزگار می دانی��م.
مصائ��ب و اتفاق��ات بخاط��ر اعم��ال م��ا باش��د زي��را مصائ��ب 
اي��ن جه��ان فلس��فه های ديگ��ری ه��م دارد مث��ال گاه��ی ب��ه 

34-  بحاراالنوار، ج 56، ص 2.
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عل��ت امتح��ان اله��ی اس��ت.

پانزدهم*ماه*ذی*الحجه	*

.g	هادی	امام	والدت	روز	مناسبت:

.)2(g	هادی	امام	زندگانی	از	هایی	درس	موضوع:
امام هادی g می فرمايند:

ــْم35 ــْن يُخالُِطُه ــراِر َم ــى ِش ــُدلُّ َعل ــراِر تَ ــُةاْل ْش  ُمخالََط
فرم��ود: همنش��ین ش��دن و معاش��رت ب��ا اف��راد ش��رور نش��انه 

پس��تی و ش��رارت ت��و خواه��د ب��ود.
انس��ان ه��ا روح بس��یار حساس��ی دارن��د و زود تح��ت تأثیر،  .نکته*ها

واق��ع م��ی ش��وند و متوج��ه اکث��ر تاثیرات��ی ک��ه ديگ��ران بر آن 
ه��ا م��ی گذارن��د، نم��ی ش��وند. در بعض��ی از آي��ات و رواي��ات 
تأکی��د ش��ده اس��ت ک��ه ب��ا بعض��ی از اف��راد رابط��ه دوس��تی 

رس��ول خ��دا a م��ی فرماين��د : انس��ان ب��ر دي��ن  .برق��رار نکنی��د و ب��ا بع��ض ديگ��ر رابط��ه برق��رار کنی��د.
دوس��تش خواه��د ب��ود، بنابراي��ن ه��ر ي��ک از ش��ما دق��ت کن��د 

حض��رت عل��ی g م��ی فرماين��د: خی��ر دنی��ا و آخ��رت  .ک��ه ب��ا چ��ه کس��ی دوس��ت می ش��ود.36 
در رازداری و دوس��تی ب��ا نی��کان جم��ع ش��ده اس��ت، و ش��ر و 
ب��دی در افش��ای راز و دوس��تی ب��ا اش��رار گ��رد آم��ده اس��ت.37 

35-  مستدرک الوسائل، ج12، ص308.

36-  بحاراالنوار، ج 74 ،ص 192.

37- بحاراالنوار ج 74 ،صفحه 178.
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ام��ام محم��د باق��ر g م��ی فرماين��د: ب��ا چه��ار ش��خص  .
معاش��رت و دوس��تی نک��ن: احم��ق ، بخی��ل ، ترس��و و دروغگو؛ 
زي��را ش��خص احم��ق م��ی خواه��د ب��ه ت��و س��ود برس��اند ول��ی 
صدم��ه م��ی زن��د، و آدم بخی��ل و تن��گ نظ��ر از ت��و می گی��رد 
ام��ا ب��ه ت��و پ��س نم��ی ده��د، و ترس��و از ت��و و پ��در و م��ادرش 
ف��رار می کن��د و دروغگ��و اگ��ر راس��ت بگوي��د کس��ی ب��اور 

انس��ان باي��د در ارتباط��ات خانوادگ��ي، دوس��تانه و ...  .نمی کن��د.38 
مراقب��ت کن��د. جوان��ان و خان��واده ه��ا اگ��ردر گزين��ش 
دوس��تان مراقب��ت و مواظب��ت ننماين��د، ممک��ن اس��ت توس��ط 
دوس��تان ناب��اب ب��ه گن��اه و خط��ا و کاره��اي ناص��واب آل��وده 
ش��وند. در ارتباطه��اي دوس��تانه همیش��ه باي��د دوس��تاني 
خ��وب برگزي��د، باي��د مراقب��ت ک��رد دوس��تاني برگزينی��م ک��ه 
از جه��ات انس��اني از م��ا برت��ر و واالت��ر باش��ند ت��ا ب��ر فضاي��ل و 
کرام��ات م��ا اف��زوده ت��ر ش��ود و ب��ه ق��ول مع��روف : همنش��ین 

اگ��ر دوس��تان ناب��اب و ناشايس��تي اختی��ار کنی��م، ب��دون  .ت��و از ت��و ب��ه باي��د ت��ا ت��و را عق��ل و دي��ن بیفزاي��د.
تردي��د فضاي��ل و کم��االت خ��ود را )ک��ه يک��ی از مهمتري��ن 
اي��ن فضائ��ل تفک��ر و تعق��ل اس��ت( از دس��ت خواهی��م داد و 
ب��ه آلودگیه��اي آن��ان مبت��ال خواهی��م ش��د چراک��ه ش��خصیت 
ه��ر ف��رد در چه��ره دوس��تانش تبل��ور م��ي ياب��د. اف��راد را م��ي 
ت��وان از طري��ق دوستانش��ان ش��ناخت، اگ��ر دوستانش��ان صالح 
و شايس��ته باش��ند، آن��ان نی��ز شايس��ته و صال��ح خواهن��د ب��ود، 
اگ��ر ب��ر عک��س ناپ��اک و ناصال��ح باش��ند، آنه��ا نی��ز ناصال��ح و 

38 - خصال شیخ صدوق، جلد1، ص 244.
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خط��اکار خواهن��د ب��ود.

شانزدهم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	آیۀ	والیت.

ُ َو َرُســولُُه َو الَّذيــَن آَمُنــوا الَّذيــَن يُقيُمــوَن  ِإنَّمــا َولِيُّکــُم اللَّ
کاَة َو ُهــْم راکُعــون 39 ــاَة َو يُْؤُتــوَن الــزَّ الصَّ

ول��ّی ش��ما، تنه��ا خ��دا و پیامب��ر اوس��ت و کس��انی ک��ه ايم��ان 
آورده ان��د؛ هم��ان کس��انی ک��ه نم��از برپ��ا می دارن��د و در 

ح��ال رک��وع زکات می دهن��د.
حض��رت امیرمؤمن��ان عل��ّی ب��ن أب��ی طال��ب َعلْیه الّس��الم  .نکته*ها

در ح��ال رک��وع در نم��از ب��ه فقی��ری ک��ه در مس��جد طل��ب 
کم��ک می ک��رد، انگش��تری خ��ود را صدق��ه داد؛ رس��ول خ��دا 
آن هن��گام در من��زل بودن��د ک��ه اي��ن آي��ه والي��ت را جبرائی��ل 
ف��رود آورد و رس��ول الل ب��ا خ��ود قرائ��ت می کردن��د ت��ا ب��ا 
جمع��ی از اصح��اب ب��ه در مس��جد رس��یدند، پرس��یدند: آي��ا 
کس��ی در ح��ال رک��وع صدق��ه داده اس��ت؟ س��ائل انگش��تری 
را ب��ه رس��ول الل نش��ان داد و گف��ت: اي��ن اس��ت آن صدق��ه ای 
ک��ه آن م��رد در ح��ال رک��وع ب��ه م��ن بخش��ید و م��ن از دس��ت 

در اي��ن هن��گام ص��دای اصح��اب ب��ه تکبی��ر بلن��د ش��د و  .او بی��رون آوردم. 
رس��ول اک��رم حم��د و س��پاس خ��دا را بج��ای آورد ک��ه تعیی��ن 

مق��ام والي��ت، ب��ه امیرالمؤمنی��ن عل��ی g شده اس��ت.

39 - مائده ،55.
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در ن��گاه آغازي��ن دو واژه قاب��ل بررس��ی اس��ت؛ واژه »إنّما«  .

و واژه »وليّکــم«. بی تردي��د واژه »إنّمــا« در زب��ان عرب��ی 

ب��ه معن��ای »حصــر« اس��ت و حص��ر يعن��ی منحص��ر ک��ردن 
حکم��ی ب��ه م��ورد خاّص��ی، ب��ه ط��وری ک��ه آن حک��م تنه��ا 
اختص��اص ب��ه هم��ان م��ورد داش��ته باش��د و هی��چ ک��س ي��ا 
هی��چ چی��ز ديگ��ری آن حک��م را نداش��ته باش��د. دّومی��ن واژه 

پیامب��ر خ��دا a در حديث��ی ک��ه ب��ه ن��ام »حدي��ث  .م��ورد بررس��ی، واژه »وليّکــم« يعن��ی »ول��ّی ش��ما« اس��ت.
والي��ت« مع��روف ش��ده اس��ت می فرماين��د:

»علــى منـّـى وأنــا مــن علــّى وهــو وليّکــم بعــدي«40 عل��ی 
معن��ای لغ��وی کلمه»ول��ی« ب��ه معن��ای متول��ي ام��ر  .از من و من از علی هستم، و او بعد از من، ولی شماست.

ش��دن و ول��ي ام��ر ب��ودن و حقیق��ت والي��ت متول��ي ام��ر 
والي��ت همیش��ه ب��ه ي��ک معن��ا می آي��د و معان��ی ديگ��ر  .جامع��ه ب��ودن اس��ت.

ه��ر ک��دام مصداق��ی از آن معن��ای واقع��ی خواه��د ب��ود يعن��ی: 
عه��ده دار ش��دن کار ديگ��ری. ب��ه عن��وان مث��ال وقت��ی گفت��ه 
می ش��ود: فالن��ی ول��ّی فالن��ی اس��ت يعن��ی او عه��ده دار 
کاره��ای ف��رد دوم اس��ت، و ي��ا وقت��ی گفت��ه می ش��ود: اي��ن 
ش��خص ول��ّی اي��ن طف��ل صغی��ر اس��ت يعن��ی او مس��ئولّیت 

کاره��ای طف��ل را ب��ه عه��ده گرفت��ه اس��ت.

40 - س��نن اب��ن ماج��ه، ج1، ص 89.  مس��ند احم��د ب��ن حنب��ل، ج 5، 

ص 171. 
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و نی��ز ول��ّی ام��ر ب��ه کس��ی گفت��ه می ش��ود ک��ه تمام��ی 
کاره��ای آن ام��ر ب��ه عه��ده او باش��د. ب��ه همی��ن علّ��ت اس��ت 
ک��ه ب��ه س��لطان و پادش��اه »ول��ّی« گفت��ه می ش��ود؛ زي��را 
تمام��ی ام��ور مملک��ت ب��ه عه��ده اوس��ت و او اي��ن مس��ئولیت 

در تم��ام رواي��ات صحی��ح و معتب��ر آم��ده اس��ت ک��ه اي��ن  .کش��ورداری را ب��ه عه��ده گرفت��ه اس��ت.
آي��ه تنه��ا در ش��أن عل��ی علی��ه الس��الم ن��ازل ش��ده اس��ت. در 
آي��ه مبارک��ه، والي��ت را ب��ه صیغ��ه مف��رد آورده زي��را والي��ت، 
أم��ر واح��دی اس��ت و قاب��ل تع��ّدد و تکّث��ر نیس��ت، مگ��ر 
ب��ه لح��اظ ظ��روف، آن ه��م مج��ازاً و اعتب��اراً. أص��ل والي��ت 
منحص��ر در ذات حض��رت ح��ّق تب��ارک و تعال��ی اس��ت، و 
ب��رای رس��ول الل و غی��ر رس��ول الل بالتََّب��ع و المج��از، و روی 
اي��ن اص��ل، َوالي��ت ام��ر واح��دی اس��ت و والي��ت خ��دا و 
رس��ول خ��دا و زکات دهن��ده در ح��ال رک��وع ي��ک َوالي��ت 

اس��ت و ي��ک معن��ی دارد. 
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هفدهم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	شب	عید	غدیر

موضوع:	آیۀ	تبلیغ

ــْغ مــا ُأْنــِزَل ِإلَْيــک ِمــْن َربِّــک َو ِإْن  ُســوُل بَلِّ يــا َأيَُّهــا الرَّ
ُ َيْعِصُمــک ِمــَن النَّــاِس  لـَـْم َتْفَعــْل َفمــا بَلَّْغــَت ِرســالََتُه َو اللَّ

َم الْکاِفريــن41 ي الَْقــوْ َ ل َيْهــدِ ِإنَّ اللَّ
ای پیامب��ر! آنچ��ه از جان��ب پ��روردگارت ب��ر ت��و ن��ازل ش��ده 
اب��الغ ک��ن و اگ��ر نکن��ی رس��الت او را انج��ام ن��داده ای، و خ��دا 
ت��و را از )گزن��د( م��ردم ن��گاه م��ی دارد. همان��ا خ��دا گ��روه 

کاف��ران را هداي��ت نمی کن��د.
خداون��د در اينج��ا آن حض��رت را ب��ه صف��ت رس��الت  .نکته*ها

مخاط��ب س��اخته اس��ت اي��ن در حالیس��ت ک��ه خط��اب ب��ه 
آن حض��رت ب��ه لف��ظ ي��ا ايه��ا النب��ی »ای خب��ر داده ش��ده و 
از عوال��م غی��ب مطل��ع گردي��ده« ک��ه ب��ه صف��ت نب��أ و انب��اء 
آنحض��رت را ي��اد می کن��د و دالل��ت ب��ر مج��رد اط��الع و عل��م 
ب��ه عال��م غی��ب و ن��زول وح��ی توس��ط جبري��ل می کن��د در 

س��یزده ج��ای از ق��رآن آم��ده اس��ت.
و چ��ون ام��ر ب��ه تبلی��غ در آي��ه بلّ��غ، ام��ر و ال��زام ب��ه رس��اندن 
حک��م ن��ازل ش��ده از س��وی خداس��ت ل��ذا مناس��بتر اس��ت ب��ه 
لف��ظ رس��ول مخاط��ب ش��ود ت��ا همانن��د برهان��ی باش��د ب��ر 

41-  مائده ، 67.
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وج��وب تبلی��غ مضم��ون آي��ه ت��ا آنحض��رت را هش��دار ده��د 
ک��ه وظیف��ه رس��ول خ��دا تبلی��غ رس��الت اوس��ت طب��ق آنچ��ه 
ک��ه رس��الت را تحم��ل ک��رده و متعه��د ب��ه قی��ام در براب��ر 

تبلی��غ عب��ارت اس��ت از رس��انیدن و ايص��ال ک��ردن و  .مش��کالت وارده از ناحی��ه رس��الت ش��ده اس��ت.
اب��الغ نم��ودن و اتم��ام حّج��ت ک��ردن؛ غی��ر از کلم��ه ُق��ْل 
و اْق��َرْء و اتْ��ُل و اْذک��ْر و َذک��ْر و أمث��ال اينهاس��ت ک��ه فق��ط 
دالل��ت ب��ر گفت��ن و خوان��دن و تذک��ر دادن و گذش��ته اس��ت و 
از همی��ن جه��ت اس��ت ک��ه ش��أن رس��الت را در ق��رآن اب��الغ 

ُســوِل إل الْبَــَاُغ42  »ب��ر عه��ده  دانس��ته اس��ت، َمــا َعَلــى الرَّ
ــَت ِرَســالَتَه« تاکی��د ش��ديد:  .رس��ول غی��ر از رس��انیدن چی��زی نیس��ت«. ــا بَلَّْغ ــْل فََم َــْم تَْفَع »َو إْن ل

اگ��ر اي��ن مأموري��ت را بج��ا نی��اوری، اص��اًل ادای رس��الت 
پ��روردگارت را ننم��وده ای.

»اص��اًل  ِرَس��االتَُه  بَلَّْغ��َت  َفَم��ا  قرائت ه��ا  از  بعض��ی  در 
رس��الت های پ��روردگارت را انج��ام ن��داده ای،« آم��ده اس��ت. 
در اي��ن جمل��ه نهاي��ت تأکی��د نس��بت ب��ه تبلی��غ آن ش��یئ 
بی��ان ش��ده اس��ت يعن��ی آن در درج��ه و منزلت��ی اس��ت ک��ه 
اگ��ر تنه��ا آن را انج��ام نده��ی مث��ل آنس��ت ک��ه بط��ور کل��ی 
هیچی��ک از رس��االت خ��دا را ک��ه متحم��ل و متعه��د ش��ده ای، 

اي��ن جمل��ه ب��ه ص��ورت تهدي��د آم��ده اس��ت، ک��ه  .انج��ام ن��داده ای.
بفهمان��د: اهّمّی��ت اي��ن حک��م ت��ا ح��دی اس��ت ک��ه اگ��ر ب��ه 

42-  مائده، 99.
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م��ردم نرس��د و ح��ق آن کام��اًل مراع��ات نگ��ردد گوي��ا هی��چ 
حک��م از اح��کام خ��دا توس��ط رس��ول او ب��ه م��ردم نرس��یده 
اس��ت و هیچی��ک از اج��زاء دي��ن ب��ه مح��ل و مق��ر خ��ود 

ــْوَم  .ننشس��ته و ب��ه ج��ای خ��ود ق��رار نگرفت��ه اس��ت. ى الَْق ــدِ ــاِس إنَّ الَلَ َل يَْه ــْن النَّ ــک ِم ُ يَْعِصُم َو اللَّ
ــن    »و خداون��د ت��و را از م��ردم حف��ظ می کن��د و  الْکافِري
حق��اً خداون��د گ��روه مخالف��ان و معان��دان را ک��ه پیوس��ته روی 
ح��ق را می پوش��انند و ب��ا ح��ّق باطن��اً در س��تیز و منازعه ان��د، 
ب��ه مقاص��د دنی��وی و اس��باب وص��ول ب��ه اه��داف خ��ود در 
شکس��تن اي��ن حک��م ن��ازل ش��ده از ناحی��ه م��ا رهب��ری و 

لف��ظ ن��اس )م��ردم( را مطل��ق آورده اس��ت، ت��ا دالل��ت  .هداي��ت نمی نماي��د.«
کن��د ک��ه در اي��ن م��ردم هم��ه گون��ه از مؤم��ن و مناف��ق و 
کس��انی ک��ه دلش��ان مري��ض و قلبش��ان آل��وده اس��ت ياف��ت 
می ش��ود ک��ه هم��ه ب��ا ه��م مخل��وط ب��وده. بنابراي��ن اگ��ر بن��ا 
بش��ود ت��رس وج��ود داش��ته باش��د باي��د از عام��ه آن��ان ترس��ید 

ــْوَم الْکافِريــَن دالل��ت  و جمل��ه تعلیلی��ه: إنَّ الَلَ َل يَْهــِدى الَْق
م��راد از کافري��ن، خص��وص مش��رکان و ي��ا يه��ود و نصاری  .ب��ه اي��ن نکت��ه دارد.

نیس��تند بلک��ه کف��ر در اينج��ا ب��ه معن��ای ع��ام خ��ود، يعن��ی به 
معن��ای پوش��انیدن و مس��تور نم��ودن روی ح��ق آم��ده اس��ت، 
و دالل��ت ب��ر همی��ن قس��م از اقس��ام کف��ر ب��ه معن��ای ع��ام و 

مطل��ق دارد.
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هجدهم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	روز	عید	سعید	غدیر

موضوع:	اکمال	دین	و	اتمام	نعمت.

ــْن ديِنکــْم َفــا َتْخَشــْوُهْم َو  ــُروا ِم ــَس الَّذيــَن کَف ــْوَم َيِئ الَْي
ــْم  ــُت َعَلْيک ــْم َو َأْتَمْم ــْم ديَنک ــُت لَک ــْوَم َأکَمْل ــْوِن الَْي اْخَش

ــا43 ــاَم دين ْس ــُم اْلِ ــُت لَک ــي  َو َرضي ِنْعَمت
ام��روز دي��ن ش��ما را برايت��ان کام��ل، و نعم��ت خ��ود را ب��ر 
ش��ما تم��ام نم��ودم و اس��الم را ب��رای ش��ما ب��ه عن��وان آيین��ی 

)اس��توار و پاي��دار( پذيرفت��م.
ــد اللِ  .نکته*ها روز هیجده��م ذی الحج��ه روز عی��د غدي��ر و عي

ــْر و عی��د آل محّم��دb اس��ت و عظیم تري��ن اعی��اد  الْکبَ
اس��ت و خداون��د مبع��وث نفرم��وده پیغمب��ری را مگ��ر آن ک��ه 
اي��ن روز را عی��د گرفت��ه اس��ت و حرم��ت آن را دانس��ته اس��ت. 
روز عی��د غدي��ر نام��ش در آس��مان روز عه��د معه��ود اس��ت و 
. در روايت��ی آم��ده ک��ه از ام��ام ص��ادق g پرس��یدند  .نام��ش در زمی��ن روز میث��اق َماخ��وذ و َجم��ع َمش��ُهود اس��ت.

ک��ه آي��ا مس��لمانان غی��ر از جمع��ه، عی��د قرب��ان و عی��د فط��ر، 
عی��د ديگ��ری دارن��د. ام��ام فرمودن��د: بل��ه عی��دی هس��ت ک��ه 
از هم��ه اينه��ا احترام��ش بیش��تر اس��ت. آن روزی اس��ت ک��ه 
رس��ول خ��دا a امیرالمؤمنی��ن عل��یg را ب��ه جانش��ینی 

43-  مائده، 3.
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خ��ود معرف��ی ک��رد و فرم��ود ک��ه ه��ر ک��س م��ن م��وال و 
آق��ای اوي��م پ��س عل��ی م��وال و آق��ا و پیش��وای اوس��ت و آن 

اکم��ال دي��ن و اتم��ام نعم��ت س��بب ي��أس کف��ار از دي��ن  .روز هیجده��م ذی الحّج��ه اس��ت.
اس��ت؛

آنچ��ه از آي��ات ق��رآن ب��ه دس��ت می آي��د آنس��ت ک��ه کاف��ران 
از ب��دِو ظه��ور إس��الم پیوس��ته در ص��دد بودن��د ک��ه إس��الم 
را از بنی��ان ريش��ه ک��ن س��ازند و امی��د زوال آن��را از دوران 

کف��ار و مش��رکین، آخري��ن چی��زی ک��ه در زوال دي��ن  .پیش��ین در س��ر م��ی پروراندن��د.
ب��ه آن امی��د بس��ته بودن��د، ک��ه اي��ن دع��وت ب��ه آن از بی��ن 
م��ی رود آن ب��ود ک��ه می پنداش��تند بع��د از پیامب��ر چ��ون اي��ن 
دي��ن رهب��ر ن��دارد از بی��ن م��ی رود. چ��ون محّم��د، پس��ری که 
حاف��ظ دي��ن و آئی��ن باش��د ن��دارد. مش��رکان، نب��ّوِت پیامب��ر را 
حکوم��ت و رياس��ت و امارت��ی در لب��اس نب��ّوت می دانس��تند، 
و س��لطنتی در پوش��ش رس��الت و دع��وت و می گفتن��د: اگ��ر 
بمی��رد همانن��د پادش��اهان و س��الطین، اث��ر دع��وت او از بی��ن 
م��ی رود و ن��ام او و ن��ام دي��ن او ب��ه نیس��تی می گراي��د و 
خداون��د اي��ن امی��د و پندارش��ان را اينگون��ه خب��ر می ده��د 

ــر44»آن کس��ی ک��ه عی��ب گ��و و  ــَو البْتَ ــانِئَک ُه ک��ه: إِنَّ َش
بدگوی توست، اوست بال عقب و بدون سامان«.

ق��ّوت و ش��وکت إس��الم ايش��ان را از جمی��ع اس��بابی ک��ه ب��دان 
امی��د بس��ته بودن��د ب��ه ي��أس و نومی��دی مب��ّدل ک��رد.

44- کوثر، 3.
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تم��ام ي��أس کّف��ار وقت��ی محّق��ق می ش��ود ک��ه  خداون��د  .
ب��رای اي��ن دي��ن، »قائ��م ب��ه ام��ر« معی��ن کن��د ک��ه در 
حف��ظ و تدبی��ر ام��ورش ج��ای پیامب��ر بنش��یند و اّم��ت را 
ب��دان ُس��ّنت ارش��اد و هداي��ت نماي��د. در اي��ن ص��ورت کّف��ار 
مش��اهده می کردن��د ک��ه دي��ن از در مراح��ل کم��ال خ��ود 
از صف��ت ح��دوث پ��ا در مرحل��ة بق��ا می گ��ذارد، ي��أس و 
ناامی��دی تم��ام وجودش��ان را ف��را می گی��رد. اينس��ت إکم��ال 
دي��ن و إتم��ام نعم��ت ک��ه س��بب ي��أس و نامی��دی جري��ان 

ام��ام رض��ا g ب��ه پس��ر اب��ی نص��ر فرم��ود: ه��ر کج��ا ک��ه  .باط��ل م��ی ش��ود.
باش��ی س��عی ک��ن ک��ه روز غدي��ر ن��زد قب��ر مطّه��ر حض��رت 
امیرالمؤمنی��ن g حاض��ر ش��وی چ��را ک��ه خ��دا در اي��ن روز 
گن��اه ش��صت س��اله مومنی��ن را می آم��رزد. و در اي��ن روز دو 
براب��ر آنچ��ه ک��ه در م��اه رمض��ان و ش��ب ق��در و ش��ب فط��ر از 
جهن��م آزاد ک��رده، آزاد می کن��د. و بخش��ش ي��ک دره��م ب��ه 
مؤم��ن محت��اج، براب��ر اس��ت ب��ا ه��زار دره��م ک��ه در اوق��ات 

برخی از اعمال اين روز:  .ديگ��ر احس��ان ش��ود.
روزه ک��ه کّف��اره ش��صت س��ال گن��اه اس��ت و در روايت��ی 1. 

ديگ��ر آم��ده ک��ه براب��ر اس��ت ب��ا روزه تم��ام عم��ر و مع��ادل 
اس��ت ب��ا ص��د ح��ّج و ص��د عم��ره.

 انجام غسل.2. 
زي��ارت حض��رت عل��ی gو س��زاوار اس��ت ک��ه انس��ان ه��ر 
کج��ا باش��د س��عی کن��د خ��ود را ب��ه قب��ر مطه��ر آن حض��رت 
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برس��اند. ب��رای ام��ام در اي��ن روز، س��ه زي��ارت مخصوص��ه نق��ل 

ش��ده ک��ه يک��ی از آنه��ا زي��ارت معروف��ه ب��ه )اَميــُن الل( اس��ت.
در هن��گام مالق��ات مومنی��ن ب��ه عن��وان تهنی��ت جمل��ه ذي��ل 

ــکيَن بِِوليَِة  را بگويی��م: اَلَْحْمــُد لِلِّ الـّـذى َجَعَلنــا ِمــَن الُْمتََمسِّ

ــاُم. ــِة َعَلْيِهــُم السَّ اَميِرالُْمْؤِمنيــَن َواْلئِمَّ
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نوزدهم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	اخالص	در	عمل)	از	علی	آموز	اخالص	عمل(.	

يَن؛45  ُقْل ِإنّى ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللَّ ُمْخِلًصا لَُه الدِّ
بگ��و همان��ا م��ن مأم��ورم ک��ه خ��دا را پرس��تش کن��م و دين��م 

را ب��رای او خال��ص گردان��م.
اگ��ر بخواهی��م ب��رای فعل��ی ارزش��گذاری کنی��م م��الک  .نکته*ها

ََّمــا  اصل��ی ارزش هم��ان غ��رض و نی��ت ش��خص اس��ت ک��ه »إِن

ــاِت«46  ــاُل بِالنِّيَّ نی��ت همانط��ور ک��ه ارزش فع��ل را ک��م و زي��اد م��ی  .اْلَْعَم
کن��د، ارزش فاع��ل آن��را ه��م ک��م و زي��اد می کن��د و ل��ذا 
ُج��ِل َعلَ��ی  امیرالمؤمنی��ن عل��ی g می فرماين��د:  »َق��ْدُر الرَّ

ِت��ِه«47 اگ��ر دو نف��ر ي��ک کار را دقیق��اً مث��ل ه��م ول��ی ب��ا دو  .َق��ْدِر ِهمَّ
نی��ت متف��اوت انج��ام دهن��د در واق��ع دو کار ب��ا دو ارزش 
متف��اوت انج��ام داده ان��د. و اي��ن ب��ه خاط��ر اي��ن اس��ت ک��ه 

معن��ی اخ��الص اي��ن اس��ت ک��ه نی��ت ش��خص و غ��رض او  .نّی��ت ب��ه کاره��ای م��ا رن��گ و ب��و می ده��د.
از افع��ال ق��رب ب��ه خ��دا باش��د ن��ه ق��رب ب��ه دنی��ا، ک��ه اگ��ر 

45- زمر، 11.

46- تهذيب االحکام، ج 1، ص 83.

47 نهج  البالغه، صبحی صالح، حکمت 45.
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نی��ت ش��خص ب��رای رس��یدن ب��ه دنی��ا باش��د، ارزش او ب��ه 
هم��ان ان��دازه اس��ت و اگ��ر ب��رای رس��یدن ب��ه خداون��د متع��ال 

يک��ی از عالم��ت اخ��الص اين اس��ت ک��ه انس��ان مخلص از  .باش��د ارزش او ت��ا بینهاي��ت ب��اال م��ی رود.
س��تايش کس��ی خوش��حال نش��ود؛ يعن��ی اينک��ه ب��زرگ ب��ودن 
در نظ��ر اطرافی��ان براي��ش مه��م نباش��د بلک��ه فق��ط رس��یدن 
ب��ه خ��دا ب��رای او مه��م باش��د؛48 ل��ذا در رواي��ت می بینی��م 

می کنند:»الَْعَمــُل  تعري��ف  بدين گون��ه  را  اخ��الص  ک��ه 

 ُ ــٌد إِلَّ اللَّ ــِه أََح ــَدک َعَلْي ــُد أَْن يَْحَم َّــِذي َل تُِري ِــُص ال الَْخال
49» ــزَّ َو َجــلَّ نمی ش��ود انس��ان در قل��ب خ��ود ه��م دنی��ا را کم��ال بداند  .َع

ُ لَِرُجــٍل ِمــْن قَْلبَْيــِن فـِـي  ه��م آخ��رت را چ��ون »مــا َجَعــَل اللَّ

َجْوفـِـه «50 و اگ��ر کس��ی ه��م ب��ه دنب��ال خ��دا باش��د ه��م غی��ر 
ُ َعــزَّ َو  ــاَل اللَّ خ��دا در واق��ع ب��ه دنب��ال خ��دا نب��وده ک��ه »قَ

ــي  ــِري فِ ــي َغْي ــَرک َمِع ــْن أَْش ــِريک َم ــُر َش ــا َخْي َ ــلَّ أَن َج
اگ��ر کس��ی اخ��الص داش��ته باش��د عم��ل ک��م او پذيرفت��ه  .َعَمــٍل َعِمَلــُه لـَـْم أَْقبَْلــُه إِلَّ َمــا کاَن لـِـي َخالِصــًا.«51

می ش��ود و اگ��ر ب��رای غی��ر خ��دا کاری انج��ام ده��د ه��ر 
چن��د ه��م بس��یار باش��د م��ورد قب��ول نیس��ت ل��ذا در رواي��ت 

48- عدة الداعی، ص 224.

49- کافی، ج2، ص 16.

50- کشف الغمه ج 1 ص 385.

51 -  کافی ج 2 ص 295.
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از اخ��الص تعبی��ر ب��ه افض��ل النع��م ش��ده؛ ام��ام ص��ادق 
می فرماين��د: 

ُ َعــزَّ َو َجــلَّ َعَلــى َعْبــٍد َأَجــلَّ ِمــْن َأْن َل َيکــوَن  َمــا َأْنَعــَم اللَّ
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َغْيــُرُه52 اخ��الص، عم��ل نیس��ت بلک��ه عل��م ب��ه اي��ن اس��ت ک��ه  .ِفــي َقْلِبــِه َمــَع اللَّ

کم��ال حقیق��ی فق��ط وص��ول ب��ه ح��ق اس��ت ل��ذا ب��رای 
تحصی��ل آن باي��د ب��ی اعتب��اری غی��ر خ��دا و اينک��ه حی��ات و 
ق��درت حقیق��ی منحص��ر ب��ه خداون��د متع��ال اس��ت را ب��اور 

داش��ت و ب��ه آن معتق��د ش��د ک��ه ُهــَو الَْحــيُّ ل إِلــَه إِلَّ ُهــَو 

ــَن53  ِ َربِّ الْعالَمي ــُد لِلَّ ــَن الَْحْم ي ــُه الدِّ َ ــَن ل ــوُه ُمْخلِصي فَاْدُع
البت��ه انس��ان می توان��د ب��ا همنش��ینی ب��ا کس��انی ک��ه فق��ط 
ب��ه دنب��ال خ��دا هس��تند ک��م ک��م اي��ن ب��اور را در خ��ود 

يک��ی از ويژگی ه��ای مخلَصی��ن در ق��رآن اي��ن اس��ت، ب��ه  .تقوي��ت کن��د.
مرحل��ه ای م��ی رس��ند ک��ه ديگ��ر ش��یطان نم��ی توان��د آن��ان 

را اغ��وا کن��د:

ــُم  ــاَدک ِمنُه ــَن ألَّ ِعَب ــم أجَمِعي ــک َلغِوَينَُّه ِت ــاَل َفبِعزَّ »َق
الُمخَلِصيــَن«54

52- بحاراالنوار، ج 67، ص 249.

53-غافر، 65.

54 - ص، 83.
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بيستم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	شکر	گزاری	

َفاْذُکُروِني َأْذُکْرُکْم َواْشُکُروْا لِي َوَل َتْکُفُروِن55
م��را ي��اد کنی��د ت��ا ش��ما را ي��اد کن��م، و م��را س��پاس گزاري��د 

و کف��ر نورزي��د و کف��ران نعم��ت م��ن نکنی��د.
ش��کرگزاری ب��درگاه اله��ی از مهمتري��ن خصوصی��ات  .نکته*ها

انس��ان اس��ت. گرچ��ه نعمته��ا و فض��ل پ��روردگار بس��یار زي��اد 
م��ی باش��د و قاب��ل احص��اء نیس��ت اّم��ا همی��ن معرف��ت و 
ش��ناخت ک��ه بش��ر بدان��د از ش��کر اله��ی عاج��ز اس��ت مقدم��ه 

يک��ی از وس��ايل آزماي��ش م��ردم، خ��ود م��ردم هس��تند.  .ای ب��ر روي��ش اي��ن فرهن��گ در وج��ود او خواه��د ب��ود.
گاه��ی کس��ی ثروتمن��د اس��ت ت��ا معل��وم ش��ود ش��کر می کن��د 
ي��ا طغی��ان؛ و کس��ی فقی��ر اس��ت ت��ا آزماي��ش ش��ود آي��ا صب��ر 

ــَن إَذا اســتَغنى  .می کن��د ي��ا ب��ر ثروتمن��د حس��د م��ی ورزد. ام��ام عل��ی g م��ی فرماين��د: إِنَّ الُمؤِم

ــُق إَِذا اســتَغنى َطغــى؛56  ــَکَر... َو الُمنافِ َش
مؤم��ن هن��گام ب��ی نی��ازی ش��کر م��ی گ��زارد و مناف��ق ه��رگاه 

ب��ی نی��از ش��ود طغی��ان م��ی کن��د.

55 بقره، 152.

56 تحف العقول، ص212.



54

ش��کر اله��ی تنه��ا ي��ک ذک��ر زبان��ی ص��رف نیس��ت بلک��ه  .
منظ��ور از ش��کر اس��تفاده ک��ردن ه��ر نعمت��ی ب��ه ج��ای خ��ود 

باي��د ت��الش گ��ردد ب��ا به��ره گی��ری صحی��ح از نعم��ت  .و در راه هم��ان اس��ت ک��ه ب��رای آن آفري��ده ش��ده.
ه��ای داده ش��ده ش��کر آن را در عم��ل بج��ا آوري��م ک��ه اق��ل 
مرات��ب ش��کر اس��ت. ب��ه عبارت��ی ديگ��ر م��ی ت��وان گف��ت ک��ه 
ش��کر آن اس��ت ک��ه انس��ان همیش��ه و در هم��ه ح��ال ب��دون 
فراموش��ی ب��ه ي��اد خ��دا باش��د و ب��دون انج��ام گن��اه ب��ه 

توفیق��ی ک��ه انس��ان ب��ه خاط��ر ش��کر و عب��ادت ب��ه  .دس��تورات اله��ی گ��ردن نه��د.
درگاه ح��ق بدس��ت م��ی آورد نعمت��ی اس��ت ارزن��ده ک��ه 
خداون��د م��ا را ب��دان مفتخ��ر نم��وده و الزم اس��ت ب��ه پ��اس 
اي��ن ش��کرگزاری ب��ه ش��کری ديگ��ر بپردازي��م، چنانچ��ه ام��ام 
س��جادg در مناج��ات ش��اکرين م��ی فرماين��د: چگون��ه م��ی 
توان��م ح��ق ش��کر ت��و را ب��ه ج��ای آورم در حال��ی ک��ه همی��ن 
ش��کر م��ن نی��از ب��ه ش��کر جدي��دی دارد و ه��ر زمان��ی ک��ه 
م��ی گوي��م الحم��دلّل. ب��ر م��ن ف��رض اس��ت ک��ه بخاط��ر 

ش��کر ب��ه هن��گام برخ��ورداری از نعم��ت ه��ا و ي��ادآوری  .همی��ن توفی��ق ش��کرگزاری بگوي��م: الحم��دلّل..
عظم��ت و ارزش آنه��ا اع��م از م��ادی و معن��وی موجب��ات 

از نش��انه ه��ای ايم��ان در وهل��ه اول سپاس��گزاری و ش��کر  .تق��رب ب��ه درگاه اله��ی م��ی ش��ود.
نس��بت ب��ه خداون��د اس��ت ک��ه مظه��ر لط��ف و بخش��ش نعمت 
ه��ای زي��ادی اس��ت. در مرتب��ه دوم تش��کر از کس��انی ک��ه راه 
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رس��یدن ب��ه نعم��ات اله��ی را هم��وار نم��وده و واس��طه اي��ن 
فی��ض ش��ده ان��د وظیف��ه ای اس��ت ک��ه م��ورد س��فارش خ��دا 
و اولی��اء دي��ن م��ی باش��د. در رواي��ت اس��ت ک��ه: »م��ن ل��م 
يش��کر المخل��وق ل��م يش��کر الخال��ق« ه��ر ک��س در مقاب��ل 
احس��ان و نیک��ی بن��دگان خداون��د تش��کر نکن��د خ��دا را ش��کر 

از اث��رات قاب��ل توج��ه ش��کر فزون��ی نعم��ت اس��ت و از  .نگفت��ه اس��ت.
اث��رات کف��ر نعم��ت، ع��ذاب پ��روردگار م��ی باش��د.

»لئــن شــکرتم لزيدنّکــم ولئــن کفرتــم اّن عذابــى 
خداون��د در براب��ر نعمتهائ��ی ک��ه ب��ه م��ا م��ی بخش��د  .لشــديد«57  

نی��ازی ب��ه ش��کر م��ا ن��دارد، و اگ��ر دس��تور ب��ه ش��کرگزاری 
داده آن ه��م موج��ب نعم��ت ديگ��ری ب��ر م��ا و ي��ک مکت��ب 

عال��ی تربیت��ی اس��ت.

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند
کفر، نعمت از کفت بیرون کند

57- ابراهیم، 7.
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بيست*و*یکم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	روز	نیروی	انتظامی.

موضوع:	نعمت	امنیت.
پیامبرa فرمودند: 

ِنْعَمَتانِ  َمْجُهولََتانِ  اْلَْمُن َو الَْعاِفَية58
دو نعمت است که ناشناخته است: امنیت و تندرستی.

امنی��ت ف��ی نفس��ه يک��ی از ض��روری تري��ن نیازهای بش��ر  .نکته*ها
اس��ت بلک��ه عام��ل مهم��ی ب��رای رش��د و پیش��رفت فرهنگ��ی، 
اجتماع��ی، سیاس��ی، علم��ی و اقتص��ادی اس��ت و از دي��دگاه 
آي��ات و رواي��ات امنی��ت از نعم��ت ه��ای ب��زرگ خداون��د ب��وده 

امنی��ت در تفک��ر اس��المی، ن��ه تنه��ا در م��ورد ج��ان،  .و ب��ر س��اير نیازه��ای بش��ر اولوي��ت دارد.
م��ال، عم��ل، حق��وق و آزاديه��ای مرب��وط ب��ه اي��ن م��وارد 
ص��ادق اس��ت، بلک��ه ش��امل ش��خصیت، ش��رف و حیثی��ت نی��ز 
م��ی باش��د ت��ا جاي��ی ک��ه پیامب��رa فرم��وده است: کس��ی 
ک��ه ب��ه مؤم��ن اهان��ت کن��د ب��ه تحقی��ق ب��ا م��ن ب��ه جن��گ 

احادي��ث ب��ه ق��دری ب��ر حرم��ت و حف��ظ امنیت اش��خاص  .پرداخت��ه اس��ت.59
تاکی��د دارن��د ک��ه حت��ی لطم��ه وارد ک��ردن ب��ه حیثی��ت، 

58-  بحاراألنوار، عالمه مجلسی، ج 78، ص 170.

59- بحار االنوار، ج 69، ص 175.
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امنی��ت در کلی��ه ابع��اد و همچنی��ن در بع��د مه��م  .ش��رف و ش��خصیت مؤم��ن ب��رای خ��ودش نی��ز جاي��ز نیس��ت.
سیاس��ی و نظام��ی م��ورد توج��ه اکی��د معصومی��نb ب��وده 
اس��ت. امی��ر مؤمن��ان ع��دم وج��ود نظ��م اجتماع��ی و قان��ون 
م��داری و ب��ه دنب��ال آن ع��دم برق��راری امنی��ت را از اس��ارت 

ق��رآن و رواي��ات بیانگ��ر اي��ن نکت��ه بس��یار مه��م هس��تند  .انس��ان در چن��گال حی��وان درن��ده بدت��ر م��ی دانن��د.
ک��ه ه��ر گون��ه امنیت��ی و در ه��ر بع��د از ابع��اد آن، در نهاي��ت 
ريش��ه در ايم��ان و اعتق��ادات معن��وی و اله��ی دارد و هرگون��ه 
ناامن��ی در عرص��ه ای، س��رانجام ريش��ه اش ب��ه ب��ی ايمان��ی و 
صف��ات متقاب��ل ايم��ان مانن��د ش��رک، کف��ر، ظل��م، اس��تکبار 

کار نیروه��ای انتظام��ی نوع��ی ايثارگ��ری اس��ت و نق��ش  .و... برم��ی گ��ردد.
ش��رح وظاي��ف نی��روی انتظام��ی در حکوم��ت اس��المی  .زي��ادی در ايج��اد نظ��م و امنی��ت در جامع��ه دارد.

بس��یار بیش��تر و س��نگین ت��ر از نی��روی انتظام��ی س��اير 
حکوم��ت ه��ای غی��ر اس��المی اس��ت در حديث��ی ام��ام عل��ی

g خط��اب ب��ه مال��ک اش��تر ک��ه يک��ی از س��رداران حض��رت 

ــِن اْســتَْظهر  ب��وده اس��ت، م��ی نويس��ند: »اّمــا بَْعــَد فانـّـک ِممَّ

بـِـه َعلــى اِقامــة الّديــن و اقمــع بـِـه نَخــوة الثيــم و اســد 
ِــه لهــاة الثغــر الَمُخــوف«60 ب

ب��ی گم��ان ت��و از کس��انی هس��تی ک��ه م��ن در اقام��ه دي��ن 
خ��دا و اج��رای قوانی��ن اله��ی و در ه��م شکس��تن غ��رور 

60- نهج البالغه، نامه46.



58

جنايت��کاران و پاس��داری از مرزه��ای حس��اس کش��ور ب��ه 
و ب��ا توج��ه ب��ه آم��وزه ه��ای اس��المی، مق��ام معظ��م  .نی��روی آنه��ا تکی��ه و اعتم��اد م��ی کن��م.

رهب��ری بزرگتري��ن وظیف��ه نی��روی انتظام��ی را حف��ظ 
ارزش��ها، معرف��ی نمودن��د.
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بيست*و*دوم*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	سالروز	شهادت	میثم	تمار.

موضوع:	استقامت	و	پایداری	در	راه	والیت	و	امامت.

إنَّ الَِّذيــنَ َقالـُـوا َربَُّنــا اللُ ُثــمَّ اْســَتَقاُموا َفــَا  َخــْوٌف َعَلْيِهــْم 
َو َل  ُهــْم َيْحَزنـُـوَن61

ب��ه درس��تی ک��ه کس��انی ک��ه گفتن��د: پ��روردگار م��ا خداس��ت 
و س��پس اس��تقامت ورزيدن��د، پ��س ب��رای آنه��ا خوف��ی 

نمی باش��د و مح��زون نی��ز نخواهن��د ش��د.
َمْیَث��م تّم��ار غ��الم زن��ی ب��ود از بنی أس��د ک��ه حض��رت  .نکته*ها

عل��ی g او را خري��د و آزاد ک��رد و ب��ه او گف��ت: اس��مت 
چیس��ت؟ گف��ت: س��الم. أمیرالمؤمنی��ن ب��ه او گفتن��د: رس��ول 
خ��دا a و س��لّم ب��ه م��ن خب��ر داده اس��ت ک��ه آن اس��می 
را ک��ه پ��درت در عج��م ب��رای ت��و گ��ذارده اس��ت، َمْیَث��م 
اس��ت. گف��ت: خ��دا و رس��ول خ��دا راس��ت گفته ان��د و ت��و ای 
أمی��ر المؤمنی��ن راس��ت گفتی! س��وگند ب��ه خ��دا ک��ه اس��م 
م��ن َمْیَث��م اس��ت. حض��رت فرم��ود: ب��ه اس��م ديري��ن خ��ود 
بازگ��رد و س��الم را ره��ا ک��ن ولیک��ن م��ا کنی��ه ات را ب��ه س��الم 

روزی أمی��ر المؤمنی��ن علی��ه الّس��الم در محض��ر بس��یاری  .می آوري��م و ب��ه ت��و أبوس��الم می گوئی��م.
از اصح��اب خ��ود ب��ه میث��م فرمودن��د: ای میث��م، پ��س از م��ن 

61 - األحقاف، 13.
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ت��و را می گیرن��د و ب��ه دار می زنن��د. چ��ون روز دوم ش��ود از 
دو س��وراخ بین��ی و از ده��ان ت��و خ��ون ج��اری می ش��ود ب��ه 
ط��وری ک��ه محاس��نت خض��اب می ش��ود. و چ��ون روز س��ّوم 
ش��ود حرب��ه ای ب��ر ت��و ف��رود آرن��د ک��ه ب��ا آن جان��ت گرفت��ه 

س��الها بع��د او را کوف��ه گرفتن��د و ب��ه ن��زد عبی��د الل ب��ن  .ش��ود، بنابراي��ن در انتظ��ار اي��ن اي��ام ب��اش.
زي��اد بردن��د و گفتن��د: اي��ن م��رد از برگزيده تري��ن اف��راد ن��زد 
أب��و ت��راب اس��ت. عبی��د الل ب��ن زي��اد گف��ت: َويَحک��ْم َه��َذا 
األْعَجِم��ی؟ »ای وای ب��ر ش��ما، اي��ن م��رد عجم��ی اي��ن مق��ام 

را داش��ته اس��ت«؟ گفتن��د: آری، 
عبیدالل از او پرسید خدايت کجاست؟- 
گفت در کمینگاه ستمگران.- 
گفت��ه می ش��ود ک��ه أب��و ت��راب ب��ر آنچ��ه ب��ر س��ر ت��و - 

خواه��د آم��د، ت��و را خب��ردار ک��رده اس��ت.
آری او مرا خبردار کرده است.- 
چ��ه چی��ز را ب��ه ت��و خب��ر داده اس��ت ک��ه م��ن ب��ر س��رت - 

م��ی آورم؟ 
میثم ماجرا را باز گفت.

عبی��دالل: م��ن قطع��اً ب��ا اي��ن گفت��ار أبوت��راب مخالف��ت - 
می کن��م!

میث��م: وای ب��ر ت��و! س��وگند ب��ه خ��دا ک��ه م��ن اّولی��ن - 
کس��ی هس��تم ک��ه در اس��الم ب��ر ده��ان م��ن ل��گام می زنن��د 

همانط��ور ک��ه اس��بان را لج��ام می زنن��د.62 

62-  بحار األنوار، ج 41، ص: 344.
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میث��م در ب��االی دار ش��روع ک��رد ب��ه بی��ان فضائ��ل بن��ی 
هاش��م و زش��تیهای بن��ی امی��ه در حال��ی ک��ه در روی چوب��ه 
دار محک��م بس��ته ش��ده ب��ود. ب��ه اب��ن زي��اد گفتن��د: اي��ن 
غ��الم، ش��ما را مفتض��ح و رس��وا س��اخت. اب��ن زي��اد گف��ت: ب��ر 
ده��ان او لج��ام بزنی��د. و میث��م اّولی��ن خل��ق خ��دا ب��ود ک��ه 
در اس��الم ب��ر دهان��ش ل��گام زدن��د. چ��ون روز دوم ف��را رس��ید 
از دو س��وراخ بین��ی و از ده��ان او خ��ون ج��اری ش��د. و چ��ون 
امیرالمؤمنی��ن روزی میث��م را ف��را خوان��د: ای میث��م!  .روز س��ّوم رس��ید ب��ا حرب��ه ای ب��ر ب��دن او زدن��د ت��ا ج��ان داد. 
چگون��ه خواه��ی ب��ود روزی ک��ه عبی��دالل ب��ن زي��اد، ت��و را ب��ه 

برائ��ت از م��ن فراخوان��د؟
ای امی��ر مؤمن��ان! ب��ه خ��دا س��وگند ک��ه از ت��و برائ��ت - 

نخواه��م جس��ت.
آن��گاه ت��و را بخ��دا خواه��د کش��ت و ب��ه صلی��ب خواه��د - 

کش��ید! 
م��ن صب��ر خواه��م ک��رد ک��ه اي��ن ب��ال در راه خ��دا بس��یار - 

کوچ��ک اس��ت!
ای میث��م! اگ��ر چنی��ن کن��ی در بهش��ت هم��راه م��ن و ه��م - 

درج��ة م��ن خواه��ی ب��ود.63

63- بحاراالنوار، ج 42، ص 131.
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بيست*و*سوم*ماه*ذی*الحجه	*
مناســبت:	ســالروز	درگذشــت	محــدث	خبیــر	مرحــوم	
ــریف	 ــاب	ش ــب	کت ــاس	قمی»صاح ــیخ	عب ــاج	ش ح

ــان«. ــح	الجن مفاتی

موضوع:	گستره	و	اهمیت	دعا.

َماَواِت َواْلَْرِض64  َيْسَألُُه َمْن ِفي السَّ
ه��ر ک��ه در آس��مان ه��ا و زمی��ن اس��ت، از او درخواس��ت 

)حاج��ت(   م��ی کن��د.
موض��وع مه��م دع��ا و گس��تره آن حقیقت��ی اس��ت ک��ه  .نکته*ها

می��دان حض��ور آن تمام��ی پديده ه��ا و هم��ه ممکن��ات اس��ت. 
هم��ه مجموع��ه آفرين��ش رو ب��ه س��وی خ��دا دارن��د و در ه��ر 
لحظ��ه از مب��دء پرفی��ض و سرچش��مه هس��تی تقاض��ای ن��زول 

معصومان علیهم الس��الم  .فی��ض می کنن��د. کلم��ات  و  کري��م  ق��رآن  در 
موض��وع دع��ا، بس��یار م��ورد توج��ه واقع ش��ده، جاي��گاه 

يافته اس��ت. اختص��اص  ب��دان  دع��ا نش��ان دادن فروتن��ی و تواضع، خاکس��اری و خش��وع،  .شايس��ته ای 
انکس��ار و خض��وع، ب��ه درگاه خال��ق متع��ال می باش��د.

و منب��ع پ��ر فیض��ی اس��ت ک��ه موج��ب هداي��ت و باع��ث ن��ازل 
کت��اب ش��ريف مفاتی��ح الجن��ان ي��ا، مفاتی��ح، ن��ام کت��اب  .ش��دن س��فره دان��ش و حکم��ت م��ی گ��ردد.

64-  الرحمن، 29.
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معروف��ي اس��ت ک��ه در بیش��تر خان��ه ه��اي م��ا ش��یعیان 
وج��ود دارد و کمت��ر کس��ي اس��ت ک��ه ن��ام آن را نش��نیده 
باش��د و ي��ا از روي دعاه��ا و اعم��ال من��درج در آن نخوان��ده و 
اس��تفاده نک��رده باش��د. ش��یخ عب��اس قمي)رحم��ه الل علی��ه( 
عال��م ن��ام آش��نا و نويس��نده اي��ن کت��اب اس��ت، عالم��ي ک��ه 
ش��ايد اخ��الص و عم��ل وي عام��ل اي��ن باش��د ک��ه از زم��ان 
تألی��ف آن ت��ا ب��ه ح��ال باره��ا از روي اي��ن کت��اب ب��ه ان��واع 
مختل��ف چ��اپ ش��ود و اي��ن کت��اب ب��ه اي��ن ان��دازه فراگی��ر 
ش��ود و حت��ي ام��روز ک��ه در عص��ر تکنول��وژي و فن��اوري و اوج 
پیش��رفت آن هس��تیم نی��ز نس��خه ه��اي ديجیت��ال و مخصوص 
تلف��ن هم��راه آن نی��ز بس��یار در می��ان م��ردم منتش��ر ش��ده و 

درب��اره ايش��ان نق��ل ش��ده ک��ه مرح��وم ش��یخ عب��اس  .عالقمن��دان بس��یاري داش��ته باش��د. 
قم��ي از پرکارترين ه��اي علم��ا ب��ود و وقت��ي ن��گارش مفاتی��ح 
را ب��ه اتم��ام می رس��اند و م��ی خواه��د ت��ا آن را ب��ه چ��اپ 
برس��اند، م��ي گوي��د: ي��ک س��ال صب��ر کنی��د، پ��س از ي��ک 
س��ال ک��ه مفاتی��ح ب��ه چ��اپ رس��ید، م��ي پرس��ند چ��را هم��ان 
س��ال گذش��ته اج��ازه چ��اپ ندادي��د؟ ايش��ان ج��واب م��ي 
ده��د: خواس��تم ي��ک ب��ار خ��ودم ب��ه آن عم��ل کن��م و ببین��م 
مش��کلي در آن نباش��د. ام��روز مفاتی��ح در خیل��ي از خانه ه��ا، 
مس��اجد و حرم ه��ا هس��ت و ه��ر ک��س ک��ه از آن اس��تفاده 

از خداون��د متع��ال م��ی خواهی��م ک��ه عل��م و عم��ل م��ا را  .مي کن��د ب��ا ش��یخ عب��اس قم��ي ش��ريک اس��ت.
نی��ز مق��ارن يکديگ��ر ق��رار ده��د.
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بيست*و*چهارم*ماه*ذی*الحجه	*

مناسبت:	روز	مباهله

ــر	حقانیــت	و	جایــگاه	امیــر	 موضــوع:	مباهلــه	ســندی	ب
المؤمنیــن	و	اهــل	بیــت	علیهــم	الســالم

ــَک فيــِه ِمــْن بَْعــِد مــا جــاَءَک ِمــَن الِْعْلــِم َفُقــْل  َفَمــْن َحاجَّ
ــاَءُکْم َو  ــاَءنا َو ِنس ــْم َو ِنس ــا َو َأْبناَءُک ــْدُع َأْبناَءن ــْوا نَ َتعالَ
ــى  ِ َعَل ــَت اللَّ ــْل لَْعَن ــْل َفَنْجَع ــمَّ نَْبَتِه ــُکْم ُث ــنا َو َأْنُفَس َأْنُفَس

ــَن65 الْکاِذبي
پ��س ه��ر ک��س ب��ا ت��و درب��اره او )عیس��ای مس��یح علی��ه 
الّس��الم( بع��د از آنک��ه ت��و را عل��م آم��ده محاّج��ه و س��تیز 
کن��د، بگ��و: بیايی��د م��ا پس��رانمان را و ش��ما پس��رانتان را و 
م��ا زنانم��ان را و ش��ما زنانت��ان را و م��ا خودم��ان را و ش��ما 
خودت��ان را ف��را خوانی��م، آن گاه ب��ه يکديگ��ر نفري��ن کنی��م، 

پ��س لعن��ت خ��دا را ب��ر دروغگوي��ان ق��رار دهی��م.
ب��ا توج��ه ب��ه گزارش ه��اي قرآن��ي و ش��یوه ها و روش��هاي  .نکته*ها

ب��ه کار رفت��ه از س��وي پیامب��ران معل��وم مي ش��ود ک��ه ه��دف 
اصل��ي پیامب��ران، روش��نگري ب��وده اس��ت و ع��ذاب دنی��وي 
زمان��ي تجوي��ز مي ش��د ک��ه هم��ه راه ه��ا ب��ه ب��ن بس��ت 
مي رس��ید و پیامب��ر روش��ی ج��ز لع��ن و نفري��ن نمي ياف��ت 

ت��ا دس��ت ک��م آين��ه عبرت��ي ب��راي آين��دگان گ��ردد.

65- آل عمران، 61.
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.  a مس��یحیان نج��ران66 پ��س از دع��وت رس��ول خ��دا
از پذي��رش اس��الم س��رباز زدن��د و در مناظ��ره نی��ز شکس��ت 
خوردن��د. ام��ا همچن��ان ب��ر اش��تباه خوي��ش پافش��اري 
مي کردن��د. در اينج��ا ب��ود ک��ه خداون��د ب��ه رس��ولش دس��تور 

داد آنه��ا را ب��ه مباهل��ه دع��وت کن��د.67
ب��ر اي��ن ش��دند ک��ه ف��رداي آن روز، دو ط��رف مناظ��ره در 
خ��ارج از مدين��ه ب��ا يکديگ��ر مباهل��ه کنن��د. در رواي��ات 
اس��المي ک��ه محدث��ان و مفس��ران )ش��یعه و اه��ل تس��نن( 
 a نق��ل کرده ان��د، وقت��ي ب��ه دس��تور خداون��د رس��ول خ��دا
مس��یحیان را ب��ه مباهل��ه دع��وت فرم��ود؛ ب��زرگان مس��یحي 
از ايش��ان ي��ک روز مهل��ت خواس��تند ت��ا در اي��ن ب��اره ب��ه 
ش��ور بنش��ینند. ف��رداي آن روز رس��ول اک��رم a امی��ر 
المؤمنی��ن عل��ي g و حض��رت فاطم��ه h و ام��ام حس��ن 
و ام��ام حس��ین c را ب��ه میع��ادگاه مباهل��ه آوردن��د. ام��ا 
مس��حیان ترس��یدند و از مباهل��ه منص��رف ش��دند و پذيرفتن��د 
ک��ه در س��ايه حماي��ت حکوم��ت اس��المي زندگ��ي کنن��د و 

ب��ر اس��اس مناب��ع معتب��ر ش��یعه و اه��ل تس��نن، رس��ول  .خ��راج )مالی��ات( بپردازن��د.

خ��دا a در مق��ام اج��راي فرم��ان اله��ي از »أبناءنــا« فق��ط 

حس��نین c و از »نســاءنا« فق��ط فاطم��ه h و از »انفس��نا« 

66 - نج��ران ه��م اکن��ون در جنوب��ي تري��ن قس��مت عربس��تان در حاش��یه 

م��رز آن کش��ور ب��ا يم��ن ق��رار دارد.

67 - جري��ان مناظ��ره و مباهل��ه در آي��ات 63-59 س��وره آل عم��ران 

آم��ده اس��ت.
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س��ؤال: فرم��ان خداون��د و نح��وه اج��راي آن توس��ط  .تنه��ا عل��ي g را برگزي��د و ب��ه صحن��ه مباهل��ه ب��رد.
رس��ول خ��دا a بیانگ��ر چیس��ت؟

طه��ارت نفس��ي: پیغمب��ر خ��دا a نفوس��ي پاکت��ر از اي��ن 1. 
اف��راد را نیاف��ت ک��ه لیاق��ت و صالحی��ت اي��ن ام��ر مه��م را 

داش��ته باش��ند و اال ب��ا خ��ود م��ي آورد.
 باالتري��ن مرتب��ه يقی��ن:  اف��راد حاض��ر هم��راه پیامب��ر 2. 

a در باالتري��ن مرتب��ه يقی��ن ب��ه حقانی��ت پیامب��ر اس��الم 
بودن��د و اگ��ر کمتري��ن ش��کي مي داش��تند، قطع��ا در اي��ن 
مراس��م مه��م و سرنوش��ت س��از ش��رکت نمي کردن��د. زي��را در 
آن ص��ورت خ��ود را در مع��رض هالک��ت و ناب��ودي مي ديدن��د.

اعتم��اد رس��ول خ��دا a:  در مباهل��ه دروغگ��و م��ورد 3. 
 a لع��ن و نفري��ن خداون��د ق��رار مي گی��رد، پیغمب��ر اک��رم
ب��ه صح��ت عقی��ده و باط��ن اي��ن بزرگ��واران يقی��ن داش��تند 

جري��ان مباهل��ه و عم��ل پیامب��رa ب��ه دو روش ب��ر  .ک��ه آنه��ا را ب��راي مباهل��ه برگزيدن��د.  
امام��ت امیرالمؤمنی��ن عل��ي g دالل��ت مي کن��د:

ال��ف: افضلی��ت عل��ي )علی��ه الس��الم( بع��د از پیامب��ر خ��دا 

 g پیامب��ر در تفس��یر عب��ارت »أنفســنا« فق��ط عل��ي ،a
را انتخ��اب فرم��ود. يعن��ی عل��ي g در حک��م نف��س و ج��ان 
پیامب��ر a اس��ت. هی��چ ک��س از مس��لمانها در افضلی��ت 
پیامب��ر خ��دا ب��ر تم��ام اف��راد ديگ��ر تردي��دي ن��دارد ب��ه تب��ع 
آن نی��ز نباي��د در افضلی��ت کس��ي ک��ه در حک��م ج��ان پیامب��ر 

a اس��ت تردي��دي داش��ته باش��د.
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ب: علي g صاحب اختیار امت اسالم؛
ب��ه حک��م آي��ه مباهل��ه عل��ي g در حک��م نف��س و خ��ود 
پیامب��ر a اس��ت. خداون��د در ق��رآن کري��م مي فرماي��د: 

ــهم«68 ــن انفس ــن م ــى بالمؤمني ــي اول »النب
رس��ول خ��دا از خ��ود مؤمنی��ن نس��بت ب��ه آنه��ا اولوي��ت و 

برت��ري دارد.
يعني پیامبر a صاحب اختیار آنهاست.

وقت��ي پیامب��ر صاح��ب اختی��ار مسلمانهاس��ت، کس��ي ک��ه در 
حک��م ج��ان و نف��س پیامب��ر اس��ت عل��ي g ک��ه صاح��ب 
اختی��ار ام��ت اس��الم و مؤمنی��ن اس��ت طبع��ا خلیف��ه ب��ر 
مس��لمین و مؤمنی��ن خواه��د ب��ود.69 چ��ون صاح��ب اختی��ار 

ب��ودن معن��ي ديگ��ر امام��ت و خالف��ت اس��ت.

68 -  احزاب،6.

69 - اس��تدالل ف��وق ب��ا توج��ه ب��ه همی��ن آي��ه اس��ت. آي��ات و رواي��ات 

متع��دد ديگ��ري امام��ت و خالف��ت بالفص��ل امی��ر المؤمی��ن را ثاب��ت 

مي کن��د ک��ه در ج��اي خ��ود خواه��د آم��د.
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بيست*و*ششم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	عصمت	ائمه	علیهم	السالم

ــِت َو  ــَل الْبَْي ــَس أَْه ْج ــُم الرِّ ــَب َعْنک ُ لِيُْذِه ــُد اللَّ ــا يُري َّم إِن
ــرا70 ــْم تَْطهي َرک يَُطهِّ

»اي��ن اس��ت و ج��ز اي��ن نیس��ت ک��ه فق��ط خداون��د اراده کرده 
اس��ت ک��ه از ش��ما اه��ل بی��ت هرگون��ه رج��س و پلی��دی را 
از می��ان ب��ردارد و ب��ه تم��ام معن��ی ش��ما را پ��اک و پاکی��زه 

گردان��د«.
روزی حض��رت عل��ی و ام��ام حس��ن و حس��ین و حض��رت   .نکته*ها

 aفاطم��ه علیه��م الس��الم در ن��زد حض��رت رس��ول الل
بودن��د، پیغمب��ر خ��دا هم��ه آنه��ا را در زي��ر کس��اء  داخ��ل 

ــًا َو  ــًا َو ثَق ــىَّ اْه ِــکلًّ نَبِ ــمَّ انَّ ل نم��ود، ثُ��مَّ ق��اَل a: الّلُه

ــى »خداون��دا ب��رای هرپیغمب��ری  ــى َو ثََقل ــُل بَْيت ــُؤلِء اْه ه
اهل��ی و ثََقل��ی اس��ت و اينه��ا اه��ل بی��ت م��ن و ثََق��ل م��ن 
هس��تند«. ام س��لمه گف��ت: آي��ا م��ن از اه��ل ت��و نیس��تم؟ 
حض��رت فرمودن��د: ت��و ب��ه خی��ر هس��تی و لیک��ن اه��ل م��ن 
و ثََق��ل م��ن ايش��انند. در اي��ن ح��ال خداون��د آي��ه تطهی��ر را 

فرس��تاد.71
اي��ن حدي��ث ک��ه ب��ه حديث کس��اء مش��هور ش��ده از مس��لّمات 

70- األحزاب، 33.

71 - الکافي، جلد 2، صفحه 8.
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و متوات��رات اس��ت و بی��ش از هفت��اد رواي��ت و نزدي��ک ب��ه 
چه��ل س��ند مّتص��ل دارد ک��ه بیش��تر آنه��ا از طري��ق اه��ل 

طه��ارت در مقاب��ل ق��ذارت، و تطهی��ر اه��ل بی��ت م��الزم  .س��نت اس��ت.
ب��ا زدوده ش��دن کثاف��ات روح��ی و اخالق��ی و گن��اه اس��ت، 
َرک��ْم تَْطهی��راً می رس��اند ک��ه ه��ر  بناب��ر اي��ن ب��ا جمل��ه َو يَُطهَّ
صف��ت نی��ک و ه��ر ملک��ه نیک��و و ه��ر عقی��ده پ��اک و ه��ر 
ک��ردار پس��نديده جايگزي��ن آن مرات��ب از ق��ذارت خواه��د 
ش��د يعن��ی ب��ه ج��ای ش��ک، ملک��ه يقی��ن و اطمین��ان، و ب��ه 
ج��ای بخ��ل و حس��د و حق��د و کین��ه و ش��خصّیت طلب��ی و 
جاه پرس��تی و م��ال ان��دوزی و رياس��ت طلب��ی، ملک��ه انف��اق 
و ايث��ار و گذش��ت و عف��و و اغم��اض و خ��دا پرس��تی و خ��دا 
دوس��تی و عبوديّ��ت در مقاب��ل عظم��ت حض��رت رّب االرب��اب 
خواه��د نشس��ت، و آن هم��ان ملک��ه عصم��ت اس��ت ک��ه از 

چ��ون ب��ه اراده الهّی��ه نف��س اه��ل بی��ت من��ّزه و مب��ّرای  .آي��ه اس��تفاده می ش��ود.
از ه��ر گون��ه عی��ب و ک��دورت معن��وی ش��ده اس��ت مل��کات و 
اخ��الق آنه��ا ک��ه ق��وای نف��س محس��وب می ش��وند ب��ه دنب��ال 
طه��ارت نف��س، پ��اک و من��ّزه خواه��د ب��ود و ب��ه دنب��ال ملکات 
و اخ��الق، اعم��ال آنه��ا ک��ه زائی��ده ش��ده اخ��الق و مل��کات و 
نّی��ات آنهاس��ت صال��ح و پس��نديده خواه��د ب��ود، بنابراي��ن  از 
اه��ل بی��ت، معصی��ت س��ر نمی زن��د ب��ه علّ��ت آنک��ه نّی��ت 
معصی��ت نمی کنن��د، و نّی��ت معصی��ت نمی کنن��د چ��ون 
می��ل و اش��تهای ب��ه گن��اه را ندارن��د، و می��ل و اش��تهای ب��ه 
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گن��اه را ندارن��د چ��ون در نف��س آن��ان نقط��ه تاري��ک و س��یاهی 
ي��ا خ��ّط آل��وده و کثیف��ی نیس��ت ت��ا ب��ه دنب��ال آن، اي��ن می��ل 
و اش��تهائی ک��ه حک��م طف��ل متولّ��د از ق��وای نفس��انّیه را دارد 

پی��دا ش��ود.
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بيست*و*هفتم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	آسانگیری	بر	مردم	و	دوری	از	کارهای	پست.

ُمــوا َأْقداَرُکــْم بِالتَّغاُفِل  لُتداقُّــوا الّنــاَس َوْزنـًـا بِــَوْزن، َو َعظِّ
ِنــىِّ ِمــَن اْلُُموِر72 َعــِن الدَّ

نس��بت ب��ه م��ردم، زي��اد خ��رده گی��ری نکنی��د، و ق��در خ��ود را 
ب��ا کن��اره گی��ری از کاره��ای پس��ت ب��اال بري��د.

يک��ي از بیم��اري ه��اي اجتماع��ي ک��ه مان��ع ج��دي در  .نکته*ها
س��ر راه کم��ال انس��ان در ح��وزه ه��اي ف��ردي و اجتماع��ي 

اس��ت، عی��ب جوي��ي و خ��رده گی��ري از ديگ��ران اس��ت.
برخ��ي از م��ردم، از نظ��ر روان شناس��ي اجتماع��ي، ب��ه بیم��اري 
منف��ي نگ��ري ب��ه ج��اي مثب��ت نگ��ري دچ��ار هس��تند. آن��ان 
ب��ه ج��اي آن ک��ه مثب��ت ه��اي ه��ر چی��زي را م��د نظ��ر ق��رار 
دهن��د و نیم��ه پ��ر لی��وان را بنگرن��د، ب��ه نیم��ه خال��ي آن 

اي��ن ش��یوه برخ��ورد بیانگ��ر ش��خصیت سس��ت و ناتوان��ي  .اش��اره م��ي کنن��د.
اس��ت ک��ه خ��رده گی��ران از آن رن��ج م��ي برن��د، هرگون��ه 
خ��رده گی��ري از س��وي کس��اني ص��ورت م��ي گی��رد ک��ه داراي 
ش��خصیت ه��اي ناهنج��ار، نامتع��ادل و ب��ي ثب��ات هس��تند و 
البت��ه خ��رده گی��ري نس��بت ب��ه ه��ر کار و عمل��ي، در اي��ن 
زندگ��ي  .گون��ه از انس��ان ه��ا ام��ري ع��ادي و طبیع��ي جل��وه م��ي کن��د. در  تفح��ص  و  تحقی��ق  هرگون��ه  از  ق��رآن 

72 - تحف العقول، 224.
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ديگ��ران و عی��ب جوي��ي نه��ی م��ی کن��د ت��ا ش��خص 
گرفتارفسق وفجورنش��ود .  م��دت  بلن��د  در  خ��ود 
ب��ه ه��ر ح��ال يک��ي از آث��ار عی��ب جوي��ي و خ��رده گی��ري از 
گن��اه ه��ا و خطاه��ا و اش��تباهات و عی��وب ديگ��ري، افت��ادن در 

عی��ب جوي��ي همگراي��ي و انس��جام و وح��دت اجتماع��ي  .دام فس��ق و فج��ور اس��ت.73
را از می��ان م��ي ب��رد. از اي��ن رو خداون��د در آي��ات 10 ت��ا 12 
س��وره حج��رات، عی��ب جوي��ي و تجس��س در اح��وال مؤمن��ان 
و ش��هروندان و تفح��ص در کاس��تي ه��اي زندگ��ي يکديگ��ر را 
عام��ل گسس��تن اخ��وت و ب��رادري ايمان��ي و از می��ان رفت��ن 

لغزش��های مس��لمانان را نجويی��د ک��ه ه��ر کس لغزش��های  .همدل��ي و وف��اق اجتماع��ي م��ي دان��د.
ب��رادرش را پ��ی جوي��د خداون��د لغزش��های او را پیگی��ری 
می کن��د و ه��ر ک��ه را ک��ه خداون��د عیبجوي��ی کن��د رس��وايش 

می س��ازد ه��ر چن��د در ان��درون خان��ه خ��ود باش��د.74  

73 - آيات 77 تا 80 سوره توبه.

74 - الکافي، ج2، ص355، ح5.
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بيست*و*هشتم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	دوری	کردن	از	خصوصیات	بدترین	آدم	ها.

مُّ الُْبْکُم الَِّذيَن َل َيْعِقُلوَن75  َوابَّ ِعنَد اللِّ الصُّ ِإنَّ َشرَّ الدَّ
حّق��ا ک��ه بدتري��ن جنبن��دگان در ن��زد خ��دا، م��ردم ک��ر و اللی 

)از ش��نیدن و گفت��ن ح��ق ( هس��تند ک��ه نمی انديش��ند.
برخ��ی اف��راد هس��تند بخاط��ر غفل��ت و ع��دم تفک��ر در  .نکته*ها

عل��ت و ه��دف از خلق��ت و انج��ام ن��دادن تکالی��ف اله��ی و در 
نتیج��ه آل��وده ش��دن ب��ه برخ��ی گناه��ان ب��ه مرحل��ه ای م��ی 
رس��ند ک��ه گ��وش دارن��د ام��ا ح��ق را نمی ش��نوند، ب��ه تعبی��ر 
ق��رآن ک��ر هس��تند؛ چش��م دارن��د ام��ا ح��ق را نم��ی بینن��د 
ک��ه ب��ه تعبی��ر ق��رآن ک��ور هس��تند؛ و ب��ا خ��ود نم��ی انديش��ند 

بدتري��ن انس��ان ه��ا ن��زد خ��دا کس��انی ان��د ک��ه ب��ه کف��ر و  .ک��ه چ��ه م��ی کنن��د و ب��ه کج��ا م��ی رون��د و... 
ب��ی ايمان��ی روی آورده، از همی��ن مس��یر، ح��ق را زي��ر پ��ا قرار 
داده، ه��ر کار زش��تی را انج��ام م��ی دهن��د. در آي��ات متع��ددی 
از ق��رآن، ن��ام بدتري��ن موج��ودات آم��ده اس��ت. در تعبی��ری، 
اين��ان هم��ان انس��ان ه��ای کاف��ر و ي��ا از ح��ق روی گردان��ی 

برخ��ی از خصوصی��ات م��ردم ب��د ک��ه در رواي��ات ب��ه آن  .ان��د ک��ه ب��ه عن��وان بدتري��ن جنبن��دگان معرف��ی ش��ده ان��د.
پرداخت��ه ش��ده اس��ت:

پیامبراک��رمa م��ی فرماين��د: بدتري��ن اش��خاص، اف��رادی 

75 - انفال، 22.
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هس��تند ک��ه م��ردم ب��ه دلی��ل دور مان��دن از شرش��ان اجب��اراً 
ب��ه آنه��ا احت��رام م��ی گذارن��د.76

امی��ر المؤمنی��نg م��ی فرماین��د: بدتري��ن انس��ان ه��ا فردی 
اس��ت ک��ه لغ��زش ه��ای ديگ��ران را نادي��ده نم��ی گی��رد و 

تالش��ی در پوش��اندن عی��ب ه��ای م��ردم نم��ی کن��د.77
امیرالمؤمنی��نg: بدتري��ن م��ردم ف��ردی اس��ت ک��ه ب��ه 
دلی��ل بدگمان��ی خ��ود ب��ه ديگ��ران اعتم��اد نکن��د و ديگ��ران 

پیامب��ر اک��رمa: انس��ان دو چه��ره از بدتري��ن م��ردم  .نی��ز ب��ه دلی��ل رفت��ار زش��تش ب��ه او اعتم��اد نکنن��د.78
امیرالمؤمنی��نg: ف��ردي ک��ه خ��دا او را ب��ه خ��ودش  .ن��زد پ��روردگار اس��ت.79

واگ��ذار ک��رده )و ب��ه او کم��ک فک��ري نم��ي کن��د( چنی��ن 
ف��ردي از راه راس��ت منح��رف م��ي گ��ردد، ب��ه بدع��ت و 
مطال��ب انحراف��ي عالق��ه من��د و آل��وده م��ي ش��ود... و موج��ب 
انح��راف کس��اني اس��ت ک��ه در زم��ان زندگ��ي و م��رگ او، از 
وي پی��روي کنن��د، اش��تباهات ديگ��ران را ب��ه دوش مي گی��رد 

و گرفتارگناه��ان خ��ودش هس��ت.80

76 - بحار األنوار، ج 72، ص 206.

77 - غرر الحکم و درر الکلم، ص 245، ح 5016.

78 - همان، ص 263، ح 5675.

79 - الخصال، ج 1، ص 38، ح 17.

80 - نهج البالغه، خطبه 17.
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بيست*و*نهم*ماه*ذی*الحجه	*
موضوع:	چگونه	با	خطاهای	دیگران	برخورد	کنیم؟

ــْيطاَن  ــُن إِنَّ الشَّ ــَي أَْحَس ــي  ِه َّت ــوا ال ُ ــادي يَُقول ــْل لِِعب َو قُ
ــًا ا ُمبين ــُدوًّ ــاِن َع ــْيطاَن کاَن لِْلِنْس ــْم إِنَّ الشَّ ــَزُغ بَْينَُه يَْن

و ب��ه بن��دگان م��ن بگ��و س��خنی را ک��ه نیکوت��ر اس��ت بگوين��د 
) ب��رای ه��ر مقام��ی نیکوتري��ن س��خن متناس��ب آن مق��ام را 
انتخ��اب کنن��د ( همان��ا ش��یطان ) ب��ه وس��یله کلم��ات مفس��ده 
انگی��ز ( میانش��ان را ب��ر ه��م م��ی زن��د ، زيرا ش��یطان همیش��ه 

ب��رای انس��ان دش��من آش��کار ب��وده و هس��ت.81
باي��د بدانی��م ک��ه ه��م ب��زرگ ک��ردن اش��تباهات ديگ��ران  .نکته*ها

روش��ی نادرس��ت اس��ت و ه��م چشم پوش��ی  غی��ر صحی��ح 
از آنه��ا. همچنی��ن » ع��ادت ک��ردن« ب��ر خطاه��ای خ��ود و 

ش��یوه درس��ت آن اس��ت ک��ه م��ا ب��ا خطاه��ا ب��ه عن��وان  .ديگ��ران نی��ز مناس��ب نم��ی باش��د.
ام��وری  » محتم��ل« و در عی��ن ح��ال » قاب��ل درم��ان« 

آنط��ور ک��ه از اي��ن آي��ه اس��تفاده م��ی ش��ود باي��د در ن��وع  .برخ��ورد کنی��م.
موضعگی��ری و برخ��ورد و س��خن گفت��ن نس��بت ب��ه ديگ��ران 
خصوص��ا آنهاي��ی ک��ه نس��بت ب��ه م��ا دچ��ار اش��تباه و خط��ا 
ش��ده ان��د باي��د بگون��ه ای باش��د ک��ه متاث��ر از وسوس��ه و 
تحري��ک ش��یطان نباش��د و همچنی��ن راه س��وء اس��تفاده 

81- اسراء، 53.
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ش��یطان در ايج��اد اخت��الف و دش��منی و کین��ه بی��ن مؤمنین، 
طب��ق اي��ن آي��ه م��ا موظ��ف هس��تیم ب��ه نیک��و س��خن  .مس��دود گ��ردد.

در درگاه خ��دا حس��ن س��ريره و خ��وش رفت��اری و کم��ال  .گفت��ن و ادب در کالم را رعاي��ت کنی��م.
ادب م��الک برت��ری انس��انها اس��ت، حت��ی اگ��ر در می��ان انبی��اء 
ه��م خداون��د بعض��ی را ب��ر بعض��ی برت��ری داده ب��از بیه��وده 
نب��وده، بلک��ه ب��ه خاط��ر همی��ن حس��ن رفت��ار و س��یرت و ادب 

ن��وع س��خن گفت��ن م��ا مس��لمانان ب��ا ه��م باي��د بهتري��ن  .بیش��تر ب��وده اس��ت.
از نظ��ر محت��وی، بهتري��ن از نظ��ر ط��رز بی��ان و بهتري��ن از 
جه��ت ت��واءم ب��ودن ب��ا فضائ��ل اخالق��ی و روش��های انس��انی 

فرام��وش نکنی��م ش��یطان در کمی��ن نشس��ته و بی��کار  .باش��د.
نیس��ت؛ ش��یطان از آغ��از دش��من آش��کاری ب��رای انس��ان ب��وده 
اس��ت، خش��ونت در کالم و مخاصم��ه و لجاج��ت بی��ن م��ا، 
باع��ث      م��ی ش��ود ک��ه  ش��یطان در می��ان م��ا فس��اد و 

فتن��ه کن��د.
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سی*ام*ماه*ذی*الحجه	*
مناسبت:	روز	جهانی	استاندارد

موضوع:	اخالق	کسب	و	کار

ــَنٍة  ــُکلِّ َحَس ــُه لِ ُ َعَمَل ــَف اللَّ ــُن َعَمَلهُ َضاَع ــَن الُْمْؤِم ِإَذا َأْحَس
82 َســْبَعَمائَة َفَأْحِســُنوا َأْعَمالَُکــم لَِثــَواِب اللَّ

اگ��ر مؤم��ن کارش را ب��ه نح��و احس��ن انج��ام بده��د،  خ��دا 
ي��ک ث��واب را هفتص��د براب��ر مي کن��د. کارهايت��ان را خوب)ب��ا 
کیفی��ت و دقی��ق(  انج��ام بدهی��د، ت��ا ث��واب هفتص��د براب��ر را 

بگیري��د.
عم��ل خ��وب و عم��ل صال��ح همان��ی اس��ت ک��ه ام��روز ب��ه  .نکته*ها

 کار درس��ت را کس��ی انج��ام م��ی ده��د ک��ه خ��ودش  .آن اس��تاندارد م��ی گوين��د.
آدم درس��تی باش��د. آنچ��ه باع��ث تأس��ف و س��ر افکندگ��ی و 
در نتییج��ه ب��ی برکت��ی بازاره��ا و درآمدهايم��ان م��ی ش��ود، 
همی��ن اس��ت ک��ه م��ا ب��ه آداب و اخ��الق و اس��تاندارهای 

مرح��وم کلین��ی ره از جاب��ر از ام��ام باقر gنق��ل   می کند  .تولی��د و ف��روش کمت��ر توج��ه م��ی کنی��م. 
ک��ه امیرالمؤمنی��ن g هنگام��ی ک��ه در کوف��ه بودن��د، هر روز 
صب��ح از خان��ه خ��ود بی��رون م��ی آم��د، در حال��ی ک��ه تازيان��ه 

82- بحاراالنوار،ج68،ص247.
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ای در دس��ت داش��ت ک��ه ب��ه آن)س��بیبه(83 م��ی گفتن��د، در 
بازاره��ای کوف��ه از اي��ن ب��ازار ب��ه آن ب��ازار م��ی گش��تند و در 
مقاب��ل ه��ر ب��ازاری م��ی ايس��تاد و خطاب ب��ه آنان م��ی فرموند :

ای کاس��ب ه��ا! از خ��دا بترس��ید. تُّج��ار و کس��به وقت��ی 
ص��دای حض��رت را م��ی ش��نیدند، هرچ��ه در دستش��ان 
قل��ب  صمی��م  از  و  گذاش��تند  م��ی  زمی��ن    ب��ه  ب��ود 
می ش��دند   gمنی��ن امیرالم��ؤ  فرمايش��ات  متوّج��ه 
ش��نیدندکه می فرمايد : م��ی  خ��ود  گ��وش  ب��ا  و 

طل��ب خی��ر را ب��ر هم��ه چی��ز، مق��دم بداريد، ب��ا آس��ان گرفتن 
معامل��ه ب��ه اموالت��ان برک��ت دهی��د، ب��ه خري��داران گ��ران 
ندهی��د ت��ا ب��ه ش��ما نزدي��ک ش��وند و ب��ا بردب��اری اخ��الق 
خ��ود را زين��ت دهی��د، و از قس��م خ��وردن دوری کنی��د، و 
از دورغ گوي��ی بپرهیزي��د و از ظل��م و س��تم کن��اره بگیري��د .

ب��ا مظلومی��ن و س��تمديدگان ب��ا ع��دل و انص��اف برخ��ورد 
کنی��د، دور رب��ا نگردي��د و در ان��دازه گی��ری و اجن��اس، ک��م 
نگذاري��د و اجن��اس م��ردم را ب��ی ارزش و حقی��ر نس��ازيد و 

خ��ود را از مفس��دين روی زمی��ن ق��رار ندهی��د.84

83 - س��بیبه يعن��ی دو ش��قه و دو تک��ه، چ��ون تازيان��ه حض��رت دو س��ر 

و دو ش��عبه داش��ت ک��ه ب��ه آن س��بیبه م��ی گفتن��د.

84 - فروع کافی، ج 5 ص 151؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 283.
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