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پیشگفتار
عادی  انسان های  برای  علیها  سالم اهلل  فاطمه  حضرت  شناخت 
َعْن  ُفِطُموا  الَْخْلَق  ِلَنَّ  َفاِطَمَة  َيْت  ُسمِّ »ِإنََّما  چراکه  نیست؛  ممکن 
]کنه[  از  خلق  چون  است؛  شده  نامیده  فاطمه  فاطمه،  َمْعِرَفِتَها؛ 
فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  ولی  هستند«؛1  عاجز  او  شناخت 
بیان  و  حقایق  به  بازگشت  برای  است  فرصتی  علیها  سالم اهلل 
غم های  و  درس ها  یادآوری  و  ایشان  بی شمار  مناقب  و  فضائل 

حضرت مادر. 
بی تردید، بیان فضائل و کماالت ایشان، بستری است برای مشاهده 
افق های معنوی و ترسیم الگوهای قابل دسترس، که همگان را به 
گام نهادن در مسیر تبعیت فرا می خواند تا در پرتو شناخت صحیح، 
برگیرند  بانوی بی نشان  از  برای سبک زندگی خدامحور  توشه  ای 
ِابَنِة  »ِفی  کنند:  اعالم  افتخار  با  مهدی)عج(  فرزندش  همانند  و 

َرُسولِ اهلل لِی اُسَوة َحَسنة.«2
برای شناخت کوثر  مبارکی است  بهانه   فاطمیه  ایام  براین اساس، 
آفرینش؛ خیر کثیری که برکاتش تا همیشه ی تاریخ جریان دارد و 
قبور ائمه علیهم السالم و بقاع متبرکه امامزادگان به عنوان نمادهایی 
از این خیر کثیر، زالل های عصمت منشعب از چشمه کوثر رسول 

1. بحاراالنوار، ج43، ص65، ح511.
2 . الغيبة، شيخ طوسی، ص286.
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در بستر تاریخ هستند که ما را به اقتدا و تکریم فرامی خوانند.
به فرموده ی امام خامنه ای)حفظه اهلل(: »ما باید احساس محبت به 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را در زندگی خود پیاده کنیم؛ زیرا بدون 
پیوند عملی، محبت مورد سؤال ]و تردید[ قرار خواهد گرفت؛ در 

پی محبت، باید اطاعت و متابعت باشد.«1
ناطقه ي مرا مگر روح قدس مدد کند 

تا که ثناي حضرت سّیده نساء کند
نفخه قدس بوي او، جذبه انس خوي او 

منطق او خبر ز »ال ینطق عن هوي« کند
»مفتقرا« متاب رو از در او به هیچ سو 
زآن که مس وجود را فضه او طال کند2

امید که این نوشتار، گامی به منظور ترسیم واقعیت ها، مظلومیت ها 
و درس ها و آموزه های کوثر هستی، حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

باشد. ان شاءاهلل.
با احترام- رضا اخوی

تاریخ  عليهم السالم،  اهل بيت  مداحان  با   دیــدار  در  له  معظم  بيانات   .1

.1369/10/17
2. محمدحسين غروي اصفهاني، ملقب به مفتقر.
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کوثر آفرینش

ایجاد انگیزه
ْبَتُر«. َّا أَعْطَيْناکَ الْکَوَْثَر* َفَصِلّ لَِربَِّک َو اْنَحْر* ِإَنّ شاِنَئَک ُهَو اْلَ »إِن

منزلت  و  شأن  در  قرآن،  سوره  کوتاه ترین  به عنوان  کوثر  سوره 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها نازل شده و دارای ویژگی های شگرف 
و ممتازی است؛ ازجمله، تمام کلمات کلیدی آن، یعنی »أعطینا«، 
»کوثر«، »فصّل«، »انحر«، »شانئک« و »أبتر«، فقط یک بار در 

کل قرآن به کار رفته اند. 
به عبارت دیگر، کلمات اصلی سوره مبارک کوثر، در قرآن تکرار 
نشده است. »اعطی«، »یعطی« تکرار شده؛ اما »اعطیناک« فقط 

یک جاست.
»کثیر« و »اکثر« مکرر در قرآن آمده؛ ولی »کوثر« فقط در این 
از  سوره گفته شده است. »فصلِّ لربک، به معنای نماز بگزار«،1 
مختصات همین سوره است و کلمه »وانحر: قربانی بکن«، زینت 
این  در  فقط  هم  »أبتر«  و  »شانئک«  است.  سوره  همین  بخش 
َصلِّ  َو  ُتَزّکِيِهم  َو  ُتَطّهَرُهم  َصَدَقًة  اموالِِهم  ِمن  »ُخذ  آیه  این که:  توجه  قابل   .  1

َعَليِهم« به معنای دعاست، نه نماز.
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سوره ذکر است.1
بسیار عجیب و جای تأمل است که از میان ده کلمه این سوره، 

شش کلمه اش فقط در همین سوره ذکر شده است.
سوره ای با سه آیه و این همه شگفتی و اختصاصی بودن آیات آن، 
به یقین راز و رمزهای بسیار دارد؛ همان گونه که زندگی تنها یادگار 
پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و آله و سلم، آن حورای انسیه، رمز و 

رازهای بسیار دارد.
متن و محتوا

افزون بر سوره کوثر، آیات بسیار دیگری بر شأن و منزلت حضرت 
داللت دارند و گوشه هایی از فضائل بسیار ایشان را بازگو می نمایند 

که به چند آیه اشاره می کنیم.
آیات در شأن حضرت فاطمه سالم اهلل علیها

1. آیه تطهیر

َرُکْم َتْطهيراً؛  ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو ُیَطهِّ ُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الرِّ »ِإنَّما ُیریُد اهللَّ
را  و شما  کند  دور  از شما  را  پلیدی  اهل بیت! خدا می  خواهد  ای 

پاک دارد.«2
در روایات آمده است: یکي از روزهایي که پیغمبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله و سلم در خانة »ام سلمه« بود، جبرئیل آیه »إنّما ُیریُد 
بر آن  را  الَبيت و ُیطِهرکم تطهيراً«  َأهل  الِرجس  ِليذهب َعنکم  اهلل 
حضرت نازل کرد. آن گاه رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 
حسن، حسین، فاطمه و علي علیهم السالم را احضار کرده، اطراف 
1 . تفسير نور، محسن قرائتی،  ج10، ص615؛ مجله فرهنگ کوثر، مهر 1377، 

سری از سوره کوثر، ش19، ص89.
2 . سوره احزاب، آیه 33.
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خود نشاند، سپس پارچه اي ـ یا عباي پشمین خود را- بر سر آنان 
الّلهم  بَيتي،  َأهُل  »اَلّلهم هؤالء  آیه، گفت:  این  با خواندن  و  کشید 
این ها  من  اهل بیت  خدایا!  َتطهيرًا؛  وَطّهِرهم  الِرجس  َعنهم  َأذِهب 
و مطّهرشان  این ها دور کن  از  را  پلیدي  و  هستند. خدایا! رجس 

گردان.«
 امّ سلمه با دیدن این صحنه گفت: یا رسول اهلل! آیا من نیز در این 
مجموعه داخل و مشمول این آیه هستم؟ فرمود: تو بر مکانت و 
منزلت خود هستي، تو بر خیر هستي: »أنِت علي مکانِک وإنِک 

علي خیٍر.«1
2. آیه مباهله

َک فيِه ِمْن بَْعِد ما جاَءَک ِمَن الِْعْلِم َفُقْل َتعالَْوا نَْدُع َأْبناَءنا  »َفَمْن َحاجَّ
َو َأْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو َأْنُفَسنا َو َأْنُفَسُکْم ُثمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل 
ِ َعَلی الْکاِذبيَن؛ پس از آن که به آگاهی رسیده ای،  هرکس  لَْعَنَت اهللَّ
درباره او با تو مجادله کند، بگو: بیایید تا حاضر آوریم، ما فرزندان 
خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، 
ما برادران خود را و شما برادران خود را،  آن گاه دعا و تضرع کنیم 

و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم.«2
بی تردید، مصداق مباهله کنندگان، پنج تن آل عبا بودند که اُسقف 
نجران با دیدن آنان گفت: من عذاب را در چند قدمي خود احساس 
مي کنم؛ زیرا او به راه خود ایمان راسخ دارد وگرنه هیچ گاه فردي 
که در کار خود تردید داشته باشد، عزیزان و نور چشمان خود را در 

اللجاج،  أهل  علی  اإلحتجاج  757؛  و  ح756  ص 82،  ج 2،  التنزیل،  شواهد   .18

ج  1، ص 215.
2 . سوره آل عمران، آیه 61.
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معرض عذاب الهي قرار نمي دهد. اگر با این وضع دست به نفرین 
برداریم، نابود خواهیم شد و تا روز قیامت یک نفر مسیحی روي 
زمین باقي نخواهد ماند و نام کلیسا از حافظه  تاریخ محو خواهد 
شد؛ ازاین  رو عاجزانه گفتند: اي ابوالقاسم! ما مباهله نمي کنیم، تو 
دین خود را داشته باش و اجازه بده ما هم به دین خود باقي بمانیم.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: »نه! اگر حاضر به مباهله 

نیستید، مسلمان شوید.« 
اسقف گفت: نه! مسلمان نمي شویم و چون توانایي جنگ نداریم، 
مانند سایر اهل کتاب، جزیِه1 مي دهیم. پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

و سلم نیز پذیرفت و مصالحه کرد.2 
3. آیه موّدت

َة ِفی الُْقْربی ؛ بگو: بر این رسالت  »ُقْل ال َأْسَئُلُکْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ
مزدی از شما، جز دوست داشتن خویشاوندان، نمی  خواهم.«3

ابن عباس می گوید: وقتی این آیه نازل شد، به رسول خدا صلی اهلل 
این کسانی که موّدت و محبت  آله و سلم عرض کردم:  علیه و 
آن ها واجب شده، کیستند؟ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

فرمود: »علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم.«4 
4. آیه ایثار

1. جزیه، نوعي ماليات است که باید اهل کتاب، به رهبر مسلمانان بپردازند و در 

مقابل، در سایه حکومت اسالمي، جان و مال آنان محترم باشد و با امنيت خاطر 

و آسایش کامل زندگي  کنند.
2. الميزان، عالمه طباطبایی، ج 3، ص 250.

3. سوره شورا، آیه 23.
4. تفسير نورالثقلين، ج  4، ص 572.
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ا نُْطِعُمکمُ   َعاَم َعلیَ  ُحبِِّه ِمْسِکيًنا َو َیِتيًما َو َأِسيًرا* ِإنمَّ »َو ُیْطِعُموَن الطَّ
ِ اَل نُِریُد ِمنُکْم َجَزاًء َو اَل ُشُکوًرا؛ و غذا ]ی خود[ را با این که  لَِوْجِه اهللَّ
به آن عالقه ]و نیاز[ دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می  دهند و 
می  گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می  کنیم و هیچ پاداش و 

سپاسی از شما نمی خواهیم.«1
در این سوره مبارک، خداوند برای اهل بیت علیهم السالم، نعمت ها، 
و  نه گوشی شنیده  که  وعده می دهد  را  بهشت هایی  و  رحمت ها 
انواع  که  است  این  سوره،  این  لطایف  از  است.  دیده  چشمی  نه 
حرمت  رعایت  برای  ولی  شده؛  بیان  آن  در  بهشتی  نعمت های 
فاطمه سالم اهلل علیها، از نعمت حورالعین سخنی به میان نیامده 

است.2 
5. آیه فدک

آخرین آیه مورد اشاره، آیه ذی القربی است که خداوند خطاب به 
پیامبرش فرمود: »َوآِت َذالُْقْربَی َحقَُّه...؛ و حق خویشاوند را به او 
بده.«3 به گفته ی مفسران، پس از نزول این آیه، پیامبر فدک را به 

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بخشید.4

کوثر و تکاثر
ریشه  یک  از  که  هستند  از قرآن  سوره  دو  »تکاثر«  و  »کوثر« 
از  اما  شده اند؛  گرفته  زیادی  و  فزونی  کثرت،  معنای  به  )کثر( 

1. سوره دهر)انسان(، آیه 9-8.
2. ر.ک: الميزان، ج 20، ذیل آیه. 

3 . سوره اسراء،  آیه 26.
4. ر.ک: الدّر المنثور فی تفسير المأثور، جالل الدین سيوطی، ج 5، ص 273.
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نظر معنا و مفهوم، نقطه مقابل هم هستند. کوثر، واژه ای مثبت 
و  رنگ  تکاثر،  ولی  است؛  خدایی  و  معنوی  درون مایه های  با  و 
ازاین رو وقتی  بوی مادیات، دنیاخواهی، تفاخر و غفلت می دهد؛ 
»اَلَْهاُکُم  می فرماید:  می گوید،  سخن  تکاثر  سوره  درباره  خداوند 
به  را  شما  تفاخر[  ]و  افزون طلبی  الَْمَقابَِر؛  ُزْرُتُم  َحتَّی   * التََّکاُثُر 
که  آن جا  تا  است؛  نموده[  غافل  خدا  از  ]و  داشته  مشغول  خود 
به دیدار قبرها رفتید ]و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن 

فخر کردید[.«1
مردم نادان دوران جاهلیت، به سختی گرفتار تفاخر و مباهات بودند 
و به تعداد افراد قبیله یا مال و ثروِت سرشار خود تفاخر می کردند. 
کار به جایی رسید که دو قبیله، افراد خود را سرشماری کردند و 
تعداد جمعیت یکی از آن ها بیشتر شد. قبیله کمتر گفت: باید زنده و 
مرده هر قبیله را با هم بشماریم؛ پس به قبرستان رفتند و مردگان 
در  قرآن  است.  بیشتر  کدام یک  تعداد  روشن شود  که  را شمردند 
مقام توبیخ آنان فرمود: »اَلْهيُکُم التَّکاُثُر َحّتی ُزْرُتْم الَْمقابَِر؛ تفاخر به 
بیشتر داشتن، شما را غافل ساخت تا کارتان به گورستان رسید. « 
نقل شده است دو نفر به نیاکان خویش می بالیدند و می نازیدند، 
حضرت علی علیه السالم فرمودند: »أتْفَتِخُروَن بَِأْجساٍد بالِيٍة َوَأْرواٍح 
الّناِر؛ آیا به پیکرهای پوسیده و روح هایی که در آتش اند، به  فی 

همدیگر فخرفروشی می کنید؟«2 
یا  می کنند  افتخار  پدران شان  گورهای  به  »آیا  فرمودند:  نیز  و 

1. سوره تکاثر، آیات 1 و 2.
2. علل الشرایع، شيخ صدوق، ص393، ح8؛ به نقل از: ميزان الحکمة، محمدی 

ری شهری،  ج9، ص4557، ح15735.
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اگر  و  می نازند؟...  همدیگر  به  خود،  نابودشدگان  شمار  زیادی  به 
مردگان مایه عبرت باشند، شایسته تر است تا باعث تفاخر. «1 

تقابل کوثر با تکاثر
معنی  به  »الهاء«  با  است،  تکاثر  از  سخن  وقتی  کریم  قرآن  در 
مشغول کردن و غفلت آمده است؛2ولی وقتی سخن از کوثر است، 
آمده  دادن  هدیه  و  بخشیدن  عطاکردن،  معنای  به  »اعطینا«  با 
است؛ زیرا »کوثر« هدیه ای خدادادی و تکاثر، غفلتی شیطانی و 

غیرخدایی است.
یکی از مفسران می گوید: در قرآن سوره ای به نام »کوثر« داریم 
»تکاثر«  و  است  ارزش  »کوثر«  اّما  »تکاثر«؛  نام  به  سوره ای  و 
ضّد ارزش؛ زیرا اولی عطّیه الهی است که دنباله اش ذکر خداست: 
»اعطیناک الکوثر فصّل« و دومی یک رقابت منفی که دنباله اش 

غفلت از خداست. »الهاکم التکاثر«. 
»کوثر« ما را به مسجد می برد برای نماز: »فصّل لربّک« و »تکاثر« 
ُزرتم  »حتی  مردگان:  برای سرشماری  می برد  گورستان  به  را  ما 
المقابر«. در عطای »کوثر« بشارت است: »انّا اعطيناک الکوثر« و 
در »تکاثر« تهدیدهای پی درپی: »کاّل سوف تعلمون ثّم کاّل سوف 
الکوثر  »اعطيناک  با خالق است:  رابطه  تعلمون«. »کوثر«، عامل 
»الهاکم  مخلوق:  با  سرگرمی  برای  وسیله ای  »تکاثر«،  و  فصل« 

الّتکاثر«.3

1. ميزان الحکمه، ص4554، ح17728.
2. »اَلَْهاُکُم التََّکاُثر«؛ لهو یعنی مشغول شدن. 

3 . تفسير نور، ج 10، ص614و615.



 در سوگ یاس 14

فاطمه سالم اهلل علیها کوثر رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم

زمانی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله دو تن از فرزندان پسر خود 
)عبداهلل و قاسم( را از دست داد، دشمنان لب به کنایه و شماتت 
)مقطوع  »ابتر«  را  حضرت  وائل«،  »عاص بن  جمله  از  گشودند؛ 
النسل( خواند،1 چنین شماتتی برای پیامبر آزاردهنده بود؛ ازاین رو 

خداوند به وسیلة نزول سورۀ کوثر، پیامبرش را خشنود کرد.2
معنا  این  که  است  روشن  و  فراوان  و  کثیر  خیر  یعنی  »کوثر« 
مقام  قرآن،  نبّوت،  وحی،  همچون  متعّددی  مصادیق  می تواند 
شفاعت، علم کثیر و اخالق نیکو داشته باشد؛ ولی آیه آخر سوره، 
می تواند شاهدی باشد که مراد از کوثر، نسل مبارک پیامبر اکرم 
است؛ زیرا دشمِن کینه توز با جسارت به پیامبر، او را ابتر می نامید و 
خداوند در دفاع از پیامبرش فرمود: »اّن شانئک هو االبتر«؛ دشمن 
تو، خود ابتر است؛3 ازاین رو، به اذعان اکثر مفسران شیعه و سنی، 
مصادیق  از  علیها،  سالم اهلل  زهرا   فاطمه  حضرت  مقدس  وجود 
پیامبر  برکت  با  و  فراوان  نسل  که  است  »کوثر«  مهم  و  روشن 

اسالم صلی اهلل علیه وآله تنها از او باقی است.4 
بر این باور، کوثر و خیر کثیر اعطایی خداوند، نسلي پر برکت بود 
که از فاطمه سالم اهلل علیها باقی ماند و در طول تاریخ، منشأ برکت 

1. الدر المنثور، ج6، ص402.
2. ر.ک: الميزان فی تفسير القرآن، ج20، ص 522.

3. ر.ک: تفسير نور، ج 10، ص610.
4. ر.ک: جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسی، ج 4، ص 548؛ مخزن العرفان در 

تفسير قرآن، بانوی اصفهانی )سيده نصرت امين(، ج 15، ص 311 و 312؛ تفسير 

کبير، فخر رازی، ج 32، ص 124ـ 128؛ روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، 

سيدمحمود آلوسی، ج 15، ص 481.



15  در سوگ یاس 

و خیر کثیر گردیدند که یکي از آن ها، بنیانگذار جمهوري اسالمي 
امام خمینی)ره( بود.

امامزادگان، فرزندان کوثر
عالمه طباطبایی می فرماید: »عبارات این سوره و قراین و دالالت 
آن روشن می کند که مقصود از کوثر، فرزندان و ذریه  های حضرت 
قرآن  معجزات  از  یکی  سوره،  این  و  است  علیها  سالم اهلل  زهرا  
به دقت  اگر  زیرا  است؛  غیبی  آگاهی های  و  پیشگویی  عرصه  در 
فاطمه    به  اندازه نسل  بنگریم متوجه خواهیم شد که هیچ نسلی 
سالم اهلل علیها در طول تاریخ، اصیل، ریشه دار، ماندگار و فراوان 
و  آوردند  پیش  برایشان  که  مشکالتی  همه،  آن  با  است.  نبوده 
اعمال فشار و اختناق و سرکوب که درباره فرزندان حضرت فاطمه 
باز هم آمار فرزندان حضرت  انجام شد،  به دست خلفای ستمگر 
زهرا سالم اهلل علیها از همه نسل های بشر در عالم بیشتر است.«1 

پیام های کاربردی
مادر، خیر کثیر 

در حدیث کساء، هنگامی که پنج تن زیر عبا قرار گرفتند و خداوند 
متعال آنان را عمیق و زیبا وصف کرد، »َفقاَل ااَلميُن ِجْبراَّئيُل یا َربِّ 
َو َمْن َتْحَت الِْکساَِّء؛ پس جبرئیل امین پرسید: پروردگارا! کیان اند 

زیر کساء؟«
سالَِه؛ خدای عزوجل  َوَمْعِدُن الرِّ ِه  النُُّبوَّ َوَجلَّ ُهْم اهل بيت   »َفقاَل َعزَّ
َواَبُوها  فاِطَمُه  »ُهْم  رسالت اند«؛  و کان  نبوت  خاندان  آنان  فرمود: 

1. ر.ک: الميزان فی تفسير القرآن ، ج 20، ص 371.
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َوبَْعُلها َوبَُنوها؛ آنان فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش.«
)پایین  نزول می کند  وقتی جبرائیل  است که  آن  نکته درس آموز 
می آید( و خداوند آن جمع را که اکنون زیر یک عبا هستند و شبیه 
یک جمع خانوادگی است، مخاطب قرار می دهد، زن را محور آن 
جمع می داند و در پاسخ جبرائیل می فرماید: »ُهم فاطمه و ابوها و 
بعلها و بنوها«؛ یعنی نه تنها شخص فاطمه سالم اهلل علیها، کوثر و 
خیر کثیر است، بلکه هر مادر و بانویی مصداق کوثر است؛ مقدس 

و پاک و محور زندگی و خانه. 

شبیخون دشمنان به محوریت زن
دشمنان تمام تالش خود را به کار بسته اند تا این رکن بودن را 
از زنان بگیرند و آنان را به دنیا و بازی های آن سرگرم کنند تا از 
محوریت و قداست بیفتند و مادری و همسرداری، کاری بیهوده، 

دست وپاگیر و مخالف خوشی و آزادی القا شود.
و  تجمالت  ترویج  با  گاه  هدف های شان،  به  رسیدن  برای  آنان 
اشرافی گری، گاه با ضرورت نمایی کار و درآمدزایی، گاه به بهانه 
آزادی و به روز بودن و... با ارائه و ترویج تبلیغات، شبهات و الگوهای 
اجتماعی،  شبکه های  ماهواره،  طریق  از  جذاب  به ظاهر  و  فاسد 
فضاهای مجازی، فیلم ها و سریال ها، مجالت و سایت ها، برآن اند 
تا با شست وشوی فکری و ذهنی، محوریت زن از خانه گرفته شود 

و آنان را به کوچه و بازارها بکشانند. 
نتیجه و پیامد رواج چنین تفکری آن است که وقتی زن و مادر 
خانه، از محوریت، از پاکی و قداست و از نجابت و آرامش جدا شد، 
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فرزندان  و  می شود  ناقص  و  معیوب  نیز  خانواده  و  خانه  چرخه ی 
از معنویات  این خانه ها، نسلی بی خاصیت و دور  پرورش یافته در 
خواهند گردید و در درازمدت، اجتماع و فرهنگ جامعه را به چالش 

و انحراف می کشانند.  

جلوه هایی از زندگی کوثر پیامبر
حضرت زهرا سالم اهلل علیها، با وجود شأن و منزلت الهی، زن را 
محور و رکن خانه و نزدیک ترین حاالت زن به خداوند متعال را 
منزل،  در  و  دور کند  نامحرم  دید  از  را  هنگامی می داند که خود 
بپردازد.  خود  همسر  از  پذیرایی  و  فرزند  تربیت  و  خانه داری  به 
َقْعَر بَيِتَها؛  َتْلَزَم  َأْدنَی َما َتُکوُن ِمْن َربَِّها َأْن  ایشان می فرماید: »َأنَّ 
نزدیک ترین حاالت یک زن به خداوند متعال، زمانی است که در 

منزل می ماند ]و به امور خانه و تربیت فرزند می پردازد[.«1
و کوشش  کار  به  خانه  در  نیز  خود  علیها  زهرا سالم اهلل  حضرت 
می پرداخت و کارهای منزل را مخالف مقام و عزت خود نمی دید 
و تمام همت خود را برای تربیت صحیح و معنوی فرزندان به کار 
وآله  علیه  خداصلی اهلل  رسول  با  گفت وگو  در  ایشان  می بست. 
َحی َحتَّی اُْصِبَح َو اَبُو الَْحَسِن یْحِمُل  می فرماید: »لَيَلِتی َجِميعًا اُِدیُر الرَّ
بودم،  مشغول  گندم  کردن  آرد  به  صبح  تا  شب  ُحَسينًا؛  َو  َحَسنًا 
درحالی که ابوالحسن، ]فرزندانم[ حسن و حسین علیهما السالم را 

نگهداری می کرد.«2
َتْرَقُع؛  َو  َتْخِبز  َو  َتْعِجُن  َو  َتْطَحُن  فاطمة  »کانْت  است:  شده  نقل 

1 . نوادر راوندی، سيدفضل اهلل راوندی، قم، ص14.
2 . کنز العمال، علی متقی هندی، ج15، ص507.
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نان  و  می نمود  خمیر  و  می کرد  آرد  گندم  علیها  فاطمه سالم اهلل 
می پخت و لباس های کهنه را وصله می زد.«1

نابیناهای مجازی
حضرت زهرا سالم اهلل علیها در زمان نیاز، وارد اجتماع می شد، برای 
زنان جلسات برگزار می کرد و در عرصه های اجتماعی، حضور فعال 

داشت؛ ولی با رعایت حیا و عفاف و حفظ حریم محرم و نامحرم.
اجازه  علیه السالم  علی  منزل  به  ورود  برای  نابینا  مردی  روزی 
خواست. حضرت زهرا سالم اهلل علیها با ورود وی، به پشت پرده 
رفت و حجاب خود را کامل کرد. رسول خداصلی اهلل علیه وآله که 
را  تو  و  نابیناست  او که  پرسید: »دخترم!  در آن جا حضور داشت، 
را کامل کردی؟«  رفتی و حجاب خود  پرده  نمی بیند، چرا پشت 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها پاسخ داد: »ِإْن لَْم یُکْن یَراِنی َفِإنِّی 
یَح؛ اگر او مرا نمی بیند، من او را می بینم و او  َأَراُه َو ُهَو یُشمُّ الرِّ
بو]ی زن نامحرم[ را حس می کند.« رسول خداصلی اهلل علیه وآله 
تن  پاره  تو  که  می دهم  گواهی  ِمنِّی؛  بَْضَعٌة  َأنَِّک  »َأْشَهُد  فرمود: 

منی!«2
این روایت برای امروز بسیار کاربرد دارد. امروزه فضاهای مجازی 
را  یکدیگر  افراد  و  است  کور  ظاهرشان  اجتماعی،  شبکه های  و 

نمی بینند؛ اما خطرشان بیشتر و بدتر از چشمان بینا است. 
شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی، اگرچه ظاهرش کور است 
و افراد نامحرم همدیگر را نمی بینند، ولی حریم  دل ها را می شکند 

1. کافی، ج 8، ص 165.
2 . بحاراالنوار، ج43، ص91، ح16؛ دعائم االسالم، ج2، ص214. 
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و حیا و عفاف را به چالش می کشد. وقتی حضرت فاطمه سالم اهلل 
علیها در مقابل مرد نامحرم نابینا چادر به سر کرد و فرمود: »اگر او 
مرا نمی بیند، من که او را می بینم«، می خواست حریم حفظ شود؛ 

حریم حیا و عفاف؛ حریم دل و دیده. 
َجاَل  حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمود: »خيٌر للنساء أن ال َیَرْیَن الرِّ
َجاِل؛  برای زنان بهتر است که مردان نامحرم را نبینند  َو اَل َیَراُهنَّ الرِّ

و نامحرمان نیز آنان را ننگرند.«1
زنان عفیف و پاکدامن نباید خود را در معرض قرار دهند؛ خواه در 
کوچه پس کوچه های فضای مجازی و خواه در کوچه و بازار حقیقی؛ 
بنابراین، حفظ عفت و پاکدامنی و ارتقای نجابت و حیا بسیار است 
و هر آنچه با آن در تضاد و تنافی باشد و به رابطه و هم صحبتی 
با نامحرم بینجامد، قطعًا مخالف سیره و سفارش حضرت سالم اهلل 

علیها است.
پیامدهایی از قبیل گسترش اختالف بین همسران، صدمه دیدن 
او، گسترش  به  نسبت  پیوسته  تردید  و  و شک  به همسر  اعتماد 
ناب  باورهای  از  دوری  نتیجه  ناگفتنی،  آفت های  دیگر  و  طالق 

دینی است. 

گریز به روضه
در روز آخر حیات فاطمه سالم اهلل علیها گاه نشسته و گاه ایستاده، 
یک یک  شست،  آن گاه  خود  لرزان  دست های  با  را  اطفال  لباس 

کودکان را فرا خواند و شست . 
او  به  علیها  سالم اهلل  زهرا  فاطمه  شد...  خانه  وارد  علی  حضرت 

1. بحاراالنوار، ص 267.
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گفت: »چون امروز آخرین روز عمر من است، خود بلند شده ام تا 
سر و لباس فرزندانم را بشویم؛ زیرا آنان به زودی یتیم و بی مادر 

خواهند شد.«1 
در کشف الغمه روایت شده است: وقتی وفات فاطمه زهرا سالم اهلل 
سازم.«  وضو  تا  بیاور  »آبی  فرمود:  اسماء  به  شد،  نزدیک  علیها 
بعد از وضو یا غسل خود را با بوی خوش معطر ساخت و لباسی 
نو پوشید و فرمود: » ای اسماء! جبرییل هنگام وفات پدرم، چهل 
درهم کافور از بهشت آورد. حضرت آن را سه قسمت کرد؛ یک 
بخش را برای خود گذاشت، بخش دوم را برای من و بخشی را 

برای علی علیه السالم گذاشت. آن کافور را بیاور.«
وقتی کافور را آورد، فرمود: »نزدیک سر من بگذار.«

 آن گاه پای خود را رو به قبله کرد و خوابید و پارچه ای را به سرش 
کشید و فرمود: » ای اسماء! لحظاتی صبر کن. بعد مرا صدا بزن، 
اگر جواب ندادم، علی را بخواه و بدان! من به پدرم ملحق شده ام.«2
او نیز چنین کرد و هرچه صدا زد، فاطمه جواب نداد. آن گاه خود 
را به روی حضرت انداخت، او را می بوسید و می گفت: »وقتی به 

خدمت رسول خدا رفتی، سالم اسماء را به آن حضرت برسان.« 
در همان حال حسن و حسین وارد شدند و پرسیدند: »ای اسماء! 
»مادرتان  گفت:  اسماء  است؟«  خوابیده  وقت  این  در  مادرمان 
نخوابیده، بلکه به رحمت خدا رفته است!« آن دو خود را به روی 

1. بيت االحزان، ص179.
2 . »َیا َأْسَماُء اْئِتيِني بَِبِقيَِّة َحُنوِط َوالِِدي ِمْن َمْوِضِع َکَذا َو َکَذا َفَضِعيِه ِعْنَد َرْأِسي 

ِإالَّ  َو  َأَجْبُتِک   َفِإنْ   اْدِعيِني  َو  ُهَنْيَهًة  اْنَتِظِریِني  َقالَِت  َو  بَِثْوبَِها  ْت  َتَسجَّ ُثمَّ  َفَوَضَعْتُه 

َفاْعَلِمي َأنِّي َقْد َقِدْمُت َعَلی َأبِي.«
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مادر افکندند و هریک با سوز دل با مادرشان سخن گفتند. 
اسماء گفت: » ای جگر گوشه های رسول خدا! نزد پدر بروید و او 
را مّطلع کنید.« آن دو از خانه بیرون رفتند و چون نزدیک مسجد 

شدند ناله  ی شان بلند شد و وفات مادر را به پدر خبر دادند. 
علی علیه السالم با شنیدن این خبر با خود می گفت: »بعد از تو خود 

را به که تسلّی دهم... .«1 
دگر پروانه بـال و پر نـدارد نه بال و پر که خاکستر ندارد

مفّسرها همه با خون نویسید که قــرآن عـلی، کـوثر ندارد

»َوَسَیْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«

1. کشف الغّمه في معرفة االئّمة، ج2، ص122.









تسویل، خطرها و راهکارها
بررسی عوامل

ایجاد انگیزه
لَْت لَُکْم أَنُْفُسُکْم أَْمرا؛  »َو جاُؤوا َعلی  َقمیِصِه بَِدٍم َکِذٍب قاَل بَْل َسوَّ
پدر[  نزد  ساخته،  ]آغشته  دروغین  خونی  با  را  یوسف  پیراهن  و 
آوردند، یعقوب گفت: هوس  های نفسانی شما این کار را برای تان 

آراسته نمود.«1
علیه السالم  یعقوب  دادن  فریب  برای  علیه السالم  یوسف  برادران 
که دروغ آن ها را باور کند، پیراهن یوسف را که به خونی دروغین 
پیراهن  این  گفتند:  و  دادند  نشان  یعقوب  به  بودند،  کرده  آغشته 
خون آلود یوسف است. آنان پیراهن یوسف را با خون یک بز آغشته 
و همین  کنند  پاره  را  پیراهن  بود  رفته  یادشان  ولی  بودند؛  کرده 
سالم بودن پیراهن، دروغ گویی آنان را آشکار  کرد؛ زیرا اگر یوسف 
را گرگ خورده بود، به طور طبیعی پیراهن او پاره می شد. آن ها با 

1 . سوره یوسف، آیه 18.
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این پیراهن و با گریه    و زاری سعی داشتند خود را بی گناه قلمداد 
کنند. یعقوب سخن آنان را باور نکرد و عالوه بر شواهد و قرائن 
در  ازاین رو،  است؛  زنده  یوسف  که  می داد  گواهی  دلش  موجود، 
زیبا  نظرتان  در  را  کار زشتی  نفس شما  آنان گفت: »بلکه  پاسخ 

جلوه داده است.«1
متن و محتوا

از تاکتیک ها و ترفندهای  شیطان برای فریب و گمراهی انسان، 
از  این تاکتیک ها، استفاده  از  زیاد و متنوعی بهره می گیرد؛ یکی 
صحنه پردازی و زیباسازی خطا و اشتباه، برای فریب انسان است 

که از آن به عنوان »تسویل« یاد می شود. 
لَْت له نفسه کذا، َزیََّنْته له؛ نفس او فالن چیز را برایش تسویل  »َسوَّ
نمود«؛ یعنی آن را برایش زیبا جلوه داد. تسویل یعنی نیکو نمودن، 
تزئین و محبوب کردن چیزی برای انسان، تا آن کار را انجام دهد 

یا آن حرف را بگوید.2 
با نوعی  البته  بنابراین، تسویل یعنی زیبا جلوه دادن زشتی ها که 

فریب همراه است.
برخی از خطرهای تسویل 

یک: عادی شدن گناه

یکي از خطرناک ترین پیامدهای زینت گري شیطان، آن است که 
وقتي انسان در برابر گناهي قرار گرفت، با توجه به فطرت پاک و 
خدایی خود، با آن احساس بیگانگي مي کند و از ارتکاب آن، شرم 
و حیا دارد؛ اما شیطان با کمک نفس درون مي کوشد تا لباسي از 

1 . تفسير کوثر، یعقوب جعفری، ج 5، ص355.
2 . ابن منظور، لسان العرب، ج  11، ص 350.
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وجاهت و زیبایي بر اندام زشت این گناه بپوشاند و با رنگ و لعاب 
توجیه و دلیل تراشی، آن زشتی را زیبا جلوه دهد و انسان را برای 

ارتکاب گناه مهیا سازد.
برادران یوسف، با این نوع »تزیین« فریب خوردند که ما نیازمند 
موقعیتي ممتاز نزد پدریم و یوسف مانعي بر سر راه کسِب وجهه ي 
از میان برداریم.1 کشتن یوسف یا به چاه  او را  باید  ماست؛ پس 
براي  شیطان  اما  است؛  ناجوانمردانه  و  زشت  کاري  او  انداختن 
وجاهت بخشیدن به این کار، وسوسه کسب موقعیت ویژه نزد پدر 
را طرح مي کند و آنان نیز فریب خورده، دست به چنان فاجعه اي 
مي زنند؛ اما حضرت یعقوب، پرده از این ترفند شیطان برمی دارد و 
لَْت لَُکْم َأْنُفُسُکْم َأْمراً؛ بلکه نفس شما کاري ]بد[  می گوید: »بَْل َسوَّ

را براي شما آراسته است.«2
حضرت یوسف علیه السالم نیز پس از سال ها که دوباره یکدیگر 
را مالقات کردند، به نقش شیطان اشاره می کند: »َو َجاَء بُِکْم ِمَن 
ْيَطاُن بَْيِني َو بَْيَن ِإْخَوِتي؛3 شما را از بیابان  الَْبْدِو ِمْن بَْعِد َأْن نََزَغ الشَّ
]کنعان به مصر[ بازآوردم، پس از آن که شیطان میان من و برادرانم 

را برهم زد.«4
شیطان  تسویل  تبیین  در  نیز  علیه السالم  علي  امام  امیرمؤمنان، 
يطاُن... ُیَزیُِّن لَُه الَمعِصَية لَِيرِکَبها؛  برای ارتکاب گناه فرمودند: »الشَّ

1. ر.ک: سوره یوسف، آیه8 – 12.
2. سوره یوسف، آیه 18.

3. سوره یوسف، آیه100.
4. ر.ک: مصاف بي پایان با شيطان، فتح اهلل نجارزادگان.
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شیطان، گناه را براي انسان مي آراید، تا مرتکب شود.«1
دو: توجیهات بی اساس

جای  به  انسان  که  است  این  شیطان،  تسویل های  بعدی  خطر 
پذیرش حقیقت و بازگشت از اشتباه، با اتکا به قدرت و ثروت و با 
غرور و نخوت شیطانی، به توجیهات پیش پاافتاده و استدالل های 
گناه،  ارتکاب  ادامه  برای  شاید  تا  متوسل  شود  بی منطق  و  پوچ 
دالیلی ببافد و رفتار خود را درست و براساس منطق نشان دهد؛ 
گناه، همکار و همدست  به  آلوده  نفس  بعد،  به  این جا  از  درواقع، 
قرآن  و هموار می کند.  را ساده  تثبیت تسویل  و  شیطان می شود 
احمقانه  توجیهات  دارای  افراد  از  نمونه ای  را  »فرعون«  کریم، 
آل  مؤمِن  استوار  منطق  و  حکیمانه  گفتار  برابر  در  که  می داند 
فرعون در اثبات وجود خدا، به هامان- وزیر خود- گفت: »براي 
من آسمان خراشي بساز تا به درهاي آسمان راه یابم و به خداي 

موسي آگاه شوم و من موسي را دروغگو مي پندارم.«2
قرآن این موضع گیری فرعون را چنین تحلیل مي کند: »َو َکذلَِک 
بد  اعمال  چنین  این  بيِل؛  السَّ َعِن  ُصدَّ  َو  َعَمِلِه  ُسوُء  لِِفْرَعْوَن  ُزیَِّن 

فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد.«3
سه: بی بصیرتی و لجاجت شیطان

باطن،  چشم  شدن  بسته  شیطان،  با  همنشینی  بعدی  بالی 

1. نهج البالغه، خطبه64.
َأْبُلُغ اْلَْسباَب )فرعون گفت: ای  2. »َو قاَل ِفْرَعْوُن یا هاماُن اْبِن لي  َصْرحًا لََعلِّي 

ماواِت  هامان! برای من بنای مرتفعی بساز، شاید به وسایلی دست یابم( َأْسباَب السَّ

ُظنُُّه کاِذبًا.« )سوره غافر، آیه36و37( ِلَع ِإلي  ِإلِه ُموسي  َو ِإنِّي َلَ َفَأطَّ
3. سوره غافر، آیه37.
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بی بصیرتی و لجاجت در برابر حقایق و واقعیات است؛ این که نتواند 
درست ببیند، تحلیل کند و نتیجه بگیرد. این وارونگی در درک و 
نتیجه گیری، نتیجه لغزش هایی است که بر اثر گناه ایجاد گردیده، 
به کوردلی، کج فهمی و ایستادگی در مقابل حق کشیده می شود. 
این لجاجت و بدفهمی به گونه ای است که آن فرد، تنها درک خود 
را صحیح می داند و هیچ تفسیر و تبیین دیگری را نمی پذیرد. قرآن 
َ ُیِضلُّ  کریم مي فرماید: »َأ َفَمْن ُزیَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسنًا َفِإنَّ اهللَّ
َمْن َیَشاُء َو َیْهِدي َمْن َیَشاُء؛ آیا آن کس که زشتي کردارش براي 
او آراسته شده، آن را زیبا مي بیند]همانند مؤمن، نیکوکار است[؟ 
خداست که هرکس را بخواهد بي راه مي گذارد و هرکس را بخواهد 

هدایت مي کند.«4
چهار: بی ایمانی و پس رفت معنوی

بازگشت به کفر و عقب گرد در معنویات و خداخواهی، جدی ترین 
داشته های  تمام  انسان  این که  است؛  شیطان  تسویل های  خطر 
فریب  اثر  بر  را  دینی  باورهای  و  اعتقادی  اندوخته های  معنوی، 
شیطان ببازد و از دست بدهد. قرآن کریم می فرماید: »ِإنَّ الَّذیَن 
َل لَُهْم  ْيطاُن َسوَّ وا َعلی  َأْدباِرِهْم ِمْن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدی الشَّ اْرَتدُّ
َو َأْملی  لَُهم ؛ کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، به 
حق پشت کردند، شیطان اعمال زشت شان را در نظرشان زینت 

داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.«5 
به همین دلیل، عاقبت به خیری و خواندن آیه: »َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد 

4. سوره فاطر، آیه 8.
5. سوره محمد، آیه25.
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اُب«،1 همواره  إِْذ َهَدْیَتَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَک َرْحَمًة إِنََّک أَنَت الَْوَهّ
و  فتنه ها  از  را  ایمانش  بتواند  تا  باشد  مؤمن  انسان  مدنظر  باید 

فریب های شیطان حفظ کند.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها نیز در خطبه فدکیه، خطاب به انصار 
فرمودند: »َفَانَّی ِحْزُتْم بَْعَد الَْبیاِن، َواَْسَرْرُتْم بَْعَد ااْلِْعالِن، َو نََکْصُتْم 
ِمْن  اَْیمانَُهْم  نََکُثوا  لَِقْوٍم  بُْؤسًا  ااْلیماِن؟  بَْعَد  َواَْشَرْکُتْم  ااْلِْقداِم،  بَْعَد 
بَْعِد َعْهِدِهم؛ چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شدید و پس از 
آشکاری، خود را مخفی کردید و بعد از پیشقدمی، عقب نشستید و 
بعد از ایمان، شرک آوردی؟ وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن، 

آن را شکستند!«
پنج: تحت والیت شیطان

زینت دادن اعمال و کارهای آلوده توسط شیطان به همراه دلبستگی 
و تکرار گناه، به قساوت و ظلمت می انجامد و این غفلت، انسان را 
به گمراهی و گناه بیشتر می کشاند؛ در این هنگام، شیطان والیت 
افرادی،  چنین  است  روشن  و  می گیرد  به عهده  را  افرادی  چنین 
و  و عطوفت  دارند  آمادگی  جنایت،  و  ارتکاب هر جرم  به  نسبت 
مهربانی، جایی در دل  سنگی آنان نخواهد داشت. به فرموده قرآن، 
لَُهُم  »َفَزیََّن  بود:  خواهد  افراد  این  جایگاه  الهی،  عذاب  و  جهنم 
ْیَطاُن أَْعَمالَُهْم َفُهَو َولِیُُّهُم الَْیْوَم َو لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم؛ پس شیطان،  الشَّ
اعمال مردم را برای شان زینت داد تا بر ایشان مستولی شود و در 
چنین زمانی، ولّی آن ها می شود و کسانی که ولّی و سرپرست شان 

شود، به عذاب دردناکی مبتال خواهند شد.«2
1. سوره آل عمران، آیه 8.

2. سوره نحل، آیه65.
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پیام های کاربردی
راه های مبارزه با تسویل 

الف- یقظه )بیداری(

از  گامی  و  سلوک  و  سیر  آداب  از  یکی  به عنوان  )بیداری(  یقظه 
اهل  و  بزرگان  که  همان گونه  می آید؛  به شمار  معنویت  گام های 

عرفان بر آن تأکید کرده اند.1 
یقظه، یعنی بیداری، هشیاری و کیاست در مقابل دشمن و پرهیز 
از بی خبری و غفلت، تا در دام ترفندها و مکر او نیفتد. در روایات 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم از تعلّقات ماّدي به عنوان 
یا  به عنوان »مصائد«  گناهان  از  بسیاري  از  و  وسیله صید  و  دام 
»حبائل« شیطان یاد شده؛ یعني گناهان، دام هایي است که شیطان 
به وسیله آن ها انسان ها را شکار مي کند و بندها و طناب هایي است 
و  رنگارنگ  هم  طناب ها  این  و  مي ِکشد  بند  به  را  انسان ها  که 
ضخیم و نازک است و شیطان  هرکس را با نوع خاّصي مي فریبد. 
اگر ایمان کسي قوي باشد، با طناب ضخیم و اگر ضعیف باشد، 
با طناب باریک او را به بند مي کشد؛ به هر تقدیر، گناه دام است 
دام  در  دانه اي  کنند،  گرفتار  دام،  در  را  پرنده اي  این که  براي  و 

مي ریزند و زرق و برق و جاذبه به آن مي دهند.2
امام سجاد علیه السالم در دعای هفدهم صحیفه سجادیه، از خداوند 
مؤمنان  به  را  ترفندهایش  شناخت  و  دشمن شناسی  می خواهد 
بیاموزد و آنان را از فریفته شدن به جذابیت های تدارک شده توسط 
1. ر.ک: شرح چهل حدیث، ص 174؛ اخالق در قرآن، عالمه مصباح یزدی، ص 87.

2. ر.ک: مبادي اخالق در قرآن، ص 318.
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ْفَناُه،  َل لََنا ِمْن بَاِطٍل َفَعرِّ دشمنان، آگاه و بیدار سازد: »اللَُّهمَّ َو َما َسوَّ
ُه لَُه، َو  أَلِْهْمَنا َما نُِعدُّ ْرنَا َما نَُکایُِدُه بِِه، َو  َفِقَناُه، َو بَصِّ ْفَتَناُه  َو إَِذا َعرَّ
ُکوِن إِلَْیِه، َو أَْحِسْن بَِتْوِفیِقَک َعْونََنا َعلَْیِه؛  أَْیِقْظَنا َعْن ِسَنِة الَْغْفلَِة بِالرُّ
خدایا! ما را به هر باطل که شیطان در نظرمان بیاراید آگاه کن و 
چون آگاه مان کردی ما را از آن حفظ کن و به راه و روش جنگ با 
او بینایی ده و ما را ملهم ساز که برای نبرد با او چه باید آماده کرد 
و از خواب غفلتی که سبب گرایش به اوست بیدار کن و به توفیق 

خود ما را در مسیر مبارزه با او یاری ده.«
ب- پرهیز از غفلت

امروزه همه از تغییر تاکتیک دشمن از جنگ سخت به جنگ نرم 
از  پرهیز  آن،  الزمه  که  می گویند  سخن  فرهنگی  هجمه های  و 
بی خبری و غفلت در مقابل آنان است. بی گمان یکی از کاراترین 
حربه ها و دام های دشمن، سرگرم کردن مردم، به ویژه جوانان و 
آنان را  نوجوانان به سهو، لهو، نسیان و امور بیهوده ای است که 
از امور عالی بازمی دارد و مانع و سدی در مسیر پیشرفت مادی و 

معنوی آنان ایجاد می کند. 
حضرت لقمان  علیه السالم فرزندش را چنین موعظه می کرد: »یا 
ثاَلُث  لِلْغاِفِل  َو  َعلَیها...  َویْشَهُد  بِها  یْعَرُف  َعالَمٌة  َشی ٍء  لُِکلِّ  بَُنیَّ 
ْهَو َواللَّْهَو َوالنِّْسیاَن؛ پسرم! برای هرچیز نشانه ای است  َعالماٍت اَلسَّ
که با آن شناخته می شود و با همان بر او گواهی داده می شود... و 
برای غافل ]نیز[ سه عالمت و نشانه است: سهو، لهو و فراموشی.«1 
رهبر معظم انقالب)حفظه اهلل(، درباره لزوم هوشیاری انسان مّتقی 
در برابر شیطان می فرماید: »در اصطالحات قرآنی، آن چیزی که 

1. خصال، صدوق، ص 121، ح 113.
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و  بودن  بهوش  یعنی  تقوا،  تقواست.  است،  غفلت  مقابل  نقطه ی 
دائم مراقب خود بودن.«1 تقوا، یعنی مواظب باشید هر عمل که از 
شما سر می زند، منطبق بر مصلحتی باشد که خدای متعال برای 
شما در نظر گرفته است. تقوا چیزی نیست که کسی بتواند یک 
لحظه آن را   رها کند. اگر   رها کردیم، جاده لغزنده است، دّره عمیق 
است؛ خواهیم لغزید و سقوط خواهیم کرد، تا باز جایی دستمان به 
مستمسکی، سنگی، درختی و بوته ای گیر کند و بتوانیم خودمان را 
ُرواْ  ْیَطاِن تََذکَّ َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ باال بکشیم. »إِنَّ الَِّذیَن اتََّقواْ إَِذا َمسَّ
ْبِصُروَن«،2 وقتی که آدِم باتقوا، مِسّ شیطان را احساس  َفإَِذا ُهم مُّ
کرد، فوراً به خود می آید و حواسش جمع می شود. شیطان که از ما 

دور نمی شود!3
اگر از آدم غافل ده ها گناه سر می زند و اصاًل حس نمی کند که گناه 
کرده است، آدم مّتقی، درست نقطه ی مقابل اوست؛ اندک گناهی 
هم که می کند، فوراً متذّکر می شود که گناه کرده است و به فکر 
جبران می افتد. به مجّرد این که شیطان از کنارش عبور می کند و 
باد شیطان به او می خورد، فوراً حس می کند که شیطان زده شده و 
دچار اشتباه و غفلت گردیده است؛ »تََذّکُروا«: به یاد می افتد. »فاذا 

هم مبصرون«؛ چنین آدمی، چشمش باز است.4
ج- ناامید کردن شیطان

شیطان و شیطان صفتان هنگامی به انحراف انسان امیدوار می شوند 

1 . بيانات معظم له در خطبه های نماز جمعه تهران  28/10/1375.
2. سوره اعراف، آیه201.

3 . بيانات معظم له در خطبه های نمازجمعه 13/12/1372.
4. بيانات معظم له در خطبه های نماز جمعه تهران  28/10/1375.
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که پالس هایی برای شیطان ارسال شده باشد؛ وجود تمایل و شوق 
به گناه در انسان، با سر دویدن به سوی گناه با یک اشاره شیطان، 
پوشش نامناسب در زنان و بی غیرتی و بی تفاوتی در مردان، حضور 
بیهوده و اتالف وقت در فضاهای مجازی و شبکه های مجازی و 
ماهواره که گناه و ناپاکی بسیار زیادی در آن وجود دارد و خرسندی 
شیطان را به دنبال دارد و... نمونه هایی از ارسال پالس ها و عالئم 
موافقت برای همراهی با شیطان است. برای رهایی از تسویل و 
را  شیطان  و  گذاشت  کنار  را  آلودگی ها  این  باید  شیطان،  فریب 
ناامید کرد؛ در غیر این صورت، شیطان همراه انسان خواهد بود و 
چه بسا فریب های او کارساز و عملی شود و در تمام زندگی حضور 

داشته باشد.1
سخنی از حضرت زهرا سالم اهلل علیها

مسیر  خود،  فدکیه  خطبة  از  بخشی  در  علیها،  سالم اهلل  زهرا  حضرت 
سقیفه را راه شیطان و متابعت از او معرفی کرده است:

لَِدْعَوتِِه  َفَألَْفاُکْم  بُِکْم،  َهاتِفًا  َمْغَرِزِه  ِمْن  َرأَْسُه  یَطاُن  الشَّ أَْطلََع  َو   «
ِۀ ِفیِه ُماَلِحِظیَن، ُثمَّ اْسَتْنَهَضُکْم َفَوَجَدُکْم ِخَفافًا،  ُمْسَتِجیبِیَن، َو لِلِْغرَّ
َو أَْحَمَشُکْم َفَألَْفاُکْم ِغَضابًا؛ شیطان از مخفیگاه خود سرش را بیرون 
آورد و بر شما فریاد زد و دریافت که دعوت او را اجابت کرده و به 
فریفتن او روی آورده اید، سپس خواست شما برخیزید و دریافت که 
شما آماده اید و شما را بر خشم دعوت کرد و دید که به خشم می آیید.«2

بد  باشد،  او  قرین  َقرینًا؛ کسی که شيطان  َفساَء  َقرینًا  لَُه  يطاُن  الشَّ یُکِن  »َمْن   .1

همنشين و قرینی دارد.« )سوره نساء، آیه38(
2. احتجاج، طبرسی، ج1، ص131.
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اعتراف جالب خلیفه
اسَتَقمُت  َفان  َیعَترینی  َشیطانًا  لی  »انَّ  می گفت:  اول  خلیفه 
َفقومونی؛ همانا در  ِزغُت  اِن  َو  َفجَتَنبونی  َعَصیُت  اِن  َو  َفاعینونی 
من شیطانی است که مرا فریب می دهد؛ پس اگر در کاری راست 
کردارم، کمکم کنید و اگر گناهکارم و به راه کج رفتم، مرا به راه 

راست رهنمون شوید.«1
به همین دلیل، هرچه زهرای اطهر سالم اهلل علیها در مسجد و در 
حضور مردم استدالل کرد و با دلیل و منطق، حقانیت خود را اثبات 
نمود، نپذیرفتند و با توجیه و دروغ، قلب دختر پیامبر را شکستند، 
َع ِمَن ااْلَْقساِط، َو َشَرَع  تا آن جا که فرمود: »بَیََّن َعزَّ َو َجلَّ فیما َوزَّ
َکراِن َو ااْلِناِث، ما اَزاَح بِِه  ِمَن الَْفرائِِض َوالْمیراِث، َو اَباَح ِمْن َحظِّ الذَّ
لَْت  َبهاِت ِفی الْغابِریَن، َکالَّ بَْل َسوَّ ِعلََّة الُْمْبِطلیَن َو اَزاَل التََّظّنی َو الشُّ
لَُکْم اَنُْفُسُکْم اَْمراً، َفَصْبٌر َجمیٌل وَ اهلل الُْمْسَتعاُن َعلی ما تَِصُفوَن؛ و 
خداوند در سهمیه  هایی که مقرر کرد و مقادیری که در ارث تعیین 
فرمود و بهره  هایی که برای مردان و زنان قرار داد، توضیح کافی 
داده، که بهانه  های اهل باطل و گمان ها و شبهات را تا روز قیامت 
زائل کرده، نه چنین است، بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پیش 
پای تان قرار داده و جز صبر زیبا چاره  ای ندارم و خداوند در آنچه 

می  کنید یاور ماست.«
نکته قابل تأمل آن است که حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، دقیقًا 
علیه السالم  پیامبر  یعقوب  که  کردند  استدالل  آیه ای  همان  به 
ج1  ابن قتيبه،  السياسه،  و  االمامه  ص7؛  ابن حجر،  المحرقه،  الصواعق  ر.ک:   .1

تاریخ  ج17، ص157؛  و  ج6، ص20  ابن ابی الحدید،  نهج البالغه،  شرح  ص16؛ 

ابن عساکر، ج30 ص303.
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لَْت لَُکْم اَنُْفُسُکْم اَْمراً«؛ یعنی می دانم  استدالل کرده بود: »بَْل َسوَّ
راست نمی گویید؛ ولی چاره ای جز صبر ندارم!

گریز به روضه
امر  متصدی  »من  می فرماید:  علیه السالم  امیرالمؤمنین  حضرت 
به  دادم،  پیراهن غسل  زیر  از  را  بدن وی  و  بانو شدم  آن  غسل 
خداوند سوگند که بدن فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پاک و مطّهر 
اسالم  پیامبر  حنوط  باقي مانده  از  را  او  مقّدس  بدن  آن گاه  بود، 
مبارکش  پیکر  سپس  کردم،  حنوط  سلّم  و  آله  و  علیه  صلّی اهلل 
گره  را  او  کفن  گرفتم  تصمیم  چون  و  دادم  جای  کفن  میان  را 
ُة َیا َحَسُن َیا  بزنم، صدا زدم: َیا ُأمَّ ُکلُْثوٍم َیا َزْیَنُب َیا ُسَکیَنُة َیا ِفضَّ
ُکْم َفَهَذا الِْفَراقُ  َو اللَِّقاُء ِفي الَْجنَِّة؛ ای  ُدوا ِمْن ُأمِّ وا تََزوَّ ُحَسْیُن َهُلمُّ
امّ کلثوم، زینب، سکینه، فّضه، حسن و حسین! بیایید و مادر خود 
را برای آخرین بار ببینید، روز فراق آمد و مالقات شما در بهشت 
َوا َحْسَرتَا اَل  ُیَناِدَیاِن  َو ُهَما  الُْحَسْیُن  َو  الَْحَسُن  َفَأْقَبَل  خواهد بود. 
ْهَراِء َیا  َنا َفاِطَمَة الزَّ ٍد الُْمْصَطَفی َو ُأمِّ نَا ُمَحمَّ تَْنَطِفُئ أَبَداً ِمْن َفْقِد َجدِّ
داً الُْمْصَطَفی َفَأْقِرئِیِه  نَا ُمَحمَّ ُأمَّ الَْحَسِن َیا ُأمَّ الُْحَسْیِن إَِذا لَِقیِت َجدَّ
نَْیا؛ حسن  ِمنَّا السالم َو ُقولِي لَُه إِنَّا َقْد بَِقیَنا بَْعَدَک َیتِیَمْیِن ِفي َداِر الدُّ
و حسین علیهما السالم در حالی آمدند که فریاد می زدند: آه از این 
حسرتی که هیچ وقت به علّت از دست دادن جّدمان، پیامبر خدا و 
مادرمان، فاطمه زهرا از بین نخواهد رفت! ای مادر حسن و حسین! 
هنگامی که جّد ما حضرت محّمد مصطفی صلّی اهلل علیه و آله و 
سلّم را مالقات نمودی سالم ما را به آن حضرت برسان و به آن 
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بزرگوار بگو: ما بعد از تو در دنیا یتیم ماندیم.« 
أَنََّها َقْد َحنَّْت  حضرت علی علیه السالم می فرماید: »إِنِّي ُأْشِهدُ اهلل 
ْتُهَما إِلَی َصْدِرَها َملِّیًا َو إَِذا بَِهاتٍِف ِمَن  ْت َیَدْیَها َو َضمَّ َو أَنَّْت َو َمدَّ
َماَلئَِکَة  أَبَْکَیا وَ اهلل  َفلََقْد  َعْنَها  اْرَفْعُهَما  الَْحَسِن  أَبَا  َیا  ُیَناِدي  َماِء  السَّ
الَْمْحُبوب ؛ من خداوند را شاهد  الَْحبِیُب إِلَی  اْشَتاَق  َفَقِد  َماَواِت  السَّ
می گیرم که فاطمه زهرا آه و ناله کرد، دست های خود را دراز نمود 
و حسنین را لحظه ای به سینه خود چسبانید، ناگاه هاتفی از آسمان 
ندا داد: ای ابوالحسن! حسن و حسین را از روی سینه فاطمه بردار، 
به خداوند سوگند که مالئکه آسمان ها را گریان کردند؛ زیرا دوست 

مشتاق لقای دوست است.«
َعْن  »َفَرَفْعُتُهَما  می فرماید:  علیه السالم  امیر  حضرت 
بَْیات : اْلَ بَِهِذِه  ُأنِْشُد  أَنَا  َو  َداَء  ــرِّ ال أَْعِقُد  َجَعلُْت  َو   َصْدِرَها 

ْشَیاِء ِعْنِدي َو َفْقُدِک َفاِطُم أَْدَهی الثُُّکولِ  ِفَراُقِک أَْعَظُم اْلَ
َسَأبِْکي َحْسَرًۀ َو أَنُوُح َشْجواً َعلَی َخلٍّ َمَضی أَْسَنی َسبِیلٍ 
أاََل َیا َعْیُن ُجوِدي َو أَْسِعِدینِي َفُحْزنِي َدائٌِم أَبِْکي َخلِیلِي

 من حسنین را از روی سینه زهرا برداشتم و در حال بستن بندهای 
کفن این اشعار را سرودم: جدایی از تو برایم بزرگ ترین امور است 
و از دست دادن تو سخت ترین مصیبت! من برای حسرت و غم آن 
کسی گریه و ناله می کنم که بهترین راه را برای مرگ پیمود. ای 
چشم من! با من مساعدت و همراهی کن که محزون دائمی هستم 

و برای دوست خودم گریانم.«1

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.
1. بحارالنوار، ج 43، ص179.









ایمان های بی رنگ )1(
بررسی عوامل

ایجاد انگیزه
او  بود.  امام زمان )عج(  با  بزرگی دنبال مالقات  دانشمند و عالِم 
پس از مدت ها چلّه نشینی و مناجات برای توفیق یافتن دیدار با امام 
زمان)عج(، در یکي از حاالت معنوي، به او گفته شد: دیدن امام 
زمان)عج( براي تو ممکن نیست، مگر آن که به فالن شهر سفر 
کني. هرچند این مسافرت مشکل بود، در راه رسیدن به مقصود 

آسان مي نمود. روان شد و بعد از چند روز به آن شهر رسید. 
در آن جا نیز به ریاضت مشغول شد و چله گرفت. روز سي وهفتم 
یا سي وهشتم به او گفتند: االن حضرت بقیة اهلل، امام زمان)عج( در 
بازار آهنگران، در دّکان پیرمردي قفل ساز نشسته  است. هم اکنون 

برخیز، شرفیاب شو. 
رسید،  وقتي  شد.  پیرمرد  دکان  روانه   و  شد  بلند  جا  از  اشتیاق  با 
دید حضرت ولي عصر)عج( آن جا نشسته و با پیرمرد گرم گرفته و 
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سخنان محبت آمیز مي گوید. همین که سالم کرد، حضرت پاسخ 
فرمود و اشاره به سکوت کرد. در این حال دید پیرزني ناتوان و قد 
خمیده عصازنان آمد و با دست لرزان، قفلي را نشان داد و گفت: 
ممکن است براي رضاي خدا این قفل را به مبلغ سه شاهي بخرید 

که من به آن پول نیاز دارم. 
پیرمرد قفل را گرفت و نگاه کرد، دید بي عیب و سالم است، گفت: 
خواهرم! این قفل دو عباسي )هشت شاهي( ارزش دارد؛ زیرا پول 
کلید آن بیش از ده دینار نیست. شما اگر ده دینار )دو شاهي( به 
آن  قیمت  ده شاهي  و  را مي سازم  قفل  این  کلید  من  بدهید،  من 
خواهد بود. پیرزن گفت: نه، به آن نیازي ندارم. شما این قفل را 

سه شاهي از من بخرید، شما را دعا مي کنم. 
هم  من  مسلماني،  تو  خواهرم!  گفت:  سادگي  کمال  با  پیرمرد 
حق  و  بخرم  ارزان  را  مسلمان  مال  چرا  مي کنم.  دعا  مسلمانم؛ 
کسي را ضایع کنم؟! این قفل اکنون هشت شاهي ارزش دارد. کم 
اگر بخواهم منفعت ببرم، به هفت شاهي مي خرم؛ زیرا در معامله 
دو عباسي بیش از یک شاهي منفعت بردن بي انصافي است. اگر 
مي خواهي بفروشي، من هفت شاهي مي خرم و باز تکرار مي کنم 
قیمت واقعي آن دو عباسي است؛ چون من کاسب هستم و باید 
نفعي ببرم، یک شاهي ارزان تر مي خرم. پیرمرد هفت شاهي به آن 

زن داد و قفل را خرید. 
همین که پیرزن رفت، امام به من فرمود: آقاي عزیز! این منظره 
را تماشا کردي؟ این طور شوید تا ما سراغ شما بیاییم. چله نشیني 
الزم نیست، عمل سالم داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم 
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با شما همکاري کنم. از همه این شهر، من این پیرمرد را انتخاب 
کردم؛ زیرا این مرد دین دارد و خدا را مي شناسد؛ این هم امتحاني 
را  او  پیرزن عرض حاجت کرد و چون  این  بازار،  اول  از  که داد. 
محتاج و نیازمند دیدند، همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و 
هیچ کس حتي سه شاهي نیز خریداري نکرد و این پیرمرد به هفت 
شاهي خرید. هفته اي بر او نمي گذرد، مگر آن که من به سراغ او 

مي آیم و از او دلجویي و احوالپرسي مي کنم.«1

متن و محتوا
قبیل:  از  متعددی  حوادث  و  وحشتناک  اتفاقات  متأسفانه  امروزه 
قتل و غارت، تجاوز و خیانت، دزدی از بیت المال، خیانت در اموال 
و غیرقابل اعتماد بودن برخی افراد و نیز ناجوانمردی هایی اتفاق 
می افتد که انسان را به تعجب و تأسف وامی دارد و به دنبال پاسخی 
آدم  راحت  این گونه  برخی  افتاده  اتفاق  چه  که  سؤال  این  برای 
می کشند، به قتل و دزدی مبادرت می ورزند و جنایات آن چنانی 

انجام می دهند؟ قلم و زبان از بیان آن شرم و هراس دارد. 
پاسخ همه این اتفاقات ناگوار را باید در ضعف ایمان و کم شدن 
رنگ و بوی اعتقاد افراد جست وجو کرد. کسی که به خداوند، روز 
قیامت، حق الناس و امثال آن ایمان و باور عمیق دارد، هیچ گاه به 
این درجه از قساوت و سنگدلی نخواهد رسید که بتواند جاِن انسان 

بی گناهی را بگیرد و اموال مردم را به ناحق تصرف کند. 
اهل ایمان و باورمندان به حساب و کتاب قیامت، هیچ گاه به خود 
1. ،  مالقات با امام عصر، سيدجعفر رفيعي تهران، ص 268-271؛ عنایات حضرت 

مهدی عليه السالم به علما و طالب، محمدرضا باقی اصفهانی، ص202.
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جرئت و اجازه خیانت و تجاوز نمی دهند؛ زیرا خوب می دانند که این 
چند روزه عمر به پایان خواهد رسید و آنان باید در محکمه عدل 

الهی، پاسخگوی اعمال خود باشند. 
بنابراین، باید به واکاوی و بررسی علل و ریشه های تضعیف ایمان 
پرداخت و این مسئله را تبیین و تشریح کرد که چه عوامل فکری و 
رفتاری، انسان های به ظاهر مسلمان را به بیراهه های گناه و فساد 
می کشاند، به گونه ای که سبک زندگی آنان، تفاوتی با یک انسان 

بی ایمان و ناباور به خداوند متعال ندارد. 

پیام های کاربردی
برخی از عوامل تضعیف ایمان

1.گناه

انجام  میزان  هر  به  و  است  دینداری  مقابل  نقطه  گناه،  ارتکاب 
می گردد؛  نحیف تر  و  ضعیف تر  انسان  دینداری  باشد،  بیشتر  گناه 
البته انسان به واسطه فطرت پاک و بی آالیش، ابتدا از ارتکاب گناه 
ناراحت می شود و وجدانش به سرزنش و مالمت او می پردازد که 
همین نشان  می دهد هنوز نور ایمان در وجودش روشن است؛ ولی 
به تدریج که گناه بیشتر می شود، به بی تفاوتی و بعدها به عادتی 
و  ایمان  تضعیف  باعث  مسئله،  همین  و  می شود  تبدیل  طبیعی 
بی مباالتی به بایدها و نبایدهای الهی می گردد و درنهایت، سقوط 

و هالکت معنوی او را رقم می زند.
روی  گناه  انجام  و  گناه  تکرار  عاقبت  و  پیامد  درباره  کریم  قرآن 

گناه می فرماید: 
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کَانُواْ  َو   ِ اهللَّ بِاَیاِت  بُواْ  َکذَّ أَن  وأَی  السُّ أََساواْ  الَِّذیَن  َعاِقَبَة  کَاَن  »ُثمَّ 
بَها َیْسَتْهِزُءوَن؛ سپس عاقبت کسانی که اعمال بد مرتکب شدند 
به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به سخره 

گرفتند.«1 
و  با خطاها  که  آن هاست  تقصیر خود  بدعاقبتی،  و  گرفتاری  این 
گناهان، خود را بر لبه پرتگاه قرار داده و زمینه لغزش و زمینگیر 

شدن خود را فراهم آورده اند. 
الَجمعاِن  الَتَقی  َیوَم  ِمنُکم  تََولَّوا  الَّذیَن  »إنَّ  کریم:  قرآن  تعبیر  به 
 َ ُ َعنُهم إِنَّ اهللَّ یطاُن بَِبعِض ما َکَسبوا َولََقد َعَفا اهللَّ إِنََّما اسَتَزلَُّهُم الشَّ
َغفوٌر َحلیٌم؛ کسانی که در روز روبه رو شدن دو جمعیت با یکدیگر 
)جنگ احد(، فرار کردند، شیطان آن ها را بر اثر بعضی از گناهانی 
که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت و خداوند آن ها را بخشید. 

خداوند، آمرزنده و بردبار است.«2
  

2. دنیاگرایی و تجمل پرستی

عامل دیگری که زمینه تضعیف ایمان را فراهم می آورد، گرایش 
افراطی به مادیات و دنیاخواهی است. 

نزد  و  درآمد  پیرمردی  به صورت  روزی شیطان  است:  نقل شده 
حضرت سلیمان  علیه السالم رسید. حضرت به او گفت: تو با امت 
موسی  علیه السالم چه می کنی؟ شیطان جواب داد:  حّب دنیا را بر 
دل های شان می اندازم. حضرت پرسید: با امت عیسی  علیه السالم 
می سازم.  گرفتار  و شرک  تثلیث  به  را  آن ها  گفت:  می کنی؟  چه 

1 . سوره روم، آیه 10.
2 . سوره آل عمران، آیه 155.
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پرسید:  با امت خاتم چه؟ گفت: آن ها را وانمی گذارم تا درهم و دینار 
را پیش ایشان محبوب تر از »اَل اِلََه ااِلَّ اهلل« قرار دهم.1

حسرت زده  و  طمع آلود  نگاه  درباره  علیه السالم  عیسی  حضرت   
برای به دست آوردن زخارف دنیایی  به دارایی دیگران و تالش 
درخشش  زیرا  منگرید؛  دنیاپرستان  دارایی های  »به  می فرماید: 

اموال آنان، نور ایمان شما را می برد.«2 

خطری در کمین مدیران

دینی  جامعه  باالی  تراز  مدیران  و  مسئوالن  درباره  حقیقت  این 
اشرافی گری  از  آنان موظف هستند  و  دارد  نیز جریان  اسالمی  و 
به  مسئوالن  تالش  و  گرایش  زیرا  کنند؛  دوری  تجمل گرایی  و 
العین قرار دادن زخارف دنیوی،  جمع آوری مال و ثروت و نصب 
نیز  مردم  و  است  آنان  نگرش  و  نگاه  در  دنیا  بودن  اصل  نشانه 
ناخواسته به همین شیوه از تجمل  و رفاه کشیده خواهند شد و با 
دلبستگی شدید به دنیا، از انجام وظایف و تکالیف سر بازمی زنند؛ 
و  آله  و  علیه  اعظم صلی اهلل  پیامبر  از رحلت  همان گونه که پس 
و  والیت  غاصبان  و  آمد  به وجود  اشتباهی  شیوه ی  چنین  سلم 
حکومت دینی، از روی اهداف مشخص و به عمد، مردم را به سمت 
مادیات کشاندند و از معنویات و خداخواهی آنان کاستند تا دنیا را 
در چشم شان بااهمیت جلوه دهند و با دلبستگی به دنیا، از معنویات 

و درنهایت از والیت، گسسته و جدا شوند. 
وقتی این تفکرات در جامعه معمول و رایج گردد، نتیجه و پیامدش، 
1 . مصابيح القلوب، حسن بن الحسين السبزواری، قم، انتشارات برگزیده، ص 76.

2 ميزان الحکمه، ج11، ص 150.
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و مال اندوزی است که در عصر  ثروت  شرکت در مسابقه کسب 
از امام  پیامبر، منجر شد مردم به خاطر پول و ثروت دنیا، دست 
و رهبر خود کشیدند و ایشان را تنها گذاشتند؛ حتی درخواست ها، 
علیها  سالم اهلل  فاطمه  حضرت  بیدارگری های  و  نصرت خواهی ها 
نیز در دل رفاه زده این نامردمان تأثیر نکرد و بدترین فجایع تاریخ 

رقم خورد.
به  دنیاخواهی، خطاب  پیامد  درباره  فدکیه،  در خطبه  آن حضرت 
َو  الَْخْفِض،  اِلَی  اَْخلَْدُتْم  َقْد  اَْن  أَری  َقْد  »َو  فرمودند:  انصار  گروه 
نََجْوُتْم  َو  َعِة،  بِالدَّ َخلَْوُتْم  َو  الَْقْبِض،  َو  بِالَْبْسِط  اََحقُّ  ُهَو  َمْن  اَبَْعْدُتْم 
ْغُتْم؛  تََسوَّ الَّذی  َدَسْعُتُم  َو  َوَعْبُتْم،  ما  َفَمَجْجُتْم  َعِة،  السَّ ِمَن  بِالّضیِق 
را  باشید! می  بینم که به تن آسایی جاودانه دل داده و کسی  آگاه 
که سزاوار زمامداری بود دور ساخته  اید، با راحت  طلبی خلوت کرده 
را  آنچه  آن،  اثر  بر  آن رسیده  اید  به گشایش  زندگی  از سختی  و 
حفظ کرده بودید از دهان بیرون ریختید و آنچه را فروبرده بودید 

بازگرداندید.«
3.حرام خواری

حرام خواری و بی مباالتی نسبت به حالل یا حرام بودن درآمد و 
ایمان است که  از اصلی ترین عوامل تضعیف  کسب و کار، یکی 
این که  انسان می شود.  تغییرات گسترده روحی و روانی در  باعث 
برای انسان تفاوتی نداشته باشد غذایی که می خورد، از حالل است 

یا حرام؛ پولی که دریافت می کند، مشروع است یا نامشروع و... .
این بی اعتنایی و غفلت، آثار زیان بار و مخّربی درپی دارد و نه تنها 
و  اجتماعی  محیط  حتی  و  فرزندان1  خانواده،  بر  بلکه  فرد،  بر 
یَِّة؛ مال حرام در  رِّ َیِبيُن ِفي الذُّ 1. امام صادق عليه السالم فرمود: »َکْسُب الَْحَراِم 
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گرایش های سیاسی افراد اثر می گذارد. 
یکی از موارد تخریبی لقمة حرام، تأثیر آن بر معنویات و منهدم 
کردن باورهای مذهبی و دینی است. غذای حرام، قلب را تاریک، 
روح را ظلمانی، فضائل اخالقی را ضعیف و بستر انجام ناهنجاری ها 

را در انسان مهیا می کند.
نقش مال حرام در تضعیف دینداری

در  که  داریم  سراغ  را  افراد  از  نمونه هایی  ما  از  هریک  بی تردید، 
مسیر زندگی، به تدریج مسیر زندگی شان عوض شده و به واسطه 
حرام خواری، از مسیر خداخواهی فاصله گرفته و برخی به تقابل با 

دین و دینداران برخاسته اند. 
مال  پیامدهای  و  خطرات  درباره  آله  و  علیه  خدا صلی اهلل  رسول 
حرام، خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمودند: »یا علی! 
َمْن أَکَل ِمَن الحراِم ماَت قلُبه َو َخِرَق ِدیُنُه َو َضعف َیِقیُنُه َو َقلّت 
عَبادُتُه و َحَجبت َدعَوُتُه؛ آدم حرام خوار به پنج بال و گرفتاری دچار 

می شود و پنج خطر جدی، ایمان و معنویات او را تهدید می کند: 
1. خطر مرگ قلب )نابودی حیات معنوی و عبادی(؛

را تکراری و قدیمی و  )باورهای دینی  2. خطر کهنه شدن دین 
مربوط به گذشته می پندارد(؛

3. خطر ضعف یقین )شک و تردید در باورهای دینی(؛
4. خطر سست شدن در بندگی )بی رغبتی نسبت به نماز و دعا و 

مسجد و مراسم مذهبی(؛
5. خطر مستجاب نشدن دعا.

ج  17،  الشيعه،  )وسائل  مي گذارد.«  اثر  آن ها  روي  و  مي شود  آشکار  فرزندان 

ص 82(
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پیامبر اعظم صلّي اهلل علیه و آله در روایت تکان دهنده ا ی فرمودند: 
زیاد  خوابیدن،  زیاد  خوردن،  زیاد  می میراند:  را  دل  چیز  »پنچ 

خندیدن، غصه فراوان و حرام خوردن که ایمان را دور می کند.«1
صورت  به  اسالمی،  معارف  و  دینی  آموزه های  در  خطرات  این 
گسترده و فراوان مورد اشاره قرار گرفته  و از پذیرفته  نشدن نماز و 
دعا،2 بي اثر شدن عبادت،3 ممنوعیت از ورود به بهشت،4 مشمول 

1 . نصایح، آیت اهلل مشکينی، ص219.
2. حضرت محمد)ص( فرمود: »َمْن َأَکَل لُْقَمَة َحَراٍم لَْم ُتْقَبْل لَُه َصاَلٌة َأْربَِعيَن لَْيَلًة َو 

لَْم ُتْسَتَجْب لَُه َدْعَوٌة َأْربَِعيَن َصَباحا؛ هرکس لقمة حرامي بخورد، تا چهل شب نمازش 

قبول نمی شود و تا چهل روز دعایش مستجاب نمی گردد« و »هرکس دوست دارد 

)بحاراالنوار، ج  63،  کند.«  پاکيزه  را  دعایش مستجاب شود، خوراک و کسبش 

ص 314(
ْمِل  3. حضرت علی عليه السالم فرمودند: »الِْعَباَدُة َمَع َأْکِل الَْحَراِم َکالِْبَناِء َعَلی الرَّ

َو ِقيَل َعَلی الَْماِء؛کسي که مال حرام مي خورد و عبادت مي کند، مثل کسي است 

که روي ماسه )و به قولي روي آب(، ساختمان مي سازد.« )عدة الداعي و نجاح 

الساعي، ابن فهد حلي، ص 154(
َها َما نََبَت َعَلْيِه اللَّْحُم َو  نُوُب ُکلَُّها َشِدیَدٌة َو َأَشدُّ 4. امام باقر عليه السالم فرمود: »الذُّ

ٌب َو الَْجنَُّة اَل َیْدُخُلَها ِإالَّ َطيٌِّب؛ تمام گناهان، سخت  ا ُمَعذَّ ا َمْرُحوٌم َو ِإمَّ نَُّه ِإمَّ ُم ِلَ الدَّ

است )از نظر نافرماني خدا و کيفر و عقوبت آن ها(؛ ولي سخت ترین آن ها گناهاني 

است که با آن، گوشت و خون بروید )مانند خوردن مال حرام(؛ زیرا آن گنهکار، 

بخشوده یا معذب گردد و جز شخص پاک به بهشت وارد نشود )چنين گنهکاري 

باید در برزخ یا محشر عذاب کشد تا آن گوشت و خونش بریزد و تصفيه گردد 

و سپس داخل بهشت شود(.« )کافي، کليني، ج  2، ص 270(
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سیاهی  زندگي،2  و  اموال  شدن  بي برکت   شدن،1  فرشتگان  لعن 
دل،3 و... به عنوان برخی از آثار منفی لقمه حرام یاد کرده اند. 

به همین دلیل، معصومین علیهم السالم و نیز بزرگان دین، به شدت 
از حرام خواری پرهیز می دهند و همگان را نه از غذای حرام، حتی 
از غذای شبهه ناک و مشکوک نیز برحذر می دارند؛ زیرا باطن مال 
حرام چنان متعفن و چرکین است که بر تمام ابعاد زندگی انسان 
سیطره و تسلط خواهد یافت و او را از بندگی پروردگار، به اطاعت 

شیطان و اعوان و انصار او خواهد کشاند.
عالّمه طهرانی از نوه آخوند مالحسینقلی همدانی نقل می کند: در 
یکی از سفرهای زیارتی که آخوند با یاران و دوستان شان پیاده به 
کربال مشرف می شدند، راهزنان بیابانی اموال ایشان را غارت کرده، 
می شناسند،  را  همدانی  عارف  که  سپس  می ربایند،  دارند،  هرچه 
به حضورشان می روند و هرچه ربوده بودند، تقدیم کرده، معذرت 
می خواهند. آخوند مالحسینقلی فقط کتاب های وقفی را که ربوده 
بودند، پس می گیرد و بقیه کتب و اموال را نمی گیرد و می فرماید: 
نشدم  راضی  چون  کردم؛  حالل  را  ایشان  من  سرقت،  مجّرد  به 
به واسطه من خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند و نمی خواهم به 
1. حضرت رسول اکرم)ص( فرمود: »ِإَذا َوَقَعِت اللُّْقَمُة ِمْن َحَراٍم ِفي َجْوِف الَْعْبِد لََعَنُه 

َماَواِت َو اْلَْرِض الَْخَبَر بُِطولِه؛ هرگاه یک لقمه  حرام  در معده بنده  ُکلُّ َمَلٍک ِفي السَّ

قرار گيرد، تمام فرشتگان  آسمان ها و زمين او را لعنت  می کنند.« )مشکاة النوار 

في غرر الخبار، علی بن حسن طبرسی، ص316.
2. امام کاظم عليه السالم مي فرماید: »ِإنَّ الَْحَراَم اَل َیْنِمي َو ِإْن نََمی لَْم ُیَباَرْک لَُه 

افزون گردد، برکت نمي یابد.« )کافي،  افزون نمي شود و اگر هم  ِفيه ؛ مال حرام 

ج  5، ص 125(
3 . بحاراالنوار، ج 45، ص 8.
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خاطر من، لقمه حرام از گلوی کسی پایین برود و موعظه بر او بی اثر 
باشد. این سخن ایشان، برگرفته از سخن امام حسین علیه السالم 
از  غافل،  انسان هاي  شاید  کردند  که تالش  است  عاشورا  روز  در 
خواب سنگین غفلت بیدار شوند و کساني که فریب خورده اند - چه 
کساني که به آن ها وعدۀ پول و ریاست داده شده و چه کساني که 
به  آنان  اما  یابند؛  نجات  راه هالکت بار  این  از  شده اند-  ترسانیده 
سخنان حضرت بي اعتنایي کردند. این جاست که حضرت پرده از 
راز این بی اعتنایی برمي دارد و مي فرماید: »َفَقْد ُملَِئْت بُُطونُُکْم ِمَن 

الَْحَرام ؛ شکم هاي تان از حرام پر شده است.« 1
چون شکم را پـاک داري از حــرام

مــرد ایماندار باشي، والســالم
هرکه دارد این صفت، باشد شریف

ور ندارد، دارد ایمــان ضعیـف
هرکه باطن از حرامش پـاک نیست

روح او را ره سوي افالک نیست
و  می کشاند  گناه  و  بی ایمانی  به  را  انسان  حرام خواری  بنابراین، 
کسانی که شکم شان را با هر مال و لقمه ای پر می کنند، از بسیاری 
بی میلی،  و  انجام دهند، کسالت  عبادتی  اگر  و  دورند  معنویات  از 
تمام وجودشان را فرا می گیرد و به تجربه ثابت شده است کسانی 
که دنبال روزی حالل هستند و بر مخلوط نشدن مال شان با مال 
حرام اصرار می ورزند، رغبت و توفیق بیشتری برای انجام کارهای 

خیر،  مخصوصًا امور عبادی، دارند. 
عبداهلل بن  واالقوال،  واالخبار  اآلیات  من  االحوال  و  والمعارف  العلوم  عوالم   .1

نوراهلل بحراني، ج  17، ص 252.
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موسیقی حرام
گوش دادن به موسیقی حرام، یکی از عوامل تضعیف ایمان است. 
درباره موسیقی مباحث زیاد و گسترده ای مطرح است، آنچه درباره 
نقش موسیقی در تضعیف دینداری باید به آن اشاره شود این است 
به احکام شرعی و زمینه ساز  که موسیقی حرام نوعی بی اعتنایی 
و  دورویی  به تدریج  و  است  انسان  در  طغیان  و  سرکشی  روحیه 
در  وآله  علیه  صلی اهلل  خاتم االنبیاء  می کند.  ایجاد  او  در  را  نفاق 
مورد عواقب و آثار خطرناک شنیدن موسیقی حرام فرمود: »اِیاُکْم 
َواْستَِماَع الَْمعاِرِف َو الِْغَناِء َفاِنَُّهَما یْنبَِتاِن النَِّفاَق ِفی الَْقلِْب َکَما یْنبُِت 
الَْماُء الَْبْقَل؛ از گوش دادن به موسیقی و آهنگ های حرام بپرهیزید 
که این دو سبب روییدن نفاق در دل آدمی است؛ همان طور که 
علیه السالم  صادق  امام  است.«1   سبزیجات  رویش  موجب  آب 
فرمودند: »غنا و آوازه خوانی باعث نفاق و دورویی می شود و فقر و 
تنگدستی به دنبال دارد.«2  براساس آموزه های دینی، افراد معتاد 
به موسیقی حرام به پیامدهایی دچار می شوند که مهم ترین آن ها 
از: بی برکتی خانه و زندگی، بی حیایی،3 بی غیرتی،4  عبارت است 

1 . کنز العمال، ج 15، ص 220.
2 . وسائل الشيعه، ج 12، ص230.

3 . پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وآله فرمود: »ِایاُکْم َوالِْغناَء َفِانَُّه یْنُقُص الَْحياَء َویِزیُد 

و  کم  را  انسان  حيای  غنا  زیرا  کنيد؛  دوری  غنا  از  َّةَ؛  الْمُرُو وَیهْدِمُ  الشَهْوَةِ  فِی 

شهوت را زیاد می کند و ]روحيه[ مردانگی را نابود می سازد.« )الدر المنثور ، 

ج 5، ص 308(
موسيقی  روز  خانه شخصی چهل  در  »اگر  فرمود:  السالم  عليه  امام صادق   .  4

حرام نواخته شود... چنان بر صاحب خانه اثر می گذارد که اگر دیگران با همسرش 

رابطه نامشروع هم داشته باشند، دیگر غيرت نشان نخواهد داد و کاماًل بی تفاوت 
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و  لعب  و  لهو  به  شدن  کشیده  درنهایت،  و  سنگدلی1  و  قساوت 
فرمود:  علیه السالم  باقر  امام  دینی.  مسائل  و  الهی  آیات  تمسخر 
آن  برای  خداوند  که  است  گناهانی  جمله  از  آوازه خوانی  و  »غنا 
از  را تالوت فرمود: برخی  آیه  این  داده است، سپس  وعده آتش 
مردم سخن بیهوده را می خرند تا دیگران را از روی نادانی از راه 
خدا گمراه کنند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی 

خوارکننده خواهد بود.«2
بر اثر موسیقی حرام، درجه ایمان افراد چنان تنزل می کند که آیات 
الهی و باورهای اعتقادی را به سخره می گیرند و همه چیز در نظر 
آنان بیهوده و لغو جلوه می کند و قلب شان پذیرای شنیدن سخنان 

الهی و ملکوتی نخواهد بود. 
کالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها

خطاب  فدکیه،  خطبه  از  فرازی  در  علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت 
»َمعاِشَر  فرمودند:  و همراهان غاصبان والیت  بی تفاوت  مردم  به 
الَْقبیِح  الِْفْعِل  َعلَی  الُْمْغِضَیِة  الْباِطِل،  قیِل  اِلی  الُْمْسِرَعِة  الُْمْسلِمیَن 
راَن  بَْل  َکالَّ  اَْقفالُها،  ُقُلوٍب  اَمْ َعلی  الُْقْراَن  تََتَدبَُّروَن  اََفال  الْخاِسِر، 
اَبْصاِرُکْم؛  َو  بَِسْمِعُکْم  َفَاَخَذ  اَْعمالُِکْم،  ِمْن  اََسْأُتْم  ما  ُقُلوبُِکْم   َعلی 
شتابان هستید  بیهوده  برای شنیدن حرف های  که  مسلمانان  ای 
یا بر  آیا در قرآن نمی  اندیشید  نادیده می گیرید!  و کردار زشت را 
اعمال زشت تان  بلکه  است  نه چنین  است؟  زده شده  دل ها مهر 

می شود.« )کافی، ج 6، ص433(
1 . رسول خدا صلی اهلل عليه و آله فرمود: »سه چيز باعث قساوت و سنگ دلی 

می گردد: ...و گوش دادن به چيزهای لغو و بيهوده.« )بحاراالنوار، ج79، ص252(
2 . وسائل الشيعه، ج12، ص226.
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بر دل های تان تیرگی آورده و گوش ها و چشمان تان را فراگرفته 
است. 

لُْتْم، َو ساَء ما بِِه اََشْرُتْم، َو َشرَّ ما ِمْنُه اِْعَتْضُتْم، لََتِجَدنَّ  َو لَبِْئَس ما تََأوَّ
الِْغطاُء، َو باَن ما  اِذا ُکِشَف لَُکُم  وَ اهلل َمْحِملَُه ثَقیاًل، َو ِغبَُّه َو بیاًل، 
اُء، َو بَدا لَُکْم ِمْن َربُِّکْم ما لَْم تَُکونُوا تَْحَتِسُبوَن، َو َخِسَر  رَّ َورائَُه الضَّ
ُهنالَِک الُْمْبِطُلوَن؛ و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کردید و بدراهی 
خدا سوگند!  به  نمودید،  معاوضه  بدچیزی  با  داده،  نشان  او  به  را 
تحّمل این بار برای تان سنگین و عاقبتش پر از وزر و وبال است، 
آن گاه که پرده ها کنار رود و زیان های آن روشن گردد و آنچه را 
که حساب نمی  کردید و برای شما آشکار گردد، آن جاست که اهل 

باطل زیانکار گردند.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها هنگامی که بیمار شدند و زنان مهاجر 
به عنوان عیادت خدمتش حاضر شدند، فرمودند: »َفُقْبحًا  انصار  و 
فاِه، َو َصْدِع الَْقناِه، َو َخَطِل  ، َو َقْرِع الصَّ ، َو اللَِّعِب بَْعَد الِْجدِّ لُِفُلوِل الَْحدِّ
ااَلْهواِء؛ چقدر زشت است شکسته شدن شمشیرها  َزلَِل  َو  ااْلراِء، 
]و سکوت در برابر غاصبان[ و بازی کردن بعد از جّد ]و به شوخی 
کار  ]و  سنگ  بر  کوبیدن  و  مسلمین[  و  اسالم  سرنوشت  گرفتن 
بی حاصل کردن[ و شکافته شدن نیزه ها ]و تسلیم در برابر دشمن[ 

و فساد عقیده و گمراهی افکار و لغزش اراده ها!«1 
گریز به روضه

به  آله و سلم گرایش مردم  پیامبر صلی اهلل علیه و  از وفات  پس 
سوی باطل، چنان سریع و شتاب زده بود که از نفوذ و رسوخ شیطان 
در آن ها نشان داشت و آنان با دنیاخواهی خود، نسبت به ظلم ها و 
1. ر.ک: زهرا عليهاالسالم برترین بانوی جهان ، آیت اهلل مکارم شيرازی، ص 219.
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بیدادها، نه تنها بی تفاوت ماندند، بلکه به یاری باطل شتافتند و هم 
دِل دردانه پیامبر را شکستند و هم بازو و پهلویش را. 

همان فاطمه ای که پیامبر درباره اش فرموده بود: »إنَّ إبَْنتِی فاِطَمَة 
َمَل اهلُل َقلَْبها َو َجواِرَحها إیمانًا َو َیقینًا إلی َمشاِشها؛ دخترم فاطمه، 
قلب و تمام جوارحش مملو از ایمان و یقین گشته، به طوری که 

باالتر از آن مرتبه، ایمان و یقینی قابل تصور نیست.«1
اما آن نانجیبان، وقتی حضرت زهرا برای دفاع از والیت در مسجد 
حاضر شد و آن خطبه غّراء و بی نظیر را ایراد کرد، به جای آن که 
حق را به او بازگردانند، او را -نعوذ باهلل- دروغگو خواندند، همان ها 
که بویی از ایمان نبرده بودند و برای رسیدن به قدرت و حکومت، 
باطن متعفن و کفرآلود خود را نمایان کردند و آنچه نباید، اتفاق 

افتاد.
و  به همراه حسن و حسین غم دیده  نیمه هاي شب، علي مظلوم 
عمار و مقداد و عقیل و زبیر و ابوذر و سلمان و بریده و گروهي از 
بني هاشم بر حضرت زهرا علیها السالم نماز گزاردند و همان شب 
امیر علیه السالم دور قبر حضرت زهرا  او را دفن کردند. حضرت 
علیها السالم هفت قبر دیگر ساخت و بر چهل قبر آب پاشید تا قبر 
آن مظلومه مخفي بماند.2 در آن شب ماتم، علي ماند و غربت، علي 

ماند و کوهي از مصائب.
تو  با  دخترت  »به زودي  کرد:  عرض  پیامبر  به  خطاب  حضرت 
بازخواهد گفت که پس از تو امتت با وي چه روا داشتند. از او سؤال 
نما و شرح حال بخواه تا پرده از راز دل فرواندازد و شرح حال را با 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 46؛ مناقب، ج 3، ص 337.
2 . منتهي اآلمال، ص338؛ به نقل از: روضة الواعظين، ج1، ص151.
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خون دل بر تو بازگو سازد که خداوند -که بهترین داور است- میان 
او و ستم پیشگان داوري فرماید.«1

امیرمؤمنان  آن که  از  »پس  می فرماید:  علیه السالم  صادق  امام 
قبر  پوشانید، مقداري آب روي  را  قبر  و  نهاد  قبر  میان  را  فاطمه 
پاشید و سپس کنار قبر گریان و ناالن نشست، تا این که عمویش 

عباس آمد و دست علي را گرفت و او را به خانه اش برد.«2
دل غریب من از گردش زمانه گرفت به یاد غربت زهرا شبی بهانه 

گرفت
          شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع شکست و چشم ز دل 

اشک دانه دانه گرفت
کنار پنجره ها چشم پر اشکم سراغ قبر بی نام و بی نشانه گرفت

نشان شعله و دوِد سرای زهرا را توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت
           مصیبتی است علی را پیش چشمان عدو امید دلش را به 

تازیانه گرفت
شانه  به  او  تابوت  چوبة  که  شبی  کرد  باور  بوتراب  فاطمه  فراق 

گرفت

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

1 . اصول کافي، ج1، ص381، باب مولد الزهراء عليها السالم.
2 . بيت االحزان، شيخ عباس قمي، ص156.
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ایمان های بی رنگ)2(
عالئم و پیامدهای تضعیف ایمان

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایجاد انگیزه
انسان هنگام بیماری، به پزشک مراجعه می کند و او نیز با گرفتن 
و  نشانه ها  به  توجه  با  بیمار،  فرد  شرح حال و شنیدن توضیحات 
عالئم موجود، نوع بیماری او را تشخیص داده، داروهای الزم را 

برای مداوا تجویز می کند. 
وحشیانه،  و  فجیع  قتل های  همانند  هول انگیز،  اتفاقات  گسترش 
سرقت، تجاوز و رفتارهایی که رنگ و بوی دین و مذهب ندارد، 
نشان می دهد ایمان و باورهای اعتقادی این افراد دچاز ضعف و 
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سستی شده و آنان را به اعمال این چنین کشانده است.
پرسش آن است که چگونه و با پدید آمدن چه عالئم و نشانه هایی 
می توان به تضعیف ایمان و کمرنگی و سستی باورهای دینی پی 

برد، تا در صورت نیاز، به ترمیم و تقویت باورها اقدام کرد؟
برای  معیار  روایتی هشداردهنده، چند  در  علیه السالم  امام صادق 
معرفی  اعتقادی  باورهای  ضعف  و  ایمان  در  سستی  تشخیص 
َعَدُم  َو  اَعِة  الطَّ َحاَلَوِۀ  َزَوالُ   أَْشَیاَء:  ثاََلثَُة  الَْوْقِف  »َعاَلَمُة  کردند: 

َمَراَرِۀ الَْمْعِصَیِة َو الْتَِباُس ِعلِْم الَْحاَلِل َو الَْحَرام .«1 

متن و محتوا
از  کوتاهی  تبیین  به  علیه السالم،  صادق  امام  سخن  مبنای  بر 
نشانه های رنگ باختن و ضعف ایمان و دینداری اشاره می کنیم. 

اَعِة؛ از بین رفتن شیرینی عبادت« نشانه اول: »َزَوالُ  َحاَلَوِة الطَّ

مبتال  آن  به  گناه،  ارتکاب  اثر  بر  انسان  که  بالیي  سخت ترین 
نیافتن  و  پروردگار  محبت  و  عبادت  لذت  از  محرومیت  مي شود، 
توفیق عبادت است که در روایات از آن به عنوان بزرگ ترین بال 
براي گنهکاران یاد شده است. امام صادق علیه السالم می فرماید: 
مُه لَِذیَذ  »اِنَّ اَدنَي ما اَصَنُع بِالَعبِد اَِذا آثََر َشهَوتَُه علَي َطاَعتِي اَن اَُحرِّ
ُمَناَجاتِي؛ هر بنده اي که خواهش نفس خود را بر طاعت من اختیار 
نمود، کمترین کاري که درباره  او انجام دهم این است که او را از 

لّذت مناجاتم محروم مي سازم.«2
خیلی وقت ها انسان برای انجام کارهای خیر متمایل و راغب است؛ 

1 . مصباح الشریعه، منسوب به امام صادق عليه السالم، ص122.
2 . ر.ک: کافی، ج1، ص461.
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ولی به سبب گناهان و رفتارهای ناشایست خود، توفیق انجام آن 
اتفاقات و  بگیرد،  انجام آن تصمیم  به  اگر هم  پیدا نمی کند و  را 

مسائلی بروز می کند که مانع تحقق آن هدف می شود.
گاه در روندی تنّزلی، لذت عبادت هم از او سلب می شود؛ نمازهایش 
بدون توجه و حضور قلب است، توفیق شرکت در نماز جماعت و 
و  امامان  زیارت  و  متبرکه  بقاع  در  برای حضور  و  ندارد  عزاداری 
امامزادگان، ده ها مشکل و معضل ناخواسته، پیش پایش می افتد 
و او نیز همین بهانه های ظاهری را دلیل آن می پندارد، درحالی که 

باطن و حقیقت ماجرا، چیز دیگری است.
الَْحَرام؛ فرق نگذاشتن در  َو  الَْحاَلِل  ِعلِْم  الْتِبَاُس  نشانه دوم: »َو 

حالل و حرام«1

ندارد؛  معنا  برای شان  حرام  و  حالل  االیمان،  ضعیف  افراد  یعنی 
حق اهلل و حق الناس نمی فهمند و فقط لذت بردن و خوش بودن 
برای آنان اولویت و اهمیت دارد. این گونه افراد گرایش زیادی به 
گناه دارند و هرجا دعوت های آلوده به گناه و لذت های حرام است، 
با شتاب و بی درنگ حضور می یابند؛ ولی  آن گاه که بحث از مسائل 
معنوی و انجام وظایف و تکالیف شرعی می شود، دچار رخوت و 

سستی می گردند و دست و پای شان قفل می شود. 
امام رضا علیه السالم درباره دینداری ضعیف دنیاپرستان و روحیات 
آنان فرمودند: »قاَل عیَسی بن َمرَیَم ـ َصلَواُت اهلل َعلَیِه- لِلَحواِرّیین: 
نیا َکما ال َیأسی أهُل  یا بَني إسرائیل، ال تَأَسوا َعلی ما فاتَُکم ِمَن الدُّ
نیا َعلی ما فاتَُهم ِمن دینِِهم إذا أصابوا ُدنیاُهم؛ عیسی بن مریم  الدُّ
1 . به دليل آن که تمرکز و محوریت بحث روی مورد دوم است، هنگام تبيين، 

مورد دوم و سوم روایت جابه جا نقل شده است.
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بنی اسرائیل!  ای  گفت:  حواریان  به  باد-  او  بر  خداوند  درود  -که 
که  چنان  مخورید،  افسوس  دنیا  از  چیزی  دادن  دست  از  برای 
دادن  دست  از  برای  می رسند،  دنیاي شان  به  هرگاه  دنیاپرستان 

چیزی از دین شان افسوس نمی خورند.«1
امیرالمومنین امام علی علیه  السالم درباره گرایش این گونه انسان ها 
، َو الَقلُب الاّلهي  ِ ُیِحُبّ َکثیرا الَنَّصَب هلِلّ فرمودند: »الَقلُب الُمِحُبّ هلِلّ
َعِن اهلّلِ ُیِحُبّ الّراَحَة، َفال تَُظَنّ َیابن آَدَم أنََّک ُتدِرُک ِرفَعَة البِِرّ بَِغیِر 
، َو الباِطَل َخفیٌف ُحلٌو َونِّي؛ قلب دوستدار  ٍة؛ َفإَِنّ الَحَقّ ثَقیٌل ُمٌرّ َمَشَقّ
خدا، رنج و زحمت برای خدا را بسیار دوست دارد و قلب بی خبر از 
یاد خدا، آسایش و خوشی را دوست دارد. پس ای آدمیزاد! گمان 
مبر که مقام واالِی نیکی را بی سختی به دست می  آوری؛ زیرا حق، 

سنگین و تلخ است و باطل، َسُبک، شیرین و سست.«2 
نشانه سوم: »َو َعَدُم َمَراَرِة الَْمْعِصیَِة؛ تلخ نشدن معصیت«

امروزه با توجه به گستردگی راه های گناه، عادی شدن معصیت و 
بی تفاوتی برخی افراد نسبت به شکستن حریم های الهی و نادیده 
بیشتری  فراگیری  نشانه  این  و محرمات، چه بسا  واجبات  انگاری 
دارد. به همین دلیل، بسیاری از استغفارها و توبه ها کارساز نیستند و 

مشکالت و معضالت همچنان باقی می مانند.  
حالوت گناه در دل

»آیا  می فرمود:  بهاری) رحمه اهلل(  محمد  شیخ  بزرگ  عارف 
نشنیده ای قضیة پیامبری از بنی اسرائیل که سؤال کرد از حضرت 
باری جل شأنه قبول توبه بنده ای از بندگان را بعد از این که سال ها 

1 . کافي، ج2، ص137؛ امالي صدوق، ص585.
2. تنبيه الخواطر، ج2، ص87.
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آن بنده در عبادت خدا جّد و جهد نموده بود که از سوی خدا جواب 
آمد: قسم به عزت خودم اگر آسمان ها و زمین در حق او شفاعت 
کنند، توبة او را نخواهم پذیرفت؛ زیرا حالوت و شیرینی گناه هنوز 

در دل اوست.«1
پیام های کاربردی

نْبِ   پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله فرمودند: »أَْربََعٌه ِفی  الذَّ
نْبِ : ااِلْستِْحَقاُر َو ااِلْفتَِخاُر َو ااِلْستِْبَشاُر َو اْلِْصَرار؛2 چهار  َشرٌّ ِمنَ  الذَّ

چیز در گناه وجود دارد که از خود گناه بدتر است:
یک: کوچک شمردن گناه

برخی افراد نسبت به بسیاری از امور با بی تفاوتی و سطحی نگری 
سادگی  به  البته  نمی دهند؛  اهمیتی  چندان  و  می کنند  برخورد 
گذشتن، همواره برای انسان ارزان تمام نخواهد شد؛ چراکه برخی 
بزرگ و غیرقابل جبران وجود  بروز خطر و حادثه  احتمال  مواقع 
با  نیز  کوچک  امور  به  نسبت  حتی  عالم  عقالی  ازاین رو  دارد؛ 
زیرا  توجه نشان می دهند؛  به آن  برخورد کرده، نسبت  حساسیت 
معتقدند، بیماری های کوچک اگر درست تشخیص داده شوند، با 

کمترین عارضه قابل درمان یا پیشگیری هستند. 
در مسائل معنوی نیز این حساسیت و ریزبینی با شدت بیشتری 
وجود دارد و آن هم به دلیل حساسیت روح انسان است که بر اثر 
به جایی  انسان  کار  و  تعادل می شود  و معصیت، دچار عدم  گناه 
می کشد که از نظر معنوی، فرتوت و نحیف شده، اشتهای معنوی 

1 . تذکرة المتقين، شيخ محمد بهاری، ص45.
2 . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص349؛ خصال صدوق ، ج1 

،ص 115.
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می گردد؛  معنویات  به  بی رغبتی  بیماری  و  تغییر  دستخوش  او 
به همین دلیل در آموزه های دینی نسبت به عواقب گناه و عبور از 
خط قرمز حدود الهی به شدت توصیه شده و از انسان خواسته شده 
را  گناه  پیشرفت  جلوی  شیطان،  وسوسه های  بموقع  تشخیص  با 
بگیرد؛ زیرا لغزش و تمایل به گناه و تجاوز از قرقگاه حریم الهی، 
او  بازگشت  ننهد،  پس  گام  فوراً  اگر  که  است  انحطاط  اول  قدم 

سخت و پرهزینه خواهد شد. 
امام کاظم علیه السالم به هشام بن حکم می فرماید: »َیا ِهَشامَ بن 
َراتَِها ِمْن َمَکایِِد إِبْلِیَس؛ هشام!  نُوِب َو ُمَحقَّ الَْحَکِم ... إِنَّ ِصَغاَر الذُّ
از  نمی آیند،  مردم  به چشم  گناهان کوچک، که چندان  که  بدان 
ترفندهای شیطان است که با همین نوع از گناهان، مردم را فریب 

داده، آن ها را در دام خود سخت می فشارد و اسیر خود می کند.«1
امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: »اَل تَْسَتْصِغُروا َقلِیَل اْلثَاِم َفإِنَّ 
الَْکبِیِر؛ گناه کم را کوچک نشمارید؛  إِلَی  َیْرِجُع  َو  ُیْحَصی  ِغیَر  الصَّ
زیرا گناهان کوچک به حساب شما نوشته می شوند و بر اثر تکرار، 

به گناه بزرگ تبدیل می گردند.«2
در فضای مجازی،  گناه  ارتکاب  به  نسبت  بی تفاوتی  مثال،  برای 
بستری می شود برای تداوم این گناهان و افزایش آن؛ درواقع، گناه 
در فضای مجازی، دوره آموزشی و مقدماتی گناه در فضای حقیقی 
و  ترفندها  با  و  اِنسی خود  دوستان  با همکاری  است که شیطان 
رنگ و لعاب های بسیار، آن را جذاب و گیرا قرار داده و بسیاری 
یا  ساده  به ظاهر  پیامک های  بسیار  چه  است.  افکنده  دام  به  را 

1 . تحف العقول، ص 392.
2 . بحاراالنوار، ج70، ص351.
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کرده  پا  به  بسیار  فتنه های  و  فساد  که  بدنی کوچک  تماس های 
به  بنابراین،  است؛  افکنده  افراد  دنیای  و  دین  خرمن  در  آتش  و 
خدا پناه می بریم و از خداوند همان را می خواهیم که امام سجاد 
علیه السالم در دعای هشتم صحیفه سجادیه فرمود: »َو نَُعوُذ بَِک 
ْیَطاُن؛  ِغیَرِۀ، َو أَْن َیْسَتْحِوَذ َعلَْیَنا الشَّ ِریَرِۀ، َو اْحتَِقاِر الصَّ ِمْن ُسوِء السَّ
به تو پناه می بریم از ناچیز شمردِن گناِه کوچک و این که شیطان 

بر ما چیره شود!«
دو: افتخار کردن به گناه

اینکه انسان به جای شرمندگی و توبه از گناه، آن را با افتخار برای 
گناهش  ببالد،  خود  شیطانی  هنرمندی  بر  و  کند  تعریف  دیگران 
بیشتر و بدتر از اصل گناه است. برخی افراد چنان به گناه عادت 
کرده اند که قبح و زشتی گناه برای شان مفهوم ندارد و نسبت به 

پروردگار رحمان و سّتار، جسور و بی پروا شده اند.
بدتریِن  از  رسول خدا صلی اهلل علیه وآله می فرمود: »اهل تجاُهر 
مردم اند.« پرسیدند: اهل تجاهر چه کسانی اند؟ رسول خدا پاسخ 
داد: »اهل تجاهر، کسی است که شب، گناه می کند و خداوند، آن 
کرده،  بازگو  مردم  برای  را  آن  او صبح هنگام،  ولی  را می پوشاند؛ 
و  دادم  انجام  را  کار  فالن  و  کار  فالن  گذشته،  شب  می گوید: 
درنتیجه، به دست خود، پرده پوشی خدا را از روی خود می دَرد.«1 

سه: شادمانی کردن به گناه

مورد بعدی، شادمانی و خرسندی از انجام گناه است که از روحیه 

تی ُمعافًی ِااّل الُمجاِهریَن و إَنّ ِمَن اإلجهار: اَن َیعَمَل الُرُجُل بِالَلّيل عماًل  1 . »ُکّل اَُمّ

، ُثَمّ ُیصِبُح َو َقد َسَترُه اهلَل َتعالی َفيُقوُل: َعِملُت البااِرَحة کذا و کذا َو َقد باَت َیسُترُه 

َربُُّه َو ُیصِبَح َیکِشُف ِستَر اهلل َعنُه.« )حليه الولياء، ج 2، ص 197(
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سرکش و جسور انسان نسبت به خداوند متعال و زمینه سازی برای 
گناهان بزرگ تر، پرده برمی دارد؛ ازاین رو، او را مستحق عقوبت و 
عذاب الهی می نماید. رسول اکرم صلّی اهلل علیه وآله فرمود: »َمن 
أذنََب َذنبًا َو ُهَو َضاِحٌک َدَخَل الَنّاَر َو ُهَو باک؛ کسی که گناه کند و 
در آن حال خندان باشد وارد آتش دوزخ می شود در حالی که گریان 

است.«1
امام سجاد علیه السالم می فرماید: »بپرهیز از خرسند شدن به گناه؛ 

چراکه این کار، بزرگ تر از انجام دادن گناه است.«2
چهار: اصرار بر گناه 

وا  ُیِصرُّ لَْم  »َو  می فرماید:  پرهیزکاران  صفات  درباره  کریم  قرآن 
اصرار  گناهان شان،  بر  آگاهانه  آنان  َیْعلَُمون؛  ُهْم  َو  َفَعُلوا  ما  َعلَی 

نمی ورزند.«3 
و  توبه  با  زود  خیلی  و  می شود  صغیره  گناه  مرتکب  انسان  گاه 
فرض  ناچیز  با  اوقات  برخی  ولی  می کند؛  جبران  را  آن  استغفار، 
کردن این گناه به ظاهر کوچک، بر آن اصرار می ورزد و بارها آن را 
تکرار می کند؛ در این صورت، این صغیره، حکم کبیره پیدا می کند.
گویا گناه صغیره همچون نخ نازک و باریکی است که اگر تکرار 
شود، طناب و ریسمان ضخیم و کلفتی می گردد که پاره کردنش 
مشکل است؛ ازاین رو در روایات اهل بیت علیهم السالم به توبه و 
استغفار فوری سفارش شده و این که انسان مؤمن نباید هیچ لغزش 
و گناهی را کوچک بشمارد و اگر مرتکب لغزش و گناهی شد، فوراً 

1. مشکاة االنوار، عالمه طبرسی، ص394؛ وسائل الشيعه، ج11 ص168.
2. بحارالنوار، ج78، ص161.

3. سوره آل عمران، آیه135.
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استغفار کند و با عزم و اراده ای قوی، از مسیر گناه  جدا و به جاده 
فوق  آیه  شرح  در  علیه السالم  باقر  امام  بازگردد.  تقوا  و  دینداری 
از خدا  از این است که کسی گناه کند و  فرمود: »اصرار، عبارت 

آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.«1
َفاِنَُّه  َوالْصراُر  »ایاَک  می فرمود:  علیه السالم  علی  امیرمؤمنان 
از  از اصرار بر گناه بپرهیز، زیرا  الَجَرائِِم؛  َوأَْعَظِم  الَکَبائِِر  أَْکَبِر  ِمْن 

بزرگ ترین جرایم است.«2
به تعبیر شهید مطهری رحمه اهلل: »در اثر تکرار، یک گناه صغیره 
حکم یک گناه کبیره را پیدا می کند، لهذا می گویند: »ال صغیرۀ مع 
االصرار؛ هر گناه صغیره هم اگر اصرار روی آن واقع شد و تأکید 
کبیره  باید  بشمارید«،  صغیره  را  آن  نباید  دیگر  گردید،  تکرار  و 
بشمارید؛ چرا؟ علتش روشن است: هر گناهی یک مقدار روی قلب 
انسان و روی روح انسان اثر می گذارد و روح انسان را قسی و فاسد 
می کند. گناه صغیره یک ذره اثر می گذارد نه زیاد؛ ولی یک ذره 
اگر تکرار شد، می شود دو ذره و ده ذره و صد ذره، بعد اثرش برابر 

می شود با یک گناه کبیره.«3 
پیامدهای تضعیف ایمان

به  اشاره ای کوتاه  ایمان،  با عالئم ضعف  اجمالی  آشنایی  از  پس 
پیامدها و آثار هشداردهنده آن خواهیم داشت.

افکار و باورهای انسان، جلوه اش در رفتار و گفتار نمایان می شود 
و از سبک زندگی افراد می توان به ارتقا یا تنّزل درجات معنوی و 

1. کافی، ج2، ص288.
2. مستدرک الوسائل، ج11، ص368.

3. ر.ک: مرتضی مطهری، انسان کامل، ص31-30 .
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ایمانی افراد پی برد. 
امید داشتن به غیر خدا در همه امور، بی اعتنایی به واجباتی همانند 
نماز و روزه، ارتکاب گناه با بهانه ها و توجیهات تولید شده توسط 
هوای نفس و شیطان، بی غیرتی و بی حجابی و بی تفاوتی نسبت 
به خانواده، بی حیایی و دوری از نجابت و عفت و... از پیامدهایی 
نه تنها  و  ایمان می شود  به تضعیف  مبتال  افراد  دامنگیر  است که 
اضطراب  با  همواره  بلکه  نمی گشاید،  افراد  این  مشکالت  از  گره 
و ناآرامی، مشکالت خانوادگی، بی برکتی در مال و ثروت، حوادث 

پیش بینی نشده و مانند آن مواجه می گردند.
تقابل با حق؛ پیامد ضعف ایمان

از میان آثار منفی و پیامدهای ضعف ایمان، تقابل با حق گرایی و 
پیامدها است؛  بارزترین  از  الهی، یکی  ایستادن در مقابل رهبران 
با  سیاسی  و  اجتماعی  رفتارهای  در  ضعیف االیمان،  افراد  یعنی 
مقابل  در  تکبر  و  لجاجت  با  شخصی،   منافع  دادن  قرار  اولویت 
حقایق روشن و مبرهن، با رهبر و امام جامعه به مقابله می پردازند و 
زنگارهای گناه چنان بر روح و جان آنان می نشیند که دیگر گوش 
شنوایی برای پندپذیری و چشم و عقلی برای بصیرت و حق بینی 
نادانی خویش، بستر فتنه و آشوب را مهیا می کنند و  با  ندارند و 

درنهایت، کارشان به تقابل با والیت و رهبر جامعه می انجامد.  
یْسَتْولِی  الَْمَعاِصَی  »َفاِنَّ  فرمود:  اکرم صلی اهلل علیه وآله  رسول 
َوِصیِّ  َواَلیِة  َردِّ  ِفی  ُتوِقَعُه  َحتَّی  َصاِحبَِها  َعلَی  الِْخْذاَلُن  بَِها 
ِۀ نَبِیِّ اهلل َواَل یَزاُل اَیضًا بَِذلَِک  َرُسولِ اهلل صلی اهلل علیه وآله َوَرْفِع نُُبوَّ
َحتَّی ُتوِقَعُه ِفی َدْفِع تَْوِحیِد اهلّلِ َوااْلِلَْحاِد ِفی ِدیِن اهلّلِ؛ همانا گناهان، 
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گمراهی و روسیاهی را بر گنهکار مسلط می کند تا آنجا که او را به 
رّد والیت و امامت وصی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و انکار نبوت 
پیامبر صلی اهلل علیه وآله و به همین منوال، انکار یکتایی خدا و الحاد 

و کفر در دین خدا، آلوده می سازد. «1
هشدارهای فاطمی سالم اهلل علیها

جمالتی  در  فدکیه،  خطبه  در  علیها  ســالم اهلل  زهرا  حضرت 
آشکار  اکنون  انحرافی که  اشاره کردند  نکته  این  به  هشدارگونه، 
شده، نشانه  سستی در ایمان و باورهای مردم است که باعث دوری 
از والیت و پایمال کردن حق ولّی خدا و امام برحقی شده است 
که آیات قرآن و سیره  رفتاری و گفتاری پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
و سلم، بارها بر حقانیت آن تأکید کرده بودند؛ ازاین رو فرمود: »َو 
َسَمَل ِجلْباُب الّدیِن؛ پس از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، لباس 

دین و معنویت کهنه و فرسوده شد.«
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در دیدار زنانی که به عیادت ایشان 
آمده بودند، این خطر انحراف از والیت و امامت را گوشزد نمودند 
ْن  أَمَّ ُیتََّبَع  أَْن  أََحقُّ  الَْحقِّ  إِلَی  َیْهِدی  أََفَمْن  »َوْیَحُهْم!  فرمودند:  و 
حال  به  وای  تَْحُکُموَن؛  َکْیَف  لَُکْم  َفَما  ُیْهَدی  أَْن  إاِلَّ  ی  َیِهدِّ الَّ 
آن ها! آیا کسی )همانند علی علیه السالم( که به سوی حق هدایت 
می کند، برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت 
نمی شود، مگر هدایتش کنند؟! شما را چه می شود؟ چگونه داوری 

می کنید؟«2
لََعْمِری  »اََما  فرمودند:  مردم  نادرست  انتخاب  پیامد  درباره  بعد 

1 . مستدرک الوسائل، ج11، ص 337.
2. اشاره به آیه 35،  سوره یونس.
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َعبِیطًا،  َدمًا  الَْقْعِب  ِماَل  اْحَتلُِبوا  ُثمَّ  ُتْنتُِج،  َرْیَثما  َفَنِظَرٌۀ  لََقَحْت،  لََقْد 
ما  ِغبَّ  الّتالُوَن  َیْعِرف  َو  الُْمْبِطُلوَن  َیْخَسُر  ُهنالَِک  ُمبِیداً،  ُذعافًا  َو 
لُوَن، ُثمَّ ِطیُبوا َعْن ُدنْیاُکْم اَنُْفسًا َو اْطَمئِنُّوا لِلِْفْتَنِة َجْأشًا. َو  َس ااَلوَّ اَسَّ
اَبِْشُروا بَِسْیف صاِرم، َو َسْطَوِۀ ُمْعَتد غاِشم، َو بَِهَرج شاِمل، َو اْستِْبداد 
ِمَن الّظالِِمیَن َیَدُع َفْیَئُکْم َزِهیداً، َو َجْمَعُکْم َحِصیداً. َفیا َحْسَرًۀ لَُکْم 
َو اَنّی بُِکْم َو َقْد َعِمَیْت َعلَْیُکْم؟ أَنُلِْزُمُکُموَها َو أَنُْتْم لََها َکاِرُهوَن؛1 
بدانید به جان خودم سوگند! ناقه خالفت باردار شده، منتظر باشید 
چندان نمی گذرد که نوزاد خود را به دنیا می آورد ] آن گاه ببینید چه 
نوزادی آورده[، سپس به جای کاسه شیر، کاسه های پر از خون تازه 
و سّم کشنده را بدوشید ]و الجرعه سر کشید[ و آن زمان است که 

طرفداران باطل، گرفتار خسران می شوند.
آری، دنباله روان ]چشم وگوش بسته و بی خبر[، عاقبت کاری را که 
پیشوایان شان پایه گذاری کردند خواهند فهمید ]و با تمام وجودشان 

آثار شوم آن را لمس می کنند[. 
]بروید[ از این پس به دنیای خود دل خوش کنید و از آن راضی و 
خوشحال باشید؛ ولی برای امتحان و فتنه پراضطرابی که در انتظار 
شماست، خود را آماده کنید و شادمان باشید به شمشیرهای برنده 
و سلطه  تجاوزگران ستمگر و خونخوار و هرج و مرجی فراگیر و 
حکومتی مستبد از ناحیه ظالمان، حکومتی که ثروت های شما را بر 

باد می دهد و جمعّیت شما را درو می کند.«2
هشداری برای امروز

1. اشاره به آیه 28، سوره هود.
2. ر.ک: اإلحتجاج،  شيخ طبرسي، ج 1، ص 108؛ زهرا عليها السالم برترین بانوی 

جهان ، ص 219.
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ناگفته روشن است که این سخنان هشدارگونه حضرت، برای امروز 
و فردای جامعه اسالمی نیز کارایی و مصداق دارد. باید مراقب بود 
افراد  دست  به  حکومت  وقتی  زیرا  نیفتد؛  نااهالن  دست  به  دین 
بی دین و ناباور به آموزه های اسالمی بیفتد، دینداری مردم تضعیف 
خواهد شد؛ همان گونه که در زمان طاغوت چنین بود و جلوه ها و 
مظاهر فساد، در جای جای ایران مشاهده می شد و حتی برگزاری 
موانع و محدویت های  با  اهل بیت علیهم السالم،  مراسم عزاداری 

زیاد انجام می گرفت.
درمان ایمان های ضعیف

اکنون چه باید کرد؟ چگونه باید از پیامدهای بی ایمانی و کم ایمانی 
در امان ماند. پاسخ، روشن و واضح است؛ با عبادت، با ترک گناه، 
با انجام واجبات و ترک محرمات، با سبک زندگی اسالمی، با عمل 
به وظایف دینی، انقالبی و سیاسی و در یک کالم: عمل برای خدا 

و در نظر گرفتن رضایت الهی در رفتارها و گفتارها.
که  کسی  می شویم؛  الیق  و  باایمان  مسلمانی  شدیم،  چنین  اگر 
با  و هم نشینی  زمان)عج( و الیق هم صحبتی  امام  مورد رضایت 

حضرت می گردد. 
َو  ُتقاتِِه  َحقَّ   َ اهللَّ »َفاتَُّقوا  فرمودند:  علیها  فاطمه سالم اهلل  حضرت 
َ فیما اََمَرُکْم بِِه َو نَهاُکْم  ال تَُموُتنَّ ااِلَّ َو اَنُْتْم ُمْسلُِموَن، َو اَطیُعوا اهللَّ
َعْنُه؛ پس آن گونه که شایسته است از خدا بترسید و از دنیا نروید، 
جز آن که مسلمان باشید، خدا را در آنچه شما را به آن امر کرد و 

نیز در آنچه شما را از آن برحذر داشت،  اطاعت کنید.«
ِمّما  تَْنَتهي  َو  اََمْرناَک  بِما  تَْعَمْل  ُکْنَت  »اِْن  می فرمود:  همچنین 
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امر  را  تو  آنچه  به  اگر  َفال؛  ااِّل  َو  شیَعتِنا  ِمْن  َفأنَْت  َعْنُه  َزَجْرناَک 
کردیم عمل مي کني و از آنچه نهي کردیم پرهیز مي کني، تو از 

شیعیان ما هستي وگرنه شیعه ما نیستي.«1 
گریز به روضه

زمان  کرد  احساس  علیها  سالم اهلل  فاطمه  حضرت  هنگامی که 
بود،  آرمیده  بیماري  بستر  در  درحالي که  است،  فرا رسیده  رحلتش 
خطاب به علي علیه السالم فرمود که دیگر چیزی از عمرم باقی 

نمانده، می خواهم وصیت کنم.
علي علیه السالم فرمود: »أَْوِصینِی بَِما أَْحَبْبِت َیا بِْنَت َرُسولِ اهلل؛ اي 

دختر رسول خدا! آنچه دوست داري وصیت کن.« 
علي  الَْبْیِت؛  آن گاه  ِفی  َکاَن  َمْن  أَْخَرَج  َو  َرأِْسَها  ِعْنَد  »َفَجلََس 
علیه السالم کنار سر فاطمه سالم اهلل علیها نشست و به کسانی که 
در اتاق بودند فرمود بیرون بروند«، سپس فاطمه سالم اهلل علیها 
به علي علیه السالم فرمود: ُثمَّ َقالَْت َیا ابَْن َعمِّ َما َعِهْدتَنِی َکاِذبًَة 
َو اَل َخائَِنًة َو اَل َخالَْفُتَک ُمْنُذ َعاَشْرتَنِی؛ اي پسرعمو! از روزي که 
با من زندگي کردي، از من دروغ و خیانت ندیدي و هیچ گاه با تو 

مخالفت ننمودم.«
ِ أَنِْت  علي علیه السالم در پاسخ فرمود: »َفَقاَل علیه السالم َمَعاَذ اهللَّ
أَبَرُّ َو أَْتَقی َو أَْکَرُم...؛ نه، هرگز! تو نسبت به خداوند  َو   ِ أَْعلَُم بِاهللَّ
آگاه تر، نیکوکارتر، پرهیزکارتر، گرامي تر و خداترس تر از آن هستي 
که تو را به عنوان مخالفت با خودم سرزنش کنم. جدایي و فقدان تو 
براي من بسیار سخت است... به خدا قسم! این مصیبتي است که 
تسلیت ]و آرامش[ ندارد و حادثه جانسوزي است که جبران ناپذیر 

1. کشف الغمه، ج 2، ص 92؛ بحاراالنوار، ج 65،  ص 155.
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است.«
»ُثمَّ بََکَیا َجِمیعًا َساَعًة؛ سپس مدتي با هم گریستند.« »َو أََخَذ َعلَی 
فاطمه سالم اهلل  علیه السالم سر  َصْدِرِه؛ علي  إِلَی  َها  َضمَّ َو  َرأِْسَها 
علیها را به سینه چسبانید و فرمود: آنچه مي خواهي وصیت کن؛ 
همانا مرا آن گونه خواهي یافت که به وصیت تو به خوبي عمل کنم 

و امر تو را بر امر خودم مقدم مي دارم.«1 
و  پرداخت  خود  وصایاي  بیان  به  علیها  سالم اهلل  فاطمه  سپس 
َو  لْنِی  َغسِّ َو  َحنِّْطنِی  َغیِری  ِمْن  بِی  أَْولَی  أَنَْت  َعلِی...  »یا  فرمود: 
َکفِّنِّی بِاللَّیِل َو َصلِّ َعلَی َو اْدِفنِّی بِاللَّیِل؛  ای علی!... تو از دیگران 
بر من سزاوارتری. حنوط و غسل و کفن مرا در شب انجام بده و 

شب بر من نماز بگزار و شب مرا دفن کن.«2
گل بر من و جوانی من گریه می کند *  بلبل به همزبانی من گریه می کند
من گریه را نهان کنم اما علی * مدام  بر گریه نهانی من گریه می کند 

دیگر حسین را نتوانم به بر گرفت  * این گل به باغبانی من گریه می کند 
از درد شانه، شانه نشد موی زینبم * زینب به ناتوانی من گریه می کند 

من پیر در بهار جوانی شدم که چون  پیری بر این جوانی من گریه می کند

»َوَسَیْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

1 . بيت االحزان، محدث قمي، ص 241؛ بحاراالنوار، ج43، ص 191. 
2 . بحاراالنوار، ج 43، ص 214؛ وسائل الشيعه، ج13، ص311.





ندامت و حسرت)1(
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایجاد انگیزه 
مهندس مشغول ساختن خانه ای سه طبقه بود. یک روز شخص 
به ظاهر موجه و محترمی آمد و پس از چند دقیقه بررسی و قدم 
زدن در آن فضا، خطاب به مهندس پروژه گفت: شما که این جا 
مشغول کار هستید و همه امکانات و مصالح را هم فراهم آورده اید، 

بیایید و این زمین کناری بنده را هم بسازید.  
مهندس، با یک حساب سرانگشتی فهمید که سود زیادی از این 
دیگر  و  مصالح  کارگران،  چراکه  شد؛   خواهد  او  نصیب  ساختن 
وسائل مورد نیاز آماده هستند و با کمی جابه جایی و افزایش مصالح 
ساختمانی، خانه آن فرد هم ساخته خواهد شد؛ ازاین رو قبول کرد 
و کار ساختن آن خانه هم آغاز گردید و دست خطی هم به عنوان 

سند کاری بین آن ها امضا شد.
مدتی گذشت و ساختمان هم تقریبا آماده شده بود که آن شخص 
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با ناراحتی آمد و گفت: من به خاطر موقعیت شغلی، مجبورم از این 
شهر مهاجرت کنم و در شهرستان ساکن شوم. حاال که زحمت 
این  شما  خود  باشید  داشته  دوست  اگر  کشیده اید،  را  آن  ساخت 
ساختمان را از من بخرید. اگر خواستید خودتان ساکن شوید یا به 
هر کس دوست داشتید، بفروشید. من هم چون تصمیم قطعی به 

مهاجرت دارم، با شما کنار می آیم.
باالخره پس از صحبت های رایج در معاالت، سر قیمت مشخصی 
توافق کردند و دوباره با نوشتن سند بین خودشان، خریدار بخش 

عمده، مثاًل حدود 80درصد پول ساختمان را دریافت کرد.
مهندس از این معامله و سود فراوان خوشحال و سرمست بود که 
ناگهان سروکله فردی پیدا شد. او کنار ساختمان آمد و با تعجب 

پرسید: این ساختمان را چه کسی این جا ساخته است؟
مهندس به گمان این که مشتری است، خود را معرفی کرد و شروع 
کرد به تعریف کردن از ساختمان، مصالح درجه یک، زیبایی خانه 

و امثال آن. 
آن شخص گفت: ولی شما در زمین من خانه ساخته اید، چه کسی 

به شما اجازه داده است؟
مهندس که شوکه شده بود، با تعجب پرسید: زمین شما؟!!

گفت:  بله! این هم سندش. من مدتی این جا نبودم و امروز برای 
دیدن زمین آمدم که دیدم این ساختمان در آن ساخته شده است.

خالصه وقتی حقیقت ماجرا کشف شد و شیاد بودن آن فرد اول 
مشخص گشت، مهندس بیچاره کوشید تا صاحب زمین واقعی را 
راضی کند؛ ولی او به هیچ قیمتی راضی نشد و گفت: زمین را نیاز 
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دارم، شما مصالح را بردار و هرجا می خواهی ببر!
درنهایت آنچه برای مهندس باقی ماند، ندامت و پشیمانی از رفتار 
اشتباه و ضرر دوچندانی بود که کرده بود، هم پول ساختن خانه و 

هم پولی که بابت خرید، به آن شخص داده بود.

متن و محتوا
ندامت در قرآن و روایات

که  خطاهایی  یا  اشتباهات  اثر  بر  زندگی  طول  در  انسان ها  همه 
انجام می دهند، دچار ندامت و پشیمانی می شوند. قرآن کریم نیز 
به مواردی از ندامت انسان اشاره کرده است؛1 از جمله در داستان 
قتل هابیل توسط قابیل می فرماید: »َقاَل َیا َوْیلََتی اََعَجْزُت اَْن اَُکوَن 
ِمْثَل َهَذا الُْغَراِب َفُاَواِری َسْوَءَۀ اَِخی َفَاْصَبَح ِمَن النَّاِدِمیَن؛ او گفت: 
وای بر من! آیا من نمی توانم مثل این زاغ باشم و جسد برادر خود 
را دفن کنم؟ و عاقبت ]از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان، از 

کار خود[ پشیمان شد.«2
و خوب  زیبا  ظاهري  ابتدا  در  که  بود  کساني  از  عقبه«  »ولید بن 
داشت،  تا جایي که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم او را مأمور 

کرد به سوي قبیلة »بني ُمصَطلق« برود و زکات  آن ها را بگیرد. 
وقتي افراد قبیله شنیدند مأمور پیامبر مي آید، به استقبالش شتافتند، 
مدینه  به  پس  مي آیند،  او  کشتن  براي  کرد  خیال  و  ترسید  ولید 
آله و سلم عرض کرد:  پیامبر خدا صلی اهلل علیه و  به  برگشت و 
خدا  پیامبر  نبود.  چنین  که  صورتي  در  نمي دهند...  زکات  اینان 

1 . ر.ک: مائده/52؛ شعرا/ 157؛ مؤمنون/40؛ یونس/54؛ سبأ/33.
2 . سوره مائده، آیه 31.
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به  سپاهي  کرد  قصد  و  شد  ناراحت  سلم  و  آله  و  علیه  صلی اهلل 
سوي آن قبیله بفرستد که خدا این آیه را نازل کرد: »یا أَیَُّها الَّذیَن 
آَمُنوا إِْن جاَءُکْم فاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا أَْن ُتصیُبوا َقْومًا بَِجهالٍَة َفُتْصبُِحوا 
َعلی  ما َفَعلُْتْم ناِدمیَن؛1 اي کساني که ایمان آورده اید! اگر فاسقي 
براي شما خبري مهم آورد، دربارۀ آن تحقیق کنید، تا مبادا از روي 
ناداني به قومي آسیب برسانید، آن گاه از آنچه بر سرشان آورده اید، 

پشیمان شوید.«
و  شد  شناخته  فاسق  دروغگوي  به عنوان  ولید  ماجرا  این  از  پس 
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: »او اهل آتش دوزخ 

است.«2

پیام های کاربردی
ندامت با حسرت و افسوس همراه است، چیزی که انسان به دلیل 
نادم  و  پشیمان  اکنون  و  داده  از دست  را  آن  اشتباه،  یا  کم کاری 
است. در آیات و روایات، مواردی ذکر شده اند که باعث پشیمانی و 
حسرت انسان در قیامت می گردند. پشیمانی در دنیا تا حّد زیادی 
شدن  بسته  دلیل  به  آخرت،  حسرت های  اما  است؛  جبران  قابل 

پرونده اعمال، قابل جبران نیست و راه بازگشت وجود ندارد.

عوامل ندامت در دنیا
1.عجله و شتابزدگی

 امام صادق علیه السالم فرمودند: »َمَع التََّثبُِّت تَُکونُ السالمُة َو َمَع 
1. سوره حجرات، آیه 6.

2. سفينة البحار، ج 2، ص 688؛ ر.ک: تفاسير، ذیل آیه6 سوره حجرات.



77  در سوگ یاس 

الَْعَجلَِة تَُکوُن النََّداَمة؛ با آرامش و درنگ، سالمت ]از خطا و لغزش[ 
همراه است و با شتابزدگی، پشیمانی.«1

امام جواد علیه السالم درباره راهکارهای جلوگیری از پشیمانی در 
رعایت کند،  را  آن  است که هرکس  فرمودند: »سه چیز  زندگی، 
خدا  بر  توکل  کردن،  مشورت  عجله،  از  اجتناب  نشود:  پشیمان 

هنگام تصمیم گیری.«2 
حضرت علی علیه السالم در روایتی زیبا و منطبق بر رفتار بسیاری 
َمالَمًة:  أکَثُرُهم  و  نَداَمًة  الّناِس  »أَشدُّ  می فرماید:  عجول  افراد  از 
الَعِجُل النَِّزُق الّذي ال ُیدِرُکُه َعقُلُه إاّل بَعَد َفوِت أمِرِه؛ سخت ترین 
پشیمانی و بیشترین سرزنش دامنگیر کسی می شود که عجول و 

بی فکر است و وقتی کار از کار گذشت تازه سر عقل می آید.«3
2.بی توجهی به زمان

آن  مناسب  زمان  آن که  از  پیش  کارها  در  عجله  و  بی تدبیری 
خواهد  دنبال  به  ندامت  که  است  چیزهایی  از  باشد،  فرا رسیده 
داشت. امام جواد علیه السالم فرمودند: »ال ُتعاِجُلوا ااَلمَر َقبَل بُُلوِغِه 
َفَتنِدُموا؛ پیش از رسیدن وقت هرکار، به آن نپردازید؛ زیرا پشیمان 

می شوید.«4
3. مشورت نکردن

برای رسیدن به اهداف و دوری از حسرت و پشیمانی الزم است 
کند.  مشورت  تجربه  صاحب  و  عالم  نصیحت گر،  افراد  با  انسان 

1 . بحاراالنوار، ج 68، ص338؛ خصال، ج1، ص 100.
2 . مسند االمام الجواد، ص 247.

3 .  غررالحکم، ح 3308؛ ميزان الحکمه، ج 13، ص 6280.
4 . بحاراالنوار، ج10، ص100.
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ِفیِق  ا بَْعُد َفإَِنّ َمْعِصَیَة اَلَنّاِصِح اَلَشّ علی علیه السالم می فرمایند: »أََمّ
با شخص  اَلَنَّداَمَة؛ مخالفت  ُتْعِقُب  َو  اَلَْحْیَرَۀ  ُتوِرُث  ِب  اَلُْمَجِرّ اَلَْعالِِم 
موجب  است،  تجربه  و صاحب  عالم  و  مهربان  که  نصیحت گری 

حسرت می شود و پشیمانی درپی دارد.«1 
4. قطع رحم

قطع یا ترک صلة رحم، یعنی انسان به بهانه های مختلف نسبت 
به دیدار و خبر گرفتن از حال خویشاوندان و فامیل خود کوتاهی 
کند که نه تنها از برکات بسیار آن محروم می شود، بلکه به آفات 
بسیار زیاد قطع رحم نیز مبتال می گردد. امام سجاد علیه السالم یکی 
از عوامل ندامت را قطع رابطه با خویشاوندان دانسته، می فرمایند: 

»َوتَْرُک ِصلَِة الَْقَرابَِة؛ و ترک صله ارحام و بستگان.«2 
قرآن مي فرماید: »َو َیْقَطُعوَن ما أََمرَ اهلل بِِه أَْن ُیوَصَل َو ُیْفِسُدوَن ِفي 
ااَْلْرِض ُأولئَِک لَُهُم اللّْعَنُة َو لَُهْم ُسوُء الّداِر؛ کساني که قطع می کنند 
آنچه را که خداوند به برقراري و وصل آن دستور داده و در روي زمین 

فساد مي کنند، لعنت و بدي )مجازات( در آخرت برای آن ها است.«3
درباره قطع رحم و آثار منفي آن در روایات و متون دیني، مطالب 

بسیاري وارد شده است؛ از جمله کوتاهي عمر. 
و  بود  علیه السالم  امیرالمؤمنین  مخالفان  و  منافقان  از  ابن کّواء 
همواره منتظر فرصتي بود که از حضرت ایراد بگیرد. وقتي شنید 
ُل الَفناَء؛ پناه  نُوب الّتي ُتَعجِّ حضرت مي فرماید: »أُعوُذ بِاهللِ ِمَن الذُّ
مي برم به خدا از گناهاني که مرگ انسان را نزدیک می کند، پرسید: 

1 . نهج البالغه، خطبه 35.
2 . وسائل الشيعه،   ج11، ص520.

3 . سوره رعد، آیه 25.
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ُل الَفناَء؟ مگر گناهاني هم هستند که مرگ را  أََو تَُکوُن ُذنُوٌب ُتَعجِّ
ِحِم؛ بله! قطع  جلو بیندازند؟ حضرت فرمود: »نََعْم وْیلََک َقطیَعُة الرَّ

رحم و بریدن از خویشاوندان.«1
5. عدم محافظت بر نماز

از دیگر عوامل ندامت در دنیا، عدم محافظت بر نماز است. امام 
سجاد علیه السالم در برشماری عوامل ندامت می فرمایند: »َو تَْرُک  

لَوِۀ َحتَّی یْخُرَج َوْقُتها؛ ترک نماز تا وقتش بگذرد.«2 الصَّ
روشن  وضع شان  که  می شود  قضا  یا  ترک  نمازشان  که  کسانی 
است؛ سخن از مسلمانانی است که نماز می خوانند؛ ولی نسبت به 

آن محافظت و مراقبت ندارند.
قرآن کریم در تبیین یکی از صفات برجستة مؤمنان، محافظت از 
را ذکر می کند و می فرماید: »َوالَِّذیَن  انجام آن در وقتش  نماز و 
حفظ  در  که  هستند  کسانی  آن ها  یَحاِفُظوَن؛  َصلََواتِِهْم  َعلَی  ُهْم 

نمازهای خویش می کوشند.«3
است.  نماز  وقت  بر  محافظت  آن،  مصادیق  مهم ترین  از 
علی علیه السالم از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله نقل کرده است که 
ِسَهاَمَها  َواَتَمَّ  َوُسُجوَدَها  ُرُکوَعَها  اَتَمَّ  ُهَو  آن حضرت فرمود: »َفاَِذا 
َماِء لََها َوتَُقوُل  َماِء لََها نُوٌر یَتالل َوُفتَِحْت أبَْواُب السَّ َصِعَدْت اِلَی السَّ
َصاِحب  َعلَی  َصلَّی اهلل  الَْماَلئَِکُة  َفَتُقوُل  اهلُل  َحِفَظَک  َعلَی  َحاَفْظَت  
لَوِۀ َواَِذا لَْم یتِمَّ ِسَهاَمَها َصِعَدْت َولََها ُظلَْمٌة َوَغیَضْت أبَْواُب  َهِذهِ  الصَّ
َماِء ُدونَُها َوتَُقوُل َضیْعَتنِی َضیَعَک اهلل  َویْضَرُب بَِها َوْجُهُه؛ هرگاه  السَّ

1 . کافي، ج 2، ص 347؛ وسائل الشيعه، ج8، ص593.
2 . وسائل الشيعه،   ج11، ص520.

3 . سوره مؤمنون، آیه 9.
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نمازگزار رکوع و سجده های نماز را کامل انجام دهد و بهره آن را 
تمامًا ادا کند، نوری از نماز به سمت آسمان می رود که می درخشد 
و درهای آسمان برای آن باز می شود و ]به نمازگزار[ می گوید: مرا 
بر  حفظ کردی، خدا حفظت کند! پس مالئکه می گویند: خداوند 
صاحب این نماز درود  فرستد؛ ولی اگر بهره  آن را کامل ادا نکند، 
در حال تاریکی به سوی آسمان صعود می کند و درهای آسمان 
به روی آن بسته می شود و نماز می گوید: مرا ضایع کردی، خدا 

ضایعت کند و آن نماز به چهرۀ او زده می شود.«1
چه بسا رمز و راز این اهمیت، تأثیر و دستاوردهای بسیاری است 
که نماز، به ویژه نماز اول وقت برای زندگی انسان دارد و سعادت 
و  گناه  ترک  جلوه اش  واقعی -که  نماز  سایه  در  را  آخرت  و  دنیا 
و  می کند  نمایان  است-2  منکرات  و  فحشا  از  بازداشتن  و  دوری 
زمینه مطمئّنی برای همة خوبی ها و نیکی ها خواهد بود و اثر نماز 
به همین دلیل،  و منکرات( محقق خواهد شد؛  از فحشا  )بازداشتن 

خوبان و بزرگان همیشه بر آن مداومت و محافظت دارند.
 در یکی از روستاهای فیروزکوه، جلسه بزرگداشت شهدا برپا بود و 
شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی به عنوان سخنران دعوت شده بود. 
پس از مداحی و چند برنامه مرسوم دیگر از شهید صیاد خواستند 
سخنرانی کند. ایشان پشت تریبون قرار گرفت و پس از شروع به 
با نام خداوند تبارک و تعالی و درود و صلوات بر پیامبر  صحبت 
مورد جنگ  در  مهمی  جلسه  روزی  فرمود:  علیهم السالم  آلش  و 

1 . مستدرک الوسائل، ج3، ص30.
الَة َتْنهی  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر؛  الَة آن الصَّ 2. سوره عنکبوت، آیه 45: »َو َأِقِم الصَّ

و نماز به پا دار، به درستی که نماز از فحشا و منکر بازمی دارد.«
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خدمت حضرت امام بودیم، وقت نماز شد، امام وضو گرفت و به 
نماز ایستاد و ما هم به تبع امام فهمیدیم وقت نماز است و نماز 
بر همه چیز ترجیح دارد. بعد شهید صیاد شیرازی با اشاره به وقت 
نماز به حاضران فرمود: »االن هم وقت نماز هست اگر خواستید 
بعد از نماز برای شما سخنرانی می کنم.« صحبت را تمام کرد و 
صف های نماز تشکیل شد و همان جا در اول وقت نماز جماعت 

برپا شد.1
6. وصیت نکردن 

یکی از سفارش های دین آن است که انسان حتمًا وصیت نامه ای 
تنظیم کند و آنچه مدنظر دارد، برای بازماندگان ثبت کند2 تا پس 
احتمالی  درگیری های  و  اختالف ها  از  و  گردد  عمل  آن  به  او  از 

پیشگیری شود.
که  است  آن  وصیت نامه  ننوشتن  اثر  بر  ندامت  مصادیق  از  یکی 
چه بسا انسان بدهکاری ها یا دیونی بر عهده دارد یا واجباتی همانند 
نماز و روزه از او فوت شده که کسی غیر از خودش از آن ها باخبر 
نیست و اگر مرگ ناگهانی او را دریابد و پیش از نوشتن وصیت نامه 
بمیرد، آن وقت است که ندامت دامنگیر او شده، او را حسرت زده 
عوامل  از  یکی  سجاد علیه السالم  امام  ازاین رو  می کند؛  گرفتار  و 
َردُّ  َو  الَْوِصیِة  دانسته، می فرمایند: »َوتَْرُک  را ترک وصیت  ندامت 
کند  ترک  را  مظالم  رّد  که  و کسی  ننوشتن  الَمَظالِِم؛ وصیت نامه 

]باعث پشیمانی می شود[.«3

1. روزنامه جمهوری اسالمی، 20 اردیبهشت سال 78، ش5774، ص 12.
2. سوره بقره، آیه 180.

3. وسائل الشيعه،   ج11، ص520.
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أْن  ُمْسلٍِم  اِلِْمِرٍء  ینَبِغی  »َما  فرمود:  اکرم صلی اهلل علیه وآله  پیامبر 
شب  مسلمان  نیست  سزاوار  َرأِسِه؛  تَْحَت  َوَوِصیُتُه  ااِلَّ  لَیلًَة  یبِیَت 

بخوابد؛ مگر این که وصیت نامه اش زیر سر او باشد.«1
وصیت به وقف

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، وصیت کردن بخشی از 
اموال و دارایی برای دنیای پس از مرگ است. انسان باید مقداری 
و  دائمی  به سرمایه ای  با وقف کردن،  را  ثروت خود  و  دارایی  از 
جلوگیری  آخرت  در  و حسرت  پشیمانی  از  و  کند  تبدیل  ماندگار 
آَدَم،  ابَْن  »َیا  فرمودند:  زیبا  چه  علیه السالم  علی  حضرت  نماید. 
ُکْن َوِصیَّ نَْفِسَک ِفی َمالَِک، َوآْعَمْل ِفیِه َما ُتْؤثُِر اَْن ُیْعَمَل ِفیِه ِمْن 
بَْعِدَک؛ پسر آدم! تو خود وصّی و جانشین خویشتن باش و هرکار 
که می خواهی پس از تو با مال و دارایی ات بکنند، آن کار را امروز 
خودت انجام بده )برای روز گرفتاري ات، خودت چاره بیندیش و به 

وّراث واگذار نکن(.«2 
7. بی اعتنایی به واجبات مالی 

باعث  زکات،  و  خمس  مانند  مالی  واجبات  ترک  کل،  به طور 
پشیمانی است؛ زیرا برکت را می برد و انسان ناخواسته به پیامدهای 
خطرناک مال حرام گرفتار می سازد. گاه دیده شده کساني که از 
پرداخت حقوق مالي، شانه خالي مي کنند، بر اثر حادثه یا بیماري 
و  خمس  به عنوان  باید  آنچه  از  بیشتری  مقدار  نشده،  پیش بیني 
زکات مي پرداختند از مال و دارایي شان کم مي شود. این ها درواقع 
دو ضرر متحمل شده اند: یکي این که بر اثر پرداخت نکردن واجبات 

1. همانج 13، ص 352.
2 . نهج البالغه، حکمت 246.
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مالي، خشم و غضب الهي و آتش جهنم را براي خود مهیا کرده اند؛ 
از دست شان خارج  از آن  بیشتر  یا  این که، همان مقدار مال  دوم 
نْیا َو االِخَره؛ در دنیا و آخرت ضرر  شده است؛ درحقیقت: »َخِسَر الدُّ
کرده اند.« امام صادق علیه السالم در ترسیم این حقیقت فرمودند: 
ِ عزوجل اَنَفَق ِفي بَاِطٍل ِمثلَیِه؛ هرکس حقوق خدا  ًا هلِلّ »َمن َمَنَع َحَقّ

را نپردازد، دو چندان آن مال را در باطل خرج مي کند.«1
و  ندامت  عوامل  از  دیگر  یکی  درباره  سجاد علیه السالم  امام 
یْنَفلَِق  َو  الَْموُت  یْحَضَر  َحتَّی  َکاِۀ  الزَّ َمْنعُ   حسرت زا می فرمایند: »َو 

اللَِّساُن؛ ندادن زکات تا زمانی که مرگ فرا برسد و زبان بند آید.«2
تجربه  به  هستند،  پاي بند  مالي  شرعي  وظایف  به  که  افرادي 
از  آن ها  درآمد  از  مقداري  اگرچه  که  است  شده  ثابت  برایشان 
متعال  خداوند  خشنودي  این که  بر  عالوه  شده،  خارج  دست شان 
را کسب کرده اند و کسب و کارشان حالل و پاک است و خود و 
دور مي مانند، موجب  لقمه حرام،  منفي  پیامدهاي  از  خانواده شان 
حفظ بقیه اموال و رونق کسب و کارشان مي شود و این افراد مؤمن 

از سخت ترین امتحان الهي، سربلند بیرون مي آیند.
8. خشم و غضب 

جنون   و  بیجا  خشم  می نشاند،  به بار  ندامت  که  مواردی  از  یکی 
لحظه ای است که در درگیری ها و اختالفات اتفاق می افتد و پس 
از فروکش کردن شعله های خشم، آنچه باقی می ماند ندامت است 
و انسان ناراحت و دردمندی که باید عمر او به دلیل یک حماقت 
و اشتباه شیطانی، تباه گردد و چه بسا مسیر زندگی اش تغییر کند. 

1 . وسائل الشيعه، ج6، ص378.
2 . وسائل الشيعه،   ج11، ص520.
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لُُه ُجُنوٌن َو  امیر مؤمنان علیه السالم می فرماید: »اِّیاَک َو الَْغَضَب َفَاوَّ
آِخُرُه نََدٌم؛ از غضب بپرهیز که آغازش دیوانگی و آخرش پشیمانی 

است.«1
َیْنَدُم،  َصاِحَبَها  َنّ  ِلَ الُْجُنوِن،  ِمَن  َضْرٌب  ُۀ  »الِْحَدّ فرمود:  همچنین 
َفإِْن لَْم َیْنَدْم َفُجُنونُُه ُمْسَتْحِکم؛ غضب )تندخویی( نوعی دیوانگی 
نشود  پشیمان  اگر  و  شد  خواهد  پشیمان  آن  صاحب  زیرا  است؛ 

دیوانگي اش مسلّم است.«
فضاهای  مجالت،  روزنامه ها،  سایت ها،  مداوم  و  پیوسته  اخبار 
مجازی و صحبت های زندانیان نادم و پشیمان از این گونه خشم و 

غضب های بیجا، همگی بیانگر همین حقیقت هستند. 
النََّدَم،  ُیوِرُث  الَّتِی  نُوُب  امام سجاد علیه السالم نیز می فرماید: »َوالذُّ
ِة َقابِیَل ِحْیَن َقَتَل  مَ  اهللِ َقاَل اهلُل تََعالَی ِفی ِقصَّ َقْتُل النَّْفِس الَّتِی َحرَّ
که  گناهانی  النَّاِدِمیَن؛  ِمَن  »َفَاْصَبَح  َدْفنِِه  َعْن  َفَعَجَز  َهابِیَل  اََخاُه 
پشیمانی می آورند ]یکی[ کشتن نفس انسانی است که خداوند آن 
را حرام کرده است. خداوند بلندمرتبه در قّصه قابیل، آن زمان که 
برادرش هابیل را به قتل رساند و از دفن او عاجز شد، می فرماید: 

از زمره نادمین و پشیمان ها گشت.«2 
9. کشتن ظالمانه و قتل ناحّق

تعدی  و  ظلم  اثر  بر  می افتد،  اتفاق  که  قتل هایی  از  بسیاری 
ظالمان است؛ همانند آنچه در سوریه، عراق، یمن، بحرین و دیگر 
کشورهای اسالمی انفاق می افتد و عده ای از مؤمنان استوار و ثابت 
قدم در راه اهداف دینی و باورهای مذهبی، مورد ستم جنایتکاران 

1 . عيون الحکم و المواعظ، ص96.
2 . وسائل الشيعه،   ج11، ص520.
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واقع می شوند. 

ندامت ابوبکر
قابیل  داستان  در  ظالمانه،  و  ناحق  نفس  قتل  دلیل  به  پشیمانی 
که  دارد  وجود  فراوانی  تاریخی  موارد  بلکه  نمی شود؛  خالصه 
نشان دهنده ندامت، پس از انجام این گناه نابخشودنی است. یکی 
از این افراد، ابوبکر بود که بعد از اهانت به فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها و فجایعی که به دستور و همکاری او اتفاق افتاد و به شهادت 
حضرت منتهی شد، وقتی در بستر مرگ بود، اظهار پشیمانی نمود 
َفاِطَمة َعْن َشیٍء؛  ای کاش  بَیَت  اَْکِشْف  لَْم  اَنِّی  و گفت: »َوَدْدُت 
دستور ورود به خانة فاطمه را نداده بودم و درب خانه فاطمه زهرا 

را نگشوده بودم!« 
که  همان گونه  داشت،  نخواهد  سودی  قطعًا  پشیمانی  این  البته 
و  قبُل  ِمن  َعَصیَت  َقْد  َو  »االَن  فرمود:  فرعون  پاسخ  در  خداوند 

ُکْنَت ِمَن الُمْفِسدیَن.«
ماجرای توبه و پشیمانی فرعون مربوط به زمانی است که حضرت 
موسی علیه السالم و یارانش از دریای شکافته شده عبور کردند و 
دریا  به وسط  بودند، وقتی  آن ها  تعقیب  در  یارانش که  و  فرعون 
یارانش  و  فرعون  و  بازگشت  اول  حالت  به  دریا  ناگهان  رسیدند، 
میان آب گرفتار شدند. هنگام غرق شدن، فرعون گفت: »آَمْنُت 
أَنََّه الالَه االَّ الَّذی آَمَنْت بِِه بَُنو أسرائیل و أَنا ِمَن الُمسلِمیَن؛ ایمان 
آوردم که خدایی نیست جز همان خدا که بنی اسرائیل به او ایمان 

آورده اند و من نیز از تسلیم شدگانم.« 
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الُمْفِسدیَن؛  ِمَن  ُکْنَت  و  قبُل  ِمن  َعَصیَت  َوَقْد  »االَن  آمد:  خطاب 
االن!؟ درحالی که قباًل نافرمانی کردی و از مفسدان بودی.« 1

به عبارت دیگر، توبه و ندامت از گناه، تا زمانی است که فرصت 
باقی است، نه اینکه لحظه مرگ و وقتی راه چاره ای نیست، تازه به 
یاد توبه بیفتد. خداوند متعال درباره توبه و ندامت بی ثمر می فرماید: 
أََحَدُهُم  َحَضَر  اذا  حّتی  یئاِت  السَّ یْعَمُلوَن  لِلَّذیَن  التَّْوبَُة  لَیَسِت  »َو 
انجام  بد  کارهای  که  کسانی  برای  االَن؛  ُتْبُت  اِنّی  قاَل  الَْمْوُت 
فرا می رسد می گوید:  آن ها  از  یکی  و هنگامی که مرگ  می دهند 

االن توبه کردم، توبه ای نیست.«2
امام باقرعلیه السالم می فرماید: »اذا بَلََغِت النَّفُس هِذِه و أَهوی بِیِده 
ألی َحْنَجَرتِِه- لم یُکْن لِلْعالِِم تَْوبٌَة و کانَْت لِلْجاِهِل تَْوبٌَة؛ زمانی که 
جان به این جا برسد -اشاره فرمود به گلویش- برای کسی که علم 
]به مرگ[ داشته باشد توبه نیست؛ ولی برای جاهل ]به مرگ[ توبه 

هست )توبه اش پذیرفته می شود(.«3

ندامت، پایان منکران والیت
بی تردید، کسانی که در سقیفه جمع شدند و برخالف دستور خدا 
و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم مسیر هدایت امت را منحرف 
کردند، روزی باید پاسخگوی جنایات و اعمال خود باشند؛ همان 
منکران  و  شد  خواهد  روشن  حقایق  و  آشکار  باطن ها  که  روزی 
بود؛ همان گونه که  انتظارشان خواهد  در  دردناکی  والیت، عذاب 

1 . سوره یونس، آیه91. 
2 . سوره نساء، آیه18.

3 . بحاراالنوار، ج 6، ص 32.



87  در سوگ یاس 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها پس از احتجاج فراوان و با ادله فراوان 
کردند؛  روشن  مسجد  در  را  ابوبکر  بودن  غاصب  عقلی،  و  قرآنی 
ولی با بهانه های پوچ و ادعاهای واهی و حدیث دروغین، سخن 
حضرت را نادیده گرفتند، این جا بود که حضرت فاطمه سالم اهلل 
علیها درباره کوتاهی آنان در حق والیت و ظلم به رهبر را از جمله 
موارد غیرقابل جبران و بخشش دانستند و با اشاره به ندامت آنان، 
الِْقیاَمُة، َو  الَْمْوِعُد  َو  ٌد،  عیُم ُمَحمَّ الزَّ ُ، َو  الَْحَکُم اهللَّ فرمودند: »َفنِْعَم 
نََبأٍ  لُِکلِّ  َو  تَْنِدُموَن  اِْذ  َیْنَفُعُکْم  ال  َو  الُْمْبِطُلوَن  َیْخِسُر  اَعِة  السَّ ِعْنَد 
َعلَْیِه  َیِحلُّ  َو  ُیْخزیِه،  َعذاٌب  َیْأتیِه  َمْن  تَْعلَُموَن  لََسْوَف  َو   ، ُمْسَتَقرٌّ
َعذاٌب ُمقیٌم؛ چه نیک داوری است خداوند و چه نیکو دادخواهی 
قیامت و در آن ساعت  نیکو وعده  گاهی است  پیامبر و چه  است 
سودی  شما  به  پشیمانی  و  می بینند  زیان  باطل  اهل  روز  آن  و 
نمی رساند و برای هرخبر قرارگاهی است، پس خواهید دانست که 
عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه 

که را شامل می شود!«

گریز به روضه
فاطمیه، فصل تجدید غم است   بر لب شیعه سرود ماتم است  
فاطمیه، اعتقاد شیعه است           حّب زهرا در نهاد شیعه است
فاطمیه، حرمت حیدر شکست      فاطمیه، پهلوی کوثر شکست

نکته جالب و غم انگیز در ندامت ابوبکر و فتنه گران سقیفه، اعتراف 
و اذعان به حمله ور شدن و تعرض نسبت به خانة حضرت فاطمه 

علیهاالسالم است. 
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خانه   به  نانجیب ها  که  بود  نگذشته  پیامبر  رحلت  از  مدتی  هنوز 
فاطمه سالم اهلل علیها حمله ور شدند و تهدید کردند که اگر علی  

علیه السالم برای بیعت به مسجد نیاید، خانه را آتش می زنیم!
مهاجمان  برابر  در  امام،  از  دفاع  در  علیها  زهرا  سالم اهلل  حضرت 
بُوَن َماَذا تَُقولُوَن َو  ایَّ َشی ٍء ُتِریُدوَن؟  ُّوَن الُْمَکذِّ ال فرمود: »أَیَها الضَّ

ای گمراهان دروغگو! چه می گویید و چه می خواهید؟
اما آن ها جواب فاطمه سالم اهلل علیها را با آتش و لگد و میخ در 
و  قرار گرفت  دیوار  و  در  بین  بود که خانم  این هنگام  در  دادند؛ 
محسنش سقط شد. در این لحظه صدای ناله و گریه فاطمه بلند 
اِبَْنتَِک...؛  َو  بَِحبیَبتَِک  ُیْفَعَل  َرُسولَ اهلل هَکذا کاَن  یا  اَبَتاُه  شد:  »یا 
با عزیز دلت و دخترت چگونه  بنگر که  پدر!  ای رسول خدا!  ای 

رفتار می شود.«1     

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

1 . بحاراالنوار، ج30، ص294؛ نهج الحياة، ح 64؛  بيت االحزان، ص 121. 
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ندامت و حسرت)2(
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ایجاد انگیزه
عقبة بن ابی معیط و ابیّ بن خلف از دوستان قدیمی همدیگر بودند. 
بازمی گشت،  از مسافرت  بود که هرگاه  این  از عادات عقبه  یکی 
با  و  را دعوت می کرد  بزرگان قومش  و  فراهم می ساخت  غذایی 
همنشینی  و  مجالست  زیاد  نیز  وآله  علیه  صلی اهلل  اکرم  پیامبر 

می نمود. 
روزی از مسافرت بازگشت، غذایی فراهم نمود و میهمانی بزرگی 
ترتیب داد. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله نیز به میهمانی دعوت 
اکرم صلی اهلل  پیامبر  فرا رسید،  شد. هنگامی که موقع خوردن غذا 

علیه وآله از این فرصت برای هدایت عقبه استفاده کرد. 
او که از عادات اعراب در زشتی نخوردن غذا توسط میهمان با خبر 
بود، به عقبه فرمود: تا شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت 

من ندهی، از غذای تو نمی خورم. 
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داً َرُسولُ اهلل.«  ُ َو أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ عقبه گفت: »أَْشَهُد أَْن ال اِ لَه ااِلَّ اهللَّ
خبر شهادتین عقبه به گوش »ابی بن خلف«، که در آن مجلس 
شیفته  نیز  تو  آیا  گفت:  و  آمد  او  نزد  رسید.  نداشت،  حضور 

محمدصلی اهلل علیه وآله شده ای؟ 
عقبه گفت: نه، به خدا سوگند! مردی بر سر سفره من حاضر شده 
بود و حاضر نبود از غذای من بخورد، مگر آن که شهادتین را بر 
زبان جاری کنم. من شرم کردم او غذا نخورده از منزل من برود؛ 

به همین سبب، شهادتین را گفتم و او نیز غذا خورد. 
ابی بن خلف گفت: من هرگز از تو راضی نمی شوم، مگر اینکه نزد 
نیز  او آب دهان بیفکنی. عقبه  او بروی و ]نعوذ باهلل[ بر صورت 
چنین کرد و با تحریک دوست و رفیق بی ایمان خود، مرتد و از 
اسالم خارج شد. او عالوه بر این کار زشت خود، ِزهدان چهار پایی 

را گرفت و بر کتف آن حضرت افکند. 
البته هنگامی که می خواست به صورت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
چهره  بر  الهی[  اعجاز  ]به  او  دهان  آب  بیندازد،  دهان  آب  وآله 
جای  که  به گونه ای  سوزانید؛  را  گونه هایش  و  برگشت  خودش 

سوختگی گونه هایش تا هنگام مرگ بر صورت او بود.
پس از این ماجرا، آیات 27و 28 و 29 سوره فرقان نازل شد: »َو 
الرَّ ُسوِل  َمَع  اتََّخْذُت  لَْیَتنِی  َیا  َیُقوُل  َیَدْیِه  َعلَی  الُِم  الظَّ َیَعضُّ  َیْوَم 
َسبِیاًل«، »َیا َوْیلََتی لَْیَتنِی لَْم أَتَِّخْذ ُفاَلنًا َخلِیاًل«، »لََقْد أََضلَّنِی َعِن 
ْکرِ  بَْعَد إِْذ َجاَءنِی؛ روزی که ستمکار دو دست خود را ]از روی  الِذّ
حسرت و ندامت[ به دندان می گزد و می گوید: ای کاش با رسول 
]خدا[، راهی پیش می گرفتم )با پیامبر همراه می شدم(!«، »ای وای 
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بر من، کاش فالنی را دوست خود نمی گرفتم!«، »براستی او مرا از 
یاد خدا گمراه ساخت، بعد از آن که برای من آمده بود!«1

متن و محتوا 
ندامت همگانی در آخرت

بر مبنای آموزه های دینی، ندامت در قیامت مسئله ای فراگیر است 
خدا  پیامبر  می شوند.  پشیمان  و  نادم  روز  آن  در  انسان ها  همه  و 
»یابن َمسعوٍد،  فرمودند:  ابن مسعود  به  آله خطاب  و  علیه  صلی اهلل 
؛ فإنَّ الُمحِسَن و الُمِسيَء َینَدماِن، َیقوُل  أکثِْر ِمن الّصالِحاِت و البِرِّ
رُت،  الُمحِسُن: یا لَیَتني ازَددُت ِمن الَحَسناِت! و َیقوُل الُمسيُء: َقصَّ
پسر  ای  اَمِة؛  اللَّوَّ بالنَّْفِس  ُأْقِسُم  َو ال  تعالی:  قولُُه  ذلَک  تَصدیُق  و 
زیرا  آور؛  به جای  بسیار  خیر،  اعمال  و  شایسته  کارهای  مسعود! 
ای  می گوید:  نیکوکار  می شوند.  پشیمان  دو  هر  بدکار  و  نیکوکار 
کاش نیکی های بیشتری انجام می دادم و بدکار می گوید: کوتاهی 
که  است  متعال  خدای  سخن  مطلب،  این  صدق  شاهد  کردم. 
می فرماید: سوگند می خورم به نفس مالمت گر و سرزنش کننده.«2

و در سخنی دیگر فرمودند: »ما ِمن أَحٍد َیموُت إاّل نَِدَم، إن کاَن 
ُمحِسنا نَِدَم أن ال یکوَن ازداَد، و إن کاَن ُمسیئا نَِدَم أن ال یکوَن 
پشیمانی  گرفتار  این که  مگر  بمیرد  که  نیست  هیچ کس  نََزَع؛ 
نداده  انجام  بیشتر کار نیک  این که  از  باشد  نیکوکار  اگر  می شود. 
بدکاری  از  دست  این که  از  باشد،  بدکار  اگر  و  می شود  پشیمان 

محمدی  دوستان،  داستان  261؛   – ص 260  ج 7،  طبرسی،  البيان،  مجمع   .1

اشتهاردی،  ص 727.
2 . مکارم االخالق، طبرسی، ج2، ص353؛ ميزان الحکمه، ج13، ص 6282.
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برنداشته، پشیمان می گردد.«1
این  و  است  متصور  همه  برای  پشیمانی  و  ندامت  باور،  این  بر 
برخالف  بود،  خواهد  جبران  غیرقابل  حسرت،  به همراه  ندامت 
و  است  جبران  و  تدارک  قابل  زیادی  موارد  در  چه بسا  که  دنیا 
ایجاد  و  تعریف  آن ها  از  بسیاری  برای  دوباره  فرصتی  می توان 
کرد؛ به همین سبب پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله آن را بدترین 
الِقیاَمِة؛  َیوِم  نَداَمُة  النَّداَمِة  نوع پشیمانی دانسته، می فرمایند: »َشرُّ 

بدترین پشیمانی، پشیمانی روز رستاخیز است.«2

پیام های کاربردی
عوامل ندامت در آخرت

انسان در قیامت می شوند،  مواردی که باعث حسرت و پشیمانی 
بسیارند که به چند مورد به صورت گذرا اشاره می کنیم:

1. حسرت بر کوتاهی ها

یکی از بارزترین جلوه های حسرت و ندامت در آخرت، نسبت به 
و  خالصه  که  داده  انجام  دنیا  در  انسان  که  است  کوتاهی هایی 
چکیده همه آن ها را می توان »نادیده گرفتن فرامین الهی« و »از 
دست رفتن فرصت ها«3 دانست. قرآن کریم می فرماید: »أَْن تَُقوَل 
ِ؛ ]مبادا[ کسی بگوید:  ْطُت فی َجْنِب اهللَّ نَْفٌس یا َحْسَرتی َعلی ما َفرَّ

1 . کنزالعمال، ح42717.
2 . ميزان الحکمه، ج13، ص 6282.

ًة َفَأُکوَن ِمَن الُْمْحِسنيَن؛ یا آن که چون  3 . »َأْو َتُقوَل حيَن َتَری الَْعذاَب لَْو َأنَّ لی َکرَّ

عذاب خدا را مشاهده کنند، گویند: ای کاش بار دیگر به دنيا بازمی گشتيم و از 

نيکوکاران می شدیم!« )سوره زمر، آیه 58(
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از کوتاهی ها که در مسیر اطاعت خدا  بر من  افسوس و حسرت 
نمودم!«1

تفریط ها،  نتیجه  و  وارد عرصه محشر می شود  انسان  هنگامی که 
در  را  جدی ها  گرفتن  شوخی  و  خالف کاری ها  مسامحه کاری ها، 
برابر چشم خود می بیند، فریادش به »وا حسرتا« بلند می شود و 
او سایه می افکند.  بر قلب  ندامتی عمیق  با  توأم  اندوهی سنگین 
به این ترتیب گنهکاران اظهار ندامت و پشیمانی و غم و اندوه و 
داشتند  خداوند  برابر  در  که  کوتاهی هایی  تمام  به  نسبت  حسرت 
می کنند، مخصوصًا روی مسئله ُسخریه و استهزا نسبت به آیات و 
رسوالن او انگشت می نهند؛ چراکه عامل اصلی تفریط های آن ها، 
همین بی اعتنایی و شوخی پنداشتن این حقایق بزرگ، بر اثر جهل 

و غرور و تعصب است.2

2.حسرت رفاقت و همنشینی با بدان 

مجموعه آموزه های دینی به روشنی بر این حقیقت تصریح می کنند 
که وجود دوستان و همراهان ناباب و دور از معنویت، باعث سقوط 
معنوی انسان و ورود او به پرتگاه های هالکت و رسوایی و خذالن 
در دنیا و آخرت می شود و انسان یارای مصونیت از بدی های این 
افراد نخواهد داشت و زبانه های آتش شرارت آنان، دامنگیر انسان 

خواهد شد. 
وصف  چنین  این  را  ناباب  دوست  بدي  علیه السالم  علي  امام 
ْوِء َفإِنَُّه ُیْهلُِک ُمَقاِرنَُه َو ُیْرِدي  مي فرماید: »اِْحَذْر ُمَجالََسَة َقِریِن السَّ

1 . سوره زمر، آیه56.
2. ر.ک: تفسير نمونه، ذیل آیه.
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بپرهیز؛  بد  همنشین  با  کردن  برخاست  و  نشست  از  ُمَصاِحَبُه؛ 
زیرا او همدم ]و دوستش[ را به هالکت و همراهش را به پستي 

مي کشاند.«1
َمْنَساٌۀ  الَْهَوي  أَْهِل  ُمَجالََسَة   در جاي دیگر مي فرماید: »إِْعلَُموا... 
ْیَطاِن؛ بدانید که ارتباط با اهل هوا و هوس،  لِْلِیَماِن َو َمْحَضَرٌۀ لِلشَّ

باعث فراموشي ایمان و حضور شیطان مي گردد.«2
ْوِء اَل  امام صادق علیه السالم می فرمود: »َمْن َیْصَحْب َصاِحَب السَّ

َیْسلَْم؛ هرکس با شخص بدی همنشین شود، سالم نمی ماند.«3 
نکته ای برای والدین

پدران و مادران باید عالوه بر این که خود از همنشینی و مصاحبت 
خودداری  شرعی  مسائل  به  نسبت  بی اعتنا  و  بی ایمان  افراد  با 
می کنند، فرزندان خود را نیز از رفاقت با افراد نااهل بازدارند و با 
دلسوزی، رفاقت و صمیمیت، خطرات و آفات را با زبان مهربانی و 

خیرخواه به او گوشزد کنند. 
ماده  فرزندشان،  دوستان  از  یکی  که  شوند  متوجه  والدین  اگر 
ده ها  و  می مانند  بی اعتنا  هم  باز  آیا  کرده،  تزریق  او  به  مخدری 
توجیه و بهانه ردیف می کنند؟ به یقین، یکی از بدترین این دوستان، 
دوستان مجازی و شبکه هایی است که فکر و ذهن جوانان را به 
آنان تزریق می کنند؛  به  را  باورهای غلط  افکار و  خود مشغول و 
بنابراین، باید نسبت به این مسئله با دقت و ظرافت برخورد کرد و 

از حسرت و ندامت در دنیا و آخرت رها کرد.

1. ميزان الحکمه، ج2، ص 1583.
2. نهج البالغه، ص 116.

3. بحاراالنوار، ج 75، ص261.



95  در سوگ یاس 

امام سجاد علیه السالم خطر دوستان بد را چنان می داند که خطاب 
َو  َخلِْقَک،  ِشَراِر  ِمْن  الَْوْحَشَة  َقلْبَِي  أَلْبِْس  »َو  می گوید:  خداوند  به 
نَْس بَِک َو بَِأْولَِیائَِک َو أَْهِل َطاَعتَِک؛ پروردگارا! ترس  َهْب لَِي اْلُ
و واهمه از بندگان شرور و بی ایمان را در دلم بیفکن تا با دوری 

از آنان، به محبت و عبادت تو و بندگان خوبت، نزدیک شوم.«1
این بدگمانی و فرار از افراد شرور می تواند در حیطه شخصی یا در 
ساحت های سیاسی و رابطه های کالن باشد که طبق معیار امام 
سجاد علیه السالم، هریک، انسان را به خدا و دین نزدیک می کنند 
باید با آنان رابطه برقرار کرد و هریک آدمی را از دیانت و باورهای 
کناره گیری  و  انزجار  اعالن  باید  می سازند،  دور  انقالبی  و  دینی 

نمود.   
3.حسرت بر فراموشی یاد خدا و امامان

به سبب  پشیمانی  قیامت،  در  ندامت  و  حسرت  عوامل  از  یکی 
باعث  انجام می د هد؛ غفلت هایی که  انسان  غفلت هایی است که 
درنهایت،  و  می شود  انسان  عمر  رفتن  هدر  و  وقت  شدن  ضایع 
صدها  پاسخگوی  باید  قیامت  در  و  نمی کند  انسان  عاید  چیزی 
و  اجتماعی  شبکه های  ماهواره،  پای  که  باشد  ساعتی  هزاران  و 
فضاهای مجازی و دیگر برنامه های بیهوده، محافل و مجالس و 
خوشی های آلوده به معصیت پروردگار متعال، هدر داده و اکنون 
و  پشیمانی  جز  زندگی،  واقعیت  از  پرده برداری  و  شدن  آشکار  با 

افسوس و خجلت، چیزی باقی نمانده است. 
امام علی علیه السالم می فرماید: »َفَیا لََها َحْسَرًۀ َعلَی ُکلِّ ِذی َغْفلٍَة 
َیُه اَیَّاُمُه؛ حسرت سزاوار کسی  ة َو اَْن ُتَؤدِّ أَْن َیُکوَن ُعُمُرُه َعلَْیِه ُحجَّ

1. صحيفه سجادیه، دعای21. 
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است که غافل بوده و عمرش در روز قیامت بر او حّجت و دلیل 
است )که آن را هدر داده( و روزگارش او را به شقاوت کشانده.«1

شاید سخن امام صادق علیه السالم نیز به نوعی اشاره به همین 
غفلت ها باشد که فرمود: » َما اْجَتَمَع َقوٌم فی َمْجلٍِس لَْم یْذُکُروا اهلَل 
َولَم یذُکُرونَا إاّل کاَن ذلَک الَمجلُِس َحسَرًۀ َعلَیِهم یوَم الِقیاَمِة؛ هیچ 
گروهی نیست که در مجلسی گرد هم آیند و خدا و ما را یاد نکنند 
مگر آن که آن مجلس در روز قیامت سبب حسرت و اندوه آن ها 

خواهد شد.«2
4.حسرت بر فرصت های ازدست رفته

بزرگ ترین  از  به همین دلیل،  نیست؛  بازگشت  قابل  رفته  عمر 
حسرت های انسان هنگامی است که فرصتی برای انجام کارهای 

خیر، احسان و وقف و دیگر نیکی ها و باقیات الصالحات ندارد. 
از این تلخ تر، حال و روز کسانی است که عمری سختی کشیدند و 
تالش کردند، حالل و حرام را درهم آمیختند تا به قول خودشان، 
با  خودشان  اما  ببینند،  تدارک  روشنی  آینده  خود  فرزندان  برای 
دست خالی از حسنات و کوله باری انباشته از سیئات و انجام ندادن 

تکالیف مالی، قدم به آخرت می گذارند. 
َیْوَم  الَْحَسَراِت  أَْعَظَم  »إِنَّ  فرمود:  علیه السالم  علی  امیرمؤمنان 
ثَُه َرُجاًل[  ِ- ]َفَورَّ الِْقَیاَمِة َحْسَرُۀ َرُجٍل َکَسَب َمااًل ِفی َغْیِر َطاَعِة اهللَّ
ُسْبَحانَُه َفَدَخَل بِِه الَْجنََّة َو َدَخَل   ِ َفَوِرثَُه َرُجٌل َفَأنَْفَقُه ِفی َطاَعِة اهللَّ
مردی  برای  قیامت  روز  در  حسرت ها  بزرگ ترین  النَّار؛  بِِه  ُل  وَّ اْلَ
و  آورده  به دست  خدا  فرمان  و  طاعت  غیر  در  را  مالی  که  است 

1 . نهج البالغه، خطبه 64.
2 . بحاراالنوار، ج75، ص468.
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انفاق  شخص دیگری آن را به ارث برده و در مسیر طاعت خدا 
کرده و به دلیل این انفاق، بهشتی شده؛ اّما آن مرد )صاحب مال( 

به سبب همان مال، جهنمی شده است.«1
5. حسرت دوری از والیت

بدترین نوع حسرت و ندامت در قیامت، حال و روز کسانی است 
حق  در  و  برتافتند  سر  علیه السالم  علی  حضرت  والیت  از  که 
»أَْعَظُم  فرمود:  علیه السالم  صادق  امام  کردند.  کوتاهی  والیت، 
ْهَواِل  النَّاِس َحْسَرًۀ َرُجٌل َجَمَع َمااًل َعِظیمًا بَِکدٍّ َشِدیٍد َو ُمَباَشَرِۀ اْلَ
اٍت َو أَْفَنی َشَبابَُه َو  ْخَطاِر ُثمَّ أَْفَنی َمالَُه َصَدَقاٍت َو َمَبرَّ َو تََعرُِّض اْلَ
أَبِی  بِْن  لَِعلِیِّ  َیَری  َذلَِک اَل  َمَع  ُهَو  َو  َو َصلََواٍت  ِعَباَداٍت  تَُه ِفی  ُقوَّ
ُه َو اَل َیْعِرُف لَُه ِمَن اْلِْساَلِم َمَحلَُّه... َفَذاَک  َطالٍِب)علیه السالم( َحقَّ
حسرت  بزرگ ترین  الِْقَیاَمِة؛  َیْوَم  َیْأتِی  َمْن  ُکلِّ  ِمْن  َحْسَرًۀ  أَْعَظُم 
مربوط به کسی است که مال زیادی جمع  کرده، آن هم با زحمت 
زیاد و تحمل ترس ها و سختی ها و خطرها، آن گاه آن مال را در 
راه صدقات و خیرات خرج نموده و جوانی و قدرت خویشتن را نیز 
در عبادات و نماز سپری کرده، با این حال حق )امامت( علی بن 
ابیطالب علیه السالم  را باور نداشته و در اسالم جایگاه او را نشناخته 
است. این شخص بزرگ ترین حسرت را نسبت به تمام کسانی که 

وارد قیامت می شوند، دارد.«2
ندامت انکارکنندگان والیت امیرالمؤمنین علیه السالم

پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و غصب خالفت و 
پس از آن غصب فدک، تمام سخن و تالش حضرت زهرا سالم اهلل 

1 . آثار الصادقين،  صادق احسان بخش، ج3، ص352.
2 . مستدرک الوسائل، ج1، ص 162.
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علیها بر این اصل استوار بود که اهمیت و جایگاه والیت را به مردم 
بشناساند و آنان را نسبت به دوری از اهل بیت علیهم السالم تحذیر 
دهد؛ این که بدانند با جدایی از این خاندان، جز شقاوت و اضطراب 
و جنگ و ناآرامی نخواهند داشت و دنیا و آخرت خود را تباه خواهند 
کرد؛ ازاین رو در خطبه فدکیه  و نیز در دیدارهایی که با زنان مدینه 
داشتند، محور سخنان ایشان، حمایت از والیت الهی امیرمؤمنان 
و  عبادات  قبولی  شرط  دین،  اساس  که  والیتی  بود؛  علیه السالم 

عامل پیشگیری از ندامت و حسرت در قیامت است.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها در فرازی از خطبه فدکیه، با نکوهش 
افرادی که به جای گزینش مسیر والیت اهل بیت و صراط مستقیم 
به  و  شدند  مخالفان  و  دشمنان  دنباله رو  علیه السالم،  امیرمومنان 
دلیل خوشی و لذت های فانی دنیا، با ظالمان و غاصبان والیت، 
َو  بََداًل  المیَن  لِلظَّ »بِْئَس  می فرماید:  گردیدند،  هماهنگ  و  همنوا 
ِمَن  ااْلِخَرِۀ  ِفي  ُهَو  َو  ِمْنُه  ُیْقَبَل  َفلَْن  دینًا  ااْلِْسالِم  َغْیَر  َیْبَتِغ  َمْن 
از  غیر  هرکس  و  است  بدی  بدل  ظالمان  برای  این  الْخاِسریِن؛ 
از  آخرت  در  و  نمی شود  پذیرفته  او  از  باشد  جویا  را  دینی  اسالم 

زیانکاران خواهد بود.«
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم  به ابوذر غفاري فرمود: »اي 
اباذر!  منکر حّق علي و والیت او را در روز قیامت در حالي مي آورند 
که أََصمَّ َو أَبَْکَم َو أَْعَمی َیَتَکْبَکُب ِفي ُظُلَماِت َیْوِم الِْقَیاَمِة ُیَناِدي 
ِ«1 َو ُیلَْقی ِفي ُعُنِقِه َطْوٌق  ْطُت ِفي َجْنِب اهللَّ »َیا َحْسَرتی  َعلی  ما َفرَّ

1. سوره زمر، آیه.56 در روایات معصومين عليهم السالم ذکر شده که منظور از 

»جنب اهلل« در آیه شریف، حضرت علي عليه السالم، والیت او و راه او است: 

بِالَْمَکاِن  اْلَْوِصَياِء  ]ِمَن[  عده  به  ِمْن  َکاَن  َمْن  َکَذلَِک  َو  َأِميرُ الُْمْؤِمِنيَن   ِ اهللَّ »َجْنُب 
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قیامت  روز  تاریکي هاي  در  و  است  الل  و  کور  و  کر  النَّار؛  ِمَن 
سرگردان فریاد مي زند: افسوس که در حّق الهي و اطاعت از فرمان 

او کوتاهي کردم و طوقي از آتش بر گردن او مي افکنند.« 1

علی علیه السالم محبوب مؤمنان

خدمت  یمن  اهل  از  گروهي  می گوید:  انصاري  عبداهلل  جابر بن 
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم شرفیاب شده، عرض کردند: 
فرمود:  حضرت  کیست؟  شما  جانشین  و  وصّي  خدا!  رسول  اي 
تمّسک  او  به  امر کرده شما  پروردگار  که  است  »همان شخصي 
ُقوا؛  ِ َجِمیعًا َو اَل تََفرَّ و توّسل بجویید و فرمود: َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ
از آن  به ریسمان محکم خدا تمّسک جسته،  تمام شما مسلمین 

جدا نشوید.« 2
پرسیدند: اي رسول خدا! حبل اهلل چه کسي است؟ 

 ِ فرمود: »همان شخصي است که پروردگار فرمود: إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن اهللَّ
َو َحْبٍل ِمَن النَّاس؛ حبل از طرف خداي تعالي، قرآن است و حبل از 

جانب مردم، وصّي من.«3
دوباره پرسیدند: اي رسول خدا! وصّي تو کیست؟

ْمُر ِإلَی آِخِرِهْم.« )نورالثقلين، ج 4، ص 495؛ بحاراالنوار،  ِفيِع ِإلَی َأْن َیْنَتِهَی اْلَ الرَّ

ج24، باب 53، ح 5، 4، 3 و 8(
ص59؛  ج3،  بياضی،  الصراط المستقيم،  ح75؛  ص92،  کوفي،  فرات  تفسير   .1

بحاراالنوار، ج7، ص210، باب8، ح 107.
عمران،  آل  )سوره  نشوید.  متفرق  و  بزنيد  چنگ  الهي  ریسمان  به  همگي   .2

آیه103(
3. هر کجا باشند، محکوم به ذلّت هستند، مگر پيماني از خدا و پيماني از مردم 

داشته باشند. )سوره آل عمران، آیه112(
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فرمود: » او همان کسي است که خدا درباره اش فرمود: أَْن تَُقوَل 
ْطُت في  َجْنبِ اهلل.«1  نَْفٌس یا َحْسَرتی  َعلی  ما َفرَّ

پرسیدند: اي رسول خدا! منظور از جنب اهلل چه کسي است؟ 
الُِم  فرمود: »همان کسي که خدا دربارۀ او فرمود: »َو َیْوَم َیَعضُّ الظَّ
ُسوِل َسبیاًل؛ او وصّي من و  َعلی  َیَدْیِه َیُقوُل یا لَْیَتنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

راه حّق پس از من است.« 2
پرسیدند: اي رسول خدا! به حق پروردگاري که شما را به  حق و 

حقیقت مبعوث کرده، او را به ما نشان بدهید.
فرمود: »خداي تعالي او را براي صاحبان فراست عالمت قرار داده 
کنید،  نظر  من  به سوي وصي  حقیقت  و  دل  دیدۀ  به  اگر  است. 
همچنان که مرا مي شناسید، او را خواهید شناخت. میان این مردم 
جست وجو و گردش کنید. دل شما به هرکس مشتاق شد و میل 
نمود، آن کس وصّي من است؛ چون پروردگار فرمود: َفاْجَعْل أَْفئَِدًۀ 
را چنان  بندگانت  از  مردم  إِلَْیِهم؛ پس دل هاي  تَْهوي  النَّاِس  ِمَن 
امیرالمؤمنین  به سوي  یعني  آنان میل کنند«؛3  به سوي  کن که 

علیه السالم و ذرّیة او.
به  رسیدند  تا  نمودند  صحابه  تمام  به  توّجهي  جماعت  آن 
عرض  گرفته،  را  حضرت  آن  دست  علیه السالم،  امیرالمؤمنین 
کردند: اي رسول خدا! قلب ما به سوي این بزرگوار اشتیاق دارد و 

1. آن گاه هرکس بگوید: افسوس بر من از آنچه درباره پروردگار کوتاهي کردم. 

)سوره زمر، آیه56(
2. روزي که ظالم دست خود را از روي حسرت به دندان گرفته، مي گوید: اي 

کاش با رسول خدا راهي را برگزیده بودم! )سوره فرقان، آیه27(
3. سوره ابراهيم، آیه 37.
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هواي او در سر ماست.
حضرت فرمود: »شما از بندگان خالص و نخبة پروردگار هستید، چه 
حجت خدا و وصّي مرا پیش از آن که او را معرفي کنم، شناختید، 
به من بگویید: به چه سبب دانستید که علي، امیرالمؤمنین، وصّي 

و جانشین من است؟«
عرض کردند: اي رسول خدا! به تمام اصحاب نظر افکندیم. شوق و 
هواي هیچ یک از ایشان در دل ما پدیدار نشد، جز علي بن ابي طالب. 
صداهاي خود را به گریه بلند نمودند و گفتند: اي پیغمبر! محّبت 
اثر  بر  دیدگان مان  و  شد  جایگزین  ما  دل  در  علیه السالم  علي 
تپش  به  سینه ها  در  قلوب مان  و  گشت  روشن  جمالش  مشاهدۀ 

افتاد. گویا حضرتش براي ما پدر و ما فرزندان او هستیم.
پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:  »شما در نیکویي 
سبقت گرفتید و از آتش دوزخ دور شدید. شما را به بهشت بشارت 
مي دهم. این را بدانید که در رکاب امیرالمؤمنین علیه السالم شهید 

خواهید شد.«
ایشان در جنگ جمل و صّفین در خدمت آن حضرت بودند و تمام 

آن ها در آن جنگ به درجة شهادت رسیدند.1
حسرت بر آخرت فروشی

روزی نادرشاه با »سیدهاشم خارکن«، که از علما و بزرگان بنام 
به سیدهاشم گفت: شما  نادر خطاب  بود، در نجف مالقات کرد. 
واقعًا هّمت کرده اید که از دنیا گذشته اید. سیدهاشم با همان وقار و 
آرامش روحانی مخصوص به خود گفت: »نه، شما هّمت کرده اید 

1. الغيبة، محّمدبن ابراهيم نعماني، ص 39ـ41، باب 2، ح 1.
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که از آخرت گذشته اید.«1
گناه و معصیت به هر بهانه و عنوانی که باشد، عالوه بر گرفتاری های 
پشیمان می کند،  و  را گرفتار  انسان  نیز  آخرت  در  دنیا،  در  متعدد 
به ویژه افرادی که معنویت خود را فدای خوشی های زودگذر و فانی 
دنیا می کنند و کاالی باارزش ایمان را به بهایی اندک می فروشند. 
به خاطر  این گروه، کسانی هستند که  از  بدبخت تر  و  زیان کارتر 
کسانی  به  و  می فروشند  را  خود  آخرت  و  دین  دیگران،  دنیای 
بود.  نخواهند  آنان  یاور  حساب،  روز  در  که  می رسانند  یاری 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله می فرماید: »إنَّ ِمن َشرِّ النَّاِس َمْنِزلًَة ِعْنَداهللِ 
َیْومَ  الِْقیاَمِة َعْبداً اَْذَهَب آِخَرتَُه بُِدنَْیا َغْیِرِه؛ بدترین مردم از نظر مقام 
نزد خداوند در روز قیامت، کسی است که آخرتش را برای دنیای 

دیگران بفروشد.«2
بر  آنان  کردن  مسلط  و  دنیاپرستان  به  کمک  دلیل  به  افراد  این 
مردم، گناه بزرگی به گردن خواهند گرفت و در قیامت پشیمانی 
و  علیه  صلی اهلل  خدا  پیامبر  بود.  خواهد  آنان  انتظار  در  عذاب  و 
بَاَع  َرُجٌل  الِْقَیاَمِة  َیْوَم  نََداَمًة  النَّاِس  أََشدَّ  »إِنَّ  فرمودند:  آله و سلم 
آِخَرتَُه بُِدنَیا َغْیِرِه؛ پشیمان ترین مردم در روز قیامت کسی است که 

آخرتش را به دنیای دیگران فروخته باشد.«3 
در  باطل  لشکر  سیاهی  و  همراه  به عنوان  که  کسانی  مشابه 
صحنه ها حضور پیدا کردند و باعث ایجاد ناراحتی و دلهره برای 
حضرت  خانه  به  حمله  همانند  وقایعی  در  علیهم السالم  اهل بیت 

1 . نکته ها و سرگذشت هاي خواندني، سيدجواد حسيني،  ص120.
2 . نهج الفصاحه، ش915.

3 . آثار الصادقين، ج 3، ص353؛ کنز العمال ، ج3، ص510.
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زهرا سالم اهلل علیها و نیز در واقعه عاشورا شدند و برای خوشایند 
بقای  برای  را  خویش  آخرت  والیت،  غاصبان  و  کفر  سردمداران 

دنیای آنان خرج کردند.

گریز به روضه
و  و ترس  تهدید  با  آن که  از  بعد  ابابکر  مقاتل بن عطیه می گوید: 
شمشیر از مردم بیعت گرفت، »اَْرَسَل ُعَمَر َو ُقْنُفذا َو َجماَعًة اِلی داِر 
َعلی َو فاِطَمَة علیهماالسالم َو َجَمَع ُعَمُر الَْحَطَب َعلی داِر فاِطَمَة َو 
َد َعَمُر َو اَْصحابُُه  اَْحَرَق باَب الّداِر َو لّما جائَْت فاِطَمُة َخلَْف الْباب تََعدَّ
َو َعَصَر ُعَمُر فاِطَمَة علیهاالسالم َخلَْف الباِب َحّتی اَْسَقَطْت َجنیَنها َو 
نََبَت ِمْسماُر الْباِب فی َصْدِرها َو َسَقَطْت َمریضًة َحّتی ماتَْت؛ ]ابوبکر[ 
عمر و قنفذ و جماعتی را به خانه علی و زهرا علیهماالسالم فرستاد. 
به آتش کشید،  را  را دِر خانه فاطمه جمع نمود و آن  عمر هیزم 
هنگامی که فاطمه زهرا علیهاالسالم پشت در آمد، عمر و اصحاب 
او جمع شدند و عمر آنچنان حضرت فاطمه علیهاالسالم را پشت 
در فشار داد که فرزندش را سقط نمود و میخ در به سینه حضرت 
فرورفت ]و بر اثر آن صدمات[ حضرت به ]بستر[ بیماری افتاد تا 

آن که از دنیا رفت.«1
آتش  مورد  در  سنت-  اهل  بزرگان  از  یکی   - دینوری  ابن قتیبه 
زدن در خانة حضرت فاطمه علیهاالسالم می نویسد: »و إن ابابکر 
رضی اهلل عنه قفقد قوما تخلّفوا عن بیعته عند علی کّرم اهلّل وجهه، 
فبعث الیهم عمر، فجاء فناداهم و هم فی دار علی، فأبَوا ان یخرجوا 
فدعا بالحطب و قال: والذی نفس عمر بیده، لتخرجّن او لحرقّنها 

1 . االمامة والخالفة، ص160ـ161.
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علی من فیها، فقیل له: یا ابا حفص ان فیها فاطمة؟، فقال: و إن؛ 
ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتافتند و در خانه علی گرد 
آمده بودند، سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد، او به در 
خانه علی علیه السالم آمد و همگان را صدا زد که بیرون بیایند و 
آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند، در این موقع ُعَمر هیزم طلبید 
و گفت: قسم به کسی که جان ُعَمر در دست اوست! بیرون بیایید 
یا خانه را بر سرتان آتش می زنم. مردی به عمر گفت: ای اباحفص 
)کنیه عمر(! در این خانه، فاطمه، دختر پیامبر است. گفت: اگرچه 

فاطمه باشد!«1
درباره این هتک حرمت و هجوم وحشیانه گفته اند: »ان ُعَمر َضَرَب 
بَطَن فاِطَمة َیوَم الَبیَعِة َحتَّی اَلَقِت الَجنِیُن ِمن بَطنَِها، َو کاَن َیِصیح: 
َفاِطَمة  َو  َعلِی  َغیر  الداِر  َما کاَن ِفی  َو  ِفیَها،  بَِمن  اِحِرُقوا ]داَر[  َها 
َوالُحَسین؛ براستی عمر در روز بیعت، ضربتی به فاطمه  والَحَسن 
علیهاالسالم زد که بر اثر آن، جنین خویش را ِسقط نمود. عمر فریاد 
می کشید: خانه را با افراد داخل آن به آتش بکشید و بسوزانید... در 

این خانه کسی جز علی، فاطمه و حسن و حسین نبود.«2 
چنـان که دست گــدایی شبــانه می لــرزد

دلم برای تو ای بی نشانه، می لـــرزد
هنوز کوچه به کوچه، حکایت از مردی ست

که دسِت بسته ی او، عاشقـانه می لرزد
چه رفته است به دیوار و در که تـا امـروز

به نـام تو، در و دیوار خـانه می لـرزد
1. عبداهلل بن مسلم بن قتيبه دینوری، المامة والسياسة، ج 1، ص 30. 

2. کتاب الملل و النحل، ج 1، ص 59.
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چـه دیـده در که پیـاپی به سینه می کوبد؟
چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد؟

هنوز از آنچه گذشته است بر در و دیـوار
به خـانه چند دِل کـودکـانه می لــرزد

دگـر نشان مـزار تو را نخواهم خـواست
که در جواب، زمین و زمـانه می لـرزد

ز من شکیب مجـو، کـوه صبر اگر باشم
همین کـه نام تـو آرند، شانه می لـرزد1

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

1. ميالد عرفان پور.





حماسه های فاطمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایجاد انگیزه
به  است.  آن  نگهداری  از  آسان تر  چیزها،  آوردن  به دست  معمواًل 
َحتَّی  الَْعَمِل  َعلَی  »اْلِبَْقاُء  علیه السالم:  محمد  آل  صادق  فرموده 

َیْخُلَص أََشدُّ ِمَن الَْعَمِل.«1 
انسان خیلی وقت ها به چیزهایی نائل می شود؛ ولی به سبب ضعف 
و سستی، توان حفظ و نگهداری آن را ندارد و باعث هدر رفتن 
زندگی  مختلف  در ساحت های  قاعده  این  آن می شود.  نابودی  و 
جریان دارد؛ به عنوان مثال در مسائل شخصی، گاه انسان دوستی 
مورد عالقه و همراه مناسب می یابد؛ ولی تداوم این دوستی دشوارتر 
از یافتن آن است؛ ازاین رو اکثر انسان ها از کودکی تا پیری دوستان 
متعددی برمی گزینند و همواره دچار ریزش و رویش می گردد. امام 
علی علیه السالم می فرماید: »أَْعَجُز الّناِس َمْن َعَجَز َعِن اْکتَِساِب 

1 . کافی، ج 2، ص 16.
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اْلِْخواِن، َوأَْعَجُز ِمْنُه َمْن َضیََّع َمْن َظِفَر بِِه ِمْنُهْم؛ عاجزترین مردم 
کسی است که از به دست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر 

کسی است که دوستان به دست آورده را از دست بدهد.«1
زآن بتر چون گرفت بگذارد2  بد کسی دان که دوست کم دارد  

هزینه های  و  بسیار  زحمت  با  فرد  گاه  خانوادگی،  امور  در  یا 
سرسام آور، موفق به ازدواج و تشکیل خانواده می شود؛ ولی پس از 
مدت کوتاهی به دالیل مختلف، توانایی نگهداری و حفظ آن را 
ندارد و کار به طالق و جدایی می انجامد یا درباره حفظ قرآن کریم، 
حافظان قرآن اذعان دارند اگرچه حفظ قرآن رنج و زحمت، توفیق، 
تالش و همت واال می طلبد، نگهداری آن محفوظات مهم تر است، 

وگرنه ذهن فّرار انسان، آن ها را به فراموشی خواهد سپرد.
در امور معنوی نیز این قاعده جریان دارد. گاه انسان داشته های 
ایمان و  از لحاظ  معنوی بسیاری برای خود جمع آوری می کند و 
تقوا به مدارج و مراتب قابل قبول می رسد؛ ولی یک گناه یا لغزش 
ممکن است همه این معنویات را پوچ و نابود کند؛ همانند ساختن 
ولی  می شود،  ساخته  آن  آجر  به  آجر  بسیار،  رنج  با  که  خانه ای 
مقداری دینامیت، در عرض چند ثانیه همه جا را با خاک یکسان 

می کند.
در امور سیاسی و انقالبی نیز همین رویه وجود دارد و حراست و 
نگهداری از یک انقالب، چه بسا مهم تر و دشوارتر از اصل وقوع آن 
باشد؛ به همین دلیل امام خامنه ای)حفظه اهلل( پیوسته بر حفظ روحیه 
هشدار  دشمنان  نفوذ  و  فتنه  با  مقابله  و  بصیرت افزایی  انقالبی، 

1 . نهج البالغه، حکمت12.
2 . سنائی غزنوی.
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می دهند، مبادا گذر زمان، واقعیات انقالب را منحرف و باورهای 
آیندگان،  که  به گونه ای  بگیرند،  خود  به  واژگون  چهره ای  اصیل، 
چهره غیرواقعی از آن مشاهد کنند و نسبت به آن بی رغبت باشند. 

متن و محتوا
حماسه فاطمه سالم اهلل علیها

پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم، عده ای کوشیدند 
با نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن آنچه پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله و سلم به صورت مکّرر در یوم الدار،1 آیه  والیت، غدیر 
و  آیه  ده ها  و  ثقلین  حدیث  سفینه،3  منزلت،2حدیث  حدیث  خم، 
روایتی که در مناسبت های مختلف، درباره  والیت و امامت علی  
علیه السالم بیان نموده بودند، مسیر امت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه 
و آله و سلم را از آنچه مورد رضایت خدا و پیامبرش بود، منحرف 
تعیین  به  که  بود  نشده  دفن  پیامبر  مقدس  جنازه   هنوز  و  کنند 

ْقَربِيَن؛ و خویشاِن نزدیکت را هشدار ده«. )سوره شعرا،  1. »َوَأنِذْر َعِشيَرَتَک اْلَ

آیه 214(. 
2. جمله ی پيامبر)ص( خطاب به حضرت علی عليه السالم که فرمود: »أنَت ِمِنّی 

بَِمنِزلَِة َهاُروَن ِمن ُموسی إاّل أنَُّه ال نَِبَیّ بَعدی؛ جایگاه تو نزد من، همانند جایگاه 

بخاری،  نيست«. صحيح  پيامبری  از من  بعد  اینکه  نزد موسی، جز  هارون است 

کتاب آغاز آفرینش در باب فضائل علی عليه السالم، ج4، ص250، ح 3706.
رکبها  من  نوح  کسفينة  فيکم  اهل بيتی  مثل  »انما  فرمودند:  اکرم)ص(  پيامبر   .3

نوح  مانند کشتی  ميان شما  در  اهل بيتم  مثل  همانا  نجا و من تخلف عنها غرق؛ 

است که هر کس سوارش شود، نجات یابد و هر کس از آن تخلف کند، غرق 

ج 22،  بحاراالنوار،  ص 432؛  ج 7،  نيشابوری،  حاکم  المستدرک،  می گردد«. 

ص 408؛ االحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 273.
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جانشین برای خاتم رسوالن صلی اهلل علیه و آله و سلم پرداختند   ! 
حرکت  و  اقدام  هرگونه  که  بحرانی  و  حساس  شرایط  این  در 
شهادت  با  و  بود  همراه  جانی  تهدید  با  علیه السالم  امیرمؤمنان 
ایشان، توطئه دشمنان که همان کنار زدن والیت و تعیین جانشین 
غیرالهی برای پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و آله و سلم بود، بهتر و 
زودتر به نتیجه می رسید، در این جا بود که حماسه و انقالب فاطمه 
سالم اهلل علیها شکل گرفت و ایشان با توجه به موقعیت ممتاز و 
جایگاه و احترامی که نزد پیامبر و اصحاب داشتند، برای حراست از 
کیان اسالم و والیت، به پا خاستند و به تبیین و روشنگری درباره 
فتنه سقیفه اقدام کردند. بر این باور، قیام حضرت را باید حماسه ای 
ماندگار و سترگ نامید که برای همیشه صدای مظلومیت و حقانیت 

شیعه و والیت را در گوش تاریخ ماندگار کرد.  
معنای حماسه

شجاعت.  و  صالبت  دالوری،  دلیری،  استحکام،  یعنی  حماسه، 
حماسه از ریشه  »َحَمس«، به معنای »شدت و صالبت« است و 

گاه به معنای »شجاعت و حمیت«  استعمال می شود.1
به تعبیر شهید مطهری)ره(: »حماسه آن است که در روح انسانی، 
جوالن و هیجانی در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و 
دفاع از عقیده ایجاد کند و یک شخصیت حماسی، کسی است که 
از عظمت،  این موج وجود دارد؛ یک روحیه متمّوجی  در روحش 
غیرت، حمّیت، شجاعت، حس دفاع از حقوق و حس عدالت خواهی 

دارد.«2
1. ر.ک: غریب الحدیث، ابن قتيبه، ج1، ص341.
2. حماسه حسينی، شهيد مطهری، ج1، ص133.
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فاطمه  حضرت  حماسه آفرینی  جلوه های 
سالم اهلل علیها 

یک: حماسه روشنگری
اولیه جلوه  حماسه فاطمی، حضور در میدان و روشنگری همه جانبه 
و  مسجد  در  فدکیه  خطبه  به ویژه  خطبه ها،  با  مهم  این  که  بود 
حضور در خانه ها برای تبیین حقیقت و جلوگیری از انحراف و ذلت 

امت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بود. 
از  دفاع  در  انقالبی گری و حضور حماسی در صحنه آن حضرت 
ارزش ها چنان بود که آن بانوی باحجب وحیا، با حضور در مسجد 
و  منافقان  چهره  از  پرده  و  کردند  بازگو  را  حقایق  سخنرانی،  و 
و  متین  محکم،  استدالل های  با  و  برداشتند  حکومت  فتنه گران 
که  فدک  غصب  پرده   پشت  و  واقعیات  با  را  مردم  خود،  قرآنی 
نمودند  وادار  را  ابوبکر  و  کردند  آگاه  بود،  والیت  غصب  درواقع، 
تسلیم شود، سند فدک را از وی بازپس گرفتند؛ اگرچه بعداً عمر بن 

خطاب، آن سند را از حضرت پس گرفت و پاره کرد.
آن حضرت برای اتمام حجت با مردم، شب ها به خانه ها می رفت 
و مردم را به یاری علی علیه السالم فرا می خواند؛ همچنین، وقتی 
به  مدینه  زنان  از  گروهی  و  افتادند  بیماری  بستر  به  آن حضرت 
مردم  آگاهی  برای  فرصت  این  از  حضرت  بودند،  آمده  عیادتش 
فرمودند:  خود  سخنان  از  بخشی  در  حضرت  آن  کردند.  استفاده 
»حالم به گونه ای است که از دنیای شما بسی بیزارم و مردان شما 
ناراضی ام... چه  ناراحت و  از رفتار آن ها خیلی  را دشمن می دانم. 
بد ذخیره ای از پیش برای خود فرستادند! خشم خداوند را به جان 
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خریدند و در آتش پاینده اند!«
علیه السالم  علی  حضرت  والیت  غصب  درباره   حضرت  سپس 
عیب جویی  علیه السالم  علی  از  تا  شد  سبب  چیز  »چه  فرمودند: 
کنند؟ بر او عیب نهادند، چون شمشیرش خویش و بیگانه و شجاع 
و ترسو نمی شناخت. دریافتند که او به مرگ توجهی ندارد. علی 
علیه السالم در آشکار و نهان، خواستار خیر و نیکی برای آنان است. 
او به کتاب خدا مسلط و دانا بود و خشم او در راه خشنودی خداوند 
بود. به خداوند سوگند! از طریق آشکار و نمایان حق منحرف شده، 
از قبول دالیل و حجت های روشن و آشکار امتناع می نمودند، آنان 
را به راه مستقیم، هدایت می کرد و از انحراف و کج روی جلوگیری 

می نمود.«1
جلوه ای دیگر از روشنگری

یکی دیگر از جلوه های روشنگری و بصیرت افزایی حضرت، آن بود 
که ایشان با روحیه انقالبی و شجاعانه خود، قاطعانه و با صدای 

رسا عدم مشروعیت حکومت غاصبانه را اعالم کردند. 
بیعت نکردن آن حضرت با حکومت، یک پیام ویژه داشت که همان 
به رسمیت نشناختن حکومت بود. وقتی زهرای مرضیه سالم اهلل 
و  و سلم  آله  و  علیه  پیامبر صلی اهلل  یادگار  یگانه  به عنوان  علیها 
و  اصحاب  از  تعدادی  و  علیه السالم  امیرمؤمنان  مانند  شخصیتی 
خواص برجسته و شناخته شده، مانند سلمان، ابوذر و مقداد، حاضر 
به بیعت نمی گردند؛ یعنی از نظر آن ها، حکومت موجود نامشروع و 

برخالف خواست خدا و رسولش است.
همه  آن  با  سلم  و  آله  و  علیه  صلی اهلل  پیامبر  دختر  هنگامی که 

1. احتجاج، ج1، ص292-286.
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مناقب و فضائلی که زبانزد عام و خاص است، به مقابله برمی خیزد 
و حاضر به تأیید حکومت نیست، پیام این اعتراض، عدم مشروعیت 
و مقبولیت حکومت میان چهره های سرشناس و خواصی است که 
از فضائل و برتری های آنان، در گفتار و رفتار پیامبر خدا صلی اهلل 

علیه و آله و سلم آگاه شده بودند.
دو: حماسه دفاع 

جلوه دیگر مبارزه حماسی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها که اجرای 
ترفندها و طراحی های سران فتنه سقیفه را دشوار ساخت و آنان را 
در رسیدن به اهداف شیطانی شان ناکام گذاشت، دفاع همه جانبه از 

والیت و شخص امیرمؤمنان علیه السالم بود.
از کساني  دینوري در کتاب االمامة والسیاسه مي نویسد: »ابوبکر 
که از بیعت با او سر باز زده و نزد علي علیه السالم جمع شده بودند، 
پرس وجو کرد و عمر را به دنبال آن ها فرستاد. عمر آن ها را صدا 
یا  گفت:  و  خواست  هیزم  ازاین رو  نیامدند؛  بیرون  آن ها  ولي  زد؛ 

بیرون مي آیید یا خانه را با اهلش به آتش مي کشم! 
به او گفته شد: اي اباحفص! در این خانه فاطمه است. گفت: اگرچه 

او )فاطمه( باشد! 
َعلَي  ثَْوبِي  َو الاََضَع  الاَْخُرَج  اَْن  »َحلَْفُت  فرمود:  علیه السالم  علي 
َعاتِِقي َحتَّي اَْجَمَع الُْقرآَن؛ قسم یاد کرده ام تا قرآن را جمع نکنم 

خارج نشوم و لباسم را بر شانه نیفکنم.« 
در این هنگام فاطمه سالم اهلل علیها پشت درب ایستاد و فرمود: 
َرُسولَ اهلل  تََرْکُتْم  ِمْنُکْم  َمْحَضراً  اَْسَواَ  َحَضُروا  بَِقوٍم  لِي  »الَعْهَد 
َصلَّي اهلل َعلَْیِه َو آلِِه ِجَناَزًۀ بَْیَن اَْیِدیَنا َو َقَطْعُتْم اَْمَرُکْم لَْم تَْسَتاِمُرونَّا 
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َو لَْم تَُردُّوا لََنا َحّقا؛ من امتي بدبرخوردتر از شما نمي شناسم! جنازه  
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را روي دست ما رها کردید و 
کار ]خالفت[ را ]بین خودتان[ سامان دادید، از ما طلب امر نکردید 

و حق را به ما بازنگرداندید.«
به گفته  دینوري، برخورد تند و علني حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
موجب خوف آن ها شد؛ زیرا نمي خواستند مردم مدینه خشم حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها بر آن ها را بدانند؛ به همین دلیل، بار دوم و سوم 
علیه السالم  علي  از  تا  فرستادند  را  ُقنفذ  بلکه  نیامدند،  خودشان 

بخواهد نزد ابوبکر بیاید و بیعت کند؛ ولي حضرت نپذیرفت.
با عده اي  بار دیگر عَمر  آنان بي نتیجه ماند، به ناچار   وقتي پیغام 
به طرف خانه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها رفتند. وقتي حضرت 
فاطمه سالم اهلل علیها سر و صداي شان را شنید، این بار حمله اش 
زد:  فریاد  بلند  صداي  با  و  کرد  عمر  و  ابوبکر  متوجه شخص  را 
بَْعَدَک ِمْن ابن الَْخّطاِب َو ابن أبِي  لَِقینا  »یا أبَِت! یا َرُسولَ اهلل! ماذا 
ُقحاَفه؟؛ اي پدر، اي رسول خدا! ما پس از تو از پسر خّطاب و پسر 

ابي ُقحافه چه کشیده ایم؟!« 
و  آله  و  علیه  پیامبر صلی اهلل  دختر  جانسوز  و  دردمندانه  ناله های 
از اطرافیان عمر را لرزانید، به طوري که وقتي  سلم، دل  بسیاری 
اما عمر و  ناله فاطمه و گریه اش را شنیدند، گریه کنان برگشتند؛ 
عده اي ایستادند و علي علیه السالم را از خانه بیرون آوردند و نزد 

ابوبکر بردند. 
دفاع از جان حضرت علی علیه السالم

موالی  دنبال  به  علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت  هنگام  همین  در 
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به  عمربن خطاب  وارد مجلس شد.  علیه السالم  امیرمؤمنان  خود 
حضرت علی علیه السالم گفت: »بایِْع؛ بیعت کن!« حضرت علی 
چه  نکنم،  بیعت  اگر  َفَمه؛  اَْفَعل  لَْم  أنا  »إْن  فرمود:  علیه السالم 
ُعُنَقَک؛ به خدا قسم! در  نَْضِرُب  خواهید کرد؟« پاسخ داد: »واهلل 

این صورت گردنت را می زنیم.«
لحظه ی  لحظه،  نمي زد؛  حرف  و  بود  ساکت  همچنان  ابوبکر 
مي کرد،  اشاره اي  کوچک ترین  ابوبکر  اگر  بود.  سرنوشت سازي 
اطهر  زهراي  حضور  ولي  مي رسید؛  شهادت  به  علیه السالم  علي 
سالم اهلل علیها، مانع از قتل علي علیه السالم شد، همان گونه که 
ابوبکر اعتراف کرد: »ال اُْکِرهُه َعلَی َشْیئ َما کانَْت َفاطمُة اِلَی َجْنبِِه؛ 

مادامی که فاطمه نزد اوست، او را به کاری مجبور نمی کنم.«1 
سه: حماسه قهر و سکوت

از مبارزات حماسی صدیقه طاهره سالم اهلل علیها،  جلوه ای دیگر 
استفاده از سیاست قهر و سکوت بود.

شأن و منزلت حضرت زهرا سالم اهلل علیها بر همگان آشکار بود. 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بارها با صدای رسا فرموده بود: 
»فاطمة بضعة مّني، َمن َسّرها فقد َسّرني، و َمْن ساَءها فقد ساَءني، 
را  او  هرکس  است،  من  تن  پاره  فاطمه  ؛  عليَّ البریِة  أعّز  فاطمة 
مسرور کند مرا خوشحال کرده و  هرکس به او بدي کند به من 

بدي کرده؛ فاطمه عزیزترین خلق نزد من است.«2 

الخلفاء، ج 1، ص 19؛ مروج الذهب، ج 2،  به تاریخ  1. االمامة والسياسه، معروف 

ص231و238؛  ج 28،  بحاراالنوار،  ص 186؛  مفيد،  شيخ  االختصاص،  ص 308؛ 

احتجاج، ج1، ص80؛  امالی مفيد، ص 49.
2 . امالی شيخ مفيد، ص260؛ بحاراالنوار، ج42، ص39.
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من  تن  پاره  فاطمه  اَْغَضَبنِی؛  اَْغَضَبَها  َفَمْن  مّنی  بَْضعة  »فاطمة 
است، هرکس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.«1

َو  َحّقها  َیْغصبها  َو  اِبَْنتِي  فاطمة  بعدي  َیظلِم  َمْن  ملعوٌن  »ملعوٌن 
َیْقتلَها؛ مورد نفرین است، مورد نفرین است  هرکس پس از من به 
فاطمه سالم اهلل علیها دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و 

او را بکشد.«2
 قهر با خلفا و اعالن نارضایتی از آنان، این پرسش را در ذهن ها 
تداعی می کرد: چه اتفاقی رخ داده که دختر پیامبر خدا صلی اهلل علیه 

و آله و سلم، با جانشینان او قهر کرده و با آنان سخن نمی گوید؟
تأثیر این سیاست چنان بود که خلفای غاصب پس از این قضیه، 
با واسطه قرار دادن حضرت علی علیه السالم، از او تقاضا کردند تا 
برای دیدار و عیادت از حضرت فاطمه سالم اهلل علیها واسطه شود. 
تقاضای مالقات از حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
به گفته  تاریخ:  ابوبکر و عمر از حضرت زهرا سالم اهلل علیها چندین 
مرتبه اجازه  مالقات خواستند؛ اما به آنان اجازه  نداد. آن دو دست 
به دامن حضرت علی علیه السالم شدند. امیرمؤمنان علیه السالم به 
همسر خود فرمود: »من عهده دار شده ام تا آنان با شما دیدار کنند.« 
فاطمه سالم اهلل علیها فرمود: »خانه، خانه  تو است، هرآنچه فرمان 

دهی من قبول دارم.«3

ج29،  بحاراالنوار،  ص211؛  ج4،  فاطمه،  مناقب  باب  در  بخاری،  صحيح   .  1

ص337.
2 . وسائل الشيعه، ج11، ص 518؛ بحاراالنوار، ج73، ص355.

3. علل الشرایع، ج1، ص178؛ بحاراالنوار، ج28، ص303؛ کتاب سليم بن قيس، 

ص868، ح 48.
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عمر و ابوبکر وارد خانه  حضرت فاطمه سالم اهلل علیها شدند. برخی 
از محدثان و مورخان سّنی نوشته اند: ابوبکر با مهربانی با حضرت 
)این نکته  تا وی را راضی کند  زهرا سالم اهلل علیها سخن گفت 
خود نوعی اعتراف است که حضرت زهرا سالم اهلل علیها از دست 
آنان ناراحت بوده است(؛ اما ظاهًرا، از این دیدار نتیجه ای که در 

نظر داشتند، حاصل نشد. 
ابن ُقَتیبِه ِدینَوری درباره  جریان این مالقات می نویسد: هنگامی که 
نزد حضرت زهرا سالم اهلل علیها نشستند، حضرت  ابوبکر و عمر 
روی خود را به طرف دیوار برگردانید. آنان به دختر پیامبر سالم 

کردند؛ ولی حضرت پاسخ نداد. 
و  قرابت  سوگند  خدا  به  خدا!  رسول  حبیبه   ای  گفت:  ابوبکر 
دوست  خود  با  خویشاوندی  از  بیشتر  را  خدا  رسول  خویشاوندی 
 دارم و تو را بسیار بیشتر از عایشه، دخترم دوست  دارم. ای کاش، 
روزی  که پدرت از دنیا رفت، من هم مرده بودم و بعد از او در این 
دنیا نمی ماندم! حال که می بینی من حق تو و فضل و کرامتت را 

می شناسم، آیا ممکن است تو را از حقوق و میراث بازدارم؟1
و  فریبکارانه  سخنان  جواب  در  علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت 
خدعه آمیز ابوبکر، به آن دو نفر فرمود: »آیا می خواهید برای شما 
حدیثی از رسول خدا سالم اهلل علیها بگویم که بدانید و به آن عمل 

کنید؟«
پاسخ دادند، آری!

حضرت فرمودند: »شما را به خداوند سوگند می دهم، آیا نشنیده اید 
که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمود: رضای فاطمه، 

1. االمامه والسياسه، ج1، ص20.
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را  فاطمه  هرکس  است؛  من  خشم  فاطمه،  خشم  و  من  رضای 
دوست بدارد مرا دوست می دارد و کسی که فاطمه را خشنود کند، 
مرا خشنود کرده و هرکس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین 

کرده است؟« 
آن دو پاسخ دادند: آری! این سخنان را از رسول خدا صلی اهلل علیه 

و آله و سلم شنیده ایم.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمود: »من خداوند و مالئکه را شاهد 
می گیرم که شما دو نفر مرا به غضب آوردید و رضای خاطر مرا 
به جا نیاوردید، وقتی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را مالقات 
کنم، از شما شکایت خواهم کرد«،1 سپس فرمود: »به خدا سوگند! 
دیگر با تو سخن نخواهم گفت و در هر نمازم شما را نفرین خواهم 

کرد.«2
چهار: حماسه قبر مخفی

1. »قالت: فانی اشهد اهلل و مالئکته انکما اسخطتمانی و ما ارضتيمانی، ولئن لقيت 

النبی الشکوتکما اليه.« )ر.ک: االمامه والسياسه، ج1، ص31؛ علل الشرایع، ج1، 

ص 223- 219؛ الغدیر، عالمه امينی، ج 7، ص 239(
است.  شده  نقل  گونه  چند  عليها،  سالم اهلل  فاطمه   حضرت  نگفتن  سخن   .2

فاطمه)س(،  ص211، ح 176؛  فرهنگ سخنان  )ر.ک:  دو  آن  به  یک بار خطاب 

ابوبکر فرمود:  الشرایع، شيخ صدوق، ج1، ص 185( و یک بار درخصوص  علل 

)ر.ک:  اُصّليها«  َصلوة  ُکلِّ  في  َعَلْيَک  اهلّلَ  اَلْدُعَونَّ  َواهلّلِ!  أبَداً  َکلَّْمُتَک  ال  »َواهلّلِ! 

فرمود:  عمر  درباره  و  ص230(  ج7،  الغدیر،  ص20؛  ج1،  السياسه،  و  االمامه 

»َواهلِل اَل اَُکلُِّم ُعَمَر َحتَّی اَلَقی اهلل؛ و سوگند به خدا تا زنده ام با عمر سخن نخواهم 

گفت!« )فرهنگ سخنان فاطمه)س(، محمد دشتی، ص212؛ الغدیر، ج7، ص77؛ 

بحاراالنوار، ج28، ص322، ح339(
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بنیان  بر  علیها  سالم اهلل  فاطمه  حضرت  که  ضربه اي  مهم ترین 
ابوبکر و دیگر غاصبان وارد کرد و درواقع، تکمیل کننده  خالفت 
دیگر حماسه های آن حضرت بود، وصیت به دفن شبانه، مخفي 
ماندن قبر مطهر و اجازه نیافتن خلفا برای حضور در تشییع جنازه 
فرمود:  علیه السالم  مؤمنان  امیر  به  حضرت  آن  بود.  تدفین  و 
َو  َظلَُمونِی  الَِّذیَن  َهُؤاَلِء  ِمْن  ِجَناَزتِی  أََحٌد  یْشَهَد  اَل  أَْن  »ُأوِصیَک 
اَل  َو  َرُسولِ اهلل صلی اهلل علیه وآله  َعُدوُّ  َو  َعُدوِّی  َفإِنَُّهْم  َحقِّی  أََخُذوا 
ِفی  اْدِفنِّی  َو  أَْتَباِعِهْم  ِمْن  اَل  َو  ِمْنُهْم  أََحٌد  َعلَی  یَصلِّی  أَْن  تَْتُرْک 
بَْصار؛ تو را وصیت می کنم که  اْلَ نَاَمِت  َو  الُْعیوُن  إَِذا َهَدأَِت  اللَّیِل 
هیچ کس از آنان که به من ظلم کردند و حّق مرا غصب نمودند، 
نباید در تشییع جنازۀ من شرکت کنند؛ زیرا آن ها دشمنان من و 
و  آن ها  از  فردی  نده  اجازه  و  رسول خدا صلی اهلل علیه وآله هستند 
پیروان شان بر من نماز بگزارد. مرا شب دفن کن، آن هنگام که 

چشم ها آرام گرفته و دیده ها به خواب فرورفته باشند.«1
تا  ایشان  دفن  مکان  بودن  نامشخص  و  آن حضرت  شبانه  دفن 
بزرگ  سؤال  عالمت  یک  علیه السالم،  زمان  امام  ظهور  زمان 
برای همیشه تاریخ است که چه اتفاقی افتاده بود که تنها فرزند 
و یگانه گوهر گران قدر پیامبر، حدود هفتاد روز پس از رحلت پدر 
به  و  کنند  دفن  پنهانی  و  شبانه  را  او  کرد  وصیت  بزرگوارشان، 

هیچ کس اطالع ندهند!
پنج: دیگر حماسه ها

آنچه گفته شد، جلوه هایی از حماسه های دینی، انقالبی و اجتماعی 
احتجاج طبرسی،  ص 188؛  ج1،  الشرائع،  علل  ص 209؛  ج43،  بحاراالنوار،   .  1

ص 59.
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آن حضرت بود. در بُعد خانوادگی و زندگی فردی نیز حماسه های 
ایشان بی نظیر و درس آموز است؛ از حیا و حجاب فاطمی، تا تربیت 
فرزندانی حماسی و انقالبی، همانند حسن، حسین، زینب و ام کلثوم 
و  خانه1  در  معنوی  و  مهربان  نقش همسری  در  تا  علیهم السالم 
عبادت و بندگی بی نظیر ایشان که مایه مباهات پروردگار متعال 

شد.
لَِم  َفاِطَمَة  َعْن  علیه السالم   ِ اهللَّ َعْبِد  أَبَا  »َسَألُْت  می گوید:  راوی 

ْهَراَء؛ چرا حضرت را »زهرا« نامیدند؟«  َیِت الزَّ ُسمِّ
نََّها َکانَْت إَِذا َقاَمْت ِفی ِمْحَرابَِها َزَهَر نُوُرَها ِلَْهِل  امام فرمود: »ِلَ
فاطمه  هرگاه  اْلَْرِض؛  ِلَْهِل  الَْکَواِکِب  نُوُر  تَْزَهُر  َکَما  َماِء  السَّ
علیها السالم در محراب عبادتش مي ایستاد، نور او براي اهل آسمان 
مي درخشید، آن گونه که ستارگان براي اهل زمین مي درخشند.«2 

پیام های کاربردی
به فرموده رهبر معظم انقالب)حفظه اهلل(: »زندگی فاطمه ی زهرا 
سالم اهلل علیها، اگرچه کوتاه بود؛ اما این زندگی، از جهت جهاد و 
مبارزه و تالش و کار انقالبی و صبر انقالبی و درس و فراگیری و 
آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبّوت و امامت و نظام 
اسالمی، دریای پهناوری از تالش و مبارزه و کار و درنهایت هم 
بسیار  که  زهراست  فاطمه ی  جهادی  زندگی  این،  است.  شهادت 

عظیم و فوق العاده و حقیقتًا بی نظیر است.«3

1 . امام علی عليه السالم: »نعم العون علی طاعة اهلل؛ در اطاعت کردن از خدا خوب 

یار و یاوری است!« )بحاراالنوار، ج43، ص117(
2 . بحاراالنوار، ج43، ص10؛ علل الشرائع، ج1، ص181.

3 . بيانات در دیدار با جمع کثيری از بانوان، 26 دی 1368.
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حضرت فاطمه سالم اهلل علیها به همگان آموخت والیی بودن و 
والیی ماندن، انقالبی بودن و انقالبی ماندن، هزینه دارد؛ تهمت 
شنیدن و تنها ماندن دارد؛ پای بندی و پایداری بر والیت و تالش 
و  غربت  واقعیت ها،  از  مردم  کردن  آگاه  و  فساد  با  مقابله  برای 
مظلومیت دارد، جراحت و شهادت دارد؛ همین هاست که مدافعان 

والیت را از مدعیان دروغگو و حّراف جدا می سازد.
باید قدردان و حافظ  از حماسه فاطمی،  برای حراست و حفاظت 
حمایت  و  در صحنه  با حضور  و  بود  سره(  خمینی)قدس  حماسه 
همه جانبه از امام خامنه ای)حفظه اهلل(، پاسدار آموزه های ناب والیی 

و فاطمی باقی ماند.
گریز به روضه

وقتی مردم خبر شهادت فاطمه سالم اهلل علیها را شنیدند، صدا به 
ضّجه و فریاد بلند کردند، زنان بنی هاشم میان خانه حضرت فاطمه 
اجتماع نمودند و به نحوی صدا به شیون و گریه بلند کردند که 
نزدیک بود مدینه طّیبه به علّت گریه آنان از جا کنده شود! مردم 

فریاد می زدند: »یا سیدتاه! یا بنت رسول اهلل!«
حسنین  و  بود  نشسته  علیه السالم  ابیطالب  علی بن  حضرت 
مردم  و  بودند  گریه  درحال  حضرت  آن  حضور  در  علیهما السالم 

به واسطه  گریه آنان اشک می ریختند! 
اّم کلثوم در حالی خارج شد که روبنده به صورت داشت و دامن 
لباسش به زمین کشیده می شد، فریاد می زد و می گفت: »ای پدر 
بزرگوارم، یا رسول اهلل! گویا هم اکنون تو را از دست دادیم که بعداً 

مالقاتی در کار نخواهد بود!«
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ُتْخَرَج  أَْن  َیْنَتِظُروَن  َو  وَن  َیِضجُّ ُهْم  َو  َفَجلَُسوا  النَّاُس  اْجَتَمَع  »َو 
نشستند،  و  کردند  اجتماع  مدینه  مردم  َعلَْیَها؛  َفُیَصلُّوَن  الِْجَناَزُۀ 
نماز  آن  بر  و  شود  خارج  فاطمه  حضرت  جنازه  بودند  انتظار  در 
زیرا  برگردید؛  گفت:  مردم  به  و  آمد  بیرون  ابوذر  ولی  بخوانند«؛ 
خارج کردن جنازه دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به تأخیر 

افتاد. مردم نیز برخاستند و رفتند. 
َو  َعلِیٌّ  أَْخَرَجَها  اللَّْیِل  ِمَن  َشْطٌر  َمَضی  َو  الُْعُیوُن  َهَدأَِت  أَْن  ا  »َفلَمَّ
چشم  که  هنگامی  َو...؛  اٌر  َعمَّ َو  علیهم السالم  الُْحَسْیُن  َو  الَْحَسُن 
مردم به خواب رفت و قسمتی از شب گذشته بود، علی بن ابیطالب 
و حسنین علیهم السالم با عّمار، مقداد، عقیل، زبیر، ابوذر، سلمان، 
بریده و گروهی از بنی هاشم جنازه مبارک حضرت زهرا را خارج 
کردند و بر بدن آن بانو نماز خواندند و او را شبانه به خاک سپردند.
سالم اهلل  فاطمه  قبر  اطراف  در  علیه السالم  علی  حضرت   آن گاه 
علیها صورت هفت قبر تشکیل داد که قبر مطّهر فاطمه تشخیص 
داده نشود. بعضی از خواص گفته اند که قبر حضرت زهرا سالم اهلل 

علیها را با زمین یکسان  نمودند، تا محّل قبر مشخص نباشد.1
تـا عـلـی ماَهـش بـه سـوی قبـر بُرد

مـاه، رخ از شـرم، پـشـت ابـــر بُرد
آرزوهــا را عـلــی در خـاک کــرد

خاک هـم گـویی گـریبـان چاک کرد
زد صــدا: ای خــاک! جانـانـم بگیر
تـن نـمـانـده هیـچ از او، جانم بگیر
نــاگـهـان بـر یــاری دســت خـدا

1. بحاراالنوار، ج43، ص183؛ روضة الواعظين، ص152.
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دسـتــی آمد، همچو دست مصطفـی
گـوهـرش را از صــدف، دریا گرفت
احـمــد از دامـاد خـود، زهرا گرفت

گـفـتـش ای تـاج سـر خیـل ُرُسـل
وی بَـر تـو ُخــرد، یکسر جزء و کل
از مـن این آزرده جـانـت را بـگـیـر

بـازگــردانـدم، امـانــت را بـگیــــر
بــار دیــگر، هـدیـه ی داور بـگیـر

کـوثـرت از سـاقــــی کـوثـــر بگیر
می ِکـشد خجلـت علی از محضرت

یــــاس دادی، می دهــد نیلوفــرت1 

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

1. علی انسانی.





پیامدهای یک انتخاب

ایجاد انگیزه
امام  اهداف  و  برنامه ها  از  آگاهی  کسب  برای  الرشید«،  »هارون 
موسی کاظم علیه السالم، بازگرداندن فدک را به خاندان اهل بیت 
علیهم السالم پیشنهاد نمود؛ امام می دانست او هرگز چنین کاری را 
نخواهد کرد؛ ولی روزی پس از اصرار هارون فرمود: »اگر بخواهم 

فدک را باز پس بگیرم، همه  حدود آن را می خواهم.«
هارون الرشید گفت: حدود آن چیست؟ 

حضرت فرمود: »حدود فدک از یک طرف به عدن و از طرف دیگر 
به سمرقند، از جانبی به آفریقا و از دیگر سو به دریاها و جزیره های 

ارمنستان ختم می شود.«
هنگام بیان هریک از حدود، رنگ هارون تغییر می کرد تا باالخره 
باقی  چهره اش به سیاهی گرایید و گفت: »دیگر برای ما چیزی 

نمی ماند!« 
درواقع امام هفتم علیه السالم با این بیان، بر تالش ها و سخنان 
مادرشان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها پافشاری نمودند و بار دیگر 
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تأکید کردند که فدک، کنایه از امامت است نه جغرافیای خاکی. آن 
حضرت با غاصب دانستن دستگاه خالفت، با اعالم مرزهای قلمرو 
اسالمی به عنوان »فدک«، آشکارا حکومت بر کل قلمرو اسالمی 

را از هارون مطالبه نمودند.1 
متن و محتوا

علیه  پیامبر صلی اهلل  رحلت  از  پس  علیها  زهرا سالم اهلل  حضرت 
اولین خطبه را در  آله و سلم چند خطبه و سخنرانی داشته اند.  و 
مسجد  در  را  خطبه  دومین  حضرت،  آن  خانة  به  تهاجم  هنگام 
النبی صلی اهلل علیه وآله )خطبه فدکیه( و خطبة سوم را در جمع زنان 
مهاجر و انصار -هنگامی که آن حضرت در بستر بیماری بودند- 

ایراد کردند.
از میان سخنرانی های ایشان، خطبه فدکیه2 از ویژگی های ممتاز و 
ویژه ای برخوردار است و در آن معارف الهی به شکل بسیار زیبا و 

مستحکمی بیان شده است.
بخشش فدک به فاطمه سالم اهلل علیها

در سال هفتم هجری، بعد از فتح خیبر و شکست یهودیان، خداوند 
رعب و وحشتی در قلوب اهل فدک )یهودیان( افکند؛ آن ها پیکی 
حضرت  آن  از  و  فرستادند  خدا صلی اهلل علیه وآله  رسول  خدمت  را 
آن  به  را  فدک  منطقه  از  نیمی  خواستند  و  نمودند  امان  تقاضای 
حضرت واگذار کنند و متعهد شدند بر ضّد اسالم و مسلمانان دست 
آن  از  و  پذیرفت  آنان  از  پیامبر صلی اهلل علیه وآله  نزنند.  توطئه  به 

1. بحاراالنوار، ج 48، ص 144.
ج36،  بحاراالنوار،  ص 210؛  ج 16،  ابن ابی الحدید،  نهج البالغه،  شرح  ر.ک:   .2

ص215؛ بالغات النساء، احمدبن طيغور، ص 26. 
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گرامی صلی اهلل علیه وآله  رسول  ِملک خاص  به عنوان  فدک  تاریخ، 
بدون  که  سرزمین هایی  قرآن،  صریح  نّص  طبق  زیرا  درآمد؛ 
حّق  منحصراً  شود،  فتح  جنگی  نیروی  اعزام  و  نظامی  هجوم 
تقسیم  جنگی  غنائم  صورت  به  و  است  پیامبر صلی اهلل علیه وآله 
رسول  ملکیت  به  فدک  خداوند،  حکم  به  بنابراین،  نمی شود؛ 
ُه...؛1 و حق  خدا صلی اهلل علیه وآله درآمد؛ وقتی آیة »َوآِت َذالُْقْربَی َحقَّ
خویشاوند را به او بده« نازل شد، پیامبر صلی اهلل علیه وآله فدک را 

به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بخشیدند.2
حدیث جعلی خلیفه

عظمت و اتقان و نیز فصاحت و شیوایی خطبه فدکیه به گونه ای بود 
که حاضران را مبهوت و گریان و خلفای غاصب را برای رهایی از 
رسوایی و فضیحت، به واکنش های شدید و حتی دروغ بستن بر 
پیامبر وادار کرد. ابوبکر در مقابل استدالل های حضرت گفت: »إّن 
رسول اهلل قال: ال نورث ما ترکناه صدقة؛ رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله و سلم فرموده است: ما ارث نمی گذاریم، هرچه از ما بماند 
»نحن  است:  شده  نقل  این گونه  منابع  برخی  در  است.«3  صدقه 
به عنوان  را  الهی، چیزی  انبیای  نوّرث؛ ما گروه  االنبیاء ال  معاشر 

ارث به جای نمی گذاریم.«4
در جعلی و دروغین بودن این روایت همین بس که در دوران خلیفه 

1 . سوره اسراء،  آیه 26.
2. ر.ک: الدّر المنثور فی تفسير المأثور، سيوطی، ج 5، ص 273.

3 . صحيح بخاری، ج8، ص3 و 4؛ ج5، ص82؛ صحيح مسلم بن حجاج، الجهاد 

والسير، ج5، ص 153-151.
4 . شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج4، ص117.



 در سوگ یاس 128

سوم)عثمان(، عایشه )همسر پیامبر( نزد او رفت و تقاضای دریافت 
ارث پیامبر کرد، در این هنگام عثمان به او گفت: »آیا تو نبودی 

که نزد پدرت گواهی دادی پیغمبران ارث نمی گذارند؟!«
 این روایت دروغین چنان بود که عایشه حتی اجازه نداد امام حسن 
شود؛  دفن  پیامبر  حجره  در  و  بزرگوارشان  جد  کنار  علیه السالم 
زیرا خود را صاحب خانه و مالک آن جا می دانست.1 وقتی جنازه  
امام حسن علیه السالم را برای دفن به سمت مرقد مطهر جدش 
رسول اهلل حرکت دادند، دار و دسته  بني امیه مانع از دفن امام کنار 
قبر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شدند؛ عایشه هم در این 
ماجرا حضوری پررنگ داشت. او سوار قاطر، جلوي جنازه  مقدس 
امام در خانه رسول خدا  از دفن  ایستاد و  امام حسن علیه السالم 
ممانعت کرد و گفت: آیا مي خواهید کسي را که من دوست ندارم، 

در خانه  من دفن کنید؟!
والیت، اساس خطبه فدکیه

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در این خطبه از حمد و ثنای الهی 
و نعمت های بسیار او بر انسان سخن می گوید؛ از بعثت پیامبر و 
انقالب و تحول معنوی که ایجاد کرد،2از قرآن سخن گفتند3 و از 

1 . ر.ک: فتح الباری، ابن حجر، ج7، ص53.
اُه َقْبَل اَْن  داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، ِاْختاَرُه َقْبَل اَْن اَْرَسَلُه، َو َسمَّ 2 . »َو اَْشَهُد اَنَّ اَبي ُمَحمَّ

ُ َعَلْيِه و الِِه ُظَلَمها،  ٍد َصلَّی اهللَّ ُ بَِابي ُمَحمَّ ِاْجَتباُه، َو اْصَطفاُه َقْبَل اَْن اِْبَتَعَثُه... َفَاناَر اهللَّ

َو َکَشَف َعِن الُْقُلوِب بَُهَمها، َو َجلی َعِن ااْلَْبصاِر ُغَمَمها، َو قاَم ِفي النَّاِس بِالِْهداَیِة، 

َرُهْم ِمَن الِْعماَیِة، َو َهداُهْم اِلَی الّدیِن الَْقویِم.« َفَاْنَقَذُهْم ِمَن الِْغواَیِة، َو بَصَّ
ِمُع... قائِداً اِلَی  ياُء الالَّ اِطُع َو الضِّ اِدُق، و النُّوُر السَّ ِ النَّاِطُق َو الُْقْراُن الصَّ 3 . »ِکتاُب اهللَّ

ْضواِن ِاتِّباُعُه»ُمَؤدٍّ اِلَی النَّجاِة اْسِتماُعُه َو بِِه ُتناُل ُحَجُج اهللَّ الرِّ

َرُة.«  الُْمَنوَّ
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علی علیه السالم و فضائل او گفتند،1 از احکام و فلسفه دین، از نماز 
و روزه، از حج، امر به معروف و نهی از منکر، از قصاص، از وفای به 
عهد و نکوهش پیمان شکنی و بسیاری از آموزه های دینی که سیره 

و روش زندگی یک مسلمان را تشکیل می دهد. 
در این میان، بی گمان، روح و اساس خطبه فدکیه، دفاع از حریم 
َو  لِلِْملَِّة  نِظامًا  طاَعَتنا  »َو  فرمود:  حضرت  است.  امامت  و  والیت 
اِماَمَتنا اَمانًا لِلُْفْرَقِة؛ اطاعت از ما را برای نظم یافتن ملت ها واجب 
شمرد و امامت  و پیشوایی ما را برای رهایی از تفرقه واجب کرد.«

که  است  حقیقت  این  فهماندن  خطبه،  این  در  هدف  مهم ترین 
تنها راه ثمربخشی شریعت و یگانه محور وحدت، پذیرش والیت 

اهل بیت علیهم السالم و سرسپردگی عملی به آن است.
اسالم  آیین  علیها،  سالم اهلل  زهرا  فاطمه  حضرت  دیدگاه  از 
مجموعه ای است که جز در صورت لیاقت و نیز سالمت ارگان های 
نتیجه  قطعی  و  نهایی  به هدف  از رهبری،  فرمانبری  در  مختلف 

ُ، ...َقَذَف اَخاُه في لََهواِتها، َفال َیْنَکِفي ُء َحتَّی  1 . »ُکلَّما اَْوَقُدوا ناراً لِْلَحْرِب اَْطَفَأَها اهللَّ

 ،ِ ِ، ُمْجَتِهداً في اَْمِر اهللَّ َیَطَأ ِجناَحها بَِأْخَمِصِه، َو َیْخِمَد لََهَبها بَِسْيِفِه، َمْکُدوداً في ذاِت اهللَّ

 ِ راً ناِصحًا ُمِجّداً کاِدحًا، ال َتْأُخُذُه ِفي اهللَّ ِ، ُمَشمِّ ِ، َسيِّداً في اَْولِياِء اهللَّ َقریبًا ِمْن َرُسولِ اهللَّ

لَْوَمَة الئٍِم؛ هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده یا هر هنگام که 

شيطان سر برآورد یا اژدهایی از مشرکان دهان بازکرد، پيامبر برادرش را در کام 

آن افکند )یعنی هرگاه اسالم به خطر می افتاد، نبی اکرم)ص( به کمک او اسالم را 

از خطر می رهاند( و او تا زمانی که سر آنان را به زمين نمی کوفت و آتش آن ها را 

به آب شمشيرش خاموش نمی کرد، از این مأموریت هاي خطرناک بازنمی گشت. 

علی عليه السالم، محو در ذات پروردگار و کوشا در امر خداوند است. نزدیک 

به پيامبر خدا، سروری از اوليای الهی، دامن به کمر بسته، نصيحتگر، تالشگر و 

کوشش کننده بود و در راه خدا از مالمت مالمت کننده نمی هراسيد.«
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نمی رسد و این در حالی است که الیق ترین مردم برای پیشوایی و 
فرماندهی امت، اهل بیت عصمت و طهارت هستند؛ چون تنها این 
مقام طلبی ها  ثروت جویی ها،  از هوس ها، شهوت ها،  خانواده اند که 
خدایی  و طهارت  پاکی  به  و  رسته   کامل  به طور  و خودخواهی ها 
جَس اَهَل الَبیت َو  مزّین گشته اند: »إنّما ُیریُد اهلل لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ
َرُکم تَطِهیَرا؛ همانا خداوند اراده کرد شما خاندان اهل بیت را از  ُیَطهِّ

هر گناه و اشتباه دور نگه دارد.«1
حضرت به همه هشدار می دهند که احکام الهی و اصول و فروع 
و  باشد  داشته  حضور  والیت  که  شد  خواهد  محقق  زمانی  دین، 
حکومت به دست مردان برگزیده خداوند اداره گردد؛ همان گونه که 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بارها به آن سفارش کرده بودند 
و در حجه الوداع و غدیر خم نیز بر آن تأکید دوباره ورزیدند و ثمره 

تمام زحمات خود را در پذیرش حاکمیت والیت دانستند.2
پیام های کاربردی

پیامدهای یک انتخاب
انتخاب  یک  با  گاه  انسان ها  که  است  آن  عصاره سخن حضرت 
نادرست، با یک تغییر مسیر بیجا، با یک تصمیم عجوالنه و از سر 
هوا و هوس، ممکن است تمام زحمات خود را هدر دهند و آفات و 

بالیای بسیاری به آنان هجوم آورد. 
سخن صدیقه شهیده آن بود که چه بسا یک انتخاب اشتباه، انسان 

1. سوره احزاب، آیه  33؛ ر.ک: جامی از زالل کوثر، فصل پنجم، حماسه فاطمی و 

عبرت های آن، آیت اهلل مصباح یزدی، ص 173-170.
بَِّک َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواهلّلُ َیْعِصُمَک ِمَن  2. »بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَْيَک ِمن رَّ

النَّاِس.« )سوره مائده، آیه 67(
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انتخاب های  از  بسیاری  همانند  نشاند؛  خواهد  سیاه  خاک  به  را 
زندگی در ازدواج و انتخاب همسر آینده، در انتخاب شغل، انتخاب 
دوست و همنشین، در سیاست و امور اجتماعی و انتخاب مسئول 

و مدیر جامعه. 
از این دوراهی ها در زندگی همه وجود دارد؛ دوراهی خدا و شیطان، 
دوراهی  معصیت،  ترک  و  گناه  دوراهی  عفت،  و  دوراهی شهوت 
و  دوراهی حق  غیظ،  و کظم  دوراهی خشم  حرام،  و  مال حالل 
باطل، دوراهی معنویات و لذات دنیایی و نمونه های فراوان دیگر 
آن  با  روحیات شان  با  متناسب  و  موقعیت  تناسب  به  انسان ها  که 

روبه رو می شوند و مورد آزمایش الهی قرار می گیرند. 
در این موارد، انتخاب گزینه درست یا نادرست، نقش اساسی در 
سعادت و موفقیت ایفا خواهد نمود و تحوالت آینده زندگی را رقم 

خواهد زد. 
امام موسی کاظم علیه السالم در سفارش به هشام می فرماید: »َیا 
هَشاُم! َو إذا َمرَّ بَِک أمَراِن التَدِری أیُُّهَما َخیٌر َو أصَوب، َفانُظر أُیُّهَما 
أقَرب إلَی َهَواَک َفَخالِفُه، َفإنَّ کَثیَِر الّصواِب ِفی َمَخالََفِة َهواَک؛ ای 
هشام! هرگاه بر سر دوراهی قرار گرفتی و نمی دانی کدام یک، راه 
درست و صواب یا درست تر و بهتر است تا آن را انتخاب کنی، بنگر 
کدام یک از آن به هواهای نفسانی و امیال شهوانی نزدیک تر است، 
پس با آن مخالفت کن ]و دیگری را برگزین[؛ چراکه بیشترین خیر 

در مخالفت با هوای نفست است.«1
میل  مطابق  آنچه  علیها،  سالم اهلل  زهرا  حضرت  عصر  مردم  اما 
باعث  مسئله  همین  و  برگزیدند  بود  آنان  نفسانی  خواهش  و 

1 . تحف العقول، ص398.
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روسیاهی  و  و شقاوت  ولّی خدا  به غصب حق  نسبت  بی اعتنایی 
ابدی آنان گردید و عذاب و خذالن را برای آن ها درپی داشت. 

حضرت در خطبه فدکیه، خطاب به آنان فرمود: »ااَل، َو َقْد ُقلُْت ما 
، باِقَیَة  ْهِر، نَِقَبَة الُْخفِّ ُقلُْت هذا َعلی َمْعِرَفٍة ِمّنی... َفاْحَتِقُبوها َدبَِرَۀ الظَّ
ِ الُْموَقَدِۀ  بَِد، َمْوُصولًَة بِناِر اهللَّ الْعاِر، َمْوُسوَمًة بَِغَضِب الَْجبَّاِر َو َشناِر ااْلَ
ْفئَِدِۀ؛ آگاه باشید! آنچه گفتم با شناخت کاملم  ااْلَ لُِع َعلَی  تَطَّ الَّتی 
این شتر خالفت  بدانید پشت  بگیرید؛ ولی  را  بود... پس خالفت 
زخم است و پای آن سوراخ و تاول دار، عار و ننگش باقی و نشان از 
غضب خدا و ننگ ابدی دارد و به آتش شعله  ور خدا، که بر قلب ها 

احاطه می یابد، متصل است.«
نگاه  و  مشابه  اتفاقات  از  پندآموزی  و  گرفتن  عبرت  باور،  براین 
و  لغزش  از  را  عاقل  انسان های  تجربی،  و  تاریخی  نمونه های  به 
باطل  از  برای تشخیص حق  بازمی دارد و  نادرست  انتخاب مسیر 
سجادیه  صحیفه  در  علیه السالم  سجاد  امام  می رساند.  یاری 
می فرماید: »َفَصحَّ بُِمَعاَیَنِة أَْمَثالِِهْم َحاِزٌم َوفََّقُه اْعتَِباُرُه، َو أَْرَشَدُه إِلَی 
َطِریِق َصَوابِِه اْختَِیاُرُه؛ با دیدن این نمونه ها، انسان دوراندیش، از 
امید بستن به دیگران در امان می مانَد و عبرت گرفتن، او را توفیق 

بندگی می دهد و برگزیدن حق، او را به راه صواب می کشاند.«1
گریز به روضه

زخم  اسالم  از  که  عده ای  عقده گشایی  برای  بود  بهانه ای   فدک 
پیامبر  سخن  و  سیره  و  قرآن  نورانی  آموزه های  و  بودند  خورده 
صلی اهلل علیه و آله و سلم و یار حقیقی آن حضرت، امیرمؤمنان 
گرفته  را  آنان  شیطانی  و  حیوانی  هوس های  جلوی  علیه السالم، 

1. صحيفه سجادیه، دعای 28.
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بود؛ ازاین رو دختر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از وقایع 
زنان مدینه،  دیدار  افتاد، در  بیماری  بستر  به  و  داد  تلخی که رخ 
که به عیادت ایشان آمده بودند، فرمود: »َو َما الَِّذی نَِقُموا ِمْن اَبِی 
الَْحَسِن)علیه السالم(؛ آن ها چه ایرادی بر علی علیه السالم داشتند 

و به چه جرم و گناهی از علی علیه السالم انتقام گرفتند؟«
بعد خود حضرت واقعیت ماجرا را چنین وصف می کند: »نََقُموا ِمْنُه 
َۀ َوْطَأتِِه، َو نَکاَل َوْقَعتِِه،  َو اهللِ نَِکیَر َسْیِفِه َو ِقلََّة ُمباالتِِه بَِحْتِفِه، َو ِشدَّ
َرُه ِفی ذاِت اهللِ؛ به خدا قسم! به دلیل سختي شمشیرش و  َو تََنمُّ
بي باکي نسبت به مردنش و شدت تاختنش ]بر آنان[ و مجازات 
]کردن با[ آسیب زدنش در جنگ و خشم کردن او در راه خدا، از 

او انتقام گرفتند.«1
آن حضرت ماجرای مظلومیت خود را این گونه بیان فرموده است: 
»قنفذ را با عمر بن خطاب و خالد بن ولید به خانة ما فرستادند تا 
پسر عمویم علی علیه السالم را برای بیعت زیان بار خود به سقیفه 
بنی ساعده بیرون ببرند. علی علیه السالم که مشغول انجام وصیت 
با  بود،  آله و سلم و جمع آوری قرآن  رسول خدا صلی اهلل علیه و 
آنان بیرون نرفت. آنان نیز برای عقده گشایی، هیزم زیادی مقابل 
دِر خانه  ما جمع کردند و آتش آوردند تا خانه و ما را به آتش کشند. 
من پشت در ایستادم و آنان را به خدا و پدرم قسم دادم که دست 

از ما بردارند و ما را یاری کنند.
به  آن  با  و  گرفت  ابوبکرـ  ـ غالم  قنفذ  از دست  را  تازیانه  عمر، 
زد،  حلقه  بازویم  دور  بازوبند  تازیانه همچون  چنان که  زد؛  بازویم 
1. ر.ک: اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج1، ص108؛ بحاراالنوار، ج43، ص160؛ 

کشف الغمه، ج1، ص492 و 493.
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سپس لگدی به در کوبید و آن را به طرف من فشار داد و من که 
آبستن بودم، به صورت روی زمین افتادم. آتش شعله می کشید و 
صورتم را می گداخت. عمر چنان به صورتم سیلی زد که گوشواره ام 
بر زمین افتاد و درد زایمان به سراغم آمد؛ پس محسنم کشته شد. 
این است اّمتی که می خواهد بر من نماز بخواند؟! در حالی که خدا و 

رسول از آنان بیزاری جسته اند، من نیز از آنان برائت می جویم .«1

»َو َسَیْعلَُم الَّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب َیْنَقلُِبوَن«.

والحمدهلل اوال و آخرا.

1 . بحاراالنوار،  ج30،  صص 348 -350.


