در ﻣﺴﻴﺮ
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ﻳﺎدآوری
در ﮐﺘﺎب »دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﯽ  «١ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی 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 ﻣﻮﻓّﻘﯽ 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.
ردﻳﻒ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

١

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آن

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٢

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٣

ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا

٤

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از راه ﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻤﺎن

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا

٥

ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب راه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٦

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از راه ﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٧

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٨

داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد

٩

اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا

١٠

اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ

١١

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش و دوری از ﺗﻨﺒﻠﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﺣﻖ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.
ﺧﺪﺍﻯ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻭ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮﺍﻧﺪ ﻭ
ـﺖ ُﻛ ﱠ
»ﺭ ْﺣ َﻤـﺘـﻰ َﻭ ِ
ـﻰء 1ــ ﺭﺣﻤﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ«
ﺳـ َﻌ ْ
ﻓﺮﻣﻮﺩَ :
ـﻞ َﺷ ْ
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 ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻭ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺸﺎﻥ
2

ﮔﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺭﻭﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﻢ »ﻏ ّﻔﺎﺭ« ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

3

ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺭﻧﮓ ﺍﻟﻔﺖ ﺑﻮﺩ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﺒّﺖ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻢ:

ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤ ّﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺩ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟
ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ؟
١ــ اﻋﺮاف١٥٦ ،
٢ــ ﺗﻮﺑﻪ١١٨ ،
٣ــ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ ،ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
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ﻗﺮﺍﺋﺖ

آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ی زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ و زﻳﺒﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ِ ِ ِ
ِ
اﻟـﺮﺟـﻴـﻢِ
ـﻦ ﱠ
اﻟـﺸ ۡـﻴـﻄـﺎن ﱠ
َاﻋـﻮ ُذ ﺑـﺎﻟـﻠﱣـﻪ ﻣ َ
ِ
ِ
اﻟـﺮﺣـﻴـﻢِ
اﻟـﺮ ۡﺣـ ٰﻤ ِـﻦ ﱠ
ـﺴـﻢِ اﻟـﻠﱣـﻪ ﱠ
ﺑ ۡ

ِ
ـﻦ ﻳـ ﱠﺘ ِ
ِ
ـﺨ ُـﺬ
ـﻦ اﻟـ ّﻨـﺎس َﻣ ۡ َ
َو ﻣ َ
ِ
ـﻦ ِ ِ
ـﺪادا
ﻣ ۡ
دون اﻟـﻠﱣـﻪ َاﻧ ۡ ً
ِ
ـﺐ اﻟـﻠ ِﱣـﻪ
ﻳُـﺤـﺒّـﻮﻧ َ ُـﻬ ۡـﻢ ﻛَ ُ
ـﺤ ِ ّ
ءاﻣـﻨـﻮا
ـﺬﻳﻦ َ
َو اﻟ ﱠ َ
َا َﺷ ﱡـﺪ ُﺣـﺒـﺎ ِﻟـﻠ ِﱣـﻪ

و ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺮدم
ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ
آنﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﺑﻘﺮه۱۶۵ ،

ِ
ِ
ـﻮن اﻟـﻠ َﱣـﻪ
ُﻗ ۡـﻞ ا ۡن ﻛُ ۡـﻨ ُـﺘ ۡـﻢ ﺗُـﺤـﺒّ َ
ﻓَـﺎﺗﱠ ِـﺒـﻌـﻮﻧـﯽ
ـﺤ ِـﺒ ۡـﺒـ ُﻜ ُـﻢ اﻟـﻠ ُﱣـﻪ
ﻳُ ۡ
َو ﻳَـ ۡﻐ ِـﻔ ۡـﺮ ﻟَـ ُﻜ ۡـﻢ ُذﻧـﻮﺑَـ ُﻜ ۡـﻢ
ﺣـﻴﻢ
َواﻟـﻠ ُﱣـﻪ َﻏ ٌ
ـﻔـﻮر َر ٌ

..................................

.............................
.............................
.............................
.............................

آل ﻋﻤﺮان۳۱ ،

ﻻ ﺗ َ ِـﺠ ُـﺪ َﻗ ۡـﻮ ًﻣـﺎ
ِ
ـﻨـﻮن ِﺑـﺎﻟـﻠ ِﱣـﻪ َو اﻟۡ َـﻴ ۡـﻮمِ ا ۡ ٔﻻ ِﺧ ِـﺮ
ﻳ ُ ۡـﺆﻣ َ
ون
ﻳُ ّ
ـﻮاد َ
ﻣـﻦ ﺣـﺎ ﱠد اﻟـﻠﱣـﻪ و رﺳـﻮﻟَـﻪو
َ ۡ
َ َ َ

.............................
.............................
.............................
.............................
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ءاﺑـﺎءﻫُ ۡـﻢ
َو ﻟ َ ۡـﻮ ﻛـﺎﻧـﻮا َ
ـﻨـﺎءﻫُ ۡـﻢ َا ۡو ِا ۡﺧـﻮاﻧ َ ُـﻬ ۡـﻢ
َاو َاﺑ ۡ َ
ـﺸـﻴﺮﺗ َ ُـﻬ ۡـﻢ
َا ۡو َﻋ َ

.............................
.............................
.............................
ﻣﺠﺎدﻟﻪ۲۲ ،

ـﺴ َـﻨـ ٌﺔ
َﻗ ۡـﺪ ﻛـﺎﻧ َ ۡ
ـﺖ ﻟَـ ُﻜ ۡـﻢ ا ُۡﺳ َـﻮة ٌ َﺣ َ
ِ
ﻓـﯽ اﺑـﺮاﻫـﻴﻢ و اﻟﱠـﺬﻳﻦ ﻣـﻌـﻪو
َ َ َ
ۡ
َ َ
ِا ۡذ ﻗـﺎﻟـﻮا ِﻟـ َﻘ ۡـﻮ ِﻣ ِـﻬ ۡـﻢ
ِ
ءاء ِﻣ ۡـﻨـ ُﻜ ۡـﻢ
ــﺮ ُ
اﻧّـﺎ ﺑ ُ َ
ِ
ـﺪون ِﻣـﻦ ِ
دون اﻟـﻠ ِﱣـﻪ
َو ﻣ ّ
ـﻤـﺎ ﺗ َ ۡـﻌــﺒُ َ ۡ
ﻛَـ َﻔ ۡـﺮﻧـﺎ ِﺑـ ُﻜ ۡـﻢ
ـﺪاو ُة
َو ﺑَـﺪاﺑ َ ۡـﻴ َـﻨـﻨـﺎ َو ﺑ َ ۡـﻴ َـﻨـ ُﻜ ُـﻢ اﻟۡ َـﻌ َ
ـﻀـﺎء َاﺑ َ ًـﺪا
َو اﻟۡـﺒَـ ۡﻐ
ُ
ِ
ِ
ﺣـ ﱣﺘـﯽ ﺗُـﺆۡﻣـﻨـﻮا ِﺑـﺎﻟـﻠﱣـﻪ وﺣـﺪهو
َ ۡ َ
َ

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻧﻴﻜﻮﻳﯽ ﺑﻮد
در روش اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او
آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺰارﻳﻢ
و از آن ﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻢ
و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ
و ﮐﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ.

ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۴ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت زﻳﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی آﻳﺎت را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓَـﺎﺗﱠـ ِﺒـﻌـﻮﻧـﯽ = ﻓَـ ِ +اﺗﱠـ ِﺒـﻌـﻮا  +ن  +ی :ﭘﺲ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻴﺪ

ُـﻢ :ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد
ُﻳ ۡ
ـﺤـ ِﺒ ۡـﺒـﮑ ۡ
ـﻮادو َن :دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ُﻳ ّ
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ﺣﺎ ﱠد :دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ

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

ردﻳﻒ

ﭘﻴﺎم ﻫﺎ

ﺳﻮره/آﻳﻪ

١

ﻣﺮدم ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ… …….......دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﻫﻤﺘﺎی ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و…….............

………

٢

ﻻزﻣﻪ ی دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ …………………………………

………

٣

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ… ………......وﻟﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن او……….........

………

٤

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره از ﮐﺴﺎﻧﯽ ………
ﮐﻪ……… ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و از آن ﭼﻪ……… ﺑﻴﺰاری ﻣﯽ ﺟﻮﻳﻨﺪ و اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٥

ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ورزﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ……… ،
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
ﺣﺐ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ّ
دوﺳﺘﯽ او ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﻣﺤﺒّﺖ 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 روم ۱و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻳﻬﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم 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 ﻣﺤﺒّﺖ 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 ﭘﻴﻼﻃﺲ از ﻃﺮف اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
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نقش محبّت

الیت هایی كه آدمی در
محبّت و دوستی سرچشمه ی اصلی تصمیم ها و كارهای انسان است .ف ّع ّ
محبت های او دارد و همین محبّت هاست كه به        زندگی
طول زندگی انجام می دهد ،ریشه در دل بستگی ها و ّ
آدم ها جهت می بخشد.
هرقدر این محبّت شدیدتر باشد ،تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است .یک دختر و
پسر ،قبل از ازدواج ،به چیزی جز خود نمی اندیشند .دنیای آن ها بر محور خود می چرخد و به كارهای
خود و عالقه های شخصی خود سرگرم اند .این دختر و پسر ،همین كه كانون خانواده را تشكیل دادند
و به هم دل بستند ،سرنوشت خود را به سرنوشت دیگری بسته می بینند ،شعاع خواسته هایشان وسیع تر
می شود و چه بسا خواسته های همسر بر خواسته های خود تقدّ م می یابد و آن گاه كه صاحب فرزند شوند،
رفتارشان به كلی عوض می شود .پسر ،فردی چاالک و پرتحرک می گردد و برای رفع نیازهای زن و
فرزند ،راحتی را از خود می گیرد و دختر ،با صدای كودک ،مانند برق می جهد و سراسیمه به سوی
فرزندش می دود .همین دختر كه تا دیروز كم طاقت و زود  رنج جلوه می كرد ،اكنون با قدرت شگرفی در
مقابل بی خوابی ،گرسنگی و كار زیاد ،صبور و شكیباست .محبت به فرزند سبب می  شود از خودمحوری
1
درآید ،خود را فراموش كند و فردی ایثارگر ،با اراده ،نیرومند ،مصمم و پركار شود.

محبّت به حقّ

اگر عشق و محبّت انسان از این امور محدود فراتر رود و دل به سرچشمه ی کماالت و زیبایی ها
سپارد ،این عشق زندگی او را بیش از این دگرگون می کند .سرگذشت دوستان خدا این گونه است.
آن كس كه به خدا ایمان دارد و محبّت او را در قلب خود جای داده است ،به میزانی كه ایمانش اوج
می گیرد و محبّتش فزون تر و عمیق تر می شود ،احساس حیاتی دوباره می كند و شور و شوقی فرح بخش
وجودش را فرا می گیرد؛ از این رو مشتاقان عشق الهی ندا سرداده اند:
الـهـی سیـنـه ای ده آتـش افـروز
ـرورد
کـرامـت کـن درونـی درد َپ َ
هرآن دلراکه سوزینیستدلنیست

در آن سینه دلی و آن دل همه سوز
دلی در وی ،درون درد و برون درد
٢
دل افسرده غیر از آب و گل نیست

عشق و محبّت الهی افسردگی ،خمودی ،ترس و ُجبن را ازبین می برد و نشاط ،تحرّک ،شجاعت
السالم ،استاد شهید مرتضی مطهری ،ص ٣٨
١ــ جاذبه و دافعه ی علی علیه ّ
٢ــ وحشی بافقی
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و ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﻨﺒﻞ را ﭼﺎﻻک و زرﻧﮓ ،ﺑﺨﻴﻞ را ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻛﻢﻃﺎﻗﺖ و ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﺎ را ﻣﺘﺤﻤّ ﻞ
و ﺷﻜﻴﺒﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه آدﻣﯽ را از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﻔﻊﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻴﺮون آورده و ﺑﻪ اﻳﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﺧﻼق ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻫﻤّ ﺖ و اراده را ﻗﻮی ،ﻏﻞّ و ﻏﺶﻫﺎ را ﭘﺎک و اﻧﺪﻳﺸﻪ را ّ
ﭼﻮن اﻛﺴﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮده را ﺣﻴﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﺫﻛﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
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
ﻛﻼﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻨﻴﺪ.

آﺛﺎر ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
۱ــ ﭘﻴﺮوی از ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن از ﺻﻤﻴﻢ دل ﻛﺴﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ
ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی 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 دوﺳﺘﯽات راﺳﺘﻴﻦ ﺑﻮد ،اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻣﯽﻛﺮدی؛
۱
زﻳﺮا دوﺳﺘﺪار ،ﻣﻄﻴﻊ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ،اﻋﻤﺎل
ﻇﺎﻫﺮی و ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،آنﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،درون و ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻳﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﻦ در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﭘﻴﺮوی ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﯽ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮی اﻇﻬﺎر ارادت و ﻋﻼﻗﻪی ﻗﻠﺒﯽ ﻛﻨﺪ اﻣّﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ـﺼـﺎه ۲ــ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،او را دوﺳﺖ ﻧﺪارد.
ﻣـﺎ ا ََﺣ ﱠ
ـﺐ اﻟـ ﱣﻠـ َﻪ َﻣ ْ
ـﻦ َﻋ ُ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ »دﻳﻦ« ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻌﺎدت و راه رﺳﺘﮕﺎری و ﮐﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ .او
اﻟﺴﻼم ،اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ص ٦٠
١ــ ﺟﺎذﺑﻪ و داﻓﻌﻪ ی ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ّ

٢ــ اﻣﺎﻟﯽ ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق ،ص .٣٦٩
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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 ﻧﻈﺮ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ رﻳﺎﮐﺎری ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی دل ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .او ﻧﺎﺻﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ 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 اﻣّﺎ 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
۱
و دوﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﺧﻮﺩﻛﺎﻭﻯ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﻣﺤﺒّﺖﻫﺎﻯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ ﻭ ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺒّﺖﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩﺍﻯ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ.

۲ــ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا :وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺒّﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد ،آن دل ﻣﺤﺒّﺖ ﻫﻤﻪی
ﻛﺴﺎﻧﯽ را ﻛﻪ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از او دارﻧﺪ ،در ﺧﻮد ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ و
ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒّﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﺰونﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎن و دوﺳﺘﺎن اﻟﻬﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮد ﻛﻌﺒﻪی
وﺟﻮد او ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ ،ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ،رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻤﺎم
ﻛﻤﺎل ﺣﻖ و ﺟﻠﻮهی زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎی اوﻳﻨﺪ .ﻫﺮﻛﺲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ آﻧﺎن آﺷﻨﺎ
و ِ
ﮔﺮدد ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن را در ﺧﻮد ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
۱ــ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺠﻨﺎن ،ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺒّﻴﻦ از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻫﺎی ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة.

118

٣ــ ﺑﻴﺰاری از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا :ﻋﺎﺷﻖ روﺷﻨﺎﻳﯽ ،از ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﻣﯽﮔﺮﻳﺰد .دوﺳﺘﺪار زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎ،
از ﻧﻴﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .دلﺑﺴﺘﻪی ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی و ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎ ،از ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد و رﻳﺎ
و ﺑﯽوﻓﺎﻳﯽ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻛﻨﺪ ،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
۱
ﻣﺸﺮﮐﻴﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را از ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا :ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﺷﺘﯽﻫﺎ ،ﺳﺘﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
)ﺻﻠّﯽاﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ(زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻤﻪی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،از ﺣﻀﺮت ﻧﻮح )ع( و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﺗﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم َ
ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزهی ﺑﺎ ﺳﺘﻢ و ﭘﻠﻴﺪی ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه را از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻛﺴﯽ دوﺳﺘﺪار ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ 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
ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
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.
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪﻯ 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 .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻄﺎن و اﻣﻮر ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ را از آن
١ــ ﺳﻮره ی ﺗﻮﺑﻪ ١ ،ﺗﺎ ٣
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»ﻻ ِا ٰﻟـ َﻪ ِا ﱠﻻ اﻟـ ﱣﻠـ ُﻪ« ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺑﻨﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺮﻛّﺐ از ﻳﮏ ﻧﻔﯽ و ﻳﮏ
ﺑﻴﺮون ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺟﻤﻠﻪی ٰ
۱
اﺛﺒﺎت اﺳﺖ» :ﻧﻪ« ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻴﺮﺧﺪاﻳﯽ اﺳﺖ و »ﺁﺭی« ﺑﻪ ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ.
ﭘﺲ دﻳﻨﺪاری ﺑﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :ﺗﻮﻟّﯽ )دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا( و ﺗﺒﺮّی )ﺑﻴﺰاری از ﺑﺎﻃﻞ( و ﺑﻪﻣﻴﺰاﻧﯽ
ﻛﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮت از ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻢ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ »رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ« در ﭘﻴﺎم ارزﺷﻤﻨﺪی ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺮزﻫﺎی دوﺳﺘﯽ و ﺑﻴﺰاری
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ دﻳﺎﻧﺖ ،ﺟﺰ اﻋﻼم ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و اﻇﻬﺎر ﺧﺸﻢ و ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟ ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﺧﻠﻮص ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺣّ ﺪﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮت از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻴﺴ ّﺮ
۲
ﺷﻮد«.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ» :ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻓﻀﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
٣
ﻋﺎﻟﻢ را از ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذات ﺣﻖ و ﻧﻔﺮت و ﺑﻐﺾ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ«.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

ﻣﺤﺒ ِّﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﭼﻪ زﻳﺒﺎ و ﺷﻮرآﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺤﺒّﺖ و دوﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺻﻠﻮاتاﻟﻠّﻪﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( از
ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺷﺎدی آﻧﺎن ﺷﺎد و در ﻣﺼﻴﺒﺖ آﻧﺎن ﺳﻮﮔﻮار و ﻋﺰادار ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻣﺤﺒّﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﻴﺮوی
از آن ﺑﺰرﮔﻮاران و رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( و ﺟﻠﻮهﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ
رﺷﺪ دﻫﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟّ ﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوری
اﺳﺖ:
۱ــ اﻳﻦ ﻣﺤﺒّﺖ و دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﻴﻢ
١ــ ﺳﻴﺮی در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ص ٢٨٥
٢و٣ــ ﭘﻴﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺞ  ١٤٠٧ﻫـ.ق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٣٦٦ﻫـ.ش
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و ﺷﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻋﺠﻴﻦ ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺳﻮﮔﻮاریﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن و
ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد .ﻣﺤﺒّﺖﻫﺎی
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻫﻤﻮاره ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎری ازﻣﻮارد ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﻛﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ از آن ﺑﻴﺰارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
دو ﺗﻦ در راﺑﻄﻪی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ :دوﺳﺘﯽ ﻛﻪ )در دوﺳﺘﻴﺶ( ﻏﻠﻮّ و زﻳﺎدهروی
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﺎی
ِ
ﻣﯽﻛﻨﺪ) و ﻣﺮا از ﻣﺮﺗﺒﻪی وﻻﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد( و دﺷﻤﻨﯽ ﻛﻪ در
۱
ﻣﯽﻓﺸﺮد.
ﻳﻜﯽ از ﻳﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ روزی ﺑﻪ دﻳﺪار اﻣﺎم رﻓﺘﻢ .اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد:
ای َﺣﻴﺜﻤﻪ ﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﻛﻦ ﭘﺎداش اﻟﻬﯽ را ﺟﺰ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ،و وﻻﻳﺖ ﻣﺎ را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداری ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ای َﺣﻴﺜﻤﻪ ﻛﺴﯽ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ
۲
ﻣﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ را ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺳﻴﺮهی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( و اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺪون
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده و ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را از آن ﻣﻨﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﯽ
ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻣﺤﺒّﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
٢ــ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻳﺎ ﺳﻮﮔﻮاری اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ع( ،از ﻗﺒﻴﻞ اﺷﻌﺎر ،ﺳﺮودﻫﺎ و
ﻣﺪاﺣﯽﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺒّﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺻﻮل
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪﻛﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺑﻪ ﻣﺘﻦ زﻳﺎرتﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اوﺻﺎف را درﺑﺎرهی آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ص( و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار »ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا« ﺑﻮدن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه  ۹ﺑﺎر در ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ آن را ﺗﻜﺮار ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ و ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ» :ا َۡﺷ َﻬ ُﺪ ا ﱠَن
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪا َﻋ ۡﺒ ُﺪهو َو َرﺳﻮ ُﻟﻪو«.
١ــ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻓﻴﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺣﮑﻤﺖ ١١٧
٢ــ اﻟﺸﻴﻌﻪ ﻓﯽ اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻮﺣﺪ اﺑﻄﺤﯽ ،ص .٣٥٤
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۳ــ ﺳﺮودﻫﺎ ،ﻧﻮﺣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ،ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖزا و
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای 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 ﭘﻴﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده
و اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﻨﺠﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺷﺎدی ﻳﺎ ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ آن ﺑﺰرﮔﻮاران و
درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﻴﺰاری ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺷﻮد.
۴ــ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ »درﻫﻨﮕﺎم اﺑﺮاز ﻣﺤﺒّﺖ آداب را ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ«،
»اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ع( اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﯽ ﺑﺰرﮔﻮارﻧﺪ و از ﺧﻄﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ« و »ﻋﺸﻖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﺮد و ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ« ،ﻫﻴﭻﻛﺪام در درﮔﺎه اﻟﻬﯽ و ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺠﻮز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻛﺴﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن
دﻳﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دور از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ
از ﻛﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻇﺎﻫﺮی ،ﻋﻔﺎف در ﻛﻼم ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
واﺟﺒﺎت دﻳﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ،دوری از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دوری از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺣﺴﺎدتﻫﺎ و در ﻳﮏ ﻛﻼم ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ــ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ دارﻳﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وﻇﻴﻔﻪی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .ﭼﺮا ﻛﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮﻫﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن
دﻳﻦ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺿﺮورت دارد ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟّ ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
اﻟﻒ ــ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﯽ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸّ ﺮاﻳﻂ در ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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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ﮔﺎﻡ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
1ــ ﺭﺍﺑﻄﻪﻯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺒّﺖﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ
ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﺭﺍﺿﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
2ــ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﻯ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﻭﺭﻯ ﻭﺭﺯﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻴﻢ.

ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ

١ــ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ؟
٢ــ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻴﺰاری از ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺻﻔﺘﺎن ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد؟
٣ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺪیﻫﺎ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻴﻢ؟
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ

۱ــ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن )ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ( و ﻣﺠﺎﻫﺪان راه ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﺷﺘﻴﺎق آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺑﺎ زﺷﺘﯽ و ﺑﺎﻃﻞ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ــ رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ــ ﻛﻪ از ﭘﻴﺮوان راﺳﺘﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﺑﻮد،
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزهی ﺑﺎ ﺳﺘﻢ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺬراﻧﺪ.آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ
را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ؟
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