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پیشگفتار
فاطمه )علیها السالم( در نزد مسلمانان برترین و واالمقام ترین بانوی جهان در 
تمام قرون و اعصار می باشد. این عقیده برگرفته از مضامین احادیث نبوی 
از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند،  از احادیث، اگر چه  این طایفه  است. 
اما دارای مضمونی واحد می باشند. در یکی از این گفتارها )که البته مورد 
اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است(، رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
می فرمایند: “فاطمه سرور زنان جهانیان است”. ولی علو مقام حضرت زهرا 
)علیها السالم( تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی باشد و در تمامی اعصار 

دیگر  کالمی  سلم( در  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  اکرم  پیامبر  که  است  لذا  دارد.  جریان 
اما  می نمایند.  ذکر  آخرین  و  اولین  زنان  را سرور  السالم(  )علیها  فاطمه  صراحتًا 
نکته ای دیگر نیز در این دو حدیث نبوی و احادیث مشابه دریافت می شود 
و آن اینست که اگر فاطمه )علیها السالم( برترین بانوی جهانیان است و در بین 
شناخت  پس  نیست،  او  از  واالتر  مقامی  دارای  کسی  جهت،  هر  از  زنان 
سراسر زندگانی و تمامی لحظات حیات ایشان، از ارزش فوق العاده برخوردار 
می باشد. چرا که آدمی با دقت و تأمل در آن می تواند به عالیترین رتبه های 
روحانی نائل گردد. از سوی دیگر با مراجعه به قرآن کریم درمی یابیم که 
آیات متعددی در بیان شأن و مقام حضرتش نازل گردیده است که از آن 
جمله می توان به آیه ی تطهیر، آیه مباهله، آیات آغازین سوره دهر، سوره 
کوثر، آیه اعطای حق ذی القربی و... اشاره نمود که خود تأکیدی بر مقام 

عمیق آن حضرت در نزد خداوند است. 
همچون  الهی  بانوی  این  زندگی  در  که  مهمی  و  برجسته  نکات  جمله  از 
خورشید می درخشد و مسیر سعادت را برای رهپویان طریق بندگی روشن 

می سازد »دفاع از حریم والیت و امامت« است. 
نور چشمان نبی با هر  روشی به دفاع از امام زمان خویش پرداخت.  او زمانی 
با   بود، زمانی  استیفای حق حجت مظلوم خدا  با خطابه ای بی نظیر در پی 
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 اشک و آه به مجاهدت در راه حق پرداخت، و زمانی دیگر یک تنه در مقابل 
منجر  که  و صدمات شدیدی شد  متحمل  ضربات  و  امت  ایستاد  منافقین 
به شهادت حضرتش گردید.  حتی وصیت ریحانه نبی)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در 
مورد نحوه ی تشییع و کفن و دفن    شبانه، حرکتی بود برای افشای ماهیت 

دشمنان خدا و رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم(. 
رسالت  خاندان  مظلومیت  گر  بیان  و  الهی  معارف  از  فدکیه سرشار  خطبه 
است. حضرت فاطمه)سالم اهلل علیها( در این خطبه با بیان معارف الهی و دفاع از 
حقانیت والیت و امامت، دستگاه غاصب خالفت را زیر سوأل برده و دالیل 
و توجیهات آن را با منطق قرآنی باطل می کنند. ایشان با تأکید به اهمیت 
و وجوب یاری رساندن به حجت خدا و مجاهدت در راه حق، مردم را مورد 
عتاب قرار داده و آنها را نسبت به سرانجام این بی توجهی و رویگردانی از 

حق بیم می دهند. 
با دقت در این خطبه و اعتراف دشمنان به فضائل خاندان رسالت و نحوه 
برای هر حق جویی  بسیاری  این خاندان، سؤاالت  با  رفتارشان  و  برخورد 
پیامبر  به  بستن  دروغ  آیا  است؟  گفتار  به  فقط  ایمان  شود.آیا  می  مطرح 
خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( جایز است؟ آیا کسی که به رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
دروغ می بندد شایستگی زمامداری مسلمین را دارد؟ آیا رویگردانی از حق 
و مخالفت با قرآن و پیروی از هوای نفس و همراهی با شیطان دینداری 
کنند،  اختیار  اسالم  از  غیر  دینی  که  کسانی  سرانجام  می شود؟  محسوب 
چیست؟... بیان معارف عمیق اعتقادی در این خطبه و همچنین پرده برداری 
مقابله  به  حق  با  قرآن  و  دین  نام  به  که  سقیفه  سران  هدف  و  انگیزه  از 
پرداختند، لزوم مطالعه و دقت نظر در خطبه فدکیه را بیشتر آشکار می سازد. 
معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن تقدیر و تشکر از مؤلف گرانقدر حضرت 
آیت اهلل سید احمد خاتمی، حسب االمر نماینده محترم ولی فقیه و رئیس 
و  دینی  باورهای  گسترش  و  تعمیق  بر  مبنی  امورخیریه  و  اوقاف  سازمان 
افزایش بصیرت عمومی در دفاع از والیت مخصوصا در این برهه از زمان 
که آماج حمالت متعدد داخلی و خارجی است، این کتاب را که برگرفته از 
السالم(  و  )علیها  طاهره  اولین شهیده والیت حضرت صدیقه  ارزشمند  سخنان 
اهداء  تاریخ  مظلومه  آن  پیروان  همه  به  را  باشد  می  آن  پیرامون  مطالبی 

می نماید.                                                                 
   معاونت فرهنگی و اجتماعی
  سازمان اوقاف و امور خیریه
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مقدمه
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مباحث سیره  از مجموعه  بخشی  پیش روی شماست  نوشتاری كه 
قابل  بخش  است.  ایراد گردیده  معارف  رادیو  در  كه  است  فاطمی 
از  پس  حضرت  مواضع  را  زهرا}  حضرت  سیره  از  توجهی 
این  نگین  فدكیه  خطبه  و  می دهد  تشكیل  اكرم,  نبی  ارتحال 
مواضع است. خطبه بلندی كه آل ابوطالب مقید بودند همانگونه كه 
فرزندانشان قرآن را حفظ می كنند، خطبه بلند فدكیه را حفظ كنند. 
خطبه فدكیه تنها یك خطبه سیاسی نیست بلكه یك خطبه ای با 
غنای كامل اصول معارف دین است. توحید، نبوت، بعثت، شرایط 
بعثت، فلسفه احكام، امامت و مناقب مولی علی{ با بیانی بسیار 
كوتاه اما موجز و پر محتوا در این خطبه آمده است. خطبه فدكیه 
و  دینی  مسایل  عرصه  در  منطقی  قرآنی  احتجاج  برای  الگو  یك 
سیاسی است. این خطبه را بانویی انشاء كرده است كه جمله بلند 
»َفاِطَمُة َبضَعٌة مِّنی َمْن آَذاَها َفَقْد آذانی َوَمْن َاَحّبَها َفَقْد َاَحبَّنی« امضای 
پیامبر, پای مواضع حضرت است. این خطبه گویای آن است كه 
فاطمی} و علوی{ پیامبر و یك شیعه  پیرو  یك مسلمان 

نمی تواند خود را از مسائل سرنوشت ساز سیاسی روز كنار بكشد. 
این خطبه می آموزد كه در انجام تكلیف و وظیفه، بویژه در عرصه 

مقدمه
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امر به معروف و نهی از منكر نباید تنها تاثیر كوتاه مدت را مدنظر 
قرار داد بلكه تاثیر دراز مدت، كمتر از تاثیر كوتاه مدت نیست. 

می رفت  انتظار  كه  را  تأثیری  آن  القاء  زمان  در  گرچه  خطبه  این 
نداشت، ولی به عنوان یك سند قطعی از اهلبیت باقی ماند و امروز این 
سند حقانیت صدها میلیون پیروان اهلبیت در جهان است. شرح و بسط 
نقش این خطبه و تاثیر فراوان آن مجالی وسیع را می طلبد. در این كوتاه 

سخن بر آن بودیم كه تنها اشاره ای به جایگاه این خطبه بنمائیم.
كتابهای  علماء معاصر  پیشین و  عالمان  از  این خطبه،  در زمینه شرح 
كه شرح  رسید  نظر  به  ولی  است  آمده  در  تحریر  رشته  به  مبسوطی 
را  فدكیه  خطبه  كه  آنند  پی  در  كه  كسانی  برای  خطبه،  این  موجز 
بخوانند مفید خواهد بود. بر این اساس مؤسسه پیام فاطمه} هجده 
برنامه از آن برنامه ها كه شرح خطبه فدكیه بود را در دست تحقیق قرار 
داده، آن را پیاده و ویراستاری و تنظیم كردند و به صورتی كه مالحظه 
می فرمائید تقدیم عالقه مندان آستان مقدس حضرت زهرا} شده 
است. در این جا ضمن تشكر از مؤسسه فوق كه زحمتی ستودنی در این 
عرصه كشیدند تا این اثر را در معرض پژوهندگان قرار دهند، تذكر 

نكاتی چند را مفید می دانم:
1. ابراز مودت به حضرت صدیقه طاهره} و فرزندان معصومش و 
پدر و شوهر بزرگوارش اجر رسالت است. در این عرصه، همگان باید 
به وظیفه خود عمل كنند؛ گاه این ابراز مودت در عرصه نشر فرهنگ 
فاطمی است، گاه در عرصه احیاء یاد حضرت زهرا} است و گاه 
نام حضرت صورت می گیرد. مناسب  با  در عرصه خدماتی است كه 
است امت شیفته   اهل بیت، همانگونه كه در دیگر عرصه ها با وقف 
این میراث ماندگار، صدقه جاریه برای خود تولید كردند در این عرصه 

نیز احیاگر سنت وقف به نام حضرت فاطمه} باشند. 
2. نشر فرهنگ فاطمی با ترویج و تفسیر كلمات حضرت زهرا} 

و سیره حضرت شكل می گیرد.
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بود. گام دوم سیره  راستا  این  در  اول  فدكیه گام  شرح مختصر خطبه 
فاطمی است كه بحمداهلل در صد برنامه ده دقیقه ای در شبكه قرآن و 
معارف سیمای جمهوری اسالمی گفته شده و انشاء اهلل آن هم توسط 

این مؤسسه تقدیم می گردد.
3. كوشیده ایم كه در این شرح ضمن تبیین خطبه، مصالح جهان اسالم 
بداریم كه حتی كسانی  به گونه ای عرضه  را  آن  و  نظر گرفته  در  را 
كه شیعه نیستند اما محب اهلبیت هستند رغبت به خواندن آن داشته 
به صورت  مباحث  آموخته ایم طرح  بزرگانمان  از  شیوه ای كه  باشند. 

منطقی است. 
4. در همه نوشته های خود گفته ایم كه آنچه آورده شده )اِنَّما(؛ این است 
و جز این نیست، در آن نیست. بلكه آنچه گفته شده یك برداشت است 
و قطعًا قابل نقد و بررسی است. بر این اساس، هم از تشویق های عزیزان 
خواننده كتاب تشكر می كنیم و هم از نقدهای سازنده آنها برای بهتر 
شدن كتاب در چاپ های بعدی. خدا را شاكریم كه توفیق عنایت فرمود 
كه با این نوشته ران ملخی را به پیشگاه سلیمان اهل بیت تقدیم كنیم. 

آن كس كه معصومین در شأن او فرموده اند: 
ما حجت های خداییم و فاطمه} حجت بر ما
الیق نبـود قطــره بـه عمـان بـردن  

الیق نبـود زیــره بـه كرمـان بـردن    
اما چه كنم كه رسم موران این است  

ران ملخــی پیـش ســلیمان بـردن    
در پایان از سازمان اوقاف و امور خیریه كه در نشر گسترده این كتاب 

تالشی فراوان داشته اند صمیمانه تشكر می كنم.
               سید احمد خاتمی 91/11/4
           مصادف با 11 ربیع االول 1434
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حمد نعمتهای خداوند
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حمد نعمتهاي خداوند
ْكُر َعلَى َما أَلَْهَم؛  »الَْحْمُدِلِ َعلَى َما أَنَْعَم، َولَُه الشُّ

ستایش خداي را برآنچه انعام كرده و شكر برآنچه كه به ما انسانها 
الهام فرموده است«. 

حمد به معناي ستایش و ثناء است. حضرت صدیقه طاهره} 
همان كالم خداوند در قرآن را محور قرار داده است. »الحمدهلل«. 
الم »الحمد« را یا باید الم جنس بگیریم یا الم استغراق مفید حصر. 
یعني  است؛  مفید حصر  »الحمد«  بپرسید: چگونه الم  است  ممكن 
مگر  دارد؟  ربوبي  مقدس  ذات  به  اختصاص  هرحمدي  چگونه 
مخلوقات كارهاي ستایش شده ندارند؟ پاسخ اول این است كه اصواًل 
كارهاي زیباي دیگران از خودشان نیست و هر آنچه دارند از ذات 
مقدس ربوبي است؛ در عین حالي كه مختارند و حسنات و سیئات و 
كارهاي خوب و بد از آنها صادر مي شود، این باور قرآني است كه 

هیچ چیزي جز به اذن او تحقق پیدا نمي كند: 
» َما َيْفَتِح اُل لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك َفاَل 
اُل  َيْمَسْسَك  َوإِن  الَْحِكيُم«1و»  الَْعِزيُز  َوُهَو  بَْعِدِه  ِمن  لَُه  ُمْرِسَل 

بُِضرٍّ َفاَل َكاِشَف لَُه إِلَّ ُهَو َوإِن ُيِرْدَك بَِخْيٍر َفاَل َرادَّ لَِفْضلِِه«2
1. سوره فاطر آیه 2.

2 . سوره یونس آیه 107.
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1. سوره اسراء آیه 20

 خداوند اگر بخواهد مشكلي را به انسان برساند جز ذات مقدس ربوبي 
نمي تواند گشایش ایجاد كند و اگر او اراده خیر كند هیچ كس نمي تواند 

فضل و لطف او را رد كند. 
اتفاق مي افتد  ـ  زیبا و زشت  از  ـ  این جهان هستي  در  آنچه  بنابراین 
»ُكاًل نُِمدُّ هُؤلِء َو هُؤلء«1 از اراده ذات مقدس ربوبي بیرون نیست 
زیبایي هست  آنچه  یعني  »اَلَحمُدل«  آنوقت  انسان،  اختیار  با حفظ 
مستند به ذات مقدس او است این یكـ  پاسخ دوم اینكه، احسان و كار 
خوب دیگران را نمي توان در كنار احسان ذات مقدس ربوبي احسان 

به حساب آورد؛ زیرا
همه هـرچه هستند از آن كمترند  

    كه با هستیش نام هستي برند
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وحي و الهام الهي
ْكُر َعلَى َما أَلَْهَم؛  »َولَُه الشُّ

شكر خداي را برآنچه كه بر ما انسانها الهام كرده«. 
ذات مقدس ربوبي چه چیزي را به ما انسانها الهام كرده است. 

»َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها«1؛  
ذات مقدس ربوبي، هم خوبیها و هم بدیها را به انسان الهام كرده. 
الهام اختصاصي به انبیاء ندارد و غیر انبیاء هم شامل این نعمت ذات 

مقدس ربوبي هستند. 
»َوأَْوَحْيَنا إِلَى  ُأمِّ ُموَسى  أَْن أَْرِضِعيِه«2؛  

»به مادر موسي وحي كردیم كه موسي را شیر بده«، 
این وحي، به معناي الهام است. 
َُّك إِلَى النَّْحِل«3؛   »َوأَْوَحى  َرب

)خداوند به زنبور عسل وحي كرد(، 
این وحي نیز به معناي الهام است. 

1. سوره شمس آیه 8.

2. سوره قصص آیه 7.

3. سوره نحل آیه 68.
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پیش  از  ربوبي  ذات مقدس  آنچه كه  بر  ثناء خدا  َم؛  َقدَّ بَِما  َوالثََّناُء   «
فرستاده است«. 

این عبارت، اشاره به خلقت آسمان، زمین و همه چیزهایي كه قبل از 
ما خلق شده است و ما از آنها استفاده می كنیم دارد. 

َم؛ آن نعمتهایي كه از پیش فرستاده است«  »بَِما َقدَّ
استحقاق آن را  از آنكه  قبل  داده است  بندگان  به  نعمتهایي كه  یعني 

داشته باشند.
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انواع نعمت هاي خداوند
ِمَنٍن  تََماِم  َو  أَْسَداَها،  آَلٍء  ُسُبـوِغ  َو  ابَْتَدأََها،  نَِعٍم  ُعُموِم  ِمْن   «

َواَلَها«.1  
آن نعمتهایي كه از پیش فرستاده است، عبارتست از عموم نعمتهایي 

كه خداوند بدون درخواست كسي آنها را به بندگان عطا كرده. 
خداوند دو گونه نعمت دارد: 

گاهي نعمتها، نعمتهایي است كه انسان مي خواهد و به انسان مي دهد، 
و گاهي نعمتها، نعمتهایي است كه ولو انسان نخواسته، اما خداوند 

بر اساس فیاضیت علي االطالقش به انسان ها عنایت مي كند. 
این جمله حضرت صدیقه طاهره} »ِمْن ُعُموِم نَِعٍم ابَْتَدأََها« 

و  لطف  اما  است،  نخواسته  انسان  كه  دارد  نعمتهایي  آن  به  اشاره 
عنایت خدا تعلق گرفته است كه به این انسان عنایت كند. 

»َو ُسُبوِغ آَلٍء 2 أَْسَداَها« یعني فراواني نعمتهایي كه عطا كرده است. 
»سبوغ« به معناي احاطه، شمول و فراگیر بودن است. 

گیرد،  مي  وضو  انسان  وقتي  یعني  است.  مستحب  وضو  در  اسباغ 

1. در بعضی نسخه ها »َأواَلها« آمده است.
2. »آالء«، جمع »إال« به معناي نعمت است كه جمع آن »َائال« است، و طبق قاعده 

»مد« این »َائال« تبدیل به »آالء« شده است.
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مستحب است آب را جریان بدهد و فقط صرف خیس كردن نباشد. 
البته در وضو َغسل، شرط است. َغسل غیر از مسح است. َغسل این است 
كه آب جریان پیدا كند. بعضي ها بسیار كم آب مي ریزند كه جریان 
پیدا مي كند ولي بسیار كم، این در وضو ُمجزي هست، اما یقینًا نهایت 
مطلوب نیست. بعضي ها هم افراط مي كنند و زیادي آب مي ریزند كه 
آن هم مطلوب نیست. مطلوب آن است كه اسباغ بالوضو داشته باشد، 
یعني قدري آب بیشتر به صورت بریزد تا آب بیشتر جریان پیدا كند. 

مقصود، معناي اسباغ است، فراگیر بودن. 
»َاسداها« هم به معناي اعطاء نعمت است. با توجه به این موارد باید 

چنین ترجمه كنیم: 
»و فراگیر بودن نعمتهایي كه به سوي بندگانش سرازیر نموده است«.

»َوَتَمامِ مَِنٍن َوااَلَها؛ و شكر و سپاس خداوند را بر تمام نعمتهایي كه به 
انسان عنایت كرده است«. »ِمَنن« جمع »مّنت« است. 

یعني  المؤمنين«1  ال  َمنَّ  »لََقْد  است.  نعمت  معناي  به  مّنت هم  اصل 
خداونـد نعمت به مؤمنین داد كه پیامبـري در بیـن آنها مبعـوث كرد، 

»َو تََماِم ِمَنٍن َواَلَها« 2 یعني نعمتهایي را كه پیاپي فرو فرستاد.
»َجمَّ َعِن اْلِْحَصاِء َعَدُدَها« یعني آنقدر نعمتهاي خداوند زیاد است كه 

ما نمي توانیم آنها را به شمارش در بیاوریم.

1. سوره آل عمران آیه 164.
2. »َوااَلَها: َاْي َتاَبَعها بِأعطاء  نِعمٍةَبعَد ُاخري باِلَفصل«.
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تبيين نعمت هاي خداوند 
در قرآن

وا نعمَة ال لُتحُصوها« 1  »واِن تَعدُّ
خداوند متعال نعمتهاي فراوان مادي و معنوي به ما داده است. 

مانند نعمت صراط مستقیم كه درباره آن مي فرماید: 
َِّذيَن أَنَْعْمَت َعلَْيِهْم«. َراَط الُْمْسَتِقيَم ِصَراَط ال »اْهِدنَا الصِّ

نعمت دیگر، نعمت رهبري و هدایت حق است: 
»الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي«. 2 

همچنین نعمت امدادهاي غیبي: 
َِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَة الِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسلَْنا  »َيا أَيَُّها ال

َّْم تََرْوَها«؛ 3   َعلَْيِهْم ِريحًا َوُجُنوداً ل
)مؤمنان نعمت خداوند را به یاد بیاورید آن وقتي كه لشكر دشمن 
رویاروي شما قرار گرفت پس ما باد و لشگریاني را كه نمي دیدند 
بر علیه آنها فرستادیم(. این آیه اشاره به عنایت خداوند به مسلمانها 

در جنگ احزاب است.

1. سوره نحل آیه 18.
2. سوره مائده آیه 3.

3. سوره احزاب آیه 9.
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نعمت آزادي از حكومت جّباران: 
آِل  ِمْن  أَنَجاُكم  إِْذ  َعلَْيُكْم  الِ  نِْعَمَة  اْذُكُروا  لَِقْوِمِه  ُموَسى   َقاَل  »َوإِْذ 

ِفْرَعْوَن َيُسوُمونَُكْم ُسوَء الَْعَذاِب«؛ 1   
)آنگاه كه موسي به قوم خود گفت: نعمت پروردگار را به یاد بیاورید، 
وقتي كه شما را از دست فرعونیان كه به عذابهاي سخت شكنجه تان 

مي كردند آزاد كرد(.
نعمت فرستادن پیامبران تا راه سعادت را به انسان نشان بدهند: 

َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل ِفيُكْم  »َوإِْذ َقاَل ُموَسى  لَِقْوِمِه َياَقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة الِ 
أَنْبَِياَء«؛ 2  

)هنگامي كه موسي به قوم خود فرمود: نعمت خداوند را به یاد آورید 
كه میان شما پیامبراني برانگیخت(.

نعمت وحدت و برادري: 
إِْذ  َعلَْيُكْم  نِْعَمَة الِ  َواْذُكُروا  ُقوا  تََفرَّ َوَل  َجِميعًا  بَِحْبِل الِ  »َواْعَتِصُموا 

ََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا«؛ 3     ُكْنُتْم أَْعَداًء َفَأل
)به ریسمان الهي چنگ بزنید تا تفرقه بینتان ایجاد نشود. نعمت خدا 
را به یاد بیاورید آن وقتي كه دشمن یكدیگر بودید و آنگاه خداوند 
میان دلهاي شما الفت ایجاد كرد و در پرتو نعمت الهي با یكدیگر برادر 
شدید(. خداوند ما را غرق در نعمتهاي ماّدي و معنوي اش كرده است. 

»ونََأى َعِن الَْجَزاِء أََمُدَها« ابتداي نعمت هاي خدا دورتر از آن است كه 
ما بتوانیم جزاي آنها را بدهیم. 

نعمت خداوند محدود به یك روز و یك ماه و یك سال نیست و ما 
پیوسته مشمول نعمتهاي ذات مقدس او هستیم. 

1. سوره ابراهیم آیه 6.
2. سوره مائده آیه 20.

3. سوره آل عمران آیه 103.
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بشر  یعنی  است  نهایت  معناي  به  ابد  أَبَُدَها«  اْلِْدَراِك  َعِن  تَفاَوَت  »و 
نمی تواند درک كند آغاز و انجام این نعمتهاي فراواني كه ذات مقدس 

ربوبي عنایت كرده.
دعوت  را  بندگانش  خداوند  ِلتَِّصالَِها«  ْكِر  بِالشُّ ِلْستَِزاَدتَِها  نََدبَُهْم  »َو 
كرده تا بوسیله شكر نعمتها و اتصال آنها، نعمتهایش را بر بندگانش زیاد 

كند. یعني به بندگانش گفته است: 
اگـر شما شكـر این نعمتها را بجاي بیاورید، این نعمتها را زیاد خواهم 

كـرد: 
َُّكْم َولَئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذابِي لََشِديٌد«؛ 1  ِزيَدن »لَئِن َشَكْرُتْم َلَ

)اگر مرا شكر كنید، قطعًا نعمتهاي شما را زیاد خواهم كرد، ولي اگر 
را  بلكه شما  باز مي ستانم  را  نعمتها  تنها  نه  را كفران كردید،  نعمتها 

مجازات هم مي كنم(.

1. سوره ابراهیم آیه 7.
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راهکارهاي شکر نعمت
در  است؟  امكان پذیر  چگونه  ربوبي  مقدس  ذات  نعمتهاي  شكر 

روایات ما سه نوع شكر بیان شده:

1. شکر قلبي 
شكر قلبي این است كه باور كنیم هر نعمتي كه داریم از اوست. 

امام صادق{ فرمود: 
»َمن اَنَعَم اُل َعليِه بِنعَمٍة َفَعَرَفها بَِقلبه َفَقد أَدَّي ُشكَرها؛ 1    

هركس كه خداوند نعمتي به او عطا كرده، اگر معرفت قلبي به آن 
نعمت داشته باشد )و توجه داشته باشد كه منعم حقیقي خداست( 

شكر آن را بجاي آورده است«. این اولین مرحله شكر است.

2. شکر عملي
موال علي{ فرمود: 

َم ال؛ 2   »ُشكُر كلِّ نعمٍة الَوَرُع َعّما َحرَّ
شكر هر نعمتي آن است كه انسان از محّرمات الهي اجتناب كند«. 

1. اصول كافي ج 3 ص 152.
2. خصال ج 1 ص 11.
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در كالم دیگر موال علي{ فرمود: 
»اََقلُّ ما َيلِزُمُكم ال اَن ل تَسَتعيُنوا بِنَعِمه َعلي َمعاصيه؛ 1 

كمترین حق خداوند بر گردن شما این است كه با نعمت هایي كه او 
داده معصیتش نكنید«.

3. شکر زباني
امام صادق{ فرمود: 

اِّل  الَْحمُد ل  َفقاَل  كُبرْت  اَو  َصُغرْت  بنعمٍة  َعبـٍد  َعلي  اُل  اَنَعم  »ما 
اَّدي ُشكَرها؛ 2

خداوند هر نعمت بزرگ یا كوچكي را كه به فردي عطا نماید و او 
بگوید: »اَلَْحمُد ل« شكر آن نعمت را ادا كرده است«. 

بر  تا  كنند،  شكر  همه  كه  است  كرده  فراخوان  ربوبي  مقدس  ذات 
نعمتشان افزوده گردد. 

»َو اْسَتْحَمَد إِلي الَخالئِق بِإِجزالها؛ 
نعمتها«.  كثرت  مقابل  در  خالئق  از  است  كرده  حمد  طلب  خداوند 
او  براي خود  این طلب حمد،  نعمت هاست.  به معناي زیادي  اجزال، 
نیست كه »أَنَّ اَل َغنِيٌّ َحِميٌد« 3 بلكه طلب حمد كرده است تا پیوسته 
توجه به ذات مقدس ربوبي داشته باشند و از حضرتش غافل نشوند و به 

این وسیله قله هاي كمال را طي كنند. 
»و ثَنَّى بِالنَّْدِب إِلَى أَْمَثالَِها؛ و تكرار كرده است خداوند دعوت شما را 

به امثال این نعمتها«. 
»امثالها«،  این  از  مراد  كه  است  كرده  تفسیر  چنین  مجلسي  مرحوم 
نعمتهاي اخروي است. یعني حاال كه نعمت هاي دنیا را دارید، خداوند 

1. نهج البالغه حدیث 330.
2. كافي ج 2 ص 96.

3. سوره بقره آیه 267.
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دعوت كرده است كه بندگي كنید تا در آخرت هم نعمتهاي فراوان به 
شما عنایت كند. امید كه رسم بندگي را به جاي بیاوریم و شاكر او 
باشیم و بر این باور باشیم كه در این جهان هستي تأثیرگذار نهایي و 

مستقل فقط و فقط ذات مقدس ربوبي است. 
»ل ُمَؤثَِر في الوجوِد اَِل ال«.
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اخالص، نتيجه ايمان
 به وحدانّيت

ُجِعَل  َكلَِمٌة  لَُه،  َلَشـِريَك  َوْحَدُه  اُل  إِلَّ  إِلََه  َل  أَنَّ  أَْشَهُد  »َو 
اْلِْخاَلُص تَْأِويلََها؛ 

گواهي مي دهم كه خدایي جز او نیست. او شریكي ندارد كلمه اي 
و شهادتي كه نتیجه و تأویل آن اخالص در عمل هست«. 

مي توان »كلمًة َجَعَل اْلِْخاَلَص تَْأِويلََها« خواند و آن را جمله حالیه 
و  تأويلَها« خواند  الخالُص  ُجِعل  »كلمٌة  توان  مي  نیز  و  گرفت، 

« خبر براي مبتدایي مي شود كه حذف شده است.  »كلمٌةٌ
به هر حال مراد حضرت صدیقه طاهره} از این جمله این است 
كه اگر كسي به راستي موحد شد، به این باور مي رسد كه در جهان 

هستي، تنها مؤثر حقیقي خدا است: 
»ل ُمَؤثَِر ِفي الُوجوِد الَّ ال«. 

اگر كسي به این باور رسید كه در جهان هستي، حكمراني كه فعال 
نشان  باید خود را در عمل  این عقیده  اوست،  یشاء است، فقط  ما 

بدهد. نشان عملي این اعتقاد، اخالص در عمل است. 
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از نگاه دین، روح اعمال، انگیزه خدایي است. اگر به قرآن نگاه كنید 
مي بینید هنگامي كه سخن از هجرت به میان مي آید می فرماید: 

»َهاَجُروا فِي َسبِیِل اهلل«1 یا هنگامي كه سخن از جهاد به میان مي آید 
می فرماید: »وَجاَهُدوا ِفي َسبِيِل الِ« 2  یا وقتی سخن از قتال به میان 
مي آید می فرماید: »قاتِلوا في َسبيِل ال« 3 و نیز وقتی سخن از انفاق به 
میان مي آید می فرماید: »وأَنِْفُقْوا ِفي َسبِيِل الِ« 4  سخن از روح عمل 
است كه همانا داشتن انگیزه خدایي است؛ كه به عمل رنگ و شكل 

مي دهد: »ُقْل ُكلٌّ َيعَمُل َعلي شاِكلَته« 5.

1. سوره حج آیه 58. 
2. سوره بقره آیه 218.

3. سوره آل عمران آیه 167.
4. سوره بقره آیه 195.
5. سوره اسراء آیه 84.
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راههاي درک معناي توحيد
َن الُْقُلوَب َمْوُصولََها«،   »َو َضمَّ

و خداوند معناي درک شده كلمه توحید را در دلها جا داده است. 
عالمه  مرحوم  است:  شده  ذكر  گوناگوني  معاني  جمله  این  براي 
معناي  چند  دیگر،  محققین  و  است  كرده  ذكر  معنا   4 مجلسي 
دیگر را گفته اند. اما آن معنایي را كه مي شود گفت همه خوب 
مي توانند بفهمند این است كه دلها، هر دلي به گونه اي كلمه توحید 

را مي فهمند.
مرحوم آقامیرزا مهدي آشتیاني در حاشیه منظومه در صفحه 503 

مي گوید: 
»بعضي ها هزار برهان براي توحید ذكر كرده اند.« 

ُرُق اِلَي ال بَِعَدِد اَنَفاِس الَخالئِق«، روایت نیست اما  جمله ی »اَلطُّ
باشد.  داشته  نادرست  مضمون  هم  و  درست  مضمون  هم  مي  تواند 
مضمون درست این كالم این است كه هر دلي به گونه اي راه به 

سوي خدا دارد.
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وجود  بر  دلیلي  چه  پرسند:  مي  بیاباني  مرد  آن  از  وقتي  اینكه  مانند 
بیابان  الَبعير« وقتي در  َعلَي  تَُدلُّ  او، مي گوید: »الَبْعَرة  خداوند داري؟ 

مدفوع شتر را مي بینم، مي فهمم كه از اینجا شتر رفته است. 
»َو اَثُراَلقدام تَُدلُّ َعلَي الَمسير« جاي پاها را كه ببینم، مي فهمم كه 

اینجا راه كسي بوده است. 
»َفِهيَكٌل ِعلْوٌي بِهِذِه اللِطاَفة َوَمْرَكٌز ِسْفلٌي بِهِذِه الِكثاَفة كيَف لَيُدّلِن 

َعلَي الَحكيم الَخبير« 
این آسمان به این زیبایي، این زمین به این گستردگي و با این انبوه مسائل 
و جلوه هاي زیبایي كه در آن هست، چگونه نمي توانند نشانه بر ذات 

مقدس ربوبي باشند؟ 
او چنین استدالل مي كند و از این راه به خدا مي رسد و آن پیرزن نیز 

اینگونه كه دست از چرخ نخ ریسي اش مي كشد و مي گوید كه: 
من تا این چرخ را نگردانم نمي چرخد. چگونه مي شود این جهان هستي 

بدون چرخاننده باشد؟ 
مالصدرا نیز از راه برهان صدیقین، بوعلي سینا از راه برهان امكان و 

ارسطو از راه برهان حركت استدالل كرده، به خدا مي رسند.
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مسئله پلـوراليسـم
 و نسبيت گرايي

به هر حال، هركس معناي توحید را به همان اندازه اي كه یافته و 
به آن رسیده، درک مي كند و مي فهمد. 

است.  الَخالئق«  اَنَفاِس  بَِعَدِد  ال  اِلَي  ُرُق  »اَلطُّ درست  معناي  این 
این عبارت مي تواند، معناي نادرستي هم داشته باشد كه آن نسبیت 

گرایي و مسئله پلورالیسم است كه كسي بگوید: 
برداشت هاي مختلف از دین وجود دارد و همه ي این برداشت ها 
هم حق است. این دیدگاه نادرستي است. آري برداشتهاي مختلف از 
دین وجود دارد، اما فقط یك برداشت حق است و باقي برداشتها 
باطل است، و این كه بگوئیم معرفت، نسبي است و هركسي به سهم 
خودش میزاني از حق دارد، این با ضروریات دین ما در تناقض است. 

پیغمبر اكرم, در روایتي فرمود: 
»امت حضرت موسي بعد از حضرتش 71 فرقه شدند كه یك فرقه 
برحق و باقي بر باطل بودند. امت حضرت عیسي 72 فرقه شدند كه 
یك فرقه برحق و باقي باطل بودند، و بعد از من، امت من 73 فرقه 

خواهند شد كه یك فرقه برحق اند و باقي بر باطل اند«. 1
1. بحاراالنوار ج 30 ص 337 چاپ بیروت.
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اگر كسي بگوید همه مكاتب حتي مكاتب مادي حق اند، پس آن همه 
تالش انبیاء براي چه بود؟ اگر این جریان، جریان فكري درستي باشد، 
این همه تالش امیرالمؤمنین و ائمه[ براي چه بود؟ اگر قرار بر 
این باشد كه بگوییم برداشتهاي از دین متفاوت است، میتوانید بگوئید 
حق  از  سهمي  یزیدیان  هم  و  سیدالشهداء  هم  عاشورا،  جبهه  در  كه 
داشتند. كدام مسلمان مي تواند چنین حرفي را بزند؟ سرانجام نظریه 
پلورالیسم و قرائت هاي مختلف و تصویب همه قرائت ها، سر از این 

نتیجه ها درمي آورد. 
بنابراین یك قرائت از دین حق است، و ممكن است ما به آن قرائت 
حق برسیم، ممكن است نرسیم. ما در باب احكام نیز همین حرف را 
داریم و مي  گوئیم كه ما یك حكم واقعي داریم. در این حكم واقعي، 
گاهي مجتهد به آن مي رسد و گاهي نمي رسد. اگر مجتهد تالش خود 
را كرد و به واقع رسید دو اجر دارد، اما اگر نرسید یك اجر دارد. به 

هر حال مي فرماید كه: 
َن الُْقُلوَب َمْوُصولََها«  »َضمَّ

خدا معناي درک شده و یافته كلمه توحید را در دلها جا داده. 
ِر َمْعُقولََها«. به همان اندازه كه خداوند نور را در دل  »َو أَنَاَر ِفي الَْتفكُّ

افراد قرار داده كه از كلمه توحید تعقل كنند، نوراني شدند. 
نورانیت فكر و اندیشه به آن است كه خدایي شود و به اینجا برسد كه 
در جهان هستي همه چیز، اوست و وجودات امكاني، وجودات ربطي 

و حرفي است و از خودش چیزي ندارد. 



32

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

توصيف پروردگار
لُْسِن ِصَفُتـُه« خدایـي كه  اْلَ َوِمَن  ُرْؤَيُتـُه،  بَْصـاِر  اْلَ »الُْمْمَتنُِع ِمَن 
دیدگان قادر به رؤیت او نیستند و زبانها قادر به توصیف حضرتش 

نمي باشنـد. 
پرواضح است كه اگر بخواهد موجودي دیدني شود، باید جسم باشد 
و در مكان، زمان و محاذي باشد تا بشود آن را دید. ذات مقدس 
دیدني  سر  چشم  به  البته  نیست.  جسم  چون  نیست؛  دیدني  ربوبي 

نیست،  اما به چشم دل دیدني است. 
َربَك«  َرأَيَت  »َهْل  كه  پرسید  شخصي  علي{  موال  حضرت  از 
آیا خدایت را دیده اي؟ حضرت فرمود: »َكيَف اَعُبد َربًّا لَم اََره؟« 1 

چگونه خدایي را عبادت كنم كه او را ندیده ام؟ 
لُْسِن ِصَفُتُه« زبانها قادر به توصیف او نیستند.  »َو ِمَن اْلَ

»اَلَحمُدل الذي ل َيبُلُغ ِمْدَحَته القائِلون َو ل ُيؤّدي حقَّه الُمجَتِهدون« 
تا مي رسد به اینجا كه مي فرماید: 

»اَلذي لُيدِرُكُه بُعُد الِهَمم َولَينالُه َغوُث الِفَتن ؛ 2  
را  او  ثناي  و  مدح  توانند  نمي  كنندگان  مدح  كه  را  خدایي  حمد 

1. اصول كافي ـ كتاب توحید ـ باب في ابطال الرؤیه، ج 6.
2. نهج البالغه خطبه اول.
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1. سوره حشر آیه 24.

بگویند و تالشگران در راه شناخت و مدح او نمي توانند حق او را ادا 
كنند؛ خدایي كه صاحبان همت و اراده بلند و شناوران زیرک دریاي 

معرفت، هرگز به او نمي رسند«. 
ْوَهاِم َكْيِفيَُّتُه؛ كیفیت حضرتش در واهمه ها نمي گنجد«، چون  »َوِمَن اْلَ

خدا اصاًل كیفیت ندارد، وهم ها نمي توانند به ذات مقدسش برسند. 
ابداع كرده  َقْبلََها؛ خداوند اشیاء را  َكاَن  ِمْن َشيْ ٍء  ْشَياَء َل  اْلَ »ابَْتَدَع 

است، بدون آنكه چیزي قبل از آنها وجود داشته باشد«. 
ابداع با اختراع فرق مي كند. اختراع یك پیشینه اي دارد، مانند اینكه 
كسي كه هواپیما را مي سازد، از پرندگان الگو مي گیرد و چیزي را به 
نام هواپیما مي سازد، اما ابداع این است كه انسان كاري را بكند كه 
اصاًل الگویي در رابطه با آن وجود نداشته است. ذات مقدس ربوبي، این 
جهان هستي را به وجود آورد، بدون اینكه قباًل نمونه اي داشته باشد: 

كه  آفـریننده اي  خداي  )اوست  ُر«1؛  الُْمَصوِّ الَْباِرُئ  الَْخالُِق  اُل  »ُهَو 
موجودات را از یكدیگر ممتاز نموده و هریك را به صورت خاصي 

صورت پردازي كرده است(. 
»َوأَنَْشَأَها باَِل اْحتَِذاِء أَْمثِلٍَة اْمَتَثلََها؛ خداوند اشیاء را ایجاد كرده بدون 

آنكه از نمونه هایي تقلید كرده باشد«. 
َوَذَرأََها بَِمِشيَّتِِه؛ خداوند به قدرت خود موجودات را  بُِقْدَرتِِه،  نََها  »َكوَّ

ایجاد كرده و به خواست و مشیت خود، آنها را خلقت كرده است.
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هدف خداوند از خلقت هستي
خداوند از خلقت موجودات در پي چه بوده است؟ 

»ِمْن َغْيِرَحاَجٍة ِمْنُه إِلَى تَْكِوينَِها، َو َل َفائَِدٍة لَُه ِفي تَْصِويِرَها«. 
او هیچ نیازي به خلقت نداشته است. بدون آنكه خداوند به تكوین 
سودي  آنها  صورت بندي  در  و  باشد  داشته  احتیاجي  موجودات 
حاصل او بشود. او غني علي االطالق است و هیچ نیازي به بندگان و 
مخلوقاتش ندارد. او فیاض مطلق است. پس براي چه این مخلوقات 
)انسانها و غیر انسانها( را آفریده است؛ زیرا بي تردید، فاعل حكیم 
بین  است  فرق  و  است  حكیمانه  افعالش  و  دارد  غرض  كارش  در 

اینكه بگوئیم فاعل، غایت است یا فعل غایت دارد. 
این  و  دارد  غرض  ربوبي،  مقدس  ذات  فعل  است.  دقیقي  بحث  این 
غرض، برگشت به او نمي كند؛ زیرا او نیاز ندارد كه هدفي براي 
خودش داشته باشد، اما اینكه جهان هستي، هدف، غرض و غایت 

دارد، این صریح قرآن كریم است.
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1. سوره مریم آیه 93.

حضرت صدیقـه طاهره} در اینجـا چند هدف را بـراي خلقت 
بیان مي كند: 

تثبیت  براي  موجودات  خلق  اینكه  مگر  لِِحْكَمتِِه،  تَْثبِيتًا  »إِلَّ   -1
حكمت اوست«. 

تثبیت به معناي تحقیق و تأكید است و حكمت هم مأخوذ از حكم، 
به معناي منع است. حكیم كسي است كه كارهاي او عاقالنه است و از 

سفاهت و جهالت منّزه و مبّرا است. 
كه  است  این  آفرینش  غایات  از  یكي  كه  است  این  بیانگر  این جمله 

بواسطه خلقت، حكمت الهي تحقیق و تأكید پیدا كند.
حكمت در دو مورد بكار مي رود: 

یكي در مورد علم و دیگري در مورد فعل و عمل است. معناي حكمت 
در علم این است كه ذات مقدس ربوبي، به هر موجودي عالم است، اما 
تثبیت و تحقیق این معنا در گرو ایجاد و آفرینش موجودات است، و 
حكمت در فعل و عمل به این معناست كه ذات مقدس ربوبي با خلقت 
موجودات، حكمت خودش را در عمل به معرض نمایش بندگان قرار 

داده است.
»َو تَْنبِيهًا َعلَى َطاَعتِِه؛ براي اینكه شما را بر اطاعت خودش آگاه كند«. 
آگاه كند كه وقتي جهان هستي مخلوق خدا هستند و مطیع او هستند 

شما موظف به اطاعت از خداوند هستید. 
ْحمِن َعْبداً«1.  ماَواِت َواْلَْرِض إِلَّ آتِي الرَّ »إِن ُكلُّ َمن ِفي السَّ

شما از این قافله بندگي عقب نمانید. 
»َو إِْظَهاراً لُِقْدَرتِِه«. او مخلوقات را آفرید براي اینكه قدرت خودش را 
در مقام ایجاد، ظاهر و بارز نماید تا همه به چشم، قدرت حضرتش را 
ببینید. قدرت از صفات ثبوتیه ذات مقدس ربوبي است. ظهور قدرت 
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در پرتو آفرینش و ایجاد موجودات بود. قدرت نمائي خداوند نه به این 
دلیل است كه به آن نیازمند باشد، بلكه براي آن است كه این قدرت 

نمایي را بندگان ببینند و در برابرش خضوع كنند.
است، صورت  اراده  با  همراه  كه  انساني  جانب  از  وقتي  این خضوع، 

بگیرد مبدأ كماالت و رشد انسان است.
»َوتََعبُّداً لَِبريَّتِه«؛ و برای آنكه روحیه تعبد در بندگان ایجاد شود. وقتی 
مردم ببینند خالقی اینچنین دارند كه سرچشمه همه كماالت و فیاض 

علی االطالق است قهراً روحیه تعبد در برابر او خواهند یافت.
»َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن« ؛ 

)جن وانس را خلقت نكردم مگر براي اینكه مرا بپرستند( 1. 
این پرستش بندگان، مایه رشد و كمال خود آنها خواهد بود. 

لَِدْعَوتِِه«. فلسفه دیگر خلقت، تقویت و تثبیت دعوت خود  إِْعَزازاً  »َو 
است. »اعزاز« به معناي تقویت و تثبیت است. دعوت الي اهلل كه انبیاء 

و اولیاء داشتند، باید برهان و دلیل داشته باشد. 
این نظام استوار و محكم جهان هستي در حقیقت پشتوانه محكم انبیاي 

الهي است كه مرسل از ناحیه این خداوند هستند. 

1. سوره ذاریات آیه 56.
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فلسفه ثواب و عقاب الهي
»ُثمَّ َجَعَل الثََّواَب َعلَى َطاَعتِِه، َو َوَضَع الِْعَقاَب َعلَى َمْعِصَيتِِه«. 

خداوند بر اطاعت خود پاداش قرار داد و بر معصیت خود عقاب 
قرار داد. این نكته قابل تأمل است. 

تنها در مكاتب الهي است كه عمل به قانون مستحق پاداش است و 
تخلف از قانون مستحق عقوبت است و شما در هیچ كجاي دنیا نمي 
بینید كه آقاي پلیسي كه سر چهارراه مي ایستد، یك قبض جریمه 
داشته باشد و یك بسته هم اسكناس هزاري داشته باشد و هركس 
كه پشت چراغ قرمز مي ایستد، بیاید یكي از این اسكناسهاي هزاري 
را به او بدهد و بگوید: بارک اهلل كه پشت چراغ قرمز ایستادي و با 
قانون همراهي كردي، و نیز هركس كه از چراغ قرمز رد شود، قبض 
جریمه را بنویسد، اما مي بینیم كه ذات مقدس ربوبي، براي آنهایي 
كه پشت چراغ قرمز مي ایستند و معصیت نمي كنند و اطاعت او 
را مي كنند، پاداش مي دهد و آنهایي كه از چراغ قرمز خداوند رد 
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مي شوند و معصیت مي كنند را مجازات مي كند. 
»ِذَياَدًة لِِعَباِدِه ِمْن نَِقَمتِِه«. »ذياده« از ماده »ذود«، به معناي منع است. 
یعني خداوند مي خواهد از این راه بندگانش از كارهایي كه موجب 

عقوبت است، دوري كنند. 
»َو َحَياَشًة لَُهم إِلَى َجنَّتِِه« و به دلیل اینكه بندگانش را از این راه جمع 

كند و به سوي بهشت ببرد. 
»َحياشة« از ماده »َحاَش َيحوُش« به معناي جمع كردن است. 

ذات مقدس ربوبي با این انگیزه جهان هستي را به این زیبایي و به این 
استحكام آفرید، تا انسانها به این ترتیب راه سعادت را بیابند.



39

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

تأکید بر رسالت پدر
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تأکيد بر رسالت پدر
داً, َعْبُدُه َو َرُسولُُه؛  »َوأَْشَهُد أَنَّ أَبِي ُمَحمَّ

شهادت مي دهم كه پدرم محمد, بنده خدا و فرستاده اوست«. 
در این فراز چند نكته نهفته است: 

نکته اول: 
تعبیر »ابي« بسیار گویاست. حضرت زهرا} مي توانست بگوید: 
َو اَشهَد اَنَّ محمداً َعبُده َو َرسولُه، اما قید »ابي« به این معناست كه 

من دختر پیغمبرم، با این وجود این همه جفا بر من مي رود. 
تنها همین یك كلمه كافي است كه وجدانهاي خفته را بیدار كند، 
چنان كه همین یك كلمه، در كوفه، اولین ُپتك بر وجدانهاي خفته 

بود كه زینب} با خطابه اش وارد آورد: 
»اَلحمُدل َوالصلوُة َعلي اَبي َرسوِل ال« 1. 

گفتند  دروغ  كه  بود  این  زینب}،  حضرت  سخن  این  معناي 
1. كتاب زندگاني حضرت زینب از والدت تا شهادت تألیف عالمه سید محمد 

كاظم قزویني.
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به شما كه ما خارجي هستیم؛ ما فرزندان پیغمبریم. این خطبه آتشین 
حضرت زینب}، فرزند فاطمه}، كوفه را به گونه اي دگرگون 

كرد كه نوشته اند: 
زناني كه شوهرانشان در كربال جنایت كرده بودند، شوهرانشان را به 
خانه راه ندادند و آنچنان شد كه به سرعت، ابن زیاد، كاروان آزادي 
بخش كربال را كه آنها »اسرا« مي نامیدند، به شام فرستاد. زینب} 

در شام هم معجزه كرد؛
     شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود

      وقت رفتن شام را، شام غریبان كرد و رفت
پس كلمه »ابي« در خطبه حضرت زهرا} صرف بیان یك مطلب 
عاطفي نیست بلكه تعریض است كه من دختر پیغمبرم و این رفتار آنها 

با من است.
عبودیت، زمینه ساز رسالت

نکته دوم: 
تقدیم »عبده« بر »رسوله« است. معناي آن این است كه عبودیت، زمینه 
ساز رسالت است و از بستر عبودیت، گل رسالت مي روید، وبه تعبیر 

دیگر عبودیت، خاستگاه معراج است: 
نفرمود »برسوله«؛ زیرا مقام عبودیت   1 بَِعْبِدِه«  أَْسَرى   َِّذي  ال »ُسْبَحاَن 

نبي اكرم, بود كه زمینه ساز معراج شد. 
از طرفي، پایان معراج هم با عبودیت است: 

»َفَأْوَحى  إِلَى  َعْبِدِه َما أَْوَحى« 2. 

1. سوره اسراء آیه 1.

2. سوره نجم آیه 10.
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پيامبر،
 برگزيده پيش از رسالت

»اْخَتاَرُه َو انَْتَجَبُه  َقْبَل أَْن أَْرَسلَُه« 1 »اخَتاَر« و »انَتَجَب« هر دو به 
معناي برگزیدن هستند. خداوند پیامبر را قبل از آنكه به رسالت 
مبعوث كند برگزید؛ زیرا رسالت امانتي سنگین است و این امانت 

را هر كسي توان تحملش را ندارد.
اُه َقْبَل أَِن اجتباه« خداوند نام آن بزرگوار را ذكر كرد، پیش  »َو َسمَّ

از آنكه او را برگزیند. دو احتمال در معناي این جمله هست: 
احتمال اول این است كه پیش از آنكه پیامبر به مقام نبوت برسد، 

خداوند نام او را براي حضرت آدم و انبیاء سلف برده بود. 
معناي دوم این است كه خداوند قبل از اینكه حضرت را به رسالت 

مبعوث كند براي او، نام محمد را برگزید. 
سازگار  است،  روایات  در  آنچه  با  اول  معناي  رسد  مي  نظر  به 
مي باشد؛ زیرا اولین موجودي كه خداوند آفرید، نور وجود مقدس 

1. در بعضی نسخه ها »َوانتَجَبه« نیامده است.
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نبي اكرم, است، »َخلََقُكُم اُل انواراً َفَجَعلكم بَِعرِشه ُمحِدقين 1؛  
خداوند شما را به صورت نورهایي آفرید و شما عرش الهي را احاطه 

نمودید«. 
در زیارت حضرت زهرا} هم آمده است: 

لَِما  َفَوَجَدِك  َيخُلَقِك  اَن  َقبَل  َخلََقِك  الذي  امَتَحَنِك اُل  ُممَتَحَنة  »يا 
امَتَحَنِك صابرًة؛ 

را  تو  آفرینش آزمود و  از  قبل  را  تو  اي آزموده شده اي كه خداوند 
صابر یافت«. 

1. زیارت جامعه كبیره.
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نور پاک محمد, و علي{
امام صادق{ درباره خلقت نور پیامبر, پیش از هر خلقتي در 

عالم مي فرماید: 
»خداونـد نوراالنـوار را آفریـد و نـورانیت نـورهاي دیگـر از 

آن نـور است. 
نوراالنوار نوري است كه محمد, و علي{ را از آن آفرید و 
قبل از آن دو نور، چیز دیگري آفریده نشده بود، و آن دو، پیوسته 
اینكه در صلب پاک عبداهلل و  تا  در اصالب پاک جریان داشتند 

ابوطالب از یكدیگر جدا شدند« 1 . 
امام خمیني)ره( در شرح این روایت مي نویسد: 

»مقصود از نور پاک محمد, و علي{ كه قبل از همه موجودات 
آفریده شده اند، عقل مجرد است كه هستي اش مقدم بر عالم طبیعت 
است، و مقصود از اینكه این دو نور، پیوسته در اصالب پاک جریان 

1. اصول كافي، ج 1، ص 441.
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داشتند، صلب عالم جبروت است كه از آنجا به عالم ملكوت علیا و از 
آنجا به ملكوت سفلي و از آنجا به عالم ُملك و طبیعت منتقل گردید 
و در این عالم نخست در موجودي كه او خالصه عوالم و نسخه جامع 
پاک  اصالب  در  پیوسته  و  گردید  ظاهر  ابوالبشر  آدم  یعني  آنهاست، 

اولیاء الهي بود تا در عبداهلل و ابوطالب از یكدیگر جدا شدند«. 1 

1. مصباح الهداية ص 134.
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اصطفاء، موهبتي يا عملي
اُه َقْبَل أَِن اْجَتَباه، َو اْصَطَفاُه  »اْخَتاَرُه َو انَْتَجَبُه َقْبَل أَْن أَْرَسلَُه، َو َسمَّ

َقْبَل أَِن ابَْتَعَثُه؛ 
او را برگزید پیش از آنكه به رسالت مبعوث نماید. پیامبر مصطفاي 
خدا و برگزیده ذات مقدس ربوبي است.« بخشي از این »اصطفاء« 

موهبتي است اما بخش دیگر این »اصطفاء« عملي است.
بعضي ها شبهه مي كنند و مي گویند: 

ائمـه[  و  پیامبـر  عصمت  و  عظمت  از  سخـن  شما  اینكه 
به  عنایت  اگر  كنید  مي  مطرح  را  آنها  برگزیدگي  و  مي گوئید 
این اصطفاء و عصمت  آنها مي شود، پس  هر كسي بشود همانند 

نیست. آنها  براي  امتیازي 
      فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دگران هم بکنند آنچه مسیحا مي كرد   
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توان منكر شد؛ زیرا موهبتي  نمي  از آن را  این است كه بخشي  پاسخ 
است، اما در تداوم راه، كار، تالش و بندگي است كه این »اصطفاء« را 

نگه مي دارد. 
امام باقر{ در یك روایتي فرمود:

ُب الي ال اِّل بالّطاعة«؛  »َو الِ ما نََتَقرَّ
ما )اهل بیت( هم با بندگي خدا به او قرب پیدا می كنیم. 

به ضرس قاطع مي گویم كه در میان انسانها، هیچ انساني در عبادت و 
بندگي به پاي معصومین نمي رسد. پس بخشي از اصطفاء موهبتي است 
و بخشي دیگر با تالش و زحمت و رنج بسیار این گلهاي بي خار جهان 

هستي بدست مي آید. 
سپس حضرت فرمود: 

بِنَِهاَيِة  َو  َمُصونٌَة،  َهاِويِل1  اْلَ بَِسْتـِر  َو  َمْكُنونٌَة،  بِالَْغْيِب  الَْخاَلئِـُق  »إِِذ 
ُرونٌَة«.  ـْ َمق الَْعَدِم 

او زماني این مقام اصطفاء  و این مقام اجتباء را یافت كه همه خالئق 
پوشیده و معدوم بودند و به پوشش هولها محفوظ بودند. 

یعني همه موجودات در عدمستان در عالم هول و وحشت بودند. البته 
پرواضح است كه این تعبیر مجازي است؛ زیرا موجودات، قبل از وجود 
چیزي نیستند تا هول داشته باشند، یا در عالمي به نام عدمستان باشند، 

لكن مجاز در كالم سبب زیبایي كالم است. 2 
ممكن است كسي سؤال كند كه اگر در آن زمان هیچ موجودي وجود 
و  كرد  انتخاب  وقت  همان  را  پیامبر  خداوند  چگونه  پس  نداشت، 
برگزید و حال آنكه هیچ موجودي نبوده است؟ حضرت صدیقه طاهره 

1. اهاويل، جمع اهوال است و اهوال هم جمع هول، به معناي وحشت و هراس 
است. اهاويل جمع الجمع است.

2. مجاز در قرآن و روايات نبوي بکار رفته است. از جمله در روايات علوي 
و فاطمي که جلوه آن کلمات است بکار رفته است و سبب زيبايي کالم است: 

»وبنهاية العدم مقرونة؛ همه موجودات در منتهاي عدم مقرون بودند«.
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پاسخ به این سؤال مي دهند كه: 
ُهوِر«  ُموِر، َوإَِحاَطًة بَِحَواِدِث الدُّ ِ تََعالَى بَِمائِلِ  اْلُ »ِعلْمًا ِمَن الَّ

و در یك نسخه دیگر »بِما َيلى اُلُمور «آمده است یعنی: 
كه  است  درست  بود.  آگاه  امور  آینده  به  متعال  اینكه خداوند  براي 
داشت  مي دانست كه مخلوقي خواهد  لكن خداوند  و  نبود،  موجودي 
و این مخلوق باید غایت و هدف داشته باشد، و هدف و غایت جهان 

هستي، گل وجود نبي اكرم, است، چنان كه خداوند فرمود: 
»لَولك لَما َخلَْقُت اَلفالك«.
»وَمْعِرَفًة بَِمواِقِع الَمْقُدور« 1؛ 

زیرا خداوند، از ازل به موقعیت و جایگاه همه مخلوقات و مقدرات 
این عالم، شناخت و آگاهی داشت. مقدور یعنی مقدرات خداوند.

پس اینكه مي گوئیم خدا قبل از خلقت حضرت آدم، پیامبر را انتخاب 
میوه  این  كه  دانست  مي  ازل  از  خداوند  كه  است  این  معنایش  كرد، 
شیرین عالم طبیعت، نبي گرامي اسالم, است و از همین نطفه و از 
همین خاک و از همین عالم موجود مي شود و در ارتقاء و كمال به 

حد اعلي مي رسد.

1. در بعضی نسخه ها »بَِمواقِِع األمور« آمده است.
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فلسفه بعثت پیامبر
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 فلسفه بعثت پيامبر
اكنون سخن در این است كه فلسفه بعثت پیامبر اكرم, چه بود؟ 

فلسفه بعثت پیامبر اكرم, در قرآن چنین بیان شده: 
آَياتِِه  َعلَْيِهْم  َيْتُلوا  ِمْنُهْم  َرُسوًل  يَن  يِّ مِّ اْلُ ِفي  بََعَث  َِّذي  ال »ُهَو 
لَِفي  َقْبُل  ِمن  َكانُوا  َوإِن  َوالِْحْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ

َضاَلٍل ُمبِين«. 1
و  اندیشه  و  بودند  مبین  ضالل  در  كه  انسانهایي  پیامبر,  یعني 
برایشان  و  بود  جاهلي  آنها  ارزشهاي  و  داشتند  جاهلي  بینش هاي 
تكاثر2 ارزش داشت را از تاریكي جهالت درآوردند. در آن دوره 
و  انساني  هاي  سرمایه  افزایش  شد  مي  پرستیده  معبود  مثل  آنچه 
اقتصادي بود و رفتارشان رفتار جاهلي بود. دختر داشتن را مایه عار 

و ننگ مي دیدند 3 و آنها را زنده به گور مي كردند. 
1. سوره جمعه آیه 2.

2. »أَلَْهيُكُم التََّكاُثُر َحتَّى  ُزْرُتُم الَْمَقابَِر « سوره تكاثر آیه 1-2.
ْحمِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيم«  َر أََحدُهم بَِما َضَرَب لِلرَّ 3. »َوإِذا بُشِّ

سورة نحل آیه 58.
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این یعني ضالل مبین و این یعني ظلمت و تاریكي. وجود مقدس نبي 
اكرم,، آمد و انسانها را از این ضالل مبین به درآورد و نجاتشان داد. 
بعثت، به حق نعمت بزرگي براي بشریت، نه فقط براي مسلمانها بود: 

»لََقد َمنَّ ال َعلَي الُمؤمنيَن اِْذ بََعَث فيِهم َرُسوًل ِمْن اَنُفَسهم« 1. 

1. کامل شدن امر الهی

حضرت صدیقه طاهره} نیز فلسفه بعثت پیامبر را اینگونه تبیین 
مي كند و مي فرماید: 

إِنَْفاذاً  َو  ُحْكِمِه،  إِْمَضاِء  َعلَى  َعِزيَمًة  َو  ْمِرِه،  ِلَ إِْتَمامًا  اُل  »ابَْتَعَثـُه 
َحْتِمِه«.  لَِمَقاِديِر 

خداوند او را مبعوث كرد با سه هدف: 
كه  دارد  احتمال  كند.  كامل  را  امرش  تا  ْمِرِه«  ِلَ »إِْتَمامًا  هدف  یك 
مقصود از امر خداوند شریعت و نبوتش باشد؛ زیرا كه شریعت ادیان 
الهي همانند مراحل یك كالس است؛ كالس اول، دوم، سوم، چهارم 

تا مي رسد به كالس نهایي. 
كالس نهایي ادیان الهي و كالس پایاني شرایع آسماني، شریعت وجود 

مقدس نبي اكرم, است كه همان مكتب اسالم است: 
َخاتََم  َو  ال  َرسـوَل  لَِكـن  َو  ِرجالِكم  ِمْن  اََحٍد  اَبَـا  كاَن محمٌد  »ما 

الَنبيين« 2 ؛ 
و  خدا  رسول  ولي  نیست،  شما  مردان  از  یك  هیچ  پدر  »محمد, 

آخرین پیامبر است«. 
با بعثت نبي اكرم, این سلسله به اتمام رسید و ما بر این باوریم 
هم  دیني  و  آمد  نخواهد  و  نیامده  پیامبري  ما  پیامبر  از  بعد  كه 

نخواهد آمد. 

1. سوره آل عمران 164.

2. سوره احزاب آیه 40.



52

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

حضرت امیرالمؤمنین{ در خطبه اول نهج البالغه مي فرماید: 
داً َرسوَل ال ِلنجاِذ ِعَدتِِه َو اِتَماِم نُبَوتِه؛  »بََعَث اُل ُسبحانَه ُمحمَّ

خداوند سبحان محمد, را به رسالت خود برگزید تا وعده خود را 
عملي سازد و برنامه نبوتش را تمام نماید«.

2. اجراي قوانین الهي براي هدایت

»َوَعِزيَمًة َعلَى إِْمَضاِء ُحْكِمِه« مبعوث شد تا حكم خود را در رابطه با 
رحمت بر خلق امضاء كند. 

حكم به معناي منع به انگیزه اصالح است؛ از این رو به لجام حیوان، 
َحَكَمه گفته مي شود؛ چون به واسطه لجام، حیوان از حركت نامتعادل 

و نامطلوب منع مي شود. 
شاعر عرب مي گوید: 

»أبَني َحنيَفه اَحِكُموا ُسَفهائَكم؛ 
اي فرزندان حنیفه سفیهان خود را از رفتار سفیهانه منع كنید. 

یعني آنها را به دستوراتي كه والیان صادر مي كنند، حكم كنید. به قاضي 
نیز حاكم گفته مي شود؛ چون مورد نزاع و تخاصم را از تزلزل ناشي از 
تنازع و تشاجر باز مي دارد و از تعدي و جور یكي از دو طرف نزاع به 

دیگري منع مي كند. حكم دو گونه است:
الف. حکم تکويني

حكم تكویني خداوند همان ایجاد و افاضه اوست كه مساوق با وجود 
تكویني موجودات است: 

ََّما َيُقوُل لَُه ُكن َفَيُكوُن« 1؛   »وإَِذا َقَضى  أَْمراً َفإِن
)وقتي كه خداوند قضا و حكمش به تحقق چیزي تعلق بگیرد، همین كه 

او بگوید باش موجود مي شود(. این حكم تكویني است.

1. سوره بقره آیه 117.
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ب. حکم تشريعي
حكم تشریعي عبارتست از دستورات و برنامه هایي كه توسط پیامبران 

براي سعادت انسانها ابالغ مي شود كه بهترین دستورات است: 
»َوَمْن أَْحَسُن ِمَن الِ ُحْكمًا لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن«. 1  

بهترین  چون  است؛  خداوند  حكم  از  بهتر  كسي  چه  قانون  و  حكم 
قانونگذار آن قانونگذاري است كه نسبت به آن كسي كه قانون براي 
او مي نویسد، شناخت داشته و عالم باشد و بداند كه چه چیزي به نفع 

مخاطبان قانون و چه قانوني به زیان او است. 
این ویژگیها تنها در ذات مقدس ربوبي نسبت به انسان وجود دارد، لذا 

الُِموَن« 2    »َوَمن لَْم َيْحُكم بَِما أَنَْزَل اُل َفُأولئَِك ُهُم الظَّ
كساني كه قانون خدا را نپذیرند، اینها ستمگرند و ظلم به خود، خداوند 

و جامعه كرده اند. 
لَْم  ََمن  »َو   3 الَْكاِفُروَن«  ُهُم  َفُأولئَِك  اُل  أَنَْزَل  بَِما  َيْحُكم  لَْم  »َوَمن 

َيْحُكم بَِما أَنَْزَل اُل َفُأْولئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن« 4 .
امضاء در »َعِزيَمًة َعلَى إِْمَضاِء ُحْكِمِه« به معناي نافذ قرار دادن و حتمي 
براي  كرد  مبعوث  را  پیامبر  خداوند  اینكه  از  مقصود  و  است،  بودن 
امضاء حكم، این است كه احكام تشریعي خداوند در همه   عرصه ها 
الزم االجرا گردند تا این انسان به سعادت برسد؛ چون تا پیامبر مبعوث 
نشود و احكام الهي را در همه ابعاد به انسانها نگوید و آنها را نافذ و 

الزم االجرا نكند، حجت بر آنها تمام نیست. 
خداوند در این باره مي فرماید: 

بِيَن َحتَّى  نَْبَعَث َرُسوًل« 5؛   »َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
)ما تا رسولي را مبعوث نكنیم كسي را عذاب نخواهیم كرد(. 

1. سوره مائده آیه 50.

2. سوره مائده آیه 45.

3. سوره مائده آیه 44.

4. سوره مائده آیه 47.
5. سوره اسراء آیه 15.
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3. تنفیذ مقدرات حتمی

پیامبر را مبعوث كرد؛  َحْتِمِه«. خداوند  لَِمَقاِديِر  فلسفه دیگر »َوإِنَْفاذاً 
چون خداوند مي خواست، مقدرات حتمي خودش را به وسیله پیامبر 

تنفیذ كند. 1   
مقدرات حتمي خداوند، هدایت انسانها به راه سعادت است كه جز با 

بعثت پیامبر اكرم, ُمحقق نمي شد. 
ْمِرِه«، »َعِزيَمًة َعلَى إِْمَضاِء ُحْكِمِه« و »َوإِنَْفاذاً لَِمَقاِديِر  سه جمله »إِْتَمامًا ِلَ

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة«2 است.  َحْتِمِه«، عبارت دیگر »َوُيَزكِّ
حضرت زهرا} این آیه را با این سه جمله تشریح كرده است. چون 
باید احكامي صادر  او مي خواست انسانها راه سعادت را بیابند، قهراً 

مي كرد تا انسان راه سعادت را بیابد.
بیان  آن  پیشینه  بایستي  بشود،  مشخص  نعمتي  هر  عظمت  اینكه  براي 
شود، تا قدر نعمت ها دانسته شود، و اینكه خداوند در قرآن این همه 
به بني اسرائیل تأكید مي كند كه ببینید قبل از بعثت حضرت موسي در 

چه وضعي بودید و چه جنایتكاري بر شما مسّلط بود: 
»َيُسوُمونَُكْم ُسوَء الَْعَذاِب ُيَذبُِّحوَن أَبَْناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم« 3، به 

همین خاطر است. 
كه  مواردي  در  طاهره}  صدیقه  و  امیرالمؤمنین  اكرم،  پیامبر 
عظمت بعثت را بیان مي كنند، این را هم بیان مي كنند كه مردم، قبل از 

بعثت در چه ظلمت و آتش  سوزنده اي زندگي مي كردند: 
إِْذ  َعلَْيُكْم  الِ  نِْعَمَة  َواْذُكُروا  ُقوا  تََفرَّ َوَل  َجِميعًا  الِ  بَِحْبِل  »َواْعَتِصُموا 
ََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنُتْم َعلَى  َشَفا  ُكْنُتْم أَْعَداًء َفَأل

ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأنَْقَذُكم ِمْنَها«. 4
1. اضافه اي كه در »مقادیر حتمه« هست از قبیل اضافه موصوف به صفت است 

َاْي »مقاديره المحتومة« 
2. سوره بقره آیه 151.
3. سوره ابراهیم آیه 6.

4. سوره آل عمران آیه 103.
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بعثـت 
در نگاه اميـرالمؤمنين{

امیرالمؤمنین{ در خطبه 26 نهج البالغه چنین مي فرماید: 
اَنُتم  َو  الَتنزيِل  َعلَي  اَمينًا  َو  لِلعالَمين  نَذيراً  داً  ُمحمَّ بََعَث  اَل  »اِنَّ 
»َو  اینجا  به  رسد  مي  تا  دار«  َشرِّ في  َو  ديٍن  َشرِّ َعلي  َمعَشَرالَعَرب 
و  َمنُصوبَة  فيُكم  اَلصَناُم  اَرَحاَمُكم  تَْقَطعوَن  َو  ِدمائَُكم  تَسِفُكوَن 

اآلثَاُم بكم َمعُصوبَة«. 
خداوند پیامبر را مبعوث كرد تا انسانها را بیم بدهد و امین وحي 
الهي باشد، و شما عرب ها در آن روز در بدترین سرزمین به سر 

مي بردید و بدترین دین را پذیرفته بودید. 
خون یكدیگر را مي ریختید، با خویشاوندانتان قطع رابطه مي كردید، 
بت ها براي پرستش در میان شما نصب گردیده بود و زشتي ها و 

گناهان بر شما گره خورده بود و در آن فرو رفته بودید. 
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وضع مردم قبل از بعثت
حضرت صدیقه طاهره} نیز انحراف قبل از بعثت را چنین بیان 

َمَم فَِرقًا فِي َأْدَیانَِها«.  مي كند: »َفَرَأی اْلُ
ضمیر »رأي« اگر به خدا برگردد معناي جمله اینگونه مي شود: 

بت پرست،  اي  دسته  هستند؛  متفرق  دینشان  در  مردم  دید  خداوند 
دسته اي خورشیدپرست و دسته اي ماه و ستاره پرستند. و اما اگر 
مرجع ضمیر »رأي« را به پیامبر برگردانیم، معناي عبارت اینگونه 
مي شود: پیامبر اكرم, زمانی به رسالت مبعوث شد كه مشاهده 
كرد همه انسانها در دین فرقه فرقه شدند و در ضاللت و گمراهي 
كالم  سیاق  با  دوم  معناي  این  كه  مي رسد  نظر  به  آمدند.  گرفتار 
جاهلیت  در  زیرا  باشد:  تر  مناسب  طاهره}  صدیقه  حضرت 

تفرقه دیني موج مي زد.
فًا 1 َعَلی نِیَرانَِها«. این امت ها همه مالزم بر آتش هایشان شده  »ُعكَّ

بودند. در »نیران« سه احتمال است: 
آنكه  دوم  احتمال  و  بودند  آتش پرست  امت ها  اینكه  اول  احتمال 

1. »ُعّكف« جمع »عاكف« است. مانند ْطلَّب كه جمع طالب است.
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شود  مي  كه  هم  سومي  احتمال  اما  بود.  آتش  امت ها،  این  سرانجام 
مطرح كرد این است كه »نیران« به معناي آتش شرک، تفرقه، نزاعها 
و جنگهاي زنجیره اي باشد كه گاهي صد نفر از یك قبیله به انتقام 
یك نفر از آن قبیله دیگر كشته مي شدند. شتر این قبیله اگر تجاوز 
مي  كرد به چراگاهي كه مال شتران آن قبیله بود، جنگهاي طوالني به 

راه مي افتاد. می توانیم »نیران« را به این معنا هم بگیریم. 
»َوُكْنُتْم َعلَى  َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر« 1؛ 

)شما پیش از اسالم دشمن یكدیگر بودید و در پرتگاه آتش بودید(.
فًا َعلَى نِيَرانَِها« یك معنایش این است كه در شرف و در پرتگاه  »ُعكَّ

آتش قرار داشتند. 
بت  مردم  كه  شد  مبعوث  رسالت  به  زماني  پیامبر  ْوَثانَِها«.  ِلَ »َعابَِدًة 
پرست بودند و خدایان سنگي و چوبي را كه به دست خودشان ساخته 

بودند، مي پرستیدند. 
اینكه معرفت به خدا داشتند او را انكار  با  ِعْرَفانَِها«  َمَع  »ُمْنِكَرًة ِلِ 

مي كردند. اواًل با زبان فطرت همه انسانها خداجو و خداپرستند: 
»َو اَِقَم َوجَهَك لِلديِن َحنيفًا ِفطَرَة الِ الَتي َفَطَر الناَس َعلَيها«2،

و ثانیًا آنها باور داشتند كه خالق هستي، ذات مقدس ربوبي است: 
   3 » ماَواِت َواْلَْرَض لََيُقولُنَّ اَلُ »َولَئِن َسَألَْتُهم َمْن َخلََق السَّ

لكن بتها را در حقیقت شریك خداوند مي دانستند. 
ذات  داشتند كه خالق هستي،  باور  اینكه  با  ِعْرَفانَِها«  َمَع  ِلِ  »ُمْنِكَرًة 
مقدس ربوبي است، اما در عین حال منكر او بودند. در یك كالم در 

ظلمت محض و در تاریكي مطلق به سر مي بردند. 

1. سوره آل عمران آیه 103.
2. سوره روم آیه 30.

3. سوره لقمان آیه 25.
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نقش پيامبـر اکرم,
 در هدايت بشر

ٍد, ُظلََمها؛ خداوند به وسیله پدرم حضرت  »َفَأنَاَر اُل بِأبى ُِمَحمَّ
پیامبر,  كرد«.  نور  به  مبّدل  را  امت  آن  ظلمتهاي  محمد, 
تاریكي جهل را مبّدل به نور دانش، عداوت را مبدل به محبت و 
الفت، تاریكی بت پرستي را مبّدل به توحید كرد و با مشعل فروزان 

هدایت، آنها را از گمراهي و ضاللت نجات داد. 
»َو َكَشَف َعِن الُْقُلوِب بَُهَمَها 1 ؛ قلبهاي بسته را گشود«. 

بَْصاِر ُغَمَمَها«. 2 و پرده را از دیدگانشان برگرفت«.  »َوَجلَّى َعِن اْلَ
قلوب  و  دلها  در  را كه  مبهمي  نقاط  پیامبر  این  به وسیله  خداوند 
مانند مرگ،  مسائلي  درباره  و كساني كه  برطرف كرد  بود  مردم 
امثال  انسانها و  زندگي، مبدأ خلقت، جهان آخرت، كیفیت حشر 
اینها از معارف مهم سؤال داشتند، منطقي ترین جواب را با بعثت 

بَْصاِر ُغَمَمَها«.  دریافت كردند. »َو َجلَى َعِن اْلَ

1. »ُبَهم« از ماده )ُبْهم( است و جمع »ُبْهَمه« به معناي مبهمات.
بكار  هم  حیرت  در  كلمه  این  است.  پوشش  معناي  به  ه«  »ُغمَّ »ُغَمم« جمع   .2

مي رود.
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1. كنزالعمال ج 3 ص 103.

خداوند به وسیله پیامبر اكرم, مردم را از تحیري كه داشتند بیرون 
آورد و از چشم دلشان پوشش ها را كنار زد، لذا توانستند در مسیر حق 

و عدالت و انسانیت قرار بگیرند. 
َرُهْم ِمَن الَْعَماَيِة«.  »َوَقاَم ِفي النَّاِس بِالِْهَداَيِة، َفَأنَْقَذُهْم ِمَن الَْغَواَيِة، َوبَصَّ
پیامبر اكرم, در میان مردم جهت هدایت آنها قیام كرد و در این 
دیـد  آزار  شدت  به  و  خرید  جان  به  را  ها  تهمت  و  سختي ها  مسیر 

چنانكـه در این باره مي فرماید: 
»ما اُوِذَي نَبٌي ِمثَل ما اُوذيُت«. 1 

ِريِق الُْمْسَتِقيِم«.  يِن الَْقِويِم، َوَدَعاُهْم إِلَى الطَّ »َوَهَداُهْم إِلَى الدِّ
مردم را به دین محكم هدایتشان كرد و آنان را به راه راست و به سوي 

دیني هدایت كرد كه موجب قوام و بقایشان شد.
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کيفيت ارتحال
 پيـامبــر اکـرم,

»ُثمَّ َقَبَضُه اُل إِلَْيِه َقْبَض َرأَْفٍة َو اْختَِياٍر«. 
آنگاه خداوند او را قبض روح كرد و به سوي خود برد، آنچنان قبض 
روحي كه از روي رأفت و برگزیدن او بود. یك احتمال این است 
كه »َقْبَض َرأَْفٍة َو اْختَِياٍر« یعني خداوند پیامبر, را اختیار كرد 
و او را برگزید و قبض روحش كرد تا در جوار رحمتش باشد. ولي 
احتمال دوم كه احتمال قوي تر است این است كه حضرت رسول 
هم  روایات  در  شد؛ چون  روح  قبض  اختیار خودش  به  اكرم, 
آمده كه عزرائیل براي قبض روح افراد از هیچ كس اجازه نمي گرفته 
است، اما از پیامبر اكرم, اجازه گرفت و پیامبر, به اختیار 

خود اجازه داد تا عزرائیل قبض روحش كند.
« و پیامبر, با رغبت و ازخودگذشتگي قبض روح  »َو َرغَبٍة َوايَثاٍرٍ
ذات  رحمت  جوار  در  رفتن  از  اكرم,  پیامبر  آنكه  یعني  شد. 
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مقدس ربوبي نه تنها ناراحت نبود، بلكه خوشحال بود كه از این عالم 
داني به عالم باال پرواز مي كند.

     اي خوش آن روز كزین منزل ویران بروم
        راحت جان طلبم وزپي جانان بروم

اِر ِفي َراَحٍة؛  ٌد َصلَّى اَلُ َعلَْيِه َو آلِِه ِمْن تََعِب َهِذِه الدَّ »َفُمَحمَّ
پیامبر, از سختي ها و رنجهاي این دنیا راحت شد«. 

ُمَجـاَوَرِة  َو  الَْغفَّاِر،  بِّ  الرَّ ِرْضـَواِن  َو  بْـَراِر،  اْلَ بِالَْماَلئَِكِة  ُحفَّ  »َقْد 
اِر؛  ـَ الَْجّب الَْملِِك 

در آن عالم مالئكه نیك سرشت خدا گرداگرد آن حضرت مي باشند و 
آن بزرگوار مشمول رضایت پروردگار غفار بوده و در مجاورت پادشاه 

جبار یعنی ذات مقدس ربوبي به سر مي برد«. 
جّبار در اینجا هرگز به معناي آنچه در مورد سالطین جبار مي گوئیم 

نیست و به معناي مقتدر و جبران كننده است. 
ِه َو أَِمينِِه؛ درود خدا بر پدرم پیامبر و امین او  »َصلَّى اُل َعلَى أَبِي نَبِيِّ

در وحي و برگزیده و منتجب او«. 
را  او  خود  خلق  میان  از  كه  پیامبري  َصفّیه؛  َو  الَْخْلِق  مَِن  ِخَیَرتِِه  »َو 

برگزیده و پسندیده بود«. 
َو بََركاُته؛ سالم و رحمت خدا و بركاتش  الُم َعلَيِه َوَرحمُة الِ  »َوالسَّ

بر او باد«.
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مسئولیت هاي بندگان در 
برابر خداوند
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مسئوليت هاي بندگان در 
برابر خداوند

نُْصُب  الِ  ِعَباَد  أَنُْتْم  َقالَْت:  َو  الَْمْجلِِس،  أَْهِل  إِلَى  الَْتَفَتْت  »ُثمَّ 
نَْهيِِه«.  أَْمِرِه َو 

پس از آن رو به اهل مجلس كردند و آنها را چنین مورد خطاب 
قرار دادند: شما اي بندگان خدا، نصب شدگان امر و نهي خداوند 

هستید. 
»ُنْصب« به چیزي مي گویند كه در یك مكاني نصب مي شود؛ مثل 

َعَلم یا نیزه و مانند آن كه در زمین نصب مي شود. 
ها  جاده  در  اعالم  براي  كه  هم  تابلوهایي  یا  عالمت  و  پرچم  به 
مي گذارند، »ُنْصب« گفته مي شود. دو گونه مي شود این جمله را 
و  نهي خدا  امرو  براي  منصوب هستید  شما  اینكه  یكي  معنا كرد: 
مختار  بنده  شما  و  شماست  متوجه  خداوند  امرونهي  حقیقت  در 
او هستید؛ چون مخلوقات خداوند، برخي از خود اختیاري ندارند 
كه اكثر موجودات هستند و تنها دو گروه از موجودات هستند كه 

مختار هستند: یكي انسانها هستند و دیگري اجنه. 
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مي فرماید: شما مكلف هستید و باید وظیفه خودتان را انجام بدهید و 
آنچه خداوند امر كرده امتثال كنید و آنچه خداوند نهي كرده از آن 

دوري كنید. 
معناي دیگر »ُنْصب« مقابل و روبرو است، مثاًل وقتي گفته مي شود: 

»اَنَْت نُْصُب َعيني« یعنی تو در مقابل دیدگانم هستي. 
اگر این معنا را گرفتیم، باید »أَنُْتْم ِعَباَد الِ نُْصُب أَْمِرِه َو نَْهيِِه« را چنین 

معنا كنیم كه: شما در پیشگاه اوامرونواهي الهي هستید. 
یا  دهید  مي  انجام  را  او  اوامر  آیا  كه  را  شما  بیند  مي  خداوند  یعني 

نمي دهید. 
»َوَحَملَُة ِدينِِه َوَوْحيِِه؛ شما حامالن دین خدا و وحي او هستید«. 

یعني شما مهاجرین و انصار شاهد نزول قرآن بودید و مصاحبت پیامبر 
را درک كردید. شما هستید كه وظیفه دارید این دین را به نسل هاي 

آینده منتقل كنید. 
حضرت صدیقه طاهره} در این بخش سه مسئولیت براي انسانها 

ذكر كرده است: 
خدا  برابر  در  شما  الهي.  قانون  و  خداوند  برابر  در  مسئولیت  اول: 

مسئولید: »نُْصُب أَْمِرِه َو نَْهيِِه، َوَحَملَُة ِدينِِه َو َوْحيِِه«. 
مسئولید.  برابر خود هم  در  شما  نفس خود.  برابر  در  مسئولیت  دوم: 
را  شما  خداوند  أَنُْفِسُكْم؛  َعلَى  اَلِ  ُأَمَناُء  »َو  چیست؟  شما  مسئولیت 
امین بر خودتان قرارداده«. بنابراین بدترین خیانتها آن است كه به خود 
خیانت كنید. خیانت به خود این است كه در چهارچوب دین و مكتبي 

كه پیامبر اكرم, تعیین كرده، حركت نكنید. 
سوم: مسئولیت در برابر جامعه بشري و تاریخ انساني است. 
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تبليغ دين الهی از کانال 
اهـل بيت

َمِم«. شما باید دین خدا را به امتهاي دیگر برسانید و  »َوبُلََغاُؤُه إِلَى اْلُ
این مسئولیت را مصاحبت شما با پیامبر اكرم, و درک حضرت 
براي شما ایجاد مي كند. البته این اختصاصي آنها نیست و ما هم كه 
پیامبر اكرم, را درک نكردیم، این وظیفه را داریم كه در حد 
توانمان، پیام دین را به خصوص از كانال اهل بیت[ به دیگران 

برسانیم. معصومین[ فرموده اند: 
»انَّ الناَس لَو َعلُِموا َمحاِسَن َكالِمنا َلتَّبُعونا 1؛ اگر مردم زیبائیهاي 

كالم ما را بدانند، قطعًا تابع ما خواهند شد«. 
حق  مقامها(  )این  كه  كنید  مي  گمان  شما  لَُكم2؛  َحٌق  َزَعمُتم   »َو 
دارد  آنها  به  این جمله حضرت زهرا} تعریض  شماست«. در 
وحي  امین  و  دین  هادیان  را  خودتان  شما  بفرماید:  خواهد  مي  و 
مي دانید، ولي این در پندار شماست و واقعیت این نیست و شما در 

عمل نشان دادید شایستگي آن را ندارید. 
در بعضي از نسخه ها »َزعيُم َحٍق لَُه ِفيُكم« است كه به نظر مي رسد كه 

این نسخه »َزَعْمُتْم َحقٌّ لَُكْم« با سیاق خطبه فدكیه سازگارتر است. 
1. كافی ج 1 ص 193.

2. واژه َزْعم به پندار باطل گفته مي شود نویسنده اي مي گوید: »لُِكِل َشٍيٍ ُكنيٌة َوكنيُة 
الِكذِب في القرآن؛ َزَعم: هر چیزي كنیه اي دارد، كنیه كذب در قرآن واژه َزَعم است«. 
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عهد و پيمان الهی
آنگاه حضرت زهرا} فرمود: 

َمُه إِلَْيُكْم َوبَِقيٌَّة اْسَتْخلََفَها َعلَْيُكْم 1؛ براي خدا در بین  »ِلِ ِفيُكْم  َعْهٌد َقدَّ
شما عهد و پیماني است كه آن را سابقًا به شما گفته است«. 

دو احتمال در تفسیر این جمله وجود دارد: 
َمُه إِلَْيُكْم« همان سفارشي باشد كه پیامبر  احتمال اول اینكه »َعْهٌد َقدَّ

اكرم, نسبت به عترت كرد: 
»اِنّي تَاِرٌك ِفيُكُم الثِْقلَين ِكتاَب ال َوِعتَرتي«.2

و جمله »َو بَِقيٌَّة اْسَتْخلََفَها َعلَْيُكْم« اشاره به قرآن باشد.
َمُه إِلَْيُكْم، َوبَِقيٌَّة اْسَتْخلََفَها َعلَْيُكْم«  احتمال دوم اینكه مراد از »َعْهٌد َقدَّ
هر دو، كتاب خدا باشد. یعنی خداوند این عهد و پیمان را از شما گرفته 
است كه حریم قرآن را نگه دارید، كتابي كه سخن از حریم نگهداري 

براي اهل بیت هم در آن هست: 
إِلَّ الَْمَودََّة ِفي الُْقْربَى«.3 »بَِقيٌَّة اْسَتْخلََفَها  »ُقل َل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً 
َعلَْيُكْم« از براي خدا در بین شما یادگاري است كه خداوند آن را خلیفه 

بر شما قرار داده است.
1. در بعضی نسخه ها »هلل فیكم« نیامده است.

2. وسائل الشیعه ج 27 ص 33.
3. سوره شوری آیه 23.
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توصيف قرآن
آنگاه حضرت صدیقه طاهره} با جمالتي بسیار بلند و پرمحتوا 

به توصیف قرآن مي پردازند: 
»ِكَتاُب ال النَّاِطق« این قرآن كه یادگار نبي اكرم, است، كتابي 
با مردم سخن مي گوید و راه درست زندگي را به مردم  است كه 

نشان مي دهد: 
اِدُق، َوالنُّوُر  »إِنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَّتي ِهَي أَْقَوُم« 1، »َوالُْقْرآُن الصَّ

اِطُع«. قرآني صادق است كه نور درخشنده و فراگیر دارد.  السَّ
صادق است، یعني هیچ مطلب خالف واقع و حقیقت را در این قرآن 

نمي یابید: »َوَما َينِطُق َعِن الَْهَوى  إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌي ُيوَحى« 2. 
این  آن  معناي  نتیجه  در  است.  انتشار  و  ارتفاع  معنـاي  به  ُسطوع 
عالم  در  و  است  فراگیـر  دارد،  تأللو  نـورش  قرآن  كه  مي شود 

نورافشاني مي كند.
ِمُع« قرآن كریم روشني درخشنده است.  َياُء الالَّ »َو الضِّ

»ضیاء« به معناي روشني است. »المع« هم به معناي روشني دهنده 

1. سوره اسراء آیه 9.
2. سوره نجم آیه 3 و 4.
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است. یعني قرآن نور است. نور عبارت از آن است كه خود ظاهر است 
و مظهر دیگران است. 

َنٌة بََصائُِرُه« بّینات و دالئل قرآن واضح و روشن است.  »بَيِّ
در  راسخان  براي  كشف  قابل  آن  پنهـان  حقایق  َسَرائُِرُه«  »ُمْنَكِشَفٌة 

است.  علم 
»ُمْنَجلَيٌة َظَواِهُرُه« ظواهر آیات آن آشكار و در خور فهم همگان است. 
قرآن كتاب زندگي است و ظواهر قرآن هم قابل فهم است براي آنهایي 
كه ابزار فهم این ظواهر را داشته باشند؛ چون هركس هم توان فهمیدن 
ظواهر قرآن را ندارد و فهم ظواهر قرآن نیاز به ابزار دارد. معناي این 
نیست  كتابي  تنها  و  نیست  تشریفاتي  كتاب  قرآن  كه  است  این  سخن 
كه فقط در مهریه عروس بنویسند یك جلد كالم اهلل مجید و براي 
مسافري كه مي خواهد به سفر برود او را از زیر قرآن بگذرانند و یا 

فقط در مجلس فاتحه بخوانند، بلكه قرآن كتاب زندگي است. 
اما  است،  تبرک  اینها  زیرا  ندهند؛  انجام  را  كارها  این  گوئیم  نمي 
مي گوئیم دراین حّد نمانند و باید آن را در متن و صحن زندگي بیاوریم 

و از قرآن در عرصه هاي مختلف رهنمود بگیریم. 
و  غبطه  مورد  قرآن  واسطه  به  قرآن  پیروان  أَْشَياُعُه«.  بِِه  »ُمْغَتبَِطٌة 
حسرت هستند. یعني اگر كسي واقعا پیرو قرآن باشد و به دستورات 
انسان ساز قرآن عمل كند، به آن درجه از كمال و بزرگي مي رسد كه 

دیگران حسرت او و راه او را دارند. 
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نقش مهم قرآن در هدايت 
و نجات انسان

اتَِّباُعُه« تبعیت از قرآن پیروانش را به رضوان  ْضَواِن  »َقائٌِد إِلَى الرِّ
خدا و رضایت الهي یا بهشت رهبري مي كند. یعني آن كس كه از 
قرآن تبعیت كند، رضایت ذات مقدس ربوبي را به دست مي آورد.

»ُمَؤدٍّ إِلَى النََّجاِة إِْستَماُعُه؛ استماع قرآن سبب نجات است«. 
استماع، غیرسماع و اسماع است. سماع به معناي گوش دادن ظاهري 

است، اما استماع به معناي گوش دادن عمیق و با دقت است: 
»َوإَِذا ُقِرَئ الُْقْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَنِْصُتوا« 1؛ 

به قـرآن گوش دهیـد و  با دقت  )وقتی قـرآن خوانـده مي شود، 
سكوت كنید(. 

َرُة؛ به واسطه قرآن به حجت هاي نوراني  ِ الُْمَنوَّ »بِِه ُتَناُل ُحَجُج الَّ
قرآن دست مي یابید«. 

به واسطه قرآن است كه از حجج الهي كه برترین آنها عبارتنداز 
عترت و سنت پیامبر و اهلبیت[ ، بهره مي بریم. 

1. سوره اعراف آیه 204.
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به  كه  است  قرآن  وسیله  به  َرُة؛  الُْمَحذَّ َوَمَحاِرُمُه  َرُة،  الُْمَفسَّ »َوَعَزائُِمُه 
واجبات تفسیر شده ومحرمات منع شده خدا دست مي یابید«. 

یعني در این كتاب هم واجبات و هم محّرمات را پیدا مي كنید. 
َناُتُه الَْجالَِيُة، َوبََراِهيُنُه الَْكاِفَيُة؛ دلیلهاي بّین خداوند كه جلوه دارد و  »َوبَيِّ

برهانهاي كافي او، همگي به وسیله قرآن به شما رسیده است«. 
»بّینات« جمع »بینه« است و »براهین« هم جمع »برهان« است. یعني شما 

با این قرآن راههاي واضح سعادت را پیدا مي كنید. 
»َوَفَضائُِلُه الَْمْنُدوبَُة، َوُرَخُصُه الَْمْوُهوبَُة، َوَشَرائُِعُه الَْمْكُتوبَُة؛ 

شما  به  خدا  كه  را  رخصتهایي  و  مستحب  فضیلت هاي  قرآن  این  با 
بخشیده و نیز قوانیني را كه معین كرده مي یابید«. بنابراین از این نور 

بهره بگیرید. 
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قرآن در کالم اميرمؤمنان{
این كالم بلند حضرت صدیقه طاهره} در توصیف قرآن همانند 

آن است كه امیرمؤمنان علي{ در رابطه با قرآن فرموده است: 
َّذي ل َيُغش؛  »َواعلَُموا اَنَّ هَذا القرآَن ُهَو الناِصُح ال
قرآن نصیحت كننده اي است كه خدعه نمي كند«.

»َوالَهاِدي الَذي لُيِضل؛ 
هدایت كننده اي است كه گمراه نمي كند«.

ُث الَذي لَيكِذب؛  »َوالُمَحدِّ
سخن گویي است كه دروغ نمي گوید«. 

»َو ما جالََس َهَذا القرآَن اََحٌد اِلَّ َقاَم َعنُه بِزيادٍة اَو نُقصاٍن؛ 
كسي با این قرآن مجالست نكرد، مگر آنكه با زیادتي یا نقصان از 

نزد او برخاست«. 
در  زیادتي  َعمي؛  من  نُقصاٍن  اَو  ُهدًي  في  »زيادًة  زیادتي؟  كدام 

هدایت یا نقصان در گمراهي و جهالت«. 
»َواعلَُموا اَنُه لَيَس َعلي اَحٍد بَعَد القرآِن ِمْن فاَقٍة؛ بدانید هركس از 
چشمه زالل معارف قرآن بهره بگیرد، هرگز نیازمند نخواهد شد«. 
َحٍد َقبَل القرآِن ِمن ِغنًي 1 ؛ و قبل از آنكه از حقائق قرآن  »َو ل ِلَ

1. نهج البالغه خطبه 176.
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بهره مند گردد بي نیاز نخواهد شد «. این همه سفارشها به قرآن كریم 
براي آنست كه رهروان راه اهل بیت به این قرآن بیش از گذشته بها 

دهند و ما به همه امور مربوط به قرآن:
1- آموزش روخواني 2- تالوت زیباي قرآن 3- حفظ قرآن 4- فهم 
معارف قرآن و تفسیر قرآن 5- آوردن قرآن به صحنه زندگي بپردازیم 

و اهمیت دهیم. 
زندگي  صحنه  به  را  قرآن  آنكه  براي  است  مقدمه  موارد،  این  همه 
بیاوریم. محققي انگلیسي به نام كینت گري كتابي نوشته است به نام 
اینكه قرآن را چگونه شناختم. او مي گوید: »30 سال در راه فراگیري 
تمام یك  وقتي 30 سال  ام«.  قرآن تالش كرده  الفاظ  تعالیم و حفظ 
محقق انگلیسي بیگانه به یادگیري الفاظ قرآن مي پردازد وظیفه من و 
شما چیست؟! من نمي گویم چند سال، مي گویم چند ساعت از عمرمان 
ایم؟ این خسران نیست كه آن نویسنده مسیحي  را صرف قرآن كرده 
بگوید دویست بار نهج البالغه را مطالعه كرده ام و ما یك دور نهج 
البالغه را مطالعه نكرده باشیم؟! جا دارد به خود بیائیم و به خودآمدن 
این است كه انس بیشتري با قرآن و با نهج البالغه داشته باشیم كه نهج 
البالغه به گونه اي تفسیر قرآن است. اگر با قرآن انس گرفتیم، شیریني 

قرآن را در كام و زندگي مان احساس می كنیم.
     نقش قرآن چون در این عالم نشست

       نقشه هاي پاپ و كاهـن را شکست
     فـاش گویم آنچه در دل مضمر است

       این كتابي نیست چیـز دیگر است
     چون كه در جان رفت جان دیگر شود

       جان كه دیگر شد جهان دیگر شود
     با مسلمان گفـت جان بر كف بنه

       هرچه از حاجت فزون داري بده 
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اهل بیت[            
شارح فلسفه احکام
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اهل بيت[
 شارح فلسفـه احکام

حضرت صدیقه طاهره} فلسفه حدود 20 حكم از احكام الهي 
را بیان كرده اند. هر حكمي كه خداوند واجب كرده است به دلیل 
مصالحي بوده است و همچنین هر حكمي را كه خداوند حرام كرده 
است، به دلیل داشتن مفسده اي بوده است. یعني چون مفسده داشته 
حرام شده. سخن در این است كه مصلحت و مفسده چیست؟ آیا ما 
توان فهم همه مصالح ومفاسد را داریم یا نداریم؟ پاسخ این است كه 
ما راهي به علم به مالكات نداریم و نمي دانیم در لوح محفوظ چه 
خبر بوده است و چه مصالحي مطرح بوده است، و یا چه مفاسدي 
براي فالن حكم حرام مطرح بوده است. لذا وقتي قرار شد ما راه 
به مالكات نداشته باشیم، آن مقداري از مالكات را كه قرآن بیان 
كرده است و اهل بیت[ تشریح كرده اند، همان مقدار، فلسفه 

مسلم احكام است: 
َِّذيَن ِمن  َياُم َكَما ُكتَِب َعلَى ال َِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ »َيا أَيَُّها ال

َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن« 1. 
1. سوره بقره آیه 183.
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1. سوره طه آیه 14.

فلسفه روزه این است كه شما به تقواي واقعي برسید و نگهدار حریم 
براي ذات مقدس ربوبي بشوید. 

اَلَة لِِذْكِري«1:  »َأقِِم الصَّ
)نماز را برپاي دار براي اینكه به یاد من باشي( 

و امثال اینها در آیات نوراني قرآن كم نیست. در روایات هم فلسفه هایي 
بیان شده است، از جمله در این خطبه نوراني فدكیه فلسفه هایي براي 
بیان  الهي  تابناک  انوار  این  كه  فلسفه هایي  است.  شده  بیان  احكام 
كرده اند در حقیقت تبیین همان است كه در لوح محفوظ بوده است، 
لكن الزم است عرض كنم كه مصالح و مفاسد را تنها در حوزه مسائل 

مادي نبینیم، بلكه مصالح و مفاسد حوزه گسترده اي دارد: 
از آنها مربوط  بخشي از آن مربوط به مسائل معنوي است و برخي 
به مسائل مادي است. آنچه مهم است، این است كه همگي متعبد به 
است  شده  ثابت  مسلم  نحو  به  كه  احكامي  آن  و  باشیم  الهي  احكام 

متعبد به آنها باشیم؛ چه فلسفه آنهارا بفهمیم و یا نفهمیم. 
با این مقدمه به تفسیر این بخش خطبه حضرت صدیقه طاهره} 

مي پردازیم. 
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فلسفه دوری از شرک
رك؛ خداوند ایمان را براي  »َفَجَعَل اَل اليماَن تَطهيراً لَُكم ِمَن الشِّ
این قرار داد كه شما از آلودگي شرک پاک شوید«. حضرت صدیقه 

طاهره} در این جمله دو مطلب را بیان فرموده  اند:
روح  زیرا  است؛  روح  آلودگي  شرک،  كه  است  این  اول  مطلب 
سالم روحي است كه خداباور باشد؛ چون خداباوري فطري است 
از مسیر  انحراف  و  آلودگي روح  و خداناباوري و شرک موجب 

فطرت و اعتدال آن است.
زداینده  ایمان  چیست؟  آلودگي  زداینده  كه  است  این  دوم  مطلب 
آلودگي است. ایمان، شعار نیست بلكه خداباوري است نه خداداني. 
بسا كساني كه  زیادي است. چه  فاصله  بین خداداني و خداباوري 
كتاب ها در باب توحید نوشته اند، اما خدادانند نه خداباور، و چه 
بسا كسي كه یك صفحه كتاب توحید نخوانده و ننوشته است، اما 
نباید  توحیدي  دنبال خداداني و معارف  نمي گویم  است.  باور  خدا 
رفت، ولكن مي گویم كه آموزش معارف توحیدي )خداداني( باید 

مقدمه براي خداباوري باشد. 
رك« خداباوري است كه  »َفَجَعَل اَل اليماَن تَطهيراً لَُكم ِمَن الشِّ

آلودگي شرک را از جان انسان مي زداید.
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فلسفه نماز دوري از کبر
لوَة تَنزيهًا لَُكم َعِن الِكبر؛ »َوالصَّ

و  كبر  از  شما  اینكه  براي  كرد  واجب  شما  بر  را  نماز  )خداوند( 
خودبرتربیني منزه بشوید«. 

خود برتربیني بیماري است.گاهي انسان خود را برتر از مردم مي بیند 
و حق را نمي پذیرد و گاهي العیاذ باهلل در برابر ذات مقدس ربوبي 

كبر مي ورزد. گاهي هم كبر در مقابل انبیاء و امامان است. 
نماز  تنها  شدن،  نماز  اهل  نمي ورزد.  كبر  شد  نماز  اهل  كه  كسي 

خواندن نیست. 
اهل نماز شدن یعني با عشق سراغ نماز رفتن و نماز را جلوه اي از 
ابراز بندگي در مقابل ذات مقدس ربوبي دیدن، كه انسان را هم از 
كبر در برابر پروردگار عالم و هم از كبر در برابر پیامبر و امامان 

و نیز از تكبر در برابر مردم رهایی می بخشد. 
كسي كه خودش را در برابر ذات مقدس ربوبي كوچك دید، در 

برابر بندگان خدا گردن فرازی نخواهد كرد.
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تزکيه نفس و وسعت رزق، 
فلسفه زکات

زق؛ خداوند زكات را واجب  كاَة تزكيًة لِلنَّفس َونِماءاً ِفي الرِّ »َوالزَّ
كرد تا نفس انسان را از آلودگي پاک كند و روزي او را وسعت 
بدهد«. زكات در قرآن و در صدر اول به معناي مطلق وظیفه مالي 
در  قرآن  در  اینكه  مي شود.  هم  اصطالحي  خمس  شامل  كه  بوده 
موارد متعدد، اقامه نماز در كنار ایتاء زكات آمده است، تنها منظور 
كه  است  مالي  وظیفه  مطلق  مقصود  بلكه  نیست،  مصطلح  زكات 
انسان در حوزه دین دارد. حضرت صدیقه طاهره} زكات را 

مایه بركت مي داند كه جان را پاكیزه مي كند. 
یعني آنكه با پرداخت مال در راه خدا از چسبیدن به مال رهایي 
پیدا مي كنید و اسیر مال نمي شوید، بلكه امیر مال مي شوید و این كار 
موجب تزكیه نفس است. تزكیه نفس برتر از تطهیر است كه باعث 

نمو و رشد نفس است و آن را به جلو مي برد: 
يِهم بَِها« 1؛ ُرُهْم َوُتَزكِّ »ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

»از اموال مردم زكات بگیر تا بدین وسیله آنها را پاک و منزه كني«. 
1. سوره توبه آیه 103.
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1. نهج البالغه حكمت 146.

دست  به  كننده  انفاق  كه  مقداري  آن  كه  است  آمده  روایات  در  لذا 
مي آورد، بیشتر از آن چیزي است كه انفاق گیرنده به دست مي آورد.

فكر  بعضي ها  مي شود.  افزوده  اموالتان  بر  یعني  زق«؛  الرِّ ِفي  نِماءاً  »َو 
مي كنند كه اگر زكات و خمس بدهند، اموالشان كم می شود. 

تجربه نشان داده است كه آنها كه اهل حسابند و وظایف مالیشان را 
ادا مي كنند،خداوند به عمر و مالشان بركت مي دهد؛ زیرا اداي واجبات 

مالي، بیمه مال انسان است. 
در روایتي آمده است: 

كاة 1؛  ُنوا اَموالَُكم بِالزَّ »َحصِّ
مالتان را با زكات حفظ كنید و بیمه كنید«.

این  در  مي پردازند  اسالمي  نظام  در  را  مالیات ها  كه  آنهایي  حتي 
را  مالیات  باید  و خمس  زكات  بر  عالوه  اسالمي،  نظام  در  زمره اند. 
مالیات  آنهایي كه  این سفارش را هم مي كنیم كه  البته  پرداخت.  هم 
مي گیرند، طبق دستور صریح امیرالمؤمنین{ باید مالحظه كنند كه 

به مالیات دهندگان فشار نیاید.
آن كسي كه مالیات مي دهد، درست است كه در ظاهر چیزي از او 
كم شده است، ولي كوچه و خیاباني كه در آن حركت مي كند، آباد 
مي شود. شهر و كشورش آباد می شود پس چیزي از او كم نشده است، 

بلكه باعث وسعت روزي او مي شود.
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فلسفه  روزه
»َوالّصياَم تثبيتاً لاِِلْخالص«. فلسفه روزه چیست؟ 

است.  داده  قرار  بندگانش  اخالص  تثبیت  براي  را  روزه  خداوند، 
برخي از واجبات، نشان بیروني دارند، مانند نماز و حج، اما برخي 
از واجبات نشان بیرونی ندارند و تا كسي خودش ابراز نكند، كسي 
متوجه نمي شود، مانند روزه. روزه را تا خود آدم نگوید، نمود بیروني 

ندارد؛ لذا روزه محك اخالص است. 
و در حدیث معروفي از پیامبر اكرم, آمده است كه: 

وُم لي َو اَنَا اَجِزي به 1؛  »اَلصَّ
روزه براي من است ومن خود جزاي آن را مي دهم«.

برخي »َو اَنَا اُْجَزي بِه« به صورت مجهول مي خوانند. 
یعني من جزاي روزه هستم. به این معنا كه جزاي روزه واقعي، وصول 

الي اهلل وشهود معنوي ذات مقدس ربوبي است.
1. من ال یحضره الفقیه ج 2 ص 75.
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فلسفه حج
صدیقه  حضرت  كه  حكمي  چهارمین  لِلّدين«  تَشييداً  »َوالَحجَّ 

طاهره}، فلسفة آن را بیان مي كند، حج است. 
خداوند حج را براي تقویت دین واجب كرده است. حج، جنبه هاي 
مختلفي همچون فردي، اجتماعي و سیاسي دارد و حضرت صدیقه 
»حج،  كه  مي كند  بیان  جمله  یك  در  را  آنها  همه  طاهره} 

تقویت دین است«؛ تقویت در ابعاد مختلف: 
در عرصه فردي، از بسم اهلل حج تمتع و احرام عمره تمتع است تا 
پایان اعمال. تأثیرگذاري حج به این شرط است كه براي خدا باشد؛ 
حتي اگر تقصیر )تراشیدن موهاي سر( براي غیر خدا باشد، آن عمل 

باطل است و باعث تقویت دین در عرصه فردي نیست. 
از  استفاده  ائمه[  و  پیغمبر  سیره  اجتماعي،  سیاسي  عرصه  در 
حج به عنوان تریبون دین بوده است؛ لذا پیامبر اكرم, خطبه هاي 
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صحراي  در  صادق{  امام  و  مي كنند  ایراد  عرفات  در  را  خود  مهم 
عرفات در جمع همه مسلمانان بلند مي شود و فریاد مي زند كه اي مردم، 
امام اولتان علي، امام دومتان حسن، امام سومتان حسین، امام چهارمتان 
سجاد، امام پنجمتان باقر و امام ششمتان من هستم. امام، دوازده بار بلند 
این مطلب را به چهار طرف و هر طرفي سه بار تكرار مي كند. معناي 
این كار امام، استفاده سیاسي از حج است. مي بینیم سیدالشهداء{ نیز 

خطبه بلند و روشنگرانه اش را در منا ایراد مي كند.
استفاده  ائمه[  و  پیامبر  كه  آنگونه  حج  از  اسالمي،  امت  اگر 
ما شاهد سلطه جابرانه مستكبریني  امروز  بردند،  می  بهره  مي كردند، 
همچون آمریكا و زورگویي هاي وحشیانه صهیونیست ها نبودیم. بنابراین 

حج كنگره بزرگ اسالمي و باعث تقویت دین است.
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فلسفه عدالت
»َوالَعدَل تَنسيقًا لِلُقلوب؛ خداوند عدالت را برای وابسته كردن دلها 

قرار داد«. عدالت مایة تألیف دلها و ظلم، مایه جدایي دلها است. 
نتیجه ظلم،  باقي مي ماند.  است  بر آن حاكم  جامعه اي كه عدالت 
برابر  در  جامعه  افراد  رودررویي  و  جامعه  نظام  شدن  گسسته 
یكدیگر است. ولي نتیجه عدالت، اعتماد افراد وحكومت ها وملت ها 
به یكدیگر و ارتباط عمومي و همبستگي اجتماعي و تفاهم است. 
یكي از معاني عدالت، عدالت اجتماعي است كه از جمله موارد آن 

اجراي قسط است. 
خداوند در این باره در قرآن كریم مي فرماید: 

لَِيُقوَم  َوالِْميَزاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزلَْنا  َناِت  بِالَْبيِّ ُرُسلََنا  أَْرَسلَْنا  »لََقْد 
النَّاُس بِالِْقْسِط« 1 .  

عدالت یك بعد آن، عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي به معناي 
همان است كه عامیانه مي گوییم: »حق به حقدار رسیدن«. اگر در 

جامعه اي حق به حقدار رسید، دلها با هم با صفا خواهند شد.
1. سوره حدید آیه 25.
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 فلسفه وجود امام و امامت 
در جامعـه

»َوَطاَعَتَنا نَِظامًا لِلِْملَِّة، َو إَِماَمَتَنا أََمانًا لِلُْفْرَقِة؛ خداوند اطاعت از ما 
اهلبیت را واجب قرار داد تا شریعت سامان پیدا كند، و امامت ما 

را واجب كرد تا امت دچار تفرقه نشوند«. 
به همین دلیل است كه به پیغمبر خطاب مي شود: 

َفَما  تَْفَعْل  لَْم  َوإِن  َربَِّك  ِمن  إِلَْيَك  ُأنِْزَل  َما  بَلِّْغ  ُسوُل  الرَّ أَيَُّها  »َيا 
بَلَّْغَت ِرَسالََتُه« 1.

این آیه، مربوط به غدیرخم است. به پیغمبر, خطاب مي شود كه 
اگر والیت موال علي{ را به صورت رسمي ابالغ نكني، رسالت 

را ابالغ نكرده اي. 
معناي این سخن این است كه پشتوانه تداوم اسالم ناب محمدي,،  
امامت و والیت امیرمؤمنان علي بن ابي طالب{ و فرزندان معصوم 

آن بزرگوار )یازده امام بعد از او( است. 
یك بخش از والیتشان، امامت ظاهري بود كه باید مردم سراغشان 
مي رفتند و بخش دیگر والیت ایشان، والیت بر جهان هستي است؛ 

1. سوره مائده آیه 67.
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1. اصول كافی ج 1 ص 178.

زیرا قوام جهان هستي به وجود امام معصوم است: 
ة لََساَخِت اَلرُض بَِأهلِها« 1.  »لَوَل الُحجَّ

طاهـره}  نیست. حضـرت صدیقـه  كردنـي  والیت، غضب  ایـن 
مي فرماید كه اگر جامعه اسالمي بخواهد به ساماني كه خدا و پیغمبر 
مي خواهند برسد، باید جلودار این جامعه امام معصوم باشد، و نیز اگر 
جامعه اسالمي بخواهد به وحدت برسد، بایستي محور امامت در بین 

آنها حاكم باشد.
اینها واقعیت هایي است كه تجربه خارجي هم آن را اثبات كرده است. 
به عنوان نمونه، در ُبعد فرهنگي، وجود این همه فرقه هاي خودساخته 
به نام اسالم مانند مَجبِّره، ُمفّوِضه، ُمرِجئه و...، همه ناشي از نپذیرفتن 

والیت امام حق است. 
اگر والیت امام حق پذیرفته مي شد، این همه تفرقه در عرصه فرهنگي 

در جامعه اسالمي نبود. 
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فلسفه جهاد
»َوالِْجَهاَد ِعّزاً لِْلِْساَلِم؛ 

خداوند جهاد را براي عزت اسالم واجب كرد«. در یك نقل دیگر 
آمده است: 

»ُذَلً ِلَْهِل الُكفِر َو النِفاق؛ 
جهاد سبب ذلت اهل كفر و نفاق است«. 

جهاد یك معناي لغوي دارد و یك معناي انصرافي: 
معناي لغوي جهاد عبارتست از هرگونه تالش در راه خدا. 

معناي دغدغه دیني، جهاد است. جهاد، ابعاد مختلفي دارد مانند جهاد 
فرهنگي، جهاد نظامي، جهاد اقتصادي و... . براي ابعاد مختلفي كه در 
زندگي وجود دارد، مي توان مسئله جهاد را افزود، لكن در قرآن و 
روایات، وقتي گفته مي شود جهاد، بیشتر انصراف به قتال دارد. قتال، 
یعني نبرد نظامي با دشمنان خدا. جهاد در هر كدام از معاني خود، 
سبب عزت اسالم است. اگر امت اسالمي دغدغه دیني داشته باشند، 
دینشان عزیز خواهد ماند. دغدغه دیني داشتن، یعني تالش در جهت 
اجراي دین در صحنه زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، سیاسي، 
اداري و... . بنابراین خداوند جهاد را براي این قرار داد كه جامعه 

اسالمي عزیز بماند.
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فلسفه صبر در زندگي
وسیله اي  را  صبر  خداوند  ْجِر؛  اْلَ اْستِيَجاِب  َعلَى  َمُعونًَة  ْبَر  الصَّ »َو 

براي استحقاق اجر و پاداش قرار داد«. 
تعریف  صبر،  ارزشمند  هاي  تعریف  از  دارد.  مختلفي  معاني  صبر، 
از  قبل  ـ در جزوه كوچكي كه  از صبر است  مقام معظم رهبري 
ـ  باب صبر مطرح كردند  منتشر شد گفتاري در  ایشان  از  انقالب 
كه »صبر، مقاومت در مقابل عوامل شرآفرین، فسادآفرین و انحطاط 

آفرین است«. 
در حقیقت صبر، یعني هزینه كردن در راه دین، یعني اجري را كه خدا 
مي دهد، در برابر این هزینه كردن است. این بخش سخن، درست است 
كه خداوند بهشت را به بها مي دهد اما آن سوي سخن هم حقیقت 
است كه گاهی خداوند براي بخشیدن بندگانش بهانه درست مي كند؛ 

زیرا اگر بهانه درست نكند كه همگي گرفتار مي شویم. 
گر حکم شود كه مست گیرند  

در شهر هرآنچه هست گیرند    
اما این واقعیت جاي انكار ندارد كه بهشت را به بها مي دهند و 
اگر كسي این هزینه را در راه دین پرداخت كرد، خدا بي پاداشش 

نمي گذارد و بهترین پاداشها را به او عنایت مي كند: 
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ابُِروَن أَْجَرُهم بَِغْيِر ِحَساٍب« 1؛  ََّما ُيَوفَّي الصَّ »إِن
)خداوند اجر صابرین را بي حساب مي دهد(. یعني آنقدر به آنها پاداش 

مي دهد كه به وصف نیاید.
َُّه َمن َيتَِّق َوَيْصبِْر َفإِنَّ اَل َل ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنِيَن« 2.  »إِن

این آیه حاصل زندگي سراسر مقاومت حضرت یوسف است. 
حضرت یوسف مي فرماید: 

»كسي كه این دو عنصر در زندگي اش باشد زیان نكرده است و اجرش 
را از خدا مي گیرد«. این دو عنصر كدام است؟ اول »َیتَِّق«؛ یعني براي 

خدا حریم باز كند، و دوم »َیْصبِر«؛ یعني براي خدا هزینه كند. 
تقوا و صبر شد،  اهل  الُْمْحِسنِيَن«. كسي كه  أَْجَر  ُيِضيُع  َل  اَلَ  »َفإِنَّ 

محسن و نیكوكار است و خداوند اجر نیكوكاران را ضایع نمي كند:
َُّهْم ُهُم الَْفائُِزوَن« 3.  »إِنِّي َجَزْيُتُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبُروا أَن

»امروز كه روز قیامت هست، جزاي نیك صابران را مي دهم و اینها 
برنده هستند«. بنابراین معناي این جمله صدیقه طاهره} این است 
كه اگر كسي بخواهد دینش را نگه دارد و در نتیجه در این دنیا و در 
آن دنیا از خدا پاداش بگیرد، بدون صبر نمي شود. لذا در حدیث، صبر 

را به سر بدن تشبیه كرده و مي فرماید: 
»الصبُر ِمَن اْليمان كالَرأِس ِمَن الَجَسد« 4. 

سر، مقر فرماندهي تن است و اگر سر برود، دیگر از تن كاري ساخته 
نیست. در این روایت دین به یك پیكر تشبیه شده است. این پیكر اگر 
بخواهد كارایي داشته باشد، بي هزینه كردن در راه دین نمي شود؛ منتهي 
گاهي هزینه گذشت از خواب، شهوت، آبرو، مال، فرزندان و جان است؛ 

همان هزینه اي كه سید و ساالر شهیدان ابي عبداهلل الحسین{ داد.

1. سوره زمر آیه 10.
2. سوره یوسف آیه 90.

3. سوره مؤمنون آیه 111.
4. اصول كافی ج 3 ص 140.
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فلسفه امر به معروف 
و نهي از منکر

ْمَر بِالَْمْعُروِف َمْصلََحًة لِلَْعامَِّة؛  »َو اْلَ
)خداوند( امر به معروف و نهي از منكر را براي مصلحت اجتماع 

قرار داد«. 
امر به معروف یعني فرمان به خوبیها دادن، و نهي از منكر یعني 
بازداشتن از بدیها و در این دو، تفاوتي بین معروف و منكر شرعي 

و عقلي نیست. 
اگر بخواهیم در جامعه اي ارزشها جان بگیرد و ضد ارزشها رنگ 
ببازد به چه شیوه اي عمل بكنیم؟ آیا با شاّلق و سرنیزه و زور این 

ارزشها تحقق پیدا مي كند؟ قطعًا تحقق پیدا نمي كند. 
نباید منكر شد كه نظام نیاز به اقتدار براي اجراي حدود دارد، اما 

این تنها راه نیست. 
راه اساسي امر به معروف و نهي از منكر در حقیقت، نظارت همگاني 

جامعه اسالمي بر اجراي معروف ها و ترک منكرها است.
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مراحل امر به معروف
 و نهی از منکر

امر به معروف و نهي از منكر مراحل دارد. بهترین و ارزشمندترین 
مرحله آن این است كه به گونه اي برنامه ریزي بشود كه منكر در 
خارج تحقق پیدا نكند. یعني باید مسئوالن نظام اسالمي، هماهنگ 
با مردم عمل كنند و آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر زباني 
كاري از پیش نبرد، مسئوالن وارد شوند؛ زیرا در نظام اسالمي كه 
قانون حاكم است، كسي حق ندارد به هیچ بهانه اي برخورد عملي 
غیرقانوني داشته باشد. مرحله دوم، امر به معروف و نهي از منكر 
زباني است كه با شرایطي وظیفه همگان است. باید فضاي امر و نهي 
زباني را فراهم ساخت، و فراهم ساختن فضا این است كه نباید كسي 
مانع آمر و ناهي زباني شود. مقام معظم رهبري فرمود: اگر كسي 
با آمرین و ناهین زباني برخورد كند، خودم با اینها مقابله مي كنم. 
ناهي بگویند كه فضولي  به آمر و  ندارند  مرتكبین منكر هم حق 
موقوف یا حتي خداي نكرده كتك بزنند. اینجا وظیفه جدي نظام و 
مسئولین نظام است كه با مرتكبین اینگونه منكرات شدیداً برخورد 
كنند كه دیگر كسي جرأت نكند با آمر و ناهي كه وظیفه شرعي 

اش را انجام مي دهد اینطوري برخورد كند.
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مرحله سوم كه ضعیف ترین مرحله است و اگر كسي این مرحله را 
نداشته باشد، در دینداري او شك است، این است كه قلبًا از منكر بیزار 

باشد و قلبًا معروف را دوست داشته باشد. 
امیرالمؤمنین{ نام آنهایي كه این مرحله را هم ندارند را مرده زنده 

نما مي گذارد: »َفُهَو َميٌِت بَيَن اَلحياء« 1. 
قرآن وقتي امر به معروف و نهي از منكر را مي گوید، شیوه آن را هم 

ضمن سیره انبیاء بیان مي كند. 
نًا« 2؛  َّيِّ شیوه آن، برخورد مهرآمیز و نرم است: »َفُقوَل لَُه َقْوًل ل

برخورد استداللي و منطقي: 
َّتِي  بِال َوَجاِدلُْهم  الَْحَسَنِة  َوالَْمْوِعَظِة  بِالِْحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إِلَى   »اْدُع 

ِهَي أَْحَسُن« 3. 
مرتكب منكر را بیمار تلقي كردن و برخورد یك بیمار با او داشتن. 
از مسّلمات فقه ماست كه باید در امر به معروف و نهي از منكر به 
تدریج پیش رفت؛ لذا ابتدا از برخورد مهرآمیز شروع مي شود و در 
نهایت به برخورد قهرآمیز منتهي مي شود. متأسفانه از جمله فرائضي 
از منكر  نهي  به معروف و  امر  از دوسو مظلوم واقع شده است،   كه 
بي  با  كه  است  شده  واقع  مظلوم  منكر  مرتكبین  سوي  از  اول  است. 
با  قانوني  برخورد  و  مي دهند  انجام  را  منكرات  برخي  تمام  پروایي 
آنها نمي شود، دوم از سوي آنهایي كه دلسوزند كه در اولین برخورد 
با مشت و لگد برخورد مي كنند. امر به معروف و نهي از منكر یك 
مقدس  نظام  در  و  است  قانوني  برخورد  و  عاقالنه  همگاني  نظارت 
اسالمي كسي حق برخورد غیرقانوني ندارد؛ چون سبب هرج و مرج 

مي شود و هرج و مرج خودش منكر دیگري است.

1. وسائل الشیعه ج 11 ص 398.
2. سوره طه آیه 44.

3. سوره نحل آیه 125.
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فلسفه نيکي به پدر و مادر
ْخِط؛  »َو بِرَّ الَْوالَِدْيِن ِوَقاَيًة ِمَن السُّ

)خداوند(  نیكي به پدر و مادر را واجب كرد تا شما را از غضب 
خود مصون بدارد«. 

مسئله احسان به والدین آنقدر در مكتب ما مهم است كه در 4 آیه 
قرآن بعد از توحید قرار گرفته است: 

»َوإِْذ أََخْذنَـا ِميَثـاَق بَنِي إِْسَرائِيـَل َلتَْعُبـُدوَن إِلَّ الَّ َوبِالَْوالَِدْيـِن 
إِْحَسانًا« 1. 

ذكر احترام و احسان به والدین، بعد از توحید، نشان دهنده اهمیت 
فوق العاده این فریضه است. 

1. سوره بقره آیه 83 .
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سه نکته مهم دربارة والدين
نكته اول اینكه وقتي بزرگان ما مي خواهند كبائر و گناهان بزرگ 
را بیان كنند، اول شرک را بیان مي كنند بعد عقوق الوالدین را كه 

آزردن پدر و مادر است.
نكته دوم و بسیار مهم اینكه در رابطه با والدین، آنقدر اسالم بر 
اگر پدر و مادر  تأكید دارد كه مي گوید حتي  این مسئله عاطفي 
مشرک هم بودند، در مسیر شرک و گناه با آنها همراهي نكن اما 
نَْيا َمْعُروفًا« 1؛ )در دنیا با آنها انساني رفتار كن(.  »َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

یعني حتي كفر و شرک هم نمی تواند بهانه براي اهانت به پدر و 
مادر باشد البته ارشاد پدر و مادر و هدایت آنها یك وظیفه است، 

لكن باید حریمشان را حفظ كرد. 
نكته سوم هم این است كه بّر و عقوق والدین تنها مربوط به این 
جهان نیست و حتي اگر پدر و مادر از دنیا هم رفته باشند، باز بّر 
و عقوق وجود دارد. در روایت است كه گاهي بچه هایي در زماني 
كه پدر و مادر زنده هستند، نیكوكارند، اما وقتي پدر و مادر از دنیا 

1. سوره لقمان آیه 15.
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مي روند، عاق والدین مي شوند. بچه هایي كه دیگر بعد از مرگ پدر و 
مادر آنها را فراموش مي كنند و یادي از آنها نمي كنند و صدقاتي براي 
آنها نمي دهند و در نمازها و زیارتهایشان آنها را یاد نمي كنند و طلب 

مغفرت نمي كنند عاق مي شوند. 
از آن سو بچه هایي هستند كه در زمان حیات پدر و مادر آنچنان كه 
باید رسم ادب را بجا نیاوردند و احتمااًل عاق شدند، اما بعد از مرگ 
پدر و مادر به یادشان هستند و صدقات براي آنها مي فرستند و دعا و 
طلب مغفرت براي آنها دارند كه مورد رضایت پدر و مادرشان قرار 

مي گیرند.



97

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

فلسفه صله رحم
ْرَحاِم َمْنَسَأًة في الُعُمر َو َمنماًة لِلَعَدد؛  »َو ِصلََة اْلَ

زیاد  و  انسانها  عمر  شدن  طوالني  موجب  را  رحم  صله  )خداوند( 
شدن عدد آنان قرار داده است«. 

مقصود از صله رحم آنست كه انسان با اقوام خود قهر نباشد. آمد و 
رفت و به خانه یكدیگر رفتن، مستحب است اما واجب این است 

كه قهر نباشند. 
این قهر نبودن با یك سالم و یك ارتباط تلفني هم صورت مي گیرد: 
اَرَحاَمُكم  یـا »ِصلوا   1 الماء«  ِمَن  بَِشربَـٍة  لَـو  َو  َرِحَمك  »ِصـْل 

الم«2.  بِالسَّ َولَو 
رفتن به خانه یكدیگر و دید و بازدیدها بسیار مبارک است و خیر 
فراواني دارد، اما آنچه در صله رحم به عنوان موضوع حكم شرعي 
هست، همین است و منظور، بستگان درجه اول هستند مانند پدر 
و مادر، برادر، عمو، عمه، خاله و دایي. اینها از مصادیق روشن رحم 

1. كافی ج 2 ص 151.
2. میزان الحكمه ج 2 ص 1058.
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هستند و با اینها نباید قهر بود. حتي نسبت به اقوام فاسد هم باید امر به 
معروف و نهي از منكر داشت، اما قهر نباید كرد. اگر قهر مقطعي، سبب 
بشود كه طرف متنبه بشود و مصداق نهي از منكر باشد اشكال ندارد، اما 
قهر به صورت دائم، مصداق قطع رحم است كه جایز نیست. مقصود از 

قطع رحم این است كه اقوام با همدیگر قهر باشند كه جایز نیست. 
امیرالمؤمنین{ مي فرماید: 

»بركت صله رحم به این است كه سبب مي شود عمر انسان طوالني شود 
و اجل انسان به تأخیر بیفتد«1. 

»َمنَسَأة« از ریشه »نََسأ«، به معناي تأخیر است. اگر به فتح میم باشد 
اسم مكان مي شود. اسم مكان كه شد یعني صله رحم محل تأخیر افتادن 

مرگ انسان و تأخیر اجل انسان است. 
اگر »ِمْنَسَأة« به كسر میم باشد،  اسم آلت است. یعني از جمله ابزارهاي 

طوالني شدن عمر انسان همین صله رحم است. 
»َو منماًة للعدد« ـ به فتح میم یا كسر میم ـ َمنماة ـ به فتح میم ـ یعني 
از  ناشي  بیماریها  از  بسیاري  چون  است؛  انسانها  افزایش  و  نمو  محل 
اعصاب خوردیهایي است كه از رهگذر این قهرها و دعواها به وجود 
افزایش عمر به وجود مي آید.  مي  آید؛ اینها كه كنار گذاشته شد، قهراً 
اگر »منماة« ـ به فتح میم ـ گرفتیم، اسم مكان مي شود. یعني محل نمو 
و رشد و زیاد شدن. اگر »ِمنماة« ـ به كسر میم ـ گرفتیم كه اینجا بهتر 
است به كسر میم بگیریم، اسم آلت مي شود. یعني صله رحم سبب نمو 

و رشد عدد مي گردد و جلوي مرگ هاي ناگهاني را خواهد گرفت.

1. عیون الحكم و المواعظ ص 275 حدیث 4999.
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فلسفه قصاص
َماِء؛  »َوالِْقَصاَص َحْقنًا لِلدِّ

خداوند قصاص را براي حفظ خونها قرار داد«. 
جاني  امنیت  آن،  ابعاد   مهمترین  جمله  از  كه  دارد  ابعادي  امنیت 
است. یعني آنكه در جامعه اسالمي هر كسي جانش در امان باشد. 
تدبیري كه اسالم عزیز براي ایجاد امنیت جاني دیده است، تشریع 
باید قصاص شود؛  قصاص است. یعني اگر كسي، دیگري را كشت، 
البته اولیاي دم مي توانند به جاي قصاص دیه را برگزینند، ولي این 

حق اولیاي دم است. 
حضرت صدیقه طاهره} فلسفه قصاص را اینگونه بیان مي كند 

كه باعث حفظ جان و امنیت جاني است. 
این نگاه حضرت صدیقه طاهره برگرفته ازآیه 179 سوره بقره است 

كه مي فرماید: 
لَْباِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن«؛  »َولَُكْم ِفي الِْقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْولِي اْلَ

»براي شما در قصاص حیات و زندگي است اي صاحبان عقل، شاید 
كه تقوا پیشه كنید«. 

چگونه با قصاص امنیت جاني به وجود مي آید؟ وقتي كه متجاوزان 
به جان انسانها بدانند كه اگر آدم بكشند، كشته مي شوند،  باعث 

مي شود كه از قتل خودداري كنند.



100

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

فلسفه وفاي به نذر
»َو الَْوَفاَء بِالنَّْذِر تَْعِريضًا لِلَْمْغِفَرِة؛ 

اگر كسي نذر كرد، باید به نذرش وفادار بماند؛ چون باعث مي شود 
كه در معرض مغفرت قرار گیرد«. 

نذر در حقیقت قرار و عهد با خداست. حضرت صدیقه طاهره} 
مي فرماید كه خداوند وفاي به نذر را واجب كرد؛ چون سبب مي شود 

كه انسان در معرض مغفرت ذات مقدس ربوبي قرار بگیرد. 
هفتم سوره  آیه  به  اشاره  طاهره}  این جمله حضرت صدیقه 

ُه ُمْسَتِطيراً« 1؛  دهر دارد: »ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْومًا َكاَن َشرُّ
)بندگان صالح و برگزیده خدا به نذرشان وفا مي كنند و از روزي كه 
شّر آن فراگیر است، مي ترسند(. منظور از بندگان صالح و برگزیده، 
و  طاهره}  و حضرت صدیقه  علي{  امیرالمؤمنین  حضرت 

امام حسن{ و امام حسین{ هستند. 
سپس در آیه بعد آمده است: »َفَوَقاُهُم اُل َشرَّ ذلَِك الَْيْوِم« 2؛ 

1. سوره انسان آیه 7.
2. سوره انسان آیه 11.
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)از رهگذر این نذر، خداوند این بندگان برگزیده را از شّر عذاب آن 
روز حفظ مي كند(. 

بنابراین وفاء به نذر در حقیقت وفاي به عهدي است كه انسان با خدا 
بسته و اگر انسان با خدا عهد بست، باید به عهد خود وفادار باشد. 

در پي وفاي به این عهد، ذات مقدس ربوبي جایزه مي دهد و آن جایزه، 
آماده  و  مهیا  را  گناهان، ظرف جان  آمرزش  است.  گناهان  آمرزش 
مي كند تا الطاف الهي در آن ریخته شود؛ زیرا تا جان آلوده هست، 
نمي شود در این جان آلوده، غذاي لذیذ و هدیه الهي را ریخت. لذا در 
از  از مغفرت است و سپس سخن  ابتدا سخن  از آیات قرآن،  بسیاري 

فضل و هدایاي خداوند است.
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فلسفه کم فروشي نکردن
»َوتَْوِفَيَة الَْمَكايِيِل َوالَْمَواِزيِن تَْغيِيراً لِلَْبْخِس«؛ 

كم  اینكه  براي  وزن  و  كیل  به  كنید  وفا  كه  داد  دستور  خداوند 
فروشي نشود و حق دیگران ضایع نشود. 

»بخس« به معناي كم فروشي است. قرآن كریم این صفت را صفت 
نكوهیده اي مي داند. كم فروشي یعني اینكه وقتي مي خواهد بگیرد، 

پر بگیرد و وقتي مي خواهد بفروشد، كم بفروشد: 
َِّذيَن إَِذا اْكَتالُوا َعلَى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن« 1  ِفيَن ال »َوْيٌل لِلُْمَطفِّ

كم فروشها وقتي مي خواهند چیزي را بگیرند پر مي گیرند. 
»َوإَِذا َكالُوُهْم أَو َوَزنُوُهْم ُيْخِسُروَن« 2  

اما وقتي مي خواهند به مردم بفروشند، كم مي گذارند. 
خداوند دستور مي دهد كه پیمانه را پر كنید و كم نگذارید و وفاء 

به كیل را جایگزین صفت رذیله كم فروشي قرار دارد. 

1. سوره مطففین آیه 1 و 2.
2. سوره مطففین آیه 3.
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فلسفه نهي از شراب
ْجِس؛ خداوند از خوردن  »َوالنَّْهَي َعْن ُشْرِب الَْخْمِر تَْنِزيهًا َعِن الرِّ

شراب نهي كرد تا شما را از بدیها و پلیدیها بازدارد«. 
آیه 90 سوره  از  برگرفته  این سخن حضرت صدیقه طاهره} 
ِمْن  ِرْجٌس  ْزَلُم  َواْلَ نَْصاُب  َواْلَ َوالَْمْيِسُر  الَْخْمُر  ََّما  »إِن است:  مائده 

ْيَطاِن«.  َعَمِل الشَّ
در  كه  است  تیزي  نوک  تیرهاي  است،  »َزلَم«  جمع  كه  »َازاَلم« 
جاهلیت خیر و شّر كارها را با آنها به دست مي آوردند و روي 
بود، دلیل بر خوب بودن مي گرفتند و  »اِْفَعل« نوشته  هر كدام كه 
هر كدام كه »اَل َتْفَعل« بود،  دلیل بر بد بودن. قرآن مي گوید شراب،  
قمار و بتهایي كه به پاي آن ذبح مي شود و ازالم، پلید هستند و از 

كارهاي شیطان اند. حضرت صدیقه طاهره} مي فرماید: 
اینكه خداوند به شما فرموده است كه شراب ننوشید، براي این است 
كه مي خواهد جانتان پاک بماند و آلوده نشود. كسي كه اهل شرب 
خمر شد، عقل خود را از دست مي دهد و كسي كه عقل را از دست 
داد، قهراً جان ناپاكي خواهد داشت. شراب عقل را از بین مي برد و 
كسي كه شراب خورد دیگر هیچ فرقي با حیوانات نخواهد داشت. 
بر این اساس است كه در فقه ما براي شرب خمر حّد بیان شده و 
حّد آن 80 ضربه تازیانه است؛ و از روایات استفاده می شود كه 

شرب خمر از گناهان كبیره می باشد.
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فلسفه دوري از قذف
»َواْجتَِناَب الَْقْذِف1ِحَجابًا َعِن اللَّْعَنِة؛ 

شما را از نسبت دادن ناروا برحذر داشت براي اینكه مورد لعنت 
واقع نشوید«. 

سخن این است كه از جمله ابعاد امنیت هاي الزم در جامعه امنیت 
آبرویي است. آبروي هر كسي به اندازه جانش ارزش دارد، لذا در 
آمده.  به حساب  »عِرض مؤمن« هم ردیف جان مؤمن  ما  روایات 
همانگونه كه كسي حق ندارد متعرض جان كسي شود، حق ندارد 

متعرض آبروي كسي شود. 
قذف نسبت نارواي جنسي دادن به كسي است كه بدترین نوع نسبت 

ها، نسبت هاي جنسي است. 
خداوند در این باره مي فرماید: 

ِفي  لُِعُنوا  الُْمْؤِمَناِت  الَْغاِفاَلِت  الُْمْحَصَناِت  َيْرُموَن  َِّذيَن  ال »إِنَّ 
َواآْلِخَرِة«2 ؛  نَْيا  الدُّ

1 . قذف، یعني نسبت جنسي به كسي دادن كه حقیقت ندارد.
2. سوره نور آیه 23.
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)آنانكه زنهاي پاكدامن مؤمن و بی خبر ]از گناه[ را متهم مي كنند، در 
دنیا و آخرت مورد لعنت هستند(. 

»الغافالت« یعني زنانی كه پاكند و در گناه و معصیت نیستند و كسانی 
كه بي دلیل آنها را متهم مي كنند، ملعون دنیا و آخرتند. 

لعنت خدا در دنیا، دور شدن از رحمت حق است كه پیامد آن آبروریزي 
براي خود اوست. خداوند نسبت به آبروي مؤمن بسیار حساس است. 

از برخي از روایات استفاده مي شود كه كسي كه آبروي مؤمني را ببرد، 
هم در این دنیا مجازات مي شود و هم در آخرت مجازات مي شود.

     ببري مال مسلمان و چه مالت ببرند
     بانگ و فریاد برآري كاین مسلماني نیست

لعن در آخرت، دوري از رحمت الهي و عذاب جهنم است.
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فلسفه دزدي نکردن
ِرَقِة إِيَجابًا لِلِْعفَِّة؛  »َوتَْرَك السَّ

)خداوند( مردم را از دزدي نهي كرده، تا عفیف باشند«. 
عفت، یعني پاكدامني و دوري از گناه. آن كس كه مرتكب دزدي 
مي شود، دامن خود را به گناه آلوده كرده است و در نتیجه خوي 
او تقویت مي شود و سرانجام  خیانت و تعدي به مال دیگران در 

مبتال به خیانت هاي بزرگتر از قبیل قتل و خونریزي مي شود. 
وقتي این چنین شد، دیگر تمام مرزها در نظر او شكسته خواهد شد. 

سرقت از گناهان كبیره محسوب مي شود و حدّ  شرعي هم دارد. 
حضرت صدیقه طاهره} فرمود: 

پاک  او  دامن  حقیقت  در  كند،  مي  ترک  را  سرقت  كه  آن كس 
خواهد ماند.
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فلسفه دوري از شرک
بُوبِيَِّة؛  بِالرُّ لَُه  ْرَك إِْخاَلصًا  َم اُل الشِّ »َو َحرَّ

خداوند شرک به خودش را حرام كرده است تا همه نسبت به 
او اخالص پیدا كنند«. 

حضرت صدیقه طاهره} در آغاز، سخن از این داشت كه: 
اینجا  در  باز  و  ْرِك«  الشِّ ِمَن  لَُكْم  تَْطِهيراً  يَماَن  اْلِ اَلُ  »َفَجَعَل 
این  تكرار  این  دلیل  اند.  آورده  میان  به  از حرمت شرک  سخن 
ولي  دارد،  موضوعیت  شرک  خطر  بر  تأكید  خود  كه  است 
آنجا كه حضرت صدیقه  بدهیم كه  احتمال را هم  این  مي توانیم 

طاهره } فرمود: 
ایشان  منظور  ْرِك«،  الشِّ ِمَن  لَُكْم  تَْطِهيراً  يَماَن  اْلِ  ُ الَّ »َفَجَعَل 
شرک در عقیده است، ولي اینجا مراد، شرک در عمل است كه 
نام آن را ریا مي گذاریم كه ریا در حقیقت شرک در عمل است 

و گریبان گیر افراد بسیاري است: 
به  مردم  )اكثر  ُمْشِرُكوَن«1؛  َوُهم  إِّل  بِالِ  أَْكَثُرُهم  ُيْؤِمُن  »َوَما 

آنكه مشرک هستند(.  نمي آورند مگر  ایمان  خدا 
و  نیست  متوجه  انسان  است.  عملي  شرک  شرک،  این  از  مراد 
انسان  لذا  بیفتد،  ریا  بزرگ  گناه  دام  در  ناخواسته  دارد  امكان 
باید مراقب خودش باشد و پیوسته قلب و جانش را كنترل كند 

كه آیا رفتارش براي خدا هست یا نیست.
1. سوره یوسف آیه 106.



108

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

فلسفه تقوا
»َفاتَُّقوا اَل َحقَّ ُتقاتِِه َو ل تَُموُتنَّ إِلَّ َو أَنُْتْم ُمْسلُِموَن؛ 

پس براي خدا حریم نگه دارید آنطوري كه حق حریم خداوند هست 
و آنگونه زندگي كنید كه نمیرید مگر آنكه مسلمان باشید«. 

این جمله حضرت صدیقه طاهره} برگرفته از آیه 102 سوره 
آل عمران است كه مي فرماید: 

َوأَنُْتْم  إِلَّ  تَُموُتنَّ  َل  َو  ُتقاتِِه  َحقَّ  اَل  اتَُّقوا  آمُنوا  الَذيَن  اَيَُّها  »َيا 
ُمْسلُِمـوَن«. 

تقوا به معناي حریم نگه داري براي ذات مقدس ربوبي است. حق 
تقوا آن است كه انسان مراعات كند و گناهان را ترک كند. مرحله 

دوم تقوا این است كه از مشتبهات دوري كند. 
براي  هم  مباحات  بعضي  از  كه  است  آن  این،  از  باالتر  مرحله  و 
اینكه منجر به محرمات نشود، اجتناب كند. همان گونه كه ذات 
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مقدس ربوبي بي نهایت است، حریم او هم بي نهایت است و لذا هرچه 
انسان مراقبت بیشتري داشته باشد، به حق تقوي نزدیك تر شده است. 
در اینجا مهم این است كه انسان عاقبت بخیر شود و ایماني را كه دارد 
بتواند تا پایان به همراه خود داشته باشد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن 
علي نبینا وآله وعلیه السالم امتحانات سختي را پشت سر گذاشت، اما 

باز دعایش این است: »وتََوفََّنا ُمْسلِِميَن« 1. 
حضرت یوسف علي نبینا وآله وعلیه السالم امتحانات سختي را پشت 

سر گذاشت، ولي باز دعایش این است كه: 
»تََوفَّنِي ُمْسلِمًا« 2؛ )خدایا مرا مسلمان بمیران(.

 معناي »َول تَُموُتنَّ إِلَّ َو أَنُْتْم ُمْسلُِموَن« این است كه طوري عمل كنید 
كه انشاءاهلل عاقبت بخیر باشید. 

این عاقبت بخیري از رهگذر مراقبت نفس بدست مي آید. 
»َو أَِطیُعوا اهلَلَ ِفیَما أََمَرُکْم بِِه َو نََهاُکْم َعْنُه؛ 

خدا را اطاعت كنید در آنچه شما را به آن امر فرموده و آنچه كه شما 
را از آن نهي كرده است«. 

را  ربوبي  مقدس  ذات  محرمات  و  دهید  انجام  را  واجبات خدا  یعني 
ترک كنید. دوستي  مي گفت كه به یكي از عرفا عرض كردم: 

ذكري، وردي به من یاد بدهید كه با آن ذكر و ورد سعادتمند شوم. آن 
عارف گفت: هیچ ذكري باالتر از مراقبت چشم، گوش، زبان و دیگر 

اعضاء و جوارح از گناه نیست.

1. سوره اعراف آیه 126
2. سوره یوسف آیه 101.
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معنای خشيت
1؛  الُْعلَماُء«  َّما َيْخَشى اَل ِمْن ِعباِدِه  إِن َُّه  »َفأِن

ربوبي  مقدس  ذات  براي  كه  هستند  خدا  داناي  بندگان  همانا 
از  نوعي  اصفهاني  راغب  تعبیر  به  دارند. خشیت  مي  نگه  حریم 
با  توأم  غالبًا  و  است  تعظیم  با  و ترس می باشد كه همراه  خوف 
ذات  به  هركس  علم  انسانها  بین  در  یعني  است.  آگاهي  و  علم 
مقدس ربوبي بیشتر باشد، قهراً حریم بیشتري براي حضرتش باز 
مي كند. مرحوم عالمه طباطبائي در ذیل این آیه مي فرمایند كه 
مقصود از عالمان، اهل معرفت به خدا هستند؛ آنان كه به ذات 
و صفات و افعال الهي معرفت تام دارند؛ به گونه اي كه قلبشان 
مطمئن بوده و هرگونه شك و تردیدي از دل آنان زائل گردیده 
و  شود  مي  ظاهر  آنان  اعمال  در  معرفت  نوع  این  اثر  لذا  است، 
این  از  كه  ترسي  و  است. خشیت  گفتارشان  بر  گواه  كردارشان 

1. سوره فاطر آیه 28.
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1. سوره فاطر آیه 28.

نوع معرفت حاصل مي شود، انسان را در باطن و نهادش خاشع و در 
مي گرداند.  ظاهر خاضع 

   1 الُْعلَماُء«  ِعباِدِه  ِمْن  اَلَ  َيْخَشى  َّما  بنابراین »إِن
اصطالحات  كسي  هر  كه  نیست  اینطور  اصطالحات،  در  نبریم  را 
باشد.  باشد. ممكن است علماء عرفي  قرآني  بود، علماء  بلد  بیشتري 
و  دارند  تعالي  و  تبارک  باهلل  علم  كه  هستند  كساني  قرآني،  علماء 
همین  بسا  البته چه  مي بینند؛  ربوبي  مقدس  ذات  در محضر  را  خود 

علوم متداول هم زمینه ساز آن علم قرآني باشد.
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تاکید بر نسبت خود با 
پیامبر,
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 تاکيد بر نسبت خود 
با پيامبـر,

ٌد ,؛  َأبِي ُمَحمَّ َفاِطَمُة َو  ِّي  َأن اْعَلُموا  النَّاُس  َُّها  َأی َقالَْت:  »ُثمَّ 
مردم بدانید كه من فاطمه هستم و پدرم محمد, است«. 

پیغمبر,  دختر  فاطمه}  دانند  مي  مردم  اینكه  با  چرا 
است، حضرت صدیقه طاهره بر این نكته تاكید دارد؟ 

به نظر مي رسد كه دلیل تاكید این یگانه فرزند پیامبر اكرم, 
آن است كه با همین مقدمه مي خواهد بگوید كه آنچه براي من 
این مكتب هست،  پیامبر كه  این  یادگار  مهم است آن است كه 
آسیب نبیند. اینجا حضرت صدیقه طاهره} از پدر به عنوان 

»اب« یاد كرد.
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شأن و مقام فاطمه}
َو َل اَقوُل ما اَقوُل َغلَطًا َو َل اَفعُل ما اَفعُل  َو بَدواً  »اَقوُل َعوداً 
را  این  مكرر  گویم،  مي  هم  باز  و  گویم  مي  بار  یك  َشَططًا؛ 
و كارهایي  نیست  اشتباه  و  آنچه مي گویم غلط  و  تكرار مي كنم 

كه انجام مي دهم برخالف حق نیست«. 
حضرت  باشد.  حق  برخالف  كه  است  چیزي  معناي  به  َشَطط، 
فراواني  سخنان  به  دارد  نظر  بخش  این  در  طاهره}  صدیقه 
در  كه  فرمود  او  منزلت  و  شأن  در  اكرم,  نبي  حضرت  كه 

بیش از 200 كتاب از كتابهاي اهل سنت آمده است: 
َفَقد آذاني«1.  »فاطمُة بضعٌة ِمّني َمن آذاها 

این یك تعبیر از ده ها تعبیر است: 
است، هركس  من  تن  پاره  فاطمه  اَغَضَبني«2؛  َفَقد  اَغَضَبها  »َمْن 
فاطمه را بیازارد، مرا آزرده است؛ هركس او را غضبناک كند، 

مرا غضبناک كرده است. 
1. بحاراالنوار ج 43.

2. مسند حنبل جلد 4 ص 329.
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تعابیر دیگري هم داریم. در روایتي آمده است: 
1؛  »اِنَّ ال َيْغِضُب لَِغَضِب فاِطمَة َو َيرضي لِرضاها 

فاطمه  رضایت  با  و  كند  مي  غضب  فاطمه  غضب  براي  خداوند 
راضي مي شود«. 

تمام گفتار و رفتار حضرت صدیقه  به  یعني مهر عصمت  این سخن 
بي تردید  طاهره}  معتقدیم حضرت صدیقه  زدن.  طاهره} 

معصومه بود دلیل آن این آیه است: 
َرُكْم  َوُيَطهِّ الَْبْيِت  أَْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  اُل  ُيِريُد  ََّما  »إِن

 .2 » ً تَْطِهيرا
حضرت  به  كاظم{  امام  صحیحه  روایت  در  كه  صدیقه  لقب 
زهرا} داده شده و تبیین شده است، به همین معناست. در این 

روایت صحیحه آمده است: 
3؛  َشهيدٌة ِصّديَقٌة  فاطمَة  »اِنَّ 

فاطمه} صدیقه اي بود كه )در راه خدا(  به شهادت رسید«. 
بلكه  نیست،  راستگویي  معناي  به  تنها  اینجا  در  صدیقه  معناي 
این است كه فاطمه سرتاپا صداقت بود؛ هم صداقت در  معناي آن 
گفتار و هم صداقت در عمل داشت، و سرانجام ُمهر پایاني عمرش 
جلوه  هم  طاهره}  صدیقه  شهادت حضرت  كه  بود  شهادت  با 

اي از صداقت او بود. 
پیامبر گرامي اسالم, در روایتي به موال علي{ فرمود: 

مانند  هم  من  حتي  احدي،  كه  شده  داده  منقبت  سه  علي  اي  تو  به 
آن را ندارم:

ِمثلي؛ پدر همسري مثل من را داري«. 1- »اُوتيَت ِسهراً 

1. بحار جلد 43 ص 54.
2. سوره احزاب آیه 33.

3. مرآة العقول ج 5 ص 318.
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راستگو  بسیار  همسري  اِبَنتي؛  ِمثَل  صديقًة  زوجًة  اُوتيَت  »َو   -2
داري كه همان دختر من است«.

حسن  چون  فرزنداني  ُصلْبِك؛  ِمن  الحَسين  َو  الحسَن  »ُأوتيَت   -3
و حسین داري«. 

ِمنُكم1؛  أَنَا  َو  ِمّني  سپس فرمود: »لِكنَُّكم 
شما از من هستید و من از شمایم«. 

یعني همه شما نور واحدي هستید كه جلوه هاي گوناگون دارید.

1. الغدیر جلد 2 ص 305؛ ریاض النضرة ج 2 ص 202.
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شأن و مقام پيامبر, در 
نگاه فاطمه}

فاطمه زهرا} پس از معرفي خود، با الهام از قرآن به معرفي 
نبي اكرم, مي پردازد: 

»لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َماَعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم 
بِالُْمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم«1؛ 

به تحقیق رسولي به سوي شما آمد كه چند ویژگي دارد:
1- »ِمْن أَنُْفِسُكْم«؛ از خود شما مردم است. 

داند.  مي  را  شما  مشكالت  و  كند  مي  درک  را  شما  یعني 
این  از  غیر  باشد،  مردم  هادي  مي خواهد  كه  پیامبري  اصواًل 

باشد. تواند  نمی 
2- »َعِزيٌز َعلَْيِه َماَعنِتُّْم« ؛ سخت دلسوز شماست. 

و  سخت  او  براي  بیاید،  وارد  شما  بر  فشاري  و  سختي  اگر 
است.  ناگوار 

1. سوره توبه  آیه 128.
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1. سوره انبیاء آیه 107.

»َعِزيٌز َعلَْيِه« یعني براي او بسیار ناگوار است. »َعَنت« به معناي مشقت 
است؛ مشقتي كه بر شما وارد شود بر او ناگوار است و موجب رنج 

اوست.
3-  »َحِریٌص َعَلْیُكم« او حریص بر شما است. 

حریص از ریشه حرص است، و حرص هم به معناي شدت عالقه به 
چیزي است. متعلَّق »َحريٌص َعلَيُكم«، ذكر نشده است و عدم ذكر این 
متعلق دلیل بر گستردگي معنا است. او سخت دلسوز شماست و حریص 

بر هدایت، تعلیم، ارشاد و سربلندي شماست.
4-  »بِالُْمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم« ؛ نسبت به مؤمنین رأفت و مهر ویژه اي دارد. 

او نسبت به همه رحمت است: 
»َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِميَن«1. »َفاِْن تَْعُزوُه وتَعِرُفوُه تَِجُدوُه اَبي 

دوَن نِسائِكم َواَخا ابنِ َعّمي ُدوَن ِرَجالُِكم َو لَنِعَم الَمْعِزيُّ اليه؛ 
اگر مراجعه به نسب پیامبر, كنید و او را بشناسید، مي یابید كه 
برادر پسرعموي من  پیامبر,،  پدر زنهاي شما.  نه  است  پدر من  او 
كه  است كسي  سعادتمند  و چه  شما  مردان  برادر  نه  است،  علي{ 

افتخارش انتساب به این پیامبر, باشد«. 
حضرت صدیقه طاهره} در اینجا مي خواهد تاكید بر قرابت ویژه 
اش با پیامبر, بكند. او دختر محبوب پیامبر, است؛ دختري كه 
او  با  سفر  در  كه  كسي  آخرین  كه  داشت  دوستش  پیامبر,  آنقدر 
خداحافظي مي كرد، فاطمه} بود و اولین كسي هم كه در برگشت 

به دیدنش مي آمد، فاطمه} بود. 
اعتراض  مورد  وقتي  بوسید.  مي  را  فاطمه}  سینه  و  پیشاني  بارها 
یكي از همسران قرار مي گرفت كه این چه رفتاري است كه شما با 

دخترتان دارید؟ 
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پیامبر, مي فرمود: بوي بهشت از فاطمه ام به مشام مي رسد.
بیان مي كند، مسئله اخوت  پیامبر  براي  اینجا  ویژگي دیگري كه در 

امیرالمؤمنین{ نسبت به پیامبر, است: 
ي ُدوَن ِرَجالُِكْم؛ پیامبر برادر پسرعموي من علي است نه  »َو أََخا ابِْن َعمِّ

برادر مردان شما«. 
كه  دارد  علي{  امیرالمؤمنین  واالي  منقبت  این  به  اشاره  جمله  این 
پیامبر اكرم, در دو مرحله، سنت مؤاخاه و برادري را ایجاد كرد 
برادر خودش  عنوان  به  را  امیرالمؤمنین علي{  و در هر دو مرتبه، 

قرار داد.
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خدمات پيـامبـر, 
نسبت به مردم

از اینجای سخن، حضرت صدیقه طاهره} وارد خدمات نبي 
اكرم, مي شود و مي فرماید: 

َذاَرِة؛ پیامبر اكرم رسالت الهي خودش  بِالنِّ َسالََة، َصاِدعًا  الرِّ »َفَبلََّغ 
را به مردم ابالغ كرد در حالي كه آشكارا انذار مي نمود«. 

گرامي  نبي  اینكه  باب  از  و  است  شكافتن  معناي  به  »َصْدع« 
اسالم, با ابالغ رسالت، َجّو غالب را دگرگون كرد، این واژه 

در مورد پیامبر اكرم, بكار رفته است: 
»َفاْصَدْع بَِما ُتْؤَمر«1؛ به معناي آن است كه آنچه به تو ماموریت 

داده شده، آن را به صورت علني ابالغ كن. 
در حقیقت آغاز رسالت نبي اكرم,، برخالف شرایط موجود 
بت  جّو  و  المذهبي  دیني،  بي  جو  غالب،   زیرا  بود.  اجتماعي 
وفادارش  یاران  و  اكرم,  پیامبر  آن شرایط،  در  و  بود  پرستي 

1. سوره حجر آیه 94.
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كه در صدر این یاران فداكار، امیرالمؤمنین علي{ بود، زجرها و 
با ابالغ علني رسالت متحمل شدند.  رنج هاي فراواني 

مشركین  طریق  به  كه  حالي  در  الُْمْشِرِكيَن«؛  َمْدَرَجِة  َعْن  »َمائاًِل 
پشت پازده و مردم را به توحید دعوت مي كرد. فضا، فضاي شرک 
مكه  به  گوناگون  مناطق  از  و  بود  شلوغ  مكه  كه  ایامي  در  بود. 
كه  ابولهب  كرد.  مي  عرضه  را  دینش  اكرم,  پیامبر  مي آمدند، 
پیرمرد هم شده بود راه مي افتاد و هرجا كه پیامبر, مي نشست 
اینها  امثال  و  جنون  به  رمي  را  پیامبر,  و  مي كرد  تبلیغ  او  علیه 

ابالغ رسالت كرد.  پیامبر, در چنین فضایي  مي كرد. 
بزرگوارش  پدر  كه  است  امیرالمؤمنین{  براي  افتخار  این  البته 
ابراز  آنچنان  را  خود  دین  لكن  بود،  فداكار  و  مؤمن  ابوطالب، 
دفاع  اكرم,  پیامبر  از  حساس  شرائط  در  بتواند  تا  نمي كرد، 

جانانه داشته باشد و این دفاع را داشت. 
این هنر انبیاء و پیروان آنها هست كه در محیط فاسد نه تنها غرق 

نمي شوند، بلكه محیط فاسد را اصالح مي كنند.
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شيوه هاي پيامبر,
 در دعوت مردم

كمر  بر  پیامبر,  حالیكه  در  بَِأْكَظاِمِهْم؛  آِخذاً  ثََبَجُهْم،  »َضاِربًا 
مشركین زده و گلوگاه آنان را گرفته بود«. 

َعلَى  اُء  پیامبر اكرم, آنجا كه جاي شدت و قاطعیت بود »أَِشدَّ
ٍة َعلَى الَْكاِفرين«2 بود.  الُْكفَّار« 1 و »أَِعزَّ

پیامبر اكرم, در چنین جاهایي قاطعیت به خرج مي داد، لذا به 
دنبال این سخن آمده است:

)حضرتش(  الَْحَسَنِة؛  الَْمْوِعَظِة  َو  بِالِْحْكَمِة  َربِِّه  َسبِيِل  إِلَى  »َداِعيًا 
مردم را با حكمت و موعظه حسنه به سوي خدا مي خواند«. 

این قسمت برگرفته از آیه 125 سوره نحل است كه مي فرماید: 
َّتِي  »اْدُع إِلَى  َسبِيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِال

ِهَي أَْحَسُن«. 

1 . سوره فتح آیه 29.
2. سوره مائده آیه 54.
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سه شیوه در این آیه شریفه بیان شده است: 
اول، شیوه حكمت و استدالل. 

پیامبر, مطالب خود را به صورت برهان و به صورت منطقي بیان 
مي كرد كه شعار قرآن نیز هست: 

»ُقْل َهاُتوا بُْرَهانَُكْم« 1؛ )شما برهانتان را بیاورید(. 
شیوه دوم، شیوه موعظه است. 

در برخي موارد كه جاي موعظه هست، پیامبر, موعظه مي كرد. 
همانند آنجا كه سخن از عاطفه است. 

شیوه سوم هم جدال است، منتهي دو نوع جدال وجود دارد: 
بیرون  از مدار حق گرایي  انسان  اَحَسن« كه  ِهَي  َّلتي  یكي جدال »بِال
به  و  است  نكوهیده  ما مطلقًا  »ِمراء« كه در روایات  نرود، و دیگري 

معناي بگو مگوهاي بي ثمر و بي نتیجه است. 
سؤال در این است كه آیا این سه شیوه، براي سه گروه آدم است؟ 

یعني بعضي ها فقط منطقي هستند و با آنها باید با حكمت سخن گفت، 
بعضي ها فقط موعظه اي هستند و باید با آنها با موعظه و نصیحت سخن 
گفت و بعضي فقط اهل جدال و فقط باید با جدال با آنها سخن گفت؟ 
یا نه، این سه شیوه براي هدایت است و چه بسا در یك انسان هم قابل 
اجرا باشد؛ چون انسان كه یك حالت ندارد و گاهي حالتي دارد كه با 
منطق و استدالل انس بیشتري دارد كه كالس درس این چنین است، و 
گاهي همین آدم در شرایطي قرار مي گیرد كه كشش روحي و كشش 
موعظه دارد، مانند شبهاي احیاء كه این جمعیت هاي فراوان در مراسم 

احیاء شركت مي كنند.
آنجا جاي موعظه و نصیحت است، و چه بسا همین آدم به دنده لج بازي 

َّلتي ِهَي اَحَسن« او را به راه مي آورد.  بیفتد، آنجاست كه جدال »بِال

1. سوره بقره آیه 111.
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پیامبر اكرم آنجا كه جاي قاطعیت بود، قاطعیت به خرج داد، آنجا كه 
جاي منطق بود، منطق و آنجا كه جاي موعظه بود، موعظه كرد. 

»َيْكُسُر اَلصنام و َينُكُت الَهاَم؛ او بت ها را مي شكست و با دست خود 
بر سرهاي مشركین ضربه وارد مي كرد«. 

با مشركاني هم  قاطعانه مبارزه كرد و  پاسداران بت،  با بت ها و  او 
كه نشانه هاي حق را مي دیدند و تسلیم نمي شدند و تازه مسلمانان را 
شكنجه مي كردند و مانع و سنگي در مسیر راه سعادت و هدایت مردم 

بودند قاطعانه و با شدت رفتار مي كرد. 
بَُر«؛  َُّوا الدُّ »َحتَّى انَْهَزَم الَْجْمُع َو َول

پیامبر, قاطعانه پیش رفت و جاي نصیحت، نصحیت كرد و جاي 
موعظـه، موعظـه كرد تـا اینكه جمع مشركیـن از بیـن رفت و همـه 

عقب نشیني كردند.
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نتیجه زحمات 
پیامبراکرم, 



128

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

نتيجه زحمات 
پيـامبــراکـرم, 

و صبح  رفت  كنار  اینكه شب  تا  ُصْبِحِه؛  َعْن  اللَّْيُل  تََفرَّى  »َحتَّى 
خالصش  موضع  از  حق  َمْحِضِه؛  َعْن  الَْحقُّ  »َوأَْسَفَر  شد«،  آشكار 

ظاهر شد«. 
َياِطيِن؛  يِن، َو َخِرَسْت َشَقاِشُق الشَّ آنگاه مي فرماید: »َو نََطَق َزِعيُم الدِّ
به سخن آمد و حنجره هاي دهان آن  دین  آنكه زعیم و رهبر  تا 

شیاطین الل شد«. 
زعیم الدین، اشاره به زعامت نبي اكرم, دارد؛ زیرا در متن كلمه 

زعامت، مسئله حكومت دیني مي باشد. 
زعیم الدین، یعني رهبر دین كه نبي اكرم, بود به سخن آمد و در 
پي سخن حضرت، نعره هاي شیاطین بریده و خاموش شد. شقاِشق، 
جمع ِشقِشقِه است. وقتي شتر غضبناک مي شود و مي خواهد نعره 
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خارج  دهانش  از  ُشش  مانند  چیزي  و  كند  مي  كف  دهانش  بكشد، 
مي شود، عرب از این تعبیر به شقشقه مي كند. 

در اینجا كفار به آن شتر تشبیه شده اند و عصبانیتي كه شتر دارد، ولي 
آمد،  سخن  به  و  یافت  دست  موفقیت  به  اكرم,  پیامبر  كه  وقتي 

نعره هاي شیطاني آنها هم خاموش شد.
و  شوكت  و  شدند  منافقان هالک  َفاِق«؛ جمعیت  النِّ َوِشيُظ  َطاَح  »َو 
رفتند؛  بین  از  و  شدند  محو  كلي  به  اینكه  نه  شد،  شكسته  صولتشان 
زیرا حضرت صدیقه طاهره} در این خطبه یاد مي كنند كه وقتي 

پیامبر اكرم, از دنیا رفت: 
»َظَهر فيكم َحسيَكُة النِفاق، خارهاي نفاق در بین شما ظاهر شد«. 

مقصود از »َطاَح«، هالكت است. »وشیظ« به آدمهاي پست فرومایه و 
بي اصل گفته مي شود. 1    

تعبیر وشیظ، خود گویاي پستي منافقین و رذالتشان است. 
منافقین هالک شدند.  نفاق  تا آنكه جمعیت  النَِّفاقِ«  َوِشيُظ  َطاَح  »َو 
وشیظ گویاي این است كه هرجا نفاق وجود دارد، نشانه نوعي تحقیر 

نفس و ذّلت دروني است. 
در روایتي تصریح شده است كه هرجا نفاق به هر شكلي وجود دارد، 

به دلیل حقارت دروني رو به این رذیله مي آورند.
َقاِق«؛ تا اینكه سرانجام گره هاي كفر و  الُْكْفِر َو الشِّ ُعَقُد  انَْحلَّْت  »َو 
شقاق باز شد و پیمانهاي مشركین و كفار كه در برابر اسالم با یكدیگر 
متحد شده بودند و جبهه واحد درست كرده بودند با پیروزي اسالم و 

پیشرفت اسالم به تدریج از بین رفت. 
»َو ُفْهُتْم بَِكلَِمِة اْلِْخاَلِص؛ تا آنكه همه شما به كلمه اخالص و توحید 

سخن گفتید«. 
فلة من الناس در مقابلش »وسیط« است كه به معنای  1. »الوشیظ«: الرَّذل و السِّ

آدمهای اصیل و باشخصیت و بانجابت است.
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»َفاَه َيُفوُه« یعني با دهان سخن گفت. یعني وقتي موانع و پیمانهاي كفر 
لبیك گفتید. فطرتتان، خدا، خدا  نداي فطرتتان  به  بین رفت، شما  از 
با  و  علني شود  فریاد  این  نمي گذاشت  داشت كه  مانعي  اما  مي گفت، 

رشادتهاي پیامبر, و یارانش سرانجام شما تسلیم اسالم عزیز شدید.
انسانهاي  از  اي  عده  میان  در  شما  الِْخَماِص«؛  الْبِيِض1  ِمَن  نََفٍر  »ِفي 

آبرومند، سفیدروي و شكم خالي بودید. 
شما این افتخار را داشتید كه همراه با اینگونه انسانها باشید. اینكه مراد 

از این انسان ها كیست؟ 
در نقل كشف الغمة به دنبال این جمله آمده است: 

َرُهم تَطهيرا«.  جَس و َطهَّ »اَلذيَن اَذَهَب ال َعنُهم الرِّ
بیض ِخماص: سفیدرویان شكم خالي ]سفیدرویی ظاهری و باطنی[ اهل 
بیت عصمت و طهارت[ بودند كه خداوند آنها را از هر رجس و 

پلیدي پاک كرده است. 
احتمال هم دارد كه مراد از بیض خماص، اصحاب برگزیده نبي اكرم, 

مثل حضرت سلمان و امثال اینها باشد.

ابیض به معناي سفید است.  َابَیض ـ خماص، جمع خمیص ـ و  البِیض، جمع   .1
بیض هم به معناي سفیدهاست َخمیص به معناي شكم خالي است و ِخماص به 

معناي شكم خالي ها است.
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وضعيت مردم جزيره العرب 
پيش از بعثت

جانفرساي  و  طاهره} وضعیت سخت  آنگاه حضرت صدیقه 
اهالي جزیرة العرب را چنین ترسیم مي كنند: 

در  و  جنهم  پرتگاه  در  شما  النَّاِر«؛  ِمَن  ُحْفَرٍة  َشفا  َعلى   ُكْنُتْم  »َو 
پرتگاه آتش قرار داشتید«. 

این سخن حضرت صدیقه طاهره} برگرفته از آیه 103 سوره          
آل عمران است: 

ََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم  »َواْذُكُروا نِْعَمَة الِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفَأل
بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنُتْم َعلَى  َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«؛ 

)بیاد بیاورید نعمت خدا را بر شما، آنگاه كه شما دشمن بودید و او 
بین دلهاي شما الفت ایجاد كرد و از رهگذر نعمت الهي برادر شدید 
و شما بر لبه حفره آتش بودید و اختالفات خانمان برانداز در بین 

شما آتشي از تنازع ایجاد كرده بود(. 
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یعني  بودید.  تشنگان  آشامیدن  و  چشیدن  محل  شما  اِرِب«  الشَّ »َمْذَقَة 
مردم ضعیف و بیچاره اي بودید كه از هر طرف هركس حاجتي داشت 

به وسیله شما احتیاجش را برآورده مي كرد. 
»ُمْذَقَة« به شیري مي گویند كه با آب مخلوط شده باشد. یعني شربت و 
خوراک آدمهاي شارب؛ به این معنا كه هر كس عطشي داشت و تشنه 
بود، مي آمد و از شما بهره برداري مي كرد. مثل آن شیر مخلوط به آبي 

كه هر كسي هوس مي كرد، مي آمد و یك لیوان از آن برمي داشت.
اِمِع؛ شما محل فرصت طمع كاران بودید«.  »َونُْهَزَة الطَّ

»نُْهَزَة« به معناي فرصت است. یعني در شما طمع فراواني داشتند. 
»َو َقْبَسَة الَْعْجاَلِن؛ شما محل اقتباس آدمهاي شتاب زده بودید«. 

شما از هر طرف مورد هجوم و غارت بودید و افراد از گوشه و كنار 
مي آمدند و منابع و سرمایه هاي شما را به غارت مي بردند و شما هیچ 

توان دفاع از خودتان را نداشتید. 
ْقَداِم؛ شما محل قرار قدمها بودید«.  »َو َمْوِطَئ اْلَ

هركس از هر طرف مي آمد، پاي خود را بر سر شما مي گذاشت كه 
بسیار  بسیار ضعیف و  بدبختي است.  این عبارت، ضرب المثل ذلت و 

ذلیل بودید و زیر قدمهاي دیگران له مي شدید. 
ْرَق1؛ شما از آبهاي كثیف گودالها مي نوشیدید«.  »تَْشَربُوَن الطَّ

َطرق به معناي گودالهایي است كه در وسط راه از باران پر مي شود 
و حیوانات مختلف هم در آن بول مي كنند؛ گودالي كه محل بول و 
مدفوع ابل است و آب هم با آن مخلوط شده است. یعني نوشیدني شما 

این چنین آلوده بود. 
پوست  غذایتان  و  قوت  »شما  الَْوَرَق«؛  »تَْقَتاُتوَن  یا  الِقد«  تَقتاُتوَن  »َو 

دباغي نشده بود«. 
»تَْقَتاُتوَن« از ماده قوت است. قوت به معنای غذا است.

ْرق: ماُء السماء  الَذي تَُبوُل ِفيِه اِلبِل و تََبَعر به« 1. »الطَّ
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كمي  نشده،  دباغي  پوست  است.  نشده  دباغي  پوست  معناي  به  »قِد« 
چربي دارد. این بیچاره ها چیزي نداشتند، لذا كمي از پوست این حیوان 
پوست درست مي كردند و  این  از چربیهاي  آبگوشتي  و  مي گرفتند 
مي خوردند. اگر »َوَرق« باشد، به معناي برگ درختان است. یعني شما 

چیزي براي خوردن جز برگ درختان نداشتید. 
ًَّة«  ًَّة َخاِسئِيَن؛ شما مردمان ضعیف و مطرود از جامعه بودید«. »أَِذل »أَِذل
و  مطرود  یعني  هم  »َخاِسئِيَن«  ناتوانند.  و  ضعیف  كه  كساني  یعني 
َفُكُم1 النَّاُس ِمْن َحْولُِكْم؛ آنقدر ضعیف  تحقیرشده. »تَخاُفوَن أَْن َيَتَخطَّ

بودید كه مي ترسیدید مردم از هر طرف شما را بربایند«. 
قرآن  از  هم  را  شان  نوراني  كالم  این  طاهره}  صدیقه  حضرت 

كریم اقتباس كرده اند: 
أَن  تََخاُفـوَن  ْرِض  اْلَ ِفي  ُمْسَتْضَعُفـوَن  َقلِيـٌل  أَنُْتـْم  إِْذ  »َواْذُكـُروا 
َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزَقُكم  بَِنْصِرِه  َوأَيََّدُكم  َفآَواُكْم  النَّاُس  َفُكُم  َيَتَخطَّ

تَْشُكُروَن«2؛  لََعلَُّكْم 
)بیاد بیاورید آن زماني را كه شما گروهي ضعیف و اندک در زمین 
بودید و مي ترسیدید كه دیگران شما را بربایند، ولي خداوند شما را 
تا شكر  پاكیزه روزیتان كرد  از چیزهاي  پناهتان داد و  یاري كرد و 
ذات مقدس ربوبي را به جاي بیاورید(. یادتان نرود كه وضع ناامن این 

چنیني داشتید.

ف به معناي ربودن و گرفتن همراه با سرعت و مخفیانه است. 1. َتَخطُّ
2. سوره انفال آیه 26.
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نقـش پيامبـراکـرم,
 در نجات مردم 

ٍد َصلَّى اُل َعلَْيِه َوآلِِه؛  »َفَأنَْقَذُكُم اُل تََباَرَك َو تََعالَى بُِمَحمَّ
را  شمـا  محمد,  حضـرت  بوسیلـه  تعالـي  و  تبـارک  خداي 

دارد«.  نجات 
فـراوان و  از مشكالت و سختـي هاي  بعـد  َّتِـي؛  َوال َـّا  اللََّتي »بَْعَد 

ناگوار«.  حوادث 
َّتِي« مثلي در زبان عرب است.  »بَْعَد اللََّتيَّا َو ال

كسي همسري گرفت كه قد او كوتاه بود. نتوانست با او بسازد و 
باالخره از او جدا شد. 

سپس آمد و همسر دیگري گرفت كه قد او بلند بود، اما با او هم 
نتوانست بسازد و سرانجام جدا شد. 

به او گفتند كه بار دیگر ازدواج كن. 
َّتِي )بعد از آن خانم كوتاه قد و آن خانم بلند قدي  گفت بَْعَد اللََّتيَّا َو ال
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این  زمان  آن  در  نمي كنم.  ازدواج  دیگر  بسازم(  آنها  با  نتوانستم  كه 
اینجا منظور از این مثل این است كه با حوادث  َمَثل شد. در  جمله 
این  از  را  شما  توانست  پیامبراكرم,  سرانجام  آنچناني،  ناگوار 

برهاند.  مشكالت 
َجاِل؛ بعد از آنكه پیامبر طرف شد با افراد  بُِبَهِم الرِّ بَْعَد أَْن ُمنَِي  »َو 

شجاع بي منطق«. 
»ُمنَِي« به معناي مبتال شدن است. 

»بَُهِم« نیز جمع »بَُهمة« است، به معناي آدمهاي شجاع بي منطق. 
»ُذْؤبَاِن الَْعَرِب َو َمَرَدِة أَْهِل الِْكَتاِب؛

بعد از آنكه پیامبر, مبتال به گرگ هاي عرب و مبتال به متمّردین 
از اهل كتاب شد«. 
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  ویژگي های امام علي{
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استقبـال از خطـرها 
و پيشگامی در نبرد

»ُكلََّما أَْوَقُدوا نَاراً لِلَْحْرِب أَْطَفَأَها اُل«1؛
 هر زماني كه دشمنان آتش جنگ را روشن مي كردند، خداوند آن 

را خاموش مي كرد«. 
پیامبر  و  بودند  افروز  جنگ  كه  بودند  اسالم  دشمنان  این  یعني 
كه  نیست  آن  معناي  به  این  البته  مي پرداخت.  دفاع  به  اكرم, 

جهاد ابتدایي در اسالم نباشد. 
جهاد ابتدایي در اسالم وجود دارد، منتهي به انگیزه باز كردن فضاي 

توحید و اینكه موانع راه برداشته شود. 
َقَذَف  الُْمْشِرِكيَن،  ِمَن  َفاِغَرٌة  َفَغَرْت3  أَْو  الّشيطاِن2،  َقْرُن  نََجَم  »أَْو 

أََخاُه ِفي لََهَواتَِها«4؛ 
1. اقتباس از آیه 64 سورة مائده.

2. »َنَجَم« به معناي »َظَهَر« است یعنی ظاهر شد و شاخ شیطان بیان كنایي است.
3. »َفغر« به معناي باز كردن دهان است.

4. »لََهوات« جمع »لَهات« به معناي ته حلقوم است.
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هر زماني كه شاخ شیطان ظاهر مي شد و توطئه اي شكل مي گرفت، یا 
هرگاه دهان بازكننده اي از مشركین دهان باز مي كرد پیامبراكرم, 
صدیقه  حضـرت  مي انداخت؛  حلقـومشان  در  را  علي{  بـرادرش 
طاهره} معاندین اسالم را تشبیه به حیوان درنده كردند كه هرگاه 
اسالم  به  مي خواستند  و  مي افتادند  اسالم  به جان  درنده  این حیوانات 
ضربه بزنند و بر علیه مسلمان ها اقدامي بكنند، اینجا شخصیت شماره 
اول در جنگ هاي پیامبر اكرم, امیرالمؤمنین علي{ بود »َقَذَف 
پیش  اسالم  براي  جدي  خطر  كه  زمان  هر  یعني  لََهَواتَِها«؛  ِفي  أََخاُه 
مي آمد، علي بود كه به داد اسالم مي رسید و پیش مرگ نبي اكرم, 
شد.  افتخار خداوند  مایه  و  آن شب خوابید  در جاي حضرت  و  بود 

خداوند آن شب نزد فرشتگان به علي{ بالید. 
وارد  خندق  جنگ  در  قریش  پهلوان  عبدود  بن  عمرو  كه  زماني  آن 
میدان شد و پیوسته َهل مِن مبارز مي گفت و بسیاري جا زده بودند باز 
امیرالمؤمنین علي{ بود كه جانش را سپر كرد و در مقابل این دشمن 

ایستاد و او را سركوب كرد.
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پيـروزي امام علي{ 
در همه نبردها

»َفاَل َيْنَكِفُئ َحتَّى َيَطَأ َجَناَحَها بَِأْخَمِصِه«؛ 
علي هیچگاه شكست خورده برنگشت و هر زماني كه وارد میدان 

جنگ شد، قهرمانانه برگشت. 
علي باز نمي گشت مگر اینكه گوش آنها رازیر پاي خود له مي كرد. 
»ِصماخ« به معناي گوش است و َاخَمص، به معناي آن گودي كف 
اینجا مقصود همان وسط كف پا است،  دست یا كف پا است كه 
و  مي جنگید  قهرمانانه  نبرد  میدانهاي  در  امیرالمؤمنین{  یعني 

دشمن را سركوب مي كرد.
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خاموش کننده شعله فتنه ها
»َو ُيْخِمَد لََهَبَها بَِسْيِفِه؛ 

)امیرالمؤمنین علي{( شعله آتش آنان را با شمشیر خودش خاموش 
مي كرد«. 

اساسي و سهم  نقش  پیروزي اسالم  امیرالمؤمنین علي{ در  یعني 
مقابل  در  علي{  امیرمؤمنان  جانانه  شمشیر  اگر  دارد.  اساسي 

دشمنان نبود، اسالم جان نمي گرفت.
حضرت  امیرالمؤمنین{،  بر  عالوه  كه  نیست  تردیدی  جاي 

خدیجه} نیز نقش بسزایي در پیشرفت اسالم داشت. 
با ایثار اموال خود خدمتي عظیم به اسالم  حضرت خدیجه} 

كردو همواره یار وفادار و پشتیبان پیامبر اكرم, بود. 
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حضرت  برخورد  مسئله  هرگاه  كه  است  ضروری  نكته  این  ذكر 
امیر{ با دشمنان و مسئله شمشیر موال علی{ مطرح مي شود برخي 
از  فاشیستي  تفسیر  این  كه  مي گویند  نشناختند،  را  اسالم  درست  كه 

اسالم است. 
اسالم دین همه جانبه است و  نابخردانه است؛ زیرا  این سخن، سخن 
در همه جاي آن مهر و محبت وجود دارد. ذات مقدس ربوبي ارحم 
الراحمین است در جای خودش و آنجا كه جاي مهر است مهرورزي 
مي كند و آنجا كه نیاز به برخورد شدید است، اشدالمعاقبین است. دین 

زنده هر دو را الزم دارد. 
این كه برخي فكر مي كنند افتخاري است براي حضرت عیسي مسیح{ 
كه فقط بگویند پیامبر صلح بود صحیح نیست؛ زیرا مسیح هم پیامبر 

صلح بود وهم در جاي خودش پیامبر جنگ و خشم مقدس بود.
این چنین بوده اند كه در جاي خود مهربان  الهي  اولیاي  انبیاء و  همه 
صدیقه  حضرت  بنابراین  بودند.  مقدس  خشم  اهل  خود  جاي  ودر 
طاهره} با این جمالت مي خواهد این ارزش را هم جا بیندازد كه 

برخورد قاطعانه امیرالمؤمنین هم از افتخارات موال علي{ است.
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سختکوشي در راه اسالم
»َمْكُدوداً ِفي َذاِت الِ، ُمْجَتِهداً ِفي أَْمِر الِ؛ 

)علي{( در راه خدا سختي هاي زیادي را تحمل كرد و در انجام 
دستورات خدا سختكوش بود«.

مكدوداً از ماده َكد، به معناي شدت، سختي و فشار است. همه جاي 
بدن امیرالمؤمنین{ جاي ضربت و شمشیر و نیزه بود و فقط در 

جنگ احد بیش از 60 یا 90 جراحت برداشت. 
بعد از اسالم روزي نبود كه امیرالمؤمنین علي{ بي دغدغه باشد 
و اگر بگویم آب خوش از گلوي علي فرو نرفت، سخني به گزاف 
نگفته ام. حضرت علي{ چه در دوره بعثت و چه در دوره هجرت 

یكپارچه شور دین بود. 
»مجتهداً« از ریشه »َجهد« به معناي تالش است. علي درد دین داشت 
و آرام نمي گرفت. آنجا كه جنگ بود، قهرمان میدان نبرد بود و آنجا 
مأموریت هاي  اكرم,  پیامبر  از طرف  بود،  سیاسي  كارهاي  كه 
پیدا مي كرد، زماني هم كه قدرت حكومت  طوالني دو سه ماهه 
به دست او افتاد، پس از فراغت از جنگ، همه دغدغه اش دغدغه 

فرهنگي بود و به تعلیم مردم مي پرداخت.
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علي{ سيد اولياء
»َقِریبًا ِمْن َرُسوِل اهلَلِ، َسیِّداً فی أَْولَِیاِء اهللِ«؛ 

او نزدیك و مقرب به رسول خدا بود و در میان اولیاء خدا، سید 
و ساالرشان بود. 

سراغ  و  زدند  كنار  را  علي  كه  آنان  به  است  تعریض  اینها  همه 
امیرالمؤمنین علي{ نیامدند.
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اميرالمؤمنين مديري دلسوز
راً نَاِصحًا، ُمِجّداً َكاِدحًا؛  »ُمَشمِّ

او اهل تجربه وخیرخواه مردم بود«. 
راً: الماضي في المور المجرب«؛  »ُمَشمِّ

او اهل تجربه بود و مدیریت را مي دانست. 
»ناصحًا« یعني خیرخواه بود. 

»ُمِجّداً كادحًا« یعني با جدیت و زحمت مشغول فعالیت بود.
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نهراسيدن از سرزنش
»َل تَأُخُذُه ِفي ال لَومُة لئم؛ 

یعني در راه خدا، سرزنش سرزنش كنندگان در او تأثیري نداشت«. 
این ویژگي بندگان صالح خدا است كه »ُيَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل الِ 

َوَل َيَخاُفوَن لَْوَمَة َلئٍِم« 1؛  
پیوسته در راه خدا تالش مي كنند و از سرزنش هیچ سرزنش كننده اي 
بیمي به خودشان راه نمي دهند. همان روز اولي كه مردم بعد از 25 

سال از غدیرخم با حضرت بیعت كردند، فرمود: 
»َو اْعلَُموا أَنّي اِْن اََجْبُتُكم َرِكْبُت بُِكم ما اَْعلَم َو لَْم اُْصِغ اِلَى َقوِل 

الَقائِل َو َعْتِب الَعاتِب 2؛ 
بدانیدكه اگر من قدرت را به دست بگیرم، به وظیفه ام عمل مي كنم 

و گوش به سرزنش هاي نابجا و نادرست نخواهم داد«.
1. سوره مائده آیه 54 .

2. نهج البالغه خطبه 92.
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حضور در ميدان سختي ها
این وضع امیرالمؤمنین علي{ بود، اما شما در چه وضعیتي بودید؟

»َو أَنُْتْم ِفي َرَفاِهَيٍة ِمَن الَْعْيِش؛ 
شما در رفاه و عیش و نوش خودتان به سر مي بردید«. 

آن زماني كه امیرالمؤمنین در دوره بعثت خون دلها مي خورد، شما 
غرق زندگي حیوانیتان بودید، آن زماني كه امیرالمؤمنین علي{ 
در سالهاي اول هجرت در جنگ ها شمشیر مي زد و خون دلها را 
به جان مي خرید، شما غرق عیش و نوش و زندگي حیوانیتان بودید. 

»َواِدُعوَن َفاِكُهوَن آِمُنوَن«؛ 
ساكت وآرام بودید و خودتان را درگیر جنگ نمي كردید. 

شما اهل خوشگذراني بودید و در امنیت و آسایش به سر مي بردید، 
اما امیرالمؤمنین علي{ جانش را در طبق اخالص گذاشته و ایثار 

مي كرد. 
َوائَِر؛  »تََتَربَُّصوَن بَِنا الدَّ

انتظار مي كشیدید تا براي ما اهل بیت حادثه اي پیش آید«. 
دوائر، جمع دائره، به معناي مصیبت و سختي است. یعني برخي از 
شما در دوره بعثت، تمام تالشتان را به كار بردید كه به اسالم عزیز 
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آسیب برسانید و برخي از شما حتي بعد از هجرت در پوشش اسالم، 
منافقانه عمل كردید و ضربه به اسالم عزیز زدید و در پي آن بودید كه 

این شعله هدایت بخش و نجات بخش زندگي مردم را خاموش كنید. 
ْخَبارَ؛  ُفوَن اْلَ »َو تََتَوكَّ

از فاصله دور منتظر شنیدن اخبار و وقایع بودید«. 
در  امیرالمؤمنین علي{  یعني  است.  انتظار  و  توقع  معناي  به  َتَوكُّف 
گود  از  بیرون  شما  اما  بود  كرده  سپر  را  جانش  جنگ  میدان  وسط 
نشسته بودید و فقط منتظر خبر بودید كه چه خبر خواهد شد؛ اگر 
مسلمانان پیروز شدند، شما بیایید و فرصت طلبانه طلب غنیمت كنید و 

اگر دشمنان پیروز شدند، به دشمنان بگویید ما با مسلمانها نبودیم. 
َزاِل؛  »َو تَْنُكُصوَن ِعْنَد النِّ

شما آنها هستید كه در مواقع بحرانی عقب نشینی می كردید«. 
َنزال به وقتی گفته می شد كه در جنگ تن به تن از اسب پیاده می شدند. 
َتنُكصوَن به معنای مكث و عقب نشینی كردن است. یعنی شما عافیت 
و  آرام  زندگی  و  می نشستید  عقب  بحرانی  مواقع  در  و  بودید  طلب 
بی دردسر و بی سروصدا را می خواستید، در لحظات بحرانی و حساس 

سكوت می كردید و یا عقب نشینی روش و پیشه شما بود. 
»َو تَِفرُّوَن ِمَن الِْقَتاِل؛ شما از صحنه جنگ فرار می كردید«. 

آدم های فرصت طلبی بودید كه در پی دنیایتان بودید. این از افتخارات 
امیرالمؤمنین علی{ است كه پیوسته كرار غیر فرار بوده و در همه 
جنگ ها مقاومت كرده است. در جنگ احد صحنه دردناكی پیش آمد 
و اكثریت مسلمانان فرار كردند جز اندكی به تعداد انگشتان دست و 
به گفته برخی از مورخین در همین جنگ احد زمانی گذشت كه فقط 

پیغمبر بود و علی.
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ظهور جریان ارتجاع و 
ویژگی های آن 
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ظهور جريان ارتجاع و
 ويژگی های آن 

به زحمات  كه  شد  علی{ چه  امیرالمؤمنین  مناقب  همه  این  با 
پیامبر اكرم, و به رهنمودهای آن عزیز پشت پا زدید. 

از  را  تحلیل  عمیق ترین  اینجا  در  طاهره}  صدیقه  حضرت 
ارتجاع بیان می  كند. ارتجاع یعنی عقب گرد و بازگشت به بینش ها و 

ارزش های جاهلی، همان چیزی كه پیامبر نگرانش بود.
»أََفإِْن َماَت أَْو ُقتَِل انَْقلَْبُتْم َعلَى  أَْعَقابُِكْم « 1؛ 

)پیامبر نگران ارتجاع بود و این ارتجاع بعد از پیامبر اكرم اتفاق افتاد(.

1. نفاق
حضرت صدیقه طاهره} این ارتجاع را چنین تبیین می كند: 

ِه َداَر أَنْبَِيائِِه، َو َمْأَوى أَْصِفَيائِِه«.  ا اْخَتاَر اُل لَِنبِيِّ »َفلَمَّ
پس وقتی كه خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیاء و محل اصفیای 
خود را برگزید و پیامبر, به ملكوت اعلی پیوست، چند بیماری 

در بین شما جان گرفت:
1. سوره آل عمران آیه 144.



151

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

1. بحاراالنوار ج 9 ص 239؛ مسند احمد ابن حنبل ج 1 ص 179.

َفاِق« یا »َحَسَكة النفاق«؛  1. »َظَهَر ِفيُكْم َحِسيَكُة النِّ
خارهای نفاق در بین شما ظاهر شد. یعنی نفاق به مثابه تیغ هایی كه بر 

اهل حق و حقیقت فرود آید، در بین شما پدیدار گشت. 
این نفاق، هم نفاقی خوفی و هم نفاق فرصت طلبانه و طمعی بود كه 
به هم پیوستند. بحثی در بین مفسران درباره تاریخ نفاق است كه به 
چه زمانی برمی گردد و آیا جریان نفاق در دوره هجرت شكل گرفت 
یا در دوره بعثت هم بود؟ درباره اینكه جریان نفاق در دوره هجرت 

بود، بحثی نیست. 
قدرت سركوب  آن  و  باشند  قدرتمند  است كه هرگاه كسانی  طبیعی 
كه  می آورند  زیرزمینی  مبارزات  به  رو  ترس  از  آن  از  پس  بشود، 

اصطالحًا به آن نفاق خوفی می گوییم. 
جریان نفاق از آغاز هجرت پیامبر اكرم, شكل گرفت و این نفاق 
در جریان جنگ احد ضربه كاری به پیامبر اكرم, زد. اوج جریان 
نفاق در سالهای آخر عمر پیامبر اكرم, و همزمان با جنگ تبوک 
با  را  علی{  امیرالمؤمنین  جنگ ها  همه  در  كه  پیامبری  لذا  بود. 
پیامبر  عمر  اواخر  در  منافقان  شیطانی  تالش  دلیل  به  می برد  خودش 

اكرم, و توطئه های گسترده آنها به امیرالمؤمنین{ فرمود: 
بَمنـِزلَِة  ِمّنـى  »اَنْـَت  بمـان  مدینـه  در  مـن  جای  تـو  جـان  علـی 

. 1 َهاروَن ِمن موسى« 
نفاق دوم، نفاق فرصت طلبانه است.

مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان ذیل تفسیر سوره منافقون می گوید 
را در دوره هجرت  نفاق  آغاز  و  نداریم كه خاستگاه  دلیلی  كه هیچ 
بعثت هم  نفاق را حتی در دوره  از  بلكه رگ و ریشه هایی  بگیریم، 
رشد  و  گرفت  خواهد  اسالم  كار  می دانستند  آنها  زیرا  دید؛  می توان 

خواهد كرد. 
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اینكه حضرت زهرا} می فرماید: 
َفاِق« یا »َحسيَكة النفاق« نظر به این دو نوع نفاق  »َظَهَر ِفيُكْم َحَسَكُة النِّ

)نفاق خوفی و نفاق فرصت طلبانه( دارد.

2. رنگ باختن ارزش های دینی
يِن«؛  »َو َسَمَل ِجلَْباُب الدِّ

جلباب به معنای لباسی است كه تمام بدن را فرابگیرد. 
بین  پیامبر، دین و معنویت در  از  حضرت زهرا} می فرماید بعد 
دین  از  طاهره}  باخت. حضرت صدیقه  رنگ  و  شد  كهنه  شما 
این تعبیر، تعبیر بسیار گویایی برای دین  تعبیر به »جلباب« می كند و 
به  نمی دانند و  آنها كه اسالم را دین زندگی  به  پاسخی است  است و 
غلط و نادرست می گویند اسالم دین سكوالر است. آنها كه این سخن 
را می گویند دین را قطعًا نفهمیده اند. حضرت صدیقه طاهره} كه 
مفسر بزرگ دین است دین را جلباب می داند؛ یعنی پوششی برای همه 

عرصه های زندگی دربعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

3. حذف علی{ و پیروانش از صحنه ها
»َو نََطَق َكاِظُم الَْغاِويَن«؛ 

گمراهان ساكت كه تا به حال بی تفاوت بودند و جرأت حرف زدن 
نداشتند، میدان دار معركه شدند و به سخن درآمدند. 

من از »َكاِظُم الَغاوين« تعبیر به امپراطور رسانه ای می كنم كه به جان 
اسالم افتاد و بر علیه خوب ترین خوب های عالم امیرالمؤمنین علی{، 
خوبان،  ساخت.  را  شایعات  بدترین  دشمن  شایعه سازی  كارخانه 
بگویند جلوی سخنشان گرفته  باید سخن  آنها كه  و  خانه نشین شدند 
شد و در عوض، آنها كه عقده و كینه داشتند، مانند كعب الحبارها 
سخنگوی اسالم شدند، در حالیكه باب مدینه علم نبی یعنی امیرالمؤمنین 

علی{ از صحنه فرهنگ و سیاست حذف شد.
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 ظهور فرصت طلبان
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 ظهور فرصت طلبان
َقلِّيَن؛  »َو نََبَغ َخاِمُل اْلَ

فرومایگان گمنام به صحنه آمدند«. 
نبوغ به معنای ظهور است و خامل هم به معنای آدم های گمنام و 
فرومایه. و این اشاره به خطری بزرگ است كه همیشه برای انقالب ها 

بوده، هست و خواهد بود و آن خطر نفوذ فرصت طلبان است.
انقالب ها مراحل مختلفی دارند. در انقالب ها تا جایی كه سختی ها 
وجود دارد، عده خاصی تالش می كنند، اما تا زمان رسیدن میوه شد، 

فرصت طلبان از راه می رسند و میوه ها را آنها می چینند. 
در جریان مشروطیت، شاهد این واقعیت تلخ بودیم كه علماء، مردم 
را علیه استبداد به صحنه آوردند، ولی بعد از اینكه زمان چیده شدن 
میوه رسید، غرب زدگان آمدند و حاصل زحمات گسترده عالمان 
دین را به ناحق مصادره كردند؛ تا آنجا كه شهید بزرگوار آيةاهلل 
شیخ فضل اهلل نوری كه از بنیانگذاران مشروطیت بود، بردار رفت.
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»َوَهَدَر َفنِيُق الُْمْبِطلِيَن؛ شجاعان از گروه باطل به صدا درآمدند«. 
َهَدَر ـ به فتح هاء و دال و راء ـ َهْدْر ـ به سكون دال و راء ـ به معنای 

فریاد شتر با صدای بلند است. 
َفنیق هم به شتر نری می گویند كه بر آن سوار نمی شوند؛ زیرا برای آن 
حریم قائل اند. بدین ترتیب معنای جمله این می شود كه آدم های شجاع و 
بی پروای اهل باطل هم از این فرصت استفاده كردند وبه صدا در آمدند 

و خودی نشان دادند تا زحمات پیامبر اكرم, را به باد بدهند. 
در  شما  جمعیت  در  باطل  سردمداران  این  َعَرَصاتُِكْم«؛  ِفي  »َفَخَطَر 
حال دم جنباندن برآمدند؛ یعنی میدان داری كردند و معركه به دست 

كسانی افتاد كه یك روز هم به اسالم معتقد نبودند. 
ابوسفیان ها به تدریج و ذره ذره نفوذ كردند تا به جایی رسیدند كه به 
صراحت، ابوسفیان گفت: حمزه برخیز و ببین آن اسالمی كه دیروز 
دست  به  دست  توپ  مثل  امروز  می جنگیدیم،  همدیگر  با  سرش  بر 

بچه های ما می گردد. 
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نفوذ شيطان
 »َوأَّطلََع الشيطاُن َرأَْسه ِمن َمْغِرِزه؛ 

شیطان هم سرش را از مخفیگاهش بیرون كشید و دید االن وقت 
بهره برداری است«. 

»َهاتِفًا بُِكْم؛ او صدایتان زد«. 
»َفَألَْفاُكْم لَِدْعَوتِِه ُمْسَتِجيبِيَن؛ شیطان دید شما دعوت او را استجابت 

می كنید« و به دعوت شیطان لبیك می گویید. 
فریب  شما  ُماَلِحِظيَن«؛  ِفيِه  ِة  لِلِْعزَّ »َو  یا  ُماَلِحِظيَن«  ِفيِه  ِة  »َولِلِْغرَّ

شیطان را خوردید و به چشم مشتری به شیطان نگاه كردید. 
واژه مالحظه، عبارت از این است كه انسان به دید مشتری و به دید 

عالقه به كسی نگاه كند. یا اگر بخوانیم: 
ِةِ ِفيِه ُماَلِحِظيَن؛ یعنی شیطان دید كه شما برای اینكه عزیز  »َو لِلِْعزَّ

بشوید، پناهنده به او شدید«. 
»ُثمَّ اْسَتْنَهَضُكْم َفَوَجَدُكْم ِخَفافًا؛ شیطان از شما خواست كه برخیزید 
و دریافت كه شما وزنی ندارید« و بی وزن شدید، لذا شما را به دنبال 
خودش كشید. قرآن كریم وقتی می خواهد روش فرعون را برای به 
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1. سوره زخرف آیه 54.

بردگی كشاندن مردم بیان كند، می فرماید: 
»َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه«1 ؛ )فرعون قوم خودش را خفیف كرد و بدین 

ترتیب آنها را تسلیم و مطیع خودش كرد(. 
از این آیه شریفه و نیز از تفسیر آن كه در حقیقت كالم حضرت صدیقه 
طاهره} است، استفاده می شود كه استعمارگران برای بیچاره كردن 
ملت ها، اول گامی كه برمی دارند، بی هویت كردن آنها و از بین بردن 
بی عفتی ها  كه  كردند  تجربه  بارها  استعمارگران  است.  آنها  اصالت 
در  مبتذل  كتاب های  و  ماهواره ها  ها،  دی  سی  ترویج  و  هرزگی ها  و 
حقیقت گامی است برای بی هویت كردن یك ملت و وقتی یك ملت 
تباهی كشید.  به طرف  را  ملت  این  می توان  به سرعت  بی هویت شد، 
خواست  شما  از  شیطان  كه  می فرماید  طاهره}  صدیقه  حضرت 
برخیزید و دید كه شما پوک و بی محتوا شدید و اصالت های اسالمی تان 

را از دست دادید، لذا به سرعت شما را به دنبال خودش كشید. 
»َوأْحَمَشُكْم َفَألَْفاُكْم ِغَضابًا؛ شیطان شما را تحریكتان و غضبناكتان كرد 

و شما تحت تأثیر شیطان به غضب آمدید«. 
اَْحَمَشُكم: َحْمش یعنی تحریكی كه آدم را به غضب بیاورد. شیطان دید 
برسد  به كامش  ناسیونالیستی  ریشه های  و  احیاء رگ  با  می تواند  كه 
و به كامش رسید. قریش گفتند من، انصار گفتند من، این من، من ها 
كنار هم قرار گرفت و موال علی{ را كه پیامبر, او را به امامت 
امت منصوب كرده بود كنار گذاشتند. این من، من های ناسیونالیستی و 

طائفه ای تحریك شیطان بود.
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نتايج سرسپردگی به شيطان
»َفَوَسْمُتم َغيَر اِبِلُِكم؛ 

پس مشغول داغ كردن غیر شترهای خودتان شدید« 
آنها  بر  عالمتی  بشوند  مشخص  شترها  اینكه  برای  زمان  آن  در 
می گذاشتند كه اصطالحًا می گویند داغ كردن. حضرت زهرا} 
فرمود:  داشتند.  شتر سروكار  با  زیرا  بفهمند،  آنها  كه  می زند  مثلی 
شما غیر از شترهای خودتان را داغ كردید؛ یعنی حاال كه قدرت به 
دستتان آمد، در شترهای دیگران تصرف كردید و آنها را به عنوان 

شترهای خودتان داغ كردید و از حدتان تجاوز كردید. 
»َو َوَردُتم َغيَر َمشَربكم؛ در غیر محل شربتان وارد شدید«. 

هر قبیله ای برای خودش یك محل شربی داشت. حضرت زهرا} 
می فرماید كه شما مردم در غیر محل شرب و آشامیدنتان وارد شدید 
امامت  و  به حریم والیت  و  نكردید  رعایت  را  و حدود خودتان 

تجاوز كردید. 
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َوالَْكلُْم َرِحيٌب«؛ این در حالی است كه عهد شما  َقِريٌب،  َوالَْعْهُد  »َهَذا 
نسبت به پیامبر نزدیك است و شما پای منبرهای پیامبر بودید. 

آن همه تعریف های پیامبر اكرم, از امیرالمؤمنین{ و اهل بیت 
را شنیده اید؛ بارها پیامبر فرمود: 

»فاطمُة بضعٌة ِمّنى َمن آذاَها َفَقد آَذانى 1؛  
فاطمه پاره تن من است، هركه بیازاردش مرا آزرده است«. 

این  شنیده اید.  اكرم,  پیامبر  از  كه  نیست  زمانی  دیر  را  اینها  شما 
خطبه را حضرت صدیقه طاهره} به احتمال قوی 10 روز پس از 
رحلت نبی اكرم, ایراد كرده است؛ یعنی هنوز تن صدای پیامبر به 

گوش شما هست كه فرمود: 
َمن  َعاِد  َو  َواله  َمن  َواِل  اللّهم  َموَله  َعلٌى  َفهَذا  َمولُه  ُكْنُت  »َمْن 

َعاَداه« 2 . این چه رفتاری است كه با پیامبراكرم, دارید ؟
»َو الَْكلُْم َرِحيٌب« یعنی جراحتی كه به واسطه رحلت پیامبر به دلمان 
وارد شده هنوز وسیع و تازه است. ما داغداریم این چه رفتاری است با 

دختر داغدار پیامبر اكرم دارید؟ این تسلیت گفتن شماست!
ا َیْنَدمِْل«؛ ُجرح ـ به ضم جیم ـ اسم مصدر است و َجرح  »َو الُْجْرُح لَمَّ
ـ به فتح جیم ـ مصدر است. جراحتی كه بر ما وارد شده، هنوز التیام 
پیدا نكرده و ما هنوز داغدار رسول اهلل هستیم. با دخترش این چنین 

رفتار می كنید كه كار شبانه روزی اش گریه شود؟!
ا ُيْقَبْر«؛ هنوز پیكر پاک پیامبر اكرم, دفن نشده بود  ُسوُل لَمَّ »َو الرَّ

كه شما وصایای پیامبر اكرم را پشت پا زدید. 
»ابتَِداراً؛ خیلی هم با عجله وارد كار شدید«. با چه توجیهی؟ 

را  فتنه  جلوی  كار  این  با  كه  كردید  فكر  الِْفْتَنِة«؛  َخْوَف  »َزَعْمُتْم 
می گیرید. گفتید كه برخی از این نو مسلمانها از این علی كینه دارند 

1. بحاراالنوار ج 43 ص 20.
2. خصائص نسائی ص 101.
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گفتید  و  آمدید  سپس  است.  كشته  را  بستگانشان  جنگ ها  در  او  و 
موردی  سراغ  لذا  كنند،  درست  دردسر  اینها  وقتی  یك  بودیم  نگران 

دیگر آمدید.
بیعت  به هنگام  داشتم كه  را  نگرانی  این  عباس می گوید: من هم  ابن 
نو مسلمانها  از غدیرخم همان  از 25 سال  بعد  امیرالمؤمنین علی{ 

اعتراض كنند؛ خیلی هم دلم شور می زد. 
از طرفی می دیدم امیرالمؤمنین هیچ عالقه ای به خالفت ندارد، از طرفی 
هم این نگرانی ها بود. می گوید كه مردم وارد مسجد پیغمبر شدند و 
جای سوزن انداختن نبود. من نگران بودم كه یكی بلند شود و اعتراض 
در  را  برادرم  و  پدرم  كه  هستی  كسی  تو  علی!  كه  بگوید  مثاًل  كند. 

جنگ ها كشتی. ولی می گوید: 
خدا گواه است یك نفر هم بلند نشد و همه با امیرالمؤمنین{ بیعت 
كردند؛ بیعتی بی نظیر نه كم نظیر. بیعتی كه امیرالمؤمنین علی{ در 
نهج البالغه می فرماید كه پیرمردها و بچه ها ابراز خوشحالی می كردند 
از  است  ممكن  كه  بهانه  همین  با  هم  اوائل  آن  شد.  خلیفه  علی  كه 
را كنار زدند  او  نشوند،  تسلیم  باشند و  داشته  امیرالمؤمنین{ كینه 

و رها كردند. 
»أَََل ِفي الِْفْتَنِة َسَقُطوا؛ آگاه باشید و بدانید كه در فتنه سقوط كردید« 
و علی را از دست دادید. بزرگ مردی را از دست دادید كه اگر او 

قدرت را به دست می گرفت سرنوشت اسالم سرنوشت دیگری بود. 
»َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطٌة بِالْكاِفِريَن« 1؛ 

)همانا جهنم بر كافران احاطه دارد(. 
»َفَهْيَهاَت ِمْنُكْم«؛ بعید بود از شما مهاجرین و انصار كه این چنین با 

پیامبر اكرم و وصایای او رفتار كنید. 
»َو َكْيَف بُِكْم؛ شما را چه شده است؟«

1. سوره توبه آیه 49.
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»َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن« 1؛ )و به كدام سوی به انحراف می روید(. 
»َو ِكَتاُب الِ بَْيَن أَْظُهِرُكْم؛ كتاب خدا پیش روی شما است«. 

كتاب خدا می گوید كه سراغ كسی بروید كه اعلم و افضل باشد. 
إِلَّ  ي  َيِهدِّ َل  مَّن  أَ ُيتََّبَع  ن  أَ َحـقُّ  أَ لَْحقِّ  ا لَى  إِ ِدي  ـْ َيه َفَمن  »أَ

ُيْهَدى«2.  أَن 
شما هم كه قبول دارید علی افضل و اعلم است. می رفتید سراغ قرآن از 

قرآن رهنمود می گرفتید.

1. سوره انعام آیه 95.
2. سوره یونس آیه 35.
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معرفی قرآن کريم
»ُأُموُرُه َظاِهَرٌة و اَحكاُمُه َزاِهرة؛ 

معارف قرآن روشن و احكام آن درخشنده است«. 
را در  قرآن  باشد. چرا  متن  در  باید  و  باشد  نباید در حاشیه  قرآن 

حاشیه قرار دادید و رهنمودهای اساسی آن را پشت پا زدید؟ 
»َو أَْعاَلُمُه بَاِهَرٌة؛ علم های قرآن بلند )و غالب( است«. 

در گذشته در بیابان ها چیز بلندی را به عنوان عالمت می گذاشتند كه 
مردم راه را گم نكنند مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی كه امروزه 
وجود دارد و آن روز علم ها بود. تعالیم قرآن، اعالم است، تعالیم قرآن 

بهترین تعالیم است و راه سعادت را این تعالیم نشان می دهد.
»إِنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَّتي ِهَي أَْقَوُم« 1؛

بهترین راه سعادت در قرآن تبیین شده است.
»َو َزَواِجُرُه َلئَِحٌة، َو أََواِمُرُه َواِضَحٌة؛ 

نواهی خداوند و اوامر او روشن است«. 
چرا به این همه پشت پا زدید؟ 

1. سوره اسراء آیه 9.
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1. سوره كهف آیه 50.
2. سوره مائده 3.

3. سوره آل عمران آیه 85 .

»َوَقْد َخلَّْفُتُموُه َوَراَء ُظُهوِرُكْم؛ 
شما قرآن را با همه روشنی مضامین آن پشت سر نهادید«. 

»أََرْغَبًة َعْنُه ُتِريُدوَن أَْم بَِغْيِرِه تَْحُكُموَن؛ 
آیا از قرآن رویگردان شدید و به چیزی غیر قرآن حكم می كنید؟«

الِِميَن بََدل« 1؛ »بِْئَس لِلظَّ
)چه بد بدلی ظالمان، به جای قرآن برمی گزینند(. 

»َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِْسالِم ِدينًا َفلَْن ُيْقَبَل ِمْنُه«؛ 
)و كسی كه غیر از اسالم دینی را اختیار كند، هرگز آن دین از او قبول 

نخواهد شد(. 
با  اسالم  این است كه  این سخن حضرت صدیقه طاهره}  معنای 

علی گره خورده است و نمی توانید اسالم را منهای علی ببینید. 
لَُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعلَْيُكْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم  أَْكَملُْت  »الَْيْوَم 

اْلِْساَلَم ِدينًا« 2. 
نصب  با  یعنی  است.  شده  نازل  غدیرخم  در  كه  است  آیه ای  آیه،  این 
امیرالمؤمنین علی{، دین كامل می شود و نعمت هدایت تمام می شود. 

ِمَن  اآلِخَرِة  ِفي  َوُهَو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفلَن  ِدينًا  اْلِْساَلِم  َغْيَر  َيْبَتِغ  »َوَمن 
الَْخاِسِريَن« 3؛

 چنین كسی در قیامت از زیانكاران است چه زیانكاری؟ زیانكاری كه 
هستی و سرمایه اش بر باد رفته است.
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 غصب خالفت
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غصب خالفت
»ُثمَّ لَْم تَلَْبُثوا إِلَّ َرْيَث أَْن تَْسُكَن نَْفَرُتَها، َو َيْسلََس ِقَياُدَها؛ 

چموشی  كه  مقداری  به  مگر  نكردید  درنگ  پیامبر  از  بعد  شما 
خالفت ساكت بشود«. 

به  هم  »ُنُفور«  و  است،  اندازه  و  مقدار  و  قدر  معنای  به  »َریث« 
معنای دور شدن چهارپا می باشد كه كنایه از چموشی است. یعنی 
شما آنچه را كه انجام دادید، با عجله و شتاب فراوان صورت دادید 
و درنگ نكردید مگر مقداری كه افسار شتر آرام و روان گردد. 
یعنی به مقداری صبر و تحمل كردید كه زیر پای خودتان را سفت 
كنید. در این تشبیهات، مشبه به، شتر است كه معمواًل اعراب با آن 

سروكار داشتند.
»ُثمَّ أََخْذُتْم ُتوُروَن َوْقَدتََها؛ پس از اینكه قدرت خالفت را به دست 

گرفتید، آتش گیره ی خالفت را شعله ور كردید«. 
َوْقَدة به معنای ُوُقود است و آن چیزی است كه با آن آتش را مشتعل 

می كنند. 
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»َو ُتَهيُِّجوَن َجمَرتَها؛ آتش آن را هم به جاهای دیگر سرایت دادید« 
به ذغال وقتی كه سرخ شود َجمَرة می گویند. 

جمع َجمَرة با تاء می شود َجمر؛ یعنی بعد از اینكه به قدرت رسیدید 
علیه ما آتش برافروختید. 

؛ فریاد شیطان گمراه را لبیك گفتید«. ْيَطاِن الَْغِويِّ »َو تَْسَتِجيُبوَن لُِهَتاِف الشَّ
؛ شروع كردید تا نورهای دین روشن اسالم  يِن الَْجلِيِّ »َو إِْطَفاِء أَنَْواِر الدِّ

را خاموش كنید«.
اگر  و  بود  دین  نور  آغاز شد سرانجامش خاموش شدن  راهی كه  آن 
این نور، االن باقی می باشد، به بركت خون دلهای اهل بیت عصمت و 
طهارت[ است و اال اگر این تالش ها نبود و آن روش ادامه پیدا 
به  ماندن  این  نشان.  تاک  از  نه  و  می ماند  نشان  تاک،  از  نه  می كرد 
بركت 25 سال خون دل خوردن امیرالمؤمنین علی{ است؛ خون دلی 
كه خود می  گوید همانند خار در چشم و استخوان در گلو بود. همانند 

آن بود كه نوک تیز شمشیر را بر قلب علی بگذراند. 
؛  ِفيِّ »َو إِْهَماِل ُسَنِن النَّبِيِّ الصَّ

شروع كردید به خاموش كردن سنت های پیامبر برگزیده خدا«. 
كدام سنت باالتر و روشن تر از حدیث غدیر كه در آن جمع بزرگ، 

بیش از 120 هزار نفر همه شنیدند كه پیامبر اكرم, فرمود: 
»َمْن ُكنُت َموَلُه َفَهَذا َعلٌى َموَله« 1. 

این روشی كه شروع شد باعث شد سنت های پیامبر خاموش شود.
»تَْشَربُوَن 2 َحْسواً ِفي اْرتَِغاٍء؛ 

به تدریج و آرام آرام منافع خالفت را آشامیدید«. 
ارتغاء باغین از ماده رغو مثلثة الراء است: 

رغو )به فتح و كسر و ضم راء( و معنای آن كف و سرشیری است كه 
1. خصائص نسائی ص 101.

2. در بعضی نسخه ها »ُتِسّروَن« آمده است.
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وقتی شیر را به هم می زنند روی آن ظاهر می شود.
َحْسو هم به معنای آشامیدن به تدریج به خاطرخوشمزه بودن است. با 
این توضیح كه وقتی روی شیر، كفی ظاهر می شود كه خوشمزه است، 
كسی می آید تا اندكی از آن را بخورد، كم كم و به تدریج همه شیر را 
می نوشد. معنای این جمله حضرت صدیقه طاهره} این است كه 
شما به اسم اینكه می خواهیم اسالم و نظام اسالمی را حفظ كنیم و به 
دین خدا خدمت كنیم، آمدید و در پوشش این حرف های قشنگ، از 
منافع خالفت استفاده كردید و به اصطالح بر خرمراد سوار شدید، اما 

بعد چه كردید؟ 
َراِء؛  ْهلِِه َو ُولِْدِه ِفي الَْخَمِر َو الضَّ »َو تَْمُشوَن ِلَ

و در پوشش درخت ها و پستی و بلندی ها )یعنی به صورت علنی و غیر 
علنی( علیه او )پیامبر( و فرزندان او گام برداشتید«. 

بین  در  كسی  وقتی  و  است  پوشاندن  معنای  به  لغت  اصل  در  َخَمر، 
بیشه زارها مخفی می شود و از آنجا می آید، این واژه در مورد او به كار 
می رود. واژه َضّراء دو معنا دارد: اول به معنای بیشه و جنگل است، و 

دوم به معنای گودال ها است. 
حضرت صدیقه طاهره} می فرماید: 

شما شمشیر علیه ما كشیدید اما این شمشیر كشیدنتان به صورت علنی 
نبود كه بگویید ما با پیغمبر طرفیم، بلكه به صورت پنهان و در پوشش 

توجیهات زیبا، دختر پیغمبر را آزردید. 
»َو نَْصبُِر ِمْنُكْم َعلَى ِمْثِل َحزِّ الُْمَدى؛ 

ما هم صبر كردیم از ناحیه شما برمثل بریدن كاردها« 
ُمدی، جمع ُمْدَیه، به معنای كارد است، و »َحز« به معنای قطع كردن و 
بریدن است. یعنی خون به دل ما دادید و ما بدترین رنج ها را كشیدیم 
اما برای اسالم و برای خدا و برای آنكه این چراغی را كه پیامبر روشن 
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كرده است، خاموش نشود، سكوت كردیم؛ همانگونه كه امیرمؤمنان 
علی{ سكوت كرد. 

»َفَصَبرُت َو ِفى الَحلِْق َشجى َو ِفى الَعيِن َقذى« 1.
ناِن ِفى الَحَشا 3؛  2 السِّ »َو َوْخز ِ

همانند فرو رفتن سرنیزه در جان و درون انسان«. 
باشد،  انسان  شكم  در  سرنیزه  كه  بود  این  همانند  سكوت  این  سختی 
ولی ما برای خدا صبر كردیم، اما اكنون می بینیم كه دست به بدعت 

بزرگ می زنید.

1. نهج البالغه خطبه 3.
2. َوخز، به تیغ یا نیزه ای می گویند كه در بدن انسان فرو برود.

3. َحشا، به معنای درون انسان است.
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دادخواهی غصب فدک
»َو أَنُْتْم اآلن تَْزُعُموَن أْن ل إِْرَث لََنا؛ 

شما اكنون می گویید كه ما از پیامبر ارث نمی بریم«. 
چرا ارث نمی بریم؟ مگر من دختر پیغمبر نیستم؟

عرض كردیم كه این خطبه در حقیقت دادخواهی بود كه حضرت 
پیامبر  كه  فدک،  غصب  درباره  كرد  آغاز  طاهره}  صدیقه 
طاهره}  به حضرت صدیقه  را  آن  امر خداوند  به  اكرم, 
بخشیده بود. بعد از پیامبر، این فدک را گرفتند، سپس برای اینكه 

توجیه درست كنند، حدیث دروغین جعل كردند كه: 
از  نَُورِّث«. حضرت صدیقه طاهره}  َل  النبياء  َمَعاِشَر  »نَحُن 

اینجا به بعد به نقد این روش نادرست می پردازد كه: 
»أَفُحْكَم الْجاِهلِيَِّة َيْبُغوَن« 1؛ 

)آیا شما حكم جاهلیت را برگزیده اید؟( 

1. سوره مائده آیه 50 .
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این حكم جاهلیت بود كه برای دختر بهایی قائل نمی شدند. بعد از آن 
همه رنج های پدرم، دوباره این قانون جاهلیت را احیاء می كنید. 

 »َو َمْن أَْحَسُن ِمَن الِ ُحْكمًا لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن« 1؛  
)چه كسی بهتر از خدا حكم می كند در نظر آنان كه یقین دارند( 

كه بهترین قانون، قانون خدا است؟ این قانون می گوید دختر هم از پدر 
ارث می برد.

در اینجا ممكن است كسی بگوید كه چرا حضرت صدیقه طاهره} 
سخنی از بخشش فدک به او در زمان حیات پدر ندارد؟ جوابش این 
است كه می دید كه بی اثر است، لذا از راهی وارد شده است كه نتوانند 

آن را انكار كنند.
در روایتی از حضرت صادق{ رسیده است كه حضرت به مفضل 

بن عمر فرمود:
»هنگامی كه مسئله بیعت تمام شد، یكی گفت: خمس و فیء و فدک 
را از علی و اهل بیت مصادره كنند؛ زیرا وقتی مردم دیدند دست آنان 
خالی است، رها می كنند و به امید دنیایشان به سوی دستگاه خالفت 

رو می آورند،و با همین انگیزه كاری كه نباید می شد شد«.
اِحَية أَنّى ابَنُته؛  مس الضَّ »بَلى َقْد تََجلّى لَُكم َكالشَّ

برای شما مثل خورشید روشن است كه من دختر پیغمبر هستم )و از 
پیغمبر ارث می برم(«. 

»أَيَُّها الُْمْسلُِموَن، أَ ُأْغلَُب َعلَى إِْرثِي؟؛ 
مسلمانان! آیا من مغلوب شوم بر ارثم؟« 

نگذشته  پدرم  رحلت  از  روز  ده  هنوز  نشستید؟  آرام  و  ساكت  چرا 
است، با آن همه سفارش هایی كه می فرمود: 

1. سوره مائده آیه 50 .
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َة ِفي الُْقْربَى« 1. » ُقل َل أَْسَألُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِلَّ الَْمَودَّ
سپس حضرت، رئیس دستگاه خالفت را مخاطب قرار داد و فرمود: 

آیا دركتاب خدا هست كه تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم 
ارث نبرم؟

»َيابَْن أَبِى ُقَحاَفَة! أَِفى ِكَتاِب الِ أَْن تَِرَث أّبَاَك َو َل أَِرَث أَبِى؟« 
در كجای قرآن چنین چیزی هست؟ 

»لََقْد ِجْئَت َشْيئًا َفِريًّا«؛ 
اگر بگویی من كه دختر پیغمبرم از پدر ارث نمی برم، اما تو از پدر 

ارث می بری به خدا افترا زده ای.

1. سوره شوری آیه 23.
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استناد به آيات قرآن
 پيرامون ارث

آنگاه حضرت صدیقه طاهره}، امت را مورد خطاب قرار داده 
و فرمود: 

»أََفَعلَى َعْمٍد تََرْكُتْم ِكَتاَب الِ َو نََبْذُتُموُه َوَراَء ُظُهوِرُكْم؛ 
آیا از روی عمد كتاب خدا را ترک كردید و پشت سر انداختید؟« 
و  علم  بر  عالوه  چیزهایی  هم  انبیاء  كه  دارد  تصریح  خدا  كتاب 
معنویت را به ارث می گذارند. آن وقت حضرت صدیقه طاهره} 
نمونه هایی را بیان می كند كه انبیاء، هم وارث و هم مورث بودند: 

»اْذ َيُقوُل: »َو َوِرَث ُسلَْيماُن داُوَد« 1 ؛ سلیمان از داود ارث برد«.
»َوَقاَل ِفيَما اْقَتصَّ ِمْن َخَبِر َيْحَيى بِْن َزَكِريَّا{«؛ 

داستان حضرت زكریا چنین است: هنگامی كه قرعه به نام او افتاد 
و زكریا سرپرست مریم شد، می دید كه همیشه در محرابش غذایی 

آماده است. 

1. سوره نمل آیه 16.
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می پرسید این غذا از كجا آمده است: 
» َقالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد الِ« 1؛ مریم می گفت از ناحیه خدا آمده است. 

در اینجا دل او شكست و گفت: 
خدایا! من بچه دار نیستم، بچه ای به من عطا كن. 

ا َيِرُثنِي َو َيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب«2؛  »إِْذ َيُقوُل: »َفَهْب لِي ِمْن لَُدنَْك َولِيًّ
و  ولی  ببخش  من  به  خودت  جانب  از  خدایا  گفت:  خدا  به  زكریا 
جانشینی كه از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد«. خداوند یحیی را 

به او عنایت كرد. 
»َو َقاَل: »َو ُأولُوا اْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى  بَِبْعٍض ِفي ِكتاِب الِ« 3 ؛ 

خویشاوندان بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر در كتاب خدا اولی و 
سزاوارتر هستند«.

و  پیامبر  بین  فرقی  آن  در  و  است  ارث  ادله  عمومات  از  هم  آیه  این 
دیگران قائل نشده است. 

نَْثَيْيِن«4؛  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُ »َو َقاَل: »ُيوِصيُكُم اَلُ ِفي أَْولِدُكْم لِلذَّ
و فرمود: سفارش می كند خداوند شما را درباره فرزندانتان، برای پسر 

همانند سهم دو دختر باید بوده باشد«. 
پس اصل سهم دختر را قرآن می پذیرد. 

ا  َحقًّ بِالَْمْعُروِف  ْقَربِيَن  اْلَ َو  لِلْوالَِدْيِن  الَْوِصيَُّة  َخْيراً  تََرَك  »إِْن  َقاَل:  »َو 
َعلَى الُْمتَِّقيَن « 5؛ 

به  نسبت  باید  دارد  مالی  اگر  دید(  در خود  را  آثار مرگ  )كسی كه 
است  تكلیف  و  معروف  آنچه  به  خودش  نزدیكان  دیگر  و  والدین 

وصیت كند و این حقی برای اهل تقوا است«. 

1. سوره آل عمران آیه 37.
2. سوره مریم آیة 5 و 6.

3. سوره انفال آیه 75.

4. سوره نساء آیه 11.
5. سوره بقره آیه 180.
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اینها عمومات ادله ارث است وبراساس آن همه می توانند مورث باشند 
و می توانند وصیت كنند. 

»َو َزَعْمُتْم اَْن لُحْظَوَة لِي َو َل أَِرَث ِمْن أَبِي َو َل َرِحَم بَْيَنَنا؛ 
شما می گویید كه بهره ای برای من نیست و از پدرم ارث نمی برم و میان 

ما هیچ خویشاوندی وجود ندارد؟«
 مگر من دختر پیغمبر نیستم؟ پس چرا مرا از ارثم محروم می كنید؟ 

ُكُم اُل بِآَيٍة أَْخَرَج ِمْنَها أَبِي؛  »أََفَخصَّ
آیا خداوند آیه ای را به شما اختصاص داده و پدرم پیامبر را از آن آیه 

اخراج كرده است« 
»أَْم َهْل تَُقولُوَن اِنَّ أَْهَل ِملََّتْيِن َل َيَتَواَرثَاِن؛ 

ارث  یكدیگر  از  آئین  دو  اهل  و  ملت  دو  اهل  می گویید  اینكه  یا 
نمی برند«. معنای این كار شما چیست؟ 

»أََو لَْسُت أَنَا َو أَبِي ِمْن أَْهِل ِملٍَّة َواِحَدٍة؛ 
آیا من و پدرم از اهل یك ملت و یك آئین نیستیم؟« 

اهلل اكبر مظلومیت را ببینید كه تا به كجا می رسد كه دختر و جان 
پیامبر، این چنین سخن بگوید. 

ي؛  »أَْم أَنُْتْم أَْعلَُم بُِخُصوِص الُْقْرآِن َو ُعُموِمِه ِمْن أَبِي َو ابِْن َعمِّ
بهتر  علی  پسرعمویم  از  و  پدرم  از  را  قرآن  خاص  و  عام  شما  آیا 
می شناسید؟« به كجا می روید؟ چرا این چنین حكم صریح ذات مقدس 

ربوبی را زیر پا می گذارید؟
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فاطمه} مالک فدک در 
زمان حیات رسول اهلل,
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فاطمـه} مالک فدک در 
زمان حيات رسول  اهلل,

ارثي كه حضرت زهرا} مطرح مي كند، ارث مصطلح نیست و 
مطلق چیزهایي كه از ناحیه پدر و مادر در زمان حیات یا بعد از 
مرگ والدین به انسان مي رسد را شامل مي شود. شاهد این مدعا این 

است كه امیرالمومنین علي{ خطاب به ابي بكر فرمودند: 
»يا ابابكر لَِم َمَنْعَت فاطمة ميراثَها ِمن َرُسوِل ال َو َقْد َملََّكْتُه في 

َحياِت َرسوِل ال 1 ؛ 
اي ابابكر، چرا فاطمه را از میراثي كه از رسول اهلل برده بود منع 

كردي و حال آنكه فاطمه در زمان حیات پیامبر مالكش بوده«. 
تاریخ هم مي گوید كه حضرت زهرا} در منطقه فدک تعدادي 
پیدا  سلطه  غاصبین  اینكه  از  بعد  و  اند  داشته  كشاورز  و  كارگر 

كردند، آنها را بیرونشان كردند. 
تصرف  زهرا  حضرت  چگونه  باشد،  نبوده  حضرت  ملك  تا  پس 
مي كند؟ در اصطالح عرفي هم گاهي وقتها مي گوئیم فالني هوش و 

1. احتجاج طبرسی ج 1 ص 122.
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استعدادش را از پدرش به ارث برده و یا شجاعتش را از پدرش به ارث 
برده، این به آن معنا نیست كه پدرش مرده و بعد فرزندش هوش او را 
به ارث برده بلكه منظور این است كه با اینكه پدرش زنده است، این 
هوش و استعداد را به ارث برده، بنابراین احتمال هم وجود دارد كه ما 
ارث در این كالم حضرت صدیقه طاهره} را به این معنا بگیریم. 
به هر حال حضرت صدیقه طاهره} دادخواهي كردند تا رسیدند 

به اینجا كه فرمودند: 
»َفُدونََكَها َمْخُطوَمًة َمْرُحولًَة تَلَْقاَك َيْوَم َحْشِرَك؛ 

بگیر این فدک را در حالي كه افسارش به دست تو است و جهازش هم 
آماده است تا آن زمان كه در روز حشر مالقاتت كنم«. 

حضرت صدیقه طاهره} فدک را به یك شتري كه مهیا و آماده 
است تشبیه كردند. 

َمْخطومة، اسم مفعول ِخطام به معناي افساري است كه در بیني شتر 
مي كنند. 

روي  كه  است  جهازي  معناي  به  و  است  َرْحل  مفعول  اسم  َمْرُحولة، 
شتر مي گذارند. یعني در حالي كه جهاز آن آماده است، این را بگیر 

تا روز قیامت. 
بگیر. »ها« در  یعني »ُخْذ« آن را  اسم فعل است؛  َفُدونََكها: »دونَك«، 

اینجا به فدک برمي گردد.
«؛ در روز قیامت َحَكم، خداوند است و آنجا دیگر  »َفنِْعَم الَْحَكُم اَلُ

جوسازي ها و غوغاساالري ها تأثیرگذار نیست. 
ٌد َو الَموِعُد الِقياَمة«.  ِعيُم ُمَحمَّ ,« یا »َو الزَّ دٌ »َو الَْغريُم ُمَحمَّ

زعیم، یعني رهبر كه پیامبر اكرم, است. و تو باید پاسخگوي این 
مسائل نزد آن حضرت باشي. احتمال هم دارد، غریم باشد. غریم یعني 

روز قیامت پیامبر اكرم, طلبكار شما خواهد شد.
اَعِة َيْخَسُر الُمبِطلوَن«؛ روز قیامت هست كه آنها كه به راه  »َو ِعْنَد السَّ
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باطل رفتند، زیانكار خواهند شد و مي بینند كه سرمایه از دست داده اند. 
»َوَل َيْنَفُعُكْم إِْذ تَْنَدُموَن؛ 

در آن روز هرچه اظهار پشیماني كنید سودي نخواهد داشت«.
َو  ُيْخِزيِه؛  َعذاٌب  َيْأتِيِه  1 »َمْن  تَْعلَُموَن«  َسْوَف  َو  ؛  ُمْسَتَقرٌّ نََبإٍ  لُِكلِّ  »َو 

َيِحلُّ َعلَْيِه َعذاٌب ُمِقيٌم« 2؛ 
)برای هر خبری وعده گاهی وجود دارد و در آینده خواهید دانست 
بر چه كسی عذاب ذلیل كننده نازل خواهد شد و بر چه كسي عذاب 

پایدار حلول خواهد كرد.( 
این جمالت اخیر را حضرت صدیقه طاهره} از قرآن كریم اقتباس 

كرده اند: 
اَعُة َمْوِعُدُهْم« 3.  جمله »َو الَْموِعَد الِْقياَمة«؛ اشاره است به آیه: »بَِل السَّ

اَعِة َيْخَسُر الُْمْبِطلون«؛ اشاره است به آیه:  جمله »َو ِعْنَد السَّ
اَعُة َيْوَمئٍِذ َيْخَسُر الُْمْبِطُلوَن« 4.  »َو َيْوَم تَُقوُم السَّ

جمله »َولَيْنَفُعُكم اْذ تَْنَدمون«؛ اشاره است به آیه: 
الِِميَن َمْعِذَرُتُهْم« 5 ؛ »َيْوَم َلَينَفُع الظَّ

)روزي كه معذرت ظالمین سودي آنها را نمي دهد(.
جمله »َو لُِكلِّ نََبأ ُمْسَتَقر«؛ اشاره است به آیه: 

»لُِكلِّ نََباٍ ُمْسَتَقرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُمون«6 .
جمالت آخر حضرت صدیقه طاهره} نیز برگرفته از سوره هود 

آیه 39 و سوره زمر آیه 39 و 40 است: 
»َفَسْوَف تَْعلَُموَن َمن َيْأتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم«.

1. سوره انعام آیه 67.
2. سوره هود آیه 39.
3. سوره قمر آیه 46.

4. سوره جاثیه آیه 27.
5. سوره غافر آیه 52.
6. سوره انعام آیه 67.
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جالب توجه است كه جمله »َسْوَف تَْعلَمون« هم جزء آیه 67 سوره 
صدیقه  و حضرت  است،  هود  سوره   39 آیه  جزء  هم  و  است  انعام 
طاهره} به گونه اي آن را به كار گرفتند كه بدون آنكه نیاز به 

تكرار باشد، مفاد هر دو آیه را تبیین كردند.
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سخن با انصار
نَْصاِر؛  »ُثمَّ َرَمْت بَِطْرِفَها نَْحَو اْلَ

آنگاه حضرت صدیقه طاهره} نگاه خودشان را به طرف انصار 
انداختند«. 

معناي  به  اینجا  در  اما  است  بستن چشم  و  معناي چشم  به  َطْرف، 
به  طاهره}  است. حضرت صدیقه  نظرافكندن  و  نظرانداختن 

انصار كه در گوشه اي از مسجد بودند نگاه كرد.
»َفَقالَْت: َيا َمَعَشَر الَنقيَبة«، »يا َمعَشَر الِفتَية«، »يا َمعَشَر الَبقَية«. 

معناي  به  باشد،  الَنقيَبة«  َمعَشَر  »يا  اگر  ها(  نسخه  اختالف  )بنابر 
گروه صاحب نفوذ است؛ یعني اي افراد نافذ در جامعه. نقباء هم كه 

نقباء مي گویند به همین مناسبت است. 
اگر »يا َمعَشَر الِفتَية« باشد، به معناي جوانمردان است، و اگر »يا 
َمعَشَر الَبِقَية« باشد، به معناي گروه باقي مانده از انصار است؛  یعني 

افراد بسیاری از انصار به دیدار خدا رفتند و شما باقي ماندید.
»َو أَْعَضاَد الِْملَِّة؛ اي بازوان دین«. اعضاد، جمع َعْضد ـ به فتح عین و 
سكون ضاد ـ به معناي ناصر، معین و كمكار است و اگر جمع َعُضد 
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ـ به فتح عین و ضم ضاد ـ باشد، به معناي بازو است و جمع هر دو 
اعضاد است. اگر از ریشه اول بگیریم لفظ، معناي حقیقي پیدا مي كند، 

و اگر به معناي بازو گرفتیم لفظ، استعاره خواهد شد.
»َوِحَصَنَة اِلْسالم«. ِحَصَنة، جمع ِحْصن ـ مانند حصون كه جمع حصن 
پناهگاه  اي كساني كه  یعني  است؛   پناهگاه محكم  معناي  به  ـ  است 
اسالمید. و اگر َحَضَنة بر وزن َحَفَظة باشد، جمع حاضن است و حاضن 
نیز به زني گفته مي شود كه مربي طفل است. به نظر مي رسد كه ما 
»ِحَصَنةَ السالم« بخوانیم بهتر است از »َحَضَنة السالم«، گرچه اگر 
»َحَضَنَة السالم« هم بخوانیم اشكالي ندارد؛ یعني اي كساني كه شما 

پناهگاه اسالم بودید و كمك كردید تا اسالم جان گرفت.
»َما َهِذِه الَْغِميَزُة ِفي َحقِّي؛ این ضعفي كه شما نسبت به حق من دارید 
چیست؟« خلیل بن احمد نحوي فراهیدي، قدیمي ترین لغوي عرب و از 

شاگردان حضرت امام باقر{ مي گوید: 
»الَغميَزُة َضعفٌة ِفي الَعَمل َوَجهلٌة ِفي الَعقل«. 

دارید.  مي  روا  حقم  به  نسبت  شما  مي بینم  كه  است  ضعفي  چه  این 
مرحوم مجلسي مي گوید: احتمال دارد كه غمیزه با ضاد باشد كه به 
معناي چشم پوشي كردن است: چرا از حقم چشم پوشیدید و دفاع از 

حقم نمي كنید؟
َنُة َعْن ُظاَلَمتِي؛ چرا از ظلمي كه به من وارد شده در چرت به  »َوالسِّ

سر مي برید؟« ِسَنة به معناي چرت زدن است. 
»َل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل نَْوٌم« 1  ؛ چرا چرتتان برده از ظلمي كه به من وارد 

شده و در مقابل این ظلم موضع نمي گیرید؟ 
»أََما َكاَن َرُسوُل الِ , أَبِي َيُقوُل: الَْمْرُء ُيْحَفُظ ِفي ُولِْدِه؛ 

آیا پدرم رسول خدا نمي فرمود: هر مردي در اوالد خودش حفظ مي شود«. 

1. سوره بقره آیه 255.
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یعني اگر قرار بود شما حرمت پیغمبر اكرم, را هم نگه مي داشتید 
این رفتارتان در مورد من آن رفتاري نبود كه پیامبر اكرم, از شما 
انتظار داشت. دختر پیغمبر و این همه جفا!؟ در شأن شما انصار نیست 

كه ببینید و سكوت كنید. 
»َسْرَعاَن َما أَْحَدثُْتْم؛ چقدر زود حادثه آفریدید«. 

یكدفعه زیرورو شدید و آنهمه معنویت از بین شما رخت بربست.
»َو َعْجاَلَن َذا إَِهالٍَة؛ و چه سریع چربیهاي شما از دماغتان خارج شد«. 
َعْجالن مثل َسْرعان اسم فعل است و- ذا- اسم اشاره و فاعل آن، و أِهالة 

نیز به عنوان تمیز آن، به معناي چربي و پیه است. 
این یك مثل است كه مي گویند: شخصي، بزي داشت كه خیلي الغر 
بود و از بیني آن آب و خلط مي ریخت. به او گفتند: بزت خیلي الغر 
است. این چیست كه از بیني اش بیرون مي آید؟ گفت كه: این چربي 
اوست كه از بیني اش بیرون مي آید، به همین علت الغر شده است. در 

جواب آن مرد گفت: 
»َعْجاَلَن َذا إَِهالٍَة؛ چقدر چربیهاي بدنش زود به زود بیرون مي آید«. 

این مثلي است در زبان عرب كه حضرت صدیقه طاهره} از آن 
یا  شود،  انجام  سریع  كه  چیزي  هر  براي  اعراب  است.  كرده  استفاده 
هركسي كه سریع تغییر موضع بدهد این مثل را براي آن بكار مي برند. 

»َو َعْجاَلَن َذا إَِهالٍَة؛ چقدر زود تغییر موضع دادید«.
كه  داشتید  را  این  توانایي  شما  حالیكه  در  ُأَحاِوُل؛  بَِما  َطاَقٌة  لَُكْم  »َو 

جلوي این ظلم بر من را بگیرید«. 
ٌة َعلَى َما أَْطُلُب َو ُأَزاِوُل؛ و شما قوت و نیرو دارید بر آنچه من  »َو ُقوَّ

طلب مي كنم و دنبالش هستم«. 
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آثار مصيبت درگذشت 
پيامبر,

ٌد ,؛ آیا استداللتان این است كه پیامبر از  تَُقولُونَ  َماَت ُمَحمَّ »أَ 
دنیا رفت« 

و ما دیگر هیچ وظیفه اي نداریم؟ این سخن عجیبي است. 
انَْقلَْبُتْم َعلى  أَْعقابُِكْم« 1؛ پیامبر از دنیا رفت،  ُقتَِل  »أََفإِْن ماَت أَْو 

ولي دینش كه از بین نرفته البته داغ پیغمبر داغ سنگین بود. 
»َفَخْطٌب َجلِیٌل« َخطب، به مسئله مهم گفته مي شود؛ یعني حادثه 

بزرگ و مصیبت بزرگي بود. 
»اْسَتْوَسَع َوْهُنُه ؛ ضعف و سستی كه بر اثر این مصیبت بوجود آمد، 

خیلی زیاد است«. 
در بعضي از نسخه ها »َوْهُنه« آمده. در بحار »اْسَتْوَسَع َوْهُيه « با 
هاء دوچشم، به معناي پارگي و جدایي آمده است؛ یعني پارگي كه 
بر پیكر امت اسالم بعد از پیامبر وارد شد و شكافي كه پدید آمد، 

بسیار وسیع است. 
1. سوره آل عمران آیه 144.
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»َواْسَتْنَهَر َفتُقه؛ جدایي )ناشي از این مصیبت( بسیار بزرگ است«. اِْسَتْنَهر 
از ریشه َنَهر، به معناي وسعت و زیادي است. َفتق هم به معناي جدایي 

است. جدایي وسیعي بوجود آمد و دلها و ُصفوف از همدیگر جدا شد. 
»َو انَفَتَق َرْتُقه« آن اتحادي كه وجود داشت، شكاف پیدا كرد. اِنْفِتاق به 
معناي شكاف است و َرْتق هم به معناي همبستگي و اتحاد است؛ یعني 

با رحلت نبي اكرم, همبستگي و همدلي شما از بین رفت. 
»َو أَْظلََمِت اْلَْرُض لَِغْيَبتِِه؛ زمین تاریك و ظلماني شد«. 

ْمُس َو الَْقَمر، خورشید و ماه گرفتند و زمین تاریك شد«.  »َو ُكِسَفِت الشَّ
»َو انَْتَثرِت النُُّجوُم لُِمِصيَبتِِه؛ 

از مصیبت )رحلت آن حضرت(   ستاره ها پراكنده شدند«.
»َو أَْكَدِت اآْلَماُل؛ آرزوها به بي خیري و ناامیدي كشیده شد«. 

»َو َخَشَعِت الِْجَباُل؛ و كوهها خاشع شدند«. اینها همه اش تعابیر كنایي 
است كه حضرت صدیقه طاهره} بكار مي برند براي تصویر شدت 

مصیبت نبي اكرم, . 
»َو ُأِضيَع الَْحِريُم؛ حریم پیامبر ضایع شد«، و رفتار نادرستي با اهل بیت 

و با یگانه دخت گرامیش حضرت صدیقه طاهره داشتند. 
»َو ُأِزيلَِت الُْحْرَمُة ِعْنَد َمَماتِِه؛ 

و حرمت )اهل بیت پیامبر( با رحلت او شكسته شد«. 
»َفتِلَْك َوالِ النَّاِزلَُة الُْكْبَرى، َوالُْمِصيَبُة الُْعْظَمى؛ 

به خدا سوگند این حوادث، مصیبت ها و پیش آمدهاي بزرگي هست 
كه صورت گرفت«. 

»َل ِمْثلََها نَاِزلٌَة َوَل بَائَِقٌة َعاِجلٌَة؛ 
هیچ مصیبتي همانند و به بزرگي مصیبت رحلت نبی اكرم, نیست«.
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 اهداف سیاسي انکار 
رحلت پیامبر,
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 اهداف سياسي انکار رحلت 
پيامبر,

مصیبت  سنگیني  طاهره}  صدیقه  حضرت  خطبه،  ادامه  در 
آنگـاه  و  مي كننـد  تصویـر  را  اكـرم,  نبـي  رحلـت جانگـداز 

مي فرمایند: 
این رحلت، واقعیتي است كه قرآن كریم از پیش بیان كرده بود و 
رسیدن مرگ واقعیتي است كه همه را دربر مي گیرد و پیغمبر و 
غیر پیغمبر ندارد. انبیاء هم مي میرند، نبي گرامي اسالم, هم به 

دیدار خدا رفت: 
»ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت« 1  

این سخن را حضرت صدیقه طاهره} به این جهت بیان مي كنند 
كه برخي به خاطر برخي از اهداف سیاسي بعد از رحلت پیامبر 

اكرم,، رحلت حضرت را انكار كردند. 
»أَْعلََن بَِها ِكَتاُب الِ َجلَّ ثََناُؤُه ِفي أَْفنَِيتُِكْم؛ 

در  كه  خدایي  كتاب  بود  كرده  اعالن  خدا  كتاب  را  مصیبت  این 
1. سوره آل عمران آیه 185.
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و  شماست  چشم  جلوي  قرآن  یعني  هست«.  شما  هاي  خانه  اطراف 
نمي توانید بگوئید ما قرآن نخوانده بودیم و از رحلت پیامبر اكرم, 

نشنیده بودیم. اَِفنَية، جمع فناء به معني حریم خانه است. 
و  شبانگاهان  مونس  و  انیس  ُمْصَبِحُكْم؛  َو  ُمْمَساُكْم  »ِفي  كه:  قرآني 

صبحگاهانتان هست«. 
»َيْهتُِف بُِكْم ِفى اَفنيتِكم ُهَتافًا َو ُصَراخًا َو تاَِلَوًة َو أَلَْحانًا«؛ 

قرآني را كه با صداي بلند و با ناله و فریاد و با تالوت معمولي و با 
نغمه  مي خوانید و شما كه با قرآن مأنوسید مي دانید كه قرآن سخن 
از موت همه دارد. پس بنابراین این سخن كه پیامبر نمي میرد بر ضد 

قرآن بود كه با اهداف سیاسي گفته شد.
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حقيقت درگذشت پيامبر,
ِ َو ُرُسلِِه ؛  »َو لََقْبلَُه َما َحلَّ بَِأنْبَِياِء الَّ

قبل از این هم چه بر پیامبران خدا و رسوالنش گذشته است« و همه 
قبض روح شدند و از دنیا رفتند. 

»ُحْكٌم َفْصٌل َو َقَضاٌء َحْتٌم؛ 
مرگ حكم قطعي خدا و قضاي محتوم اوست«. »حكٌم فصٌل« خبر 

است از مبتدایي كه در تقدیر است: 
»ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت« 1. 

آنگاه حضرت صدیقه طاهره استناد مي كنند به آیه 144 سوره آل 
عمران:

ُسُل«؛  ٌد إِلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ »َوَما ُمحمَّ
)نیست محمد, مگر رسولی كه قبل از او هم رسوالني گذشته اند(.

»أََفإِْن َماَت أَْو ُقتَِل انَْقلَْبُتْم َعلَى  أَْعَقابُِكْم« 2؛  
)آیا اگر او بمیرد یا كشته شود، شما به گذشته خود بازمي گردید(. 

1. سوره آل عمران آیه 185.
2. سوره آل عمران، آیه 144.
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1. َعقَِبیه به دو تا پاشنه پا مي گویند.
2. سوره آل عمران، آیه 144.
3. سوره آل عمران، آیه 144.

این آیه، هم مسئله رحلت  با استناد به  حضرت صدیقه طاهره} 
نبي اكرم, و هم وضعیت موجود زمان خودش را بیان مي كند و 
در حقیقت ریشه این تفكر را بیان مي كند. یعني اگر او بمیرد یا كشته 
ارتجاع  معناي  به  بازگشت  این  و  بازمي گردید؟  به گذشته  شود شما 
است. حضرت صدیقه طاهره} مي خواهد بفرماید كه پیامبر از 
دنیا رفت اما مكتبش كه زنده و باقي است، پس این چه سستي است كه 

در شما امت مشاهده میكنم؟
»َوَمن َيْنَقلِْب َعلَى  َعِقَبْيِه 1 َفلَن َيُضرَّ اَل َشْيئًا« 2؛ 

پدید  زندگیش  در  )ارتجاع  برگردد  عقب  به  كه هركس  بدانید  )ولي 
بیاید( ضرري به خدا نزده(. 

اما آنها كه در مسیر پیامبر و در مسیر الهي كه در حقیقت راه پیامبر 
راه خداست حركت كنند:

اِكِريَن« 3 ؛  »َوَسَيْجِزي الُّ الشَّ
)خداوند جزاي آنان كه شاكر نعمت هایش هستند را عنایت مي كند(.

ِشکوه از انصار

آنگاه حضرت صدیقه طاهره} از انصار شكوه مي كند: 
»إِيهًا بَنِي َقْيلََة؛ بعید بود از شما فرزندان قیله«. 

»إیهًا« اسم فعل به معناي هیهات است. »َقْيلَه« نام زني است كه نسل 
طائفه اوس و خزرج به او مي رسد و نام او قيلة بنت كاهل است. بعید 

بود از شما اوس و خزرج.
»أَ ُأْهَضُم ُتَراَث أَبِي َوأَنُْتْم بَِمْرأًى ِمنِّي َوَمْسَمٍع َوُمْنَتدًى َوَمْجَمٍع«؛ 

چرا آرام گرفتید در حالیكه مي بینید و مي شنوید كه مورد ستم واقع 
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شدم و مي بینید كه در اجتماع چگونه به حریم من اهانت می شود؟ 
آیا باید شرائطي پیش بیاید كه این چنین دختر پیامبر مظلوم واقع شود. 

َهْضم به معناي خرد شدن و شكسته شدن است. 
ْعَوُة، َو تَْشَمُلُكُم الُْخْبَرُة؛  »تَلَْبُسُكُم الدَّ

شما  به  ام  دادخواهي  فریاد  و  باشید  نداشته  نیست كه خبر  این طور 
نرسیده باشد«. 

ةِ؛  َداِة َوالُْقوَّ ِة، َواْلَ »َوأَنُْتْم َذوو الَْعَدِد َوالُْعدَّ
شما دارای عِده و ُعده، جمعیت، توانایی و ابزار و نیرو هستید«. 

الُح َو الُجنَّة؛ شما سالح و سپر دارید«.  »َو ِعنَدُكُم السِّ
ْعَوُة َفاَل ُتِجيُبوَن؛  »ُتَواِفيُكُم الدَّ

پشت سر هم دعوت به طرف شما مي آید، اما اجابت نمي كنید«. 
این سخن حضرت زهرا اشاره به آنست كه پس از رحلت نبي اكرم, 
خانه  به  طاهره}  صدیقه  حضرت  و  امیرالمومنین{  مدتي  تا 
مهاجر و انصار مي رفتند و استنصار مي كردند و كمك مي خواستند 

تا آب از جوي رفته را به جوي برگردانند. 
ْرَخُة َفاَل ُتِغيُثوَن؛  »َو تَْأتِيُكُم الصَّ

صداي فریاد و استغاثه به شما مي رسد، ولي جواب نمي دهید«. 
اَلِح؛  »َو أَنُْتْم َمْوُصوُفوَن بِالِْكَفاِح، َمْعُروُفوَن بِالَْخْيِر َو الصَّ

شما معروف به جنگ آوري هستید و معروف به خیر و صالح هستید«. 
َّتِي انُْتِخَبْت؛  »َو النُّخَبُة ال

شما نخبگاني هستید كه از بین مردم انتخاب شدید«. 
َّتِي انُْتِجَبْت؛ شما شریف مرداني هستید  در نسخه اي دیگر »َو النَُّجَبُة ال

كه برگزیده شدید« آمده است.
َّتِي اْختِيَرْت لَنا اَْهَل الَْبيت؛  »َو الِْخَيَرُة ال

شما خوباني هستید كه براي ما اهل بیت اختیار شدید و همه جا مدافع 
حریم ما بودید«. 
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لُْتُم الَْكدَّ َو التََّعَب؛  »َقاتَلُْتُم الَْعَرَب، َو تََحمَّ
شما رزم آور بودید و با سران مشركین جنگیدید و سختي ها و رنج ها 

را تحمل كردید«. 
َمَم، َو َكاَفْحُتُم الُْبَهَم؛  »َو نَاَطْحُتُم اْلُ

شما به مبارزه با ملتهاي مشرک آمدید و با شجاعان آنها جنگیدید«. 
»َفاَل نَْبَرُح أَْو تَْبَرُحوَن، نَْأُمُرُكْم َفَتْأتَِمُروَن«؛ 

همواره ما )یعني پیامبر و اهل بیت( هرگاه امر مي كردیم شما اطاعت 
مي كردید اما چه شده كه االن وضعیت این چنیني پیدا كرده اید كه 

از دختر نبي اكرم, دفاع نمي كنید. 
»َحتَّى إَِذا َداَرْت بَِنا َرَحى اْلِْساَلِم؛ 

)شما فرمانبردار پیامبر و اهل بیت بودید( تا آنجا كه به گردش درآمد 
به سبب ما سنگ آسیاي اسالم«. 

امیرالمومنین  نبي اكرم, و  یعني به سبب فداكاریهاي  به سبب ما، 
علي{.

يَّاِم؛  »َو َدرَّ َحلَُب اْلَ
تا آنكه بركات روزگار همچون شیر جریان و كثرت پیدا كرد«. 

آن  در  و خیر  بركت  طبیعتًا  بدهند،  شیر  شتر  یا  گاو  گوسفند،  وقتي 
است. ـ َدّر ـ هم در چنین جایي استعمال مي شود؛ یعني با فداكاري هاي 
ما اهل بیت بود كه خیر و بركت در اسالم پیدا شد و پیروزیهاي پیاپي 

نصیب مسلمانان شد. 
ْرِك «؛ سینه شرک به زمین آمد.  »َو َخَضَعْت نُْعَرُة الشِّ

»َوَسَكَنْت َفْوَرُة اْلِْفِك؛ فوران و طغیان دروغ ساكن شد« 
و فریب دادن به مردم رنگ باخت. َفوَره، به معناي اشتعال و فوران 

مي باشد. 
»َو َخَمَدْت نِيَراُن الُْكْفِر؛ تا آنجا كه آتشهاي كفر خاموش شد«. 
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»َو َهَدأَْت َدْعَوُة الَْهْرِج؛ موج فتنه و طغیان آرام گرفت«. 
اینها همه در اثر فداكاریهاي ما اهل بیت بود. 

يِن؛ »َو اْسَتْوَسَق نَِظاُم الدِّ
تا آنجا كه نظام و حكومت دین هماهنگ و برقرار شد«. 

دین  حكومت  و  نظام  است.  شدن  منظم  و  متصل  معناي  به  استیساق 
شكل گرفت. آنها كه مي گویند در متن دین حكومت نیست، این سخن 
حضرت صدیقه طاهره} كه تفسیر وحي است را چگونه تفسیر 

مي كنند؟
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عدم اظهار حق توسط انصار
بیانات همچنان  این  از  بعد  الَْبَياِن؛ پس چرا شما  بَْعَد  ِحْرُتْم  »َفَأنَّى 

متحیرید؟«
 چرا نمي دانید كه چه باید بكنید؟ با این كه حق براي شما روشن 

است، چرا آن موضع بایسته و شایسته را ندارید؟ 
»َوأَْسَرْرُتْم بَْعَد اْلِْعاَلِن؛ چرا بعد از علني كردن اسالم حق را پنهان 

مي كنید«. حق براي شما كامال روشن است. 
پیامبر, فرمود: 

»علٌي َمَع الَْحّق َوالَْحقَّ َمَع َعلي 1؛
علي با حـق است و حـق با علي است«. 

»َو نََكْصُتْم بَْعَد اْلِْقَداِم؛ چرا عقب گرد مي كنید بعد از آنكه اقدام 
به سوي حق كردید«. شما پیامبر را دعوت كردید و شما از پیامبر 

حمایت كردید اما اینجا عقب نشیني مي كنید.
»َوأَْشَرْكُتْم بَْعَد اْلِيَماِن؛ چگونه بعد از ایمان مشرک شدید«. 

1. امالی صدوق ص 89.
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همین كه حق را بدانید و از آن دفاع نكنید این یك نوع شرک است. 
شرک منحصر به شریك قرار دادن در ذات و صفات خدا نیست، بلكه 
اطاعت از كسي كه خداوند اجازه نداده یا نهي كرده است هم نوعي 

شرک است.
»بُؤسًا لِقوٍم نََكُثوا أَْيمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهم؛ 

بدا به حال گروهي كه پیمانهاي خودشان را شكستند«. 
ٍة« 1؛  ُسوِل َو ُهْم بََدُؤُكْم أَوََّل َمرَّ وا بِإِْخراِج الرَّ »َو َهمُّ

)و تصمیم گرفتند، پیامبر را از بین مردم مدینه دور كنند. آنها توطئه 
را علیه شما آغاز كردند(.

این جمله را حضرت صدیقه طاهره} از آیه سوره توبه گرفتند كه 
در رابطه با پیمان شكني یهود است:

»أَتَْخَشْونَُهْم َفاَلُ أََحقُّ أَْن تَْخَشْوُه إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن« 2؛
)آیا از آنها مي ترسید، در حالي كه خدا سزاوارتر است كه از او بترسید؛ 

اگر ایمان داشته باشید(.
حضرت صدیقه طاهر} وفادار نبودن به آرمانهاي نبي اكرم, را 
پیمان شكني مي داند و معتقد است همان كه بر سر پیمان شكنان یهود 

آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.

1. سوره توبه آیه 13.

2. سوره توبه آیه 13.
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عوامل بی تفاوتي و سستي 
امت اسالمي
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خوشگذراني و رفاه
امت  از  زهرا}  حضرت  گله  شاهد  ما  گذشته  فرازهاي  در 
اسالمي به خاطر عدم دفاع از حق و مظلوم و عدم موضع گیری در 
برابر باطل بودیم. حضرت صدیقه طاهره} عواملی را برای این 

بی تفاوتی و سستی بیان می فرمایند كه:
»اََل َوَقْداَري اَْن َقْد اَْخلَدُتم اِلَي الَخْفض؛ 

من مي بینم كه شما پناه آورده اید به رفاه و خوشگذراني«. 
َخْفْض، به معناي راحتي و آسایش است و ُخُلود هم به معناي میل و 
عالقه است. مي بینم كه شما دلبسته به دنیا و جلوه هاي آن شده اید 

و مي خواهید بي دردسر و راحت زندگي كنید. 
دستمال  نمي كند،  درد  كه  را  سري  كه  است  این  هم  شما  منطق 
درد  تحقق حق  براي  باید  مسلمان  سر یك  حالیكه  در  نمي بندند؛ 

كند و دغدغه دین داشته باشد.
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کنار گذاشتن علی {
از صحنـه      اداره جامعـه
»َو أَبَْعْدُتْم َمْن ُهَو أََحقُّ بِالَْبْسِط َو الَْقْبِض َو اَْقواُهْم َعلَيه« 1. 

عامل دوم این جریان این است كه؛ دور كردید از صحنه خالفت 
امیرالمومنین علي{ را. 

شخصیتي كه او سزاوار بود تصرف در نظام اسالمي داشته باشد و 
بود كه  او  یعني حق  به بسط و قبض كشور اسالمي است  سزاوار 
در امور نظام اسالمي دخالت كند و حرف اول را بزند و او الیق 
زمامداری جامعه اسالمی بود و از سوئي قوي ترین از دیگران هم 
بود و توانایی او بر اداره حكومت بیشتر بود. كنار زدن رهبري حق 

این پیامها را دارد.
نه  است  تعییني  احق  ها  طلبه  ما  قول  به   » »َاَحقُّ كلمه  اینجا  در 

تفضیلي، مثل: 

1 . در بعضی نسخه ها »واَقواُهم علیه« نیامده است.
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»َو ُأولُوا اْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى  بَِبْعٍض ِفي ِكتاِب الِ« 1؛  
)در كتاب خدا، نزدیكان اولي به دیگران هستند(. 

معناي آیه شریفه این نیست كه تا طبقه اول هستند، طبقه دوم هم حقي 
دارند، لكن اینها اولي هستند؛ نه، معنایش این است كه تا طبقه اول ارث 

هستند اصال نوبت به طبقه دوم نمي رسد.
َعة 2؛ با سكون و آرامش خلوت كردید«.  »َوَخلَْوُتْم بِالدَّ

كردید.  رها  را  دین  و  آرمان  و  شما،  زندگي  مشي  شد  طلب  راحت 
امیرمؤمنان علي{ در سخني فرمود: 

»َل تَْجَتِمُع َعزيمٌة َو َوليَمة«. 
عزیمت یعني عزم و تصمیم، و َولیَمه معناي كنایي خوشگذراني است. 

هم  كسي  شود،  نمي  كه  است  علي{این  حضرت  جمله  معناي 
هم  و  بایستد(  خود  حق  عقیده  بر  مصمم  بتواند  )و  باشد  داشته  عزم 

خوشگذراني داشته باشد. این دوتا با هم سازگار نیستند. 
َعِة 3؛  يِق بِالسَّ »َو نََجْوُتْم ِمَن الضِّ

شما نجات دادید خودتان را از تنگنا به سوي وسعت«. 
یعني كنار  نداشتیـد؛ دیدید مبـارزه در را حق،  یعني حـال مبـارزه 
گذاشتن راحتي و خوشگذراني، و این براي شما ناخوشایند بود. لذا 

نتیجه آن شد كه:

از دست دادن گوهر ایمان و معنویت

»َفَمَجْجُتْم َما َوَعْيُتْم«.
شما به بركت رسالت نبي اكرم, گوهر ایمان و معنویت را گرفتید، 

اما متاسفانه آن را نگاه نداشتید. 

1. سوره احزاب آیه 6.
2. »َدَعه: الراحة و السكون« به معناي خوشگذراني و راحتي است.

3. در بعضی نسخه ها »َونَجوُتم بِالضيِق ِمَن الِسعه« آمده است.
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ارزشها عقب  از معنویت و  تا جّو عوض شد شما هم عوض شدید و 
گرد داشتید.

ْغُتْم«.  َِّذي تََسوَّ »َو َدَسْعُتُم ال
باال  خورده  انسان  كه  را  چیزي  كه  است  این  معناي  به  َدْسع  َدَسْعُتم: 

غ نیز به خوردن چیز گوارا مي گویند.  بیاورد. َتَسوُّ
ْغُتْم«؛  َِّذي تََسوَّ »َدَسْعُتُم ال

خوراک گوارایي پیامبر اكرم, به شما داد؛ خوراک روح، جان و 
خوراكی كه شما را به سرمنزل سعادت می رساند، مانند خداباوری و 

ارزشهاي دیني، اما شما همه اینها را باال آوردید و كنار زدید.
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پايدار بودن دين الهی
»اِْن تَْكُفُروا أَنُْتْم َو َمْن ِفي اْلَْرِض َجِميعًا َفإِنَّ اَل لََغنِيٌّ َحِميٌد« 1؛  
)بدانید اگر شما و هر آنكس كه بر روي زمین است، كافر شوند، 
هیچ ضرري به خدا نمي رسانند؛ زیرا خدا نه نیاز مادي به شما دارد 

و نه نیازي به ستایش شما دارد(. 
قرآن  علي{  امیرالمومنین  همانند  طاهره}  صدیقه  حضرت 
مجسم است. و در جاي جاي این خطبه بلند، تمسك به قرآن دارند. 
معناي این فرمایش حضرت صدیقه طاهره} این است كه بدانید 
با این ارتجاع، خود شما زیان دیدید و خدا زیان نمي كند. چرا؟ چون 

او غني و حمید مطلق است.
گر جمله كائنات كافر گردند  

بر دامن كبریاش ننشیند گرد    
َّْوا َيْسَتْبِدْل َقومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ ل َيكونُوا اَْمثالَُكم« 1؛   »َوإِن تََتَول

فكر نكنید اگر شما پشت پا به دین زدید، دین غریب مي ماند، اینگونه 
نیست و خدا كسان دیگر را برمي انگیزد كه از دینش دفاع كنند.

1. سوره ابراهیم آیه 8.
1. سوره محمد, آیه 38.
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1.  سوره مائده آیه 54.
2. سوره محمد آیه 7.

َِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرتَدَّ ِمْنُكْم َعن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأتِي اُل بَِقْوٍم  »َيا أَيَُّها ال
ُيَجاِهُدوَن  الَْكاِفريَن  َعلَى  ٍة  أَِعزَّ الُْمْؤِمنِيَن  َعلَى  ٍَّة  أَِذل َوُيِحبُّونَُه  ُيِحبُُّهْم 

ِفي َسبِيِل الِ َوَل َيَخاُفوَن لَْوَمَة َلئٍِم« 1.  
اگر شما پشت به دین كنید، دین خدا غریب و مظلوم نمي ماند، بلكه 
خداوند كسان دیگري را كه از خوبانند مي آورد و آنها را حامي دینش 

قرار مي دهد. 
در اینجا مناسب است تا فرازي از وصیتنامه سیاسي الهي امام خمیني 
دارد،  خود  با  را  فاطمي  خطبه  روح  كه  را  علیه  تعالي  اهلل  رضوان 

محضرتان بخوانم. امام خمیني)ره( در این وصیتنامه فرموده اند: 
خواستید،  پا  به  آن  براي  مجاهد  و  شریف  ملت  شما  كه  را  »آنچه 
از  ارزشمندترین مقصد و مقصودي است كه از صدر عالم در ازل و 
پس این جهان تا ابد عرضه شده و خواهد شد و آن مكتب الوهیت به 
معناي وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است كه اساس خلقت و 
غایت آن در پهناور وجود و درجات و مراتب غیب و شهود است. در 
این انگیزه كه همه اولیاء ، شهادت را در راه آن به آغوش مي كشند و 

مرگ سرخ را احلي من العسل مي دانند«.
آنگاه در فراز دیگر فرمودند: 

»به ملت عزیز ایران توصیه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظیم خودتان 
و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، هم چون عزیزترین امور 
قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداري نمائید و در راه آن، كه 
نعمت عظیم الهي و امانت بزرگ خداوندي است كوشش كنید و از 
»إِن  كه  نهراسید  آید،  مي  پیش  مستقیم  این صراط  در  كه  مشكالتي 

تَنُصُروا اَل َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم « 2. 
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سخنانی برآمده از جوشش 
نفس و آتش درون

آنگاه حضرت صدیقه طاهره} درددل مي كند: 
َّتِي َخاَمَرْتُكْم؛  »أََل َوَقْد ُقلُْت َما ُقلُْت َهَذا َعلَى َمْعِرَفٍة ِمنِّي بِالَْخْذلَِة ال

آگاه باشید این حرفهایي را كه گفتم در شرایطي گفتم كه مي دانم شما 
ما را یاري نمي كنید و این ترک نصرت و یاري جزء گوشت و پوست 

و خونتان شده است«. َخْذلَة، به معناي یاري نكردن است. 
َّذي َيْنُصُرُكم« 1؛   »َو اِْن َيْخُذلُكم َفَمن َذاال

)اگر خداوند دست عنایتش را از شما بردارد چه كسي هست كه شما 
را كمك كند(. 

»َو َخاَمَرْتُكم؛ این بي حالي و سستي جزء جانتان شده است«. 
مخاَمَرة، به معناي مخلوط شدن با چیز دیگر است.

َّتِي اْسَتْشَعَرْتَها ُقلُوبُكم؛  »َو الَغْدَرِة ال
و مي دانستم آن ترک وفایي را كه شعار قلبهایتان شده است«. َغدر، 

به معناي ترک است.
»َل ُيَغاِدُر َصغيَرًة َو َل َكبيَرًة اِلَّ اَحصيها« 2؛ 

)این نامه عمل، هیچ چیز كوچك و بزرگي را فروگذار نكرده است 
و همه آنها را آورده است(. 

1. سوره آل عمران آیه 160.
2. سوره كهف آیه 49.
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1. نهج البالغه خطبه 200.

َغدر به معناي ترک وفا است. معموال نقطه مقابل وفاداري، غدر است. 
امیرالمومنین{ فرمود: 

»َو لَِكن ُكلُّ َغَدرٍة َفَجَرة 1؛ 
 هركسي كه اهل خیانت باشد )و اهل وفا نكردن به قراري كه گذاشته 

باشد(، او فاجر و گنه كار است«. 
ِشعار در مقابل دِثار، به لباس زیرین مي گویند و معناي آن این است كه 

این بي وفایي عجین با جانتان شده است و من همه اینها را مي دانستم.
مي دانستم كه:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من  
         آنچه البته به جایي نرسد فریاد است

»َو لَِكنََّها َفْيَضُة النَّْفِس؛ 
ولي آنچه گفتم به دلیل جوشش نفس )و سوزدل( بود«.

»َو نَْفَثُه الَْغْيِظ«؛ این سخنان من به جوش آمدن و تراوش غیظ و ناراحتي 
دروني بود. یعني آنچه گفتم، نشاني از آتش درون من داشت. 

َنفث و َنفخ شبیه به هم هستند. اگر انسان به گونه اي فوت كند كه كمي 
آب از دهانش بیرون بیاید به آن نفث مي گویند، و اما اگر فقط فوت كند 

به آن نفخ مي گویند. 
»نَْفَثُه الَْغْيِظ«؛ یعني دیگر نتوانستم تحمل كنم این درد را و باید مي گفتم.

»َو َخَوُر الَْقَناة؛ و این به دلیل كند شدن سرنیزه است«. 
كنایه از اینكه راهي جزاین گفتن نبود.
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سخنانی برای اتمام حجت
و  بپراكنم  را  ام  سینه  غصه  طریق،  این  از  خواستم  ْدِر؛  الصَّ »َوبَثَُّة 

آشكار كنم«. 
ََّما أَْشُكوا بَّثي َوُحزني اِلَي الِ« 1؛ خواستم درددل كنم. »اِن

ِة؛ خواستم با شما اتمام حجت كرده باشم«.  »َوتَْقِدَمُة الُْحجَّ
»َفُدونَُكُموَها؛ فدک را بگیرید«. 

»َفاْحَتِقُبوَها؛ پس طناب بار را و جهازش را محكم ببندید«.
؛ ولي بدانید پشت این شتر مجروح است و  ْهِر، نَِقَبَة الُْخفِّ »َدبَِرَة الظَّ

پایش ضعیف و سست است«. 
یعني بدانید كه نمي توانید هر كاري انجام دهید. 

»بَاِقَيَة الَْعاِر؛ ننگ و عار آن برایتان باقي خواهد ماند«.
بَِد؛ داغ غضب خدا به  »َمْوُسوَمًة بَِغَضِب الجّبار َو َشَناِر اْلَ

خاطر این غصب بر شما خورده و عیب و ننگ همیشگي به دنبال 
خواهد داشت«.

ْفئَِدِة«« 2؛   لُِع َعلَى اْلَ َّتِي تَطَّ »َمْوُصولًَة بِناِراَلِ الُْموَقَدُة »ال
در نهایت، این غصب شما را به آتش خدا مي رساند؛ آتشي كه طلوع 

مي كند بر دلها و دلها را مي سوزاند«. 
1. سوره یوسف آیه 86 .

2. سوره همزه آیه 7.



207

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

1. سوره شعرا آیه 227.
2. سوره سبا آیه 46.

»َفبَِعْيِن الِ َماتَْفَعُلوَن«؛ بدانید آنچه را انجام مي دهید، در محضر ذات 
مقدس ربوبي باقي است و او مي داند كه چه مي كنید و مي بیند كه چه 

مظلومي را از حقش محروم می كنید. 
َِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َينَقلُِبوَن«1؛  »َوَسَيْعلَُم ال

)به زودي ستمگران مي فهمند چه عاقبتي خواهند داشت(.
»َوأَنَا ابَْنُة »نَِذيٍر لَُكْم بَْيَن َيَدْي َعذاٍب َشِديٍد«« 2؛  

من دختر پیغمبري هستم كه براي انذار شما آمده بود؛ آن پیامبر كه 
انذاردهنده شما از عذاب شدید خداوند بود«. این كالم حضرت زهرا 

نیز برگرفته از سوره سبأ آیه 46 است.
َّا عاِمُلوَن«؛ )پس هر كاري كه مي خواهید بكنید(.  »َفاْعَمُلوا إِن

این قسمت از كالم حضرت نیز برگرفته از آیه 121 سوره هود است.
َّا ُمْنَتِظُروَن«؛   »َو انَْتِظُروا إِن

)شما منتظر بمانید كه ما هم منتظر هستیم(. 
این بخش از سخن حضرت برگرفته از آیه سوره هود آیه 122 و سوره 

انعام آیه 158 است.
تا اینجا، حضرت صدیقه طاهره} آنچه را كه مي خواست ابالغ 
كند، به گویاترین بیان و بلیغ ترین سخن ابالغ كردند؛ حقیقت را گفتند 

و اتمام حجت كردند كه راه بر آیندگان گم نشود.
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پاسخ ابوبکر به سخنان 
فاطمه }
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پاسخ ابوبکر به سخنان 
فاطمه}

»َفَأَجابََها أَبُو بَْكٍر َعْبُد الِ بُْن ُعْثَماَن وقال«: 
ابوبكر  كردند  ایراد  را  بلندشان  خطبه  زهرا}  حضرت  وقتي 

چنین گفت: 
َكِريمًا،  َعُطوفًا  بِالُْمْؤِمنِيَن  أَبُوِك  َكاَن  لََقْد  اَلِ,  َرُسوِل  بِنَت  »َيا 

َرُءوفًا َرِحيمًا، َو َعلَى الَْكاِفِريَن َعَذابًا أَلِيمًا، َوِعَقابًا َعِظيمًا؛ 
اي دختر پیامبر، پدر تو نسبت به مومنین باعاطفه، كریم و بزرگوار 
با آنان رأفت و مهرباني داشت، و در مقابل كفار به منزله  بود و 

عذاب دردناک و عقاب بزرگي بود.«
تعریض  هم  و  است  اكرم,  پیامبر  از  تجلیل  هم  جمله،  این 
چنین  این  نباید  طاهره  صدیقه}  حضرت  كه  است  این  به 

بگوید.  سخن 
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1. سوره نساء آیه 148.

نباید خشن سخن بگوید. ولي واقعیت  از امروزي ها  به تعبیر بعضي 
این است كه قرآني را كه پیامبر اكرم, از ناحیه خداوند آورده 

است، مي گوید: 
وِء ِمَن الَْقْوِل إِلَّ َمن ُظلَِم« 1؛  »َل ُيِحبُّ اُل الَْجْهَر بِالسُّ

)خدا خوش ندارد كسي به گفتار بد داد بزند، مگر آنكه مظلوم واقع 
شده باشد(. 

بیان  آنچه  و  نداشت  بد  گفتار  مطلقًا  طاهره}  صدیقه  حضرت 
داشت، درددل و بیان واقعیات بود كه خداوند به حضرت زهرا } 

مي گوید كه داد بزند.
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اقرار ابوبکر به نسبت های 
فاطمه}

اگر  كه  فرمودند  خود  خطبه  در  طاهره}  صدیقه  حضرت 
است،  من  پدر  او  كه  فهمید  مي  كنید،  را جستجو  پیغمبر  نسبت 

نه پدرزنهاي شما، و ابوبكر هم گفت:
َساِء؛  »إِْن َعَزْونَاُه َوَجْدنَاُه أَبَاِك ُدوَن النِّ

در  كنیـم  را جستجـو  او  نسب  بخواهیـم  اگـر  مي گویي  درست 
مي یابیم كه او پدر تو هست نه پدرزنهاي دیگر«.
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اقرار ابوبکر به عقد برادري 
پيامبر, با علي{

ِء؛  »َو أََخا اِلِْفِك ُدوَن اْلَِخالَّ
پیامبر برادر شوهر و مونس تو بود، نه برادر سایر دوستان«. 

أِخاّلء، جمع َخلیل به معناي دوست است. أِلف نیز به معناي انس 
است و كنایه از این است كه این واقعیتي كه گفتي درست است كه 
پیامبر اكرم، برادر امیرالمومنین علي شوهرت بود؛ آن علي كه در 
چند مرحله كه پیامبر سنت مؤاخاه را اجرا كرد، او را به عنوان 

برادر خود قرار داد.
»آثََرُه َعلَى ُكلِّ َحِميٍم؛ 

پیامبر شوهر و مونس تو را بر همه قوم و خویش ها مقدم داشت«.
»َو َساَعَدُه ِفي ُكلِّ أَْمٍر َجِسيٍم؛ پیامبر با شوهر تو در هر امر بزرگي 

همراهي كرد«. 
این احتمال وجود دارد كه این »آثََرُه َعلَى ُكلِّ َحِميٍم، َو َساَعَدُه ِفي 
علي{  یعنی  بدانیم  امیرالمومنین  به  مربوط  را  َجِسيٍم«  أَْمٍر  ُكلِّ 
را  او  بزرگي  امر  هر  در  و  داشت  مقدم  هر خویشي  بر  را  پیامبر 

مساعدت و یاري كرد.
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اعتراف ابوبکر به دوستي 
سعادتمندان با اهل بيت

»َل ُيِحبُُّكْم إِلَّ َسِعيٌد، َو َل ُيْبِغُضُكْم إِلَّ َشِقيٌّ بعيٌد«؛ 
ابوبكر مي گوید: من اعتراف دارم كه شما را جز سعادتمند دوست 
ندارد و دشمن نمي دارد شما را مگر آدم شقاوتمندي كه از رحمت 

خدا دور باشد. 
این حقیقت، واقعیتي است كه بارها و بارها پیامبر اكرم, فرموده 
اكرم,  پیامبر  نبود كه  واقعیت  این  انكار  بود و زمینه و فضاي 

مكرراً فرمود: 
»يا علي َلُيِحبَُّك اِّل ُمؤِمٌن َو َل ُيبِغُضَك اِلَّ ُمناِفق 1؛

 علي جان، جز مومن كس دیگري شما را دوست ندارد و جز منافق 
كس دیگري با شما دشمن نیست«.

1. فضائل الصحابه احمد بن حنبل ج 2 ص 563.
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اعتراف ابوبکر به پاکي و 
هدايتگـري اهـل بيت

ُبوَن، َوالِْخَيَرُة الُْمْنَتَجُبوَن؛  يِّ ِ, الطَّ »َفَأنُْتْم ِعْتَرُة َرُسوِل الَّ
شما عترت پاک پیغمبر و برگزیده خدا هستید«. 

َُّتَنا؛ شما راهنمایان ما به خوبیها هستید.«  »َعلَى الَْخْيِر أَِدل
»َوإِلَى الَْجنَِّة َمَسالُِكَنا؛ 

شما راهنما و وسیله ما به سوي بهشت هستید«. 
نْبَِياِء َصاِدَقٌة ِفي َقْولِِك؛  َساِء َو ابَْنَة َخْيِر اْلَ »َوأَنِْت َيا ِخَيَرَة النِّ

راست  سخنت  در  پیامبران  بهترین  دختر  و  زنان  بهترین  اي  تو  و 
مي گویي«.

ابن ابي الحدید كه سني مذهب و معتزلي مذهب است، در ذیل این 
جمله مي گوید: 
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»از علي بن فارقي ـ كه مدرس مدرسه غربي در بغداد بود و احتمااًل 
حضرت  به  ابوبكر  اینجا  راستي  كه:  شد  سؤال  ـ  بوده  هم  او  استاد 

زهرا} مي گوید: تو راست مي گویي؟ 
به  و  داد  مي  او  به  را  فدک  ابوبكر  باید  پس  مي گفت،  راست  اگر 

مقتضاي حرف خودش عمل مي كرد؛ زیرا حضرت زهرا مي گفت: 
فدک مال من است. 

آن استاد در جواب گفت: 
كه  بود  این  بازنگرداند  آن حضرت  به  را  فدک  ابوبكر  اینكه  علت 
پدرم،  گفت:  مي  و  آمد  مي  زهرا  فردا حضرت  گرداند،  بازمي  اگر 
علي را خلیفه مسلمانها قرار داده و در غدیرخم و جاهاي دیگر او را 
معرفي كرده است. ابوبكر دید، اگر چنانچه امروز بخواهد فدک را 
واگذار كند، فردا هم باید خالفت را به علي بدهد، لذا از اول خواست 

ناامیدشان كند« 1. 
و این حرف حرف بنده نیست حرف یك عالم بزرگ اهل سنت است.

1. شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید ج 16 ص 284.



217

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

اعتراف ابوبکر به لزوم دادن 
حق فاطمه}

»َسابَِقٌة ِفي ُوُفوِر َعْقلِِك؛ 
در عقل و درایت از سابقین هستي«. 

ِك؛  »َغْيُر َمْرُدوَدٍة َعْن َحقِّ
نباید كسي از حقت مانع شود«. و باید حقت پرداخت شود. 

»َوَل َمْصُدوَدٍة َعْن ِصْدِقِك؛ 
گفتار  به  اثر  ترتیب  باید  و  شود«  شما  مانع سخن حق  نباید  كسي 

شما داد.
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ادعاي ارث نبردن 
فاطمـه} از پـدر

سپس ادعاي پیشینش را دوباره مطرح كرد: 
»َو الِ َما َعَدْوُت َرأَْي َرُسوِل الِ َو َل َعِملُْت إِلَّ بِإِْذنِِه؛ 

به خدا من از رأي و نظر پیامبر تجاوز و عدول نكردم و عمل نكردم 
مگر به اذن و اجازه او«.

واقعیت این است كه حقایق تاریخي مي گوید: 
حضرت  ملك  حیاتش  زمان  در  را  فدک  اكرم,  پیامبر 
را  این روش  اكرم,  پیامبر  و هرگز  بود  داده  قرار  زهرا} 
ابوبكر این  نمي پسندید كه ملك كسي را بي دلیل بگیرند. آنگاه 

سخن را مطرح كرد:
ائُِد َل َيْكِذُب أَْهلَُه؛  »َو الرَّ

كسي كه جلودار است )و پیش قراول به اهل خودش است( دروغ 
نمي گوید«. 
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ابوبكر مي گوید من كه خلیفه مسلمین هستم دروغ نمي گویم. 
»َو إِنِّي ُأْشِهُد اَل َو َكَفى بِِه َشِهيداً؛ 

من خدا را شاهد مي گیرم و خدا در شهادت كافي است«.
ُث َذَهبًا َو َل  نْبَِياِء َل نَُورِّ »أَنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اَلِ َيُقوُل نَْحُن َمَعاِشَر اْلَ

ًة َو َل َداراً َو َل َعَقاراً؛  ِفضَّ
ارث  به  كسي  براي  را  زمیني  و  خانه  نقره،  طال،  پیامبران،  طایفه  ما 

نمي گذاریم«.
ة؛  َّما نُورُث الِكتاَب َوالِحكمَة َوالِعلَْم َوالنُُّبوَّ »َوإِن

ما كتاب و حكمت و علم و نبوت را به ارث می گذاریم«.
ْمِر بَْعَدنَا أَْن َيْحُكَم ِفيِه بُِحْكِمِه؛  »َو َما َكاَن لََنا ِمْن ُطْعَمٍة َفلَِولِيِّ اْلَ

هر آنچه از ما به جا ماند، از آن ولي امر بعد از ماست و او به هر 
شكل كه صالح دید عمل مي كند«. 

عِقار، به معناي ملك ثابت است. طعمه هم به معناي چیزي است كه 
در زندگي از آن استفاده مي كنند.
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هدف ادعايي ابوبکـر از 
تصرف فدک

اَلِح ُيَقاتُِل بِِه الُْمْسلُِموَن َو  »َو َقْد َجَعلَْنا َما َحاَولْتِِه ِفي الُْكَراِع َو السِّ
ارَ؛  ُيَجاِهُدوَن الُْكفَّاَر، َو ُيَجالُِدوَن الَْمَرَدَة الُْفجَّ

ما می خواهیم آنچه را شما از فدک قصد داري، براي تهیه سالح و 
اسب هاي جنگي قرار دهیم كه با آن مسلمانها بجنگند، با كفار به 
جهاد برخیزند و با متجاوزین و شورشگران برخورد نظامي كنند«. 
ما این فدک را ملك شخصي خودمان نكردیم، مي خواهیم این را در 

مسیر )به تعبیر او( نظام اسالمي صرف كنیم. 
اَر«؛ مجادله، به معناي نبرد با شمشیر است. »ُيَجالُِدوَن الَْمَرَدَة، الُْفجَّ
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ادعاي ابوبکر مبنی بر اجماع در 
غصب فدک
»َو َذلَِك بِإِْجَماٍع ِمَن الُْمْسلِِميَن، لَْم أَنَْفِرْد بِِه َوْحِدي؛ 

این كار من، خودسرانه نبوده است، بلكه به اجماع مسلمین انجام 
داده ام«. 

حاال كدام اجماع؟ شاید این اجماع نظیر آن اجماعي است كه در 
اصل خالفت مطرح شد. مورخین نوشته اند كه پنج نفر در سقیفه 
بشیر بن سعد و  اسید بن عزیر،  ابوعبیده جراح،  جمع شدند )عمر، 

سالم( و اینها اساس بیعت بودند.
أُْي ِعْنِدي؛  »َو لَْم أَْسَتبِدَّ بَِما َكاَن الرَّ

عمل  خود  راي  به  مستبدانه  و  نكردم  را  كار  این  تنهایي  به  من 
نكردم«. 

»َو َهِذِه َحالِي َو َمالِي ِهَي لَِك َو بَْيَن َيَدْيِك؛ 
این موجودي و مال من كه پیشكش شما و در اختیار شماست«. 
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ِخُر ُدونَِك؛  »َل ُتْزوى َعْنِك َو َل نَدَّ
من این مال ناچیز را از شما دور نمي كنم و نمي خواهم مالم را بدون 

شما ذخیره كنم«. 
َبُة لَِبنِيِك؛  يِّ َجَرُة الطَّ َدُة ُأمَِّة أَبِيِك، َو الشَّ »َو إِنِّك َوأَنِْت َسيِّ

تو سرور امت پدرت هستي و شجره طیبه فرزندانت هستي«.
»َل نَْدَفُع َما لَِك ِمْن َفْضلِِك، َوَل ُيوَضُع فى َفْرِعِك َوأَْصلِِك؛ 

منكر فضیلت شما نیستیم و از اصل و فرع شما كم نمي گذاریم«. 
»ُحْكُمِك نَاِفٌذ ِفيَما َملََكْت َيَداَي؛ 

حكم شما نفوذ دارد بر آنچه من بر آن سلطه دارم«. یعني شما اختیاردار 
اموال شخصي من هستید.

»َفَهْل تََرْيَن أَْن ُأَخالَِف ِفي َذلِِك أَبَاِك؛
آیا اینگونه مي بیني كه من در این مسئله با پدرت مخالفت كنم.«

در این بخش ابوبكر، مسلم گرفته است كه فدک ملك حضرت زهرا 
نبوده است، و براساس این روایت باید حاكم مسلمین بگیرد و او هم 

خود را حاكم مسلمین مي دانسته است.
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پاسخ فاطمه} به ادعاي 
ارث نبردن از رسول خدا,

حضرت زهرا} در جواب فرمود كه پدرم براساس كتاب خدا 
سخن مي گوید و كتاب خدا سخن از ارث انبیاء دارد. این روایت 
ضدقرآن است و روایتي كه ضدقرآن است خود پیغمبر اكرم, 

فرموده كنار بگذارید.
»َفَقالَْت: ُسْبَحانَ الِ َما َكاَن اَبى َرُسولُ اَلِ, َعْن ِكَتابِ الِ َصاِدفًا، 

ْحَكاِمِه ُمَخالِفًا«؛  َوَل ِلَ
سبحان اهلل چه مي گویي؟ آیا مي گویي كه پدرم از كتاب خدا اعراض 

كرده و مخالف احكام خدا بوده است؟ 
»بَْل َكاَن َيتَّبُِع أَثََرُه، َو َيْقُفو ُسَوَرُه؛ 

پدرم از احكام قرآن تبعیت مي كرد و دنباله رو سوره هاي قرآن 
بود«.
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غصب فدک، خيانتي به 
پيامبـر

»أَ َفُتْجِمُعوَن إِلَى الَْغْدِر؛ آیا همه جمع شده اید كه خیانت كنید«.
وِرِ َوالُبهتان 1؛   »اْعتاَِلًل َعلَْيِه بِالزُّ

پیامبر  به  تهمت  )و  باطل  به حرف  كنید،  مي  كه  خیانتي  براي  و 
اكرم( روي مي آورید«. 

اعتالل، یعني علت آوردن، و زور نیز به معناي باطل و ناحق است. 
سپس فرمود: 

»َو َهَذا بَْعَد َوَفاتِِه َشبِيٌه بَِما بُِغَي لَُه ِمَن الَْغَوائِِل ِفي َحَياتِهِ؛ 
همان  شبیه  گرفته،  صورت  پیامبر  رحلت  از  بعد  كه  خیانتي  این 

توطئه هایي است كه در زمان حیات پیامبر علیه او شد«. 
در زمان حیات پیامبر بارها توطئه جان پیامبر را كردند.

1. در بعضی از نسخه ها »َوالُبهتاَن« نیامده است.
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مخالفت با قـرآن با
 ادعاي ابوبکر

خداست  كتاب  این  َفْصال؛  َونَاِطقًا  َعْدًل،  َحَكمًا  الِ  ِكَتاُب  »َوَهَذا 
كه داوري است عادل و سخنگویي است كه حق را از باطل جدا 

مي كند«. 
»َيُقوُل: »َيِرُثنِي َو َيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب« 1؛

می گوید: )خدایا فرزندي به من بده كه( وارث من و آل یعقوب باشد«.
»وَيُقوُل: »َو َوِرَث ُسلَْيماُن داُوَد« 2؛  

سلیمان از داود ارث برد«. 
پس اینكه مي گویي پیامبران ارث نمي گذارند، سخن درستي نیست. 
چون به فرموده قرآن، سلیمان از داود، و یحیي از زكریا ارث برد. 

1. سوره مریم آیه 6. 
2. سوره نمل آیه 16.
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َو  الَْفَرائِِض  ِمَن  َشَرَع  َو  ْقَساِط،  اْلَ ِمَن  َوزََّع  ِفيَما  َجلَّ  َو  َعزَّ  بَيََّن  »َو 
ْكَراِن َو اْلِنَاِث َما أََزاَح ِعلََّة الُْمْبِطلِيَن«؛  الِْميَراِث، َو أَبَاَح ِمْن َحظِّ الذُّ

خداي عزوجل در قرآن، در آنجا كه ارث را توزیع كرده، اقساط و سهم 
پسر و دختر را مشخص كرده، فرائض و میراث را تشریع كرده است و 
بهره و سهم مردان و زنان را به گونه اي بیان نموده است كه شبهات و 

توجیه هاي آدمهاي فاسد و دروغگو را زائل كرده است.
ُبَهاِت ِفي الَْغابِِريَن«؛  َي َو الشُّ »َو أََزاَل التََّظنِّ

آنچه در قرآن است، گمانها و شبهات را در آینده زائل و باطل مي سازد. 
»َكاّل؛ نه، چنین نیست كه مي گویید«.  

لَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمراً« 1؛  »بَْل َسوَّ
)بلكه هواهاي نفساني بر شما غالب شده است(.
»َفَصْبٌر َجِميٌل« 2؛ )باید صبري پسندیده نمود(. 

ما تحمل مي كنیم و این صبر جمیل را براي حفظ اساس اسالم و كیان 
اسالم داریم.

»َو اُل الُْمْسَتعاُن َعلى  ما تَِصُفوَن« 1؛ 
)خدا در مورد آن چیزي كه شما توصیف مي كنید، پناهگاه است(.  

1. سوره یوسف آیه 18.

2. سوره یوسف آیه 18.

3. سوره یوسف آیه 18.
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اعتراف به جايگاه حکمت و 
هدايتگري اهل بيت

»َفَقاَل أَبُو بَْكٍر: َصَدَق اُل َوَصَدَق َرُسولُُه َوَصَدَقْت ابَْنُتُه؛ 
دخترش  هم  و  گفت  راست  رسولش  هم  گفت،  راست  خدا  هم 

راست گفت«. 
ْحَمِة؛  »أَنِْت َمْعِدُن الِْحْكَمِة، َوَمْوِطُن الُْهَدى َوالرَّ

تو معدن حكمت و جایگاه هدایت و رحمت هستي«. 
ِة؛ ركن دین و عین حجت خدا هستي«. يِن، َوَعْيُن الُْحجَّ »َوُرْكُن الدِّ

»َو َل أبِْعُد َصَوابَِك، َو َل ُأنِْكُر ِخَطابَِك؛ حق تو را نمي خواهم دور 
را  نمي گویي( و خطابه ات  ثواب سخن  به  نمي گویم  )یعني  كنم. 

منكر نیستم«.
»َهُؤَلِء الُْمْسلُِموَن بَْينِي َو بَْيَنِك َقلَُّدونِي َما تََقلَّْدُت؛ 

این مسلمانها شاهد و قاضي بین من و تو هستند. اینها آمدند و قالده 
خالفت را به گردن من انداختند«.
»َو بِاتَِّفاٍق ِمْنُهم أََخْذُت َما أََخْذُت؛ 

بانظر و اتفاق همین مسلمانها گرفتم آنچه را كه گرفتم«. 
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»َغْيَر ُمَكابٍِر َو َل ُمْسَتبِدٍّ َو َل ُمْسَتْأثٍِر؛ 
من نمي خواهم زورگویي بكنم و تكبر نشان بدهم. )من( مستبد به رأي 

نیستم و نمي خواهم خود را بر دیگران مقدم بدارم«. 
»َوُهْم بَِذلَِك ُشُهوٌد؛ و این مسلمانان همه شاهد بر این مطلب هستند«. 
واقعیتهاي تاریخي این است كه این گونه از مردم مایه گذاشتن، بیان 
به صراحت مي گویند در  نیست. مورخین  تاریخي  واقعیت و حقایق 

باب بیعت 5 نفر اساس و ركن بودند.
این سخن از واقعیات تاریخي است، اگر نبود كه این سخن، سخن رسانه 
اي است و هم برادران شیعه و هم برادران اهل سنت مستمع این سخنان 
هستند، مي گفتم آنچه را پشت صحنه بود و مسائلي كه در صدر اسالم 
گذشت. حقایق تاریخي فراوان است، اما اینجا آنچه را كه مي گویم 
این است كه گذشته حساب خودش را دارد و باید نسبت به گذشته با 
چشم انصاف و واقعیت، دنبال حقیقت گشت و حقیقت را پیدا كرد، 
اما آنچه االن مطرح است، این است كه ما دشمنان مشتركي داریم كه 
اساس اسالم را نمي خواهند. باید به نزدیك شدن شیعه و اهل سنت 
براساس اصول باور داشته باشیم و در برابر استكباري كه بااساس دین 

در تعارض است دست به دست هم بدهیم.
»َوَل َيَزالُوَن ُيَقاتُِلونَُكم َحتَّي َيُرّدوُكم َعْن ِدينُِكم اِِن اْسَتَطاُعوا« 1؛

دینتان  از  دست  شما  كه  جنگند  مي  شما  با  آنقدر  شما  دشمنان 
صدیقه  حضرت  زبان  از  را  واقعیات  و  حقایق  بتوانند.  اگر  بردارید 
ما  خواندیم.  هم  را  ابابكر  پاسخ  منصفانه  و  طاهره}خواندیم 
اهل منطق و استدالل هستیم و آنجا كه منطق و استدالل است، جاي 
هیچگونه نگراني نیست. آنچه دعوا درست مي كند، سخن بي منطق و 
اهانت است، اما بیان واقعیات تاریخي مشكل ساز نیست، بلكه گام 

بلندي به سوي وحدت است.

1. سوره بقره آیه 217.
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نقش مردم در تشکیل 
حکومت
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نقش مردم در تشکيل حکومت
به فضل و عنایت خداوند سیري كوتاه در خطبه فدكیه داشتیم و 
شاهد بودیم كه حضرت صدیقه طاهره} در پایان این خطبه، 
مردم را مخاطب قرار مي دهد و سستي و بي حالي مردم و ارزش مدار 
نبودن آنها را مورد نقد قرار مي دهد. این واقعیتي است كه مردم 
مردمي  اگر  و  دارند  اساسي  نقش  حكومتي  هر  فساد  و  صالح  در 
احساس  اهل  و  مانند  مي  صحنه  در  بخواهند،  را  صالح  حكومت 
مسئولیتند و امر به معروف و نهي از منكر میكنند و بي تفاوت در 

برابر مسائلي كه در جامعه مي گذرد نیستند.
َعِن  َوتَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  تَْأُمُروَن  لِلْنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ُأمٍَّة  َخْيَر  »ُكْنُتْم 

الُْمْنَكِر« 1.  
مالک خیریت امت اسالم و بهتر بودن این امت، نظارت همگاني به 
عنوان یك تكلیف است. آحاد امت باید بر یكدیگر نظارت داشته 

1. سوره آل عمران آیه 110.
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1. نهج البالغه نامه 47.

باشند كه معروف ها ترک نشود و منكرها صورت نگیرد؛ به خصوص 
آنجا كه حكومتي شكل مي گیرد، اینجا این فریضه و مسئولیت، تاكید 
بیشتري پیدا مي كند؛ زیرا پیامبر اكرم و معصومین[ فرمودند كه 

اگر امر به معروف و نهي از منكر نكنید: 
»َفُيَولّي َعلَيُكم ِشراُركم ُثمَّ تَْدُعوَن َفاَل ُيْسَتجاُب لَُكم« 1  

بدها به شما مسلط مي شوند و در آن صورت، دیگر دعاي شما هم اثري 
نخواهد داشت؛ چون خود شما عامل پیدایش آن وضعیت بودید. و اگر 
برابر مسائلي كه در حكومت مي گذرد،  باشند در  تفاوت  بي  مردمي 
نظر  در  را  آنها  مصلحت  و  خیر  كه  داشت  خواهند  حكومتي  قطعا 
نمي گیرد، لذاست كه مردم در حكومت، نقش اساسي دارند. بر همین 

اساس است كه حضرت زهرا} مردم را مخاطب قرار مي دهد: 
»َفالَْتَفَتْت َفاِطَمُة اَلَى النَّاَس َو َقالَْت؛ 

پس حضرت زهرا رو به مردم كرد و فرمود«:

مخالفت باطل گرایي با فرهنگ اسالمي

»َمَعاِشَر الُمْسلِمين الُْمْسِرَعَة إِلَى ِقيِل الَْباِطِل؛ 
اي جمعیت مسلمانان كه به سرعت به طرف گفته هاي باطل رفتید«. 
یعني اي كساني كه در برابر باطل موضع نگرفتید. در نسخه اي دیگر 

آمده است: 
»الُْمْسِرَعَة إِلَى َقبوِل الَْباِطِل«. 

این با اسالم و با منش اسالمي شما سازگاري ندارد كه به باطل تن بدهید.
»الُْمْغِضَيَة َعلَى الِْفْعِل الَْقبِيِح الَْخاِسِر«. 

اِغضاء، به معناي چشم پوشي است؛ یعني اي كساني كه بر روي كارهاي 
زشت و زیان بار چشم پوشیدید، چه مسئله اي مهم تر از مسئله حكومت و 

زعامت یك امت است؟ و چرا در برابر این مسئله حساس ساكت بودید؟
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لزوم تدبر در قرآن
چرا در قرآن تدبر نمي كنید؟ یا اینكه بر دلهاي شما قفل زده شده 

َُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعلَى  ُقُلوٍب أَْقَفالَُها« 1. است؟ »أََفاَل َيَتَدب
به  استناد  الهام گرفتني از خطبه حضرت زهرا}،  از هنرهاي 
آیات نوراني قرآن است، از جمله آیه 24 سوره محمد, ، چرا 
در قرآن تدبر نمي كنید، قرآن فقط براي خواندن نیست، بلكه كتاب 

تدبر، فكر، اندیشه و آنگاه عمل است. 
این نشان از آن  نباشید و قرآن را نفهمید،  اگر اهل تدبر در قرآن 
گرفتنیهاي  دیگر  كه  است  شده  زده  قفل  شما  قلبهاي  بر  كه  است 

بایسته را از قرآن نمي گیرید. 
»َكالَّ بَْل َراَن َعلَى ُقُلوبُِكْم، َما أََسْأُتْم ِمْن أَْعَمالُِكْم«؛ 

این حالتي كه شما پیدا كردید به دلیل آنست كه در پي كارهاي زشتي 
كه انجام شده دلهایتان را زنگار گرفته است. ِرین، به معناي زنگار 
است. آهن وقتي در كنار رطوبت قرار مي گیرد، زنگ مي زند؛ قلب 

شما هم به خاطر گناه به چنین وضعیتي دچار شده است. 

1. سوره محمد آیه 24.
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لزوم زدودن زنگار قلب
این قلب واقعا موجود عجیبي است. مثل بدن و جسم، سالمتي، مرض، 
حیات و موت دارد. موجود الهي است كه با جسم مي آید، اما با 
از  است.  البقاء «  »روحانية  اما  الحدوث«  »جسمانية  نمي رود.  جسم 
جمله ویژگي هاي این قلب این است كه گاهي زنگار مي گیرد. عامل 
زنگار قلب چیست؟ از جمله عوامل مسلم این زنگار گرفتن، گناه و 
نافرماني خداست. در این تردیدي نیست كه گناه سبب مي شود كه 

قلب واژگون شود. 
حضرت صدیقه طاهره} در اینجا تصریح مي كنند: 

»َكالَّ بَْل َراَن َعلَى ُقُلوبُِكْم، َما أََسْأُتْم ِمْن أَْعَمالُِكْم«. اگر این زنگار 
را آدم زدود، دوباره قلب حالت سالمت را پیدا مي كند و به حالت 
عادي بازمي گردد، اما اگر گناه روي گناه آمد و این زنگار تمام قلب 
را گرفت، دیگر تمام منافذ هدایت بسته مي شود و همان مي شود 
كه در آیه 10 سوره روم آمده است كه دختر علي، شیرزن قهرمان 
كربال، آن را در مجلس یزید خواند و مصداقش را یزید قرار داد: 

بُوا بِآَياِت ال« 1؛   وأَي اَْن َكذَّ َِّذيَن أََساُؤوا السُّ »ُثمَّ َكاَن َعاِقَبُة ال
مي شود كه  این  دهند،  مي  انجام  اعمال زشت  )عاقبت كساني كه 

آیات الهي را تكذیب مي كنند(. 
1. سوره روم آیه 10.
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راه زنگ زدايي از قلب 
طریقه زنگ زدایي چیست؟ 
»أَْحِى َقلَبَك بِالَموعَظة« 1، 

موعظه شنیدن، زنگ زدایی از دل می كند. همچنین خواندن با تدّبر 
قرآن سبب زنگ زدایی از دل است. 

»َفَأَخَذ بَِسْمِعُكْم َوأَبَْصاِرُكْم؛ 
این گناهان، چشم و گوشتان را گرفته است«. 

چشم و گوش دو كانال از كانالهاي معرفتند. این گناهان سبب شده 
است كه چشمتان آنچه را كه باید ببیند نمي بیند و گوشتان آنچه را 

كه باید بشنود نمي شنود. چشم و گوش دلتان كروكور شده است.

1. نهج البالغه نامه 31.
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بنا گذاردن بناي کج
لُْتْم؛ به بدجایي رسیده اید« و عاقبت كارتان عاقبت  »َو لَبِْئَس َما تََأوَّ
شدید  مرتكب  كه  كاری  این  با  و  سكوتتان  با  شما  نیست؛  خوبي 

خشت اول را كج نهادید.
خشت اول چون نهد معمار كج  

تا ثریا مي رود دیوار كج    
»َوَساَء َما بِِه أََشْرُتْم؛ و شما به بدچیزي اشاره كرده اید«. 

احتمال دارد كه مراد از این جمله این باشد كه این بي تفاوتي شما 
چیز بدي است و با دین سازگار نیست. دین و مكتب مي گوید كه 

باید همراه حق بود و در برابر باطل و ظلم موضع گرفت. 
»ُكونـا لِلّظالِِم َخْصمـًا َو لِلَْمْظُلوِم َعونـًا« 1، »َو َشرَّ ما ِمْنُه اعَتْضُتم 
)یا( اْغَتَصْبُتم«؛ بد است آنچه را كه به عنوان عوض گرفتید یا آنچه 

را به عنوان غصب گرفتید. 
»لََتِجُدنَّ َو الِ َمْحِملَُه ثَِقيال«. 

، الم قسم است: به خدا قسم آن چیزي را كه شما گرفتید،  الم لََتِجُدنَّ
باشید؛  توانید پاسخگوي آن  بار سنگیني دارد و مسئولیتي كه نمي 

زیرا زمینه ساز انحرافات دیگري هم شد. 
1. نهج البالغه نامه 47.
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»َوِغبَُّه َوبِيال«، غِب به معناي عاقبت كار است. »َوبِیل« و »َوَبال« هم به 
معناي بد است. این كار، عاقبت بدي براي شما خواهد داشت.

»إَِذا ُكِشَف لَُكُم الِْغَطاُء؛ زماني كه پرده ها كنار روند« 
االن پرده، چشمتان را گرفته است و واقعیات را نمي بینید، این وضعیت 
آنچه  و  مي رود  كنار  ها  پرده  قیامت  روز  اما  دنیاست.  این  در  انسان 

نادیدني است آن بیني.
»لََقْد ُكْنَت ِفي َغْفلٍَة ِمْن َهَذا َفكَشْفَنا َعْنَك ِغَطائََك َفَبَصُرَك الَيوَم َحِديد« 1؛

)شما نسبت به این عالم غافل بودید، آنگاه پرده ها كنار مي رود، پس 
چشمت آن روز تیز خواهد بود(. 

اُء 2؛  رَّ »َو بَاَن َما َوَراَءُه الضَّ
هنگامي كه شدائد و سختیهاي پشت پرده ظاهر شد، خواهید فهمید كه 

چه كار بدي كردید.
»َو بََدا لَُكْم ِمْن َربُِّكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْحَتِسُبوَن«؛ 

ناحیه  از  شود  مي  ظاهر  شما  براي  كه  است  روزي  روز،  آن 
پروردگارتان چیزي كه هیچ وقت گمان آن را نمي كردید. حساب و 
كتاب قیامت برپا خواهد شد، آنجاست كه... تا سیه روي شود آنكه 

در او غش باشد.
»َو َخِسَر ُهنالَِك الُْمْبِطُلوَن« 3؛ 

آنها كه راه باطل را طي كردند در آنجا خسران مي كنند«. یعني مي بینند 
كه سرمایه را از دست داده اند.

1. سوره ق آیه 22.
2 . در بعضی نسخه ها »َوباَن بالّدرائِهِ الَضّراء« آمده است.

3. سوره غافر آیه 78.
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سخنان منظوم فاطمه}
به این ترتیب درد دلهاي حضرت صدیقه طاهره} و گله هاي 
این گل معطر نبي اكرم, به پایان مي رسد. از این پس حضرت 
صدیقه طاهره} نجوایي با قبر نبي اكرم, دارد و در حقیقت 
نجوا با شخص نبي اكرم, است و سخني دیگر نیز با امیرمؤمنان 

علي{ دارد: 
»ُثمَّ َعَطَفْت َعلَى َقْبِر النَّبِيِّ ,؛ 

نبي  قبر  به  فرمودند  توجه  طاهره}(  صدیقه  )حضرت  سپس 
اكرم,«، »َو َقالَْت«: 

َقْد َكاَن بَْعَدَك أَنَْباٌء َو َهْنَبَثٌة  
لَْو ُكْنَت َشاِهَدَها لَْم تَْكُثِر الُْخَطُب؛    

به تحقیق بعد از شما یا رسول اهلل، شدائد و غائله هایي پیش آمد كه 
اگر شما بودي این حوادث و مصائب بر ما وارد نمي شد. یعني وجود 
نازنین شما سبب بود كه اگر آنها مي خواستند علیه ما توطئه كنند، 
نتوانند، اما بعد از شما آنچه توطئه داشتند بر سر ما وارد آوردند. 

َخطب به معناي حادثه و مصیبت است.
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َّا َفَقْدنَاَك َفْقَد اْلَْرِض َوابِلََها إِن  
َو اْخَتلَّ َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم َو ل تَِغب؛    

یا رسول اهلل ما تو را از دست دادیم، همانگونه كه زمین باران سرشارش 
را از دست مي دهد. وابِل به معناي باران زیاد و مستمر است كه موجب 

زنده شدن زمین مي شود. 
حضرت صدیقه طاهره}، وجود نازنین پیامبر را تشبیه مي كند به 

آن باران رحمت. 
»َواْخَتلَّ َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم َول تَِغب؛ 

یا رسول اهلل شاهدشان باش و از آنان غائب مشو«. ببین كه چه بر سر 
ما مي آورند.

َو ُكلُّ أَْهٍل لُه ُقـْربَى َو َمْنِزلٌَة  
ْدنَْيِن ُمْقَتِرٌب؛ ِعْنَد اْلِلَِه َعلَى اْلَ    

هركس براي او قرب و منزلت نسبت به خدا هست، به بستگان خود 
نزدیك مي شود. چند معنا براي این جمله گفته شده است: معناي اول 
این است كه یا رسول اهلل، شما پیش خدا قرب و منزلت داري، لذا از ما 
هم یادي كن و ما را فراموش مكن؛ چون هركسي كه مقرب درگاه خدا 
پیدا مي كند و نزدیكانش را شفاعت مي كند  بارگاهش منزلت  شد در 
و واسطه مي شود كه خدا حاجتشان را برآورده كند. یا رسول اهلل شما 

نگاهي به دختر و دامادتان علي داشته باشید.
أَبَْدْت ِرَجاٌل لََنا نَْجَوى ُصُدوِرِهْم  

ا َمَضْيَت َو َحالَْت ُدونََك التَُّرُب ؛ لَمَّ    
از  شما  كه  هنگامي  كردند،  مي  پنهان  را  خودشان  دشمني  كه  آنان 
بین ما رفتید و تلي از خاک میان ما و شما حائل شد، دشمني شان را 

ظاهر كردند. 
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َمْتَنا ِرَجاٌل َو اْسُتخفَّ بَِنا تََجهَّ  
ا ُفِقْدَت َو ُكلُّ اْلَْرِض ُمْغَتَصٌب ؛ لَمَّ    

و  آوردند  یورش  ما  بر  مرداني  رفتید  دنیا  از  شما  اینكه  از  پس 
برخورد تند و عبوسانه كردند و ما را سبك كرده و همه ارث را 

كردند. غصب 
ـِِه َو ُكْنَت بَْدراً َو نُوراً ُيْسَتَضاُء ب  

ِة الُْكُتُب؛ َعلَْيَك تَْنِزُل ِمْن ِذي الِْعزَّ    
شما ماه درخشان و نوري بودي كه همه از شما نوراني مي شدند و بر 

شما از سوي خداي صاحب عزت كتابهایي نازل شد.
َو َكاَن ِجْبِريُل بِاآْلَياِت ُيْؤنُِسَنا  

َفَقْد ُفِقْدَت َوُكلُّ الَْخْيِر ُمْحَتَجٌب؛    
جبرئیل با نزول آیات، مونس ما بود، ولي شما از میان ما رفتید و با 

رفتنتان همه خوبیها از ما پنهان شد. 
َفلَْيَت َقْبلََك َكاَن الَْمْوُت َصاَدَفَنا  

ا َمَضْيَت َو َحالَْت ُدونََك الُْكُثُب ؛ لَمَّ    
اي كاش پیش از حضرتت، مرگ ما را مي گرفت. زماني كه تو از میان 
ما رفتي و بین ما و تو تلي از خاک حائل شد. ُكُثب، جمع َكثیب است؛ 
یعني رمل و شن. در آن مناطق شن فراوان بوده است و معموال قبرها را 
با شن مي پوشاندند لذا حضرت زهرا} این تعبیر را بیان كرده اند.

َّا ُرِزئَْنا بَِما لَْم ُيْرَز ُذو َشَجٍن إِن  
يَِّة َل َعَجٌم َو َل َعـَرٌب؛ مَن الَْبرِّ    

همانا، مصیبت زده شدیم به چیزي كه هیچ صاحب حزني از خالئق نه 
عرب و نه عجم این چنین مصیبتي را ندیده باشند. بدین ترتیب حضرت 

صدیقه طاهره} خطبه را به پایان برد.
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پـرسشنامه
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1. در كالم نورانی حضرت صدیقه طاهره}: 
كُر َعلَى َما أَلَهَم« منظور از آنچه خداوند متعال به انسان ها  »َولَُه الشُّ

الهام فرموده چیست؟
الف: خوبیها و بدیها   

ب: فطرت خداپرستی   
ج: َفَألَهَمَها ُفُجَوَرَها َوتَْقوَيَها   

د: گزینه الف و ج   

2. عبارت »ِمْن ُعُموِم نَِعٍم إبَتَدأَها« اشاره به چه نعمت هایی دارد؟
الف: نعمت هایی كه انسان از خداوند درخواست كرده است.   

ب: نعمت هایی كه انسان نخواسته اما با لطف و عنایت خدا    
به او تعلق گرفته است.

ج: نعمت هایی كه خداوند به عموم مخلوقاتش عنایت كرده است.   
د: منظور تمامی نعمت های خداوند است.   
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َن الُْقُلوَب َموُصولَها« كدامیك از گزینه های  3. با توجه به جمله »َوَضمَّ
ُرُق اِلَى ال بَِعِدِد أَنَفاِس الَخالئِق« می باشد؟ زیر معنای نادرست »اَلطُّ

الف: هر دلی به گونه ای راه به سوی خدا دارد.   
این  همه  و  دارد  وجود  دین  از  مختلف  برداشت های  ب:    

برداشت ها حق است.
ج: نسبت گرایی و مسئله پلورالیسم.   

د: گزینه ب و ج   

اُه َقْبَل أَِن اْجَتَباُه« كدام معنا با آنچه در روایات  4. در عبارت »َوَسمَّ
است سازگار است؟

الف: پیش از آنكه پیامبر به مقام نبوت برسد خداوند نام او    
را برای حضرت آدم و انبیاء سلف برده بود.

ب: خداوند قبل از اینكه حضرت را به رسالت مبعوث كند    
برای او نام محمد, را برگزید.

آنكـه  از  قبـل  بـرد  باال  را  پیامبـر  مقام  خداونـد  ج:    
كند. مبعوثش 

رسالت  به  آنكه  از  قبل  را  اكرم,  پیامبر  خداوند  د:    
مبعوث كند برگزید.

5. با توجه به خطبه نورانی سیده نساء عالمین كدامیك از تعابیر زیر 
در ارتباط با فلسفه خلقت نمی باشد؟

الف: تَثبيتًا لِحِكَمتِه   
ب: اِعزازاً لَدْعَوتِه   

ج: اِتَمامًا ِلَمِره   
د: اِظهاراً لُقدَرتِه   
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6. حضرت زهرای مرضیه} عبارت »َعزيَمًة َعلى إِمضاِء ُحْكِمه َوإِنَفاذاً 
لَِمقاديِر َحتِمه« را در رابطه با تعلیل چه موضوعی بیان فرموده اند؟

الف: خلقت و آفرینش هستی   
ب: بعثت پیامبر اكرم,   
ج: قراردادن ثواب و عقاب   

د: مسئله امامت   

7. حضرت صدیقه كبری} چه چیزهایی را به ترتیب باعث عفتـ  ایمن 
ماندن از لعنتـ  پاک شدن نفسـ  تثبیت اخالص و عزت اسالم می داند؟

الف: جهاد ـ زكات ـ روزه ـ ایمان ـ امر به معروف   
ب: روزه ـ جهاد ـ ترک سرقت ـ امر به معروف ـ زكات   

ج: ترک سرقتـ  پرهیز از تهمت و نسبت های نارواـ  زكات    
ـ روزه ـ جهاد

ـ ایمان ـ جهاد  ـ پرهیز از تهمت و نسبت های ناروا  ـ روزه  د: زكات    
اْسَتْخلََفَها  »بَقيٌة  جمله  از  طاهره}  صدیقه  حضرت  مقصود   .8

َعلَيُكم« چیست؟
الف: قرآن كریم   

ب: اهل بیت[   
ج: پیامبر اكرم,   
د: حضرت علی{   

9. كدامیك از گزینه های زیر صحیح نیست؟
الف: َوالّصَبر َمُعونًَة َعلَى اْستيَجاِب اَلمر   

ب: َواَلمَر بِالَمعروِف َمْصلََحًة لِلعامَّة   
ْخط ج: َوبِرُّ الَوالَِديِن ِوَقاَيًة ِمَن السُّ   

َياَم تَزكيًة لِلَنفْس د: َوالصِّ   
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َسالََة َصاِدعًا بِالَنذارة« در خطبه فاطمی با كدامیك  10. جمله »َفَبلََّغ الرِّ
از آیات قرآن كریم تناسب دارد؟
الف: َفاْصَدْع بَِما ُتْؤَمر   
اَء َعلَى الُكفَّار ب: اَِشدَّ   

ج: َوأَنِذْر َعشيَرتََك اَلقَربين   
د: بَلَّْغ َما ُأنِزَل اِليَك ِمن ربَِّك   

11. مراد از عبارت »بیُض الِخماص« به نقل از كشف الُغّمه چه كسانی هستند؟
الف: مهاجر و انصار   

ب: یاران برگزیده پیامبر   
ج: اهل بیت عصمت و طهارت[   

د: امیرالمؤمنین{   
12. كدامیك از جمالت در زیر در خطبه فدكیه در رابطه با توصیف 

امیرالمؤمنین{ نیست؟
الف: َفاَل َينَكِفُئ َحتَّى َيَطَأ َجناَحَها بَِأْخمصِه   

ب: َقريبًا ِمنَّ رسوِل ال   
ج: ُمجَتِهداً ِفى أَمِرال   

د: َيكُسُر اَلْصَنام   

........................................ بَِنا  َتَربَُّصوَن  كنید.  پر  را  خالی  جاهای   .13
 ........................................................ ...........................َتْنُكُصوَن  ُفوَن  َتَتَوكَّ

َتفِّروَن مِن ..............................
َوائِر الف: ِعنَد النِّزال ـ الِقتال ـ اَلخبار ـ الدَّ   

َوائِر ـ اَلخَبار ـ ِعنَدلنِّزال ـ القتال ب: اَلدَّ   
َوائِر ج: اَلخَبار ـ ِعنَدالنِّزال ـ الِقتال ـ الدَّ   
وائِر ـ اَلخَبار ـ ِعنَدالنِّزال د: الِقتال ـ الدَّ   
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14. عبارت »َظَهَر فيُكم َحسيكُة النِفاق« نظر به چه نوع نفاقی دارد؟
الف: نفاق خوفی   

ب: نفاق فرصت طلبانه   
ج: نفاق طمعی   

د: نفاق خوفی و فرصت طلبانه   
15. تعبیر دختر گرامی پیامبر در مورد دین به جلباب پاسخ چه كسانی 

است؟
الف: كسانی كه می گویند اسالم دین سكوالر است   

ب: كسانی كه اسالم را دین زندگی نمی دانند   
ج: كسانی كه قائل به جدایی دین از سیاست هستند   

د: همه موارد   

پیامبر  از  پس  ارتجاع  عوامل  از  زیر  گزینه های  از  كدامیك   .16

اكرم, نمی باشد؟
الف: ظهور و بروز جریانهای نفاق   
ب: كم رنگ شدن دین و ارزشها   

ج: فرار از جنگ   
د: جنگ امپراطور رسانه ای با اسالم   

17. عبارت »َهَدَر َفنيُق الُمْبِطلين« به چه معناست؟
الف: شجاعان از گروه باطل به صدا درآمدند   

ب: گمراهان ساكت به سخن درآمدند   
ج: فرصت طلبان به میدان آمدند   

د: خارهای نفاق پدیدار گشت   
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با  آیه 54  َفَأطاُعوُه« سوره زخرف  َقْوَمُه  »َفاْسَتَخفَّ  مباركه  آیه   .18
كدامیك از جمالت حضرت صدیقه طاهره} تناسب دارد؟

الف: َفَخَطر فى َعَرَصاتِكم   
ب: َفَألَفاُكم لَِدْعَوتِِه ُمسَتِجيبين   

ج: ُثمَّ اْسَتْنَهَضُكم َفَوَجَدُكم ِخَفافًا   
ِة فيِه ُمالِحظين د: لِلِغرَّ   

چه  به  اشاره  َيْنَدِمل«  ا  لَمَّ َوالُجرُح  َرحيٌب  »َوالَكلُْب  جمله   .19
است؟ موضوعی 

الف: جراحت بدن پیامبر اكرم, در جنگها   
ب: كنارزدن امیرالمؤمنین{ از خالفت   
ج: تازه بودن داغ رحلت پیامبر اكرم,   

د: غصب فدک   

»به صورت  است:  زیر  از جمالت  كدامیك  مفهوم  عبارت،  این   .20

علنی و غیرعلنی علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر گام برداشتید«.
الف: تَْشَربُوَن َحسواً ِفى اْرتِغاء   

الُمدَى ب: نَصبُِر ِمنُكم َعلَى ِمثِل َحزِّ   
ْعوَة َفاَل تَسَتِجيُبوَن ج: ُتواِفيُكُم الدَّ   

اء رَّ د: تَمُشون َلْهلِِه َوُولِِدِه ِفِى الَخْمِر والضَّ   

21. كدامیك از آیات زیر در استنادهای حضرت صدیقه طاهره} 
به قرآن كریم برای اثبات ارث خود نیست؟

الف: »َوِرَث ُسلَْيماُن داُووَد«   
ا َيِرُثني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب« ب: »َفَهْب لي ِمْن لَُدنَْك َولِيًّ   

ج: »َوُأولُوا اْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى بَِبْعض في ِكتاِب الِ«   
د: »أَ َفُحْكَم الْجاِهلِيَِّة َيْبُغوَن«   
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22. منظور از آنچه كتاب خدا اعالن كرده است در جمله »أَْعلََن بِها 
ِكتاُب ال َجلَّ ثَناُؤُه ِفى أفنَِيتُِكم« در خطبه شریفه چیست؟

الف: رسالت پیامبر اكرم,   
ب: مسئله ارث انبیاء   

ج: ارتحال پیامبر اكرم,   
د: اعالم والیت امیرالمؤمنین,   

23. آیه شریفه »أَ َفإِْن ماَت أَْو ُقتَِل انَْقلَْبُتْم َعلى أَْعقابُِكْم« داللت بر چه 

موضوعی دارد؟
الف: خطر ارتجاع بعد از رحلت نبی مكرم اسالم,   

ب: دین و مكتب با ارتحال پیامبر از بین نمی رود   
ج: مسئله غصب خالفت   

د: گزینه الف و ب   
24. كدامیك از جمالت زیر در خطبه شریفه پیرامون مصیبت رحلت 

پیامبر اكرم, است؟
مُس َوالَقَمر الف: ُكِسَفِت الشَّ   
ب: انَتَثرِت النُُّجوُم لُِمصيَبتِه   

ج: َوأَْكَدِت اآلَمال   
د: همه موارد   

25. مراد از عبارت »َفَمَجْجُتم َمَاَوعُيتم« در كالم فاطمی چیست؟
الف: گوهر ایمان و معنویت را گرفتید اما نگه نداشتید   

ب: شما خودتان را از تنگنا نجات دادید   
ج: شما حال مبارزه و جنگ نداشتید   

د: هیچكدام   
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از  علی{  حضرت  كنارزدن  درباره  زیر  جمالت  از  كدامیك   .26
خالفت می باشد؟

عه الف: َخلَوُتِم بِالدَّ   
ب: اَْخلَْدُتم اِلَى الَخْفِض   

ج: اَبَْعدُتم َمْن ُهواََحقُّ بِالَبسِط َوالَقبض   
د: َلتَْجَتِمُع َعزيمٌة َوَلَوليمٌة   

27. عبارت »َواْسَتْنَهَر َفتُقه َوانَفَتَق َرتُقه« مربوط به چه حادثه ای است؟
الف: غصب فدک   

ب: اختالف مهاجرین و انصار   
ج: غصب خالفت   

د: رحلت پیامبر اكرم,   

28. این عبارت ترجمه كدامیك از فرازهای زیر است؟ »غذای گوارایی 
كه پیامبر اكرم برای شما تدارک دیده بود نگه نداشتید«

َعة الف: نََجوُتم ِمَن الضيِق بالسِّ   
ْغُتم ب: َدَسْعُتُم الذى تََسوَّ   

ج: اَخلَْدُتم اِلَى الَخْفض   
َعة د: َخلَوُتِم بِالدَّ   

29. این جمله امیرالمؤمنین{ »َفُهَو ِمَيٌت بَيَن اُلَحياء« در مورد چه 
كسانی است؟

الف: كسانی كه قلبًا از منكر بیزار نیستند   
ب: كسانی كه اهل ارتكاب معاصی هستند   

ج: كسانی كه تارک نهی از منكر هستند   
د: تارك الصلوة   
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30. جای خالی را پر كنید: ................. َتغییرَالِلَبْخس .................... َتنزیهًا 
َعِن الرِّجس

الف: اِجتناُب القْذف ـ النهى َعن ُشرِب الَخمر   
ب: اَلنَّهى َعن ُشرِب الَخمر ـ الَوَفاء بِالَنذر   

ج: تَوفيُة الَمكاييل َوالَموازين ـ اَلنَّهى َعن ُشرِب الَخمر   
د: الَوَفاء بِالَنذر ـ تَوفيُة الَمكاييل َوالَمَواِزين   

31. علت اینكه حضرت زهرا} در خطبه شریفه دو جا سخن از 
حرمت شرک به میان آورده است چیست؟

الف: خود تاكید بر شرک موضوعیت دارد   
ب: یك جا سخن از شرک در عقیده است و جای دیگر    

سخن از شرک در عمل
ج: دلیل خاصی ندارد   

د: گزینه الف و ب   

لِلَعَدد« تعلیل كدامیك از اعمال  الُعُمرَو َمنَماًة  32. جمله »َمْنَسَأًة ِفى 
زیر است؟

الف: بروالدین   
ب: نماز   

ج: صله رحم   
د: حج   
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33. مطابق نقل ابن ابی الحدید از علی بن فارقی چرا ابوبكر فدک را به 
حضرت زهرا} بازنگرداند؟

الف: به دلیل مخالفت عمر   
ب: اگر باز می گرداند مجبور می شد خالفت را هم به علی{    

برگرداند
اسب های  و  تهیه سالح  برای  فدک  منافع  از  می خواست  ج:    

جنگی استفاده كند
د: می خواست فدک را ملك شخصی خود قرار دهد   

كریم  قرآن  از  زهرا}  توصیف حضرت  كه  را  خالی  جاهای   .34
است پر كنید

ُأموُره ....... أَْحكاُمُه ............ أَعاَلُمه ........... َزَواِجُره .........   
الف: َظاِهَرة ـ َزاِهَرة ـ بَاِهَرة ـ َلئَِحة   
ب: بَاهرة ـ َلئَِحة ـ َظاِهَرة ـ َزاهرة   
ج: َلئحة ـ بَاِهَرة ـ َزاِهَرة ـ َظاِهَرة   
د: زاِهَرة ـ َظاِهَرة ـ َلئحة ـ بَاِهَرة   

35. توجیه ابوبكر برای غصب فدک چه بود؟
الف: اجماع مسلمین در غصب فدک   

ب: حدیث جعلی »نَحُن َمَعاِشَر اَلنبيا َلنُورث«   
ج: تهیه اسب و سالح برای جنگ با كفار   

د: همه موارد   
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36. در سخن امام صادق{ به مفضل بن عمر علت مصادره خمس 
و-فیء- و فدک از اهل بیت} چه دانسته شده است؟

الف: اداره كردن حكومت از طریق فدک   
ب: استفاده و تصرف شخصی حاكمان   

ج: خالی شدن دست اهل بیت[ وروی آوردن مردم به    
سوی دستگاه خالفت به امید دنیایشان

حضرت  نبـردن  ارث  بـر  مبنـی  وقت  حاكمان  اعتقاد  د:    
زهرا} از پیامبر,

37. با توجه به كالم موال علی} در توصیف قرآن كدامیك از 
جمالت زیر صحیح نیست؟

َّذى َلُيِضلُّ الف: اَلَهاِدى ال   
َيْكِذُب ُث الذى َلَ ب: اَلُمَحدِّ   

َّه لَيَس َعلَى أََحٍد بَعَد القرآِن ِمْن َفَاقٍة ج: َواْعلَُموا أَن   
َرة د: بِِه ُتناُل ُحَجُج الِ الُمَنوَّ   

بنابر نظر مرحوم مجلسی  أَمَثالِها«  إِلَى  بِالنَّدِب  38. در جمله »َوثَنَّى 

مراد از »امثالها« چیست؟
الف: نعمت های دنیوی   
ب: نعمت های اخروی   

ج: نعمت های مادی و معنوی   
د: هیچكدام   
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اللَّعَنة«  39. در كالم حضرت زهرا} »َواْجتِباَب الَقذِف ِحَجابًا َعِن 
قذف به چه معناست؟

الف: مرد یا زن پاكی را متهم به گناه جنسی كردن   
ب: مترادف معنای قتل است   

ج: خیانت كردن   
د: آبروی مومن را بردن   

40. تعبیر »ايجابا لِلِعفَّة« تعلیل برای كدام موضوع است؟
الف: حرمت شرک   

ب: حرمت شرب خمر   
ج: حرمت قذف   
د: ترک سرقت   
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توضیحات شرکت 
در مسابقه کتابخوانی پیام یاس نبوی در

 شرح  خطبه فاطمی }

شرکت کننده ی محترم!
ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا }، حضور گرم شما را در مسابقه 
کتابخوانی» پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی} « ارج نهاده وتوجه 

شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.
1- شرکت برای عموم عالقه مندان باالی 12 سال آزاد است.

2- رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعًا جایز نیست.
3- با مطالعه دقیق کتاب، پاسخ پرسشهای مطرح شده را در پاسخنامه 

درج نمایید.
4- مشخصات خود را بطور کامل در محل کادر مربوطه در پاسخنامه با 
ذکر نام استان، شهر، آدرس دقیق پستی، کد پستی و شماره تماس ثابت 
وهمراه درج نمایید در غیر این صورت در قرعه کشی شرکت داده نخواهد 

شد.
5- کپی پاسخنامه در صورت عدم تغییر در اندازه مورد قبول است.
6- مهلت ارسال پاسخنامه حداکثر تا تاریخ 1392/02/31 می باشد.

7- تاریخ اعالم نتایج1392/03/17 می باشد. برندگان ویژه دو هفته بعد 
از اعالم نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی را اعالم نمایند، در غیر 
این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد و هیچ مسئولیتی 

عهده دار برگزارکنندگان مسابقه نمی باشد.
8- شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، به آدرس پستی: 

قم- صندوق پستی 168- 37135 در مسابقه شرکت نمایند.
9- قرعه کشی مسابقه همزمان با عید مبعث انجام و از طریق سایت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfso.ir و نیز سایت 
نشانی                     به  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  پژوهشی  فرهنگی  مجتمع 

www.mfpo.ir اعالم خواهدشد. 
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فرم پاسخنامه مسابقه کتابخوانی
پیام یاس نبوی در

 شرح  خطبه فاطمی }
*نام : ........................     *نام خانوادگی: ......................  

*نام پدر : .................   *کد ملی : .................  
*تاریخ تولد: .............    تحصیالت :...............   

*تلفن ثابت)با کد( و همراه: ........................................
*کدپستی :.............................  

*نشانی دقیق پستی: ....................................................

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

...................................................................................
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خوانی کتاب  مسابقه  ویژه  جوایز 

مکه به  سفر  هزینه  کمک   18
کربال به  سفر  هزینه  کمک   72
مشهد به  سفر  هزینه  کمک   72
نی قرآ هوشمند  گویای  قلم   1 1 0

دیگر زنده  ر ا یز  جوا و 


