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َحّیَر ِمن  ِت���ی تَ
َّ

»ال
ْح���اُم  َ

الُعْج���ِب ِمْنَه���ا َو اإلْعَج���اِب ِبَه���ا ا

َغاِء؛ خطبه ای است که اهل فصاحت و بالغت  َ
َصَحاِء َو الُبل الفُ

از شگفتی و تعجب نسبت به آن در حیرت فرو رفته اند.«1

این سخن دانشمند و حدیث شناس معروف اسالم، عالمه مجلسی؟حر؟ 

است که درباره فصاحت و بالغت خطبه فدکیه بیان کرده است. 

خطبه فدکیه، یکی از سخنرانی های آتشین، غّرا، پرمحتوا و اعجازآمیز 

حضرت فاطمه؟اهس؟ اس���ت که پس از رحل���ت پیامبر؟ص؟ و غصب خالفت 

امیرمؤمن���ان؟ع؟ در مس���جد مدین���ه بی���ان ش���ده اس���ت. این خطب���ه دارای 

گون معرفتی و  مضامینی بلند در معارف اسالمی و دربردارنده مباحث گونا

والیی می باشد که از جمله آن می توان به مباحثی همانند شناخت خدا، 

شناخت مبدأ و معاد، مقامات و خدمات برجسته پیامبر اسالم؟ص؟ فلسفه 

احکام اسالمی، تبیین جایگاه والیت علی؟ع؟ و خدمات برجسته ایشان و 

هشدار نسبت به دوری از والیت و انحراف در حکومت اسالمی اشاره کرد. 

آنچ���ه در این حرک���ت و قیام جل���ب توجه می کند، فرصت شناس���ی و 

استفاده به جا از موقعیت های سیاسی و اجتماعی زمان است. با تصمیم 

 غاصبین خالفت مبنی بر غصب فدک - 
1- بحاراالنوار، ج29، ص246.

u  که حدود سه سال
- آن  در ملکّیت حض���رت فاطمه؟اهس؟ بود1

حضرت از این موقعیت پیش آمده -که توجه همگان را به خود 

جلب کرده بود- استفاده کرد و برای دفاع از امر مهمی به نام والیت و امامت، به میدان 

گری و حق طلبی خود، سبب رسوایی دستگاه خالفت گردید.  آمد و با افشا

این حرکت تاریخی فاطمه؟اهس؟ هش���دار و زنگ بیدارباش برای تمام انس���ان های آزاده جهان 

است که در مقابل ظلم و بی عدالتی سکوت نکنند. اینکه همگان وظیفه دارند از مقام والیت و 

امامت دفاع کنند؛ والیتی که با توجه به کارکردها و دستاوردهای بی بدیل آن، همواره مورد هجمه 
و تاخت و تاز دشمنان اسالم بوده است. 

کام  در هر حال، زهرای مقدسه و مطهره با آفرینش خطبه فدکیه، جمالت ژرف و زیبایی به 

تشنگان حقیقت جاری ساخت و در بهشت فدکیه حضرت، در زیر درختان و کنار نهرهایش، 

سفره های حکمت فراوانی پهن است که در نوشتار حاضر، از سخنان نغز صدیقه طاهره؟س؟ درس 

زیس���تن و زندگی خدایی می آموزیم. به امید آن که این غذاهای معنوی، جان و دلمان را مستعد 

پذیرش حقیقت نماید و گام های ما را در راه زندگی فاطمی و علوی، استوار سازد. ان شاءاهلل 

در پایان، از نویسندگان محترم »مؤسسه فرهنگی هنری سفیران انقالب« که تهیه و تدوین این 

خواهانیم.مجموعه را بر عهده داش���تند، قدردانی می گردد و از پروردگار متعال، برای ایش���ان توفیق روزافزون 

1- شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج6، ص211.

سازمان اوقاف و امور خیریه )معاونت فرهنگی و اجتماعی(
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حضرت زهرا؟اهس؟ یکی از چهارده  نوِر برگزیده خداوند و »انس���یه حوراء« اس���ت؛ 
کسی پوشیده  آفریده ای زمینی با سیرتی بهشتی و ملکوتی. منزلت و جایگاه او بر 
نبود؛ همه، احترام ویژه پیامبر نسبت به او را دیده بودند و سخنان ایشان را شنیده 
که بارها فرموده ب���ود: »ِاّنَ اهلَل يغِضُب ِلَغَضِب فاِطَم���ه َو يرضي ِلِرضاها؛ همانا  بودن���د 

خداوند بر خشم فاطمه؟اهس؟ خشم می گیرد و با خشنودی او راضی می شود«.1

کم، ج3، ص153. 1-  منتخب کنزالعّمال، ج5، صص 96 و 97؛ مستدرک حا

یاس بهشتی 7 یاس	بهشتی	
9 فاطمه؟اهس؟؛	بنیانگذار	مکتب	دفاع	از	والیت	
17 بهشت	فدک	
114 115مسابقۀ	بزرگ	»بهشت	فدک«	 راهنمای	مسابقه	
116 پرسشنامه	



89 یغِضُب ِلَغَضِبِك َو يرضي ِلِرضاِك؛  ا ی فاطمه به 
َ
و فرم���وده بود: »يا فاِطَم���ة ِاّنَ اهلَل ل

راس���تی خدای تعالی با خش���م تو خشم می کند و با خشنودی تو، خشنود و راضی 
می شود«.1

که بارها می فرمود:  ش���دت عالقه پیامبر اکرم؟ص؟ به فاطمه؟اهس؟ به ان���دازه ای بود 
ذي َبيَن َجنَبي؛ و او 

َّ
 ِمّني؛ فاطمه پاره تن من اس���ت«.2 »َو ِهي َقلِبي ال

ٌ
»فاِطَمة َبضَعة

که در سینه ام قرار دارد«.3 جان و دل من است 
گویا ذهن ه���ا و دل ها را برای  که  خاتم رس���والن؟ص؟ در تعابی���ری زیبا و پرمفهوم 
پذیرش حق طلبی های دخترش گوشزد می کرد، او را از تبار بهشتیان معرفی کردند 
و فرمودند: »هرگاه مشتاق بهشت می ش���وم، فاطمه؟اهس؟ را می بویم. فاطمه؟اهس؟ بوی 

بهشت می دهد«.4
ة؛  هِل الَجّنَ

َ
و در بیانی دیگر، دخترش را این گونه معرفی می کرد: »َس���یَدِة ِنس���اِء ا

فاطمه، بزرگ بانوی زنان بهشتی است«.5

1-  بحاراالنوار،  ج43، ص 19؛ ذخائر العقبي، ص39؛ اسدالغابه ،  ج 5،  ص 522.
2-  بحاراالنوار، ج43، ص 92؛ المستدرك علي الصحیحین،  ج3، ص 158.

3-  بحاراالنوار،  ج 43،  صص 24 و80.
4-  فضائل الخمسه، ج 10، صص 167 � 182.

5-  احقاق الحق،  ح10،  صص 27 � 115.

گرامی اس���الم؟ص؟، فصلی جدید و متف���اوت در زندگی  بع���د از رحلت پیامب���ر 
حضرت فاطمه؟اهس؟ شروع شد.

با رحلت خاتم پیامبران، منافقین و دشمنان زخم خورده از هر سو برای انتقام از 
که با بصیرت  دین و ممانعت از والیت ولّی خدا به میدان آمدند. حضرت زهرا؟اهس؟ 
و ژرف اندیشی الهی خود، الیه های پیدا و پنهان خط نفاق و توطئه را می شناخت، 
ک���ه در مقابل چنین انحرافی، نباید بی تف���اوت بماند و ُمهر  به خوبی می دانس���ت 

 فاطمه؟اهس؟؛
بنیانگذار مکتب دفاع از والیت



1011 سکوت بر لب بزند. در این موقعیت حساس که امیرمؤمنان؟ع؟ تنهاست و دوست 
کوثر والیت و زنی دالور از تبار نور  کرده اند، اینک نوبت  و دشمن به والیتش پشت 
که وارد میدان ش���ود. فاطمه؟اهس؟ باید در این بخش از تاریخ،  و غیرت الهی اس���ت 

کند. با تمام توان وارد صحنه شود و از میراث پدر؛ یعنی »امامت و والیت«، دفاع 
آن حضرت در این مبارزه خستگی ناپذیر، نه تنها در جایگاه دختر پیامبر؟ص؟؛ 
بلکه در جایگاه زنی آزاده، ش���جاع و والیت مدار بااخالص، وارد میدان سیاس���ت 
شد و با خطبه های آتشین و دیگر دالوری ها، حماسه ای بزرگ و ماندگار در تاریخ 

کرد. شیعه، به پا 
کننده س���نت  بدین س���ان، فاطمه؟اهس؟ بنیان گذار مکتب دفاع از والیت و احیا
گردی���د و درس پایداری و حض���ور در دفاع از  حس���نه امر ب���ه معروف و نهی از منکر 

سنگر والیت را، به تمامی مردان و زنان تاریخ آموخت.

مهم  ترین راهبرد دفاع از والیت
مهم ترین راهبرد حضرت زهرا؟اهس؟، توجه دادن مردم به رهبر برگزیده از طرف خدا 
و رسول برای هدایت جامعه و سامان بخشیدن به امور دنیا و آخرت آنان است. در 
این راس���تا، بیان جایگاه دینی و معنوی اهل بیت؟مهع؟ و معرفی شأن و شخصیت 
واالی ام���ام عل���ی؟ع؟، از مهم ترین تالش ه���ای فکری و سیاس���ی حضرت زهرا؟اهس؟ 

است.
صدیقه طاهره؟اهس؟، حضرت علی؟ع؟ را چنین می ستود: » او در راه خدا در فشار 
و سختی و در راه انجام دستورات الهی سخت کوش و تالشگر بود. او نزدیک ترین 
فرد به رس���ول خدا؟ص؟ بود. او س���ید و آقای دوستان الهی است... و او در راه خدا و 

ک ندارد«.1 مسیر حق از سرزنش هیچ سرزنشگری با
فاطمه؟اهس؟ با ذکر فضائل علی؟ع؟، او را شایسته خالفت و رهبری معرفی می کرد 
که او  و خدم���ات او را قابل مقایس���ه با هیچ کس نمی دانس���ت و می فرم���ود: »آن گاه 
در راه اس���الم در تالش  و مبارزه بود، ش���ما در رفاه و آس���ایش و عیش و نوش به س���ر 
کت و آرام و در ح���ال خوش گذرانی و در امنیت و آس���ایش زندگی  می بردی���د، س���ا
گوار رخ دهد  که برای ما اهل  بیت حادثه ای نا می کردید، انتظار آن را می کش���یدید 
کنار  ک از صحنه  و ش���ما منتظر چنین خب���ری بودید و در مواقع بحران���ی و خطرنا

1-  بحاراالنوار، ج 29، ص 100.



1213 می رفتید تا خطری متوجه شما نشود و از صحنه های جنگ فرار می کردید«.1
با نگاهی به زندگی آن حضرت در این روزهای تلخ و جانکاه پس از رحلت پدر 
گرامی اش، روشن می گردد که آن حضرت برای دستیابی به اهداف الهی خود برای 
گونی همچون  گونا احقاق حق و بازگش���ت والیت بر مدار اصلی خ���ود، از راه های 
کمان، گریه، یاری   جستن از مهاجرین  نفرین کردن، سخنرانی، سخن نگفتن با حا
گون، مواجهه با س���ران سقیفه، درخواست اذان از بالل،  گونا و انصار، مناظره های 
وصیت تاریخی، دفن شبانه، پنهان سازی محل دفن و دیگر روش ها بهره برد،2 تا 
کند و جلوی انحراف از والیت را بگیرد و جامعه را  ش���اید مردم غفلت زده را بیدار 
که اس���اس دین و محور زندگ���ی مؤمنان و نجات بخش  از س���قوط برهاند. والیتی 
که با تمس���ک و پیروی از آن، س���عادت و موفقیت دنیا و  همگان اس���ت. والیتی 

آخرت به دست خواهد آمد.

1-  همان مدرک.
2-  نک: مهدی حسینیان قمی، زخم خورشید )کاوشی در زندگی حضرت زهرا؟اهس؟(، ص49.

والیت مداری حضرت زهرا؟اهس؟
فاطم���ه؟اهس؟، خ���ود نی���ز به معن���ای واقع���ی والیت مدار ب���ود و پی���روی و اطاعت 
مطلق و بی چون وچرا از والیت را، موجب نظم ملت و جامعه اس���المی و سعادت 

می دانست.
که حضرت زهرا؟اهس؟  ی���ک نمونه از اطاعت فاطمه؟اهس؟ از امام خویش، آن گاه بود 
وقتی دید مخالفان و منافقان، دست از علی؟ع؟ برنمی دارند، به سوی تربت نبوی 
حرکت کرد؛ اما علی؟ع؟ دلسوزانه او را از این کار بازداشت و به سلمان گفت: دختر 
کس���ی در مدینه مهلت داده  کند، به  پیامبر را دریاب؛ به خدا س���وگند، اگر نفرین 
نمی شود و بیم آن می رود شهر مدینه و هرچه در آن هست، به زمین فرو رود. سلمان 
گوید: به فرمان امیر مؤمنان علی؟ع؟ به سرعت خود را به فاطمه؟اهس؟ رساندم و عرض 
کردم: ای دختر پیامبر! خدای تبارک و تعالی پدرت را به عنوان رحمت برای امت 

فرستاد، به خانه ات برگرد.
فاطمه؟اهس؟ فرمود: ای سلمان! دیگر صبرم لبریز شده؛ مرا به حال خود بگذار تا 
کنم. سلمان می گوید:  به س���وی قبر پدرم بروم و آنجا فریاد بزنم و به خدا ش���کایت 

گفتم علی؟ع؟ مرا به سوی شما فرستاده و به شما دستور برگشت داده است.1
در این هنگام حضرت زه���را؟اهس؟ فرمود: »در این صورت، به خانه باز می گردم و 

1-  بحاراالنوار، ج 28، صص227و228



1415 صبر می کنم و س���خن آن حضرت را می پذی���رم و اطاعت می کنم«.و بدین ترتیب 
حضرت به خانه برگشت.1

فاطمه؟اهس؟ به خانه بازگش���ت تا به دیگران بفهماند اگر او در برابر حریم ش���کنان 
کرد، سکوتش نیز به سبب دستور امام  برای حفظ و دفاع از والیت و ولّی خدا قیام 

و حفظ اسالم بود؛2 او والیت مداری صادق و بی  مانند بود.

1-  شیخ مفید، االختصاص، ص181؛ بحاراالنوار، ج 28، ص228.
2-  محمدجواد مّروجی طبسی، فاطمه؟اهس؟ الگوی حیات زیبا، ص127.

نکته ای درس آموز
که ح���وادث تاریخی زمان آن  نکته مهم و درس آموز قیام فاطمه؟اهس؟ آن اس���ت 
کفر و  حضرت، روشن ترین آینه ی پیامدهای تسامح و غفلت در مقابل چهره های 

گرفته باشد. که بر پایه ارزش های دینی شکل  نفاق در هر انقالبی است 
کنند، ارزش های  که امتی والی���ت را رها  که به خوبی می نمایاند آنجا  آین���ه ای 
الهی را به فراموش���ی سپرند، رو به سوی دنیا و دنیاطلبی نمایند، میزان تشخیص 
ح���ق و باط���ل را از دس���ت بدهند و غیرت دینی و حساس���یت مذهب���ی در مقابل 
که هدفی  منکرات و مفاس���د نداشته باشند، عاقبت شان جز تسلط سودجویانی 

جز براندازی دین خدا ندارند، نخواهد بود.
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؟؟؟

اسوه های فاطمی
بر این باور، حضرت فاطمه؟اهس؟، نه تنها اس���وه زنان؛ بلکه اس���وه زنان و مردان و 

حتی باالتر از آن، اسوه واالترین انسان ها؛ یعنی مهدی صاحب الزمان؟جع؟ است. 

آرزوی فاطمی بودن، تالش برای فاطمی شدن و گسترش فرهنگ و مرام فاطمه؟اهس؟ 

برای آراستگی به این فضائل واالست که به ما حیات طیبه می دهد. این مکتب و 

این فرهنگ، اساس فرهنگ شیعه است و باید نسل امروز، با فاطمه؟اهس؟ و فرهنگ 

فاطمی بیش از پیش آشنا شوند؛ همانگونه که امام خمینی؟حر؟ در معرفی نسخه  ای 

کرد و فرمود: همه باید به او  از انسان کامل، با احترام خاصی از حضرت زهرا؟اهس؟ یاد 

]حضرت زهرا؟اهس؟[ اقتدا کنید. همه باید دستورمان را از اسالم به وسیله او و فرزندان 

او بگیریم و همان طوری که او بوده است، باشید. حضرت زهرا؟اهس؟ انسانی است به 
تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان.1

با امید به اینکه مدار حرکت و زیستمان، فاطمی و هماره پاسداری از والیت و 

فرمانبری از والیت، اساس و محور زندگی ما باشد.

إن شاءاهلل...

1-  صحیفه نور، ج6، ص185.
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برای زندگی بر مبنای 
دین، ناچاریم 

الگوهای دینی را 
انتخاب نماییم. 

بهترین این الگوها 
اهل بیت؟مهع؟ 

هستند

الگوی نیکو
؛ در ]زندگی[ دختر پیامبر خدا؟ص؟ برای 

ٌ
ْسَوٌة َحَسَنة

ُ
»ِفی اْبَنِة َرُس���وِل اهلَلِّ ِلی أ

من الگوی نیکویی است.«

کرم ابریشم در پیله خود، به تدریج پیله را می خورد و تبدیل به یک پروانه 

که انس���ان از دیدن آن لذت می برد و دوست دارد آن  زیبا می ش���ود. پروانه ای 

را نقاشی کند.

کرم ابریش���م در ابتدا روی درخت راه م���ی رود و اگر عده ای او را در آن  این 

کرده و خود را  کرم از تنه درخت عبور  حال ببینند، ِچنِدش شان می شود. آن 

به برگ های درخت می رساند. آن گاه از برگ های درخت تغذیه می  کند. بعد 

از چاق ش���دن، زیر برگ درختی آویزان ش���ده و به دور خود می چرخد و تاب 

می خورد و با این حالت، آب دهانش هم دور او پیچیده می ش���ود، تا تبدیل 

به پیله شود.

ِکرم نیست، بلکه  او پس از مدتی از پیله خارج می شود، اما این بار دیگر 

که چشم ها را خیره و نگاه ها را می رباید. پروانه زیبایی است 

که  کردنش یک مرحل���ه اولیه دارد  انس���ان هم همین گونه اس���ت. زندگی 

گذاشته می شود و به تدریج بزرگ می شود و بزرگتر و صاحب فرزند  پشت سر 

و سپس صاحب نوه و نتیجه و... .

او از این مراحل ابتدایی جدا می شود و در مرحله بعد و زندگانی آخرتی، 

که با مرحله قبل قابل  مقایسه نیست؛ اما با توجه  چنان زیبایی پیدا می کند 

که در  کس���انی است  که این زیبایی برای  به آیات و روایات، انس���ان می داند 

این دنیا، زندگی بر مبنای دین داش���ته باش���ند، و اال پس از مرگ نه تنها زیبا 

کریه می گردند. نمی شوند، بلکه زشت و 

برای زندگی بر مبنای دی���ن، ناچاریم الگوهای دینی را انتخاب نماییم. 

بهترین این الگوها اهل بیت؟مهع؟ می باشند که از هر گناه و آلودگی مبرا هستند.

یک���ی از بهتری���ن الگوه���ا ب���رای زن���ان و م���ردان را می ت���وان وج���ود مقدس 

حضرت زهرا؟اهس؟ معرفی نمود، چرا که موالیمان امام زمان؟جع؟ نیز الگوی خود 

کرده و می فرماید: »ِفی اْبَنِة َرُس���وِل اهلَلِّ ِلی  را، مادرش زهرای مرضیه؟اهس؟ معرفی 
؛ در دختر پیامبر خدا؟ص؟ برای من الگوی نیکویی است.«1

ٌ
ْسَوٌة َحَسَنة

ُ
أ

1-  الغیبه للطوسی، ص286.
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مسجد همواره 
بهترین پایگاه 
دادخواهی از 

کارگزاران و اعتراض 
به سیاست های 

حکومتی و استیضاح 
مسئولین جامعه 

بوده است

دادگاه دادخواهان
َمٍة ِمْن َحَفَدِتَها 

ُ
ْت ِفي ل

َ
ْقَبل

َ
َباِبَها َو أ

ْ
ْت ِبِجل

َ
ِسَها َو اْشَتَمل

ْ
ی َرأ

َ
»الثت  ِخَماَرَها َعل

گروهی از زن���ان فامیل و  َها...؛ چادر بر س���ر نه���اد و با 
َ
 ُذُيول

ُ
َو ِنَس���اِء َقْوِمَه���ا َتَط���أ

خدمتکاران خود به س���وى مس���جد روانه ش���د، در حالی که چادرش به زمین 

کشیده می شد... .«

کندن سیب، مش���کل ندارد و با مهارت و  فرد بالغ و عاقل برای پوس���ت 

دقت آن را انجام می دهد، ولی کودک به  دلیل کم تجربه بودن، هنگام پوست 

کم کم آم���وزش ببیند و تجربه  کودک باید  گوش���ت آن را نیز می گی���رد.  کندن، 

کسب کند؛ همچنانکه راننده ای که قصد رانندگی در جاده های پرپیچ وخم 

را دارد، حتمًا باید آموزش ببیند، وگرنه هم جان خود و هم جان دیگران را به 

خطر می اندازد. قاضی نیز برای نشستن بر مسند قضاوت، باید آموزش ببیند 

و با قوانین و شیوه های قضاوت صحیح آشنا شود.

از مهم تری���ن ل���وازم آم���وزش، محی���ط و فضای آموزش���ی اس���ت. برخی از 

فضاهای آموزش���ی تک ُبعدی هس���تند و فقط آموزش خاص���ی در آن ها ارائه 

می گردد؛ اما مسجد، مکان آموزشی فراگیری است که در آن تربیت صحیح، 

مهارت ها و آنچه برای س���بک صحیح زندگی دینی نیاز است، آموزش داده 

گرفته، تا آم���وزش صبر، تعاون و  می ش���ود؛ از آم���وزش معارف، تعب���د، اخالق 

همیاری، آموزش انسانیت و... .

که می خواهد تربیتش اسالمی باش���د، باید به این آموزشگاه بزرگ  کس���ی 

مراجعه نماید، وگرنه در بسیاری از موارد زندگی، با مشکالتی روبه رو می شود.

از مهم ترین آموزش های این آموزشگاه، آموزش دادخواهی و عدالت طلبی 

که موال علی بن ابی طالب؟ع؟ به آن مش���هور است. در  اس���ت. همان صفتی 

کارگزاران و اعتراض  طول تاریخ، مسجد همواره بهترین پایگاه دادخواهی از 

ب���ه سیاس���ت های حکومت���ی و اس���تیضاح مس���ئولین جامع���ه بوده اس���ت. 

در روای���ات آمده اس���ت هنگامی ک���ه خبر غصب فدک ب���ه حضرت صدیقه 

کبری؟اهس؟ رسید، لباس به تن کرده و چادر بر سر نهاد و با گروهی از زنان فامیل 

و خدمتکاران خود به سوی مسجد روانه شد، در حالی که راه رفتن او، همانند 

راه رفتن پیامبر خدا بود. به مس���جد پیامبر؟ص؟ آمد و در خطبه غّرا و ملکوتی 

کرد و دوست و دش���من را به حیرت و  خود، بی عدالتی ها و س���تم ها را افش���ا 

تسلیم واداشت.
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 پیامبر؟ص؟ 
دو هدیه گران بها 
به حضرت زهرا؟اهس؟ 
دادند؛ یکی هدیه 
مالکیت »فدک« بود 
و دیگری »تسبیحات 
حضرت زهرا؟اهس؟« 
است

این هدیه رسول 
خدا؟ص؟ زمینی و 

ملکی بود و غصب 
شد؛ اما هدیه دوم 
قابل غصب نبود و 

یادگار ماندگار گردید

یادگار ماندگار
َهَم؛ خدا را بر آنچه ارزانی داشت، 

ْ
ل
َ
ُر َعلی ما أ

ْ
ُه الُشک

َ
ْنَعَم َو ل

َ
َحْمُدهلِلَِّ َعلی ما أ

ْ
»ال

کرم و بر نعمتهای فراگیرش  که در دل نهاد، شا سپاسگزارم و بر اندیشه نیکو 

ثنا می گویم.«

پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ دو هدیه گران بها به حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟ دادند؛ 

یک���ی هدیه مالکیت »ف���دک« بود و دیگ���ری »تس���بیحات حضرت زهرا؟اهس؟« 

است.

که پیامبر خدا؟ص؟ به امر الهی و پس از نزول  فدک، باغ حاصل خیزی بود 

ُه...؛1 و حق خویشاوند را به او بده«، آن را به فاطمه؟اهس؟ 
َ

ُقْرَبی َحّق
ْ
آیه ی »َوآِت َذال

بخشیده بود،2 ولی با رحلت پیامبر؟ص؟، توسط مخالفان والیت، به بهانه های 

مختلف غصب شد و حضرت زهرا؟اهس؟ به همین مناسبت، خطبه ای زیبا و 

بلیغ در مس���جد خواند و برای رهایی حق خود از دس���ت دشمنان، با دالیل 

کشید و آنان را  قرآنی و اس���تدالل های رس���ا، رفتار غیردینی آنان را به چالش 

وادار به اعتراف نمود.

1-  سوره اسراء،  آیه 26.
2-  نک: الدّر المنثور فی تفسیر المأثور، عبد الرحمان جالاللدین سیوطی، ج 5، ص 273.

این هدیه رسول خدا؟ص؟ زمینی و ملکی بود و غصب شد؛ اما هدیه دوم 

گردید. قابل غصب نبود و یادگار ماندگار 

کس  ک���ه امام صادق؟ع؟ فرمودن���د: »هر  در اهمّی���ت ای���ن ذکر همین بس 

تسبیح حضرت فاطمه؟اهس؟ را بگوید، سپس استغفار نماید، آمرزیده می شود. 

ای���ن تس���بیح از نظر زمان صد تاس���ت، اّما از نظر میزان و ت���رازوی عمل، هزار 
تاست؛ شیطان را طرد می کند و ]خدای[ رحمان را راضی.«1

گردانشان فرمودند: »ما )اهل بیت( بّچه های  امام صادق؟ع؟ به یکی از شا

خود را همان طور که به نماز امر می کنیم، به تسبیح فاطمه؟اهس؟ نیز امر می کنیم 

گرفتار شقاوت می شود. تو مالزم این  و هر کسی که مالزم این تسبیح نباشد، 
تسبیح باش و آن را از یاد نبر.«2

کعبه چهار  در س���خن زیبای دیگر، از امام صادق؟ع؟ س���ؤال ش���د: چ���را 

دی���وار دارد؟ حض���رت فرمودند: »کعبه چهار دی���وار دارد، چون بیت المعمور 

چه���ار دیوار دارد، بیت المعمور هم چه���ار ضلع دارد، چون عرش خدا چهار 

ِتي 
َّ
ِلَماِت  ال

َ
ک

ْ
ّنَ ال

َ
ضلع دارد و حضرت در ادامه چنین اس���تدالل فرمودن���د: »ِل

1-  وسایل الّشیعه، ج6، ص442.
2-   کافي، ج3، ص343.
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اگر فدک غصب 
گردید، پیامبر؟ص؟ 
اذکاری را به دخترش 
هدیه نمود که قابل 
غصب نیست و آن ها 
چهار دیواری دین 
است

که مبنا و عناصر اصلی دین است،  کلماتی  ْرَبٌع ؛ یعنی آن 
َ
ُم أ

َ
ْسا ِ

ْ
ْیَها اإل

َ
ُبِنَي  َعل

بر.« 1
ْ
ك

َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
َحْمُد هلِلَِّ َو ال

ْ
که عبارتند از: »ُسْبَحاَن اهلِل َو ال چهارتاست 

گردید، پیامب���ر؟ص؟ اذکاری را به دخترش هدیه  بنابراین اگر فدک غصب 

کعبه و  ک���ه قابل غصب نیس���ت و آن ه���ا چهار دی���واری دین اس���ت.  نم���ود 

بیت المعمور و عرش نیز شامل همان عناصر محوری می گردد و بر مبنای آن 

گردیده است. هدیه، عرش الهی بنا 

1-  من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص191.

درود خدا
ِه؛ پس درود خدا  ِق َو َصِفّیِ

ْ
َخل

ْ
میِنِه َو ِخَیَرِتِه ِمَن ال

َ
ِه َو ا بی َنِبّیِ

َ
ی اهلُل َعلی أ

َّ
»َصل

بر پدرم، پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیده  اش باد و سالم و رحمت و 

برکات الهی بر او باد.«

کم می گردد و به ناچار، رانندگان چراغ  در محیط های تاریک، دید چشم 

خودرو های خود را روش���ن می کنند، وگرنه تصادفات زیاد و مشکالت فراوان 

گریبانگیر آنان می گردد.

همچنین اگر انس���ان در بیابان���ی تاریک قدم بگذارد، وحش���ت می کند، 

مخصوصًا اگر تنها باشد؛ زیرا در تاریکی، راه ها گم می شود و هیچ چیز معلوم 

نیس���ت؛ ولی همان م���کان در روز، ترس و واهمه ای ندارد و ب���ه راحتی، افراد 

وارد محیط ش���ده و به مس���یر خود ادام���ه می دهند. براین باور، »ن���ور« یکی از 

نعمت های بی بدیل الهی است.

پس از مرگ، جسم انسان را در مکانی تاریک به نام »قبر« جا می دهند. در 

ک، کمترین نوری می تواند از وحشت قبر بکاهد. این فضای دهشتنا

ک���ه در قبر و  بعض���ی از اعم���ال انس���ان در دنی���ا، همانن���د نوری هس���تند 
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تاریکی های وحشت زا، به داد انسان می رسند. یکی از این اعمال، فرستادن 

گرامی  درود و صل���وات بر حضرت محمد و اهل بیت؟مهع؟ می باش���د. رس���ول 

ِة؛  َجّنَ
ْ
���َراِط َو ُنوٌر ِفي ال ی الّصِ

َ
َقْبِر َو ُنوٌر َعل

ْ
ّيَ ُنوٌر ِفي ال

َ
َة َعل

َ
ا اس���الم؟ص؟ فرم���ود: »الّصَ

صلوات بر من، نوری است در قبر و نوری بر صراط و نوری در بهشت است.«1

یکی از علمای بزرگ چنین نقل کرده: »همسایه ام فوت کرد، بعد از مدتی 

کرد؟ گفت: ای شیخ!  او را در خواب دیدم، از او پرسیدم: حق تعالی با تو چه 

کش���یدم. از آن جمله هنگام س���ؤال  هول ه���ای بزرگ دیدم و رنج های عظیم 

منکر و نکیر، زبان من از کار باز ماند. با خود گفتم: واویال، این عقوبت از کجا 

به من رسید؟ آخر من مسلمان بودم و بر دین اسالم ُمردم!

گاه شخصی  آن دو فرش���ته، با تندی و شدت، از من جواب طلبیدند. نا

زیبا و خوشبو جلو آمد و میان من و ایشان حائل شد و مرا تلقین کرد تا جواب 

کیستی - خدا تو را  کردم. از آن شخص پرسیدم: تو  ایشان را به درستی بیان 

کردی؟ که من را از این غصه خالص  کند -  رحمت 

گفت: من از صلواتی که تو بر پیغمبر؟ص؟ فرستادی، آفریده شده ام و مأمورم 

1-  بحاراالنوار، ج79، ص64.

که درمانده شوی، به فریاد تو برسم.«1 که هر وقت و هر جا 

حضرت زه���را؟اهس؟ نی���ز در بخش���ی از خطبه فدکی���ه، چنین ب���ر پیامبر؟ص؟ 

درود می فرس���تد: »پ���س درود خدا بر پدرم، پیامب���ر و امینش و بهترین خلق و 

برگزیده  اش باد و سالم و رحمت و برکات الهی بر او باد.«

1-  آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت، ش219.



2829

آب ها خط کشی 
نمی کنند، هم 
دست های پاک را 
می پذیرند و هم 
دست های آلوده را، 
آینه ها هم مرزبندی 
نمی کنند

اگر گره گشایی 
می کرد، گره از کار 

همه می گشود. او 
هرگز اهل تبعیض و 

تفاوت نبود

عبدالکریم بهشت
ْم َو 

ُ
َخ���ا اْبِن َعّمی ُدوَن ِرجاِلک

َ
ْم َو ا

ُ
بی ُدوَن ِنس���اِئک

َ
»َف���ِاْن َتْعُزوُه َوَتْعِرُفوُه َتِجُدوُه ا

که او در میان زنانتان پدر  ْیِه؛ پس اگر او را بشناسید، می دانید 
َ
ّىُ ِال َمْعِز

ْ
ِنْعَم ال

َ
ل

من بوده و در میان مردانتان، برادر پس���ر عموى من اس���ت، چه نیکو بزرگوارى 

است آنکه من این نسبت را به او دارم.«

ک را می پذیرن���د و هم  آب ه���ا خط کش���ی نمی کنند، هم دس���ت های پ���ا

دس���ت های آلوده را، آینه ها هم مرزبندی نمی کنند، هم چهره های زش���ت را 

گرامی اسالم؟ص؟ هم آب بود و  نش���ان می دهد و هم چهره های زیبا را. پیامبر 

هم آینه، یعنی برای همه بود: »قد َوسَع الناَس ِمن ُخلِقه؛ یعنی همه از اخالق 

خوب پیامبر؟ص؟ برخوردار بودند؛ و بهره می بردند.«

حضرت زه���را؟اهس؟ در بهش���ت فدکیه، توصیف���ات زیبای���ی از عبدالکریم 

کردند. نام پیامبر اسالم  بهش���ت، برای شناخت بهتر اول شخص عالم بیان 
در نزد اهل بهشت »عبدالکریم« است.1

 
ٌ

ْم َرُس���ول
ُ
َقْد جاَءك

َ
کریمه قرآن فرمود: »)ل حضرت زهرا؟اهس؟ ضمن اس���تناد به 

 َرحیٌم؛ هر آینه 
ٌ

ُمْؤِمنیَن َرُؤوف
ْ
ْم ِبال

ُ
ْیک

َ
ْم َحري���ٌص َعل ْیِه ما َعِنّتُ

َ
ْم َعزيٌز َعل

ُ
ْنُفِس���ک

َ
ِمْن ا

1-  ترجمه المراقبات، ص78.

رس���ولی آمد از خودتان برای ش���ما، وقتی بر شما سختی و فشار وارد می شد، 

که خیر ش���ما در آن قرار داش���ت، او  گوار ب���ود. در هرچه  ب���رای او س���خت و نا

که مردم را به وسیله  حریص بود و نس���بت به مؤمنین مهربان بود.(1 در حالی 

حکمت و استدالل و موعظه نیکو دعوت می کرد. او با دست خودش بت ها 

را می شکس���ت و به س���رهای مش���رکین ضرب���ه وارد می کرد تا اینکه مش���رکین 

کنار رفت و  کردن���د و از بین رفتند و تاریکی ش���ب  هزیمت و عقب نش���ینی 

صبح آش���کار ش���د و حق از آن موضع خالصش هویدا ش���د و رهبر دین، به 

سخن آمد.«

گ���ر پیامبر؟ص؟ مهربان بود، با همه مهربان���ی می کرد و اگر حرمت و احترام  ا

کار همه می گشود.  گره از  گره گشایی می کرد،  می گذاشت، برای همه بود. اگر 

او هرگز اهل تبعیض و تفاوت نبود.

حضرت زهرا؟اهس؟ در این خطبه آتشین، خود را به واسطه پیامبر؟ص؟ معرفی 

که او در میان زنانتان پدر  کرده و می فرماید: »پس اگر او را بشناسید، می دانید 

من بوده و در میان مردانتان، برادر پس���ر عموى من اس���ت، چه نیکو بزرگوارى 

است آنکه من این نسبت را به او دارم.«
1-  توبه/128.
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اگر می  خواهید 
حرمت و موقعیت 
شخصی که از 
دنیا رفته، محفوظ 
باشد، به فرزندان 
او احترام کنید و 
حرمت فرزندانش را 
نگه دارید

پیامبر اکرم؟ص؟: 
خداوند به من 

خبر داد که این دو 
)قرآن و اهل بیت( 

هرگز از هم 
جداشدنی نیستند تا 
در حوض کوثر بر من 

عرضه شوند

انتساب باارزش
َن  

َ
ُت���ْم  َو َعْجا

ْ
ْحَدث

َ
ِدِه َس���ْرَعاَن  َما أ

ْ
ْن ُيْحَف���َظ ِفي ُول

َ
ان  ِلَرُس���وِل اهلِل؟ص؟ أ

َ
 َم���ا ك

َ
»أ

���ة؛ آیا پدرم رس���ول خ���دا؟ص؟ نمی فرمود: هر انس���انی در فرزندانش حفظ 
َ
َذا ِإَهال

می شود؟«

انتس���اب به بزرگان و خوبان، همواره باعث افتخار اس���ت. حتی در امور 

دنیایی و منصب های موقت، اگر فردی دارای پست و مقام باشد، فرزندان او 

نی���ز مورد توجه قرار می گیرند؛ با فرزندش برخورد ویژه ای دارند و به آنها احترام 

می گذارند.

اگرچه از نظر اس���الم، همه در برابر قانون و عدالت برابرند و از این جهت 

گدا، غنی و فقیر، قوی و ضعیف، زن و مرد، سیاه و سفید  فرقی میان شاه و 

و حتی میان پیامبر و امام -که معصومند- و س���ایر مردم نیس���ت، ولی عرف 

که اگر می  خواهید حرمت و موقعیت  و س���نت و نیز روایات به ما آموخته اند 

کنید و حرمت  که از دنیا رفته، محفوظ باشد، به فرزندان او احترام  شخصی 

ی���د؛ زیرا بچه ها، یادگاران او هس���تند. بر همین مبنا، اگر  فرزندان���ش را نگه دار

احترام به پیامبر؟ص؟ را خواهانید، باید حرمت اوالد او را نگاه دارید و از حقوق 

اهل بیتش دفاع کنید.

فرزن���دان حضرت زهرا؟اهس؟ و اهل بیت؟مهع؟ نیز به خاطر نس���بت داش���تن به 

ایش���ان و رس���ول خدا؟ص؟، قابل  احترام هس���تند. از س���وی دیگ���ر، خود پیامبر 

گذاشته شود. کرده تا به سادات احترام  اکرم؟ص؟ سفارش 

حضرت زه���را؟اهس؟ در ف���رازی از خطب���ه فدکی���ه ب���ا اش���اره به همی���ن نکته 

می فرماید: »آیا پدرم رس���ول خدا؟ص؟ نمی فرمود: حرمت هر مردی در احترام به 

اوالدش حفظ می  شود؟«

آن حض���رت در ف���راز دیگری از این خطبه، خطاب ب���ه انصار می فرماید: 

که ب���رای ما اهل بیت انتخاب  گروه انصار!( ش���ما برگزیدگانی هس���تید  »)ای 

گشته اید.«

شاید این خطاب خاص به دلیل سفارش ویژه ای باشد که پیامبر اکرم؟ص؟ 

ْهِل َبْيِتی َفِإّنَ 
َ
ْنَصاِر ِفی أ

َ ْ
در مورد اهل بیت به انصار نمودند: »اْحَفُظوِنی َمَعاِشَر ال

گروه انصار،  َحْوض ؛ ای 
ْ
ّیَ ال

َ
ی َيِرَدا َعل ْن َيْفَتِرَقا َحّتَ

َ
ُهَما ل

َ
ّن
َ
ْخَبَرِنی أ

َ
َخِبیَر أ

ْ
ِطیَف ال

َّ
الل

که  کنید؛ چراکه خداوند لطیف و خبیر به من خبر داد  مرا در اهل بیتم حفظ 

کوثر بر  این دو )قرآن و اهل بیت( هرگز از هم جداش���دنی نیستند تا در حوض 

من عرضه شوند!«
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فرزندان و ذریه 
پیامبر، همچون 
کشتی نجات هستند؛ 
هر کسی بر این 
کشتی سوار گردد، 
خود را نجات داده 
است

احت���رام به س���ادات نی���ز از همین جا سرچش���مه می گیرد؛ زیرا آن���ان اوالد 

گذاش���تن ب���ه آنان در حقیقت احت���رام به پیامبر  پیامبر؟ص؟ هس���تند و احترام 

اسالم؟ص؟ است.

ضمن آنکه، ریشه اصلی احترام به سادات، آیه ای است در قرآن کریم که 

که از مردم بخواهد با  ب���ه موجب آن، خدای تعالی به پیامبر خود امر می کند 
خویشاوندان وی، معامله دوستی و مودت نمایند.1

بی گم���ان، اث���ر و برک���ت احت���رام به س���ادات ب���ه خود م���ا برمی گ���ردد، زیرا 

همان گونه که پیامبر؟ص؟ فرموده است، فرزندان و ذریه پیامبر، همچون کشتی 

گردد، خود را نجات داده و به  کشتی س���وار  کسی بر این  نجات هس���تند؛ هر 

کس���ی از آنان دور باشد و پیروی  س���احل س���عادت قدم می گذارد و چنانچه 

نکند، در دریای متالطم دنیا غرق می شود.

1-  شوری/23.

مبارزه دائمی
َغمیَزُة فی َحّقی َو 

ْ
ْساِم! ما هِذِه ال ِ

ْ
 اال

َ
ِة َو َحَضَنة

َّ
ِمل

ْ
ْعضاَد ال

َ
قیَبِة َو ا »يا َمْعَشَر الّنَ

گروه نقباء و اى بازوان ملت! اى حافظان اسالم! چرا   َعْن ُظاَمتی؟؛ اى 
ُ

َنة الّسِ

نس���بت به حق من، ضعف و غفلت و س���هل انگاری می کنید )و با ظالمان 

مبارزه نمی کنید؟(.«

زندگی از دو بخش تش���کیل ش���ده: بخش���ی از آن، ظاهر اس���ت و بخش 

که مهم اس���ت و برای انس���ان  دیگ���ری از زندگی، حقیقت اس���ت. آن چیزی 

که مبلغی  کیف پولی  می ماند، »حقیقت زندگی« اس���ت، نه ظاهر آن. مثل 

کیف در اصل چندان ارزشی ندارد، آنچه  را برای ما نگهداری می کند؛ خود 

کیف ُبر،  مهم اس���ت، پول و داش���ته های درون آن است. به همین دلیل، اگر 

کیِف بدون پول شما را  کیف ش���ما را برباید، شما ناراحت می شوید؛ اما اگر 

بدزدد، چه بس���ا خیلی ناراحت نمی ش���وید، چون سرمایه اصلی شما از بین 

نرفته است.

کیف خالی از پول  کافران، منافقان و اهل فس���اد، شبیه  افرادی همانند 

که نور ایمان در آن ها وجود ندارد. این ها نسبت به ظاهر دنیای  هستند؛ زیرا 
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حضرت زهرا؟اهس؟: 
اى حافظان اسالم! 
چرا نسبت به حق 
من، ضعف و غفلت 
و سهل انگاری 
می کنید؟

خود ش���ادند، اما نمی دانند چه سرمایه ای را از دست داده اند؛ برخالف افراد 

کرده اس���ت و همانند آن  گرانبها و باارزش  که نور ایمان ش���ان، آن���ان را  مؤم���ن 

کیف پر از پول هستند.

که مؤمنین دریاف���ت می کنند؛ نمره  اص���ل در زندگ���ی، نمره هایی اس���ت 

صبر، نمره شکر، نمره صدق، نمره اخالص و... . پست و مقام ها، دارایی ها 

و... کیف زندگی هستند، نه پول آن. به دنبال حق بودن و مبارزه با ناحقی ها 

کیف. کیف است، نه خود  و ستم ها، پول درون 

کس���ی  کرد، یا اگر  گ���ر حقی ضایع می ش���ود، باید ح���ق را اعاده  بنابرای���ن ا

کند تا سرمایه اش از بین نرود.  کند، باید دفاع  می خواهد حق انسان را ضایع 

کرد و در صورت نیاز،  کند، باید با او مبارزه  کسی می خواهد ظلم و ستم  اگر 

دیگران را به حمایت خود فرا خواند؛ وگرنه سرمایه اصلی اش را ضایع خواهد 

کرد.

گروه  حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه چنی���ن دادخواهی می طلبد: »اى 

نقباء و اى بازوان ملت! اى حافظان اسالم! چرا نسبت به حق من، ضعف و 

غفلت و سهل انگاری می کنید)و با ظالمان مبارزه نمی کنید؟(.«

قانون قرآن
کتاب  ُموَن؛ 

ُ
ْم ِبَغْیِرِه َتْحک

َ
 َعْنُه ُتريُدوَن؟ ا

ً
َرْغَبة

َ
���ْم ... أ

ُ
ْظُهِرك

َ
»َو ِكت���اُب اهلِل َبْيَن ا

خدا رویاروى شماست... ولی آن را پشت سر انداختید، آیا بی  رغبتی به آن 

را خواهانید؟ یا به غیر قرآن حکم می  کنید؟«

کنید،  که عبارت »قوانین عجیب« را در فضای مجازی جستجو  زمانی 

که خود به خود انس���ان را به تعجب و در  با برخی از قوانین روبه رو می ش���وید 

م���واردی خن���ده وا م���ی دارد. مثال تا س���ال 1984 بلژیکی ها مجب���ور بودند نام 

فرزندش���ان را از یک لیس���ت 1500 نف���ری، در روزهای خ���اص، به طور اتفاقی 

انتخاب کنند.

در بن���گالدش، اف���راد باالی 15 س���ال برای تقل���ب در امتح���ان، به زندان 

کاراته ای  کشور عراق تا سال 1979 مشاهده فیلم های  فرستاده می شوند. در 

ممنوع بود و از آن پس، با وجود مخالفت عده ای، آزاد شد.

که دوچرخه س���واران را  در س���ال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب ش���ده 

کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را  موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از 

به طور پیوسته به صدا درآورند و همین مسئله، آلودگی صوتی فراوانی ایجاد 

می کرد.
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قرآن کریم همچون 
نقشه ای است که 
قالی بافان بر اساس 
آن، قالی آویخته 
خود را می بافند

کلیسا ممنوع است  در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیرمسیحی از 20 متری 

و عبور بزرگراهی از فاصله 15 متری کلیسای آن منطقه، موجب دردسر پلیس 

شده بود.

که  ریش���ه این قوانین عجیب، به مبانی سس���ت و بی اساسی برمی گردد 

کمترین شناختی نسبت به انسان نداشته و حتی نگاه جزیی به خواسته های 

که قوانین اسالم بر اساس آیات قرآن نوشته شده -و قرآن  او ندارند؛ اما از آنجا 

محکم ترین قوانین و احکام را با توجه به شناخت کامل از انسان بیان کرده-، 

از چنین لطیفه های عجیب و غریبی به دور است و با استحکام و با اتقان 

خاصی احکام را بیان می کند.

قرآن کریم همچون نقشه ای است که قالی بافان بر اساس آن، قالی آویخته 

خود را می بافند و ما نیز باید چشم به نقشه قرآن داشته باشیم و بر اساس آن، 

تار و پود زندگی خود را ببافیم.

کرده و  که حضرت فاطمه؟اهس؟ رو به مردم  در بخشی از خطبه فدکیه آمده 

ْحکاُمُه زاِهَرٌة...؛ 
َ
ُموُرُه ظاِهَرٌة، َو ا

ُ
ْم، ا

ُ
ْظُهِرك

َ
وَن َو ِكتاُب اهلِل َبْيَن ا

ُ
ی ُتْؤَفک

َ
ّن
َ
فرمود: »َو ا

کتاب خدا رویاروى شماس���ت، امورش  که  کجا روى می  آورید، در حالی  به 

روش���ن و احکامش درخش���ان و عالئ���م هدایتش ظاه���ر و محّرماتش هویدا و 

اوامرش واضح اس���ت، ولی آن را پش���ت س���ر انداختید، آیا بی  رغبتی به آن را 

که این ب���راى ظالمان جایگزین  خواهانی���د؟ یا به غیر ق���رآن حکم می  کنید؟ 

بدى است.«
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فرد بی سواد برای 
سفر به مکان های 
دور، چاره ای جز 
گرفتن آدرس کوچه 
به کوچه ندارد، اما 
برای فرد باسواد، 
یک نقشه کلی از 
شهر و خیابان های 
آن، برای رساندن 
او به مقصد کافی 
است

نقشه ی راه
ُه... َو ِاْبَتَعَثُه اهلُل 

َ
ْرَس���ل

َ
ُه، ِاْختاَرُه قبل أن ا

ُ
 َعْبُدُه َو َرُس���ول

ً
���دا بی ُمَحّمَ

َ
ّنَ ا

َ
ْش���َهُد ا

َ
»ا

که  که پدرم محّمد بنده و فرس���تاده اوس���ت  گواهی می دهم  ْمِرِه و...؛   اِلَ
ً
ِاْتماما

قبل از فرستاده شدن، او را انتخاب و قبل از برگزیدن، نام پیامبری بر او نهاد 

و قبل از مبعوث شدن، او را برانگیخت.«

هرگاه آب حوض، آلوده شد، آن را عوض می کنند. با ریزش ساختمان، پاره 

ش���دن لباس و خرابی ماش���ین، تعمیر و اصالح در اولویت قرار می گیرد. نیاز به 

پیامبر جدید هم زمانی است که در کتاب پیامبر قبل، تحریف و کتمان رخ داده 

باشد. وقتی که یک کلمه از قرآن تغییر نیافته، نیازی به پیامبر جدید نیست. با 

نگاهی به تورات و انجیل امروزی، رد پای تحریف به س���ادگی و با ذره بین عقل 

مشاهده می شود، به گونه ای که انسان عاقل از خواندن آن شرم می کند.

گرفتن  از طرفی، فرد بی س���واد برای س���فر به مکان های دور، چ���اره ای جز 

کلی از ش���هر و  کوچه ندارد، اما برای فرد باس���واد، یک نقش���ه  کوچه به  آدرس 

خیابان های آن، برای رساندن او به مقصد کافی است؛ چرا که او با نشانه ها و 

تابلوهای نصب شده در طول مسیر، می تواند آدرس را پیدا کند و این وصال، 

نتیجه ارتقاء سطح سواد اوست.

کوچه  که جامعه آن ها به حد رش���د نرس���یده بود، آدرس  برای مردم قدیم 

کلی را هم  کوچه الزم بود، ولی وقتی جامعه به رش���د رسید، اگر یک نقشه  به 

به او بدهند، راهش را می یابد و نیازی به حضور مستقیم راهنما )پیامبران( 

نیست. البته وجود امامان معصوم؟ع؟ و فقها برای حفظ و صیانت قوانین و 

رهنمودها الزم است.

در ای���ن فراز حضرت زهرا؟اهس؟ به بیان س���ّر خاتمیت می پ���ردازد و در صدد 

تبیین مقصد غایی خلقت و منصب الهی نبوت و امامت برمی آید و اعالم 

کمیت الهی در پهنه زمین، ضرورتی است که مشیت الهی  می فرماید که حا

کمیت الهی، ه���دف نهایی خلقت عالم  گرفته اس���ت؛ زیرا حا ب���ه آن تعلق 

کمیت، به وساطت پیامبر و یا امام؟ع؟ -که حجت های الهی  است و این حا

هستند- قابل پیاده شدن است.

که پدرم  حضرت زه���را؟اهس؟ در خطبه فدکی���ه می فرماید: »گواه���ی می دهم 

که قبل از فرستاده شدن، او را انتخاب و قبل  محّمد بنده و فرستاده اوست 

از برگزیدن، نام پیامبری بر او نهاد و قبل از مبعوث شدن، او را برانگیخت... 

او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعی اش را امضا و مقدراتش را اجرا 

نماید.«
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راستی اگر پیغمبر 
وفات کرده، پس 

چرا وهابی ها و 
همه مسلمان در 

نمازهایشان به 
آن حضرت سالم 

می دهند؟!

همیشه زنده!
َحريُم َو 

ْ
ضیَع ال

ُ
 ِاْسَتْوَس���َع َوْهُن���ُه... َو ا

ٌ
ٌد؟ َفَخْطٌب َجلیل ���وَن ماَت ُمَحّمَ

ُ
َتُقول

َ
»ا

 ِعْنَد َمماِتِه؛ آیا می گویید محمد؟ص؟ از دنیا رفت، این مصیبتی 
ُ

ُحْرَمة
ْ
ِت ال

َ
زيل

ُ
ا

اس���ت ب���زرگ و در نهایت وس���عت... حرمت ها پایمال ش���د و احترامی براى 

کسی، پس از وفات او باقی نماند.«

میَن2؛ َساٌم َعلی  ُموسی  َو هاُروَن3 
َ
عال

ْ
»َساٌم َعلی  ِإْبراهیَم1؛ َساٌم َعلی  ُنوٍح ِفي ال

ُمْرَسلین«5
ْ
ی ال

َ
ا4؛ و َساٌم َعل ْبَعُث َحّیً

ُ
ُموُت َو َيْوَم أ

َ
ّيَ َيْوَم ُوِلْدُت َو َيْوَم أ

َ
اُم َعل َو الّسَ

گفت: پیامب���ران مرده اند؟ آیا الزمه این  با وجود این س���الم ها، آیا می توان 

سخن لغو بودن سالم خداوند بر این پیامبران نیست؟!

اگر ش���خص نادانی بگوید: پیامبر؟ص؟ ُمرد و دیگر نباید حتی به او س���الم 

کرد، آیا زمینه ای برای اعتراض انس���ان های بعد از پیامبر؟ص؟ فراهم نمی ش���ود 

که زبان به اعتراض بگش���ایند و بگویند: خداوندا! چ���را پیامبری در میان ما 

1-  صافات/109.
2-  صافات/79.
3-  صافات/120.

4-  مریم/33.
5-  صافات/181.

نیست تا ما را هدایت کند؟ خدایا! چرا عدالت رعایت نمی شود و عده ای از 

مردمان توفیق درک پیامبر داشته اند؛ اما در زمان ما اصاًل پیغمبری نیست؟ 

چرا پیامبر باید تنها برای بخشی از مردم استغفار کند و دیگران از دعا و طلب 

خیر آن حضرت محروم باشند؟

کند و یا به  که پیامبر فقط ب���رای افراد حاضر اس���تغفار  آی���ا در قرآن آم���ده 

کردند و نزد تو  صورت مطلق فرموده است: »اگر ایشان وقتی به خودشان ظلم 

کنند و اگر رسول خدا هم برای ایشان  آیند، پس از خداوند طلب بخش���ایش 

کن���د، به تحقیق خداون���د را توبه پذیر و بخش���نده خواهند  طلب بخش���ایش 
یافت.«1

کرده، پس چ���را وهابی ها و همه مس���لمان در  راس���تی اگر پیغمب���ر وفات 

نمازهایشان به آن حضرت سالم می دهند؟!

زنده بودن پیامبر؟ص؟ و اهل بیت او، به همان معنای قرآنی در مورد حیات 

کید شده است: »َو ال َتْحَسَبّنَ  که به ویژه در مورد شهدا بر آن تأ حقیقی است 
ِهْم ُيْرَزُقوَن.«2 ْحیاٌء ِعْنَد َرّبِ

َ
 أ

ْ
 َبل

ً
ْمواتا

َ
وا فی  َسبیِل اهلِل أ

ُ
ذيَن ُقِتل

َّ
ال

1-  نساء/64.
2-  آل عمران/169.
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داغ رحلت پیامبر؟ص؟ 
تلخ و جانکاه است، 
ولی تلخ تر از آن، 
انحراف و بی اعتنایی 
به سیره و روش 
ایشان و کنار زدن 
امامت و والیت 
است

چرا بیراهه می روید 
در حالی که کتاب 

خدا در میان 
شماست؟

که فرمود: کرد   اینجا باید سخن حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه را بیان 

گفت، این مصیبتی اس���ت بزرگ  »آیا می گویید محمد؟ص؟ بدرود حیات 

و در نهایت وس���عت، ش���کاف آن بس���یار و درز دوخته آن شکافته... به خدا 

که همچ���ون آن،  ک���ه این مصیب���ت، بزرگ ت���ر و بلّیه عظیم تر اس���ت  س���وگند 

مصیبتی نبوده و بالى جان گدازی در این دنیا، به پایه آن نمی رسد.«

که اگرچه داغ رحلت پیامبر؟ص؟  گویا حضرت به این نکته اشاره می کنند 

تلخ و جانکاه است، ولی تلخ تر از آن، انحراف و بی اعتنایی به سیره و روش 

که برای هدایت جامعه برگزیده بود. کنار زدن امامت و والیتی است  ایشان و 

نشانه های ُانس
م، أموُرُه ظاِهرٌة و أحکاُمُه زاِهَرٌة و أعاُمُه 

ُ
وَن و ِكتاَب اهلل َبيَن أظُهِرك

ُ
»و أّنی ُتؤَفک

کتاب خدا  که  باِهَرٌة و َزواِجُرُه و أواِمرُه واِضَحه؛ چرا بیراهه می روید؟ در حالی 

در میان شماست، مطالبش روشن و احکام آن درخشان و نشانه های هدایت 

آن آشکار و نهی و هشدارهاى آن روشن و اوامرش واضح است.«

بی تردید خطبه فدکیه در نوع خود، تفس���یر و انعکاس  آیات قرآن اس���ت. 

به کارگی���ری آیات و عب���ارات قرآنی متعدد، نش���انه ُانس م���داوم و قرآنی بودن 

س���بک و سیره زندگی است، همچنان که »ِفّضه«، خادم حضرت زهرا؟اهس؟ نیز 

که بیست سال از زندگی  این س���یره را به خوبی به اجرا در می آورد، به گونه ای 
خود را با آیات قرآن جواب می داد.1

کسی پیوسته قرآن را به دست  که  البته قرآنی بودن، به این معنا نیس���ت 

کار اگرچه خاصیت و برکت خود را دارد،  کند؛ این  گرفته، همواره آن را زمزمه 

گشودن و تنها  کرد. قرآن را  کس���ی را عامل به س���بک زندگی قرآن نخواهد  اما 

که با دیدن  گلزار است  به خواندن آن بس���نده نمودن، چیزی ش���بیه رفتن به 

گل ها و عطر و  کج���ا و چیدن  گل ه���ا، روح و روان آدمی تازه می ش���ود؛ اما این 
1-  زندگانی حضرت زهرا؟اهس؟ نجفی، ص108.
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اما شما به قرآن 
پشت کردید و از آن 
روی گردان شدید، 
آیا به قرآن میل 
و رغبت دارید؟ 
یا داورى جز قرآن 
می گیرید؟

سیب با یک چوب 
خیلی نازک و باریک 

به درخت وصل 
است. آنچه از رنگ و 

طعم و عطر و شکل 
و رشد که دارد، از 
طریق همان چوب 

است.

کجا؟  کردن  گرفتن و هم خود و هم دیگران را معطر و خوش���بو  گالب آن ها را 

ق���رآن باید همیش���ه در س���بک زندگی مؤمنان جاری باش���د؛ ولی متأس���فانه، 

کردن، با قرآن بازی می کنند! بسیاری به جای زندگی 

بازیگران س���ینما، در نقش خود بازی می کنند؛ یعنی تا دوربین ها روشن 

و تصویرب���رداران تصوی���ر می گیرند، آن ها نیز حس و حال خ���ود را دارند؛ اما با 

که تا  کس���ی  خام���وش ش���دن دوربین ها، از حال و حس خود خارج ش���ده و 

چند لحظه پیش مثل ابر بهاری اشک می ریخت، اکنون با رفیق خود قهقهه 

که اگر ما نیز با قرآن بازی  مس���تانه س���ر می دهد! این نکته، هش���داری اس���ت 
کنیم، بین ما و قرآن جدایی حتمی و مسلم است.1

حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه چنین هش���دار داده است: »چرا بیراهه 

کتاب خدا در میان شماس���ت، مطالبش روش���ن و  که  می روی���د؟ در حال���ی 

احکام آن درخش���ان و نش���انه های هدایت آن آشکار و نهی و هشدارهاى آن 

کردید و از آن روی گردان  روشن و اوامرش واضح است؛ اما شما به قرآن پشت 

شدید، آیا به قرآن میل و رغبت دارید؟ یا داورى جز قرآن می گیرید؟«

1-  برگرفته از باران حکمت، تفسیر تمثیلی قرآن کریم، محمدرضا رنجبر.

شعاع آرامش
یاُء...« وُر الّساِطُع والِضّ

ّ
»كتاُب اهلِل الّناِطُق َو الُقرآُن الّصاِدُق َو الُن

عقربه قبله نما تا زمانی که همسو با قبله شود، همواره مرتعش و مضطرب 

است. انسان نیز موجودی مرتعش، لرزان و مضطرب و متزلزل است. او آن گاه 

کند. انس���ان تنها وقتی  که خداس���ت، رو  که به قبله هس���تی  آرامش می یابد 

که همس���و با خداوند متعال ش���ود، چراکه  ثبات و قرار و آرامش پیدا می کند 

وُب.«1 قرآن یک���ی از مصادیق ذکر 
ُ
ُقل

ْ
�ِه َتْطَمِئ���ّنُ ال

َّ
ِر الل

ْ
 ِبِذك

َ
ال

َ
ق���رآن می فرمای���د: »أ

که روی آوردن به آن، سبب آرامش انسان است. خداست 

سیب با یک چوب خیلی نازک و باریک به درخت وصل است. آنچه از 

که دارد، از طریق همان چوب است. اگر  رنگ و طعم و عطر و شکل و رشد 

آن چوب نبود، سیب هم نبود.

کمال، رشد خواهد  که این اتصال برقرار باش���د، سیب تا مرحله  تا وقتی 

که آن ارتباط با خدا وجود  کرد. انسان هم هرچه دارد از خداست. به شرطی 

که این ارتباط برقرار باش���د، پیشرفت به سوی کمال  داش���ته باش���د. تا زمانی 

1-  رعد/ 28.
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بسیاری از دارایی ها، 
مدارک و اسناد این 

دنیا، نمی تواند 
مدرک خوبی برای 

نجات باشد

ی الّسعادِة؛ عبادت 
َ
َفر َعل

َ
ادامه دارد. امام علی؟ع؟ فرمود: »دواُم العباَدِة برهاُن الّظ

مستمر )اتصال به خدا(، دلیل دست یافتن به سعادت است.« 1

بنابراین، آنچه عامل اتصال و ارتباط انس���ان با خداس���ت، در قرآن بیان 

که بفرماید چه چیزهایی شما را به خدا  ش���ده اس���ت. اصاًل قرآن نازل ش���ده 

متصل می کند و چه چیزهایی شما را از خدا منقطع می کند. معارف قرآن، 

مجموعه ای از تعالیم اخالقی، اعتقادی، تربیتی و... است.

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطب���ه فدکی���ه، ای���ن چنی���ن از برکات قرآن س���خن 

که دارای ن���وری بلند و  گوی���ای الهی، قرآن صادق اس���ت  می گوی���د: »کتاب 

ش���عاعی روشنگر، دالیل واضح و لطایف آش���کار و ظواهری روشن است، و 

که مورد آرزوی دیگران هس���تند.  پیروان قرآن، همواره در مرتبه هایی هس���تند 

گ���وش دادن به ن���دای قرآن،  پی���روی از ق���رآن، به بهش���ت رهنمون می ش���ود و 

موجب نجات است.«

1-  غرر الحکم و دررالکلم، ص198، ح3936.

غواصان محبت
ُفْرَقِة؛ خداوند عزوجل اطاعت ما 

ْ
 ِلل

ً
مان���ا

َ
ِة َو ِاماَمَتنا ا

َّ
ِمل

ْ
 ِلل

ً
»َو طاَعَتن���ا ِنظاما

اهل بیت را برای تنظیم ام���ور دنیوی و اخروی مردم و جلوگیری از اختالف و 

تفرقه، واجب کرد.«

که برای دادخواهی و یا تبرئه به دادگاه می روند، باید تمام اس���ناد و  اف���رادی 

کرده و به قاضی ارائه دهند، وگرنه حکمی به نفع  دلیل های خود را جمع آوری 

آن ه���ا صادر نمی ش���ود. ما نیز باید برای روز قیامت -ک���ه در دادگاه الهی حاضر 

می شویم- دالیل و مدراکی همراه داشته باشیم تا خداوند به نفع ما حکم نماید.

بس���یاری از دارایی ها، مدارک و اس���ناد این دنیا، نمی تواند مدرک خوبی 

ب���رای نجات باش���د؛ چراکه هیچکدام همراه انس���ان به عال���م آخرت منتقل 

نمی شود. تنها مدارکی که افراد می توانند با خود به دادگاه الهی منتقل کنند، 

عمل آن هاست.

یکی از مهم ترین اعمالی که در روز قیامت به درد انسان می خورد و خداوند 

متعال به وسیله آن، جواز ورود به بهشت را صادر می نماید، محبت ورزی و 

پیروی صادقانه از اهل بیت؟مهع؟ است.

که اهل  کاری را  کمال اس���تفاده را نم���وده و هر  باید از این چند روزه دنیا 
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دانشمندان 
دریافته اند که نور، 
لطیف ترین موجود 

جهان ماّده است و 
برکات و آثار آن در 

جهان ماّده، بیش از 
هر چیز دیگر است

بیت؟مهع؟ از محبان و ش���یعیان خواس���ته را انجام دهند، تا با دس���ت پر، وارد 

که  کرده اند  دادگاه قیام���ت ش���وند. در این صورت همچ���ون غواصی عم���ل 

در دریای محبت و مودت اهل بیت؟مهع؟، بیش���ترین مرواریدها و سنگ های 

کرده است. قیمتی را جمع آوری 

بر اساس منابع دینی پیروان اهل بیت؟مهع؟ در نزد خداوند و در عالم آخرت 

و بهش���ت برین، در جایگاه رفی���ع جای دارند و علت این مقام بلند، حش���ر 

دنیوی آنان با اهل بیت؟مهع؟ می باش���د. خداوند متع���ال می فرماید: »َو َمْن ُيِطِع 

���َهداِء 
ُ

يِقیَن َوالّش ّدِ يَن َوالّصِ ِبّیِ
ْیِهْم ِمَن الّنَ

َ
ْنَعَم اهلُل َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ولِئَك َمَع ال

ُ
 َفأ

َ
ُس���ول اهلَل َوالّرَ

کند،  که از خدا و رسولش پیروی  کس���ی  ؛ آن 
ً
ولِئَك َرِفیقا

ُ
اِلِحیَن َوَحُس���َن أ َوالّصَ

کرده اس���ت، با انبیاء و  که خدا به آنان نعمت عطا  کس���انی  پس آنان همراه 
صدیقین و شهدا و صالحین خواهند بود و چه نیکو همراهانی هستند.« 1

حضرت زه���را؟اهس؟ نی���ز در قس���متی از خطبه فدکی���ه می فرمای���د: »خداوند 

عزوجل اطاعت ما اهل بیت را برای تنظیم امور دنیوی و اخروی مردم واجب 

ک���رد، ت���ا مردم از طری���ق قبول رهبری پیش���وایان معصوم، به نظ���ام اجتماعی 

کامل به زندگی خود ادامه دهند.« سالمی دست یافته و در امنیت 
1-  نساء/69.

روشنان حقیقت
���ْرِک؛ خداوند ایم���ان را براى تطهیر  ْم ِمَن الّشِ

ُ
ک

َ
 ل
ً
 اهلُل ااِليم���اَن َتْطهیرا

َ
»َجَع���ل

قلوب شما از آلودگی شرک قرار داده است.«

که نور، لطیف ترین موجود جهان ماّده اس���ت و  دانش���مندان دریافته اند 

س���رعت سیر آن، باالترین س���رعت ها و برکات و آثار آن در جهان ماّده، بیش 

گفت: سرچشمه همه مواهب و  که می توان  از هر چیز دیگر است، به طورى 

برکات ماّدى، نور اس���ت. نور، نش���انه زندگی و ظلمت، نشانه مرگ است؛ از 

این رو خداوند امور بسیار ارزشمند از جمله: »عمل صالح«، »ایمان«، »قرآن« 

و »اهلل« را به نور تشبیه نموده است.

ْيديِهْم َو 
َ
ُمْؤِمناِت َيْس���عی  ُنوُرُه���ْم َبْيَن أ

ْ
ُمْؤِمنیَن َو ال

ْ
ى ال ایم���ان صالح: »َيْوَم َتَر

ْيماِنِهم؛ )پاداش انفاق ها( در روزى است که مردان و زنان باایمان را می نگرى 
َ
ِبأ

که نورشان پیش رو و در سمت راست شان به سرعت حرکت می کند.«1

وِر؛  ���ی الّنُ
َ
ماِت ِإل

ُ
ل

ُ
ذيَن آَمُن���وا ُيْخِرُجُهْم ِم���َن الّظ

َّ
ایم���ان و توحی���د: »اهلُل َوِل���ّيُ ال

ک���ه ایم���ان آورده اند، آن ه���ا را از  کس���انی اس���ت  خداون���د، ولی و سرپرس���ت 

1-  حدید/12.
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خدایی که برترین 
و واالترین وجود 
است، بلکه هستی، 
همگی پرتوى از وجود 
مقدس اوست، تعبیر 
به نور شده است

تشبیه ایمان به 
نور، از هر نظر رسا، 
پر محتوا و آموزنده 

است

ظلمت ها، به سوى نور بیرون می برد.« 1

ولِئَك ُهُم 
ُ
 َمَعُه أ

َ
ْنِزل

ُ
ذي أ

َّ
وَر ال َبُعوا الّنُ

َ
ُروُه َو َنَصُروُه َو اّت ذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعّزَ

َّ
قرآن: »َفال

که به او )پیامبر( ایمان آوردند، و حمایت و یاری اش  کسانی  ُمْفِلُحون؛ پس 
ْ
ال

که با او نازل شده پیروى نمودند، آنان رستگارانند.«2 عالوه  کردند، و از نورى 

که برترین و واالترین وجود است، بلکه هستی، همگی پرتوى  بر آن، خدایی 

که می خوانیم: »اهلُل ُنوُر  از وجود مقدس اوست، تعبیر به نور شده است، آنجا 
ْرض؛ خداوند نور آسمان ها و زمین است.«3

َ ْ
ماواِت َو ال الّسَ

هم���ه ام���ور فوق )عم���ل صالح، ایم���ان، ق���رآن و اهلل( به ی���ک واقعیت باز 

می گردند، چرا که همه، پرتوهایی از اهلل، ایمان به او، گفته او و راه او می باشد؛ 

از ای���ن رو، واژه »نور« در موارد مذکور به ص���ورت مفرد آمده، اما واژه »ظلمات« 

که متضاد نور و عامل تفرقه و پراکنده گی است، به صورت جمع -که نشانه 

گام نهادن در  تعّدد و تکّثر می باش���د- ذکر ش���ده اس���ت. ایمان به خداوند و 

طریق او، هم باعث حرکت است و هم موجب بیدارى، و هم عامل اجتماع 

1-  بقره/257.
2-  اعراف/157.

3-  نور/35.

و وحدت و هم وس���یله ترّقی و پیش���رفت؛ بنابراین؛ تشبیه ایمان به نور، از هر 

که نور به همه جا  نظر رس���ا، پر محتوا و آموزنده اس���ت. بر این باور، همانگونه 

روشنایی می بخشد و عاملی برای تشخیص امور می باشد، ایمان نیز انسان را 

گاه می کند و از شرک و نفاق دور می سازد. از این رو  نسبت به راه حقیقت آ

ْرِک«. ْم ِمَن الّشِ
ُ
ک

َ
 ل
ً
 اهلُل ااِليماَن َتْطهیرا

َ
حضرت زهرا؟اهس؟ فرمودند: »َجَعل
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هیچ شائبه 
غیرخدایی نباید بین 
خدا و توحید فاصله 
شود، تا توحید به 
بار بنشیند

ایستادم
تا خشمم

فرو نشست
 آن گاه

براى رضاى خدا...

مروارید دل ها
َها؛ 

ُ
 ااِلخ���اَص َتاويل

َ
ِلَمٌه َجَعل

َ
ه ك

َ
ن الِال���َه ِاال اهلل، َوحَدُه ال َش���ريَک ل

َ
ش���َهُد ا

َ
»ا

ک���ه ذات اقدس او هیچ ش���ریکی  ش���هادت می ده���م به وحدانی���ت خداوند 

که خدا روح، ماهیت  کلمه ای است  که من معرفی می کنم،  ندارد. توحیدی 

و تأویل آن را اخالص قرار داده است.«

رودهای���ش،  ج���اری  زالل  در  و  حضرت زه���را؟اهس؟  فدکی���ه  بهش���ت  در 

که چشم هر بیننده ای را خیره می کند و اکنون،  مروارید های نابی وجود دارد 

چشم دوخته ایم به مروارید اخالص.

روح توحید، اخالص است؛ یعنی هیچ شائبه غیرخدایی نباید بین خدا 

و توحید فاصله شود، تا توحید به بار بنشیند. اگر مثقال و ذره ای شرک همراه 

کام  کن���د؛ به فتوای صدیقه طاهره، دیگر طعم و مزه توحید در  توحید خطور 

انسان چشیده نمی شود. طعم توحیدی که همسرش علی؟ع؟، یکه تاز میدان 

توحید و اخالص چشید.

»َعمرو بن عبدُوّد« ش���جاع عرب، در جنگ اح���زاب مبارز طلبید، هیچ 

کس از مس���لمین جرأت مب���ارزه با او را نداش���ت. حضرت علی؟ع؟ خدمت 

پیامبر؟ص؟ آمد و اجازه مبارزه طلبید. پیامبر؟ص؟ فرمودند: »این َعمرو بن عبدُوّد 

است!«

کرد: »من هم علی بن ابی طالبم.« آن گاه به طرف میدان  حضرت عرض 

کرد و مقابل عمرو ایستاد. حرکت 

بعد از مبارزه حس���اس، عاقب���ت علی؟ع؟ عمرو را بر زمی���ن انداخت و بر 

روى سینه او نشست. صداى فریاد مسلمین بلند شد و پیوسته به پیامبر؟ص؟ 

می گفتند: یا رسول اهلل؟ص؟ بفرمایید علی؟ع؟ در کشتن عمرو تعجیل نماید!

کارش دانات���ر از دیگران  ی���د، او در  پیامب���ر؟ص؟ فرم���ود: »او را به خود واگذار

است.«

پس از کشتن عمرو، وقتی امیر مؤمنان؟ع؟ خدمت پیامبر؟ص؟ آمد، حضرت 

کردى؟« کشتن َعمرو توقف  که در  فرمود: »یا علی؟ع؟ چه شد 

که او را بر زمین انداختم، مرا ناسزا  کرد: »یا رسول اهلل؟ص؟! هنگامی  عرض 

ک ش���دم، ترس���یدم اگر در حال خش���م او را بکشم، عمل  گفت، من غضبنا

من به واس���طه تس���لی خاطر و خنکی دل صادر ش���ود! ایستادم تا خشمم فرو 

کشتم.« نشست، آن گاه براى رضاى خدا و در راه فرمان برداری پروردگار، او را 
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کسی که در ته چاه 
گناه است، باید تکبر 

و غرور را کنار گذاشته 
و محکم به طناب 

نماز چنگ زده، آن را 
بچسبد

ُمَباَرَزُة َعِلّيِ ْبِن 
َ
آرى! براى این اخالص و مبارزه با ارزش، پیامبر؟ص؟ فرمود: »ل

ِقَیاَمِة؛ مبارزه علی 
ْ
ی  َيْوِم  ال

َ
ِتي  ِإل ّمَ

ُ
ْعَماِل  أ

َ
  ِمْن  أ

ُ
ْفَضل

َ
ِب���ي َطاِل���ٍب ِلَعْمِرو ْبِن َعْبِد ُوّدٍ أ

َ
أ

ب���ن ابی طالب با عمرو بن عب���دود در روز خندق، برتر از عبادت تمام امتم تا 
روز قیامت می باشد.«1

1-  بحاراالنوار، ج39، ص1.

ریسمان جنات
ِکْبِر؛ نماز، ازبین برنده و درهم ش���کننده ی تکبر 

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ک

َ
���اَة َتْنزيًها ل »َو الّصَ

انسان است.«

که برای نجاتش، طنابی  گیر افتاده، آن گاه  که در ته چاه 20متری  انسانی 

به س���وی او می اندازند، او طناب را با تمام توان می چسبد، تا شاید خود را از 

تاریکی و تنهایی َتِه چاه نجات دهد.

در زندگی واقعی انس���ان هم، نماز یکی از راه ها برای رهایی افرادی است 

گناه و معصیت غرق ش���ده اند. نم���از، اف���راد را از چاه ظلمت و  ک���ه در چ���اه 

گناه باال می کش���د و به س���وی روشنایی و امید هدایت می نماید؛ از  ضاللت 

کنار  گناه اس���ت، باید تکبر و غ���رور را  ک���ه در ته چاه  کس���ی  گفته اند  ای���ن رو 

گذاشته و محکم به طناب نماز چنگ زده، آن را بچسبد؛ زیرا اگر غرور داشته 

باشد و طناب را آهسته بگیرد، هرگز از چاه نجات پیدا نمی کند.

تکبر، یکی از گناهانی است که ریشه اغلب صفات زشت و ناهنجاری های 

جامعه می باشد. هنگامی که انسان به نماز می ایستد و پیشانی خود را بر زمین 

کوچک شمرده، در برابر حضرت  می زند، خویش را در مقابل خداوند ذلیل و 

حق، س���ر تس���لیم فرود می آورد و خواس���ته او را بر خواهش های شیطانی خود 
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انسان های مؤمن 
باید بسیار مواظب 
خود باشند، چرا که 
»هر که بامش بیش، 
برفش بیش«

ایمان و عمل صالح
 هر کدام

بدون دیگری
بهشتی برای انسان 

فراهم نمی سازند.

مقدم می دارد، از این رو حضرت زهرا؟اهس؟ درباره علت وجوب نماز می فرماید: 

»خداوند نماز را برای دوری از تکبر و خودبینی بر انسان ها واجب ساخت.«

گاهی انسان افتاده در چاه را حدود یک متر باال می کشند، اما از بد  البته 

روزگار، طناب از دستش جدا شده و دوباره به درون چاه می افتد؛ ولی از آنجا 

که فاصله او با ته چاه، فقط یک متر اس���ت، آس���یب جدی نمی بیند؛ اما اگر 

کف چاه باال آورده باشند، این طناب برای او به منزله  او را به مقدار 10 متر از 

حیات است و رها شدن طناب از دست او، مساوی با مرگش می باشد.

که خیلی به  کس���انی  درباره ترک نماز نیز این جریان صادق اس���ت، زیرا 

نم���از اهمیت نمی دهند و این طناب محکم را از ابتدا رها می کنند، ممکن 

کمتری ببینند، اما هرگز نجات پیدا نمی کنند. ولی هر  است در دنیا آسیب 

گرفته و باالتر آمده باشد،  قدر انس���ان با طناب نماز، از رذائل اخالقی فاصله 

ترک نمودن نماز، مشکالت بیش���تری برایش ایجاد می کند، از این رو افرادی 

همانند عرفا و بزرگان دینی، با ترک نماز، نه تنها نجات نمی یابند، بلکه نابود 

می  شوند و آسیب جدی می بینند.

که  که »هر  بنابراین انسان های مؤمن باید بسیار مواظب خود باشند، چرا 

بامش بیش، برفش بیش«.

رمز موفقیت
واَب َعلی طاَعِتِه َو َوَضَع الِعقاَب َعلی َمعِصَیِتِه، ِذياَدًة ِلِعباِدِه َعن 

َ
 الّث

َ
ّمَ َجَعل

ُ
»ث

َنِقَمِتِه؛ خداوند پاداش بر طاعتش و کیفر بر معصیتش را قرار داده، برای اینکه 

کارهای زشت بازدارد.« بندگان را از 

کوه  اگر یک اقیانوس آب باش���د، اما آردی در میان نباش���د و یا به بلندای 

هیمالیا آرد باشد، اما آبی در میان نباشد، هرگز نانی به سفره کسی نمی آید.

ک���دام بدون  که هر  ایم���ان، ش���بیه آب و عمل صالح، ش���بیه آرد اس���ت 

دیگ���ری، هرگز بهش���تی را برای آدمی فراهم نمی س���ازند. اگر ی���ک دنیا علم و 

کریم اطاعت  دانش داشته و یا اشک و ناله و آه داشته باشیم، اما از خداوند 

که شیش���ه ای از عطر، آن  هم  کسی  نکنیم، س���ودی نخواهد داش���ت. مانند 

گران بها در جیب دارد، بی آنکه استفاده ای از آن ببرد و جامه و  بسیار معطر و 

تن خود را با آن معطر سازد.

که تصور می کرد  حضرت رضا؟ع؟ برادری به نام »زید بن موسی« داشتند 

س���یادت، س���بب نجات او از آتش جهنم خواهد ش���د! بنا ب���ر همین تصور، 

که امام رضا؟ع؟ این چنین ب���ه او تذکر داد و فرمود:  دس���ت به اقداماتی می زد 

گفته اند چون از  گول زده اس���ت. آن ها  کوفه تو را  »ای زید! حرف افراد پس���ت 
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 »ای نوح!
 او
 از خانواده و اهل تو
نیست«

دستانش را بر 
صورتش گرفته، تا 

حرارت آتش کمتر به 
او برسد. ناگهان 

احساس خنکی 
می کند...

فرزندان فاطمه زهرا؟اهس؟ هستی، آتش  بر تو حرام است. به خدا قسم، این درباره 

امام حسن و امام حسین و سایر فرزندان فاطمه است!«

گف���ت: اما من برادر ش���ما و پس���ر پدر ش���ما هس���تم. آن گاه حضرت  ی���د  ز

کنی،  که خدای تعالی را اطاعت  رضا؟ع؟ فرمود: »تو برادر من هس���تی، مادام 

اما هرگاه به معصیت خداوند دست زدی، دیگر بین من و تو برادری نیست. 

کرد: »خدایا پسر  مگر در قرآن نخوانده ای؟ حضرت نوح؟ع؟ به خداوند عرض 

من از خانواده من اس���ت، ولی خداوند فرمود: ای نوح! او از خانواده و اهل تو 

ت عمل زش���ت او و معصیتش، او را از خانواده نوح 
ّ
نیس���ت«1 خداوند به عل

خارج ساخت. ای زید، تو هم اگر خدا را اطاعت کنی، از ما اهل بیت هستی 
کنی، از اهل بیت خارج می شوی.« 2 و اگر معصیت 

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطبه فدکیه چنین می فرمای���د: »خداوند پاداش بر 

کارهای  کیفر بر معصیت���ش را قرار داده، برای اینکه بن���دگان را از  طاعت���ش و 

که خدا می خواهد همه  زشت بازدارد. )این پاداش و تهدید( برای این است 

را به بهشت ببرد.«

1-  هود/46و45.
2-  بحاراألنوار، ج 49، ص217.

برکات نیکی
َخِط؛ خداوند نیکی به پدر و   ِمَن الّسَ

ً
واِلَدْيِن ِوقاَية

ْ
ُم... َو ِبّرَ ال

ُ
ْیک

َ
»َفَرَض اهلُل َعل

کرده است.« مادر را براى رهایی از غضب الهی، واجب 

گرفت���ه و جوانی در خانه مانده اس���ت. آت���ش هر لحظه به  خان���ه ای آتش 

او نزدی���ک می ش���ود. او خ���ود را به آخرین قس���مت خانه می رس���اند. هیچ راه 

گریه می کند و فریاد می کش���د. امیدش را از دس���ت داده و مرگ  فراری ندارد. 

گرفته، تا حرارت آتش  را جلوی چش���مانش می بیند. دستانش را بر صورتش 

کم ش���ده  گهان احس���اس خنکی می کند. انگار حرارت  کمتر به او برس���د. نا

است. لحظاتی بعد، مأمور آتش نشانی وارد اتاق می شود و او را به فضای باز 

که از آن آتش  می رساند. مرد جوان، نفس عمیقی می کشد. باورش نمی شود 

شعله ور، نجات یافته است.

گناه، مانند کبریت کشیدن بر خانه ایمان و وجود معنوی انسان  ارتکاب 

که آتش خشم خدا را شعله ور می سازد؛ اما نیکی به پدر و مادر، از بین  است 

کننده آتش قهر و غضب الهی است. برنده و خاموش 

که فالن جوان مس���لمان، مّدتی اس���ت در  روزی به پیامبر؟ص؟ خبر دادند 

که حضرت بر بالین آن  س���کرات مرگ و جان دادن به س���ر می برد! هنگامی 
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 -»از فرزندت
ناراحت و ناراضی 
هستی؟«
-»آری، مّدت پنج 
سال که است با او 
سخن نگفته ام«

جوانی صدای 
موسیقی را بلند 
کرده و در پاسخ 

اعتراض ها، می گوید: 
من این کار را دوست 
دارم و به کسی ربطی 

ندارد؟!

جوان حضور یافت، فرمود: بگو »ال إلَه إاّل اهلل«؛ ولی مثل اینکه زبان جوان قفل 

شده بود و نمی توانست حرکت دهد، حضرت چند بار تکرار نمود؛ اما جوان 

کلمه طّیبه »ال إلَه إاّل اهلل« قادر نبود. گفتن  بر 

حض���رت از م���ادر آن جوان پرس���ید: »آی���ا از فرزندت ناراح���ت و ناراضی 

هستی؟«

که است با او سخن نگفته ام. گفت: آری، مّدت پنج سال 

حضرت پیشنهاد داد: از فرزندت راضی شو.

کرد: به احترام ش���ما از او راضی ش���دم و خداوند نی���ز از او راضی  ع���رض 

باشد.

س���پس حضرت به جوان فرمود: بگ���و »ال إلَه إاّل اهلل«، در ای���ن موقع آن جوان 

سریع کلمه طّیبه را بر زبان خود جاری کرد. چیزی نگذشت روح، از بدنش خارج 
شد و به دست پر برکت پیامبر اسالم؟ص؟، نجات یافت و سعادتمند گردید.1

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطب���ه فدکیه یکی از برکات نیکی به پ���در و مادر را 

چنین بیان کرده است: »خداوند نیکی به پدر و مادر را براى رهایی از غضب 

کرده است.« الهی، واجب 

1-  االمالی للمفید، ج1، ص63.

آزادی مشروط
 
ً
ِر َتْنِزيها

َ
ُمْنک

ْ
ْهَی َعِن ال ِة َو الّنَ َعاّمَ

ْ
 ِلل

ً
َحة

َ
َمْعُروِف َمْصل

ْ
ْمَر ِبال

َ ْ
م... ال

ُ
ْیک

َ
»َفَرَض اهلُل َعل

ي���ن؛ خداوند امر به معروف را ب���رای اصالح عموم جامعه و نهی از منکر را  ِللّدِ

کرد.« براى بازداشتن نابخردان، واجب 

ک���ه در جاده های آن، فردی با وس���یله نقلیه  س���رزمینی را در نظ���ر بگیرید 

خ���ود، به صورت مارپیچ رانندگی می کند. او به هیچ قانون و مقرراتی پایبند 

نیست و اعتراض دیگران را مخالف آزادی و اختیار خویش می داند.

در آب های این محیط فرضی، افرادی با کشتی در حال مسافرت هستند 

و یکی از مسافران، میخ و چکشی برمی دارد و زیر پای خود را سوراخ می کند و 

کسی  کنم و به  فریاد می زند: ای همسفران! بنده دوست دارم اینجا را سوراخ 

کسی حق ندارد جلوی آزادی مرا بگیرد! ربطی ندارد. 

کرده  کمی دورتر در محیط های عمومی، جوانی صدای موسیقی را بلند 

کسی ربطی  کار را دوست دارم و به  و در پاسخ اعتراض ها، می گوید: من این 

ندارد، مگر آزادی نیست؟!

شما به افراد متخلف این سرزمین چه پاسخی می دهید؟

که شما آزادید؛ اما حق ندارید با  گفت: درس���ت است  شاید باید چنین 
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 شما حق ندارید
با سوراخ کردن 
کشتی، جان بقیه را 
بگیرید!

 پیرمردی جلو آمد
 و گفت:

مشکل تو
 به دست آن آقا

حل می شود

کردن  کنید! ش���ما حق ندارید با سوراخ  آزادی خود، از دیگران س���لب آزادی 

کشتی، جان بقیه را بگیرید!

که  کس���ی  این رفتار، مصداقی برای امر به معروف و نهی از منکر اس���ت. 

عمل امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهد، در واقع مصلحت خود و 

گناه افراد دیگر، ممکن است به بقیه  که ضربه  دیگران را در نظر می گیرد؛ چرا 

افراد جامعه اصابت کند.

حضرت زه���را؟اهس؟ درباره حکمت امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: 

ک  »خداوند امر به معروف را برای صالح عموم جامعه و نهی از منکر را برای پا

کجی ها، بر مردم واجب ساخت.« ماندن دین از انحرافات و 

گذاشتن به هر  بنابراین امر به معروف در واقع، توجه، رعایت و نیز احترام 

که به صالح مردم جامعه اسالمی است و این سخن زهرای  آن چیزی است 

مرضیه؟اهس؟ درباره این دو واجب دینی، شبیه کالم امیرمؤمنان علی؟ع؟ است 

 
ً
ِر َرْدعا

َ
ُمْنک

ْ
ْهَی َعِن ال َعَواّمِ َو الّنَ

ْ
 ِلل

ً
َحة

َ
َمْعُروِف َمْصل

ْ
ْمَر ِبال

َ ْ
ک���ه فرمود: »َف���َرَض اهلُل... ال

َفَهاِء؛ خداوند امر به معروف را برای اصالح عموم جامعه و نهی از منکر را  ِللّسُ
کرد.« 1 براى بازداشتن نابخردان، واجب 

1-  مناقب آل أبي طالب؟ع؟، ج 2، ص378.

خویشاوندان با برکت
َعَدِد؛ خداوند 

ْ
ُعْمِر َو َمْنماًة ِلل

ْ
َْرحاِم َمْنس���اًء ِفی ال

ْ
 اال

َ
ة

َ
ُم... ِصل

ُ
ْیک

َ
»َفَرَض اهلُل َعل

صله ارحام را براى طوالنی شدن عمر و افزایش جمعیت واجب نموده است.«

کردن، در  در قس���مت بایگانی اداره ، پرونده های متع���ددی برای بایگانی 

اختیار من قرار می گرفت. یک روز پرونده بسیار مهمی به دستم رسید. پرونده 

گم شده  گذاشتم، ولی بعد از چند روز فهمیدم آن پرونده مهم  کار  را روی میز 

و هرچه گشتم پیدا نشد!

گرفتم. او دستور داد تا ختمی  کمک  نزد انسان اهل دلی رفتم و از ایشان 

گمشده ات را بیابی. گفت با عمل به این دستور می توانی  را انجام بدهم و 

گمش���ده  را  که قرار بود نتیجه بگیریم و  آن خت���م را انجام دادم، اما روزی 

بیابم، از آن خبری نبود!

ب���ا ناراحتی از منزل بیرون آمدم و تا خیاب���ان مولوی رفتم. دیدم پیرمردی 

که عرق چین به سر دارد  جلو آمد و گفت: آقا! مشکل تو به دست آن شخص 

و در حال رفتن است، حل می شود.

گفتم: آقاجان! به  گرفتم و  کلمات، دویدم و دامن آن آقا را  با شنیدن این 
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 بی تفاوتی
نسبت به مشکالت 
 خویشاوندان
باعث گرفتاری 
انسان می شود

گفته اند مشکلم به دست شما حل می شود. دادم برس، 

کرد و گفت: خجالت نمی کشی؟! پیرمرد نگاهی به من 

ب���ا ش���گفتی تمام، به���ت زده ش���دم! آن م���رد در ادامه فرمود: چهار س���ال 

اس���ت، ش���وهر خواهرت از دنیا رفته، یک مرتبه هم به خواهرت و بچه هایش 

کارت هم پیچ نخورد؟! تا نروی و رضایت آن ها را  س���ر نزده ای، انتظار داری 

جلب نکنی، مشکلت حل نمی شود.

بالفاصله به منزل خواهرم رفتم، و به او گفتم: ای خواهر! از من راضی شو. 

کن. بعدًا قضیه را برایت تعریف می کنم، به خاطر  بچه هایت را از من راضی 

بی توجهی به شما، معذرت می خواهم.

ک���ه به اداره  کردم و آن ه���ا را راضی نمودم. روز بعد  آن گاه هدی���ه ای تهی���ه 

برگشتم، به من خبر دادند، پرونده پیدا شده است.

کس���ی نبود ج���ز عارف بزرگ مرحوم ش���یخ  آن پیرم���رد عرق چین به س���ر، 
رجبعلی خیاط.1

ک���رم؟ص؟، خداوند ب���ه هنگام خل���ق َرِحم، با  ب���ر اس���اس روایت���ی از پیامبر ا

1-  هزار و یک حکایت اخالقی، به نقل از استاد فاطمی نیا)زیده عزه(.

گرفتم. هر  خطاب به او فرمود: »من رحمانم و تو َرِحم، اس���م تو را از اس���م خود 

کس از تو جدا شود، من هم از  کس با تو بپیوندد، من نیز با او می پیوندم و هر 
او جدا می شوم.«1

از دس���تاوردها و آث���ار مه���م صله رح���م، طوالنی ش���دن طول عمر اس���ت، 

ک���ه حضرت زه���را؟اهس؟ در خطبه فدکیه می فرمای���د: »خداوند صله  همانگونه 

ارحام را براى طوالنی شدن عمر و افزایش جمعیت واجب نموده است.«

1-  الکافی، ج8، ص45.

... و هر کس از تو 
جدا شود، من هم از 

او جدا می شوم
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 و خداوند
قصاص را
وسیله حفظ خون ها 
قرار داده است

کوثر زالل قصاص
ماِء؛ و خداوند قصاص را وسیله حفظ   ِللّدِ

ً
ِقصاَص ِحْصنا

ْ
 اهلُل... ال

َ
»َفَجَعل

خون ها قرار داده است.«

کس���ی بگوی���د خون به  خ���ون بی   گن���اه با خون قاتل شس���ته نمی   ش���ود تا 

کوثر زالل قصاص -که آب حیات است-  خون شستن خطاس���ت، بلکه با 

شست   وشو می   شود، تا مش���مول بیان نورانی حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ 

؛ سنگ را بدانجا  ّرُ
َ

 الّش
َّ

 َيْدَفُعُه ِإال
َ

ّرَ ال
َ

َحَجَر ِمْن  َحْیُث  َجاَء َفِإّنَ الّش
ْ
وا ال که: »ُرّدُ شود 

که ش���ر را جز با ش���ر نتوان راند.«1 یعنی شّر بودن  گرداند،  که از آن آمده باز باید 

کافر و مهاجم اس���ت، وگرنه دفاِع  قصاص یا قتال، برای جانی و قاتل و برای 

عادالنه مطلوب و خیر است.

کرد و  خداوند سبحان نیز، با جالل و شکوه فراوان از اهمیت قصاص یاد 

م 
ُ
ک

َ
چنین فرمود: ای صاحبان اندیشه! قصاص، عامل حیات شماست: »ول

وِلی اللباب.«2
ُ
ِفی الِقصاِص َحیاٌة يا ا

کننده حیات جامعه اس���ت؛ از این رو در جریان  اج���رای قصاص تأمین 

1-  شرح نهج البالغه، إبن ابی الحدید، ج19، ص221.
2-  بقره/179.

قصاص عبادت ش���خصی همچون روزه و نماز مطرح نیست؛ بلکه مقصود 

تقوای اجتماعی و سیاس���ی اس���ت، زیرا این تقوا آحاد جامعه را از آدم کش���ی 

که ب���ر فرض، صد نفر بر  ک���ه افراد جامعه بدانند  پرهی���ز می دهد و در صورتی 

کنند، حکم همه آن ها قصاص اس���ت، هرگز  کش���تن حتی یک نفر اجتماع 

حاضر به انجام چنین عملی نخواهند ش���د و چنین جامعه ای، از خونریزی 

محفوظ است و نظم عادالنه در آن برقرار خواهد شد.

قانون عدل محور و حکومت مدار قصاص، به ظاهر »تکلیف« و حکمی 

الزامی و ایجابی اس���ت؛ لیکن روح آن »حق« و به مصلحت و س���ود همگان 

اس���ت و هرچند ظاه���رًا مرگ را به همراه دارد؛ لیک���ن در باطن، عامل حیات 

باعظمت برای جامعه است که در پرتو ایمان به قصاص و عمل به آن حاصل 

می ش���ود، از ای���ن رو ِاعمال قص���اص، در این گونه امور -ک���ه امنیت جامعه را 

تهدید می کند-، اصل و تخفیف و عفو، فرع اس���ت. البته ِاعمال حق عفو، 

نباید به حیات عمومی جامعه آسیب برساند.

حضرت زه���را؟اهس؟ نی���ز در خطب���ه فدکیه فرمودن���د: »و خداون���د قصاص را 

وسیله حفظ خون ها قرار داده است.«
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...و )خداوند( صبر 
را براى کمک در 

استحقاق مزد قرار 
داده است

زندگی بدون صبر!
کمک در  ْجر؛ )خداوند( صب���ر را براى 

َ ْ
ی  اْس���ِتیَجاِب  ال

َ
 َعل

ً
ْب���َر َمُعوَن���ة »َو الّصَ

استحقاق مزد قرار داده است.«

گیرد، وارد آمدن ضربه های چکش بر  که می���خ روی پایه ای قرار  هنگامی 

آن، باعث استحکام و محکم تر شدن آن می گردد.

ضربه های متعدد مشکالت و مصائب، آزمایش ها و ابتالئات زندگی نیز، 

باعث استحکام بیشتر انسان و استواری ایمان او خواهد شد، البته به شرط 

صبر و تحمل مؤمنانه!

گواری هاس���ت. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در  زندگی انس���ان پر از اتف���اق و نا

ِء َمْحُفوَفة؛ دنیا با بال و مصیبت، پیچیده 
َ

َبا
ْ
توصیف دنیا می فرماید: »َداٌر ِبال

شده است.«1

ب���ر اس���اس آموزه ه���ای دی���ن، الزم اس���ت مؤمنی���ن ب���ر ای���ن مصیبت ها و 

کم���ال او خواهد  گرفتاری ه���ا صبر نمایند؛ چراکه در نهایت، باعث رش���د و 

شد. از راه های مقابله با این ابتالئات و آزمایش ها، صبر و استقامت بر آن ها 

است. در منابع دینی، »صبر« کلید حل مشکالت، کیمیای سعادت و مادر 
1-  نهج البالغه، خ226.

فضیلت ها معرفی شده و صلوات و رحمت از جانب خداوند، تنها بخشی 

از پاداش آن شمرده شده است.

که  صبر بر مصیبت ها و مش���کالت، آثار بی شمار دیگری در زندگی دارد 

برخی از آن ها عبارتند از:

 امداد خداوند در زندگی

 جلب محبت و دوستی دیگران

 رسیدن به مقام تسلیم و رضا

گرفتن انسان در زمره صابرین و محسنین  قرار 

ی  اْسِتیَجاِب  
َ
 َعل

ً
ْبَر َمُعوَنة حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه می فرماید: »َوالّصَ

کمک در استحقاق مزد قرار داده است.« ْجر؛ و )خداوند( صبر را براى 
َ ْ
ال

 شما حق ندارید
با سوراخ کردن 
کشتی، جان بقیه را 
بگیرید!
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ْزِق؛ خداوند متعال، پرداخت زکات را  ْفِس َو ِنماًء ِفی ال���ّرِ  ِللّنَ

ً
كاَة َتْزِكَیة »َو ال���ّزَ

کرد.« کی جانها و افزایش و رشد یافتن رزق و روزی واجب  برای پا

کمی باالتر  رزق و روزی، همچون آبخوری مرغ های مرغداری ها اس���ت. 

از سطح ظروف، آبخوری ها را سوراخ می کنند و زیر آن بشقابی قرار می دهند 

که ظرف روی آن برگشته است. هرگاه فضای داخل ظرف پر شود، ریزش آب 

کنند، دوباره آب جاری می شود. قطع شده و هرگاه جوجه ها از آن استفاده 

بنابراین اگر همزمان ده مرغ آب بخورند، آب بیشتری بیرون می آید و اگر 

کمتری سرازیر می گردد. در این جریان، آن گاه  تنها س���ه مرغ آب بخورند، آب 

گی���رد، تولید اتفاق می افتد و اگر مصرفی نباش���د، تولید  ک���ه مصرفی صورت 

جدیدی رخ نمی دهد.

روزی و رزق انسان نیز این گونه است. اگر از روزی خدا استفاده صحیح 

کم شدن  که س���بب  ش���ود، روزی جدید جایگزین می گردد و چنین نیس���ت 

گردد. اگر انسان، خمس و زکات مال خود را بدهد، مالی جایگزین  روزی فرد 

آن می شود و روزی اش افزایش می یابد.

کرده و می فرماید: »َو  حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه به این مهم اش���اره 

ْزِق؛ )خداوند( زکات را موجب تزکیه نفس و  ْفِس َو ِنماًء ِفی ال���ّرِ  ِللّنَ
ً

كاَة َتْزِكَی���ة ال���ّزَ

افزایش روزی قرار داده است.«

ْزق؛ زکات روزى انس���ان را  اُة َتِزيُد ِفي  الّرِ
َ
ك در روای���ات زیادى می خوانیم: »الّزَ

َدقات؛  با َو ُيْرِبي  الّصَ کریم نیز می خوانیم: »َيْمَحُق اهلُل  الّرِ زیاد می کند.«1 در قرآن 

خداوند ربا را محو می کند، ولی صدقات را رشد می دهد.« 2 

اَس  ّنَ الّنَ
َ
ْو أ

َ
زکات نیز نوعی از صدقات است. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »َو ل

اُنوا َعاِئِشیَن  ِبَخْیٍر؛ اگر مردم حقوقشان را بدهند)یعنی خمس و 
َ
ک

َ
ْوا ُحُقوَقُهْم ل ّدَ

َ
أ

زکات بدهند(، زندگی همه آن ها شیرین می شود.«3

که یکدیگر را دوس���ت  رس���ول خ���دا؟ص؟ نیز می فرماید: »اّم���ت من مادامی 

بدارند و اهل نماز و زکات باش���ند، در خیر و سعادت به سر می برند، ولی اگر 
این گونه نباشند، گرفتار قحطی و خشکسالی می شوند.« 4

1-  امالی للطوسی، ص296.
2-  بقره/276.

3-  الکافی، ج3، ص497.
4-  عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص29.

اگر از روزی خدا 
استفاده صحیح 
شود، روزی جدید 
جایگزین می گردد

مادامی که یکدیگر 
را دوست بدارند 

و اهل نماز و زکات 
باشند، در خیر و 
سعادت به سر 

می برند
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کش���اورزان  ب���ه هر ح���ال زکات، می���دان آزمایش عجیبی اس���ت و تنها بر 

واجب نش���ده، بلک���ه عالمان، عاب���دان، عارفان، تاج���ران و... نیز باید زکات 

بپردازن���د. یک���ی باید زکات علم���ش را، دیگری زکات معرفت���ش و آن دیگری 

که دارد، با  کس���ی با استفاده از آبرویی  زکات آبرویش را بدهد. ممکن اس���ت 

کسی از بین برود.  کس���ی را حل نماید، بدون اینکه حق  یک تلفن، مش���کل 

آری! آبرو هم زکات دارد.

فریضه
 ِللّديِن؛ خداوند حج را برای استحکام 

ً
َحّجَ َتْش���یيدا

ْ
ُم ... ال

ُ
ْیک

َ
»َفَرَض اهلُل َعل

دین، واجب نمود.«

کار می کنند، حقوق یا دس���ت مزد یکس���ان نمی گیرند. به  که  کارگرهایی 

کار  که هفت س���اعت در ساختمان سازی  کارگری  عنوان مثال، دس���ت مزد 

که باغبانی  کار کند یا کسی  کوره آتش  می کند، با دست مزد کسی که جلوی 

کار  که  کس���ی  می کن���د، متفاوت اس���ت و ای���ن، عین عدالت اس���ت؛ چون 

سختی انجام می دهد، باید مزد بیشتری بگیرد و کسی که کار ساده ای انجام 

می دهد، باید مزد کمتری بگیرد.

خداوند متعال نیز برخی تکالیف را دش���وار قرار داده، اما نتیجه و مزد آن 

باالست. مثاًل برای جهاد در راه خود، پاداش بسیار زیادی مقرر نموده است؛ 

کرد، اسیری  زیرا در انجام این تکلیف الهی، باید جان داد، عضو بدن را فدا 

کشید و... .

که انجامش دش���وار است، اما ثواب بسیار دارد، فریضه  از دیگر تکالیفی 

کعبه را در  حج اس���ت. خداوند برای آنکه مردم از ثواب بیشتری بهره ببرند،   آبرو هم
زکات دارد

خداوند حج را برای 
استحکام دین، 

واجب نمود
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سرزمینی خشک قرار داده که مردم سختی بیشتری را متحمل شوند، تا ثواب 

بیشتری ببرند.

که همانا  حضرت علی؟ع؟ در این باره می فرماید: »آیا مشاهده نمی  کنید 

کعبه را در سنگالخ  ترین مکان  ها، بی  گیاه  ترین زمین  ها  خداوند س���بحان... 

کوه  هاى خش���ن، س���نگریزه  هاى فراوان و  ک���م فاصله  تری���ن دّره  ها، در میان  و 

که نه ش���تر، نه اس���ب  ک���م آب و آبادى  ه���اى از هم دور قرار داد  چش���مه  هاى 

گوس���فند، هیچ کدام در آن س���رزمین آسایش ندارند. سپس آدم؟ع؟ و  گاو و  و 

فرزندانش را فرمان داد که به سوى کعبه برگردند... لباس  هاى خود را که نشانه 

ش���خصیت هر فرد اس���ت در آورند و با اصالح نکردن موهاى سر، قیافه خود 

که آزمونی بزرگ و امتحانی س���خت و آزمایش���ی آشکار است،  را تغییر دهند 

که خداوند آن  را سبب رحمت و رسیدن به  ک سازی و خالص شدن  براى پا

بهش���ت قرار داد. اگر خداوند خانه محترمش و مکان  هاى انجام مراسم حج 

را، در می���ان باغ  ها و نهرها و س���رزمین  هاى س���بز و هم���وار و پردرخت و میوه، 

کاخ  هاى بس���یار و آبادى  هاى به هم پیوسته،  مناطقی آباد و داراى خانه  ها و 

گیاه، داراى مناظرى زیبا و پر  گل و  گندمزارها و باغات خّرم و پر از  در میان 

آب، در وس���ط باغستانی شادی آفرین و جاده های آباد قرار می  داد، به همان 
که آزمایش ساده بود، پاداش نیز سبک  تر می  شد.«1 اندازه 

حضرت زهرا؟اهس؟ نیز درباره فلس���فه حج می فرمای���د: »خداوند حج را برای 

استحکام دین، واجب نمود.«

1-  نهج البالغه، ترجمه دشتی، ص389 – 391.

خداوند به آدم؟ع؟ 
و فرزندانش فرمان 
داد که به سوى 
کعبه برگردند

 به همان اندازه
 که آزمایش
 ساده بود،
 پاداش نیز

سبک  تر می  شد
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کردن میزان  کامل  َبْخَسِة؛ )خداوند( 

ْ
 ِلل

ً
َمَواِزيِن َتْعِیيرا

ْ
اِييِل َو ال

َ
َمک

ْ
 ال

َ
»َو َتْوِفَیة

کم فروشی قرار داده  و پیمانه لبریز دادن را، براى جلوگیرى از ننگ و رس���وایی 

است.«

کمتر  که سالهاس���ت  در قن���ادی، هن���گام وزن ش���یرینی ها، اتفاقی افتاد 

شاهدش هستیم! فروش���نده، جعبه را روی ترازوی دیجیتال قرار داد، بعد با 

کرد و وزن خالص را  کم  کل  استفاده از جدول مقابلش، وزن جعبه را از وزن 

گفت: »قیمت شیرینی  کرد و خطاب به مشتری  در قیمت ش���یرینی ضرب 

8000 تومان، به اضافه پول جعبه 250 تومان، می شود 8250 تومان.«

که س���ایر شیرینی فروش���ی های ش���هر، جعب���ه را هم به قیمت  در زمانه ای 

ش���یرینی می فروش���ند، رفتار درس���ت این فروش���نده، جای تعجب داشت و 

سؤال برانگیز بود!

گفت: »اعوذ باهلل من  در پاس���خ، ابتدا لبخندی زد و با لحنی دل نش���ین 

کم فروش���ان!  کرد: »وای بر   ِللُمَطّففین...« و بعد اضافه 
ٌ

الش���یطان الرجیم. ويل

کم فروشی!«. امان از 

گاهی معامله، از رابطه انسان ها با یکدیگر فراتر می رود و به معامله انسان با 

نُفَسُهْم 
َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
ى ِمَن ال خدا می انجامد. خدای متعال می فرماید: »ِإّنَ اهلَل اْشَتَر

ة؛ من با بندگانم معامله می کنم و جان و مالش���ان را در  ُهُم الَجّنَ
َ
ّنَ ل

َ
ُهم ِبأ

َ
ْمَوال

َ
َوأ

مقابل بهشت می خرم.«

گوشزد  کوثر آفرینش نیز، در بهش���ت فدکیه خود، شیوه صحیح معامله را 

ِلیٍم؛ آیا 
َ
اٍب أ

َ
���ْن َعذ م ّمِ

ُ
ی ِتَجاَرٍة ُتنِجیک

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُّ
ُدل

َ
 أ

ْ
کریم���ه: »َهل می کن���د و عطر آیه 

شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب ابدی نجات می دهد؟«1 

از شمیم کالمش ساطع است.

حضرت زهرا؟اهس؟ می فرماید: »)و خداوند( کامل کردن میزان و پیمانه لبریز 

کم فروشی قرار داده است.« دادن را، براى جلوگیرى از ننگ و رسوایی 

1-  صف/10.

وای بر
 کم فروشان!

امان از کم فروشی!   

تجارتی که
 شما را

 از عذاب ابدی
نجات می دهد...



7879 مترین اخالص
ْخاِص؛ خداوند، روزه را برای تثبیت  ِ

ْ
 ِلا

ً
یاَم َتْثبیتا ُم ... الّصِ

ُ
ْیک

َ
»َفَرَض اهلُل َعل

اخالص بندگان قرار داده است.«

کودکی، جوجه ای چند روزه داشت. او به شدت به جوجه اش عالقه مند 

بود و جوجه را تمام زندگی خود می دانست. او جوجه را داخل قفسی گذاشته 

بود و فقط صبح ها، برای لحظاتی جوجه را از قفس بیرون می آورد و در باغچه 

کند. حیاط می گذاشت، تا با او بازی 

کرده و به دنب���ال فرصتی بود تا  گرس���نه ای روی دی���وار کمین  گرب���ه  روزی 

کودک و جوجه بر نمی داشت، تا اینکه پدر  کند. او چشم از  جوجه را ش���کار 

گاه شد و گربه  کودک وارد حیاط شد، و با مشاهده این صحنه، از نیت گربه آ

کرد. را از آنجا دور 

کمین انس���ان ها نشسته و دائمًا به دنبال  گربه در  ش���یطان، همچون این 

که ش���ده، انس���ان ها را  فرص���ت اس���ت تا ایمان آن ه���ا را بدزدد و به هر نحوی 

کند. او حتی در لحظه مرگ هم دس���ت بردار نیس���ت، تا ش���اید  از خ���دا دور 

بتواند در آن لحظات حساس، ایمان انسان را برباید. به همین جهت توصیه 

 
ً
ِم ِدينا

َ
ْس���ا ِ

ْ
 َو ِباإل

ً
ٍد َنِبّیا  َو ِبُمَحّمَ

ً
ش���ده تا بعد از هر نماز دعای: »َرِضی���ُت  ِباهلِل  َرّبا

...«1و یا دعای عدیله خوانده ش���ود، تا ش���یطان در آن لحظه، 
ً
ِكَتابا ُقْرآِن 

ْ
َو ِبال

حریف انسان نشود.

کند، جایی  که ش���یطان می تواند به راحتی بر انس���ان غلب���ه  از جاهای���ی 

که فرد می خواهد عملی را انجام دهد و یا قباًل آن عمل را انجام داده  اس���ت 

است، در این صورت، شیطان »اخالص در عمل« را از آن فرد می گیرد و اگر 

گرفته خواهد شد؛ چرا  گرفته شود، بدون شک، ایمان هم  اخالص از انس���ان 

که در قلب بعضی از بندگان قرار  که اخالص، س���ّری اس���ت از اسرار خداوند 

داده شده است؛ یعنی اخالص، حکمتی ملکوتی دارد.

هرچند ش���یطان از تمام ت���وان خود ب���رای از بین بردن اخالص اس���تفاده 

می کن���د، اما خداون���د حکیم برای راهنمایی بش���ر، راهکارهای���ی را قرار داده 

کرد. حضرت زهرا؟اهس؟ می فرماید:  که از جمله آن می توان به روزه اشاره  اس���ت 

»خداوند، روزه را برای تثبیت اخالص بندگان قرار داده است.«

1-  الکافی، ج2، ص548.

 شیطان
 در کمین انسان ها
نشسته

 روزه
 راهی

برای تثبیت اخالص



8081 گوهر عصمت
ِعْصَم���ِة؛ و خداوند ترک دزدى را براى 

ْ
 ِلل

ً
���ْرَقِة ايجابا  اهلُل... َتْرَك الّسِ

َ
»َفَجَع���ل

ک دامنی و عصمت قرار داد.« رسیدن به پا

اگر مقداری پنبه را از کنار یک آهن ربا عبور دهید، آهن ربا کششی نسبت 

ب���ه پنبه ن���دارد؛ اما اگر مق���داری خرده آه���ن را درون پنبه قرار دهی���م، در این 

کشیده ش���ده و جذب آن می شود. در اینجا  حالت، پنبه به س���مت آهن ربا 

که با خود آهن ربا هم جنس  خود پنبه جذب نمی شود، بلکه براده های آهنی 

هستند، به سمت آن کشیده می شوند.

گناه و معصیت همچون آهن ربا و لقمه حرام همانند ذرات آهن است، 

کنار معصیت ها  وقتی که انس���ان در وجودش لقمه حرام نباش���د، می تواند از 

عبور کند و خود را نگه دارد؛ اما وقتی که لقمه حرامی را خورد، از کنار معصیت 

که می گ���ذرد، مجذوب آن می ش���ود، این خاصیت درونی ن���ان و لقمه حرام 

کاری صحیح و مفید  که انسان در مقابل  است؛ اما لقمه صد درصد حالل 

دریافت می کند - که البته این کم پیدا می شود- وقتی که این لقمه را انسان 

مصرف می کند، از کنار عبادات که می گذرد، عبادات او را جذب می کنند، 

گرایش پیدا می کند. میل  ی���ارت آن میل و  که می گذرد، به ز کن���ار امامزاده  از 

گرایش به مسجد و روضه و تربت شهدا پیدا می کند و این جزء خاصیت  و 

که از همه جهت حالل باشد. هنگامی که انسان آن را  و ذات لقمه ای است 

مصرف می کند در انسان نوری را ایجاد می کند.

همه طاعات و عبادات، جذابیت و گیرایی دارند؛ ولی همه آن ها با لقمه 

حالل س���نخیت دارند، نه تنها با لقمه حالل، بلکه با مسکن و لباس حالل 

که  که از راه حالل به دس���ت آورده اید، موقع نماز  و امث���ال این ه���ا. در محلی 

فرا می رس���د، نسبت به نماز ش���وق و رغبت پیدا می کنید، اما اگر از راه حرام 

که در آن محل غیبت انجام ش���ود، نسبت به غیبت  به دس���ت بیاید، وقتی 

میل پیدا می کنید و قدرت جلوگیری و پرهیز کم می شود. حالل و حرام وقتی 

مخلوط شود، طاعات و معصیت هم با هم مخلوط می شود.

ک، در جمالتی  ب���ر این اس���اس، حضرت زه���را؟اهس؟، آن بانوی عفیفه و پ���ا

گوهر عصمت فرمودند: »و خداوند ترک دزدى را براى  ژرف و زیبا با اشاره به 

ک دامنی و عصمت قرار داد.« رسیدن به پا گناه و معصیت 
همچون آهن ربا و 
لقمه حرام همانند 
ذرات آهن است

همه طاعات و 
عبادات، جذابیت و 

گیرایی دارند



8283 مست خورشید
ْوالها، 

َ
ْسداها َو َتماِم ِمَنٍن ا

َ
الٍء ا ها َو ُسُبوِغ آ

َ
َم، ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم ِاْبَتَدا

َ
ناُء ِبما َقّد

َ
»َوالّث

ْحصاِء َعَدُدها؛ خدا را بر نعمتهای فراگیرش ثنا میگویم؛ نعمتهایی  ِ
ْ

َجّمَ َعِن اال

که از شماره بیرون است و شکر و جبران آنها از توان افزون و درک نهایتش، در 

حد اندیشه بشر نیست.«

مردم در برابر مشکالت و مصائب چند دسته اند:
1».

ً
ّرُ َجُزوعا

َ
ُه الّش گروهی جزع وفزع می کنند؛ »ِإذا َمّسَ الف( 

اِبرين.«2 ِر الّصَ گروهی بردبار و صبور هستند؛ »َو َبّشِ ب( 

ِكريَن  ���ا
ّ

َحْمُد َحْمَد الَش
ْ
َک ال

َ
ُهَمّ ل

َّ
لل

َ
گروهی عالوه بر صبر، ش���کرگزارند؛ »ا ج( 

َک َعلی ُمصاِبِهْم.«3
َ
ل

کس���ی نس���بت به فلس���فه مصائب و  ای���ن برخوردها، نش���انه معرفت هر 

کودک، از خوردن پیاز تند، بی تابی می کند و  که  سختی هاست. همان گونه 
نوجوان تحّمل می کند، ولی بزرگ سال پول می دهد تا پیاز خریده و بخورد.4

1-  معارج/20.

2-  بقره/155.
3-  زیارت عاشورا.

4-  تمثیالت تفسیر نور، ص23.

نُتْم 
َ
ُفُروا أ

ْ
عبادت، دلیل نیاز خداوند به ما نیس���ت. قرآن می فرماید: »ِإن َتک

کافر  َغِنٌيّ َحِمیٌد؛ اگر ش���ما و همه مردم زمین 
َ
ْرِض َجِمیًعا َف���ِإَنّ اهلَلَّ ل

َ ْ
َوَم���ن ِف���ي ال

شوید، همانا خداوند بی نیاز و ستوده است.«1

���ْوا َو اْس���َتْغَني اهلَلُّ َواهلَلُّ َغِنٌيّ 
َّ
َفُروا َو َتَول

َ
همچنی���ن در آیه دیگر می فرمای���د: »َفک

کافر شدند و روى برگرداندند و خداوند )از ایمان و طاعت شان(  َحمیٌد؛ پس 
بی نیاز است.« 2

خداون���د نه تنها به ما، بلکه به هیچ چیزی نیاز ندارد، چنانکه در آیه 97 

َفَر َفِإَنّ اهلل َغِنٌيّ َعِن العالمین.«
َ
سوره آل عمران می فرماید: »َو َمن ك

گ���ر همه مردم رو به خورش���ید خانه بس���ازند، چیزى به خورش���ید اضافه  ا

نمی شود و اگر همه مردم پشت به خورشید خانه بسازند، چیزى از خورشید 

کم نمی شود. خورشید نیازى به مردم ندارد که رو به او کنند، این مردم هستند 

گرما، باید خانه هاى خود را رو به خورشید بسازند. که براى دریافت نور و 

این تمثیل در مورد آیه 14 سوره لقمان نیز به کار رفته است، اینکه خداوند 

کری���م، بارها به این حقیقت اش���اره نموده و  نیازى به تش���کر م���ا ندارد و قرآن 

1-  ابراهیم/8.
2-  تغابن/6.

مردم در برابر 
مشکالت و مصائب 
چند دسته اند...

خداوند نیازی به 
تشکر ما ندارد، 

ولی...
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کرده است.«  کند، به سود خود شکرگزارى  فرموده است: »هرکس شکرگزارى 

ولی توّجه ما به او، مایه عزت و رشد خود ماست.1

حضرت زهرا؟اهس؟ در ابتدای خطبه فدکیه، این چنین خدا را شکر می گوید: 

»حمد و س���پاس خداى را بر آنچه ارزانی داش���ت و ش���کر او را، در آنچه الهام 

که خلق  فرمود و ثنا و شکر بر او، بر آنچه پیش فرستاد، از نعمت هاى فراوانی 

که ارزانی  کرد و مّنت هاى بی ش���مارى  که عطا  گس���ترده اى  فرمود و عطایاى 

داشت... مردمان را فراخواند تا با شکرگزاری آن ها، نعمت ها را فراوان گردانند 

گستردگی آن ها، مردم را به سپاسگزارى خود متوّجه ساخت و با دعوت  و با 

کرد.« نمودن به این نعمت ها، آن ها را دوچندان 

1-  تمثیالت تفسیر نور، ص111.

وجدان های نابینا
���وِب ُبَهَمها، َو َجلی َعِن 

ُ
ُقل

ْ
َش���َف َعِن ال

َ
َمها، َو ك

َ
ٍد؟ص؟ ُظل بي ُمَحّمَ

َ
ن���اَر اهلُل ِبا

َ
»َفا

ِعماَيِة؛ خداوند به وسیله 
ْ
َرُهْم ِمَن ال ِغواَيِة، َو َبّصَ

ْ
ُهْم ِمَن ال

َ
ْنَقذ

َ
َْبصاِر ُغَمَمها...َفا

ْ
اال

پدرم محمد؟ص؟ تاریکی هاى آن را روشن، و مشکالت قلبها را برطرف، و موانع 

کرد.« گمراهی رهانید و بینا  رؤیت دیده ها را از میان برداشت...آنان را از 

همه افراد نابینا در یک سطح از نابینایی نیستند. برخی از نابیناها کسانی 

که چیزی نمی بینند؛ اما اگر در اطراف آنان المپی روشن یا خاموش  هستند 

شود، متوجه می شوند، یا اگر از سایه به داخل آفتاب بروند، روشنایی محیط 

را درک می کنن���د؛ اما بعضی دیگ���ر از آنان، همین مقدار را نیز درک نمی کنند 

و المپ روش و آفتاب، با س���ایه و المپ خاموش برایش���ان فرقی ندارد؛ یعنی 

نابینایی آنان کامل است.

گناه نیز  کور بودن چش���م نیس���ت؛  که نابینایی، محدود به  باید دانس���ت 

گناه  ک���ه انجام  کرده اند  گناه  انس���ان را نابینا می کن���د. برخی از افراد آن ق���در 

برایشان فرقی ندارد و وجدان شان را به درد نمی آورد. اگر غیبت کنند، تهمت 

کنند و یا مال ح���رام بخورند، هرگز ناراحت نمی ش���وند،  بزنن���د، ظلم و س���تم 

 مردمان را فراخواند
تا با شکرگزاری آن ها، 
 نعمت ها را
فراوان گردانند

 گناه
 انسان را

نابینا می کند
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کاماًل  که  گروه دوم از نابینایان چش���می هس���تند  این دس���ته از افراد، همانند 

نابینایند.

کنن���د ناراحت  گناه  که  ام���ا عده ای این گونه نیس���تند. این ه���ا هنگامی 

که ثوابی انجام دهند، خوشحال می شوند؛ اگر غیبت  می ش���وند و هنگامی 

کنند، نش���اط  کنن���د بالفاصل���ه ناراحت ش���ده و اگر مش���کل دیگ���ران را حل 

درونی پیدا می کنند. این خوشحال شدن و ناراحت شدن، نعمتی است از 

کرده است. این افراد باید  که به مؤمنین عنایت  نعمت های خداوند متعال 

کم نشمارند. قدر این نعمت الهی را بدانند و آن را 

که نعمت تنها محدود به نعمت های مادی نیس���ت؛ بلکه  یادم���ان نرود 

بس���یاری از نعمت ه���ای معن���وی، ارزش���مندتر و حت���ی غیرقاب���ل مقایس���ه با 

نعمت های مادی در اختیار ما هستند.

کرد.  نقل  ش���ده م���ردی از فقر و تنگ دس���تی به امام صادق؟ع؟ ش���کایت 

حضرت فرمود: »تو فقیر و بینوا نیستی«.

که فقیرم و چیزی در بساط ندارم، اگر می خواهید  کرد  کید  آن شخص تأ

کند. کسی را بفرستید تا وضع زندگی مرا بررسی 

که به ما اهل بیت  حض���رت فرمود: »آیا حاضری این محب���ت و والیتی را 

داری، در مقابل مثاًل هزاران دینار از دست بدهی و از آن بیزاری بجویی؟«

گفت: هرگز و به هیچ قیمت.  

که حاضر نیستی  امام فرمود: »پس نگو فقیرم، چون از نعمتی برخورداری 
آن را در برابر ثروت زیاد، از دست بدهی!«1

حضرت زهرا؟اهس؟ نیز در خطبه ی فدکیه خودش���ان با اش���اره به تالش های 

کن���ار زدن پرده های جهل و نادانی از پیش چش���مان خواب زده  پیامب���ر برای 

م���ردم، می فرمای���د: »خداون���د ب���ه وس���یله پدرم محم���د؟ص؟، تاریکی ه���اى آن 

را روش���ن، و مش���کالت قلب ها را برط���رف، و موانع رؤیت دیده ه���ا را از میان 

برداشت...آنان را از گمراهی رهانید و بینایشان کرد، و ایشان را به دین استوار 

و محکم رهنمون شده، و به راه راست دعوت نمود.«

1-  بحاراالنوار، ج64، ص147.

 تو
 فقیر و بینوا
نیستی!

 خداوند
به وسیله ی پدرم...

 آنان را
 از گمراهی رهانید

و بینایشان کرد



8889 وسوسه های شیطان
ْم ِلَدْعَوِتِه ُمْسَتجیبیَن؛ بعد از 

ُ
ك فا

ْ
ل
َ
ْم َفأ

ُ
 ِبک

ً
َسُه ِمْن َمْغَرِزِه هاِتفا

ْ
ْیطاُن َرأ

َ
َع الّش

َ
ْطل

َ
»ا

وفات پیامبر؟ص؟، ش���یطان سر خویش را از مخفیگاه خود بیرون آورد و شمارا 

فراخواند، مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید.«

کریم، تمام آنچه در آسمان ها و زمین است،  بر اس���اس نص صریح قرآن 

که انسان  برای انس���ان آفریده ش���ده است. این نکته نش���ان دهنده آن است 

که تحت تأثیر و فرمان هیچ ی���ک از موجودات  ای���ن توانای���ی و ق���درت را دارد 

کنیم، انس���ان از او  قرار نگیرد. به همین جهت، هرچه ش���یطان را قوی فرض 

کید و فریب ش���یطان، در مقابل انس���ان ضعیف است. تنها  قوی تر اس���ت و 

که هوای نفس از درون و وسوس���ه های شیطان از بیرون، با هم  در زمان هایی 

هماهنگ شوند، مقاومت انسان در برابر این وسوسه ها آسیب پذیر می گردد و 

احتمال لغزش افزایش می یابد.

امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ در روای���ت زیبایی، مراحل نفوذ ش���یطان در انس���ان را 

چنین تبیین نموده است:

؛ )انس���ان های زشت سیرت( 
ً
���ْیطاَن اَلْمِرهْم ِماكا

َ
وا الّش

ُ
َخذ

َ
مرحله اول: »اّت

کار خود قرار می دهند.« ک و اساس  شیطان را مال

؛ )شیطان نیز انتخابی می کند و آن اینکه( 
ً
كا ْشرا

َ
ُه ا

َ
ُهْم ل

َ
َخذ

َ
ّت
َ
مرحله دوم: »َوا

آن ها را به عنوان دام ها )شریکان( خویش برمی گزیند.«

َخ فی ُصُدوِرِه���ْم َوَدّبَ َو َدَرَج فی ُحُجوِرِهْم؛ او در  مرحله س���وم: »َفباَض َو َف���ّرَ

درون س���ینه های آن ه���ا تخم گ���ذاری می کند، س���پس آن را مب���ّدل به جوجه 

می نماید. این جوجه های شیطانی، از درون سینه های آن ها خارج شده، در 

دامانشان حرکت می کند و پرورش می یابند.«

کارشان به جایی می رسد  ِسَنِتِهْم؛ 
ْ
ل
َ
عُیِنِهْم َو َنَطَق ِبا

َ
مرحله چهارم: »َفَنَظَر ِبأ

که شیطان با چشم آن ها نگاه می کند و با زبانشان سخن می گوید.« 1

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطبه فدکی���ه، اتفاقات بعد از رحل���ت پیامبر؟ص؟ را 

به نوعی با ش���یطان و وسوس���ه های وی مرتبط دانس���ته و می فرماید: »بعد از 

وفات پیامبر؟ص؟، ش���یطان سر خویش را از مخفیگاه خود بیرون آورد و شمارا 

کرد پاسخگوى دعوت او هس���تید و براى فریب خوردن  فراخواند، مش���اهده 

آماده اید، آن گاه از شما خواست که قیام کنید و مشاهده کرد که به آسانی این 

ک هستید.« کار را انجام می  دهید، شما را به غضب واداشت و دید غضبنا

1-  نهج البالغه، خطبه7.

 هرچه شیطان را
قوی فرض کنیم، 
انسان از او قوی تر 
است و کید و فریب 
شیطان، در مقابل 
انسان ضعیف است. 
تنها در زمان هایی 
که...

کارشان به جایی 
می رسد که شیطان 
با چشم آن ها نگاه 

می کند و با زبانشان 
سخن می گوید
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بدترین پیامد گناه

، َو ِاْهماِل  َجِلّيِ
ْ
ْنواِرالّديِن ال

َ
، َو ِاْطفاِء ا َغِوّىِ

ْ
���ْیطاِن ال

َ
»َو َتْس���َتجیُبوَن ِلِهتاِف الّش

کردن انوار دین  ؛ براى اجابت نداى شیطان و براى خاموش  ِفّيِ ِبّيِ الّصَ ُسَنِن الّنَ

روشن خدا، و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده، آماده بودید«.

در روزه���ای بیماری، انس���ان با مراجعه به پزش���ک، درص���دد درمان خود 

گرفتن شرح حال و شنیدن توضیحات فرد بیمار، با  برمی آید. پزش���ک نیز با 

توجه به نشانه ها و عالئم موجود، نوع بیماری او را تشخیص و داروهای الزم 

برای مداوا را تجویز میکند.

گناه و دوری از دستورهای الهی نیز انسان و جامعه را به بیماری می کشاند 

و سستی و ضعف ایمان را بر روح و جان او مسلط می کند. در میان آثار منفی 

و پیامده���ای ضعف ایمان، تقابل با حقگرایی و ایس���تادن در مقابل رهبران 

الهی، یکی از بارزترین پیامدها اس���ت. افراد ضعیف االیم���ان، در رفتارهای 

اجتماع���ی و سیاس���ی، ب���ا اولویت ق���رار دادن منافع ش���خصی و جناحی،  با 

لجاج���ت و تکبر در مقابل حقایق روش���ن و واضح، به مقابله ب���ا رهبر و امام 

که  گناه چنان بر روح و جان آنان می نش���یند  جامع���ه می پردازند و زنگارهای 

دیگر گوش شنوایی برای پندپذیری و چشم و عقلی برای بصیرت و حق بینی 

ندارند و با نادانی خویش، بستر فتنه و آشوب را مهیا می نمایند و در نهایت، 

کارشان به تقابل با والیت و رهبر جامعه می انجامد.

اَلُن 
ْ

ِخذ
ْ
َمَعاِصَی يْسَتْوِلی ِبَها ال

ْ
رسول اکرم؟ص؟ در ضمن گفتارى فرمود: »َفِاّنَ ال

ِة  ی ُتوِقَعُه ِفی َرّدِ َواَليِة َوِصّیِ َرُسوِل اهلِل صلی اهلل علیه وآله َوَرْفِع ُنُبّوَ ی َصاِحِبَها َحّتَ
َ
َعل

گنه کار مس���لط می کند  گمراهی و روس���یاهی را بر  گناهان،  َنِبّیِ اهلِل...؛ همانا 

ک���ه او را ب���ه رّد والیت و امامت وصی رس���ول خ���دا؟ص؟ و انکار نبوت  ت���ا آنجا 

کفر در دین خدا،  پیامبر؟ص؟ و به همین منوال، انکار یکتایی خدا و الحاد و 
آلوده می سازد. «1

حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه، در جمالتی هش���دارگونه، به این نکته 

که اکنون آش���کار شده، نشانه سس���تی در ایمان و  که انحرافی  کردند  اش���اره 

کردن حق ولّی خدا  که باعث دوری از والیت و پایمال  باورهای مردم اس���ت 

گفتاری پیامبر؟ص؟،  که آیات قرآن و سیره رفتاری و  و امام بر حقی شده است 

کرده بودند، از این رو فرمود: »َو َتْسَتجیُبوَن ِلِهتاِف  کید  بارها بر حقانیت آن تأ

1-  مستدرک الوسائل، ج11، ص 337.

افراد ضعیف االیمان، 
در رفتارهای اجتماعی 
و سیاسی، با اولویت 
قرار دادن منافع 
شخصی و جناحی، به 
مقابله با رهبر و امام 
جامعه می پردازند

دیگر گوش شنوایی 
برای پندپذیری و 

چشم و عقلی برای 
بصیرت و حق بینی 

ندارند
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؛ براى  ِفّيِ ِب���ّيِ الّصَ ، َو ِاْهماِل ُس���َنِن الّنَ َجِلّيِ

ْ
ْنواِرالّديِن ال

َ
، َو ِاْطفاِء ا َغ���ِوّىِ

ْ
���ْیطاِن ال

َ
الّش

کردن انوار دین روش���ن خدا، و از بین  اجابت نداى ش���یطان و براى خاموش 

بردن سنن پیامبر برگزیده، آماده بودید«.

ْم، 
ُ
ْعماِلک

َ
ُتْم ِمْن ا

ْ
َسأ

َ
ْم ما ا

ُ
وِبک

ُ
 راَن َعلی ُقل

ْ
 َبل

َ
ّا

َ
و در فرازی دیگر چنین فرمود: »ك

���ْم؛ اعمال زش���ت تان بر دل هایتان تیرگ���ی آورده، و 
ُ
ْبصاِرك

َ
ْم َو ا

ُ
 ِبَس���ْمِعک

َ
َخ���ذ

َ
َفا

گوش ها و چشمانتان را فراگرفته است«.

پرتگاه نفاق
َمدى 

ْ
ْم َعلی ِمْثِل َحّزِ ال

ُ
اِء، َو َنْصِبُر ِمْنک ّرَ

َ
َخَمِر َو الّض

ْ
ِدِه ِفی ال

َ
ْهِلِه َو َول »َتْمُش���وَن اِلَ

َو َوْخِزالس���نان  فی الحش���ا؛ براى خانواده و فرزندان او در پشت تپه  ها و درختان 

که همچ���ون خنجر بّران و  گرفت���ه و راه می  رفتید و ما بای���د بر این امور  کمی���ن 

کنیم.« فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر 

که ب���رای بنای یک  کس���انی می مانند  در آموزه های اس���المی، مؤمنان به 

کرده و از ابتدا آن را با مصالحی  ساختمان، زمین بسیار محکمی را انتخاب 

که س���اختمان  کس���ی می مانند  پردوام و مطمئن بنا می کنند، اّما منافقان به 

کرده و هر آن،  کلی خ���راب  که س���یالب زیر آن را به  خ���ود را بر لبه رودخانه ای 

آماده سقوط است، می سازد.

که س���اختمان بدون پایه و ش���الوده، سس���ت اس���ت و هر آن  همان گون���ه 

کنانش فرو ریزد، نفاق، نیز فقط ظاهری است و فاقد  ممکن اس���ت بر سر سا

محتوا می باش���د. مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه ممکن اس���ت باطن خود را 

نشان دهد و به رسوایی بینجامد.

کرده و  خداون���د در آی���ه ای، دو بنی���ان )ایم���ان و نف���اق( را با هم مقایس���ه 

مکتب اهل نفاق نیز 
هر لحظه ممکن است 

باطن خود را نشان 
دهد و به رسوایی 

بینجامد
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َس ُبْنیاَنُه َعلی َتْقوی ِمَن اهلِل  ّسَ

َ
 َفَمْن أ

َ
قضاوت را به انسان ها سپرده و می فرماید: »أ

َم َو اهلُل  َس ُبْنیاَنُه َعلی َشفا ُجُرٍف هاٍر َفاْنهاَر ِبِه ِفی ناِر َجَهّنَ ّسَ
َ
ْم َمْن أ

َ
َو ِرْضواٍن َخْیٌر أ

که شالوده آن را بر پرهیز از خدا و خشنودی  کسی  اِلِمیَن؛ آیا 
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ال َيْهِدی ال

کنار پرتگاه سس���تی بنا  که اس���اس آن را بر  کس���ی  کرده بهتر اس���ت، یا  او بنا 

گروه ستمگر را هدایت  گهان در آتش دوزخ فرو می ریزد و خداوند  که نا نموده 
نمی کند.«1

در این آیه، خداوند از اس���اس زندگی مؤمنین و پایه زندگی منافقین خبر 

داده و آن دو را مجّسم می سازد و آن اساس و پایه، همان دین و روشی است 

که دنبال می کنند؛ دین مؤمن، تقوا و پرهیز از خدا، یقین و ایمان به او و طلب 

خشنودی اوست، و دین منافق، تزلزل است و شک.

اهل نفاق و تزویر، همواره عقایدی متزلزل داشته و شالوده اعتقادی آن ها 

بر پایه ش���ک و تردید بنا شده اس���ت؛ لذا آرامش و ثبات از دل هایشان رخت 

بربسته و پیوسته از برمال شدن اسرارشان، در اضطراب به سر می برند.

کوتاه بودن  کرده،  گ���روه ایجاد  آنچ���ه زمینه این تزلزل و بی ثباتی را در این 

دس���ت این ها از دام���ان پر خیروبرکت اهل بیت؟مهع؟ اس���ت. حضرت زهرا؟اهس؟ 
1-  توبه/109.

در خطب���ه فدکیه، این چنی���ن از نفاق برخی از مس���لمانان بعد از پیامبر خبر 

ی���د و براى  کف ش���یر را زیر ل���ب پنهان می خور می ده���د: »به بهان���ه خوردن، 

گرفته و راه می  رفتید و  کمین  خانواده و فرزندان او در پشت تپه  ها و درختان 

ما باید بر این امور که همچون خنجر بّران و فرورفتن نیزه در میان شکم است، 

صبر کنیم.«

 و خداوند
گروه ستمگر را 
هدایت نمی کند

 و ما باید
بر این امور که 

همچون خنجر بّران و 
 فرورفتن نیزه

در میان شکم است، 
صبر کنیم



9697 فتنه و فتنه گران
َم  ِفْتَنِة َسَقُطوا َو ِاّنَ َجَهّنَ

ْ
ال ِفی ال

َ
ِفْتَنِة ا

ْ
 ال

َ
 َزَعْمُتْم َخْوف

ً
ا ُيْقَبُر ِاْبِتدارا ّمَ

َ
 ل

ُ
ُس���ول »َوالّرَ

ک���ه از فتنه  کاِفري���َن؛ هنوز پیامبر دفن نش���ده ب���ود، بهانه آوردید 
ْ
 ِبال

ٌ
ُمحیَط���ة

َ
ل

که جهنم،  گرفته  اید و به راس���تی  که در فتنه ق���رار  گاه باش���ید  می  هراس���ید، آ

کافران را احاطه نموده است.«

که ظاهری فریبنده دارد و باطنی  فتنه به ح���وادث پیچیده ای می گویند 

مملّو از فس���اد و ماهّیت آن برای عده ای روش���ن نیس���ت. جوامع انسانی را به 

بی نظمی، تباهی، عداوت، دشمنی، جنگ و خونریزی و فساد اموال و آبروها 

می کش���اند. غالب���ًا، در ابتدا چهره حق ب���ه جانبی دارد و ساده اندیش���ان را به 

گاه ش���وند، ضربات خود را بر  دنبال خود می کش���اند و تا مردم از ماهّیت آن آ

همه چیز وارد ساخته است.

اساس���ی ترین مبنای فری���ب کاری فتنه جویان و مؤثرتری���ن عامل پیروزی 

آنان، »آمیختن حق و باطل« است؛ زیرا اگر آنان سخنان و کردار خود را یکسره 

بر مقدمات باطل استوار سازند، نمی توانند سبب گمراهی مردم شوند.

َها  ّيُ
َ
امیرالمؤمنی���ن عل���ی؟ع؟ این گونه نس���بت به فتنه ه���ا هش���دار داده: »أ

ُمَناَفَرِة َو َضُعوا ِتیَجاَن 
ْ
ُجوا َعْن َطِريِق ال َجاِة َو َعّرِ ِفَتِن  ِبُس���ُفِن  الّنَ

ْ
ْمَواَج  ال

َ
وا أ

ُ
اُس ُش���ّق الّنَ

کش���تی نجات بشکنید و راه اختالف و  ُمَفاَخَرة؛ ای مردم، امواج فتنه را با 
ْ
ال

کبر و غرور را از سر برگیرید.«1 کنید و تاج  درگیری را سّد 

کوبنده و ش���کننده تش���بیه  آن حضرت در این روایت، فتنه ها را به امواج 

که به س���وی انس���ان ها هجوم می آورند و همه جا و همه اف���راد را غرق  می کند 

کش���تی های نج���ات توصیه  می کنن���د و ب���رای مقابل���ه ب���ا آن، به اس���تفاده از 

که  کش���تی های محکم و بزرگی است  کش���تی های نجات،  می کند و مراد از 

توانایی شکافتن امواج و رس���اندن سرنشینان را به ساحل نجات دارند. این 

کشتی های نجات، رهبران الهی، به ویژه اهل بیت پیامبر؟ص؟ هستند.

حضرت زهرا؟اهس؟ در خطبه فدکیه، این چنین نسبت به فتنه های بعد از 

کنار می زنند: »هنوز  پیامبر؟ص؟ هش���دار داده و نقاب از چهره فتنه گران واقعی 

گاه باشید  پیامبر به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از فتنه می  هراسید، آ

که در فتنه قرار گرفته  اید و به راستی که جهنم، کافران را احاطه نموده است.«

1-  نهج البالغه، خطبه5.

 هنوز پیامبر
دفن نشده بود، 
 بهانه آوردید
که از فتنه 
می  هراسید

فتنه ها به سوی 
انسان ها هجوم 

می آورند و همه جا 
و همه افراد را 

غرق می کنند و 
برای مقابله با 

آن، به استفاده از 
کشتی های نجات 

توصیه می کند



9899 شخصیت ممتاز
 
ً
را ْوِلی���اِء اهلِل، ُمَش���ّمِ

َ
 فی ا

ً
دا  ِم���ْن َرُس���وِل اهلِل، َس���ّیِ

ً
ْم���ِر اهلِل، َقريب���ا

َ
 ف���ی ا

ً
»ُمْجَتِه���دا

کوش���یده در امر   الِئٍم؛ )علی؟ع؟( 
َ

ْوَمة
َ
ُه ِفی اهلِل ل

ُ
ُخذ

ْ
، ال َتأ

ً
 كاِدح���ا

ً
 ُمِجّدا

ً
ناِصح���ا

کمر بس���ته،  اله���ی، نزدیک به پیامبر خ���دا، س���رورى از اولیاء الهی، دامن به 

نصیحت گر، تالشگر و کوشش کننده بود و در راه خدا از مالمت مالمت کننده 

نمی  هراسید.«

کنایه سخن  غ ِمَن التصريح؛ یعنی به 
َ
بل

َ
 ا

ُ
که »الکناية دانشمندان معتقدند 

گفتن، از تصریح بلیغ تر و رساننده تر است«. در قرآن از این شیوه برای معرفی 

حضرت علی؟ع؟ استفاده ش���ده است. به عنوان مثال آیا بردن نام حضرت 

کارگشاتر است، یا معرفی آن حضرت با صفت ویژه؟ مثل اینکه بگوید رهبر 

شما کسی است که در رکوع انگشترش را به سائل داد و...، که هیچ مصداقی 

غیر از امام علی؟ع؟ ندارد.

اس���ام به جز ن���ام علی پای���ه ندارد 

گفت���م ب���روم س���ایه لطفش بنش���ینم

قرآن به ج���ز وصف علی آی���ه ندارد 

که علی نور بود س���ایه ندارد  دیدم 

برتری بهره گیری از کنایه، در این است که هم شما با صفات و ویژگی های 

رهبرتان آشنا می شوید و هم بازیگران سیاست، به جهت ابهام آن، درصدد 

محو آن بر نمی آیند.

نتیجه اینکه، آمدن اسم امام در قرآن، نه تنها به نفع امامت نبود، بلکه به 

ک تر از عدم نام  بردن او بود. مراتب خطرنا

در آن زم���ان، بازیگ���ران صحن���ه سیاس���ت، هیچ وقت خ���ود را در مقابل 

اعتق���ادات مردم قرار نمی دادند و به مخالفت صریح با قرآن نمی پرداختند، 

کار، با توجیهات عوام پسند، مردم را مجاب می کردند.  بلکه در این 

بهش���ت آرزوهای علی؟ع؟، در خطبه فدکی���ه توصیف های زیبایی برای 

امام خویش ذکر نمود. حضرت زهرا؟اهس؟ در این خطبه می فرماید: »)علی؟ع؟( 

کوش���یده در امر الهی، نزدیک به پیامبر خدا، سرورى از اولیاء الهی، دامن به 

کوش���ش کننده بود و در راه خدا از مالمت  کمر بسته، نصیحت گر، تالشگر و 

مالمت کننده نمی  هراسید.«

 به کنایه
 سخن گفتن،
 از تصریح
 بلیغ تر و
رساننده تر است

بازیگران صحنه 
سیاست، هیچ وقت 

خود را در مقابل 
اعتقادات مردم 

قرار نمی دادند و 
به مخالفت صریح با 
قرآن نمی پرداختند، 

بلکه...
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ني 

َ
َخاِئِق ِبِاْجزاِلها، َو ث

ْ
ی ال

َ
ّتِصاِلها، َو اْسَتْحَمَد ِال ِر اِل

ْ
ک

ُ
»َنَدَبُهْم اِلْس���ِتزاَدِتها ِبالّش

ْمثاِلها؛ خداوند مردم را فراخواند، تا با ش���کرگزارى آنها، نعمتها 
َ
���ْدِب ِال���ی ا ِبالّنَ

گس���تردگی آنه���ا، مردم را به سپاس���گزارى خ���ود متوّجه  گردان���د و با  ی���اده  را ز

ساخت..«

گرفت؛ اما  نعمت ه���ای الهی فراوانند و نمی توان نهایتی ب���رای آن در نظر 

گذرا بوده و پس از  تداوم نعمت، مس���ئله ای دیگر است و هر نعمتی می تواند 

مدتی، پایان یابد.

شکر نعمت، ظرفیت انسان را باال می برد، در این صورت، امکان دریافت 

ْم؛ اگر شکر 
ُ
ک

ّ
ِزيَدَن

َ َ
ْرُتْم ل

َ
ِئْن َشک

َ
نعمت نیز باال خواهد بود. قرآن کریم می فرماید: »ل

کردید، ش���ما را زیاد می کنم.«1 نه اینکه نعمت را زیاد می کنم، بلکه ظرفیت 

ش���ما فراوان می گردد. اگر خود ش���ما ظرفیت نداشته باشید، نعمت هم زیاد 

کنیم،  کوچک پر آب  نخواهد شد. مثاًل اگر یک ظرف ده لیتری را از حوضی 

ای���ن ظرف فقط به اندازه ده لیتر، آب در خود جای می دهد و اگر از اقیانوس 

گرفت. رحمت الهی فراوان  کنیم، باز همان 10لیتر آب در آن جای خواهد  پر 
1-  ابراهیم/7.

کسب این رحمت است. است؛ اما مهم ظرفیت ما برای 

که انس���ان ها در زوال نعمت مؤثرند، همانند نعمت والیت  باید دانست 

که از م���ردم آن عصر دریغ ش���د. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در  امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ 

ُروا   ُتَنّفِ
َ

َعِم َفا  الّنِ
ُ

ْطَراف
َ
یکْم أ

َ
ْت ِإل

َ
حکمت 13 نهج البالغه می فرمای���د: »ِإَذا َوَصل

که مقدمات نعمت ها به شما روى آورد، ادامه  ���کِر؛ هنگامی 
ُ

ِة الّش
َّ
ْقَصاَها ِبِقل

َ
أ

کمی شکرگزاری از خود دور نسازید.« آن را به واسطه 

که اگر  به تعبیری، اگر نعمتی به ش���ما رس���ید، طنابی بدان وصل اس���ت 

ِبکشید، نعمت های دیگر نیز به این نعمت وصل بوده، پشت سر هم خواهد 

آمد. هر نعمتی به صورت تکوینی، نعمت دیگری را به همراه خواهد داشت 

کند. که می تواند نعمت ها را فراوان و ماندگار  و این شکر است 

اگر ش���کر نعمت نبوت انجام می شد، نعمت والیت را زوال نمی آمد، اگر 

موّدت نسبت به اهل بیت و به ویژه حضرت زهرا؟اهس؟ انجام می شد، حکومت 

رس���ول خدا؟ص؟ ت���داوم یافته و مراحل انتق���ال مردم از نبوت ب���ه والیت انجام 

می گرفت.

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطب���ه فدکیه، در ترس���یم فلس���فه ش���کر می فرماید: 

اما تداوم نعمت، 
مسئله ای دیگر است 
 و هر نعمتی
 می تواند گذرا بوده
و پس از مدتی...

اگر نعمتی به شما 
رسید، طنابی بدان 
وصل است که اگر 

ِبکشید، نعمت های 
دیگر نیز به این 

نعمت وصل بوده، 
پشت سر هم 

خواهد آمد
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گرداند و با  »خداوند مردم را فراخواند، تا با شکرگزارى آنها، نعمت ها را زیاده 

گستردگی آنها، مردم را به سپاسگزارى خود متوّجه ساخت و با دعوت نمودن 

کرد.« به این نعمت ها، آنها را دوچندان 

وقت حساب!
���اَعِة َيْخِس���ُر  ، َو ِعْنَد الّسَ

ُ
ِقیاَمة

ْ
َمْوِعُد ال

ْ
ٌد، َو ال عیُم ُمَحّمَ ُم اهلُل، َو الّزَ

َ
َحک

ْ
»َفِنْعَم ال

وَن؛ چه نیک داورى اس���ت خداوند و نیکو دادخواهی است پیامبر و 
ُ
ُمْبِطل

ْ
ال

چه نیکو وعده  گاهی است قیامت.«

چرا خداوند در دنیا به حساب اعمال بندگانش رسیدگی نمی کند؟ چرا 

حواله نس���یه می دهد؟ آیا خداون���د نمی تواند به صورت نقدی در همین دنیا 

که می خواهد در قیامت  کاری را  کند؟ آیا خداوند قدرت ندارد آن  حس���اب 

انجام دهد، در دنیا انجام دهد؟

که دنیا، ظرفیت حسابرسی ندارد، زیرا: پاسخ این است 

کار خیر انجام می دهند، در دنیا نمی مانند  که  کس���انی   اواًل بس���یاری از 

تا به حسابش���ان رسیدگی شود. همچون شهدا. این عزیزان در جبهه شهید 

که پاداش  می ش���وند و در راه خ���دا ج���ان می دهند و اص���اًل در دنیا نیس���تند 

بگیرند.

که یک  کس���ی  کارش���ان تا آخر تاریخ می ماند. مثاًل  ثانیًا: عده ای از مردم 

که در همان لحظه پاداش او را دریافت  منبع آب وقف می کند، امکان ندارد 

 خداوند
مردم را فراخواند، 
تا با شکرگزارى آنها، 
 نعمت ها را
زیاده گرداند

 بسیاری از
 کسانی که

 کار خیر
 انجام می دهند،

در دنیا نمی مانند 
تا به حسابشان 

رسیدگی شود
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کن���د، زیرا ممکن اس���ت تا چند قرن بع���د، افرادی از این منبع آب اس���تفاده 

کرده، ممکن اس���ت قرن ها بعد، مردم از  که یک اختراعی  کس���ی  کنند. یا آن 

کنیم تا آخر دنیا ببینیم  اختراع او بهره مند باش���ند. در این صورت باید صبر 

گرفته شود. چند نفر استفاده می کنند و به همان میزان، پاداش در نظر 

ثالث���ًا: اص���اًل در دنیا پاداش و عذاب مناس���ب نداریم. مث���اًل در دنیا چه 

چیزی قابلیت و شأنیت پاداش برای پیامبر؟ص؟ را دارد؟ و یا در دنیا چه چیزی 

به عنوان پاداش، مناسب کارها و اعمال امام خمینی؟هر؟ و خیلی های دیگر 

است؟

در نقطه مقابل، آیا جزای امثال صدام در دنیا قابل  اجراس���ت؟ اعدام با 

کرده-  گلوله! آیا جزای صدام -که هزاران نفر را قتل عام و آواره  طن���اب یا یک 

فقط همین است؟

از ای���ن رو بای���د حسابرس���ی در قیام���ت باش���د. ب���ه همین عل���ت یکی از 

کسی ضرر  اس���م های قیامت »یوم الحساب« است. آنجا معلوم می شود چه 

که  کس���ی باخته اس���ت. به همین جهت است  کس���ی برده و چه  کرده و چه 

 ِحَساٌب 
ً
 ِحَساَب َو َغدا

َ
 َو ال

ٌ
َیْوَم َعَمل

ْ
َما ال

َ
موال امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: »َفِإّن

کار اس���ت و روز حس���اب نیست و فردا روز حساب است   َعَمل ؛ امروز روز 
َ

َو ال
کار نیست.«1 و روز 

کرده و حسابرس���ی  کید  حضرت زهرا؟اهس؟ نیز این امر را در خطبه فدکیه تأ

کرده و  غاصب���ان خالفت و فدک را به روز قیامت و به داوری خداوند واگذار 

می فرماید: »اینک این تو و این شتر، شترى مهار زده و رحل نهاده شده، برگیر و 

کرد. چه نیک داورى است خداوند  ببر، با تو در روز رستاخیز مالقات خواهد 
و نیکو دادخواهی است پیامبر و چه نیکو وعده  گاهی است قیامت.«2

1-  غررالحکم و درر الکلم، ص806.
2-  بحاراألنوار، ج 29، ص227.

 آیا
 جزای امثال صدام
 در دنیا
قابل  اجراست؟

 چه
نیک داورى است 

خداوند...



106107 حسرت و افسوس
ِخَرِة 

ْ
 ِمْنُه َو ُهَو ِفي اال

َ
ْن ُيْقَبل

َ
 َفل

ً
ْساِم دينا ِ

ْ
المیَن َبَداًل َو َمْن َيْبَتِغ َغْیَر اال

َ
»ِبْئَس ِللّظ

خاِسريِن؛ این براى ظالمان جایگزین بدى است و هرکس غیر از اسالم 
ْ
ِمَن ال

دینی را جویا باشد، از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود«.

انسان ها به دالیل مختلفی همانند از دست دادن فرصت ها، بدرفتاری، 

دل شکس���تن ها و مانن���د آن، دچار افس���وس و پش���یمانی می ش���وند؛ یکی از 

که انسان  عوامل حس���رت و ندامت، پشیمانی به سبب غفلت هایی است 

انجام می دهد. غفلت هایی که باعث تضییع وقت و هدر رفتن سرمایه عمر 

انسان شده و در نهایت، چیزی عاید انسان نکرده است و نه تنها افسوس در 

دنیا برایش به همراه می آورد، در قیامت نیز باید پاس���خگوی صدها و هزاران 

که پای ماهواره، ش���بکه های اجتماعی و فضاهای مجازی و  س���اعتی باشد 

دیگر برنامه های بیهوده، محافل و مجالس و خوش���ی های آلوده به معصیت 

پروردگار متعال، هدر داده و اکنون با آش���کار ش���دن و پرده برداری از واقعیت 

زندگی، جز پشیمانی و خجلت، چیزی باقی نمانده است.

که از  کسانی است  بدترین نوع حسرت و ندامت در قیامت، حال و روز 

والیت حضرت علی؟ع؟ سربرتافتند و در حق والیت کوتاهی کردند. به همین 

جه���ت بود پس از رحلت پیامبر؟ص؟ و غصب خالفت و فدک، تمام س���خن 

که اهمیت و  و ت���الش حضرت صدیقه طاهره؟اهس؟، بر این اصل اس���توار ب���ود 

جایگاه والیت را به مردم بشناساند و آنان را نسبت به دوری از اهل بیت؟مهع؟ 

تحذیر دهد. اینکه بدانند با جدایی از این خاندان، جز شقاوت و اضطراب و 

کرد؛ لذا  جنگ و ناآرامی نخواهند داشت و دنیا و آخرت خود را تباه خواهند 

که با زنان مدینه  کردند و نیز در دیدارهایی  که در مس���جد ایراد  در خطبه ای 

داشتند، محور سخنان ایش���ان، حمایت از والیت الهی امیرمؤمنان؟ع؟ بود؛ 

که اساس دین، شرط قبولی عبادات و عامل پیشگیری از ندامت و  والیتی 

حسرت در قیامت است.

که به عیادت ایش���ان آمده بودن���د، این خطر  فاطم���ه؟اهس؟ در دی���دار زنانی 

َفَمْن َيْهِدى 
َ
گوش���زد نمودند و فرمودند: »َوْيَحُهْم! أ انحراف از والیت و امامت را 

ُموَن؛ واى به 
ُ
ْیَف َتْحک

َ
ْم ك

ُ
ک

َ
ْن ُيْهَدى َفَما ل

َ
 أ

َ
اّل ى ِإ  َيِهّدِ

َ
ْن اّل ّمَ

َ
َبَع أ ْن ُيّتَ

َ
َحّقُ أ

َ
َحّقِ أ

ْ
ی ال

َ
ِإل

حال آنها! »آیا کسی )همانند علی؟ع؟( که هدایت به سوى حق می کند، براى 

که خود هدایت نمی شود، مگر هدایتش  کس  پیروى شایسته تر اس���ت یا آن 

 بدترین حسرت
 حال و روز
 کسانی است که
 از والیت 
حضرت علی؟ع؟ 
سربرتافتند

 والیت
 اساس دین و

شرط قبولی عبادات 
و عامل پیشگیری از 

 ندامت و حسرت
در قیامت است
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کنند؟! شما را چه می شود؟ چگونه داورى می کنید؟«1

که به جای  آن حضرت در فرازی از خطبه فدکیه نیز، با نکوهش افرادی 

گزینش مس���یر والیت اهل بیت و صراط مس���تقیم امیرمؤمن���ان؟ع؟، دنباله رو 

دشمنان و مخالفان شدند و به خاطر خوشی و لذت های فانی دنیا، با ظالمان 

المیَن 
َ

گردیدند، می فرماید: »ِبْئَس ِللّظ و غاصب���ان والیت، همنوا و هم آهنگ 

خاِسريِن؛ این 
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
 ِمْنُه َو ُهَو ِفي اال

َ
ْن ُيْقَبل

َ
 َفل

ً
ْساِم دينا ِ

ْ
َبَداًل َو َمْن َيْبَتِغ َغْیَر اال

براى ظالمان جایگزین بدى است و هرکس غیر از اسالم دینی را جویا باشد، 

از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود«.

1-  اشاره به آیه 35،  سوره یونس.

یک پایان خوب
ی الّديِن الَقويِم َو َدعاُهم إلی ِصراِط الُمس���َتقیم؛ پس خداوند آن 

َ
»َو َهداُهم إل

کرد و آن ها را به راه راس���ت  مردم را به وس���یله پیامبر ب���ه دین محکم هدایت 

دعوت نمود.«

زندگی در راه غیرمستقیم همانند ورود به یک قیف است، اول آن آزادی 

که بخواهی، زندگی می کنی و تمام مرزها را بر خود و  و رهایی اس���ت؛ هرجور 

برای خود باز و آزاد می بینی؛ پوش���ش آزاد، زبان دراز، رفتار ناروا و... . این گونه 

زندگی پایان خوش���ی نداش���ته، بلکه محدودیت ها، تنگناها و س���قوط های 

کی در پی خواهد داشت. خطیر و خطرنا

برق���رارآنچ���ه دی���دی ب���ر ق���رار خ���ود نماند نمان���د  ه���م  بین���ی  آنچ���ه  و 

که چیزی ش���بیه  نقطه مقابل این زندگی، زندگی در راه مس���تقیم اس���ت 

شیپور است؛ ش���اید با دش���واری ها، تنگناها، محدودیت ها و محرومیت ها 

که  باش���د، ولی پایانش وسعت و آزادی است. درس���ت مانند بازدم و نَفسی 

ک���ه در مجرایی باریک و مح���دود قرار  ی���ک نی ن���واز در نی می دم���د و از آنجا 

می گیرد، عاقبتی خوش داشته و به آهنگی زیبا و ماندگار بدل خواهد شد؛ از 

این رو قرآن کریم برای مردان خدا که اهل تقوا و فضیلت هستند، به جای آغاز 

 شما را
 چه می شود؟
 چگونه
داورى می کنید؟

 آنچه
 دیدی
 بر قرار

 خود
نماند
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ِقین«.  ِللُمّتَ

ُ
خوش، پایان خرم را یادآور شده و می گوید: »َوالَعاِقَبة

که ابتدای راه مستقیم، چه بسا سخت و دشوار  بر این باور، باید دانست 

کردن، اگرچه به ظاهر آسان نیست و شاید پردردسر  اس���ت و این گونه زندگی 

نیز هست، اما سرانجام خوشی در پیش دارد.
ه���ان مش���و نومی���د چ���ون واق���ف ن���ه ای از س���ّر غی���ب
مخ���ور غ���م  پنه���ان  بازی ه���ای  پ���رده  ان���در  باش���د 
ک اس���ت و مقصد بس بعید گرچ���ه منزل بس خطرنا
کان را نیس���ت پایان غ���م  مخور1 هی���چ  راه���ی نیس���ت 

گزینش است؛ از این رو  مرحله مهم و حساس زندگی، مرحله انتخاب و 

در سوره حمد از خداوند می خواهیم که راه را نشان دهد؛ راه همان کسانی که 

که راه  که توانسته اند  گاهی  به ایشان نعمت داده است، یعنی نعمت فهم و آ

کنند و پایانی خوب برای خود رقم بزنند. درست و مسیر صحیح را انتخاب 

حضرت زه���را؟اهس؟ در خطبه فدکیه، یکی از نعمت ه���ای الهی را راهنمایی 

انسان ها به سوی صراط مستقیم بیان کرده و می فرماید: »پس خداوند آن مردم را 

به وسیله پیامبر به دین محکم هدایت کرد و آن ها را به راه راست دعوت نمود.«

1-  حافظ شیرازی.

عمل به یافته ها
ُخْبَرُة؛ آیا نسبت به میراث 

ْ
ُم ال

ُ
ک

ُ
ْعَوُة َو َتْشَمل

َ
ُم الّد

ُ
َبُسک

ْ
بی... َتل

َ
ْهَضُم ُتراَث ا

ُ
»َءا

پ���درم مورد ظلم واقع ش���وم... صداى دع���وت مرا همگان ش���نیده و از حالم 

گاهی دارید، )پس چرا به دانسته های خود عمل نمی کنید(.« آ

که از جیب بیرون بیاید، باز شود و به تن و  فایده شیشه عطر وقتی است 

جامه زده شود، تا خود و دیگران از رایحه خوش آن بهره ببرند.

دانش و یافته های انس���ان هم مثل یک شیش���ه عطر است. صرف اینکه 

در ط���ول زندگی دنبال یافته ها و علومی باش���د، فایده ای ن���دارد. اگر بخواهد 

گیرد، باید آن یافته ها را جامه عمل بپوشاند.  رایحه دل انگیز آن همه جا را فرا 

که عمل به یافته ها، آدمی  که حض���رات معصومین؟مهع؟ فرموده اند  همان طور 

را به ش���اهراه س���عادت و ایمان هدایت می کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

؛ اگر دوس���ت داری 
ْ

���اِس ِبَم���ا َعِلْم���َت َفاْعَم���ل ْس���َعَد الّنَ
َ
ْن َتک���وَن أ

َ
ْحَبْب���َت أ

َ
»ِإْن أ

سعادتمندترین مردم باشی، به آنچه می دانی عمل کن.« 1

مرحوم آیت اهلل بهجت؟هر؟ در رهنمود ها و دستورالعمل هایش���ان معمواًل 

این مطلب وجود داشت: »عمل به دانسته ها.« ایشان خیلی روی این نکته 
1-  غررالحکم و درر الکلم، حدیث3719.

 گرچه منزل
بس خطرناک است و 
 مقصد
بس بعید
هیچ  راهی نیست 
 کان را نیست
پایان

فایده شیشه عطر 
 وقتی است که

از جیب بیرون بیاید، 
 باز شود

 و به تن و جامه
زده شود
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کید داشتند: عمل به آنچه می دانید. تأ

ْم؛ اگر 
َ
ْم يْعل

َ
َم َما ل

ْ
���ُه اهلُل ِعل

َ
ث ُم َوّرَ

َ
 ِبَما يْعل

َ
نب���ی مک���رم؟ص؟ می فرماید: »َمْن َعِمل

کن���د، اگر نیازمن���د راهنمایی  ک���ه می داند عمل  انس���ان ب���ه همان چیزهایی 

باش���د، خداوند متعال خودش راهنمای او می گردد و خودش انس���ان را رشد 
می دهد.«1

ک���ه از مرحوم آیت اهلل  اس���تاد محمدی ری ش���هری نقل می کردند: یک بار 

بهجت؟هر؟ نصیحتی خواستیم، ایشان فرمودند: »هیچ کس نیست که بگوید 

گ���ر بگوید، دروغ می گوید. هرکس���ی -غی���ر از معصوم-  هیچ چی���ز نمی دانم. ا

که  بعض���ی چیزه���ا را می داند و بعضی چیزه���ا را نمی دان���د؛ آن چیزهایی را 

که نمی داند، می فهمد.«2 بنابراین،  کند، آن چیزهایی را  می دان���د، اگر عمل 

یکی از فواید عمل به یافته ها، پی بردن به دانسته های واقعی خود است.

حضرت زهرا؟اهس؟ در هنگام بیان خطبه فدک، روی خود را به سوی انصار 

ک���رده و می فرماید: »اى پس���ران قیله )گروه انصار(! آیا نس���بت به میراث پدرم 

که مرا می بینید و سخن مرا می شنوید و داراى  مورد ظلم واقع شوم، در حالی 

1-  الفصول المختارة، ص107.
2-  به سوي محبوب، ص78.

گاهی  انجم���ن و اجتماعی���د، صداى دعوت مرا همگان ش���نیده و از حالم آ

دارید، )پس چرا به دانسته های خود عمل نمی کنید(.«

 هرکسی
  آن چیزهایی را
 که می داند
 اگر عمل کند
 آن چیزهایی را
که نمی داند 
می فهمد

صداى دعوت مرا 
 همگان شنیده

 و از حالم
آگاهی دارید

 پس چرا
به دانسته های خود 

عمل نمی کنید



از پاسخ به سؤاالت مسابقۀ بزرگ  گرامی؛ پیش  با سالم خدمت شما خوانندۀ 
»بهشت فدک« به نکات زیر توجه فرمایید:

مطالب  طبق  و  باشد  می  فدک«  »بهشت  کتاب  از  شده  ح  طر سئواالت  منبع   .1
کتاب تصحیح خواهد شد.

2.به برندگان مسابقه به قید قرعه جوایز  ارزشمندی اعطا خواهد شد.
3. شرکت برای عموم عالقه   مندان باالی 12 سال آزاد است.

گزینه   های صحیح را در قالب یک عدد 14 رقمی از چپ به راست، به  4. شمارۀ 
سامانۀ پیامکی ما به شماره 30001966 ارسال فرمایید. 

اسامی  و  می   باشد   1396/12/15 تاریخ  تا  کثر  حدا پاسخنامه  ارسال  مهلت   .5
حضرت زهرا؟اهس؟  باسعادت  میالد  با  مصادف   1396  /12/18 تاریخ  در  برگزیدگان 
معاونت  سایت  نیز  و   www.mfpo.ir نشانی  به  پژوهشی  فرهنگی  مرکز  سایت  در 

فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfso.ir اعالم خواهد شد.
6. برندگان، دو هفته بعد از اعالم نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی را 
کنار  از طریق سامانه پیامکی ارسال نمایند، در غیر این صورت از لیست برندگان 

گذاشته خواهند شد.

مسابقۀ بزرگ
بهشت فدک
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کرده است؟- 1 کالمی آغاز  حضرت زهرا؟اهس؟ خطبه فدکیه را با چه 
2( حمد و سپاس الهی 1( درود و صلوات بر پیامبر؟ص؟	

4( استغفار و توبه به درگاه الهی 3( گالیه و نفرین غاصبان فدک 

که »ن���وری در قبر و نوری بر ص���راط و نوری در - 2 کدام عمل اس���ت  کرم؟ص؟  بن���ا ب���ه فرموده پیامبر ا
بهشت است«؟

2( خواندن نماز شب 1( تالوت قرآن کریم 
4( احترام به پدر و مادر 3( صلوات و درود فرستادن بر پیامبر؟ص؟	

خداوند حکیم، امور بسیار ارزشمند از جمله: »عمل صالح، ایمان، قرآن و اهلل« را به چه چیزی - 3
تشبیه نموده است؟

2( آب روان 1( نور و روشنایی 
4( درختان پرثمر 3( خانه کعبه 

کدام عمل به عنوان »روح توحید« معرفی شده است؟- 4
2( اخالص در عمل 1( صبر و شکر 
4( استغفار و توبه 3( عشق و محبت به اهل بیت؟مهع؟	

کدام عمل را مایه دست یابی به سعادت ابدی می داند؟- 5 امام علی؟ع؟ 
2( انجام مناسک حج و عمره 1( انجام عبادت مستمر 

4( انجام عبادت شبانه 3( انجام عبادت در مسجد  

کدام عمل از س���وی خداوند، برای تنظیم امور دنیوی و اخروی - 6 بن���ا بر فرموده حضرت زهرا؟اهس؟، 
مردم واجب شده است؟

2( امربه معروف و نهی از منکر 1( اقامه نمازهای یومیه 
4( اطاعت و پیروی از اهل بیت؟مهع؟ 3( حجاب و عفاف 

از منظر حضرت زهرا؟اهس؟، چرا نماز واجب شده است؟- 7
2( برای تمرین اخالص 1( برای دوری از کبر و غرور 

4( برای افزایش رزق و روزی 3( برای پاک کردن گناهان   

کرده است؟- 8 کسی را به عنوان الگوی خود معرفی  امام زمان؟جع؟ چه 
2( امام عسکری؟ع؟ 1( امام علی؟ع؟	
4( پیامبر اسالم؟ص؟ 3( حضرت زهرا؟اهس؟	
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بنا به فرموده حضرت زهرا؟اهس؟، خداوند حکیم چه عملی را برای تثبیت اخالص بندگان واجب - 9
نموده است؟

2( ایمان 1( جهاد  
4( روزه 3( صله رحم 

کدام عمل س���بب - 10 ک برادری و همراهی با اهل بیت و  کدام رفتارها مال  در نظ���ر ام���ام رضا؟ع؟، 
خروج و دوری از آنان است؟

2( اطاعت خدا – معصیت خدا 1( استغفار و توبه – غفلت و سهل انگاری 
4( یاد مرگ – فراموشی مرگ 3( اخالص در عمل – ریا و خودنمایی 

کرده است؟- 11 ک دامنی و عصمت« معرفی  کدام عمل را عامل »رسیدن به پا حضرت زهرا؟اهس؟ 
2( نهی از منکر 1( ترک دزدی 

4( دوری از کبر و غرور 3( قصاص 

کدام یک از افراد زیر است؟- 12 »عبدالکریم بهشت« لقب 
2( پیامبر اسالم؟ص؟ 1( حضرت علی؟ع؟  

4( جبرئیل امین 3( حضرت زهرا؟اهس؟	

 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فتنه ها را به چه چیزی تشبیه نموده است؟- 13
2( شب تاریک و ظلمانی 1( آتش ُپر دود 

4( امواج کوبنده و شکننده 3( سیاه چاله مخوف 

گر دوس���ت دارید س���عادتمندترین مردم - 14 کنید: »ا کامل   ای���ن روای���ت امیرالمؤمنین عل���ی؟ع؟ را 
باشید............«

1( از تکبر و غرور دور باشید
2( از گناه و معصیت بپرهیزید

3( به آنچه می دانید عمل کنید
4( به معاد جسمانی و روحانی اعتقاد داشته باشید




