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يادآوری
در کتاب «دين و زندگی ١» خوانديم که برنامه های زندگی ما به پنج بخش تقسيم می شود 
و دانستيم که پروردگار حکيم و هدايتگر، کامل ترين، بهترين و دقيق ترين برنامه ها را در هر 
بخش به ما عطا کرده است. اگر بخواهيم زندگی موّفقی داشته باشيم و پايان عمر ما در دنيا 
به رستگاری ابدی منتهی شود، بايد اين برنامه ها را بشناسيم و بدان ها عمل کنيم. از اين رو، 

يک بار ديگر برنامه های پيشنهادی سال گذشته را مرور می کنيم.
بخش هابرنامه هارديف
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودقرائت قرآن کريم و تفکر و تدبر در آن١
ارتباط با خودانتخاب مقصد و هدف زندگی٢
ارتباط با خداتالش برای معرفت بيش تر به خداوند٣
ارتباط با خدابهره بردن از راه های تقويت ايمان٤
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودعهد بستن با خدا برای انتخاب راه درست زندگی٥
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودبهره بردن از راه های تقويت عزم و تصميم گيری٦
ارتباط با خودمراقبت و محاسبه از تصميم ها و پيمان ها٧
ارتباط با خودداشتن دفتر برنامه ريزی٨
ارتباط با خداانجام صحيح و به موقع نماز٩
ارتباط با جامعهانتخاب دوست و همراه مناسب١٠
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعهپرداختن به کار و تالش و دوری از تنبلی١١
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آفرينش با رحمت و محّبت آغاز شد. 
و  گستراند  همه جا  در  را  رحمتش  و  آفريد  را  موجودات  رحمان  خداى 
فرمود: «َرْحَمـتـى َوِسـَعـْت ُكـلَّ َشـْىء1 ــ رحمتم هر چيزى را فراگرفته است» 
با همين اسم «رحمان»، آدميان را آفريد و به سعادت و كمال راهنمايى كرد. 
گروهى به خدا دل سپردند و راه اطاعت پيمودند و برخى محّبت و رحمتش را 
از ياد بردند و راه سرپيچى پيش گرفتند. خداوند درهاى بازگشت را به رويشان 
روكنند.2  سويش  به  دوباره  شايد  تا  انداخت  در  دلشان  را  خود  ياد  و  گشود 

بدين گونه اسم «غّفار» خود را به نمايش گذاشت.  
نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود    زمانه طرح محّبت نه اين زمان انداخت3 

شايسته است از خود بپرسم:
بزرگ ترين عشق و محّبتى كه بايد قلب ما را فراگيرد، عشق به كيست؟

اين عشق چه ثمرات و نتايجى به دنبال دارد؟

١ــ اعراف، ١٥٦
٢ــ توبه، ١١٨

٣ــ حافظ می گويد محبت و الفت، بر آفرينش جهان مقدم است و خداوند جهان را براساس محبت بنا نهاد.

دوستى با حق
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

و بعضی ازمردم َو ِمـَن الـّنـاِس َمـۡن يَـتَّـِخـذُ 
همتايانی به جای خدا می گيرند ِه َانۡـداًدا  ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

آن ها را دوست می دارند مانند دوستی خدا ِه  يُـِحـبّـونَـُهـۡم كَـُحـِبّ الـلـّٰ
اما کسانی که ايمان آورده اند ذيَن ءاَمـنـو  ا  َو الـَّ

به خدا محبّت بيشتری دارند.  ِه    ا ِلـلـّٰ َاَشـدُّ ُحـبـ
بقره، ۱۶۵

َه       ..................................  ُقـۡل ِاۡن كُـۡنـُتـۡم تُـِحـبّـوَن الـلـّٰ
 ............................. ِبـعـونـی   فَـاتـَّ
 ............................. ُه   يُـۡحـِبـبۡـُكـُم الـلـّٰ
 ............................. َو يَـۡغـِفـۡر لَـُكـۡم ُذنـوبَـُكـمۡ 
 ............................. ُه َغـفـوٌر  َرحـيمٌ  َوالـلـّٰ

آل عمران، ۳۱

 ............................. ال تَـِجـُد َقـۡوًمـا  
 ............................. ِه َو الۡـَيـۡوِم اۡالٔ ِخـِر   يُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلـّٰ
 ............................. يُـواّدوَن  
 ............................. َه َو َرسـولَـه و   َمـۡن حـادَّ الـلـّٰ
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 ............................. َو لَـۡو كـانـوا ءابـاءَ هُـۡم  
 ............................. َاو َابۡـنـاءَ هُـۡم َاۡو ِاۡخـوانَـُهـۡم  
 ............................. َاۡو َعـشـيَرتَـُهـۡم   

مجادله،   ۲۲ 

همانا كه برای شما نمونه ی نيكويی بود  َقـۡد كـانَـۡت لَـُكـۡم ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة  
در روش ابراهيم و همراهان او ذيَن َمـَعـه و  فـی ِابۡـراهـيَم َو الـَّ
آن گاه که به قوم خود گفتند ِاۡذ قـالـوا ِلـَقـۡوِمـِهـمۡ 

به حقيقت كه ما از شما بيزاريم  ِانّـا بُــَرءاُء ِمـۡنـُكـۡم  
و از آن چه جز خدا می پرستيد ِه  َو ِمـّمـا تَـۡعــبُـدوَن ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

نسبت به شما كافريم كَـَفـۡرنـا ِبـُكـمۡ 
و پديد آمده ميان ما و شما دشمنی َو بَـدابَـۡيـَنـنـا َو بَـۡيـَنـُكـُم الۡـَعـداَوةُ 

و کينه برای هميشه َو الۡـبَـۡغـضـاُء َابَـًدا 
مگر اينکه به خدای يگانه ايمان آوريد. ِه َوۡحـَده و   َحـتّٰـی تُـؤِۡمـنـوا ِبـالـلـّٰ

ممتحنه، ۴

با استفاده از توضيحات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.

ـِبـعـوا + ن + ی: پس مرا پيروی کنيد ـِبـعـونـی = َفـ + ِاتَّ َفـاتَّ
ُيـۡحـِبـۡبـکُـۡم: تا شما را دوست بدارد

: دشمنی کرده است ُيـواّدوَن: دوستی می کنند               حادَّ

ترجمه 
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با انديشه و تدّبر در آيات، پيام هاى مربوط به دوستى را تكميل كنيد.

سوره/آيهپيام هارديف
مردم بر دو دسته اند: گروهی….......…… دوست دارند.١

 گروهی چيزهای ديگر را همتای خدا می گيرند و….............…
………

………الزمه ی دوستی با خداوند …………………………………٢
………نمی شود کسی…......……… ولی با دشمنان او…….........…٣
کسانی ٤ از  همواره  می کنند،  اقتدا  او  به  که  کسانی  و  (ع)  ابراهيم  حضرت 

که……… می پرستند و از آن چه……… بيزاری می جويند و اعالم برائت 
می کنند.

………

هستند، ٥ خدا  دشمنان  که  کسانی  و  می ورزند  دوستی  خدا  با  که  کسانی  ميان 
برای هميشه رابطه ی……… برقرار است، مگر آن که آنان از دشمنی با خدا 

دست بردارند.

………

اگر به مجموعه ی اين پيام ها نگاه ديگری کنيم، می بينيم که قرآن کريم از رويارويی و تقابل دو گروه 
سخن می گويد: گروهی که زندگی خود را بر محور حّب و عشق به خداوند بنا کرده  اند و گروهی که از 
دوستی او سر باز زده و محّبت غير او را برگزيده اند. گويا تاريخ، سرگذشت مقابله ی اين دو جريان بوده 
است: مقابله ی ابراهيم با نمرود، موسی با فرعون، عيسی با حاکم مشرک روم۱ و کاهنان يهود و پيامبر 

گرامی اسالم با مشرکان حجاز.
راستی، ريشه ی اين مقابله چيست؟

آيا راهی برای سازش اين دو جريان وجود دارد؟
هرکدام از ما خود را در کدام جبهه می يابد؟

برای رسيدن به پاسخ اين سؤال ها، به نقش محّبت و عشق در زندگی انسان می پردازيم و تأثير آن 
را در تصميم گيری های فردی و اجتماعی افراد بررسی می کنيم.

١ــ در آن زمان، پونتيوس پيالطس از طرف امپراطور روم بر فلسطين حکومت می کرد.

پيام آيات
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نقش محّبت
محّبت و دوستی سرچشمه ی اصلی تصميم ها و كارهای انسان است. فّعالّيت هايی كه آدمی در 
طول زندگی انجام می دهد، ريشه در دل بستگی ها و محّبت های او دارد و همين محّبت هاست كه به        زندگی 

آدم ها جهت می بخشد. 
هرقدر اين محّبت  شديدتر باشد، تأثير آن نيز در زندگی عميق تر و گسترده تر است. يک دختر و 
پسر، قبل از ازدواج، به چيزی جز خود نمی انديشند. دنيای آن ها بر محور خود می چرخد و به كارهای 
خود و عالقه های شخصی خود سرگرم اند. اين دختر و پسر، همين كه كانون خانواده را تشكيل دادند 
و به هم دل  بستند، سرنوشت خود را به سرنوشت ديگری بسته می بينند، شعاع خواسته هايشان وسيع تر 
می شود و چه بسا خواسته های همسر بر خواسته های خود تقّدم می يابد و آن گاه كه صاحب فرزند شوند، 
رفتارشان به كلی عوض می شود. پسر، فردی چاالک و پرتحرک می گردد و برای رفع نيازهای زن و 
فرزند، راحتی را از خود می گيرد و دختر، با صدای كودک، مانند برق می جهد و سراسيمه به سوی 
فرزندش می دود. همين دختر كه تا ديروز كم طاقت و زود  رنج جلوه می كرد، اكنون با قدرت شگرفی در 
مقابل بی خوابی، گرسنگی  و كار زياد، صبور و شكيباست. محبت به فرزند سبب می  شود از خودمحوری 

درآيد، خود را فراموش كند و فردی ايثارگر، با اراده، نيرومند، مصمم و پركار شود.۱ 

محّبت به حّق
اگر عشق و محّبت انسان از اين امور محدود فراتر رود و دل به سرچشمه ی کماالت و زيبايی ها 
سپارد، اين عشق زندگی او را بيش از اين دگرگون می کند. سرگذشت دوستان خدا اين گونه است. 
آن كس كه به خدا ايمان دارد و محّبت او را در قلب خود جای داده است، به ميزانی كه ايمانش اوج 
می گيرد و محّبتش فزون تر و عميق تر می شود، احساس حياتی دوباره می كند و شور و شوقی فرح بخش 

وجودش را فرا می گيرد؛ از اين رو مشتاقان عشق الهی ندا سرداده اند:
افـروز آتـش  ده  سيـنـه ای  در آن سينه دلی و آن دل همه سوزالـهـی 
َپـرَورد درد  درونـی  کـن  دلی در وی، درون درد و برون دردکـرامـت 
دل افسرده غير از آب و گل نيست٢هر آن   دل را که  سوزی نيست دل نيست

عشق و محّبت الهی افسردگی، خمودی، ترس و ُجبن را ازبين می برد و نشاط، تحّرک، شجاعت 
١ــ جاذبه و دافعه ی علی عليه الّسالم، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٣٨

٢ــ وحشی کرمانی
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و قدرت می بخشد. سنگين و تنبل را چاالک و زرنگ، بخيل را بخشنده، كم طاقت و ناشكيبا را متحّمل 
و شكيبا می كند و باالخره آدمی را از خودخواهی و نفع پرستی بيرون آورده و به ايثار و از خودگذشتگی 
می رساند؛ هّمت و اراده را قوی، غلّ    و غش ها را پاک و انديشه را خّالق می كند. خالصه، عشق به خدا 

چون اكسيری است كه مرده را حيات می بخشد و زندگی حقيقی به وی عطا می كند.

 در زندگى پيامبران، امامان، مجاهدان و شهيدان راه خدا نگاه كنيد 
و نمونه اى از فداكارى و ايثار آنان را كه نشانه ى عشق به خداوند است، در 

كالس گزارش كنيد.

آثار محّبت به خدا 
۱ــ پيروی از خداوند: نمی شود انسان از صميم دل كسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش 
سرپيچی كند. اين سرپيچی نشانه ی عدم صداقت در دوستی است. در شعری منسوب به امام صادق (ع) 

آمده است: 
خدا را نافرمانی كنی و اظهار دوستی با او نمايی؟ 

به جان خودم اين رفتاری شگفت است.
اگر دوستی ات  راستين بود، اطاعتش می كردی؛

زيرا دوستدار، مطيع محبوب خود است.۱
برخی می گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافی است و عمل به احكام دين ضرورتی ندارد، اعمال 

ظاهری و ظاهر انسان مهم نيست، آن چه اهميت دارد، درون و باطن انسان است.
اين توجيه، با كالم خداوند سازگار نيست. خداوند می فرمايد اگر مرا دوست داريد و اگر محبت 
كسی  است  ممكن  چگونه  كنيد.  پيروی  من  دستورات  از  است  شايسته  گرفته،  قرار  شما  قلب  در  من 

به ديگری اظهار ارادت و عالقه ی قلبی كند اّما برخالف خواسته ی او عمل نمايد؟
امام صادق عليه ّالسالم فرمودند:

ـَه َمـْن َعـصـاُه۲ ــ كسی كه از فرمان خدا سرپيچی می كند، او را دوست ندارد. مـا َاَحـبَّ الـلّٰ
خواسته و فرمان خداوند، يعنی «دين»، همان برنامه ی سعادت و راه رستگاری و کمال ماست. او 

٢ــ امالی شيخ صدوق، ص ٣٦٩. ١ــ جاذبه و دافعه ی علی عليه الّسالم، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٦٠ 
  

ذكر
           نمونه ها
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نيازی ندارد تا به ما فرمان دهد و نيازش را برطرف کند. خداوند، در فرمان هايش فقط و فقط به مصلحت 
ما  به  ناصحانه  او  کند.  توجه  ما  دل  خواسته ی  به  فقط  که  نيست  رياکاری  دوست  مانند  دارد.  نظر  ما 
هشدار می دهد که چه بسيار چيزهايی که شما خوشتان می آيد ولی به ضرر شماست و چه بسيار چيزهايی 
که بدتان می آيد اّما به نفع شماست. حتی اگر احساس کنيم برخی دستورهای خداوند سخت است، بايد 
مطمئن باشيم که اين دستور برای سعادت ما ضروری است. بايد بگذاريم عشق به سعادت حقيقی در 

دل ما جوانه بزند، آن گاه خواهيم ديد که هر سختی بر ما آسان خواهد شد.
امام سجاد (ع) در ابتدای يکی از مناجات های خود، به خدا عرض می کند:

«خدايا! کيست که شيرينی دوستی با تو را چشيده باشد و غير تو را طلب کند؟»
آن گاه، پس از مقداری راز و نياز، می گويد:

«ای آرزوی دل مشتاقان
و ای نهايت آرمان دوستان

دوستی تو را از تو می خواهم
و دوستی هر که تو را دوست دارد

و دوستی هر کاری که مرا به تو نزديک می کند.»۱

 درباره ى محّبت هاى خداوند به خود بينديش و ببين كه تاكنون پاسخ هاى 
مناسبى به  اين محّبت ها داده اى؟ در اين تأمل نيم نگاهى هم به سرپيچى هاى خود 

داشته باش. 

۲ــ دوستی با دوستان خدا: وقتی محّبت خداوند در دلی خانه كرد، آن دل محّبت همه ی 
كسانی را كه رنگ و نشانی از او دارند، در خود می يابد و به مقداری كه اين رنگ و نشان بيش تر و 
قوی تر باشد، عالقه و محّبت نيز  فزون تر می شود. در منظومه ی عاشقان و دوستان الهی كه برگرد كعبه ی 
وجود او حلقه زده اند، نزديک ترين آن ها، رسول خدا (ص) و اهل بيت ايشان (ع) هستند كه مظهر تمام 
و كماِل حق و جلوه ی زيبايی های اويند. هركس اين خانواده را بشناسد و با فضائل اخالقی آنان آشنا 

گردد، عشق به آنان را در خود می يابد.

خودكاوى

۱ــ مفاتيح الجنان، مناجات المحّبين از مناجات های خمس عشرة.
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 ٣ــ بيزاری از دشمنان خدا: عاشق روشنايی، از تاريكی می گريزد. دوستدار زندگی و بقا، 
از نيستی و نابودی متنفر است. دل بسته ی عدالت و آزادی و صداقت و وفا، از ظلم و استبداد و ريا 
و بی وفايی بيزار است و آن كس كه به دوستی با خدا افتخار می كند، با هرچه ضدخدايی است، مقابله 

می نمايد. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
حضرت علی (ع) در يکی از مراسم حج، که مسلمانان از نقاط مختلف به مکه آمده بودند، از طرف 
رسول خدا (ص) مأموريت يافت اين خبر را به مردم برساند که خدا و رسولش از مشرکين بيزارند و به 

مشرکين اعالم کند که بهتر است توبه کنيد و خود را از گمراهی نجات دهيد.۱
٤ــ مبارزه با دشمنان خدا: عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با زشتی ها، ستم و ستمگران بوده اند. 
همه ی پيامبران، از حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهيم (ع) تا پيامبر اسالم (َصّلی الّله  عليه و آله)زندگی 
كردند.  منتقل  بعد  نسل  به  نسلی  از  را  مبارزه  پرچم  و  گذراندند  پليدی  و  ستم  با  مبارزه ی  در  را   خود 
نمی شود كسی دوستدار فضيلت ها و کرامت ها باشد و در جهان زشتی و نامردمی و ستم ببيند و در عين 

حال بتواند قرار و آرام بگيرد. 
از اين رو «جهاد در راه خدا» در برنامه ی تمام پيامبران الهی بوده و بيش تر آنان درحال مبارزه ی 
که  می کنيم  مشاهده  می نگريم،  جهان  حوادث  به  وقتی  نيز  امروزه  رسيده اند.  شهادت  به  ستمگران  با 
مستکبران و ستمگران برای رسيدن به منافع و لذايذ دنيايی خود حقوق ملت ها را زير پا می گذارند و 
حتی از داشتن يک سرزمين برای زندگی شرافت مندانه محروم می کنند. رنج و محروميت مردم فلسطين 

نمونه ی آشکاری از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد.

  با بررسى و تحليل دنياى امروز، بزرگ ترين دشمنان خدا و متجاوزين 
به حقوق انسان ها را مشخص كنيد و سپس راه هاى مؤثر براى مقابله با آنان را 

كه همه ى مظلومين و ستمديدگان جهان بتوانند انجام دهند، پيشنهاد دهيد. 

نتيجه اين که:
دينداری با دوستی با خدا آغاز می شود و برائت و بيزاری از باطل و دشمنان خدا را به دنبال 
دارد. به همين جهت اگر كسی بخواهد قلبش را خانه ی خدا كند بايد شيطان و امور شيطانی را از آن 

١ــ سوره ی توبه، ١ تا ٣

تطبيق
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بيشتر بدانيم

ـُه» كه پايه و اساس بنای اسالم است، مرّكب از يک نفی و يک  بيرون نمايد. جمله ی «ال ٰ ِاٰلـَه ِاالَّ الـلّٰ
اثبات است: «نه» به هر چه غيرخدايی است و «آری» به خدای يگانه.۱    

پس دينداری بر دو پايه استوار است: توّلی (دوستی با خدا) و تبّری (بيزاری از باطل) و به   ميزانی 
كه دوستی با خدا عميق تر باشد نفرت از باطل هم عميق تر است. 

امام خمينی «رحمة الّله عليه» در پيام ارزشمندی، بعد از تبيين دقيق مرزهای دوستی و بيزاری 
می گويد: «مگر تحقق ديانت، جز اعالم محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و برائت نسبت 
به باطل است؟ حاشا كه خلوص عشق موّحدين جز به ظهور كامل نفرت از مشركين و منافقين ميسّر 

شود.»۲
برمبنای همين تحليل، ايشان به مسلمانان جهان سفارش می كنند: «بايد مسلمانان، فضای سراسر 
عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند.»٣

محّبِت با معرفت

چه زيبا و شورآفرين است كه برنامه ی زندگی ما سرشار از جلوه های محّبت و دوستی 
به پيامبر گرامی و اهل بيت  ايشان صلوات الّله     عليهم است و همان طور كه امام  صادق   (ع) از 
ما خواسته اند، در شادی آنان شاد و در مصيبت آنان سوگوار و عزادار هستيم. با حضور 
فعال در مراسم بزرگداشت اهل بيت(ع) محّبت خود را نشان می دهيم و زمينه های پيروی 

از آن بزرگواران و رشد و كمال خويش را فراهم می سازيم.
برای اين كه مراسم بزرگداشت اهل بيت (ع) و جلوه های دوستی ما به آنان بيش تر 
رشد دهنده و قابل قبول تر به پيشگاه خداوند باشد، توّجه و مراعات موارد زير ضروری 

است:
۱ــ اين محّبت و دوستی را با معرفت و شناخت عميق نسبت به آنان همراه كنيم 

١ــ سيری در نهج البالغه، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٢٨٥
٢و٣ــ پيام امام خمينی رحمة الله عليه به مناسبت حج ١٤٠٧ هـ.ق برابر با ١٣٦٦ هـ.ش
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و شور خود را با شعور عجين سازيم تا مراسم جشن ها و سوگواری ها متناسب با شأن و 
منزلت آن بزرگواران باشد و از چارچوبی كه دين تعيين كرده، خارج نگردد. محّبت های 
آميخته با جهل همواره خطرناک است و در بسياری ازموارد به رفتارهايی منجر می شود 

كه خدای متعال و پيشوايان دين از آن بيزارند.
امام علی(ع) می فرمايد:

دو تن در رابطه ی با من هالک شدند: دوستی كه (در دوستيش) غلّو و زياده روی 
می كند( و مرا از مرتبه ی واليت و امامت باالتر می برد) و دشمنی كه در دشمنِی با من پای 

می فشرد.۱
من  به  ايشان  رفتم.  امام  ديدار  به  روزی  می گويد  صادق(ع)  امام  ياران  از  يكی 

فرمود: 
ای َحيثمه سالم ما را به دوستانمان برسان و به آنان اعالم كن پاداش الهی را جز با 
عمل،و واليت ما را جز با خويشتن داری به دست نمی آورند. ای َحيثمه كسی كه واليت 

ما و معرفت نسبت به ما را ندارد هيچ سودی نخواهد برد.۲
سيره ی پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) نشان می دهد كه آنان با ادعای محّبت بدون 
معرفت و بدون عمل مبارزه كرده و پيروان خود را از آن منع كرده اند. بنابراين نزديكی 

هركس به آنان به مقدارمحّبت همراه با معرفت و عمل است.
٢ــ محتوای مراسم جشن يا سوگواری اهل بيت (ع)، از قبيل اشعار، سرودها و 
مداحی ها بايد به گونه ای انتخاب شود كه بيانگر محّبت همراه با معرفت و سازگار با اصول 
اسالمی و ساير احكام شرعی باشد. عبارت ها و جمالتی كه برای اين بزرگواران به كار 
می بريم بايد مورد قبول خودشان باشد. با مراجعه ی به متن زيارت ها، مانند زيارت جامعه، 
می توانيم بهترين اوصاف را درباره ی آن بزرگواران بيابيم و استفاده كنيم. به ياد داشته 
باشيم كه بزرگ ترين ويژگی پيامبر اكرم (ص) و امامان بزرگوار «بنده ی خدا» بودن است 
كه همه روزه ۹ بار در تشهد نمازهای واجب آن را تكرار می كنيم و می گوييم: «َاۡشَهُد َانَّ 

ًدا َعۡبُده و َو َرسوُله و». ُمَحمَّ

١ــ نهج البالغه، ترجمه ی فيض االسالم، حکمت ١١٧
٢ــ الشيعه فی احاديث الفريقين، سيدمرتضی موحد ابطحی، ص ٣٥٤.
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و  معرفت زا  عميق،  پرمحتوا،  بايد  مراسم  اجزای  ساير  و  نوحه ها  سرودها،  ۳ــ 
حماسی باشد به گونه ای كه هم مناسب با كرامت و منزلت آن بزرگواران باشد و هم روح 
شجاعت و حماسه و ايثار را در جامعه بدمد. اشعار و عبارات سطحی و پيش پا افتاده 
و انجام حركات نسنجيده به بهانه ی شادی يا سوگواری موجب رنجش آن بزرگواران و 

درنتيجه، بيزاری خداوند از ما شود.
گذاشت»،  كنار  بايد  را  آداب  محّبت  ابراز  «درهنگام  قبيل  از  توجيهاتی  ۴ــ 
«اهل بيت  (ع) انسان هايی بزرگوارند و از خطای ما می گذرند» و «عشق را نمی توان كنترل 
كرد و با احكام محدود ساخت»، هيچ كدام در درگاه الهی و پيشگاه اهل بيت (ع) پذيرفته 
نيست و مجوز رفتارهای مخالف دين نمی شود. اگر كسی در مراسم مربوط به پيشوايان 
دين مرتكب رفتارهای دور از معرفت و مخالف شرع شود، چه بسا مجازاتی سنگين تر 
از كسی داشته باشد كه در شرايط عادی اين رفتارها را انجام می دهد. اين مراسم بايد 
موقع  به  انجام  فروتنی،  و  تواضع  كالم،  در  عفاف  ظاهری،  حجاب  و  عفاف  تجلی گاه 
تبذير، رعايت حقوق  همنوعان، دوری از اسراف و  واجبات دينی مانند نماز، كمک به 
همسايگان، حفظ اموال عمومی، دوری از رقابت ها و حسادت ها و در يک  كالم، بايد 

تجلی گاه معرفت به ائمه(ع) باشد.
و  معروف  به  امر  وظيفه ی  مراسم  اين گونه  در  كه  داريم  مسئولّيت  ما  همه ی  ــ   ۵
نهی از منكر را به دقت انجام دهيم. چرا كه از بزرگ ترين منكرها بی حرمتی به پيشوايان 
دين در مراسمی است كه برای حرمت و بزرگداشت آنان برگزار می شود. به همين جهت 

ضرورت دارد به نكات زير توّجه نماييم:
الف ــ بدانيم كه برنامه ها و كارهای ما در مراسم دينی، موافق احكام الهی است 

كه فقيهان جامع الّشرايط در كتاب های خود ذكر كرده اند.
ب ــ در مواردی كه برای ما مشكوک است، به عالمان دين در شهر و ديار خود 

مراجعه كنيم و نظر آنان را جويا شويم تا با اطمينان خاطر آن اعمال را انجام دهيم.
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تنظيم رابطه ها بر معيار دوستى با خداوند

تالش مى كنيم:
1ــ رابطه ى عاشقانه و محّبت آميز خود با خدا را عميق تر 
و پايدارتر كنيم و به آن چه او برايمان مى پسندد و فرمان مى دهد 

راضى باشيم.
2ــ با دوستان او رابطه ى دوستى و مهر برقرار كنيم و از 
دشمنان او دورى ورزيم تا از او فاصله نگيريم و راه به سوى 

او را گم نكنيم.

گام پنجم

١ــ برای تقويت دوستی خود با خداوند، از چه راه هايی می توان کمک گرفت؟
چه  صفتان  باطل  مقابل  در  نبودن  بی تفاوت  و  باطل  از  بيزاری  تقويت  برای  ٢ــ 

می توان کرد؟
٣ــ چگونه می توان دريافت كه در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستيم؟

۱ــ در زندگی پيامبران و امامان (صلوات الله عليهم) و مجاهدان راه خدا تحقيق 
كنيد و نمونه هايی از اشتياق آن ها به    حق و مبارزه شان با زشتی و باطل را نشان دهيد.

پيامبر اكرم(ص) بود،  راستين  پيروان  ۲ــ امام خمينی ــ رحمة الّله عليه ــ كه از 
زندگی خود را در مبارزه ی با ستم و باطل گذراند.آيا می توانيد نمونه هايی از اين مبارزه ها 

را بيان كنيد؟

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد


