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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جرم مردم مدینهبزرگترین 

  فاطمیهمناسبت : ��

 کارکردهای والیتموضوع : ��

 زرگترین جرم مردم مدینه!ب عنوان :��

  غیرسیاسی بودن مردم، فاطمیه آفرین است. : یامپ��

مردم، فاجعه فاطمیه را رقم زد. مردم فرقی بین نظام والیی و غیر والییی نبودن سیاسی  بحث : ماهیت ♻

 فهم سیاسی مردم بود. بیدار کردن  نمی گذاشتند و نهضت فاطمه زهرا س و فدا شدن ایشان برای 

 است. فاطمه )س( با آن قدر و عظمت، فدا شد تا مردم  یتفهم وال یفرصت برا ینبهتر یهفاطم

 ییتاز وال یمیردم فهیم درسیت ینکیهاصال فاطمه س فدا شد به خیاطر ارا فهم کنند. و  یتوال

جز  یزیچ یت. تار و پود والیاستس یعنی یتاست که وال ینا یت،نداشتند. آن فهم درست از وال

 ییاد یتآدرس غلط به شما ندهند. اگر ما از وال ید. مراقب باشیستن یتو حاکم تو قدر یاستس

برقیرار  یاستو س یتوال ینب یناگسستن یوند. پیمندار یتوالاز  یفهم درست یعنی یفتیمن یاستس

فَمَا الْوِلَْ ََا غايَروا َا»دهید  یجز حکومت بر امت نمی یمعنا یتفرمود: وال یراست. حضرت ام

 ( 151، ص2یم،جسل«)لْوأغمَّ الَىلْوإلمَ رَةلاعَ

 به  ینهگرفتند؟ پس چرا مردم مد یروزه نم یاخواندند؟ آ ینماز نم یاچه بود؟ آ ینهمردم مد مشکل

فرمیود:  یدادند. فاطمه )س( با آن عواطی  می یحضرت زهرا س پاسخ مثبت نم یاسیدعوت س

امیام  «تمشیما هسی یغمبیرمن دختر شما پ ید کن یاریخدا را   لنوصغ غولالْلَّهَافَإلنِّيالبونَ غانَبلرِّكغم»

فَمَا انداد   یاریو هم یهم قول همکارنفر  یکنکرد،  یاریاو را  یکس یچه» صادق )ع( فرمود:

نیه تیارا الصیاله  ینیه( مردم مد181االختصاص،ص«)أَعَ نَهَ اأَحَدٌاوَاَْ اأَجَ بَهَ اوَاَْ انَصَ َهَ 
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 ییتاز وال یسییابیود کیه فهیم س یینا ینهمردم مد یاز مشکالت اصل یکیبودند نه روزه خوار، 

کند چه  یم یگذاشتند. حاال چه فرق ینم یروالییو نظام غ یینظام وال ینب یادینداشتند. فرق ز

بیود کیه فاصیله  ینفاطمه زهرا س بر سر مردم ا یادهایفر یرد؟برسر مسند قدرت قرار بگ یکس

 ییرغ امرا به مردم بفهماند. حضرت زهرا س عمق فاجعه نظی ییوال یربا نظام غ یینظام وال ینب

 یشیما را بشیارت می یی،وال یردر نظام غفرمود:  یخواست نشان دهد.  م یرا به مردم م ییوال

 ییهکیه از ناح یاسیت و سیتم یو دائمی ییرکیه فراگ یو هرج و مرج یانعر یرهایدهم به شمش

 یشود و اجتماع شیما درو می یم یلو م ی ح یرسد آنچنان که اموال عموم یبه شما م ینظالم

تلبودَلدٍاملنَالْظَّ ْلملرنَ،اََدَعغافَروئَكغموابلسَروفٍاصَ رلمٍاوَاهَ وجٍادَلئلمٍاشَ مللٍاوَالسوا غولأَبوشل»شود.

 یسیاقط می ی.از هستیدکن ی( همه ضرر م128دالئل االمامه،ص«)زَهلردلً،اوَاجَموعَكغمواحَصلردلً

دسیت  ردممی یو اداره زنیدگ یاسیتکنید س یفیرق می یلییشود. خ ی. اقتصاد شما نابود میدشو

 یرسیاسییغ یلیخ یت،غصب حاکم یمتاسفانه مردم به ماجرا یول یگری؟د یاباشد  یرالمومنینام

 ینوبت به شما هم م یعل یاگفتند حاال  یبودند. م یرسیاسیغ ینهکردند. و کال مردم مد ینگاه م

خودشیان  یاسییوحشتناا س یندهآ یدنبود. و از د یاسینداشتن فهم س ینهرسد. مشکل مردم مد

 ینمی یحضیرت زهیرا س را هیم جید یاسیس یارهانداشتند. هشد یاسیس یرتبودند. بص یناناب

 گرفتند. 

 قیرار  ییثخب یاسیونس ی دارند آلت دست اهداف کث یتظرف یلیباشند، خ یرسیاسیکه غ مردمی

 یاز علمیا،، می ی. از عیوام تیا برخییرنیدگ یمی یرسیاسیچه ژست غ یدیدها رو د ی. بعضیرندبگ

 یاسییونهیدف س یتوان یبه اونها گفت تو مثل آب خوردن م ید. بایستیمن یاسیما که س:»یندگو

موضی   ییکخیود   یینا یدانی یهستم، نم یرسیاسیمن که غ ییگو یم تیو وق یریقرار بگ

 یعنیینیدارم  یکار یاستگه من با س یم یفهمم کس یمن نم ینکهاست. ضمن ا یاسیس یریگ

 یکنه حکومت دسیت چیه کسی ینم یشما برات فرق یعنی ی؟کار ندار یتشما با وال یعنیچه؟ 

 یبودنید بیرا یاسیتس یالخ یمردم ب کنی؟ یم یچه فرق ینهمد یالخ یباشد؟ پس تو با مردم ب

 قرار گرفتند.  یگراند یاسیمقاصد شوم س یقربان ینهم
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 در یمنپیرداخت ییتنشده است. از بس ما بیه شیرو و بسیط وال یت،از وال یهم فهم درست هنوز .

 ییالو انیدازد. د یم یتبه وال یکهشد که ت یمرغاز نگاه تماشگران برنده س یلمیجشنواره فجر ف

اگه چوپیون نباشیه گوسیفندا  یگنم"هست  ینده ا یم یتذهن یلمکه به شما از کل ف یلماول ف

. چیون مغیز نیدارن. میرنیم یاز گرسنگ یا زنهیگر  بهشون م یا یشن،ا گم می یشن،تل  م

برداشیت غلیط از  یعنیی یینا "چوپیون دلسیوز... یهداره.  یاجتکه مغز نداره به چوپون اح یهرک

احتیرام بیه  ییتوال ییتمظلوم یکند؟ علت اصل یم یاحترام یبه فهم مردم ب یتوال یاآ یت وال

 ینکیه میان  چنی یمداد یحخدا را توض یتوسط ول یتکار اعمال وال وما ساز  یافهم مردم است. آ

ار سا لگا اقواِلانباِداماناسفرمیود:  یرحضرت ام یم؟شو یتاز وال ییسو، برداشت ها

( 21، ص8ج ی،کیاف«)َِْواَْ الْتُّوَىاَْكغنو غاأَدوهَىالْوعَا َب»ف دادراع بابِدم؛ااَنمدلرق 

احتیرام  یلییبه مدل تقوا بیه انسیان هیا خ مدیریتکنم. در  یم یریتمن براساس تقوا مد یعنی

 ییهمعاو ی؟فهمی یخودت چقدر مشود.  یم یترعا یفهم انسان ی،شود. کرامت انسان یگذاشته م

دهید. فرمیود شیما  یم یحکند. توض یم ی. روشنگریدگو یسخن م یرالمومنین. ام یدگو یزور م

 (28هود،«)وَاأَنوتغمواَْه اك رلهغِنَاه أَانغلوزلمغكغمغِ»نه یمگو یما به شما زور م یدکن یفکر م

 کنید  یآنقدر مراعات مردم را میکند. بلکه  یعمل نم یکتاتوریو د یدگو ینه تنها زور نم والیت

ترسند و مین  یفرمود: مردم از ظلم حاکمانشان م یرالمومنینشوند. ام یتا آنجا که از مردم زور م

َْوَدواأَصوبَحَ لالْوأغمَمغاقَخَا ُغاُغلوامَا»ترسم  یخود حاکم هستم، از ظلم مردم بر خودم م یعل

شیما چگونیه  یعلی ییا( مگر 79نهج البالغه، خطبه«)رَعلرَّتليرغعَ قلهَ اوَاأَصوبَحو غاأَخَ ُغاُغلومَا

کنند؟ شما چقیدر میردم را  یکنند به شما ظلم و تعد یم یداکه مردم جرائت پ یکن یم یریتمد

 کنند؟ میشما را مراعات ن یگاهکنند و شما و جا یم یتکه مردم احساس امن یکن یم یترعا

 یینبخی  د ین. جذاب تیریمکن یت، به جهان معرفرا آنچنان که هس یتوال یمهنوز نتوانست ما 

. همه عاشق مرام ما خواهنید شید. از یمده یحرا توض یتوال یباییبه ز یمماست. به خدا اگر بتوان

بیدون  یادن یمده یحمردم توض یبرا یممکتب ما خواهند شد. ما هنوز نتواست یفتهشرق تا غرب ش

 یکالمی یدر دعواهیا یم. ما افتادیدرا نخواهد د یو شاد یاقتصاد یمال یجان یتامن یرو یتوال
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خیوب  ی سر جا یکالم ی. دعواهایمده یحرا توض یتوال یکارکردها یمو نتواست یتدرباره وال

ع فرمود: به جانم سوگند  یرسد؟ امام حسن مجتب یم یتوال یکارکردها یاننوبت به ب یک یول

 یمی ییرویسیپردند و از میا پ یمی یتاگر مردم هنگام رحلت رسول خدا حکومت را به ما اهل ب

بیود  ییزیاز آن چ یشترخورند بعد فرمود آنچه که مردم از دست دادند ب یم یینکردند از باال و پا

َْعَمو لياَِْواأَنَّالْنَّ سَاحلرنَاقغبلضَارَسغِلغالْلَّاهلا اسَالَّمغِلاَْنَا اوَا یم که ما از دست داد

وَاَْمَ اطَملعو َا]فلرهَ [اااَْأَكَلغِلاملنوافَِوقلهلمواوَاملنواقَحو لاأَروجغللهلمواوَاقَلَّدغونَ اأغمغِرَهغموابَعغِنَ لقَّ

( اگیر کیار را بیه 992، ص2یم،جسیل«)أَنو َاََ امغعَ ولََ غافَمَ افَ قَهغمواملنَّ اأَكوثَ غاملمَّ افَ قَنَ املنوهغمو

« قَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَیتِ السَیمَا،ُضَا»با شما قهر خواهند کرد، فرمود: نو آسما ینزم یدنسپر یتوال

 یننخواهید داشیت. چنی یا یشیهاصال قدرت حیل مشیکالت را بیه صیورت ر ییوال یرنظام غ

کیه جیانم در  ی)ص( فرمود: فاطمه جان به کس یامبرتواند عدالت را برقرار کند. پ ینم یساختار

کنید بعید از  یاز عدالت می یزرا لبر یناست که زم ین امت کسیا یدست اوست سوگند که مهد

وَلَّْاِليا»ظلیم و جیور وجیود نیدارد. یبرا ییجا یگرپر شده است و د یداداز ظلم و ب ینآنکه زم

انَفوسليابلرَدلهلامَهودليُّاهَِلهلالْوأغمَّ لالَِّْلياََمولَأغالْلَّهغابلهلالْوأَروضَاقلسوط ًاوَاعَادوًْ اكَمَا امغللئَا و

 ینمی یید،است که شما بفهم ینا ی امام زمان، معنا یبت( غ519، ص1ج یم،)سل«ُغلوم ًاوَاجَِورلً

. بلکیه ییدتمام مشیکالت خودتیان را حیل کن ییاز آسمان، بدون نظام وال یریتبدون مد یدتوان

 یفرما نم ی حضرت تشر یدنرس یاسیبلوغ س ینشد. تا به ا یداز ظلم و ستم خواه یزگرفتار و لبر

 یین. از ایسیتن یشیدن یننباشد، مناف  شما تام یتکه والاست  ی. چقدر فهم ساده و سختوندش

روط نغاَغخَاُِِّغاأَووْلرا َُهغافَاخاقَخا فغِهغمواوَاترساند   یم یطانجهت سخت است که ش لْشاَّ

 ییریسیخت گ یفتدبا یت(. نکند حکومت دست وال195عمران،آل«)خ فغِنلاإلنواكغنوتغموامغؤوملنرن

 . «یردگ یبر شما سخت نم یردگ یبرخود  سخت م یعل یدنترس»کند. حضرت زهرا فرمود:

 ییتبشر، مساله وال یاتتا امروز، محور ح یروزبشر، از آغاز تا فرجام، از د یاتمساله ح ینتر مهم 

 ییدعبیور کیرد. نگذار ییتاز کنیار وال یبه سیادگ یداست؟ نبا یدر دست چه کس یریتاست. مد

 خود  کند.  یرذهن شما را درگ یگریموضوع د
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 ینهیابیدتر از ا ینیه،مردم مد یانعص ی،فرد یبود نه هرزگ ینه شراب خوار ینه،مردم مد عصیان 

 یمی ییتوال یریتو مید ییاز نظام وال یازن یخودشان را ب ینهبود. مردم مد یاسیس یانبود، عص

كَلَّا اإلنَّا»کشیاند.  یمی ییانقیرآن انسیان را بیه طغ یرکه به تعب ییدانستند. همان حس استغنا

به خیدا، بیا  یهخودمان، بدون تک یمتوان ی( ما م9و 1علق،«)أَنوارَآهغالسوتَغونىاَْرَطوغىانوس نَلْوإل

شیکل  یحسی ینچن ی. وقتیمو... خودمان را حل کن یشتیمع ی،قهر از آسمان، مشکالت اقتصاد

و  یاسییس یگیاهمیردم جا ینبی یرالمومنینام یهاست، وقت یها و بردگ یگرفت. آغاز همه بدبخت

 کنند.  یتوانند موج سوار یم یتارد، طواغند اعیاجتم

 روضه

 یادگارکند، خانه  یداجرائت پ یکس یامبر،کند در شهر پ یباور م یراه انداختند، چه کس یموج چه 

زد آتی   یمی یادکردند. فر یکا  به آت  زدن خانه بسنده م ی)ص( را به آت  بکشد؟ ایامبرپ

 یگفیت فرقی ی؟آت  بزنی یخواه یرا م یخانه فاطمه است چه کس ینزنم به او گفتند در ا یم

 یزمنامه خودشان فرمودند: ه یتزنم. حضرت زهرا س در وص یهم باشد آت  م فاطمهکند  ینم

و آنها را به خدا  یستادخشک به درب خانه ما آوردند و آت  که خانه ما را آت  بزنند،  پشت در ا

دوم شیالق را از  یفیهبود کیه خل ینجاما بردارند و برگردند او پدرم رسول اهلل قسم دادم دست از 

مانید. بیا پیا بیه  یبازوم مثل دست بند باق یآن ضربه رو یمن زد و جا یو به بازو فتقنفذ گر

خودرم و آت  رنی   ینمن افتاد و من پشت در با صورت به زم یدرب آنقدر ضربه زد که در رو

اخَاِو غبَابلبَ بلنَا اوَاأَقَاِولابل ْنَّا رلاْلرغحو لقغاِلالْوبَروا َافَأَفَجَمَعغِلالْوحَطَ»داد ییرصورتم را تغ

بلعلضَ دَقَيلالْوبَ بلاوَاقغلو غ:انَ شَدوقغكغمغالْلَّهَاوَابلأَبليارَسغِللالْلَّهلا)عَلَروهلالْسَّلَ مغ(اأَنواقَكغفُّاِلا

دلياعَنَّ اوَاقَنوصَ لفغِلافَأَخََِاعغمَ غالْسَِّوطَاملنواقغنوفغٍِامَِو َْىاأَبليابَكوا ٍ،افَضَا َبَابلاهلاعَضاغ

ََدلياحَتَّىاصَ رَاكَ ْدُّمولغجل،اوَارَكَلَالْوبَ بَابل لجوللهلافَ َدَّهغاعَلَيَّاوَاأَنَا ااعَلَىفَ ْوتََِىالْسَِّوطغا

 درب خانه آل اهلل ینجا( اگر ا197ص ی،الکبر یههدا«)حَ مللٌافَسَوَطو غاْلَِجوهلياوَالْنَّ رغاقَسَعَّ غ

را آت  بزنید. آنچنیان  داهللاباعب یها یمهکرد کربال خ ینم یداجرائت پ یزدند. کس یرا آت  نم
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بیالفرار.  یکننماند. عل یباق یامدر خ یدخترها بگو کس ینعمه جان به ا یدکه امام سجاد ع بفرما

و از امام   یستادسوخت ا یها یمهخ یانس مثل مادر  م ینبهمه فرار کردند فقط حضرت ز

 ینالقوم الظالم یدفاع کرد. اال لعنه اهلل عل

 

 


