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درس دهم

وقتی اسالم کامل شد

رسول اعظم صلی الله عليه وآله و سلم هرگاه گروهی را برای مأموريتی به جايی می فرستادند، 
يکی از آنان را سرپرست گروه می کردند تا دچار تفرقه و سردرگمی نشوند. در جنگ هايی که خودشان 
حضور نداشتند نيز چندين نفر را به ترتيب برای فرماندهی مشخص می کردند تا اگر يکی از آنها آسيب 

ديد، نفر ديگر فرماندهی را به عهده بگيرد. 
حاال کمی فکر کنيم! 

پيامبر خدا که در کارهای کوچک و گذرا مسلمانان را بدون راهبر و امام رها نمی کرد، آيا ممکن 
است وقتی که بايد برای هميشه آنها را ترک کند، امت بزرگ اسالمی را بدون رهبر رها نمايد و هيچ 

جانشينی برای خود انتخاب نکند؟ 
٭٭٭٭٭٭
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مهم ترين پيام
صحرای حجاز لبريز از جمعيت است. بيش از صد و بيست هزار نفر! 

هيچ کس دوست ندارد اين افتخار را از دست بدهد، آخرين سفر حجی است که پيامبر خدا در 
آن حضور دارد. 

مسلمانان از مدينه، يمن، عراق و هرجای ديگر، خودشان را برای حج به مکه رسانده اند. اين 
دستور پيامبر خدا است که هرکس توانايی دارد، خودش را به مراسم حج برساند.  

پيامبر اکرم  نيز خانواده اش را به همراه خود به مکه آورده است. 
در هنگام انجام مناسک حج، چشم ها و گوش ها همه متوجه پيامبر خداست. همه می خواهند 

اعمال حج را از خود پيامبر بياموزند. 
شهر  اين  در  عجيب  معنويتی  است.  نديده  خود  به  را  هوايی  و  حال  چنين  تاکنون  مکه  فضای 
جاری است. انگار همه چيز در اين شهر تازگی دارد، اما آن چه عجيب تر از همه است، حالت خود 
پيامبر است. مثل اين که نگران چيزی است، يا می خواهد خبر مهمی را به مردم بدهد که هنوز زمانش 

فرا نرسيده است …  

٭٭٭٭٭٭

مناسک١ حج تمام می شود و مسلمانان در کاروانی بزرگ از مکه خارج می شوند. چند روزی 
در بيابان های خشک و سوزان راه می روند تا به غدير ُخم می رسند. جايی که مسير شهرها از هم جدا 
می شود. ديگر بايد کم کم از محبوب قلبشان خداحافظی کنند. مسلمانانی که مسيرشان از پيامبر جدا 
می شود يکی يکی و چند تا چندتا جلو می آيند و با چشمانی اشک بار برای هميشه با رسول خدا وداع 

می کنند. 

١ــ مناسک حج: عبادات و اعمال مربوط به حج. 
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آنها هنوز از حضرت چندان دور نشده اند که جبرئيل امين نازل می شود: 

اى پيامبر،  سوُل  «يا َايُّـَها الرَّ
آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل   بَّلغ ما ُانْـِزَل ِالَيْـکَ ِمن َربِّکَ 

شده است، [به مردم] برسان!  
اگر چنين نکنى، َو ِاْن لَم تَفـَعل 

رسالت او را انجام نداده اى!  َفـما بَـلَّغـَت ِرسالَـتَـه و 
خداوند تو را از [خطرات احتمالی] مردم،   َو الّلُٰه َيعـِصـُمـکَ ِمـَن الّنـاسِ 

نگاه مى دارد.   
آری خداوند، کافران را هدايت نمى کند. ِانَّ الّلَٰه ال َيـهِدی الـَقوَم الـکاِفـريـَن» ١ 

اما اين چه خبری است که اين قدر اهمّيت دارد؟ 
پيامبر خدا بيست و سه سال تمام، با هر سختی و مشقتی تالش کرد تا دين خدا را بدون هيچ کم و 
کاستی به مردم برساند. در راه انجام رسالتش نزديک ترين عزيزان و يارانش را از دست داد، شکنجه ها 
و تنهايی ها را تحمل کرد، محاصره شد، گرسنگی کشيد و بارها و بارها جهاد کرد و مجروح شد. حاال 

اين چه پيامی است که اگر آن را به مردم نرساند، زحمت های تمام اين سال هايش به هدر می رود؟
اين همان خبر مهمی است که مدت هاست ايشان را نگران کرده است. او نگران بود مبادا عده ای 
سرپيچی کنند و گمراه شوند. اما اکنون که فرشته وحی  از مردم از سر لجاجت، از اين دستور خدا 

دستور خداوند را به ايشان می رساند، ديگر نگرانی اش برطرف می شود. 
ديگر وقت ابالغ پيام خدا فرا رسيده است. رسول خدا دستور می دهند همه کاروانيان از شترها پياده 

شوند! صبر می کنيم تا کسانی که عقب ترند به ما برسند. به آنان که جلو رفته اند نيز بگوييد همه برگردند! 
مسلمانان با تعجب به يکديگر نگاه می کنند. يعنی چه اتفاقی افتاده است که پيامبر خدا در اين 

وضعيت کاروان را متوقف کرده اند؟ 
از  عده ای  موضوعی؟  چه  نمی داند  کسی  ولی  است،  آمده  پيش  مهمی  مسئلٔه  که  می دانند  همه 

حضرت سٔوال می کنند: ای رسول خدا، چه اتفاقی افتاده است؟ 
رسول خدا می فرمايد: بعد از اقامه نماز ظهر صحبت می کنم. 

١ــ سورٔه مائده، آئه ۶۷. 
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نزديک ظهر است و هوا بسيار گرم! 
زير آفتاب سوزان حجاز، عده ای عباهايشان را به سر کشيده اند و عده ای ديگر به سائه شترها 

پناه برده اند.
هنگام نماز فرا می رسد و پيامبر خدا به نماز می ايستد. مسلمانان نيز همگی به ايشان اقتدا می کنند 

و نماز را به جماعت می خوانند. 
نماز تمام می شود و رسول خدا بدون اينکه با کسی صحبت کند، روی مکان بلندی می ايستد.    

سکوت همه جا را فرا می گيرد و چشم های هزاران مسلمان به لب های پيامبر دوخته می شود … 
سرانجام انتظار ها به پايان می رسد و رسول اکرم با ستايش خدا سخن را آغاز می کند: 

«   … ای مردم، مرگ برای هر انسانی حتمی است و من نيز مانند ديگر انسان ها خواهم مرد. 
بدانيد که من و شما همگی در برابر خداوند و دين او مسئوليم. من به وظيفٔه خود عمل کردم و 

پيام های خدا را به شما رساندم و شما را راهنمايی کردم. 
ای مردم، خداوند به من خبر داده است که مرگم نزديک است. او مرا به سوی خويش دعوت کرده 

است و من خيلی زود به سوی او خواهم شتافت. پس با 
شما وداع می کنم و برايتان وصيت مهمی  دارم. 

چيز  دو  و  می روم  شما  ميان  از  من  مردم،  ای 
گرانبها را در ميان شما باقی می گذارم که تا وقتی به آن دو 
ديگری  کتاب خدا و  نخواهيد شد. يکی  گمراه  ببريد  پناه 
عترت و اهل بيتم؛ اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا 
آن هنگام که در کنار چشمٔه کوثر به من ملحق شوند؛ پس 
خوب مراقب باشيد که بعد از من چگونه با اين دو رفتار 

می کنيد.» 
می رسد،  اينجا  به  که  پيامبر  سخن 
علی بن ابی طالب عليه السالم را نزد خويش فرا می خواند. 

دست او را می گيرد و می فرمايد: 
به  شما  رهبری  و  سرپرستی  کنون  تا  مردم،  «ای 
عهدٔه من بوده است. آيا من از سوی خدا رهبر و صاحب 

اختيار شما نبوده ام؟ آيا من ولّی و راهبر شما نبوده ام؟»
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همه جواب می دهند: بله ای رسول خدا، تو پيشوا، ولّی و صاحب اختيار ما بوده ای. 
در اين هنگام پيامبر رحمت، دست علی عليه السالم را باال می آورد و با صدايی بلند و رسا می فرمايد: 
«آگاه باشيد، هرکس که من ولّی و صاحب اختيار او بوده ام، هم اکنون اين علی سرپرست و ولّی 
اوست. خداوندا؛ هرکس واليت علی را پذيرفت، تو نيز او را تحت سرپرستی و واليت خويش قرار بده، 

خدايا، ياران علی را ياری کن و با دشمنان علی دشمن باش.١»
تکرار  بلند  پيامبر را جمله به جمله و با صدای  سخنان  انبوه، چند نفر  جمعيت  ميان آن      در 

می کنند تا فرمايش ايشان به کسانی که دورتر نشسته اند نيز برسد. 
سخنان مهم و مفصل ايشان بيش از يک ساعت به طول می انجامد. 

رسول اکرم در پايان سخنانشان می فرمايد: «آيا اين پيام خداوند را به شما رساندم؟   »
مردم می گويند: بله ای رسول خدا. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرمايد: «پس حاضران، اين پيام را به غايبان نيز برسانند.»  
به  را  بزرگ  افتخار  اين  و  می آيند  پيش  گروه  گروه  مسلمانان  می شود،  تمام  که  ايشان  سخنان 
اميرمؤمنان تبريک می گويند. اصحاب پيامبر پيشاپيش بقئه مسلمانان، واليت حضرت علی عليه السالم 

را به ايشان تبريک می گويند و او را موالی خود می نامند. 
ديگر نشانه ای از نگرانی در چهرهٔ پيامبر خدا ديده نمی شود. او اين پيام مهم الهی را در حضور  
ده ها هزار نفر برای مردم بيان کرده است تا برای هيچ کس ترديدی در جانشينی حضرت علی عليه السالم 

باقی نماند. 
هنوزجمعيت از اطراف علی عليه السالم پراکنده نشده اند که فرشته وحی، آئه ديگری را برای 

پيامبر می آورد: 

امروز، «…َالَيـومَ 
کافران از [نابودی] دين شما مأيوس شدند.  َيـئِـَس الَّـذيـَن کَـَفـروا ِمن ديـنِـکُم 

پس از ايشان مترسيد َفـال تَـخـَشـوُهـم 
و از [مخالفت] با من بترسيد! وَ     اخـَشـونِ 

١ــ بحاراالنوار،  ج ۳۷، ص ۱۰۸ تا ص ۲۵۱. 
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امروز، دين شما را کامل کردم  الَيـوَم َاکْـَمـلـُت لَـکُم ديـنَـکُم 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم  َو َاتـَممُت َعـلَيـکُم نِعـَمتـی   

و اسالم را به عنوان آيين [جاودان] شما برگزيدم.  َو َرضيـُت لَـکُـُم االِسـالَم ديـًنا.»١ 

کرده اند،  ذکر  خود  تاريخی  حديثی و  مهم  کتاب های  در  مسلمان  دانشمندان  تمام  واقعه را  اين 
به گونه ای که برای هيچ مسلمانی ( چه شيعه و چه سنی) ترديدی در اصل اين ماجرا و سخنان پيامبر اکرم 

وجود نداشته و ندارد. 

تنها انتخاب
خود  توسط  اکرم  پيامبر  جانشينی  برای  عليه السالم  علی  حضرت  انتخاب  غدير  ماجرای  در 

خداوند انجام شد و جبرئيل امين نيز آن را به اطالع پيامبر خدا رساند. 
حاال اگر اين انتخاب توسط خداوند بزرگ انجام نمی گرفت، و قرار بود پيامبر خودش کسی را 

برای اين کار مهم انتخاب کند، چه کسی شايستگی اين جانشينی را داشت؟ 
بی ترديد شايسته ترين فرد برای رهبری و هدايت مردم کسی بود که آگاه ترين مردم به قرآن و احکام 
اميرالمؤمنين  جز  به  فرد  اين  و  باشد  گرفته  فرا  خدا  رسول  از  را  الهی  احکام  تمام  و  باشد٢  الهی 

علی ابن ابی طالب عليه السالم شخص ديگری نبود. 
جانشينی حضرت علی عليه السالم در روز غدير موجب نااميدی کامل مشرکان و منافقان شد. 
آنها تصور می کردند چون پيامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهايش را ادامه نخواهد داد و 
با وفاتش دين اسالم نيز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشينی اميرمؤمنان به جای پيامبر اکرم 

صلی الله عليه و آله در غدير خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد. 

١ــ سورٔه مائده، آئه ۳.
٢ــ در کتاب های دانشمندان شيعه و سنی می بينيم که اصحاب پيامبر اکرم همگی اعتراف می کردند که داناترين همٔه آنها حضرت علی عليه السالم 

است. 
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کمی به ماجرای غدير و سخنان رسول خدا در اين روز فکر کنيد! 
شهرها  به  بازگشت  انتظار  در  مشتاقانه  مسلمانان  و  است  شده  تمام  حج  اعمال 
آمده اند،  مکه  به  دورتر  مناطق  از  که  آنها  از  برخی  هستند.  خود  خانواده های  ديدار  و 
ماه هاست که از خانه و خانواده هايشان بی خبرند. در چنين شرايطی رسول خدا ناگهان 
بيش از صد و بيست هزار نفر را در بين راه متوقف می کند. آنان که جلو رفته اند بايد 
برگردند و آنان که عقب مانده اند بايد برسند. در بيابانی سوزان ساعت ها برايشان سخن 

می گويد و از آنها می خواهد همٔه آنچه شنيده اند را برای بقئه مسلمانان بازگو کنند. 
به نظر شما اين همه تأکيد نشانٔه چيست؟ 

با کمک دبير محترم، دربارٔه اين پرسش در کالس گفتگو کنيد. 
 

١ــ سخن رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را دربارٔه حضرت علی عليه السالم 
در روز غدير خم توضيح دهيد.

٢ــ چرا در روز غدير خم کافران و منافقان از نابودی اسالم نااميد شدند؟
بر  رهبری  شايستٔه  السالم  عليه  اميرالمؤمنين  تنها  خدا  پيامبر  از  بعد  چرا  ٣ــ 

مسلمانان بودند؟

 بزرگترين عيد
مردم در کشور ما روز عيد غدير را جشن می گيرند و در اين روز برای زنده نگه داشتن اين واقعٔه 
مهم، به ديدار سيدها می روند و خداوند مهربان را به خاطر اين نعمت بزرگ سپاس می گويند. اين روز 

بزرگ از زمان زندگی اهل بيت عليهم السالم نيز در ميان مؤمنين روز عيد به شمار رفته است.  
شخصی از امام صادق عليه السالم پرسيد: آيا مسلمانان به جز عيد فطر و عيد قربان، عيد ديگری 

هم دارند؟ 
امام فرمود: بله، عيدی بزرگ تر از اينها هم هست. 

ــ: کدام عيد؟! 
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ــ: همان روزی که پيامبر خدا حضرت علی عليه السالم را به واليت منصوب کرد و فرمود:
«َمن کُنـُت مواله فَـٰهـذا َعـِلیٌّ موالُه» 

هرکه من موالی اويم، اين علی ولی و رهبر اوست
ــ  اين کدام روز است؟ 

ــ: روز هجدهم ماه ذی حجه. 
ــ در اين روز انجام چه کاری شايسته تر است؟  

فضيلت های محمد و آل  محمد  دربارهٔ  ــ: در اين روز با روزه گرفتن و عبادت خدا و گفتگو 
عليهم السالم خدا را ياد کنيد. رسول خدا به امير مؤمنان سفارش کرد که اين روز را عيد بگيرد … ١
موضوع واليت حضرت علی عليه السالم و واقعٔه غدير در ميان مسلمانان از چنان 
کتاب هايی  نوشتن  به  را  بسياری  انديشمندان  و  نويسندگان  که  است  برخوردار  اهميتی 

دربارٔه اين موضوع واداشته است.
کتاب ارزشمند «الغدير» يکی از مهم ترين اين کتاب ها ست که توسط عالمٔه امينی 
در يازده جلد تأليف شده است. ايشان در بخش اول اين کتاب، صدها نفر از راويان شيعه 

و سنی را نام می برد که خودشان اين حديث را در غدير خم از رسول خدا شنيده اند. 
وی در بخش های ديگر کتاب خود، از صدها نويسنده و دانشمند شيعه و سنی 
در قرن های مختلف نام می برد که يا کتاب های مستقلی دربارٔه اين موضوع نوشته اند يا 

بخش هايی از کتاب های خود را به اين موضوع اختصاص داده اند. 
از مهم ترين کتاب های اهل سنت که واقعٔه غدير در آنها با عبارت های مختلف نقل 
ابن  سنن  ترمذى،  سنن  مسلم،  صحيح  کرد:  اشاره  زير  کتاب های  به  می توان  است  شده 
ماجه، مسند احمد بن حنبل، المستدرک حاکم نيشابوری، تفسير طبرى، الجامع الصغير، 
خصايص نسائى، االستيعاب، تاريخ خطيب بغدادى ، کنز العمال ، معجم الکبير، أسد الغابة ، 
ُرّ المنثور، البداية و الّنهاية ابن کثير دمشقى ، االصابه، ينابيع المودة،  تهذيب التهذيب، الدُّ

المعارف  ابن قتيبٔه دينورى و…  .

صحنه غديرخم را نقاشی کنيد و آن را در کالس نصب کنيد. 
١ــ وسائل الشيعه، ج ۱۰، ص ۴۴۰. 
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درس يازدهم

رهبری در عصر غيبت 

در درس های پيش دانستيم که پس از رحلت رسول خدا ــ که درود خدا بر او و خاندان پاکش 
باد ــ وظيفٔه هدايت و رهبری مردم همواره به عهدٔه امامان معصوم از اهل بيت رسول خداست. 

اکنون کمی فکر کنيم؛ 
بيش از هزار سال است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف از دسترس مردم دور است 

و مردم نمی توانند ايشان را مالقات کنند و پرسش های خود را با آن حضرت در ميان گذارند. 
آيا می توانيم بگوييم که انسان ها در تمام اين مدت هيچ نيازی به هدايت و رهبری نداشته اند؟ 

پس تکليف مردم در اين زمان که عصر غيبت ناميده می شود چيست؟ 
٭٭٭٭٭٭

يکی از اصحاب امام صادق عليه السالم از ايشان پرسيد: 
ای فرزند رسول خدا، دو نفر از دوستان ما بر سر مسئله ای با يکديگر اختالف پيدا کرده اند. آيا 

آنها می توانند برای حل مشکلشان نزد هر حاکم يا پادشاهی بروند؟ 
حضرت فرمود: خير،کسی که به اين گونه حاکمان مراجعه کند و با حکم آنان چيزی را به دست 
آورد، در حقيقت به طاغوت١ مراجعه کرده است و خداوند در قرآن کريم مردم را از مراجعه به طاغوت 

١ــ حاکمان طاغوت: حاکمانی ظالم و ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند. 
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نهی کرده است. 
ــ:ای فرزند رسول خدا، پس تکليف مردم در اين گونه مسائل چيست؟ 

ــ بايد به سراغ کسانی بروند که سخنان ما [اهل بيت] را برايشان بازگو می کنند. کسانی که بر حالل 
و حرام ما آگاه اند و احکام ما را می شناسند. من اين افراد را بر شما حاکم قرار داده ام. بنابراين، مردم نيز 
بايد به حکم آنان راضی گردند. پس هر کس که حکم آنان را ــ که حکم ماست ــ قبول نکند، بدون شک 

حکم خدا را خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند، خداوند را رد کرده است. ١ 
اين حديث به خوبی نشان می دهد که هدايت و رهبری مردم در عصر غيبت بر عهدٔه عالمان و 

دانشمندان دينی است. اما اين عالمان دينی چه کسانی هستند؟ 
مردم  هدايت  برای  الزم  شايستگی  از  می کند،  نظر  اظهار  دينی  مسائل  دربارٔه  که  کسی  هر  آيا 

برخوردار است؟ 
امام صادق عليه السالم دربارٔه هدايتگران واقعی مردم می فرمايد: 

مردمی که می بينند عالمانشان آشکارا گناه می کند و در جمع آوری دنيا و اموال 
اند، ولی باز هم از اين گونه عالمان پيروی می کنند، مانند يهوديانی اند که  حرام حريص 
خداوند در قرآن آنان را به خاطر پيروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند. بر مردم 
هوای  خالف  بر  می نمايند،  محافظت  خود  دين  از  که  پرهيزکار  فقيهان  از  است  واجب 

نفس خود رفتار می کنند و مطيع دستور خداوند هستند، پيروی کنند.٢ 

زمان  امام  غيبت  زمان  در  را  مردم  هدايت  که  فقيهانی  باال  حديث  به  توجه  با 
عجل الله تعالی فرجه الشريف به عهده دارند، چه ويژگی هايی دارند؟

موجب  خوانديم  عليه السالم  صادق  امام  سخن  در  که  عالمان  چهارگانه  ويژگی های  از  هريک 
می شود رهبران جامعه از انجام کارهايی که سعادت دنيا و آخرت مردم را به خطر می اندازد دوری کنند. 

برای مثال، به ويژگی اول (پرهيزکاری) توجه کنيد؛
١ــ کافی، ج ۱، ص ۶۷.

٢ــ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۳۱. 
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به نظر شما اگر هدايت و رهبری مردم به کسی سپرده شود که پرهيزکار نباشد و هر کاری که دلش 
بخواهد انجام دهد، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟ 

آيا چنين فردی حاضر است با عدالت بين مردم رفتار کند؟ 
آيا او احکام خدا را به نفع خود و اطرافيانش تغيير نخواهد داد؟ 

و  سخنان  پيرو  راهنمايی هايشان،  و  سخنان  در  که  کسانی اند  واقعی  فقيهان  و  شناسان  اسالم 
راهنمايی های معصومين اند و در هر مسئله ای نظر پيامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند. 
بنابراين پذيرفتن فتواهای فقيهان ــ که برگرفته از قرآن و احاديث معصومين عليهم السالم است ــ در 
واقع پذيرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احاديث معصومين عليهم السالم است. 
به همين دليل فقيهان، نايب و جانشين امام زمان عليه السالم به شمار می روند و همان گونه که مردم در 
زمان  امام  جانشينان  از  بايد  غيبت  عصر  در  کنند،  اطاعت  آنان  از  بودند  موظف  معصوم  امامان  زمان 

عليه السالم يعنی فقيهان پيروی کنند. 
می شود.  گفته  فقيه  واليت  جامع الشرايط  فقيه  يک  توسط  جامعه  مردم  هدايت  و  رهبری  به 
ولّی فقيه، اسالم شناسی است دانا، شجاع، مدير و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعٔه 
اسالمی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دين و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند 

و نمی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداختن کشور اسالمی مانع اجرای دستورات خدا شوند. 
٭٭٭٭٭٭

بيدارگر قرن
داشته  مردم  هدايت  و  رهبری  برای  را  الزم  ويژگی های  تمام  که  می شناسيد  را  کسی  شما  آيا 

باشد؟ 
وزيدن  معنوی  نيروهای  از  بزرگ  گردبادی  کردم  احساس  شد،  وارد  در  از  که  هنگامی   …»
آن  داشت،  جريان  زندگی  روح  سفيد،  ريش  و  سياه  عمامه  قهوه ای،  عبای  آن  ورای  در  گويا  گرفت. 
چنان که همٔه بينندگان را محو تماشای خود می کرد. ناگهان احساس کردم با حضور او همٔه ما کوچک 

شده ايم و گويا در آن مکان اصالً کسی جز او باقی نمانده است. 
تمام  او  بود.  کرده  رسوخ  حاضران  همه  روح  و  قلب  در  که  بود  نور  از   بارقه ای  او  آری!   
معيار    هايی را که گمان می کردم می توانند مرا در تعريف و ارزيابی شخصيت و مقامش ياری کنند، در 

هم شکست. 
می شود.  پخش  وجودش  از  نيرويی  کردم  احساس  نشست،  صندلی اش  روی  بر  که  هنگامی 
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نهفته  آن  درون  در  عظيم  آرامشی  درمی يافتی  می کردی  نگاه  دقت  با  اگر  که  گردباد  يک  مانند  نيرويی 
است. در عين حال او را آن چنان آرام و ساکت می ديدی که گويی نيرويی ثابت در درونش جريان دارد 

و البته اين نيرو همان نيرويی است که رژيم سابق ايران را به يک باره برچيد. 
اما آيا چنين شخصيتی می تواند يک فرد عادی باشد؟ 

من تا کنون هيچ يک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او نديده ام. 
کمترين چيزی که می توانيم  بگويم اين است که گويا او يکی از انبيای گذشته است يا اينکه او 

موسای اسالم است که آمده تا قوم خود را نجات دهد.» 
خبرنگاران  از  مشهورترين  يکی  زورث»  وود  «روبين  نوشته های  از  بخشی  خوانديم  آنچه 

آمريکاست که پس از مالقات امام خمينی در حسينئه جماران دربارٔه شخصيت امام نوشته است. 
کتاب وی١ يکی از هزاران کتابی است که دربارٔه شخصيت اين بيدارگر بزرگ قرن نوشته شده 
است. امام خمينی رهبری است که نه تنها ملت ايران بلکه تمام مردم آزاده جهان و حتی دشمنان اسالم 

و انقالب را نيز به تحسين وا می دارد. 
مشاور ارشد رئيس جمهور آمريکا که لحظه ای از دشمنی با اسالم و انقالب اسالمی مردم ايران 

دست بر نداشته است در برابر عظمت و نفوذ خيره کنندٔه امام اين گونه اعتراف می کند:  
«آيت الله خمينی غرب را با بحران جدی برنامه ريزی مواجه کرد. تصميمات او آن چنان رعد  آسا 
می گرفت.  سياسی  پردازان  نظريه  و  مداران  سياست  از  را  برنامه ريزی٢  و  تفکر  هرگونه  مجال  که  بود 
هيچ کس نمی توانست تصميمات او را از پيش حدس بزند. او با معيارهايی غير از معيارهای شناخته شده 
در دنيا سخن می گفت و عمل می کرد. گويی او از جای ديگری الهام می گرفت. دشمنی آيت الله خمينی 

با غرب برگرفته از تعاليم الهی او بود. او حتی در دشمنی خود نيز خلوص نيت داشت.»٣
امام در قرنی که دين و معنويت کامالً منزوی شده بود و چيزی نمانده بود که مساجد و کليساها 
به فراموشی سپرده شوند، با انقالب اسالمی، به يک باره تمام نقشه های شوم ابرقدرت ها را بر هم زد و 
يک بار ديگر به مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و سعادت در دنيا و آخرت هيچ راهی 

جز بازگشت به مسير نورانی پيامبران وجود ندارد. 
زندگی می کرد در  مردم  مانند عادی ترين  عابدی بود شب زنده دار و سياستمداری آگاه بود،  او 

١ــ با نام « زيباترين تجربٔه من» منتشر شده است.
٢ــ منظور کسينجر از برنامه ريزی نقشه کشيدن برای چپاول و غارت کشورهای ضعيف تر است. 

٣ــ عصر امام خمينی، ص ۳۷. 
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هيچ  برابر  در  و  نکرد  ظلم  کسی  به  هرگز  کرد.  زندگی  اجاره ای  خانه ای  در  رهبری اش  سال های  تمام 
ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسالم از شنيدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گرئه 

کودکی را می شنيد بسيار ناراحت می شد. 
برای عمل به اسالم از هيچ کس نمی ترسيد. همان گونه که محکم و استوار می گفت، آمريکا هيچ غلطی 

نمی تواند بکند، وقتی نام امام حسين عليه السالم و يارانش را می شنيد، اشک از چشم هايش جاری می شد. 
به پرسش های دينی مردم پاسخ می داد در جمع آنان حاضر می شد و برايشان صحبت می کرد. در 

برابر مردم محروم می گفت: به من خدمتگزار بگوييد بهتر است از اينکه مرا امام خود بناميد. 
اينها بخشی از ويژگی های امام خمينی بود که باعث شد در زمان غيبت امام زمان عليه السالم، 
وظيفٔه هدايت و رهبری مردم به عهده او گذاشته شود. پس از رحلت اين مرد بزرگ الهی، مسئوليت 
مهم و سنگين رهبری جامعٔه اسالمی به عهدٔه يکی از نزديک ترين ياران ايشان يعنی آيت الله خامنه ای 
قرار گرفت. دورانديشی، شجاعت، پرهيزکاری، و وفاداری ايشان به امام و انقالب اسالمی سبب شد 

مجلس خبرگان وی را شايسته ترين فرد برای رهبری جامعٔه اسالمی معرفی کنند. 

مردم را در  راهنمايان  ١ــ با توجه به حديث امام صادق عليه السالم ويژگی های 
عصر غيبت بيان کنيد.  

٢ــ توضيح دهيد چرا مردم بايد از ولّی فقيه پيروی کنند؟ 
٣ــ سه ويژگی از ويژگی های امام خمينی (ره) را بيان کنيد. 

٤ــ پس از رحلت امام خمينی چگونه رهبری جامعه به عهدٔه مقام معظم رهبری 
قرار داده شد؟

شما می توانيد با کمک افراد آگاه و يا مراجعه به کتاب هايی که دربارٔه زندگی امام 
خمينی (ره) و مقام معظم رهبری نوشته شده اند، خاطرات يا داستان هايی از زندگی اين 

مردان بزرگ را يادداشت کنيد و آنها را برای دوستانتان در کالس بخوانيد. 
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تضمني  قيامت  روز  در  را  انسان  سعادت  نه تنها  كه  است  كاملی  دين  اسالم  دين 
می كند، بلكه به خوشبختی او در همني دنيا نيز توجه ويژه ای دارد و برای زيباتر شدن 
از  برخی  با  پيش  سال های  در  دارد.  ارزشمندی  راهنمايی های  دنيا  در  انسان  زندگی 
اين راهنمايی های اخالقی آشنا شدمي همانند راستگويی، خوش قولی، انتخاب دوستان 

خوب، علم جويی و پرهيز از عجله، شتابزدگی و سرگرمی های افراطی.
فصل حاضر به موارد ديگری اشاره می كند كه رعايت آن ها نيز باعث زيباتر شدن 

زندگی انسان می شود.
درس دوازدهم (دعا و نيايش)(دعا و نيايش) تأثير دعا و نيايش در رفع مشكالت زندگی را به ما 

می آموزد. در اين درس موانع استجابت دعا نيز بحث می شود.
درس سيزدهم (بازتاب عمل)(بازتاب عمل) چند عملی را كه آثار آنها در زندگی دنيايی ما پديدار 

می شود و مسير زندگی ما را تغيير می دهد را معرفی كند. 
درس چهاردهم (سربازان شيطان)(سربازان شيطان) دو ويژگی اخالقی ناپسند (حسادت و نا اميدی)  
هم  و  دنيا  در  هم  او  خوشبختی  باشد،  داشته  وجود  كسی  در  اگر  كه  می كند  بيان  را 
شيطان  نفوذی  سربازان  اين  بر  غلبه  راه های  به  درس  اين  می افتد.  خطر  به  آخرت  در 

می پردازد.
درس پانزدهم (دوستی)(دوستی) معيارهای صحيح دوستی و عالقمندی  به ديگران را بيان 

می كند و در ادامه به بيان برخی از آثار سوء نگاه های حرام می پردازد.

فصل پنجم   : اخالق
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درس دوازدهم

دعا و نيايش

امام حسن   عليه السالم  بزرگوارشان  فرزند  به  نامه ای  در  عليه السالم  علی  حضرت  اميرمؤمنان 
می نويسد: 

…[پسرم] بدان، کسی که گنجينه هاى آسمان و زمين در دست اوست، فرصت 
دعا کردن را به تو داده، و جواب دادن به دعای تو را نيز به عهده گرفته است. 

کند.  عطا  تا  کنى  طلب  رحمت  و  ببخشد  تا  بخواهى  از    او  که  داده  فرمان  را  تو 
هرگاه او را بخوانى، ندايت را مى شنود، و چون با او راز دل گويى راز تو را مى داند، پس 
حاجت خود را با او بگو و اندوه خود را در پيشگاه او بگشای، تا غم هايت را برطرف 
کند و در مشکالت تو را يارى رساند. از گنجينه هاى رحمتش چيزهايى بخواه که جز او 

کسى نمى تواند عطا کند؛ افزونی عمر، تندرستى بدن و گشايش روزی. 
کليد  [درحقيقت]  است،  داده  کردن  دعا  اجازه  تو  به  که  خداوندی  [پسرم] 
گنجينه هاى خود را در دست تو قرار داده است، پس هرگاه خواستی مى توانى با دعا، 

درهاى نعمتش را بگشايى، و رحمتش را بر خود نازل کنی!١

به نظر شما چرا دعا کردن اين قدر مورد توجه بزرگان دين قرارگرفته است؟ 
٭٭٭٭٭٭

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱.
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چراغ هميشه فروزان 
     تصور کنيد درحال مسافرت با هواپيما هستيد. ناگهان هواپيما تکان های شديدی می خورد 
و همه چيز به هم می ريزد.کنترل هواپيما به دليل نقص فنی از دست خلبان خارج می شود. در اين 

لحظه که از هيچ کس کاری ساخته نيست چه می کنيد؟ 
کامالً طبيعی است که انسان در خطـرها و مشکالت بـزرگ، خـدا را بخواند و از او يـاری 

بخواهد، امـا برخی بـه اشتباه تصور می کنند دعـا کردن تنـها مخصوص همين زمـان هاست. 
و  اجازه  بدون  و  نيازمنديم  او  ياری  و  خدا  به  حال  همه  در  و  هميشه  ما  قرآن  تعاليم  براساس 
دين  پيشوايان  دليل،  همين  به  دهيم.  انجام  نيز  را  کارها  کوچک ترين  حتی  نمی توانيم  او  خواست 
دعاهايی را به ما آموخته اند تا بتوانيم به اين وسيله همواره با خدا ارتباط داشته باشيم و از ياری او 

بهره مند شويم.  
دعاهای روزهای هفته، هنگام خواب، وقت مطالعه، هنگام وضو، هنگام برخاستن از خواب، 
سوار شدن به وسيلٔه نقليه و … نمونه هايی از هزاران دعاهايی هستند که ارتباط انسان را در همه حال 

با خدای خود برقرار می سازند. 
دعا کردن آن قدر اهميت دارد که خداوند از بندگان می خواهد دعا کنند و خواسته های خود را 

از او بخواهند: 

«َو قال َربُّـکُم ُادعونی َاْستَِجب لَکُم…»
پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد (دعا کنيد) تا [دعای شما را] بپذيرم.

   

اين آئه نورانی به خوبی نشان می دهد که دعا کردن باعث جلب توجه ويژه خداوند می شود 
محروم  پروردگار  خاص  لطف  از  را  خود  حقيقت  در  می گردانند،  روی  دعا  از  که  کسانی  و 

می کنند.
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به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنيد و دعاهايی را که در هر شبانه روز در نماز 
از خداوند می خواهيد، بيان کنيد. 

بهترين  پاکش  خاندان  و  پيامبر خدا  بر  فرستادن  صلوات  که  باشيم  داشته  توجه 
دعاهاست. 

ثمرات دعا و نيايش
دانستيم که ما با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گيريم و عالوه بر بهره مندی از پاداش در روز 

قيامت، در همين دنيا نيز شايستگی دريافت نعمت های بيشتر خدا را به دست می آوريم. 
امام صادق عليه السالم دربارٔه اين اثر مهم نيايش می فرمايد: 

همانا نزد خداوند بلند مرتبه جايگاهی است که جز با درخواست و دعا نمی توان 
به آن رسيد. اگر بنده دهانش را ببندد و درخواست نکند، چيزی به دست نخواهد آورد، 
پس بخواه تا به تو عطا شود و اين را بدان که هر دری که پيوسته کوبيده شود، باالخره به 

روی انسان باز خواهد شد.١

فايدٔه ديگر دعا کردن، آرامش روحی است. احساس اضطراب و نااميدی وقتی به سراغ انسان 
می آيد که خود را در برابر سختی ها تنها ببيند و کسی را نيابد تا مشکالتش را با او در ميان بگذارد و 

از او ياری بطلبد.٢ 

١ــ کافی، ج ۲ ص، ۴۶۷.
٢ــ الکسيس کارل، پزشک و روانشناس مشهور در کتاب «نيايش» می نويسد: «فقدان نيايش در ميان يک ملت، مساوی با سقوط آن 
ملت است و اجتماعى که احتياج به نيايش را در خود کشته است معموًال از فساد و نابودی در امان نخواهد بود. البته برای بهره مندی از آثار 
عميق نيايش، اين کار بايد پيوسته و با توجه انجام گيرد، نه اين که انسان صبح را با نيايش شروع کند، ولی بقئه روز را مانند حيوانات وحشی 

به سر برد.»
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آداب دعا
آداب دعا نکته هايی هستند که رعايت آنها باعث می شود دعای انسان مورد توجه بيشتر خداوند 

قرار گيرد و زودتر مستجاب شود. 
برای آشنايی بيشتر با اين آداب، احاديث زير را که از پيامبر اکرم و امامان عليهم السالم به ما 

رسيده با دقت بخوانيد: 
ــ هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعايت را با صلوات بر پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
آغاز کن؛ زيرا خداوند، کريم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او يکی را بپذيرد، و ديگری را 

نپذيرد.١
در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنيمت شماريد؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان،  ــ 

هنگام باريدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ايمان و لشکر کفر.٢
هرگاه امام باقر عليه السالم حاجتی داشت، ابتدا چيزی صدقه می داد و سپس خود را معطر  ــ 

می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.٣ 
نزديک ترين دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای ديگران  ــ 
برای او  آنچه  برابر  هزاران  ندا می رسد:  عرش الهی  کند، از  دعا  چنين  اين  هرگاه کسی  دعا می کند. 

خواستی، برای خود توست.٤
 

برای  را  آن  و  کنيد  تهيه  دعا  آداب  از  فهرستی  خوانديم،  که  احاديثی  به  توجه  با 
دوستانتان در کالس بيان کنيد. 

می توانيد بهترين فهرست را در کالس نصب کنيد. 

ممکن است اين پرسش برای شما هم به وجود آمده باشد که چرا گاهی اوقات با اينکه ما آداب 
دعا را رعايت می کنيم، اما باز هم دعايمان مستجاب نمی شود؟ 

٢ــ کافی، ج۲، ص ۴۷۷. ١ــ نهج البالغه، حکمت ۳۶۱.   
٤ــ کافی، ج۴، ص ۴۶۵. ٣ــ کافی، ج۲، ص ۴۷۸.   
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گرامی شان  فرزند  به  علی عليه السالم  حضرت  اميرمؤمنان  نامٔه  از  ديگری  بخش  که  زير  متن 
امام حسن مجتبی عليه السالم است، به پاسخ اين پرسش اشاره می کند:

…[پسرم] هرگز از تأخير اجابت دعا نا اميد مباش؛ زيرا بخشش الهى به اندازهٔ نّيت 
است. چه بسا در اجابت دعا تأخير مى شود تا پاداش درخواست کننده بيشتر و جزاى 
آرزومند کامل تر شود. گاهى چيزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و [در عوض] 
بهتر از آن را در اين جهان يا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعايت به اجابت نرسيده است؛ 
زيرا چيزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مائه تباهی دين تو خواهد بود. پس چيزی بخواه 

که نيکی و زيبايی اش برايت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو برکنار!١

تاکنون  آنچه  بر  عالوه  اما  شديم.  آشنا  دعا  آداب  از  برخی  با  درس  اين  در  ما 
خوانديم، عوامل ديگری هم هستند که می توانند دعاهای ما را بيش از پيش مورد توجه 

خداوند مهربان قرار دهند. 
به حديث زير توجه کنيد: 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می فرمايد:٢
می شود  دوچندان  روز  اين  در  نيکی ها  است.  ديگر  روزهای  َسرور  جمعه  روز 
و گناهان محو می شوند. دعاها در روز جمعه مستجاب، گرفتاری ها برطرف و حاجات 
ديگری،  روز  هر  از  بيش  خداوند  که  است  روزی  جمعه  می شود.  برآورده  انسان ها 
گرفتاران آتش را آزاد و از عذاب می رهاند. هرکس حق اين روز را بشناسد و خداوند 
را در اين روز بخواند، بدون شک خداوند بلند مرتبه او را از آتش نجات می دهد و اگر 
در آن روز يا شب بميرد، شهيد خواهد بود و در روز قيامت در امان خداوند برانگيخته 

خواهد شد.

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱.
٢ــ تهذيب االٔحکام، ج ۳، ص ۳.   
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خداوند  با  نيايش  و  دعا  به  زندگی  مشکالت  و  سختی ها  در  فقط  نبايد  چرا  ١ــ 
پرداخت؟ 

٢ــ دعا کردن چه فايده هايی دارد؟ به دو مورد اشاره کنيد. 
٣ــ چهار مورد از آداب دعا را بيان کنيد.  

برآورده  فوری  دعاها  از  برخی  چرا  عليه السالم  علی  حضرت  فرمايش  بنابر  ٤ــ 
نمی شوند؟   

معصوم  امامان  از  دعايی  هفته  روزهای  از  هريک  برای  الجنان  مفاتيح  کتاب  در 
را  دعاها  اين  از  يکی  ترجمه  کتاب،  اين  به  مراجعه  با  می توانيد  شما  است.  شده  آورده 

يادداشت کنيد و آن را در کالس برای دوستانتان بخوانيد.  
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نـيا َحـَسـنَـًة  … َربَّـنا آتِـنا ِفی الدُّ
َوِفی اآلِخـَرةِ َحـَسـنَـًة 
َو ِقـنا َعـذاَب الّنـاِر.١

پروردگارا، به ما در دنيا (نيکى) عطا کن 
و در آخرت نيز (نيکى) مرحمت فرما 

و ما را از عذاِب آتش نگه دار.

… َربَّـنا َافـِرغ َعـلَيـنا َصبـًرا 
الـَقوِم  َعـلَى  وَ      انـُصرنا  َاقـداَمـنا  ثَـّبت  َو 

الـکاِفـريـَن.٢
پروردگارا، بر [دل هاى ] ما شکيبايى فرو ريز، 

و گام هاى ما را استوار دار، 
و ما را بر گروه کافران پيروز فرما.

«َربَّـنا ال ُتـِزغ ُقـلوبَـنا بَعـَد ِاذ َهـَديـتَـنا 
َو َهب لَـنا ِمن لَـُدنکَ َرحـَمـًة 

ِانَّـکَ َانـَت الـَوّهـاُب.» ٣
پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدايت کردى، دل هايمان را، 

(از راه حق) منحرف مگردان 
و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش؛ 

زيرا تو بخشنده اى. 
١ــ بقره، آئه ۲۰۱.             ۲ــ بقره، آئه ۲۵۰.             ٣ــ آل عمران، آئه ۸.
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الةِ  «َرِبّ اجـَعلـنی  ُمـقيـَم الصَّ
يَّـتی   َو ِمن ُذِرّ

َربَّـنا َوتََقـبَّل ُدعاِء. 
َربَّـنَا اغـِفر لی  َو لِـوالِـَدیَّ َو لِلـُمؤِمـنيـَن 

َيوَم َيـقوُم الـِحـساُب.»١
پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده 

و از فرزندانم [نيز چنين فرما]، 
پروردگارا، دعاى مرا بپذير و مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان 

را، بيامرزد
در آن روز که حساب برپا مى شود، بيامرز. 

… َربَّـنَا اغـِفرلَـنا َو   ِِالخـوانِـنَا الَّـذيـَن َسـبَـقونا   
بِااليـماِن َو ال تَجـَعْل فی  ُقـلـوبِـنا ِغـال لِـلَّـذيـَن 

آَمـنُوا 
َربَّـنا ِانَّکَ َرئوٌف َرحيـٌم.٢

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ايمان بر ما پيشى گرفتند 
بيامرز، و در دل هايمان حسد و کينه اى نسبت به مؤمنان قرار 

مده. پروردگارا، تو مهربان و رحيمى. 

١ــ ابراهيم، آيات ۴۰ و ۴۱.                           ٢ــ حشر، آئه ۱۰.


