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  )عليه السالم(قال المهدي 

  

  

  بنة رسول اهللا لي اسوة حسنةو في ا

  )١٨٠، ص٥٣بحاراالنوار، ج(

  

بـراي مـن الگـويي    ) زهـرا عليهـا الـسالم   ) (صلي اهللا عليه وآله وسـلم    (دخت پيامبر 

  است نيكو

  

  

  

  

  

  

  

  تقديم به خورشيد هستي، نور چشم منتظران؛

  او آه زير چتر نگاهش زندگي مي آنيم

                   و                                           

  سر بر آستان واليت و محبتش نهاده ايم



  

  

  آغاز سخن

  

  

 طلوع کرده است و در آسمان )عليها السالم(قرنهاست که خورشيد سخنان زهرا

 جاویدان است، چون حق هميشه )عليها السالم(کالم فاطمه . اسالم می درخشد

  .پاینده است

دم به راحتی لگدمال شدنش را می در روزهایی که دین خدا پایمال می شد و مر

پذیرفتند، عصمت پروردگار به پاخاست تا طنين سخنانش قرون و اعصار را فراگيرد و 

روشنگریهای حضرت زهرا . راهنمای انسانهای حقيقت طلب در تمام جهان باشد

 هرگز فراموش نمی شود، چراکه او با یک خطابه، دانشگاهی را بينان )عليها السالم(

خطبۀ «به خطبه آن حضرت خطبۀ آتشين خود معروف . تا پایان دنيا برقرار استنهاد که 

را در شرایط روحی سخت، آن گاه که از رحلت جانسوز پدر بزرگوارش تنها چند » فدک

روزی گذشته بود، در مسجد النبی و در حضور بسياری از مهاجران و انصار ایراد فرمود؛ 

لمات دلنشين و محتوایی ژرف و لبریز از حکمت گفتاری در نهایت فصاحت و بالغت با ک

آن حضرت در . و معرفت که سراسر، مشق زندگی برای رسيدن به حيات طيبه است

خطبۀ خود درس حق بينی، حق شناسی، دفاع از حق و تميز حق از باطل را می 

  .دهد

 تجلی بخش امام شناسی و والیت )عليها السالم(سخنرانی حضرت زهرا 

 نيز حاوی مطالب عميق فکری بسياری است که نشان از معرفت محوری ایشان و

سرشار آن حضرت به موضوعات علمی دارد و در واقع یک دوره درس اعتقادات 



در یک کالم، این خطبه، . استداللی و تبيين اصول دینداری و اخالق عملی است

  .معرفت آموزترین سخن بشری است که در آن دوران بر انسانها خوانده شد

خاص خنان بانوی بزرگوار اسالم سخنرانی ای معمولی نيست که در مقطعی س

شروع شده باشد و سپس تمام شود بلکه در واقع دادگاهی است که گرچه قرنها 

پيش با حضور مردم آن روزگار و در مسجد تشکيل شد، در هرجا و در همۀ اعصار، 

  .وجدان تمام انسانها را به قضاوت فرامی خواند

صلی اهللا (بهتر و بهره مندی بيشتر از سخنان دختر بزرگوار نبی اکرم برای درک 

 این مجموعه براساس سلسله درسهای معلم اخالق استاد فاطمه )عليه و آله وسلم

استاد در این دروس با استناد به آیات . طاهایی در چهار بخش تنظيم شده است

  .را بررسی کرده اندگرانسنگ کتاب الهی و روایات پيشوایان دینی، خطبۀ فدک 

ولی اهللا االعظم، خاتم االوصياء، برپادارندۀ عدل و ۀ اميد است این تالش، پذیرفت

 روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه -عدالت در جهان حضرت بقية اهللا، امام زمان

  . قرار گيرد-الفداه

  

  ١٣٨٥تيرماه 

  )عليها السالم(مدرسۀ علميه نرجس 

 مشهد مقدس



  دیباچه

  

 سرزمينی آباد در سراشيبی خيبر بود که قلعه و چشمه ای پرآب داشت و فدک

این قریه از آغاز تاریخ خود سرزمينی یهودی . فاصلۀ آن تا مدینه دو یا سه روز راه بود

نشين بود که در سال هفتم هجری خداوند در دل ساکنان آن رعب و وحشت انداخت و 

ای نصف فدک صلح کردند و از آن پس فدک ملک یهود به قصد امان یافتن، با پيامبر در از

  ١.خاص پيامبر بود

از این جا حيات تارخی فدک در اسالم، آغاز می شود تا روز رحلت نبی اکرم 

بود و پس از آن خليفۀ ) عليها السالم(در اختيار فاطمه ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(

  .اول آن را گرفت

يفۀ نخست را مقدمه ای برای مناقشه در مطالبۀ فدک از خل) عليها السالم(زهرا 

مسأله ای اساسی یعنی خالفت قرار داد و به مردم فهماند که روزی که از حمایت 

سربرتافتند و حق خالفت را از او بازستاندند، آغاز انحراف آنان از ) عليه السالم(علی 

فت برخاستند آنها با انتخاب خود به خطا رفتند و با کتاب الهی به مخال. حق بوده است

از این رو بود که حضرت بر آن شد تا . و از آبشخوری که از آِن ایشان نبود، نوشيدند

وضع موجود را از مسير انحرافی خود به راه راست رهنمون سازد و آن آلودگی و 

. انحرافی راکه پایه اش در سقيفه نهاده شده بود از دامان حکومت اسالمی بپيراید

استند و پرده از سياستهای پنهان خالفت برداشتند و بر همگان ایشان دليرانه به پاخ

  !روشن ساختند که چگونه قانون الهی به بازی گرفته شده است

از ویژگی و امتياز خاصی برخوردار بود که انجام ) عليها السالم(قيام حضرت زهرا 

  .آن را به شخص ایشان منحصر می ساخت

صلی اهللا عليه و آله (ت پيامبر اکرم روشن است که پس از مصيبت گرانبار رحل

بيشتر توجهات معطوف به یگانه یادگر آن حضرت بود، بخصوص با توجه به مقام ) وسلم



واال و جایگاه عاطفی خاصی که ایشان نزد پدر داشتند و بی گمان ایشان می 

بر توانستند به خوبی عواطف را برانگيزانند و مسلمانان را تحت تأثير جاذبۀ معنوی پيام

  .قرار دهند

صلی اهللا عليه و آله (بنا به سفارش پيامبر ) عليه السالم(از طرفی، امام علی 

به سکوتی تلخ و صلحی موقت تن در داده بودند و برای حفظ اسالم و ) وسلم

عليها (جلوگيری از ایجاد شکاف در ميان امت اسالمی فریادشان را با زبان زهرا 

ا با قيام این بانوی بزرگ، دليل و برهانی استوار بر به گوش مردم رساندند ت) السالم

مهمتر این که اگر علی در آن . بطالن خالفت موجود، برای پيروان اسالم اقامه نمایند

زمان قيام می نمود، او را به شهادت می رساندند؛ چنان که چندبار تصميم به ترور 

اگر «:  حضرت فرمودندایشان گرفته شد؛ یک بار در هنگام بيعت با خليفۀ نخست که

؛ و بار دیگر، ٢»!تو را می کشيم«: با قاطعيت جواب دادند» بيعت نکنم چه می کنيد؟

مانع اعمال ) عليه السالم(چون به این نتيجه رسيدند که شخصيت و نفوذ علی 

آنهاست، این کار را به خالد بن وليد واگذار کردند و قرار شد هنگام نماز صبح به امامت 

اما ابوبکر در نماز مرّدد شد که شاید خالد نتواند مأموریت را . ی امام را ترور کندابوبکر، و

به درستی انجام دهد و عالوه بر رسوایی، مردم عليه حکومت تحریک شوند؛ این بود 

  ٣»!ای خالد آنچه را به تو فرمان داده ام، اجرا مکن«: که قبل از سالِم نماز گفت

هم جان ) عليها السالم( قيام و جانفشانی فاطمه بنابراین، تردیدی نيست که با

از خطر حملۀ دشمن حفظ گردید و هم حقانيت ایشان با سخنان ) عليه السالم(علی 

  .ثابت شد) عليها السالم( حضرت فاطمه ٤شيوا و خطبه های بليغ

  

  )عليها السالم(مراحل قيام فاطمه 

بود؛ زمانی ) ه و آله وسلمصلی اهللا علي(آغاز قيام حضرت، پس از رحلت نبی اکرم 

که کودتاگران سقيفه قدرت را به دست گرفتند و برای ابقای سلطۀ خود، از انجام هيچ 



از طرف پيامبر مأمور به ) عليه السالم(از طرف دیگر، امام علی . کاری ابا نداشتند

این . سکوت بودند و برخورد مسلحانه نيز نهال نو رستۀ اسالم را آسيب می رساند

با اجازۀ امام زمانش و تدبير و درایتی وصف ناپذیر، از ) عليها السالم( که زهرا جاست

حریم والیت دفاع و از جان امام پاسداری می کند و با پس زدن مهاجمان، چهرۀ واقعی 

  .آنان را به همگان نشان می دهد

  

  برخوردهای عاطفی

 بود که به آن یکی از مراحل قيام حضرت، برخوردهای عاطفی و منفعالنۀ ایشان

صبغۀ سياسی می داد، به طوری که این بزرگوار به خاطر ستم بزرگی که به ایشان 

بيشترین گریه (» رأس البکائين«شده بود، می گریست تا آن جا که بنابر روایات، جزء 

  :دانسته شدند) کنندگان

زین آدم و نوح و یعقوب و یوسف و شعيب و داوود و فاطمة و : رأس البکائين ثمانية

فبکت علی رسول ! اّما فاطمة) : عليه السالم(، قال الصادق )عليهم السالم(العابدین 

قد آذیتنا بکثرة : حتی تأذی بها اهل المدینة فقالوا لها) صلی اهللا عليه و آله وسلم(اهللا 

  ٥...بکائک

آدم و نوح و یعقوب و یوسف و شعيب و داود و : بسيار گریه کنندگان هشت نفرند«

اما : می فرمایند) عليه السالم(امام صادق). عليهم السالم( زین العابدین فاطمه و

آن قدر گریست که اهل مدینه به او ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(بر رسول اهللا ! فاطمه

  »!با گریۀ بسيارت، آزارمان دادی: گفتند

ت چنان شدید بود که تنها جبرئيل می توانس) عليها السالم(حزن و اندوه فاطمه 

و ظلم بر وصی او آرامش ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(او را در فقدان نبی اکرم 

  ٦.بخشد



بانوی گرامی اسالم دست فرزندان خود را می گرفت و بر سر قبر رسول خدا می 

این، قبر جد شماست؛ ! عزیزانم: رفت، در آن جا می گریست و به آنها می گفت

  .بسيار دوستتان می داشتکسی که شما را بر دوش خویش می نهاد و 

آن گاه عازم بقيع می شد و بر سر قبر شهدا به یاد سربازان فداکار اسالم اشک 

سایبانی در آن ) عليها السالم(نيز برای آسایش زهرا ) عليه السالم(علی . می ریخت

. موقعيت این مکان به گونه ای بود که کاروانيان از آن جا می گذشتند. محل بنا کرد

 آنان به سایبان می افتاد و ناله هایی را می شنيدند با کنجکاوی جویای وقتی چشم

ماجرا می شدند و آن گاه می فهميدند این ناله ها از دختر پيامبر است؛ شگفتزده، 

برای دلجویی نزدیکتر می رفتند، در این لحظه بود که زهرای بيدار و آموزگار حمایت از 

تنم می شمرد و از ظلمی که بر وصی پيامبر والیت، با هوشياری تمام، فرصت را مغ

  ٧.رفته بود، سخن می گفت

و با افشای عملکرد ) عليه السالم(همچنين ایشان برای دفاع از والیت امام علی 

حکومت وقت در سير ارتجاعی مردم، در ميان افراد کوچه و بازار بياناتی را ایراد فرمودند 

فریب . يم گرفتند به خانۀ والیت، هجوم برندو این زمانی بود که کودتاگران سقيفه تصم

گردآمده بودند و تسليم توطئه ها ) عليه السالم(خوردگان نيز نزدیک خانۀ علی 

از خانه بيرون آمد؛ در ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(آن گاه دختر رسول خدا . گشتند

  :کنار در ورودی منزل ایستاد و خطاب به مردم کوچه و بازار فرمود

صلی اهللا عليه و (د لی بقوم حضروا اسوء محضرًا منکم، ترکتم رسول اهللا العه«

جنازة بين ایدینا و قطعتم امرکم فيما بينکم لم تستأمرونا و لم تردوا لنا حقًا ) آله وسلم

، یومئذ )عليه السالم(کانکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم واهللا لقد عقد له علی 

واهللا .  الرجاء، و لکنکم قطعتم االسباب بينکم و بين نبيکمالوالء ليقطع منکم بذلک منها

  ٨»حسيب بيننا و بينکم فی الدنيا و اآلخرة



؛ !من ملتی را مثل شما نمی شناسم که این گونه عهدشکن باشد و بد برخورد«

جنازۀ رسول خدا را بر روی دست ما رها کردید و عهد و پيمانهایتان را بریدید و والیت و 

گویا از آنچه رسول خدا . ز ما نخواستيد و حق مسلم ما را بازنگردانيدیدرهبری را ا

در روز غدیر خم فرمود، اطالع نداشتيد؟؛ حال آن که ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(

عليه (سوگند به خدا که رسول گرامی اسالم در آن روز، والیت و رهبری امام علی 

ا اميد شما فرصت طلبان تشنۀ قدرت را را مطرح کرد و از مردم بيعت گرفت ت) السالم

این را . نوميد سازد؛ ولی شما رشته های معنوی ميان خود و پيامبرتان را گسستيد

  ».بدانيد که خداوند در دنيا و آخرت بين ما و شما داوری خواهد کرد

  

  دعوتهای شبانه

 ، می توان از دعوتهای)عليها السالم(از دیگر مراحل قيام حضرت فاطمۀ زهرا 

عليهما (ایشان پس از سقيفه، شبها همراه با حسنين . شبانۀ آن حضرت نام برد

به خانۀ مهاجران و انصار می رفت و از آنها در حمایت ) عليه السالم(و علی ) السالم

  .یاری می طلبيد) عليه السالم(حضرت علی 

در بررسی جریانی که بعد از رحلت رسول اکرم » احتجاج«مرحوم طبرسی در 

روی داد؛ به نقل از سلمان فارسی، حدیثی با این )  اهللا عليه و آله وسلمصلی(

  .مضمون نقل کرده است

را ) عليها السالم(حضرت زهرا ) عليه السالم(چون شب شد اميرالمؤمنين علی «

را گرفت و به خانه های اهل ) عليهما السالم(آنگاه دست حسنين . سوار بر مرکب کرد

 آمد و آنان را به یاری خود دعوت نمود و حق خود را به آنان تدکر بدر از مهاجران و انصار

از ميان آنان چهل و چهار نفر دعوت آن حضرت را پذیرفتند و بنا گذاشتند که . داد

صبحگاهان جامۀ رزم به تن کنند و با سرهای تراشيده در محضر اميرالمؤمنين حاضر 

  .ضرت طرفداری کننداینان قول دادند که تا سر حد مرگ از آن ح. شوند



ولی چون صبح شد از آن جمعيت جز چهار نفر کسی نيامد و : سلمان می گوید

  ٩.در شبهای بعد هم این جریان تکرار گردید

صلی اهللا عليه (در روزهای پس از رحلت نبی اکرم ) عليها السالم(مبارزات فاطمه 

 نوشتار نمی گنجد، از ابعاد مختلف قابل بررسی و تأمل است که در این) و آله وسلم

لکن ممکن است پرسشی مهم در ذهن خواننده ایجاد شود و آن این که مولی علی 

در آن روزهای حساس و سرنوشت ساز چه نقشی داشتند و آیا قيام ) عليه السالم(

با اجازه و تأیيد آن بزرگوار بوده یا نه؟ در بخش بعدی به پاسخ این ) عليها السالم(زهرا 

  .مپرسش می پردازی

  

  )عليه السالم(احتجاجات علی 

از بررسی سيرۀ این بزرگواران چنين درس می گيریم که برای گرفتن حق چه باید 

بررسی ! کرد و از چه راههایی باید مردم را آگاه ساخت تا حجت بر همگان تمام گردد

نشان می دهد که تمام ) عليها السالم(لحظه به لحظۀ تاریخ زندگی حضرت زهرا 

بوده است؛ حتی ) عليه السالم(بانوی بزرگوار اسالم، با نظارت مولی علی اقدامات 

. گاهی حضرت در مسجد حاضر می شدند و راجع به مسألۀ فدک شهادت می دادند

  :می پردازیم) عليه السالم(اینک به بيان گوشه ای از احتجاجات علی 

عليه (علی زمانی که مهاجران و انصار در اطراف ابوبکر نشسته بودند، حضرت 

را که ) عليها السالم(برای چه حق فاطمه ! ای ابوبکر: خطاب به ابوبکر فرمود) السالم

از پدرش به او بخشيده شده است، گرفته ای و او را از حق و ِملک مخصوص خود 

  محروم ساخته ای؟

اگر فاطمه توانست با . این زمين، فئ و غنيمت مسلمانان است: ابوبکر گفت

آن را در حيات خود، ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(ات کند که رسول اکرم اقامۀ شهود اثب

آیا در این مورد : فرمود) عليه السالم(علی . به او بخشيده است، در آن حقی دارد



برخالف حکم خدا سخن می گویيد؟ اگر در دست یکی از مسلمانان مالی باشد و من 

ز من مطالبۀ شهود می نمایی یا از او ادعای مالکيت آن را داشته باشم، در این صورت ا

پس : اميرالمؤمنين فرمود. البته از تو مطالبه می کنم: که متصرف است؟ ابوبکر گفت

برای چه از فاطمه مطالبۀ شهود و دليل می کنی در صورتی که زمين فدک از زمان 

جواب ابوبکر ساکت شد و از ! حيات پيامبر تا امروز، تحت تصرف و در ملک او بوده است

  .عاجز ماند

ما قدرت احتجاج و بحث با تو را نداریم ! یا علی، سخنان خود را فروگذار: عمر گفت

عليه (اميرالمؤمنين . و باید در این باره اقامۀ دليل شود و مالکيت خود را اثبات کنيد

در این صورت برخالف آیۀ تطهير عمل کرده ای و کافر خواهی بود؛ : فرمود) السالم

شهادت داده است و تو شهادت مردم ) عليها السالم(وند به طهارت فاطمه چراکه خدا

  ١٠!را بر شهادت خدا مقدم داشته ای

عليه (جماعتی که در مسجد حضور داشتند از شنيدن سخنان اميرالمؤمنين 

سخنان علی بن ابی طالب ! سوگند به خدا: متأثر و متحير شدند و گفتند) السالم

  .به خانه بازگشت) عليه السالم( علی آن گاه. راست و صحيح است

  

  

  به مسجد) عليها السالم(کيفيت ورود فاطمه 

با نگاهی دقيق و موشکافانه به سيرۀ فاطمی و نحوۀ حرکت و ورود ایشان به 

چه خوب است کيفيت ورودشان به . مسجد، درسهای بزرگی از آن حضرت می آموزیم

ایشان پس . الحدید معتزلی، نقل کنيممسجد را از زبان عالمی از اهل سنت، ابن ابی 

  :از آوردن اسناد خطبه این گونه می نویسد

اجماع ابی بکر الی منعها فدک الثت خمارها و ) عليها السالم(لما بلغ فاطمة «

اقبلت فی لمة من حفدتها و نساء قومها تطأ فی ذیولها ما تحرم مشيتها مشية رسول 



دخلت الی ابی بکر و قد حشد الناس من حتی ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(اهللا 

  ١١».المهاجرین و االنصار، فضرب بينها و بينهم ریطة بيضاء

از این ) عليها السالم(زمانی که ابوبکر تصميم به منع فدک گرفت و حضرت زهرا «

مقصد آگهی یافت، مقنعه بر سر انداخت و با جماعتی از زنان قومش به سوی مجلس 

ضرت لباس بلندی پوشيده بود و در راه رفتن، نظير پدر آن ح. ابوبکر حرکت نمود

چون داخل . گام برمی داشت) صلی اهللا عليه و آله وسلم(بزرگوارش رسول اکرم 

سپس بين مردان و . مجلس شد، ابوبکر با جمعی از مهاجران و انصار نشسته بود

  ».ایشان، پردۀ سفيدی زده شد

مهاجران و انصار در مسجد پيامبر آری در شرایطی که ابوبکر و عمر به همراه 

عليها (مجلس مهمی تشکيل داده و مشغول قدرت نمایی بودند، ناگهان دِر خانۀ زهرا 

که در چند قدمی مسجد قرار داشت، باز شد و بانوی شکوهمند اسالم در ) السالم

حالی که عده ای از زنان اطراف وی را گرفته بودند وارد مسجد شد؛ منظرۀ عجيبی 

مۀ مردم بی اراده برای دختر پيامبر راه را باز کردند و منتظر بودند ایشان چه می بود؛ ه

کنند، وقتی به دستور حضرت، بين مردان و زنان پرده زده شد و بانوی اسالم همراه 

بلند ) عليها السالم(بانوان دیگر در آن سوی پرده قرار گرفتند، ناگهان صدای فاطمه 

هی جانسوز کشيدند که تمام اهل مسجد متأثر شدند و اما سخن نگفتند، بلکه آ. شد

حضرت مقداری صبر نمودند تا . مجلس پریشان و مضطرب گردید. شروع به گریه نمودند

  .جوش و خروش مردم تمام شد، آن گاه خطبه را آغاز کردند

 



  ١٢متن کامل خطبۀ فدک

من عموم نعم الحمدهللا علی ما أنعم و له الشکر علی ما ألهم، و الثناء بما قدم 

ابتدأها، و سبوغ آالء أسدادها، و تمام منن و االها، جم عن اإلحصاء عددها، و نأی عن 

الجزاء أمدها، و تفاوت عن اإلدراک أبدها، و ندبهم مالستزادتها بالشکر التصالها، 

واستحمد إلی الخالئق بإجزالها، و ثنی بالندب إلی أمثالها، و أشهد أن الإله إال اهللا 

 شریک له، کلمة جعل اإلخالص تأویلها، و ضمن القوب موصولها، و أنار فی وحده ال

الفکرة معقولها، الممتنع من األبصار رؤیته، و من األلسن صفته، و من األوهام کيفيته، 

ابتدع األشياء ال من شیء کان قبلها و أنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها، کونها بقدرته، و 

جة منه إلی تکوینها، و الفائدة له فی تصویرها، إال تثبيتًا ذرأها بمشيته، من غير حا

لحکمته، و تنبيهًا علی طاعته، و إظهارًا لقدرته، و تعبدًا لبریته، و إعزازًا لدعوته، ثم جعل 

لعباده عن نقمته و ] ذیادة[الثواب علی طاعته، و وضع العقاب علی معصيته، زیادة 

حمدًا صلی اهللا عليه و آله عبده و رسوله، حياشة منه إلی جنته، و أشهد أن أبی م

اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، و سماه قبل أن اجتبله، و اصفاه قبل أن ابتعثه، إذ 

الخالئق بالغيب مکنونة، و بستر األهاویل مصونة، و بنهایة العدم مقرونة، علمًا من اهللا 

فة بمواقع المقدور، ابتعثه األمور، و إحاطة بحوادث الدهور، و معر] بمائل[تعالی بمآیل 

اهللا تعالی إتمامًا ألمره، و عزیمة علی إمضاء حکمه، و إنفاذًا لمقادیر حتمه، فرأی األمم 

فرقًا فی أدیانها، عکفًا علی نيرانها، عابدة ألوثانها، منکرة هللا مع عرفانها، فأنار اهللا 

لی عن األبصار بمحمد صلی اهللا عليه و آله ظلمها، و کشف عن القلوب بهمها، و ج

غممها، و قام فی الناس بالهدایة، و أنقذهم من الغوایة، و بصرهم من العمایة، و 

هداهم إلی الدین القویم، و دعاهم إلی الطریق المستقيم، ثم قبضه اهللا إليه قبض 

صلی اهللا عليه وآله عن تعب هذه الدار ] فمحمد[رأفة و اختيار، و رغبة و إیثار بمحمد 

حف بالمالئکة األبرار، و رضوان الرب الغفار، و مجاورة الملک الجبار، صلی فی راحة، قد 

اهللا علی أبی نبيه و امينه علی الوحی و صفيه و خيرته من الخلق و رضيه و السالم 



ثم التفتت إلی أهل المجلس، و قالت أنتم عباداهللا نصب . عليه و رحمة اهللا و برکاته

 و أمناء اهللا علی أنفسکم، و بلغاؤه إلی األمم، و أمره و نهيه، و حملة دینه و وحيه،

زعمتم حق لکم هللا فيکم عهد قدمه إليکم، و بقية استخلفها عليکم، کتاب اهللا الناطق، 

و القرآن الصادق، و النور الساطع، و الضياء الالمع، بينة بصائره، منکشفة سرائره، 

تباعه، مؤد الی النجاة متجلية ظواهره، معتبطة به أشياعه، قائد إلی الرضوان ا

إسماعه، به تنال حجج اهللا المنورة، و عزائمه المفسرة، و محارمه المحذرة، و بيناته 

الجالية، و براهينه الکافية، و فضائله المندوبة، و رخصه الموهوبة، و شرائعه المکتوبة، 

 الزکاة تزکية فجعل اهللا اإلیمان تطهيرًا لکم من الشرک، و الصالة تنزیهًا لکم عن الکبر، و

للنفس، و نماء فی الرزق، و الصيام تثبيتًا لإلخالص، و الحج تشييدًا للدین، و العدل 

تنسيقًا للقلوب، و طاعتنا نظامًا للملة، و إمامتنا أمانًا من الفرقة، و الجهاد عزًا لإلسالم، 

الدین و الصبر معونة علی استيجاب األجر، و األمر بالمعروف مصلحة للعامة، و بر الو

وقایة من السخط، و صلة األرحام منماة للعدد، و القصاص حقنًا للدماء، و الوفاء بالنذر 

تعریضا للمغفرة، و توفيقة المکایيل و الموازین تغييرًا للبخس، و النهی عن شرب الخمر 

تنزیهًا عن الرجس، و اجتناب القذف حجابًا عن اللعنة، و ترک السرقة إیجابًا للعفة، و 

 الشرک إخالصًا له بالربوبية، فاتقوا اهللا حق تقاته و التموتن إال و انتم مسلمون، حرم اهللا

ثم . و اطيعوا اله فيما أمرکم به و نهاکم عنه فإنه إنما یخشی اهللا من عباده العلماء

قالت أیها الناس اعلموا أنی فاطمة و أبی محمد صلی اهللا عليه و آله، أقول عودًا و بدءًا، 

ا أقول غلطًا، و الأفعل شططًا لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما و الأقول م

عنتم حریص عليکم بالمؤمنين رؤف رحيم، فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه أبی دون نسائکم، 

و أخا ابن عمی دون رجالکم، و لنعم المعزی إليه صلی اهللا عليه وآله وسلم، فبلغ 

درجة المشرکين، ضاربًا ثبجهم، آخذًا بأکظامهم، الرسالة، صادعًا بالنذارة، مائًال عن م

داعيًا إلی سبيل ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة، یکسر األصنام، و ینکث الهام، حتی 

انهزم الجمع و ولوا الدبر، حتی تفری الليل عن صبحه، و أسفر الحق عن محضه، و 



 انحلت عقد نطق زعيم الدین، و خرست شقاشق الشياطين، و طاح و شيظ النفاق، و

الکفر و الشقاق، و فهتم بکلمة االخالص فی نفر من البيض الخماص، و کنتم علی 

شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، و نهزة الطامع، و قبسة العجالن، و موطئ األقدام، 

تشربون الطرق، و تقتاتون الورق، أذلة خاسئين، تخافون أن یتخطفکم الناس من 

رک و تعالی بمحمد صلی اهللا عليه و آله بعد اللتيا و التی، و بعد حولکم، فأنقذکم اهللا تبا

أن منی ببهم الرجال، و ذؤبان العرب، و مردة أهل الکتاب کلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 

اهللا، أو نجم قرن للشيطان، و فغرت فاغرة من المشرکين، قذف أخاه فی لهواتها، فال 

د لهبها بسيفه، مکدودا فی ذات اهللا، و ینکفئ حتی یطأ صماخها بأخمصه، و یخم

مجتهدا فی أمر اهللا، قریبًا من رسول اهللا، سيد اولياء اهللا، مشمرا ناصحًا، مجدا کادحًا و 

أنتم فی رفاهية من العيش، وادعون فاکهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، و تتوکفون 

ختار اهللا لنبيه دار أنبيائه، و األخبار، و تنکصون عند النزال، و تفرون عند القتال، فلما ا

مأوی أصفيائه، ظهر فيکم حسيکة النفاق، و سمل جلباب الدین، و نطق کاظم الغاوین، 

و نبغ خامل االقلين و هدر فنيق المبطلين، فخطر فی عرضاتکم، و اطلع الشيطان رأسه 

من مغرزه هاتفا بکم، فالفاکم لدعوته مستجيبين، و للغرة فيه مالحظين، ثم 

نهضکم فوجدکم خفافًا، و احمشکم فالقاکم غضابًا، فوسمتم غير إبلکم، و أوردتم است

غير شربکم، هذا و العهد قریب، و الکلم رحيب، و الجرح لما یندمل، و الرسول لما یقبر، 

ابتدارًا زعمتم خوف الفتنة اال فی الفتنة سقطوا و إن جهنم لمحيطة بالکافرین، فهيهات 

تؤفکون و کتاب اهللا بين أظهرکم، أموره ظاهرة، و أحکامه زاهرة، منکم و کيف بکم و أنی 

و أعالمه باهرة، و زواجره الئحة، و اوامره واضحة، قد خلفتموه و راء ظهورکم، ارغبة عنه 

، أم بغيره تحکمون بئس للظالمين بدًال، و من یبتغ غير االسالم دینًا فلن یقبل ...تریدون

ن، ثم لم تلبثوا إال ریث ان تسکن نفرتها، و یسلس منه و هو فی االخرة من الخاسری

ثم اخذتم تورون وقدتها، و تهيجون جمرتها، و تستجيبون لهتاف الشيطان . قيادها

تشربون [الغوی، و إطفاء انوار الدین الجلی، و اهماد سنن النبی الصفی، تسرون حصوا 



 نصبر منکم علی مثل فی ارتغاء، و تمشون الهله و ولده فی الخمر و الضراء، و] حسوا

حز المدی، و وخز السنان فی الحشا، و انتم تزعمون اال ارث لنا افحکم الجاهلية یبغون 

و من احسن من اهللا حکما لقوم یوقنون افال تعلمون بلی، تجلی لکم کالشمس 

یا ابن أبی قحافة، افی ]. ارثی[الضاحية انی بنته ایها المسلمون، أأغلب علی إرثيه 

ن ترث اباک و ال ارث ابی لقد جئت شيئا فریا افعلی عمد ترکتم کتاب اهللا و کتاب اهللا ا

نبذتموه وراء ظهورکم إذ یقول و ورث سليمان داود و قال فيما اقتص من خبر یحيی بن 

زکریا عليه السالم إذ قال رب فهب لی من لدنک وليا یرثنی و یرث من آل یعقوب، و قال 

ض فی کتاب اهللا، و قال یوصيکم اهللا فی اوالدکم للذکر و اولوا االرحام بعضهم اولی ببع

مثل حظ االنثيين، و قال إن ترک خيرا الوصية للوالدین و االقربين بالمعروف حقا علی 

المتقين، و زعمتم اال حظوة لی و ال ارث من ابی و الرحم بيننا، افخصکم اهللا بآیة اخرج 

ن اهل ملتين الیتوارثان، او لست انا و منها أبی صلی اهللا عليه وآله وسلم ام هل تقولو

ابی من اهل ملة واحدة ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی 

مخطومة مرحولة تلقاک یوم حشرک، فنعم الحکم اهللا، و الزعيم ] فدونکها[فدونکما 

بکل نبإ محمد، و الموعد القيامة، و عند الساعة ما تخسرون، و ال ینفعکم إذ تندمون، و 

ثم رمت ... مستقر و سوف تعلمون من یأتيه عذاب یخزیه و یحل عليه عذاب مقيم

بطرفها نحو االنصار فقالت یا معاشر الفتية و اعضاد الملة و انصار االسالم، ما هذه 

الغميزة فی حقی، و السنة عن ظالمتی، اما کان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله ابی 

ه، سرعان ما احدثتم، و عجالن ذا إهالة، و لکم طاقة بما یقول المرء یحفظ فی ولد

أحاول، و قوة علی ما اطلب و ازاول، اتقولون مات محمد صلی اهللا عليه و آله، فخطب 

جليل استوسع وهنه، و استنهر فتقه، و انفتق رتقه، و اظلمت االرض لغيبته، و کسفت 

ضيع الحریم، و ازیلت الحرمة عند النجوم لمصيبته، و اکدت االمال، و خشتعت الجبال، و ا

مماته، فتلک و اهللا النازلة الکبری، و المصيبة العظمی، المثلها نازلة، و ال بائقة عاجلة، 

اعلن بها کتاب اهللا جل ثناؤه فی افنيتکم فی ممساکم و مصبحکم، هتافا و صراخًا، و 



قضاء حتم و ما محمد إال تالوة و الحانًا، و لقبله ما حل بأنبياء اهللا و رسله، حکم فصل و 

رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم عل اعقابکم و من ینقلب عل 

ایها بنی قيلة أأهضم تراث ابی و . عقبيه فلن یضر اهللا شيئا و سيجزی اهللا الشاکرین

و مجمع، تلبسکم الدعوة، و مشملکم ] منتدی[انتم بمرأی منی و مسمع، و مبتد 

انتم ذا العدد و العدة، و االداة و القوة، و عندکم السالح و الجنة، توافيکم الخبرة، و 

الدعوة فالتجيبون، و تأتيکم الصرخة فال تغيثون، و انتم موصوفون بالکفاح، معروفون 

بالخير و الصالح، و النجبة التی انتجبت، و الخيرة التی الختيرت، قاتلتم العرب، و تحملتم 

تم االمم، و کافحتم البهم، فالنبرح او تبرحون، نأمرکم فتأتمرون، الکد و التعب، و ناطح

الشرک، و ] نعرة[حتی اذا دارت بنا رحی االسالم، و در حلب االیام، و خضعت ثغرة 

سکنت فورة االفک، و خمدت نيران الکفر، و هدأت دعوة الهرج، و استوسق نظام الدین، 

، و نکصتم بعد االقدام، و اشرکتم بعد فانی حرتم بعد البيان، و اسررتم بعد االعالن

االیمان اال تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدؤکم مرة 

اتخشونهم فاهللا احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنين اال قد أری أن قد اخلدتم الی الخفض، 

 بالسعة، و ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض، و خلوتم بالدعة، و نجوتم من الضيق

فمججتم ما وعيتم، و دسعتم الذی تسوغتم، فإن تکفروا انتم و من فی االرض جميعًا 

فان اهللا لغنی حميد اال و قد قلت ما قلت علی معرفة منی بالخذلة التی خامرتکم، و 

الغدرة التی استشعرتها قلوبکم، و لکنها فيضة النفس، و نفثة الغيظ، و خور القنا، و بثة 

مة الحجة، فدونکموها فاحتقبوها دبرة الظهر، نقبة الخف، باقية العار، الصدر، و تقد

موسومة بغضب اهللا و شنار االبد، موصولة بنار اهللا الموقدة التی تطلع علی االفئدة 

و انا ابنة نذیر لکم بين . فبعين اهللا ما تفعلون و سيعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

 .عاملون و انتظروا إنا منتظرونإنا ... یدی عذاب شدید فاعملو 
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  فصل اول

  

  

  شکر و ثنای الهی

  

لثناء الحمدهللا علی ما انعم، و له الشکر علی ما الهم، و ا): عليها السالم(قالت «

بما قدم من عموم نعم ابتدأها، و سبوغ آالء اسداها، و تمام منن واالها، جم عن 

االحصاء عددها، و نأی عن الجزاء امدها، و تفاوت عن االدراک ابدها، و ندبهم الستزادتها 

بالشکر التصالها، و استحمد الی الخالئق باجزالها، و ثنی بالندب الی امثالها؛ ستایش 

شکر و . نعمتهایی که به ما بخشيد، و شکر او را بر آنچه الهام فرمودخداوند را بر 

ثنا و تحسين و ستایش پی در پی . سپاس او را بر اندیشۀ نيکویی که در دل نگاشت

برآنچه از پيش فرستاده، بر نعمتهای فراگيرش که بی درخواست قبلی، از چشمۀ 

بی حسابی که به ما ستایش از آِن اوست به دليل مواهب . لطفش جوشيده است

. احسان فرموده و عطایای پی در پی ای که همواره ما را مشمول آن ساخته است

نعمتهایی که به . نعمتهای الهی فزونتر از آن است که بتوان آنها را به شماره درآورد

خاطر گستردگی اش هرگز قابل جبران نيست و فهم محدودۀ آن از انسانها بيرون 

را برای تداوم و تسلسل نعمتها به سپاسگزاری فراخواند و به خداوند مردمان . است

منظور زیادکردن پاداش، باب ستایش را بر روی خالیق گشود و با این فراخوانی به 

  ١٣».ستایش و سپاس، نعمتهای خود را دو چندان کرد

  

  مفهوم حمد) الف

حمد ستایش و . حمد، عبارت است از ستودن عمل نيکی که با اختيار انجام شود

پيداست که پس از ارتباط فطری . با مبدأ متعالی است) انسان(نوعی ارتباط مخلوق 



انسان و خداکه در نهاد هر بشری به ودیعت نهاده شده است، وابستگی و ارتباط 

در ابتدای سخن ) عليها السالم(حضرت زهرا. بعدی، نتيجۀ ِانعام و نيکِی خداوند است

  .آنها را به جا می آورندبا توجه به نعمتهای الهی، سپاس 

  

  شناخت نعمتها نردبان معرفت خداوند) ب

هرآنچه آدمی در زندگی از آن سود می برد و موجب خير و خوشی در دین و دنيای 

او می شود نعمت است که شامل مال، مقام، زیبایی، سالمتی و غيره می باشد و 

اشته است، به کار برده باید با هدفی که خداوند متعال از خلقت آنها برای انسان د

  .شود

بنابراین هرچه را انسان برای قرب و نزدیکی به پروردگار در آن تصرف می کند و به 

این وسيله، خشنودی او را طلب می کند نعمت است و اگر قضيه برعکس شد، همان 

  .نعمت به نقمت مبدل خواهد گشت

م نعمتهای الهی توجه این فرمایش حضرت اشاره به این دارد که انسان باید به تما

داشته باشد و نکتۀ جالب این که، حضرت با بيان جملۀ الحمدهللا علی ما انعم ابتدا 

  .توجه به منِعم داشته اند و سپس نظر به انعام او

قبل از این که وجود پيدا کنيم و هستی ما شکل بگيرد، خداوند در عالم هستی و 

زندگی به آن نياز داریم، آفریده و سپس نعمت تکوین، نعمتها را آماده کرده و آنچه را در 

  .وجود را به ما ارزانی داشته است

بخش اول خطبۀ گرانسنگ فدک، اشاره به این واقعيت دارد که نعمتهای ذات 

اقدس الهی همۀ هستی را دربرگرفته است و ما در دریای بيکران این مواهب 

  .را بشماریمشناوریم؛ به گونه ای که هرگز نمی توانيم تمام آنها 

انسان هرچه بيشتر به نعم الهی توجه داشته باشد دو وصف در او بهتر رشد می 

  :کند



  .معرفت بيشتری نسبت به منِعم پيدا می کند) الف

  .حس شکرگزاری در او بيدار می شود) ب

این، همان مطلبی است که دانشمندان علم کالم در بحث خداشناسی، به طور 

 یعنی شناخت منِعم از راه توجه و تفکر در نعمتهای بيکران مشروح، بدان می پردازند؛

  .او

قرآن کریم در آیات پایانی سورۀ آل عمران، خردمندان را به تفکر فراخوانده است؛ 

کسانی که با مطالعۀ هستی و نظام هماهنگ آن، به وجود صانع و آفریدگار و قدرت 

  :وسيع و الیتناهی او پی می برند

؛ به ١٤ و االرض واختالف الليل و النهار آلیات الولی االلبابإن فی خلق السموات«

راستی در خلقت آسمان و زمين و گذر شب و روز برای خردمنداِن عالم، دالیلی روشن 

  ».است

خداوند در مسألۀ شناخت منِعم، غير از تفکر در عالم هستی، انسان را به نشانه 

  :های خدا در وجود آدمی متوجه می کند و می فرماید

نشانه هایی [خود شما مردم ] آفرینش[؛ و در ١٥و فی انفسکم افال تبصرون«

  »آیا در خویش به چشم بصيرت نمی نگرید؟]. است

بدون شک انسان، اعجوبۀ عالم هستی است و آنچه در عالم کبير هست در این 

به . عالم صغير نيز وجود دارد؛ بلکه عجایبی در آن است که در هيچ جای جهان نيست

ۀ دانشمندان در یک سلول که کوچکترین جزء بدن می باشد، معادل یک شهر گفت

  .صنعتی، تشکيالت وجود دارد

دستگاههای بدن مانند قلب و کليه و ریه و مخصوصًا دهها هزار کيلومتر رگهای ریز 

و درشت و حتی مویرگهایی که با چشم دیده نمی شود و مسؤول آبرسانی و تغذیه و 

لياد سلولند، و نيز حواس مختلفی مانند بينایی و شنوایی و حواس تهویۀ ده ميليون مي



صلی (دیگر، هرکدام آیتی عظيم از آیات او می باشند؛ و از همه مهمتر معمای اسالم 

  :فرموده است) اهللا عليه و آله

؛ کسی که خود را بشناسد، خدای خویش را ١٦من عرف نفسه فقد عرف ربه«

  ».شناخته است

 منعم این گونه شناخت پيدا شود، حس شکرگزاری در آدمی آری، اگر نسبت به

نيز بعد از حمد بر ) عليها السالم(بيدارتر می گردد، و به همين سبب حضرت فاطمه

  و له الشکر علی ما الهم؛: نعمتها مسألۀ شکر را بيان می کند

  

  شکر و سپاس الهی) ج

 زبان و به کارگيری شکر عبارت است از شناخت نعمت، ابراز آن به: راغب می گوید

آن در منظور و مقصود صاحب نعمت و در مقابل آن، کفر و کفران قرار دارد که عبارت 

  ١٧.است از شناخت نعمت و از یاد بردن آن

مرا : وحی شد) عليه السالم(در روایات آمده است که از طرف خداوند به موسی

ه شکر کنم، در چگون: گفت) عليه السالم(موسی! چنان که سزاوار است، شکر کن

صورتی که هر شکری که تو را می کنم، آن هم نعمتی است که تو به من عطا فرموده 

  ١٨.همين حقيقت را که دریافتی، مرا شکر گفته ای: ای؟ خطاب رسيد

  .پس توفيقی که در هر زمينه نصيب ما می شود با الهام الهی است

س می کند، بدون الهام عبارت از دریافتی معنوی است که شخص در خود احسا

ناگهان . آن که آن را در جایی خوانده و شنيده و یا بر اثر تالش ذهنی بدان رسيده باشد

در قرآن به این مفهوم فقط . برقی در ذهن می درخشد و معنایی به خاطر راه می یابد

  :یک مرتبه اشاره شده است

 آن که او را ؛ و قسم به نفس و١٩و نفس و ما سویها و فالهمها فجورها و تقویها«

  ».نيکو آفرید و به او شر و خير را الهام کرد



پس اگر به عبادت و بندگی موفق شدیم و اگر شکر نعمتهای پروردگار را به جا 

نباید این توفيقات الهی را در هيچ یک از مراحل . آوردیم، اندیشه و ریشۀ آن از خداست

ت بيچاره ای را بگيرید و زندگی فراموش کرد، اگر می توانيد درس بخوانيد، یا دس

عليهم (خدمت به خلق کنيد، یا توفيق تالوت قرآن پيدا کنيد و به زیارت قبول اهل بيت 

الزم به ذکر آن که خداوند متعال . بروید، این ها همه و همه عنایت الهی است) السالم

ه بی جهت به بنده ای محبت نمی ورزد و به او عنایت نمی کند، بلکه این بنده است ک

خود با اطاعت، وسيلۀ نزدیکی با خدا را فراهم می سازد و باعث می شود لطف و 

  :برای روشن شدن مطلب مثالی را بيان می کنم. محبت الهی او را در خود فرو گيرد

در کالس، همۀ شاگردان نزد معلم مساوی اند، امام چرا در بين همه، یکی بيشتر 

ت که آن شاگرد، زمينه را فراهم کرده و از دیگران جلب توجه می کند؟ پاسخ آن اس

  .آمادگی بيشتری نشان داده است

بنابراین، مسلم است که خداوند قادر متعال که نسبت به همۀ مخلوقاتش احاطه 

دارد به طریق اولی، نسبت به بندۀ کوشای خود آگاه است و محبت می ورزد؛ چنان 

  :که قرآن کریم می فرماید

  ».شان را دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند؛ خدا ای٢٠یحبهم و یحبونه«

براساس این آیه، محبت، اول از ناحيۀ خدا و سپس از ناحيۀ بنده نسبت به 

آیا پروردگار که لطف خاصی نسبت به بندۀ کوشا دارد، بی جهت دوستش . خداست

دارد؟ آیا سبب محبت، ویژگيهای جسمی و متعلقات اوست؟ خير، بلکه محبت الهی 

 خاطر بندگی و اطاعت از خدا و شکر نعمتهای اوست؛ شکر نعمت، نعمت را افزون به

  :قرآن می فرماید. می کند و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند

 ؛ اگر شما بندگان، شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما ٢١لئن شکرتم الزیدنکم«

  ».می افزایيم

  :د می فرماینددر یکی از سخنان حکمت آميز خو) عليه السالم(علی



هنگامی که مقدمات نعمتهای خداوند به شما می رسد، سعی کنيد با «

شکرگزاری بقيه را نيز به سوی خود جلب کنيد نه آن که با کمِی سپاسگزاری، آن را از 

  »٢٢.خود برانيد

با این همه، این موضوع نيز قابل توجه است که تنها تشکر و سپاسگزاری از 

 کافی نيست؛ بلکه باید از آن کسانی هم که وسيلۀ این موهبت خداوند در برابر نعمتها

بوده اند تشکر کرد و بدین طریق حق زحمات آنها را به جا آورده و به خدمات بيشتر 

  :آمده است) عليه السالم(در حدیثی از امام صادق. تشویقشان نمود

کرگزاری آیا از فالن شخص ش: روز قيامت خداوند به بعضی از بندگانش می فرماید

چون شکر او : خداوند می فرماید. پروردگارا شکر تو را به جا آوردیم: کردید؟ می گویند

  .»را به جا نياوردید، شکر مرا هم نکردید

  :می فرمایند) عليه السالم(سپس امام

؛ شکرگزارترین شما برای خدا، کسانی اند که از ٢٣اشکرکم هللا اشکرکم للناس«

  ».ا می آورندهمه بيشتر شکر مردم را به ج

این نکته را نيز باید یادآور شد که خداوند نياز به شکرگزاری ندارد، بلکه تمام نتيجۀ 

شکر عاید خود بنده می شود و بر نعمتهای او می افزاید و نه تنها نعمتهای مادی او 

افزوده می گردد، بلکه روحيۀ شکرگزاری نيز که خود نعمت بزرگی است، در وی تقویت 

  .می شود

ر واقعی را در عباراتی از دعای عرفه می توانيم یافت که در آن امام شک

  :می فرمایند) عليه السالم(حسين

فبأی شیء استقبلک یا موالی، أبسمعی أم ببصری أم بلسانی أم بيدی أم «

؛ پس با چه وسيله رو به سوی تو ٢٤برجلی؟ أليس کلها نعمک عندی و بکلها عصيتک

بينایی ام یا به وسيلۀ زبان یا دست و پایم معذرت بخواهم؟ آرم؟ آیا به قوۀ شنوایی یا 

  »آیا همۀ اینها نعمت تو نيست در حالی که من با همۀ آنها نافرمانی تو را کردم؟



هر عضوی را ! که اینگونه می فرمایند، دیگر تکليف ما چيست؟) عليه السالم(امام 

ای . از نعمتهای پروردگار استکه در نظر بگيریم و بخواهيم با آن شکر کنيم، می بينيم 

کاش ما نعمتها را در راه بندگی و اطاعت خدا بکار بگيریم اما متأسفانه در راه معصيت 

  .بکار گرفته می شود

  :می فرمایند» نهج البالغه«در یکی از حکمتهای ) عليه السالم(حضرت علی 

دا بر عهدۀ ؛ کمترین حق خ٢٥اقل ما یلزمکم هللا اال تستعينوا بنعمه علی معاصيه«

  ».شما این است که از نعمتهای الهی در گناهان یاری نگيرید

  :می خوانيم) عليها السالم(در ادامۀ خطبۀ حضرت فاطمه 

و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، سبوغ آالء ) ... عليها السالم(قالت «

ش فرستاده اسدادها، و تمام منن واالها؛ ثنا و تحسين و ستایش مکرر، برآنچه از پي

است، بر نعمتهای فراگير که، بدون درخواست قبلی، از چشمۀ لطفش جوشيده؛ بر 

مواهب بی حسابی که به ما احسان فرموده و بر عطایای پی در پی که همواره ما را 

  ».مشمول آن ساخته است

دختر بزرگوار پيامبر اسالم . َثنا به معنای تحسين و تمجيد و ستایش مکرر است

در مقام ستایش و تحسين و سپاس نعمتهای پروردگار، با )  عليه و آلهصلی اهللا(

معروفترین و زیباترین و دلرباترین تعبيرها ادب بندگی را به جای آورده و هریک از آنها را 

الحمدهللا علی ما (حمد  ستایش را در مقابل انعام . در مقابل نعمتی قرار داده است

، و ثنا و تحسين را ) و له الشکر علی ما الهم(ام و شکر و سپاس را در برابر اله) انعم

  )و الثناء بما قدم(در برابر تقدیم نعمتها آورده است 

. آن گاه حضرت به شرح و بسط نعمتهای الهی، یکی پس از دیگری، پرداخته است

نعمتهای ابتدایی و عمومی توجه می شود که ) من عموم نعم ابتدأها(در جملۀ اول 

ه آنها بستگی دارد و بدون این که بنده، استحقاق آن را داشته باشد حيات انسانها ب

  .به وی داده شده است



خداوند متعال نعمتهای بسياری را ارزانی داشته است که استفاده از آن عمومی 

است مانند زمين و آب و هوا و خورشيد که منبع عظيم انرژی و حرارت و نور است، و 

ها قرار داده است از قبيل بينایی و شنوایی و عقل که نعمتهای دیگری که برای انسان

  .محرومان از آن در اقليتند

مراد از ابتدایی بودن نعمتهای عمومی خداوند چيست؟ نعمتهای عام خدا ریشه 

در فضل و رحمت او دارد و جوشيده از منبع الیزال الهی است و این گونه نيست که در 

  :قرآن می فرماید. د را در نظر گرفته باشدمقابل آن عوضی بخواهد یا استحقاق فر

؛ خداوند نسبت به ٢٦ان اهللا لذو فضل علی الناس و لکن اکثر الناس الیشکرون«

  ».مردم، صاحب بخشش است ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند

  :در یکی از نيایشهای اوليای دین آمده است

ه نعمت قبل از این که مخلوق، ؛ ای ابتداکننده ب٢٧یا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها«

  ».مستحق آن باشد

یعنی ای خدایی که بی هيچ استحقاق و قابليتی، نعمتها را بر بندگانت ارزانی 

  ... می داری

پس سزاوار و شایسته است برای نعمتهایی که بدون هيچ درخواستی به بندگان 

  .عنایت شده است به ستایش و تمجيد پروردگار بپردازیم

به » و سبوغ آالء اسدادها«: در جملۀ ) عليها السالم(طمه سپس حضرت فا

نعمتهای سازگار و هماهنگ با هم اشاره می فرمایند که برای رفاه و آسایش انسان و 

  .دیگر موجودات آفریده شده است

به معنای فراحی و آسایش است، در قرآن کریم آمده » سبغ«جمع » سبوغ«

  :است

؛ و خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر ٢٨طنةو اسبغ عليکم نعمه ظاهرة و با«

  ».شما تمام کرده است



به معنای نعمتهای ظاهری و باطنی به اندازه و متناسب و » اسبغ«در این آیه 

  .هماهنگ با نيازهای مادی و معنوی است

به معنای » اسداء«به معنای نعمت است و واژۀ » َالی«و » ِالی«جمع » آالء«

همۀ موجودات و مخلوقات جهان آفرینش در کمال ارتباط و . دعطابخشيدن می باش

وابستگی به یکدیگرند و این تدبير خالق حکيم را اثبات می کند؛ آن هم با توجه به این 

که مخلوقات عالم هستی گوناگون و مختلف آفریده شده اند اما به یکدیگر مربوط و 

  .مکمل حرکات و اعمال همند

 تابلویی زیبا از هماهنگی نعمتهای خداوند که ١٦ تا ٦ز آیۀ قرآن کریم در سورۀ نبأ ا

  ٢٩.متناسب با نيازهای موجودات، به ویژه انسان می باشد، ترسيم کرده است

* و جعلنا نومکم سباتا* و خلقناکم ازواجا* و الجبال اوتادا* الم نجعل االرض مهادا«

و جعلنا سراجا * کم سبعًا شداداو بنينا فوق* و جعلنا النهار معاشا* و جعلنا الليل لباسا

و جنات الفافًا؛ آیا ما * لنخرج به حبًا و نباتًا* و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجًا* و هاجا

زمين را مهد آسایش خلق نگردانيدیم و کوهها را ِعماد و نگهدار آن نساختيم؟ ما شما 

احت قرار دادیم و شب آفریدیم و خواب را برایتان مایۀ حيات و استر) زن و مرد(را جفت 

سياه را پوشش گردانيدیم و روز را برای تحصيل معاش مقرر داشتيم و بر فراز سرتان 

درخشان رابرافروختيم ) چون خورشيد(هفت طبقۀ محکم آسمان را بنا کردیم و چراغی 

 و از تراکم و فشار ابرها، باران فروریختيم تا به آن آب، دانه و گياه را برویانيم و باغهای

  ».پردرخت را پدید آوریم

جهان هستی چون کاروانی است که همۀ رهروان آن مانند حلقه های زنجير به 

هم متصل و همچون اجزای ریز و درشت یک دستگاه برای یکدیگرند، بدین معناکه 

 ٤و ٣وحدت و هماهنگی بر تمام اجزا و عناصر جهان حاکم است؛ در سورۀ ملک آیۀ 

  :آمده است



 سموات طباقًا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر الذی خلق سبع«

ثم ارجع البصر کرتين ینقلب اليک البصر خاسئًا و هو حسير؛ آن * هل تری من فطور

خدایی که هفت آسمان را به طبقاتی منظم بيافرید و در نظم خلقت خدای رحمان 

ام مستحکم آفرینش بارها به دیدۀ عقل در نظ. هيچ بی نظمی و نقصان نخواهی یافت

بنگر؛ آیا هيچ سستی و خلل در آن می بينی؟ باز به چشم بصيرت دقت کن تا دیدۀ 

  »).و به حسن نظم الهی بينا شود(خرد، زبون و خسته، به سوی تو بازگردد 

این همسازی و هماهنگی بين عناصر جهان، زمينه ساز حرکت تکاملی انسان 

  . که آفریدگار برای او مهيا ساخته استبرای رسيدن به پایگاه واالیی می باشد

   تا تو نانی به کف آری و به غفلت   ابر و باد و مه و خورشيد و فلک درکارند

  نخوری

     شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

و به نعمتهای پياپی » و تمام منن واالها«در جملۀ ) عليها السالم(حضرت فاطمه 

  .گرانقدر الهی اشاره می فرمایند

به ) ِمَنن(کلمۀ . در جایی گفته می شود که اجزای یک چيز فراهم باشد) تمام(

  .به معنای پياپی و به دنبال یکدیگر است) واال(معنای نعمت ارزشمند و سنگين، و 

  :ایشان در این جمله به دو نکتۀ نغز اشاره کرده اند

وهبت الهی می کنند؛ موهبت بزرگ و منت بی اذهان را متوجه بزرگترین م) ١

  :قرآن کریم می فرماید. زوالی که نتيجۀ بارز آن، نعمت جاودانۀ هدایت است

لقد من اهللا علی المؤمنين اذ بعث فيهم رسوًال من انفسهم یتلوا عليهم آیاته و «

ت ؛ به حقيق٣٠یزکيهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظالل مبين

خدا بر اهل ایمان منت گذاشت که رسولی از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آیات 

خدا را بر آنها بخواند و نفسهایشان را از هر نقص و آالیش پاک گرداند و به آنها احکام 

  ».شریعت و حقایق حکمت بياموزد، هرچند پيش از آن در گمراهی آشکار بودند



اللت بر این مطلب دارد که پی در پی بودن ثنای مکرر توسط آن حضرت، د) ٢

نعمتها، خود از بزرگترین نعمات الهی است که اکثر مردم به آن توجه ندارند و چون 

  .غرق در مواهبند از وجود آن غالفند

  

  نعمتهای بيشمار و فراگير الهی) د

جم عن الحصاء عددها؛ نعمتهای الهی فزونتر از آن است که بتوان آنها را به «

  ».ره درآوردشما

در عبارات پيشين خطبه، نعمتهای الهی از لحاظ کيفيت و عمومی بودن آنها 

در این عبارت به کميت آنها اشاره شده که شمارش و احصای نعمتها از . بررسی شد

  :قرآن هم به همين معنا اشاره می فرماید. توان ما خارج است

تهای بی انتهای خدا را به ؛ اگر بخواهيد نعم٣١و ان تعدوا نعمت اهللا التحصوها«

  ».شماره درآورید هرگز حساب آن نتوانيد کرد

یکی از ویژگيهای نعمتهای خداوند این است که از شمارش شمارشگران بيرون 

است، زیرا هرجزئی از اجزای هستی در مقایسه با دیگر اجزا و نظام کلی عالم، 

 سلول بدن آدمی و برای مثال ميليونها ميليون. نعمتی از نعمتهای خداوندست

دستگاههای پيچيده، اندامها و مهمتر از همه استعدادها و نيروی تفکر و درک نعمتهای 

آشکار و پنهان در بيرون از وجود، از کوچکترین ذره تا بزرگترین آنها، همه و همه به تعبير 

رش قرآن کلمات اهللا اند؛ نعمتهایی که هيچ موجودی جز خدای دانا و توانا قادر به شما

آنها نيست، چراکه اندیشه های محدود هرگز قدرت احاطه بر نعمتهای نامحدود و 

  :قرآن کریم می فرماید. بيکران او را ندارند

و لو انما فی االرض من شجرة اقالم و البحر یمده من بعد سبعة ابحر ما نفدت «

ا به اضافه ؛ اگر هر درخت روی زمين قلم شود و آب دری٣٢کلمات اهللا ان اهللا عزیز حکيم



همانا خدا . آب هفت دریای دیگر، مرکب گردد، باز نگارش کلمات خدا ناتمام خواهد ماند

  ».را اقتدار بی نهایت و حکمت بی پایانست

باید توجه داشت که در این آیه مقصود آن نيست که بدانيم نعمتهای الهی 

غرق شمارش پذیر نمی باشد؛ بلکه منظور آن است که انسان هميشه خود را 

احسان و مواهب پروردگار ببيند و با از دست دادن نعمتی، یا نرسيدن به نعمتی دیگر، 

افسردگی، نوميدی و یأس بر او چيره نگردد، بلکه پيوسته از خدای مهربان خود راضی 

از . و باکمال شوق آمادۀ فرمانبردای باشد و هيچ وقتی زبان به گالیه و شکوه نگشاید

  :م یادآوری نعمتها را به بنی اسرائيل سفارش کرده استاین روست که قرآن کری

؛ای بنی اسرائيل از نعمتهایی ٣٣یا بنی اسرائيل اذکروا نعمتی التی انعمت عليکم«

  ».که به شما عطا کردم یاد کنيد

  :در ادامۀ خطبه است که

به خاطر ] نعمتهایی که[و نأی عن الجزاء امدها و تفوت عن االدراک ابدها؛ ... «

گی در بستر زمان هرگز قابل جبران نيست و فهم محدودۀ آن از ادراک انسانها گسترد

  ».خارج است

در این دو جمله بعد از ثنا و ستایش و بيان کميت و ) عليها السالم(فاطمه زهرا 

کيفيت نعمتها آنها را از بعد دیگری مورد بررسی قرار می دهند و آن این است که 

ک و فهم انسان بيرون و جبران ناپذیر است، به این معنا موهبتهای الهی از قلمرو و در

که هيچ بشری در هيچ جایگاه و منزلتی، تاب و توان ادراک نهایت نعمتهای الهی را 

  :می بينيم که قرآن نيز می فرماید. ندارد و این همه احسان را نمی تواند جبران کند

  »٣٤قليل من عبادی الشکور«

که از ازليت (خداوند و متصل بودن زنجيرۀ نعمتها پس به لحاظ دائم الفيض بودن 

  :حضرت می فرمایند) آغاز و تا ابدیت ادامه دارد

  ».و نای عن الجزاء امدها و تفاوت عن االدراک ابدها«



  

  فلسفۀ ستایش و سپاس) و

و ندبهم الستزادتها بالشکر التصالها و استحمد الی الخالق باجزالها و ثنی بالندب «

  ».الی امثالها

مردمان را برای تداوم و تسلسل نعمتها به ] خداوند: [در ادامۀ خطبه می خوانيم

سپاسگزاری فراخواند و به منظور افزایش پاداش، باب ستایش را به روی خالیق گشود 

  .و با این فراخوانی نعمتهای خود را دو چندان کرد

نعمتهایش، نکتۀ قابل توجه این است که اذن خداوند بر ثنا و ستایش او و شکر 

امام زین العابدین . خود از بزرگترین نعمتهایی است که بشر از آن بهره مند شده است

و من اعظم النعم علينا جریان ذکرک علی السنتنا و اذنک «: فرموده اند) عليه السالم(

؛ و از بزرگترین نعمتها بر ما، جاری بودن نام تو بر ٣٥لنا بدعائک و تنزیهک و تسبيحک

  ».مجاز بودن ما بر خواندن و پرداختن به تنزیه و ستایشت می باشدزبانمان و 

پرسش مهم این است که خدای متعال برای چه از بندگان خویش خواستار 

ستایش شده است؟ به عبارت دیگر، حکمت و فلسفۀ دعوت به ستایش خداوند و 

  سپاسگزاری از نعمتهایش چيست؟

حسين بندگان است و غنی بالذات، بی گمان خدای منعم، بی نياز از ستایش و ت

پس مقصود از دعوت به سپاسگزاری از نعمتهای او، این است که انسان هماهنگ و 

  :همدل با کاروان هستی به تسبيح و ستایش برخيزد که قرآن می فرماید

؛ هرچه ٣٦یسبح هللا ما فی السموات و ما فی االرض الملک القدوس العزیز الحکيم«

ت، همه به تسبيح و ستایش خدا، که پادشاهی منزه و پاک و در آسمانها و زمين هس

  ».مقتدر و داناست، مشغولند

باالتر از آن این که انسان در ميان موجودات زنده، از شگفتی ویژه ای برخوردار 

. است، بدین معنا که در وجود وی از علوم فرشتگان تا غرایز حيوانات جمع آمده است



پرده های نور را بدرد و به ) عليه السالم(اميرالمؤمنين علی از این رو می تواند به گفتۀ 

حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن «: معدن عظمت، واصل گردد

  .»٣٧العظمة

تمایل به شکرگزاری و تجليل و قدردانی از نعمتها، ریشه در فطرت الهی انسان 

مطلب . ت نيز هماهنگ استدارد و موهبتی است نهفته در وجود او که با نظام خلق

این است ) عليها السالم(مهم و نکتۀ قابل توجه در این عبارت از سخنان حضرت زهرا 

که ایشان به منظور پيوستگی و استمرار نعمتها و هماهنگی با نظام آفرینش، انسانها 

  .را دعوت به شکر نموده اند

  : ایشان فرمودندروایت است که) عليه السالم(از امام صادق » کافی«در کتاب 

؛ کسی ٣٨من اعطی الشکر اعطی الزیادة یقول اهللا عزوجل لئن شکرتم الزیدنکم«

اگر شکر کنيد : خدای عزوجل می فرماید. را که سپاسگزاری دادند، افزایش دادند

  ».افزایشتان می دهيم

در مباحث پيشين دربارۀ شکر بحث شد و گفتيم سپاسگزاری تنها به این نيست 

یادآوری نعمتها، به زبان، شکر به جای آورد؛ اگرچه این هم مرتبه ای از که آدمی با 

اگر شکر تنها با گفتار و زبان کفایت می کرد، اندک بودن . شکر است ولی کافی نيست

  »٣٩.و قليل من عبادی الشکور«: شاکران از سوی پروردگار مطرح نمی شد

ی است و شکر و سپاسگزاری، قدم گذاشتن در صراط مستقيم مکتب وح

ناسپاسی، دوری از آن، و جامعترین سخن در بيان نمونه و مصداق، همان است که در 

  :سورۀ انسان آمده است

آشکار کردیم ) برای انسان(؛ ما راه را ٤٠انا هدیناه السبيل اما شاکرًا و اما کفورًا«

شبختی تا کدام یک از دو راه سعادت و خو) او را صاحب اختيار در کردار خویش آفریدیم(

  ».و یا شقاوت و بدبختی را برگزیند



عده ای با پيمودن آن راه، سپاسگزار . مکتب وحی، راه سعادت را نشان داده است

و سعادتمند می شوند و جمعی دیگر راه دوم را برمی گزینند که سرانجام آن 

  .ناسپاسی و کفران است

و حماسی خود را با ، خطبۀ شورانگيز )صلی اهللا عليه وآله(دختر بزرگوار پيامبر 

ستایش خدای محمود آغاز می کند تا رضایت و خشنودی خویش را از آنچه پيش آمده 

حق این است که اوليای خداوند و برگزیدگان عالم به ویژه آل محمد . است، بيان فرماید

در برخورد با مشکالت و مصائب، صبوری و استقامت را پيشه ) صلی اهللا عليه وآله(

  .اه خود را در مقابل سختيها و بالها نباخته اندساخته و هيچ گ

این بزرگواران، مصائب و گرفتاریها را با خرسندی از خداوند و گشاده رویی و 

، پرورش )عليه السالم(صالبت، استقبال کرده اند و این گونه است که امام حسين 

می فرمایند و یافتۀ دامان این مادر پاک، نيز شدائد و مصيبتهای روز عاشورا را تحمل 

که ایشان هم پيرو سيرۀ مار بزرگوار خود بودند، خطبه ) عليها السالم(حضرت زینب 

  ٤١.های خویش را با حمد و سپاس الهی آغاز می کنند

 



  فصل دوم

  

 خدا یگانه حقيقت هستی

 

َوَاشــَهُد َان الِالــَه ِاّالاهللا َوحــَده الَشــریَك َلــهُ َآِلَمــةٌ َجَعــَل اِالخــالَص   «

 َو َضمََّن القلوَب َموصوَلها َو َاناَر فی الِفكرِة َمعقُوَلها، الممتنـع            َتأویَلها

  »من االبصار رؤیته و من االلسن صفته و من االوهام کيفيته

براین حقيقت گواهی می دهم که جزاهللا خدایی نيست و او یگانه ای است که               «

 و قلـوب    این کلمۀ شهادت،سخنی است که روح آن اخـالص اسـت          . هيچ همتایی ندارد  

شهادت می دهم بـه آن      . (مشتاقان باآن گره خورده وآثارآن درافکارپرتوافکن شده است       

رؤیتش ناشدنی است و بيان اوصافش محـال، و درک ذات مقدسـش بـرای               ) خدایی که 

  » .عقلها و اندیشه ها ممتنع

  

  یگانگی خدا و صفات او) الف

و در حـضورانبوه    درمـسجد   )عليهـا الـسالم   (این شهادت وگواهی ازسـوی فاطمـه        

کـه براسـاس اندیــشه   (مـسلمانان بـرای آن بـود کــه ایـشان درچنـين اقـدام هدفمنــدی       

انگيــزه ای جزتعــالی اســالم وعــزت و ســرافرازی مــسلمين  .) توحيــدی صــورت پــذیرفت

مـی توانـد در آن شـرایط         )عليهـا الـسالم   (به راسـتی چـه کـسی جـز فاطمـه            . نداشتند

) صلی اهللا عليه وآله وسلم(نابی را که پيامبراسالم   پرغوغا این گونه زیبا وجامع، توحيد       

منادی آن بود بيان کند و با تعبيرات پربار و نغز بـه تبيـين مفـاهيم اعتقـادی و حقـایق آن                       

  بپردازد؟ 

می دانيم که همه پيامبران الهی برای آشکارساختن یگانگی خداوندودعوت خلق          

  : به سوی اوبرانگيخته شدند



   ٤٢.لِّ ُاَمٍة َرسوًال َان اعُبدواهللا َواجتنبوا الّطاغوتَوَلقَد َبَعثنافی ُآ

خدا را بپرستيد   ] تابگوید[و در حقيقت در ميان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم           «

  » .و از طاغوت بپرهيزید

پيامبراسالم در شرایط نامساعد فکری واخالقـی مـردم زمـان خـود، بـرای رهـایی               

به پاخاستند و از آن جاکه ریشه واساس هـر          »  تفلحوا قولوالاله االاهللا «انسانها، با شعار  

نوع انحراف از مسير صحيح انسانی را در پرسـتش غيرخـدا مـی دیدنـد، شـعار خـود را                     

اعتقاد به یگانگی خداوند و ایمان به خالقيت و ربوبيت خـدای یکتـا، در               . توحيد قرار دادند  

 تعبير دیگر، اندیشه هـا و       جوانب مختلف زندگی انساِن موحد و مؤمن اثرمی گذارد و به          

  . خلقيات و رفتارهای آدمی، تجسم و تبلور ایمان و اعتقاد اوست

در این قـسمت از     ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (در حقيقت، دختربزرگوار پيامبراکرم     

گفتار خویش، توحيد عملی را یادآور می شوند؛چيزی که برهمۀ مسلمانان ازهـر صـنف               

بایــد در شــبانه روز، ده بــار باکمــال توجــه و معرفــت در  و طایفــه ای واجــب اســت ولــذا  

اگرانسان همين جملـه را در امـور        » .ایاک نعبد و ایاک نستعين    «: نمازهای یوميه بگویند  

و دل را . زندگی خود، تحقق بخشد، به توحيد ذاتی و صفاتی و افعالی دست مـی یابـد   

خود را به جـایی مـی رسـاند    از زنگار شرک و ریا می پيراید و در این تصفيه، نيت وعمل   

  . که جزء مخلصان می گردد

اخالص ، خالص کردن روح و قلب و نيت وعمل ازغيرخداسـت و همـان الالـه االاهللا     

اخالص مانند صافی ای است که شـما دردسـت داشـته باشـيد و بخواهيـد              . می باشد 

يـت و زبـان و   وقتـی قلـب و ن  . همه چيز را ازآن عبور دهيد و زوایـد و ناخالـصيها را بگيریـد    

رابرای خدا خالص گردانيدید وهرچه غيراوست کنارگذاشتيد، فقـط خـدا بـاقی             ... عمل و 

  : چه شيرین است اگر این گونه باشيم و مصداق واقعی این آیه قراربگيریم. می ماند

   ٤٣.فمن یكُفر ِبالّطاُغوت ویؤِمن ِباهللا َفَقداسَتمسَك بالعروة الوثقی



د و به خدا ایمان آورد، بـه یقـين، بـه دسـتاویزی          پس هرکسی به طاغوت کفرورز    «

  » .استوار چنگ زده است

درنهـج البالغـه کمـال توحيـد را در اخـالص مـی داننـد و مـی                   ) عليه السالم (علی

  : فرمایند

 ؛ کمـال توحيـد خداونـد،خالص شـدن بـرای            ٤٤.َوَآماُل َتوحيِدِه اِالخالص َله ُ    «

  » .اوست

یمان و اعتقاد به توحيد اشاره دارند که گویا شرح          و در بيانی دیگر به آثار و برکات ا        

  : ایشان می فرمایند.است) سالم اهللا عليها(و تفسيری برسخن فاطمه 

َاشَهدُ َان الِالـَه ِاّالاهللا َوحـَده الَشـریَك َلُه،َشـهاَدة ُممَتِحنـًا ِاخالُصـها معتقـدًا                 «

م که جزخـدای یکتـای       ؛ گواهی می ده    ٤٥.ُمصاصها َنَتَمُسَك ِبها َاَبدًا ما َابقانا     

شهادتی که اخالص آن آزمـوده اسـت وپـاکی و           . بی شریک،معبودی نيست  

  » .خلوص آن راباورداریم وتا زنده ایم براین باوراستواریم

درمـی یـابيم کـه      ) عليـه الـسالم   (باتوجه به این قـسمت ازفرمایـشات امـام علـی          

  . ک جویدانسان در تمام مراحل زندگی و تا پایان عمر باید به توحيد تمس

کمال توحيد خداوند، خالص شدن برای اوست؛ یعنی عارف آن گاه به توحيـد خـدا             

توحيـد واقعـی آن اسـت کـه انـسان بـه             . می رسد که اخالصش برای خدا کامـل باشـد         

  . طورکلی غيرخدا را نبيند

) بـه کـسرالم  (مخِلـص : دراین جا الزم است فرق بين مخِلـص ومخَلـص بيـان شـود        

. عمال و نيتش راخالص کرده و در مرحلۀ خودسازی بوده اسـت           یعنی کسی که خود و ا     

بــه بيــان دیگــرمخِلص کــسی اســت کــه صــافی بدســت گرفتــه و همــۀ اعمــالش را ازآن 

گذرانده است؛ کسی که نيت، گفتار و کـردار خـود را فقـط بـرای خـدا قـرار داده اسـت،                       

ود کـه از  یعنی خالص شده و بر کسانی اطالق می شـ ) به فتح الم  (درحالی که مخَلص  



نظر ایمان و معرفت وعمل، به چنان مقام واالیی رسيده اند که از قلمرو نفـوذ وسوسـه                  

  . های شيطانی خارج شده ومصونيت یافته اند

ــه اســت     ــر دو گون ــسان ب ــود ان ــصيهای وج ــل  : درحقيقــت ناخال بخــشی ازآن، قاب

ار تشخيص ورفع و بخشی از آن به قدری باریک و پوشـيده اسـت کـه یـا برانـسان آشـک         

زمـانی کـه انـسان در راه        . نيست و یا اگر آشکار گردد قدرت برطرف سـاختن آن رانـدارد            

اخالص گام نهد و بخـش اول ازناخالـصيها را تـا آنجـا کـه در تـوان اوسـت ازروح و جـان و                          

اعمال خودبزداید، خداوند بزرگ نيزبه لطف و کرمش بخـش دوم را از او مـی زدایـد؛ ایـن                    

البته این کـار بـسيار مـشکل        . خواهد بود ) خالص شده (صجاست که شایسته نام مخلَ    

است؛ چون ممکن است در ابتـدای عمـل، انـسان اخـالص داشـته باشـد ولـی درحـين                   

ازبـاب مثـال چـه بـسا بنـده ای روزش را بـرای خـدا آغـازد و                    . عمل آن را از دست بدهـد      

 بـا   اخالص را پيشۀ خود سازد ولی با یـک بـی اعتنـایی و برخـورد سـرد و یـا بـه عکـس                        

شنيدن یک تعریف وتمجيـد، خـون و مـنش مخلـصانه اش عـوض شـود، کـه ایـن شـرک                       

البته اگر آن تشویق، به خاطر خدا پذیرفتـه شـود بـه             . درعمل و محوکنندۀ اخالص است    

  .اخالص ضررنمی رساند

  : باری، در روز قيامت به فرد بی اخالص خطاب می شود که عملت نابود شد

یا آافر، یـا فـاجر، یـا غـادر، یـا            : امة باربعة اسماء  ِاّن المرائی یدعی یوم القي    «

خاسر، حبط عملك و بطل اجرك، فالخالَص لك اليـوم، فـالتمس اجـرك ممـن                 

: ؛ شخص ریاکار در روز قيامت با چهار نام صدا زده می شـود             ٤٦آنت تعمل له  

عملت نابود شـد و اجـرت باطـل         ! ای کافر، ای فاجر، ای حيله گر، ای زیانکار        

پاداش خود را از کسی بخواه کـه بـرای          . يچ راه نجاتی نداری   امروز ه . گشت

  ! او عمل کردی

واقعًا حسرتی برای آدمی باالتر است که همـۀ عمـر زحمـت کـشد، اعمـال نيـک                    

پس بيایيد متوقع تـشویق مـردم نباشـيم         . انجام دهد ولی در قيامت دست خالی باشد       



البتـه امـر بـر مـا        !  کـارکردی  چه خوب ! که از ما تعریف کنند و بگویند چه خوب حرف زدی          

مشتبه نشود؛ این بدان معنا نيست که نباید دیگران را تشویق کنيم؛ بلکه باید این کـار                 

 توفيقات شما را در     - ان شاء اهللا   -بگوئيم خداوند . را انجام بدهيم ولی منهای خدا نباشد      

در هـيچ   پس مراقب باشيم کـه      . این راه بيشتر کند تا تشویقمان هم رنگ خدایی بگيرد         

حالت در دام شيطان گرفتار نشویم و در بند وی هالک نگردیم کـه او سـوگند یـاد کـرده                     

  . است که همه بندگان را گمراه کند

  : قرآن می فرماید

] شـيطان [ ؛   ٤٧.قاَل َفِبِعزَِّتَك َالغِوینَُّهم َاجَمِعيَن ِاالَّ ِعَبـاَدَك ِمـنُهُم الُمخَلـِصينَ          «

مگی را جدًا از راه بـه در مـی بـرم، مگـر              پس به عزت تو سوگند که ه      : گفت

  ».بندگان خالصت را

کوتاه سخن ایـن کـه حتـی انـسانهایی کـه بـه مرحلـۀ اخـالص رسـيده انـد، بایـد                        

همواره مراقب خود باشند و از خدا بخواهند که بعد از هدایت به گمراهی نيفتند زیرا در                 

  : روایات آمده است

ن هالكون ِاّال العاملون والعاملون هالكون      الناس هالكون ِاّال العالمون والعالمو    «

 ٤٨.ِاّال العابدون والعابدون هالكون ِاّال المخلصون َو المخلصون فی خطـرعظيم           

؛ مردم همه درمعرض هالکتند جزدانشمندان ودانشمندان درمعرض هالکتند         

جزعمل کنندگان وعمل کنندگان درمعرض هالکتند جزعابدان وعابـدان نيـز در            

  » .جزافراد بااخالص و مخلصان درخطربزرگی هستندمعرض هالکتند 

  

  فطری بودن توحيد) ب

درایـن عبـارت از خطبـۀ گرانبـار خـویش، بـه نکـاتی               ) سالم اهللا عليها  (فاطمه زهرا   

  : دیگر اشاره دارند که می تان به صورت زیر بيان داشت



َل اِالخــالَص  َتأویَلهــا َاشــَهدُ َان الِالــَه ِاّالاهللا َوحــَدهُ  الَشــریَك َلــهُ  َآِلَمــةٌ َجَعــ «

  ».َوَضمََّن القلوَب َموصوَلها

  : استفادۀ دیگری که ازاین جملۀ خطبه می کنيم این است که

تـار و پـود دلهـا بـا توحيـد پيونـد داده              : می فرماینـد  ) سالم اهللا عليها  (حضرت زهرا   

شده است و این نور الهی در اعماق جان همه انـسانها تابيـده وهـرکس دربـاطن خـود                    

را می شـنود؛ چـه حجابهـا کنـارمی رود و آدمـی در معـرض حـوادث                   » الاله االاهللا «ریاد  ف

هـرکس  . سهمگين زندگی قرارمی گيرد، بـی اختياربـه سـوی خـدا کـشيده مـی شـود                 

هرچه قدرشقی و غافل ازخدا باشد هنگامی که در گـرداب مـشکالت و طوفـان شـدائد                  

ه دید، بی اختيار بـه سـراغ عـالم          قرار گرفت و دست خود را از همۀ اسباب ظاهری کوتا          

هميـشه یـک    . ماورای طبيعت می رود و هرگونه فکرشرک آلود را از دل به در مـی کنـد                

تنها باید جرقه ای زده شـود و خاکـسترها       . نقطه نورانی در درون قلب انسان وجود دارد       

از روی فطرت کنار رود تا آن حرارت خداجویی وخداپرستی در وجود انسان شعله کـشد                

  .  آن چراغ روشن گردد؛این جاست که متوجه خدامی شودو

دو پزشـک کـه هـر دو جـراح و بـاهم دوسـت               «: شهيدهاشمی نژاد نقل می کنـد     

یکی از آنها مادی بـود و مـی گفـت اصـًال خـدا               . بودند با یکدیگربحثهای اعتقادی داشتند    

نيازبـه جراحـی    اتفاقًا فرزند این فـرد مـادی        . وجود ندارد و پزشک دیگرمؤمن و متدین بود       

در : پزشـک الهـی مـی گویـد       . پيدا می کند و همکار الهی او این عمل را قبول می کنـد             

بااینکه اصًال در بحث هایمـان خـدا را       . هنگام جراحی متوجه حال همکارمادی خود شدم      

: گفـتم . قبول نمی کرد، دیدم دستش را به طرف آسمان بلند کرده و مشغول دعاسـت              

پـس از چـه کـسی    !  تو که می گفتی خدایی وجود نـدارد   دکترچه کسی رامی خوانی؟   

  »... دکترکارت را انجام بده و مرا مشغول نکن: کمک می خواهی؟ او گفت



آری شداید وطوفانها زمينـه سازشـکوفایی فطـرت آدمـی اسـت، امـا ایـن انـسان              

بازهم لجاجت و عناد دارد و هنگامی که مـشکالت برطـرف مـی شـود دوبـاره درغفلـت                    

   .فرومی رود

  : قرآن می فرماید

َفِاذا َرِآُبوا فی الُفلِك َدَعُوااَهللا ُمخِلصيَن َلـُه الـّدیَن َفَلمَّـا َنجَّـاُهم ِاَلـی الَبـرِّ ِاذا                   «

؛ هنگامی که برکشتی سوارمی شوند، خدا را پاکدالنه می          ٤٩ُهم یشِرُآونَ 

به سـوی خـشکی رسـاند و نجاتـشان داد بـه      ) ایشان را(خوانند، ولی چون    

  » .ک می ورزندناگاه شر

غفلت وغرور، مخصوصًا به هنگام سـالمتی و وفورنعمـت، حجابهـا و پـرده بـر روی                  

فطرت می اندازند اما طوفانهای حوادث این پرده ها را کنار مـی زنـد و آن نقطـۀ نـورانی                     

ــردد  ــسألۀ      . آشــکارمی گ ــه درم ــسانی راک ــان دین،ک ــه بزرگ ــل اســت ک ــين دلي ــه هم ب

  . این راه ارشاد می کردندخداشناسی سخت مردد می گشتند از 

در جواب مردی که گفـت مـرا بـه خـدا راهنمـائی کـن،         ) عليه السالم (امام صادق   

آیا اتفـاق   : فرمودند. آری: آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟ گفت      ! ای بندۀ خدا  : فرمودند

افتاده که آن کشتی شکسته شود و وسيلۀ دیگری بـرای نجـات تـو نباشـد و قـدرت بـر                      

درآن حالــت آیــا قلــب تــو متوجــه : فرمودنــد. آری: ته باشــی؟ گفــتشــناگری هــم نداشــ

: حـضرت فرمودنـد   . بلـه : وجودی شده است کـه  تـو را از آن مهلکـه نجـات دهـد؟ گفـت                  

   ٥٠.همان نقطۀ اميد تو، خداست؛ در آنجائی که هيچ نجات دهنده و فریادرسی نيست

بـه هــمين    . با توجه به مباحث گـذشته، فـطری بودن توجه به خدا روشـن گردیـد             

  : می فرمایند) سالم اهللا عليها(جهـت حـضرت فـاطمه 

  ».َضمََّن القلوَب َموصوَلها َو َاناَرفی الِفكرة َمعقُوَلها«

بيان مـی دارنـد کـه خـداگرایی ریـشه درفطـرت             )سالم اهللا عليها  (حـضرت فـاطمه   

ر اذهان روشن آدمی دارد و تار و پود دل با رشتۀ توحيد تنيده وخداوند مشعل توحيد را د 



درادامۀ گفتارشان بـه نکتـه      ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (دختر بزرگوار پيامبر  . کرده است 

بسيارنغز وعميقی اشاره کرده اند؛ به این معنا که خداشناسـی و توحيـد عـالوه بـر راه                   

از راه عقل نيزبه روی جستجوگران حقيقـت بازاسـت و محققـان مـی تواننـد                 ) فطرت(دل

  .  خود را به وسيلۀ استداللهای عقالنی استوار دارندپایگاه اعتقادی

  

  خداوند حقيقت ناشناخته) ج

الممَتِنعُ ِمَن اَالبصار رؤَیته َو ِمَن اَاللسِن ِصـَفتُه َو ِمـَن            ... قاَلت عليَها السَّالم  «

رؤیــتش باچــشم ) شــهادت مــی دهــم بــه آن خــدایی کــه(اَالوهــاِم َآيفيتــُه؛ 

بان محـال و درک ذات مقدسـش بـرای عقـل            هاغيرممکن وبيان اوصافش با ز    

  ».ها و اندیشه ها ممتنع است

انسان درطول زندگی خود، با حواس و محسوسات و ماده گرایـی درگيـر و پایبنـد                 

عالم خاکی می باشـد و پيوسـته درمحاصـرۀ امورمـادی همچـون دیـدنيها، شـنيدنيها و                   

 خداونـد متعـال     همين ویژگی باعث شده است تا انسان بـرای        . محسوسات دیگر است  

صورت و خيالی متناسب با امور مادی و محسوس تصویرکند؛ لذا یکـی از اهـداف واالی                 

پيشوایان دین همين است که این اشتباهات را تصحيح کنند و به افـراد آمـوزش صـحيح                  

  . بدهند

  : می فرمایند) عليه السالم(امام صادق

َوَقع عليه اسُم شیء ما خَال      ِاّن اهللا خّلو من خلقه و خلقه خّلو منه و ُآلَّ ما           «

اهللا َفهَو َمخُلوٌق واُهللا خاِلُق ُآّل شیء تبارك الـذی لـيس کمثلـه شـیء وهـو                  

 ؛ ذات خـــدا از مخلـــوقش جـــدا و مخلـــوقش از ذات او  ٥١.الـــسميع البـــصير

جداست وهرآنچه نام چيزی براو صادق باشـد جزخـدا مخلـوق اسـت و خـدا                 

ت آنکـه چيـزی ماننـدش       خالق همه چيز است؛ پـس شـکوهمند ومنـزه اسـ           

  ».نيست و او شنوا و بيناست



خدا وجودی است که هيچ چيزمانند او نيـست؛ علـم و            : عرفای واقعی می گویند   

متأسفانه گروهی گرفتـار  . قدرت و حيات دارد اما نه مانند علم و قدرت و حيات مخلوقات     

د بـسته و دچـار      تخيل و اوهام خود گشته اند و راه عبور از اندیشه و عقل را به روی خو                

چـه نيکـو بيـان      . تشبيه و تمثيل شده و خـدا را سـاخته و مـصنوع فکرخـود قـرارداده انـد                  

  ): عليه السالم(فرموده اند امام باقر

ُآلَّ ما ميزتموه باوهـامكم فـی ادق معانيـه مخلـوق مـصنوع مـثلکم مـردود                  «

او  ؛ هرچه را درظریف ترین و دقيق ترین توهمات خود تصویر کنيد و               ٥٢.اليكم

  ».را خدا بپندارید، ساخته ذهن شماست و برگشت به شما دارد

  

  معرفت خدا امکان دارد) د

حال جای این سؤال است که آیا راه معرفت خدا به روی بشربـسته اسـت و اگـر                   

  بازاست از چه راهی خدا را می توان شناخت؟ 

ه مسلم است که راه معرفت خداوند به روی انسانها بسته نيست و روشی را کـ               

تأیيد و تأکيد کرده است، پيش روی ماسـت وآن همـه            ) عليهم السالم (دین و اهل بيت     

تعقل و تدبر و توجه به شگفتی های آفـرینش پروردگـار بخـصوص در وجـود خـود انـسان           

هرانسانی به اندازه ارتباط هـستی خـویش بـا ذات اقـدس الهـی مـی توانـد بـه                     . است

 روش عقلی یا قلبی؛ اما باید توجه داشت         شناخت حق تعالی توفيق پيدا کند؛ خواه به       

  :که معرفت کامل جز برای بندگان خاص واوليای الهی شدنی نيست

 ؛ خــدا منــزه اســت ٥٣.ِاّالِعبــاَد اِهللا المخِلــصيَن* ســبحاَن اِهللا َعّمــا یــِصفوَن«

  ».ازآنچه در وصف می آورند به استثنای بندگان پاکدل خدا

نـد درحيطـۀ ادراک بـشر، جـای نمـی گيـرد،       شاید ازاین رو که عظمت بيکران خداو    

حتی اهل بيت عصمت وطهارت نيز با آن مقام واال و نهایت معرفت و شناخت در نهایـت                  

  : خضوع و خشوع چنين می فرمودند



؛ خدایا تو را چنان که حق معرفت تو باشد ٥٤.ِالهی ماَعَرفناَك َحقَّ  َمعرَفِتكَ   «

  » .نشناختيم

بيان می دارند کـه خداونـد را نمـی تـوان بـا              ) ليهاسالم اهللا ع  (حضرت فاطمه زهرا  

قرآن کریم در ایـن بـاره مـی    . رؤیت به معنای دیدن با چشم است . چشم سر رؤیت کرد   

  : فرماید

؛ چـشم هـا او را       ٥٥.التدرِ آهُ اَالبصار َوهوَ یدرك اَالبصارَ َو هَو الّلطيف الَخبيـرُ          «

  » .يف و آگاه استنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد و او لط

توضـيح ســخن آن کــه خداونـد مبــرا از جمعيــت و لـوازم آن از قبيــل جهــت و مکــان    

پس چشم سر نمی تواند او را بنگـرد و تنهـا دیـدۀ عقـل اسـت کـه مـی          . داشتن است 

ای : پرســيد) عليــه الــسالم (لــذا وقتــی ذعلــب یمــانی از علــی    . توانــد وی را ببينــد 

آیا چيزی را که نبيـنم،      : فرمود) عليه السالم (ای؟ امام آیا پروردگارت را دیده     ! اميرمؤمنان

  : چگونه او را می بينی؟ آن حضرت فرمود: می پرستم؟ گفت

 ؛  ٥٦.التدرآُه العيوُن ِبمشاِهَدِة الِعيانِ َو لِكن تدرآُه القلـوب ِبَحقـاِئِق االیمـان            «

چشم ها او را آشکارا نمی بينند، ولی دلها به وسيلۀ حقـایق ایمـان، وی را                 

  ».رک می کنندد

ــين مــن       دیدن روی تو را دیده جان بين باید ویــن کجــا مرتبــه چــشم جهــان ب

  ٥٧!است

َوِمَن اَاللسنِ ِصَفتهُ َوِمَن االوهامِ َآيفّيُته؛ خدایی کـه زبانهـا و پنـدارها را                ... «

  ».توان توصيف و بيان چگونگی اش نباشد

اسـت بـرای بيـان      روشن است که توصيف و شرح، نتيجۀ فکراست و زبـان ابـزاری              

وقتی فکرها کوتاه شود وحقيرگردد، چگونـه زبـان یـارای توصـيف خواهـد داشـت؟                 . افکار

) صـلی اهللا عليـه و آلـه وسـلم         (کدام زبانی بامعرفت تر و فصيح تر از لـسان نبـی اکـرم               

  : خواهد بود که فرمودند



سـتایش  ؛ تـو را   ٥٨.الابلغ مدحک والَثناء َعَليَك َانَت َکما اثنيت َعلـی َنفـِسكَ          «

  ».نتوانم کرد؛ تو آنچنانی که خود خویشتن را ستوده ای

بنابراین محال است که حقيقت ذات و صفات کمال و رفعت جالل خداوند در حيطۀ       

  . درک عقالنی انسان درآید

  



  فصل سوم

  

  

  

  فلسفه آفرینش

  

ال احِتـذاٍء و    ِابتَدع االشياء الِمن شیء َکان َقبَلهـا َو َانـشاها بِـ           ): ... عليها السالم (قالت  «

َامِثَلٍة ِامَتَثلها، َکوَّنهاِبُقدَرِتِه َوذَرَءها ِبَمشيتِه ِمن َغيِرحاَجٍة ِمنُه ِالـی َتکوینهـا َو الفاِئـدٍة لـه           

فی َتصویرها ِاال َتثبيتًا ِلحکمته َو َتنبيهًا َعلی طاِعَتِه َو ِاظهارًا ِلُقدرِتِه َوتعَُّبدًا ِلَبریِتِه َو ِاعزازًا                

 ثم جعل الثواب َعلـی طاعتـه و وضـع العقـاب َعلـی َمعـصيته ذیـاَدًة لعبـاده عـن                       .ِلَدعوته

) خداونـد («: درادامه فرمـود  ) عليها السالم (ِنقَمِته َو ِحياَشًة منه َلُهم ِالی َجنتُه؛ فاطمه         

اشيای عالم را بدون اینکه چيزی قبل از آن موجود باشد، آفریـد وبـدون الگـو ونمونـه ای                    

نه به آفریدن آنهـا     .  خود پدید آورد و بااراده خود به آن هستی بخشيد          ایجاد کرد؛ باقدرت  

نيازمند بود و نه از خلقت آنها سود می بـرد، جـزآن کـه خواسـت حکمـتش تحقـق یابـد                       

وهمه را بـه اطاعـت و بنـدگی آگـاه نمایـد؛ قـدرت خـود را آشـکار کنـد و بـه همگـان راه                            

داش را بر اطاعت و بندگی، وعذاب را        آنگاه پا . عبوّدیت آموزد و دعوت خود راعزت بخشد      

در مخالفت و سرپيچی قرار داد تا بندگان را از عقوبت برهاند و به سوی بهـشت سـوق      

  ».دهد

  

  آفرینش هستی و امتيازات آن) الف

یعنـی پدیـد آوردن چيـزی و پـرداختن بـه کـاری بـدون نمونـه والگـوی                    » ابتداع«و» ابداع«

رانسنگ خود، به یکی از امتيازات مهم آفـرینش        حضرت در این عبارت از خطبۀ گ      . پيشين



اشاره می فرمایند؛ به اینکه ذات اقدس احدیت بدون نمونـه قبلـی و تقليـد، آفـرینش را                   

  .آغاز کرده است

  :دراین باره می فرمایند) عليه السالم(علی

ٍد کـان   اّلذی ابتدع الخلق َعلی غير مثال ِامتثَلُه َوالِمقداٍر احتذی عليه ِمن خالق معبو            ...«

در آفرینش نـه نمونـه ای نداشـت تـا از آن             . ؛ خدایی که پدیده ها را ازهيچ آفرید       ٥٩.قبله

اســتفاده کنــد و نــه نقــشه و طرحــی ازآفریننــده ای پــيش از خــود کــه از آن در آفریــدن   

  » .موجودات بهره گيرد

البتـه  . بنابراین آفرینش کائنات ابداعی است؛ یعنی هيچ سابقه هستی نداشته اسـت           

چيزی » عدم«ای ابداع آن نيست که خداوند، عالم را از عدم پدید آورده باشد، چون               معن

صـلی اهللا   (از ایـن روی دختـر بزرگوارپيامبراسـالم         . نيست که ماده و موضوع عالم باشد      

  .ابتدع االشياء من العدم: نفرموده است) عليه وآله وسلم

ۀ مخلوقات را ایجاد کـرد      این نوع خلقت، فقط مخصوص ذات احدیت پروردگاراست که هم         

و به آنها وجود داد، بدون آن که الگو و مثالی از قبل داشته باشـد و آسـمانها و زمـين را                    

آفرید بی آن که صورتی از آن موجود باشد؛ نه چنان که صورتگران در تصاویر خود از امـور   

ی طبيعی الهام می گيرند و گاهی اشکال مختلفی را به هم می آميزند و شکل جدیـد                

را ابداع می کنند؛ مثل سـاختن رادار بـرای هواپيماهـا کـه بـا توجـه بـه سـاختمان بـدن                        

خفاش طراحی شده است و یـا مهندسـی کـه مـی خواهـد سـاختمان بزرگـی را مـی                      

  . خواهد بسازد و اول نقشۀ آن را ترسيم می کند، تا آن را بسازد

ی بـرای خلقـت جهـان       خداونـد تبـارک و تعـال      : می فرماینـد  ) عليها السالم (حضرت زهرا   

هستی اعم از انـسان وحيـوان و گياهـان وجمـادات نيـازی بـه الگـو نداشـته و بـدون آن                        

  ایشان درادامۀ خطبه با جملۀ . صورتگری کرده است

کّونها بقدرته و ذرأها بمشيته؛ با توانایی بيکرانش پدیده ها را آفریـد و بـا مـشيت و                   ... «

  » .خواست خویش آنها را در زمين پراکند



این نکته را متذکر می شوند که آفرینش امری عمومی و شامل بر هر چيزی است کـه                  

از هستی بهره ای دارد؛ به این معنـا کـه هـيچ موجـودی نيـست جـز آنکـه بـه قـدرت و                          

صنعت خداوند، هستی یافته است و هـيچ یـک از موجـودات عـالم، خـویش را نيافریـده                    

  . ست، چون همه آفریده اویندوهيچ ممکن الوجودی در آفرینش نقشی نداشته ا

. نکته مهم تراینکه هيچ آفریده ای پس ازپدید آمدن، از پدید آورندۀ خود بـی نيـاز نيـست            

در ماندگاری و دوام نيز هر لحظه به خـالق خـود محتـاج اسـت و تـا هنگـامی کـه بـاقی                     

است ازسوی خداوند به وی افاضه هستی مـی شـود و هرگـاه بـه ایـن فـيض نرسـد ،                       

  . وح هستی محو می گرددنامش از ل

اگـر  «بنابراین عالم با همه وسعت و پهناوری، مستقل و بی نياز از خـدا نيـست چراکـه                   

. خداونـد در خلقـت ایـن جهـان، غنـی مطلـق اسـت              » نازی کند از هم  فرو ریزند قالبهـا        

  حضرت به همين معنا در جمله بعد اشاره می فرمایند که

خداوند ... ال فائدٍة له فی تصویرها ِاّال تثبيتًا لحکمته؛ِمن غيرحاجة منه ِالی تکوینها وَ ... «

پدیده ها را آفرید بی آنکه به آفرینش آنهـا نيـاز داشـته باشـد و بـدون آنکـه فایـده ای از                         

صورت بنـدی آنهـا عایـد ذات پـاکش شـود، جزاینکـه خواسـتۀ حکمـتش را از ایـن طریـق             

  ».آشکار سازد

قت جویی وحس کنجکاوی، او را واداشته       انسان موجودی جستجوگراست و غریزۀ حقي     

که در مـسألۀ آفـرینش جهـان در حـّد اسـتعداد و قـوای ادراکـی خـود تفکرکنـد و ایـن از                          

ویژگيهای معارف اسالمی است که به پژوهشگران و جستجوگران حقيقـت اجـازه مـی               

بـه حقيقـت نـاب      ) علـيهم الـسالم   (دهد که با تالش خود و راهنمـائی هـای اهـل بيـت               

  . ددست یابن

  

  اهداف خلقت) ب



یکی از پرسشهای مهمی که از دیربـاز در ذهـن انـسان بـوده، ایـن اسـت کـه هـدف از                        

  آفرینش جهان و انسان چيست و آیا خدا نيازی به خلقت داشته است؟ 

خداوند تبارک و تعالی، غّنی بالذات می باشد و بحث بـی نيـازی خداونـد درجـای جـای                 

  : ی فرمایدازجمله م. قرآن کریم بيان شده است

  ».؛ و خداوند بی نياز بردبار است٦٠.َواُهللا َغِنی َحِليُم«

ــرآوردن        ــد از اوســت، در ب ــه دارن ــد و هرچ ــدۀ خداین ــه آفری ــودات از آن روی ک ــام موج تم

  : نيازهایشان رو به سویش دارند و قصد او را می کنند، چنانکه قرآن می فرماید

موجودی هرچه را قصد کند نهایی ترین مقصدش        ؛ یعنی هر    ٦١.وَانَّ اَلی َربَِّک الُمنَتَهی   «

  ».خداست و برآورندۀ حاجت و نيازش تنها اوست

  : قرآن می فرماید

شـما بـه خـدا    ! ؛ ای مـردم ٦٢.یا َایَها النَّاُس َانُتُم الُفَقراُء اَلی اِهللا َواُهللا ُهَوالَغِنی الَحِميـدُ     «

  ».نيازمندید و خداست که بی نياز ستوده است

در این عبارت از خطبۀ خـویش زمينـۀ پاسـخ بـه ایـن               ) عليها السالم (ه  بدین جهت فاطم  

پرسش اساسی را فراهم نموده و ذهنها را به هدف از آفـرینش سـئق داده اسـت کـه                    

خداوند نه در آفرینش و نه در صورت پردازی آفریده ها، هيچ گونه نيازی نداشـته و هـيچ                   

تی هـم در حـدوث و هـم در          جهان هـس  . گونه سودی برای خویش در نظر نگرفته است       

  . بقا و ماندگاری، به او نيازمند است

پس رمز آفرینش فياضيت و رحمانيت اوست، بدین معنـا کـه گـستردن فـيض و رحمـت،                   

مقتضای خدایی است و او پدیده ها را نيافریده جز برای آن کـه ثبـات و پایـداری حکمـت          

رب ِلماذا خلقت الخلق؟ قـال      یا«: در روایت از حضرت داوود آمده است      . خویش را برساند  

) عليـه الـسالم   (؛ داوود   ٦٣کنت کنزًا مخفيًا فاحببت َان اعرف فخلقت الخلق ِلَکی ُاعـرف          

مـن گنجــی پنهـان بــودم، دوســت   : پروردگــارا چـرا مخلوقــات را آفریـدی؟ فرمــود  : پرسـيد 

  ».داشتم که شناخته شوم، پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته گردم



اند که حکمت، عبارت اسـت از برتـرین علـم و آگـاهی بـه برتـرین        درتعریف حکمت آورده    

  . معلوم یا به عبارت دیگرصحيح ترین واستوارترین شناخت ها

از این روی، حکيم به کسی می گویند که وقتی اقدام به انجام کاری می نمایـد، پـيش    

ین راه را از شروع آن نيکوترین وجامعترین نقشه ها را طراحی کند و آسانترین و نزدیکتـر      

برای همين اسـت کـه در معنـای حکمـت دو            . برای پرفایده ترین مقصد در نظر می گيرد       

در کنار یکدیگر لحـاظ شـده و روشـن اسـت کـه چنـين کـاری از                 » عمل«و  » علم«عنصر  

  . مصلحت نيز برخوردار می باشد

 بانوی اسالم در این عبارت مذکور از خطبۀ خویش می فرمایند کـه خداونـد پدیـده هـای                  

جهان را آفرید تا حکمت خویش را که رسـاندن آفریـده هـا و مخلوقـات بـه کمـال الیـق و                        

درخور آنهاست، اظهار و تبيين کند، زیرا او خالق است و چشمۀ فيض آفرینش از ذات او                 

  :می جوشد

  »٦٤یا دائم الفضل علی البریة، یا باسط اليدین بالعطية یا صاحب المواهب السنية«

  :کمت آفرینش انسان می فرمایدسپس حضرت در بيان ح

وتنبيهًا علی طاعته و اظهارًا لقدرته و تعّبدًا ِلَبریته واعزازًا لدعوته؛ خداونـد پدیـده هـا را          «

نيافرید جزآن که بر پيروی از فرمانهای خود هوشياری دهد و قدرت بيکـران خـویش را در                  

وحيـۀ تعّبـد ایجـاد      عرصۀ هستی به نمایش بگذارد؛ ایـن از آن روسـت تـا در مخلوقـات، ر                

  ».تقویت و تثبيت گردد) که به دست انبيا انجام گرفته است(شود و دعوت او 

، خلقت جهان مبتنی بر اصل هدفداری آفرینش است،         )عليها السالم (در نگرش فاطمه    

زیرا هر انسان یکتاپرستی می داند که او و همۀ آنچه در این جهان هست، آفریده های        

  .  در یک راه برای رسيدن به مقصودی مشترک پيش می روندخدای متعال است و همه

از سوی دیگر برای فرد مؤمن روشن اسـت کـه خـدای حکـيم، همـه جهـان هـستی را                      

  : برای انسان آفریده و انسان را برای خودش؛ در حدیث قدسی آمده است



؛ هرچه در عـالم هـست بـی هـيچ           ٦٥یا بن آدم خلقت االشياء الجلک وخلقتک الجلی       «

  ». شرطی تسليم پروردگار خود است و در برابر او سر تعظيم فرو می آوردقيد و

  : قرآن در این باره می فرماید

؛ و هـيچ چيـز نيـست مگـر اینکـه در حـال سـتایش،        ٦٦َوِاّن ِمن َشیٍء ِاالَّ یَسبُِّح ِبَحمِدهِ   «

  ».تسبيح اویند

 گروهـی از    .آدمی با داشتن آزادی و قدرت گزینش، از این قـانون عمـومی مـستثناست              

انسانها با اراده و اختيار و در کمال آزادی نيروی عقل خود را به کار انداخته و بـا معرفـت        

و خلوص بـه فرمـان او تـن داده انـد، امـا گروهـی دیگـر از آزادی و اختيـار خـود اسـتفادۀ                        

شایسته ننموده و براساس تقليدهای جاهالنه از راه توحيد و اطاعت خداوند سـرپيچی              

  : قرآن مجيد به این مطلب اشاره دارد.  بيراهه رفته اندکرده و به

؛ مـا راه را بـه او نـشان دادیـم؛ خـواه شـاکر                ٦٧ِانَّاَهَدیَناُه السَِّبيَل ِامَّا َشاِکرًا َوِامَّا َکُفـوراً      «

  » .یا ناسپاس) و پذیرا گردد(باشد 

 نيروی عشق و    :انسان در درون خود درگير مبارزه ای دائمی  ميان دو نيرو را می آزماید              

یکـی او را    . کمال جویی از یک سو و نيروی نفرت و کينه و انحطاط گرایی از سوی دیگـر                

به عقب و به مرحلۀ زندگی حيوانی می کشاند و راهی را که باید برود بـه روی او مـی                     

بندد، و دیگری او را به سوی تکامل و تعالی فرا می خواند؛ یکی او را با قافلـۀ هـستی                     

از ایـن روسـت کـه       . راه می سازد و دیگری او را از کاروان جـدا مـی کنـد              هماهنگ و هم  

پيامبران آمده اند تـا انـسان را از سـقوط برهاننـد و او را بـه فطـرت کـه شـاهراه حرکـت                          

  . تکاملی اوست، دعوت کنند

آلیـات الولـی    «و  » لعّلهـم یتفّکـرون   «،  »افـال تعقلـون   «قرآن کریم با تعابير فراوان همچون       

بـه آنهـا    . انسانها را به دقت و تأمل و تفکر در اسـرار آفـرینش فراخوانـده اسـت                » االّلباب

گوشزد کرده است که از کنار پدیده های جهان کوردالنـه و سـطحی نگذرنـد؛ عظمـت و         



قدرت و نعمتهای بی شمار خداوند را دریابند و به راهـی کـه آنـان را بـه مقـصد و هـدف                  

  .می رساند، گام نهند

تنبيهـًا علـی    «با تعبير دقيـق     ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (گوار پيامبر بدین سان دختر بزر   

می خواهند غفلت زدگان و خواب رفتگان قافلۀ انـسانی را زنهـار دهنـد تـا آنـان             » طاعته

ثمرۀ این آگاهی و بيداری، معرفت کامل       . راه منتهی به هدف انسانی خویش را دریابند       

، پرتوی از قدرت بی کران خود را تجلی مـی  به خالق جهان است که با آفریدن پدیده ها        

  : می فرمایند) عليه السالم(علی . دهد

؛ خداونـد نمونـه هـای       ٦٨و ارانا من ملکوت قدرتـه وَعجائـب مـا نطقـت بـه آثـاُر حکمتـه                 «

که همـه بـا زبـان گویـا بـه           (فراوان از ملکوت قدرت خویش و شگفتيهای آثار رحمت خود           

  ».ما نشان داده استبه ) وجود پروردگار گواهی می دهند

  : خداوند در قرآن کریم به بعضی از این عجایب و شگفتيهای آفرینش اشاره می فرماید

َوِاَلـی الِجَبـاِل َکيـَف    * َوِاَلـی الـسََّماِء َکيـَف ُرِفَعـت     * َاَفَال ینُظُروَن الی اِالِبـِل َکيـَف ُخِلَقـت        «

ند که چگونه آفریـده شـده و بـه         ؛ به شتر نمی نگر    ٦٩َوِاَلی اَالرِض َکيَف ُسِطَحت   * ُنِصَبت

آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوهها که چگونه برپـا داشـته شـده و بـه زمـين            

  » که چگونه گسترده شده است؟

خداوند متعـال در آیـات بـاال، مـردم را متوجـه خلقـت شـگفت انگيـز شـتر و نيـز آسـمان                          

ای زمين برآمده و چگونـه      پرشکوه و جالل نموده، توجه می دهد که چگونه کوهها از ژرف           

  .آفاق پهناور، گسترده شده اند که این ها همه مظهر قدرت الیتناهی اوست

ناظران دقيق، با متجلی شدن قدرت الهی، بـه سرچـشمۀ ایـن همـه کمـال و فياضـيت                    

در حقيقـت عبـادت و عبودیـت،        . روی می آورند و روحيـه تعبـد در آنهـا ایجـاد مـی شـود                

ال و جالل خداوند می باشـد و همـين مقـصد و مقـصود خلقـت      دروازۀ ورود به بارگاه جم    

  : انسان است



؛ جـن و انـس را نيافریـدم جـز بـرای آن کـه مـرا                  ٧٠َوَما َخَلقُت الِجنَّ َواِالنَس ِاالَّ ِليعُبُدونِ     «

  ».بپرستند

  : می فرمایند) عليه السالم(امام حسين 

رفوه عبدوه، فاذاعبدوه استغنوا بعبادته     ِاّن اهللا عزوجل َما خلق العباد ِاّال ِليعرفوه، فاذا ع         «

؛ به درستی که خداونـد بنـدگان را نيافریـد جـز بـرای آن کـه او را                    ٧١عن عباده من سواء   

ــدگی اش از      ــا پرســتش و بن ــشناسند، او را بپرســتند و ب ــر وی را ب ــرا اگ ــشناسند، زی ب

  » .پرستيدن غير او بی نياز شوند

پرستش را به تنهایی بپيماید، دختـر بزرگـوار         با توجه به این که انسان نمی تواند مسير          

  : می فرمایند) صلی اهللا عليه و آله وسلم(نبی اکرم  

  ».واعزازًا لدعوته... «

اعزاز و توفيق دعوت به وسيلۀ انبياء و اوليـائش ضـرورت مـی یابـد لـذا خـدای حکـيم بـا                        

 و  متجلی ساختن حکمت ودانـایی خـود در آفـرینش جهـان و انـسان، دعـوت بـه توحيـد                    

بندگی اش را به وسيلۀ پيامبران انجام داده است، به این معنا که انبياء الهـی مـردم را                   

با برهان و استدالل و منطق به بندگی خدا مـی خواندنـد و ایـن بزرگـواران نيـز در تبليـغ                       

با اینکه دعـوت    . رسالت با نشانه های قدرت الهی برعليه منحرفان استدالل می کردند          

خالفانشان به سـختی تخطئـه و تکـذیب مـی شـد، خـدای سـبحان                 پيامبران از سوی م   

زمينه های پيروزی این دعوتها را فـراهم آورد، تـا آنجاکـه ایـن گـروه انـدک در برابـر انبـوه            

  : خدای سبحان می فرماید. دشمنان خود به اهداف عالی رسالت خویش دست یافتند

؛ خدا مقررکرده است که حتمـًا مـن و     ٧٢ َقِوی َعِزیزٌ  َکَتَب اُهللا َالغِلَبنَّ َاَنا َو ُرُسِلی ِاّن اهللاَ       «

  » .خدا نيرومند و شکست ناپذیر است! آری. فرستادگانم پيروز خواهيم گردید

  . این است معنا و مفهوم عزت بخشيدن و بزرگداشت دعوتهای الهی

  

  فلسفه پاداش وکيفر) ج



یادًة لعباده عن نقمتـه و  ثّم جعل الّثواب َعلی طاعته و وضع العقاب َعلی معصيته، ذ  ... «

؛ آنگـاه خـدا ثـواب و پـاداش را در برابـر اطاعـت خـود و عقـاب و              .حياشًة منـه الـی جّنتـه      

مؤاخــذه را بــر معــصيت خــود قــرار داد؛ بــرای اینکــه بنــدگانش را از کارهــایی کــه موجــب 

  ».عقوبت او می شود منع نموده، آنان را به سوی بهشت خود بکشاند

بـه  ) حياشـه ( داشـتن، رانـدن، دورکـردن و بازداشـتن اسـت و        به معنای گـسيل   ) ذیاده(

  . معنای جمع کردن و به سویی سوق دادن می باشد

در ادامه خطبۀ خود، به دو هدف حکيمانۀ الهی در تعيين پـاداش   ) عليها السالم (فاطمه  

و کيفر اشاره فرموده است که این دو، بندگان خـدا را از عـذاب الهـی بـاز مـی دارد و در       

نکتۀ مهم این که آنچه در این دو هدف منظـور شـده، سـود و                .  او جای می دهد    بهشت

) عليـه الـسالم   (منفعت بنده است نه ذات باری تعـالی، همانطورکـه در سـخنان علـی                

است که سرکشی و عصيان آدميان هيچ گونه گردی بر جمال کبریایی او نمی نشاند و      

   ٧٣.طاعت آنان سودی برای وی ندارد

رهای الهی آمده، براساس مصالح بندگان است و به تقوا برمی گردد کـه              آنچه در دستو  

  . شریف ترین وباالترین وسيلۀ تقرب آدمی به خداوند می باشد

برای تربيت مردم، چاره ای نيست جزآنکه روح و جان آنان را از رذائـل و پليـدی پـاکيزه و                     

هایی که ازآدمی سـرمی     به فضائل و پاکيزگی آراسته کرد، زیرا اساس و بنيان همه کار           

زنــد، صــفات روحــی و باورهــای قلبــی اوســت و تــا قلــب پــاکيزه نــشود کارهــای نيــک و  

  : قرآن می فرماید. شایسته از او بروز نخواهد کرد

خـود عمـل    ) روانـی و بـدنی    ( ؛ هرکس برحسب ساختار    ٧٤ُقل ُکلُّ یعَمُل َعَلی َشاِکَلِتهِ    «

  ».می کند

اساس بعثت خود را برمبنای مکارم اخالق بيـان         ) سلمصلی اهللا عليه وآله و    (پيامبراکرم  

  . فرمودند تا مسلمانان را براساس آن تربيت کنند



خداوند نيز ثواب وعقاب و پاداش و کيفر را بسته به تالشهای هدفمندانۀ انسان دانسته  

است تا در هنگام عبور از گذرگاه جهان، سرمایه های معنوی و استعدادهای خـدادادی               

 برابر متـاع انـدک دنيـا هـدر ندهـد و بـه شـاهراه امـن و سـالمت راه یابـد کـه                           خود را در  

  . پایانش بهشت و رهایی از عذاب دردناک جهنم است

باید گفت این خود انسان است که در طول زندگی با نيت پليد و کارهـای نـاروا جهـنم و             

  : قرآن می فرماید. عذاب آن را برای خویشتن مهيا می سازد

ــنَّ« ــادًاانَّ َجَه ــًا* َم َکاَنــت ِمرَص ــاِغيَن َمآب ــاً * ِللطَّ ــا َاحَقاب ــيَن ِفيَه ــردًا  * َالِبِث ــا َب ــذوُقوَن ِفيَه الَّی

ــَرابًا ــسَّاقاً * َوَالَش ــًا َوَغ ــاً * ِاالَّ َحِميم ــَزاًء ِوَفاق ــرای . ؛ آری جهــنم کمينگــاهی اســت ٧٥َج ب

کـی بيننـد   درآن جا نه خن. روزگاری دراز در آن درنگ کنند. سرکشان بازگشتگاهی است 

  » .و نه شربتی را بچشند؛ جز آب جوشان وخونابه؛ کيفری متناسب با جرم آنها

بهشت و نعمتهایی که پاداش نيکوکاران است، ریشه در تفضل الهی دارد، به این معنـا                

که انسان همه چيزش از خداست و کارهای نيکی هم که انجام داده، به کمک نيروهـا                 

ه کــه آفریــدگارش در اختيــار او قــرار داده اســت، لــذا واســتعدادها و ســرمایه هــایی بــود

هيچگونه اسـتحقاقی در برابـر کارهـای نيـک خـود نـدارد و اگـر پروردگـار کـریم بـه افـراد                         

. باایمان و رستگار جزای نيک می دهد از تفضل او مایه می گيرد، نه از اسـتحقاق بنـده                 

  : قرآن کریم می فرماید

ــا عَ « ــَسَن َم ــِزیُهُم اُهللا َاح ــِر     ِليج ــَشاُء ِبَغي ــن ی ــرُزُق َم ــضِلِه و اُهللا ی ــن َف ــَدُهم مِّ ــوا َو یِزی ِمُل

؛ لذا خدا بهتر از آنچه انجام می دادند به ایشان جـزا دهـد و از فـضل خـود بـر              ٧٦ِحَساٍب

  ».آنان بيفزاید و خداست که هرکه را بخواهد، بی حساب روزی می دهد



  بخش دوم

  

  

  
  

  پيامبر و عترت؛ مرزبانان قلمرو وحي
  

  

  

  

  

  

 و ويژگيهاي )صلي اهللا عليه وآله وسلم(ظهور پيامبر: فصل اول �

 جامعه آن دوران  

 عترت و قرآن، حافظان دين: فصل دوم �

  



  فصل اول

  

  

  و ویژگيهای جامعۀ آن دوران) صلی اهللا عليه و آله وسلم(ظهور پيامبر 

  

له َوَسـّماُه قبـل ان      واشهد َانَّ ابی محّمدًا عبده و رسوله، اختاره وانتجبه قبـل َان َارسَـ             «

اجتبله واصطفاه قبل َاِن ابتعثه اذالخالئق بالغيب مکنونه وبستر اَالهاویل مصونة و بنهایة             

العدم مقرونة ِعلمًا من اهللا تعالی بمآل االمور و ِاحاطًة بحـوادث الـّدهور و معرفـة بمواقـع          

  .المقدور

اذًا لمقاد یرحتمه فرأی االمم فرقـًا       ابتعثه اهللا اتمامًا المره وعزیمًة َعلی امضاء حکمه وانف        

فأنـار اهللا بـابی     . ف یادیانها، عکفًا علـی نيرانهـا، عابـدة الوثانهـا، منکـرة هللا مـع عرفانهـا                 

ظلمهـا و کـشف عـن القلـوب بهمهـا و جلـی عـن                ) صلی اهللا عليـه و آلـه وسـلم        (محمد

 العمایـة، و    االبصار غممها، و قام فی الناس بالهدایة فانقذهم من الغوایة و بـصرهم مـن              

هداهم الی الدین القویم و دعاهم الی الطریق المستقيم، ثم قبضه اهللا اليه قبض رأفة               

صلی اهللا عليه و آله وسلم عن تعب هذه الدار          ] فمحمد[و اختيار و رغبة و ایثار، بمحمد        

فی راحة قد حف بالمالئکة االبرار و رضوان الرب الغفار و مجاورة الملک الجبـار صـلی اهللا            

لی ابی نبيه و امينه علی الوحی و صفيه و خيرته من الخلق و رضيه، و السالم عليـه        ع

) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (و رحمة اهللا و برکاته؛ گواهی می دهم که پـدرم محمـد              

خداونـد پـيش از آن کـه او را بفرسـتد، برگزیـدش و پـيش         . بندۀ خـدا و فرسـتادۀ اوسـت       

رفـی نمـود و قبـل از آن کـه وی را برانگيـزد، امتيـازش          ازآفرینش، به انبياء و امت آنهـا مع       

، هنگـامی کـه هنـوز موجـودات در          )و گزینش او قبل از خلقت عالم انجام یافت        (بخشيد  

غيب مـستور و در پـشت پـرده هـای هـول انگيـز عـدم و نيـستی پوشـيده و بـه آخـرین                         

ان کارهـا و    کـه خداونـد بـه پایـ       ) این به خاطر آن صورت گرفته     . (سرحد عدم مقرون بودند   



آینده، آگاه و بر دگرگونيها و تحوالت روزگار، محيط و بينا بود و سرنوشت هر موجـودی را                  

  . می داند

را برانگيخت تا کار پيامبری را بـا وی         ) پدرم محمد صلی اهللا عليه و آله وسلم       (خداوند او   

مـه هـای   به آخر رساند، همان حکمی را که از ازل داشـته بـود، امـضا و اجـرا کنـد و برنا                  

هنگـامی کـه    . حتمی خود را که به رشتۀ محکـم تقـدیر کـشيده بـود بـه انجـام برسـاند                   

مبعوث شد امتها را مشاهده کرد کـه مـذاهب     ) صلی اهللا عليه و آله وسلم     (پيامبر اکرم   

گروهی بر گرد آتش طواف می کننـد و گروهـی در برابـر بتهـا                . پراکنده ای را برگزیده اند    

، و با این که با قلب خود خدا را شـناخته انـد، او را انکـار مـی     سر تعظيم فرود می آورند   

  .کنند

) صلی اهللا عليه و آلـه وسـلم       (پس خدای بزرگ، تاریکيهای جاهليت را به وسيلۀ محمد          

روشن ساخت و مشکالت و تيرگی کفر را از قلبها زدود و پرده هـا را از جلـوی دیـده هـا                 

  .برداشت

برای هدایت در ميـان مـردم بـه پاخاسـت، آنـان را از               ) صلی اهللا عليه و آله وسلم     (پيامبر

گمراهی نجات داد، از کوری و کوردلی رهانيد، به سوی دین استوار الهی رهنمون شد               

  .و همه را به راه راست فراخواند

آن گاه خداوند، او را با نهایت محبت، به اختيار خود وی و از روی رغبت و ایثار قـبض روح                    

 رنــج ایــن جهــان آســوده شــد و هــم اکنــون در ميــان فرشــتگان و   کــرد و ســرانجام او از

درود خـدا بـر پـدرم پيـامبر         . خشنودی پروردگار غفار و در جوار قرب خداوند جبار قرار دارد          

امـين وحـی و برگزیـده و پـسندیدۀ او از ميـان خالیـق و                 ) صلی اهللا عليـه و آلـه وسـلم        (

  ».سالم و رحمت و برکات خداوند بر او باد

  

  )عليها السالم(ام واالی نبی اکرم در کالم فاطمه مق) الف



دربـارۀ توصـيف مقـام      ) عليها الـسالم  (این بخش از خطبۀ شریفه، فرمایش حضرت زهرا         

  . واالی پدر بزرگوارشان و ویژگيهای گزینش ایشان است

دراین بخش، از اثبات اصل رسالت و نبوت، سخنی بـه ميـان نيامـده و فقـط بـه معرفـی               

 حضرت و گوهر ممتاز وجود ایشان اکتفا شده است، زیرا حاضـران در              شخصيت بزرگ آن  

  .جلسه همگی مسلمان بودند و پيامبر اسالم را به نبوت و رسالت قبول داشتند

که (البته باکمال تأسف یک دسته از مسلمانان نيز منافق و دارای اسالم ظاهری بودند               

نان ناآگاه تشکيل می دادنـد کـه        و دسته ای دیگر را نيز مسلما      ) تعدادشان هم کم نبود   

معرفت آنها بسيار سطحی بود و هرگز شناخت عميقی از آن حضرت نداشتند؛ هماننـد               

بــسياری از مــسلمانان در عــصرحاضر کــه بــه خــدا و وحــدانيتش ایمــان دارنــد و رســالت 

حضرت رسول و قرآن را پذیرفته اند، اما اگر با یک فرد بی دین یا مشرک و مـسيحی یـا                     

اکثـر  . واجه شوند نمی توانند استدالل کنند و حقانيت دین خود را اثبات نماینـد             یهودی م 

دین شناسی به معنای معرفـت و شـناخت کامـل           . ما دینداریم اما دین شناس نيستيم     

ایمان افراد نيز بـستگی بـه مقـدار معرفـت آنهـا             . نسبت به اصول و فروع دین می باشد       

البته بـه ایـن نکتـه    .  درجۀ ایمان باالتر استدارد، هرچه معرفت بيشتر و عميق تر باشد      

مقداری از آن   : هم باید اشاره نمود که معرفت از دو طریق برای انسان حاصل می شود             

اکتسابی است که از طریق فراگيری و آموختن علوم اسالمی به دسـت مـی آیـد، امـا                    

در بخش اعظم معرفت و دین شناسی باید افاضه شـود و نـورانيتی اسـت کـه خداونـد                    

  :قلب انسان های مؤمن قرار می دهد

  ؛ ٧٧ليس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید اهللا تبارک و تعالی ان یهدیه«

علم به تعلم نيست؛ بلکه آن، نوری است که خداوند در قلب کسی قرار می دهـد کـه                   

  ».هدایتش را اراده فرموده است

  : ا به دست می آیدبر اساس سخن قرآن آن نورانيت در اثر تقو

  » ٧٨.َواتَُّقوا اَهللا َویعلِّمکم اُهللا«



...) اشـهد ان (ایـن شـهادت   ) عليهـا الـسالم  (اما چرا در این قسمت ازکالم حضرت زهرا    

  تکرار شده است؟ 

الزم است بدانيم که مهمترین پيمان ما بين خود و خداوند به وسـيلۀ دوشـهادت اسـت                  

  : ط مستقيم عبودیت منحرف نمی شودکه بر اساس آن دو، آدمی هرگز از صرا

  . شهادت به توحيد و نفی و طرد هرگونه معبود از عالم هستی جز خدای یگانه) الف

شهادت به عبودیت و رسـالت پيامبرکـه واسـطۀ فـيض خداونـد بـر بنـدگان و وسـيلۀ                    ) ب

  . رسيدن آنان به قرب اوست

بلکـه  ) حـضور و گـواهی    یعنـی دیـدن و      (منظور از شهادت، معنای لغوی این واژه نيست         

منظور، فهم و پذیرش و اعتقاد محکم و خلل ناپـذیر مـی باشـد و نيـز عمـل بـه آنچـه از                         

سوی خداوند آمده است که وفای به این پيمان نه تنها آدمی را از احساس پوچی می                 

  . رهاند؛ بلکه زندگی اجتماعی او را هم منطقی تر و پربارتر می سازد

 پس از گواهی به بنده و رسول بودن پدر بزرگوارشـان مـی              )عليها السالم (حضرت زهرا   

اختاره و انتجبه قبل َان َارَسَلُه َو َسّماه قبل َان اجَتباُه؛ خداوند پيش از آنکـه او                 «: فرمایند

  ».را فرو فرستد، برگزید و پيش از آنکه او را بيافریند، به نامی پسندیده ناميد

 جمالت زیبا اشاره دارد بـه ایـن کـه خـدای تعـالی               با این تعابير و   ) عليها السالم (فاطمه  

بـه پيـامبری،   ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (پيش از برگزیدن و برانگيختن حضرت محمـد    

بلکه پيش از پا نهادن ایشان به این عالم، زمينه های والدت و بعثت جهانی او را فراهم                  

و آل محمـد    ) آله وسلم صلی اهللا عليه و   (روایات بسياری تقدم وجودی محمد      . آورده بود 

صـلی اهللا عليـه وآلـه    (را اثبات می کند؛ نظير چنان که حـضرت رسـول          ) عليهم السالم (

  :می فرماید) وسلم

  ». ؛ اولين چيزی که خدا خلق کرد نور من بود٧٩َاّول ما خلق اهللا نوری«

م امـا . نيز از این تقدم و سيادت و ساالری بهره مند بوده انـد            ) عليهم السالم (اهل بيت   

  : می فرمایند) عليه السالم(باقر 



و نحن اول خلق اهللا و َاّول خلق َعَبداهللا وَسـبََّحه و َنحـُن َسـَبُب خلـق الخلـق و سـبب                       «

تسبيحهم و عبادتهم من المالئکة و اآلدميين فبنا عرف اهللا و بنا وحد اهللا و بنا عبد اهللا و              

خدا و پرستنده وتسبيح کننـده او        ؛ اولين آفریده     ٨٠بنا اکرم اهللا َمن اکرم من جميع خلقه       

مایيم و فرشتگان و آدميان نيز به واسطۀ ما آفریدۀ شـده انـد، او را عبـادت مـی کننـد و                       

تسبيح می گویند؛ بنابراین ما وسيلۀ معرفت خـدا و یگـانگی و بنـدگی اویـيم و خـدا بـه                      

  » .واسطۀ ما همه آفریده هایش را کرامت بخشيده است

ای که در آن زندگی می کنيم، پایين ترین مرتبه وجـود مـی              الزم به توضيح است نشئه      

قبـل از ایـن مرحلـه، مراحـل دیگـری وجـود             . اطـالق شـده اسـت     » دنيا«باشد که به آن     

داشته که باالتر از این مرحله بوده است و چـون نظـام خلقـت در نـشئۀ سـابق، غيـر از                   

ندارد که در آن مرحلـه و       نظامی بوده است که در این دنيا وجود دارد، از این رو اشکالی              

  : در روایتی چنين آمده است. قبل از دیگران این چهارده نور پاک خلق شده باشند

ناگهــان . بــا جمعــی نشــسته بودنــد ) صــلی اهللا عليــه وآلــه وســلم(روزی نبــی اکــرم «

) صــلی اهللا عليــه وآلــه وســلم(وارد شــد و رســول اکــرم ) عليــه الــسالم(اميرالمــؤمنين 

یـا  : گفتنـد .  کسی که چهل هـزار سـال قبـل از پـدر خـود خلـق شـد                  مرحبا به : فرمودند

خداونـد چهـل    . بلـه : آیا ممکن است که پسر قبل از پدر خلق شـود؟ فرمـود            ! رسول اهللا 

   ٨١.هزار سال قبل از خلقت آدم من و علی را از یک نور خلق کرد

ل از  بانوی بزرگ اسالم در این بخش از خطبۀ گرانسنگ خویش بيان می فرمایند کـه قبـ                

آفرینش پيامبر، حضرتش نامگذاری هـم شـده بودنـد، چنـان کـه کتـب آسـمانی انبيـای                    

  . پيشين به این نامها اشاره کرده اند

واصــطفاه قبــل َاِن ابتعثــه، اذا الخالئــق بالغيــب مکنونــة و بــستر االهاویــل مــصونة و  ... «

گــام کــه هنــوز آن هن. بنهایــة العــدم مقرونــة؛ و او را پــيش از بعثــت بــه پيــامبری برگزیــد 

مخلوقــات در حجــاب غيــب جهــان و در تــاریکی نيــستی پوشــانده شــده بودنــد و آثــاری  

  »  .نداشتند



قرآن کریم تمام پيغمبران الهی را برگزیدۀ خداوند می دانـد، چـون مقـام رسـالت نـوعی                   

وســاطت بــين خــدا و بنــدگان اســت و طبيعتــًا صــاحبان ایــن مقــام و منــصب معنــوی از   

ند که دیگر افراد انسانی فاقد آن می باشـند، لـذا ویژگـی نفـسانی                ویژگيهایی برخوردار 

آنها باالتر از طبيعت و سرشت عمومی افراد است چراکه بایـد تحـولی در بـين انـسانها                   

  : می فرمایند) عليه السالم(علی. پدید آورند

 هـای    ؛ ما پرورده های خدایيم و مـردم پـرورده          ٨٢فاّنا صنائع رّبنا و الّناس بعد صنائع لنا       «

  » .ما

در رابطه با رسالت حضرت ختمـی مرتبـت بـه خـاطر ایـن               ) عليها السالم (سخن فاطمه   

است که مخاطبان حضرت، مردمانی اند که بر سر سـفرۀ نبـوت پـدر نشـسته و از ایـن                     

  . خوان گسترده بهره ها برده اند

ه صـلی اهللا عليـه وآلـ      (با دقت در جمالت ایشان می توان فهميد که نبی مکـرم اسـالم               

گوهر و ذاتی جدا از دیگـران دارنـد کـه قبـل از آن کـه موجـودات آفریـده شـوند و                        ) وسلم

  . هستی پيدا کنند، خدا وی را برگزیده و او را برای مقام رسالت انتخاب فرموده است

در این جا سـؤالی مطـرح اسـت و آن ایـن کـه آیـا سـاختمان وجـودی پيـامبر بـا دیگـران                           

شد پس معصوم بودن آن حضرت افتخاری بـرای ایـشان           متفاوت بوده است؟ اگر چنين با     

  . به حساب نمی آید و مصونيت از گناه الزمۀ این گوهر پاک است

ذاتـی  ) عليهم السالم (بخشی از افتخارات و مواهب انبيا و امامان         : پاسخ این است که   

خداوند حکيم از روی علم و حکمت به هر موجـودی آنچـه را              . و بخشی اکتسابی است   

گی نياز داشته، عنایت فرموده اسـت و مـی دانـد آن مأموریـت عظيمـی هـم کـه          در زند 

ماننـد هـوش سرشـار، ارادۀ       (برعهدۀ پيامبرش می گذارد نياز به آمادگيهـای ذاتـی دارد            

لذا اینها را به وی عنایت می کند چون اگر این  ) قوی، شرح صدر، عزم راسخ و علم وافر       

یـن رسـالت بـزرگ را بـه یـک فـرد ضـعيف و معمـولی                  آمادگيها را در او به وجود نياورد و ا        

  . وانهد، نقض غرض خواهد بود



  : اکتسابی است) صلی اهللا عليه وآله وسلم(بخش دیگر از ویژگيهای وجودی پيامبر 

قـالوا انـت یـا     . مـا مـنکم ِاّال و لـه الـشيطان         «) : صلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (قال النبی   

؛ ٨٣هللا اعاننی عليه فاسلم علی یدی فال یأمرنی اّال بخيـر          رسول اهللا؟ فقال و انا ِاّال َاّن ا       

. بـرای همـۀ شـما شـيطانی وجـود دارد          : فرمودنـد ) صلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (پيامبر  

جـزاین  ! مـن ] برای[حتی  :شما هم یا رسول اهللا؟ حضرت فرمودند      ] برای:[اصحاب گفتند 

با دست خود تسليم کـردم      که خداوند تبارک و تعالی مرا بر او یاری داد، پس من وی را               

  ».و او مرا جز به خير دعوت نمی کند

مانند دیگر انـسانها    ) عليهم السالم (می دانيم که پيامبرگرامی اسالم و دیگرمعصومين        

  : دارای نفس وصفات نفسانی اند و آیات قرآن نيز به همين معنا اشاره دارد

  ».ما بشری ام؛ بگو من هم مثل ش٨٤ُقل ِانََّما َاَنا َبَشٌر ِمثُلُکم«

اما این بزرگواران با تربيت و تهذیب نفس خود را از وساوس آن حفظ کرده اند؛ به همين                  

  . سبب خداوند تبارک و تعالی عنایت ویژه و خاص خود را به ایشان ارزانی داشته است

شــما در منـزل باغچــه ای داریـد کــه هـر روز بــه آن    «: آیـت اهللا خامنـه ای مــی فرمودنـد   

يد، چنانچه یک گل از بين گلها نظر شما را جلب کند و ببينيد رشـدش                رسيدگی می کن  

از بقيه بهتر است، توجه بيشتری نسبت به آن مبـذول مـی داریـد؛ ایـن حالـت معـصوم                     

  ».است در بين سایر افراد بشر

  

  انتخاب پيامبر در علم ازلی الهی) ب

حاطـة بحـوادث الـّدهور و       علمـًا مـن اهللا تعـالی بمـال االمـور و ا            : ... قالت عليهاالـّسالم  «

  ».معرفًة بمواقع المقدور

را بــرای آینــده ای بــسيار دور برگزیــد تــا  ) صــلی اهللا عليــه وآلــه وســلم(خداونــد پيــامبر 

اگرچه در آن زمان هيچ موجودی نبود ولـی         . رسالتی عظيم را بر دوش آن بزرگوار بگذارد       

می دانست که در    . اشتخداوند نسبت به آتيه، اطالع و آگاهی و به نظام وجود علم د            



آینده چه اتفاقاتی رخ می دهد و در نهایت این نظام وجود، به گـل سرسـبدی همچـون                   

یک کشاورز وقتـی بـاغی      . منتهی می شود  ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (حضرت محمد   

را احداث می کند از اول نظرش بـه ميـوه هـای شـيرینی اسـت کـه در نهایـت از آن بـه                          

خدا هـم کـه عـالم       . تعبير می شود  » علت غایی «که از آن به     دست خواهد آورد؛ امری     

را از همـان ابتـدا مـورد توجـه خـود قـرار       ) صلی اهللا عليه وآله وسلم(الغيوب است پيامبر  

می خواهند کماالت و درجات پيامبر را تبيـين         ) عليها السالم (حضرت فاطمه   . داده است 

قبـل از خلـق موجـودات یکـی را     کنند، لذا در جواب این سؤال احتمالی کـه چگونـه خـدا           

انتخاب کرده است؟ بيان می دارند که ذات اقدس الهی از ابتدا می دانـسته اسـت کـه                

در نظام وجود چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و آگاه بوده که بر اثر این وقایع و حوادث نياز به       

اسـت؛ کـسی کـه      ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (وجود پيامبری به نـام حـضرت محمـد        

لـذا پيـامبراکرم    . ف مخلوقات، کاملترین انـسانها و هـدف غـایی خلقـت خواهـد بـود               اشر

  . را برای خود برگزید و انتخاب کرد) صلی اهللا عليه وآله وسلم(

به طور یقين در علم الهی بوده است که کدام یک از بنـدگان او مـی توانـد ازعهـدۀ ایـن                      

جمله مقام عصمت را به پيـامبر       مسؤوليت بزرگ برآید؛ بدین جهت خداوند ویژگيهایی از         

هيچ گاه نباید تصور شـود کـه در ایـن جـا             . عطا می فرماید  ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (

در بين اعضای بدن، عضالت بـازو       . خداوند تبعيض قائل شده وعدالت را اجرا نکرده است        

بسيار قوی تر از انگشت شما می باشد؛ علت این است که بازو برای کارهای سنگين                

اخته شده است ولی انگشت شما کارهای سبک را انجـام مـی دهـد و ایـن تفـاوت                    س

پدیده ها بـا  . ما اختالف پدیده ها را در عالم خلقت مشاهده می کنيم         . است نه تبعيض  

معنـای  . هم تفاوت دارند، هر یـک مـسؤوليت و وظيفـۀ مخـصوصی را انجـام مـی دهنـد                   

ی مـساوی داشـته باشـند، بلکـه        عدالت پروردگاراین نيست که همه مـردم اسـتعدادها        

  . عدالت به این معنا است که هرکس به مقداراستعداد و قابليت خود تکليف شود



پيامبراسالم که وظيفۀ هدایت انسانها را به عهده دارد، باید نسبت به یک فرد معمولی               

مسؤوليتهای خطيری همچـون تعلـيم و تزکيـه،     . از قدرت و نيروی باالتری برخوردار باشد      

رت و انذار، تبيين احکام الهی، روشن کردن مردم و جوامـع، آزادکـردن آنهـا از قيـد و                    بشا

بندها و برقراری عدالت اجتماعی نيازمند شخصيتی ممتاز و برجسته می باشـد و یـک                

  . فرد معمولی هرگز نمی تواند چنين وظایف سنگينی راانجام دهد

» عقــل«. اســت» عقــل«گذاشــت و آن » عــصمت«شــاید بتــوان نــام دیگــری بــر نيــروی 

گرفته شده و عقال، همان دهنه ای است که به اسب می زنند و او را مهـار                  » عقال«از

  . همان مهار کنندۀ انسان است» عقل«نيروی . می کنند

چه چيزی سبب می شود که مؤمن حرام انجام ندهد؟ آن نيروی عقل است کـه نفـس                  

اری، جزئـی ازعـصمت اسـت،    همـين نگهـد  . را مهار می نماید و ازحـرام نهـی مـی کنـد        

وائمۀ معـصومين   ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (همين عصمت در وجود مقدس پيامبراکرم       

به صورت کـاملتری جلـوه مـی کنـد و آنهـا را در بـين افـراد                   ) صلوات اهللا عليهم اجمعين   (

  . بشر ممتازمی گرداند

قل، هـوش   آنچه از نيروهای درونی ما همانندع     : توجه کنيد مطلب خيلی حساس است     

و حافظه کاسته مـی شـود، در اثـر بـی احتيـاطی هـا و نافرمـانی از دسـتورات عقـل و                         

با این که نفسشان قوی تر      ) عليهم السالم (پيروی از هوای نفس است ولی معصومان        

از نفس ماست، با نيروی عقل به آن عقال می زنند، و اختيار را از نفس خود می گيرند                   

  .و پيش می روند

  

  )صلی اهللا عليه وآله وسلم(عثت محمدی فلسفۀ ب) ج

ابتعثه اهللا اتمامًا المره وعزیمًة َعلی امضاء حکمه وانفاذًا لمقادیر حتمـه؛ خداونـد او                ... «

را برانگيخت تا کار پيامبری را بـا شـخص وی           )) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پدرم محمد   (



ا کند و برنامه های حتمـی   به آخر رسانده، همان حکمی را که از ازل داشته امضا و اجر            

  » .خود را که به رشتۀ محکم تقدیر کشيده بود به انجام برساند

صـلی اهللا   (در ادامۀ خطبۀ خـویش، بـه بعثـت رسـول اکـرم              ) عليها السالم (حضرت زهرا   

بيان ایشان متواند اشاره ای به مـسألۀ خاتميـت   . اشاره می فرمایند ) عليه و آله وسلم   

مقـصود و هـدفی کـه در نهـاد و           . ریق تـشریع داشـته باشـد      و تکميل مواهب الهی از ط     

سرشت آدميان نهفته است، وصول به مقام قرب الهـی و حـضور در بارگـاه ربـوبی مـی                    

رسيدن انسانها به سعادت ابدی وکمال نهـایی متوقـف مبتنـی بـر آن اسـت کـه                   . باشد

کامـل در   خداوند تعليماتی صـحيح و دسـتوراتی خـاص را بـه وسـيلۀ پيـامبران و مربيـان                    

البته باید بدانيم همان طور که کمال انسانها تدریجی است، نبوت           . اختيار آنان قرار دهد   

نيز به تدریج به کمال می رسـد و آخـرین حلقـۀ زنجيـرۀ نبـوت، وجـود مقـدس و پـرفيض                        

خـاتم  «است کـه قـرآن کـریم او را      ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (حضرت محمدبن عبداهللا    

  : ناميده است» النبيين

 ؛ محمـد پـدر هـيچ    ٨٥ما َکاَن ُمَحمٌَّد َاَبا َاَحٍد ِمن ِرَجاِلُکم َوَلِکن رُسوَل اِهللا َوَخاَتَم النَِّبيـينَ       «

  » .یک از مردان شما نيست ولی فرستادۀ خدا و خاتم پيامبران است

نبـوت  «: آمـده اسـت کـه فرمودنـد       ) صلی اهللا عليه وآله وسـلم     (درحدیثی از پيامبر اکرم     

باد و کاملی اسـت کـه جـای یـک خـشت در آن بـاقی باشـد، و مـن خـشت                        مثل خانۀ آ  

  ٨٦» .آخرینم

عبـاراتی را بيـان فرمـوده انـد کـه           ) عليهـا الـسالم   (دراین بخش از خطبـه، حـضرت زهـرا          

محتوایی واال و معنایی عميق دارد و هدف از خلقت آدم تا انتهای دنيا را می رساند، به      

را اتمـام حکمـت   ) لی اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـ (طوری که ایشان فلـسفۀ بعثـت پيـامبر         

  . الهی در آفرینش دانسته اند

اگر ما از دیدگاه قرآن به جهان آفـرینش نظـر کنـيم، بـه هـدف خلقـت بـشر دسـت مـی                         

  .یابيم



قرآن، خلقت خورشيد، ماه، زمين و آنچه در آن است، همه را برای انسان می داند کـه                  

  : می فرماید

  ٨٧».رسخرلکم الشمس،سخرلکم القم«

  »٨٨.خلق لکم مافی االرض جميعًا«

. در این آیات مبارک، به قدر و عظمت انـسان اشـاره شـده کـه همـه چيـز بـرای اوسـت                

دستگاه عظيم خلقت به خاطر انسان در حرکت است تـا وی بـه آخـرین درجـات تکامـل                    

امل ممکن است این سؤال در مطرح شود که چند نفر از این انـسانها بـه کمـال                   . برسد

د و می توانند خود را به ساحل نجات برسانند؟ پاسخ در کالم حـضرت روشـن                 می رسن 

مقـصود  . خداوند پيامبر را برانگيخت تا امر خود را تمام نمایـد          : ایشان می فرمایند  . است

از امر، همان حکمتی است که خداوند، هستی را برای آن آفرید؛ یعنی رساندن آدميان               

ثت پيامبران الهـی اسـت و خداونـداین منبـع بـی      به مقام قرب که عالی ترین فلسفۀ بع 

پایان را در اختيار بشر قرار داد اما همه نتوانستند همگام با هدایت انبيا خود را بـه سـر                    

. منزل مقصود برسانند بلکه تعداد محـدودی بـه کمـال رسـيدند کـه آنـان انبيـا و اولياینـد               

هایی و هدف خلقت می رسد و       بنابراین هرکس از این بزرگواران پيروی نماید، به کمال ن         

خداونـدی کـه انـسان را       . کسی که تبعيت نکند، سرانجامش شقاوت و بـدبختی اسـت          

خلق نموده، آنچه را که وی در زندگی به آن نيازمنـد بـوده، در خانـۀ جهـان بـرایش قـرار                       

داده و سپس راه استفاده از این نعمتها و مواهـب تکـوینی را بـا تـشریع و بـا دسـتورات            

اگر ما بخواهيم از این نعمتهای بزرگ پروردگار در       . ن فرموده و تکميل کرده است     دین، بيا 

دنيا بهره مند شویم، بهترین راه این است که به دستور خالق جهـان و مـنعم حقيقـی،                   

  . عمل کنيم

هنگامی که شما وسيله ای از بـازار      : جهت تقریب به ذهن مثالی ملموس تر می آوریم        

ه ای راهنما می بينيد که گاهی مصّور و حتـی ممکـن اسـت               می خرید، درون آن دفترچ    

به چند زبان زنده دنيا نوشته شده باشد تا چگونگی استفاده از این وسيله را به خریدار 



حال اگر این خریدار، انسانی عاقل و فهميده و منطقی باشد طبق دستور . آموزش دهد

رای او کار می کند، امـا اگـر         دفترچه راهنما عمل می کند و دستگاه نيز سالهای سال ب          

شخصی نادان و خودسر باشد و بگوید که احتياجی به توضيحات نوشته شـده، نـدارد و    

بخواهد با بی اطالعی از دستگاه استفاده کند بـدون شـک دچـار مـشکل مـی گـردد و                     

مـا هـم    . حتی ممکن است دچار سانحه شـود و دسـتگاه هـم خيلـی زود از کـار بيفتـد                   

نياز به  ) که هدف آفرینش است   (دعا کنيم که برای رسيدن به تکامل        هرگز نمی توانيم ا   

راهنما نداریم و با اتکا به علم و دانش محدود خود مـی تـوانيم از تمـام اسـرار و عوامـل                  

سعادت ابدی آگاه شویم، بلکه به تعليماتی جامع و کامل نيازمندیم که از طریـق وحـی                 

  . و پيامبران الهی برای ما بيان شده است

داوند حکيم که از آزمایش انسان هدفی دارد، پيامبر را مبعوث کرد و همراه او قـرآن را                  خ

قـرآن  . که بهترین و کامل ترین راهنما برای تمام جهانيان در تمام اعصاراست نازل فرمود             

می تواند تمام خواسته های بشر را در همۀ ابعاد برآورده سازد و او را به سوی مراتـب                   

هـم اکنـون ایـن کتـاب در بزرگتـرین مراکـز تحقيقـاتی               . ی سوق دهـد   ترقی و کمال معنو   

جهان به عنوان یک منبع علمی بسيارغنی، صددرصد مورد تأیيد است و به جـرأت مـی                 

توان گفت موفقيت هایی که دانشمندان در زمينـۀ تحقيقـات فـضایی و اجـرام آسـمانی                  

 بـا آن بيگانـه کـرده،        کسب کرده اند مدیون قرآن می باشند؛ امـا بـا کمـال تأسـف مـا را                 

  . نگذاشتند با معارف الهی آشنا شویم

البته پس از انقالب اسالمی ایران به لطف الهی، نسل جوان ما بـه قـرآن روی نمـوده و                    

قرآن را فرا گرفته است و امروز ما شاهدیم که فقط بـه خوانـدن قـرآن بـا صـوت و تجویـد                

ایی جامعــه اســالمی بــا اکتفـا نمــی شــود؛ بلکــه حرکتهــای ارزشــمندی در جهــت آشــن 

اميد که مـردم مخـصوصًا جوانـان کـه آینـده            . مفاهيم این کتاب آسمانی صورت می گيرد      

  . ساز فرهنگ قرآنی هستند، هرچه بيشتر با آن انس گرفته و با حقایقش آشنا گردند



مـراد از   . رویـداد بـی سـابقه ای نيـست        ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (بعثت پيامبرخاتم   

آن است که نبوت، امتداد رشتۀ خالفت الهی در روی زمين اسـت کـه مـی      » اتمام امر «

بـر همـين منـوال در دنبالـۀ         . بایست سير خود را تمام کند و به مقصود نهایی اش برسد           

آغـاز، و در    ) عليـه الـسالم   (نبوت، مسألۀ والیت و وصایت قـرار دارد کـه از حـضرت علـی                

  .  می پذیردخاتمه) عجل اهللا تعالی وفرجه(زمان حضرت مهدی 

افرادی می توانند بارسـنگين امامـت و رهبـری را بـر دوش کـشند کـه شایـستگی و در                     

نتيجه، نامزدی آنان برای این منصب خطير، قبل ازخلقت موجودات، رقم خـورده باشـد و                

اگر کسانی با نيرنگ به چنين مقامی دست یازند، غرض وحکمت خلقت را نقـض کـرده                 

م خواهند بود، زیرا آنان با به دست گرفتن امـر خالفـت،             اند و بی شک ستمکارترین مرد     

حرکت صحيح و موزون خلقت رابه هم زده اند، گرچه مزورانه برای تحکيم جایگـاه خـود،                 

ایـن  !  امـا هيهـات  ٨٩.از روی مجامله، و تعارف تقاضای استعفا و پوزش نيز نمـوده باشـند   

  . لغزش هرگز پوزش پذیر نيست

  

  جامعه عرب درعصربعثت) د

فرأی االمم فرقًا فی ادیانها، ُعکفًا علی نيرانها، وعابدة ِلَاوثانها ُمنکرة هللا مع عرفانهــا ؛   «

مبعوث شـد امـت هـا را مـشاهده         ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (هنگامی که پيامبر اکرم     

گروهـی بـر گـرد آتـش طـواف مـی کننـد و             . کرد کـه مـذاهب پراکنـده ای را برگزیـده انـد            

ها سر تعظيم فرود آورده  و با اینکـه بـا قلـب خـود خـدا را شـناخته                     گروهی در برابر بت     

  ».اند، او را انکار می کنند

درادامۀ خطبـۀ خـود، بـه ترسـيم چهـرۀ زشـت جاهليـت در                ) عليها السالم (فاطمه زهرا   

عصر بعثت پرداخته است؛عصری که شاهد قدرتهای عظيم مـذاهب بـزرگ، امـا متزلـزل                

  . بودوگرفتار خرافات و کج فکری ها

  . تعبير کرده است» ضالل مبين«قرآن ازاین همه نابسامانی ها به 



ُهَوالَِّذی َبَعَث فـی اُالميـين َرُسـوًال ِمـنُهم یتُلـواَعَليِهم آیاِتـِه َویـَزکيهم َویَعلُِّمُهـُم الکَتـاَب                    «

وادان ؛ اوست آن کس که در ميان بـی سـ   ٩٠َوالِحکَمة َوِان کاُنوا ِمن َقبُل َلِفی َضَالٍل مُِّبينٍ       

فرستاده ای از خودشان برانگيخت تا آیاتش را برآنان بخوانـد؛ پاکـشان گردانـد و کتـاب و                  

  »  .قطعًا پيش از آن در گمراهی آشکاری بودند) آنان(حکمت را به ایشان بياموزد و 

نکته مهم ایـن اسـت کـه در سـخنان حـضرت آنچـه در بـاب جاهليـت عـصر بعثـت بـدان                          

ين عربستان ندارد بلکه این نابسامانی جهانی اسـت؛         پرداخته شده،اختصاص به سرزم   

یعنی شامل عربستان، ایران، امپراتوری روم شرقی وملتهای دیگری نيز بوده که تاریخ،             

انحطاط و تباهی آن ها را در زمينه های گوناگون حکمت، اخالق، فرهنگ، دین وتعـصب                 

در نهـج   ) ه الـسالم  عليـ (سـخنان اميرالمـومنين   . های قومی و قبيله ای ثبت کرده است       

  : البالغه وضع اسف بار اینان راچنين به تصویرمی کشد

واهل االرض یوَمئٍذ ملل متفّرقة واهواء منتشرة وطرائق متشّتتة، بين ُمشبٍِّه هللا بخلقه             «

َاو ُملِحٍد فی اسمه َاو ُمشيٍر ِالی غيـره َفهـداهم بـه مـن الـّضاللة وانقـذهم بمکانـه مـن                      

ردم روی زمين دارای مذاهب پراکنده، خواسته های گوناگون و          ؛ روزگاری که م   ٩١الجهالة

عـده ای خـدا را بـه پدیـده هـا تـشبيه مـی کردنـد، گروهـی                    : روش های متفاوت بودنـد    

نامهای ارزشمند خدا را انکار می نمودند، و آن را به بتها نسبت می دادند و برخـی نيـز                    

وسـيلۀ پيـامبر از گمراهـی    به غير خدا اشاره می کردند؛ پس خدای سـبحان، مـردم را ب      

  »  .نجات داد، هدایت کرد و از جهالت رهایی بخشيد

بنابراین، می توان دریافت که ذات اقدس احدیت چه نعمـت بزرگـی را بـه مـردم عنایـت                    

  . کرد و آنها را از آن تشتت و اختالف افکار و آدم کشيها نجات داد

و نابـسامانی هـا را یـادآوری        در بـاب جاهليـت مهمتـرین دردهـا          ) عليها الـسالم  (فاطمه  

  : کرده است که عبارت است از

 دیـن در سراسـر تـاریخ بـشر از زمينـه واحـدی برخـوردار                 :تفرقه و آشفتگی دینی   ) ١

بوده است و یک حقيقت را که همان اعتقاد به خدا و معاد می باشد به انـسانها ابـالغ                    



اختگی بر اثر خودخـواهی     کرده؛ اما انحرافات مردم در طول تاریخ و پيدایش دین های س           

قـرآن مـی    . ها و سودجویی های برخی، و پيروی توده هـای ناآگـاه از آنـان بـوده اسـت                  

  : فرماید

ِانَّ الدِّیَن ِعنَداِهللا االسَالُم َوَمااخَتَلَف الَِّذیَن ُاوُتوا الکَتاَب ِاّالِمن َبعـِد َماَجـاَءُهُم الِعلـُم َبغيـًا                 «

 اسالم است و اهل کتاب بـا هـم اخـتالف نکردنـد مگـر       ؛ درحقيقت دین نزد خدا   ٩٢َبيَنُهم

پس از آن که علم برای آنها حاصـل شـد؛ بـر اثـر سـابقه حـسدی کـه ميـان آنهـا وجـود                           

  »  .داشت

برمی آید  ) عليها السالم (از این تعبير حضرت زهرا      : احترام آتش و مالزم بودن آن     ) ٢

ایسته احتـرام و تکـریم مـی        که عرب روزگار بعثت، آتش را نمی پرستيدند بلکه آن را ش           

  . دانستند

 دین رایج عرب بود و به صورت های گوناگونی در بين آنها رواج داشـت       :بت پرستی ) ٣

  .تا آنجا که بتهایی را به شکل حيوان و گياه و انسان می ساختند و می پرستيدند

مـی   نابسامانی دیگر این ها این بود که خدای خود را کـه بـه خـوبی    :انکار خداوند ) ٤

سخن حـضرت، اشـاره بـه فطـرت پـاک خداپرسـتی در وجـود                . شناختند انکار می کردند   

با توجه به اینکه فطرت انسانها خداجوست و ایـن خـداجویی در سرشـت و                . آدمی دارد 

قرآن کریم باور فطری    . نهان همه ریشه دارد، می بينيم که آنها بت ها را می پرستيدند            

  : آدميان را چنين بيان می کند

؛ اگــر از آنهــا بپرســی چــه ٩٣َلــِئن َســَألَتُهم مــن َخَلــَق الــسََّمواِت َو اَالرَض َليُقــوُلنَّ اُهللاَو«

  »  .اهللا: کسی آسمانها و زمين را آفریده است، مسلمًا خواهند گفت

  : و در سورۀ نمل علت انکارایشان رانيزآورده است

؛ بـا   ٩٤ّوًا َفانُظر َکيَف َکاَن َعاِقَبـة الُمفـِسِدینَ       َوَجَحُدوا ِبَها واسَتيَقَنَتها َانُفُسُهم ُظلَمًا َوُعلُ     «

  »  .آنکه دلهایشان به آیات حق یقين داشت، از روی ظلم و تکبر آن را انکار می کردند



صـلی  (درحالی که پيـامبر اسـالم       . پس عبادت های باطل، همه تحميل بر فطرت است        

  : می فرمایند) اهللا عليه وآله وسلم

  ٩٥لفطرةکّل مولود یولد علی ا

  : و قرآن کریم می فرماید

؛ بـا همـان سرشـتی کـه خـدا      ٩٦.ِفطَرَت اِهللا الَِّتی َفَطَرالنَّاَس َعَليَها َالَتبـِدیَل ِلَخلـِق اهللاِ     «

  »  .مردم را بر آن سرشته است؛ آفرینش خداوند، تغييرپذیر نيست

 از مطالبی کـه اشـاره شـد ایـن نتيجـه را مـی گيـریم کـه تحميـل بـر فطـرت، صـورتهای                    

گوناگونی دارد؛ گاهی تربيت غلط پدر و مادر و گاهی تأثيرات اجتماعی مـی توانـد پـرده                  

های ضخيمی بر روی آن بکشد، اما زمانی که فرد دچار گرفتاری و حادثـه تکـان دهنـده                   

ای شد، پرده ها کنار می رود و انسان صفا و نور فطرت را در خویش احساس می کند، 

  : لب اشاره می فرمایدچنانکه قرآن کریم به همين مط

َبـل  * ُقل أَرأیَتکم ِان َاَتاکم َعَذاُب اِهللا َاوَاَتئکُم السَّاَعة أَغيـَراِهللا َتـدُعوَن ِان کنـُتم َصـاِدِقينَ                «

اگـر  ! ؛ مـرا آگـاه کنيـد      ٩٧ِایاُه َتدُعوَن َفيکِشُف َما َتدُعوَن ِاَليِه ِان َشاَء َوَتنَسوَن َماُتـشِرکونَ          

عذاب الهی شوید و یا روز قيامت سر رسد آیا غيـر از خـدا   همچون امتهای پيشين دچار  

  »  را می خوانيد وآن خدایان قبلی را که شریک قرارداده بودید فراموش می کنيد؟

توجه داشته باشيد وقتی که انسان با گرفتاری، مواجه و دستش از همه جا قطع مـی                 

د و آن گـاه فطـرت   گردد، در آن حالت اضطرار، ناخودآگاه متوجه خدای سـبحان مـی شـو          

بر اثر این جرقه، پرده هـای ضـخيمی کـه    . است که جرقه می زند و نور و صفا می دهد       

به خاطر تقليد، هواپرستی، لجبازی، عناد و دشـمنی روی آن کـشيده شـده اسـت بـه                   

) عليـه الـسالم   (کنار می رود و ناگاه قلب بيدار و متوجه می شـود؛ لـذا وقتـی از علـی                    

آن کسی است که تمام مخلوقات هنگامی       : ؟ می فرمایند  سؤال می شود خدا کيست    

  ٩٨.که درمانده و مضطر می شوند متوجه او می گردند



عليـه  (داریـم دربـارۀ گفتگـویی کـه حـضرت موسـی             ) عليـه الـسالم   (روایتی از امام بـاقر    

  :ایشان می فرمایند. با خدا داشته اند) السالم

یـارب اقریـب    : السالم سأل ربَّـه فقـال     مکتوب فی التوارة التی لم تغيرَاّن موسی عليه         «

یا موسی انـا جلـيس مـن        : انت منی فاناجيک ام بعيد فانادیک؟ فاوحی اهللا عزوجل اليه         

در توراتی کـه تحریـف نـشده، آمـده         : می فرمایند ) عليه السالم ( ؛ امام باقر   ٩٩...ذکرنی

کی که بـا    پروردگارا آیا به من نزدی    « : از خدا سؤال کرد   ) عليه السالم (است که موسی    

ای : خدای عزوجل به او وحی فرمود     » تو آهسته راز گویم یا از من دوری تا فریادت زنم؟          

  » .موسی من همنشين کسی هستم که مرا یاد کند

  : جستجوی زیاد الزم نيست؛ چراکه روایت شده

  » ١٠٠.قلب المؤمن عرش الّرحمن«

: ه چيـز در آن جـای دارد       ما این قلب را کـاروان سـرایی قـرار داده ایـم کـه همـ                ! اما دریغا 

در حالی که دل باید محصور شـود و آن وقـت اسـت              ... خانه، فرزند، پست، مقام، مال و     

درحدیث قدسی مـی    ) عليه السالم (که نور الهی متجلی می گردد، چنان که امام رضا         

  : فرمایند

  ».حصار محکم من است» الاله االاهللا«ة الاله ِاّال اهللا حصنی ؛ کلمه  کلم«

زمانی حصار الهی اطراف قلب را می گيرد و به بيگانه اجازه ورود نمی دهد که ما                 البته  

) عليـه الـسالم   (امـام صـادق     . این کلمه را سر حقيقت بگویيم و جزخدا معبودی نگيریم         

  :می فرمایند

 ؛ قلـب حـرم خداسـت؛ در حـرم خـدا             ١٠١القلب حرم اهللا فال تـسکن حـرم اهللا غيـراهللا          «

  ».دیگری را جای ندهيد

  

  )صلی اهللا عليه و آله وسلم(برکات وجودی پيامبر) ه 



ظلمها و کـَشَف عـن القلـوب ُبهَمهـا و     ) صلی اهللا عليه وآله وسلم(فاناراهللا بابی محمد «

ظلمت هـا را    ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (َجلَّی عن االبصارُغَمَمها ؛ خداوند به نور محمد       

ای تيـره و تـار را از مقابـل چـشمها           برچيد، پرده هـای تيرگـی را از قلـب هـا زدود و ابرهـ               

  » .برطرف ساخت

حضرت در قسمتهای گذشتۀ خطبۀ خویش، وضع زنان را در دورۀ جاهليت قبـل از بعثـت                 

در ادامـۀ سـخنان     . و نيز موقعّيـت امـم گذشـته و گرفتاریهـای آن زمـان را بيـان فرمودنـد                  

ه مـی فرماینـد و   اشـار ) صلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (خویش به برکات وجود پيامبر اکرم  

بيان می کنند که خداوند متعال ابرهای تيرۀ ظلمت را به وسـيلۀ پيـامبر برطـرف کـرد، از      

دل ها ابهام را زدود و خواب غفلت را از دیدگان ُبرد و آنان را که بيراهه می رفتند بـه راه                      

وی آورد، کور دل ها را به داورِی بصيرت و بينش درمان کـرد و راه درسـت زنـدگی را فـرار                    

  : قرآن نيز می فرماید. آنان قرار داد

از دوش آنــان قيــد و ) پيــامبر(؛ ١٠٢یــَضُع َعــنُهم اصــرهم َو اَالغــالل الَّتــی کاَنــت َعَلــيِهم«

  ».بندهایی راکه بر ایشان بوده است برمی دارد

می بينيم که بانوی اسالم، مردم را به یـاد زمـان جاهليـت انداختـه انـد و گرفتـاری هـا،                     

ایـان بـا بيـان ایـن مطلـب، بـه یکـی از             . مات ن روزگـار را بيـان کـرده انـد          ظلمت ها و مبه   

به گونـه ای کـه در       . امتيازات بارز مکتب وحی در مقایسه با دیگر مکاتب اشاره می کند           

این مکتب، هيچ گونه ابهـام و سـرگردانی وجـود نـدارد، نـسبت بـه تمـام ابعـاد وجـودی               

جه شـده و بـرای رسـيدن وی بـه هـدف             انسان و همۀ غرایز و عواطف و آرمان هایش تو         

سـرانجام نيـز بـا    . نهایی خلقت، برنامه ای منظم و منسجم پـيش بينـی گردیـده اسـت       

قاطعيت تضمين می کند که اگر انسان ها از برنامه های الهـی در زنـدگی خـود پيـروی                    

ند نمایند، هيچ گونه بيم و اندوهی نمی تواند در آنها راه یابد و تا ابد قرین سعادت خواه

  : قرآن می فرماید. بود



؛ آنان که هـدایتم را پيـروی کننـد بـر            ١٠٣َفَمن َتِبَع ُهَدای َفَالَخوٌف َعَليِهم َوَالُهم یحَزُنونَ      «

  »  .ایشان بيمی نيست وغمگين نخواهند شد

بـه معنـای تـرس از آینـده     » خـوف «به معنای غم و انـدوه نـسبت بـه گذشـته و        » حزن«

 دسـت دادن چيـزی کـه بـرایش ارزشـمند بـوده اسـت                است؛ یعنی انسان یا به دليل از      

و یـا بـه   .) مثل عمر، مال و یا فرزند و عزیزی که از دست رفتـه اسـت           (محزون می شود    

  . خاطر عاقبت و آیندۀ دنيا وآخرتش بترسد

قرآن این وعده را به مؤمنان داده است که اگر کامًال و در تمام امور زنـدگی از دسـتورات             

ف و حـزن از آنهـا برداشـته خواهـد شـد، زیـرا تـرس بـرای کـسی                     الهی پيروی کنند، خو   

است که در بيراهه و تاریکی قدم برمی دارد و گاه گرفتار درندگان و گزندگانی هم مـی                  

شود و یا در چاه و چاله ای فرو می افتد، اما کسی که جادۀ مستقيم را طی می کند،        

گر از آینده هراسی بـه دل  راهنمای خوبی هم دارد و طبق دستورات عمل می کند و دی     

  . راه نمی دهد

البته خوف از خداوند ممدوح و ستوده است، زیرا ذات اقدس پروردگـار در سـورۀ نازعـات                  

  : می فرماید

؛ و امـا    ١٠٤َفِانَّ الَجنَّـة ِهـی الَمـأَوی      * َو َامَّا َمن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهی النَّفَس َعِن الَهَوی         «

. را از هوس بازداشـت    ) خود(ابر پروردگارش هراسيد، و نفس    کسی که از ایستادن در بر     

  ».پس جایگاه او همان بهشت است

  : فرق بين خوف از خدا و غيرخدا را چنين بيان می فرمایند) عليه السالم(علی 

 ؛ اگـر از خـدا بترسـی         ١٠٥اذا خفت الخالق فررت اليه واذا خفـت المخلـوق فـررت منـه             «

ود را به او نزدیک می سـازی، ولـی اگـر از غيـر خـدا                 فاصله ات را با او کم می کنی و خ         

  »  !ترسيدی از آن فاصله می گيری و پا به فرار می گذاری

گفتـه  » ترس توأم با تعظيم و احترام     «است و به    » خوف«، مرحله ای فراتر از      »خشيت«

  : قرآن در این باره می فرماید. می شود



 ؛ از بنـدگان خـدا تنهـا دانایاننـد کـه از او مـی       ١٠٦ُءِانََّما یخـَشی اَهللا ِمـن ِعَبـاِدِه الُعَلَمـا      «

  » .ترسند

خشيت، از آن روست که مبادا در وظایف کوتاهی کرده و آن طور که باید حق بنـدگی را                   

  : انجام نداده و معرفت نداشته باشيم؛ چنان که در لسان اولياء اهللا آمده است

  »١٠٧ماعرفناک حّق معرفتک«

خداوند به وسيلۀ پيـامبر، نقـاط مبهمـی         : می فرمایند ) عليها السالم (باری حضرت زهرا    

اگر کسانی دربارۀ مـسائلی     . را که در قلوب مردم آن زمان وجود داشت، روشن ساخت          

پرسشی داشتند،  ... مانند مرگ و زندگی، مبدأ خلقت، جهان آفرینش و کيفيت حشر و           

نمودند و مردم را از آن پيامبر به تمامی این سؤاالت پاسخ دادند، ابهامات آنان را برطرف            

پوشـشها را  ) چـشم دل آنـان    (تحّيری که داشتند بيرون آوردند؛ یعنی از چشم هایشان          

کنار زدند و آنها توانستند در مسير حـق و عـدالت و انـسانيت قـرار گيرنـد و از تـوّحش و                        

جاهليت دست بردارند چراکه بشر عاقل و متفکر نمی تواند در برابر سؤاالت و ابهاماتی          

ه در درونش مطرح است بی تفـاوت بمانـد و مرتـب از خـودش مـی پرسـد کـه از کجـا                         ک

آمده؟ چرا آمده؟ کارش در این جهان چيست و به کجا منتهی می شود؟ و بـه راسـتی                   

جز انبيا کيست که به تمام این پرسشها جـواب قطعـی دهـد؟ بـشر در مقابـل هـشدار                    

کار کند که این محال اسـت زیراچـه کـسی     یا باید همه چيز را ان     : انبيا دو راه بيشترندارد   

می تواند آمدن انبيا را منکر شود؟ حتی کسانی که به دروغ ادعای پيامبری داشـتند از                 

  . صداقت انبيا صادق استفاده می کردند

پس راه دیگر، اعتقاد و یقـين بـه آمـدن انبيـا و در نتيجـه، تحـصيل و تـأمين دنيـا و آخـرت                 

  : قرآن می فرماید. ی گوینداست، همان گونه که پيامبران م

؛ مـراد از عبـادت، اطاعـت بـدون چـون و چـرا از                ١٠٨َوَماَخَلقُت الِجنَّ َواِالنَس ِاّالِليعُبـُدونِ    «

ایـن  . تمام دستورات الهی و پياده نمودن برنامۀ خدایی در تمام شـئونات زنـدگی اسـت               



و نهایـت   تنها طریق تحصيل سعادت دنيا و آخرت است که انسان را به آن هدف خلقـت                 

  . کمال، سوق می دهد

  

  برای هدایت انسانها ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(قيام پيامبر) و

و قام فـی الّنـاس بالهدایـة فانقـذهم مـن الغوایـة وبـّصرهم مـن                  : ...قالت عليهاالسالم «

صـلی اهللا   (العمایة وهداهم الی الّدین القویم و دعاهم الـی الطریـق المـستقيم؛ پيـامبر              

برای هدایت در ميان مردم به پاخاست، آنان را از گمراهی نجـات داد،     ) لمعليه وآله وس  

از کوری و کوردلی رهانيد، بـه سـوی دیـن اسـتوارالهی رهنمـون شـد و همـه را بـه راه                        

  »  .راست فراخواند

در راه هـدایت انـسانها از هـيچ چيـز فروگـذار             ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (نبی اکـرم    

را به جان خرید و از مقامات و زخارف دنيوی چشم پوشـيد تـا               سختيها و شدائد    . نفرمود

انــسانها را از آن ضــاللت و گمراهــی کــه در آن غوطــه ور بودنــد، نجــات بخــشد و بــه راه 

  . راست هدایت کند

در مسجد، هنگـام برشـمردن ویژگـی هـای پيـام            ) عليها السالم (تعبيرهایی که فاطمه    

صـلی اهللا عليـه وآلـه       (تی اسـت کـه محمـد        پدرش بر زبان جاری ساخته، گویا همان آیا       

  : در ابالغ رسالت خود بر مردم تالوت می فرمود) وسلم

؛ و  ١٠٩َوَانَّ َهَذاِصَراِطی ُمسَتِقيمًا َفـاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعـوا الـسُُّبَل َفَتَفـرََّق ِبکـم َعـن َسـِبيِلهِ                 «

 دیگـر کـه شـما را از         بدانيد این است راه راست من؛ پس از آن پيروی کنيد و از راههـای              

  » .راه او پراکنده می کند، پيروی نکنيد

این آیات هنگامی نازل می شد که مردم در معنای دین حيران و در آن اخـتالف و تفرقـه                    

آنها را به سوی دیـن هـدایت        ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيامبر اکرم   . ایجاد کرده بودند  

ين دینـی بایـد دارای دسـتوراتی محکـم و           قهـرًا چنـ   . کرد تا موجب قوام و بقایشان گردد      



قوی باشد تا بتواند جامعه ای منحط را نجات دهد و مردم را از ضـاللت بـه راه مـستقيم                    

  . هدایت نماید

به راستی اگر ما مسلمانان معنای اسالم را بدانيم و روح و حقيقت آن را دریابيم، اگر با         

انيم و مـانع دیـدن ایـن گـوهر نـاب            رفتارهای ناپسند خود، برچهرۀ نـورانی آن غبـار ننـش          

نشویم، همۀ انسانها بر مبنـای فطـرت پـاک خـود در مقابـل ایـن دیـن سرتـسليم فـرود                       

  . خواهند آورد

  

  )صلی اهللا عليه و آله وسلم(مصيبت رحلت پيامبر ) ز

صـلی اهللا عليـه وآلـه       (ثّم قبـضه اهللا اليـه قـبض رأفـة و اختيـار و رغبـة و ایثـار، فمحمـد                    «

هذه الّدار فی راحـة َقـد ُحـفَّ بالمالئكـة االبـرار و رضـوان الـّرب الغّفـار و                     من تعب   ) وسلم

مجاورة الملـك الجّبـار، صـّلی اهللا علـی ابـی نبيـه و امينـه و خيرتـه مـن الخلـق وصـفيه                          

صـلی اهللا   (والّسالم عليه و رحمة اهللا و برآاته؛ در ادامـۀ خطبـۀ خـود، بـه رحلـت پيـامبر                     

را با نهایـت    ) پيامبر(پس خداوند، او    «: د و می فرمایند   اشاره می کنن  ) عليه و آله وسلم   

سرانجام او از رنج این جهان      . محبت، به اختيار خود و از روی رغبت و ایثار قبض روح کرد            

آسوده شد و هم اکنون در ميـان فرشـتگان و خـشنودی پروردگـار غفـار و در جـوار قـرب                       

امين وحی و   ) لی اهللا عليه وآله وسلم    ص(درود خدا بر پدرم پيامبر    . خداوند جّبار قرار دارد   

  » .برگزیده و پسندیدۀ او از ميان خالیق و سالم و رحمت و برکات خداوند بر او باد

عـده ای همـان طـور کـه مبـدأ را قبـول              : انسانها در برخورد با حادثۀ مـرگ چنـد گروهنـد          

وجـودی خـود   ندارند زندگی پس از مرگ را هم باور نمی کنند و مرگ را پایان تمام ابعـاد      

گروهی دیگر نيز با این که پيـرو ادیـان الهـی انـد،            . می دانند لذا بسيار از آن می ترسند       

به جهان آخرت با دودلی می نگرند؛ اینها هـم حتـی از شـنيدن نـام مـرگ و فکـر کـردن                        

  : قرآن می فرماید. دربارۀ آن، هراس دارند



؛ ١١٠ َمَالِقيُکم ُثمَّ ُتَردُّوَن اَلی َعاِلِم الَغيِب َوالـشََّهاَدة        ُقل ِانَّ الَموَت الَِّذی َتِفرُّوَن ِمنُه َفِانَّهُ      «

آن گاه بـه سـوی دانـای        . آن مرگ که از آن می گریزید قطعًا به سراغ شما می آید            : بگو

  ».نهان و آشکار بازگردانيده خواهيد شد

گروه سوم، مؤمنانی اند که فکر آخرت هميشه ذهن آنها را به خود مشغول کرده است                

عليـه  (و هيچ گاه مرگ و زندگی پس از آن را از یـاد نمـی برنـد؛ بلکـه بـه تعبيرمـوالعلی                      

  ): السالم

الیرضــون مــن اعمــالهم القليــل َوالیــستکثرون الکثيــر فهــم النفــسهم مّتهمــون و مــن    «

؛ ازاعمال اندک خود خشنود نيستند و اعمال زیاد خـود را بـسيار              ١١١اعمالهم مشفقون 

  » .تهم می کنند و از کردار خود ترسناکندنفس خود را م. نمی شمارند

گروه چهارم، کسانی اند که باگشاده رویی به استقبال مرگ می روند زیـرا مـرگ بـرای                  

این گروه ميعادگاه دیدار با محبوب است؛ محبوبی که در طـول زنـدگی بـا عـشق بـه او                      

  :فرمود) عليه السالم(هرگونه رنج و زحمت را به جان خریده اند، چنان که حضرت علی 

 ؛ سوگند بـه خـدا، انـس و          ١١٢واهللا البن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی اّمه         «

  »  .عالقۀ فرزند ابی طالب به مرگ در راه خدا از عالقۀ طفل به پستان مادر بيشتر است

مرگ برای اشخاص معمولی سخت است، زیـرا تمایـل بـه زنـدگی مـادی، ایـن افـراد را                     

 دنيوی چنان در نظرشان جلـوه گـری مـی کنـد کـه نـه تنهـا                   گرفتار کرده است و زندگی    

کوتاهی و پستی دنيا را نمی فهمند بلکه به یقين، برتری جهان آخرت را نيز درک نمـی                  

کنند، لذا جدایی از این دنيا برای آنها نامالیم و دشوار است و با اجبار این سرای مـادی                 

  :  گونه دارنددر صورتی که اولياءاهللا حالی این. را ترک می کنند

  چند روزی قفسی ساخته اندر بدنم    مرغ باغ ملکوتم نـيم ازعالم خاک

  به هوای سرکویش پر و بالی بزنم    خرم آن دم که ازاین منزل ویران بروم

اینان گرفتار قفس بدن نيستند که عالم ملکوت را فراموش کنند و در گرداب مادیت دنيـا                 

  . دن و رفتن از دنيا برایشان سخت باشدفرو نرفته اند که جان دادن و دست کشي



کـه آشـنا بـه ماهيـت دنيـا و آگـاه بـه عظمـت و                  ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيامبر اکرم 

زیبایی جهان آخرت بودند، صـعود بـه عـالم بـاال را بـه اختيـار و ميـل و رغبـت، اسـتقبال                          

بـا  » يةارجعـی الـی رّبـک راضـية مرضـ         * ١١٣یـا ایتهـا الـنفس المطمئنـة       «نمودند به ندای    

در روایات هم نقل شده که      . اشتياق کامل لبيک گفتند و به اختيار خود قبض روح شدند          

صـلی اهللا  (عزرائيل هنگام گرفتن جان افراد از هيچ کس اذن نمـی گيـرد امـا نبـی اکـرم           

پيـامبر بـا رغبـت و از خـود     . را با اجازۀ خودشان قبض روح نموده است   ) عليه وآله وسلم  

 که از این عالم بروند و این طور نبود که ناراحـت شـوند و از خـدا        گذشتگی رضایت دادند  

ایشان پـس از ادای رسـالت و مـسؤوليت خـود         . بخواهند که باز هم در دنيا زندگی کنند       

به سوی کوی دوست پر کشيدند و در ميان فرشتگان واال مقام در جوار قرب حق جـای                  

  .گرفتند

 در حقيقت پایان رنـج هـا و سـختی هـای             )صلی اهللا عليه وآله وسلم    (رحلت نبی اکرم    

اینک در عالم ملکوت مالئکه نيک سرشت اطراف حضرتش را گرفته اند و آن              . ایشان بود 

  . بزرگوار مشمول رحمت پروردگار غفار و در مجاورت حق تعالی به سر می برند

  

  



  فصل دوم

  

  عترت و قرآن، حافظان دین

  

انتم عباد اهللا ُنُصُب امره و نهيه و َحَملـة دینـه            : ثّم التفتت ِالی اهل المجلس وقالت     ... «

و وحيه، و ُاَمناُء اهللا علی انفسکم و بلغاؤه ِالی االمم، َزعيُم َحقٍّ َلـُه فـيکم وَعهـٌد َقدََّمـُه          

الـيکم و بقيــة اســتخلفهاعليکم؛ و کتــاُب اهللا الّنـاطق و القــرآن الــّصادق و الّنــور الــّساطع   

منکشفة سرائره، ُمَتجّلية ظواهره، ُمغتَبطََة به اشياعُه، قائٌد        والضياء الّالمع بينة بصائره،     

الی الّرضـوان اّتباعـه، ُمـؤدٍّ الـی الّنجـاة اسـتماُعه، بـه تنـاُل ُحَجـج اهللا الُمَنـورَّة وَعزاِئُمـُه             

 و الُمَفــسَّرة َو َمحاِرُمــه المَحــذرة و بيناُتــُه الجاِليــة َو َبراهُنيــه الکافيــة َو َفــضاِئُلُه الَمنُدوبــة

ُرَخُصُه الَموهُوبة َو َشراِئُعُه المکتوبة ؛ شما ای بندگان خداکه پرچمداران امر و نهـی او و                 

بدانيد که امام به حق،     ! حامالن دین و وحی و امانتداران حق و رسانندگان آن به خلقيد           

در ميــان شماســت و اطاعــت او پيمــانی اســت کــه قــبًال از شــما گرفتــه انــد و پــس از   

. جانشينی است که بـرای شـما بـاقی مانـده اسـت            )  عليه وآله وسلم   صلی اهللا (پيامبر

کتاب ناطق خدا با ما اهل بيت است؛ قرآن راستگو، نـور فـروزان و شـعاع درخـشان کـه                     

بيان و استدالل های آن روشن، و اسرار و بـاطنش آشـکار اسـت؛ ظـاهر آن جلـوه گـر و             

بهـشت مـی کـشاند و شـنيدن و          پيـروی قـرآن، انـسان را بـه          . پيروانش زبانزد جهانيانند  

به وسيلۀ قرآن است کـه بـه حجـت هـای نـورانی        . فرمانبری از آن به نجات، می انجامد      

خدا، به واجبات تفسير شده، به محرمات نهی شده، به اسـتدالل هـای جلـوه گـر، بـه                    

براهين کامل هدایتگر، به فضائل پسندیده، به مستحبات بخـشوده و بـه قـوانين و آیـين                  

  ».روردگار، می توان راه یافتواجب شدۀ پ

  

  هشدار به مخاطبان و یادآوری موقعيت آن) الف



ــه   ) عليهــا الــسالم(حــضرت زهــرا  ــرداختن ب ــان مقــدمات گذشــته و پــيش از پ بعــد از بي

ایـشان  . استيضاح خليفه، با خطاب به مهاجران و انصار ظاهرًا آنان را سرزنش می کنند             

مومی، حق خود راکه به آن ستم گـشته اسـت،           در این دادگاه تاریخی با توجيه افکار ع       

بيان می فرمایند و مسلمانان را از خطری درونی و روند قهقرایی تهدید کننده، هـشدار                

صلی اهللا عليـه  (می دهند؛ آفتی که جامعه نوپای اسالمی را پس از رحلت پيامبر اکرم  

لمانان تهدیـد مـی کـرد، انحـراف از مـسيری بـود کـه آن حـضرت بـرای مـس                    ) وآله وسلم 

ترســيم کــرده بودنــد؛ همچنــان کــه خداونــد پــس از جریــان غــدیر، مــسلمانان را از ایــن   

  : خطرهای درونی آگاه می کند و می فرماید

اليوَم یِئَس الَِّذیَن َکَفُروا ِمن ِدیِنکُُم َفالَتخَشوُهم َواخَشوِن اليـوَم َاکَملـُت َلُکـم ِدیـَنُکم            ... «

؛ امروز کسانی که کـافر شـدند از         ١١٤ِضيُت َلُکُم اِالسَالَم ِدیناً   َوَاتَممُت َعَليُکم ِنعَمتی َو رَ    

امـروز  . کارشکنی در دین شما نوميد گردیدند؛ پس از ایـشان نترسـيد و از مـن بترسـيد                 

دینتان را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گرداندم اسالم را برایتـان بـه عنـوان                    

  » .آیين برگزیدم

اس اسـت هواهـای نفـسانی، هـوس هـای شـيطانی ومقـام               آنچه سـزاوار خـوف و هـر       

خواهی ها است؛ چون اینهاست که مسلمانان را از صراط مستقيم منحرف می گرداند         

و براساس سّنت ثابت الهی زمينۀ شکـست و سـقوط جامعـۀ اسـالمی را فـراهم مـی                    

  :قرآن می فرماید. آورد

یـُضرُّ ُکـم مَّـن َضـلَّ ِاَذ اهَتـَدیُتم ِاَلـی اِهللا َمـرِجُعُکم                یا َایَها الَِّذیَن اَمُنوا َعَليُکم َانُفـَسُکم الَ       «

. ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید به خودتان بپردازید         ١١٥َجِميعًا َفيَنبُِّئُکم ِبَماُکنُتم َتعَمُلونَ   

. هرگاه شما هدایت یافتيد، آن کس که گمراه شده است به شـما زیـانی نمـی رسـاند                

 پـس شـما را از آنچـه انجـام مـی دادیـد، آگـاه                 بازگشت همۀ شما به سـوی خداسـت؛       

  » .خواهد کرد



، آگـاهی دادن بـه افکـارعمومی        )عليهـا الـسالم   (مهم ترین انگيزۀ حضرت فاطمـه زهـرا         

است تا بـه آنهـا بفهمانـد کـه انـسانها در برابـر سرنوشـت خـود و جامعـه ای کـه در آن                          

  :شدزندگی می کنند مسؤولند و انحطاط هر قومی به دست خودش می با

؛ در حقيقت، خداوند حـال قـومی        ١١٦...ِانَّ اَهللا الیَغيُر َماِبَقوٍم َحتَّی یَغيُروا َماِبَانُفِسِهم      ... «

  » .را تغييرنمی دهد تا وقتی که آنان حال خود را تغيير دهند

  

  بندگی خدا و مسئوليت سنگين مسلمانی ) ب

  »انتم عباَد اهللا نصب امره و نهيه... «

أن از شؤون انسانيت است که خداوند سبحان پيـامبران خـود را در              عبودیت، باالترین ش  

هرگــاه توصــيه ای اخالقــی و اجتمــاعی و رهنمــودی  . قــرآن بــدان توصــيف کــرده اســت 

سازنده، تأکيد گردد، در آن بر پرستش خداوند تکيـه شـده و انـسان را بـه عنـوان بنـده،                      

 و مـسؤوليت هـای      خطاب می کند، چون بندگی خـدا، زمينـۀ پـذیرش پنـدهای سـازنده              

بندگی یعنی آزاد شدن از زندان تخيالت و    . مهم اجتماعی و در خدمت مردم بودن است       

  . آرزوهای بی اساس و رهایی از اسارت رسوم و سنتهای غلط

خطاب بـه کـسانی کـه ادعـای بنـدگی خـدا را مـی کردنـد             ) عليها السالم (حضرت زهرا   

 کنيـد؟ آیـا نمـی دانيـد کـه از مـسير              آیا بندۀ خدایيد و احساس تکليـف نمـی        «: فرمودند

شما مـورد امـر و نهـی        ! صحيح منحرف شده اید و به بيراهه گام می نهيد؟ بندگان خدا           

  » .خدایيد

مثًال بـه پـرچم و      . در کالم حضرت، به چيزی می گویند که در مکانی نصب کنند           » ُنُصب«

تـه مـی شـود و       گف» نـصب «عالمت یا تابلوهایی که در جاده ها برای اعالم می گذارند            

شما نصب امر و نهی خدایيد، این است که شـما           : منظور حضرت از این که می فرمایند      

  .برای امر و نهی خدا، محورید



مسؤوليت سنگين مسلمانان در ابالغ رسالت و گسترش اسـالم در جهـان مـورد توجـه                 

را ایشان پاسداری از قوانين و ارزش های اسـالمی          . است) عليها السالم (حضرت زهرا   

امری مهم دانسته انـد کـه اگـر مـردم آن رابـه دسـت فراموشـی بـسپارند، بایـد منتظـر            

مجازات و کيفر الهی و دوری از رحمت بی پایانش باشند و این وظيفه ای است که باید                  

در همۀ زمانها انجام شود؛ پس وظيفۀ یکایک ماست که از قـوانين و ارزشـهای دینـی و                   

ت و پاسداری باید به انواع مختلـف باشـد؛ نـه تنهـا              اسالمی پاسداری کنيم واین حراس    

به گفتار یا نوشتار؛ بلکه مهمتر از همه باید آن را با عمل خود به اثبات برسانيم و شاکر                   

این پاسداری تنها وظيفۀ قشری خـاص نيـست بلکـه           . این نعمت بزرگ خدادادی باشيم    

ایـن رسـالت، قبـل از هـر         برای ادای   . همۀ بندگان خدا در این کار مهم سهيم و شریکند         

چيز باید، شناختمان نسبت به تمام ابعاد دین کامل باشـد کـه اگـر بـا شـناخت حرکـت                     

نکنــيم باکمــال تأســف نــه تنهــا پاســداری نکــرده ایــم، بلکــه ارزشــهای پــوچ و بيهــوده را  

متأسفانه در زندگی بعضی از افراد که خـود را بـه            . جایگزین فرهنگ اسالمی نموده ایم    

متصل می کنند، مسائل ضد ارزشی مشاهده می        ) عليهم السالم ( بيت   اسالم و اهل  

اگربخواهيم ارزشها حفظ شود، باید تأسی بـه حـضرت          ... شود؛ نظير تشریفات مجالس   

نمی گویيم همه ظروف گلـی بخرنـد امـا اگـر در زنـدگی بـه                 . کنيم) عليها السالم (زهرا  

ه در پی دارد جلوگيری کرده ضروریات اکتفا شود هم از اسراف و هم از معصيت هایی ک        

اینجاست که ارزش های اسالم را احيا کرده و دختر پيـامبر را بـرای خـود الگـو قـرار                     . ایم

باید محاسبه کنيم که در زندگی های امـروزی کـداميک از رفتارهـا مطـابق بـا                  . داده ایم 

معيارهای اسالمی است؟ تربيت فرزندان؟ معاشرت ها؟ انتخاب رشته های تحـصيلی؟            

ــا نحــوه تقبــل مــسؤوليت هــای فرهنگــی     کمــ ــه مــردم و دســتگيری از محرومــان ی ک ب

  ... واجتماعی؟

یک وقت تصور نشود همين اندازه کافی است که ما بنشينيم و فرمایـشات        ! عزیزان من 

را بگــویيم و بنویــسيم و بعــد هــم بــه دســت فراموشــی ) عليهــا الــسالم(حــضرت زهــرا 



باید دید چطور از آن استفاده می کنـيم و  . ام استاین بيانات گهرباربرای ما پي  ! بسپاریم

ما که ادعای محبت و دوستی آن بزرگـوار و  . تا چه اندازه در معرض عمل قرار می دهيم     

اميد شفاعت از حضرتش را داریم، چقـدر مطيـع اوامـر و نـواهی ایـشان هـستيم و چـه                      

بـه  ) الـسالم عليهـا   (اندازه هشدارهایشان را آویزه گوشمان می کنيم؟ خطـاب فاطمـه            

همـــه مـــسلمين بـــوده اســـت بخـــصوص آنـــان کـــه در مـــسجد حـــضور داشـــته انـــد و 

  . فرمایشاتشان واقعًا تکان دهنده است

  

  حامالن و امانتداران دین) ج

  » و حملة دینه و وحيه... «

اسـت بـه معنـای کـسی        » حامل«، جمع   )عليها السالم (سخنان حضرت زهرا    » حمله«

ر دوش مــی کــشد و مقــصود از دیــن، دســتورها و کــه اســت کــه بــار تکليــف دینــی را بــ

نـازل شـده و دارای سـه        ) صلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (وظایفی است که بر پيامبراکرم      

است و مراد از وحی در سخن ایشان،     » عقاید، وظایف اخالقی و تکاليف عملی     «بخش  

  . همان قرآن کریم می باشد

انت تکليف را بر دوشـتان نهـاده و         خدای سبحان ام  : می فرمایند ) عليها السالم (فاطمه  

  . فرمانهای حالل و حرام خود را متوجه شما کرده است؛ مطيع و فرمانبردار خدا باشيد

  »وامناء اهللا علی انفسکم و بلغائُه الی االمم... «

شـمایيد  ). یعنی به خودتـان خيانـت نکنيـد       (خدا شما را امين بر خودتان قرار داده است          

  : در این جملۀ حضرت دو احتمال وجود دارد.  امتهای دیگر برسانيدکه باید دین خود را به

افـراد جامعـۀ اسـالمی مـی     ) و امنـاء اهللا علـی انفـسکم   (مراد از انُفس، در جملـۀ   ) الف

باشد، چون در اسالم مؤمنان ومسلمانان اعضا و انـدام یـک پيکرنـد و بایـد امانتـدار هـم               

یعنی شما مورد اطمينـان یکـدیگر مـی         » امناء اهللا علی انفسکم   « در این صورت  . باشند

  . باشيد



احتمال دیگر این است که تمام اعضا و جوارح شـما مـأموران پروردگـار و امانـاتی در                   ) ب

اگر دربارۀ همۀ مردم خدعه به کار ببرید، خودتان را نمی توانيـد فریـب               . دست شماست 

  : می فرمایند) عليه السالم(چنان که علی . دهيد

!  ؛ ای بندگان خدا    ١١٧ َانَّ عليکم رصدًا من انفسکم و عيونًا من جوارحکم         اعلموا عباداهللا «

بدانيد که از شما نگاهبانـانی برایتـان گماشـته انـد و دیـده بانهـایی از پيکرتـان برگزیـده                      

  » .اند

به عبارت دیگر، باید از سرمایه هایی که خدا در اختيارتان قـرار داده بهـره گيـری صـحيح                   

ح خود را از گناه حفظ کنيد و به این امانت های الهی خيانت نورزید               نمایيد و اعضا و جوار    

  : قرآن می فرماید. که این مأموران در روز قيامت برعليه شما گواهی خواهند داد

 ؛ امـروز    ١١٨اليوَم َنخِتُم َعَلی َافَواِهِهم َوُتَکلُِّمَنا َایِدیِهم َوَتشَهُد َارُجُلُهم ِبَما َکاُنوا یکِسُبونَ          «

نهای آنان مهر می نهيم، دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان بدانچه              بر دها 

  » .فراهم می ساختند، گواهی می دهند

شما نمی توانيد اعمال خود را از اعضا و جـوارح و حتـی از پوسـت و گوشـت بـدن خـود                        

پنهان کنيد، همۀ این ها گواهی می دهند بـه طـوری کـه بعـضی افـراد در قيامـت مـی                       

  :ا عليه ما شهادت دادید؟ و جواب شنيده می شودگویند چر

همان خـدایی کـه هـر چيـزی را     :  ؛ می گویند١١٩َقاُلوا َانَطَقَنا اُهللا الَِّذی َانَطَق ُکلَّ َشیءٍ  «

  » .به زبان درآورده، ما را گویا گردانيده است

دراین جاست که انسان دیگر جوابی ندارد چون می داند چه کرده و نسبت بـه خـودش                 

باری، نکتۀ مهم گستردگی و وسعت کالم حضرت اسـت کـه همـه امانـت هـا               . ستبينا

صـلی اهللا عليـه وآلـه       (توحيد، نبوت، معارف الهی، اهـل بيـت پيـامبر         : راشامل می شود  

، در یک کلمه، اسالم بزرگترین امانتی است که مسلمانان جـدًا            ...، قرآن کریم و   )وسلم

  : متعال می فرمایدخداوند . باید در حفظ و نگهداری آن بکوشند



 ؛ ای   ١٢٠یا َایَهـا الَّـِذیَن َءاَمُنـوا َال َتُخوُنـوا اَهللا َو الرَُّسـوَل و َتُخوُنـوا َاَمـاَنِتُکم َوَانـُتم َتعَلُمـونَ                      «

کسانی که ایمان آورده اید نسبت به خـدا و پيـامبر او خـائن نباشـيد و نيـز در امانتهـای                       

  »  ).يانت کردکه نباید خ(خود خيانت نورزید و خود می دانيد 

  »و بلغائه الی االمم،... «

صـلی اهللا عليـه     (بانوی بزرگوار اسالم در ادامۀ خطبه، بيان می فرماینـد کـه پيـامبراکرم               

دین اسالم را برای تمام عالم آورده است؛ لذا اصحاب حضرت باید رسانندۀ             ) وآله وسلم 

گـوی اسـالم و     در حقيقـت شـما مـسلمين بایـد ال         . این دین به امـت هـای دیگـر باشـند          

اگـر در آغـاز     . عدالت باشيد تا ملتهای دیگربه شما تأسی نماینـد و راه حـق را برگزیننـد               

اسالم راه را عوض کردید و از مسير اصلی منحرف شدید، دیگـران چگونـه بایـد از شـما                    

پيروی کنند و چطور می خواهيد دینتان را به دیگر نقاط عالم صادر کنيـد؟ پـس از امانـت                    

داری باید کرد یا بيش از دیگران به آن عمل نمود تـا بتـوان آن را بـی کـم و              خدا خوب نگه  

هرکس نسبت به دین خيانت کند یا در حفظ و   . کاست و تغيير و تبدیل به آیندگان سپرد       

نگهـداری آن تــسامح و کوتـاهی کنــد و در تمـام ابعــاد بـه آن پایبنــد نباشـد، در پيــشگاه      

  .ؤول استخداوند نسبت به حقوق همۀ انسانها مس

  :حضرت در ادامۀ سخن خویش با لحنی سرزنش آميز می گویند

  ».زعيٌم حّق له فيکم ؛ پاسدارحقوق الهی و رهبر حق در بين شماست...«

حضرت می خواهند چنين بيان فرمایند که شـما         . که کنایه از غصب خالفت علوی است      

ت کــه چنــين خودتــان راهادیــان دیــن و امــين وحــی مــی دانيــد ولــی واقعيــتش ایــن اســ

ــستيد ــد،      . ني ــه قراردادی ــر خطب ــد و در مــسيری دیگ ــن خــدا را عــوض کردی شــما کــه دی

شاید از همـين روسـت کـه در بعـضی از            ! شایستگی آن را ندارید که امين وحی باشيد       

زعيم حق له فيکم ؛ شما گمان می کنيد این مقـام            «: نسخ دیگر این جمله آمده است     

  » .ها حق شماست



مقدمه ای برای کالم بعدشان، چون بـانوی        ) عليها السالم (طمه   این سخنان حضرت فا   

اسالم، مهاجرین و انصار را مورد خطاب قرار می دهند و می گویند کـه آنهـا بایـد عـالوه            

  . بر آشنایی با قوانين و احکام اسالمی در عرصۀ عمل و تعهد هم فعال و کوشا باشند

  

  )ه وآله وسلمصلی اهللا علي(قرآن وعترت دو یادگار پيامبر) د

وَعُهــد قّدَمــَه الــيکم و بقيــة اســتخلفها علــيکم؛ و معنــا کتــاب اهللا الّنــاطق والقــرآن   ... «

الّصادق؛ و خدا را با شما پيمانی است که از پيش گرفته و یادگاری که برجـای مانـده و                     

  » .آن کتاب گویای خدا، قرآن است که با شما به راستی سخن می گوید

، یادآور عهـد و     »وَعهٌد َقّدمه اليکم  «دنبالۀ سخن خویش، با جملۀ      بانوی مکرم اسالم در     

می شوند؛ عهـد و پيمـانی کـه در          ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيمان مسلمين با پيامبر   

غدیر و نـسبت بـه دو امانـت آن حـضرت یعنـی قـرآن و عتـرت بـسته شـده بـود، و مـی                            

گـویی هرگـز    . ان را شکسته انـد    بایست به آن وفادار بمانند؛ در حالی که اکنون این پيم          

در رابطه با خالفت اميرالمـؤمنين بـه آنـان چيـزی            ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيامبراکرم

  . نگفته است

بـه  ) علـيهم الـسالم   (در کنار یادآوری از اهل بيت       ) عليها السالم (حضرت صدیقه طاهره    

 را بـرای مـسلمانان قـرار    قرآن می پردازند و آن را یادگار پيامبر می دانند که خدا خـدا آن      

  : این سخن حضرت یادآور سخن پيامبر گرامی است که فرمودند. داده است

 ؛ مـن از کنارتـان مـی روم و دو شـیء            ١٢١اّنی تـارک فـيکم الثقلـين کتـاب اهللا وعترتـی           «

  » .کتاب خدا و عترتم را: گرانبها را بين شما باقی می گذارم

کتاب نـور را در ایـن بخـش بـه تـصویر کـشيده               بانوی بزرگوار اسالم جمال و زیبایی های        

  :است؛ با هم این صفات را مرور می کنيم



 کتاب خدا گویا اسـت، بـا مـردم بـه راسـتی سـخن مـی گویـد وهـيچ باطـل و خـالف              -١

در همين کتاب است کـه خداونـد بـا صـراحت مـردم را بـه سـوی                   . حقيقت در آن نيست   

  : سفارش می کند) وسلمصلی اهللا عليه وآله (اطاعت و مودت عترت پيامبر

 ؛ بگـو ای پيـامبر، مـن از شـما هـيچ              ١٢٢ُقل الَّ َاسَئُلُکم َعَليِه َاجرًا ِاّال الَمَودَّة فی الُقرَبی        «

  » .اجر و مزدی طلب نمی کنم مگر مودت و دوستی عترت خود را

سطوع به معنای ارتفاع وانتشاراست، قـرآن نورسـاطع         :  والّنورالّساطع والّضياء الّالمع   -٢

.  بلندی است که معارف آن از روشنی می درخشد و بـرای همگـان قابـل فهـم اسـت                    و

  . نورش تأللؤ دارد، فراگيراست و در عالم پرتو افشانی می کند

یعنـی روشـنی و     » ضـياء «. توصـيف کـرده انـد     » المع«و  » ضياء«حضرت، قرآن را با الفاظ      

وه بر ایـن کـه خـود نـور          به معنای روشنی دهنده می باشد؛ از این رو، قرآن عال          » المع«

بـه عبـارت دیگـر هـم نـور اسـت و هـم دیگـران را از                 . است، روشنی دهنده هم هـست     

  . ظلمت به روشنایی می رساند

افـراد اگرچـه دانـشمند هـم     . حجتها و براهين قرآن واضح و آشکار است   :  بينة بصائره  -٣

 یکـی از دالیـل بـارز و         مثًال. نباشند می توانند از قرآن به اندازۀ فهم خود استفاده نمایند          

  : روشنی که قرآن در رابطه با توحيد می آورد این آیه است

 ؛ اگـر در آسـمان و زمـين خـدایانی جـز اهللا بودنـد       ١٢٣َلوَکاَن ِفيِهَما آِلَهـة ِاّال اُهللا َلَفـَسَدتاً       «

  » .هرآیينه نظام آسمان و زمين مختل می گشت

ۀ قـرآن، بـرای اشـخاص قابـل فهـم           اسـرار نهفتـ   :  منکشفة سرائره متجليـة ظـواهره        -٤

البته باید به لغت و سياق مخصوص قرآن آشنا بـود تـا بتـوان از معـانی نهفتـه در                 . است

به این که ظواهر قرآن آشـکار اسـت         ) عليها السالم (اشارۀ زهرا   . الفاظ آن استفاده کرد   

د و تعاليم و آموزه هایش در دسترس همگان است، ما را به این معنا رهنمون مـی شـو                  

که قرآن باید برنامۀ کار و زندگی و تکامل باشد نه این که فقط در موارد ظاهری و خـاص                    

کتاب الهی باید در تمام شؤون زندگی انسان وارد شده و در همـۀ              . از آن استفاده شود   



کارها برای وی حجت باشد؛ البته روایات هم بایـد در کنـار آن قـرار گيـرد تـا فهـم و درک                        

  .  گرددقرآن بهتر وعميق تر

اگر کسی واقعًا پيرو قـرآن باشـد و بـه           :  مغتبطة به اشياعه، قائد الی الرضوان اتباعه       -٥

دستورات انسان ساز آن عمل نماید، به آن درجه از کمال و بزرگی می رسد که دیگران                 

تبعيـت از قـرآن آدمـی را بـه سـعادت و        . حسرت او را می خورند، به او غبطه می ورزنـد          

کسانی که در دنيا پيرو واقعی قرآنند، در دنيا و آخرت           . ون می گردد  رحمت خداوند رهنم  

  . رضایت خداوند را از آن خویش می سازند

. گــوش فــرادادن بــه آن مایــۀ رســتگاری و عــزت اســت :  مــؤِد الــی النجــاة اســتماعه -٦

آنچـه موجـب   . در عبارت حضرت، به معنای گوش دادن دقيـق وعميـق اسـت       » استماع«

ت و شـقاوت اسـت، همـان فهـم دقيـق قـرآن اسـت کـه بـه عمـل                      نجات انسان ازهالکـ   

  . منتهی می شود

  : قرآن می فرماید

؛ و چـون قـرآن خوانـده شـود،          ١٢٤َوِاَذاُقِریء الُقرآُن َفاسَتِمُعوا َلُه َوَانِصُتوا َلَعلَُّکـم ُترَحُمـونَ        «

  » .گوش بدان فرا دارید و خاموش مانيد؛ اميد که بر شما رحمت آید

بـه واسـطۀ قـرآن حجتهـای نـورانی خـدا در همـۀ امـور بـه                   : ج اهللا المنورة   به تنال ُحج   -٧

حجيت عترت و سنت اهل بيت نيز از قرآن استفاده می شود؛ مثًال آنجا              . دست می آید  

  : که می فرماید

 ؛ و ١٢٥َوَما آَتاُکم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو َماَنَهاُکم َعنُه َفانَتُهوا واتقـوا اهللا ان اهللا شـدید العقـاب                «

آنچــه را فرســتادۀ خــدا، بــه شــما داده اســت، بگيریــد و در برابــر هرچــه نهــی فرمــوده،  

  » .بازایستيد و از خدا پروا دارید که او سخت کيفراست

واجبات و محرمات خدا بـه وسـيلۀ قـرآن بـرای            :  وعزائمه المفسرة َو َمحاِرُمُه المَحذََّرة     -٨

، »١٢٦لوة و اتــوا الزکــوةاقيمــوا الــص«: قــرآن فرمــوده اســت. شــما مــشخص شــده اســت

علـيهم  (، البتـه پيـامبر و اهـل بيـت           ...١٢٨»التقربـوا الزنـی   «؛  »١٢٧الیغتب بعـضکم بعـضاً    «



در بعضی از موارد که این آیات احتياج به تبيين و تفسير بيـشتری دارد، آنهـا را                  ) السالم

  . بيان می کنند

رفی بسيار قوی و محکم     این قرآن به مطالب و معا     :  و بيناتُه الجالية و براهينه الکافية      -٩

مقصود از بنيات و براهين ظاهر و کافی خداوند، راههای واضح قرآن            . راهنمایی می کند  

  :برای بيان معارف و اصول دین و فروع آن است

ــَومُ  « ــرآَن یهــِدی ِللَّتــی ِهــی َاق ــَذا الُق ــه  ١٢٩ِانَّ َه ــرآن ب ــن ق ــًا ای کــه خــود ) آیينــی(؛ قطع

  » .پایدارتراست راه می نماید

در قـرآن کـریم عـالوه بـر         : فضائله المندوبـة و ُرخـصه الموهوبـة و شـرائعه المکتوبـة             -١٠

واجبات و محرمات، مستحبات و مباحات نيز آمـده، و ضـمنًا سـایر احکـام ماننـد حـدود و                     

  ١٣٠.دّیات هم وارد شده است

خالصه این که این قرآن که یادگار پيامبر است، شـامل تمـام احکـام و دسـتورات الهـی                    

: ین بدان معنا نيـست کـه مـسلمانان از ائمـه هـدی بـی نيـاز باشـند و بگوینـد                      است و ا  

؛ چراکه همين کتاب، باصراحت مسلمانان را نسبت بـه اهـل بيـت و           »حسبنا کتاب اهللا  «

  . سفارش و راهنمایی فرموده است) عليهم السالم(عترت پيامبر

  



  بخش سوم

  

  

  
  

  فلسفه احكام الهي
  

  

  

  

  

  

 )عليها السالم( نگاه فاطمهحكمت عبادات در: فصل اول �

 آيين زندگي اجتماعي: فصل دوم �

 از رذيلت تا فضيلت: فصل سوم �

  



  فصل اول

  

  

  

  )عليها السالم(حکمت عبادات در نگاه فاطمه 

  

  :در ادامۀ خطبۀ خویش فرمود) عليها السالم(حضرت زهرا 

لکبـر، و الزکـاة     فجعل اهللا االیمان تطهيرًا لکم من الشرک، والصلوة تنزیهًا لکـم عـن ا             ... «

تزکية ِللّنفس َو نماًء فی الرزق والصياَم تثبيتًا لِالخـالص و الحـجَّ تـشييدًا للـّدین؛ خداونـد           

ایمان شما را باعث تطهير و پاکيزگی ازشرک، نماز را وسيلۀ پاکی از کبر و غـرور، زکـات           

تقویـت  را موجب تزکيۀ نفس افزایش روزی، روزه را عامل تثبيت اخالص، و حج را وسيلۀ                

  » .قرار داد... آیين اسالم

  

  ایمان از ميان برندۀ شرک) الف

ایـن تعبيـر بـه خـوبی     . خداوند ایمان را برای پاک شـدن شـما از شـرک قـرار داده اسـت            

نشان می دهد که حقيقت توحيد و معرفت خدا در سرشت انسان وجود دارد و اسـالم                 

ل مـی شـود شستـشو       آمده است تا آلودگيهای عارضی را که به واسـطۀ شـرک حاصـ             

دهد و انسان را به رنگ اصلی خویش بازگرداند که یکـی از علـل غـایی بعثـت پيـامبران                     

  . هم تزکيۀ و پاالیش انسانها و پاکيزگی روح و اخالق آدمی است

قرآن کریم، ریشه و اساس همـۀ مفاسـد دنيـوی و اجتمـاع انـسانی را پيـروی از هـوای           

که همـان حـق و      ( مقدم داشتن خواست خداوند    نفس می داند و تنها راه اصالح بشر را        

  : چنان که می فرماید. برمی شمارد) فضيلت است



َوَامَّا َمن َخاَف َمَقاَم َربِِّه و      * َفِانَّ الَجِحيَم ِهی الَمأَوی   * وَ َاَثَرالَحيوة الدُّنيا  * َفَاّما َمن َطَغی  «

 ؛ امـا هرکـه طغيـان کـرد و زنـدگی             ١٣١َفِانَّ الَجنَّة ِهـی الَمـأَوی     * ََنَهی النَّفَس َعِن الَهَوی   

پست دنيا را برگزید، پس جایگاه او همان آتـش اسـت و امـا کـسی کـه از ایـستادن در                       

برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس بازداشت، پس جایگاه اوهمان بهشت              

  » .است

ين هر قانونی که درمقابل خدا قرار بگيـرد، شـرک اسـت و خداونـد در قـرآن نيـز بـه همـ                       

  : جهت این گونه مسيحيان و یهودیان را مشرک معرفی می کند

اتََّخُذوا َاحباَرُهم َو ُرهَباَنُهم َارَبابًا مِّن ُدوِن اِهللا َو الَمِسيَح بَن َمـریَم َوَمـا ُاِمـُروا ِاالَّ ِليعُبـُدوا                    «

دانـشمندان و راهبـان خـود و         ؛ اینـان     ١٣٢ِاَلهًا واِحدًا الَّ اَلَه ِاالَّ ُهَو، ُسبَحاَنُه َعمَّـا یـشِرُکونَ          

مسيح پسرمریم را به جای خدا به الوهيت گرفتند؛ با آن که مـأمور نبودنـد جـز ایـن کـه                      

) بـا وی (منـزه اسـت او از آنچـه     . خدای یگانه را بپرستند که هيچ معبودی جز او نيـست          

  » .شریک می گردانند

 کـه تنهـا راه      اکنون که روشن شد نقطۀ انحـراف آدمـی هواپرسـتی اسـت، بایـد بـدانيم                

نجــات و آزادی از چنگــال آن، تــوان بخــشيدن بــه عقــل و ایمــان و همــاهنگی ایــن دو بــا  

از این رو، خداوند متعـال      . یکدیگراست، چراکه هيچ یک بدون دیگری نقش چندانی ندارد        

برای روشن کردن جان آدمی، ایمان را اصل همۀ واجبات و سنتها قرار داد تا در پرتو نـور                   

 فضای روح و دل را از کدورتهای شرک و هواهای نفسانی و جهالت پـاک                و روشنایی آن  

ایمان است که آن آلودگيهایی را که بر فطرت عارض شده و به صورت غبار بر آن           . گرداند

همـراه بـا    (اگر ایمان به خدا در قلبی تحقق پيـدا کـرد            . می نشيند، شستشو می دهد    

صـاحب  ) ل مطلق و بـی نهایـت اسـت        تصدیق و اعتراف به این که ذات اقدس الهی کما         

آن با چنين بينشی خود را ذره ای در برابر وجود مطلق می داند، همان گونه که مـولی                   

  : می فرماید) عليه السالم(علی 



 ؛ خـدا در جانـشان بـزرگ و          ١٣٣عظم الخالق فـی انفـسهم فـصغر مادونـه فـی اعيـنهم             «

  » .دیگران کوچک مقدارند

عظمت پيدا کرده و مخلوق در دیده هـای آنهـا حقيـر    به دیگر سخن، خالق در نفس آنها      

چنين اعتقادی شرک زداست و ایمان واقعی، ایمان بـه خـدا و تمـام صـفات ذات                  . است

پس اگر انسانها، کـه     . اقدس الهی و به قوانين و کماالت پروردگار و عظمت خالق است           

ت اسـت کـه     با فطرت پاک توحيدی خلق شده اند، سر از شرک در می آورند به این عل               

بيماری وآلودگی بر فطرت آنها عارض شده است و ایـن بيمـاری تنهـا بـا ایمـان معالجـه                      

  . می شود

  

  نمازعامل وارستگی از کبر) ب

  »والصالة تنزیهًا لکم عن الکبر... «

خداونـد متعـال نمـاز را وسـيلۀ پـاکی از کبـر و       : می فرمایـد  ) عليها السالم (حضرت زهرا   

وند نماز را برای دميدن روح تواضـع در انـسانها و پـایين کـشيدن                آری، خدا . غرور قرار داد  

. تـشریع فرمـود   ) با سجده و رکوع و نيایش به درگـاه پروردگـار          ( سرکشان از مرکب غرور   

  .نماز وسيلۀ مبارزه با خودخواهی است

حتـی  . در آن روزگار، رکـوع و سـجود بـرای بعـضی از اعـراب متکبـر خيلـی سـنگين بـود                      

داشتند که اگر دری کوتاه بود وعبـور از آن غيـرممکن، حاضـر بـه خـم                  بعضی آچنان تکبر    

  .کردن سر خود نبودند بلکه سر در را ویران می ساختند

پس خدا نماز را قرار داده است تا مـردم رکـوع کننـد، بـه خـاک بيفتنـد و از کبـر و نخـوت          

  . بيرون بيایند

منـشأ تمـام صـفات      یکی از امراض روحی کبر است که سـخت تـرین و بـدترین مـرض و                  

  . کبر، تکبر و استکبار: ناپسند می باشد و دارای مراحلی است



همان طورکه امراض جسمانی مرحله به مرحله پيش مـی رونـد، بـه نحـوی کـه وقتـی                    

ویروس بيماری وارد بدن انسان می شود در مراحل اوليه ضعيف است و در صورت عـدم     

ماری حاد و سـبب هالکـت آدمـی مـی     معالجه به تدریج تقویت می گردد تا جایی که بي    

شود، امراض روحی هم همين گونه است، یعنی اگر در مقـام اصـالح و تربيـت برنيـایيم            

  . مرحله به مرحله پيشرفت می کند و باعث سقوط انسانيت می شود

است؛ کبر یعنی خود را بزرگ دیدن و از دیگران بهتـر و بـاالتر تـصور                 » کبر«اولين مرحله،   

  . ین مرحله، نخوت و بزرگی فروختن را ظاهرنمی کندشخص در ا. کردن

، اظهار همين صـفت اسـت کـه در بـاطن وجـود دارد و باعـث حقيـر شـمردن                      »تکبر«اما  

دیگری و اظهار برتری براواست؛ ماننـد مـضایقه داشـتن از هـم نـشينی و رفاقـت بـا او؛                      

تکلـم کـردن؛ و   انتظار سالم کردن از سوی وی؛ تقدم بر او در نشستن؛ با حقارت با وی         

پــس بایــد مرتــب روح را بررســی و . پنــد و موعظــه اش را بــه هــيچ گــرفتن وامثــال اینهــا

خـودبرتر بينـی، مـرض      . آزمایش نمود که چقدر از این آثار در وجود ما رخنـه کـرده اسـت               

روانی و روحی است که ناشی از کبر است اگر اصالح نگردد، بر قلب مـا مهـر زده مـی                     

   :قرآن می فرماید. شود

  » . ؛ خدا بر دل هر متکبر زورگویی، مهر می نهد١٣٤یطَبُع اُهللا َعَلی ُکلِّ َقلِب ُمَتَکبٍِّر َجبَّاٍر«

اسـت، یعنـی طلـب بزرگـی کـردن بـدین سـان کـه انـسان از                   » اسـتکبار «مرحلۀ سوم،   

معرفـی مـی    » مستکبر«قرآن مخالفان مکتب وحی را      . دیگران بخواهد او را بزرگ ببينند     

کــه در برابــر انبيــا سرکــشی نمودنــد و در نتيجــه خــود و مردمــشان را بــه  فرمایــد؛ آنــان 

  : خداوند دربارۀ این افراد می فرماید. بدبختی کشاندند

  »١٣٥ِانَُّه َال یِحبُّ الُمسَتکِبِریَن«

خداونـد سـبحان بـرای تمـرین دادن مـا و نيـز رام و                . از نفس اماره، مایه می گيرد     » کبر«

روح و جان آدمی از کدورت و زنگار آن، نماز را مقرر کرده             مقلوب ساختن کبر و پاکسازی      

یعنی وقتی در مقابل اهللا ایستادیم، عظمـت او در وجـود مـا جلـوه گـر شـد و در                      . است



مقابل پيشانی به خاک سایيدیم، این جاست که فقـر و نيازمنـدی و احتيـاج و نيـستی                   

ان نيـست و بـدین   خود را حس می کنيم و متوجه می شـویم کـه آنچـه داریـم از خودمـ                

  .سان تواضع پيشه خواهيم ساخت و دیگر کبر معنایی نمی یابد

  :در این جا گوشه ای از سيرۀ معصومان و تواضع ایشان را بيان می کنيم

یکـی از افـراد کـه       . وارد حمام شـد   ) عليه السالم (نقل می کنند که روزی حضرت رضا        «

آن جناب شروع بـه کيـسه       ! مرا کيسه بکش  : ایشان را نمی شناخت به حضرتش گفت      

او ناراحـت شـد و شـروع بـه          . دیگران امام را بـه آن مـرد معرفـی کردنـد           . کشيدن او کرد  

  » ١٣٦.عذرخواهی کرد، اما حضرت همچنان او را کيسه می کشيد و دلداری می داد

نماز گناهان را مانند برگ درختان، مـی ریـزد   «: می فرمایند) عليه السالم (حضرت علی   

پيامبر . بندی که از گردن برداشته شود، انسان را از گناه رها می سازد  و همچون قيد و     

نيز نماز را به چشمۀ آب گرمی تشبيه فرمـوده انـد            ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (گرامی  

که بر در خانه کسی باشـد و او در شـبانه روز پـنج بـار خـود را در آن بـشوید؛ پـس بـی                          

  » ١٣٧.گمان دیگر چرکی بر او باقی نمی ماند

  

  زکات باعث پاکيزگی نفس و افزایش مال) ج

والزکاة تزکية للنفس و نماًء فی الرزق؛ و زکـات را موجـب تزکيـه نفـس و نمـو روزی          ... «

  » .قرار داد

در قرآن کریم در بيشتر موارد، پس از یاد نماز و توصيه به برپا داشـتن آن، مـسألۀ زکـات                     

نيز به پيروی   ) هللا عليه وآله وسلم   صلی ا (دختر گرامی پيامبر اسالم     . مطرح شده است  

از وحی الهی زکات را بعد از نماز بيان فرموده اند؛ چون محبـت انـسان بـه مـال دنيـا، از                       

بزرگترین محبتها و جزء غرائز انسانی است، یعنـی اگـر انـسان نـسبت بـه مـال محبـت             

 از طرفی گاهی  . نداشته باشد دنبال کسب و کار نمی رود و مالش را هم حفظ نيست             

انسانها به دستابی به مال، به خود و خانوادۀ خویش آسيب می رسـانند کـه مـوارد آن                   



با وجوب زکات از طرف خداوند، انسان مقداری از مال را به عنوان             . در تاریخ بسيار است   

حق درماندگان از دارایی خود خارج می کند که این خود به تالش زیاد و مبارزه با نفـس                   

  .نيازمند است

مقصود از زکات هرگونه انفاقی است که در راه خداونـد           ) عليها السالم ( فاطمه   در گفتار 

پس با دادن زکات، نفـس انـسان تزکيـه          . انجام می گيرد، خواه واجب یا مستحب باشد       

می شود و این، اصلی کلی است که وقتی آدمی بااراده و اختيار از تمـایالت نفـسانی                  

عليهـا  (فاطمـه   . د احـساس مـی کنـد      می گذرد، عظمت عجيبـی در طبيعـت و روح خـو           

پرداخت زکات را باعث تزکيه نفس می دانند، چه این کار سبب می شـود کـه                 ) السالم

روح انسان از اسارت و وابستگی به نفس و اموال و ذخایر دنيا رهایی یابد، زیـرا مبـارزه                   

ف با نفس بسيار دشوار است و اگر گرایش به مال تعدیل و هدایت نشود بشر را به طر                 

فزون خواهی و تکاثرطلبی که جلوه ای از طغيان است، می کـشاند و ایـن خـود زشـت          

  : قرآن می فرماید. ترین نوع آلودگی روح و جان آدمی است

  » .؛ همان که مال خود را می دهد برای آن که پاک شود١٣٨الَِّذی یؤتی َماَلُه یَتَزکَّی«

 انفـاق مـال خـود ریـشه عالقـه و            این، توصيف زیبایی است از افراد پاک و پارسـا کـه بـا             

گرایش به ثروت را در جان خود می خشکانند و با این از خودگذشتگی یکسره پاک می                 

گردند و محيط زندگی را برای رشد استعدادهای انسانی آماده می سازند، اما اگر مال               

و بـه   . هدف شد خدا گم می شود و ارزشها و آرمانهـا، تحـت الـشعاع قـرار مـی گيرنـد                    

 غریزۀ حب مال به گونه ای در وجود آدمی طغيان می کنـد کـه انـسانيت وی را از         تدریج

. مثًال مریض را مشاهده می کند ولی حاضرنمی شود به او یـاری برسـاند            . بين می برد  

پـس حـب مـال فـضيلت        . گرسنه را می بيند اما دلش نمی آید از مال خود سيرش کنـد             

 و آخرت آدمـی را فـراهم مـی کنـد؛ امـا اگـر              های انسانی را پایمال، و موجبات زیان دنيا       

کسی به این امر الهی و فریضۀ واجب زکات جـواب مثبـت دهـد، آرامـش دنيـا و پـاداش                       

برای نمونه، زمانی که ثروتمند احساس می کند که دیگـری           . اخروی او تأمين می شود    



د اسـتفاده   هم از اموال و غذای او بهره می برد، با فکری آزاد و قلبی آرام از دارایی خـو                  

می کند و فقير هم وقتی خویشتن را در زنـدگی دیگـران شـریک ببينـد بـا دلـی پـاک از                        

  . کينه ثروتمندان، روزگار می گذراند

آری، هنگامی که افراد مستمند جامعه به ضروریات زندگی برسند نتيجه این می شـود    

لـذا بایـستی    . که تمام طبقات از اموال خود به طور منطقـی بهـره بـرداری خواهنـد کـرد                 

. ثروتمندان از اسراف و تجمالت خودداری کنند تـا همـه از مواهـب الهـی برخوردارشـوند            

  : می فرمایند) عليه السالم(علی

ِانَّ اهللا سبحانه فرض فی اموال االغنياء اقوات الفقـراء، فمـا جـاع فقيـر اّال بمـا متـّع بـه                   «

زی فقـرا را در امـوال    ؛ همانـا خـدای سـبحان رو   ١٣٩غنی و اهللا تعالی سائلهم عـن ذلـک    

سرمایه داران قرار داده است، پس فقيری گرسنه نمی ماند جز به کاميـابی تـوانگران و         

  ».خداوند از آنان نسبت به گرسنگی گرسنگان خواهد پرسيد

گرسنگانی که در عالم وجود دارند، کودکـانی کـه در آفریقـا شـکم هایـشان ورم کـرده،                    

و دیگـر قـادر بـه حرکـت نيـستند، اینهـا همـه از                دست و پا و گردن هایشان باریک شده         

در آمریکا گندمهای اضافی به آب ریخته می شـود، و           . اسرافکاری ثروتمندان عالم است   

در بعضی از کشورهای غربی مردم از شدت پرخوری بـه مـرض هـای مختلـف دچـارمی               

. متأسفانه در ایران اسالمی هـم کـم و بـيش چنـين مـسائلی دیـده مـی شـود                    . گردند

ایی هستند که به یک لقمه نان شب و سرپناهی کوچک محتاجند ولی از آن طـرف               فقر

چه اسراف کاری ها که در عروسی ها و مهمانی ها می شود و چقدر مـواد غـذایی را                    

چـه سـاختمانها و منـازلی بنـا مـی گـردد و برچـه ماشـين                  ! فاسد کرده و دورمی ریزنـد     

  تجویز می کند؟آیا اسالم چنين مواردی را ! هایی سوار می شوند

  : قرآن می فرماید

 ؛ بخورید و بياشاميد ولی زیـاده روی         ١٤٠ُکُلوا َو شربوا وَ الُتسِرُفوا ِانَُّه الیِحبُّ الُمسِرفين       «

  » .مکنيد که خدا اسراف کاران را دوست نمی دارد



در ادامۀ خطبه مـی فرماینـد، ایـن اسـت           ) عليها السالم (مطلب دیگری که حضرت زهرا      

 پرداخت زکات موجب تزکيۀ نفس می شـود، روزی را هـم وسـعت مـی                 که همچنان که  

بخشد، یعنی رزق و روزی آدمی در پرتو انفـاق رشـد مـی یابـد و موجبـات نـزول برکـات                       

  : قرآن می فرماید. الهی را برای آدمی فراهم می سازد

 ؛ اگـر مـردم      ١٤١َن السََّماِء َواَالرضِ  وَ َلو َانَّ َاهَل القری اَمُنوا َواتَُّقوا َلَفَتحَنا َعَليِهم َبَرَکاٍت مِّ          «

شهرها ایمان می آوردند و تقوا پيشه می کردند، قطعًا ابواب برکاتی از آسمان و زمـين                 

  » .برایشان می گشودیم

پذیرش حکم زکات، جزء ایمان به دستورات الهی، و پرداخت آن یکـی از مـصادیق تقـوی                  

. ت سـبب زیـادی روزی مـی شـود        پس پرداخت زکا  . است چنان که از آیۀ فوق برمی آید       

  :در این جا جریانی را از کتاب شهيد دستغيب می آوریم که تأکيدی است بر این مطلب

چندین سـال پـيش در      : مردی بود به نام کربالیی محمد کاظم که خود او نقل می کند            «

: ملک شخصی کسی کار می کردم روزی واعظی به ده مـا آمـد و در حـين وعـظ گفـت                     

ایـن حـرف در مـن اثـر کـرد           » .که صاحبش زکات نمی دهد باطـل اسـت        نماز در ملکی    «

چون می دانستم که صاحب ملک من زکـات نمـی دهـد، لـذا از آن ده خـارج و در جـای                        

تا این که چند سال بعد صـاحب ملـک اول دنبـال مـن               . دیگری به کارگری مشغول شدم    

. ه ملک مزبور برگشتم   بعد از تحقيق ب   . فرستاد و پيغام داد که زکات مالش را می پردازد         

مشغول کار شدم و بعـد از هـر برداشـت    . ایشان قطعه زمينی با مقداری بذر به من داد       

روزی بـرای جـداکردن گنـدم از کـاه بـه        . دقت می کردم که زکات و سـهم فقـرا را بـدهم            

در راه یکـی از     . مزرعه رفتم ولی چون باد نمی وزید چيزی به دستم نرسـيد و برگـشتم              

! کربالئی محمـدکاظم  «: له در منافع زراعت من سهيم بود رسيد و گفت         فقرا که هر سا   

خجالـت کـشيدم، بـه سـوی خـرمن          » .من امشب برای زن و فرزندم هيچ گندمی ندارم        

باالخره بـا زحمـت زیـاد و بـه وسـيلۀ دسـت         . برگشتم ولی چه سود که بادی نمی وزید       

 خسته بـودم در ميـدان       چون. مقداری گندم از کاه جدا نمودم و به منزل آن شخص بردم           



ناگاه دو نفر سـّيد بزرگـوار       . گاهی که جلوی در امامزاده واقع بود روی سکویی نشستم         

» !کتيبـه ای را کـه در اطـراف حـرم نوشـته شـده، بخـوان       «:را دیدم که بـه مـن فرمودنـد      

در ایـن هنگـام     . آن بزرگـواران التفـاتی فرمودنـد      » سواد نـدارم کـه قـرآن بخـوانم        «: گفتم

قف امامزاده دوختـه شـد و یکبـاره دیـدم در اطـراف بقعـه نقـش و نگـاری                     چشمم به س  

: بــاز یکــی از آن دو ســّيد بــه ســوی مــن آمــد و گفــت ! پدیداراســت کــه قبــل از آن نبــود

دسـت پـشت شـانه ام زد و بـه     » !آقا من کـه سـواد نـدارم    «: گفتم» چرانمی خوانی؟ «

مت دست پشت شـانه ام زد       بعد آن سّيد دیگر نزد من آمد و به مالی         . سختی تکانم داد  

من از وحشت روی زمين افتادم و دیگر نفهميـدم          » .می توانی بخوانی  ! بخوان«:و فرمود 

وقتی بهوش آمدم دیدم از آن نقش و نگارها اثری نيست و بقعـه همـان وضـع                  . چه شد 

! سادۀ سابق را دارد؛ ولی آیات و سوره های قرآن در قلب من مثل سـيل جـاری اسـت          

در ایـن وقـت     . آمدم و چون نزدیک غروب است با خـود گفـتم نمـاز بخـوانم              از بقعه بيرون    

! کربالیی محمد کـاظم کجـا بـودی؟   «: مردم با تعجب به من می نگریستند و می گفتند         

   »١٤٢.من فهميدم که در این مدت بيهوش بوده ام» .چند روز است پيدایت نيست

 ایشان را تأیيد کرده اند      قابل ذکراست که جمعی از علمای نجف و قم، حافظ قرآن بودن           

هرآیـه ای را از او مـی پرسـيدیم شـماره آیـه و               «: وهمگی بعد از امتحـان وی گفتـه انـد         

  » .سوره را می گفت و عجيب تر آن که می توانست هر سوره را از آخر به اول بخواند

آری،این وعدۀ الهی است کـه صـدق پيـدا مـی کنـد و نتيجـۀ اطاعـت از دسـتورات دیـن              

 مادی و معنوی، رفاه و آسودگی خيال، رشد فکری وعقلی و مادی، همـه              برکات. است

اگـر طالبـان    . چيز در سایه ایمان و تقوا و عمل به دستورات پروردگار به دسـت مـی آیـد                 

علم و دانش خواستار درک و فهم باالیی در فراگيری و تحصيل می باشـند بایـد آن را از                    

  : پيامبرش می فرمایدپروردگار بخواهند؛ همان طورکه خداوند به 

  » .بر دانشم بيفزا! ؛ پروردگارا١٤٣َوُقل َربِّ ِزدنی عَلما«



مـی  ٢٨٢علم زیاد، بستگی بـه ارتبـاط زیـاد بـا خـدا دارد؛ چنـان کـه در سـورۀ بقـره آیـه                   

  : فرماید

  » .واتقوا اهللا و یعّلمکم اهللا ؛ تقوا پيشه کنيد؛ و خدا به شما تعليم می دهد«

تمام امور و خزائن جهان هـستی       . همه چيز برای انسان هست    در سایۀ اطاعت از خدا      

  : قرآن می فرماید. در اختيار ذات اقدس الهی است

 ؛ وهـيچ چيزنيـست مگـر آن         ١٤٤َوِان ِمن َشیء ِاّال ِعنَدنا َخزاِئَنُه َوَما نَنَزلُه ِاّال ِبَقدرِ َمعلوم          «

  ».فرو نمی فرستيمکه گنجينه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معين 

  

  روزه مایه استحکام اخالص ) د

  »والّصيام تثبيتًا لالخالص... «

بيان می کنند که خداوند برای استوار کـردن اخـالص، روزه            ) عليها السالم (حضرت زهرا   

در . در اسالم روزه نيز مانند نماز و زکـات دارایـی جایگـاه واالیـی اسـت           . را تشریع فرمود  

داری از خوردن و آشاميدن و انجام بعضی امور، نفس از تيرگيها و             ایام روزه به خاطر خود    

روزه انسان را بر هوای نفس چيره می سازد و روح اخالص            . ناخالصی ها پاک می گردد    

را در او می دمد و شکوفه هـای تقـوا را بـر شاخـسار وجـود وی مـی شـکوفاند و چـون                        

. ایۀ استحکام اخالص می گردد    بدون ریا و خودنمایی و نيت غيرالهی انجام می گيرد، م          

بعضی اعمال مثل نماز و حج اعمال وجودی اند که باید آنها را انجام داد و به اصطالح به     

آورد اما روزه امری عدمی است و مردم کمتر متوجه مـی شـوند کـه شخـصی                  » وجود«

روزه دار است، لذا ریا در عمل بـه نـدرت راه پيـدا مـی کنـد و کـم هـستند کـسانی کـه                           

آن گونــه کــه تــصميم و اراده و اختيــار . نــد بــرای تظــاهر و خودنمــایی روزه بگيرنــد بخواه

مـا در تمـام     . انسان در هنگام روزه جلوه می کند، در هيچ عبادتی متجلـی نمـی شـود               

سال واجباتمان را انجام مـی دهـيم و عبـادت  مـی کنـيم، امـا آن نـورانيتی کـه در مـاه                          

از همين رو حضرت    . وزهای دیگر سال نداریم   رمضان به دست می آوریم در هيچ یک از ر         



بيشتر کسانی که روزه می     .»والصيام تثبيتًا للخالص  «: می فرمایند ) عليها السالم (زهرا

  : می فرمایند) صلی اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا. گيرند قصدشان رضای خداست

رای من اسـت    روزه ب :  ؛ خداوند می فرماید    ١٤٥قال اهللا عزوجل الصوم لی و انا اجزی به        «

  ».و من خودم پاداش آن را می دهم

در حقيقت روزه، حکم جهاد با نفس را دارد که آن هم از اهميت خاصـی برخـوردار و بـه                     

هرقدر جهاد با نفـس زیـادتر باشـد، انـسان بـه موقعيـت          . اراده و تصميم و اختيار نيازمند     

  . های بيشتری دست پيدا می کند

دشـمن تـرین دشـمنان تـو،        «: مـی فرماینـد   ) سـلم صـلی اهللا عليـه وآلـه و       (رسول اکـرم  

  ».١٤٦.نفسی است که در توست

اگر ما بتوانيم با خواسته های دل و نفس مبارزه کنيم، به طور قطـع در همـه زمينـه هـا           

اگر شما گرفتاریهای زندگی را دقيق بررسـی کنيـد، مـی بينيـد کـه                . موفق خواهيم بود  

و خداونـد منـان بـرای دور کـردن و       تمامًا از خواهشهای نفسانی سرچـشمه مـی گيـرد           

چنانکه . حفاظت ما از این وادی خطرناک عبادات، بخصوص روزه را واجب گردانيده است            

  : می فرمایند) عليه السالم(علی

وعن ذلک ما حرص اهللا عباده المؤمنين بالصلوات والزکوات و مجاهدة الصيام فی االیام              «

ــسکينًا الطــرافهم و تخــشيعًا البــ   ــذليًال لنفوســهمالمفروضــات ت ــد ١٤٧صارهم و ت  ؛ خداون

بندگانش را با نماز و زکات و تالش در روزه داری، حفظ کرده است تا اعضا و جوارحشان                  

  ».آرام، دیدگانشان خاشع، جان و روانشان فروتن و دلهایشان متواضع باشد

  

  حج تقویت کننده دین) ه 

  ».یين اسالم قرار داد؛ خداوند حج را وسيلۀ تقویت آ١٤٨والحج تشييدًا للدین...«

این که حضرت می فرمایند حج، موجب استحکام دین می شـود، شـاید از آن رو باشـد                   

پيـروی مـی کنـد، چـه ایـشان          ) عليه السالم (که انسان در این فریضه از حضرت ابراهيم       



همه عالئق دنيوی را ترک نمود و حتی حاضـر شـد فرزنـدش را هـم در راه خـدا قربـانی              

مال توحيد و خداپرستی ظاهرشد؛ حال ما که از ایـشان پيـروی مـی               کند، بدین گونه، ک   

کنيم در حقيقـت پایـه هـای توحيـد و یکتاپرسـتی را محکـم مـی سـازیم و دیـن خـود را                         

  . تقویت می نمایيم

کنگره عظيم اسالمی حج، پایـه هـای اسـالم را مـستحکم مـی نمایـد و قـدرت و تـوان                       

نگی، نظـامی و سياسـی افـزایش مـی          مسلمانان را در زمينه های مختلف فکری، فره       

  : این بخش از خطبۀ بانوی اسالم اشاره به آیۀ گرانسنگ قرآن دارد که می فرماید. دهد

ِليَشهُدوا * َوَاِذن فی النَّاِس ِبالَحجِّ یأُتوَک ِرَجاًال َوَعَلی ُکلِّ َضاِمٍر یأِتيَن ِمن ُکلِّ َفٍج َعِميقٍ             «

 عمـومی حـج را صـادر کـن تـا مـردم، چـه پيـاده و چـه                      ؛ ای پيامبر، اعـالن     ١٤٩َمَناِفَع َلُهم 

سواره، از مسافتهای بسيار دور در آنجا گردهم آیند و به مصالح و منافع خود را بـه طـور          

  ».مستقيم رسيدگی و نظارت نمایند

بــا . گــویی حــج تبلــور همــه اســالم اســت؛ از عقایــد گرفتــه تــا اخــالق و تکــاليف عملــی

نـام لبـاس احـرام؛ گفـتن لبيـک؛ خـودداری از ارتکـاب               پوشيدن جامه ای بسيار ساده به       

اموری چند؛ طواف به دور کعبه؛ حرکت و تکاپو در بـين صـفا و مـروه؛ وقـوف در عرفـات و                       

بـدین سـان، ایـن      . منی و از همه مهمتر نيـت و اخـالص در آن و بـسياری تکـاليف دیگـر                  

ه اگر کـسی    عبادت بزرگ انجام می شود و دعوت الهی به اجابت می رسد؛ عبادتی ک             

  :عمدًا آن را به جا نياورد در جبهۀ کافران است

َوِهللا َعَلی النَّـاِس ِحـجُّ الَبيـِت َمـِن اسـَتَطاَع اَليـِه َسـِبيًال َوَمـن َکَفـَر َفـِانَّ اَهللا َغِنـی َعـِن                           «

 ؛ و برای خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است، البته بر کـسی کـه بتوانـد          ١٥٠الَعاَلِميَن

  ».یابد و هرکه کفر ورزد، یقينًا خداوند از جهانيان بی نياز استبه سوی آن راه 

آنهایی که به مکه مشرف شده اند مشاهده کرده اند سالی یـک بـار اقـوام و نژادهـای              

گوناگون از تمام نقاط دنيا، در حالی که نه وحدت زبان دارند، نه وحدت نژاد و نـه وحـدت                    

نهـا چيـزی را کـه آنـان را گـرد هـم مـی                جغرافيایی، در این سرزمين جمع می شوند و ت        



اسـت  » الاله اّال اهللا و محمد رسول اهللا      «آورد، ایمان به حقایق اسالمی دارند و اقرار به          

این وحدت سبب شده است تا در بيابانی سوزان گرد هم جمـع شـوند و ایـن امتحـانی               

  : در نهج البالغه می فرمایند) عليه السالم(چنانچه مولی علی. الهی است

اال ترون َانَّ اهللا سبحانه، اختبر االولين من لون آدم صـلوات اهللا عليـه، الـی آخـرین مـن             «

هذا العالم، باحجار التضر و ال تنفع و التبصرو ال تسمع فجعلهـا بيتـه الحـرام الـذی جعلـه        

؛ آیا مشاهده نمی کنيد که همانا خداوند سبحان، انـسانهای پيـشين از              ١٥١للناس قياماً 

تا آیندگان این جهان را با سنگهایی در مکه آزمایش نمود که نه زیـان               ) عليه السالم (آدم

این سنگها را خانه محتـرم     . می رسانند و نه نفعی دارند، نه می بينند و نه می شنوند            

  ».خود قرار داده وآن را عامل پایداری مردم گردانيده است

ه را از آن به عنایـت الهـی کـسی در مکـه احـساس بيگـانگی نمـی کنـد؛ همـه آن خانـ            

خویش می دانند و از مکانی نا آشنا وارد منزل خود می شوند؛ به گونه ای که با شـهر                    

آدمی در آنجا یک حالـت نـشاط و اطمينـان و            . مکه، مسجد الحرام و اطراف آن مأنوسند      

  :آرامشی دارد که قرآن هم به اشاره کرده است

ِفيـِه آیـاُت َبيَنـاُت َمَقـاُم        * ة ُمَباَرکـًا َوُهـدی ِللَعـاَلِمينَ      ِانَّ َاوَّل َبيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَّـِذی ِبَبکَّـ        «

مـردم  ] عبـادت [ ؛ در حقيقت نخستين خانـه ای کـه بـرای   ١٥٢ِابَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َکاَن آِمناً   

در . هـدایت ] مایـه [نهاده شده، همان است که در مکه قراردارد ومبارک، و برای جهانيان  

مقــام ابــراهيم و هرکــه در آن درآیــد در امــان ]  جملــهاز[آن نــشانه هــایی روشــن اســت

  ».است

شـاید در   . به طور کلی این کنگره عظيم، سبب قوت و قدرت و تقویت آیين اسالم است              

وهلۀ اول، ظاهر اعمال و مناسک حج مورد قبول عقل و فطرت نباشـد؛ مـثًال عجيـب بـه        

گی بگردد یا هفت بـار      نظر می آید که انسان مجبور باشد هفت مرتبه دور یک خانه سن            

ظـاهرًا نمـی شـود بـرای ایـن      . از این کوه به آن کوه برود و هفت ریگ به یک ستون بزند        

کارهاتوجيهی عقالنی یاعلمی پيدا کرد، اما با اندک توجهی به جنبۀ عبودیت، احساس    



تسليم به انسان دست می دهد و این جاست که روح بندگی تقویت مـی شـود؛ خـود          

گی دارد؛ لذا وقتی حاجی به ميهنش برمی گـردد، پيـام خانـه خـدا و                 این بندگی سازند  

هـدی  : این اسـت کـه خداونـد مـی فرمایـد     . حج را برای بندگان دیگر به ارمغان می آورد        

للعالمين؛ این خانه برای جهانيان هدایت است، حتی برای کسانی که مـشرف نـشده               

  .اند

  

  ابعاد حج) و

 فردمی شود، تکبر و خـودبينی را از آدمـی دور         حج موجب اصالح وهدایت   : بعد فردی ) ١

می سازد و سبب پی بردن آدمـی بـه کـوچکی و نـاچيزی خـود مـی گـردد؛ لـذا حالـت                          

همـۀ ایـن برکـات حاصـل مناسـک حـج            . تسليم در برابر فرمان خدا در او ایجاد می شود         

حاجی با حالت احرام، تمام دلبستگی های مادی و حيـوانی را رهـا مـی کنـد و                   . است

در آن جا همۀ مـردم خـوان همگـانی خداونـد            .  لبيک و توجه به خدا هيچ فکری ندارد        جز

آن جـا جایگـاهی     . می نشينند و عده ای از خواص از جهان طبيعت هم فراتر مـی رونـد               

است که تشخص های مادی، ریاست ها، مقام ها و افتخاراتی چون نژاد و علم، همـه                 

  . و روح انسانی نيستو همه تمام می شود و دیگرمزاحمی بين خدا

  سرخوان وحدت آن دم، که دم ازصفا زدم من 

  به سرتمام ملک وملکوت پازدم من

  دردید غيربستم، بت خویشتن شکستم 

  زسبوی یار مستم که می وال زدم من

  در دیر بود جایم به حرم رسيد پایم

  به هزار در زدم تا در کبریا زدم من

  حکيم اصفهانی



د وقتی حاجی از سفر بيت اهللا الحرام برمی گردد، تـا یـک      از همين روست که می گوین     

ماه دعایش مستجاب می شود؛ پس چه خوب است هنگامی که به دیدنش می رویـم             

  . قبل از هر چيز از او بخواهيم که برایمان دعا کند

دیـن مقـدس اسـالم      . حـج موجـب ارتبـاط افـراد بـا یکـدیگر مـی شـود               : بعداجتماعی) ٢

آیات قرآن کریم به همين مطلب اشاره       . تگی امت اسالمی است   خواهان ارتباط و پيوس   

  : می کنند

 ؛ و همگــی بــه ریــسمان خــدا چنــگ زنيــد و ١٥٣َواعَتــِصُموا ِبَحبــِل اِهللا َجميعــًا َوال تفرُقــوا«

  » .پراکنده نشوید

اسالم به این انسجام و ارتباطی، اهميت بـسيار مـی دهـد و فـضيلت هـایی کـه بـرای            

نمازجماعـت بـرای ایـن اسـت کـه          . ر شده از همين باب اسـت      نماز جمعه و جماعت ذک    

سفارش و تأکيدی هم کـه دربـارۀ نمـاز        . اهل محل در هر روز سه مرتبه یکدیگر را ببينند         

 عبـادی   - از آن به عنوان نماز سياسـی       -رضوان اهللا تعالی عليه   -جمعه شده است وامام   

.  دور هم جمـع شـوند      یاد کرده اند به همين جهت است که هفته ای یک بار اهل شهر             

شاید فلسفه این که در هر شهری بيش از یک نماز جمعه نباید به پـا شـود نيـز همـين                 

است تا آن اجتماع عظيم سياسی و عبادی تشکيل شود و مردم از وضـع موجـود خـود                   

به برکت وجود انقالب اسالمی مـا از ایـن موهبـت الهـی برخـورداریم و                 . اطالع پيدا کنند  

  .  های نماز جمعه چقدر روشنگر و آگاهی بخش استمی بينيم که خطبه

چـرا  : فلـسفۀ حـج را مـی پرسـد        ) عليه السالم (هشام بن حکم این گونه از امام صادق       

بـرای  «: خدای متعال مردم را به حج و طواف خانۀ خود فرمان داد؟ حضرت مـی فرماینـد                

 طـرح   آن که مسلمانان از شـرق و غـرب کـشورهای اسـالمی گـردهم آینـد، بـا یکـدیگر                    

آشــنایی بریزنــد؛ از اوضــاع و احــوال همــدیگرمطلع شــوند و هــم را یــاری نماینــد، روابــط  

اقتصادی و اجتماعی متقابل برقرار سازند، از فرآورده های یکـدیگر آگـاه باشـند و ضـمنًا                  

  ».دارندگان وسایل نقليه سود ببرند



ن خـود اکتفـا     اگر بنا باشد که اهل هر کشور در داد و ستد فقـط بـه محـدودۀ مـيه                  ! آری

کنند و با کشورهای اسالمی دیگر روابط اقتصادی برقرارنـسازند، مـسلمًا بنيـان اقتـصاد                

آنان متزلزل می شود و از بين می رود، در نتيجه شهرها هـم روبـه ویرانـی مـی نهـد و                       

  . سرمایه ها نابود می گردد

يـرد و از    به عالوه اگر به واسطۀ حج، ارتباط مردم کـشورهای اسـالمی بـاهم صـورت نگ                

اوضاع یکدیگر مطلع نشوند به طورکلی در غفلت می مانند و ملل بزرگ بـر آنـان هجـوم                   

  . می برند

صـلی  (از دیگر آثار مهم فرهنگی حج، بازدید و شناسایی آثار پيامبرعظيم الشأن اسالم            

در کنار یادآوری سرگذشت آن حـضرت و مـرور تـاریخ زنـدگی پربـار                ) اهللا عليه وآله وسلم   

  .  باشد، تا آن آثار و اخبار از یادها نرودایشان می

 پيامی را بـه زائـران بيـت اهللا الحـرام دادنـد کـه                ٥٧امام خمينی رحمة اهللا عليه در سال      

بـه راسـتی ایـن      . اسـت ) عليه الـسالم  (سخنان ایشان در راستای فرمایش امام صادق      

یـشان را یـاری     قدم به قـدم ا    ) عج(مرد بزرگ از مقام والیت الهام می گرفت و امام زمان          

  . می فرمودند

  

  پيام امام خمينی رحمة اهللا عليه به زائران بيت اهللا الحرام

اکنون که موسم حج بيت اهللا الحرام است و مسلمين از اطراف جهان بـه زیـارت خانـۀ                   «

خدا آمده اند، الزم است در خالل اعمال شریفۀ حج به یـک فلـسفه بـزرگ ایـن اجتمـاع              

یعنی به وضـع اجتمـاعی و سياسـی کـشورهای اسـالمی             عظيم توجه داشته باشند؛     

رسيدگی کرده، از گرفتاریهـای بـرادران ایمـانی خـود مطلـع شـوند تـا در رفـع آن در حـد                        

اهتمـام بـه ایـن امرمـسلمين، از فـرائض           . وظيفۀ اسالمی و وجدانی خود کوشش کنند      

 بـه   اینک اینجانب از وضـع گرفتـاری ملـت مـسلمان ایـران، گزارشـی              . مهم اسالم است  

: شما زائرین بيت اهللا الحرام می دهم و از مسلمين همه اقطارعالم استمداد می کـنم          



ایران که اکنون حدود سی ميليون مسلمان دارد از پنجـاه سـال قبـل تـاکنون در چنگـال                    

خاندان پهلوی که رسمًا نوکر اجانب بوده اند، گرفتار است در این پنجاه سال سياه، این        

يس و اختناق و شکنجه روحی دسـت و پـا زده، در حـالی کـه                 ملت بزرگ تحت فشار پل    

شاه تمام مخازن زیر زمينی و منافع حياتی ملـت را هـم بـه اجانـب داده اسـت نفـت را                       

آمریکــا، گــاز را شــوروی و مراتــع و جنگلهــا بعــالوۀ بخــشی از نفــت را انگلــيس و بعــضی 

وم نمـوده و بـه حـال        اینها مردم را از تمام مظاهر حيـاتی محـر         . کشورهای دیگرمی برند  

نظام ارتش، فرهنگ و اقتصاد کشور را استعماری کرده و          . عقب ماندگی نگه داشته اند    

   ١٥٤.خالصه رشد را در همه ابعادش ازملت سلب نموده اند

که هنـوز مبـارزات مـردم       ( یعنی در اوج انقالب      ٥٧الزم به ذکر است که این پيام در سال        

ر شـد و باعـث بيـداری و حرکـت مـردم جهـان و                ، صـاد  )به پيروزی کامل هم نرسيده بود     

بخصوص اهل حجاز گشت تا حرکتی را برعليه رژیم سعودی آغاز کنند؛ یعنی ایـن پيـام                 

سبب آگاهی مردم مسلمان جهان گردید و همه فهميدند در چه مـوقعيتی بـه سـرمی                 

 . برند



  فصل دوم

  

  

  آیين زندگی اجتماعی

  

 للملــة و امامتنــا امانــًا للفرقــة و الجهــاد عــزًا والعــدل تنــسيقًا للقلــوب و طاعتنــا نظامــًا«

للالسالم، و الصبر معونة علی استيجاب االجـر، و االمـر بـالمعروف مـصلحة للعامـة و بـر              

الوالدین وقایة من السخط و صلة االرحام منسأة فی العمـر و منمـاة للعـدد، و القـصاص                   

لت را مایۀ هماهنگی دلهـا، اطاعـت        و عدا ... حقنًا للدماء، و الوفاء بالنذر تعریضًا للمغفرة؛      

ما را باعث نظام ملت اسالم، امامت ما را امـان از تفرقـه و پراکنـدگی، جهـاد را موجـب                      

عزت اسالم، صبر و شکيبایی را وسيله ای برای طلـب پـاداش حـق، امـر بـه معـروف را                      

وسيله ای برای اصالح توده هـای مـدرم، نيکـی بـه پـدر و مـادر را موجـب پيـشگيری از                         

م خــدا، صــلۀ ارحــام را وســيلۀ افــزایش جمعيــت و قــدرت، قــصاص را وســيلۀ حفــظ خــش

  .»قرار داد... (نفوس، و وفای به نذر را موجب آمرزش

  

  فلسفۀ عدالت) الف

ظلم دلها را از هم جدا می کند، اما وقتی عدالت باشـد، همـاهنگی بـين دلهـا خواهـد                     

ت مختلـف و حکومتهـا و   نتيجۀ ظلم گسسته شـدن نظـام جامعـه، رودررویـی طبقـا         . بود

در . ملتها با یکدیگرو اختالل روابط عمومی و همبستگی اجتماعی و تفاهم خواهـد بـود              

پرتو عدالت، هر یک از افراد جامعه از حقوق طبيعی خود آنچنان که باید، برخـوردار مـی                  

شوند و این برخورداری همگانی، دلها را به یکدیگر نزدیک می سـازد و آنهـا را در جبهـۀ                    

عدالت اجتماعی، کينه ها را از دلها می شوید و بـه نابـسامانيها      . حدی قرار می دهد   وا



در هيچ مکتب و مـسلکی عـدالت بـه ایـن زیبـایی و خـوبی تعریـف                   . سامان می بخشد  

  : می فرمایند) عليه السالم(نشده است که موال علی

  » . می دهد؛ عدالت، چيزها را در جای مناسب خود قرار١٥٥العدل یضع االمور مواضعها«

. بانوی اسالم در عبارتی مختصر ولی پرمحتوا، فلسفۀ عـدالت را پيونـد دلهـا مـی داننـد      

چرا و چگونه؟ ما برای اینکه قلبها را متوجه خود کنـيم، امـوری را رعایـت مـی کنـيم؛ بـا                       

سالم کردن به افراد، با نگاه و برخورد خوب و با خرید هدیه که سـبب جـذب قلـوب مـی                 

اطفه و احسان می تواند قلوب همه را به هم نزدیک و هماهنگ کند، بـه          اما آیا ع  . شود

گونه ای که دیگرهيچ دلخـوری و کينـه در جامعـه نباشـد و عقـده هـا و بـدبينيها از بـين                         

چـه بـسا یـک فـرد        . چون احسان و عاطفه تنها کليد حل ایـن مهـم نيـست            ! برود؟ هرگز 

 گرفتاری ای برایش پيش مـی آیـد      محسن و نيکوکار، خدمتی را انجام می دهد اما بعداً         

و نمی تواند ادامه دهد و این باعـث کـدورت و نـاراحتی مـردم مـی شـود؛ حتـی شـاید                        

پـس احـسان و عاطفـه جنبـۀ شخـصی و            . بعضی گمان کنند که دچار غرور شده اسـت        

فردی دارد در حالی که عدل و عدالت چنين نيـست و دارای جنبـۀ قـانونی و اجتمـاعی                    

وانين یک جامعه عادالنه باشد و پياده نمودن و اجـرای آن بـر افـراد                هنگامی که ق  . است

نيز به طور مساوی و با عـدالت انجـام گيـرد، هـيچ فـردی بـين خـود و دیگـران احـساس               

تبعيض نمی کند و هيچ دلخوری و کينه ای به وجود نمـی آیـد؛ اگرچـه عـدالت بـه ضـرر                       

الم، رئـيس و مرئـوس، معلـم و    با پياده شدن عدالت اسالمی، شاه و غ     . افراد حکم کند  

شاگرد،همه یکسانند، در حالی که تنها با احسان و نيکی، جامعه چنين وضـعيتی پيـدا                

  . نمی کند

شـاکی  . و مردی یهـودی مرافعـه ای بـود      ) عليه السالم (در زمان خالفت عمر، بين علی     

ت به عمر تسليم کرد؛ عمر هر دو طرف را خواسـ          ) عليه السالم (شکایت خود را از علی    

طبـق دسـتور اسـالمی دو طـرف دعـوا بایـد پهلـوی               . و خودش در مسند قـضا نشـست       

خليفه مـدعی را بـه نـام        . یکدیگر بنشينند و اصل تساوی در مقابل دادگاه محفوظ بماند         



عليـه  (صدا کرد و امر نمود در نقطۀ معينـی روبـه روی قاضـی بایـستد، بعـد رو بـه علـی                    

بـا شـنيدن ایـن      » .ر مـدعی خـودت قـرار بگيـر        کنا! یا ابا الحسن  «: نمود و گفت  ) السالم

: خليفـه گفـت   . جمله چهره حضرت در هم رفت و آثار ناراحتی در رخسارشان پيـدا شـد              

نـاراحتی  «: حضرت فرمود » ميل نداری پهلوی طرف مخاصم خویش بایستی؟      ! یا علی «

بـه  من از این نيست؛ بلکه از این است که تو عدالت را کامًال مراعـات نکـردی؛ زیـرا مـرا                

در واقـع   » ١٥٦.احترام با کنيه خطاب کردی امـا طـرف مـرا بـه همـان نـام عـادی خوانـدی                    

عمًال عدالت اسـالمی را بـه قاضـی و طـرف دعـوای خـویش                ) عليه السالم (مولی علی 

چه بسا با اجرای عدالت، نور اسالم در قلب کسانی که زمينـه ای دارنـد،                . نشان دادند 

  .نفوذ کند و هدایت آنان را سبب گردد

  

  ثمره اطاعت از امامت) ب

ثمرۀ اطاعت از امام، برقراری عدالت و امنيت و رسيدن به کمال است که حضرت بـه آن             

  .اشاره می کند

آیـين و  (و طاعتنا نظامًا للملة و امامتنـا امانـًا مـن الفرقـة؛ و بـرای سـامان یـافتن امـت               «

  » ).ار دادقر(پيروی از ما و برای امنيت از پراکندگی، امامت ما را ) شریعت

رشته ای را گویند که دانه های تسبيح را به هـم پيونـد مـی دهـد و نظـام یـک            » نظام«

در ایـن خطبـه آن اسـت کـه          ) عليهـا الـسالم   (هدف حـضرت زهـرا      . ملت نيز چنين است   

نظامی کـه رهبـری آن تنهـا بـه دسـت خداسـت و رهبـران             . نظام صحيح را معرفی کنند    

تماع به این اسـت کـه در رأس آن امـام معـصوم              سالمتی یک اج  . دینی فقط مجری آنند   

امامت، راهی نورانی در برپایی حکومت خداوند در روی زمين و زمينـه ای              . حکومت کند 

وحدت فکر وعقيده است که در یک اجتماع،        . مناسب برای رشد و تعالی انسانها است      

ی خواهـد  عامل وحدت و نظام و یکپارچگی آن می شود و گرنه جامعه دیر یا زود متالش  

گرچه ممکن است بدون مبانی فرهنگی هم یک وحدت قومی و یا جغرافيـایی بـه                . شد



از آن جاکـه آیـين      . وجود بياید، هيچ ضمانتی در پایداری این جامعه وجود نخواهد داشت          

پيامبر بزرگ اسالم دارای جامعترین قوانين و رسالت هاست، جدی ترین شعارش فریاد             

بيــشترین و هــشدار دهنــده تــرین ســخنان ! آری. توحــدت و یکپــارچگی مــسلمين اســ

پيامبر، دربارۀ برحذر داشتن جامعه اسالمی است از آنچـه مایـۀ پراکنـدگی و گسـست                 

نـسبت بـه دیـن از دیگـران         ) علـيهم الـسالم   (اهل بيـت    . پيوندهای اجتماعی می باشد   

ًا آگــاهتر و بــه حقــایق قــرآن آشــناترند؛ زیــرا علــم آنــان بــه مبــدأ وحــی مــی رســد و قهــر

) عليهـا الـسالم   (حـضرت فاطمـه     . هماهنگی امور دینـی در اطاعـت از آنـان خواهـد بـود             

بالفاصله بعد از مسألۀ اطاعت از اهل بيت، حکمت امامت را این گونه بيان کرده اند کـه                  

در حقيقت، امامت از آن معصومان است و خدا آن را از این رو قرار داده است کـه مـردم                     

دام به طرفی نرونـد؛ بلکـه همـه دور یـک محـور باشـند، آن هـم        تفرقه پيدا نکنند و هر ک     

محوری که عقل می پذیرد زیرا وقتی که شخصی از جهـت علـم، تقـوا، تـدبير، عـدالت،              

و جهات دیگر بر دیگران رجحان دارد، طبعًا همه به سراغ او می روند و در                ... ارتباط باخدا 

ی نگذاشـتند و مـسير صـحيح      حـال اگـر بعـض     . نتيجه تفرقه و تشتت به وجـود نمـی آیـد          

  . جریان را به هم زدند آن مسألۀ دیگری است

به جهت وحدت و یگانگی اّمت و سامان بخشی         ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيامبراکرم

  : به زندگی مسلمانان بارها در طول زندگی پرشور خویش فرموده اند

 حبل ممدوٌد من السماء     انی تارک فيکم الثقلين، کتاب اهللا عزوجل و عترتی؛ کتاب اهللا          «

الی االرض، و عترتی اهل بيتی، و ان اللطيف خبير اخبرنی انهما َلـن یفترقـًا حتـی یـِردا                    

 ؛ مـن از دنيـای شـما مـی روم، ولـی در               ١٥٧َعلی الحوض، فانظرونی بم تخلفونی فيهما     

کتـاب خداونـد   . کتاب خداونـد عزوجـل و خانـدانم   :  بين شما دو شیء گرانبها می گذارم   

انی که از آسمان به زمين کشيده شده، و خاندانم که اهل بيـت مننـد و خداونـد                   ریسم

لطيف و خبير به من خبر داده است که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تـا در کنـار                      



پس مراقب باشيد که چگونه پـس از مـن بـا ایـن دو عمـل      . حوض کوثر بر من وارد گردند 

  »!خواهيد کرد؟

  

 ۀ جهادعزت اسالم در سای) ج

  » ).جهاد را قرار داد(و الجهاد عّز لالسالم؛ و برای عزت و سربلندی اسالم ... «

جهاد یعنی سعی و کوشش همه جانبه برای بازکردن راه خدا به روی بندگان و برطـرف       

وقتی سخن از جهاد به ميان می آید، ذهـن مـا نبایـد فقـط متوجـه                  . کردن موانع این راه   

و پـشت تـوپ و تانـک نشـستن شـود؛ زیـرا جهـاد مفهـوم                  جبهه و سالح بدوش گـرفتن       

جهاد با سالح، با زبان، با قلم و قدم         : عامی دارد که مصادیق زیادی را شامل می شود        

  . و با مال و مقام

  : قرآن می فرماید

والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبيل اهللا والذین اووا و نصروا اولئک هم المومنون                «

هجـرت گزیدنـد، و در راه خـدا         ) از دیار کفر و وطـن خـود       (ه ایمان آوردند و      ؛ آنان ک   ١٥٨َحّقًا

کوشش و جانفشانی کردند و هم آنان که مهاجران را منزل دادند و یاریشان کردند، آنها      

  » .به حقيقت اهل ایمانند

ایـن کوشـش    . با توجه به آیه، سراسر زندگی مؤمنـان واقعـی تـالش و کوشـش اسـت                

سانی با خداوند، برای اصالح جامعه در جنبـه هـای مختلـف، بـرای               برای تحکيم رابطۀ ان   

تنظيم مسائل اقتصادی در جهت هماهنگی با منافع عمومی و به طـور کلـی بـرای هـر                   

اعـم از سـخن، فکـر یـا         (چيزی است که به نفع جامعۀ انسانی و اسـالمی مـی باشـد               

 جامعـۀ اسـالمی،   در نتيجـه، . نـام دارد » جهاد«و ) عملی که در جهت الهی انجام شود    

جامعه ای است که از هر نظـر بـرای انجـام فرمـان جهـاد فـی سـبيل اهللا مهيـا و آمـاده                          

  : قرآن می فرماید. است



) و اسـبهای آمـاده    ( ؛ هرچه در تـوان داریـد از نيـرو          ١٥٩َو اعّدوا لهم ما استطعتم من قوة      «

  » .بسيج کنيد

ه کنيـد و بـرای برطـرف نمـودن          یعنی باید با تمام قوا خود را برای مقابله با دشـمن آمـاد             

موانعی که آنها به وجود مـی آورنـد سـخت بکوشـيد؛ مـثًال بـه علـم و آگاهيهـای روز در                 

عليـه  (علـی   . زمينۀ اقتصاد و سياست مجهز شوید تـا در برابـر تهاجمـات مـصون بمانيـد                

  : می فرمایند) السالم

َره َواهللا مـا َصـَلَحت دیـن و ال دنيـا ِاّال         ِانَّ اهللا فرض الجهاد و َعظََّمـُه َو َجَعـَل َنـصَرُه َو ناصِـ              «

؛ به راستی خدا جهاد را واجب فرموده، آن را بـزرگ داشـته و یـار و یـاور خـود قـرار                    ١٦٠به

  » .به خدا سوگند دین و دنيا اصالح نمی شود مگر به وسيلۀ جهاد. داده است

اب در جنگ صـفين زمـانی کـه لـشگرمعاویه بـه نزدیکـی فـرات رسـيدند، آب را بـر اصـح                       

حضرت خطبه ای ایراد فرمودند که در آن معيار عزت و ذلـت             . بستند) عليه السالم (علی

  : را در زندگی مشخص کرده اند

قِد اسَتطَعُموُکم الِقتال َفَاقّروا َعلی َمذََّلة و تأخيرمحلة، او َرّووا السُّيوَف من الّدماء َترَووا              «

؛ شـاميان بـا     ١٦١ فـی َمـوِتُکم قـاِهرین      فالموت فی حيـاتکم مقـصودین و الَحيـاة        . ِمَن الماء 

یـا بـه ذلـت و       . اکنون بر سر دو راهی قرار دارید      . بستن آب شما را به پيکار دعوت کردند       

خواری برجـای خـود بنـشينيد و یـا شمـشيرها را از خـون آنهـا سـيراب سـازید تـا از آب                          

مـرگ  پس بدانيد که مرگ، در زندگی توأم با شکست و زنـدگی جاویـدان، در                . بياشاميد

  ». پيروزمندانه شماست

  : بيان می فرمایند) عليه السالم(نظير همين سخن مولی را امام حسين

  ».؛ مرگ را جز سعادت نمی بينم١٦٢الَاری الموت ِاّال السعادة «

ظاهرًا در جهاد مغلوب شده، به شهادت رسيدند و فرزنـدان           ) عليه السالم (امام حسين 

يــروزی از آن کيــست؟ یزیــد یــا امــام     و اصحابــشان شــهيد شــدند امــا در حقيقــت پ    

  ؟)عليه السالم(حسين



جنبۀ دیگری که در مسألۀ جهـاد مطـرح اسـت و در فرهنـگ اسـالم تأکيـد زیـادی بـر آن                        

شده، تالش و کوشش در زمينۀ جهاد تـدافعی اسـت کـه از بيـداری ملتهـای مـسلمان                    

ۀ وقتـی کـه دشـمن هجمـ       . سرچشمه می گيرد و مسألۀ زن و مرد در آن مطرح نيست           

فرهنگی می کند باید در سایۀ جهاد و دفاع و کوشش همه جانبـه، عـزت اسـالم حفـظ           

  . شود

  

  صبرعامل مقاومت وحرکت) د

والصبر معونة علی استيجاب االجر؛ خداوند متعال صبر و شکيبایی را وسيله ای بـرای               «

  » .جلب پاداش حق قرارداد

ۀ مردم به هرکس که تلخيهـا  به معنای تحمل ناگواریهاست و عام» صبر«تعریف عاميانه  

مفــاهيم آیــات قــرآن و روایــات » صــبر«مــی گوینــد، ولــی اگــر » صــابر«را متحمــل شــود 

پيشوایان دین تفسير کنيم این طور نيست؛ بلکـه همچـون اهرمـی اسـت کـه سـنگين                   

ترین موانع و بزرگترین مشکالت را با سهولت و توأم با نتيجه گيـری مثبـت برطـرف مـی                    

م اسالمی از زمان بنی اميه و بنی العباس شروع شد و این بـدان               تحریف مفاهي . سازد

از جملـه   . جهت بود که مردم، اسالم واقعی را نشناسند و از وضع موجود باخبر نـشوند              

تحریف شد، زیرا خلفای اموی، به مردم ستم فراوانی کردند ولی تا صـدای              » صبر«واژه  

اگـر صـبر    «: کردند و مـی گفتنـد     کسی درمی آمد، علمای درباری را توصيه به صبر می           

؛ در حالی که در قيامت ظالم مجازات می شـود کـه چـرا               »!کنيد روز قيامت پاداش دارید    

ظلم کرده و مظلوم هـم مجـازات مـی شـود کـه چـرا ظلـم را تحمـل نمـوده و حقـش را                           

  .نگرفته، در صورتی که باید مقاومت می کرده است

ن در منطق دیـن، صـبر را مـی تـوان ایـن              است، بنابرای » پایداری«به معنای   » صبر«پس  

  : گونه معنا کرد



صبر یعنی مقاومت آدمی در راه تکامل و در برابر انگيزه های شر آفرین و فساد انگيز و                «

  ».انحطاط آور

به عبارتی، باید در مقابل هرچيزی که ما را از راه کمال باز می دارد و هر شّری که مایۀ                    

برای مثـال یـک کوهنـورد را در نظـر           . ن را برطرف کنيم   انحطاطمان می گردد بایستيم و آ     

این موانع چه از درون     .  راهش در رسيدن به قلۀ کوه موانعی وجود دارد         بگيرید که بر سر   

: از درون . وجود او و چه از برون باشد، هر کدام به نوعی مزاحم و جلـوگير حرکـت اوینـد                  

سـنگ، صـخره و حيوانـات       : راحت طلبی، ترس، نااميدی و هوسهای گونـاگون و از بـرون           

کسی که بـا    . ه او را از پيش روی بازمی دارند       درنده، خارهای دامنگير و مناظر زیبا و غير       

مزاحمانی این چنين روبه روست یا اصًال حرکت نمی کند و یا از ادامۀ ایـن راه خطرنـاک                   

و پر دردسر منصرف می گردد؛ اما حالت دیگر برای چنين کوهنـوردی ایـن اسـت کـه در                    

  . ه دهدبرابر موانع مقاومت کند و با اراده و صبر، به کار و راه خود ادام

شماهم وقتی که می خواستيد در حوزه ثبت نام کنيـد، موانـع درونـی تـان               ! طالب عزیز 

راحت طلبی، ترس از سنگينی درس و مهـم تـر از همـه ایـن فکـر کـه درس                     : متعدد بود 

حوزه چه فایده ای دارد و آخرش چـه مـی شـود؟ و موانـع برونـی هـم داشـتيد از قبيـل                         

ــاموزون اطرافيــان و خــصوصًا  مــشکالت خــانوادگی، مــسائل اقتــصادی   و زمزمــه هــای ن

چنـين وضـعيتی از دو حـال        . دوستان وسوسه گر که انسان را از ادامۀ راه باز می دارنـد            

یا از ادامه راه منصرف شـده، برمـی گردیـد و یـا اینکـه هـدف را مـشخص                     : خارج نيست 

 معرفت و   کرده، قّلۀ کمال انسانی را در نظرمی گيرید که رسيدن به آن هم بدون علم و               

در ایـن صـورت در برابـر موانـع         . شناخت و سپس عمـل و خـدمت بـه دیـن ميسرنيـست             

مقاومت کرده، با نيروی صبر پيش می روید و بـدون هـيچ تـرس و واهمـه و نااميـدی بـه            

  . حرکت خود ادامه می دهيد

وقتـی نزدیـک وفـات پـدرم     : نقل می کنـد ) عليه السالم(ابوحمزه ثمالی از قول امام باقر  

پسرم سفارش می کنم تو را به آنچه پدرم         « :، مرا به سينه چسباندند و فرمودند      رسيد



هنگام وفاتش فرمود و به همين مطلب پدرش علی بـن           ) عليه السالم (حسين بن علی  

پسرم بر حق صبر کـن، اگـر چـه برایـت تلـخ      : ابی طالب وصيت نمود و آن این است که     

  » .باشد

 کـه مهمتـرین سـفارش و وصـيت بزرگـان مـا بـه                از این حـدیث گرانبـار چنـين برمـی آیـد           

  . فرزندانشان در هنگام وفات، وصيت به صبر در راه حق بوده است

صبر بر حق گاهی در حـال رفـاه اسـت کـه سـالمتی و خوشـی و بـی نيـازی فـرد او را                           

مغرور نکرده است و از مسير حـق منحـرفش نمـی نمایـد؛ و گـاهی در حـال مـصيبت و                       

  . ورت این بزرگواران سفارش به صبرفرموده اندگرفتاری است و در هر ص

؛ ١٦٣نروی َانَّ فـی وصـایا االنبيـاء صـلوات اهللا علـيهم ِاصـبروا علـی الحـق و ان کـان ُمـّراً                       «

سـفارش بـه صـبر بـر حـق اسـت اگرچـه تلـخ و نـاگوار                   ) علـيهم الـسالم   (وصایای انبيـاء    

  ».باشد

  : انش چنين می فرمایدبه برادر) عليه السالم(خداوند در قرآن از قول حضرت یوسف

قال انا یوسف و هذا اخی، قد َمنَّ اهللا علينا ِاّنه مـن یتـق و یـصبر فـان اهللا الیـضيع َاجـَر         «

خـدا  . آری من همان یوسفم و این برادر من اسـت     "«:  ؛ یوسف پاسخ داد    ١٦٤المحسنين

به رحمت بی حساب خود بر مـا مّنـت نهـاد و هـرکس در حـوادث، تقـوی و صـبر پيـشه                         

  » ."و خداوند اجر نيکوکاران را ضایع نمی کند) ستنيکو(کند

از این آیه به دست می آوریم که صبر و شکيبایی موجب پاداش می شود و صابران بـه                   

  : دست می یابند همان گونه که خداوند دربارۀ ایشان می فرماید» مقام محسنين«

رت برای اهـل ایمـان و   ؛ و اجر عالم آخ١٦٥و َالجر االخرة خيٌر للذین امنوا و کانوا یستقون «

  » .مردم پرهيزکار، بسيار بهتر از اجر و مقام دنيوی است

  : قرآن دربارۀ صبر و استقامت جمعی، هم می فرماید



؛ اگـر شـما صـبر    ١٦٦وِان تصبروا و تتقوا الیضرکم کيدهم شيئًا ِانَّ اهللا بما یعملـون محـيط       «

بی به شـما نخواهـد رسـيد        پيشه کنيد و پرهيزکار باشيد از مکر و عداوت آنها هيچ آسي           

  » .که همانا خداوند برآنچه می کنيد آگاه است

آخرین ارمغان فکری پيامبران، اوليای خدا، صلحا، شهدا، مجاهدان راه حق و سـازندگان              

در روایت بسيار مهمـی، نبـی   . جامعه اسالمی به جانشينان خود، توصيه به صبر است        

ده را پـيش بينـی و در حقيقـت تکليـف مـا را           وقایع آینـ  ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (اکرم  

  : هم که در این زمان مواجه با این مسائليم تبيين فرموده اند

) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (قـال رسـول اهللا    : قـال ) عليـه الـسالم   (عن ابـی عبـداهللا    «

سيأتی علی الناس زمان الینال الملک فيه ِاّال بالقتل و التّجبـر و ال الغنـی ِاّال بالغـصب و                    

البخل و ال المحبة ِاّال باستخراج الدین و اتباع الهوی، َفَمن ادرک ذلک الزمـان َفـصَبرعلی                 

الفقر و هو یقدر علی الغنی و َصَبرعلی البغـضة و هـو یقـدر علـی المحبـة و َصـَبر علـی          

؛ زمانی بـرای    ١٦٧الذل و هو یقدر علی العز آتاه اهللا ثواب خمسين صدیقًا ِممَّن َصدَّق بی             

اهد آمد که سلطنت جز به وسيلۀ کشتن و ستمگری؛ ثروت جز با غصب              مردم پيش خو  

و بخل؛ و دوستی جز به وسيلۀ خارج شدن از دین و پيروی هوس به دست نياید؛ پـس                   

کسی که به آن زمان برسد و در برابر فقر شکيبایی ورزد در حـالی کـه قـادر بـه کـسب               

ی قـدرت دارد؛ و بـر ذلـت         ثروت است؛ دشمنی مردم را تحمل نماید با آن کـه بـر دوسـت              

صبر کند با آن که بر عزت توانا باشد، خدا ثـواب پنجـاه صـدیق از تـصدیق کننـدگان را بـه                      

  ».اومی دهد

» .ســيأتی علــی النــاس الینــال الملــک فيــه«: در جملــۀ اول حــدیث، پيــامبرمی فرماینــد

لـت  در ماجراهای بعد از رح   (مسلمانان شاهد صدق این پيش گویی پيامبر را خيلی زود           

) ایشان و در زندگی سراسر ننگين معاویه و پسرش یزید و چهره های قبـل و بعـد از آن                   

مشاهده کردند که چگونه حکومت و خالفت را غـصب نمودنـد و بـر مـردم سـيطره پيـدا                     

به راسـتی آیـا جـز بـا اعمـال زور و فـشار بـوده اسـت؟ در طـول تـاریخ، غاصـبان                          . کردند



تـا زمـان مـا کـه در کـشورهای اسـالمی خـصوصًا            ! خالفت همين روش را ادامه داده اند      

مــسلمانان تحــت سـلطۀ حاکمــان ظلــم و جــور  .فلـسطين اشــغالی، افغانــستان وعـراق  

  . هستند

و ال الغنـی ِاّال  «: مـی فرماینـد  ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(در جملۀ دوم حضرت رسول  

تجاوز به طبقـات    ثروت و رفاه مالی جز از راه غصب حقوق مظلومان،           » .بالغصب و البخل  

ضعيف، استثمار ملت و تودۀ مـردم، بخـل ورزی و امـساک در ادای حقـوق مـالی و بـی                      

ایـن پيـشگویی صـریح پيـامبر از         . اعتنایی به نيازهای محرومان جامعه تأمين نمی گـردد        

  .پدیدآمدن فاصله هایی طبقاتی خبر می دهد که امروز شاهد آنيم

محبوبيـت جـز بـا      : مـی فرماینـد   ) وآلـه وسـلم   صلی اهللا عليـه     (در جملۀ سوم، نبی اکرم    

یعنـی  . بيرون رفتن از دستورات دین و پيروی از هوسهای نفـسانی امکـان پـذیر نيـست                

اشخاص از طریق تمّلق، دروغ، ریاکاری، حقه بازی و سرسپردن به هوی وهوس وفریب              

. نـد دادن مردم محبوبيت کسب می نمایند و عيوبی را که باید بيان گردد، پنهان مـی کن                

به طوری که امربه معروف و نهی از منکر را فراموش می نمایند تا محبوبيت خـود حفـظ                   

  .کنند

این فرمایش حضرت اشاره ای است به پایين آمدن سطح تفکر مردم و تبدیل ارزشـهای                

کار فرد حيله گری چون معاویه نيـز همـين بـوده            . اسالمی به ارزشهای منحط در جامعه     

يت از همين روشها اسـتفاده مـی کـرد؛ لـذا مـردم ناآگـاه و                 او برای کسب محبوب   . است

پول پرست هم مجذوب او شدند، دورش را گرفتند و از حقيقت و قرآن ناطق بـاز ماندنـد                   

  .را کنار زدند) عليه السالم(و علی

در ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (حال در چنين وضعيتی وظيفۀ مردم چيست؟ پيامبراکرم         

فمن ادرک ذلک الزمـان فـصبرعلی       «:  مطلب را بيان می فرمایند     دنبالۀ حدیث پاسخ این   

یعنی کسی که در چنين زمانی واقع شود باید از ثـروت و غنـایی کـه بـه بهـای                     » .الفقر

شرکت در فقر هـزاران انـسان دیگـر بـه دسـت مـی آیـد دیـده فـرو بنـدد و بـر تنهـایی و                



ومـت ورزد و در پـی آن   گمنامی خویش، صبرکند، در برابر انگيزه های شهرت طلبـی مقا         

چنـين شخـصی بـر رتبـه هـای      . نباشد که شهرت او زیاد شود و مردم به او احترام نهند         

پایين تر اجتماعی صبر می کند با این که مـی توانـد مقـام بـاالتری را بـا زور و غلبـه بـه                        

از این رو خداوند پاداش و نتيجه ای را که به پنجاه مؤمن درسـتکار در زمـان                  . دست آورد 

بـدین سـبب    . امبر می دهد به چنين شـخص صـابری در ایـن زمـان عطـا خواهـد کـرد                   پي

  : می فرمایند) عليها السالم(فاطمه 

  .»و الصبرمعونة علی استيجاب االجر«

  : این جملۀ گرانسنگ اشاره ای است به فرمودۀ خداوند

اهللا قل یا عباد الذین امنوا اتقـوا ربکـم للـذین احـسنوا فـی هـذه الـدنيا حـسنة و ارض                        «

 ؛ ای بندگانی که به خدا ایمـان آورده          ١٦٨واسعة ِاّنما یوفی الصابرون اجرهم بغيُر حساب      

در ] عـالوه بـر آخـرت     [اید، خداترس و پرهيزکار باشيد که هرکس متقی و پرهيزکار گردد            

همانـا  . نصيبش نيکویی و خوبی خواهد بود و زمين خدا بـسيار پهنـاور اسـت              ] هم[دنيا  

  » . حد کمال پاداش خواهد دادکه خدا صابران را به

  

  اصالح جامعه در امر به معروف) ه

و االمر بالمعروف مصلحة للعامة؛ خداوند امر به معروف را وسيله ای برای اصـالح تـوده    «

  » .های مردم قرار داد

  .) معروف یعنی شناخته شده و منکر یعنی ناشناخته(

ه به سوی خوبيها پيش می رود،       زمانی که فضائل بر اجتماع حاکم شود، طبعًا آن جامع         

بـه  . در حالی که با غلبۀ فساد و زشتی هـا، بـه طـرف انحطـاط و انحـراف خواهـد رفـت                      

همين جهت باید در حفظ ارزشهای اصيل انسانی و اسـالمی در جامعـه کوشـيد و ایـن      

ایـن جاسـت   . زمانی است که اجتماع معروف، را معروف و منکر را منکـر و بـد بـشناسد               

ه معروف و نهی از منکر در جهت حفظ ارزشها و مـصلحت جامعـه معلـوم                 که نقش امر ب   



دستور اسالم به اجرای این مهم، برای آن است که فطرت و عقل بشر دائمًا . می شود

دستخوش هوی وهوس است؛ به طوری که نفس سرکش و دشـمن بـاطنی از درون و                 

معروف و منکر را در     از برون کمک می کنند تا       ) اعم از جن و انس    (دشمنان خارجی هم    

  : چنانکه قرآن می فرماید. نظر آدمی وارونه جلوه دهند

 ؛ آیـا آن کـس کـه زشـتی کـردارش بـرای او                ١٦٩َاَفَمن ُزیَن َلـه سـُوء َعَمِلـه َفـراُه َحـَسناً           «

  »؟] مانند مؤمن نيکوکار است[آراسته شده و آن را زیبا می بيند 

 ناپاک دارد و نفس سرکش او را به         برای نمونه، فردی که هوس باز است، چشم و زبان         

فساد می کشاند، اگر پدر و مادر یا ناصحان جامعه او را نصيحت کنند که ایـن کـار بـرای                

تو زشت اسـت متوجـه زشـتی کـارش نمـی شـود، زیـرا نفـسش آن چنـان بـدیها را در                         

» زیبا دیدن عمـل زشـت     «در حقيقت   . نظرش جلوه داده، که بينشش عوض شده است       

ختيهای افراد گمراه و لجوج است که اعمال زشتشان به خـاطر هماهنـگ              کليد همه بدب  

طبيعی است که چنين کـسی نـه موعظـه ای را            . بودن با شهوات در نظرشان زیباست     

می پذیرد، نه آمادگی بـرای شـنيدن انتقـاد دارد و نـه حاضـر اسـت مـسيرخود را تغييـر                       

ست و هـيچ گـاه بـه    چنين شخصی از پيامدهای عمل زشت خـود نيـز بيمنـاک نيـ       . دهد

  .محاسبه و تجزیه و تحليل اعمال خویش نمی پردازد

دین مقدس اسالم برای این که دیدگاههاعوض نشود و از فطرت سليم منحـرف نگـردد،    

  : در جامعه به دو اصل تکيه می کند» معروف«برای رواج 

ن را  رهبران و بزرگـان جامعـه، بایـستی نيکوکـاران را تـشویق و بـدکارا               : اصل تشویق ) ١

  : به مالک اشترچنين دستورمی فرمایند) عليه السالم(علی. توبيخ نمایند

َو الیکــونن المحــسن والمــشیء عنــدک بمنزلــة ســواء فــِانَّ فــی ذلــک تزهيــدًا الهــل    «

االحسان فی االحسان، و تدریبًا الهل االمساَءة َعَلی االمساَءة و الزم کًال منهم ما الـزم   

در نظرت یکسان نباشد، زیرا نيکوکاران به نيکوکاری بی         ؛ هرگز نيکوکار و بدکار      ١٧٠نفسه



رغبــت و بــدکاران در بــدکاری تــشویق مــی شــوند، پــس هــر کــدام از آنــان را براســاس   

  ».کردارشان پاداش ده

وادار کردن جامعه به مبارزه منفی و قطـع رابطـه بـا     : (جلوگيری از بی تفاوتی جامعه    ) ٢

منان نباید با کـسانی کـه منکـرات را انجـام            مؤ. این مسأله بسيار مهم است    .) متخلفان

می دهند، رابطه برقرار کنند، البته این قطع رابطه شرایط خاص دارد و باید طوری باشد                

که باعث تجری شخص بدکار نشود بلکـه بایـد وی را تحـت تـأثير قـرار دهـد، تـا هـدایت                        

او سـازش  شود، ولی اگرمتخلف به بدی خودش ادامـه داد، مـؤمن دیگـر نمـی توانـد بـا        

این خود مبارزه ای منفی است و مـی بينـيم           . کند، و با وجود فسق، همنشينش باشد      

نيـز انجـام شـده    ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم  (این نوع مبارزه در زمان خود پيامبر اسالم      

قرآن جریان آن سه نفری را که از شرکت در جنگ تبوک خـودداری کردنـد، چنـين                  . است

  : بيان می فرماید

 الثالثة الذین خلفوا حتـی اذا ضـاقت علـيهم االرض بمـا رحبـت و ضـاقت علـيهم          وَعَلی«

انفــسهم و ظنــوا َان ال َملَجــأ مــن اهللا اّال اليــه ثــم تــاب علــيهم ليتوبــوا ِانَّ اهللا هــو التــواب 

؛ قبول توبه آن سه تن که بر جای مانده بودند به تعویق افتاد؛ تا آنجا که زمين                  ١٧١الرحيم

از خویش به تنگ آمدند و دانستند کـه پنـاهی از            .  آنان تنگ گردید   با همه فراخی اش بر    

بی تردیـد   . توبه داد تا توبه کنند    ) توفيق(به آنان   ) خدا(خدا جز به سوی او نيست؛ پس        

  » .خدا همان توبه پذیرمهربان است

سه نفر از مسلمانان به علت سستی و تنبلی، همراه پيامبر به جنگ تبوک نرفتند امـا                 

شــت کــه پــشيمان شــدند و بعــد از جنــگ بــرای عــذرخواهی خــدمت پيــامبر  چيــزی نگذ

حضرت با آنها سخن نگفـت و دسـتور داد کـه احـدی از مـسلمانان نيـز بـا آنهـا                  . رسيدند

فضای مدینه با تمام وسعتش چنـان بـر         . این سه تن تحریم اجتماعی شدند     . حرف نزند 

سوایی بزرگ، شـهر را تـرک       آنان تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خواری و ر            

مدتی بـه ایـن صـورت گذشـت و آنهـا انتظـار مـی                . گویند و به کوههای اطراف پناه ببرند      



در ایـن هنگـام     . کشيدند، اما خبری از وحيی که دال بر قبولی توبـه شـان باشـد، نـشد                

فکری به نظر یکی از آنان رسيد و گفت، حال که مردم با ما قطع رابطه کـرده انـد، بهتـر                      

 روز انابه و تضرع به پيـشگاه خـدا،          ٥٠به این ترتيب پس از    . ز هم دیگر جدا شویم    است ا 

   ١٧٢.توبه آن ها پذیرفته شد و آیه مذکور نازل گردید

روشن است که بی تفاوتی جامعه در برابر ارزشـها، بـه عناصـر نادرسـت، امکـان رشـد                  

نيم ارزشها  متأسفانه می بي  . می دهد و به سلطۀ آنان بر سرنوشت جامعه می انجامد          

عوض شده است؛ لذا اگر هر کدام از ما این فریضۀ دینی را انجام دهيم، جامعـه اصـالح                 

  . خواهد شد

  

  قرآن و نقش مهم امر به معروف در اصالح جامعه

برای حفظ امنيت در جامعه ایمانی و پيشگيری از نفوذ عناصـر فاسـد و بـروز منکـرات، و                 

» امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر           «مفيـدتر از    برای انجام فرائض دینی،اصلی مهـم تـر و          

  : لذا خداوند می فرماید. نيست

ولتکن منکم ُاَمة یدعون الی الخير و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هـم                 «

بــه نيکــی دعــوت کنند،بــه کــار ) مــردم را(؛ و بایــد از ميــان شــما، گروهــی ١٧٣المفلحــون

  ».نان همان رستگارانندشایسته وادارند و از زشتی بازدارند؛آ

  : در آیه ای دیگر، در توصيف امت اسالمی می فرماید

؛ ١٧٤کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عـن المنکـر و تؤمنـون بـاهللا                 «

به کار پـسندیده فرمـان مـی        . شما بهترین امتی هستيد که برای مردم پدیدار شده اید         

  » .به خدا ایمان داریددهيد، از کار ناپسند بازمی دارید و 

با آن که ایمان اصل نخستين در اسالم و امر به معروف و نهی از منکر از فروع و شـاخه                    

های آن است، در این آیه، ایمان پس از امر به معـروف و نهـی از منکرآمـده اسـت؛ زیـرا          

این دو وظيفۀ الهی است که محيط مناسب و شایـسته ای را بـرای گـسترش و عمـق                    



ال و دوام آن فراهم می آورد و با این گونـه ایمـان اسـت کـه مـصالح فـردی و       ایمان و کم  

امـام  . اجتماعی تأمين می شود و جامعۀ دینی سامان و اعتبار و نظم و تحرک می یابد               

  : می فرمایند) عليه السالم(باقر

و تــأمن ... ِانَّ اَالمــر بــالمعروف والنهــی عــن المنکــر فریــضة عظيمــة ِبهــا تمــام الفــرائض«

مذاهب و َتحُّل المکاسب و َترُّد المظالم و تعمراالرض و ینتصف مـن االعـداء و یـستقيم                  ال

؛ امر به معروف و نهی از منکر، دو فریضۀ بزرگ الهی است که بقيۀ فرائض بـه                  ١٧٥...المر

به وسيلۀ این دو فریضه است که راههـا امـن، کـسب و کـار                ... سبب آنها برپا می شود    

مين، زمينها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شـود و همـۀ              مردم حالل، حقوق افراد تأ    

  .»کارها سامانمند خواهد شد

از ایـن رو در اجتمـاع   . عمل افراد، خوب یـا بـد، شـعاعی دارد و جامعـه را فـرا مـی گيـرد         

وجود ندارد، چراکه زیـان فـردی هـم بـه صـورت اجتمـاعی         » ضرر فردی «چيزی به عنوان    

 و منطق حکم می کند که اعـضای جامعـه در پـاک نگـاه                به همين دليل عقل   . درمی آید 

ایـن ضـرب المثـل      . داشتن محيط زندگی از هيچ گونه تالش و کوششی خودداری نکنند          

اشتباه است، زیـرا انـسان در محـدودۀ         » چهار دیواری، اختياری  «: عاميانه که می گویند   

اد خـانواده بـرای از      همان طور که افر   . خانه خویش نيز اختيار هر کار ناشایستی را ندارد        

بين رفتن ميکروبها و آلودگيها حتی در خانـه هـای خـود هـم بایـد بهداشـت و نظافـت را           

رعایت نمایند،در جامعه نيز ضرورت این امر دو چندان است، چه فضا و هـوا بـرای عمـوم      

پس اگر می خـواهيم     . جامعه است و امکان سرایت آلودگيهای اخالقی به همه هست         

نظر اخالقی سالمت باشند، نسل ما سالم تربيت شـود، از گنـاه حفـظ               بچه هایمان، از    

شویم، محيطمان محيطی مقدس و پاک باشد و در شهر و کشوری پاک زندگی کنـيم،                

. باید به این دو فریضه اهميت بدهيم و امربه معروف و نهی از منکـر را واجـب بـشماریم                   

وف دعـوت، و از منکـر جلـوگيری         افراد باید به هر طریقی که می توانند مـردم را بـه معـر              



کنند؛ یکی با قلم می تواند این کار را انجام دهد، یکی بـا بيـان، کـسی دیگـر بـا پـول و                         

  آیه گرانسنگ. دیگری با قدمی که برمی دارد

  »؛ در نيکوکاری و پرهيزکاری با یکدیگر همکاری کنيد١٧٦تعاونوا علی البر و التقوی«

  . نيز اشاره به همين مطلب دارد

فردی گنهکار در ميـان     : نقل شده که فرمودند   ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (يامبر اکرم از پ 

مردم، همانند کسی است که با جمعی سوارکشتی شود و به هنگامی کـه در وسـط                 

دریا قرار گيـرد تبـری بـردارد و بـه سـوراخ کـردن موضـعی کـه در آن جـا نشـسته اسـت                         

اگـر  » ! در سـهم خـود تـصرف مـی کـنم           مـن «:بپردازد و اگر به او اعتراضی شـود، بگویـد         

دیگران او را از ایـن عمـل خطرنـاک بازندارنـد طـولی نمـی کـشد کـه آب دریـا بـه داخـل                           

   ١٧٧.کشتی نفوذ می کند و همگی غرق می شوند

حضرت با این مثال قابل تأمل، منطقی بودن وظيفۀ امر به معروف و نهی از منکر را بيان                  

کارهـای زشـت از     . ا حقـی طبيعـی مـی داننـد        می کنند و حق نظارت فـرد بـر اجتمـاع ر           

کوچکترین منکـر گرفتـه تـا بزرگتـرین آن، راه را بـرای ورود شـياطين بـاز و زمينـه را بـرای                      

تهاجم فرهنگی در بين مسلمانان آماده مـی کنـد و البتـه در ایـن ميـان جوانـان آسـيب                      

ــد ــک و م    . پذیرترن ــوپ و تان ــا ت ــد کــه ب ــروز، دشــمنان، جنگــی را آغــازکرده ان وشــک و ام

سالحهای مدرن جنگی نيست؛ بلکه با ایجاد شک و سوء اسـتفاده از ناآگـاهی و عـدم              

مطالعۀ مردم است تا با روح و دین و عقاید و آرمان ملتهای مسلمان نبرد کنند، به ویـژه                   

با هجوم فرهنگی و اندیشه هـای ناسـازگار بـا مـوازین شـرعی کـه در ذهـن و اندیـشۀ                     

ایـن گونـه تهاجمـات فرهنگـی را بـه طـور خـاص در                .  نهنـد  نوجوانان و جوانـان تـأثير مـی       

زیرا روش  . تبليغات بازرگانی و اسباب بازیها و کاالهای مورد استفادۀ مردم می توان دید            

دشمن این است که در مسألۀ تغيير فرهنگ یـک جامعـه نقـشه هـای شـوم خـود را از                      

 ایـران از مدرسـه      بچه ها آغاز می کند؛ بخصوص آن بچه هایی کـه در انقـالب اسـالمی               

پـس  . بيرون ریختنـد، تظـاهرات کردنـد و مـردم مـسلمان را بـا خودشـان همـراه نمودنـد                    



دشمنان می دانند که بار انقالب بيشتر بر دوش جوانان و نوجوانان این مرز و بوم بوده و                  

هست؛ این است که از این گروه شروع کرده، منکرات را با شيوه های مختلف آمـوزش                 

ی که با کاغذهای بسته بندی آدامس و شکالت و غيره آنهـا را سـرگرم                می دهند تاجای  

می کنند و سپس به انحراف می کشانند، آنها خزنده عمل نمـوده، فرهنـگ انقالبـی و                  

اسالمی را تحت تأثير قرار داده اند و متأسفانه اکثـر مـا را خـواب خرگوشـی فراگرفتـه و         

  . مشغول دنيای خودمان هستيم

وظيفۀ مهم فردی و اجتماعی خودمان را از یاد نبرده، امر بـه معـروف را                اگر هر یک از ما      

سرلوحه برنامۀ زندگی خود قرارمی دادیم، مصالح عمومی جامعه اینگونه به خطر نمی             

و االمـَر بـالمعروف     ): عليها السالم (براستی که چه زیبا فرموده اند حضرت فاطمه         . افتاد

 . مصلحة  للعامة

  

  الهی با نيکی به والدینجلوگيری از خشم ) و

َو بّر الوالدین وقایة من السخط؛ و برای جلوگيری از خـشم خداونـد نيکـی بـه پـدر و       ... «

  »).قرار داد(مادر را 

پس از بيان فلسفۀ احکـام و سـفارش بـه امربـه معـروف               ) عليها السالم (حضرت فاطمه   

در ابتـدا نيکـی و   . برای مصلحت جامعه، مصادیقی از معروف و منکـررا بيـان مـی نماینـد          

  : قرآن می فرماید. احسان به پدر و مادر را سفارش می کنند

  »١٧٨.ال تعبدون ِاّال اهللا و بالوالدین احسانا«

  »١٧٩.و اعبدوا اهللا و ال تشرکوا به شيئًا و بالوالدین احسانا«

در آیات قرآن، خداوند تبارک و تعالی بعد از امر به پرستش، نيکی به پدر و مادر را مطرح                   

از مجموع آیات قرآن این نکتۀ نغز را درمی       . فرموده است و این اهميت امر را می رساند        

یابيم که سفارش نيکی و احـسان فرزنـد بـه پـدر و مـادر شـده اسـت نـه توصـيۀ نيکـی              

والدین به فرزند، علت آن هم این است که پدر و مادر فطرتاً به فرزندشـان عالقمندنـد و                   



ب از خواب بيدار می شود و بـا تمـام خـستگی و خـواب                مادر ش . به او خدمت می کنند    

آلودگی بچه را در آغوش می گيرد، نوازش می کند، در برابر گریه او صبر مـی کنـد و در                     

  . عين حال از تمام تيمارگری اش لذت می برد

آیا فرزندان هم نسبت به پدر و مادراین چنينند؟ اگر با ایمان و حق شناس باشند نهایت              

بارۀ پدر و مادر دارند این اسـت کـه بـه مختـصر مراقبـت و مواظبـت از آنهـا                محبتی که در  

اکتفا نکنند، و در عين حال، در انتظار راحتی هرچه زودتر خود باشند و عجيب این است             

که همين پدر و مادر از خدا تقاضای مرگ می کننـد تـا فرزندشـان از ایـن زحمـت راحـت                       

  . شود

 خيلی روشن است، زیرا بقای نظام خانواده مبتنی        علت دیگر احسان به پدر و مادر هم       

بر احترام به والدین است و اگر حسن تعظيم به آنها از بين برود، مهمترین ضـرر آن ایـن                    

انسان وظيفه شناس و متعهد که دارای اخالق    . است که حق شناسی از بين می رود       

و تعالی و پيـامبر و      اسالمی و انسانی است، باید متوجه باشد که بعد از خداوند تبارک             

اگـر افـرادی    . ،بيشترین حق را پدر و مادر به گردن وی دارنـد          )عليهم السالم (ائمه هدی   

را دیدید که با احترام بسيار نسبت به والدین، حقوق ایشان را رعایت مـی کننـد، شـما                

به طورمسلم این افـراد حـق شـناس در مقـام     . هم قدر آنها را بدانيد و احترامشان کنيد       

حقوق نسبت به همه، وظيفه شناس هستند و اگر دیدید نسبت به این دو نعمت ادای 

  . بزرگ بی اعتنا می باشند، بدانيد نسبت به دیگران هم بی اعتنا خواهند بود

دليل دیگر بر تأکيد خداوند دربارۀ احسان به والدین این است کـه بـی اعتنـایی بـه آنـان                    

تأکيـد قـرآن    .  را بـه وجـود مـی آورد        سبب گسيختگی خانواده می شود و تزلـزل روحـی         

بيشتر دربارۀ زمانی است که پدر و مادر به سـنين کهولـت و پيـری مـی رسـند و حتـی           

  :  را هم ندارند و نمی توانند با ترشرویی و اخم فرزندان مواجه شوند» اف«توقع شنيدن 

لکبـر َاَحـُدهما َاو     و قضی ربک َاّال تعبدوا ِاّال ایاه و بالوالـدین احـسانا اّمـا یـبلغن عنـدک ا                  «

و اخفض َلُهمـا َجنـاَح الـّذل      * کالُهما َفال تقل َلُهما ُافٍّ َو ال َتنَهر ُهما َو قل لهما قوًال کریماً             



؛ و خـدای تـو حکـم کـرده کـه جـز او               ١٨٠من الرحمة و قل َرّب ارَحمُهما کما َربيانی َصـغيراً         

از ایـشان یـا هـر دو در         اگـر یکـی     . هيچ کس را نپرستيد و دربارۀ پدر و مادراحسان کنيـد          

مگـو و پرخـاش مکـن، شایـسته         » اف«کنار تو، به سالخوردگی رسـيدند بـه آنهـا حتـی             

پروردگـارا آن دو    : سخن بگوی و از سر مهربانی، بال فروتنی برآستان آنان بگستر و بگـو             

  » .را رحمت کن، چنان که مرا در خردی پرورش دادند

در ابتـدا بعـد از نهـی از         : هـی وجـود دارد    قابل ذکـر اسـت کـه در ایـن آیـات چنـد امـر و ن                 

پرستش غير خدا، امر به احسان به پدر و مادرشده است و سپس از اف گفتن بـه آنهـا              

» ناخوشــایندی، خــشم و بــداخالقی«دارای معنــای لغــوی » اف«بــاز مــی دارد، گرچــه 

است، همين اندازه که آدمی در برابر پدر و مادر خویش، چهـره درهـم کـشد و لـو هـيچ                    

از آن دو دلتنـگ و خـسته        : قـرآن مـی فرمایـد     . پيدا مـی کنـد    » اف«فی نزند، مصداق    حر

نشوید، ردشان نکنيد و در گفتگوی با ایشان خـوش برخـورد باشـيد؛ نيکـو رفتـار کنيـد و                     

  . گفتار کریم و شایسته داشته باشيد

نهایـت  یعنی در مقابل پدر و مادرت       ! بالت را پایين بياور   : فرمان دیگر قرآن عجيب تراست    

در انتهای آیه دستور دعا در حق پدر و مادر آمده است و نحوۀ آن    . افتادگی را نشان بده   

چنان کـه ایـشان در کـودکی نـسبت بـه مـن مهربـان                ! پروردگارا: را نيز آموزش می دهد    

  !بودند تو هم بر آنها رحم کن و مهربان باش

ه پدر و مـادر سـپری بـرای         را که نيکی ب   ) عليها السالم (این سخن بانوی بزرگوار اسالم      

  : غضب الهی است، روایات زیادی تأکيد می کند که به چند نمونه از اشاره می کنيم

  : گفتم) عليه السالم(ابراهيم بن شعيب گوید به امام صادق

ِان اسـَتطعَت َان َتِلـی   : ِاّن ابی قد کبر َجّدًا و َضُعَف َفَنحن َنحِمُله ِاذا َاراَد الَحاجـة، فقـال     «

؛ پدرم به حدی پير و ناتوان شـده کـه           ١٨١ منه فافعل َو َلقِّمُه بيدک فانه جّنة لک غداً         ذِلَک

اگر بتوانی خـودت ایـن کـار را کنـی،           : فرمود. برای قضای حاجت او را به پشت می بریم        

  ».انجام ده، و شخصًا برایش لقمه بگير تا سپر آتش فردایت باشد



صـلی  (شخصی به پيـامبراکرم : ه فرمودند روایت شده ک  ) عليه السالم (نيز از امام سجاد   

عملی از منکرات نيست که مـن آن را انجـام نـداده باشـم؛               : گفت) اهللا عليه وآله وسلم   

آیـا پـدر و     : آیا باب توبه برای من بـا ایـن همـه گناهـان گـشاده اسـت؟ حـضرت فرمودنـد                    

  !برو به او نيکویی و مهربانی کن: فرمود. پدرم زنده است: مادرت زنده اند؟ گفت

ــه الــسالم(امــام ســجاد ــد) علي ــده از محــضر رســول   : فرمودن چــون شــخص ســؤال کنن

  ! ای کاش مادرش زنده بود: خارج شد، پيامبرفرمودند) صلی اهللا عليه وآله وسلم(خدا

از این جمله معلوم می شود که مهربانی با مادر بيشتر از پـدر، در کفـارۀ گناهـان مـؤثر                     

. کـه خـدمت بـه پـدر کـم ارزش مـی باشـد              البته ایـن سـخن بـدان معنـا نيـست            . است

یکی از عالمان نجـف     : دربارۀ احترام به پدر قابل مالحظه است      ) عج(سفارش ولی عصر  

از شخص مورد اعتمادی نقل می کند که پدر پيری داشت و در خـدمتگزاری بـه او هـيچ                  

کوتاهی نمی کرد، مگر در شبهای چهارشنبه که به مـسجد سـهله مـی رفـت و در آن                    

از او پرسـيدم،    . مت به پدر معذور بود، ولی پس از مدتی دیگر به آنجـا نرفـت              شب از خد  

شـب  . چهل شب چهارشـنبه بـه آنجـا رفـتم         : چرا مسجد سهله را ترک کرده ای؟ گفت       

چهلم در تاریکی شب، شخص عربی را دیدم که بر اسبی سوار بود و به طرف من می              

اوصـيک  «: بـه مـن فرمـود     همين که به مـن رسـيد، بعـد از کمـی صـحبت سـه بـار                   . آمد

گفته می شود؛ یعنی سفارش می کنم » عود«در لهجۀ عربی بدوی » پدر پير » «بالعود

بوده اند و ایـشان راضـی نيـستند    ) عج(فهميدم که آن مرد،امام مهدی    .تو را به پدر پيرت    

  . که خدمت به پدرم حتی در شب چهارشنبه و برای رفتن به مسجد سهله ترک شود

  

   برای بقای نسلحفظ پيوندها) ز

و صــلة االرحــام منــساة فــی العمــر و منمــاة للعــدد؛ و بــرای بقــای نــسل، حفــظ پيونــد «

  »).قرار داد(خویشان را 



در ادامۀ خطبۀ خویش به صلۀ رحم و نتـایج آن اشـاره مـی               ) عليها السالم (حضرت زهرا   

م و  از جمله نتایج صلۀ رحم، زیاد شدن خویشاوندان انـسان اسـت؛ زیـرا صـلۀ رحـ                 . کنند

طبرسـی ایـن   » احتجـاج «پيوند با خویشان، باعـث بهبـود زنـدگی انـسان مـی شـود در             

  : این گونه است) عليها السالم(بخش از خطبۀ حضرت زهرا

  ».َوِصلة االرحام مناة للعمر و منماة للعدد«

؛ »به تأخيرافتادن «است و در این جا به معنای        » تأخير«اسم مکان، و به معنای      » مناه«

با توجـه  . هم اسم آلت و به معنای وسيلۀ نمو و رشد می باشد           » منماه «همان طورکه 

بـه  : این گونه بيان می شود    ) عليها السالم (به خطبه فلسفۀ صلۀ رحم در کالم فاطمه         

خویشاوندان و ارحام خـود نيکـی کنيـد، زیـرا در ایـن صـورت از مرگهـای ناگهـانی و تلـف                       

در این ميان، پيوندهای خویشی     . رددشدن حفظ می شوید و قهرًا عدد شما زیاد می گ          

در . استحکام می یابد و جمعيت آنان از هم پراکنده نمی شود، و آفت پذیرنخواهد شـد                

  : قرآن کریم، خداوند متعال رعایت خویشاوندان را بر پایۀ تقوا، سفارش فرموده است

بترســيد از آن ؛ ١٨٢و اتقــوا اهللا الــذی تــساَءلون بــه و االرحــام ِاّن اهللا کــان علــيکم رقيبــاً  «

و ) خـدا را در نظـر آریـد       (خدایی که به نام او از یکـدیگر مـسئلت و درخواسـت مـی کنيـد                

  » .دربارۀ خویشاوندان کوتاهی نکنيد که همانا خدا مراقب اعمال شماست

سورۀ مبارک نساء که آغاز آن با آیۀ فوق است، با سـفارش بـه تقـوا آغـاز مـی شـود و                        

اهميـت فـوق العـادۀ صـلۀ رحـم را از آن جـا بـه        . ار می داردبنيان خانواده را بر تقوا استو  

  . بعد از نام خدا یاد آمده است» ارحام«دست می آوریم که نام 

از نگاهی دیگر، قرآن کریم همۀ فرزندان آدم را از یک پدر و مادرمی داند و بـه گونـه ای،                      

اط ایجاب می کند    این پيوند و ارتب   . تمام بنی آدم، خویشاوندان یکدیگربه شمار می روند       

که نسبت به همۀ انسانها از هر نژاد و قبيله که باشند، ماننـد بـستگان و خویـشاوندان       

  : می فرمایند) عليه السالم(امام صادق. خود محبت ورزید



ِصلة االرحام ُتَحسُِّن الخلق و تسمُح الکف َو ُتطيب النفس و تزید فی الـرزق و ُتنـِسئ                  «

شاوندان اخـالق را نيکـو مـی سـازد، آدمـی را گـشاده          ؛ حفظ پيوند بـا خویـ      ١٨٣من االجل 

دست می گرداند، و مایۀ پاکدلی و صفای روح می شود و با افزایش روزی، مـرگ را بـه                    

  » .تأخيرمی اندازد

ميزان زشتی و گنـاه ایـن کـار بـه           . نقطۀ مقابل صلۀ رحم، قطع روابط خویشاوندی است       

  :  را جزء زیانکاران قرارمی دهدحدی باالست که خداوند انجام دهندگان چنين عملی

الذین ینقضون عهداهللا من بعد ميثاقه و یقطعون ما امراهللا به ان یوصل و یفسدون فـی                 «

؛ همانانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می شـکنند        ١٨٤االرض اولئک هم الخاسرون   

 و آنچه را خداوند به پيوستنش، امر فرموده است می گسلند و در زمين به فـساد مـی                  

  » .پردازند؛ آنانند که زیانکارانند

طبق این آیه، یکی از ویژگيهای زیانکاران آن است که از اوامر الهی سرپيچی می کننـد                 

در آیۀ دیگری، قطع روابط خویشی و بـرهم         . و روابط و پيوندهای خویشی را می گسلند       

  :زنندگان آن این گونه نکوهش شده است

اولئک الـذین لعـنهم     * ی االرض و تقطعوا ارحامکم    فهل عسيتم ان توليتم َان تفسدوا ف      «

) از خـدا  (آیا اميد بـستيد کـه چـون         ) ای منافقان (؛ پس ١٨٥اهللا فاَصَمهم َو َاعمی َابصاَرهم    

زمين فساد کنيد و خویشاوندیهای خود را       )روی(، در )یا سرپرست مردم شدید   (برگشتيد

ایـشان را   ) گـوش دل  ( و از هم بگسليد؟ اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نمـوده            

  » .ناشنوا و چشمهایشان را نابينا کرده است

در این باره آیات دیگری هم هست به این مضمون که کسانی کـه نقـض عهـد پروردگـار                    

نموده اند،آنچه را خدا امر به وصلش کرده قطع می کنند جزء مفسدان خواهند بود و بـا                  

  .  استمحروم شدن از رحمت خداوند، بدترین جا مکان آنها



فرزند خود را نصيحت می کنند کـه از مـصاحبت بـا پـنج گـروه                 ) عليه السالم (امام سجاد 

ایـشان  . بپرهيزد و یکی از آن پنج گروه کسانی اند که روابط خویشی را قطـع کـرده انـد                  

  : می فرمایند

؛ بپرهيز از معاشرت    ١٨٦ایاک و مصاحبة القاطع لرحمه فانی وجدته ملعونًا فی کتاب اهللا          «

 کس که پيوند خویشی را گسسته است که قرآن او را ملعون و دور از رحمت خـدا        با آن 

  ».شمرده است

  

  قصاص عامل حيات اجتماعی) ح

  » .و القصاص حقنًا للّدماء؛ و برای پاسداری از خونها قصاص را قرار داد«

درادامۀ خطبۀ خویش، با اشاره بـه یکـی از مباحـث حقـوق     ) عليها السالم(حضرت زهرا   

بانوی اسالم به قصاص اشـاره مـی        .  اسالمی، به بيان فلسفۀ آن نيز می پردازند        جزای

  : فرمایند که قرآن آن را مایۀ حيات و زندگی بيان فرموده است

شـما را در    ! ؛ و ای خردمنـدان    ١٨٧و لکم فی القصاص حيوة یا اولی االلباب لعلکم تتقون         «

  » .قصاص زندگانی است؛باشد که به تقوا گرایيد

مـشاهدۀ قـصاص قاتـل      .  حيات در این آیه، حيات اجتماعی و روحی افـراد اسـت            مراد از 

آیۀ فوق حکم عادالنۀ قـصاص را بيـان مـی    . سبب می گردد که افراد مرتکب قتل نشوند   

کند که حفظ حيات عمومی اجتماع و پيشگيری از قتل و جنایت، بـستگی بـه آن دارد و                   

عـادت عـرب    .  را تشریع نمـوده اسـت      اسالم از راه حکمت و مصالح اجتماعی، این حکم        

جاهلی بر این بود که اگر کسی از آنها کشته می شد، نزدیکانش قـسم مـی خوردنـد                   

که حتی یک نفر از افراد قبيلۀ قاتـل را زنـده نگذارنـد؛ لـذا تـا آن جـا کـه مـی توانـستند،                           

نـد،از  تالفی می کردند و با کشته شدن یک فرد، حاضر بودند تمام قبيلۀ قاتل را نابود کن                

. روی جهالت به جان هم می افتادند و چندین سال بين چند قبيله خون و خونریزی بـود                 



در چنين فضایی اسالم قانونی را مطرح می کند که عادالنه و از سر حکمت است و به                  

  : می فرماید. هيچ عنوان از روی جهل و تعصب جاهلی اعمال نمی شود

فی القتلی، الحّر بالحر و العبد بالعبد و االنثـی          یا ایها الذین امنوا کتب عليکم القصاص        «

باالنثی َفَمن ُعفی َلُه ِمن اخيه شیء فاتباٌع بالمعروف و اداٌء اليه باحساٍن ذلک تخفيـف                

؛ ای کـسانی کـه ایمـان آورده         ١٨٨من ربکم و رحمة َفَمن اعَتدی بعد ذلک فله عذاب اليم          

 آزاد عوض آزاد، بنـده عـوض        :قصاص مقرر شده است   ) حق(دربارۀ کشتگان،بر شما  ! اید

) یعنـی ولـی مقتـول     (اش  )دینـی (هرکس که از جانب برادر      ) برای. (بنده و زن عوض زن    

بـه طـور پـسندیده      ) بایـد از گذشـت ولـی مقتـول        (گذشت شـود    ) از حق قصاص  (چيزی  

تخفيف و رحمتـی    ) حکم(این. به او بپردازد  ) خون بها را  (احسان  ) رعایت(پيروی کند و با     

 شماست؛ پـس هـرکس بعـد از آن، از انـدازه درگـذرد وی را عـذابی دردنـاک                     از پروردگار 

  » .است

با توجه به مضامين آیه می بينيم که اسالم برای نيل بـه هـدف عـالی انـسانيت، بـرای       

اوليــای مقتــول راه بخــشودن را بازگذاشــته، و قــصاص را حقــی قابــل گذشــت قــرار داده 

  : ین سه راه رادارنداوليای مقتول نسبت به قاتل یکی از ا. است

  حق قصاص) الف

  صلح نمودن به دیه در صورت توافق قاتل) ب

  عفو بدون خون بها) ج

، »فمن عفی له من اخيه    «: نکتۀ نغز این آیه، آن است که قاتل را برادر معرفی می کند            

یعنی با تحریک عواطف اوليای مقتول و اشاره به این که با این جنایـت، قاتـل از بـرادری                    

اقط نشده است، بهتر می داند که قصاص با تخفيـف، عملـی شـود و یـا قاتـل                    دینی س 

  :این جاست که فرمایش بانوی اسالم متجلی می شود. اصًال مورد عفو شود

  ».والقصاص ِحقنًا للدماء«



امروز، روشن فکر مآبها قصاص را حمل بر خشونت طلبی می کنند و مـی گوینـد قـانون               

ش بشریت اسـت و جامعـۀ تکامـل یافتـه و پيـشرفتۀ              قصاص یادگار دوران سبعيت و توح     

  . امروزی اجازه نمی دهد که قانون صحرایی در آن اجرا شود

این قبيل اعتراضات از سـوی خودباختگـانی مطـرح مـی شـود کـه                : در پاسخ می گوئيم   

اربابان آنها در راه توسعه طلبی و غارت ملتها، هرگونه توّحش را بـه صـورت مـدرن ارائـه                 

 با استفاده از آنها ميليونها انـسان بـی دفـاع را هـالک کننـد و یـا دچـارنقص                      می کنند تا  

  . عضو نمایند

  

  وفای به نذر) ت

  ».و الوفاء بالنذر تعریضًا للمغفرة؛ خداوند وفای به نذر را موجب بخشایش قرار داد... «

نذر کار ثوابی است که شخص مکلف برعهدۀ خود واجب می سازد؛ برای نمونه، با این                

ه روزه از مسافر برداشته شده است، اگر نذر کند روز عرفه را روزه بگيـرد بـر او واجـب                   ک

  . است که به نذرش وفا کند

ادای نذر، یکی از مصادیق وفا به پيمانهای الهی و دليل بر استقامت روحی مـی باشـد                  

روح چنين شخـصی قـوی و       . و از نشانه های نيکوکاران و بندگان شایستۀ خداوند است         

  . ت تصميم گيری اش زیاد می شودقدر

  

  انواع نذر

بـرای  .. او اترک... َهللا َعلَّی َان َافعَل:  مانند این که نذرکننده، می گوید      :نذرمطلق) الف

  . خداست در ذمۀ من که فالن کار را انجام دهم یا ترک کنم

افعل او هللا َعلَّی ان کان کذا َان :  ناذر برای نذرش شرط بگذارد و بگوید      :نذرمشروط) ب

اترک برای خدا بر عهدۀ من است که اگر مثًال مریضم شفا یافت، فالن عبـادت را انجـام                   

  . می دهم یا فالن کار را ترک می کنم



 می ٧آیه » دهر«وفا و به جا آوردن نذر در قرآن ستایش شده است، چنان که در سوره           

  : فرماید

بندگان نيکو به عهد و نذر خـود وفـا          یوفون بالنذر و یخافون یومًا کان شره مستطيرًا؛ آن          «

می کنند و از قهر خدا در روزی که شر و سختی اش همۀ اهل محشر را فرا گيرد، می                    

  » .ترسند

و ) عليهـا الـسالم   (مفسران،این آیه و آیات بعـد را دربـارۀ مـوالی متقيـان و حـضرت زهـرا                 

  .فرزندانشان و حتی خادمۀ این بزرگواران می دانند

نذر موجب درست شدن زمينـۀ  «: می فرمایند) عليها السالم(رت زهرااما در این که حض   

  : ، دو جهت به نظر می رسد»غفران الهی است

نذر، پيمانی است که شخص ميان خود و خدامی بندد و استقامت در پيمان و عهـد                 ) ١

  : قرآن می فرماید. از نظر عقل و شرع ممدوح است

  » .عهدی بسته بموقع خود وفا کند؛ با هرکه ١٨٩و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا«

بنابراین آیۀ مبارک، یکی از صفات مؤمنان کـه خداونـد بيـان مـی فرمایـد وفـای بـه عهـد                       

است که انسان به این وسيله خود را در معـرض مغفـرت و بخـشایش الهـی قـرار مـی                      

  . دهد

ه وجوب دیگر تکاليف، تحت اختيار مکلف نيست، مثل نماز و روزه که خـدا واجـب کـرد       ) ٢

اما وجوب وفای به نذر،تکليفی است که انسان با اختيارخود بر خود واجب کـرده               . است

واضح است که در چنين شخصی، روح تسليم و فرمانبرداری از مـوالیش بيـشتر               . است

  . است، به ویژه اگر نذرش مشروط نباشد

  



  فصل سوم

  

  

  از رذیلت تا فضيلت

  

و الموازین تغييرًا للبخس، و النهی عـن شـرب      وتوفية المکائيل   : ... قالت عليها السالم  «

الخمر تنزیهًا عـن الـرجس، و اجتنـاب القـذف حجابـًا عـن اللعنـة، و تـرک الـسرقة ایجابـًا                        

للعفة، و حرم اهللا الشرک اخالصًا له بالربوبية و اتقوا اهللا حق تقاتـه و التمـوتن اال و انـتم     

انمـا یخـشی اهللا مـن عبـاده         (انـه   مسلمون، و اطعيوا اهللا فيما امرکم به و نهاکم عنـه ف           

و پر دادن پيمانه هـا و ترازوهـا را بـرای جلـوگيری از کـم فروشـی و نهـی از           ... ؛  )العلماء

شرب خمر را برای پاکی از پليدی، و دوری از تهمت ناموسی را بـرای محفـوظ مانـدن از          

لعنـت الهــی، و تــرک دزدی را بــرای پاکــدامنی و عفـت نفــس، و حرمــت شــرک را بــرای   

اکنـون کـه چنـين اسـت تقـوای الهـی پيـشه کـرده،           . خالص در توحيد و بندگی قـرارداد      ا

آنچنــان کــه شایــستۀ مقــام اوســت از مخالفــت فرمــانش بپرهيزیــد و تــالش کنيــد کــه    

خـدا را در آنچـه امـر یـا نهـی فرمـوده اطاعـت کنيـد و راه علـم و                       . مسلمان از دنيا برویـد    

ن خدا، تنها عالمان و آگاهان از او می ترسند          آگاهی را پيش گيرید؛ چراکه از ميان بندگا       

  » .و احساس مسؤوليت می کنند

  

  عدالت در معامالت) الف

و پر دادن پيمانه ها و ترازوها را برای         ... و توفية المکائيل و الموازین تغييرًا للبخس؛        ... «

  ».جلوگيری از کم فروشی قرار داد



ازایـن رو، خداونـد     . دیگـران اسـت   ، به معنای کم فروشی و تبـاه کـردن حقـوق             »بخس«

تبارک و تعالی وفای به ميزانها و پيمانها را مقرر فرمود تا حقوق افـراد ضـایع نگـردد و در                     

  . نتيجه، جامعه در بعد اقتصادی به اختالل و بی نظمی دچار نشود

یکی از اقدامات اساسی کـه  پيـامبران الهـی انجـام داده انـد،مبارزه بـا کـم فروشـی و                       

 اقتــصاد بــوده اســت، زیــرا جلــوگيری از کــم فروشــی وســيلۀ مبــارزه بــا          خيانــت در

  : قرآن می فرماید. کمبودهاست

؛ پس پيمانه و ترازو را تمام نهيـد         ١٩٠فاوفوا الکيل و الميزان َو التبخسوا الناس اشياَءهم       «

  . و اموال مردم را کم مدهيد

 ولـی دربـارۀ     درست است که در ایـن جـا سـخن از کيـل و تـرازو بـه ميـان آمـده اسـت؛                       

هرکس که تعهد خدمتی دارد صدق می کند همۀ افراد در مقابل شغلشان تعهـد دارنـد          

در سـورۀ مبـارک     . و در برابر این تعهد، چه پولی و چه اخالقی، کم کاری معنـایی نـدارد               

  : داده شده است؛می فرماید» ویل«مطففين به کم فروشان وعيد 

و اذا کــالوهم او وزنــوهم * لنــاس یــستوفونالــذین اذا اکتــالوا علــی ا* ویــل للمطففــين«

آنان که چون بـه کيـل چيـزی از مـردم بـستانند،              ! ؛ وای به حال کم فروشان     ١٩١یخسرون

  » .تمام بستانند و چون چيزی در کيل و وزن به مردم بدهند، کم دهند

بزرگترین پشتوانۀ اقتـصادی جامعـه،اعتماد و اطمينـان افـراد بـه یکـدیگر اسـت و اگـر در                     

 و کارها تقلب و خيانت باشد، اعتمـاد متقابـل، سـست و متزلـزل مـی شـود و         معامالت

افزون بر این، تجربه ثابت کـرده کـه برکـت        . بيشترین زیان و ضرر را به جامعه می رساند        

سود اندکی که براساس تقوا به دست آمده است، به مراتـب از سـود زیـاد بـدون تقـوا                     

  . بيشتر است

  

  ممنوعيت شرابخواری) ب



نهی عن شرب الخمر تنزیهًا عن الرجس؛ خدای متعال نهی از شرب خمـر را بـرای                 و ال «

  » .پاکی از پليدی قرارداد

در خطبۀ خـود بـه پيـشينۀ فرهنگـی جاهليـت اشـاره مـی                ) عليها السالم (حضرت زهرا   

پـيش از اسـالم، شـراب    . کنند و از باده پرستی اعراب جاهلی سخن به ميان می آورند      

 آن رایج بود و از این راه پول زیادی به دست می آمد و مردم هم                 سازی و خرید و فروش    

چنين شرایطی به پيامبر اجازه نمی داد که بدون مقدمـه  . به شرب خمر، عادت داشتند 

آن را تحریم نماید و مبارزه با آن بـه گذشـت زمـان نيـاز داشـت، از ایـن رو حکـم حرمـت                          

  . شراب به تدریج نازل شد

 می خواست بدون رعایت اصـول روانـی و اجتمـاعی بـا ایـن              روشن است که اگر اسالم    

بالی بزرگ عمومی به مبارزه برخيزد ممکن نبود، لذا برای ریشه کن ساختن ميگساری              

که به صورت عادت، در زنـدگی مـردم نفـوذ کـرده بـود، از روش تحـریم تـدریجی و آمـاده                  

حل اشاراتی به زشـتی      از سورۀ ن   ٦٧خداوند در آیه  . سازی افکار و اذهان استفاده نمود     

  : شرب خمر می کند و می فرماید

َوِمن ثمرات النخيل واالعناب تتخدون منه سکرًا و رزقًا َحسنًا؛ و از ميوۀ درختان خرمـا و                 «

  » .خوراکی نيکو برای خود می گيرید] نيز[انگور، بادۀ مستی بخش و 

سـت کـه ایـن    قـرار داده شـده ا  » رزق حـسن «در مقابـل   » مـسکرات «در این آیۀ مبارک     

تقابل معنایی داللت بر نامطلوب بـودن خمـر و اشـارۀ ضـمنی بـه تحـریم آن دارد و آن را                       

شـاید ایـن آیـه، اولـين آیـه دربـارۀ تحـریم خمـر                . نوشيدنی ناپاک و آلوده شـمرده اسـت       

باشد، ولی عادت زشت شـرابخواری در مـردم آن زمـان قـوی تـر از ایـن بـود کـه بـا ایـن              

عالوه بر این، بخـشی از درآمـدهای اقتـصادی آنهـا از همـين               . اشاره ها ریشه کن شود    

راه تأمين می شد؛ لذا هنگامی که مسلمانان به مدینـه رفتنـد و حکومـت اسـالمی در                   

آن جا تشکيل شد، دومين دسـتور در بـارۀ منـع شـرابخواری بـه صـورت قـاطعتری نـازل                      

  : ره می فرمایدسورۀ بق٢١٩آیه. گشت تا افکار را برای تحریم نهایی آماده ترسازد



یسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم کبيـر و منـافع للنـاس و اثمهمـا اکبـر مـن                      «

نفعهما؛ ای رسول از تو از حکم شراب و قمارمی پرسند، بگو این دو عمل، گنـاه بـسيار                   

بزرگی است و گرچه به ظاهر، سـودهایی بـرای مـردم دارد، گنـاه آن بـيش از سـودش                      

  » .است

کنار اشاره به منافع اقتصادی مشروبات الکلی برای جامعـه،اهميت خطـرات            آیۀ فوق در    

  . و زیانهای بزرگ آن راکه به مراتب از سود مالی اش بيشتراست، یادآورمی شود

  : از سورۀ نساء آمده است٤٣به دنبال تشریع حرمت شرب خمر، در آیه 

 ایمان، هرگز در حال مـستی     یا ایها الذین امنوا التقربوا الصلوة و انتم سکاری؛ ای اهل          «

  » .به نمازنيایيد

البته مفهوم این آیه آن نبود که در غير نماز، نوشيدن شراب مجازمی باشد؛ بلکه برنامۀ               

سرانجام فرمان قاطع بـرای اجتنـاب از آن صـادر           . تحریم تدریجی و مرحله ای بوده است      

  : شد

و االزالم رجـس مـن عمـل الـشيطان          یا ایها الذین امنوا اّنما الخمر و الميسر و االنصاب           «

؛ ای کسانی که ایمان آورده اید شراب، قمار، بـت پرسـتی و              ١٩٢فاجتنبوه لعلکم تفلحون  

ــيطان اســت       ــل ش ــد و از عم ــه پلي ــدی هم ــرط بن ــای ش ــا   . تيره ــد ت ــا دوری کني از آنه

  » .رستگارشوید

خليفۀ : سيد قطب، یکی از دانشمندان مشهور مصری، در تفسير آیۀ فوق، می نویسد            

خدایا بيان : دوم، که عالقۀ شدیدی به نوشيدن شراب داشت، دعا می کرد و می گفت           

:  سـورۀ بقـره نـازل شـد    ٢١٩هنگامی کـه آیـۀ      ! روشنی دربارۀ شرب خمر برای ما بفرما      

آیه را بـرای او     ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (، پيامبراکرم »یسئلونک عن الخمر و الميسر    «

خـدایا بيـان روشـنتری      : خود ادامه می داد و مـی گفـت        قرائت کرد، ولی او باز به دعای        

یـا ایهـا الـذین امنـوا التقربـوا          «:  سورۀ نساء نازل شد    ٤٣تا این که آیۀ     ! دراین باره بفرما    

آن را بـر او خوانـد و او بـه           ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (پيـامبر . »الصلوة و انتم سکاری   



یـا ایهـا الـذین امنـوا        «: ائده نازل شـد    سورۀ م  ٩٠دعای خود ادامه می داد تا این که آیۀ          

از نوشـيدن   : هنگـامی کـه پيـامبر آیـه را بـر او خوانـد، وی گفـت                » انما الخمـر و الميـسر     

  »١٩٣!خودداری می کنيم! شراب خودداری می کنيم

  

  مضرات مشروبات الکلی

  :مشروبات الکلی مضرات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داد از جمله

 ٢٥آمار نشان می دهد که عمر معتادان بـه الکـل، نـسبت بـه دیگـران           : عمراثر الکل در    

  .  درصد کمتراست٣٠الی 

دانشمندان براساس بررسيهای انجام شده بـه دسـت آورده انـد کـه              : اثر الکل در نسل   

کودکانی که از پدر و مادر الکلی به دنيا می آیند، فاقد نيـروی کـافی عقالنـی و روحـی                     

  . اند

شخص الکلی عاطفۀ خـانوادگی را نـسبت بـه زن و فرزنـد از دسـت                 : خالقاثر الکل در ا   

می دهد، به طوری که مکرر دیده شده است که پدرانی فرزندانشان را بـا دسـت خـود                   

عالوه بر موارد یاد شده، زیانهای اجتماعی و اقتصادی مشروبات الکلی قابل      . کشته اند 

ت مالی شـراب توجـه مـی کننـد،          متأسفانه حکومتها به منافع و عایدا     . شمارش نيست 

بودجه های هنگفت دیگری را که صرف اصـالح مفاسـد شـراب مـی شـود، در نظرنمـی             

گيرند؛ مفاسدی همچون بروز بيماریهای روحی، اتالف اوقات گرانبها، تصادفات راننـدگی            

در اثــر مــستی، فــساد نــسلهای پــاک و عقــب مانــدن فرهنگهــا، زحمــات و گرفتاریهــای  

د پرورشگاهها برای سرپرسـتی فرزنـدان افـراد الکلـی، بـه کـارگيری               پليس، ضرورت ایجا  

تشکيالت دادگستری برای رسيدگی به جنایـات مربوطـه و دیگـر خـسارتهای ناشـی از                 

ميگساری که اگر هزینۀ تمام این مـوارد جمـع شـود، خواهنـد دانـست درآمـدی کـه بـه                      

ابـل مقایـسه کردنـی      عنوان عایدات شراب به دست می آورند، در برابر زیانهـای فـوق ق             

  . نيست



  

  نسبت ناروا عامل دوری از رحمت خدا) ج

دوری از تهمت ناموسی را برای محفوظ مانـدن از   ...و اجتناب القذف حجابًا عن اللعنة؛     « 

  »].قرارداد[لعنت الهی

در ادامۀ سخن خود، بـه ناهنجاریهـای اجتمـاعی اشـاره            ) عليها السالم (حضرت فاطمه   

در لغـت   » قـذف «. تعبير می شود  » قذف«های ناروا که از آن به       می کنند، از جمله تهمت    

بـه سـوی نقطـه ای دور دسـت اسـت، و کنایـه از مـتهم                  ) چيـزی (به معنای پرتاب کردن   

ساختن کسی به اتهامی ناموسی و تهمت زدن به او دربارۀ عمل زشت و گناه کبيـره،                 

ی ایـن عمـل، حـد       لـذا در اسـالم بـرا      . در حالی که وی این گناه را مرتکب نـشده اسـت           

  . تعيين شده، و قرآن کریم انجام دهندگان آن را در دنيا و آخرت نفرین کرده است

ِاّن الذین یرمون المحصنات الغافالت المومنات لعنـوا فـی الـدنيا و اآلخـرة و لهـم عـذاب                    «

؛ کسانی که به زنان باایمان وعفيف وبی خبر از کار بد، تهمت بـستند، محققـًا     ١٩٤عظيم

  » .شدند و بر آنها عذاب بزرگی خواهد بود) محروم از رحمت حق(آخرت ملعوندر دنيا و 

چرا این گناه این قدر بزرگ دانسته شـده اسـت؟ از دو جهـت مـی تـوان ایـن موضـوع را                   

  :بررسی کرد

اگـر آبـروی شخـصی بریـزد بـه مراتـب از             .  آبرو و حيثيت اشخاص بـسيار مهـم اسـت          -١

 انـسانها را مـی خواهـد و تهمـت زدن، سـبب              خداوند متعال عـزت   . کشتن او بدتر است   

ذلت و خواری است، لذا از طرف خداوند تهمت زننده و نسبت دهندۀ تهمت لعنت شده                

  .است

 هدف اسالم جلوگيری از مفاسد فراوان اجتماعی و اخالقی است که دامـان جامعـه        -٢

ا بـه هـرکس     اگر افراد فاسد آزاد باشند که هر دشنام یـا نـسبت نـاروایی ر              . را می آالید  

بدهند و از مجازات هم مصون بمانند، نواميس، همواره در معرض خطر قرار می گيرنـد و              

در حالی که اسالم به کانون خـانواده اهميـت          . خانواده ها به نابودی کشيده می شوند      



زیادی می دهد، چراکه خانواده، واحد کوچک اجتماع است که اگر سالم بماند و مـودت                

ایـن در حـالی اسـت کـه         . ر باشـد، اجتمـاع هـم سـالم خواهـد بـود            و محبت در آن برقرا    

تهمـت، سـوء ظـن آور اسـت و صـميميت را از ميـان مـی بـرد و اسـاس خـانواده از هـم            

پاشيده می شود؛ گاهی سبب می شود که به دليل چنين تهمت هـای نـاروایی، مـرد      

در نسبت به همسرش، و پدر نسبت بـه مـشروع بـودن فرزنـد خـود بـدبين مـی گـردد،                       

نتيجه موجودیت خانواده به خطر می افتد، و محيطی از سوء ظـن و بـدبينی بـر جامعـه                    

حاکم می گردد، و بازار شایعه سازان داغ می شود و همۀ پاکدامنان، در اذهان لکه دار                 

و » قذف«می فرمایند که دوری از      ) عليها السالم (این است که حضرت زهرا    . می گردند 

  .هر نفرین و لعنت استتهمتهای ناروا، بازدارندۀ 

  

  فلسفۀ منع سرقت ) د 

  »).قرارداد(و ترک السرقة ایجابًا للعفة؛ خداوند متعال ترک دزدی را برای عفت نفس «

، فلـسفۀ منـع سـرقت را از         )عليها السالم (در ادامۀ خطبۀ گرانسنگ فدک، حضرت زهرا        

ی از پيـروی    نظر اسالم بيان می فرماینـد کـه همانـا پاکـدامنی و عفـت اسـت، چـه دزد                   

. کامل هوای نفس سرچشمه می گيرد و انسان را در حد افراط به تبهکاری می رساند               

در حالی که یکی از منهيات و بازداشته های اسالم اجتناب از دزدی است تا اگر کسی      

در نهاد خویش چنين حالتی دارد، بر مدار پاکدامنی و عفاف بگـردد، لـذا قـرآن قاطعانـهً،                   

  . عمل، بازمی دارد و برای دزد مجازات تعيين می کندافراد را از این 

؛ ١٩٥و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاًء بما کسبا نکاًال من اهللا واهللا عزیز حکـيم               «

این عقـوبتی اسـت کـه خـدا بـرای آنـان             . دست مرد و زن دزد را به کيفر عملشان ببرید         

  » . داناستمقرر داشته و خدا بر هر کاری، مقتدر و به مصالح خلق

با وجود این، در فقه شيعه، مجازات دزدی و قطع دست، شـرایط و حـدودی دارد کـه در                    

فقيهان شيعه بـا اسـتناد بـه روایـات اهـل            . کتب فقهی به طور مفصل، بيان شده است       



بر این باورند که تنها چهار انگشت از دست راست دزد بریده شود             )عليهم السالم (بيت  

  . اهل سنت بيش از آن را گفته اندنه بيشتر، اگرچه فقهای 

در نقلی معتبر است که معتصم عباسی در مجلسی از فقهای اهل سنت،پرسـيد کـه                

از مـچ و بـه آیـۀ تـيمم اسـتدالل            : دست دزد را از کدام قسمت باید برید؟ بعـضی گفتنـد           

سـپس از امـام     . و به آیۀ وضو استدالل کردنـد      ) آرنج(از مرفق   : بعضی دیگر گفتند  . کردند

تنهـا  . آنچه آنها گفتنـد همـه خطاسـت       : حضرت فرمودند . سؤال کرد ) عليه السالم (ادجو

باید چهار انگشت، از مفصل انگشتان دزد بریده شود و کـف دسـت و انگـشت شـست                   

صـلی اهللا عليـه     (به کـالم پيـامبر    ) عليه السالم (معتصم دليل خواست، امام   . باقی بماند 

: فت عضو باشد، استدالل کردنـد و فرمودنـد        که فرموده اند سجود باید بر ه      ) وآله وسلم 

اگر دست دزد از مچ یا آرنج بریده شود، دستی برای او باقی نمی ماند که سجده کند،           

  : در حالی که خداوند فرموده است

؛ مساجد ویژۀ خداست پس هيچ کس را با         ١٩٦و َاّن المساجد هللا فال تدعوا مع اهللا احداً        «

  » .خدا مخوانيد

  ١٩٧. با آیات قرآن بر حکمی فقهی استدالل کردند) عليه السالم(اداین گونه امام جو

  

  نفی شرک ، اخالص در ربوبيت) ه 

و َحرََّم اهللا الشرک اخالصـًا بالّربوبيـة؛ و حرمـت شـرک را بـرای اخـالص در توحيـد و                       ... «

  » .بندگی قرار داد

گـاه در   شرک مانند توحيد مراتبی دارد، به گونـه ای کـه گـاه شـرک در عقيـده اسـت و                      

تمام ) عليها السالم (به نظر می رسد سخن فاطمه       . افعال و یا در حکم و ارادۀ پروردگار       

مراتب شرک را در برمی گيرد، زیرا توحيدی ثمربخش است که شائبه ای از غيرخـدا در                 

  : نقل می کند) عليه السالم(سفيان بن عينيه ازامام صادق. آن نباشد



القلـب الـسليم    : قـال » ١٩٨ من اتـی اهللا بقلـب سـليم        ِاّال«: سألته عن قول اهللا عزوجل    «

و ُکّل قلب فيه شرک َاو شـک فهـو سـاقٌط و             : الذی یلقی َربَُّه وليس فيه َاَحُد ِسواه، قال       

؛ سـؤال کـردم دربـارۀ سـخن خـدای      ١٩٩ِاّنما َارادوا الزهد فی الدنيا ِلتفرع قلـوبهم لالخـرة   

کسی با  : ، امام فرمود  »ا آی جز کسی که با دل سالم نزد خد       «: عزوجل که می فرماید   

دل سالم پروردگارش را مالقات می کند که جز خدا احدی در قلبش نباشـد و هـر دلـی                    

زهد دنيا را برگزیدند تا     ) انبيا و اوليای خدا   (که در آن شرکی یا شکی باشد تباه است و           

  ».دلشان برای آخرت فارغ باشد

 گرانـسنگ خـود بـه ایـن نکتـه،           در ابتـدای خطبـۀ    ) عليهـا الـسالم   (بانوی گرامی اسـالم     

اشاره کردند که اخالص، تأویل و تجسم کلمۀ توحيد است، بدین معنا که موحد حقيقی 

جانش لبریز از توحيد خداوند در تمام مراحل زندگی است؛ انگيزه ها و رفتار و سـلوکش                 

وی بـرای آن کـه نـسبت    . خالص برای خداست و جز خشنودی حق چيزی در سر نـدارد         

بوبيت اخالص پيدا کند، توجه دارد که اخالص نقطۀ مقابل شـرک اسـت و چـه                 به مقام ر  

بسا ممکن است انسان مـؤمن باشـد، ولـی گرفتـار مرتبـه ای خفيـف و نـازل از شـرک                       

  : باشد، چنان که قرآن می فرماید

؛ اکثرمردم به خدا ایمـان نمـی آورنـد مگـر     ٢٠٠َو ما یؤمن اکثرهم باهللا اال و هم مشرکون  «

  » .مشرکنداین که هنوز 

بنابراین، ایمان با اخالص کـه بـاهيچ گونـه شـرکی آميختـه نيـست،ایمان انبيـا و اوليـا و                      

ایـن اسـت   » اخالص در ربوبيت «نکتۀ بسيار مهم این که مفهوم       . بندگان مقرب خداست  

که آدمی رفتارهای خود را با خواست و ارادۀ خداوند هماهنگ سازد تا عقيده و ایمانش      

 انجام تکاليف دینی از نزدیک ترین و روشن ترین راه به قـرب پروردگـار                استحکام یابد و با   

  :، با بينشی قرآنی بيان می فرمایند)عليها السالم(از این رو، حضرت زهرا . نائل آید

و اطيعوا اهللا فيما امرکم بـه و     . ٢٠١فاتقوا اهللا حق تقاته َو التموتن ِاّال و انتم مسلمون         ... «

اکنـون کـه چنـين اسـت تقـوای          "؛  ٢٠٢خشی اهللا من عباده العلمـاء     نهاکم عنه فانه ِاّنما ی    



الهی پيشه کنيد، آن چنان که شایستۀ مقام اوسـت، از مخالفـت فرمـانش بپرهيزیـد و                  

خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده است، اطاعـت        ." تالش کنيد که مسلمان از دنيا بروید      

ن بنــدگان خــدا تنهــا عالمــان و چراکـه از ميــا " کنيـد و راه علــم و آگــاهی را پــيش گيریــد، 

  » .و احساس مسئوليت می کنند" آگاهان از او می ترسند

در آخرین عبارات این بخش از خطبه، که حضرت فلسفۀ احکام را بيـان مـی فرماینـد بـار               

دیگر به مسئوليت مسلمانان در برابر اسالم و قرآن اشاره می کننـد و بـا الهـام از قـرآن                    

 خوانند و به طور ویژه، بـر مـسألۀ عاقبـت و پایـان کار،تکيـه مـی          کریم آنها را به تقوا می     

  »!مراقب باشيد مسلمان از دنيا بروید«: کنند و بر این اصل اصرار می ورزند که

چيست؟ یعنی رعایت تقوا چنـان کـه شایـستۀ آن اسـت؛     » اتقوا اهللا حق تقاته   «مراد از   

 دیگر،عالی ترین درجۀ تقـوا را  به بيان. تقوایی کامل و شایسته و در همۀ جوانب زندگی   

ــا از آن        ــک، تنه ــام ني ــت و فرج ــه داشــتن،چراکه عاقب ــدا را نگ ــریم خ ــردن و ح ــشه ک پي

  »٢٠٣.و العاقبة للمتقين«: پرهيزکاران است

تعلقات دنيایی و وابستگی به مادیات، موجب می شود که برخـی در واپـسين لحظـات                 

م زدن از خدا و پيامبر، منکـر همـه          آخر عمر، به همه چيز کافر شوند، و بعد از یک عمر د            

بـسا افـرادی کـه ایمـانی بـسيار قـوی            . چيز گردند، امری که باید از آن، به خدا پناه بـرد           

داشته اند و سبقت بيشتری در خـدمات اسـالمی کـسب کـرده انـد، امـا شـيطان سـر                      

 قرآن این دعا را در چنين لحظاتی، بـه        . راهشان قرار گرفت و همه چيز را از دست دادند         

  : ما تعليم می دهد

؛ خدایا قلبهـای مـا را بعـد از ایـن کـه هـدایت شـدیم،                  ٢٠٤ربنا التزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا     «

  » .برنگردان

شيطان، این دشمن بـزرگ، دسـت از مـا    . خطر تا لحظۀ آخر زندگی ما را تهدید می کند    

از بر نمی دارد و منتظرهمان لحظۀ آخر است تا شخص، هنگام جـان دادن بـدون ایمـان                   

از این روست که باید کاری کرد تا این گوهر گرانبها که ارزش جـواهرات مـادی                 . دنيا برود 



در برابر آن هيچ است حفظ شود؛ گوهری که اکثر ما نگران گم شدن و از بـين رفـتن آن                     

آیا توجه دارید که چه چيز ایمان را ضعيف می کند و چه چيزهایی باعث کمـال                . نيستيم

. را حضرت در فرمانبرداری از خدا و اوامـر و نـواهی او مـی داننـد      و قوت آن است؟ پاسخ      

کمال و قوت ایمان و نيک فرجامی، به اطاعت خدا، پرهيز از معصيت و عمل به وظایفی                 

که خداوند برای مؤمن قرار داده است، مبادا از کسانی باشيم که به جای پـرداختن بـه                  

ام مـستحبات بـه منزلـۀ تکميـل         در حـالی کـه انجـ      ! واجبات، سراغ مستحبات مـی رونـد      

اگـر کـسی واقعـًا عـالم باشـد، و خـدا را بـشناسد و صـفات و                    . واجبات و زینت آنهاست   

کماالت حق تعالی را درک کرده باشد، بی گمان، خشيت برایش حاصل شده و با تمام                

انمـا یخـشی    «: لذا حضرت با بصيرتی قرآنی، می فرماینـد       . وجود تسليم پروردگار است   

  »٢٠٥.اده العلماءاهللا من عب
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صـلی اهللا عليـه     (ایها الناس اعلموا َاّنـی فاطمـة و ابـی محمـدٍ           : ... قالت عليها السالم  «

لقـد  «اقول عودًا َو َبدًءا َو ال َاُقول ما اقولَُ غلطـًا، َو ال َافَعـُل مـا َافَعـُل شـططًا       ) وآله وسلم 

، »٢٠٦جاءکم رسول من انفسکم عزیزعليه ماعنتم حریص علـيکم بـالمؤمنين رؤف رحـيم             

 رجالکم و لنعم المعزِّی     فِان َتعُزوه َو َتعِرفوُه َتِجُدوه ابی دوَن نسائکم َو َاخا ابن َعمِّی دون            

  ). صلی اهللا عليه وآله وسلم(اليه 

فبلغ الرسالة، صادعًا بالنذارة مائًال عن مدرجة المشرکين، ضاربًا ثبجهم، اخذًا باکظامهم            

، داعيًا الی سبيل ربه بالحکمة و الموعظة الحسنة، یکسر االصنام و ینکث الهـام حتـی         

لليل عن صبحه و اسفر الحق عن محـضه و نطـق            انهزم الجمع و ولوا الدبر، حتی تفری ا       

زعيم الدین و خرست شقاشق الشياطين و طاح و شيظ  النفاق و انحلت عقـد الکفـر و       

  .الشقاق و فهتم بکلمة االخالص فی نفر من البيض الخماص

و کنتم علی شـفا حفـرة مـن النـار، مذقـة الـشارب و نهـزة الطـامع و قبـسة العجـالن و                       

ن الطرق و تقتاتون الـورق، اذلـة خاسـئين، تخـافون ان یـتخطفکم               تشربو. موطئ االقدام 

بعـد  ) صلی اهللا عليه و آله وسلم     (الناس من حولکم فانقذکم اهللا تبارک و تعالی بمحمد          

کلما او قـدوا    . اللتيا و التی و بعد ان منی ببهم الرجال و ذؤبان العرب و مردة اهل الکتاب               

لشيطان و فغـرت فـاغرة مـن المـشرکين قـذف اخـاه              نارًا للحرب اطفأها اهللا او نجم قرن ا       

فی لهواتها فالینکفئ حتی یطأصماخها باخمصه و یخمد لهبها بسيفه، مکدودًا فی ذات             

اهللا، مجتهدا فی امر اهللا، قریبا من رسول اهللا، سيدا فی اولياء اهللا مشمرًا ناصحًا، مجدا                

 تتربـصون بنـا الـدوائر و      کادحا، و انـتم فـی رفاهيـة مـن العـيش وادعـون فـاکهون امنـون،                 



بدانيد من فاطمه ام    ! تتوکفون االخبار و تنکصون عند النزال و تفرون من القتال؛ ای مردم           

آنچه بيان می کنم آغـاز      . و پدرم محمد است که صلوات و درود خدا بر او و خاندانش باد             

 به نادرستی، سخن نمـی    . و انجامش یکی است و هرگز ضد و نقيض در آن وجود ندارد            

پيامبری از ميان شما برخاست و به سـویتان آمـد           . گویم و در اعمالم راه خطا نمی پویم       

که از رنجهای شما رنج می برد، به هدایت شماعالقه وافر داشت و نسبت به مؤمنان،                

مهربان و رحيم بود؛ هرگاه نسب او را بجویيد،می بينيد که او پدر من بوده است نه پـدر                   

موی من بوده است، نه برادر مردان شما، چـه پرافتخـار اسـت              زنان شما، و برادر پسرع    

  .درود خدا بر او و خاندانش باد! این نسب

پس او رسالت حق را بـا بـانگی رسـا تبليـغ کـرد و خلـق را از عـذاب الهـی بـيم داد؛ در                            

تازیانـۀ انـذار بـر کمـر     . حالی که راه و روش خود را از مسلک مشرکان جـدا سـاخته بـود            

بــا ) در همـين هنگـام  . (گونـه ای کــه راه نفـس کـشيدن آنـان را بــست    مـشرکين زد بـه   

  .حکمت و اندرز نيکو، مردم را به پروردگارش فرا خواند

بتها را می شکست و شوکت بت پرستان را برهم می ریخت تا ایـن کـه جمـع                   ) پيامبر(

از افــق تاریــک ) ایمــان(مــشرکان از بــين رفــت و همــه، عقــب نــشينی کردنــد؛ تــا صــبح 

دميد، حق از جایگاه راستينش ظاهر شد، پيشوا و رهبـر دیـن بـه سـخن آمـد،                   ) شرک(

زبان آن شياطين الل گشت، جمعيت نفاق هالک و گره های کفـر و اخـتالف بـاز شـد و                     

ــه کلمــۀ اخــالص   ــان ب گــشودید؛ در حــالی کــه گروهــی انــدک و  ) الالــه االاهللا(شــما زب

  .تهيدست بيش نبودید

ه آتش دوزخ قرار داشتيد، با خـواری و ذلـت زنـدگی مـی           آری در آن روز شما بر لب پرتگا       

کردید و از کمين قلت و ذلت به شربت آبی شباهت داشتيد که هر تشنه ای بياشـامد                  

نوشيدنی شما  . و در آن زمان لقمۀ هر خورنده، شکار هر درنده و پایمال هر رونده بودید              

 درختـان بـود و مردمـانی        آب گندیده و ناگوار و خوردنيتـان پوسـت جـانوران مـردار و بـرگ               

بعد از آن همه ذلت و خواری، خداونـد شـما           . پست و ترسان از هجوم همسایگان بودید      



او بـا شـجاعان درگيـر       . نجـات بخـشيد   ) صلی اهللا عليه و آله وسـلم      (را به وسيلۀ پيامبر     

  .شد و با بتهای عرب و سرکشان یهود و نصاری پنجه درافکند

تند خدا خـاموش کـرد، یـا هـر زمـان کـه شـاخ شـيطان                  هرگاه آنان آتش جنگ را برافروخ     

) صلی اهللا عليه و آله وسلم     (سربرآورد یا اژدهایی از مشرکان دهان گشود، رسول خدا          

برادرش علی بن ابی طالب را در کام اژدها و شعله های فتنه افکند و علی باز هم بـاز                    

د و آتـش آنهـا   نمی گشت، مگر آن که سر سرکشان را پایمال شجاعت خود می گرداني           

را بــا آب شمــشيرش خــاموش مــی کــرد، علــی، فرســوده از تــالش فــراوان در راه خــدا، 

صلی اهللا عليه و    (کوششگر خستگی ناپذیر در امر خدا، نزدیک و خویشاوند رسول خدا            

آمــادۀ (، ســّيد و بزرگــی از اوليــاء خــدا، همــواره دامــن بــه کمــر زده بــود، و  )آلــه وســلم

تالش کننـده در راه خـدا کـه در راه او از سـرزنش سـرزنش                 ، نصيحت کننده و     )مجاهدت

  .کنندگان پروایی نداشت

در آن دوران شــما در عــيش و نــوش بودیــد و حاضــر نــشدید ســختيها و رنجهــا را در راه  

اسالم تحمـل کنيـد؛ در حـالی کـه اکنـون در سـفره ای گـسترده نشـسته ایـد؟ منتظـر                       

ود، بهوش بودید و به هنگام کارزار، پا بـه          فرصت بودید تا مگر روزگار بر ضد ما دگرگون ش         

  ».فرار می نهادید و عقب می نشستيد

  

  من فاطمه ام) الف

در ایـن بخـش از خطبـۀ خـود، حقـایق مهمـی را بيـان مـی         ) عليها السالم(حضرت زهرا   

این معرفی دارای اسـراری اسـت،       . فرمایند و قبل از هر چيز خویش را معرفی می کنند          

ث طرح این سؤال است که چـرا بـانوی بـزرگ اسـالم در آغـاز ایـن                  که اهميت دارد و باع    

بخش به معرفی خود پرداخته اند و فاطمه بودنش را به یاد مخاطبان می اندازد؟ با ایـن                  

پاسخ این است کـه آنـان      . که هم خليفه و هم مخاطبانش او را به خوبی می شناسند           



ه را وی مـی گویـد عـين حقيقـت           اگر فاطمه بودنش را باور کنند، دیگر می دانند که آنچـ           

  :است و باید بپذیرند، زیرا بارها و بارها در مسجد پيامبر، از زبان ایشان شنيده اند

؛ خـدای بـزرگ از خـشم فاطمـه بـه            ٢٠٧ِاّن اهللا ليغضب لغضب فاطمـة َو یرضـی لرضـاها          «

  » .خشم می آید و به خشنودی او خشنود می گردد

پـيش از هـر سـخن و اقـدامی خـود را             پس چنين فـضایی اقتـضا مـی کنـد کـه حـضرت،               

ــدین وســيله       ــا ب ــاد آورد ت ــارۀ خــود فرای ــامبر را درب ــد پي ــد و سفارشــهای اکي معرفــی کن

احساسات و عواطف مخاطبان را عليه حاکم غاصب برانگيزد و زمينه را برای پس گيـری                

بـه تـاراج رفتـه      ) عليـه الـسالم   (فدک فراهم آورد و حقی را کـه از علـی بـن ابـی طالـب                

  .باز پس گيرداست، 

از . هم، در ابتدای سخنانشان خود را معرفی می کردنـد         ) عليها السالم (فرزندان فاطمه 

کــه در مــسجد امــوی، در مجلــس یزیــد و ميــان آن ) عليــه الــسالم(جملــه، امــام ســجاد

مسلماناِن غفلت زده، خود را معرفی کردند تا حجت را بر آنان تمام کنند و اینـان عـذر و                    

باشند که ما فرزندان پيامبر را نشناختيم و اگر می شناختيم یاریشان            بهانه ای نداشته    

  .می کردیم

یک بار می گویم و آنچه می گـویم غلـط     «: تأکيد می کند که   ) عليها السالم (لذا فاطمه   

آن گـاه در    » .و اشتباه نيست و کارهایی که انجام می دهـم بـرخالف حـق نمـی باشـد                 

  : توصيف پدرش فرموده استادامه از آیه ای مدد می جوید که در 

لقــد جــائکم رســول مــن انفــسکم عزیزعليــه مــاعنتم حــریص علــيکم بــالمؤمنين رؤوف  «

   »٢٠٨رحيم

  : حضرت با بيان این آیۀ مبارک، به نکاتی اساسی دربارۀ هبری می پردازند

پيامبر کسی است که ازبين مردم و از متن جامعه برخاسته اسـت؛ یعنـی از طبقـه                  ) ١

  ) لقد جاءکم رسول من انفسکم: (می نباشد، نيستای ممتاز که مرد



بسيار دلسوز است؛ چون کسی که از متن جامعه برآمـده باشـد، بـه دردهـای آنـان                ) ٢

واقف است و اگر به یکی از افراد اجتماع سختی و فشاری وارد آید او هم ناراحـت مـی              

  ) عزیزعليه ما عنتم: (گردد و خود را در غم و اندوه وی شریک می داند

  ) حریص عليکم: (عالقه مند به هدایت مردم است) ٣

  ) بالمومنين رؤوف رحيم: (بسيار مهربان نسبت به مؤمنان است) ٤

بـا آن   ) عليها السالم (با این همه، جای این پرسش هست که چرا سخنان حضرت زهرا           

صالبت و قاطعيت، در دلهای حاضران اثر نگذاشت؟ جواب را از قرآن می شنویم که می                

  : ایدفرم

ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهـی کالحجـارة او اشـد قـسوة و ِانَّ مـن الحجـارة لمـا                       «

این معجزۀ بزرگ   ] وجود[؛ پس با    ٢٠٩یتفجر منه االنهار و ِانَّ منها یشقق فيخرج منه الماء         

چنان سخت دل شدند که قلوبشان چون سنگ یا سخت تـر از آن گـشت، حـال آن کـه                     

ی شود از آنها نهر می جوشد و نيز بعـضی از سـنگها را       برخی از سنگها را که منفجر م      

  »  .که بشکانند آبی از آنها بيرون می آید

. قرآن می فرماید که بعضی از قلوب، سخت تر از سنگند و هـيچ گونـه اثرپـذیری ندارنـد                   

هرچـه غفلـت و     . این سختی و سنگ دلی گـاهی از معـصيت اسـت و گـاهی ازغفلـت                

 گردد و کار به جایی می رسـد کـه ماننـد فاطمـه               معصيت بيشتر شود دل سخت ترمی     

  ! سخن حق می گوید، اما در قلب آن مردم هيچ اثری نمی گذارد) عليها السالم(ای 

دختر گرامی پيامبر اسالم بعـد از معرفـی خـود و ویژگيهـای پدرشـان، اذهـان را متوجـه                     

ــی    ــد و نزدیکــی عل ــامبر مــی نماین ــسبت خــویش و پي ــسالم (ن ــه ال ــه رســول ) علي  را ب

  . بيان می فرمایند) صلی اهللا عليه وآله وسلم(اکرم

اسـت  ) عليـه الـسالم   (و اخا ابن عمی دوَن رجالکم؛ پيامبر، برادر پسرعموی من علی          «

  » .نه برادر مردان شما



بـه مدینـه آمدنـد،      ) صلی اهللا عليه وآله وسـلم     (همه می دانستند که وقتی پيامبر اکرم      

عليـه  ( عقـد اخـوت بـستند و سـپس حـضرت علـی             ميان مهاجر و انصار و نيز دیگـر افـراد         

در واقع این اخوت، هماهنگی روحی الزم دارد، لذا         . را برادر خود انتخاب نمودند    ) السالم

را در سطح پيامبر قرار دهند که همـان         ) عليه السالم (حضرت می خواهند روحيات علی    

 و فکـری بـا   منظـور از بيـان نـسبت، اتحـاد روحـی، معنـوی      . عظمت و مرتبه را دارا باشد  

اسـت کـه موجـب شـد آن حـضرت در آغـاز ورود بـه                 ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (پيامبر

  . را برادر خویش انتخاب کنند) عليه السالم(مدینه، علی

  

مراحــل رســالت پيامبرصــلی اهللا عليــه و آلــه  (تبليــغ، انــذار، بــت شــکنی  ) ب

  )وسلم

 َعـن َمدَرَجـة المـشرکين، ضـاربًا َثـَبَجُهم اخـذا             َفَبلََّغ الّرسالة، صـادعًا بالّنـذارة، َمـاِئالً       ... «

پـس او   «: ِبَاَکظاِمِهم، داعيًا ِالی سبيل َربِّـه بالحکمـة و الموعظـة الحـسنة؛ مـی فرمایـد                

رسالت حق را با بانگی رسا تبليغ کرد و خلق را از عـذاب الهـی بـيم داد؛ در حـالی کـه                        

بر کمر مـشرکين    ) تازیانه انذار با  (راه و روش خود را از مسلک مشرکان جدا ساخته بود            

بـا حکمـت و انـدرز       ) درهمين هنگـام  . (زد به گونه ای که راه نفس کشيدن آنان را بست          

  » .نيکو، مردم را به راه پروردگارش دعوت می کرد

فاصـدع بمـا    « در ادامۀ سخن خود، بـا الهـام از آیـۀ مبـارک              ) عليها السالم (حضرت زهرا   

، یـادآور شـرایط موجـود زمـان ابـالغ           ».اظهار و بيان کـن    ؛ آنچه را مأمور شده ای،       ٢١٠تؤمر

رسالت پيامبر شدند که آن حضرت در سخت ترین جوامع انسانی از نظر فکری و دینـی                 

به پا خاست و در فضای تاریک شرک، نفاق، هوسهای گونـاگون و عقایـد متعـدد، بانـگ                   

کمـال  : بـود از  روش عملی آن جناب در این رسـالت بـی نظيـر عبـارت               . توحيد را سر داد   

و ابالغ کلمۀ   ) شدت و قاطعيت با مشرکان، با این که بيشتر آنان، بستگان حضرت بودند            

  : توحيد که با الگوی پيشنهادی قرآن کریم صورت گرفت؛ آن جا که می فرماید



؛ ای ٢١١ُادُع الی سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احـسن        «

سودمند،به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شيوه ای که            پيامبر با حکمت و موعظۀ      

  » .نيکوتراست مجادله نما

  : آیۀ فوق سه مرحله را برای دعوت بيان می کند

  . برای کسانی که اهل منطق واستداللند: حکمت واستدالل) ١

برای بعضی از افراد که بایـد از طریـق موعظـه هـدایت شـوند، چـون                  : موعظۀ حسنه ) ٢

  . رایشان کاربردی نداردمنطق ب

روشـی اسـت نيکـو در برابـر کـسانی کـه بـه هنگـام بحـث و گفتگـو،                      : جدال احسن ) ٣

هدفشان کشف واقع و رسيدن به آن نيست، بلکه با عنـاد و انکـار در برابـر حـق جبهـه                       

اینها نه تنها اهل استدالل و منطق نيستند، بلکه موعظه هـای بليـغ نيـز در                 . می گيرند 

ثير می باشد و تنهـا راه نجاتـشان از گمراهـی کمـک گـرفتن از چيزهـایی             دل آنان بی تأ   

  . است که خودشان قبول دارند تا به طرف حق کشيده شوند

خـود  ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (یادآوردند که پيـامبراکرم   ) عليها السالم (حضرت زهرا 

ن ضـربه   اقدام به شکستن بتها نمود، در جنگها و نبردها شرکت می کـرد و بـه مـشرکا                 

ایشان بر اثر فداکاریها و مقاومت هایی که از خـود نـشان داد، توانـست                . وارد می آوردد  

دشمنان اسالم را عقب برانند، تا محيط تيره و تاریـک شـرک و کفرشـکاف پيـدا کـردو از                     

وقتی . ميانش روشنایی توحيد پدیدار گشت و جامعه به وسيلۀ بعثت ایشان تزکيه شد            

به سخن آمد صـدای نعـرۀ شـياطين بریـد، افـراد             ) ه وآله وسلم  صلی اهللا علي  (آن حضرت 

پست و فرومایه هالک شـدند، پيمانهـای مـشرکان و کفـار در سـایۀ جبهـۀ واحـدی کـه                      

اسالم تشکيل داده بود، منحل گشت و مردم با فطرت الهی به سوی توحيـد و اخـالص     

  . شتافتند

  

  جزیرة العرب در زمان جاهليت) ج



ا حفرة من النار، ُمذقة الشارب و ُنهَزة الطـامع و ُقبـَسة العجـالن َو         َو کنتم َعلی شف   ... «

َتشَربون الطَّرَق و تقتاتون الـَوَرق، َاِذلَّـة خاسـئين، َتخـاُفوَن َان یـَتَخطفکم               . َموِطئ االقدام 

در آن روز شما بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار داشتيد، بـا   ! آری«: الناُس ِمن َحوَلُکم؛ یعنی   

 زنـدگی مـی کردیـد و از کمـی و قلـت و ذلـت بـه شـربت آبـی شـباهت                         خواری و ذلـت   

داشتيد که هر تشنه ای بياشامد و لقمۀ هر خورنـده، شـکار هـر درنـده و لگـدکوب هـر                      

نوشيدنی تان آب گندیده و نـاگوار و خـوردنی تـان پوسـت جـانوران مـردار و                   . رونده بودید 

  » .گان بودیدبرگ درختان بود و مردمانی پست و ترسان از هجوم همسای

در این بخش از سـخنان خـود، وضـع نابـسامان و مـشکالت               ) عليها السالم (حضرت زهرا 

مردم جزیرة العرب را در زمان جاهليت یادآور می گردد؛ مردمی که به برکت دین مقدس 

بـانوی  ! آری. اسالم و به وسيلۀ پيامبر از آن ظلمت و هراس و گرفتاری نجات پيدا کردند              

یی را که هر روزش همچون یک قرن بر دوش مردم سـنگينی مـی کـرد                 اسالم گرفتاریها 

بــه آنــان گوشــزد مــی کنــد تــا نعمتهــای عظــيم خــدا را بــه دســت فراموشــی نــسپارند، 

ناسپاسی نکنند و در تداوم این خط الهی و رسالت عظيم نبوی بکوشند و تـسليم جـو                  

  . سازیهای دشمنان نشوند

ما هم بر لب پرتگاه آتـش       : ی تطبيق می کند   این فرمایش حضرت با وضع انقالب ما خيل       

بودیم، از یک طرف شرک و کفر و از طرف دیگـر نفـاق و دشـمنی هـا و وسوسـه هـای                        

خداوند به برکت این انقالب و آن مرد        . شياطين ما را به این طرف و آن طرف می کشاند          

گردانيـد؛  نجاتمان داده و در سایۀ خون شـهدا عزیزمـان           ) رضوان اهللا تعالی عليه   (نستوه  

نکنـد بـه    ! اما نکند خدای ناکرده تاریخ تکرارشود و مثل زمان بعد از پيامبرعقب گرد کنيم             

آنهــایی کــه نفــاق ورزیدنــد لعــن و نفــرین بفرســتيم امــا خودمــان غافــل از مــسير و خــط 

  ! حتی چه بسا ندانيم وظيفۀ ما چيست و به انقالب ضربه وارد کنيم! حرکتمان باشيم

ختالف را کنارگذاشته، ارزشهای اسـالمی را حفـظ کنـيم و نگـذاریم              آیا موظف نيستيم ا   

  دوباره ضد ارزشها برگردد و به همان بدبختيهای قبل دچار شویم؟ 



بـه ضـعفهای معنـوی مـردم اشـاره مـی فرماینـد کـه اگـر                  ) عليها السالم (حضرت فاطمه 

نمی شـدند و    پيامبر نيامده بود و آنان را از این منجالب فساد نجات نمی داد، مسلمان               

در ادامه، راجع به ضعف های اجتماعـشان مـی          . حتمًا در آتش جهنم سقوط می کردند      

شمامردم ضعيف و بيچاره ای بودید که هـرکس از هـر طـرف احتيـاجش را بـه       «: فرمایند

با نگاهی تطبيقی، وضع موجـود کـشورهای عقـب نگـه            » .وسيله شما برطرف می کرد    

 باالترین سرمایه های آنان مانند نفت و طـال بـه            داشتۀ دنيای امروز هم همين است که      

یغما برده می شود، قدرتمندان به ذخائر ملی و منابع آنـان هجـوم مـی آورنـد و آن قـدر                      

  . آنان را ضعيف و ذليل می کنند که زیر قدمهای دیگران له می شوند

شـما بـه آلودگيهـای آب توجـه         «: جملۀ بعدی حـضرت، دربـارۀ فقـر و ناآگـاهی آنهاسـت            

داشتيد، هر نوع آبی را می آشاميدید و غذای شما پوسـت دبـاغی نـشدۀ حيوانـات و                   ن

  » .برگ درختان بود

در واقع بانوی بزرگ اسالم با این گونه جمالت، موقعيت اسف بار اعـراب جاهليـت را بـه         

  ! مسلمانان حاضر در مسجد، یادآور شدند که از کجا به کجا رسيدند

الهـام گرفتـه از     » ون َان یَتَخطفکم الناس من حـولکم      اذلي خاسئين تخاف  «: جملۀ حضرت 

  : این آیه شریف است که می فرماید

و اذکروا اذ انتم قليـٌل مستـضعفون فـی االرض تخـافون َان یـتخطفکم النـاس فـآواکم و                     «

بيـاد آوریـد زمـانی را       ) ای مؤمنان (؛  ٢١٢َایدکم بنصره و رزقکم من الطيبات لعلکم تشکرون       

شـما را در زمـين ضـعيف و خـوار مـی          . دشـمنان بـسيار، بودیـد     که عدۀ قليلی در ميـان       

بعـد از آن خـدا شـما را در پنـاه خـود              . شمردند و از هجوم مردم مشرک هراسـان بودیـد         

آورد، به یاری خود، نيرومندی و نصرت به شما عطا کرد و از بهترین طعامها روزی فرمـود                  

  » .که شکر نعمتش به جای آرید

شاره به خدمات پدر و شوهرشان می کنند و مـی فرماینـد کـه               بانوی اسالم در ادامه، ا    

مسلمانان را از دست گرگهای درنده خوی عـرب         ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (نبی اکرم   



که اهل هيچ گونه منطـق و حـسابی نبودنـد و کارشـان قتـل و غـارت بـود، نجـات داد و                         

دند و آتش جنگ مـی      همچنين از توطئه های یهود و نصاری که با مشرکان هم پيمان بو            

خداوند نيز در قرآن کریم این گونـه بـه تالشـهای پيامبراسـالم              . افروختند رهایی بخشيد  

  : اشاره می فرمایند

و اذکروا نعمة اهللا عليکم اذ کنتم َاعـداًء فـالف بـين قلـوبکم فاصـبحتم بنعمتـه ِاخوانـًا و                      «

؛ ٢١٣تـه لعلکـم تهتـدون     کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منهـا کـذلک یبـين اهللا آیا              

نعمت خدا را برخود یاد کنيد، آن گاه که دشمنان یکدیگربودید، پـس ميـان دلهـای شـما                   

الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شوید؛ و برکنار پرتگاه آتش بودید و شـما را از آن                    

باشـد کـه راه     . این گونه خداونـد نـشانه هـای خـود را برایتـان روشـن مـی کنـد                  . رهانيد

  ».یابيد

را ) عليـه الـسالم  (آنگاه حضرت پاره ای از فداکاریها و جـوانمردی هـای همـسرش علـی            

  : می فرماید. بازگو می نماید تا شاید خفتگان را بيدار و بی خبران را آگاه سازد

هرگاه آتش جنگ برافروختند خدا خاموش کرد یا هر زمان که شاخ شيطان سـر بـرآورد      «

بـرادرش  ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (کرد، رسول خدا  یا اژدهایی از مشرکين دهان باز       

علی بن ابی طالب را در کام اژدها و شعله های فتنه افکند و علی هم باز نمی گشت             

مگر آن که سـر سرکـشان را پایمـال شـجاعت خـود مـی گردانيـد و آتـش آنهـا را بـا آب                           

گر علـی، فرسـوده از تـالش فـراوان در راه خـدا، کوشـش              . شمشيرش خاموش می کرد   

، )صلی اهللا عليه وآله وسلم    (خستگی ناپذیر در امر خدا، نزدیک و خویشاوند رسول خدا         

نصيحت کننـده  ] آماده مجاهدت [سّيد و بزرگی از اوليای خدا، همواره دامن به کمر زده،            

  » .و تالش کننده در راه خدا او ازسرزنش سرزنش کنندگان پروایی نداشت

شن می شود که پيامبر هرگز خواستار جنگ نبودند         با دقت در کالم حضرت، این نکته رو       

و مبارزات ایشان جنبۀ دفاعی و دفع توطئه داشت، به این معنـا کـه هـر زمـان معانـدان                     

آتش نبرد را روشن می کردند، خداونـد آن را بـه دسـت پيـامبر و مؤمنـان خـاموش مـی                       



) يـه الـسالم   عل(نمود، در حالی که بيشترً، فرماندهی لشکر مسلمانان را برادرش علی          

  .بر عهده داشت

  

  به اسالم) عليه السالم(خدمات اميرالمؤمنين علی) د

از دیـن و همراهـی و همگـامی بـا پيامبراسـالم، امـری               ) عليـه الـسالم   (محافظت علـی  

است که همگان به اتفاق آراء، می پذیرند و این ویژگی الزمۀ زمامـداری و رهبـری مـی                   

  : می فرمایند» نهج البالغه«خود نيز در ) عليه السالم(باشد، چنان که مولی علی

َاّنـی َلـم َاُردَّ     ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (َو َلقد َعِلَم المستحفظون ِمن َاصحاِب ُمَحّمدٍ      «

َعَلــی اهللا و الَعلــی َرُســوله ســاَعة َفــطٌّ َو َلَقــد َو اســتيتُه بنفــسی فــی المــواطن التــی  

نجدة اکرمنی اهللا بها؛ اصحاب و یـاران حـضرت          تنکسف فيها االبطال و َتَتأخَُّر فيها االقدام        

که حافظان اسرارند، می داننـد کـه مـن حتـی بـرای      ) صلی اهللا عليه وآله وسلم   (محمد

صـلی اهللا   (یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم؛ بلکه با جـان خـود پيـامبر                 

زیـده و   را در جاهـایی یـاری نمـودم کـه قـدم هـای شـجاعان در آن لر                  ) عليه وآله وسـلم   

  » .آن دليری و مردانگی را خدا به من عطا فرمود. گریخته اند

ابن ابی الحدید عالم سّنی مذهب در شـرح ایـن عبـارت از نهـج البالغـه دربـارۀ اوصـاف              

یکی از فضيلت های ویـژۀ ایـشان،   «: چنين می گوید) عليه السالم(علی بن ابی طالب   

او در جنـگ احـد، در کنـار رسـول         . مواسات است که هيچ کس در مقام انکار آن نيـست          

پایدار ماند اما دیگران فرار کردند؛ و نيز در جنـگ حنـين             ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (اکرم

بـرای فـتح    ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (و خيبر استقامت ورزید، ولی دیگرانی که رسول       

  ».خيبر فرستاده بود پا به فرار نهادند

می که پيامبر اکرم جراحت سختی برداشت، مردم        در جنگ احد هنگا   «: نيز او می گوید   

مـشرکان ایـشان را     » !کـشته شـد   ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (محمد«: فریاد برآوردند 

. دیدند که در ميان کشته شدگان افتاده اما هنوز زنده اسـت لـذا قـصد جـان او را کردنـد       



ینـان را از مـن      ا«: فرمودنـد ) عليـه الـسالم   (بـه علـی   ) صلی اهللا عليه وآله وسـلم     (پيامبر

چنـدین  . به آن لشگر حمله ور شد و فرمانده آن را کـشت           ) عليه السالم (علی» !دورکن

: پـس از جنـگ پيـامبر فرمودنـد        . بار لشکر هجوم آورد و وی همچنـان آنـان را عقـب رانـد              

چـرا  : من به جبرئيل گفتم. به راستی دفاع علی، مواسات است     : جبرئيل به من گفت   «

آن گـاه   . از مـن و مـن نيـز از اویـم          ) عليـه الـسالم   (الی کـه علـی    این گونه نباشد؟ در حـ     

  ».من هم از شما دو تنم: جبرئيل گفت

از ) عليه السالم (محدثان روایت کرده اند که مسلمانان در جنگ احد و هنگام دفاع علی            

السـيف ِاّال ذوالفقـار و ال فتـی ِاّال          «: آسمان صدای هـاتفی را شـنيدند کـه نـدا مـی داد             

آن گـاه رسـول     » .ی نيست مگر ذوالفقار و جـوانمردی نيـست جـز علـی            علی؛ شمشير 

   ٢١٤.نمی شنوید؟ این صدای جبرئيل است: خدا به حاضران فرمودند

او . در تمـام دوران عمـرش مـدافع پيـامبر اکـرم شـناخته مـی شـد                 ) عليه السالم (علی  

لمبيـت  جانش را برای پيامبر در طبق اخـالص نهـاده بـود و ایـن مـسأله در جریـان ليلـة ا                      

آن حضرت با این که مشرکان، قصد قتل پيامبر را دارند و خطر به              : تبلوری خاص پيدا کرد   

اگـر مـن در بـستر شـما بخـوابم جـان          ! یارسول اهللا «: ایشان بسيار نزدیک است، فرمود    

خوابيـد و ایـن     ) صلی اهللا عليه وآله وسـلم     (آن گاه در جای پيامبر    » شما سالمت است؟  

  :  شدآیه در شأن ایشان نازل

؛ بعــضی از ٢١٥َو ِمــَن النــاس َمــن یــشری نفــسه ابتغــاء مرضــات اهللا و اهللا رؤوف بالعبــاد«

مردمانند که از جان خود در راه رضای خدا درمـی گذرنـد و خـدا دوسـتدار چنـين بنـدگان               

  » .است

چيزی نيـست کـه فقـط دوسـت از آن بگویـد، بلکـه       ) عليه السالم(اوصاف و فضائل علی   

الفـضل مـا    «: چنـان کـه مـشهور اسـت       .  اعتـراف و اقرارمـی کننـد       دشمنان او نيز بـه آن     

فـصلی را بـه بيـان       » شرح نهج البالغـه   «ابن ابی الحدید در مقدمۀ      . »شهدت به االعداء  

چـه بگـویم دربـارۀ      : قسمتی از فضائل درخشان اميرمؤمنان اختـصاص داده و مـی گویـد            



اند فـضائل او را پوشـيده       بزرگ مردی که دشمنانش به فضيلت او اقرار کرده و نتوانسته            

) عليــه الــسالم(بدارنــد بنــی اميــه بــا تمــام مکــر و نيرنــگ در خــاموش کــردن پرتــو علــی 

کوشيدند؛ بر همه منبرها او را لعن کردند، یارانش را به زندان افکندند و کشتند و حتـی                  

جلـوگيری کردنـد، امـا همـۀ ایـن کارهـا بـه              ) عليه السالم (از ناميدن کودکان به نام علی     

  . ری و علو مقام او افزود و بوی خوشش همچون مشک و عبير فراگيرشدبرت

مکـدودًا فـی ذات     «: در ادامۀ توصيف همسر خویش می فرمایند      ) عليها السالم (فاطمه  

  ».اهللا

یعنی مولی، در راه دیـن  . به معنای شدِت سختی و فشاراست    » کّد«از مادۀ   » مکدود«

عليـه  (رنـج پـذیری علـی     . ت مـی کردنـد    و برای خدا در سـختی و فـشار بودنـد و مقاومـ             

در جنگ احد   : او می گوید  . پی می گيریم  » ابن دأب «را در راه خدا با روایتی از        ) السالم

هشتاد جراحت بر پيکر موالی متقيان وارد آمـده بـود، جراحتـی کـه پارچـه هـا را از یـک                       

ه وقتـی رسـول خـدا بـ    . طرف، داخـل آن مـی کردنـد و از طـرف دیگـر بيـرون مـی آوردنـد               

 حضرت از دیدن    ٢١٦.عيادتش آمد، مانند قطعه گوشتی کوبيده بر روی پوستی افتاده بود          

  : جراحت شمشيرها بر تن علی، گریستند و فرمودند

؛ مسلمًا بر خـدا حـق   ٢١٧ِانَّ َرُجًال یصيبه هذا فی اهللا َلَحقُّ علی اهللا ان یفعل به و یفعل  «

  ».ست چطور پاداش بدهداست مردی راکه این همه در راه او فداکاری نموده ا

پـدرم و  ! ای رسول خدا«:در حالی که می گریست جواب داد      ) عليه السالم (مولی علی 

سپاس خدای را که مرا در جنگ موفـق کـرد؛ نـه پـشت بـه دشـمن                   ! مادرم فدای تو باد   

» چگونـه از فـيض شـهادت محـروم شـدم؟          ! پـدرم و مـادرم فـدایت      . کردم و نه فرارنمودم   

سپس رسول  » .يست و شهادت در آینده نصيب تو خواهد شد        چنين ن «:حضرت فرمودند 

» ٢١٨حمـراء االسـد   «ابوسفيان پيام داده و به      «: فرمودند) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا

  » .وعده گذاشته است



به خـدا سـوگند، اگـر پيکـرم را بـه دوش             ! پدرومادرم فدایت «: گفت) عليه السالم (علی  

آن گاه در اثـر کوشـش       » .از دامن تو برنمی دارم    بکشند و بدتر از این حال باشم، دست         

  : و استقامت او آیه نازل شد

َوَکأین ِمن نبی قاتل معه ربيون کثيرَفما َوَهنوا ِلما اصابهم فی سبيل اهللا َو ما ضـعفوا َو                  «

؛ و چـه بـسا رخ داده کـه جمعيـت زیـادی از پيـروان                 ٢١٩ما استکانوا و اهللا یحـب الـصابرین       

ده اند و با این حال اهل ایمان با سـختيهایی کـه در راه خـدا               پيامبری در جنگ کشته ش    

دیده اند، مقاومت کرده و هرگزبيمناک و زبون نشده اند و سر به دشمن فرود نيـاورده و                  

  » .راه صبر و ثبات پيش گرفته اند، که به راستی خداوند صابران را دوست دارد

عليـه  (دمات مولی اميرالمـؤمنين     ، یکی دیگر از ویژگيها و خ      )عليها السالم (حضرت زهرا   

بـرای  . را کوشش و تالش ایشان در راه خدا و اجرای فرمانهای او می شـمارند         ) السالم

 از سـورۀ    ٥٤بـه شـرح و تفـسير آیـۀ          ) عليـه الـسالم   (تبيين جهاد و کوشش امام علـی        

  : مائده می پردازیم

 بقوم یحّبهم و یحّبونه اذلـة       یا ایها الذین امنوا َمن یرَتدَّ منکم َعن دینه فسوف یأتی اهللا           «

علی المؤمنين اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبيل اهللا و ال یخافون لومة الئم ذلـک                

هـرکس از   ! فضل اهللا یؤتيه من یشاء واُهللا واسع عليم؛ ای کسانی کـه ایمـان آورده ایـد                

 مـی   را می آورد که آنان را دوسـت       ) دیگر(شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی        

بر کـافران سـرفرازند، در      ) و(با مؤمنان فروتن    ) اینان. (او را دوست دارند   ) نيز(دارد و آنان    

ایـن فـضل خداسـت؛      . راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هيچ مالمتگری نمی ترسند           

  » .آن را به هرکه بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست

پـرچم  ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (ول  ابتدا حضرت رس  . این آیه در جنگ خيبر نازل شد      

. را به دست اولی و بعد به دومی دادند اما آنهـا از یهودیـان خيبـر ترسـيدند و برگـشتند                     

  : حضرت فرمودند



العطين الرایة غدًا َرُجًال یحب اهللا و رسوله و یحبه اهللا و رسوله کرارًا غير فـّرار ال یرجـع                    «

؛ فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که          ٢٢٠حتی یفتح اهللا َعلی یده ثم اعطاها ایاه       

خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند، او پی درپـی       

به دشمن حمله می کند و هرگًز فرار نمی کند و از جنگ برنمی گردد تا خدا به دسـت                    

  » .او فتح و پيروزی پيش می دارد

 سخن نگفت و جز آنچه به او وحی می شـد            پيامبری که هيچ گاه از روی هوی و هوس        

من فردا پـرچم را بـه دسـت         «:را این گونه بيان نمود    ) عليه السالم (نفرمود، اوصاف علی  

کسی می دهم که خدا و رسول او را دوست دارند و او هم خدا و پيـامبرش را دوسـت                     

  ... .».دارد

 نزدیک ترین افراد به     )عليه السالم (علی«: در ادامه می فرمایند   ) عليها السالم (فاطمه  

یعنی چه از نظر قرابت نژادی و چـه از دیگـر جهات،کـسی نـسبت بـه                  » .رسول خدا بود  

پيامبر در رتبۀ او قرار نداشت، چون نه تنها پسرعمو و داماد پيامبر، که بزرگ شدۀ دامان        

را بــه عهــده ) عليــه الــسالم(و آن حــضرت، کفالــت علــی. ایــشان بــه شــمار مــی رفــت

  :  سورۀ فرقان این گونه می فرماید٥٤آیۀ . داشتند

َو ُهَو الذی َخَلق من الماء َبشرًا َفَجَعله نَّسبًا و صهرًا و کاَن َربَک قدیرًا؛ و اوست کسی                  «

نسبی و دامـادی قـرار داد و پروردگـار       ) دارای خویشاوندی (که از آب، بشری آفرید و او را       

  » .تو همواره تواناست

 کند بدین مضمون که این آیه دربـارۀ پيـامبر و علـی              مرحوم مجلسی روایتی را نقل می     

را بـه   ) عليها السالم (نازل گشت، زیرا پيامبر فاطمه      ) صلوات اهللا عليهما  (بن ابی طالب    

با آن حضرت هم قرابت     ) عليه السالم (تزویج نمود پس علی   ) عليه السالم (حضرت علی 

   ٢٢١.نسبی و هم سببی داشت

صـلی  (نزدیکترین افـراد بـه پيـامبر      ) عليه السالم (از نظرعقيدتی و فکری هم مولی علی      

. اولين کسی بـود کـه ایمـان آورد        ) عليها السالم (و بعد از خدیجه     ) اهللا عليه وآله وسلم   



برای بيان قرب معنوی آن حضرت، آیۀ مباهلـه کـافی اسـت کـه خداونـد از حـضرتش بـه                      

َاَنـا و َعّلـی   «: تعبير می کند؛ چنان که در دعای ندبه آمده اسـت » ٢٢٢نفس رسول خدا «

. َانـَت َاخـی و وصـيی و وارثـی         «: و در جای دیگری از این دعـا اسـت         » ِمن شجرة واحدة  

  ».َلحمک من لحمی و دمک ِمن دمی

در آن فـضای خـاص، بـه        ) عليهـا الـسالم   (در حقيقت بيان فـضائل مـولی از زبـان فاطمـه           

کـه بـی   تمامی اعتراض به حاکميت غاصـبانه اسـت و حکایـت از شـجاعت آن بـانو دارد       

  . باکانه در مقابل قدرت حاکمه از مقام والیت و امامت دفاع می کند

  »سيدًا فی اولياء اهللا«

. اسـت ) عليه السالم (اولياء خدا را که در نظرمی گيریم، بزرگ و سيد و سرور آنها علی             

او مالک و معيار بزرگی و فضيلتهای معنوی و دارا بودن حد اکمل تقوا می باشـد؛ چنـان                   

  : ن آیۀ مبارک آمده استکه در ای

؛ در حقيقت،ارجمنــدترین شــما نــزد خــدا پرهيزکــارترین  ٢٢٣ِانَّ اکــرمکم عنــداهللا اتقــاکم«

  ».شماست

مهيا و آمادۀ جهاد، و خيرخـواه بـود و          ) عليه السالم (علی: ُمَشّمرًا، ناصحًا، ُمجّدًا، آادحاً   

ی اندیـشيد،   آن حـضرت بـه خـود نمـ        . با جدیت و زحمت در راه اسالم فعاليت می نمـود          

او . بلکه فردی بود طالب خير برای جامعه و اهل نصيحت و عمل، نه اهل شـعار و حـرف            

مشمر یعنی خود را آماده کـردن و ناصـح نيـز    . هميشه به تالش و کوشش می پرداخت     

. از نصح و نصيحت بـه معنـی خيرخـواهی کـردن و عمـل از روی صـدق و اخـالص اسـت                 

خيرخـواهی او بـرای اسـالم و        . بـود » ناصـح «نـا   بـه تمـام مع    ) عليه الـسالم  (مولی علی 

جامعۀ مسلمان به حدی بود که حاضر شد بيست و پنج سـال در خانـه بنـشيند و صـبر            

  : خود آن حضرت می فرمایند. کند ولی نهال نوپای اسالم نشکند

؛ همچون کـسی کـه خـار بـه چـشمش            ٢٢٤صبرت و فی العين قذی و فی الحلق شجا        «

  » .ير کرده است، شکيبایی ورزیدمرفته و استخوان در گلویش گ



او با این که می توانست شمشير بکشد، برای حفظ کيان اسـالم سـکوت کـرد و تمـام                    

کسی بود که در زمان     ) عليه السالم (مولی اميرالمؤمنين . تلخ کامی ها را به جان خرید      

حکومتش با جدیت و پشتکار تمام احکام اسالمی را جاری می کرد؛ تازیانـه بـه دسـت                  

  . گرفت، در بازار حرکت می کرد و مردم را نصيحت می نمودمی 

َوَانُتم فی ِرفاِهية ِمَن العيش َو ادعون فـاکهون آمنـون؛ صـدیقۀ             : ... قالت عليها السالم  «

را در مـدت بعثـت بيـان مـی کنـد کـه       ) عليه السالم(حاالت علی) عليها السالم(طاهره  

و چه سرزنـشها و صـدماتی کـه در       چگونه در راه اسالم زحمت کشيد و خون دل خورد،           

این راه متحمل شد ولی هرگزعقب نشينی نکرد و پيامبر را تنها نگذاشت، در حالی که              

در آن دوران بسياری در عيش و نوش بودند و حاضر نبودند سختی ها و رنجهـا را در راه                    

  » !اسالم تحمل کنند و اکنون سر سفره ای آماده نشسته اند

ز این سخنان حـضرت بـه دسـت مـی آیـد، آن اسـت کـه انـسان                    نکتۀ قابل توجهی که ا    

مکتبی و معتقد نباید در مقابل اتفاقاتی که در اطراف او رخ می دهـد بـی تفـاوت و بـی                      

احساس باشد، بلکه بایـد خـود را مـسئول بدانـد و اگـر هـم کـاری از دسـت او سـاخته                         

يت اقتضا می   نيست، دست کم باید خود را در غم مسلمانان شریک سازد، چون انسان            

  .کند که در مقابل ظلم و ستمی که به همنوعان او می شود بی تفاوت نبود

َتَترَبـصَّون ِبَنـا الـدَّوائر و تتوکفـون اَالخبـار َو َتنکـصون عنـد النـزال و                   : قالت عليها الـسالم   «

مـی فرمایـد کـه بـسياری از حاضـران      ) عليهـا الـسالم  (تفرون من القتال؛ حضرت فاطمه  

. ران سخت، منتظر فرصتی  بودند تا مگر روزگار بر وفق مراد آنـان گـردد               مجلس در آن دو   

  » .اینان در پی اخبار بودند و به هنگام کارزار می گریختند و عقب نشينی می کردند

به روحيۀ نفاق گونۀ ایشان اشاره می فرمایند که چگونه از     ) عليها السالم (حضرت زهرا   

  » . که در این جنگها و درگيریها دچار حادثه گردنددور نظاره گر حوادث بودند و منتظر آن

اینان عافيت طلبانی بودند بی تفاوت و خارج از ميدان نبـرد، فقـط منتظـر شـنيدن اخبـار                    

در مواقعی کـه جنـگ، بحـران مـی شـد،            «: حضرت در خطاب به آنان می فرمایند      . بودند



ر شـرایط بحرانـی     قرآن مسألۀ فرار از جنگ را د      » .شما عقب نشينی و مکث می کردید      

  : این گونه بيان می کند

هنگامی ) یاد کنيد (؛  ٢٢٥اذ تصعدون َو ال َتلُوون َعلی َاَحد و الرَّسول یدعوکم فی ُاخریُکم           «

باال می رفتيـد و بـه هـيچ کـس توجـه نمـی کردیـد و پيـامبر،         ) از کوه(را که در حال گریز    

  » .شما را از پشت سرتان فرا می خواند

ویی با دشمن، خود را عقب کشيدند و از معرکـه فـرار کردنـد ودر ایـن                  آنان در رویار  ! آری

  . بود که ایستاد) عليه السالم(ميان تنها علی

 

  فصل دوم

  

  

  سقيفه ، کانون فتنه

  

َفلَّما اختاَراهللا لنبيه داَرانبيائه و َمأوی اصفياِئه َظَهرَ فيکم َحسيَکُه ...قالت عليها السالم  «

 الـّدین و َنَطـَق کـاظم الغـاوین و َنَبـَغ خاِمـُل االقّلـين و هـدر فَنيـُق                      الّنفاق و َسَمَل َجلبابُ   

المِبطلين َفَخَطر فی َعرصاتکم و َاطَلَع الشيطان رأسه ِمن َمغـِرزِه هاِتفـًا ِبُکـم، َفالفـا ُکـم                   

ِلَدعَوِته مستِجبيَن َو ِللعـزة فيـه ُمالحظـين ثـم استنَهـضکم فَوجـدکم خفانـا و َاحمـَشُکم                  

والعهـد قریـٌب والَکلـُم      ! هـذا . ابًا، فوسمتم غير ابلکم، َو َاوَردُتم َغيَر مشرِبُکم       َفالفاُکم ِغض 

  َرحيُب َوالجرُع لما ینَدِمُل والّرسوَل لما یقِبر ِابِتدارًا َزَعمُتم خوَف الفتنة 

  فهيهات منکم؟ و کيف بکم؟» ٢٢٦.َاالفی الفتنة َسقطوا و ِانَّ جهنم لمحيٌطة بالکافرین«

و کتاب اهللا بين اظهرکم، اموره ظاهرة و احکامه زاهرة و اعالمـه بـاهرة و          و انی تؤفکون؟    

، ام  ...زواجره الئحة و اوامـره واضـحة و قـد خلفتمـوه وراء ظهـورکم، ا رغبـة عنـه تریـدون                     

و من یبتغ غير االسـالم دینـا فلـن یقبـل منـه و هـو        «بغيره تحکمون؟ بئس لظالمين بدًال      



. تلبثوا اال ریث ان تسکن نفرتهـا و یـسلس قيادهـا     ثم لم   » ٢٢٧.فی االخرة من الخاسرین   

ثم اخذتم تورون و قدتها و تهيجون جمرتها و تستجيبون لهتاف الشيطان الغـوی و اطفـاء                 

انوار الدین الجلی و اهمال سنن النبی الـصفی، تـشربون حـسوا فـی ارتغـاء و تمـشون              

 وخـز الـسنان فـی    الهله و ولده فی الخمر و الضراء و نصبر منکم عل مثـل حـز المـدی و            

ــاه       ــد و جایگ ــامبرش برگزی ــرای پي ــامبران را ب ــد ســرای پي ــه خداون ــامی ک الحــشاء؛ هنگ

برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت، ناگهان کينه های درونـی و آثـار نفـاق در ميـان شـما                    

گمراهان به صدا درآمدنـد و گمنامـاِن فرامـوش          . ظاهر گشت و جامۀ دین فرسوده گردید      

 نعــره هـای باطـل بلنـد گــشت و در صـحنۀ اجتماعتـان بـه مــوج       شـده سـر بلنـد کردنـد،    

شيطان سرش را ازمخفيگاه خود بيرون کرد و به سوی خود دعوت نمود و شما را                .درآمد

  .آمادۀ پذیرش و منتظرفریبش دید

شعله های خـشم و انتقـام       . سپس دعوت به قيام کرد و برای حرکت، سبکبارتان یافت         

ار غضب در شما نمایان گشت و همـين امـر سـبب شـد بـر      را در دلهایتان برافروخت و آث  

غير شتر خود عالمت نهيد و در غير آبشخور خود وارد شوید؛ به سراغ چيزی رفتيـد کـه                   

سرانجام به غصب حکومت پرداختيـد، در حـالی         . از آن شما نبود و در آن حقی نداشتيد        

، و جراحات قلبی که هنوز چيزی از رحلت پيامبر نگذشته بود،زخمهای مصيبت ما عميق 

به خـاک سـپرده نـشده       ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (ما التيام نيافته و حتی هنوز پيامبر      

چه فتنه ای از این باالتر کـه  "بهانۀ شما این بود که می ترسيم فتنه ای برپا شود؟         . بود

بـه  شما کجا و خواباندن فتنه کجـا؟        ." در آن افتادید؟ و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد         

شـما چنـين   ! کدام سو منحرف شده ایـد در حـالی کـه کتـاب خـدا در ميـان شماسـت؟              

کتابی را که دستوراتش روشن، احکامش واضح، نشانه هایش پيدا و اوامر و نـواهی آن   

آیا رغبتی به آن ندارید؟ و یـا جـایگزینی بـه جـز قـرآن                . آشکار است، پشت سرگذاشتيد   

و هـر کـس جـز اسـالم دینـی را            "ی ستمگرانند   انتخاب کرده اید؟ چه بد جانشينانی برا      

  ".انتخاب کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است



شما ناقۀ خالفـت را در حـالی در اختيـار گرفتيـد کـه حتـی صـبر نکردیـد کـه رام گـردد و                           

د و ناگهان آتش فتنه ها را برافروختيد و شعله هـای آن را بلنـد سـاختي   ! تسليمتان شود 

ندای شيطان اغواگر را اجابت نمودید، به خاموش ساختن انوار تابان آیين حـق و از بـين                  

به بهانۀ کف گرفتن، شير را تا آخـرین    ! آری. بردن سنتهای پيامبر برگزیدۀ الهی پرداختيد     

). و به تدریج به نام دین، حقایق آن را وارونـه نـشان دادیـد           (قطره، در نهان، سرکشيدید     

ه و با پوشش اسالم و دیانت در کمينگـاه ترفتنـدهای رنگارنگتـان نشـسته                شما منافقان 

اید و آهنگ شکار اهل بيت و فرزندان آنها را دارید و ما نيز به سـان کـسی کـه کـارد بـر                         

گلویش نهاده، و ناوک نيزه بر دلش کوفته اند چاره ای جز شکيبایی نداریم و بر سختی                 

  ».این جراحت، پایدار می مانيم

  

  ، رکود انقالب)صلی اهللا عليه و آله وسلم(رحلت پيامبر ) الف

پس از بيـان خـدمات و ویژگيهـای پـدر و شوهرشـان، بـه                ) عليها السالم (حضرت فاطمه   

البته زمينۀ این طوفان در . طوفانی اشاره می کنند که بعد از رحلت پيامبر خدا برخاست     

همين که پيـامبر    . ستر بود زمان خود پيامبر وجود داشت، منتهی به صورت آتش زیر خاک          

از دنيا رحلت فرمودند، در حالی که هنوز بدن مطهرشان روی زمين قرار داشـت و مـردم               

مشغول تجهيز آن حضرت بـود،      ) عليه السالم (دسته دسته برای نماز می آمدند و علی       

فرصت طلبان از این موقعيت و غيبت مـولی، سـوء اسـتفاده کردنـد و جریـان سـقيفه را                   

؛ طرحشان هم این بود که فتنـه در بـين مـسلمانان ایجـاد نـشود و تـنش و                     پيش آوردند 

  . تشنج به وجود نياید

به خطراتی اشاره کرده اند که هر انقالبـی         ) عليها السالم (در این بخش صدیقۀ طاهره      

را تهدید می کند و به انحراف مـی کـشاند؛ لـذا بـه مـسلمانان هـشدارمی دهنـد، چـه           

از . ر دشمن خارجی به مراتب کمتر از دشمنان داخلی اسـت معموًال در هر انقالبی خط  

این روست که حـضرت بـه افـشای ماهيـت نفـاق پرداختـه و نقـاب از چهـرۀ گمراهـان و                      



نفاق هميشه خطر بزرگی برای مسلمانان بوده و هـست؛          . گمراه کنندگان برداشته اند   

جيد به آن اندازه کـه      قرآن م . لذا آیات بسياری در قرآن کریم به این مسأله اختصاص دارد          

به منافقان و ویژگيها و خطراتشان اشاره می کند، به کفار نپرداخته است که خود بيـان              

  . کنندۀ عظمت خطر نفاق می باشد

مـن بـر    : فرمودند) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (پيامبر«: می فرمایند ) عليه السالم (علی  

ا به دليل ایمانش از خالفکاریها      اّمتم از مؤمن و مشرک نمی ترسم؛ زیرا خداوند مؤمن ر          

باز می دارد و مشرک را به سبب شرکش ذليل و خوارمی گرداند اما از منافق بـر شـما       

می ترسم که در دل دورو، و به جهت زبان، داناست؛ می گویـد آنچـه را کـه شـما مـی                       

   ٢٢٨».پسندید و انجام می دهد کاری را که شما نمی پسندید

  » انبيائه و مأوی اصفيائهفلما اختار اهللا لنبيه دار«

بانوی اسالم بيان می کننـد کـه وقتـی خداونـد بـرای پيـامبرش سـرای آخـرت را اختيـار                       

فرمود، صالح دانست که او زودتر به عالم اعلی برسد؛ لذا منزلگـاه انبيـا و محـل اصـفيا                    

آمادۀ استقبال از وجود مقدس و نازنين نبی اکـرم گردیـد، در آن شـرایط بحرانـی، شـما                    

، )صلی اهللا عليه و آله وسلم     (ران مجلس، به جای اتحاد، و عمل به وصایای پيامبر           حاض

که بـه   » حسيکه«. ظهر فيکم حسيکة النفاق   : نفاق و دورویی را ميانتان ظاهر ساختيد      

به ایـن مطلـب اشـاره دارد        ) عليها السالم (معنای تيغ و خار است در کالم خانم فاطمه          

 که بر اهل حق و حقيقت فرود آمد؛ در حالی که پـيش  که نفاق شما مانند تيغهایی بود     

از رحلت پيامبر همۀ کارها و امور جامعه براساس مـوازین دینـی تنظـيم شـده و اسـالم                    

  . تمام جامعه را پوشانده بود، ولی با ارتحال ایشان پردۀ دیانت کهنه و نازک شد

ه سـخن گـویی و   در چنين فضایی فرصت طلبان ميدان دار شـدند و در مقابـل افـرادی بـ         

حتی کسانی مانند ابوسفيانها که مسلمانان آنان را بـه حـساب            . یاوه سرایی پرداختند  

  : نمی آوردند در عرصۀ جمعيت، ُدم جنبانده و تصميم گيرنده شدند

  ».و هدر فنيق المبطلين فخطر فی عرصاتکم«



شـيطان از  بيان مـی کننـد کـه در چنـين روزگـاری،            ) عليها السالم (بانوی بزرگوار اسالم    

شـيطان مثـل الک پـشت       . (و اطلع الشيطان من مغـرزه     . ... کمينگاه خویش، سر برآورد   

این حيوان وقتی دشمن را ببيند سر را در الک خـود فـرو مـی بـرد، امـا،                    . عمل می کند  

  .)زمانی که محيط را بدون خطر احساس کند از الک خویش بيرون می آید

شـيطان سـرش را بيـرون آورد؛برخـی را     ) وسـلم صلی اهللا عليه وآله     (با رحلت نبی اکرم   

تحریک کرد و زمينه را برای اجرای طرحها و نقـشه هـای خـود و انحـراف مـسير اسـالم                      

در حقيقت عمل اصحاب سقيفه پاسخی به ندای شيطان و اجرای طـرح             . مساعد یافت 

  . او بود تا شاید هریک مقامی به دست آورند

  ».تجبين و للعزة فيه مالحظينهاتفًا بکم، فالفا کم لدعوته مس... «

نخـست، شخـصيت را از      . معموًال کسانی که می خواهند افرادی را دنباله رو خود کننـد           

قرآن دربـارۀ فرعـون   . آنها می گيرند به طوری که دیگر قدرت تعقل و تفکر نداشته باشند       

  : این گونه می فرماید

کرد؛ پس آنهـا تـسليم و        ؛ فرعون قوم خود را خفيف و خوار          ٢٢٩فاستخف قومه فاطاعوه  «

  » .مطيع او شدند

تا زمانی که انسان، بی شخصيت و حقير نشود، شياطين جنی و انسی بر وی تسلط                

عليهــا (صــدیقۀ طــاهره .نخواهنــد داشــت و او هــم کورکورانــه تــسليم آنــان نمــی شــود 

با خطاب به حاضران مجلس، به همين مطلب اشاره می فرماینـد کـه شـما از                 ) السالم

  .اللی ندارید و دنباله رو هرکسی می گردیدخود استق

ثم استنهضکم فوجدکم خفافًا واحمشُکم فالفا کم ِغضابًا فوسمتم غير ابلکم و اوردتـم              «

  ».غير مشربکم

، کنایـه از ایـن   »شما در غير محل شرب خود وارد شـدید «: حضرت در ادامه می فرمایند   

پـا نهادیـد و خـود بـرای پيـامبر،           که شما از حدود خود تجـاوز نمودیـد و حکـم خـدا را زیـر                  

، )عليـه الـسالم  (جانشين تعيين کردید، در حالی کـه پيـشتر بـا جانـشين پيـامبر، علـی                



حال چگونه است که به این زودی همـه چيـز را          . بيعت نمودید و همه به او تبریک گفتيد       

 فراموش کرده و وصایای پيامبر را زیر پـا نهـاده ایـد؟ ایـشان، در ميـان سـخنان خـود، بـه                       

و گرانـی آن بـر خـود اشـاره مـی فرماینـد کـه                ) صلی اهللا عليه وآله وسـلم     (رحلت پيامبر 

شـاید بتـوان از جمـالت حـضرت، نتيجـه گرفـت کـه               ! چگونه هنوز داغدار و عزادار اوسـت      

جریان فـدک و ایـراد خطبـه، در همـان روزهـای اول رحلـت پيـامبر اتفـاق افتـاد کـه اهـل                     

  : هنوزعزاداربودند) عليهم السالم(بيت

  ».هذا و العهد قریب و الکلم رحيب و الُجرح لّما یندمل و الرسول لّما یقبر«

  

  )صلی اهللا عليه و آله وسلم(منافقين بعد از پيامبر) ب

تا این بخش، از سخنان حضرت روشن گردید کـه بازمانـدگان احـزاب جـاهلی و منافقـان                   

 بـرای تاخـت و تـاز        ميـدانی ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (که در زمان حيات رسول خـدا      

نداشتند، پس از رحلت آن حضرت از الکهای خود بيـرون خزیـده، بـازیگر ميـدان شـدند و                    

حرکتهای مشکوک آغاز، و خطوط انحرافی آشکار گشت؛ در حالی که تا پيامبر زنده بود               

متأسفانه همـين رونـد را دقيقـًا در انقـالب           . ظاهرًا همه در خط ایشان حرکت می کردند       

ن هم مشاهده کرده ایم، چه معموًال هر انقالب و حرکت الهـی را دو خطـر                 اسالمی ایرا 

  : از ناحيه دشمنان خارجی و داخلی تهدید می کند

دشمنانی که با اصل حرکتهای الهی تضاد دارند و آنهـا را بـه              ) آشکار(دشمنان خارجی   

بـه کـار    ضرر منافع خود می بينند، طبيعی است که آنچه در تـوان دارنـد بـرای برانـدازی                   

در طـول تـاریخ اینـان هميـشه در          . می بندند تا به مقابله و جنگ با این حرکتها برخيزنـد           

صف مقابل انبيا قرار داشتند و قرآن کریم وعدۀ پيروزی قطعی بر این دشمنان آشـکار را                 

  : داده است



ــا المرســلين « ــا لعبادن و ِاّن جنــدنا لهــم * انهــم لهــم المنــصورون * َو َلقــد ســبقت کلمتن

) در علم ازلی چنين(؛ همانا عهد ما دربارۀ بندگانی که به رسالت فرستادیم          ٢٣٠لبونالغا

  ».بوده است که البته آنها بر کافران، فتح و پيروزی یابند و سپاه ما بر آنها غالبند

پس از انقالب اسالمی ایـران نيـز عـداوت آشـکار و سرسـختانۀ آمریکـا و حاميـان آن بـر                       

ران کامًال ملموس گردیده است؛ بـه طـوری کـه هـيچ             مسلمين جهان و بخصوص ملت ای     

  . شک و تردیدی در این دشمنی وجود ندارد

طبقــۀ دیگــری کــه بــه مراتــب از گــروه اول خطرناکترنــد و بيــشترین ضــربات را بــر پيکــرۀ   

اینان دشمنان پنهان و داخلی اند که نقاب        . حرکتهای الهی زده اند، منافقان می باشند      

ت دارند و با چهره دوست نما خود را در صف مؤمنان داخل کرده              اسالم و انقالب به صور    

قـرآن کـریم بـا معرفـی ترفنـدهای ایـن            . اند، ولی در باطن تيشه به ریشۀ دین می زنند         

  : طبقه، دربارۀ فریب و تزویر و چند چهرگی آنان به مؤمنان هشدارمی دهد

معکـم و ان کـان للکـافرین    الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اهللا قالوا الـم نکـن     «

نصيب قالوا الم نستحوذ عليکم و نمعنکم من المؤمنين فاهللا یحکم بينکم یـوم القيامـة و          

ان المنافقين یخادعون اهللا و هو خـادعهم        * لن یجعل اهللا الکافرین علی المؤمنين سبيال      

مذبـذبين  * ًالو اذا قاموا الی الصلوة قاموا کـسالی یـراؤون النـاس و الیـذکرون اهللا ِاّال قلـي              

 ؛ همانـان   ٢٣١.بين ذلک ال الی هؤالء و ال ِالی هوالء و من یضلل اهللا فلن تجـد لـه سـبيالً                   

مگـر مـا بـا شـما        : که مترصد شمایند، پس اگر از خدا به شما فتحی برسـد،می گوینـد             

مگر ما بر شـما تـسلط نداشـتيم و          : نبودیم؟ و اگر برای کافران نصيبی باشد، می گویند        

مؤمنان باز نمی داشتيم؟ پس خداوند روز قيامـت ميـان شـما             ) ود در جمع  ور(شما را از    

قـرار نـداده    ) تـسلطی (مؤمنان، بـرای کـافران راه     ) زیان(داوری می کند و خداوند هرگز بر      

] آنـان [منافقان با خدا نيرنگ می کنند و حال آن که او با آنان نيرنگ خواهد کـرد و                 . است

يزند، با مردم ریا می کنند و خدا را جـز انـدکی،             چون به نماز ایستند با کسالت برمی خ       

  » .یاد نمی کنند



اینـان نـه در خـط       : خداوند در این آیات گرانسنگ، چهرۀ منافقان را به تـصویر مـی کـشد              

کفرند و نه از مؤمنان می باشند؛ در واقع هدفی جز ریاست و جاه و مقام در سر ندارند                   

 سر راه ببينند بـه شـدت، سـرکوب مـی            و برای رسيدن به مقاصد خود هر مانعی را که         

آن زمـان هـم کـه بـه اهـداف خـود برسـند چهـرۀ دیـن و مکتـب را بـه تـدریج تـابع                             . کنند

خواسته خود می نمایند و آنچه از دین به نفع آنان تمام می شود، می گيرند و بقيـه را                    

این منافقان کسانی انـد کـه در ابتـدای امـر بـرای رسـيدن بـه هدفـشان                    . رها می کنند  

سنگ دین را به سينه می کوبند و نقاب اسالم به چهره می زنند اما بعد از رسيدن بـه                 

مقصود، دین را تجزیه می کنند و قسمتی از آیـات را مـی پذیرنـد و قـسمت دیگـر را نـه                  

  .تنها رد می کنند، بلکه از ریشه می زنند

 کـه یکـی از      مسأله بروز اختالف پس از رحلت انبيـا مکـرر در تـاریخ اتفـاق افتـاده اسـت                  

امتحانها و آزمایشهای الهی است تا مردم در این ميان، حق را بشناسند و از آن پيروی                 

به همين اختالف اشاره می کننـد و چهـره نفـاق     ) عليها السالم (حضرت فاطمه   . نمایند

صـلی اهللا عليـه وآلـه    (بعد از آن همه سفارش مکرر پيـامبر اسـالم       . را نمایان می سازند   

، بخصوص در غدیرخم، مردم غربال شـدند        )عليه السالم (انشينی علی دربارۀ ج ) وسلم

حرکات جبهۀ نفاق در آخـرین روزهـای حيـات پيـامبر در             . و نفاق چهرۀ خود را آشکار کرد      

   ٢٣٢.کامًال مشهود است» قلم و دوات«جریان سپاه اسامه و همچنين در حدیث 

 جـواب ایـن اسـت کـه پيـامبر       چرا پيامبر این توطئه گران را رسوا نکردند       : اگر سؤال شود  

مأمور به حفظ ظاهر بودند و با این ها به عنـوان یـک مـسلمان رفتـار مـی کردنـد، چـون                        

نبی اکرم به دستور خداوند ایـن افـراد         . مبنای اسالم حکم به ظاهر است نه باطن افراد        

. را موعظه و انذار نمود و آنها را از مفاسدی که ازاعمالشان به وجود مـی آمـد، بـيم داد          

با این که حضرت کامًال آنها را می شناختند و از باطنشان خبر داشتند، مأمور نبودند که                 

از جامعه اسالمی اخراجشان کنند، لذا برای این که در آن روزهای سرنوشت ساز ایـن                 

اشخاص آشوب و توطئـه نکننـد و حجـت بـر مـسلمانان تمـام شـود، دسـتور دادنـد کـه                        



د، اما آنان از فرمان رهبری سـرباز زدنـد و بـاطن خـود را         منافقان به لشگر اسامه بپيوندن    

  . برمال نمودند و به مدینه بازگشتند

  

  و دفاع از حق خود) عليه السالم(علی) ج

به گفتۀ دوست و دشمن، اشجع الناس بودند و مـی           ) عليه السالم (می دانيم که علی   

ز اوامر پيـامبر تخلـف      توانستند در مقابل منافقان بایستند ولی ایشان کسی نبودند که ا          

کنند؛ لذا با وجود قدرتمندی، صبرکردند و بـرای حفاظـت از نهـال نوپـای اسـالم سـکوت                    

اگر آن حضرت در مقابل منافقان، می ایستادند جنگ داخلی به وجود می آمد و . نمودند

دشمنان خارجی که منتظـر چنـين فرصـتی بودنـد بـه اسـالم و مـسلمانان حملـه مـی                      

ر چيزی از اسالم باقی نمـی مانـد و کـسی امـام را نمـی شـناخت و                   کردند، آن گاه دیگ   

موالی متقيـان در آن سـالها بـه ظـاهر، خانـه نـشين               . دین به طور کلی از بين می رفت       

اگر بيگانه ای نزد آنها مـی آمـد و سـؤالی مطـرح           . بودند ولی بر کار خلفا نظارت داشتند      

چنـان  . به کمکـشان مـی شـتافتند      می نمود و آنها از جوابگویی باز می ماندند، حضرت           

  »٢٣٣لو العلی لهلک عمر«: که خليفۀ دوم بارها گفت

  : و خليفۀ اول نيز بارها اقرار کرد

؛ مـرا رهـا کنيـد؛ مـن بهتـرین شـما       ٢٣٤اقيلونی اقيلونی فلست بخيـرکم و علـی فـيکم         «

  »!نيستم در حالی که علی در بين شماست

 کـرد تـا روزی کـه مـوالی متقيـان زمـام              می بينيم که این اختالفات و نفاقهـا ادامـه پيـدا           

آن گاه دشمنان داخلی نقابدار در حالی کـه قـبًال بـا چهـرۀ               . حکومت را به دست گرفتند    

و برنامـه  ) عليـه الـسالم  (دیانت در ميان مردم جلوه کرده بودند، رویارویی خود را با علی           

درخـشان خـود   افرادی همچون طلحه و زبير با آن سـابقۀ  . های اسالمی او اعالم کردند   

در جنگهای اسالم و خدماتشان به دین، و از همه مهمترعایشه، همسر پيامبر و دختـر                

ایـن هـا چـون      . یکی از صحابه که باعث آشوب و فتنه و به وجود آورندۀ جنگ جمـل بـود                



کنــار بياینــد، آتــش جنــگ را ) عليــه الــسالم(نمــی توانــستند بــا حکومــت عادالنــۀ علــی 

تا آنجا کـه اصـبغ مـن نباتـه مـی            . ردم هم فریب آنها را خوردند     برافروختند و عده ای از م     

: مــردی گفــت. بــودم) عليــه الــسالم(در ابتــدای جنــگ کنــار اميرالمــؤمنين علــی : گویــد

با چه مجوزی جنگ با این ها رواست؛ در حالی که مانند ما تکبيرمـی گوینـد و                ! یاعلی«

مـن  «: مرد گفت» !ای از قرآن به دليل آیه    «: حضرت فرمودند » !مثل ما نماز می خوانند؟    

به قرآن احاطه ندارم و نمی دانم کدام آیه مجّوز جنـگ مـا بـا ایـشان اسـت؛ مـرا تعلـيم                        

  : حضرت فرمودند» .ده

تلک الرسـل فـضلنا َبعـَضهم َعلـی َبعـض ِمـنهم مـن َکلَّـَم اهللا و رفـع بعـضهم درجـات و                          «

هللا مـا اقتتـل الـذین مـن         آتيناعيسی بن مریم البينات و ایـدناه بـروح القـدس و لـو شـاء ا                

بعدهم من بعد ما جائتهم البينات و لکن اختلفوا فمنهم من آمـن و مـنهم مـن کفـر و لـو         

؛ برخـی از آن پيـامبران را بـر برخـی دیگـر              ٢٣٥شاء اهللا ما اقتتلوا ولکن اَهللا یفعـل مـا یریـد           

 از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعـضی از آنـان را                 . برتری بخشيدیم 

باال برد، و به عيسی پسرمریم دالیل آشکار دادیـم و او را بـه وسـيلۀ روح القـدس تأیيـد                  

دالیـل  ) همـه (و اگر خدا می خواست کسانی که پس از آنـان بودنـد، بعـد از آن                  . کردیم

روشن که بر ایشان آمد، به کشتار یکدیگر نمی پرداختنـد ولـی بـا هـم اخـتالف کردنـد؛                     

د که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر            پس بعضی از آنان کسانی بودن     

ورزیدند و اگر خدا می خواست با یکدیگر جنـگ نمـی کردنـد ولـی خداونـد آنچـه را مـی                       

  » .خواهد انجام می دهد

بعد از آن که پيامبران بـا معجـزات آمدنـد تـا             : نکتۀ قابل توجه در استدالل حضرت این بود       

عده ای ایمان آوردند و عده ای دیگر        : راد دو دسته شدند   حجت را بر مردم تمام کنند، اف      

به پيروی از هوای نفس، جزء منافقان و دشمنان داخلی گشتند و تا سر حـد خـونریزی                  

البته اگر خدا می خواست می توانست قدرت قتال و اختالف را            . اختالف به راه انداختند   

ن صـورت دیگـر اختيـاری نبـود و          از آنها بگيرد و همه را در یک مسير قـرار دهـد ولـی در آ                



شـنيد  ) عليـه الـسالم  (مرد سؤال کننده که این آیه را از علی       . جای ترقی وجود نداشت   

  :گفت

  » !کافرند) پيروان عایشه( ؛ به خدا سوگند که این گروه٢٣٦کفر القوم و رّب الکعبه«

ه بارها در سخنان خود چهرۀ واقعی این گروه منافق را روشـن کـرد             ) عليه السالم (علی

  : در خطبۀ منافقان می فرماید. است

و ُاَحذرُکم َاهَل النِّفاِق، فـاّنهم الـضاّلون الُمـِضّلوَن، والزالُّـون الُمِزلُّـون، یتلوَّنـون َالوانـًا، و                   « 

؛ شـما را از منافقـان       ٢٣٧یفُتنَون ِافتنانًا، و یعمدونکم بکل عمـاد َو یرُصـَدونکم بکـل مرصـاد             

اه کننده اند، خطاکار و به خطاکاری تشویق کننده انـد           می ترسانم زیرا آنها گمراه و گمر      

اینـان از ترفنـدهای گونـاگون اسـتفاده مـی           . و به رنگ های گونـاگون ظـاهر مـی شـوند           

نمایند و برای شکستن شما از هر پناهگاهی استفاده مـی کننـد و در هـر کمينگـاهی                   

  » .به شکارتان می نشينند

از ایـن کـه چطـور برخـی دعـوت           ) لـه وسـلم   صـلی اهللا عليـه وآ     (اندوه عميق دخترپيـامبر   

. شيطان را لبيک گفتند و آلت دست منافقان کوردل شدند، در کالمشان مشهود اسـت              

معموًال این گونه است که غير از منافقان افراد ساده لوحی نيز در جامعه به چشم می                 

را بـه   خورند که دنباله رواند و برای منافعشان هرکس را دارای موقعيتی ببينند سنگش              

سينه می زنند، و در طرف دیگر، گروهی هم مهـر سـکوت برلـب مـی زننـد و تماشـاگر                      

  . صحنه می شوند

  »ابتدارًا زعمتم خوف الفتنة؛ اال فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحيطة بالکافرین... «

شما خيلـی بـا عجلـه و بـه بهانـۀ تـرس از ایجـاد فتنـه، سـقيفه را                      : حضرت می فرمایند  

نگرانی شما ظـاهرًا بـه خـاطر        ! در حالی که خودتان در فتنه سقوط کردید       تشکيل دادید   

این بود که مبادا اسالم به خاطر این که رهبر و رئيسی ندارد از بين برود، در صورتی که       

انگيزۀ واقعی تان جز غصب خالفت نبـود، ولـی بـرای توجيـه مـردم بـی اطـالع، مـسأله                      

. دون هيچ گونه واکنشی به اهداف خـود برسـيد         خوف از فتنه را مطرح کردید تا بتوانيد ب        



عليـه  (چـه فتنـه ای از ایـن بـاالتر کـه علـی             ! با این کار، همـه شـما گرفتـار فتنـه شـدید            

خانه نشين شود و فرصت طلبان روی کار آیند و اسالم را از مسير اصلی خـود                 ) السالم

  .دیدمنحرف کنند؟ از طرف دیگر چون شما برخالف نّص پيامبرعمل کردید کافر ش

  

  سرزنش سردمداران سقيفه ) د

َفهيهات منکم؟ و کيف بکم؟ َو َاّنی تؤفکون؟ و کتاُب اهللا بين َاظِهرُکم، ُاُمورُه ظـاِهَرة َو             ...«

ــد َخلَّفتمــوه وراَء     ــُرُه واضــَحة َو َق ــاِهَرة و َزواِجــره الئِحــة َو َاواِم ــُه ب ــَرة َو َاعالُم ــُه زاِه َاحکاُم

َام بغيـره َتحُکمـون؟ ِبـئَس للظـالميَن َبـدًال و َمـن یبتـغ غيـر                  ظهورکم، َارغَبة َعنـه تریـدون       

؛ شما کجا و خوابانـدن فتنـه   .االسالم دینًا َفَلن یقبل منه و هو فی االخرة ِمَن الخاسرین         

شـما  ! کجا؟ به کدام سو منحرف شده اید در حالی که کتـاب خـدا در ميـان شماسـت؟                  

 نـشانه هـایش پيـدا و اوامـر و           چنين کتابی را که دستوراتش روشـن، احکـامش واضـح،          

آیا رغبتی به آن ندارید و یا جایگزینی به جز          . نواهی آن آشکار است پشت سرگذاشتيد     

چه بد جانشينانی برای ستمگرانند و هرکس جز اسـالم دینـی   «قرآن انتخاب کرده اید؟    

  » .را انتخاب کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و درآخرت از زیانکاران است

بـا تـوبيخ و سـرزنش شـدید شـورای      ) عليهـا الـسالم   (ن بخش هم صـدیقۀ طـاهره        در ای 

ما به انگيزه پيش گيـری از وقـوع فتنـه و آشـوب     «: سقيفه، اّدعای آنان را که می گفتند  

  .نادرست می خوانند» .ناچار از انتخاب خليفه بودیم

ن بـه طـور     در آیات قـرآ   . منصب خالفت الهی، جایگاهی بسيار رفيع و منظری اعلی دارد         

آیـا شـما    . روشن آمده که خالفت، منصبی الهی است و شما به آن دسترسـی نداریـد              

در حـالی کـه   ! برای آیندۀ اسالم از پيامبر بيشتر احساس خطر می کنيد و دلـسوزترید؟           

در مواضع مختلف   ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (قبل از اصحاب سقيفه، از طرف نبی اکرم       

مطالب فراوان ذکر شده است، تا      ) عليه السالم (صایت علی و در رابطه با جانشينی و و      

از سـوی خداونـد مأموریـت یافتنـد،     ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (سرانجام پيامبر اکرم    



تحت عنوان با اهميت ترین فرمان الهی، مسألۀ والیت را در اجتماع مسلمانان در غـدیر                

  : ابالغ کنند

؛ ای پيامبر   ٢٣٨يک ِمن َرّبک َو ِان َلم َتفَعل فما بلغت ِرساَلته         یا َایهَّا الّرسول َبلِّغ ما ُانزل ال      «

آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است ابالغ کن که اگـر نکنـی پيـامش را               

  » .نرسانده ای

بنابراین با نّص صـریح قـرآن کـریم، مـسألۀ جانـشينی پيـامبرپيش از توطئـۀ سـقيفه بـه                      

با این کـه قـرآن در       : می فرمایند ) عليها السالم (راحضرت زه . مسلمانان اعالم شده بود   

مقابل شماست و همه حقایق و تعاليم آن روشن و بدون ابهام است، چگونـه بـه خـود                   

اجازه می دهيـد بـه عنـوان دلـسوزی و خيرخـواهی امـت و در پنهـان بـرای رسـيدن بـه             

 مطامع شخـصی خـود در سـقيفه جمـع گردیـد و بـه انتخـاب جانـشين اقـدام کنيـد؟ در                       

حقيقت با عملتان به قرآن و احکام روشن و واضح آن پشت کرده اید؛ در حالی که فقـط                   

سخن پدر ) عليها السالم(گویی فاطمه! بر زبانتان جاری است» حسبنا کتاب اهللا  «شعار

  : را به خاطر آنان می آورد که فرمودند

له امامه قـاده    و اذا التسبت عليکم الفتن کقطع الليل المظلم فعليکم بالقرآن و من جع            «

؛ هنگامی که فتنه ها همچون پرده های   ٢٣٩الی الجنة َو َمن جعله َخلَفه ساَقه الی النار        

آن کس که قـرآن را پـيش روی خـود           . شب ظلمانی بر شماافتد، به سایۀ قرآن پناه برید        

قرار دهد و از آن پيروی کند، به بهشتش رهبری کند و آن کس که آن را پشت سرافکند             

  » .  راندبه دوزخش می

این عتاب و سرزنش دختر نبی اکرم به این جهت است که آنان قرآن را رها کرده بودنـد                   

و اوامر و نواهی و آشکارترین دستور آن را که خالفت است و چيزی در پردۀ ابهام ندارد،         

دیگر آتش فتنه در جامعه، خاموش نخواهد : از این روست که می فرماید   . زیرپا نهاده اند  

روح اسالم از بين شـما مـی رود و          . آنچه که می ترسيدید، قرار خواهيد گرفت      شد و در    

  . جز ظاهری بی محتوا چيزی باقی نخواهد ماند



  

  تزویرهای مدعيان خالفت) ه

ثمَّ َلم تلبثوا ِاّال َریـَث َان َتـسُکَن َنفَرُتهـا و یـسَلَس قيادهـا ُثـم َاخـذُتم ُتـوروَن َو قـَدتها و                          «

ستجيبون لهتاف الشيطان الَغِوی واطفاِء انوار الـدین الجلـی و اهمـاد             تهيجون َجمَرَتها و تَ   

سنن النبی الصفی تسرون َحصوًا فی ارتغاٍء و تمشون الهله َو ُولِدِه فی الخمر و الـضراء        

شـما ناقـۀ    «: و َنصِبُر منکم َعلی مثل َحزِّ المدی و َوخِز الّسنان فی الحشاء؛ می فرماید             

حتی این انـدازه صـبر نکردیـد کـه رام گـردد و              ] در حالی که  [،  خالفت را در اختيار گرفتيد    

ناگهــان آتــش فتنــه هــا را برافروختــه، شــعله هــای آن را بــه هيجــان  ! تــسليمتان شــود

درآوردید و ندای شيطان اغواگر را اجابت نموده، به خاموش ساختن انوار تابان آیين حق               

بـه بهانـۀ کـف گـرفتن،        ) آری. (و از بين بردن سنت های پيامبر برگزیـدۀ الهـی پرداختيـد            

بـه تـدریج و بـه نـام دیـن،           (شير را تا آخرین قطره اش زیر لب و در نهان سـرمی کـشيد                

شما منافقانه و بـا پوشـش اسـالم و دیانـت در کمينگـاه               ). حقایق آن را وارونه می کنيد     

ا ترفندهای رنگارنگتان نشسته اید و آهنگ شکار اهل بيـت و فرزنـدان آنهـا را داریـد و مـ                

نيزهمانند کسی که کارد بر گلویش نهاده و ناوک نيزه بر دلش کوفتـه انـد چـاره ای جـز                     

  » .شکيبایی نداریم و بر سختی این جراحت، پایدارمی مانيم

در این بخش از خطبه، تزویرهای مدعيان خالفت را آشـکار مـی             ) عليها السالم (فاطمه  

قدرت طلبان فریبکار هـيچ گـاه       کند و به مسلمانان غفلت زده، هشدار می دهد که این            

به غصب خالفت بسنده نخواهند کرد، بلکه طرحی ریخته اند تا بنيان و اسـاس اسـالم                  

ایشان با اشاره به تصدی خالفت و توطئۀ برانـدازی اهـل            . را به کجی و اعوجاج بکشاند     

بيت عـصمت ، خالفـت را بـه چهارپـایی تـشبيه کردنـد کـه چمـوش و سـرکش اسـت و                  

  . رام گرفتن این چهارپا بستگی دارداستقرارش به آ

با مطالعۀ جریان این حادثه پس از رحلت پيـامبر، مـشخص مـی شـود کـه بنـی هاشـم                      

) یعنی مثلث خلفای اول و دوم و ابوعبيده جراح        (بزرگترین مانع برای توطئه گران سقيفه     



ی البته حزب حاکم، معارضان دیگری همچون انصار و بنی اميه هم داشت، ولـ             . بوده اند 

بنی هاشم به علت این که در جامعه اسالمی از قداست خاصـی برخـوردار بـود، بـرای                   

به همين جهت، در اولين اقدام دسـت ایـشان       . غاصبان خالفت مشکل سازتر می نمود     

را کوتاه کردند و معارضان با دولت تشکيل یافته را شورشی و فتنه گر خواندند، سـپس                  

اندیـشی نمودنـد و هرگونـه امتيـازی را از بنـی             با تاکتيک خاصی برای آینـده هـم چـاره           

به عبارتی دیگر، ضمن تقدس زدایـی و پـایين آوردن مقـام و منزلـت ایـن                  . هاشم گرفتند 

بزرگواران ایشان را از مناصب حکومتی کامًال حذف، و منصب هـای حـساس را بـه بنـی                   

ۀ دوم  مؤید این مطالـب گفتگـویی اسـت کـه بـين ابـن عبـاس و خليفـ                  . اميه واگذارکردند 

ابن عباس از وی مـی خواهـد کـه فرمانـداری شـهر حمـص را بـه او                    . اتفاق افتاده است  

اگر شما را به مرکز مهـم اسـالمی منـصوب کـنم،             : واگذار کنند و خليفه جواب می دهد      

   ٢٤٠!می ترسم بعد از من خالفت را به آن گونه ای که ترتيب داده ایم، عملی نشود

ریان خالفت، طوری برنامـه ریـزی شـده بـود کـه در              از این گفتگو به دست می آید که ج        

غرض هر دو خليفه از آوردن بنـی        . آینده هم بنی هاشم از صحنۀ سياست حذف شوند        

اميه، که دشمنان شماره یک خاندان بنـی هاشـم بـه شـمارمی رفتنـد، عبـارت بـود از                     

 شـعله  بـا ایـن کـار،     . انتقال عداوت فردی به خصومتی پایدار و تحکيم آن در نـسل آینـده             

های آتش را روشن ساختند و آن چنـان بـا دل و جـان بـه بانـگ شـيطان گمـراه کننـده،                         

خلفا با طرد بنی هاشم از مناصب حکـومتی         . گوش سپردند که در تاریخ کم نظير است       

فرصتهای مناسب را از آنها گرفتند، سپس برای اطمينان بيشتر الزم دیدند کـه فـدک را                 

این اسلحۀ محکم اقتصادی در دست آنان نباشد، زیـرا بـه            نيز از تصرفشان خارج کنند تا       

طور یقين، فقرای مسلمان از عایدات فدک بهره مند مـی شـدند و اگـر ایـن رویـه ادامـه             

پيدامی کرد قلوب مردم متوجه بنی هاشم می شد و این امتيـاز بـزرگ، مـی توانـست                   

  .برای دستگاه خالفت خطر آفرین باشد



از این نيرنگ و فریب پـرده برنمـی داشـت    ) عليها السالم  (به راستی، اگر آن روز فاطمه     

چه کسی می دانست که این همه خسارتها، تباهيها و عقب مانـدگيها از کـدام سـو و      

به وسيلۀ چه کسانی دامنگير دنيای اسالم شده است؟ مسلمانان باید مـی فهميدنـد               

وی بـزرگ اسـالم     که این همه نابسامانی ریشه در کجا دارد و برای همين است که بـان              

: ایـشان مـی فرماینـد     . به ریشه و اساس جنایتی که صـورت گرفـت، اشـاره مـی کننـد               

را رقيب خود دیده،    ) عليهم السالم (اکنون در رسيدن به آرزوهای خود، اهل بيت پيامبر        «

شما قصد جانشان را داریـد ولـی        . و برای نابودی آنان در کمينگاههای خود نشسته اید        

م حفظ شود و دشمنان سوء استفاده نکنند بر ظلم و ستم هایتان     ما برای این که اسال    

صبر می کنيم، مانند کسی که کارد بر گلویش نهاده اند و سر نيـزه در بـدنش فرورفتـه                    

  » .باشد

 



  فصل سوم

  

  

  فــدک

  

َو َمن احـسن مـن اهللا ُحکمـًا         «َو انتم َاالَن َتزُعمون ان ال ِارَث َلنا َافحکَم الجاهلية تبغون            «

  !َاَفال تعلمون؟ َبلی َقد تَجّلی لکم کالشَّمِس الّضاِحية َاّنی ِابنُتُه» ٢٤١وم یوقنونلق

َایها المسلمون َا ُاغَلُب علی ارثيه؟ یابن ابی ُقحاَفة افی کتاب اهللا َان َتِرث َاباک و ال ارث                  

م؟ اذ  َافعلـی َعمـِد تـرکتم کتـاَب اِهللا و نبـذتموه وراء ظهـوُرک              ! ابی؟ لقد جئـت شـيئًا َفِریـاً       

: و قـال فيمـا اقـتص مـن خبـر یحيـی بـن زکریـا اذ قـال                   » ٢٤٢و ورث سليمان داود   « : یقول

و اولوا االرحام بعـضهم  «: و قال» ٢٤٣فهب لی من لدنک وليًا یرثنی و یرث من آل یعقوب         «

یوصــييُکُم اُهللا فــی َاوالدَکــم للــذکر مثــل حــظ  «: و قــال» ٢٤٤اولــی بــبعض فــی کتــاب اهللا

ــًا علــی   ان تــر«: و قــال» ٢٤٥اُالنثــين ک خيــرًا الوصــية للوالــدین و االقــربين بــالمعروف َحّق

أفخـصکم اهللا   ! و زعمتم ان ال حظوة لی و ال ارث من ابـی و ال رحـم بيننـا؟                 . »٢٤٦المتقين

بآیة اخرج منها ابی؟ ام هل تقولون اهل ملتين یتوارثان؟ أولست انا و ابی من اهل ملـة                  

 ابی و ابـن عمـی فـدونکما مخطومـة           واحدة؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من        

مرحولة تلقاک یوم حشرک، فنعم الحکم اهللا و الزعيم محمـد و الموعـد القيامـة، و عنـد                   

لکل نبأ مستقّر و سوف تعلمون من یأتيه «الساعة ما تخسرون و ال ینفعکم اذ تندمون و  

رثـی  شگفتا که چنين می پندارید که خداوند ا       » ٢٤٧عذاب یخزیه و یحل عليه عذاب مقيم      

آیـا از حکـم جاهليـت پيـروی مـی کنيـد؟ بـرای آنهـا کـه اهـل                     ! برای ما قرار نداده اسـت     

یقينند، حکم چه کسی از خدا بهتر است؟ آیـا شـما ایـن مـسائل را نمـی دانيـد؟ آری،                      

شـما ای   . می دانيد و همچون آفتاب بـرای شـما روشـن اسـت کـه مـن دختـر محمـدم                    

آیـا در  . شود؟ ای فرزند قحافه، به من پاسخ ده    آیا باید ارث من به زور گرفته        ! مسلمانان



آیـا  ! قرآن است که تو از پدرت ارث ببری و من از پـدرم ارثـی نبـرم؟ چـه سـخن نـاروایی                      

: کتاب خـدا را تـرک کـرده ایـد و پـشت سـرافکنده ایـد؟ در حـالی کـه قـرآن مـی فرمایـد                  

) اونــداخد(«: و در داســتان یحيــی ابــن زکریــا مــی گویــد » ســليمان از پــدرش ارث بــرد«

خویـشاوندان  «: نيز مـی فرمایـد    » .فرزندی نصيب من کن که از من و آل یعقوب ارث ببرد           

خداوند به شما دربارۀ    «: و همچنين می گوید   » در ارث بردن از یکدیگر بر بيگانگان اوالیند       

و بـاز فرمـوده     » فرزندانتان توصيه می کند که سهم پسران دو برابر سهم دختران اسـت            

الی از خود بگذارد بـرای پـدر و مـادر و بـستگان بـه طـرز شایـسته                    اگر کسی م  «: است

  » .این بر همه پرهيزکاران حق است. وصيت کند

شـما چنــين پنداشــتيد کـه مــن هــيچ بهــره و ارثـی از پــدرم نمــی بـرم و ميــان مــا هــيچ     

خویشاوندی وجود ندارد؟ آیا خداوند آیه ای مخصوص شما نازل کرده اسـت کـه پـدرم را                  

اخته اید، یا می گویيد پيروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی برنـد و مـن بـا                   از آن خارج س   

پدرم یک مذهب نـدارم؟ یـا ایـن کـه شـما بـه عـام و خـاص قـرآن از پـدرم و پـسرعمویم                            

کـه همچـون مرکبـی آمـاده و         ) ارث مـرا  (آگاهترید؟ حـال کـه چنـين اسـت پـس بگيـر آن               

ی بـدان در قيامـت تـو را دیـدار           بر آن سوار شـو ولـ      ! مهارشده،مهيای بهره برداری است   

صلی اهللا عليه (چه نيکو داوری است خداوند و چه نيکو پيشوایی است محمد      . می کند 

وعدۀ ما و تو در آن روز است؛ روزی کـه باطـل گرایـان زیـان خواهنـد دیـد و                      ). وآله وسلم 

هـر چيـزی را قرارگـاهی       «. روزی که ندامت و پـشيمانی شـما را سـودی نمـی بخـشد              

زودی خواهيد دانست عذاب خوارکننده به سراغ چه کسی مـی آیـد و کيفـر      است و به    

  » !جاویدان دامان که را می گيرد

  

  قرآن و ارث) الف

این بخش از خطبه، دربارۀ غصب فـدک مـی باشـد کـه زمـان آن ابتـدای غـصب خالفـت                       

فریـاد ایـشان بـه      . بانوی بزرگوار اسالم بـه خـاطر گـرفتن فـدک ترسـی نداشـتند              . است



. ر قهقرایی مردم به زمان جاهليت بود؛ به زمانی که دختران ارث نمـی بردنـد               جهت سي 

با وجود این که براساس آیات قرآن، تعـاليم پيـامبر اکـرم و سـيرۀ نبـوی بـر ایـن اندیـشۀ                        

دشمن خط بطالن کشيده، و تبيين شـده بـود کـه پـسر و دختـر هـر دو ارث مـی برنـد،                         

از جملـه ظلمهـایی کـه شـما         «: مـی دارنـد   حضرت از آیات قرآن مثال مـی آورنـد و بيـان             

ایـن کـه    » .مرتکب شده اید این است که به دروغ می گویيد ما از پيامبر ارث نمی بـریم                

زعم به معنای گمان و پندار است؛ یعنـی گفـتن چيـزی             » تزعمون«: حضرت می فرمایند  

  . بدون اعتقاد با شک در صدق و کذب

گفتار ساخته و پرداختـۀ ذهـن شماسـت؛         این  : با این جمله، حضرت اشاره می فرمایند      

. در حالی که مسألۀ ارث حکم عمومی است و انبيا هم جـزء همـين حکـم مـی باشـند                  

  . پس چرا مرا از ارث محروم کرده اید؟ این کار شما با آیات قرآن مخالف است

با لحنی آميخته به استغاثه و دادخواهی، بانگ برمی آورنـد کـه             ) عليها السالم (فاطمه  

به یاری قرآن برخيزید کـه آن را زیـر      ! لمانان، ارث مرا می برند و شما می نگرید؟        ای مس 

پا گذاشتند که سرآغاز نقطۀ انحـراف از احکـام اسـالم اسـت و طـولی نمـی کـشد کـه                       

  : قرآن می فرماید. تاریخ بنی اسرائيل تکرار می شود

  » .د؛ کلمات خدا را از جای خود تغييرمی دهن٢٤٨یحرّفون الکلم عن مواضعه«

ستم بر فاطمه و غصب ارث، سنگ زیربنای تحریف است که خالفت، آن را بنيان گذاری                

در مسجد پيامبر، ادعای ارث را با مهارتی زیبـا مطـرح،        ) عليها السالم (زهرای اطهر . کرد

فاطمـه دختـر پيـامبر اسـالم        ! ای مـردم  : و با بيانی منطقی برای همه روشن مـی کنـد          

آیـا پـس از ایـن    . ث می برد؛ پس من از پدرم ارث می برم      است و هر دختری از پدرش ار      

  همه معرفی، باز نمی دانيد من دختر پيامبرتانم؟ 

راه محاجـه و منـاظره بـا دشـمن را بایـد از زهـرا                ! چه زیبا و مـتقن، اسـتدالل مـی کننـد          

در حـالی کـه خليفـه نشـسته اسـت و جمعيـت مهـاجران و                 . فراگرفـت ) عليها السالم (

ای فرزنـد ابـی قحافـه، اگـر مـالک، کتـاب             «:ران اویند، ابتدا می فرمایـد     انصار همه طرفدا  



خداست، در قرآن کریم در مسألۀ ارث تفاوتی بين پيامبر و غير پيامبر وجـود نـدارد؛ آنجـا                   

و در داسـتان    » .؛ سـليمان از پـدرش ارث بـرد        ٢٤٩و ورث سـليمان داود    «: که مـی فرمایـد    

ت به من فرزندی بـبخش کـه از مـن و آل     خدایا از سوی خود   «: یحيی بن زکریا می گوید    

پس دو آیه ای که حضرت تالوت فرمودند داللت بر این دارد که انبيـا از                » .یعقوب ارث ببرد  

خود ارث می گذارند، همچنين است آیات دیگری که ایـشان بعـدًا بـه عنـوان شـاهد بـر                     

در حقيقـت   . قانون ارث همگانی، ارائه می کنند که خویشاوندان از یکدیگر ارث می برند            

  .حضرت به وسيلۀ این آیات پرده از دروغ خليفه و حاميان او برمی دارند

  : خداوند در آیۀ دال بر عموم ارث که فرق بين پيامبر و دیگران نيست فرموده است

؛ خویشاوندان در ارث بردن از یکـدیگر        ٢٥٠اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهللا       «

  » .از بيگانگان اوالیند

  :نيز می فرمایدو 

؛ خداوند به شـما دربـارۀ فرزنـدانتان    ٢٥١یوصيکم اهللا فی اوالدکم للذکر مثل حظ االنثبين  «

  ».سفارش می کند که سهم پسران دو برابر سهم دختران است

  : و باز کالم خداوند تبارک و تعالی است

ر کـسی   ؛ اگـ  ٢٥٢ان ترک خيرًا الوصية للوالدین و االقربين بالمعروف حقـًا علـی المتقـين             «

بگـذارد، بایـد بـرای پـدر و مـادر و بـستگان بـه طـرز شایـسته ای                     ] به ارث [مالی از خود    

  ».وصيت کند؛ این بر همه پرهيزکاران حق است

باری پس از سخنان ایشان هيچ کس از حاضران از جمله خليفۀ نخست، جوابی ندادند               

  . بود) عليها السالم(و این سکوت، خود اقرار به حقانيت فاطمه 

  

  بر مسألۀ ارث) عليها السالم(احتجاج فاطمه ) ب



من هـم ماننـد تمـام فرزنـدان از          : در واقع حضرت با بيان این آیات چنين نتيجه می گيرند          

پدر خود ارث می برم و از این قانون مستثنا نيستم، ولی شـما گمـان کردیـد کـه چنـين          

  !ی وجود نداردقانونی تنها به شما اختصاص دارد و ميان من و پيامبر خویشاوند

با استداللی کوبنده و محکم، همۀ راهها را بر آنهـا مـی بندنـد و         ) عليها السالم (فاطمه  

جای اشکال و ایرادی باقی نمی گذارند، تا آنان بگویند که از قرآن این طورفهميدیم و آن                 

ابتـدا از خليفـۀ نخـست و جمعيـت حاضـر در مـسجد سـؤال مـی                   . گونه استفاده کردیم  

ر قرآن کریم آیه ای هست که ارث را مخصوص شما قرار داده باشـد و صـریحًا                 آیا د : کنند

پدرم را از مفاد آن خارج کرده باشـد؟، در حـالی کـه عمـوم و اطالقـات آیـات ارث، مـن و                         

پدرم را شامل می شود، یا این که چيز دیگری می گویيد و فکـر مـی کنيـد دیـن و آیـين       

عليهـا  ( در پاسـخ بـه ایـن سـخنان فاطمـه             !من با دین و آیين پدرم فرق داشـته اسـت؟          

هيچ جوابی نيامـد و همـه سـکوت کردنـد، حتـی خليفـه هـم سـرش را پـایين                      ) السالم

انداخت و چيزی نگفت در حالی که کلمات حضرت، پاسخ سخنان خليفه محسوب مـی               

حـدیث جعلـی دسـتگاه      . شد که با حدیث جعلی از بيان پيامبر، فدک را غصب کرده بود            

نحـن معاشـر االنبيـاء ال نـورِّث؛ مـا پيـامبران،هيچ چيـزی را ارث نمـی                   «: دحکومت این بو  

  » .گذاریم

: حضرت برای این که اشـکالی در ذهـن حاضـران پـيش نيایـد، بـه ایـن معنـا کـه بگوینـد                        

) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (و پيـامبر  ) عليهـا الـسالم   (عمومات قرآن شامل حال زهـرا     

شمایی که ادعا می کنيـد  «:  راه را بر آنها بستندنمی شود، با جمله ای کوتاه و پرمعنا   

ما آیات قرآن را قبول داریم اما مـی گویيـد ایـن آیـات مخصـصی دارد و آن ایـن اسـت کـه          

ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه       ! پيامبران از این قاعده استثنایند ، ای مردم       

رسـول خـدا و     مگر شما نـسبت بـه عـام و خـاص قـرآن از پـدرم                 . من ابی و ابن عمی    

پسرعمویم علی عالمتر و آگاهترید که چنين ادعایی می کنيد؟ آیا شما این مخصص را               

کـه از ُکّتـاب وحـی خـدا بـوده و قـرآن و تفـسير آن را از                    ) عليه السالم (می دانيد و علی   



قـرآن در خانـۀ مـا       : بر آن است تا بگوید    ) عليها السالم (پيامبر شنيده نمی داند؟ فاطمه      

، ما مهبط و فرودگاه وحی ایم و آن گاه شما الف می زنيـد کـه تفـسير                   نازل شده است  

  قرآن را می دانيد؟ 

  

  تحليل بزرگان از غصب فدک) ج

او این حقيقت   . را از زبان ابن ابی الحدید بشنوید      ) عليها السالم (برخورد خلفا با فاطمه     

است و بـا تعجـب از       راکه خلفا در این مسأله با رذالت، برخورد کردند، آشکارا بيان کرده             

در قبال حـضرت زهـرا   ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(موضع دو خليفه پس از رحلت پيامبر      

بهترین عمل آن بود که نجابت و بزرگواری مانع از ایـن برخـورد              : می گوید ) علها السالم (

نابجا با دخت پيامبرمی شد تا چه رسد به این که اقتضای دینداری چنين است، سپس        

آیت اهللا شرف الـدین     . ، یعنی این کالم، جوابی ندارد     »هذا الکالم الجواب له    «:می گوید 

نه فقط اقتضای بزرگواری و نجابت ایـن بـود کـه     : می فرماید » النص و االجتهاد  «در کتاب   

با دخت پيامبر گرامـی چنـين رفتـاری نداشـته باشـند، بلکـه براسـاس مـوازین شـرعی                     

عليهـا  (مـی کردنـد کـه فـدک، ملـک فاطمـه             قضاوت، می بایست به نفع او حکم صـادر          

  . است) السالم

سيد بزرگوار شرف الدین، پـس از نقـل فـضائل و مناقـب حـضرت زهـرا از کتابهـای اهـل                       

را می شناسـد، مـی      ) عليها السالم (کسی که صدیقۀ طاهره     : سنت، چنين می گوید   

قف بـود؛   تواند شک کند که حتی ابوبکر بهتر از همه به صدق گفتار و صحت مدعایش وا               

ولی حقيقت مطلب آن چيزی اسـت کـه ابـن ابـی الحدیـد در اشـاره بـه راز عـدم قبـول                         

از سـوی ابـوبکر از آن پـرده برمـی دارد و مـی               ) عليهـا الـسالم   (فرمایش حضرت فاطمـه     

از استادم علی بن الفـارقی کـه از بزرگـان بغـداد و اسـتاد و مـدرس در مدرسـه                      «: گوید

ــود، ســؤال کــردم  ــار ب ــا فاطمــه «: غربــی آن دی در ادعــای خــود کــه  ) عليهــا الــسالم(آی

پس چرا ابوبکر با این کـه       «:گفتم» .آری«:گفت» بخشش است صادق بود؟   ) نحله(فدک



او » راست می گوید به گفتـۀ وی ترتيـب اثـر نـداد؟            ) عليها السالم (می دانست فاطمه    

اگـر  «: که مردی باوقار و متين بود، تبـسمی نمـود و پاسـخ بـسيار ظریـف و زیبـایی داد                    

فدک را به وی واگذار می کرد، ناگزیر می         ) عليها السالم (ابوبکر به مجرد ادعای فاطمه      

شد فردا در مقابل ادعای خالفت همسر وی هم تسليم شود، زیرا در چنين روزی دیگر                

عليهـا  (هيچ گونه عذری از او پذیرفته نبود به دليل این که خود امضا کرده بود که فاطمه                

   ٢٥٣».ش صادق است و نيازی به گواه ندارددر ادعای) السالم

نکتۀ قابل توجه این است که خداوند تبارک و تعالی اهـل باطـل را بـه دسـت خودشـان                     

افشا می کند یعنی آنها عملی انجـام مـی دهنـد کـه چهـرۀ واقعـی شـان را بـه مـردم             

) عليهـا الـسالم   (اگـر خليفـۀ نخـست فـدک را غـصب نمـی کـرد، زهـرا                . نشان می دهد  

به بهانۀ فـدک اسـت کـه حـضرت بـه مـسجد              . جه ای به این شکل نداشتند     وسيله محا 

از سـوی   . می آیند و خطبه می خوانند و از جنایات و عملکرد غاصبان پرده برمـی دارنـد                

را بدهد و حـرف او را       ) عليها السالم (دیگر، ابوبکر بيم آن دارد که اگر جواب زهرای اطهر           

و بدین سان   » .و حق شوهرم را غصب کرده ای      ت«: پذیرا شود، در آینده حضرت بفرمایند     

  . خالفتش متزلزل بشود

  

  داستان فدک) د

سرزمينهایی که با جنگ و قدرت نظامی گرفته می شود، از آِن همۀ مسلمانان است و         

دارۀ آن به دست حاکم اسالمی می باشد، ولی سرزمينی که بـدون جنـگ بـه دسـت                   

 بعد از اوست، بدین معنا کـه مـی توانـد آن             مسلمانان می افتد، متعلق به پيامبر و امام       

ــود را        ــان خ ــدیهای مــشروع نزدیک ــن وســيله، نيازمن ــه ای ــاره دهــد و ب ــا اج را ببخــشد ی

  :  می فرماید٧خداوند در سوره حشر آیه . آبرومندانه، تأمين کند

ما افاء اهللا علی رسوله من اهـل القـری فللـه و للرسـول و لـذی القربـی و اليتـامی و                        «

) دارایـی ( ابن السبيل کی ال یکوَن ُدوَلـة بـين االغنيـاء مـنکم؛ آنچـه خـدا از                    المساکين و 



ساکنان آن قریه هاعاید پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبرصـلی اهللا عليـه و آلـه                    

و یتيمان و بينوایان و در راه درمانـدگان         ) وی(و متعلق به خویشاوندان نزدیک      ) او(وسلم  

  » .ن شما دست به دست نگردداست، تا ميان توانگرا

کار یهودیـان خبيـر     ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (تاریخ می گوید پس از آن که پيامبر اکرم          

را یکسره کرد، خداوند در دل مردم فدک ترسی انداخت که، انگيزه ای شـد تـا قاصـدی                   

ح تقاضـای صـل   ) یـا بنـا بـر نقلـی بـر تمـام آن            (نزد پيامبر فرستند، تا بر نصف زمين فـدک          

  . نمایند و حضرت نيز پذیرفتند

بنابراین مزرعۀ فدک به شخص پيامبر تعلق داشت در حالی که لشکرکشی و نبردی در      

محـدثان و   . کار نبود، بلکه با پيشنهاد صلح از جانب اهل فدک؛ تـسليم آن حـضرت شـد                

هنگـامی  : مفسران بزرگ شيعی و نيز گروهی از دانشمندان اهل سـنت مـی نویـسند              

 نازل گردید، پيامبر گرامی، دختر بزرگـوارش را طلبيـد           ٢٥٤»آت ذی القربی حقه   و  «که آیه   

  . و فدک رابه وی واگذار کرد

صـلی اهللا   (در حدیثی که از منابع اهل سنت از ابوسعيد خـدری، صـحابۀ معـروف پيـامبر                

  : نقل شده است، می خوانيم) عليه وآله وسلم

 ؛  ٢٥٥ آلـه وسـلم اعطـی فاطمـة فـدکاً          لّما نزلت هاه اآلیة علی النبی صلی اهللا عليه و         «

صـلی اهللا عليـه و آلـه        (نـازل شـد، پيـامبر       ] و آت ذی القربـی حقـه      [هنگامی که این آیۀ     

  ».دادند) عليها السالم(سرزمين فدک را به فاطمه ) وسلم

در زمان حيات خـود،آن جـا را بـه          ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (به عبارتی دیگر، نبی اکرم    

بـه شـهادت تـاریخ، آن بـانو در منطقـۀ فـدک،            . بخـشيدند ) السالمعليها  (زهرای مرضيه   

بنابراین قبل از رحلت پدر، اختيارآن جا کامًال بـه عهـدۀ            . تعدادی کارگر و کشاورز داشتند    

وقتی خليفۀ نخست، به خالفت رسيد، تصميم گرفـت فـدک را از آن              . ایشان بوده است  

نبوده است، بلکه از آن تمام مسلمانان و        بزرگوار بگيرد؛ با این توجيه که متعلق به پيامبر        

فقط در اختيار آن حضرت قرار داشته تا به این وسيله، به افـراد کمـک کنـد و در راه خـدا                       



) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (من هم با تأسـی بـه پيـامبر        : وی می گفت  . انفاق نماید 

ای حـضرت  لـذا عـده ای مـأمور را بـرای اخـراج کارگرهـ      ! همان کارها را انجـام مـی دهـم      

بایـد توجـه داشـت کـه جنبـۀ          . و غـصب فـدک بـه آن جـا فرسـتاد           ) عليها السالم (فاطمه

سياسی جریان فدک مهمتر از بعد اقتصادی آن بوده اسـت و دشـمنان نيـز هـدفی جـز                    

در جامعـۀ اسـالمی و تـضعيف موقعيـت آنـان و             ) عليهم الـسالم  (منزوی کردن اهل بيت     

همان طوری که بازگرداندن فدک به اهل بيـت         . اظهار دشمنی با خاندان پيامبر نداشتند     

که بارهـا در تـاریخ اسـالم تکرارشـد، حرکتـی سياسـی بـود تـا بيـانگر                ) عليهم السالم (

  .باشد) عليهم السالم(اظهار همبستگی و ارادت به خاندان ائمه اطهار

  

  فدک را پس نگرفت؟ ) عليه السالم(چرا علی) ه

ست گرفتند، بر تمام کشورهای اسالمی حکومت    وقتی موالی متقيان زمام امور را به د       

. داشتند، اما بعد از نخستين مرتبۀ غصب فدک، در خصوص پس گرفتن آن اقدام نکردنـد               

حضرت در قسمتی از نامه ای که به        . دليل این کار را از کالم خود ایشان بيان می کنيم          

  : عثمان بن حنيف نوشته اند این گونه می فرمایند

یدینا فدک ِمن ُکل مـا اظَّلتـه الـسماء، فـشَّحت عليهـا نفـوس قـوٍم، و                   کانت فی ا  ! َبلی«

و ما اصنع بفدٍک و غير فـدٍک والـنفس          . سَخت عنها نفوس قوٍم آخرین، و نعم الحکم اهللاُ        

از آنچـه آسـمان     ! ؛ آری ٢٥٦مظاُنها فی غٍد جدث تنقطع فی ُظلمِتِه آثارها َو تغيُب َاخباُرها          

 دستانمان بود که در واگذاشتنش به ما گروهی بخل          بر آن سایه افکنده است، فدک در      

مرا بـه فـدک و   . ورزیدند و گروه دیگر نيز دست از آن شستند و خداوند نيکو داوری است         

غير فدک چه کار؟ در حالی که جایگاه انسان، فردا قبری است که در تاریکی آن آثـارش                 

  » .منقطع، و خبرهای مربوط به او گم می شود

ۀ علـوی و نيـز ایـن نامـه، آن بزرگـوار دیگـر فـدک را بـه عنـوان منبعـی                        با توجـه بـه سـير      

اقتصادی برای جامعه مسلمان نمی خواستند و اگر آن روز از ناحيۀ او و همـسرش ایـن                  



مسأله مطرح شد، تنها برای جلوگيری از خطـوط انحرافـی در زمينـۀ خالفـت پيـامبراکرم             

آن بــود و گرنــه وقتــی کــه کــار از  و تثبيــت و حمایــت از ) صــلی اهللا عليــه وآلــه وســلم (

کارگذشت و فدک بيشتر چهرۀ مادی پيدا کـرد، گـرفتن آن چـه فایـده ای مـی توانـست                     

  داشته باشد؟ 

عليـه  (سيد مرتضی، محقق بزرگ شيعه، دربارۀ فـدک، بـه خـصوص طلـب نکـردن علـی          

عليـه  (هنگامی که امر خالفت به علـی      : ایشان می گوید  . ، سخنی پرمعنا دارد   )السالم

  : حضرت فرمودند. رسيد، دربارۀ بازگرداندن فدک، از ایشان نظرخواهی شد) المالس

؛ مـن از خـدا شـرم        ٢٥٧انی الستحيی من اهللا َان َاُرَد شيئًا منع منه ابوبکر و َامضاه عمر            «

دارم که چيزی را که ابـوبکر منـع کـرد و عمـر بـر آن صـحه نهـاد بـه صـاحبان اصـلی اش                            

  » .برگردانم

  : در این فرمایش چند مطلب را بيان داشته اند) السالمعليه (در حقيقت علی

بزرگواری و بی اعتنایی خـود را نـسبت بـه فـدک بـه عنـوان یـک سـرمایه ای مـادی                        ) ١

  . نشان می دهند

  . منع کنندگان یا غاصبان اصلی این حق را معرفی می کنند) ٢

 شـد، حـضرت     چون احتمال اختالف اندازی و ماجراجویی طرفداران غاصبان داده مـی          ) ٣

  . با این بيان از آن پيشگيری فرمودند

  

  چرا ائمه هدی اقدام به گرفتن فدک ننمودند؟ ) و

  : این امر احتماًال دو علت داشته است

اینان می دانستند این کار حمل بر عالقۀ به دنيا می شـود نـه امتيـازات معنـوی و                    ) الف

 دسـت آنهـا را در مبـارزه بـا           اضـافه بـراین،   . قبول آن در آن شرایط مـسألۀ کـوچکی نبـود          

  . خلفای جورمی بست



) علـيهم الـسالم  (خلفای جور ترجيح می دادند که امکانات مالی امامـان اهـل بيـت           ) ب

گسترده نشود، همان طور که این مسأله در داستان گفتگوی هارون و پـسرش مـأمون                

مـام کـاظم    زمانی که هارون الرشيد به مدینه آمد، احترام بسياری بـرای ا           : معلوم است 

قائل شد، به گونه ای که تعجب مأمون را برانگيخت، لذا از پدر پرسيد تا               ) عليه السالم (

این مرد همـان  : هارون جواب داد  ! کنون ندیده ام به کسی چنين احترام گذاشته باشی        

چـرا بـه او پـس نمـی دهـی؟           : مـأمون گفـت   . کسی است که این مسند جـای اوسـت        

اما هنگامی که نوبـت بـه       ! ه به کسی داده شود    سلطنت چيزی نيست ک   : هارون گفت 

فرسـتاد و وقتـی مـأمون علـت         ) عليـه الـسالم   (هدایا رسيد هدیۀ ناچيزی خـدمت امـام         

ما نباید کاری کنيم که آنها قـدرت پيـدا کننـد و             : کوچکی هدیه را سؤال کرد هارون گفت      

  ! فردا بر ضد ما قيام نمایند

حـدود فـدک را بـرای مـن         : گفـت )  الـسالم  عليـه (عجيب این که هارون الرشيد به امـام         

از جـواب خـودداری فرمـود و       ) عليـه الـسالم   (امـام   . معلوم کن تا آن را به شما بازگردانم       

اگـر حـد    : فرمودنـد ) عليه الـسالم  (حدود واقعی آن کدام است؟ امام       : چون هارون گفت  

امبر بـه حـق جـدت پيـ       : هـارون گفـت   . واقعی را بازگویم مسلمًا تو موافقت نخواهی کرد       

مـن بـه شـما برمـی        ! حدودش را بيـان کـن     ) صلی اهللا عليه وآله و سلم     (گرامی اسالم   

هنگـامی کـه   . امـا حـّد اول سـرزمين عـدن اسـت        : فرمودند) عليه السالم (امام  . گردانم

عليـه  (امـام   ! عجـب ! عجـب : هارون این سخن را شنيد چهره اش دگرگون شـد و گفـت            

آثـار نـاراحتی در صـورت هـارون بيـشتر           . تو حـّد دوم آن سـمرقند اسـ        : فرمـود ) السالم

در ایـن جـا صـورت       . و حـد سـوم آفریقاسـت      : فرمـود ) عليه الـسالم  (امام  . نمایان گشت 

و : ، سپس امام عليه السالم فرمـود      !عجب: هارون از شدت ناراحتی سياه شد و گفت       

پـس چيـزی بـرای مـا     : هارون گفت. حد چهارم آن سواحل دریای خزر و ارمنستان است      

نماند، برخيز جای من بنشين و بر مردم حکومت کن، آنچـه گفتـی مرزهـای تمـام                  باقی  

مـن بـه تـو گفـتم اگـر حـدود آن را تعيـين                : فرمود) عليه السالم (امام  . دیار اسالم است  



این جا بود کـه هـارون تـصميم گرفـت موسـی بـن جعفـر                 . کنم، هرگز آن را نخواهی داد     

   ٢٥٨.رابه قتل برساند) عليه السالم(

تگوی پرمعنا، دليل روشنی است بر پيوستگی مسألۀ فدک با موضوع خالفـت، و              این گف 

صـلی اهللا   (نشان می دهد آنچه در این باره مطرح می شده، غصب خالفت رسـول اهللا                

هـارون نيـز اگـر مـی خواسـت فـدک را واگـذار کنـد، بایـد                  . بوده است ) عليه وآله و سلم   

در زمـان   .  قتـل آن حـضرت گرفـت       دست از خالفت مـی کـشيد، و از ایـن رو، تـصميم بـه               

بــدیهی اســت . خالفــت عباســيان، بارهــا فــدک واگــذار شــد، و دوبــاره پــس گرفتــه شــد

روستایی که این چنين دست بـه دسـت گـردد و هـر روز بازیچـۀ دسـت سياسـتمداران                     

  . کينه توز باشد به سرعت ویران می شود و چنين نيز شد

کـه خلفـا حـساسيت خاصـی روی آن          نقل و انتقالهای فدک بيـانگر ایـن واقعيـت اسـت             

داشته، و هر یـک طبـق روش سياسـی خـود، موضـع گيـری مخـصوصی نـسبت بـه آن                       

) عليهم الـسالم  (نشان می داده اند، هرچند هدف همگی آنان، منزوی کردن اهل بيت             

اهميت فدک در اذهان عمومی مـسلمانان تـا انـدازه ای            . در جامعۀ اسالمی بوده است    

ریخ آمده است، خرمای محصول آنجـا در زمـان متوکـل عباسـی و     بود که در بعضی از توا    

قبل از آن که از دست بنی فاطمه گرفته شود، در موسم حج به ميان حجاج آورده مـی                   

  . شد و آنها آن را به عنوان تيمن و تبرک با قيمت گزافی می خریدند

  ».فدوَنَکها َمخطوَمة مرحوَلة َتلقاَک یوم حشرک، فنعم الحکم اُهللا«

پـس ای ابـوبکر، ایـن       «: در عبارات پایانی خود، می فرمایند     ) عليها السالم (ضرت زهرا   ح

فدک ارزانی تو باشد در حالی که افسار آن به دستت و جهاز آن آماده اسـت تـا زمـانی          

حضرت فاطمه با لحنی تهدید آميز، بيـان مـی کننـد    » .که در روز قيامت تو را مالقات کند      

ست و در آن زمان به حسابها رسيدگی می شود و خليفه            که در فرجام، قيامتی هم ه     

آن جا دیگر جای جوسازی و تبليغات سوء نيست . باید آن جا جواب مسألۀ فدک را بدهد 

در آن روز طلبکار و طرف حساب تو، شـخص پيـامبرمی            . و خدا بين ما داوری خواهد کرد      



» ب کـردی؟  فدکی کـه مـن بـه دختـرم بخـشيدم چراغـص            «: باشد و حضرت می فرمایند    

شما در این دنيا از سرمایه تان بهره ای نبردید، بلکه از آنانی هستيد که روز قيامت نيـز                   

  . زیانکارند و هرچه در آن روز اظهار پشيمانی کنيد، سودی نخواهد داشت

  

  



  فصل چهارم

  

  

  !یاران پيامبر به پاخيزید

  

لفتية و َاعضاَد الملة و انـصار       یاَمعَشَر ا : ثم رمت بطرفها نحو االنصار قالت عليها السالم       «

صـلی  (ما هذه الغميزة فی حّقی و الّسنة عن ظالَمتی؟ َامـا کـان رسـول اهللا                 ! االسالِم

ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، سرعاَن مـا احـدُتُتم، و َعجـالن ذا               ) اهللا عليه وآله وسلم   

 گـاه حـضرت روی سـخن        اهالة و َلُکم طاقة بما ُاحاول، و ُقوَّة علی مـا اطلـُب و ُازاِول؛ آن               

ای مـردان بـانفوذ، ای بـازوان ملـت و ای پـشتيبانان              «: خود را متوجۀ انصار کرد و فرمـود       

شما را چه شـده کـه      ! اسالم، ای کسانی که اسالم در دامن آنان بالندگی یافته است          

در باز گرفتن حق من سستی روا می دارید؟ چرا دیده برهم نهاده اید و از سـتمی کـه                    

احتـرام  "ی دارند، تغافل می ورزیـد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه بـه گفتـۀ، پـدرم           بر من روام  

چـه زود فاجعـه آفریدیـد و چـه تنـد، رنـگ عـوض                " فرزند، نگاهداشت حرمت پـدر اسـت؟      

با آن که در شما توان آن هست که مرا در مطالبۀ حقی که در باز پس گيـری آن                    ! کردید

  » .فریاد می زنم و تالش می کنم، یاری کنيد

  

  استمداد از انصار) فال

انصارهمان دو قبيلۀ اوس و خزرج بودند که هنگام مهاجرت پيامبر به مدینه، به حمایت و                

آنـان را بـه     ) صلی اهللا عليه وآلـه وسـلم      (یاری از ایشان برخاستند و از این رو نبی اکرم           

زوان مـردان بـانفوذ، بـا     «با آوردن اوصافی مثـل      ) عليها السالم (فاطمه  . این لقب ناميدند  

علـی عليـه    . بـه جـان فـشانيهای آنـان اشـاره مـی فرماینـد             » ملت و پشتيبانان اسـالم    

  : السالم نيز دربارۀ گذشتۀ انصار می فرمودند



ُهــم و اهللا ربُّــوا االســالم کمــا یربَّــی الِفلــُو مــع غنــاِئهم، بایــدیهم الــسِّباط و الــسنتهم   «

چـون مـادری کـه فرزنـدش را          ؛ به خـدا سـوگند آنهـا اسـالم را پروراندنـد هم              ٢٥٩.السِّالط

  » .بپروراند، با توانگری، با دستهای بخشنده و زبانهای برنده و گویا

قــرآن بــه خــاطر خــدمات و زحماتــشان آنهــا را در ردیــف مهــاجران قــرار داده و مــی          

  : ستایدشان

و الــذین امنــوا و هــاَجروا و جاَهــدوا فــی ســبيل اهللا و الــذین اَووا و نــصروا اولئــک هــم    «

هجـرت گزیدنـد و در      ) از دیار کفر و وطن خود     ( ؛و آنان که ایمان آوردند و        ٢٦٠حقًاالمؤمنون  

راه خدا کوشش و جان فشانی کردند، و هم آنان که مهاجران را منـزل دادنـد و بـه آنهـا                      

یاری کردند، به راستی اهل ایماننـد و آمـرزش خـدا و روزی نيکـوی بهـشتی، مخـصوص          

  » .آنهاست

 کسانی که در موقعيتهای حساس پيامبر را یـاری کردنـد و             با وجود این می بينيم همان     

بـا کمـال    ! آری. اموالشان را در اختيارمهاجران گذاشتند، حال این گونه سکوت کرده انـد           

عليها (تأسف باید گفت هوای ملک و ریاست مجال نداد که اینان به یاری صدیقۀ طاهره 

متوجۀ انصار است نه مهاجران،     بيشتر) عليها السالم (سخنان فاطمه   . برخيزند) السالم

چه نویسندگان سناریوی سقيفه همـه از مهـاجران بودنـد و انـصار در مقابـل ایـن عمـل                     

چـرا  : این است کـه حـضرت مـی فرماینـد         . سکوت کرده بودند و بی تفاوتی نشان دادند       

چشمهایتان را برهم گذاشته اید و واکنشی نشان نمی دهيد؟ این چـه تغـافلی اسـت       

ستمی که بر من وارد شده است، نشان می دهيد؟ آیـا رسـول خـدا نمـی                  که در برابر    

فرمود احترام به شخص، بعد از درگذشت وی در رفتار با بازماندگانش معلوم می شود؟               

و شما برخالف تأکيدهای پدرم عمل کردید در حالی که توان قيام عليه حکومت جائر در                

 هـای حـساس نبـرد شـرکت         وجودتان هست، همان طـور کـه در صدراسـالم در صـحنه            

کردید و تحمل آن همه رنج و مشقت را نمودید، حاال هم که همان زمينـۀ شـرک و کفـر                     

  . در لباس اسالم جلوه گری کرده، موجبات قيام و انقالب در شما کامًال موجود است



  

  )صلی اهللا عليه و آله وسلم(استمرار وظایف پس از رحلت پيامبر) ب

؟ فخطٌب جليٌل استوسـع َوهنـه و        ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (مات محمدٌ : َاتقولون... «

ُاظِلَمِت االرُض لغيبته وُکِسَفِت النجوم لمصيبته َو َاکَدِت اآلمال         .استنهر فتقه وانفتق َرتُقه   

و خشعت الجباُل و ُاضيَع الحریُم و ُازیَلت الُحرَمة ِعنَد مماته فتلک واهللا النازلـة الُکبـری و                  

 ِمثُلهـا نازلـة و ال باِئقـة عاجلـة اعلـن بهـا کتـاب اهللا جـلَّ ثنائـه فـی                        المصيبة العظمی ال  

افنتيکم و فی مماسـاکم و مـصبحکم، هتافـًا و ُصـراخًا و تـالَوة و ِالحانـًا و َلقبَلـُه مـا حـلَّ                          

ومـا محمـد ِاّال رسـول قـد خلـت مـن قبلـه               «بانبياء اهللا و رسله، حکم فصٌل و قضاٌء حـتٌم           

 انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلـب علـی عقبيـه فلـن یـُضر اهللا                 الُرسل افان مات َاو قتلَ    

یعنـی  (؛ آیا می گویيد که پيامبر از دنيا رفته اسـت؟            » ٢٦١شيئًا و سيجزی اُهللا الشاکرین    

! آری، چــه مــصيبت بزرگــی) همــه چيــز تمــام شــده و مــا دیگــرهيچ وظيفــه ای نــداریم؟

دید آمـد، بـسيارعميق اسـت و    پ) بر اثرفقدان او(سستی و رخنه ای که در بنای اسالم     

و رحلت پيامبرصـلی اهللا  (زمين به واسطۀ غيبت . شکافی است که هرگز پرنخواهد شد  

ازمصيبت آن حضرت سـتاره هـا گرفتنـد آرزوهـا     . تاریک و ظلمانی شد) عليه و آله وسلم   

. به نااميدی کشيده و کوهها زیر و زبر شدند و حرمت اهل بيت با رحلت او زایـل گـشت                   

دا سوگند ایـن حادثـه ای عظـيم و مـصيبتی بـزرگ و ضـایعه ای جبـران ناپـذیر                      پس به خ  

همـان قرآنـی کـه در دسترسـتان و در           . است و هيچ مصيبتی به بزرگی آن نمی باشـد         

خانه های شماست و هر بامداد و شامگاه آن را با الحان گوناگون می خوانيد شما را از                  

مـرگ فرمـان قطعـی خداونـد و         . سـت قضای حتمی الهی و وقوع این حادثـه خبـر داده ا           

جـز  ) صلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (محمد  «: سرنوشت محتوم در زندگی پيامبران است     

آیـا اگـر او بميـرد یـا         . فرستاده ای که پيش از او هم پيامبرانی آمدند و گذشتند، نيـست            

کشته شود، شما به گذشتۀ خود بازمی گردید؟ هرکس به عقب برگـردد، هـيچ ضـرری                



ــز  ــان راکــه شــاکر نعمــت    بــه خــدا ن ــاداش خواهــد داد آن ــد بــه زودی پ ده اســت و خداون

  ».»هایشند

آیا عذرتان این است که می گویيـد     «: مقصود بانوی اسالم از این عبارت که می فرمایند        

لذا مـی   . ، موجه ندانستن عذر آنهاست    »!پيامبر خدا از دنيا رفت و همه چيز تمام شد؟         

ضـایعۀ جبـران ناپـذیر و بزرگـی     ) هللا عليه وآلـه وسـلم  صلی ا(یقينًا رحلت محمد  «: گویند

آیا اکنون که آن بزرگوار از دنيا رفته اسـت،          . است ولی ما را از انجام وظيفه بازنمی دارد        

و جهان اسالم در مصيبت فقدان او می سوزد، سزاوار است که حرمتها شکسته شود               

به جای احکام الهی انتخـاب  و این بی حرمتيها تا آن جا پيش برود که احکام جاهليت را            

  » کنيد؟ آیا می دانيد که چه فتنه ها و مصيبتهایی را در پيش دارید؟

 از سورۀ آل عمران را تـالوت مـی فرماینـد            ١٤٤آیۀ  ) عليها السالم (سپس صدیقه کبری    

صلی اهللا عليه وآلـه  (محمد«: که بيان کنندۀ رویدادهای ناگوار پس از رحلت پيامبر است    

آیا اگر او بميـرد     . تادۀ خدا بود و قبل از او رسوالن دیگری آمدند و رفتند           فقط فرس ) وسلم

یا کشته شود شما بـه عقـب برمـی گردیـد و بـا آیـين اسـالم وداع مـی گویيـد و رو بـه                            

خرافات و مظالم جاهليت می آوریـد؟ و هـرکس بـه عقـب برگـردد بـه خـدا زیـانی نمـی                    

  » .رسد

در جنگ احـد هنگـامی      : ین گونه می نویسند   مفسران، شأن نزول این آیۀ گرانسنگ را ا       

ایـن شـایعۀ    ! که آتش نبرد شعله ور بود، ناگهان صدایی بلند شد که محمد کشته شـد              

دروغين، تأثير نامطلوبی در روحيۀ رزمندگان اسالم به جای گذاشت و در نتيجه منجر به               

) عليـه الـسالم  (لـی اما در مقابل آنها اقليتی فـداکار و پایـدار از جملـه ع            . فرار آنان گردید  

این آیه در آن حادثـه و بـه جهـت           . هم بودند که دیگران را به استقامت دعوت می کردند         

چنانچه بر فرض چنين اتفاقی هم بيفتد : خودسازی مسلمانان نازل شد تا به آنها بگوید   

و پيامبرکشته شود، باید تا به دست آوردن پيروزی نهایی به جنـگ ادامـه دهيـد تـا اگـر                     



ی به صحنه وارد شود، به هيچ رو احـساس نکنـد کـه مـسلمانان رهبـر و زعـيم                     بيگانه ا 

  . خود را از دست داده اند

اکنون همان صحنۀ : بانوی بزرگوار اسالم با اشاره به این آیه مطالبی را متذکرمی شوند

تاریخی تکرار شده است؛ فرقی که هست این است که در گذشته، مرگ رسـول خـدا                 

 واقعيت دارد؛ در آن صحنه دشمن بـی نقـاب در معرکـۀ جنـگ حـضور       شایعه بود اما حاال   

داشت اما این بار با نقاب اسالم در صحنه است و بـه نـام اسـالم معرکـه گردانـی مـی                 

مصيبت این است که چه کسانی خود را خليفه و جانشين پيامبر خدا معرفی می               . کند

ه اید، این می باشد که وظيفۀ شما مردان جنگی که به خير و صالح شناخته شد     ! کنند

  . در برانداختن حکومت جور کوتاهی نکنيد و به پيکار خود ادامه دهيد

در آیه، ارتجاع در شدیدترین و زشت ترین شکل خود مجسم شده اسـت کـه همانـا آن                   

تغيير روش مؤمنان و مسلمانان بعد از رحلت پيامبر است که به همۀ دستورات و برنامه                

 و ایـن مـسأله، زمينـۀ انحرافهـا و رویـدادهای تلـخ آینـده را           های اسالم پشت می کننـد     

از ایـن چـرخش ارتجـاعی و انحطـاطی          ) عليه الـسالم  (فراهم می سازد، چنان که علی     

  : امت پيامبر اسالم این گونه یاد می کند

َرجـَع قـوَم علـی االعقـاب و     ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (َحتی اذا َقـَبَض اُهللا رسـوَله       «

بل، و اتکلوا علی الوالئج و وصـلوا غيرالـرَّحم، و هجـروا الـسَّبَب اّلـذی امـروا                   غاَلتُهم السُّ 

 ؛ تا آن که خدا، پيامبرش      ٢٦٢بمّودته و نقلوا البناء عن َرصَّ َاساسه َفبنوه فی غير موضعه          

که گروهی به گذشتۀ جاهلی خود بازگشتند و با پيمودن راه           ) افسوس(را نزد خود برد،     

هی رسيدند و به دوستان منحرف خـود پيوسـتند و از دوسـتی بـا       های گوناگون به گمرا   

مؤمنان بریدند که به آن امر شده بودند و بنيان اسالمی را تغييـر داده، در جـای دیگـری                    

  ».بنا نهادند

  

  شکوه از انصار) ج



ایهًا بنی قيلة أ ُاهضم تراث ابی؟ و انتم بمرأی ِمّنی و مـسمح     : ... قالت عليها السالم  «

و مجمع؟ تلبُسُکم الدَّعوة و تشَمُلُکُم الُخبَزة و انتم ذوو العدد و العدَّة و االداة و                و منتدی   

الُقوة و عندکم السالح و الجنَّة ُتوافيُکم الّدعوة فالتجيبون و تأتيکم الصرخة َفال ُتعينثون و               

ت و الخيـرة اّلتـی      َانَتُم موصوُفون بالِکفاح، معروفون بالخير و الصَّالح، و النُّجَبة اّلتی انتجبَـ           

اختيرت قـاتلتم العـرب و َتَحمَّلـُتُم الکـدَّ و التَّعـب و نـاطحتم اُالَمـَم و کـاَفحُتم الـبهم ؛ ای                         

دور از شأن شماست که پيش چشم شما ميراث پدرم را ببرنـد و ببلعنـد،                ! پسران قيله 

 شـوید و    حرمتم را نگاه ندارند و شما فریاد دادخواهی مرا بشنوید و از حال و کـارم آگـاه                 

فریاد مظلوميت من به گوش شما می رسد ولی پاسخ نمی دهيد و مـرا               ! سکوت کنيد 

یاری نمی کنيد؛ این در حالی است که ساز و برگ و سالح و توان یاری ام را دارید و در                     

یاوری و حمایت از دین به جنگ آوری معروف و به نيکـی و صـالح مـشهورید و نخبگـان و            

شـما بـا سـران عـرب و     . بـه حمایـت مـا اهـل بيـت برخاسـتيد      برگزیدگان مردمی اید که   

سلحشوران جنگيدید، در راه خداوند سختی ها و رنج ها را به جان خریدید، با مشرکان                

آنچـه فرمـان    . و قهرمانان یاغی و بی منطق مبارزه کردید و همـواره در پيـروی مـا بودیـد                 

ردید تا آن جـا کـه بـه         می دادیم به گوش جان می شنيدید و با خلوص بدان عمل می ک             

سبب ما سنگ آسيای اسالم به گردش درآمد و برکات همچون شـير در پـستان روزگـار            

سـاکن و شـعله هــای کفـر خــاموش    ) فریـب دادن مــردم (جریـان پيـدا کــرد، فـوران دروغ    

گردید، مـوج فتنـه و طغيـان تـا حـدودی آرام گرفـت و نظـام و حکومـت دیـن هماهنـگ و                          

  » .برقرارشد

: مـی فرماینـد   . در ادامه باز هم شکوه از انصار می کننـد         ) عليها السالم (حضرت فاطمه   

یعنی هيهات که به معنای دور بودن و بعيد بودن امری می باشد             » ایهًا«. َایهًا بنی قيلة  

در ایـن   . نام زنی است که نسل طایفه اوس و خزرج به او می رسـيده اسـت               » قيلة«و  

.  همان طایفـۀ اوس و خـزرج مـی باشـند           بخش، مخاطبان حضرت در حقيقت انصارند که      

حضرت با شدت تمام ایشان را سرزنش می کنند و سکوت ایشان را در مـاجرای فـدک،       



حلقه ابتدایی سلسله انحرافات زنجيره ای می دانند و جرقه ای از شـعله ای گـسترده         

این سلسله انحرافات . و قطره ای از جریانی وسيع که تمامًا به نفع دشمنان می باشد        

از تشکيل سقيفه شروع شد، با غصب خالفت ادامه یافت و به قيمت زنده شدن طيـف      

  . ضّد اسالمی تمام خواهد شد

اگر بـه راسـتی     : چگونه این جریان به ضرر اسالم تمام می شود؟ چون مردم می گویند            

قانون اسالم حق است چرا دربـارۀ نزدیـک تـرین افـراد پيـامبر اجـرا نمـی شـود؟ اگـر در                        

ورثه ارث می رسد، پس چرا ارث دختر پيامبر را می گيرند؟ گویا حـضرت مـی                 اسالم به   

جایی که چنين حکم مسلمی را پایمال می کنند و شما با سـکوتتان              : خواهند بفرمایند 

البتـه  . بر آن صحه می گذارید، پایمال کردن سایر احکام اسالم کار مشکلی نخواهد بود             

 بلکه می خواستند به مردم بفهمانند که بـا     باید دانست که هدف حضرت، مال دنيا نبود       

  . غصب فدک احکام و حقوق و اسالم پایمال می شود و غاصبان روی کارمی آیند

به این مسأله، باید همچون یک جریان نگریست نه یک رویداد موضعی و مقطعی؛ نباید               

ن گرفتاریهـای مـسلمانا   : گفت حادثه و پيش آمدی بود و تمام شد؛ بلکه می توان گفت            

)) عليـه الـسالم   (از اول رحلت پيـامبر تـا کنـون و تـا قيـام حـضرت مهـدی                   (در طول تاریخ    

بـه غـصب خالفـت بـستگی        ) عجل اهللا تعالی فرجـه    (وحتی علت غيبت موال امام زمان       

ایشان آینـدۀ اسـالم را      . ژرف نگری بانوی اسالم در کالمشان کامًال مشهود است        . دارد

ین را که در پـشت ایـن مـاجرا چـه ماجراهـای دیگـری                دقيقًا پيش بينی می فرمایند، و ا      

ای مـردم فکـر نکنيـد قيـام شـما بـرای حمایـت از                : لذا هشدار مـی دهنـد     . نهفته است 

مظلوم در جامعه اسالمی شکاف ایجاد مـی کنـد، بلکـه بـالعکس، سـکوت شـما همـه                    

  . چيز را زیر سؤال می برد

  شته اند؟ آیا می توان گفت مردم قدرت مقابله با غاصبان را ندا

  :پاسخ این سؤال در سخنان آن حضرت آشکار است که می فرمایند



و انتم ذوو العدد و العدة االداة و القوة و عند کم السالح و الجنة؛ در حالی که شـما                    ...«

  » .دارای ِعّده و ُعّده و ابزار و نيرویيد و نزد شما سالح و سپر می باشد

بـه چيـزی مـی گوینـد کـه      » ُعـده «عيـت و  یعنـی عـدد و جم     » ِعـده «در عبارات حـضرت،     

: حـضرت مـی فرماینـد     . وسيلۀ نيروی انسان باشد مانند نفوذ کلمـه و اعتبـار اجتمـاعی            

شما هم عددتان زیاد است و هم شمشير و ابزار و نيرو دارید، اما با این که مـی بينيـد                     

ویيـد  چـرا مـی گ    ! به دختر پيامبرتان ظلم می شود، فقط بيننده اید، و سکوت می کنيـد             

  . قدرت نداریم؟ امکانات فراوان از آغاز در اختيار شما بوده و حال نيز بيشتراست

توافيکم الدعوة َفالُتجيبون و تأتيکم الصرخة َفال تغيثون؛ حضرت ادامه مـی دهنـد کـه                ...«

دعوت پشت سـرهم، بـه طـرف شـما مـی آیـد امـا اجابـت نمـی کنيـد، صـدای فریـاد و                           

  » .وابی نمی دهيداستغاثه به شما می رسد ولی ج

پـس  . مقصود از صدای فریاد، خطبه ها و استمدادهای اميرالمؤمنين و حضرت زهراست           

مطلـع  ) علـيهم الـسالم   (اینان عذری پيش خداوند ندارنـد، زیـرا از مظلوميـت اهـل بيـت                

  .گردیده، ولی به دليل ترس یا اميد مقام و نفع مادی ساکت شده اند

  : را بيان می فرمایندسپس حضرت سوابق مبارزاتی انصار 

  

  اشاره به مبارزات پيشين انصار) د

و َانُتم موصوفون بالکفاح، معروفون بالخير و الصالح و النجبـة التـی انُتجبـت و الخيـرة                  ...«

  »التی اختيرت

در عبارت حضرت، به معنای رویارویی با دشـمن، آن هـم بـدون سـپر، در جنـگ                   » کفاح«

 نبودیـد، بلکـه افـراد بـا شخـصيت و برگزیـدگان              اشاره به این که شما اهل تـرس       . است

مردم به حساب می آمدیـد کـه حـامی و مـدافع مـا اهـل بيـت بودیـد؛ امـا حـاال ناگهـان                      

شـما در خـدمت بـه اسـالم سـابقه ای            . همگی عوض شـده و بـه مـا پـشت کـرده ایـد              

با سران عرب می جنگيدید، اهـل مبـارزه بـا طغيـان و فـساد و انحرافـات                   . طوالنی دارید 



ده اید، احساس وظيفه می کردید و به استقبال خطرها می رفتيد؛ پس چرا امروز در                بو

مقابل فساد و انحراف دستگاه حاکميت که بـه نـام اسـالم و قـرآن و سـنت پيـامبر ایـن                       

همه ظلم روامی دارد و مسير امامت را منحرف می کند، سـاکت و تماشـاگر نشـسته                  

  اید؟ 

بـه  «: دربارۀ ارزش های واالی انصار می فرماینـد       » نهج البالغه «در  ) عليه السالم (علی

خدا سوگند آنها اسالم را پروراندند همچون مادری که فرزندش را بپرورانـد؛ بـا تـوانگری،       

  ٢٦٣».با دستهای بخشنده و زبانهای برنده و گویا

بی گمان انصار بودند که خداونـد       : ابن ابی الحدید در شرح این سخن چنين آورده است         

اگـر آنـان نمـی      . ایشان تأیيد کرد و اسالم را پس از پوشـيدگی آشـکار فرمـود             دین را به    

صـلی  (بودند، مهاجران هرگز توان جنگيدن با قریش و عرب را در حمایت از رسـول اکـرم                  

نداشتند و اگـر مدینـه جایگـاه انـصار نبـود هرگـز پناهگـاهی بـرای                  ) اهللا عليه وآله وسلم   

   ٢٦٤.مهاجران وجود نداشت

  

  مت و پایمردی انصارعدم استقا)ه 

بـا تمـام تعریـف و توصـيفی کـه از انـصار و شـجاعت آنهـا مـی                     ) عليهـا الـسالم   (فاطمه  

  : می دانند) عليهم السالم(فرمایند، علت تامۀ پيشرفت اسالم را اهل بيت 

حتی اذا دارت بنا َرحی االسالم و درَّ َحَلُب االیام و َخَضَعت َنعَرة الشرک و َسَکَنت فورة                 «

 َخَمَدت نيراُن الکفر و هدأت دعوة الَهرج و استوَسَق نظاُم الّدین َفاّنی حرُتم بعـَد                االفک و 

اال تقـاتلون  «البيان و أسرَرُتم بعد اِالعالن و َنَکصتم بعَد االقـدام و اشـَرکُتم بعـد االیمـان؟          

ُهم فـاُهللا َاَحـَق     قومًا نکثوا ایمانهم و هّموا باخراج الّرسول َو ُهم َبَدءوُکم َاوََّل مرَّة اتخـَشونَ             

؛ تا این که چرخ اسالم به محوریت ما به گردش درآمد و        »٢٦٥ان َتخشوُه ِان ُکنُتم ُمؤمنين    

شير در پستان روزگار فزونی یافت، خير و برکتها به سوی جهان اسالم سرازیر گـشت،                

و نعره هـای شـرک در گلوهـا خفـه شـد، دروغ از جوشـش افتـاد و آتـش کفـر خـاموش                          



پـس  .  پراکندگی و آشوب و فتنه آرام، و نظام دین محکم و استوار شـد              گردید، دعوت به  

امروز حيران مانـده    ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (چرا بعد از آن همه سخنان قرآن و پيامبر        

اید؟ چرا حقایق را بعد از آشکار شدن مکتوم داشته، پيمانهای خود را شکسته و بعد از                 

را با قومی که تعهدات خود را شکسته و تصميم    چ» ایمان راه شرک در پيش گرفته اید؟      

گرفته اند، پيکـار نمـی کنيـد؟ در حـالی کـه             ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (به اخراج پيامبر  

  » .»آیا از ایشان می ترسيد؟ بهتر است از خدا بترسيد اگر ایمان دارید. آنها آغازگر بودند

هـر  :  مهـم اشـاره مـی فرماینـد        به نکته ای  ) عليها السالم (در این عبارات، حضرت زهرا      

چند انصار جانفشانيهای بـسيار نمودنـد، اسـتقامت و پـایمردی مـوالی متقيـان بـود کـه                    

نيـز ایـن تعبيـر     ) عليه الـسالم  (در زیارتهای منقول علی     . علت تامۀ پيشرفت اسالم شد    

؛ یعنـی بـه وسـيلۀ      »سيف اهللا المسلول؛ شمـشير کـشيده خـدا        «: به چشم می خورد   

چنانچه در بخـشهای گذشـته هـم        . دا کار جنگ خاتمه پيدا می کرد      شمشير کشيدۀ خ  

اشاره به همين مطلب داشتند که اگر شـاخی از شـيطان            ) عليها السالم (حضرت زهرا   

) صلی اهللا عليه وآله وسلم(سر می زد و یا دهانۀ جنگی از مشرکان بازمی شد، پيامبر       

اخت و او تـا آنـان را گـوش          را در گلوگاههـای آنـان مـی انـد         ) عليه الـسالم  (برادرش علی 

حضرت . مالی نمی داد و آتش فتنه را با شمشيرش خاموش نمی کرد آرام نمی گرفت              

  » .آسياب اسالم به وسيله ما به حرکت درآمد و محور دین مایيم«: می فرمایند

از این سخنان حضرت به دست می آوریم که ستون قوی خيمۀ اسالم، والیـت اسـت و                  

بـه سـبب زحمـات پيـامبراکرم        . قی مـی مانـد و حرکـت مـی کنـد           به وسيلۀ آن اسالم با    

و اطاعـت مـسلمانان از ایـن        ) علـيهم الـسالم   (و اهل بيت    ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (

بزرگواران بود که دوران خير و برکت قوت پيدا کرد، و شرک و کفر و نفاق و آداب جاهليت 

  .از جامعه رخت بربست



چه شـده کـه شـما از حـق          «: ایمان بر کفرمی فرمایند   حضرت بعد از بيان دوران پيروزی       

برگشتيد و از چه چيز سرگردان و متحيرید؟ بعد از روشن شدن حقيقت دیگر جای تحيـر     

  » !نيست

  »...َفِاّنی حرُتم بعد البيان و اسررتم بعد االعالن و«

ای مثل این که مردم بعد از رحلت پيامبر یک نوع حالت تحير داشتند و دار و دسـتۀ خلفـ                   

چرا بعد از   «: حضرت می فرمایند  . نخست هم از همين سرگردانی سوء استفاده کردند       

بـود و علنـًا بـا او        ) عليـه الـسالم   (بيان حق که همان حمایت شـما در روز غـدیر از علـی             

بيعت کردید، آشکارا از آن حمایت نمی کنيد؟ چرا عقب گـرد کـرده ایـد؟ شـما کـه اهـل                      

ایــن » گونــه بعــد از ایمــان آوردن مــشرک شــدید؟ چ! تــشخيص و فعاليــت و قيــام بودیــد 

سخنان حـضرت دال بـر آن اسـت کـه اگرکـسی حـق را بدانـد و از آن دفـاع نکنـد، دچـار                

شرک منحصر به شریک قرار دادن در ذات و صفات حق تعالی . نوعی شرک شده است 

نيست، بلکه شامل اطاعت از کسی هم مـی شـود کـه خداونـد اجـازۀ اطاعـت از او را                      

پس انـصار کـه مـؤمن بودنـد، وقتـی           . است، زیرا اطاعت نيز نوعی پرستش است      نداده  

در . برخالف عقيده شان با حکومـت باطـل سـازگاری کردنـد در حقيقـت شـرک ورزیدنـد                  

ادامه حضرت به آیات قرآن کریم تمسک می جوید و پایـان کارپيمـان شـکنان و محافظـه                   

  : کاران را بيان می کنند

  »وا ایمانهم َو َهمَّوا باخراجَاال تقاتلون قومًا نکث«

آیۀ مورد نظر حضرت، از پيمان شـکنی یهـود مدینـه سـخن مـی گویـد، لـذا بـا ایـن بيـان             

حضرت، روشن می گردد که در نظر ایشان خيانت اصحاب سقيفه کمتر از خيانـت یهـود                 

آیا شما از این چند نفر که در سقيفه جمع شدند و با             : حضرت می فرمایند  . نبوده است 

زی، خليفه درست کردند، مـی ترسـيد؟ پـس اگـر ایمـان بـه خـدا داشـته باشـيد                      جوسا

  . سزاوارتر آن است که از او بترسيد



و از آن جا که آنان دست به محافظـه کـاری زدنـد و بـه حـسب ظـاهر بـا حکومـت وقـت                           

و حق، دفاع نکردند، حضرت آنهـا       ) عليه السالم (هماهنگ شدند و از اميرالمؤمنين علی     

عليـه  (چون ظاهرًا برای این مردم فرقی نمی کرد که علـی            . توبيخ می کند  را مؤاخذه و    

آنهـا مـی خواسـتند زنـدگی شـان را داشـته           . حاکم باشد یـا ابـوبکر یـا دیگـری         ) السالم

باشند و آسایش خود را بـه خطـر نيندازنـد، لـذا هـر حکـومتی کـه مـی آمـد بـا آن مـی                            

بود، همان گونه کـه حـضرت       ساختند؛ پس ریشۀ این همه سکوت راحتی و دنياپرستی          

  : می فرمایند

َاال و َقد َاری ان قـد َاخلـدتم الـی الخفـص َو َابعـَدتم مـن هـو احـق بالبـسط و القـبض و                «

ــذی      ــتم و دســعُتم ال ــا وعي ــضيق بالــسعة، فَمَججــتم م ــوتم بالدعــة و نجــوتم مــن ال خل

؛ آگـاه  » ٢٦٦يـدٌ فِان تکفـروا انـتم و مـن فـی االرض جميعـًا فـاّن اهللا َلَغنـی حم             «َتسَّوغُتم،  

. من چنين می بينم کـه شـما رو بـه راحتـی گـذارده و عافيـت طلـب شـده ایـد                       ! باشيد

کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمانان شایسته تربود، دور سـاختيد و                 

به تن پـروری و آسـایش در گوشـۀ خلـوت تـن دادیـد، از فـشار و تنگنـای مـسئوليت بـه                          

آنچه را از ایمـان و آگـاهی در درون داشـتيد بيـرون       ! آری. وسعت بی تفاوتی روی آوردید    

افکندید و آب گوارایی را که نوشيده بودید به سختی از گلو برآوردید، اما فراموش نکنيـد                 

اگر شما و تمـام مـردم روی زمـين کـافر شـوید بـه خـدا زیـانی                    «: که خداوند می فرماید   

   ».نمی رسانيد چراکه او از همه بی نياز و حميد است

یعنـی شـما دیگـر حـال قيـام و مبـارزه را              . به معنای راحتـی و آسـایش اسـت        » خفض«

ندارید و می خواهيد در آسایش و خوش گذرانی، زندگی راحتی داشته باشيد و شـاید                

بـرای فهمانـدن ایـن مطلـب باشـد کـه شـما بـه دنيـا و مقـام و زنـدگی            » اخلدتم«کلمۀ  

  . ری و ایثار گذشته را نداریددلبسته اید و قهرًا با این حال، حالت فداکا

شاید قصد شما از گرایش بـه       : می خواهند بفرمایند  ) عليها السالم (گویی حضرت زهرا    

تن آسایی این نبود که کسی را به خالفت شایـسته تـر بـود، پـس بزنيـد، ولـی نتيجـه                       



کارتان این شد که ناخودآگاه به سوی باطل و حکومت ظالمانـه کـشيده شـدید و بـرای                   

احتی و آسایش خود، با تضييع حقوق ملت روبه رو گشتيد و در نتيجه کـسی را                 تأمين ر 

  . برگزیدید که هدف شما را دنبال کند و از حق دور شدید

» احـق » «ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض      «نکته قابل تذکر این است که در عبارت         

 نيـز نـسبت بـه    به معنای افعل تفضيل نمی باشد، یعنی به این معنا نيست که دیگـران      

سـزاوارتر بـود، بلکـه بـه       ) عليه الـسالم  (خالفت سزاوار بودند و حقی داشتند ولی علی       

شهادت دوست و دشمن هيچ کس قابل مقایسه با علـی بـن ابيطالـب نبـوده اسـت و                    

  .نخواهد بود

شما با این راحتی طلبی و بـی تفـاوتی از وسـعت و گـشایش                : لذا حضرت می فرمایند   

د؛ یعنی حکومت حق را که برای راستی و عدالت، گشایش و وسـعت              به تنگنا پناه بردی   

داشت، رها کردید و به طرف حکومت باطـل کـه محـل ضـيق و تنگناسـت روی آوردیـد و                      

به عبارت دیگر شما خود . خود را گرفتار هوای نفس افرادی خودخواه قدرت طلب نمودید

  . را از گرفتاری و سختی دفاع از حق نجات دادید

پس شما .) یعنی کسی چيزی را که حفظ کرده بيرون بریزد  : مج. (م ما وعيتم  فمججت...

آن حقيقت ایمانی را که سـرمایۀ معنـوی تـان بـود و در روحتـان جـای داشـت در صـحنۀ                        

  . آزمایش و امتحان به معامله گذاشتيد و دور انداختيد و حق و دین را زیر پا نهادید

بی تفاوتی خود آنچه را تا به حال در         شما با این سستی و      : مفهوم سخن چنين است   

درونتان از ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا وجود داشت و ثمرات آن هنوز جـذب                    

بدنتان نشده بود از دهان بيرون ریختيد؛ در حالی که تعليمات دینی و اسالم و قرآن باید          

غـرض از   .  گـردد  همچون غذا با نـور والیـت آميختـه شـود و بـا روح و روان آدمـی ممـزوج                    

تعـاليم روح پـرور اسـالم، تحـول کلـی و اساسـی در وجـود آدمـی اسـت نـه انباشــته و           

در حالی کـه انـصار بـه لـذت ابتـدایی غـذای ایمـان و                 . انبارکردن معلومات الهی و قرآنی    

جهاد در راه اسالم اکتفا نمودند و با سستی و بی تفاوتی آنچه را از آن چـشيده بودنـد                



 این که هنوز تحت مراقبت و نظارت جانشين پيامبر قرار نگرفته بودنـد و               بيرون ریختند؛ با  

لذا ایمانشان هم به درجه نهایی نرسيده بود، و به آن تحول اساسی دست پيدا نکرده                

  : در این باره می فرمایند) عليه السالم(چنان چه علی . بودند

تيــره روزیهــا و ! ؛ آگــاه باشــيد٢٦٧بيــهَاال و ِانَّ بلَّيـتُکم قــد عــاَدت َکهيئتهــا یــوم بعـث اهللا ن  «

بار دیگر به شما روی می      ) صلی اهللا عليه وآله وسلم    (آزمایشها مانند زمان بعثت پيامبر    

  ».آورد

در حقيقت این روی گردانی از والیت، نوعی کفر و ارتداد است، چون شما از آن ایمانی                 

  : همان گونه که در حدیث آمده است. که داشتيد بازگشت کردید

 ؛ مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند مگر سـه            ٢٦٨...تد الناس بعد النبی ِاّال ثالثة نفر      ار«

  »... .نفر

سپس حضرت می فرمایند، پس اگر شما و همـۀ کـسانی کـه روی زمـين زنـدگی مـی                   

یعنی خدا به شما احتياجی ندارد و گمان        . کنند کافر شوید، خداوند غنی و حميد است       

  . بلکه به خودتان زیان رسانده ایدنکنيد به او ضرری زده اید، 

  

  )عليها السالم(اتمام حجت حضرت فاطمه ) و

ــة اّلتــی خــاَمَرتُكم و الغــدَرة اّلتــی     « ــد قلــُت مــا ُقلــُت َعلــی معرفــة منــی بالخذَل َاال و َق

استشعرُتها قلوبكم ولّكنها فيضة النفس و نفَثة الغيظ وَخوُر القنـاة َوَبثَّـُه الـصّدر و تقدَمـة                  

ونكُموها فاحَتِقبوها َدَبرة الّظهر، نقبة الُخفِّ، باقية العاَر، موسوَمة بغضِب اهللا و            فُد. الحجة

و « شناِر االبد، موصولة بنار اهللا الموقدة الّتی تطلع علی االفئدة، فبعين اهللا مـا تفعلـون                 

و انا ابنة نذیر لکم بـين یـَدی عـذاب شـدید             » ٢٦٩سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون     

در ادامـۀ خطبـه   ) عليهـا الـسالم  ( ِانا عاملون و انتظروا ِاّنا منتظرون؛ فاطمۀ زهـرا          فاعلموا

بـا ایـن کـه بـه        . مـن آنچـه را بایـد بگـویم، گفـتم          ! بدانيد و آگاه باشيد   ! هان: می فرمایند 

خوبی می دانم ترِک یاری حق با گوشت و پوست شما آميختـه، و عهدشـکنی جـان و                   



 و احـساس مـسئوليت      -چـون قلـبم پـر از انـدوه بـود          قلب شما را فراگرفته اسـت، ولـی         

 کمی از غمهای درونم، بيرون ریخت و اندوهی که در سينه ام موج              -شدیدی می کردم  

  . می زد، خارج شد تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی نماند

بـه آن چنـگ   ! اکنون که چنـين اسـت ایـن مرکـب خالفـت و آن فـدک، همـه از آِن شـما                    

ولی بدانيـد ایـن مرکبـی نيـست کـه بتوانيـد راه خـود را بـر آن                    ! ندازید و رهایش نکنيد   بي

ادامه دهيد؛ پشتش زخم و کف پایش شـکافته اسـت، داغ ننـگ بـر آن خـورده اسـت و                      

رسوایی ابـدی همـراه اسـت و سـرانجام بـه آتـش برافروختـۀ                . غضب خداوند عالمت آن   

فرامـوش نکنيـد آنچـه را کـه         . سـت خشم الهی که از دلها سـربرمی کـشد، خواهـد پيو           

و ستمگران به زودی می یابنـد بـه چـه سرنوشـتی             «انجام می دهيد در برابر خداست       

. ، و من دختر پيامبری ام که شما را در برابر عذاب شـدید انـذار کـرد                 »!گرفتار می شوند  

آنچه از دست شما برمی آید، انجام دهيد، ما هم به وظيفۀ الهـی خـود عمـل خـواهيم                    

  »!شما منتظر باشيد، ما نيز منتظریم. کرد

در این عبارات، به علت ایراد خطبۀ خود اشاره مـی فرماینـد کـه               ) عليها السالم (فاطمه  

ایـشان  . چيزی جز اتمام حجت نبوده است و اال ایشان اميدی به یاری آنها نداشـته انـد                

ی تفـاوتی  می گویند یاری نکردن شما با روحتان مخلوط، و بی اعتنایی بـه ارزشـها و بـ       

به مظالم حاکميت، جزء ذات شما شده است؛ از این رو شعار شما خيانـت و تـرک وفـا                    

  .می باشد

اسـت و حـاکی از      ) عليها السالم (این سخنان، سوز دل و جوشش درونی حضرت زهرا          

ایـن همـه ظلـم و سـتم بـر خانـدان             : گویی می خواهنـد بگوینـد     . ناراحتی شدید ایشان  

 - و لـو معـصوم     -یم و این مطالب را بگویم، چون هر انـسانی         پيامبر موجب شد که من بيا     

وقتی این همه کجی و انحراف را بيابد، به جوش و خروش آید و حالت درونی خود را بـا                    

خالصه آن که من با ایـن سـخنان هـم آن            . سخنرانی و کلمات آتشين منعکس می کند      

تمام حجـت نمـودم،   دردهای سينه و سوزهای درونی خود را ظاهر کردم و هم با شما ا   



هرچند می دانستم که از فدک و خالفت خبری نيست و شما افرادی نيستيد که به ما                 

  .دست یاری دهيد

پس محکم بگيرید این فدک     : ایشان در ادامه، پایان کار این توطئه را ترسيم می فرمایند          

ولی شتر خالفت آن طور که می خواهيد به شما سواری نمـی دهـد، چـون پـای او                    ! را

فکر نکنيد می توانيد این حکومت به راحتی        ! عيف است و نمی تواند راه چندانی برود       ض

آینـدگان مـی آینـد و مـی         . بهره برداری کنيد، بلکه ننگ و عار آن برایتان باقی مـی مانـد             

را ) صـلی اهللا عليـه و آلـه وسـلم         (گویند که خليفۀ مسلمانان حـق مـسلم دختـر پيـامبر           

 غضب خدا به این خالفت خورده اسـت؛ آثـار ایـن عمـل               داغ! گرفت و آن را تصاحب نمود     

زشت که نسنجيده و بدون فکر، گرد عده ای فرصت طلب را گرفتيد و آنهـا همـه چيـز را               

عوض کردند، به این زودی از بين نخواهـد رفـت و در نهایـت شـما را بـه هالکـت و آتـش           

 شاهد همۀ ظلـم و      خدا ناظر و  . خشم الهی می رساند و دنيا و آخرتتان را تباه می کند           

من دختر پيامبر شمایم؛ پيامبری که او آمده بود تا          . ستم هایی است که انجام داده اید      

  . شما را از عذاب شدید بترساند، پس از خدا بترسيد

هرکاری می  : در پایان حضرت با بيان آیۀ یادشده، و در مقام تهدید و اخطار، می فرمایند              

داوری خداوند بمانيد که در آن روز باید پاسخگوی تمام          خواهيد بکنيد اما منتظر قيامت و       

  . این اعمالتان باشيد و در آنجا خدا به حساب همه رسيدگی می کند

در ایــن جــا بــه پایــان مــی رســد، امــا ســؤالی کــه ذهــن ) عليهــا الــسالم(کــالم فاطمــه 

 در) عليهـا الـسالم   (مخاطبان خطبه را به خود مشغول می سازد، این است که آیا زهرا            

  قيام خود پيروز شد و توانست فدک را پس بگيرد؟

باید گفت گرچه قيام حضرت به معنایی شکست خورد و ایشان فدک را پـس نگرفتنـد و                  

عليهـا  (ظاهرًا نتوانستند بنيان حکومت خليفه را براندازند، امـا از نظـر دیگـر مبـارزه زهـرا                 

و آن جـاودانگی و  حضرت با کمال مطلـوب خـود دسـت یافـت            . به پيروزی رسيد  ) السالم

بـانوی بزرگـوار اسـالم پـيش از آن کـه بـه نتيجـۀ آنـی قيـا خـود                      . پيوستن به ابـدیت بـود     



بيندیشد به استمرار نهضت خود توجه داشت و این که بتواند حقانيـت چهـرۀ اسـالم را                  

به تصویر بکشد و سنتی جاویدان در مبارزات مـذهبی بـر جـای گـذارد تـا ظلـم سـتيزان                      

  . عدالتی خاموش ننشينند و برای برپایی پرچم حق، از قيام نهراسندتاریخ در برابر بی

  

  )عليها السالم(آخرین روزهای حيات فاطمه ) ز

زنان مهاجر و انـصار بـه عيـادت ایـشان         ) عليها السالم (در روزهای سخت بيماری فاطمه    

ای دختر پيغمبر، چگونه صبح کردی؟ با بيمـاری چـه مـی کنـی؟ حـضرت                : رفتند و گفتند  

سخنانی را در جمع آنان فرمودند که گوشه ای از آن را متذکر مـی               ) عليها السالم (ازهر

  .شویم

  :ایشان در ابتدا نارضایتی خود را از مردان قوم و سستی آنان چنين بيان می فرمایند

  ٢٧٠».دنيای شما را دوست نمی دارم و از مردان شما خشمناک و بيزارم«

علـل رویگردانـی مـردم      ) عليه السالم ( علی   سپس حضرت در تحليلی با بيان ویژگيهای      

. از ایشان را عدم سازشکارِی آن حضرت با دشـمنان و پایـداری در دیـن خـدا مـی داننـد       

  :ایشان در ادامه می فرمایند

به خدا سوگند، اگر پای در ميان می نهـاد و حکومـت را بعـد از پيـامبر بـه دسـت مـی                         «

و حق هریک را به او می سپرد، چنـان          گرفت ایشان را به آسانی به راه راست می برد           

  ٢٧١»که هيچ کس زیانی نبيند و هرکس ميوۀ آنچه کاشته است بچيند

  :ایشان در انتها نسبت به آینده ای خونين هشدار می دهند

اما به جان خودم سوگند که نطفۀ فسا بسته شد و باید انتظـار کـشيد تـا زمـانی فـرا                      «

  ٢٧٢». درآوردرسد که این مرض، جامعۀ اسالمی را از پای

بانوی بزرگوار اسالم برای این که این گروه غاصب را رسوا کند و نيـز حجـت را بـر مـردم                      

تمام کرده باشد، در ادامۀ مراحل قيام خود، تصميم می گيرد روش سکوت را پيش گيرد                



و دیگر با خليفۀ اول و دوم سخن نگوید و تا پایان عمـر نيـز بـر ایـن تـصميم بـاقی مانـد و            

   :می فرماید

؛ واهللا که تا زنده باشم دیگر با        ٢٧٣واهللا ال اکلمک بکلمة ما حييت فما کلمته حتی ماتت         «

  ».و سخن نگفت تا رحلت فرمود. سخن نگویم) خليفه نخست(= تو 

نظير این سخن را به خليفۀ دوم نيز، هنگامی که وی به خانه اش حمله بـرد و آن جـا را    

  : به آتش کشيد، فرمود

َمر حتی القی اهللا؛ به خدا سوگند تا زنـده ام بـا عمـر سـخن نخـواهم                   و اهللا ال اکلم عُ    « 

  »!گفت

آن دو نفر به عيادت حضرت می       ) عليها السالم (وقتی در واپسين روزهای حيات فاطمه       

  :روند، حضرت به هر دوی آنها می فرمایند

به خدا سوگند که کلمه ای با شـما دو تـن صـحبت نمـی کـنم تـا پروردگـار را مالقـات                         «

  »٢٧٤.مکن

این مبارزۀ منفی و سکوت حضرت، برای آنان خيلی سنگين آمد و این سياست حـضرت           

چـرا  : به صورت سؤال در اذهان جای گرفت، به طـوری کـه مـردم از هـم مـی پرسـيدند                    

با این دو، سخن نمی گوید؟ و همين مسأله باعـث شـد کـه آن دو                 ) عليها السالم (زهرا

ا به هـيچ رو التفـاتی بـه آن دو نکردنـد بلکـه               به عيادت حضرت بروند، ولی حضرت نه تنه       

  :آنها را شماتت کردند و حتی دستهای خود را به آسمان بلند کردند و فرمودند

خدایا تو شاهد باش که اینها مرا اذیت کردند و شکایتشان را به تـو و رسـولت خـواهم         «

فتـار زشـت    نه، هرگز از شما راضی نخواهم شـد تـا پـدرم را مالقـات نمـایم و از ر                   ! نمود

  »٢٧٥.شما برایش بگویم تا بين ما قضاوت کند

الزم به ذکر است که پایان آن عيادت، آغازی بود برای رسـوایی هرچـه بيـشتر غاصـبان                   

کـه تمـام    ) عليهـا الـسالم   (که این نتيجۀ هوشياری و بيـداری زنـی بـود بـه نـام فاطمـه                  

سـاخت کـسانی کـه      نقشه های خائنانه و مکرآميز آنان را برهم زد و بر همگان روشـن               



را اذیت کنند و به خشم آورنـد، خـدا و رسـول را بـه خـشم آورده                 ) عليها السالم (فاطمه

  .اند

  :وصيت کرد) عليه السالم(حضرت در لحظه های واپسين زندگی به اميرالمؤمنين 

لحظــه ای بيــشتر از زنــدگانی ام نمانــده، و زمــان کــوچ و خــداحافظی   ! ای اباالحــسن«

 مرا بشنو، زیـرا پـس از ایـن، دیگـر صـدای فاطمـه را نخـواهی                   سخنان. فرارسيده است 

تو را وصيت می کنم به این که پس از وفاتم فراموشم ننمـایی و               ! ای ابوالحسن . شنيد

  »٢٧٦.همواره به زیارتم بيایی

  .ایشان در تداوم مبارزات منفی عليه کودتاگران سقيفه به مولی سفارش نمود

وقتـی وفـات کـردم شـبانه بـه خـاکم       . نجـام ندهـد   کسی غير از تو غسل و تکفينم را ا        «

تو را سوکند مـی دهـم       . بسپار و هيچ کس را خبر نکن و ابوبکر و عمر را نيز مطّلع نساز              

کـه ایـن دو نفـر بـر جنـازۀ مـن نمـاز           ) صـلی اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (به حق رسـول خـدا       

  »٢٧٧!نخوانند

او مـی   . حيـاتش بـود   طوری زندگی کرد کـه ممـاتش هـم ادامـۀ            ) عليها السالم (فاطمه  

بـا وصـيتهای سياسـی    . خواست همان گونه که در زندگی خود دشمنانش را رسوا کرد          

دربارۀ مراسم تدفين و مخفی بودن قبرش، مبارزات خویش را عليـه کودتـاگران سـقيفه                

  :ادامه دهد، به طوری که این سؤال را در اذهان آیندگان برانگيزد که

  نه دفن شد و حتی قبر او مخفی است؟چرا تنها دختر پيامبر اسالم، شبا

  .پنهان بودن قبر بانوی بزرگوار اسالم، نشان مظلوميت و غربت والیت است

او نمی خواست تا دشمنانش که دشمنان خـدا و رسـولند، بـر مـزارش اقامـۀ عـزا                  ! آری

کنند و به این وسيله، عوام فریبی نماینـد و خـود را از دوسـتداران و نزدیکـان آن حـضرت        

  .در واقع، حضرت، هوشمندانه، این نقشۀ شوم دشمنان را خنثا کردند. دهندنشان 

) عليــه الــسالم(حــضرت اميرالمــؤمنين ) عليهــا الــسالم(پــس از وفــات حــضرت فاطمــه 

  :وصيتنامۀ مکتوب همسرش را گشود و خواند و عبارات آن چنين بود



، دختـر رسـول     )سالمعليها ال (به نام خداوند بخشاینده و مهربان، این وصيتنامۀ فاطمه        «

خـدایی جـز خـدای یگانـه        : او در حالی وصيت می کند که شهادت مـی دهـد           . خداست

بنده و پيامبر اوست، بهشت و جهنم حـق         ) صلی اهللا عليه و آله وسلم     (نيست، محمد   

است و روز قيامت که شکی در آن نيست فراخواهد رسيد و خداوند مردگـان را زنـده، و                   

دختر محمدم  ) عليها السالم (من فاطمه   ) عليه السالم  (ای علی . وارد محشر می کند   

خدا مـرا بـه ازدواجـت درآورد تـا در دنيـا و آخـرت بـرای تـو                   ). صلی اهللا عليه و آله وسلم     (

حنـوط و غـسل و تکفيـنم را در شـب بـه انجـام        . تو از دیگران بـر مـن سـزاوارتری        . باشم

تو را بـه خـدا مـی        . گاه مساز رسان و شبانه بر من نماز بگزار، دفنم کن و هيچ کس را آ             

  ٢٧٨».سپارم و بر فرزندانم تا روز قيامت سالم و درود می فرستم

  

  مناجات مولی در سوگ همسر) ح

السالم عليک یا رسول اهللا عنی، و عن ابنتک النازلة فی جـوارک، و الـسریعة اللحـاق            «

ی لـی   قل، یا رسول اهللا، عن صفيتک صبری، ورق عنها تجلـدی، اال ان فـی التأسـ                ! بک

بعظيم فرقتک و فادح مصيبتک، موضع تعز، فلقد وسدتک فـی ملحـودة قبـرک، و فاضـت                  

بــين نحــری و صــدری نفــسک، فلقــد اســترجعت الودیعــة و اخــذت الرهينــة، امــا حزنــی  

وسـتنبئک  . فسرمد و اما ليلی فمسهد، الی ان یختار اهللا لی دارک التی انت بها مقـيم               

 السؤال و اسـتخبرها الحـال؛ هـذا و لـم یطـل              ابنتک بتضافر امتک علی هضمها، فاحفها     

العهد و لم یخل منک الذکر، و السالم عليکما سالم مودع ال قال و السئم، فـان انـصرف                   

فال عن ماللة و ان اقم فال عن سوء ظن بما وعد اهللا الصابرین؛ سـالم بـر تـو ای رسـول                       

 اکنون در جـواز   ، سالمی از طرف من و دخترت که هم        )صلی اهللا عليه و آله وسلم     (خدا  

ای پيـامبر خـدا، صـبر و بردبـاری مـن بـا از               . فرود آمده و شتابان به شـما رسـيده اسـت          

اما برای من کـه  . کم شد و توان خویشتنداری ندارم) عليها السالم(دست دادن فاطمه    

ایـن  . سختی جدایی تو را دیدم و عظمت مصيبت تو را کشيدم، شکيبایی ممکن است             



د تو را در ميان قبر نهادم و هنگام رحلت، جان گرامی تـو ميـان                من بودم که با دست خو     

و بـه   . پـس امـانتی کـه بـه مـن سـپرده بـودی برگردانـده شـد                 . سينه و گردنم پرواز کرد    

تـا آن   . از این پس، اندوه من جاودانه، و شبهایم، شب زنده داری است           . صاحبش رسيد 

ودی دختـرت تـو را آگـاه خواهـد          بـه ز  . روز که خدا، خانۀ زنـدگی تـو را بـرای مـن برگزینـد              

) عليهـا الـسالم  (از فاطمـه  . ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردنـد   

بپرس، و احوال اندوهناک ما را از او خبر گير، که هنوز روزگاری سـپری نـشده، و یـاد تـو                   

  ٢٧٩.فراموش نگشته است

ودي يـا خـسته دلـي    سالم من به هر دو شما؛ سالم وداع آننـده اي آـه از روي خـشن        

اگر ازخدمت تو بازمي گردم از روي خستگي نيست و اگر در آنار قبـرت               . وداع نمي آند  

  .مي نشينم از بدگماني بدانچه خدا صابران را وعده داده است، نمي باشد
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 ).هکتاب االمام (٤٢، حديث ٢٤، ص٢٥ بحاراالنوار، جلد- ٨١
  .١٢، عبارت٢٨ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، نامه- ٨٢
  ٣٩٠، ص١علم اليقين، ج ٨٣
  .١١٠، آيه)١٨(سوره کهف  - ٨٤
  .٤٠، آيه)٣٣( سوره احزاب- ٨٥
 .٦٢٩، ص ١ علم اليقين، ج- ٨٦
 .٣٣، آيه )١٤( سوره ابراهيم - ٨٧
 .٢٨، آيه )٢( سوره بقر - ٨٨
 .اقيلونی، اقيلونی ولست بخيرکم وعلی فيکم : می گفتاشاره به جمله مشهور خليفه نخست که  ٨٩
 .٢آيه ) ٦٢( سوره جمعه - ٩٠
 ٤٢عبارت، ١خترجمه محمددشتی، نهج البالغه،  - ٩١
 .١٩، آيه)٣ (سوره آل عمران - ٩٢
   ٢٥، آيه)٣١ (سوره لقمان - ٩٣
  ١٤، آيه )٢٧ (سوره نمل - ٩٤
 ).، باب فطرة الخلق علی التوحيدكفرالن ويمااالآتاب ( ،٤حديث، ٢١ص ، ٣اصول آافي، ج کلينی، - ٩٥
 .٣٠، آيه)٣٠ (روم سوره - ٩٦
 .٤٠-٤١ آيات ،)٦ (سوره انعام ٩٧
 .١٣، ص ١ حويزی، علی بن جمعه، نورالثقلين، ج- ٩٨
 .٤، حديث ٢٥٥، ص ٤ کلينی، اصول کافی، جلد- ٩٩
  ٣٩، ص٥٨بحاراالنوار، جلد مجلسی، - ١٠٠
 ، باب حب اهللا ٧٠، جلد همان- ١٠١
 . ٥٧، آيه )٧(ره اعرافسو - ١٠٢
 . ٣٨، آيه)٢ (سوره بقره - ١٠٣
 . ٤١-٤٠، آيات)٧٩ (سوره نازعات - ١٠٤
 .١٢٧، ص٣٠ شرح غرر الحکم، جلد- ١٠٥
  ٢٨، آيه)٣٥ (سوره فاطر ١٠٦
 .٢٨٨، باب صفات خيار العباد واوليائه، ص٦٩بحاراالنوار،ج - ١٠٧
 . ٥٦، آيه)٥١ (سوره ذاريات - ١٠٨
 . ١٥٣، آيه)٦ (سوره انعام - ١٠٩
  .٨، آيه)٦٢( سوره جمعه - ١١٠



                                                                                                                                            
  .١٣، عبارت ١٩٣ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه- ١١١
  .٣، عبارت٥ همان، خطبه- ١١٢
 .٢٨-٢٧، آيات )٨٩( سوره فجر - ١١٣
  .٣،آيه)٥( سوره مائده - ١١٤
 .١٠٥، آيه)٥( سوره مائده- ١١٥
 .١١، آيه)١٣( سوره رعد- ١١٦
 .١٠، عبارت١٥٧ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه- ١١٧
 .٦٥، آيه)٣٦( سوره يس - ١١٨
 .٢١، آيه)٤١( سوره فصلت - ١١٩
 .٢٧، آيه)٨( سوره انفال - ١٢٠
 .٦٧٤، ص١فيض کاشانی، محسن، علم اليقين، ج  -١٢١
 .٢٣، آيه)٤٢( سوره شوری - ١٢٢
 .٢٢، آيه)٢١( سوره انبياء- ١٢٣
 .٢٠٤، آيه )٧( سوره اعراف- ١٢٤
 .٧، آيه)٥٩(سوره حشر ١٢٥
 .٤٣، آيه)٢(سوره بقره  ١٢٦
  .١٢، آيه)٤٩(سوره حجرات  ١٢٧
 .٣٢، آيه)١٧(سوره اسراء ١٢٨
 .٩، آيه)١٧( سوره اسراء - ١٢٩
، قم، نشر بالغت، ٦٥-٧٠و ماجرای فدک، ص ) عليها السالم(منتظری، حسين علی، شرح خطبۀ حضرت زهرا :  نک- ١٣٠

 .ش١٣٧٤
 . ٤٠-٣٧ات يآ، )٧٩(سوره نازعات - ١٣١
 . ٣١، آيه)٩(سوره توبه - ١٣٢
 . ٥عبارت، ١٩٣ دشتی، خطبه محمدنهج البالغه، ترجمه - ١٣٣
 . ٣٥، آيه)٤٠(سوره غافر - ١٣٤
 . ٢٣ آيه،)١٦(سوره نحل - ١٣٥
 .١٣٧١، چاپ سوم، ١٦، حديث ٩٩، ص٤٩بحاراالنوار، ج - ١٣٦
 .٣عبارت  ،١٨٩به  دشتی، خط محمدنهج البالغه، ترجمه - ١٣٧
 .١٨آيه، )٩٢(سوره ليل - ١٣٨
 .٣٢٨قصارکلمه شتی،  دد محمنهج البالغه، ترجمه - ١٣٩
 .٣١، آيه)٧(سوره اعراف - ١٤٠
  ٩٦ سوره اعراف، آيه١٤١
 .، کانون تربيت شيراز١٠١، ص ٣٢داستان، داستانهای شگفتعبدالحسين، دستغيب،  - ١٤٢
 .١١٤، آيه)٢٠(سوره طه - ١٤٣
 . ٢١، آيه)١٥(سوره حجر - ١٤٤
 .١٣٧٦، چاپ سوم، ٣١صوم، حديث کتاب ال، ٢٥٥، ص٩٦بحاراالنوار، ج - ١٤٥
 .١، حديث ٤٥، باب ٦٤کفر، ص ، کتاب ايمان و٧٠ ج همان،- ١٤٦
 . ٦٨ عبارت،١٩٢ دشتی، خطبه محمدنهج البالغه، ترجمه - ١٤٧
  . ٦٨ عبارت،١٩٢ دشتی، خطبه محمدنهج البالغه، ترجمه - ١٤٨
 .٢٧-٢٨ات ، آي)٢٢(سوره حج - ١٤٩
 . ٩٧، آيه)٣ (ل عمرانآسوره  - ١٥٠
  .٥٣، عبارت ١٩٢، خمحمد دشتی: نهج البالغه، ترجمه - ١٥١
 .٩٧و٩٦آيات ، )٣( سوره آل عمران- ١٥٢
 .١٠٣، آيه)٣( سوره آل عمران- ١٥٣
 .١٣٦١، چاپخانه وزارت ارشاد، )ره(، مجموعه رهنمودهای امام خمين ١٧٢، ص٢صحيفه نور، ج - ١٥٤
 . ٤٣٧صارقترجمه محمد دشتی، کلمه نهج البالغه،  - ١٥٥
 .١٣٧٤، انتشارات صدرا، ٢٥استان ، د٩٠طهری، مرتضی، داستان راستان، صم - ١٥٦
 .١٧، ص٣، ج بن حنبل احمد،مسند ال- ١٥٧
   .٧٤، آيه)٨( سوره انفال- ١٥٨
   .٦٠، آيه)٨(سوره انفال ١٥٩
  .١٥، ص ١٥ وسائل الشيعه، کتاب جهاد، ج- ١٦٠
  .٢و١، عبارت ٥١ نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، خطبه - ١٦١
 .٣٨١، ص ٣٧، باب ٤٤ بحار االنوار، ج- ١٦٢
  .، کتاب ايمان و کفر باب الصبر٩٠، ص٧١ بحاراالنوار، ج: نک- ١٦٣
  .٩٠، آيه)١٢( سوره يوسف- ١٦٤
  .٥٧، آيه)١٢( سوره يوسف - ١٦٥
  .١٢٠، آيه)٣( سوره آل عمران- ١٦٦
  .١٢، حديث ١٤٤، ص ٣ اصول کافی، ج- ١٦٧
   .١٠، آيه)٣٩( سوره زمر- ١٦٨



                                                                                                                                            
   .٨، آيه) ٣٥( سوره فاطر- ١٦٩
   .٣٤، عبارت ٥٣ نامه نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی،- ١٧٠
  .١١٨، آيه)٩( سوره توبه- ١٧١
  .١٦٨، ص٨ مکارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج- ١٧٢
  .١٠٤، آيه)٣( سوره آل عمران- ١٧٣
  .١١٠، آيه)٣( سوره آل عمران- ١٧٤
  .١١٩، باب وجوب االمر والنهی، ص ١٦ حرعاملی، وسائل الشيعه، ج- ١٧٥
  .٢، آيه)٥( سوره مائده- ١٧٦
  .٣٨، ص٣تفسير نمونه، ج ١٧٧
  .٧٧، آيه )٢( سوره بقره - ١٧٨
  .٤٠، آيه )٤( سوره نساء - ١٧٩
 .٢٤-٢٣، آيات)١٧( سوره اسراء- ١٨٠
 .١٣، کتاب ايمان وکفر، حديث ٢٣٦، ص٣ اصول کافی، ج- ١٨١
 .١، آيه)٤( سوره نساء- ١٨٢
  .٨٤، ص٤ ری شهری، ميزان الحکمه، ج- ١٨٣
  .٢٧، آيه)٢( سوره بقره- ١٨٤
  .٢٣و٢٢، آيات)٤٧( سوره محمد- ١٨٥
 .، ماده رحم ٣٦٣، ص٢ سفينه البحار، ج- ١٨٦
  .١٧٩، آيه)٢( سوره بقره- ١٨٧
  .١٧٨، آيه)٢( سوره بقره- ١٨٨
 .١٧٧، آيه)٢( سوره بقره- ١٨٩
 .٨٥، آيه)٧( سوره اعراف- ١٩٠
 .٣تا ١، آيه )٨٣( سوره مطففين- ١٩١
  .٩، آيه)٥( سوره مائده- ١٩٢
  .، ذيل آيه٣سيد قطب، فی ظالل القرآن، ج:  در اين باره نک- ١٩٣
  .٢٣، آيه)٢٤( سوره نور- ١٩٤
 .٣٨، آيه)٥( سوره مائده - ١٩٥
 .٧١، آيه)٧٢( سوره جن - ١٩٦
 .١٢٥، ص ٢٥تفسير نمونه، ج:  نک- ١٩٧
  .٨٩، آيه )٢٦( سوره شعراء - ١٩٨
 .٢٦، کتاب ايمان وکفر،باب اخالص، ص٣ اصول کافی، ج- ١٩٩
 .١٠٦، آيه)١٢( سوره يوسف- ٢٠٠
  .١٠٢، آيه )٣( سوره آل عمران - ٢٠١
 .٢٨، آيه )٣٥( سوره فاطر - ٢٠٢
 .١٢٨، آيه)٧( سوره اعراف- ٢٠٣
 .٨، آيه )٣( سوره آل عمران - ٢٠٤
  .٢٨، آيه )٣٥( سوره فاطر - ٢٠٥
  .١٢٩، آيه )٩( سوره توبه - ٢٠٦
  .٥٤، ص٤٣ بحاراالنوار، ج- ٢٠٧
 .١٢٨، آيه)٩( سوره توبه - ٢٠٨
  .٧٤، آيه)٢(سوره بقره  ٢٠٩
 .٩٤، آيه)١٥( سوره حجر- ٢١٠
 .١٢٥، آيه)١٦(وره نحل  س- ٢١١
 .٢٦، آيه)٨( سوره انفال- ٢١٢
 .١٠٣-١٠٢، آيات )٣( سوره آل عمران- ٢١٣
 .هجری قمری١٤١٥ لبنان، -، موّسسه االعلمی للمطبوعات، بيروت٣٣٨، ص١٠ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه ، ج:  نک- ٢١٤
 .٢٠٧، آيه)٢( سوره بقره- ٢١٥
 .١١، ص١ه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، جابن ابی الحديد، شرح نهج البالغ:  نک- ٢١٦
 .  همان- ٢١٧
  . حمراء االسد، محلی در نزديکی مدينه- ٢١٨
 .١٤٦، آيه)٣( سوره آل عمران- ٢١٩
 .٢٠٨، ص٣ طبرسی، مجمع البيان، ج- ٢٢٠
 .١، حديث٣٦١، ص٣٥ مجلسی، بحاراالنوار، ج- ٢٢١
  .٦١، آيۀ )٣(آل عمران :  نک- ٢٢٢
 .١٣، آيه)٤٩(سوره حجرات  ٢٢٣
 .٣، عبارت٣هج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه ن- ٢٢٤
 .١٥٣، آيه)٣(سوره آل عمران  - ٢٢٥
  .٤٩، آيه )٩( توبه - ٢٢٦
  .٨٥، آيه )٣( آل عمران - ٢٢٧



                                                                                                                                            
 .١٨، عبارت ٢٧ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، نامه- ٢٢٨
  ٥٤، آيه)٤٣( سوره زخرف- ٢٢٩
  .١٧١-١٧٣، آيات )٣٧( سوره صافات - ٢٣٠
 .١٤١-١٤٣يات، آ)٤( سوره نساء - ٢٣١
 . ٢سبحانی، جعفر، فروغ ابديت ، ج:  برای مطالعه بيشتر نک- ٢٣٢
 .ق، لبنان، بيروت١٣٨٤، دار الکتب العربيه، سال ١١٠، ص ٦ امينی، عبدالحسين، الغدير، ج- ٢٣٣
  .٨٣١، ص ١٤، باب ٢ علم اليقين، ج- ٢٣٤
 .٢٥٣، آيه)٢( سوره بقره- ٢٣٥
 .٢٤٨، ص١ طبرسی، االحتجاج، ج- ٢٣٦
 .٥و٤، عبارت١٩٤لبالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه  نهج ا- ٢٣٧
  .٦٧، ايه )٥( سوره مائده - ٢٣٨
 .، باب فضل القرآن٢، حديث ٣٩٨،ص ٤ اصول کافی، ج- ٢٣٩
 .١٩٦، ص ٢حسينی زنجانی، عزالدين، شرخ خطبه حضرت زهرا عليها السالم، ج:  نک- ٢٤٠
  .٥٠، آيه )٥( سوره مائده - ٢٤١
  .١٦، آيه )٢٧( سوره نمل - ٢٤٢
  .٦، آيه )١٩(سوره مريم  - ٢٤٣
  .٧٥، آيه )٨( سوره انفال - ٢٤٤
  .١١، آيه )٤( سوره نساء - ٢٤٥
  .١٨٠، آيه )٢( سوره بقره - ٢٤٦
  .٦٧، آيه )٦( سوره انعام - ٢٤٧
 .٤٦، آيه)٤( سوره نساء - ٢٤٨
  ١٦، آيه)٢٧( سوره نمل - ٢٤٩
  ٧٥سوره انفال، آيه ٢٥٠
  ١١سوره نساء، آيه ٢٥١
 .١٨٠، آيه)٢(سوره بقره  ٢٥٢
 .ق. ه١٤٠٤، انتشارات سيد الشهدا، ٨٤شرف الدين، النص و االجتهاد، ص - ٢٥٣
 .٢، آيه)١٧( سوره اسراء - ٢٥٤
  .٩٤، ص ١٢ تفسير نمونه، ج- ٢٥٥
  .٨، عبارت ٤٥ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، نامه- ٢٥٦
. ١٣٦٦پ اول، تابستان، ، انتشارات طور، چا١١٢ مکارم شيرازی، ناصر، زندگانی حضرت فاطمه زهرا عليها السالم، ص - ٢٥٧

  .٢٥٢، ص ١٦ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه، ج: نيز نک
 .١٢٦، ص)سالم اهللا عليها(مکارم شيرازی، ناصر، زندگانی حضرت فاطمه زهرا:  نک- ٢٥٨
 .٤٦٥ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، کلمات قصار، کلمه - ٢٥٩
 .٧٤، آيه)٨( سوره انفال- ٢٦٠
  .١٤٤آيه ) ٣( سوره آل عمران، - ٢٦١
 .٩، عبارت ١٥٠ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه - ٢٦٢
 .٤٦٥ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت - ٢٦٣
 .٢٧٤، ص٨ ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه، ج- ٢٦٤
 .١٣، آيه )٩( سوره توبه - ٢٦٥
  .٨، آيه )١٤( سوره ابراهيم - ٢٦٦
 .١٦ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه- ٢٦٧
  .١٣٧٩، سال ٢٧٤، الصحابة الذبی لم يفارقوه، ص ٣٤، باب ٣٤بحار االنوار، ج - ٢٦٨
  .٢٢٧، آيه )٢٦( سوره شعرا - ٢٦٩
 .١٠٨ فرهنگ سخنان فاطمه عليها السالم، ص - ٢٧٠
 .١١٠ همان، ص - ٢٧١
 .١١٣ همان، ص - ٢٧٢
  .٣٧، ص ٢ اربلی، علی بن عيسی؛ کشف الغمه، ترجمه زوارئی، ج- ٢٧٣
  .٢٠٣، ص ٤٣ بحار االنوار، ج- ٢٧٤
  .١٩٧ همان، ص - ٢٧٥
  .٢٦٩ فرهنگ سخنانی فاطمه عليها السالم، ص - ٢٧٦
  .٢٧١-٢٧٢ همان، صص - ٢٧٧
  .٢٧٤ فرهنگ سخنان فاطمه عليها السالم، ص - ٢٧٨
  .٢٠٢ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه - ٢٧٩
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