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 مقدمه
همیشه شنیدن نام فاطمیه غم به دل شیعیان نشانده است. در چنین ایامی منافقان و کوردالن خشتی 

گویا سنت قابیل که  چنان کج بنا نهادند که نام این ایام را تا قیام قیامت بر پیشانی تاریخ ماندگار کرد؛
شد و بدتر از آن گرد سکوتی بود عالم بود، در این ایام در مدینه احیا  پروردگارمخالفت با کالم و خواست 

که در آن روزها بر در و دیوار شهر پاشیده شده بود؛ سکوتی که تبعات بسیار سنگینی به همراه داشت و 
این سکوت را شکست؟ خودشان راهی را انتخاب کرده بودند که منتهی به جسارت به دختر  شدیممگر 

های زمین؛ کسی که پس ای آسمان آشناتر بود تا راههشدن کسی شده بود که به راه نینشخانهپیغمبر و 
. مردم آن آوردیمو نماز شکر بجا  کردیمجارو  آن رای باقیمانده اخاکهحتی گرد و  المالتیباز تقسیم 

زمان بین یک دوراهی مخیر شده بودند؛ انتخاب با خودشان بود و خداوند تغییر سرنوشت را در دستان 

ِسِهْمَّ»چرا که خودش فرموده: خودشان قرار داده بود،  ُ ف  ب ْ
ا
َِّبأ ا َّما ُروْا ب   ا ع  َّب ُ َّت  َّحا ٍم ْ َِّبُقا ا َّما ُر ب   ا ع  َّب ُ َّالا َّاَّللا و چقدر  1«ِإن 

َّ»جالب که خداوند این نعمت اختیار را فقط به انسان ارزانی داشته است؛  ِنَّ*َّوا ی ْ ی ا ا ف  َّش ا َِّلساًَنَّوا ِنَّ*َّوا ی ْ نا ْ ََّعا ُ
ْلَّهلا عا ْ خ 
َّی ا ْ َلا
ا
أ

َّ ْجا اُهَّانلای ْيی  ا  2«ْيِن َها

انسان را مختار آفریده است. فاطمیه نتیجه انتخاب  واقعاًقرن پیش خوب نشان داد که خداوند  14فاطمیه 

اشتباه اکثریت مردم است و فرزند صاحب فاطمیه هم وارث همین سنت است؛ اگر مردم درست انتخاب 

 نیترسختو  نیترعیفجنکنند و تشخیص درستی نداشته باشند حتی میوه دل صاحب فاطمیه با بدترین، 

. آری، فاطمیه و عاشورا نتیجه یک تشخیص و رسدیمدت شکل ممکن در اوج غربت کربال به شها

انتخاب غلط بودند که مانند لکه ننگی بر دامن تاریخ ماندگار شدند. وظیفه ما در حال حاضر فقط این 

انجام داد؛  شودیمکمترین کاری است که  صدالبتهنیست که فاطمیه را عاشورایی برگزار کنیم که 

ه راه و روش درست انتخاب کردن را به مردم بیاموزیم تا مبادا فاطمیه وظیفه ما این است ک نیتربزرگ

ظهور را نزدیک کند.  تواندیمدیگری در تاریخ ثبت گردد. ادعای گزافی نیست اگر بگوییم انتخاب درست 

رنگ و بوی حیدری خواهد داشت. این انتخاب ممکن است برای  اشانتخاب اگر فاطمی باشد نتیجه

ی مختلف؛ یک جایی انتخاب اصل اسالم هابرههدر  آید یا برای شیعیان زهراحضرت زهرا پیش 

است، یک جایی انتخاب مذهب شیعه است، یک جایی هم انتخاب حاکمیت فقاهت به جای طاغوت و 

                                                 
 مگر اینکه خودشان این تغییر را انتخاب کنند. دهمینم: من سرنوشت هیچ قومی را تغییر 11سوره رعد، آیه 1 

 12-9سوره بلد، آیات 2 
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یک جایی هم ممکن است که انتخاب منجر به این شود که قوانین اسالمی تصویب گردد. نخ تسبیح و 

 .گرددیمنقطه مشترک همه اینها انتخاب است؛ هرگونه تغییر با انتخاب حاصل 

این نکته است  در بستر تاریخ و بیانها ناانسهدف از تولید این سخنرانی اثبات اهمیت اختیار و انتخاب 

ی خود پی هاانتخابی داشته باشد تا مردم ما به اهمیت اژهیونقش  هاامتعاقبت در  تواندیمنتخاب که ا

 برند و دقت بیشتری داشته باشند.

ها ناانسی هاشیگرا، تمایالت و کندیمی نیآفرنقشآنچه در مسئله اختیار آدمی بیش از هر چیز دیگری 

ی هاما با انتخاب یهاتفاوت انتخاباین نکته را تبیین کنیم که دلیل  میادهیکوشاست. در این مجموعه 

و  التیهرچقدر تما و ستا شانیما با ا یقلب التیو تما هاشیتفاوت گرا ی،در زندگ حضرت زهرا 

 خواهد شد. یفاطم شتریب زیما ن یهاانتخاب م،یکن کینزد شانیخود را به ا یهاشیگرا

 رانی به شرح ذیل است:ریزموضوعات این مجموعه سخن

 نقش قدرت اختیار آدمی در سنت امتحان _جلسه اول 

 انتخاب اشتباه تاریخ نیتربزرگبررسی ریشه  _جلسه دوم 

 اثرگذارترین تمایل در انتخاب مردم مدینه _جلسه سوم 

 یفاطم یهاانتخاب یو مبنا اریمع _جلسه چهارم 

 فاطمیارتباط ایمان فاطمی با انتخاب  _جلسه پنجم 

بیان شعبه اصفهان این سخنرانی را با کمک پژوهشگران  تخصصی خطابه امیرمؤسسه معاونت پژوهش 

 محمد جنتی تولید کرده است: اإلسالم حجتزیر و تحت نظارت 

محمد  میرزایی اعتصامی و رضا رحمتی یمحمدهاد و میرزادهاهلل روححجج اسالم امین حقیقت نژاد، 

 ی.خواجو یموس ،یانبارآب یعل ،یمولو

ی حساس به سالمت گذر کند هاچیپامید است در اثر توجهات تبلیغی این محصول، انقالب ما در آینده از 

 و دچار انحرافات نشود و این انقالبی که حسینی آغاز شد، فاطمی بماند و مهدوی به سرانجام برسد.

 معاونت پژوهش

 تخصصی خطابه امیربیان شعبه اصفهانمؤسسه 

 اعتصامی سید عادل
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 :جلسه اول ماهیت

 

و با تبیین اهمیت سنت  کنیماشاره می در این جلسه به امتحان شدن امت اسالمی به والیت علی

ها در سربلندی یا ناها و اختیار انس، به نقش انتخابهاامتحانات الهی برای تعیین ارزش وجودی آدم

آدمی بر مالئک و حیوانات را همین قدرت اختیار پردازیم و راز برتری سرافکندگی در امتحانات الهی می

 نماییم.آدمی معرفی می

ها را در طول تاریخ معرفی نادر همین راستا اهتمام ویژه خداوند و انبیاء و اولیاء الهی به قدرت اختیار انس

لزوم رشد و پردازیم. در پایان نیز به ها در تعیین زندگی دنیوی و اخروی افراد مینموده و به نقش انتخاب

ها را در ناکنیم و نقش تصورات اشتباه انسمیها جهت ارتقاء ارزش انسانی خود اشاره ارتقاء انتخاب

 دهیم.های زندگی توضیح میگیریتصمیم
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 نقش قدرت اختیار آدمی در سنت امتحان؛ جلسه اول

 دعای مستجاب نشده رسول خدا

 ، یکی مستجاب در بین تمام دعاهایی پیامبر اکرم
الدعوه بودن رسول خدا باز مورد استجابت واقع نشد؟ چه نشد. آن چه دعایی بود که با وجود مستجاب

 مصلحتی وجود داشت که خداوند دعای پیامبر خود را اجابت نکند؟

 فرمود:  نیرالمؤمنیبه امخدا پیامبر

«َّ َّوا َِ اَّ اها
ضا ا ٍةََّفا جا َّاحا ْلفا

ا
َّأ ِب  َّرا ْْلُ

ا
ْدََّسأ ا ََّفا اَّلاکا اها ضا ا اََّفا ها لا َِّْمْ َّلاکا ْْلُ

ا
 ؛«َسأ

ها را برآورده کرد. مثل همین را برای تو دعا کردم این دعا هم هزار درخواست کردم خدا آن ،علی جان 
 .مستجاب شد

«َّ الا ا ََّفا ِب  َّرا ا  ََّعا ِبا
ا
ْعِدیَّفاأ َّب ا َِّتَِِّمْ م 

ُ
َّأ َّلاکا عا ْما خ 

ا ْنَّی 
ا
َّأ ِب  َّرا َّلاکا ْْلُ

ا
ََّسأ ََّّوا

ا
َّالَّاَلَّأ َُُّهْ اَّوا ُُقَُلاَّآَما  ْنَّیا

ا
واَّأ
ُ
ک را ْنَّئ ُی ْ
ا
اُسَّأ َّانل  ِسبا حا

ُنون ی ا ْ ف    1؛«ب ُ

بعد این آیه را تالوت  : نهاما وقتی از خدا خواستم که بعد از من امت حول محور تو اجتماع کند خدا فرمود
ها امتحان و از آن میکنیها را رها مکردند: مردم فکر کردند که همین گفتند ما ایمان آورند آن

 ؟میریگینم
قدر این امتحان سنگین بود که فقط چهار نفر سربلند در فاطمیه خدا از مردم امتحان سنگینی گرفت. آن

امتحان شوند که آیا آنچه در  ستیبایم مسلمین بعد از رسول خدا 2از این امتحان بیرون آمدند.
ایی بیش نبود. خب در جامعه نبوی، مدعیان اسالم و ، واقعی بود یا ادعکردندیزمان رسول خدا ادعا م

 ارادت به پیامبر خدا زیاد بودند؛ اما آیا این مدعیان جامعه نبوی در جامعه علوی هم دوام میاورند؟
وقتی ماجراى بیعت با خلیفه اول تمام شد، مردى نزد امیر مؤمنان که قبر پیامبر خدا را با بیل صاف 

َّکرد، آمد و به او گفت: مى
َِِّمَّ» وَف َّخا َُجِ َِِّلر  قِد

َِِّبلعا قاُء لا َّالطُّ را دا َّوبا ِهم، َّاِلتِخالق ِ صاِر ی 
ا
َّاَل َِّف ُ َّاخلاذَلا ِت عا ق ا َّووا عوه، َِّبيا َّدقا ما َّالُقا ََّّإن  إدراِكُكُ

. َما
ا
َّ«اَل

                                                 

 182، ص 1تفسیر عیاشی، ج  1

اسَ عَرَفُوا وَ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِیُّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ ثُمَّ إِنَّ النَّ ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِیِّ »قَالَ:   عَنْ أَبِی جَعْفَر2
 6االختصاص، ج  «لَحِقُوا بَعْدُ.
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[ با آن شدند و آزادشدگان ]فتح مکّه شان خوارمردم با فالنی بیعت کردند و انصار، به سبب اختالف داخلى

سرِ بیل را بر زمین زد و دستش را بر آن  [ به شما برسد. اینجا اماممرد، بیعت کردند که مبادا ]خالفت
 ست: ا زیبرانگای را تالوت کرد که تأملنهاد و آیه

َّ : َّاقلا هیاَُُّث  ا َّلعا ُدُه رِضَّويا
ا
َِّفَّاَل َّاِْلسَحِة فا را َّطا عا ضا ا ْنَّ»ُفا

ا
َّأ كُوا را َُّيی ْ ْن

ا
اُسَّأ َّانل  ِسبا َّحا

ا
َّاَل*َّأ ِحمِي* ْحِنَّال  َّال  ِ َّاَّلل  ْسِم ن ِ

َّ ُ َّاَّلل  ن  ا ْعملا ا ِلِهْمَّفاَلا ْ ََّقا َِِّمْ ينا ِ
اَّاَّل  ن  ا ْدَِّفا ا اف  َّل *َّوا ُنونا َّالَُّيْفی ا َُُّهْ اَّوا ُُقَُلاَّآَما  َّيا ينا ِ

َّاَّل  ِسبا ْمَّحا
ا
*َّأ نا َّاْلكاِذِبی  ن  ا ْعملا ا

َِّلا ُقاَّوا دا َّصا ينا ِ
َّاَّل 

َّ ْحُكُمونا َّماَّيا ْسِبُُقَنَّساءا ْنَّيا
ا
ئاِتَّأ ی  َّالسَّ ُُلنا ْعما  ؛ «يا

[ بگویند: ایمان آوردیم و ]آیا گمان شوند تا ]تنها به زبانبرند که رها مىالف، الم، میم. آیا مردم گمان مى
و  انیگوشک، خداوند، راستایم و بىگمان، پیشینیانِ آنان را آزمودهشوند؟ و بى[ آزمایش نمىبرند کهمى

 1دارد.را معلوم مى انیگودروغ

 سنت امتحان الهی برای شناخت آدمی
 انسان در هر 2.داردینم از آن دست بر وجه چیه است که خداوند متعال به ییهاامتحان یکی از سنت

هم باشد از او امتحان  حتی اگر آن انسان فاطمه زهرا سالم ؛شودمقامی باشد امتحان میجایگاه و 

ًة...» :گرفته خواهد شد ِكَّصاِبرا نا حا اَّاْْما ِكَِّْلا ا َجا ا ِكَُّفا ْخُلقا ْنَّيا
ا
َّأ لا ْ ِكََّقا اقا يَِّخا ِ

َّاَّل  ُ ِكَّاَّللی نا حا ُةَّاْْما نا حا تا اَُّمْ  3«يا

ها خودش ها اصرار دارد؟ چون تمام وجود آدمی در این امتحآننابر امتحان انس قدرنیچرا خداوند متعال ا
ها هم تماعی است. بعضی از این فتنهاجگاهی فردی و گاهی  هاشیها و آزما! این فتنهدهدیرا نشان م

ها از اند بعضی از فتنهاند و فرمودهن به ما هشدار دادهآنسبت به  تیبقدر سخت است که اهلآن
 تر است.سختفتنه دجال 

 فرمود: امام رضا

ْلُتَّ» ُ ََّفا ِل اج  َّادل  َِِّما ا ِِتا عا ب  َّس ِ ا ََّعا ًة ْعنا
ا َّل دُّ شا
ا
َّأ َُّها ْن ا

ا
ْیِتَّْل ا ْْ َّا ْهلا

ا
َّأ ا ئ ای ا د  وا َّما ِخُذ ی   َّيا ْن َِّم  ََِّّإن  لا َّاقا ا َّذا ا َِِّبا ِ َّاَّلل  ُسوِل َّرا نا

ْ َّای  ا َّيا ُ هلا
ا ائ ِی ا ْوِِلا
ا
اِةَّأ ادا َُّمعا اَّوا ائ ِی ا

ْْعا
ا
االِةَّأ وا اِفٍق.َِِّبُ ََُّما َِِّمْ ْفَُّمْؤِِمٌ َُّيْعرا ْ َّفاِلا َْمُ

ا ْ
َّاَل ها با ب ا َّاس ْ اِطِلَّوا ا ْْ َِِّب اقُّ

ْ
َّاْل طا لا َّاتْخا ِلا ذا

َّكا نا اَّاکا ُهَِّإذا  4«ِإن 

 و کنندجالب اینجا است که حضرت راهنمایی میو  افتد بدتر از فتنه دجالای در میان شیعه راه میفتنه 
کنند و با دوستان ما دشمنی. شما نگاه نشانه اینها آن است که با دشمنان ما دوستی می ایندفرممی
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 لن تجد لسنه اهلل تبدیال .2

 3مفاتیح الجنان، زیارت حضرت زهرا .3
 9ص  ،صفات الشیعه .4
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 دیفرمایمامام ست. بعد ازند به نام شیعه لندنی. تازه این یک نمونه ای سر میکنید از لندن، یک پدیدهمی
 !فق کیستمؤمن کیست و منا دیفهمیشود و شما دیگر نممی یاینجاست که حق و باطل با هم قات

های ماست. در و رکن اصلی این امتحانات الهی انتخاب داردیبنابراین خداوند متعال دست از امتحان برنم
. اینجا ارزش میخورییا شکست م آییمبیرون میاز امتحانات سربلند  یمانهانوع انتخاب ر اساساصل ما ب

نفر از کسانی که در زمان رسول خدا شود. سه های انسان در دین و در عالم خلقت مشخص میانتخاب
 ؟ یکنیچرا شرکت نم یاسم و رسمی داشتند در جنگ صفین شرکت نکردند. حضرت فرمود: فالن

«َّ َّيا فًا ََّسب ْ ِِن ْیتا ْعطا
ا
َّأ َّفاِإْن َُّمْؤَِمًا ِصیا

ُ
َّأ ال  َّئِلا اْرِب

ْ
َّاْل ا ا َّذها َِّف ُُروجا

ْ
َّاخل ُه كْرا

ا
َّأ َِّإن  ََّشْعٌد: ُ َّهلا الا ا ََّفا ْؤِِما ُ

ْ
َّاْل اِفِرَّْعِرُف َّاْلكا َِِّما

َّ كا عا ْلُتَّما تا  1؛«اقا

علی یک شمشیر به من بده که آن شمشیر تشخیص دهد کسی که  ایپاسخ داد که:  نیرالمؤمنیبه ام 
 !تا در جنگ شرکت کنم مقابل من ایستاده منحرف هست یا نیست

دیگری بین حق و باطل تشخیص بدهد، پس قدرت اختیار ما  زیخب اگر قرار باشد شمشیر یا هر چ 
 دارد؟ یادهیها چه فاناانس

 راز برتری آدمی بر مالئک و حیوانات
از امام  دیگویراز برتری انسان بر مالئک و حیوانات در همین قدرت اختیار است. راوی م

َّپرسیدم: صادق
؟» ما وَّآدا ُلَّأمَّئ ای  ا ص  ُةَّأق  الِئكا  «اْلا

 برترند یا آدمیان؟فرشتگان 

 فرمود: طالبیمؤمنان على بن اب ریام»فرمود: 

ٍة" وها اًلَِّبالَّشا ف  ِةَّعا الِئكا َِّفَّاْلا ك با َّرا َّوَجا  ز  َّعا ا َّاَّلل   ؛"إن 

 خواهش.خداى توانا و بزرگ، در فرشتگان، خِرد نهاد، بى 

ٍل" ف  َِّبالَّعا ًة وها َّشا اِِئِ َِّفَّالَبا با
ك  هِیام"؛خرد. و در چارپایان، خواهش نهاد، بى "ورا َِّكلا ما ِنَّآدا َّفَّبا ك با و در  "ورا

 آدمیان، هر دو را نهاد.

َّخ ُهَّفاوُها تا وها َّشا ُِّلُ ف  َّعا با ا انََّغا َّ"َفا ا اِِئَّب  َّالَبا َِِّما ٌّ ََّشا َّفاوُها ُ ِّلا ف  ُتُهَّعا وها َّشا اِّبا ََّغا ِة،َّوِما الِئكا َّاْلا   "؛«ٌرَِِّما

آید، او از فرشتگان، بهتر است و هر کس خواهشش بر خردش پس هر کس خِردش بر خواهشش چیره 
 1«تر[ است.چیره آید، او از چارپایان، بدتر ]و پست
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های نفسانی را بر عقالنیت خود غلبه دادیم، های خود در زندگی، خواهشبنابراین اگر در تمامی انتخاب
های زندگی خرد و عقالنیت ولی اگر در انتخاب ؛تر خواهیم شدرسیم که از حیوانات هم پستبه جایی می

های نفسانی ترجیح دادیم، از مالئک هم باالتر خواهیم رفت. تمام امتحانات الهی برای این را بر خواهش
 تر از حیوانات!لیاقت ما باالتر از فرشتگان است یا پایین معلوم شوداست که 

َّ» فرمود: های ما به قدرت اختیار ما است. پیامبرتمام ارزش ََّشا ا َّما َّآدما ِن َّای  َِِّم ِ َّاَّللی ََّعا َّأكرُم هیچ  ؛«ٌء

،َّوَّالَّاْلالئكُة؟ » تر از فرزندان انسان پیش خدا در این عالم نیست. پرسیدند:چیزی باارزش ِ َّاَّللی  ؛«ياَّرسولا
مِرَّ»ها هم عزیزتر است؟ فرمود: بله آیا از فرشته مِسَّوَّالف  ی َّالس  َِل ر  ،َِّبب  ْبورونا ََّما چون فرشته  2؛«اْلالئكُة

 خورشید و ماه. درست مثلمجبور است 

 .عیار طال چقدر هست کندیممعلوم  ی کهطالفروش مثل عیار انسانیت را مشخص کردندپیامبر
 ؟ قدرت اختیار او.بردیچه چیزی عیار انسان را باال م

امروز هم ما همیشه در طول تاریخ عامه مردم دوست داشتند به زور به سمت بهشت و خدا کشیده شوند. 
در جامعه با این مسئله مواجه هستیم، اساساً مردم خیلی دوست دارند زورکی بهشتی بشوند. در حالی که 

 اصالح کرد. امردم و جامعه ر شودیشدت مخالف است. زورکی که نمخدا با این مسئله به
چقدر عالقه داری مردم  دانمیم ن،م رسول :دیفرمایم و دهدیخدا در فرآیند هدایت، به رسولش فرمان م

ُكوُُناَّ» :برای هدایت مردم خودت را بکشی یخواهیکه م یقدررا هدایت کنی آن َّيا ال 
ا
َّأ َسكا ْ ف  َِّبِخٌعَّب ا ا َل  لاعا

َّ نا  3؛«ُمْؤَِمی 

 هدارکنندیها باید خودشان انتخاب کنند. پیامبر! تو فقط بآن ؛مردم را به زور هدایت کنی یتوانیاما نم
 .ها نداریت هستی؛ تو تسلطی بر آنمردم از خواب غفل

ِطٍرَّ»  ی ْ ْمَِِّبُصا هْیِ
ا َّلعا ْستا

ا ك ٌرَّل َُّمذا ئ ْت ا
ا
اَّأ ك ْرَِّإَّن  ا  4«.َفا

 .دهدیست که قیمت ما را نشان مااین انتخاب من و تو 
 

                                                                                                                   
 4، ص 1علل الشرائع، ج  1
 کنز العمال 2

 3الشعراء، 3

 22و  21غاشیه،  4
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 انبیاء و اولیاء الهی زورگو نبودند!
شوند و بپذیرند، ولی ما اجازه شود حقیقت را طوری به مردم نشان داد که همه مات و مبهوت اگرچه می

 فرماید: خداوند صریحاً به پیامبرش می .نداریم چنین کاری انجام دهیم

امِءَّ» َِّفَّالسَّ ًا ْوَُّسمل 
ا
ْرِضَّأ
ا ْ
قًاَِّفَّاَل ا ف  َّب ا ِِغا تا ْ ْنَّئ ای 

ا
َّأ ْعتا طا َّفاِإِنَّاْسی ا ُهْم ُ َِّإْعراض  ْیکا ا َّلعا را ُ ب 

ا
َّک َِّإْنَّاکنا َّشاوا ْ ََّلا ٍةَّوا ْمَِّبییا ُ ِتهیا

ْ
أ ا ََِّّفا ءا

دى َّاْْلُ ا ُهْمََّعا ْا اما
ا
ََّل ُ ََّّاَّلل  نا اِهلی 

ْ
َّاَل َِِّما ن  ا وُکی    1؛«فاالَّتا

ای از دل آسمان یا از و نشانه ای پیامبر! هرچند اعراض کافران برایت سخت است و دوست داری آیه
ها را هدایت کنی، ولی نباید این کار را اعماق زمین بیرون بکشی و مردم را تسلیم حقیقت کرده و آن

 جاهالن نباش! ازکند، پس انجام دهی! خدا اگر بخواهد همة آنان را هدایت می

الهی حق ندارند مردم را با زور و تزویر به سمت خدا  یهارسول خدا و تمام انبیاء و اولیاء و حکومت چرا
تبلیغات  هکرد. ما اجازخدا خودش همه را هدایت می گرنههدایت کنند؟ چون مردم باید امتحان شوند و

زات الهی انبیاء هم در حتی معج که مردم را سحر کرده و تسلیم خدا کند، نداریم. یادینی مسحورکننده
تا ضعف و ناتوانی طاغوت را به مردم نشان  شدیطاغوتی استفاده م یهامقابل ابزارهای کاذب دستگاه

کسی منتظر نباشد فیلمی بیاید او را تسخیر کند و به سمت خدا ببرد. ابلیس اگر بخواهد کسی را به  .دهد
کند او را استحمار ای سعی میلیغاتیِ مسحورکنندهتب هسمت خودش بکشاند با تزیین و استفاده از هر شیو

ولی ما حتی اجازه نداریم سخن درست را  ،کند تا قدرت اختیار را از او بگیرد و به سمت خودش بکشاند
 هم طوری بیان کنیم که قدرت انتخاب را از مردم بگیرد.

در تربیت انسان،  .دندهم در آخر خطبه با زنان مدینه به همین اصل اساسی اشاره کر حضرت زهرا
 حق اختیار را از دیگران بگیری. فرمود:  یتوانیشما نم

اَّ» ُنْلِزُمُکُموها
ا
َّأ اَّاکِرُهنا َّْلا ْنُتْ

ا
َّأ   2.«وا

فقط کافی است ما همین یک آیه را برای مردم جهان توضیح دهیم به خدا شیفته دین و مرام ما 
تو به هر قیمتی بیایی. تو باید  خواهدینم !ستاها ارزش قائل شوند. چقدر دین ما برای اختیار آدممی

 انتخاب کنی.

مگر  گرنهاست؛ واش علدهد. نمونهکه به مردم می مظلومیت ولیّ خدا به خاطر حق انتخابی است

زنیم صدمه بزند؟! ما ناله میبه حضرت زهرا طالبیبن اب یشمشیر عل هتوانست زیر سایکسی می
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ها هم از حق انتخاب ها از حق انتخابشان سوءاستفاده کردند و ظلم کردند و بعضیبرای اینکه چرا بعضی
 ها ظلم بشود.نکردند و گذاشتند به آن خودشان برای دفاع از حق استفاده

 حضرت اجازه دادند مردم !خواست به زور، آن مردم را نجات بدهدنمی نیرالمؤمنیدر واقع ام 
بعد وقتی دوباره به خانه علی روی آوردند  .هم متحمل شوند ار شانن انتخاب کنند و هزینه انتخاباخودش
خود حضرت در  .پذیرفتبه او دادند، سال دوباره منصب خالفتی که از روز اول حقش بود را  25و بعد 

 البالغه فرمود: سوم نهج هخطب

«َّ ا ََّعا ُ َّاَّلل  ذا خا
ا
اَّأ َّما َّوا اِِصِ

ُجوِدَّانل  ِةَُِّبُ ُج 
ْ
اُمَّاْل َِِّقا َّوا اِِضِ

ا وُرَّاْلْ ُ َُّحص 
ا
َّال ْ ِبََّلا ا ََّشع 

ا
َّال َّوا اَِلٍ

َا ِةَّ ط   ِِ َّ ا واََّعا ارُّ َُّيقا
 
ال
ا
اِءَّأ ا ُُلٍمَََّّّالُْعملا ْ ط  ما

ا ِْلا و 
ا
ِسَّأ
ْ
أ اَِّبكا ها ُتَّآِخرا ْ ی  َسقا

ا َّل اَّوا ِرَِبا ََّغا ا اََّعا ها ْبلا ُتَّحا ْ ی  ا لْف 
ا ا
 1.«َل

کند ولی اگر تالشش را برای هدایت مردم می ههم که امام معصوم است هم نیرالمؤمنیاین یعنی ام 
که مردم  گرددیو فقط زمانی به میدان خالفت برم شودیخودشان نخواستند متوسل به اسباب غیبی نم

که مردم در صحنه حاضر  دیآیخواهان او باشند و بین آنان مقبولیت داشته باشد؛ زمانی کار از دستش برم
مردم همراهی  کهیشوند وگرنه قرار نیست معجزه اتفاق بیفتد، حتی در زمان حکومت حضرت هم مادام

َّ» ، به تعبیر خودشانرفتیکارها پیش نم کردندینم يا
ْ
أ َّرا
ا
ْنََّّال اعَِّْلا َُّيطا

ا
حتی حکمیت را بر ایشان  2«ال

 کردند.تحمیل 

هم خیلی شفاف مردم را در معرض انتخاب قرار داد و مردم  یجالب اینجا است که امام حسن مجتب
خواهید یا صلح؟ خب، مردم هم خودشان را بدبخت کردند! ایشان فرمود: مردم انتخاب کنید که جنگ می

خواهید باقی بمانید زندگی کنید یا تر کرد؛ فرمود مردم میصلح را انتخاب کردند. حضرت تعبیرش را داغ
ما را اغوا کردند، »روید؟ برای اینکه اگر کسی جنگ را انتخاب کرد نگوید که خواهید به جنگ بمی

                                                 
و تمام بودن حجّت بر من، به خاطر وجود یاور  انسان را به وجود آورد، اگر حضور حاضرو  هان! به خدایى که دانه را شکافت 1

ی هیچ ستمگر و گرسنگى هیچ مظلومى سکوت بارگشکمنبود و اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر 
نهج البالغة  کردم.مانه خالى اولش سیراب مىانداختم و پایان خالفت را با پیننمایند، دهنه شتر حکومت را بر کوهانش مى

 سوم خطبه ،52)للصبحی صالح(، ص 

که حتی در امور دینی صرف نیز اگر  شودیممشخص  وضوحبه؛ همچنین با مشاهده روایت زیر 26؛ نهج البالغة خطبه 6ص  5کافی ج  2
 مردم مطیع امر امام نباشند او موفق به اصالح این امور هم نخواهد بود:

أَنْ یُنَادِیَ فِی 2الْکُوفَةَ أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِی2ٍّقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاۀِ فِی رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین2َعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 
فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَةَ 2بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 2مَاعَةً فَنَادَى فِی النَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّالنَّاسِ لَا صَلَاۀَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ جَ

قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ النَّاسُ یَصِیحُونَ  2فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  وَا عُمَرَاهْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ
یُنْکِرْ نَفْسَ الصَّلَاۀِ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ أَیْضاً لَمَّا أَنْکَرَ، أَنْکَرَ الِاجْتِمَاعَ وَ لَمْ 2فَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.2فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ

 21، ص 3ج بِحَمْدِ اللَّهِ تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، الْأَمْرَ یَفْسُدُ عَلَیْهِ وَ یَفْتَتِنُ النَّاسُ أَجَازَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاۀِ عَلَى عَادَتِهِمْ فَکُلُّ هَذَا وَاضِحٌ
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اما رویشان « صلح»خواستند بگویند مردم می« سرمان کاله گذاشتند، نفهمیدیم و به ما هیجان دادند!
سمت  های مردم بهترسیدند، زمزمهخواستند؛ چون تنبل بودند یا از جانشان میشد! جنگ هم نمینمی

َّ»  قرآن خواند: هرفت. حضرت یک آیصلح  ِرُهنا اَّاکا ا َّْلا نُتْ
ا
أ اَّوا ُنْلِزُمُکُموها

ا
کنید ما شما را به شما فکر می «.أ

کنم، شما هم ببینید آید؟! من با معاویه صلح میکه از آن خوشتان نمیکنیم درحالیراه درست وادار می
ها حاکم سقفی وسفیحجاج بن  -مردمانتخاب  هدر نتیج-دیری نگذشت که !آیدچه چیزی گیرتان می

 های کوفه خون جاری شد.شدند و از کوچه

هم که قیام کرد، باز مردم را در معرض انتخاب قرار داد. در مدینه مردم را مختار  عبداهللیحتی اب
گذاشت که با ایشان به سمت کوفه حرکت کنند یا بمانند. در مکه هم بزرگان مکه را مختار گذاشت و 

که اگر  کردیرا مجبور به پیروی از خود نکرد. در کربال هم یکسره به اصحاب خود سفارش م کسچیه
 ها حق اختیار داد:خواهید من را تنها بگذارید. حتی در شب عاشورا هم باز همه را جمع کرد و به آنمی

«َّ ْیُكْ ا َّلعا سا ْ َِّلا یعًاَّفَِِّحی ِطلُُقاََّجا ْ ی  ََّفا ُكْ َّلا ِذئ ْت ُ َّاا ْ َّدقا ان  َّوا َِّذماٌمَّوا ََّّذهاََِّّمِن  اْءُخْذَُُّکُّ ِِلا اًلَّوا ُذوُهََّجا خ ِ
ی   ََّفا ُكْ یا س ِ

َّغ ا ْ ُلَّدقا اّللی
ُكَّ دائ ِی ِ ما َّوا ْ

ُ
ُقاَّفََّسواِدُك ر  ا ف  ب ا رًاَّوا ْ ب  یعًاَّخا ِ ََّجا َّاَّللی ُ

ُ
زاُك ا خ 
ا ْیَِّت.َّف  ْهِِلا َّاا َِِّمْ َُجٍ ِدَّرا

ا ِی  َّئ  ُكْ
ََِّمْ َُجٍ ََّّرا ِنَّوا ونا ْطُِلُ ا اَّی  مَِّاَّن  ْ َّاْلُقا ن  ِ

ََّفا ْ َلا
رى. ْ ب  ْا ِبَّ

لا ْنَّطا ُُلاَّعا ها ا صاُُبنََّّلا  1«اا

که از این سیاهى  دهمیحاال شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه م
آبادى و شهر خویش  یسوشب استفاده کرده و هریک از شما دست یکى از افراد خانواده مرا بگیرد و به

حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد؛ زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من 
 دست بیابند با دیگران کارى نخواهند داشت، خداوند به همه شما جزاى خیر و پاداش نیک عنایت کند.

چه اینکه اگر بنا باشد این  ؛نمودند یزیرنامهتمام انبیاء و اولیاء الهی حرکت خود را بر پایه اختیار آدمی بر
 قدرت اختیار از انسان گرفته شود دیگر هیچ چیزی در این عالم ارزش نخواهد داشت.

 نقش قدرت اختیار در مسائل تربیتی
تربیتی نیز  جاری است. حتی در مسائل خانوادگی و این قدرت اختیار در تمام شئون زندگی ما حاکم و

را به هر قیمتی که  مانیهان محترم باید به فرزندانشان حق انتخاب بدهند. آیا باید بچهچنین است. مادرا
شان پی ببرند، درست از حق به ارزش حق اختیار مانیهااگر کاری کنیم که بچه. شده نمازخوان کنیم؟ نه

شوند. بسیاری از اختیار خودشان استفاده کنند و تحت تأثیر فشارها قرار نگیرند، خودشان نمازخوان می
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کند. ضمن اینکه هر های اخالق اسالمی مثل تقوا، از حق انتخاب صیانت میتعلیمات دین و زیبایی
 دهد.کند و جایزه میسمت خدا برود، خدا به او افتخار و مباهات میای که با انتخاب خودش، به بنده

تحت تأثیر کسی  یسادگها ارزش حق اختیار را درک کنند، بهکاری کنیم بچهدر خانواده و مدرسه باید 
های ما اگر متوجه ارزش حق انتخابشان قرار نگیرند، نه تحت تأثیر تشویق، نه تحت تأثیر تنبیه. اکثر بچه

 کنند.ند، خوب انتخاب میبشو

فردا در جامعه اگر بچه تحت فشار روانی قرار بگیرد؛ مثالً اگر در خانه با فشار تمسخر بزرگ شود، پس
چون شما در خانواده به استقاللش  ؛ممکن است تحت تأثیر تمسخرِ رفقایش، دست به هر رفتاری بزند

مکن است در اثر ترس از فقر، در کارش به حرام فردا مات را بترسانی، پسای. اگر مدام بچهلطمه زده
تا  فردا با چهارات را زیادی تشویق کنی یا زیادی لوس و اسیر محبت بار بیاوری، پسبیافتد. اگر بچه

 شود.می نادرسترفتارهای  مرتکبتشویق که از دیگران ببیند 

خوشحال « آدم خوبی هستیتو »فرماید: اگر تحت تأثیر مردم شهرت که بگویند میمحمدباقر امام
توانند تو را با تشویق، منحرف کنند( و صورت مردم می نی)چون در ا یستیبشوی، تو دیگر از دوستان ما ن

 اگر مردم شهرت بگویند تو آدم بدی هستی و ناراحت بشوی تو از دوستان ما نیستی.

«َّ ِ
ََّلا َّت  ًاَّحا ِِلی اَّوا ا َّتاوُکُنَّنلا

ا
َّال ا َن 
ا
ْمَِّبأ َّالْعا ْهُلَّوا

ا
َّأ ْیکا ا َّلعا عا ما ََّّاْجتا کا ََِّّمَْصِ َُجُ َّرا ا َُلاَِّإَن  َّاقا ََّّوا ْخُزَْنا ا َّی  ْ َََّّسْوٍءََّلا ا َُلاَِّإَن  َّاقا ْ ََّلا َّوا ِلکا ذا

. ِلکا َّذا کا  ُ َّسَیا ْ اِلٌحََّلا َّصا َُجٌ 1َّ«را
توانی از حق اگر مردم بتوانند با چهارتا کلمه رفتارت را تغییر بدهند، پس آدم ضعیفی هستی و نمی

قدرت تشخیص و قدرت  ؛خودت باید راه درست را تشخیص بدهی ؛برداری کنیت درست بهرهاختیار
 روحی از لوازم حق انتخاب است تا آدم تحت تأثیر کسی قرار نگیرد.

ما در مسیر زندگی  یهاانتخابشود سبب میها دین یعنی یک سری قوانین که رعایت آن ،در اصل
 تکبسا به مذاق تکاست که چه رانندگیالبته این قوانین هم مانند مقررات  .بهترین نتیجه را داشته باشد

توانی عنوان یک راننده نمیمثالً شما به ؛کندیم نید ولی قطعاً مصلحت جمع را تأمیخوش نیا افراد
تواند بگوید: قوانین کسی نمی« ها برای چیست؟!ممنوعمن حق انتخاب دارم؛ پس این ورود»بگویی 
 رانندگی موجب شده است که حقِ ما برای رانندگی محدود بشود. ییراهنما

 
 های خود هستیمما گرفتار انتخاب
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چه سرنوشت اجتماعی اثر و های ماست که در سرنوشت ما، چه سرنوشت فردی پس در دنیا این انتخاب

َّ»: در قیامت که تا ابدیت هست دیفرمایم 39. خداوند در سوره مدثر آیه گذاردیم ْ َّكاَسِّبا َِِّبا ٍس ْ ف  َّب ا ُُکُّ
ٌةَّ هنيا چیزى را به رهن وقتی ؛ «محدودیت»یعنى « رهن» است.هاى خودش هرکس در رهن انتخاب «را

آن فرد باقى بماند. حاال  کنید که اگر تعهد خود را ادا نکردید آن چیز در محدودهدهید، محدودش مىمى
یعنی هر  «کسبت بما. »ماندانتخاب کرده است مى آنچه هر کس در قیامت در محدوده دیفرمایخداوند م

چیزی که انسان خودش به دست آورده و خودش اختیار کرده و در حقیقت هر چیزی که خودش انتخاب 
اند و ما انتخابش نکردیم در آن دنیا در نزد ما نیست. بنابراین آنچه را در این دنیا به ما داده ؛کرده است

در این دنیا، های ما هایت. در اصل انتخابدر قیامت تو هستی و انتخاب دیفرمایخوب دقت کنید خدا م
زندگی  آنبینیم و تا ابد با شده خود را میسازد. ما در قیامت شخصیت ساختهابدیت و قیامت ما را می

ختیار و خواهیم کرد. در این دنیا این امکانات را به ما دادند تا ما بتوانیم شخصیت قیامتى خود را با قدرت ا
ایم تا ابدیت زندگى تشریعى خود ساخته های خود بسازیم و در قیامت با آن شخصیتى که با ارادهانتخاب

 کنیم.

 گر در طلب لقمه نانی نانی       گر در طلب گوهر کانی کانی

 1این نکته رمز اگر بدانی دانی     هر چیز که اندر پی آنی آنی
 

هایمان دنیایمان را تغییر انتخابشود، چطور توقع داریم های ما ساخته میوقتی فردای قیامتِ ما با انتخاب
ها مدیریت برجامی را پذیرفتیم و هیچ دولتی با شعار مذاکره با آمریکا رأی دادیم و سالندهد؟ وقتی به 

 گونهنیین مجلس زندگی دنیایی ما را ااین دولت و اچطور توقع داریم نماینده مجلسی را مواخذه نکردیم، 
 را در زندگی احساس کنیم؟ میاشود ما نتایجی غیر از آنچه انتخاب کردهنسازند؟ مگر می

بود های حضرت زهراهای ما در حیطه انتخاباین چند شب تمام بحث ما همین است که اگر انتخاب

محشور خواهیم شد. اگر انتخاب فردای قیامت هم با فاطمه زهرا عتاًیو طب میاکرده یزندگ یما فاطم
 ،. در اصلمیاها بود در جهت عکس زندگی مادر امام زمان زندگی کردهما در جهت عکس این انتخاب

ن بکنیم و اشود. امشب یک حساب کتاب با خودمهای فاطمی ما زهرا گونه میدنیا و آخرت ما با انتخاب
این زندگی چشم ما را گرفته و میل ما  درببینیم چه چیزهایی  کشیم وخودمان ب یهایزندگ یسرکی تو

ین بوده که بر اشهدا  یهایژگییم کجای عالم قرار داریم؟! یکی از ووبه چه چیزهایی بوده تا متوجه ش
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م عهد ببندیم یهای فاطمی داشتند. امشب بیایانتخاب ؛کردندیانتخاب محضرت زهرا مدار
 مثل شهید تورجی. ،مثل شهدا کنیم ان رامیهاانتخاب

 شاسم کتاب خاطراتو اسم گردانی که فرماندهش بود یازهرا بود  .شهید تورجی عاشق حضرت زهرا بود
زهرا. مداح بود و  یا دروی قبرش هم به وصیت خودش نوشتن .یازهراست که بعد از شهادتش نوشتند هم

 :کنندیمیردامادی نقل م اهللتی. آخواندیم یبیبیشتر از همه برای ب

گفتی و  حضرت زهرا آقا محمد این همه از» :بهش گفتم. بعد از شهادت محمدرضا خوابش را دیدم 
بهت بگم که اون لحظه آخر  وفقط همین» :گفت و نگاهی به من کرد« خوندی ثمری هم برات داشت؟

 1.«مآغوش ارباب جون دادم و رفت یسرم روی زانوی مهدی فاطمه بود. من تو

 زهرا  حضرتشود چون الگوی امام زمانخریدارش می امام زمان شدهر کس شبیه فاطمه 
 ست.ا

 

 است شانهایها به انتخابارزش آدم
های کم و حقیر ما ناراحت امام و پیامبر بیش از همه از انتخاب ؛را بلند بگیرید یتانهارفقا انتخاب

ن به ما از ااوج بگیریم و محبتش میتوانیو ما تا کجاها م است عالم چه خبر در نندیبیمها آن ؛شوندمی
 بیشتر است.هم  فرزندمادر به محبت 

ًاَّ» من همان کسى هستم که در سفرى که از مکه» :آمد و گفت خدمت رسول اللَّه یساربان ف  اخب ِ

ق ُبَّ را ی ا و  کرداو فکرى  «خواهى؟چه مى» :حضرت گفتند .«بیرون آمده بودید، به شما کمک کردم 2«يا

حاجتش »ایشان تعجّب کردند و سرشان را پایین انداختند و فرمودند:  «شتر با ساربانش! صدکی: »گفت
چرا این ساربان از آن پیرزن بنى اسراییل کمتر است؟! صد شتر »بعد فرمودند: « را برآورده کنید.

 «خواهد!مى
اند همه انبیاء آمده کهیبدهد، درحال یاد قناعت گویند مذهب آمده تا به انسانبسوزد ریشه کسانى که مى

 تا به انسان بگویند به دنیا که هیچ، حتى به بهشت هم قانع نشود!

با آن شود و به داستان برادر خود موسىخورد و ناراحت مىحضرت از خواسته این مسلمان تأسّف مى

خواست از مصر بیرون بیاید، مأمور مىزمانى که برادرم موسى» :کنداشاره مى یلیاسرائیپیرزن بن
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را نیز با خود حمل کند و به سرزمین مقدس ببرد. از محل جنازه فقط یک پیرزن شد تا جنازه یوسف

کند، او سؤال مىیابد و از جنازه یوسفآن پیرزن را مىخبر داشت. وقتى موسى لیاسرائیاز بن
 خواهى؟گوید چه مىمى

کند. به موسى خطاب تعجّب مىما پیرزن شرطى دارد و موسىپرسد، ااز محل جنازه مىموسى
پذیرد. دهیم. موسى هم مىدهى، بلکه این ما هستیم که مىشد که هر شرطى دارد بپذیر، زیرا تو نمى

 1«خواهد که در بهشت، در درجه و رتبه او باشد.پیرزن از موسى مى
 

 سازدیهای اشتباه متصورات اشتباه، انتخاب
تصورات اشتباهی  ،اشتباه انتخاب کنند و فاطمی انتخاب نکنند هایلیشود خدالیلی که باعث مییکی از 

انتخاب درست داشت. برای حل این مشکل قصد  شودیبا تصور و فکر اشتباه نم هستند.است که دچارش 
یعنی اگر  ؛زندگی ماست درراهبردی  یهاتیشود گفت از روانم که میابخوبرایتان دارم امشب روایتی 

 با دندان هم شودین نمازندگی که باورم یهااز گره بسیاریید و خوب عمل کنید هگوش بد آن خوب به
 اباز خواهد شد. البته این حدیث نیاز به منبر مفصل دارد، ولی من ببا دست  یراحتبازش کرد بهبتوان 

 :دیفرمایم به موسی . خداوند متعالشومیاشاره از کنارش رد م
 2ند.گردمی ی به دنبالشام؛ اما مردم اشتباهی جای دیگرشش چیز را در شش جا گذاشتهمن 

تر را طرفببینید! اگر به شما گفتند یک گنج در این زمین است شما اشتباهی یک متر و یا نیم متر آن
بکنید، آب پیدا تر را طرفاگر به شما گفتند اینجا آب دارد شما یک متر آن .یکنیبکنی گنج را پیدا نم

 کنید.نمی

ا» ا ئ ْی  اَِّفَّادلُّ ا وْنا ْطُِلُ ا اُسَّی  َّانل  ِةَّوا ان 
ْ
َِّفَّاَل ةا احا ْعُتَّال  ا ض  َّوا  ؛«ِانی

ام، ولی مردم در دنیا دنبالش ند و من راحتی را در بهشت قرار دادههستموسی! مردم دنبال راحتی ای 
 یخواهیتا م ،شودیموهایت سفید م یافتیت مابه فکر جوانی کهنیراحتی نیست، هم هگردند. دنیا خانمی

. اگر پولدار است شودیدر این دنیا پیدا نم دردی، یک آدم بیشویاز سالمتی بهره ببری، مریض م
 غذا بخورم و مرض قند دارد. اگر کسی سالم است چیزی ندارد که بخورد! توانمی: نمدیگویم

 داران عالم را کرم نیستدرم

                                                 
 584، ح 183، ص 1؛ من ال یحضره الفقیه، ج 144، ح 155، ص 9کافى، ج  1

 یا موسی سِتّهُ اشیاءٍ فی سِتَّة موضِعَ والنّاسُ یطلبونها فی سِتَّةِ اشیاءٍ فَلَمْ یَجِدُوهُ أبَداً.قال: اوحی اهلل تعالی الی موسیَ بن عمران 2
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 عالم را درم نیستداران کرم

  :دیفرمایمدار است. علیدارد اوالد ندارد، اگر اوالد دارد مشکل زیچ اگر همه

ُُففاة» ْ الِءََّما ا ْْ اٌرَِِّب  1.«دا

ِرَّ» ُّ ب 
کا اَّفَّاِلا وْنا ْطُِلُ ا اُسَّی  اُضِعَّوَّانلی وا َّفَّاِلا ةا رجا َّوَّادل  ةا عا ق ْ ْعُتَّالا ا ض  َّوا  ؛«ِانی

گردند. باید دانست ام، اما مردم در تکبر دنبالش میتواضع گذاشتهای موسی! من عظمت و رفعت را در 
زند، این همه متکبر نظیر فرعون، قارون خورد، خدا قول داده که او را به زمین میکه آدم متکبر زمین می

اما عاقبت با ذلت باالی  کنمیروزه ایران را فتح ممن شش گفتیو صدام زمین خوردند. همین صدام م
 ت.دار رف

«َّ نا الِطی  ُْباِبَّالسَّ
ُهَّفَّاا ونا ْطُِلُ ا اُسَّی  ِلَّوَّانل 

َّفَِِّقاِمَّاّلل  ةا ْعُتَّالِعزا ا ض  َّوا َّ؛«ِانی
کسی  شبمهینماز شب بخوانید؛ چون ن دیخواهیای موسی! من عزت را در نماز شب قرار دادم. عزت م 

 نیست تا ریا کنید. کندن از رختخواب، پشت پا زدن به خواب، مشکل است.

ِِلُلَّ» خودت را از راحتی جدا کن، سرت را به سجده بگذار و بگو: َّاَّل  ُدکا ْ آن وقت است که من به . «اَنَّْعا

در خدمت گذاری ثروتمندان و شاهان هیچ عزتی نهفته نیست؛ بلکه مزد چنین خدمتی  .دهمیتو عزت م
 است. ییآبرویسراسر ذلت و ب

ِةَّو» اعا ی ا ِ ِنَِّفَّالْف  ْعُتَّالع ِ ا ض  َّوا
دًاََِّّانی با وُهَّاا ِجُ َّیا ْ ََّلا ِةَّالُْعُروِضَّوا را ْ ُهَّفَِّکب  ونا ْطُِلُ ا اُسَّی  َّ؛«انلی

 یچشمو ثروت را در قناعت قرار دادم. جامعه ما امروزه مبتال به چشم و هم یازینیای موسی! من ب 
کنند، مبلمان و سرویس چوب حتماً باید چینی اصل باشد، ها که جهیزیه درست میاست بعضی خانواده

 ناس جهیزیه حتماً باید مارک فرانسه باشد.اج

ها، خود صهیونیست نام جوان لبنانی است که چند سال پس از شهادت دو برادرش در نبرد با ربیع قصیر
شرکت کرد؛  «ج علیحا» روزه در عملیات 33شربت شهادت نوشید. قصیر در جنگ  1395نیز در سال 

تانک شد  12موفق به شکار  باًیرا بر عهده داشت. او تقرعملیاتی که در آن مسئولیت یک تیم ضد زرهی 
 .از هواپیمای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید شدهکیو در نهایت توسط موشک شل

تانک اصلی میدان نبرد اسرائیلی  ،شکارچی مرکاوا مهارت ربیع قصیر در شکار تانک به حدی بود که لقب
مجازی تصویری از این شهید منتشر شد که بیانگر این بود  فضای دراواخر  نیا .را از آن خود کرده بود

 که چه کار درخور تقدیری انجام داده بود:

                                                 
 226نهج البالغه، خطبه  1
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اهلل لبنان ربیع قصیر، در لبنان ازدواج کرد اما تمام جهیزیه همسرش را از ایران خرید و شهید حزب»
اقتصاد شیعه به چرخش  هزینه بار هواپیما برای انتقال به لبنان را نیز پرداخت کرد تا پول شیعه در

 1.«درآید

ِعَّ» با وُنُهَِّفَّالس   اطُِلُ اُسَّی  َّانل  َِّفَّاَلُوِعَّوا عُتَّالِعِلا ا ض  َّوا  ؛«إنی

درس بفهمد، احساس فهم  تواندیباره باشد نمای موسی! من علم را در گرسنگی گذاشتم. کسی که شکم
 .ردیگیو منطق برایش شکل نم

«َّ ةا با اجا ِ
ْ
عُتَّاال ا ض  َّوا اِلَّإنی ا َّالف  ِلَّوا ی  ِ ِةَّالف  را ُهَِّفَِّکب  ونا اطُِلُ اُسَّی  ِةَّاْلاالِلَّانلی ما َِّفَّلُف  ءا َعا  2؛«ادلی

 گردند.حالل گذاشتم، اما مردم با سر و صدا و داد و قال دنبالش می همن اجابت را در لقم

ِكَّ» ا َجا ا ِكَُّفا ْخُلقا ْنَّيا
ا
َّأ لا ْ ِكََّقا اقا يَِّخا ِ

َّاَّل  ُ ِكَّاَّللی نا حا ُةَّاْْما نا حا تا اَُّمْ ًةََّّيا ِكَّصاِبرا نا حا اَّاْْما َّ«ِْلا
 جمال غیب خداوند، مظهرش زهراست
 رسول، روح و روان مطهرش زهراست

 

 نازدیپیمبری که به قرآن خویش م
 یقین کنید که قرآن دیگرش زهراست

 

 نبی تمامی توحید را در او دیده
 علی جمال خداوند منظرش زهراست

 

 علی که کفو ندارد چو ذات اقدس حق
 به فلک سر که همسرش زهراستاز آن کشد 

 

 حسین گفت به نزد ستمگران هرگز
 .ذلیل نیست عزیزی که مادرش زهراست

  

                                                 
 6462912 :باشگاه خبرنگاران جوان. کد خبر 1
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 جلسه دوم: ماهیت

 

پردازیم؛ اهمیت امیال و او است می یهاشیکه امیال و گرا هاهای انساندر این جلسه به ریشه انتخاب

ها بیشتر از اینکه تحت تأثیر علمشان انتخاب کنند، کنیم انسآنکنیم و ثابت میرا بیان می هاشیگرا

میل  یعنیهای مردم مدینه کنند؛ و در پایان به دو عامل مهم در انتخابتحت تأثیر امیالشان انتخاب می

ایط کنونی جامعه عامل را بر شر پردازیم و این دواز عمل قبیح دیگران می یپوشبه سخن باطل و چشم

 دهیم.تطبیق می
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 بررسی انواع انتخاب غیر فاطمی؛ جلسه دوم 

علیهم السالم تیب سنخ بودن با اهل هم

برسد عالم بزرگ مرحوم  )عجل( اهللهیخدمت موالی ما حضرت بقمکرر یکی از افرادی که توفیق داشته 
 :کندنقل میوی بافقی است.  یشیخ محمدتق

از نجف اشرف، پیاده به مشهد مقدس برای زیارت حضرت علی بن موسی داشتم  قصد زمانی

 .مشرف شومالرضا

های عظیمی سر راهم بود و برف ها و درهفصل زمستانی بود که حرکت کردم و وارد ایران شدم، کوه
 .بسیاری هم باریده بود

ای رسیدم خانهبه قهوه یک روز نزدیک غروب آفتاب که هوا سرد بود و سراسر دشت را برف پوشانده بود،
دهم. ادامه می ممانم و صبح به راهخانه میای بود. با خودم گفتم امشب را در این قهوهکه نزدیک گردنه

خانه نشسته و مشغول لهو و لعب و قمارند. با خودم گفتم خانه شدم و دیدم جمعی در میان قهوهوارد قهوه
با  توانمیز منکر کرد. من هم که با اینها سنخیتی ندارم و نمشود نهی اخدایا، چه کنم؟ اینها را که نمی

 .مدمآخانه بیرون با این حال از قهوه .العاده سرد استهوای بیرون هم که فوق .ها مجالست کنمآن
کم هوا تاریک شد، صدایی شنیدم که کردم، کمایستاده بودم و فکر می خانهطور که بیرون قهوههمین

طرف آن صدا رفتم، دیدم شخصی باعظمت زیر درخت سبز و خرمی به !«بیا اینجا یمحمدتق»گفت: می
 .طلبدنشسته و مرا نزد خود می

من « .سنخیتی نداریها آنتو با  .محمدتقی آنجا جای تو نیست»نزدیک او رفتم، سالم کرد و فرمود: 
توان در آنجا استراحت کرد و میزیر آن درخت رفتم، دیدم در حریم این درخت هوا مالیم است و کامالً 

 یاصحرا پر از برف است و سرمای کشنده هحتی زمین زیر درخت، خشک و بدون رطوبت است ولی بقی
و  سنخ آقای که همکسانحال ه با خوش 1شدم. نینشدارد. من تا صبح کنار موال و اربابم مهدی فاطمه هم

 شوند.ن میاامامش منتخب ،شوند و به خاطر همین سنخیت و شباهتمی موالیشان
در  .کندی که رنگ فاطمی گرفتند را انتخاب مین. حضرت زهرا کسااست طورقیامت هم همین دررفقا 

 فرمایند: خورند و به جابر میقسم می روایت زیبایی امام باقر 

ِبُرَّآن» اَّاجا َّيا ِ َّاَّلل  ِديَّهاوا َّال  اب 
ْ
َّاْل َِِّما دا ای 

ْ
َّاَل اب 
ْ
ُرَّاْل ْ ب  ُطَّالط  ِ ق  ْْلا َّيا اما

اَّكا هیا ب  ََُّمِ اَّوا ا ِتا عا ب  ُطَّس ِ ِ ق  ْْلا ا
َِّلا ْوما َّاِْلا ِلا 2َّ«ءذا

                                                 
 مال اسد اهلل بافقی. نیوالمسلم االسالمحجتبه نقل از برادرشان مرحوم  3گنجینه دانشمندان، ج  1.
 65 ص ،43 ج ،بحاراالنوار .2
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دهد شیعیان و محبین و کند و نجات میجدا می فاطمه  خدا قسم ای جابر در روز قیامت حضرتبه َّ
 .کنداز دانه بد جدا می را دوستدارانش را همچنان که مرغ دانه خوب

که با ها آنحال  خوشا به .شودو محشور می نینشهم دسنخیت دار با اوکه  کسیدر قیامت هرکس با  
 با کسی که محبوب دل خود خدا و رسول خداست. ؛سنخیت پیدا کردند یبیب

و کسانی شبیه حضرت فاطمه  هستند یبیشوند چون شبیه ببعضی در قیامت توسط فاطمه انتخاب می
. رفقا قصد دارم از میشویم مانیهاما شبیه انتخاب چون ؛فاطمی باشد هایشانهستند که انتخاب

فاطمی برسیم باید کمی  یهاکه به انتخابایناما قبل از  برای شما بگویمفاطمی  یهاانتخاب
 غیر فاطمی را بشناسیم. یهاانتخاب

 

 ریخانتخاب اشتباه تا نیتربزرگ
انتخاب اشتباه تاریخ اشاره کنم و به ریشه این انتخاب بپردازم. بعد از  نیتربه بزرگ خواهمیبنده امشب م

؛ که در حقیقت انتخاب علی توسط حضرت زهرا ؛گداز پیامبر دو انتخاب صورت گرفترحلت جان
که غیر علی بود. شاید مردم  انتخاب خدا در غدیر بود و انتخاب سیاه همه مردم مدینه به غیر از چهار نفر،

و هر  شودانتخاب اشتباه تاریخ ثبت  نیترعنوان بزرگکه این انتخاب به کردندیمدینه تصورش را هم نم
اما افسوس که این  ،مصیبتی که در عالم تا زمان ظهور پیش بیاید ریشه در این انتخاب اشتباه داشته باشد

 نه! بلکه جهان بشریت هر روز بیشتر از روز قبل شد.جهان اسالم  یهابتیانتخاب شکل گرفت و مص

 قرار گرفت؟ چرا انتخاب مردم مدینه مقابل انتخاب حضرت زهرا است: سؤال این
. معیارها با هم تفاوت داشت و با برویم هاسراغ ریشه و مالک انتخاب بهبه این سؤال باید  پاسخبرای  

شد  طرفکیقدر زیاد شد که انتخاب ها هم متفاوت شد و تفاوت اینها، انتخابتفاوت در معیار و مالک
اگر ما  د؛باید خیلی روی معیارها تأمل و دقت کر ی،بیای بهکنرفقا و گریه .علی عزیز و طرف دیگر... 

 بی قرارگیریم در حقیقت ما در مقابل بیردم مدینه تصمیم میهای مبا مالکخود داریم زندگی  درهم 
هر چند اسم ما بچه هیئتی باشد. امشب به مالک انتخاب مردم مدینه اشاره  ؛ناایم نه در کنار ایشگرفته

 به عظمت و بزرگی علی ایخدا بگویید: بلند آمینو شما دعایی کنم  از آن اما قبل ،کنیممی
 زندگی ما را فاطمی قرار بده. یهاانتخاب

 

 و تمایالت هایقدرت آگاه
ها باشد، های آنها بیش از اینکه تحت تأثیر آگاهیید. انتخاب آدمهلطفاً به این مطلب با دقت گوش بد

انتخاب بر محور  هچرخ ها انسانها هست. متأسفانه در بیشتر آن هایها و گرایشتحت تأثیر عالقه
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سیلی  و گیردقدر باال هست که برای ما تصمیم میآن هاها. قدرت گرایشآگاهیچرخد نه عالئق می
گوید تو نوکر من و میگیرد اصالً آگاهی را در خدمت خودش می؛ زندما می یهامحکمی به تمام آگاهی

َّ»کند؛ ی نفس او را مدیریت میای نفس است و هواهو بسا عقلی که بردهای چه»باش. فرمود:  َِِّمْ ْ
ا
َُّك

ٍرَّ ِمب 
ا
ىَّأ ا [َّها دا َّ]َِعْ ْختا ٍرَّی ا ِسب 

ا
ٍلَّأ ْ ف   1.«عا

به دنبال پنهان کردن عقل آدمی زیر  نیاطیش :دعوای اصلی انبیاء الهی و شیاطین در همین نقطه است
کردن و بیرون کشیدن عقل  داریارها عالئق و تمایالت نفسانی هستند و انبیاء الهی همواره دنبال بوخر

َّالُْعُُقِل »ارها تمایالت نفسانی؛ واز زیر خر ها انسان نا ی ِ
َفا ْمَّدا ُ ُرواَّْلا ب   2«ُيی ِ

گیرد و آگاهی را به استخدام اوست که تصمیم می ،عالئق و تمایالت شما پادشاه وجود شما شود اگر
 گیرد.می

 فرماید: سوره جمعه می 5خداوند متعال در آیه 

ْخِمُل» َّی  ْ ََّلا َُُّث  وراةا َّاِلی َُّح ُلا نا َّاَّلی  ُل ا ارًاَّْما َّاشف  خِمُل َّی  َّاِْلامِر ِل ا َا َّک ا عبارات  نیترحیاین تمثیل خدا از صر 3؛«ها

ولی برخالف  ،هایی هستند که علم دارندیعنی انسان ؛خداوند است که تعبیر االغ در آن بکار رفته است
که با وجود داشتن  ها انسان جورنیابرای ها کم هم نیست. خداوند کنند. اتفاقاً علم آنعلمشان عمل می

 تعبیر االغ را به کار برده است. ،کنندعلم زیاد بر اساس امیال خود عمل می
 ؛ای نداردولی عالئق و تمایالت خود را کنترل نکند فایده ،یک عمر در پی کسب آگاهی باشد شخصاگر 

کشد را دهد. مثالً شخصی که سیگار میها جهت میچرا که در آخرِ کار این تمایالت است که به آگاهی
قدر زور کشند؟ چون آگاهی ایندانند سیگار ضرر دارد باز میها با اینکه می. چرا سیگاریدر نظر بگیرید

تواند ترک سیگار را ، نمیکندمقابل گرایش انسان قد عَلَم کند. کمرش را خرد و خمیر میکه ندارد 
 ،تر دیگر نه آگاهی، علیه این گرایش میل به سیگار سینه سپر کندانتخاب کند. البته اگر یک گرایش قوی

 تواند سیگار را ترک کند.می
از  ،آقاحاج» :گفت «چطوری؟» :گفتم .«من بعد از چهل سال سیگار را ترک کردم» :یک سیگاری گفت

قدر قوی شد این یسالمتببینید اینجا عالقه و میل به «، سیگار را ترک کردم.وقتی که سکته مغزی کردم
 گوش لذتی به نام سیگار کشیدن. یکه زد تو

                                                 
 526ص ، البالغهنهج 1.

 211-225، ص 1، ج2پیام امام امیرالمؤمنین 2. 
 5سوره جمعه، آیه  3 .
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کشید به چند سال بعد از انقالب، مرتضی با وجود اینکه زیاد سیگار می»کند: همسر شهید آوینی نقل می

در همه حال ر کرد این بود که آقا امام زمانسیگارش را ترک کرد. دلیلی که برای این کار ذک بارهکی
توانم در حضور ایشان سیگار بکشم؟ ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. در این صورت من چه طور می

 1«بود که دیگر هرگز لب به سیگار نزد. گونهنیا

َّ» . فرمود:دانتخاب درستی داشته باش گذارندینم و گیرندها جلوی چشم انسان را میبرخی از عالقه كا ُحبُّ
َّ .ِِلَش  َُّيعيمَّوَُّيِصمُّ کند. در مقام انتخاب تو را به کند، تو را کَر میعالقه تو به چیزی، تو را کور می 2«ِء

های خوب اتفاقاً آدم را بینا و بیدار است، واال عالقه یطورنیهای سطحی ااندازد. البته عالقهاشتباه می

ُعَّ» ؛آوردمت میحک تیبمحبت اهل :کند. فرمودمی ائ ی  ی  رىَّيا َّجا َّقاِِلِه َّف ا َُّحَّب  قا ف   َّجا َّو یِت ْا َّا َّأهلا ا َّب  َّأحا ِما
َِّلساِنِه. ِةََّعا تواند طرف مقابلش را درک نمی داشت،خانم یا آقایی به خودش خیلی عالقه اگر  3«اِْلكما

کسی همسرش را به خاطر اینکه بنده خدا و عاشق  اگر اما ؛ندیبیتفاوت خودش با خانمش را نم ؛کند
 بگیرد. یاکند تصمیمات عاقالنهحسین و فاطمه است دوست داشت، این عالقه اتفاقاً به او کمک می

 

 تأثیر تمایالت در زندگی
درستی  هایتصمیم یمانهابر اساس آگاهی دهندیما اجازه نم هایدر بسیاری از موارد، عالئق و گرایش

 نیدانم اها لجباز بشوند. لجبازی یعنی میکاری نکنید که بچه کنممی . مادران محترم، خواهشبگیریم

 علی دهم. امامکنم و به کار اشتباه خودم ادامه میاما این دانایی را زیر پا لگد می ،کار غلط هست

اجِجَّ» فرمود: َّاِل  رانا َّئ ی  بُّ س ُ ِةَّيا الما  4گردانَد.ور مىسرزنش، آتش لجبازى را شعلهروى در زیاده ؛«اإِلفراُطَِّفَّاْلا

ست چون اداند رفتارش غلط کنند سرزنش کردن، بعد مرد با اینکه میها در خانه شروع میگاهی خانم
 ست دفاع کردن.اداند غلط کند از رفتار غلطی که میاصطالح کم نیاورد، شروع میخواهد بهمی

یعنی در انتخاب صحیح هم اتفاقاً  ؛حتی انتخاب صحیح ،انتخاب کنیم میتوانینم هاما بدون گرایش
ما تأثیر مستقیم دارند. در هر انتخاب درست و غلط، گرایش نقش مهمی در انتخاب بر اساس  هایگرایش

 تأثیر دارند خواهیم پرداخت. در انتخاب که هاییآگاهی دارد. در جلسات بعدی به گرایش

                                                 
 برگرفته از خاطره بانو مریم امینی، همسر شهید.1
 5914 ، ح392 ، ص4 ، جمن ال یحضره الفقیه .2
 61ص ، 1ج المحاسن،  .3
 158ح  ،22ص  ،عیون الحکم و المواعظ .4
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به کدام  و و بال دادی ات پربه کدام گرایش و عالقه ؛یش را فعال کردیمهم این است که کدام گرا
 گذارند.در انتخاب تو اثر می نهایهمه ا .کردی یمهریگرایشت ب

 

 هاتمایالت بر آگاهی یاثرگذار
من بگوى که آیا این ه اى ابو الحکم ب» :در روز جنگ بدر اخنس بن شریق در خلوت به ابوجهل گفت

تو راست بگویم باید سوگند یاد کنم که ه اگر ب» :ابوجهل در جواب گفت «گوید یا نه؟مىمحمّد راست 
بنو قصّى لواى سقایت و حجابت و نبوّت را دارا شدند و از براى  فهیولى چون طا ،محمّد راستگوى است

 ؛روى کنیمناچار خواهیم شد از او پی مییاو را تصدیق بنما یتیقریش چیزى نگذاشتند، اگر در چنین موقع
 «در صورتى که ما هرگز تابع و پیرو بنو عبد مناف نخواهیم شد.

رِنَّعنََّممٌدَّأَّصادقَّ» هل:َّياَّأِبَّاْلك،َّأخب ِ نَّهشام،ََّفالَّاَلْخنسََّلِبَّح  هلَّی  يقَّوَّأُبَّح  نََُّشا سَّی 
اِلىقَّاَلْخنا

َّإنَّ هل:َّوَّاَّلل  ري.ََّفالَّأُبَّح  هَِّلسَّهاُهناَّأٌِحَّيسمعَّكالمكَّْب  ََّممٌدَّهَّأمَّاکذب؟َّفإن  با َممدًاَّلصاِدقَّوَّماَّكاذا
َّ ةََّفاَّذاَّيكونَّلسائرَّقريش؟َّفأنزلَّاَّلل  ُبو  ةَّوَّانلُّ ْدوا ةَّوَّانل  با ايةَّوَّاِْلاجا قا اءَّوَّالس  َِّبِلوا يی صا وَّق ُ َّئ ی  ا َها طَّوَّلكنَّإذاَّذا َّب عاََّق 

1َّ«ذههَّاآلية.
ها تو مخور! و بدان که( آنکند ولى )غم دانیم که گفتار آنها، تو را غمگین مىبعد آیه نازل شد که ما مى

َّ ؛نمایندکنند بلکه ظالمان، آیات خدا را انکار مىرا تکذیب نمى
ْجَّ» َّيا ِ َِّبیياِتَّاَّلل  نا اِْلی 

َّالط   َّلِكن  َّوا كا ُُبنا ْمَّالَُّيكاذ  ُ َّفاِإْن  ُُقَُلنا يَّيا َّاَّل  ْحُزُنكا ا ُهَِّلا َِّإن  ُ َّب اْعِلا ْ َّدقا ونا ُ   2«.دَحا

  ؛خواهدمیدلش نگفت مشکل اینها آن است که 

«َّ َّاکِرُهنا ق  حا َِِّلْ ُرُُهْ ا كْب 
ا
َّأ َّوا اق 
ْ
َِِّبْل ُُهْ َّاجءا ْ ٌةََّبا َِّبِهَِّج  ُُقَُلنا ْمَّيا

ا
 3.«أ

در نقل دیگری هست که ابوجهل پیامبر را مالقات و با او مصافحه کرد. از ابوجهل علت را پرسیدند. 
 «ایم؟بودهدانم که او راستگوست لکن کى ما تابع عبد مناف خدا میه ب»گفت: 

عاََّّأنَّرسولَّاَّلل هلََّفیلَّهلَّفَّذلََّفالَّوَّاَّللَّإنََّللعمَّإنهَّصادقَّوَّلكناَّمَّتَّكناَّئ ی  صاف خهَّأُبَّح  هلَّق  لىقَّأِبَّح 
 4.لعبدََّماف

                                                 
 ؛ مجمع البحرین322ص  ،2ج  الوافی، .1
 33سوره انعام، .2
 22،مؤمنونسوره  .3

 مجمع البیان .4
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هایی که شود. دل اگر مریض باشد با تمام آگاهیآدم درست می یهادل اگر به سالمت کار کند، انتخاب
 چنیندر زندگی اجتماعی هم  ؛ستا نیچننیکند. در زندگی شخصی اغلط می یهاآدمی دارد، باز انتخاب

 ست.ا
تو بدانی که بیشتر از اینکه تحت تأثیر  ؛ستاداند آگاهی از این چرخه چقدر نجابت بخش خدا می

مراقب باش که احساسات  و همین یک آگاهی را بگیر ؛هستی هایتهایت باشی تحت تأثیر گرایشآگاهی
 تو را مدیریت نکنند. یهاو گرایش

کنند. اصالً برای مدیریت من و شما « مدیریت»خواهند ما را کنیم که همه میما در جهانی زندگی می
چه کار  ؟شود افکار را کنترل کردچگونه می«. مدیریت افکار عمومی»اند به نام تولید کرده یعلم و دانش

د. فراتر از مدیریت افکار عمومی، علمی را تولید خواهد فکر کنطور که من دلم میآن مکنم طرف مقابل
در مدیریت  .اندکرده یطراح« عملیات روانی»بعد موضوعی به نام و « مدیریت راهبردی»اند به نام کرده

رسانه یکی از  ؛زندراهبردی برای مدیریت افکار عمومی و عملیات روانی حرف اول و آخر را رسانه می
اینها یک هدف بیشتر ندارند و آن  هست. هماو عملیات روانی  هاشیابزارها برای مدیریت گرا نیترمهم

ست پای فیلم و سریالی، شبکه است و چقدر سخت اها و عقاید و عمل انسان بر روی عالقه یرگذاریتأث
گویی این تأثیر را متوجه بشوی و مدیریت کنی و ب هایریرپذیاجتماعی بنشینی و تأثیر نپذیری یا این تأث

پذیریم؛ چون معموالً را چه خوب چه بد می راتی. ما معموالً این تأثرمیپذیپذیرم یا این تأثیر را نمرا می
 کنیم.زندگی می ریرپذیمنفعل و تأث

 

 نقش سالمت دل در انتخاب
 ،باشد ها برایمان اثربخشدهد. اگر بخواهیم آگاهینقش سالمت دل و امیال اینجا خودش را نشان می

را شود. مردم مدینه علیدرست می شیهاباید دلمان را اصالح کنیم. دل که اصالح شد انتخاب

را مردم یمن با اینکه علی ؛ولی او را انتخاب نکردند ،دانستند که حق با اوستشناختند و میمی
 چون دل سالمی داشتند علی را انتخاب کردند. نقل است که: ،شناختندیاندازه مردم مدینه نمبه

 :فرمود ن؛حضرت شروع کرد از اینها تعریف کرد .رسیدندای از مؤمنین یمن، به محضر رسول خداعده
بعد از شما چه کسی سرپرست ما خواهد » :پرسیدند هایمنی .«اینها دلی مهربان دارند و ایمانی راسخ»

بعد آیاتی از قرآن را تالوت کردند. هر  «دارد. ییهایژگیجانشین من چنین و»حضرت فرمودند:  «بود؟
ای فرمودند که تر شدیم ایشان را بشناسیم. در آخر جملهگفتند ما مشتاقها میخواندند یمنیکه می یاهیآ

َّ ؛شناسدمیاو را به جانشین من بیفتد  شچشماگر کسی که قلب دارد  :ستاواقعاً عجیب 
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َّفاِإْنَّ» ِصّي  ُهَّوا ن 
ا
َّأ فُْتْ را ِهیٌدَّعا َّش ا َُّها َّوا ْمعا َّالسَّ ْلىقا

ا
ْوَّأ
ا
َّقاْلٌبَّأ ُ َّهلا َّاکنا ْ َِّما را ا ط  ا ِهَّی  ْ َِّإِلا ْرُُتْ ا ط  ا   1.«ی 

اگر دل باشد. چقدر زیبا  دیگویدلت به تو دروغ نم! عجب روشی برای شناخت وصی. با دلت انتخاب کن
ن در جانشین من اآل» :دهد. آگاهی نده؛ دلت را بیاور انتخاب کن. فرمودانتخاب را نشان می هاین چرخ

ها که قلب میان این جمع، در صف نشسته است؛ بروید و از مقابل این جمع عبور کنید، هر کدام از آن
 «شما به او متمایل شد، او وصی من است.

َّ ُُحاَّاَْلُ ف  اصا َّی  َّوا ُُففا ُُلاَّالصُّ ل  خا ا .ِفا ُهَُّها َّفاِإن  ِهَُّقُُلُبُكْ ْ ْتَِّإِلا ْها
ا
ْنَّأ ا ََّفا َُّجوها

کردند تا در صف نشسته بودند، مؤمنین یمنی طبق فرمایش رسول خدا از مقابل جمع عبور مییعل 

رسیدند؛ در این لحظه احساس کردند در قلبشان حرارتی پیدا شد. خواستند عبور یاینکه مقابل عل

نگاه کردند؛ قلبشان آتش گرفت. رسول خدا به آنان یکند، به علیاری نمیکنند، دیدند زانوانشان 

پدر ماست و ما مثل فرزندی به او یاحساس کردیم، عل»گفتند: « احساس خود را بیان کنید.»فرمود؛ 
 «مندیم.عالقه

َّ َا َِّإ ْرَنا ا ط  ا َّی  ِ َّاَّلل  ُسولا َّرا ََّیا ُُقَُلنا َّیا َّوا وُکنا ْ َّئ ای  ْم ُ اِتا ْْصا
ا
َّأ ُعوا ق ا َّفارا َُُّث  ا َُّقُُلئ ُی ا ْت ا ف  ج ا َّرا اُه ئ ْی ا

ا
أ َّرا ا  
ا
َّْل َّوا ا َُّقُُلئ ُی ا ْم ُ َّْلا ن  خِ

َّی ا ْ َّفاِلا ِم ْ اْلُقا
َّ
ا
اَّأ ا ُهَّنلا ن 
ا
أ
ا
َّک َّت  َّحا ْتَُّصُدوُرَنا جا لا َّائ ْی ا اَّوا ُُنا َْعُ

ا
ْتَّأ لا ا ََّها َّوا اُدَنا با

ْ
ک
ا
ْتَّأ ااشا خ 

َّای ْ اَّوا َُّنُُفُسب ا ئ  ت ْ
ا
أ ون.اْطما َّئ ای ُ ُ ْخُنَّهلا َّی ا  2ٌبَّوا
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جَاءَکُمُ أَهْلُ الْیَمَنِ یَبُسُّونَ بَسِیساً فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ 8أَهْلُ الْیَمَنِ فَقَالَ النَّبِی8ُّجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .2

مَائِلُ سُیُوفِهِمْ الْمِسْکُ فَقَالُوا یَا قُلُوبُهُمْ رَاسِخٌ إِیمَانُهُمْ وَ مِنْهُمُ الْمَنْصُورُ یَخْرُجُ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً یَنْصُر خَلَفِی وَ خَلَفَ وَصِیِّی حَقَالَ قَوْمٌ رَقِیقَةٌ 8اللَّهِ
مِ بِهِ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ وَصِیُّکَ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِاالعْتِصَا

هِ کِتَابُهُ وَ الْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ وَصِیِّی فَقَالُوا یَا رَسُولَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ فَالْحَبْلُ مِنَ اللَّ -بَیِّنْ لَنَا مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ
اللَّهِ هَذَا ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا جَنْبُ  عَلى أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتى -اللَّهِ مَنْ وَصِیُّکَ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ

یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا هُوَ وَصِیِّی وَ السَّبِیلُ إِلَیَّ مِنْ بَعْدِی فَقَالُوا  وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى -فَقَالَ هُوَ الَّذِی یَقُولُ اللَّهُ فِیهِ
سِّمِینَ فَإِنْ نَظَرْتُمْ إِلَیْهِ نَظَرَ مَنْ کانَ لَهُ بِالْحَقِّ نَبِیّاً أَرِنَاهُ فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَیْهِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ الْمُتَوَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِالَّذِی بَعَثَکَ

فَإِنَّهُ هُوَ  ی کَمَا عَرَفْتُمْ أَنِّی نَبِیُّکُمْ فَتَخَلَّلُوا الصُّفُوفَ وَ تَصَفَّحُوا الْوُجُوهَ فَمَنْ أَهْوَتْ إِلَیْهِ قُلُوبُکُمْقَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ وَصِیِّ
ثُمَّ قَالَ فَقَامَ أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِیُّ فِی الْأَشْعَرِیِّینَ وَ 2لَیْهِ وَ إِلَى ذُرِّیَّتِهِفَاجْعَلْ أَفْئِدَۀً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ أَیْ إِ -لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ

وَ لَاحِقُ بْنُ عِلَاقَةَ فَتَخَلَّلُوا الصُّفُوفَ وَ  وْسِیُّ فِی الدَّوْسِیِّینَأَبُو غِرَّۀَ الْخَوْلَانِیُّ فِی الْخَوْلَانِیِّینَ وَ ظَبْیَانُ وَ عُثْمَانُ بْنُ قَیْسٍ فِی بَنِی قَیْسٍ وَ عُرَنَةُ الدَّ
مْ وَصِیَّ أَنْتُمْ نَجَبَةُ اللَّهِ حِینَ عَرَفْت8ُالْبَطِینِ وَ قَالُوا إِلَى هَذَا أَهْوَتْ أَفْئِدَتُنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِیُّ تَصَفَّحُوا الْوُجُوهَ وَ أَخَذُوا بِیَدِ الْأَنْزَعِ الْأَصْلَع

رَسُولَ اللَّهِ نَظَرْنَا إِلَى الْقَوْمِ فَلَمْ تَحِنَّ لَهُمْ قُلُوبُنَا وَ لَمَّا رَأَیْنَاهُ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تُعَرَّفُوهُ فَبِمَ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ هُوَ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ یَبْکُونَ وَ یَقُولُونَ یَا 
وَ ما یَعْلَمُ 8ا أَبٌ وَ نَحْنُ لَهُ بَنُونَ فَقَالَ النَّبِیُّمَّ اطْمَأَنَّتْ نُفُوسُنَا وَ انْجَاشَتْ أَکْبَادُنَا وَ هَمَلَتْ أَعْیُنُنَا وَ انْثَلَجَتْ صُدُورُنَا حَتَّى کَأَنَّهُ لَنَرَجَفَتْ قُلُوبُنَا ثُ

اءِ الْقَوْمُ الْمُسَمَّوْنَ مِنْهُمْ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِی سَبَقَتْ لَکُمْ بِهَا الْحُسْنَى وَ أَنْتُمْ عَنِ النَّارِ مُبْعَدُونَ قَالَ فَبَقِیَ هَؤُلَ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ أَنْتُمْ
بَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ یَسْتَشْهِدُونَ مَعَ عَلِیِّ بْنِ 8لَّهُ وَ کَانَ النَّبِیُّالْجَمَلَ وَ صِفِّینَ فَقُتِلُوا بِصِفِّینَ رَحِمَهُمُ ال2حَتَّى شَهِدُوا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

 42ص غیبه نعمانی،  أَبِی طَالِبٍ ع.
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ها تا ها کمتر بود و آناز آنیبود که ظاهراً سن امیرالمؤمنین عل در حالیاالت و سخنان و تمام این ح
 به حال علی را ندیده بودند.

 

 دو علت انتخاب اشتباه مردم مدینه

 میل به سخن باطل_اول
هایی که نسبت به با وجود آگاهی ومردم مدینه از روی گرایش خودشان، دیگران را انتخاب کردند 

ها بود. باطل آن هایداشتند حضرت را انتخاب نکردند. مشکل مردم مدینه گرایش حقانیت امام علی
دل ناسالمی داشتند؟  چراها به سمت باطل میل پیدا کرده بود؟ آن هایمردم مدینه چه کردند که گرایش

دو ویژگی برای مردم مدینه است. حضرت زهرامشهود زهرا این دل ناسالم در کالم حضرت رّسِ

َّ» دهد چرا مردم غلط انتخاب کردند. یک ویژگی این است که فرمود:نشان می برشمردند که  اَِشا عا ما
اِطِلَّ ا ْْ َِِّقِلَّا َا َِّإ ةا عا ْْسِ

ُ َّاْلْ نا ی  ْسمِلِ ُ
ْ
شنوید، به سوی سخن باطل با سرعت شما وقتی سخن باطل را می؛ 1«اْل

سخن حق! انسانی که گرایشش به سخن باطل بیشتر باشد طبیعی است که به سوی روید تا بیشتری می
رکیک  یهاکند. معموالً ما سخن باطل را فقط ناسزا و حرفبه سمت باطل گرایش پیدا می شیهاانتخاب

 د.نت کنیم ممکن است بعضی از زیباترین جمالت مفهوم باطلی داشته باشاگر خوب دق ، امادانیممی

 ساله 01۵ساله با انقالب  1۵دن مقایسه انقالب  صحیح نبو

 :کردیشده است. طوری که شخصی تعریف م طورنیاین روزها اا اوضاع خیلی از م
 تکلیفی، نه تنبیهی، نه... ، نهدمیخوابیم خواستیبچه بودم، مشغول بازیگوشی، تا هر ساعتی که دلم م

 گانه بودم!بچه یهایگذرانخالصه اینکه مشغول بازی و تفریح و خوش

 تا اینکه یک روز پدرم دستم را گرفت!

 :رو به من کرد و گفتو  مرا نشاند

باید ، بزرگ شوی و دیگران به تو احترام بگذارند، باید تالش کنی یخواهیعزیزم، دلبندم، فرزندم اگر م»
 «باشی! الیخیبخوانی، باید سختی بکشی، نباید بازیگوشی کنی، نباید بدرس 

 .برایم گفت اشیبعد هم از ثمرات درس خواندن و پیشرفت علمی و دستاوردهای اخالقی و ماد

 شود!نمی گونهنیا، با خودم گفتم باید درس بخوانم. به دلم نشست. زیبا بود شیهاحرف

در گرما و سرما به ، دمیکشیاز خواب راحت دست م، شدمید بلند مهر صبح زود بای. به مدرسه رفتم
 و ... دادمیتکالیفم را انجام مو  رفتمیمدرسه م

                                                 
 126ص ، 1ج ، احتجاج .1
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؛ سال بعد را آغاز کردم. هم خیلی ابتداییآن؛ بخوانم و بنویسم توانمیسال اول که تمام شد دیدم تنها م
باز ؛ سال بعد را شروع کردم. سال دیگر هم گذشت ک. یباز هم تکلیف، باز هم کوشش، باز هم تالش

 ،راهنمایی، دبستان؛ گذشت و من مدام در حال کوشش بودمها میخالصه سال. هم تالش و کوشش
 .ها درس، هزاران تکلیفها کتاب، دههر سال ده. دبیرستان

خود را برای رفتن به  خالصه توانستم با هزاران ساعت کار و تالش و انجام تکالیف، دیپلمم را بگیرم و
چه زحمتی  دمیفهمیم کردمیسال کوشش و تالشم را نگاه م 12من که . کنکور دانشگاه آماده کنم

کنکور ،بگیرم سانسیل ،دانشگاه بروم،که هنوز باید کنکور بدهم دمیدیاما وقتی راه پیش رو را م، کشیدم
رساله دکترا بنویسم ، آزمون جامع بدهم، کنمنکور دکترا شرکت ، کبگیرم سانسیلفوق، ارشد شرکت کنم

 .دمیدیراهی بس دشوارتر را پیش رویم م، و مدرکش را بگیرم

حتماً با همان تالش و کوشش  سال تالش کنم و به اینجا برسم 12منی که توانستم  گفتمیاما با خود م
 و پشتکار به مدارج باالتر هم خواهم رسید!

 اگاه فردی به من نگاه کرد و گفت:خالصه در این عوالم بودم که ن

 بچه دکترا داری؟ 

 .خیر :گفتم

 ؟گفت: چرا دکترا نداری

 .اما دیپلم دارم، هنوز زمانش فرا نرسیده :تعجب کردم گفتم

 ؟چرا دکترا نگرفتی؟ خوام چه کاربرو بابا دیپلم می: خندید و گفت

شود ضمناً مگر می، و مقدماتی دارد باید تالش کرد شود یک مرتبه دکترا گرفت؟!اخوی مگر می :گفتم
 به دکترا رسید؟! سانسیلبدون گذراندن دبستان و راهنمایی و دبیرستان و بعد هم دوره لیسانس و فوق

من میگم چرا دکترا  ی.کردیکار ممن کاری ندارم تا اآلن چه :به من کرد و گفت زینگاهی تمسخرآم
 نداری! نگاه کن فالنی دکترا دارد!

 .ها بیشتر از من تالش کردهوی او سنش از من بیشتر است و سالاخ :گفتم

 گفت...

حکایت آنهایی است که ؛ شود به جایی رسیدنمی شبهکی فهمندیها که نمحکایت آن. این حکایت ماست
چرا به رفاه و  ؛ایدناجوانمردانه میگویند ما کاری به این نداریم که چهل سال گذشته به چه اهدافی رسیده

 ؟پیشرفت نرسیدید

 نگاه کنید آمریکا چه قدر رفاه دارد! :گویندمی

 42سالگی یک انقالب را با  242خواهیم بفهمیم که حکایت این روزهای ماست که نمی ،این حکایت
 کنند!سالگی انقالبی دیگر مقایسه نمی
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 سالگی! 42ب ما در سالگی است و انقال 242خواهیم بفهمیم که انقالب آمریکا در نمی

 ساله را کالفه کرده است! 242ساله آن انقالب  42خواهیم ببینیم که همین انقالب نمی

 خواهیم ببینیم که...نمی
ن ابه زب مانصنعت و نمان، کشورااست که ما در تضعیف خودم ییهاجمله حرف آنها از این حرف

اند. دلیل ما را به یک خودتحقیری دچار کرده .دآیباطل به حساب می یهاهمه اینها حرف .آوریممی

نیست که ما در  دان معنااند. البته این بهای غربی گرفتهها تأثیری است که از رسانهاصلی این حرف

ما  ،در عین وجود مشکالت ، اماقطعاً در این کشور مشکالتی وجود دارد ؛کشور مشکالت نداریم

سال تبدیل  42کشور یا انقالبی را سراغ دارید که ظرف مدت ایم. کدام نظیری داشتههای بیپیشرفت

 ؟ای و در منطقه حرف اول را بزندبشود به قدرت منطقه

 از مشکالتی که در کشور وجود دارد به خاطر مدیرانی است که ما خودمان انتخاب کردیم. البته بسیاری

ها دقت کنیم. باید در شنیدن حرفما درست بشود  هایگرایشو خواهیم دل سالمی داشته باشیم اگر می

پذیرش تحقیق کنیم. حتماً مسائل از حرف باطل را سریع قبول نکنیم. حتماً قبل به قول حضرت زهرا

همین مسئله اخیر شما  درهای غربی برایمان حجت نباشد. دیگر را با دقت مالحظه کنیم. حرف رسانه

فضای اینترنت این  با مدیریت کهیطوردیدید خط دهی اصلی اغتشاشات از فضای مجازی بود به

 شد. کنترلاغتشاشات کامالً 

 کردن از خطاکار یپوشچشم_دوم

 انسان ناسالم بشود این است: هایشود گرایشدومین دلیلی که موجب میدر کالم حضرت زهرا

ااِْسَّ»
ْ
یِحَّاخل ی ِ

ا ْعِلَّالْف  ِ َّالْف  ا ََّعا ةا یا ص ِ
ْ  ْ ُ در « خاسر» هکنید. کلمپوشی میچشمبینید و فعل قبیح خاسر را می ؛«اْلْ

ها اگر انسان از کسی، افعال قبیحی دید باید زند. خیلی وقتاینجا یعنی فعل قبیحی که به جامعه ضرر می

نباید بینید، می« فعل قبیح خاسر و ضرر زننده»اما وقتی یک  ،آن را پنهان کند و ستّارالعیوب باشد

شود معروف میآید. وقتی بحث امربهمعروف پیش میا بحث امربهگیرید. اینجبکنید و ندیده پوشی چشم

 کنند. برویم سراغ مسئولین جامعه.ند جوانی که فالن اشتباه را میچنرویم سراغ 
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 تذکر به خطاکار وظیفه همگانی

َّ» فرمود:نیرالمؤمنیام ِر ْنكا ُ
ْ
َّاْل ِن َّعا يا ْ  َ َّال ْعُروِفَّوا ا

ْ
َِِّبْل َْما
ا ْ
َّاَل ُركُوا َّئ ای ْ

ا
َّال َّفاالا َّتاْدَُعنا َُُّث  ْ

ُ
ُك ارا ََِّشا ْ

ُ
ُك َْما
ا
َّأ ُ َّاَّلل  ا  َ وا ُ فا

ُكَّ ُبَّلا اجا   1؛«ُيْستا

گردند. آنگاه معروف و نهی از منکر را ترک نکنید زیرا در این صورت افراد نادرست بر شما مسلط میامربه

 شود.و دعایتان مستجاب نمی دیکنیدعا م

؟ منظورم همین مسئولین شهر زنندیمردم ما چقدر کوتاهی بعضی از مسئولین را سراغ دارند و دم نم 

ن باالها. چقدر سراغ داریم افرادی آکم برسیم به پایین شروع کنیم تا کم یها. از همین ردهمان استخود

کار  ،کشاد خدوم و زحمتمثل لکه ننگی در بین افر یتراش، با رشوه گرفتن، با مانعیکاررا که با کم

برند؟ خوب باید اینها را اعالن کرد، باید به مسئولین مربوطه گزارش خوب دیگران را هم زیر سؤال می

 ها مبری باشند.داد تا کارمندان پاک دست ما از آن

کنم. معروف مسئول جامعه، حضرت امام را معرفی میاگر بخواهم یک الگو معرفی کنم برای امربه

یک استاد اخالق و مجتهدی بود که اصالً  42ایام نورانی دهه فجر هستیم. امام در اوایل دهه نزدیک 

امام احساس وظیفه کرد. وقتی  ؛بودنپشتوانه ملت  بهشده نبود. منظورم این است که فریاد امام شناخته

فریاد زد.  رندیگیقرار ماستعمار  غو مسلمانان در زیر یو بردیها جامعه دینی را به قهقرا مدید مصوبات آن

امام  .انجام داد حسین همان کاری که امام کرد؛نصیحت را اصالً هم نترسید. امام شاه مملکت 

رود و حاکم جامعه دینی شخصی وقتی دید جهت جامعه دینی به سمت کفر پیش می حسین

وقتی دید حق امام  ؛طورهم همین حضرت زهرا .باز است نتوانست دیگر ساکت بماندو سگ بازمونیم

از  ؛ش را هم در این مسیر داداهمه هستی ؛در مقابل ظلم نتوانست سکوت کند؛ را غصب کردند خروشید

 اش تا ...ماهه 6طفل 

 
 مدینه مرکز پیکار نابرابر بود

 علی نشانه، ولی جنگ با پیمبر بود
 

                                                 
 182، ص 2، ج العقول عن آل الرسول  . تحف1
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 به حفظ جان علی فاطمه سپر گردید
 قد خمیده او ذوالفقار حیدر بود

 
 نگاه زینب کبری به غربت مادر

 نگاه فاطمه بر اشک چشم دختر بود
 

 چهار کودک معصوم با تنی لرزان
 دعایشان به پدر، چشمشان به مادر بود

 
 چهل نفر به سر بضعه پیمبر ریخت

 شرورتر زهمه قنفذ ستمگر بود
 

 خدا گواست که یک ضربه بر تنش نزدند
 ها مکرر بودبه قصد کشتن او، ضربه

 
 ح خیبر و بازوی شیر حق سوگندبه فت

 که قتل دخت نبی، انتقام خیبر بود
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 جلسه سوم: ماهیت

 

های انسان را کنار بزنند. در این شب در مورد توانند اثرگذار باشند که حتی آگاهیقدر میگفتیم امیال آن

تا این زمان  ربازیپیش مردم مدینه صحبت شده است. میل ترس از د 1422مؤثرترین میل در انتخاب 

بندگان استفاده  یدیاست و حتی ابلیس هم از این حربه برای ناام آمدهیحساب مدشمنان به یگشاگره

 کند.می

تواند همچنین بیان شده است که ترسی مذموم است که موهوم باشد؛ ترس موهوم منشأ فساد است و می

مؤمنین که عدم توکل است پرداخته زندگی نشان دهد. در نهایت به ریشه ترس  یجایخودش را در جا

 .دهدیکم جای خودش را به ترس مرنگ شود کمشده است؛ اگر توکل در زندگی مؤمنین کم
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 اثرگذارترین تمایل در انتخاب مردم مدینه؛ جلسه سوم 

 نیرالمؤمنیام یریگسخت

زنان مهاجرین و انصار به عیادت ایشان آمدند.  ،در بستر بیماری افتاد هنگامى که حضرت فاطمه

َّحضرت در حالی که از مردان ما غضبناک بودند فرمودند: 
ِنَّ» امی 

ْ
وِحَّاال ِطَّالُّ ْهی ِ

َّما ،َّوا ِ
الَلا َّادل  ِةَّوا ُبو  َّانلُّ اِْعِ

َّقا َّوا ِ
ساَلا واِِسَّال  ْنَّرا ْحِزُحوهاَّعا َّزا ن  ُهْمَّاا ََّّوْيحا اَّوا ئ ْی  ُموِرادلُّ ِنَِِّبُ ی  بی َّالط  َّوا

يِنَّ  ؛ «ادلی

هاى نبوت و ارشاد و محل هبوط جبرئیل و آگاهان واى بر آنان، چگونه خالفت را از مواضع ثابت و بنیان

 به امور دنیا و دین دور ساختند.

ُنَّ» بی  ُ
ْ
َّاْل ُْْساُن

ْ
َّاخل َُّها َّذِلا ال ِِبَّ»؛ آگاه باشید که این زیان بزرگى است، «اا َّاا َِِّمْ ُموا ِ ف  ىَّب ا

َّاَّل  ا َّما َسِنَّوا َّاْلحا
ْیِهَّ ا َّلعا ق ْ َّوا كالا َّنا ِتِه،َّوا

ا
َّْطأ َّوا ةا َِّشد  ِه،َّوا ْْتِ

ا َِّْل َُُّماالِتِه ا َِّقَل  ِفِه،َّوا ََّسب ْ را كب  ُهَّنا ََِّمْ ِ اَّلل  ُمواَّوا ِ ف  الُم،َّب ا ُهَّفَّذاِتَّالسَّ را مُّ َّئ ای ا ِتِه،َّوا عا

َّ ِ و شدّت اعتنائى به مرگ گرفتند، به خدا سوگند عیب او شمشیر برّانش و بىو چه عیبى از على ؛«اَّلل 

 برخوردش و عقوبت دردناکش بود و اینکه غضبش در راه رضاى الهى بود.

آورند. دلیل اصلی دوری از علی ترس از جدیت علی در حکومت است. : اینها بهانه میندیفرمایحضرت م

ندارد. علی شما را در راه راست به سهولت جلو  یریگخورند علی قصد سختبعد حضرت زهرا قسم می

 : بردیم

هْیاَّ» َِّالا ُُهْ د  ا ِةَّلا خا ِ
ِةَّاَْلاص  ُج 

ْ
وِلَّاْل ُ ْنََّقا َّزاَُلاَّعا خاِة،َّوا ِ

ی  ِةَّالال  ج  حا ا
ْ
ِنَّاْل َّماَُلاَّعا ْ ََّلا ِ ََّّلل  ََّتا رًاَّوا ْ ْمََّسب  ََِّبِ سارا

ا َّل هْیا،َّوا ا ُهْمَّلعا الا َّحا وا
َّراِكُبُهَّ ِملُّ َّالَّيا َّساِئُرُه،َّوا ِكلُّ َّالَّيا اُشُه،َّوا س  َّح ُ ُ ْكِلا  ؛ «ُسُجًَح،َّاليا

گرفتند، علی آنان به خدا سوگند اگر مردم از راه روشن به دور رفته و از پذیرش طریق مستقیم کناره مى

برد و این شتر را سالم به مقصد داشت و به سهولت به راهشان مىآن آورده و بر آن وامى یسورا به

بر مسند خالفت بر خودش اش را ملول نگرداند. علی رساند، که راهبرش را دچار زحمت نکند و سوارهمى

َّنه بر شما.  گرفتیسخت م
ِةَّاْلكاِفِلَّ» عا ب ْ َّس ا اِهِلَّوا ى َّانل  َّرا را ْ ب  ْا َّ، اِِئٍ ِی  اَّئ 

يَّنِِمْ ْحط  َّالَّيا ،َّوا طاِِئٍ ِ اَّی  ی 
ئ ْ َّادلُّ َِِّما یل  حا ی ا ُكْنَّيا َّيا ْ ََّلا َّ؛«وا
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داد و از آن بهره نشست هرگز ثروت دنیوى براى خود قرار نمىاگر او در محل خالفت مى 

 اندازه فرونشاندن تشنگى و رفع گرسنگى.داشت، جز بهفراوانى برنمى

 و در ادامه حضرت این آیه را تالوت نمودند: 

ْمَّ» هْیِ
ا َّلعا ْحنا ی ا ا اف  َّل ا ْ َّات ُقا َّوا وا ُ رىَّاَما ُ َّالْف  ْهلا َّاا ن  َّاا ْ ََّلا َّاکُُناََّّوا َِِّبا ْذَنُُهْ اخا ََّفا ُُبا َّكاذ  َّلِكْن َّوا اْرِض

ْ
َّاال َّوا امِء َّالسَّ َِِّما اکتٍَّ را با

. ْكِسُبونا  1«يا

برکات زمین و آسمان به روی جهان  یهااما افسوس که این ترس شیطانی کار خودش را کرد و باب

 اسالم بسته شد.

 

 هایاثرگذاری ترس بر روی آگاه
انتخاب فاطمی است. شب اول بحث اهمیت انتخاب را گفتیم و شب دوم بحث ما در این چند شب بحث 

ماست بحث مفصلی انجام شد. امشب دلیل اصلی  یهاشیدر رابطه با ریشه اصلی انتخاب که امیال و گرا

 یهاشیشدت متأثر از امیال و گراهای انسان بهکنیم. گفتیم انتخابهای غیر فاطمی را مطرح میانتخاب

های بسزایی دارد ترس است. ترس در مقابل آگاهی ریهای انسان تأثز امیالی که در انتخاباوست. یکی ا

دانند که از انسان مرده هیچ می ها انساندهد. خیلی از های انسان را جهت میایستد و انتخابانسان می

اضر نیستند ترسند و به خاطر همین ترس حاز شخص مرده می ها انسانکاری ساخته نیست، ولی همین 

 تا علمشان. گذاردیها منزد مرده تنها بمانند. در اصل این ترس اثر بیشتری بر انتخاب آن

 

 خوب یا بد بودن ترس
 شاید بتوان گفت اولین امتحان خدا از ما امتحان ترس است: 

اِلَّ» وا ما
ا
َّاَل ا ٍضَِّم  ق ْ نا ُوِعَّوا

ْ
اَل اوْفَّوا

ْ
َّاخل ا ٍءَِّم  ْ َِّبَشا ُكْ ن  ْبُُلا ا نلا .وا اِبِرينا َّالص  ِ

ّشَبا  اِتَّوا را ما اثل  ِسَّوا ُ اَلب ف   2«وا

                                                 
 در جمع زنان مهاجر و انصارخطبه حضرت زهرا .1
 155 ،بقره سوره .2
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شوند، بلکه همین در این آیه اول خوف آمده است. جالب است که بسیاری افراد با گرسنگی امتحان نمی

 شود.ها افتاد نتیجه امتحان مشخص میکه ترس گرسنگی در دل آن

شود همین ترس می ها انسانموجب اصالح البته ترس ذاتاً چیز بدی نیست و اصالً یکی از امیالی که 

کند: خطر و ترساندن معرفی میاست. خداوند متعال یکی از ابزارهای هدایتگری انبیا را انذار یعنی اعالم

ِذیٌرَّ» َّنا
ا
َّاال فرمود: . در تربیت دینی ترس نقش کلیدی دارد. امام صادقیاتو فقط ترساننده 1؛«انَّائ ت ا

اْوُفَّ» ترس؛شود مگر با مؤمن اصالح نمی
ْ
َّاخل
 
َُّيْصِلُحُهَِّإال

ا
 2.«ال

 

 ترس موهوم
های غیر فاطمی مدنظر داریم این مدل ترس نیست. عنوان یکی از عوامل انتخابترسی که ما امشب به

 این تر

موهومی است که ابزار دست شیطان  یهاس یک ترس واقعی و سازنده است. منظور ما از ترس، ترس

های خودمان اسیر این های انسان غیر فاطمی شود. ما در انتخاب و تصمیماست برای اینکه انتخاب

های کاذب هستیم. ترساندن رکن اصلی عملیات روانی برای مدیریت افکار عمومی و فریب مردم ترس

 مود: فر کند.است. شیطان همیشه از شیوه ترساندن استفاده می

ن» َُّمْؤَِمی  َّاخُُفِنَِّإْنَّكُْنُتْ َّوا اُُفُُهْ خ  ُهَّفاالَّی ا ْوِِلاءا
ا
ُفَّأ طاُنَُّيَخا  ی ْ َّالس   اَّذِلُكُ  3.«ِإَّن 

ها ترساند. از آناساس( مىفرماید این فقط شیطان است که پیروان خود را )با سخنان و شایعات بىمی

فرماید از من می ،فرماید نترسیدینجاست که خدا نمینترسید! تنها از من بترسید اگر ایمان دارید! جالب ا

بترسید. چرا؟ چون انسان که باالخره باید از یک کسی بترسد. از کسی حساب ببرد. حاال تو بیا از من خدا 

های خودش دچار خطا نخواهد شد. اگر کسی حساب ببر. از من بترس. اگر کسی از خدا ترسید، در انتخاب

َّ:شجاع خواهد شد. فرمود ؛نخواهد ترسید کس دیگریاز خدا ترسید، از هیچ

                                                 
 23فاطر،  سوره .1
 21، ص 2کافی، ج  .2
 125عمران، آل .3
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َّ«َّ ْ ََّشا ُهَُُّک  ََِّمْ ُ َّاَّلل  فا اخا
ا
َّأ ََّجا  َّوا ز  َّعا ا َّاَّلل  فا َّاخا ْ َِّما ْ ََّشا َُُّک  َِِّمْ ُ فاُهَّاَّلل  اخا

ا
َّأ ََّجا  َّوا ز  َّعا ا ِفَّاَّلل  خا َّيا ْ ََّلا ْ َِّما  1.«ءٍءَّوا

های درست خواهد گرفت. عوامل ترس دیگری روی پیدا خواهد کرد. تصمیم یریگمیشجاعت در تصم 

ترسیم زند. میترس همیشه حرف اول را می ماهای ؛ بنابراین در انتخابگذاردیهای او اثر نمانتخاب

 منافعی را از دست بدهیم.

به اشتباه  های خودش هم، در انتخابداشت اگر کسی در زندگی خودش آدم ترسویی بود، ترس موهوم

های خودش شجاعت به خرج و انتخاب هایریگمیخواهد افتاد. مثالً یک تاجر اگر ترسو باشد، در تصم

کند. امام علی نباشد، این تاجر همیشه ضرر می ریپذسکیرو  ندهد و همیشه جانب احتیاط را رعایت کند

ََّّفرمود:
سوُرَّ» اجُرَّالح ا َّاِلی روٌم،َّوا اجُرَّاَلاباُنََّما ُزوٌقَّاِلی  2.«َما

 مردم مدینه و کوفه با یک ترس واهی از امام جدا شدند!

های مردم مدینه، ترس از مقتدرانه عمل کردن طور که در اول سخنرانی عرض کردم یکی از ترسهمان

ها را ریخت. فرمود مردم از علی نترسید آن یرواقعیمردم را آرام کرد. ترس غوالیت بود. حضرت زهرا

 .ردیگیگیرد به شما سخت نمسخت میعلی به خودش 

ََّّرا به دل گرفتند؟یعل هچرا کین 
ِفِهَّ» ََّسب ْ را ِکب  ُهَّنا ََِّمْ ِ َّاَّلل  ُمواَّوا ا ف  َسٍنَّب ا ِِبَّالحا

ا
َّأ ُمواَِِّمْ ا ف  اَّب ا َّما ِتِه...َّوا عا ق ْ َّوا لا اکا َّنا ِتِهَّوا

ا
ْطأ َّوا ةا َِّشد   3؛«وا

حضرت  .بگذرند -که اصلح بودرا بهانه قرار دادند که از علیطالبیاببندیگران قاطعیت علی

 نترسید، این قاطعیت او در عدالت به نفع شماست...یفرمود: از علمیزهرا

شاید بتوان بارزترین نمونه ترس و انتخاب غلط بر اساس ترس را در مردم کوفه جستجو کرد. با معیار 

لم بودند تا زمانی که ابن دور مس هایلیترس بدترین جنایت تاریخ رقم خورد. وقتی مسلم به کوفه آمد خ

بود  قدرنیهم ا شانارانهییارانه بگیر بودند.  ،گرفتندپول می المالتیزیاد وارد کوفه شد. مردم کوفه از ب

دور  سک از فردا هر»جمله گفت:  ککه نیازی به کار کردن نداشتند. عبیداهلل ابن زیاد رفت باالی منبر ی
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 دبا ترس از اینکه نکن ،به خاطر گرسنه و تشنه شدن نه هایوفک «شود.قطع می اشارانهیمسلم باشد 

گرسنه بشویم دور مسلم را خالی کردند. بدبخت آن ملتی که به خاطر ترس از هر چیزی غیر از خدا 

چه ترس از جنگ یا تحریم. کار به اینجا ختم نشد.  ،چه ترس از گرسنگی ؛انتخابش را انجام بدهد

حاضر نبودند جلوی فرزند پیامبر و پسر فاطمه بایستند. ها بسیاری از آنمسلم را تنها گذاشتند اما  انکوفی

لشگری در کار  کهیدرحالترساند، د آین میارا از لشکر شام که دارد به سمتشها آنکار کرد؟ ه ابن زیاد چ

کردند و در دنیا و آخرت به گروه به سمت کربال حرکت با ترس از یک لشکر خیالی گروه انکوفی .نبود

 خاک سیاه نشستند.

 را کنیم که برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اینکه رأی بیاورند مردمبعد ما مشاهده می

 ترسانند!از حمله آمریکا به ایران می

 

 از نترسیدن یانمونه
ام. آن روز هم که ]تبعید امام حاال نترسیدهو اللَّه تا »فرمود: مداری بود که هر گز نترسید. میسیاست امام

 ترسنریشه این  1«دادم که نترسید.ها را تسلی مىترسیدند؛ من آنها مىبردندم، آناز قم به تهران[ مى

تواند درست تصمیم میاگر نترسید و حسن ظن داشت حسن ظن به خداست. آدم  بودن و مأیوس نبودن

 بگیرد.

های لشکری و کشوری رفتند خدمت امام مقام ،هرمز ها آمدند پشت تنگهییدر اواخر جنگ، وقتی آمریکا

گفتند: آقا «. فارس بزنیداولین ناو آمریکایی که آمد در خلیج»ها چه باید کرد؟ امام فرمود که با آمریکایی

ی که آخرین کار» :کند و ... امام فرمودندهای کروز دارد، بمباران میاین خطرناک است، امریکا موشک

برد، بگذار ببرد. اولین ناو را بزنید، بگذارید ما در زند و مرا از بین میآید جماران را میکند میامریکا می

آقا از محاالت است، اگر مرکز از بین برود، شما از بین بروید، دیگر چیزی » :گفتند «.دنیا سربلند باشیم

نظر من این است. شما خودتان بروید با مقامات : »امام فرمودند «عنوان انقالب و نظام ...ماند بهنمی

آقایان آمدند مشورت کردند، بدین « .ای که رسیدید من قبول دارمنظامی و ... مشورت کنید، به هر نتیجه

 نتیجه رسیدند که نزنند. امام هم تابع جمع شدند.
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اند و به دشمن را باختهترسیدند، قائله  هایریگمیبا دشمن و تصم هاگر سیاسیون ما در عرصه مواجه

اند. هرگاه از داخل چراغ سبزی به دشمن نشان داده شد، نشان دادیم که ترسیدیم، دشمن جرئت داده

تواند جنگ راه انداخت. به قول امام آمریکا هیچ غلطی نمی و تحریم کرد و تهدید کرد و حرکت کرد

کند؟ هر غلطی اتفاق افتاده است به خاطر سیاسیون بزدل و ترسو بوده بکند. پس چه کسی غلط می

 است.

 

 شویهر اندازه بترسی به همان اندازه از امام دور می
همات مسخره یا ترس از مرگ و... مهم : ترس از نداری، ترس از آبرو، ترس از تودترس انواع مختلفی دار

 :رندیگین خیلی فاصله مااز امامش کنندیی که با مالک ترس حرکت مناست که کسا نیا

وقتی به نزدیکی کربال رسیدند خیمه عبیداهلل حر جعفی را مشاهده کردند. یکی را  امام حسین

فت ولی هر چقدر با عبیداهلل صحبت ن کاری که با زهیر کردند. این شخص رافرستادند نزد عبیداهلل. هم

 «خودمون میریم دیدنش.»که فرمود:  دمحبت دار قدرنیا کرد راضی نشد نزد امام بیاید. امام حسین

رفت خیمه و را هم گرفت  شیدست چند تا از کوچولوها دبعد موال برای اینکه مقاومت عبیداهلل را بشکن

عبیداهلل  «؟خوای من حسین در قیامت شفاعتت را بکنمنمی ؟عبیداهلل نمیای با هم بریم بهشت» :عبیداهلل

دونم اگه شما را یاری کنم سعادت ابدی برای من پسر فاطمه واهلل می»گفت: ، حرف عجیبی به امام زد

انتخاب درست  داندیعبیداهلل م است! عجیب ،محبان امام حسین «م.اهست اما برای مرگ آماده نشدا

. در تاریخ نقل شده امام رفتند و خبر شهادت اندکنار امام بم دهدیاما ترس از مرگ به او اجازه نم ست،چی

 گذاشتیها سر به دیوار مامام به عبیداهلل رسید. در نقل است عبیداهلل به مرز جنون رسیده بود. توی خرابه

همه  ،سوزهجگرم می» :گفتمی «ی؟کنیناله م قدرنیچرا ا» :گفتندیم او حسین حسین. به زدیناله مو 

افتم که حسین جلوی من ایستاده بود و بچه های ای میگیره وقتی یاد اون لحظهوجودم آتش می

کردن. حسین من را به بهشت دعوت کرد های بابا بازی میگشتند و با انگشتکوچکش دور پای بابا می

 «اما بد انتخاب کردم.

ترسند از گناه می ،ترسندنمی زیچچیبزرگ که از ه یهاید و بس. آدمفقط باید از غضب خدا ترس ،رفقا

ای از هر چیز مسخره و احمقانه ، اماترسندهای پست و حقیر از گناه نمیآدم ؛چون باعث غضب خداست
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یک عطار در بصره  د.شود امام دست رد به سینه ما بزنهای مسخره حتی باعث میترسند. ترسمی

 :کندتعریف می

های در و کافور بخرند. آدمسروزی در مغازه نشسته بودم که دو نفر آقای بزرگوار وارد مغازه من شدند تا  

در آخر  .اما از جواب امتناع کردند م،ن پرسیدااز شهر و دیارش .های نورانی داشتندمعمولی نبودند و چهره

ما از » :که به اینجا رسید، اظهار کردندند. کار وین دادم تا اسرارشان را برای من بگااهلل قسمشبه رسول

هستیم. یکی از جمع ما که در خدمت موالیمان بود، وفات )عجل اهلل(  مالزمان درگاه حضرت حجت

این مطلب را  کهنیهم« .اند که سدر و کافورش را از تو بخریمکرده است؛ حضرت ما را مأمور فرموده

 .زیادی کردم که مرا هم با خود ببریدن شدم و تضرع و اصرار اشنیدم، دست به دامانش

 .«اند، جرئت این جسارت را نداریماین کار بسته به اجازه آن بزرگوار است و چون اجازه نفرموده»گفتند: 

شوم مرا به محضر آقا برسانید، بعد همان جا، طلب رخصت کنید اگر اجازه فرمودند، شرفیاب می»: گفتم

خره وقتی تضرع و اصرار را از حد گذراندم، به حال من ترحم کردند و باال« .گردمیواال از همان جا برم

سدر و کافور را تحویل دادم و دکان را بستم و با  ،منت گذاشتند و قبول کردند. من هم با عجله تمام

اتفاقاً من در وقت خروج از بصره، صابونی  ایشان به راه افتادم. اواسط راه باران شروع به باریدن کرد.

ها وقتی باران را دیدم، به یاد صابون .بام گذاشته بودمو آن را برای خشک شدن در آفتاب، بر پشتپخته 

ها خراب شود. مقداری که رفتیم در دامنه بیابان، چادری به افتادم و ترس برم داشت که نکند صابون

 .در این خیمه استتمام مقصود »همراهان گفتند:  .خورد که نور آن، فضا را روشن نموده بودچشم می

ها تا نزدیک چادر رفتم و همان جا توقف کردیم. یک نفر از با آن .«موالیمان و آقای عالم اینجاست

سخن موالیم را  کهیطورایشان برای اجازه گرفتن وارد شد و درباره آوردن من با حضرت صحبت کرد، به

َّ» :رت فرمودندحض .دمیدیشنیدم؛ ولی ایشان را چون داخل چادر بودند، نممی وهََّفنهَّرَجَّصاُبنی  «ردی
 .یعنی او را به جای خود برگردانید و تقاضای او را اجابت نکنید؛ زیرا او مردی است صابونی

 .شیننزد که بیا کنار من ب بافقی را خود امام صدا یمحمدتق خیآقا ش ،)عجل اهلل(  منتظران مهدی فاطمه

 .سرما بایستد نترسید درولی از اینکه  ماند،خانه نقهوه داخلچرا؟ چون آشیخ محمدتقی از گناه ترسید و 

خیمه  بهروزی که رسیدیم  دنکن ؟ترسیممی هما از چ ،مرد خدایی بود نه مرد صابونی! رفقا یشیخ محمدتق

 «ایه! مرد موبایلیه!ردش کنید این مرد ماشینیه! مرد خونه» :ارباب آقا به ما بفرمایند
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 تترس عدم توکل اس ریشه

کار ه اصالً باید چ ؟های واهی را داریمن بپرسیم که چرا این ترساتا حاال شده این سؤال را از خودم ،رفقا

مین عرض ازندگی ترس نابجا نداشته باشیم؟ اآلن بهترین راهکاری که سراغ دارم را خدمتت درکنیم که 

 کنم.

شویم که به م میاشویم؟ زمانی آرم میاآرنید چطور ادم نیستیم. میاترسیم؟ به خاطر اینکه آرچرا ما می

 ما در توکل ،رفقا است.گاه محکم ما توکل به پروردگار عالم گاه محکم تکیه کرده باشیم. تکیهیک تکیه

 ترسیم.م نیستیم و میاکه آر است زندگی کم

 اعتقاد مباشدر توکل کم          مباش مرادیاز مریدان ب

مستقر بودند. از آن باال،  هایهایی که بر کلّ منطقه اشراف داشت، بعثبلندی، روی «سومار» در منطقه 

توانستند هرگونه تحرّکی را زیر نظر بگیرند و هر ها بود و با یک دوربین ساده میدور تا دور زیر دید آن

امّا  د،گیرنها را از دست دشمن بخواستند آن بلندیها میها بود که بچهای را دفع کنند. مدتگونه حمله

ها بودیم و با خمپاره خوردیم، زیر دید آنها، ده کیلومتر بود. اگر تکان میها و تا آن بلندیما تا آن فاصله

ریختند. تنها راهی که به نظر عملی آمده بود، این بود که شبانه یک ها بر سرمان آتش میو دیگر سالح

ها حمله کنند، گر بگیرند و مستقر بشوند و شب بعد به آنا سنجها و آنتعداد نیرو بروند تا پای آن بلندی

شدند. نیرویی که برای این کار در نظر گرفته بودند، دو گردان بود؛ یعنی دو گردان این طوری دیده نمی

شد، تا شب بعد، باال بکشند و حمله کنند. از این طرف ها مستقر میرفت و پشت کوهنیرو باید شبانه می

بتوانند  نکهیمکی بروند و کار را یکسره کنند. بعد حساب کرده بودند، این دو گردان برای اهم نیروهای ک

ها عقب عملیات آن دلیل همینبه روز آنجا بمانند، هر نفر در حدود یک کُلمن آب الزم دارند. یک شبانه

شوند و ند خسته مینیروها دار یجورنیا ؟چه کنیم»افتاد. روزی آمدند پیش شهید عبداهلل میثمی که: می

 «کنند.ها هم مرتب ایجاد مزاحمت میعراقی

 «تنها راهش این است که به خدا توکّل کنید و راه بیفتید.»شهید میثمی گفت: 

 «بدون آب؟»پرسیدند: 

 «کند!بدون آب، خدا خودش درست می»ن پاسخ داد: اایش

خالصه قرار گذاشتند که شب بعد عملیات را شروع کنند. نزدیک غروب که این دو گردان نیرو آماده 

ها راه شد دید. بچهقدر پایین بودند که چند قدمی را نمیشدند، آسمان را ابر سیاهی پوشاند. ابرها آن
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م دنبالشان رفتند. بعد هم ها دید نداشتند. نیروهای کمکی هها روی آنافتادند و رفتند جلو. دیگر عراقی

باران شروع به باریدن کرد و هوا خنک شد. چون در آن موقع سال سومار منطقه گرمی بود اگر باران 

ولی آن ابر و باران باعث شد که نیروها بدون  ؛شدندبارید و ابر نبود، همه از گرما و تشنگی تلف مینمی

ها را از دست ها را تار و مار کنند و آن کوهند و عراقینیاز به آب، بروند جلو و همان شبانه هم حمله کن

آقای میثمی! »ها مستقر شدند، یکی از فرماندهانشان آمد و گفت: ها بگیرند. بعد از آن که بر آن بلندیآن

حل تمام جواب شهید میثمی را ببینید یک حرفی زده که راه« کردیم!کاش زودتر با شما مشورت می

 است: زندگی درما  یهایها و ناآرامترس

 1«کردید! حرفِ من کاری نکرد. این توکّل به خدا بود که مشکل شما را حل کرد.کاش زودتر توکّل می»

 فرماید: ریشه قوی شدن دل توکل بر خدا است.که می دکنحرف را تمام مینیرالمؤمنیاین روایت ام

صُلَّ»
ا
لِبََّّأ ا ِةَّالف  ََُّّقای ُ ُکُّ وا ََّّاِلای ا .ََّعا ِ  2«اَّللی
 

 معنای توکل
 بخشجهیولی نت ،البته توکل به معنای رها کردن کارها نیست بلکه بدین معناست که انسان تالش کند

خدا دشمن را  میکنیها نگفتند که ما تالش نمبودن کار را از خدا بداند. در داستان شهید میثمی، گردآن

خداوند هم نصرت خودش را فرستاد. یاری  ،تالش و مجاهدت کردند ،شکست دهد بلکه حرکت کردند

 خدا مشروط به یاری و حرکت ماست.

خدا قطع طمع نموده و چشم امید ما فقط به  رینکته مهمی که در توکل مطرح است، این است که از غ

مدارانه همه کارها به دست خدا است و دیگران در نتیجه بخشی کارها زیرا در بینش توکل ،خدا باشد

این شود و ندارند. انسان اگر چشم امیدش به غیر خدا باشد، در وی وابستگی ایجاد می نقش مستقلی

وُکَّ»فرماید: گردد. خداوند در قرآن میباعث پایین آمدن حرمت و ارزش و کرامت انسانی وی می وَِّمَّئ ی 
در روایت آمده است: . کندهر که بر خداوند توکل نماید، خداوند او را کفایت می 3«َعَّاَّللَّفوهَّحسبه.
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معنای توکل این است که »پیامبر گرامی اسالم معنای توکل را از جبرئیل سؤال کرد. جبرئیل گفت: 

عطا و منع به دست مردم نیست و باید از مردم ناامید بود و اگر  ،سود و زیان نکهیانسان یقین کند به ا

نجام ندهد و جز او به کسی امیدوار نباشد و از فداکاری ااو ای به این مقام برسد که بداند جز برای بنده

 1«.غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد، این همان توکل بر خداست

شود که اگر بخواهیم توکل را در خود پرورش دهیم، باید از دیگران قطع طمع از این روایت استفاده می

زیرا رزق و روزی ما از سوی خداست و خداوند تضمین نموده  ،نماییم و فقط به خداوند امیدوار باشیم

معنای توکل این است که انسان رزق و »فرماید: میاست که همه بندگانش را روزی دهد. علی

 2«اش را از سوی خدا بداند.روزی

 

 از ازدواج یرواقعیترس غ
سنگین،  یهابا این خرج !ستاآقا دلت خوش حاج» :گویداست؟ می باال رفتهبه  قدرنیچرا سن ازدواج ا

خواهم بگویم اما می، شود یسازالبته باید برای ازدواج آسان فرهنگ« توانم ازدواج کنم؟چطور می

 ؛است یرواقعیترس از روزی غ ولی ،صورت کلی همیشه این مشکل اقتصادی برای ازدواج هستبه

ین ازدواج است، آقا رَسُولُ جلب روزی و افزایش رزق هم یهااتفاقاً یکی از راه کهیدرحال

َّفرمایند: میاللَّهِ
ُقَّ» ْرزا

ا
ُهَّأ َّفاِإن  ْهلا

ا ْ
ُذواَّاَل خ ِ

ُكََّّای    3؛«لا

 کند!خانواده بدهید؛ زیرا این کار رزق و روزیِ شما را افزون می لیتشک

به او فرمود: دستى به ایشان شکایت کرد. پیامبرآمد و از تنگجوانى از انصار، نزد پیامبر خدا

کشم که نزد پیامبر جوان رفت و مدتی گذشت. بعد از مدتی گفت: خجالت مى«. ازدواج کن»

بازگردم. پس، مردى از انصار به او برخورد و گفت: من دخترى زیباروى دارم. آنگاه، او را به خدا

پس از آن، . «پس، خداوند، به زندگى او گشایش داد»فرمود: ازدواج آن جوان درآورد. امام صادق
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اى جوانان! بر شما بادْ »فرمود: و ایشان را از وضع خود آگاه ساخت. پیامبر خداجوان، نزد پیامبر

 ست.امشکل اصلی، این ترس نابودکننده  ؛مشکل اصلی، مشکل اقتصادی نیست  1«ازدواج کردن!

 

 ترس از افت شدید جمعیت
ست. در گزارش و ااآلن چرا در کشور مشکلی به نام فرزندآوری داریم؟ یکی از دالیل اصلی، ترس از فقر 

سابقه بوده است. داده در جهان بیتحقیقات جهانی اعالم شده است که اُفت جمعیتی که در ایران رخ

به  89و ولد در سال  نرخ زاد 2!ترین نرخ کاهش جمعیت تاریخ بشر را دارد. رکورد زده استایران سریع

سال گذشته رسیده است. شورای عالی انقالب فرهنگی در گزارشی آورده است  52کمترین حد خود طی 

تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به کمترین  14.5نرخ زاد و ولد با  1389شود در سال که تخمین زده می

 3سال گذشته رسیده باشد. 52حد خود طی 

ست. ما منافع است. ترس از کاهش جمعیت، یک ترس جدی و واقعی اکننده این اخبار واقعاً نگران

ست. کشوری که اخودمان را در بلندمدت از دست خواهیم داد. قدرت یک کشور، به جوانان آن کشور 

، هیفقیجوان نداشت هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی ضعیف خواهد شد. پدر جامعه، یعنی ول

سال آینده در یک بحران جمعیتی  22یم تا ون جلو برابا همین فرماگر ست. ایشان فرمود ا نگرندهیخیلی آ

 !فرو خواهیم رفت

ها به فکر فرزند آوری نیستند؟ چون بجای ترس واقعی از بحران جمعیت، گرفتار چرا خیلی از خانواده

کند که روزی ن کسی تأمین میاهم اشما رچه کنم؟ روزی بچه  اهای واهی شدند که روزی بچه رترس

 فرماید: خود شما را تا اآلن تأمین کرده است. خداوند متعال می

                                                 
 3ح  ،332ص  ،5کافی، ج  .1
دارد -را-بشر-تاریخ-جمعیت-کاهش-نرخ-ترین-سریع-یرانا .2

9https://www.hamshahrionline.ir/news/221242 
ای نسبت به سابقه-تولد برسد که کاهش بی 1.225.854شود در پایان امسال میزان تولد کشور به رقم تخمین زده می .3

 های گذشته داشته است.سال
 .نفر رسیده است. خبرگزاری فارس 92.226.222جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال جاری برابر بر مبنای نتایج سرشماری، 

fna.ir/ddoz38 

https://www.hamshahrionline.ir/news/2010407
https://www.hamshahrionline.ir/news/2010407
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رًا.» ِبب 
َّكا
ً
ْطأ ِ
َّح  نا ُهْمَّاکا لا ْ ََّقا َِّإن  ْ

ُ
اُك َِّإي  ُهْمَّوا ُ ْرُزق  ْخُنَّنا ٍقَّی ا َِّإْمالا ةا یا ْ س  َّح ا ْ

ُ
ُك ْوالادا

ا
ُُلاَّأ ی ُ ْ ف  َّالاَّب ا  1«وا

 گوید:سکونی می

 «چرا افسرده هستی؟»ناراحت و افسرده بودم. حضرت فرمودند:  کهیرفتم درحالنزد امام صادق 

َّحضرت فرمودند:  «خدا به من دختری داده.»گفتم: 
«َّ َِلا جا

ا
ِرَّأ ْ ب  ْا ِعیُشَِّفَّ اَّب ا ها ُ َِّرْزق  ِ َّاَّلل  ا ََّعا اَّوا ُلها ْ ف  ْرِضَّب ِ

ا ْ
َّاَل ا ََّعا اََّسُكوِنُّ ََّّ-يا ىَّوا َّفاْسا  ِرَِّرْزِقكا ْ ب  ْا َّ َِِّمْ ُُکُ

ْ
أ َّتا ََّّوا ِن  َّعا ِ َّ؛«اَّلل 

سنگینی بچه روی زمین است و رزق بچه هم بر عهده خداست و زندگانی او هم در غیر مسیر تو است و  

و روزی جدا دارد. امام با این بیانات غم مرا  دهدیمانع تو نیست و خداوند هم از روزی تو به او روزی نم

ا؟»برطرف کرد. حضرت فرمودند:  ا ْیِتا ََّسا  ا تا  «فاطمه.»گفتم:  ؟این دختر را چه قرار دادینام  ؛«ما

بعد فرمودند:  «آه. ...آه ...آه»حضرت این را شنیدند دست خود را روی پیشانی گذاشتند و چند بار فرمودند: 

ا حاال که اسم او را فاطمه قرار دادی،» َْبا رْضِ
ا َّی 
ا
َّال اَّوا ا َْ ْْلا َّتا

ا
َّال اَّوا ا اُسَب  َّن  را بد نگو  او را اذیت نکن و او 2؛«فاالا

 افتاد.به یاد مادرشان زهرا ایشان دهدیکشید نشان مآهی که امام صادق .و او را نزن

َّالسالمَّلعیکََّیََّفطهمَّالهراء

َّ
 شب است و بغض سکوت و صدای گریه آب

 تمام غصه عالم نشسته در محراب
 

 باردنگاه کن که ببینی چگونه می

 و دیوار خانه ارباب مصیبت از در
 

 مده امشبآبرای غسل شب قدر 

 فقط خدا و رسولش به منزل مهتاب

                                                 
 31سوره إسراء، آیه  .1 
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 شویدرا به آب می اشیبنای زندگ

 الهی صبر علی را به فاطمه دریاب
 

 بنددقطره سرشکش دخیل می به قطره

 تابیبر آن ضریح کبود و شکسته و ب
 

 هارسد به علی از مرور خاطرهچه می

 صبورش ندارد امشب تاب یهاکه ناله
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 جلسه چهارم ماهیت

 

طلبی عجوالنه و آنی صحبت شده در این جلسه در مورد یکی دیگر از تمایالت انسان یعنی منفعت

 ربازیها از دانسان عامل انحراف بسیاری از میلین استفاده از همشیطان توانسته است با  .است

و در نتیجه منافع  رودمیتاکنون باشد. از آنجا که انسان عجول خلق شده به دنبال منافع زودبازده 

بینی شود که با واقعبه مخاطب توضیح داده می پایان این جلسهدهد. در واقعی را از دست می

 تواند از این انحراف نجات پیدا کند.می
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 فاطمیهای غیر دومین عامل انتخاب؛ جلسه چهارم

 ترین انتخاب حضرت زهرا بزرگ

دختر  ایشانانتخاب شوهر و خانواده بود، به خاطر اینکه  های بزرگ حضرت زهراانتخاب یکی از

مالی  نظر خواستگارهای فراوانی داشتند که از ،پیامبر بودند و از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند

یا » :عبدالرحمن عوف که برای خواستگاری خدمت رسول خدا رسید عرض کرد ، مثالًمتمول بودند اریبس

چشم آبى که بارهایشان  را به من تزویج کنى، حاضرم یکصد شتر سیاهِ رسول اهلل! اگر فاطمه

برای اینکه این مهریه را بهتر  «کنم. اشهیکتان اعالى مصرى باشد و ده هزار دینار، مهر یهاپارچه

 اما ایشان ارزش داشت،چند میلیارد  بیش از م مهریه پیشنهادی عبدالرحمانوید بگمتوجه بشوید بای

 قدرتی نداشتند. وقتی امیرالمؤمنین به نظر مالی در ظاهر را انتخاب کردند که ازحضرت علی

این خواستگاری با رضایت پیامبر و حضرت فاطمه همراه شد. حضرت محمد  آمدند و خواستگاری

 «ای داری؟علی جان آیا برای این ازدواج اندوخته»از مهریه که از شرایط اجرای عقد است سؤال کردند: 

آگاهید. تمام دارایی من شمشیر، زره و شتر آبکشم  یخوبشما از وضعیت من به»پاسخ داد: علی

انجام کارهای  هم برایرا شمشیرت را برای جهاد در راه خدا نیاز داری؛ شتر »پیامبر فرمود:  «است.

زره را به   علی  «بفروش و پولش را برایم بیاور. خواهی؛ ولی این زره رامعاش می روزمره و امرار

عنوان مهریه همسرش نزد پیامبر آورد تا برای ازدواجشان هزینه کند. پانصد درهم فروخت و پول را به

 بدین ترتیب مهریه برترین بانوی دنیا تعیین شد.

ای که طلبیچه اساسی امیرالمؤمنین را بر عبدالرحمان ترجیح داد؟ اقتضای منفعت برفاطمه زهرا

 یبی! اما چرا بدادیامروزه در جامعه ما گسترش فراوان پیدا کرده، این است که عبدالرحمان را ترجیح م

 دوعالم صدیقه کبری، مولی امیرالمؤمنین را برای ازدواج انتخاب نمودند؟

 

 هاتأثیرگذار بر انتخابدومین عامل 

های انسان تأثیر ترین امیالی که در انتخابطور که در جلسه گذشته عرض شد، یکی از مهمهمان

میها صحبت دومین عامل تأثیرگذار بر انتخاب دربارهدر این جلسه . بسزایی دارد ترس است



 802ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

محور حرکت عاملی که همان  ؛عاملی که باعث هبوط حضرت آدم از بهشت شدهمان  ؛کنیم

دینان را هم بیدهد و داری سوق میداران را به دینهمان عاملی که هم دین ؛هاستهمه انسان

کشاند و اهل آخرت را به آخرت! زمینیان را همان عاملی که اهل دنیا را به دنیا می ؛دینی و کفربه بی

و زمینیان، گرایشی است به  ها را آسمانی! این عاملِ مشترک میان آسمانیانکند و آسمانیزمینی می

شدت بر انتخاب ما های قوی است که بهطلبی، یکی دیگر از امیال و عالقهمنفعت«. طلبیمنفعت»نام 

 است. رگذاریتأث

خرید و میکنید میشوید، معموالً جنسی را انتخاب ای وارد میحتی وقتی به قصد خرید به مغازه

به دنبال تأمین منافع  جنبهاین یعنی در هر دو  .سبکه هم کیفیتش خوب باشد و هم قیمتش منا

داری! طلبی بود و یا دینخودتان هستید. برخی به اشتباه بر این باورند که یا باید به دنبال منفعت

آیا  داری است؟ آیا میان منفعت و دین تناقضی وجود دارد؟طلبی نقطه مقابل دینآیا واقعاً منفعت

 جهت و همسو باشند؟توانند در یک این دو می

 داریطلبی با دینرابطه منفعت

دار های دین، اساساً چیز بدی نیست. اتفاقاً آدم«طلبیمنفعت»ها باید گفت در پاسخ به این پرسش

در واقع دارد علیه  بوددینی بیشتر از دیگران به دنبال تأمین منافع خودشان هستند. اگر کسی بی

 کند.منافع خودش اقدام می

 فرماید: ات قرآن را ببینید! میادبی

دى» ِنَّاْهتا ا یکٍلَََّّفا َُِّبا ْیُكْ ا َّلعا َنا
ا
َّماَّأ هْیاَّوا ا َّلعا لُّ ص ِ

ا اَّی  َّفاِإَّن  ل  َّضا ْ َِّما ْفِسِهَّوا دیَّنِلا تا ْ اََّیا   1«.فاِإَّن 

 است و هر کرده هدایت پیدا خودشنفع  پیامبر من، به مردم بگو که هرکسی هدایت پیدا کند به

کسی هم گمراه بشود به خودش ضرر زده است و من وکیل و نگهبان شما نیستم! یعنی برو به 

پیغمبر، به مردم بگو که من نگهبان »فکر خودت باش! این بارها در قرآن تکرار شده است که 

 بروید به فکر منافع خودتان باشید. پس« شما نیستم!

                                                 
 129آیه  یونس،سوره  1
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طر دین، از منافع خودمان بگذریم! اتفاقاً خا خواهد که بهاز ما نمی وقتچیخدای متعال ه 

فلسفه خلقت انسان هم این  توان گفت تأمین منافع است تا جایی که می هبرنام نید ،برعکس

چرا »سؤال کرد: است که به منافع خودش برسد. نقل شده است که شخصی از امام صادق

ی از دالیل خلقت اشاره کرده حضرت در پاسخ به یک «ها را خلق کرده و آفریده است؟خدا انسان

َّفرمایند: و می
ُهْمَّ» ْا ْْنا ُهْمَِِّلا ا اق   1؛ آنان را آفریده که منفعت به ایشان برساند.«ِخا

 

 هاانسان نیترطلبشهدا، منفعت
خرد و او هم از کسی که خدا جانش را می ؛کنداستفاده می« تجارت»شهادت از عبارتی شبیه  هخدا دربار

 : برداین تجارت، سود می

َّاْشب ارى» ا َّاَّلل  َّفَِّإن  اِتُُلنا ف  َّب ُ ةا ان 
ْ
ُمَّاَل ُ َّْلا ن 

ا
ْمَِّبأ ُ ْمواْلا

ا
َّأ َسُهْمَّوا ُ ف  ب ْ

ا
َّأ نا ْؤَِمی  ُ

ْ
َّاْل ْیِهََِِّّما ا ْْعًاَّلعا َّوا ُُلنا ی ا ْ ف  َّب ُ َّوا ُُلنا ْقی ُ ا َّفا ِ یِلَّاَّلل  َسب 

ْورَّ اَِّفَّاِل  ًّ ف  ْوفجا
ا
َّأ ْ َِّما ْرآِنَّوا ُ َّالْف  یِلَّوا خ 

ی ْ ِ
ْ
َّاإل َّوا ْعُتََّّاِة یَِّبب ا

َّاَّل  ْیِعُكُ ا ِی  َّئ  وا ْبِْشُ
ْسب ا ََّفا ِ َّاَّلل  َِِّما ْهِدِه ْا بنابراین شهدا از ؛ 2«ِب

 تر هستند.طلبهمه منفعت

ا اند؟! وقتی منافع عالی خودشان رتواند باشد که شهدا منافع خودشان را در نظر گرفتهمگر جز این می

آقا محسن حججی در گفتگو با  ،شهید مدافع حرم .تر را رها و فدا کردنددیدند، منافع کمتر و سطح پایین

علی جان! پسرم! من خیلی دوستتان دارم، هم تو را و هم مادرت را! »گوید: کودک خردسال خود می

شود چیزهای میها دل کندن از یک سری چیزهای خوب، باعث مواظب خودتان باشید. بعضی وقت

را به دست آورم بهتری را به دست آورید! من از تو و مادرت دل کندم تا بتوانم نوکری حضرت زینب

و آرزو دارم خدا در این سفر به من نگاه کند. سعی کن جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشود و اگر 

 «کند.خدا عاشقت بشود، خوب تو را خریداری می

 کردند.تجارت هم بیشتر از همه منفعت کسب می دررت بودند و اهل تجا گونهنیشهدا ا

                                                 
 8، ص 1علل الشرائع، ج .  1

 111 توبه، آیهسوره  .2 
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 در عالم سراغ دارید؟ )علیه السالم( تر از امیرالمؤمنینشما مخلص

َّفرمود: نیرالمؤمنیام
ََّّماَّأحَسنُتَّإَ» طُّ َّق ا ٍ   «أِحا

سرشان را از  دفعهبه احدی احسان نکردم! وقتی مردم این سخن حضرت را شنیدند، یک وجهچیهمن به

َّقرآن را خواند:  هروی تعجب بلند کردند. بعد، حضرت این آی
ها» َّفالا ُُتْ

ْ
َسأ
ا
َِّإْنَّأ َّوا ِسُكْ ُ ف  ب ْ

ا
ََِّل ْحَسْنُتْ

ا
َّأ ْحَسْنُتْ

ا
  1«ِإْنَّأ

 2.ایکرده، برای خودت یهر کار خوبی برای کسی انجام بده

 

 طلبی مذموم است؟کدام منفعت
 طلبی مذموم و قبیح است؟سؤال اینجاست: کدام نوع از منفعت

طلبی بد عنوان منفعتبد و مذموم نیست بلکه آن چیزی که به خودیخودطلبی بهعرض کردیم منفعت

 .باشدمطرح است، آن است که انسان به دنبال منفعت آنی، زودگذر و عجوالنه 

ال»که  دیفرمایکند من وقتی خدا از خلقت انسان صحبت میدر قرآ خ 
ا
َّع ن ْساُنَِِّمْ ِ

ْ
َّاإل قا انسان از شتاب  ؛«ُِخِ

 و عجله آفریده شده است.

دارد انسان عجول آفریده شده است و در کارها دوست می»ذیل این آیه آمده است:  انیالبدر تفسیر مجمع

 3«شتابد.دارد به دنبال آن میعجله کند و هر چه را دوست می

کند و کاری به منافع باالتر و مدت را نگاه میویژگی عجول این است که در هر امری منافع کوتاه

 مدت است.تر از منافع ماندگار و طوالنیبرایش مهمدر واقع منافع زودگذر  ؛تر نداردبزرگ
 

 عجله؛ دشمن منافع بلندمدت ما
هر چیزی را  یآدم است. فع بلندمدتارسیدن به منکه مانع « عجله»دشمنی در وجود ما هست به نام 

زدگی کار ما را خراب شتابخواهد. این عجله و خواهد با عجله هم میخواهد، جدای از اینکه آن را میمی

                                                 
 2 آیه اسراء،سوره  1
 319، ص 2الجامع، جو تفسیر جوامع 283، ص 1ج  ،الدرّ نثر 2
 123، ص 16ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3 
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های ما میل به بدی ه، یک پای ثابت هممهای پشت سر هر رفتار بدی را از هم تفکیک کنیکند. اگر عالقهمی

های بدی را پیدا کنید که منجر به یک رفتار بد شده توانید عالقهمعموالً شما نمی یعنی ؛عجله و شتاب است

 های بد باشد.هباشد مگر اینکه عجله در میان آن عالق

هایی هستیم که با عجله عجین هستیم. همیشه باید نسبت به هر تصمیم و انتخابی به خودمان ما آدم

ها عامل نجات شاید این تشر زدن «؟یاعجله نکرده»به خودمان تشر بزنیم که:  ؛سوءظن داشته باشیم

 شود.

َّ» :فرمایدسوره اسراء می 11خداوند در آیه  َّاکنا ُوالوا خ 
ا
ن ْساُنَّع ِ

ْ
 انسان، عجول است. «اإل

های صبور و قوی به دنبال منافع اما آدم؛ مدت هستندهای عجول و ضعیف دنبال منافع کوتاهآدم

 بلندمدت هستند.

 کنند؟های خودشان اشتباه میها در انتخابچرا آدم

! اکثر ما ، آن هم نه دقیقکنندنگاه میمنافع کم خود را  ثانیاً،بینند و منافع بلندمدت خود را نمی ،چون اوالً

قدم یا هزار قدم جلوتر از خود نداریم  122هیچ کاری با  و مینیبیهمین جلوی پای خودمان را مها فقط انسان

غافل از اینکه منافع  ؛ها قانع هستیمبینیم و به حداقل، تمام آن را نمیمینیبیهمان چیزی را هم که م تازهو 

 تواند در اختیار ما باشد.بیشتری می

اما بعد از گذشت مدتی با خود  ،گیریمای خاص میاتفاق افتاده است که تصمیمی در زمینه ند بارچ

 کردم.رسید! و بیشتر منفعت کسب میدادم، نفع بیشتری به من میگوییم: اگر فالن کار را انجام میمی

توجه کنم. هیچ آدم عاقلی بدون منافع خودم انتخاب می در نظر گرفتنید من بدون تواند بگوکسی نمی

منافع »تر، در انتخاب خودشان های عاقلکه آدم نجاستیمسئله ا ؛کندمنافع خودش انتخاب نمی به

اگر به آنان بگویی دوست داری فقط چند ماه از «. مدتمنافع کوتاه»دهند بر را ترجیح می« بلندمدت

یا برای همیشه مشکالتت حل شود اما با کمی گذر زمان،  عاًیات حل شود، آن هم سرمشکالت اقتصادی

کند حل شدن تمام مشکالت را انتخاب می ناًیقیت که پاسخ چیست! کند؟ معلوم اسکدام را انتخاب می

 مدت و آنی.چراکه منافع بلندمدت ترجیح و برتری دارد بر منافع کوتاه

برای اینکه مردم را برای رسیدن به انتخاب درست و صحیح کمک کند، از منافع  حضرت زهرا

بی دو عالم عیادت حضرت آمده بودند، بیبلندمدت آنها سخن گفت. وقتی زنان انصار و مهاجرین به 
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رىَّ» سوره اعراف را تالوت کردند: 86که ایراد فرمودند آیه  یادر خطبهفاطمه زهرا ُ َّالْف  ْهلا َّاا ن  َّاا ْ ََّلا وا
َِِّبَّ ْذَنُُهْ اخا ُُباََّفا َّلِكْنَّكاذ  اْرِضَّوا

ْ
َّاال امِءَّوا َّالسَّ اکتٍََِِّّما را ْمَّبا هْیِ

ا ْحناَّلعا ی ا ا اف  اَّل ْ َّات ُقا واَّوا ُ .اَما ْكِسُبونا  1«اَّاکُُناَّيا

کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها آوردند و تقوا پیشه میها ایمان میو اگر اهل شهرها و آبادی

 .گشودیم؛ ولى )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیممی

 ند:کنمی تفسیر گونهنیاحضرت آیه اهلل مکارم شیرازی ذیل این آیه برکت را 

و استقرار چیزى است و به هر نعمت « ثبات»است و این کلمه در اصل به معنى « برکت»جمع « برکات»

 اثریکه زود فانى و نابود و ب برکتیگردد، در برابر موجودات بو موهبتى که پایدار بماند اطالق می

 2شوند.می

قصد داشتند آنها را به سوی منافع بلندمدت و همیشگی سوق با اشاره به نعمات پایدار،  حضرت زهرا

مدت را بر منافع بلندمدت اما از آنجا که آنان نگاه عجوالنه، زودگذر و آنی داشتند، منافع کوتاه ،دهند

ترجیح داده و دست از یاری حضرت برداشتند. حتی حضرت برای نجات آنان به همراه همسر و فرزندانش 

نفر  44اما از میان تمام کسانی که غدیر را درک کرده بودند فقط  ،مهاجرین رفتنددرب خانه انصار و 

یعنی از  3نفر آمدند. 4طبق گفته سلمان فارسی فقط  ! وپذیرفتند به سمت والیت و امیرالمؤمنین بیایند

 4داشتند.توجه منفعت بلندمدت  بهنفر  4میان تمام مردم مدینه فقط 

                                                 
 در جمع زنان مهاجر و انصار خطبه حضرت زهرا .  1
 262، ص 6تفسیر نمونه، ج.  2

 592 ص ،2 ج الهاللی،قیس  بن سلیم کتاب ؛136 ص ،11 ج األنصاری، الزهراء، فاطمة عن الکبرى سوعة المو 3. 
 :کندمی نقل سلمان

 زهرای و نیرالمؤمنیام هنگامشب ؛«الحسین و الحسن ابنیه بیدی وأخذ حمار على  فاطمة علیٌّ حمل اللیل کان أن فلما»

 أتاه إال األنصار من ال و المهاجرین بدر من أهل من أحدا یدع فلم» رفتند،می انصار و مهاجرین خانه همه درب به حسنین و مرضیه

 و کردندیم یادآوری را حقیقت آنان به ؛ و«أربعون رجال و أربعة إال منهم له استجاب فما نصرته، إلى دعاهم حقه و فذکّرهم منزله فی
محلّقین  بکرۀ یصبحوا أن فأمرهم» کنند، یاری را حضرت کردند که قبول نفر 44 فقط جمعیت همه آن بین از اما ،جستندیم یاری

 فأصبحوا» میدان بیایید، به دست به سالح و بتراشید را خود سرهای آنان فرمود: به حضرت ؛«الموت على لیبایعوا سالحهم معهم رءوسهم

 نفر 4 فقط جمع آن بین سفانه ازأمت ؛«العوام بن الزبیر و المقداد و أبوذر و أنا فقال من األربعة؟ :لسلمان فقلت .أربعة إال منهم یواف فلم

 .زبیر و مقداد سلمان، ابوذر، ایستادند: خدا دین پای
ی غاصبین خالفت برای مردم مستنداتی را درباره هاپاسخاز خطبه فدکیه و  دیتوانیم، کنندینمدر مناطقی که اهل سنت زندگی  4.

 مردم مدینه قرار دادند:که چطور به حضرت زهرا پاسخ دادند و او را در برابر منافع دنیایی  ی مردم مدینه ذکر کنیدطلبمنفعت
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 ها جاری و ساری است.تمام مراحل زندگی ما انسانطلبانه در این نگاه منفعت

سیدالشهدا در کودکی  یبازفردی که هم ؛به نام عمرسعد شودمی طلبی عجوالنه شخصیمنفعت نتیجه

کردند، دیده است که پیامبر بوده است و دیده است که آقا رسول خدا حسین را بر دوش خود سوار می

کردند و چه ارادتی به این ت که پیامبر چقدر به حسین محبت میبوسیدند، دیده اسمکرراً حسین را می

 وعجوالنه او را به ورطه هالکت کشاند!  یطلباما منفعت دیده بود،. عمر سعد تمام اینها را ندخانواده داشت

 .کردلحظه انتخاب، غیر فاطمی انتخاب  نیتردر حساس

 :دیادهیهمه گفتگوی میان سیدالشهدا و عمر سعد را شن

 .«رها کن لشکر ابن زیاد را و در زمره یاران من قرار بگیر» :امام فرمودند

 .«کنندرا خراب می میهااگر این کار را انجام بدهم خانه»: گفت عمرسعد

 .«دهممن بهترش را در مدینه به تو می» -

 .«ام در خطر هستنداگر چنین کنم خانواده»

 «ندهد. کنم که اتفاقی برای آنها رخمن تضمین می»-

 از دست خواهد رفت. ینگرندهینگاه، عجوالنه شد آ یوقت ؛هر چه امام اصرار کردند عمر سعد نپذیرفت

 «تو هرگز از گندم ملک ری نخواهی خورد.» :فرمودند دیآیامام وقتی دیدند او از تصمیم خود کوتاه نم

این نشان  .ای در مدینه دادندخانهتوجه این است که امام در این گفتگو به عمر سعد وعده نکته قابل

یعنی اگر کسی منفعت زودگذر را انتخاب  ؛کردو در آن خانه زندگی می ماندیدهد که عمرسعد زنده ممی

طلبی عجول باشد به منافع دنیایی نکند به منافع دنیایی هم خواهد رسید و در مقابل اگر انسان در منفعت

 هم نخواهد رسید.

طبق گفته سلمان فارسی،  ؛آوردسالگی اسالم می 9شناسیم که در اریخ، شخصی را میشما نگاه کنید به ت

خیزد و لبیک امام را پاسخ به پا می )علیه السالم( نفری است که به حمایت از امیرالمؤمنین 4جزء 

 )علیه ایستد و از جانشینی امیرالمؤمنیناز جمله کسانی است که در مقابل خالفت خلفا می ؛گویدمی

                                                                                                                   
دُونَ الْمَرَدَۀَ الْفُجَّارَ، وَ ذلِکَ بِاِجْماعِ الْمُسْلِمینَ، لَمْ وَ قَدْ جَعَلْنا ما حاوَلْتِهِ فِی الْکِراعِ وَ السِّالحِ، یُقاتِلُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ وَ یُجاهِدُونَ الْکُفَّارَ، وَ یُجالِ»

و ما آنچه را  «کِ.تَبِدْ بِما کانَ الرَّأْىُ عِنْدى، وَ هذِهِ حالی وَ مالی، هِیَ لَکِ وَ بَیْنَ یَدَیْکِ، ال تَزْوى عَنْکِ وَ ال نَدَّخِرُ دُونَلَمْ اَسْ وَ اَنْفَرِدْ بِهِ وَحْدى،
با سرکشان بدکار جدال تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفّار جهاد نموده و  میاسب و اسلحه قرار داد دیخواهى در راه خرمى )از فدک( که

 نیمن و ا الح نیکار نزدم و در رأى و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم و ا نیبه اتفاق تمام مسلمانان بود و تنها دست به ا میتصم نیکنند و ا
 است. نشده رهیذخ گرىیشود و براى فرد دنمى غیتوست و از تو در اریاموال من است که براى تو و در اخت
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نفره  ششکند بلکه در شورای قیفه شرکت نمیسکند. جزء کسانی است که نه تنها در دفاع می  السالم(

، )علیه السالم( دهد. کسی است که به فرموده امیرالمؤمنینرأی می هم به خالفت امیرالمؤمنین علی

را به او  اإلسالم ، کسی است که پیامبر لقب سیف زدودهبارها و بارها غم از چهره رسول خدا

مدت دنیوی مقابل حضرت ایستاد و همین شخص پس از خالفت حضرت، به خاطر مطامع کوتاه .دهدمی

شود به زبیری کننده غم از دل پیامبر خدا بود تبدیل میملعون ازل و ابد شد. زبیری که شمشیرش برطرف

ایستد. وقتی نگاه مام زمان خویش میکه مقابل ولی زمان و جانشین پیغمبر خدا شمشیر کشیده و مقابل ا

ایستد که خود برای به حکومت رسیدنش تالش شود، مقابل امامی میزبیر فقط منفعت دنیایی زودگذر می

 کرده بود.

 

 خوریم نه چوب انقالب را!های خود را میما چوب انتخاب
نشدند به طور کامل از این منافع ، موفق بودندهایی که به دنبال منافع آنی و زودگذر تاریخ نشان داده آدم

َّ» در روایتی ذیل آیه شریفه بهره ببرند. امام صادق َِِّمْ ُكْ َّماَّلا اُرَّوا َّانل  ُكُ اَما  واَِّفا ُ ملا َا َّ ينا َّاَّل  َا َِّإ ْركاُنوا َّالَّتا وا
َّ ونا ُ َصا َّالَّئ ُب ْ َُُّث  ْوِِلاءا

ا
َّأ َِِّمْ ِ َّفرمایند: می 1«ُدوِنَّاَّلل 

«َّ َِِّبُ ا ْنَّآِما مًاَِّم  ْ َّقا َُلاإن  ُمَّاقا الا ْیِهَّالسَّ ا َّلعا  ؛«وِسا

 ایمان آورده بودند، با خود گفتند:همانا بعضى از افرادى که به حضرت موسى 

وُهِرَُّمَّ» َُ َّ ْرُجوُهَِِّمْ يَّنا ِ
َّاَّل  نا اَّاکا اُه،َّفاِإذا ا َُّدئ ْی  اَِِّمْ َِّنْْلا اَِّفِهَّوا َّكُن  َّوا نا ْ َِّفْرَعا را ْسكا

اَّغا نا ْ ئ ای 
ا
َّأ ْ ََّلا َّوِسا َنا ُُلاِِصْ عا ا ِه،ََّفا ْ  ؛«ِإِلا

ر فرعونیان وارد شویم و از )مال و منال( دنیاى فرعون برخوردار گردیم، به آنچه بر کچنانچه ما بر لش
 .کشیدیم، خواهیم رسید و برنامه خود را انجام دادندظهور حضرت موسى آرزو مى

                                                 
به معناى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد و به همین جهت است که با « رکون».  113سوره هود، آیه  1.

اند تفسیر به معناى اعم است و این خود عادت و رسم اهل و تفسیرى که اهل لغت براى آن کرده« على»شود، نه با متعدى مى« الى»حرف 
تمکاران، یک نوع اعتمادى است که ناشى از میل و رغبت به آنان باشد، حال چه این رکون در اصل دین باشد، رکون به سوى س.استلغت 

و چه اینکه در حیات  و افشاء نکند فروبنددبه ضرر ایشان است دم  آنچهاى از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید، و از مثل اینکه پاره
ی که دلخواه ایشان است در اداره امور مجتمع دینى مداخله کنند و والیت امور عامه را نوعبهان اجازه دهد تا دینى باشد مثل اینکه به ستمکار

حیاتى جامعه و  شئونمنجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در  اشیدوستو چه اینکه ایشان را دوست بدارد و  به دست گیرند
جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات  22طباطبایى، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان،  یا فردى از افراد اثر سوء بگذارد.
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 پیامبر خدا جدا شوند. طلبی آنی و زودگذر این افراد که مؤمن به موسی بودند، باعث شد ازمنفعت

«َّ نا ْ َِّفْرَعا َّ]ِِمْ نا اِرِبی  [َّها َْحِ ا
ْْ َّا َا ُهَّ]ِإ عا َّما ْ َِّما َّوا َُّموِسا ا اَّج  اََّتا َّ،«[فاملا 

با همراهان خود به سمت دریا رهسپار شدند و خواستند که از فرعون نجات  یپس همین که موس
 یابند.

ِرَّ» ْ ب  َُعاَِّفَّالسَّ ْْسا
ا
َّأ ْمَّوا ُ اَب  وا ِكُبواَّدا ُهْمَّرا ْا ُكوُُناَّما ا ُه،َّفا عا َّما ْ َِّما َّوا اُُفاَِِّبُوِسا وا   ،«ِِلُ

این افراد )نیز( سوار چهارپایان خود شده و با سرعت حرکت کردند تا موسى و همراهان او را 

 .دریابند و با ایشان باشند

«َّ ا ََّجا َّوا ز  َّ]عا ُ َّاَّلل  ثا عا َّفابا ِ
اَب  وا َّدا ُُبا[َُّوُجوها ا رضا َّ]ق ا ئ ات ْ ا رضا ًةَّق ا ِئكا الا َّ[َّما نا ْ ِرَِّفْرَعا ْسكا َّغا َا ْمَِّإ ِْتُ د  َّْم،َّفارا ا ََّما ِرقا ْا ْنَّ اُُناَِّفما ،َّفاكا

َّ نا ْ   1.«ِفْرَعا

را فرستاد تا بر صورت چهارپایان زنند و به سمت لشکرگاه فرعون بازشان  ییهاخداوند عزّ و جلّ فرشته

 گردانند و اینان در بین افرادى قرار گرفتند که با فرعون غرق شدند.

اگر عجله کردیم و به طمع منافع آنی به جای دل  ؛عالم قرار داده این یک سنت الهی است که خدا در

بستن به خدا به کدخدا دل بستیم و رفع همه امور معیشتی و اقتصادی زندگی مردم را به مذاکره با و 

 ؟داشت می، آیا عاقبتی بهتر از این خواهگره زدیمفرعون زمان  هخوش کردن بوابستگی و دل

اآلن هم در انتخابات باید مراقبت کنیم دوباره گرفتار توهم اقتصاد عاریتی و وابسته به آمریکا نشویم. باید 

 کاندیدهایی به مجلس وارد شوند که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی داشته باشند.

 یالهیمادی و قب یهایطلببرخی شهرها شاهد هستیم که کاندیدای بر اساس منفعت دراآلن متأسفانه 

دهند؟ رأی می یالهیشوند. خب چرا مردم بر اساس قبیله گری و منافع قبرأی میاورند و وارد مجلس می

لس و صالحیت الزم را برای نمایندگی مجا، ای که باشدقبیله کنند که آیا این فرد از هرچرا نگاه نمی

 دفاع از حقوق مردم دارد یا خیر؟!

تواند حریت وارد مجلس بشود می ، وقتیای که با توزیع سبد کاال و شام از مردم رأی بگیردبه نظر شما نماینده

خودش را حفظ کند و از حقوق مردم دفاع کند؟ کسی که با شام رأی آورده و وارد مجلس شده، با شامی هم 

 حقوق مردم را خواهد فروخت!
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کنند اگر شام یک کاندید را خوردند، مدیون و برخی از مناطق مردم تصور میدر جالب اینجا است که 

؛ باید به او رأی بدهند ،حتی اگر صالحیت نداشته باشد ،اند و در هر صورتدهاین شخص ش ریگنمک

شود و بر طبق نظر مراجع فروختن رأی چون غافل از اینکه این نوع رأی دادن فروختن رأی محسوب می

 حرام شرعی است. استات انتخابات کشور رخالف مقر

ای که اساس منافع بلندمدت رأی بدهیم. نمایندهطلبانه در انتخابات شرکت کنیم، بر اگر بنا است منفعت

تواند از منافع شما دفاع کند. مسئله انتخابات صالحیت الزم را داشته باشد و به مجلس وارد بشود می

 مجلس مسئله کوچکی نیست!

 خوریم، نه چوب این انقالب را!می اهای خودمان رما در حال حاضر چوب انتخاب

هایی خوریم به دلیل انتخابهای مردمی شکل گرفته است و هر چه ضربه میبپایه انتخا این انقالب بر

 دهیم.طلبی کم و پست انجام میاست که بر اساس منفعت

 

 طلبیبینی، بهترین راه برای کنترل منفعتواقع
تصمیم ها در زندگی خود تا چون عمرسعدها و زبیر بن عوام را کنار بگذاریمطلبی عجوالنه چگونه منفعت 

 نگیریم؟

 ؛بین باشندخواهند در زندگی خود انتخاب فاطمی داشته باشند، باید نسبت به عالم واقعهایی که میانسان

 برخیشود و با تزیین ین راه وارد میا. دشمن از را منافع واقعی خود را ببینند نه منافع زودگذر و فانی

 گذارد به آنها برسیم.کند و نمیمنافع باقی منحرف می توجه بهمنافع فانی ما را از 

 بینی باید چه کرد؟رای رسیدن به واقعب

شود شود کفاف و باالی آن خط میمنزله یک خط در نظر بگیرید که زیر آن خط میها را بهمنافع انسان

 رفاه.

 زدگی برود، در واقع به سمت منافع غیرواقعی خود حرکت کردهطبق این تعریف اگر فردی به سمت رفاه

هستند،  ازیزده در مقایسه با افراد قانع که به دنبال منافع موردناست. به همین دلیل است که افراد رفاه

فردی که  کهیدرحال؛ دنیا استفاده کنند شماریتوانند از منافع ببرند و نمیکمتر از زندگی خود لذت می

زده لذت بیشتر از انسان رفاه اشیدگاز همان مقدار کفاف زن ،کندقدر کفاف خود از دنیا برداشت میبه
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نگران یا زده همیشه برد ولی آن فرد رفاهچون این شخص قانع از کمترین منافع دنیایی لذت می ؛بردمی

 .یا به دنبال کسب منافع بیشتر از دست دادن منافع دنیایی خویش است

 :فرمود شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی از نوفلی نقل کرده که علی بن الحسین

آنچه »مقداری شیر از او تقاضا کردند، در پاسخ گفت:  رسیدند ودر بیابان به شتربانی حضرت رسول

شامگاه از آن  میادهیشتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آنچه در ظرف دوش در سینه

 «.زیاد کن خداوندا مال و فرزندان این مرد را» :آن جناب دعا کردند «کنند.استفاده می

 شتران را دوشید به ساربان دیگری برخوردند، از او هم درخواست شیر کردند. ساربان سینه ند واز او گذشت

ریخت و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم های پیغمبرهای خود را در میان ظرفمحتوای ظرفو 

 «ید بیش از این تهیه و تقدیم کنم.فعالً همین مقدار پیش من بود، چنانچه اجازه ده»عرض کرد:  و نمود

 «اندازه کفایت به این ساربان عنایت کن.خداوندا به»: فرموددعا  و دست خویش را بلند کردپیغمبر

یا رسول اهلل آنکه درخواست شما را رد کرد برایش دعایی کردی که ما همه آن »همراهان عرض کردند: 

ولی برای کسی که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی خواستید که ما دوست  ،دعا را دوست داریم

 «.نداریم

که کافی باشد بهتر از ثروت زیادی است که انسان  یکم ؛«لهیو ما قل و کفی خیر مما کثر و اَ» :فرمود

 .را به خود مشغول کند

محمد و آل او به مقدار کفایت لطف خدایا به  ؛«اَّللَّارزقََّممداَّوَّآلََّممدَّالکفاف»دعا کردند:  همچنین

 1.فرما

اندازه امع دنیا داشته باشد، اگر کسی بهطبینانه نسبت منافع و ماگر کسی نگاه واقع ،هایئتیای بچه ه

 شود مثل شهید ابراهیم هادی: کفاف خود به دنیا نگاه کند می

 گفت: تعریف ابراهیم از خاطراتی بیان ضمنرسول حضرت لشکر اسبق فرمانده کوثری محمد سردار

 گفتم: ابراهیم به ذهاب سرپل در جنگ اول روزهای در

  «.بگیر و بیا دانیمی صالح وقت هر است آماده شما حقوق هادی، برادر »
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 «تهران؟ میری کی شما»گفت:  آهسته خیلی جواب در

 گفتم :

 «!بده هاخونه این بدر رو حقوقم  رفتی تهران .نویسممی آدرس تا سه» :گفت .«هفته آخر»

 .بودند آبرودار  و مستحق یهاخانواده از سه، هر فهمیدم بعدها .دادم را انجام کار این هم من

شب عروسی حضرت  .بی دو عالم آموخته بوداز بی راها آقا ابراهیم عاشق حضرت زهرا بود این خصلت

 ؟سائل هبه کرد ولی چند سال بعد در همین مدینه با مادر سادات چه کردند گردنبند خود را بهزهرا 

 فرمودند:آمد و بلند میمی اوکسی که تمام مردم دیدند پیامبر هر روز به در خانه 

تَّانلبوه»   بعد از پیامبر ... ،«السالمَّلعیكََّیَّاهلَّئ ی 

 

  میخ در و سینه زهرای من           وای من وای من وای من
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 ماهیت جلسه پنجم:

 

)علیها  های حضرت زهراهای ما به انتخابترین عامل مؤثر در نزدیک شدن انتخابدر این جلسه به مهم

در سبک زندگی ایشان )علیها السالم( های حضرت زهرا کنیم. اگر انتخابیعنی ایمان اشاره میالسالم( 

کند به دلیل فاصله داشتن زندگی ما سرایت نمیبرای ما صرفاً در حد یک اعتقاد باقی مانده است و به 

 ایمان ما با ایمان حضرت است.
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 ارتباط ایمان فاطمی با انتخاب فاطمی؛ جلسه پنجم

 بهترین منزل
ها را با هایی که چشم خیلیآور و سقفهای شگفتها و قصرهای بزرگی هست با مساحتدر دنیا خانه

نظیری وجود برد، در همین دنیا خانه بیها را با خودش میخیلیکند و تزییناتی که دل خودش همراه می
های با تمام قدرتشان جمع بشوند قدرت ساخت این خانه را یا حتی یک آجرش را دارد که اگر تمام انسان

ای که باید برای دیدن وسعت و عظمتش چشم ندارند و دست هیچ انسانی به سقفش نخواهد رسید. خانه
ها ببندی و چشم دلت را با نور الهی روشن کنی. این خانه، خانه بهترین زن و مرد یسرت را به روی بد

 .استیعنی صدیقه طاهره و امیرالمؤمنینعالم 

 برد: ای را با خودش تا عرش میروایت زیبایی در وصف این خانه دارند که دل هر شیعهامام باقر

«َّ سوِلَّاَّلل  ُةَّرا َُّحْْجا ةا ََّفِطما َّوا ُتََِّعٍّ ْ ْرُشَّ»است؛ ؛ خانه على و فاطمه حجره رسول اللّه«ئ ای  ِِتْمَّعا ْ ُفَّئ ای  ْ ََّشف  وا
َّ نا ی 
ا
َّالْعاْل ب  َِّمْعراُجَّ»شان عرش رب العالمین؛ ؛ و سقف خانه«را ْرِش َّالعا َا َّا ٌة ْْکُوطا َّما ٌة َّفُْرجا ْم وِِتِ

ُ َّئ ُی  ْعِر َّفَّق ا و
َّ بااًحَّوا َّصا ْْحِ

ْمَِّبَلا هْیِ
ا ِزُلَّلعا ُةَّئ ای ْ الِئکا ْْح؛َّوَّاْلا ِنَّاَلا ی ْ ْرفاِةَّعا َّطا َّساعٍةَّوا َُُّک  ساًءَّوا شان شکافى و در انتهاى خانه ؛«ما

ٌجَّ»است که از آن تا عرش، پرده از معراج وَحى برداشته شده؛  ْ َُّفا َّوا ِزل،َُّ ٌجَّئ ای ْ ْ ُهْم:َُّفا ح ُ ْ ِطُعَُّفا ا ق  ُةَّالَّئ ای ْ وَّاْلالِئکا
ُدَّ اْصعا شوند و رشته فوج ان نازل میو مالئکه صبح و شام و هر ساعتى و هر لحظه با وَحى بر آن ؛«ی 

َّ»؛ روندیباال م یاو دسته ندیآیشود؛ گروهى فرود ممالئکه نازل شده قطع نمی َّب اعا َّوا كا ارا َّئ ای  َّاَّلل  َّان  وا
َّ َّإِلْبراهميا فا شا

ا
ِرهک َِ ََّن ِة َُّق  َِّف َّاَّلل  َّزادا ؛َّوا ْرشا َّالْعا ا َصا

ْ َّای  َّتی امواِتَّحا َّالسَّ لى همانا خداوند تبارک و تعا ؛«عِن

َّفَّ»او افزود؛  ها پرده برداشت تا آنکه عرش را دید و خدا به قوّتِ دیدهبراى ابراهیم از آسمان َّزادا َّاَّلل  وَّان 
ِنَّ َّالُحَسی ْ َسِنَّوا َّالحا َّوا ةا ََّفِطما َّوا ٍّ ِ

ََّعا ٍدَّوا م  ِرََُّما َِ ِةََّن فًاَّ^ُق  ْ ْمََّشف  ُیوِِتِ ُ َِّْ
ونا ِجُ َّیا

ا
َّال َّوا ْرشا َّالعا َِصُونا ْرِشَّوَُّناَّئ ُب ْ َّالعا را ْ ب   ؛«ْا

نیز بیفزود و عرش را مشاهده    و همانا خداوند بر قوّتِ دیده محمد، على، فاطمه، حسن و حسین

ْحَّ»؛دندیدینم شانیهاکردند و جز عرش سرپوشى براى خانهمی َّال  ْرِش عا َّب ِ ٌة
فا َُّمَسق  ْم  ؛«نفاُبیُوُِتُ

 1.به عرش رحمان مسقف است شانیهاخانه

جای تعجب  ،کشدیزمین م بهمالئک را  شدهتشکیل  )علیهم السالم( تیببرای اهل مجلسیکه وقتی 
 !باشدطور محل فرود مالئک و مادر سادات این تیباهلخانه  دندار

 ودند: مفررسول خدا  
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شوند و شود مگر آنکه مالئکه نازل میمن تشکیل نمی ت )علیهم السالم(بیهیچ مجلسی در یاد اهل»
کنند مالئکه آسمان آنگاه که به آسمان عروج می .گیرند تا آنکه متفرق شونداطراف آن جماعت را می

گویند: در نزد قومی نشستیم کنیم که بهترین بوهای خوش است. میگویند: از شما بویی استشمام میمی
مالئکه  .کردند و از بوی آنها معطر شدیمرا ذکر می)علیهم السالم( آلشکه فضایل و مناقب محمد و 

یک  گویند؛ آنان متفرق شدند و هرآن مالئکه می .گویند: ما را ببرید تا ما نیز با ایشان بنشینیمآسمان می
 1.«به منزل خود رفتند. میگویند: ما را ببرید تا از آن مکان معطر شویم

های غیر فاطمی چیست و انتخاب فاطمی های انتخاب و اینکه انتخابریشه این چند شب از انتخاب و

 .میترکینزدبه حضرت زهرا ،باشد تریهای ما فاطمقدر انتخاب هر عتاًیصحبت شد. طب کدام است
 :که امشب درصدد پاسخ به آن هستیم این است یسؤال

خوب ن ارا فاطمی کنیم؟ اطالعات ما از زندگی حضرت در حد خودم مانیهاتوانیم انتخابچگونه می 
های ما فاصله بینیم که زندگیکنیم میست و هرچند این اطالعات را داریم ولی وقتی که خوب نگاه میا

 تا زندگی حضرت دارد. یریگچشم

ین زندگی است که فقط باید برای لحظاتی از شنیدن ا ییایزندگی رؤ کیانگار زندگی حضرت زهرا
ست اما اکنیم! یعنی زندگی حضرت برای ما ارزش  و انتخابزندگی  مثل ایشانقرار نیست  ولذت ببریم 

ن مادر تار و پود زندگی واقعی اینکه نه ودصحبت بش آن ها و سر منبر ازها و فیلمدر کتابباید فقط 
 جریان داشته باشد!

بزرگ و کوچک هستیم. گاهی این انتخاب زیاد های ما همیشه در زندگی خودمان در معرض انتخاب
گی ما دانتخاب ما کل مسیر زنهم کنیم. گاهی مل نمیأبنابراین روی آن خیلی ت و در زندگی ما اثر ندارد

انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب  و حساس است؛ مثل؛ بنابراین خیلی برای ما مهم دهدتغییر میرا 
چراکه گاهی یک  انتخاب کنیمدرست ه کنیم، پول خرج کنیم تا بتوانیم حاضریم هزین. در این موارد رشته

 .دنبال داردها پشیمانی به سال« انتخاب غلط»
 

 صد درهمی؟ انتخاب مهریه میلیاردی یا چند

زندگی  در شانیهاو نوع انتخابهای زندگی حضرت زهرا و امیرالمؤمنینهمه ما از شنیدن داستان
است این یک سؤال بزرگ  .طور انتخاب کنیمتوانیم ایندر زندگی واقعی نمیخودمان ولی  ،بریملذت می

ایم و تحسین نیز شنیدهو حضرت امیرالمؤمنین هایی را از حضرت زهراچرا چنین داستانکه 
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ظاهر هایی که بهایم؟ من کاری با آدمکنیم ولی در زندگی خودمان رنگ و بوی کمی از آن دیدهمی
این شهر  درهر روز  کنیم،صحبت می بین خودمانخصوصی داریم هل روضه نیستند ندارم. مذهبی و ا
 .شودفاطمی نمی ماهای شود اما زندگیها زیادتر میتعداد روضه

و  چرا مردم مدینه انتخاب فاطمی نداشتنددرباره این بود گذشته بحث و سؤال  یهاشب .خوب دقت کنید
اما بحث ، فاطمی نداشتند و معارف عمیقی مثل والیت را نفهمیده بودند مبنا و بصیرت این بود که جواب

است که همه به درستی آنها معرفت هایی از حضرت زهرای است. بحث سر انتخابرامشب چیز دیگ
ها ارزشمند هستند و حتی آرزوی ما و شناخت داریم و مطمئن هم هستیم که این نوع زندگی و انتخاب

است  نیسؤال او  شینیم و از این زندگی فاطمی بشنویم و لذت ببریمنروضه ب ایپست که لحظاتی ااین 
 شود؟که چرا این شنیدن به رفتار تبدیل نمی

را به زن فقیر دادند یا سه شب غذای خانواده را به  انشنوم که حضرت زهرا شب عروسی لباسشمن می
روم روضه که بیرون میمجلس اما از در برم دادند. از شنیدن این مطلب لذت میمسکین و اسیر و یتیم 

نماز شبش برای  دریتیم و فقیر را ناامید نکنم. حضرت زهرا که یکتوانم دست توی جیبم کنم نمی
شاید از شنیدن  .کردندمی را تماشانه حضرت اهایی که سوختن در خکند، همسایهها دعا میهمه همسایه

 .شده است سیاهکینه  ازاما دل خودم  ،جاری بشود ماز چشم هم اشک یبیهمه گذشت ب این
فاطمی را  یهابرعکس مردم مدینه و کوفه ارزش که اید که ماهبه این سؤال فکر کردکنون واقعاً تا ،رفقا

 ؟نیستیم ها پایبندقبول داریم چرا به این ارزش
دار بچه کنی؟ چرایم پس چرا ازدواج نمیویگبعد می ،رزاق خداست دیگویخیلی بلند و رسا م فردیمثالً 
ایمان و همت خوبی  گرچه خانه و ماشین ندارد ولی این جوانی که همسری شوی؟! چرا دخترت را بهنمی
 !خواندینمادعای اولش  آنجوابش با  ؟!آوریدرنمی د،دار

نسبت به این مسائل علم داریم ؛ پرداختیمبه آن است که در شب دوم  یامشکل اصلی همان نکته
 علم داریم ولی ایمان و باور قلبی نداریم.؛ با این مسائل هماهنگ نیست ی ماهاشیولی گرا

 

 ایمان فاطمی
سوره حجرات خداوند متعال  11در آیه  .کندخداوند در یکی از آیات به همین مشکل اشاره می

 فرماید: می

ا» ْعراُبَّآَما 
ا ْ
َّاَل ِ
ََّّاقْلا میاُنَّفَُّقُُلِبُكْ

ْ
َّاإل ْدُُخِ

اَّیا  
ا
َّْل ناَّوا ْ ْسملا

ا
َّلِکْنَُّقَُلاَّأ واَّوا َُّتْؤَِمُ ْ   ؛«ُقْلََّلا
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اید، ولى بگویید اسالم شما ایمان نیاورده»پیامبر بگو: « ایمایمان آورده»نشین گفتند: های بادیهعرب

 ، هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است!«ایمآورده

اگر  .ها قلبت را بگیردها و خوبیها را دانستن و این خیلی فرق دارد با وقتی که ارزشاسالم یعنی خوبی 

َّ:چقدر زیبا فرمودند . حضرت محمدنیدنگاه ک تانبه اعمال ان چیستته قلبتشوید خواهید متوجه می
َّ«َّ َّأِحا ُ ُلَّاَّللی ْقی  ٍن،َّالَّيا يكاِنَّفَّقارا واِنََّشا صاحِبِهَّاإليامُنَّوَّالعمُلَّأخا  ؛1«َُهاَّإالیَّی 

ببینی چقدر اعتقادت به ته قلبت نفوذ کرده  یخواهی. ماندسمانیایمان و عمل دو برادر بسته به یک ر 
 .کنیببین چطور انتخاب و عمل می

هایی که در مظلومیت ید: خدایا به برکت اشکویکنم بلند آمین بگدعا می کمحبین حضرت زهرا ی

 کن.قلب ما را مملو از نور فاطمی  ،های ما روان شداز چشمزهراامیرالمؤمنین و حضرت 
تحول کند. امشب قصد ندارم از قیامت صحبت را متواند زندگی ما قدرتی دارد که می یایمان قلب، رفقا

ثمرات ایمان در زندگی برخی  بهفقط ، کندنور ایمان فاطمی در قیامت چه غوغایی به پا میو بگویم کنم 
 آنهاوقتی دقیق نگاه کنید ریشه همه  .دازیدینها و مشکالت بنگاهی به زندگی ،کنم. رفقاره میدنیایی اشا

کینه محل هایی است که دلدر ریشه بیشتر مشکالت  آن راهی ندارد.قلبی است که نور ایمان فاطمی در 
 یاز همه اینها خال دن نفوذ کرده باشآدلی که نور ایمان در  شده است؛ و ... ییایحیو حسد و حرص و ب

 .است

 فرماید:می  فاطمه درباره دخترش حضرترسول گرامی اسالم

ها» ِ اش  س  َّما نًاَّإ ی  ف 
َّب ا هاَّإمیاًَنَّوا واِرحا َّجا اَّوا َّاَّلُلَّقاْلَبا َلا َّما ةا َِّتََّفِطما َّإئ ْی ا  2«.إن 

باالتر از آن  کهیطوربه تحقیق دخترم فاطمه، قلب و تمام جوارحش مملو از ایمان و یقین گشته، به
 تصور نیست.مرتبه، ایمان و یقینی قابل

نه صرفاً ایمان قلبی است که در حد یک باور و ایمان فاطمه میابییاز این حدیث و سخنان قبل درم
قرار گیرد؛ و نه صرفاً جنبه  ...اعتقاد درونی باشد و اعمال او تحت تأثیر شرایط، محیط، عادت، تربیت و 

 فرماید:درباره ایمان وی می لکه رسول خدافعلی و عملی دارد ب
 «خداوند قلب و عمل او را مملو از ایمان کرده است.» 
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به  ،هر گاه این ایمان قلبی در اعمال انسان اثر گذاشت و جسم و جانش در یک جهت به حرکت درآمد
 .شده استهایش بر اساس ایمان ها و تصمیمایمان عملی نیز رسیده است و انتخاب

 فرماید: در این مورد می پیامبر گرامی اسالم

َْعال»
ْ
ُهَّاَل ْ َقا د  َّصا ْلِبَّوا ا َِّفَّالْف  ضا لا میاُنَّماَّخا

ْ
إل  1«.اا

یعنی ایمانی که فقط در  ؛«ایمان آن است که در قلب ایجاد شود و عملِ انسان بر اساس آن انجام پذیرد»

 یتعالو مقبول حق نیستباطن انسان جای گیرد و عمل انسان را تحت تأثیر قرار ندهد، ایمان حقیقی 

 گیرد.قرار نمی

 

 ریشه مشکالت
ها طالقبسیاری از ریشه است. هایی است که به دروغ و غیبت و بدزبانی باز شده ریشه مشکالت در زبان

یا زندگی و امکانات دیگران دوخته دیگران که به  است مانیایرهای مرد و زن بهای هرزه و یله و نگاه

 .نگهشان دارددور تواند از خطا ها و پاهایی است که نور ضعیف ایمان نمیدست ،شود. ریشه مشکالتمی

 فرماید:خداوند متعال می

نىثا»
ُ
ْوَّأ
ا
كاٍرَّأ َّذا اِْلًاَِّم  َّصا لا ِ ََّعا ْ ََِّّما َُّمْؤِِمٌ َُّها ُُلنوا ْعما ُُنْاَّيا اَّاکا ْحَسِنَّما

ا
ُُهَِّبأ ْجرا

ا
ْمَّأ ُ  َ ْجِزيا ا َّنلا ًةَّوا با ی  وًةَّطا ا ُهََّحا ْحِینيا  ُ   2؛«فاْلا

اى بدو خواهیم مردى که کارى نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگى خوش و پاکیزه یاهر زن 

 داد و پاداشى بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.

زندگی مؤمنانه وعده حیات طیبه داده است. هرکس اهل ایمان شد یک زندگی  در پاداش خداوند متعال

 پاکیزه و خوب خواهد داشت.

 

 های زندگیزیبایی
کند. شما نگاه کنید به فقط آخرت بلکه همین دنیای ما را هم بهشت مینه باور کنید نور ایمان  ،رفقا

اما از نور ایمان پر  ،امکانات و مادیات و پول خالی بود زندگی پر از نور ایمان علی و زهرای عزیز که از
چند روز هیچ چیز در  آمد کهگاهی پیش میقطعه بهشت را روی زمین به وجود آورد.  کشده بود و ی
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یک  .مدانه فاطمه برای خوردن نبود اما یک لحظه هم کدورت و مشکل در این زندگی زیبا به وجود نیاخ

ه شود که بآیا غذائى نزد تو پیدا می»فرمود: به فاطمه زهراطالب روز صبح حضرت على بن ابى 

پیامبرى و تو را به وصى او به حق آن خدائى که پدرم را ه نه، ب»گفت: حضرت زهرا« من بدهی؟

فرمود:  امیرالمؤمنین .«ایمدو روز است که ما چیزى نخورده. بودن گرامى نموده چیزى نزد من نیست
یا اباالحسن! من از » حضرت فرمود:« به من چیزی نگفتید تا غذایی تهیه کنم؟! اى فاطمه! پس چرا»

سریع  امیرالمؤمنین  «از تو چیزى بخواهم که براى تو مقدور نباشد. کشمیپروردگار خویش خجالت م
 1مدند و یک دینار قرض کردند تا غذایی تهیه کنند.آاز منزل بیرون 

ها از نجابت و حیا و متانت ها پر اما دلن شکمآکه در  یایواقعاً این زندگی زیباتر است یا زندگ ،رفقا
 فاطمی خالی شده؟

 فرماید: مییامیرالمؤمنین عل

تا آنگاه که خدای عزیز و جلیل او را قبض روح با فاطمه مبه خدا سوگند در سراسر زندگی مشترک»
و بر هیچ کاری او را اکراه و اجبار نکردم و او نیز هرگز مرا خشمگین  فرمود هرگز او را خشمگین نساختم

 2.«شدبرطرف می میهاها و اندوهکردم رنجنافرمانی نکرد؛ هر وقت به او نگاه میاز من نساخت و 

توانست ها و مشکالت هیچ چیز نمیحتی در اوج سختی،العاده بودبی نسبت به موال فوقمحبت بی
 :کندنور ایمان به هم گره خورده بود. سلمان نقل می اها بچون این دل ؛را از هم جدا کندنها آهای دل

اى سلمان! واى »: ندفرمود و ندندان را به در مسجد رساعلی را به مسجد بردند حضرت زهرا خودش وقتی 
رب مسجد به خواهند فرزندانم حسن و حسین را یتیم کنند. به خدا سوگند، اى سلمان از دبر آنان! می

 .«را با چشمانم سالم ببینم میپسرعمو نکهیروم تا اجایى نمی

از جا حرکت کرد و را بازگو کرد. علىبرگشت و فرمایش حضرت زهراسلمان نزد حضرت على 
 .از مسجد بیرون آمد

  :آن حضرت آویخت و فرمود یهاافتاد، خود را بر شانهچشم حضرت به امیرالمؤمنین کهیهنگام
روحم فداى روح تو و جانم سپر بالى تو باد اى ابوالحسن! اگر در شرایط خوب باشى من با تو هستم و »

اگر در شرایط بدى باشى باز من با تو هستم. نگاه زهرای مرضیه در نگاه مظلومانه علی افتاد و هر دو با 

 3«هم گریستند.
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شان پر زندگی ،هایشان تابیدهاطمی در دلکسایی که نور ف ،های زندگی فاطمی است. رفقااینها زیبایی
 است از این لحظات ناب و زیبا.

هر جا از این نور ایمان فاطمی فاصله گرفتیم، ضربه خوردیم. چرا ما به شعارهای انتخاباتی مذاکره با 

 نیست. چون ایمان ما به خداوند متعال مانند ایمان حضرت زهرا ؟آمریکا رأی دادیم
ه جای آنکه برای حل مشکالت اقتصادی به خدا تکیه کنند به کدخدا رو آورده و از او برخی ب ماجامعه  در

گردد. روز بر مشکالت افزوده میروزبه ، بلکهشودهیچ مشکلی حل نمی تنهاجویند که البته نهاستعانت می
الت اقتصادی و تواند کشور را از مشکاقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد سالم اسالمی تنها راهی است که می

 های خدا ایمان داریم؟!ما چقدر به خدا و دستورالعمل .بحران نجات دهد
 ،اش، معیشتش و ... درست بشوداقتصادش، زندگی ،جامعه اسالمی بخواهد پیروز بشودر فرماید اگخدا می

ًراَّ»یک راه بیشتر ندارد و آن  بب 
هاًداَّكا ِ اجَِهُُهَِّبِهَّح 

َّوا ِطِعَّالكاِفرينا ُ است. جهادی که قرآن به پیامبرش  1«فاالَّی 

رًاَّ»فرماید: می ِبب 
هادًاَّكا ِ بزرگ به عظمت رسالت و به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین، است جهادى  «ح 

یعنی عدم  ؛هاى مادى و معنوى را شامل شودو جنبه ردیجهادى که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در برگ
 .از کافران تبعیت

 فرماید:تعریف جهاد کبیر میمقام معظم رهبری در 
با تو قرار گرفته اطاعت نکن.  یعنی اطاعت نکردن از دشمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان مبارزه» 

ها برای اینکه با دنیا نیست؛ بعضی قطع رابطه یاطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعیّت؛ تبعیّت نکن. این به معنا
؛ نه، ما قائل «گویند با دنیا قطع رابطه کنیدانقالبیّون می»یند گودروغ میه این سیاست الهی را بکوبند، ب

وآمد بکنند، رابطه داشته با دنیا نیستیم، قائل به حصار کشیدن دُور کشور هم نیستیم؛ رفت به قطع رابطه
باشند، مبادله بکنند، دادوستد بکنند، امّا هویّت و شخصیّت اصلی خودشان را از یاد نبرند؛ این حرف ما 

ن: است َِّانَُُّکُتَُّمؤَِمی  ونا َّاالالعا نُتُ
َّاا نظام اسالمی  نظام اسالمی حرکت بکنند، مثل نماینده ؛ مثل نمایندهوا

 2«. سخن بگویند
را انتخاب  یجمهورسیاگر ما مردم ایران به این باور رسیدیم که باید نمایندگانی را انتخاب کنیم، رئ

کنیم، شورای شهری را انتخاب کنیم که به جای دل بستن به کدخدا به خدا ایمان و باور دارد و به 
امید داشت که مشکالت زندگی ما حل  توانیصورت م نیظرفیت درونی مردم ایران اعتقاد دارد، در ا
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های ما بر اساس ین انتخابهای خود ما است. هر جا اچراکه کیفیت زندگی ما در گرو انتخاب ؛خواهد شد
 ایمان و باور قلبی به قدرت خدا در حل مشکالت بود، خدا نیز به کمک ما خواهد آمد.

 

 دو راه تقویت ایمان

 ذکر_اول
هایی که به ایمان و راهکارهای روایت هب ،حاال که متوجه شدیم که ایمان چقدر در نوع انتخاب ما اثر دارد

خواهم چند ماست می جلساتکنیم. امشب که شب آخر نگاه می گردی جور کی دافزایش آن اشاره دار
 و بخواهیدعزم و اراده داشته باشید اینکه  د:شرط دار ک. گفتنش ییتان بگویمافزایش ایمان را برا راهکار

یم؛ دل را دست خدا بسپارما باال برود اولین قدم این است  برای اینکه درجات ایمان. عمل کنید آنها به
ایستد بین قلب تو و کند. اصالً بگذار خدا تو را مدیریت کند. خدا میکه درست انتخاب می است دل این

ِهَّ»خود تو  ِْلِ
َّقا ْرِءَّوا ا
ْ
َّاْل نا ی ْ ُُحُلَّبا َّيا ا َّاَّلل  ن 

ا
ُمواَّأ َّالْعا َّفرمود: گذارد اشتباه انتخاب کنی. امام صادقنمی و 1«وا

«َّ ِ ِدَّاَّلل  ْ ِِبَّْعا
ا
ْنَّأ َّعا ِبا

ا
:َّأ لا َّاقا َِّفِهَّوا ك  َّشا

ا
ِطاًلَّال َِّبا ْؤِِمِ

ُ َِّفَّقاْلِبَّاْلْ اق 
ْ
َّاْل لا ْجعا ْنَّيا

ا
َّأ ُ َّاَّلل  ِبا
ا
ًاَّأ ی ف  ِطاًلَّجا َِّبا فا ر  ْنَُّيعا

ا
َّأ ُ َّاَّلل  ُ َّاَّلل  ِبا

ا
َّأ

َّ كا اَّها ا ْلَّذها ْجعا َّيا ْ ََّلا ْ ََّلا َِّفِهَّوا ك  َّشا
ا
ًاَّال ی ف  ِلِفَّجا َخا ُ

ْ
اِفِرَّاْل َِّفَّقاْلِبَّاْلكا اِطلا ا ْْ َّا لا ْجعا ْنَّيا

ا
ِطٍل.أ َِّبا َِِّمْ قٌّ َّحا اَُّعِرفا اَّما  2«ذا

ُرون»فرماید: هر چه به یاد خدا باشیم خدا نیز به یاد ما خواهد بود. خداوند می
ُ
ْذک َََّّفا ْ

ُ
ْرُك
ُ
ْذک
ا
به یاد من  ؛3«أ

 باشید تا به یاد شما باشم!
 طوطی همدانی در این خصوص چقدر زیبا سروده است:

 الهی دلی ده که جای تو باشد
 در وی ثنای تو باشدلسانی که 

 
 الهی بده همتی آن چنانم

 وصول لقای تو باشد امیکه سع
 

 ی چنانم کن از عشق خود مستلها
 که خواب و خورم از برای تو باشد
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 الهی عطا کن به فکرم تو نوری
 که محصول فکرم دعای تو باشد

 
 ی!کنانتخاب می ام چه چیزهایی رویتا من به شما بگی هست هشما بگو به یاد چ

 کرد.در سرتاسر زندگی به یاد خدا بود و او را فراموش نمی حضرت زهرا

رو به دخت دلبند خویش کرد و با توجه به مشکالت مادی و نیازهای ضروری روزی رسول اکرم
خواند مگر آنکه آن را نمی کسچیدخترم! آیا دوست داری دعایی به تو بیاموزم که ه»زندگی او فرمود: 

 «یابد؟های او تحقق میخواسته

 پاسخ داد: درنگیبحضرت زهرا

اَّوَّماَّفهیا»  ئ ی  َِّمَّادلی َی ذاَّاحبَّا
ه َّْلا با  1؛«َیَّاا

 تر است.پدر جان! چنین دعایی از دنیا و آنچه در آن است، نزد من محبوب 

در منزل آن حضرت اجتماع کرده بودند تا به عزاداری  هاشمیزنان بنپس از رحلت حضرت محمد

رو به عنوان افتخار مطرح گردید، حضرت فاطمهجاهلیت در سخنان آنان به یهابپردازند، چون ارزش
َّآنها کرد و با سخنی کوتاه، بلندای بصیرت خویش را نسبت به یاد خدا نمایان ساخت و فرمود: 

َع» َِّبدلی عدادَّوَّلعیکن  2َّ؛«اترکنَّاِل 
 ]ای زنان عزادار![ دست از شمارش افتخارات و صفات بردارید و به دعا و راز و نیاز بپردازید. 

بنابراین برای انتخاب صحیح باید سراغ ایمان رفت، اگر ایمان را تقویت کنیم درست انتخاب خواهیم کرد. 
َّ :ستاقدم بزرگ  کی ،، ذکرهاشیبرای تقویت یا تضعیف گرا

ااَّ» ْمَِّإمیاًَنَِّإَّن  ِْتُ ْمَّآَیُتُهَّزادا هْیِ
ا ْتَّلعا َِّإذاَُّتَِلا ْمَّوا ِِجاْتَُّقُُلَُبُ َّوا ُ َّاَّللی َِّإذاَُّذِکرا نا ی  ِ

َّاَّل  ونا ْؤَِمُ ُ
ْ
 3.«اْل

ی زیربرنامه ودقوی بش انخواهید ایمانتمی ردهند. اگن را افزایش میاایمان با تالوت قرآن ایمانشبا افراد
برای این کار  تانزهیبرای اینکه انگ مأنوس شوید.نید تا با قرآن احداقل دو صفحه قرآن بخو انهروز کنید

 :خوانمیتان میبی دو عالم برایک روایت زیبا از بیشود زیادتر 
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 زهرایی یهایداشتندوست

اُكَّثالث» َِّمَّدئ ی  َی بَّا یلَّاَّللَّوَّتالوَّ:حب  اقَّفَّسب  َّوَّجَّرسولَّاَّللَّوَّاالب ف  رَّا ط    1«تکابَّاَّلل.َّةالی 

ست. هر وقت دیدی انها تالوت قرآن آکه یکی از  ددوست داررا در این دنیا سه چیز حضرت زهرا
ت کنم. یتوانم رهابی هستی نمیبی یداشتنبگو تو دوست از کنار قرآن رد بشوی تفاوتیب یخواهیم

 .کندکند و سیاهی گناه را پاک میها را نورانی میتالوت قرآن دل
 کند:شهید بابایی نقل می همسر

گفته بودند یه مهمونی معمولیه.  .به مهمونی دعوت کردند ما رایه شب ی عباس قبل از انقالب را رفقا»
من به همراه عباس و بچه چهل روزه به مهمونی رفتیم اما وقتی رسیدیم اونجا دیدیم یه مهمونی 

این موقعیت خیلی ناراحت شد. صورتش سرخ در مجلس گناه قرار گرفته بودیم. عباس از  .معمولی نیست
که سرش پایین بود از خونه اومد بیرون و سریع شروع کرد به سمت خونه حرکت  طورنیهم .شده بود

شروع کرد گریه و وقتی رسیدیم خونه بغضش ترکید  .ما هم دنبالش رفتیم. خیلی ناراحت بود .کردن
گرفت. انگار یه لحظه و آروم نمی رفتیراه م طورنیهمکردن از اینکه یه کمی گناه قلبش را سیاه کرده. 

ن آچند ساعتی قر .ندناخوه فکری به ذهنش اومد و به سمت کمد رفت و قرآن را برداشت و شروع کرد ب
  2«خوند تا دلش آروم گرفت و پاک شد.

 .نمود روشننور فاطمی  ان دل را از سیاهی پاک کرد و بآقر شود بامی 
این کثرت ذکر، آن گرایش بد را  ؛چیزی را زیاد دوست داشتی، ذکرش را زیاد نگواگر حضرت فرمود 

 د:کنتقویت می

َِّذكِْره»  ْرَِِّمْ َُّتْكب ِ
ئًاَّفاالا ب ْ َّس ا ِّْبا ْحبا

ا
اَّأ   3.«ِإذا

 خواهی گرایش خوب را تقویت کنی، ذکر آن را زیاد کن.اگر می

 ورع_دوم
 ورع است. ،دومین گام برای افزایش ایمان

 فرمود: صادقامام 

 1«.کندیوَرع، ایمان را در دل پایدار و طمع، ایمان را از دل خارج م»
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ترس از گناه. ورع یک ؛ از چشم خدا بیفتم دترس و دلهره از اینکه نکن ؛ترس مقدس کورع یعنی ی
ی و از طرف مقابل خانم نامحرم دیرویشما دارید توی خیابان راه م وقتی. مثالً است مرحله از تقوا باالتر
 گویندبه این می؛و گناه نکنیداو نیفتد  ن بهاندازید تا چشمتان را زیر میاشما سرت آید،به سمت شما می

 .تقوا
خیابان بروم  فالن از رکه اگ دیکنیفکر م دقبل از اینکه حرکت کنی آییدبیرون مینه ااز خحاال اگر وقتی 

زمینه گناه  حتی که ددقت داری قدرنییعنی ا دیکنین خیابان را انتخاب مآافتد و چشمم به نامحرم نمی
 .گویند ورعود؛ به این میهم ایجاد نش

 الگوی ورع
 کند:هادی نقل می میابراهدوست شهید 

. کردیم ترشپیتمد و این خوشآمیوشلوار همیشه با کت .قا ابراهیم چهره زیبا و بدن قوی و خوبی داشتآ
یه روز اومد اداره و من از دیدنش خیلی تعجب کردم چون سرش را از ته تراشیده بود و یه پیراهن گشاد و یه شلوار 

چند » :گفت «است که برای خودت درست کردی! یاافهیاین چه ق ،قا ابرامآ» :بهش گفتم .کردی پوشیده بود
 .«اومدم تا از گناه فرار کنم یطورنیا .کردیختر نامحرم دنبالم مخیابان یه د یتو که روزی بود

 وید:گش مییبرای همین کارش به جایی رسید که یکی از رفقا زند.در او موج میکه ورع است آدمی  این
یه روز باهم رفتیم خونه یکی از بزرگان که پیرمردی بود. آقا ابراهیم را خیلی تحویل گرفت و وقتی  

پایین  را آقا ابراهیم سرش «آقا ابراهیم یه نصیحتی به ما بکن.» :گفتو نشستیم رو کرد به آقا ابراهیم 
ایشون یکی از عرفای » :گفت «؟دآقا ابراهیم این آقا کی بو» :انداخت. بعد که از خونه اومدیم بیرون گفتم

 «.آقا دوالبی هستندحاج ،بزرگ
آقا ساله، به خاطر ترک و فرار از گناه اوج گرفته بود که عارفی مثل حاج وچندستیابراهیم ب قدرنیا

 !دنصیحتش کن خواهدیم او د و ازآیدوالبی از دیدنش به شعف می

 مدینه که آنها .زهرا مخفی قبر کنار مدینه کنم هروان را شما یهادل ،نورانی اتجلس این آخر شب
 را تو قبر ولی گشتم ،نکردموا دل عقده من فاطمه یا :است این شانزمزمه اول همان از اندشده مشرف

 بیبی آن قبر مثل نیز فاطمه مصائب است. زهرا مظلومیت سند و نشانه قبر بودن مخفی نکردم. پیدا

 که همینحسن امام حضرت، شهادت از پس سال 42 که است معظی قدرآن مصائبش است. مخفی
 مادرم که بودی کسانی جزء تو مغیره!» فرمود:می و ریختن، اشک به کردمی شروع افتادمی مغیره به نگاهش

  :زدی کتک را زهرا

                                                                                                                   
 359، ص 22وسائل الشیعه، ج  1.



 823ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

ُسولَّاَّللَّ َّرا تا ِی ْ ََّفطمةَّئ  یَِّضئ ت ا
َّاَّل  ْدِمِتاأئ ت ا

ا
َّأ   1؛«حَّتی

 روایت براساس خواست. خدا از را مرگش فاطمه قبر کنار امیرالمؤمنین که است بزرگ مصیبت آنقدر
 شدند. عزادار فرزندانش و کرد تسلیم آفرین جان به جان فاطمه، ،روزی چنین در مغرب نماز از بعد ،اول هفاطمی

 کفن شب و بده غسل شب را بدنم نکن! باخبر دفنم محل از را کسی جان! علی» گفت: کرد، را شیهاصحبت
 خاک به را من وقتی جان! علی بخوانند. نماز بدنم بر اند،کرده حمله امخانه به که کسانی نیستم راضی کن!

ْجِهَّ سپردی َّوا ا اَلا ِِسََُّقا
ْ
أ َّرا دا ْسََِّعْ  «نشو! بلند قبرم کنار از زود و بنشین قبرم کنار ؛اِْجِ

 علی؟ از باالتر انیسی چه خواهد.می مونس و انیس متوفی فرد و است میت تنهایی هلحظ دفن، از پس هلحظ

ْرآِن؛ :بخوان قرآن برایم قبر کنار» ُ َّالْف  ِة وا َِّتالا َِِّمْ ْر ب ِ
ْ
ک
ا
َّ ؛کن دعا برایم جان! علی 2فاأ سا َّئ ای ْ

ا
ال َّوا اَما تا ا َّّلِلْ َّاْْبِ اْبِکِِنَّوا

اق َّالِْعرا ف  طا ِ یَّی 
َّالِْعدا یلا ِ

 که است سخت خیلی زیرا] یتیمم، هایبچه برای هم کن گریه خودم برای هم ؛3َقا

 [.انددهینرس بلوغ سن به و است سال ده زیر سنّشان که هاییبچه هم آن بدهد؛ جان مادرشان هابچه جلوی
 رسدمی شهادت به کربال در که را حسینم و باش داشته را هابچه همه هوای دارم، خواهشی جان! علی
 «نکن! وشفرام

 
 مکن چاک من غم در خود پیراهن

 مکن خاک مرا جسم شبمهین جز
 

 خواهیمی اگر یادگار فاطمه از
 مکن! پاک درب روی ز مرا یهاخون

 

 دارد: هم دیگری سفارش بیبی دیوار؟ و در این با کند چه علی اما
 

 دهی کودکان پیش به شبمهین غسل چو مرا
 دهی نشان زینبم به مرا سینه مبادا

 

َّ اند:نوشته بود! یوداع عجب ببیند! را صورتم زینبم نگذار
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ْیت» ا ْْ َِّفَّا نا َّاکا ْ َِّما جا ْخرا
ا
َّ؛«أ
 1فاطمه. بستر کنار نشست کرد، بیرون اتاق از را هابچه ،امیرالمؤمنین 

 الوداع من کاشانه گرمی                      الوداع من خانه صفای ای
 

 گذاشتی! تنها را علی زود چه جان! فاطمه
 

 امساله هیجده یار ای الوداع               امناله هم و همدم ای الوداع

 امخانه در بمان دیگر شب یک           امحانهیر تو ز دارم خواهشی

 مکن زینب سر بر را چادرت       مکن شب را من روز زهرا جان
 

 نرو! علی کنار از زودی این به جان! فاطمه
 

 مکن زینب سر بر را چادرت          مکن شب را من روز زهرا جان
 

َّ ونا ِِلُ قا ٍبَّئ ای ْ
لا قا ََُّمْ ی 

ا
واَّأ ُ ملا َا َّ نا ی 

َّاَّل  ُ ْعِلا ََّسب ا  2وا
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