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  بخش  نجات  اسالم 

 

 تن به  لباس رسید،  سالم هللا علیها  کبری صدیقه حضرت به فدک  غصب خبر وقتي  آمده روایات در
 شد؛ روانه مسجد سویبه  خود خدمتکاران و فامیل زنان از گروهى با  و نهاد  سر بر چادر و کرد

 .درآمد  آله و علیه  هللا صلی پیامبر مسجد  به ، بود خدا  پیامبر رفتن راه  همانند  او رفتن راه که درحالی
 برخی تبیین و الهی  ثنای  و حمد  از بعد است  معروف فدکیه خطبه به  که خطبه  این در حضرت
 :فرمایندمی  و آورندمی  میان به  سخن اسالم دین بعد و قبل مردم زندگی  های واقعیت از  مقدمات،

ة   شفا  ع ل ى  ُکْنتُمْ  و  »   ؛«النَّار   من ُحْفر 
 !داشتید  قرار( هابدبختی  و  اختالفات) آتش از پرتگاهى  کناره بر شما

ب ، ُمْذق ة  » ة   و   الشَّار  ع ، ُنْهز  ام 
ْجالن   ُقْبس ة   و   الطَّ  ؛ «اْلع 

 برای آتشی شعله  یا  و  گرسنه برای  ای  لقمه  یا و  تشنه شخص  برای  آبی جرعه همچون نفرات کمی از 
 .بودید رود،می  آتش شعله  دنبال به  که کسي

ی و  » ،  ء  م ْوط  بُون   اْْل ْقدام  ، ت ْشر  ْرق    ؛«اْلق دَّ  ت ْقتاتُون   و   الطَّ
 !درختان برگ  اکتان خور و بود گندیده و متعفن شما نوشیدنی  آب! میشدید  له پاها و دست زیر و
ة  » لَّ ، ا ذ  ئین  ف ُکمُ  ا نْ  ت خاُفون   خاس  طَّ ْول ُکمْ  من النَّاسُ  ی ت خ   ؛ «ح 
 !ببلعند و بربایند را  شما زورمند دشمنان که میرسیدید  این از  پیوسته و  بودید خوار و  ذلیل 
ُ  ف ا ْنق ذ ُکمُ » ک   ّللاَّ د   ت عالی و   ت بار  ى  ب ُمح مَّ ُ  ص لَّ ْیه   ّللاَّ ت یَّا ب عْد   ال ه   و   ع ل  تی و   اللَّ  ؛ «الَّ
 نجات ناتوانی  و خواری  و ذّلت  همه آن از بعد پیامبر،  برکت به  را شما  تعالی  و تبارک  خداوند  اما 

 .بخشید 
 میان به سخن هاییواقعیت  از کنند، ابالغ  مدینه مردم به  را خودشان هایشکایت  آنکه از قبل حضرت
 و اسالم  دین اینکه  از بود عبارت واقعیات آن و شود منکر را  آنها توانستنمی  کسهیچ که آوردند
 به  دنیا  همین در را آنها  و داد نجات خواری و خفت  و  بدبختی و فالکت از را  مردم خاتم رسول بعثت
 !رساند  رفاه  و مکنت و عزت
 اخروی و دنیوی  منافع تواند می  که عالم این هایواقعیت  بر منطبق  است  هاییارزش دربردارنده دین
 .نماید  تأمین را مردم

 

 داران دین  غیر  و  داران  دین  تفاوت  بینی،  واقع

 

 و  مؤمنین که است  این داراندین غیر و داراندین بین اساسی  هایتفاوت  از یکی گفتیم که طورهمان
 غیر و مؤمنین غیر. شوندمی بینواقع  و گیرندمی فاصله مروربه  توهم و پردازیخیال از داراندین

 .شوندمی  غرق بینی واقع غیر و پردازیخیال و توهم در بیشتر روزروزبه داران،دین

 
 القا گونهاین  نبودن؛ بینواقع به کنند می متهم را  مؤمنین دارند، فاصله  متدینین زندگی با که  کسانی

 .گذارندمی هاواقعیت  روی پا هاارزش حفظ برای  مؤمنین که کنندمی
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 آدم یک علی  گفتندمی . کردند جدا  خودشان زمانه  ولی از غلط شایعات همین با هم را  مدینه مردم

 زندگی هایواقعیت  روی پا خود هایارزش و هاآرمان حفظ برای  که  دارد هاییآرمان. است  ارزشی
 به  كرد سعی  وْلیت از دفاع  برای هم السالم علیها زهرا حضرت رو، این از! گذاشت  خواهد  شما
 :کند  تأمین را  شما زندگی هایواقعیت  توانستمی  که  بود علی هایارزش  اتفاقا   که بفهماند  مردم

لّى  ی کُنْ  ل مْ  و  » ن   ی ت ح  ْنها  ی ْحظى  ْل  و   ب طائ ل، الدُّْنیا  م  ّی   غ ْیر   ب نائ ل،  م  ل   ر  ، ش ْبع ة   و   النّاه   ل ُهمُ  ل بان   و   اْلکاف ل 
دُ  ن   الّزاه  ب ، م  قُ  و   الّراغ  ن   الّصاد  ب   م   ؛(1) «اْلکاذ 

 گرسنگان نمودن سیر  و کامانتشنه  کردن سیراب جز سودى آن از و گرفتنمی  بهره دنیا از هرگز او 
 .شدمی  روشن آنها همه براى گو،دروغ  از گوراست  و زاهد،  از دنیاپرست  اینجا در و نداشت؛ 
 و دارند  هاییآرمان و هاارزش سری یک مؤمنان که هستند نكته  این القاي دنبال به همواره هم امروز

 ادبیات  آنها  موفقیت دْلیل از یکی شاید. بگذارند  هاواقعیت  روی پا  هاارزش حفظ  برای خواهندمی
 گونهاین  که زنیممی  حرف طوری گفتگوهایمان در ما  اوقات گاهی. باشد مؤمنان برانگیزسوءتفاهم 

 تغییر را  خودمان ادبیات  کمی باید . کنیم  هاآرمان فدای را هاواقعیت  خواهیممی  که شودمی  برداشت
 . دهیم

 .بشویم بینواقع که گیردمی  را ما  دست دین، و ایمان بگوییم  آنها به باید

 .هستند  پردازخیال و متوهم که است  این مؤمنین غیر مهم  ایراد
 مباهات  و فخر عامل و  کشیدند یدک  را بینی واقع این تجربی،  علوم سراغ  رفتند  وقتی از هاغربی

 دنبال به داراندین این که دادند قرار طوري را دیانت و دین از خودشان تلقی. دادند قرار خودشان
 اندیشمندان به. کرد سرایت ما  کشور به بیمارگونه غرب از فکر این بعد. هاواقعیت  نه هستند هاارزش
 دین اسالم، دین کهدرحالی ! بینواقع  گذاشتند را خودشان اسم و ارزشی گفتند حوزوی و انسانی علوم

 .است عاقل هایآدم  دین. هاستبینواقع

 

 دینی  دردستورات  بینی  واقع  و  عقالنیت 
   

 به خدا نیست معلوم  البته دهیم، انجام را  داده دستور خدا  که کاری یعنی  داریدین  کنندمی  فکر بعضی
 خدا  کنیم،  اطاعت ما اگر حاْل  و داده  دستوری یک و آمده  خوشش  طوریهمین یا داده  دستور دلیلی 

 !ایمکرده گوش را خدا  ربط  بی  -بالل  نعوذ-حرف   این ما که آیدمی  خوشش
 این سؤال. بودند پرسیده من از سؤالی آن طی که  آمد ای نوشته  یک فرمایدمی  السالم  علیها  رضا امام

 این که  نیست معلوم است، داده دستوری متعال خداوند وقتی  گویندمی  قبله اهل از بعضی که بود
 !کنیم  گوش باید ما  و است کافی  داده دستور کههمین باشد، داشته  مصلحتی آدم  برای  حتما   دستور

 :فرمایدمی  پاسخ در حضرت
دْن ا  إ نَّا »  ج  ا کُلَّ  و  لَّ  م  ُ  أ ح  ک   ّللاَّ حُ  ف ف یه   ت ع ال ى و   ت ب ار  ال  ب اد   ص  ةُ  إ ل ْیه   ل ُهمْ  و   ب ق اُؤهُمْ  و   اْلع  اج   ْل   الَّت ی اْلح 

ا ی ْست ْغنُون   دْن ا  و   ع ْنه  ج  م   و  رَّ ن   اْلُمح  ة   ْل   اْْل ْشی اء   م  اج  ب اد   ح  دْن ا و   إ ل ْیه   ب اْلع  ج  دا   هُ و  یا   ُمْفس  ک  و   اْلف ن اء   د اع   «اْله ال 
(2) 

 بندگان برای  مصلحتی  یک  آن در است، داده خدا که دستوری هر دانیم،می  بیتاهل ما که طوریاین  
 نیاز آن به هاانسان  کرده، نهی  خدا  را چیزی هر و  دارند؛ نیاز آن به و شودمی  بقاءشان موجب هست،
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 .بردمی  هالک  و  فنا سوی به  را انسان و کندمی  فاسد و است ُمفسد  بلکه  ندارند،
 از که است  این برای  کرده،  حرام را خوک  گوشت خداوند اگر که نیست  طوراین : فرمایندمی  بعد 

 ضررهایی این که بدانید  باید حتما   بلکه! نخورید باشد  فرموده ما به  بعد و نیامده خوشش خوک  گوشت
 : دارد انسان برای

یر  » ا  ن ظ  لَّ  م  ن   أ ح  ْیت ة   م  یر   ل ْحم   و   الدَّم   و   اْلم  ْنز  ا  اْضطُرَّ  إ ذ ا اْلخ  ا اْلُمْضط رُّ  إ ل ْیه  ْقت   ذ ل ک   ف ی ل م  ن   اْلو   م 
ح   ة   و   الصَّال  ْصم  ْوت   د ْفع   و   اْلع  لَّ  ل مْ  أ نَّهُ  ع ل ى  الدَّل یل   إ نَّ  ف ک ْیف   اْلم  ا إ ْلَّ  یُح  ن   ف یه   ل م  ة   م  ْصل ح   «ل ْْل ْبد ان اْلم 

 
 را تن اضطرار حال در چون كرده حالل مضطر براى  را  خوك گوشت و خون و  مردار اینكه مانند  

  .است  آن مفسده  براى  كرده  حرام چه هر و  نگهدارند

 زمان آن در که  کردند سؤال بنده از برخی: فرمایندمی  خوك  گوشت  حرمت مورد در مطهری  شهید
« تریشین» را آن كه  -داشت  وجود آن در كه میكروبى آن و شناختند نمى  را خوك گوشت مردم

 بگو مردم به كه  داد دستور پیغمبر به  خدا. آوْردمى  وجود به  خورنده براى بسیارى عوارض  -گویندمى
 شده كشف علمى  عظیم هاىپیشرفت  واسطهبه امروز ولى. كنند خوددارى خوك  گوشت خوردن از

 مختلفى  وسایل به و  است شده كشف هم آن بردن میان از راه  و چیست از  گوشت این ضرر كه است
 است  داشته  وجود خوك  گوشت  حرمت براى كه  دلیلى آن بنابراین،. برندمى بین از را میكروب آن

 رفتار اسالم دستور برخالف بخوریم را خوك  گوشت اگر ما امروز پس. ندارد وجود دیگر امروز

 درست  دارد، دلیلى هست اسالم  در كه حكم هر گوییدمى  شما كه مطلب این: گفتم  آنجا  بنده  ایم؟نكرده
 واقعى مفاسد  و  مصالح سلسله یك تابع احكام كنندمى  استعمال اصول و فقه  علماى  كه تعبیرى  به. است
 ولى. كرده حرام است  داشته  وجود اىمفسده  چون است كرده حرام  را  چیزى اسالم اگر یعنى است؛

 داشته وجود خطر هاده  است  شده  حرام  كه چیزى  براى  است  ممكن اینكه  آن و هست  دیگر مطلب یك
 كندمى  كشف را  اىگوشه  علم. باشد مانده هنوز مابقى و كرده  كشف را  آنها از یكى  علم امروز و  باشد

 نشود؟  كشف جدیدى چیز دیگر سال بیست  كه  دارید  یقین شما  آیا. ماندمى  پنهان برایش  دیگر گوشه و
(3) 

 
 دینیبی  کس هر جامعه  در. ماست دنیایی  زندگی نفع  به  دین که نیست گونهاین دین به ما  نگاه متأسفانه 

: گوییممی  فقط« زندمی  را خودش دارد او کند؛می  کار خودش ضرر به  دارد او: »گوییمنمی کندمی
 اعتقاد آخرت به او است،  ایمانبی  او کند،می  احترامی بی  خدا  به دارد کند،می  دینیبی  دارد او»

 نقیصه یک دین،  به نسبت ما  نگرش در دین، از ما  تلقی در این نیست؛  گونهاین  مانتلقی  یعنی ؛«ندارد
 .است

 پشتوانه  و است  عقالنی  چقدر دینی  دستورات بینیممی  کنیم نگاه دینی  دستورات به وقتی کهدرحالی 
 آید؟ نمی  ما  جسم  سالمتی  كار به...  روزه شب،  نماز. دارد عقالنی

ة   اللَّْیل   ق ی امُ » است؛ بدن کنندهاصالح  شب، قیام: فرمایدمی  السالم علیه میرالمؤمنینا حَّ ْلب د ن م ص   (4) «ل 

 باور ما از  بسیاری. آوردمی  ارمغان به انسان بدن برای را  سالمت شب، نماز و سحرخیزی  یعنی  
  !است  مفید  هم بدنمان سالمتی  برای شب نماز که  کنیمنمی
 خورد؟نمی جامعه  درد به  دینی  احکام  کدام
 ما که  هاییارزش که  است این حقیقت. شدیم دچارش ما  كه است  اشتباهي ارزش و  واقعیت تقابل ببینید
  !نیستند واقعیت جز چیزی  کنیم می  صحبت آنها  از
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 میگی چی: »دهدمی  جواب!« خداست با جنگ  حکم  در دارد، گناه نگیر، نزول آقا : »میگوییم وقتی

 ببین؛ را هاواقعیت و کن باز را هاچشم  کنی؟نمی  زندگی جامعه و دنیا  این توي اینکه مثل! آقا؟ حاج
 !«چرخدنمی امزندگی  نگیرم نزول اگر من

ْرب   ف أْذ نُواْ  ت ْفع لُواْ  لَّمْ  ف إ ن» من با جنگ اعالم یعنی رباخواری فرمایدمی  خدا  اگر کهدرحالی  ن   ب ح   «ّللّا   ّم 
(5) 

 که بیاورید واقعی  دنیای این در مورد یك  شما. کندمی  بیچاره را مردم واقعا   ربا که است دلیل این به 

 !است نشده بدبخت  و داده  ربا
 تو آقا  حاج: »گویندمی !« کندمی معرفی ارزش یک را  ازدواج دین! کنید  ازدواج  آقا : »میگوییم وقتی

 چون اساسا   اینکه  از غافل« کرد؟ پیدا  کار میشه  جامعه  این توي اآلن! ببین را هاواقعیت خدا  به را
 .کندمی تأکید  آن به قدراین خدا  است،  مشکالت از گشاییگره باعث  واقعا   ازدواج

 
 :فرمایندمی  رهبری معظم مقام 
ُم  فُق رآء   ی کونوا  ا ن: »فرمایدمی  متعال خداى  اینکه  ن هللاُ  یُغن ه   « ف ضل ه م 

 اطمینان هاوعده  آن به  که الهى  هاىوعده بقیه  مثل وعده،  این به  باید  ما است؛  الهى  وعده  یک این
 وضع که شودنمی  موجب و است نشده موجب  خانواده، تشکیل و ازدواج . کنیم  اطمینان کنیم،می

 شود؛نمی  معیشت  سختى  دچار کسى  ازدواج، ناحیه  از یعنى بشود؛ سختى و  تنگى دچار افراد معیشتى
 (6) .کند  ایجاد هم گشایش است  ممکن ازدواج  بلکه

 
 بگوییم است ارزش حجاب  بگوییم اینکه  جایبه  کنیم، دفاع  حجاب از خواهیممی وقتی  دارد اشکالی  چه

 هست؟ ترنزدیک واقعیت  به  ادبیات این چقدر  است؟  تو نفع به حجاب
 بعد اما پذیرند؛می  همه. ببندید را ایمنی  کمربند  گویندمی  شما به. شویدمی  هواپیما سوار وقتی  شما

 موضع افراد برخی کنید رعایت را( است حجاب هاآن از یکی که) اسالمی  هایارزش  گویندمی
 برخی  برای زنیممی  حرف طوری چرا . شودمی  گفته زور هاآن  به  کنندمی  احساس . گیرندمی

 را ایمنی  كمربند که کسی مگر. است  ایمنی کمربند مثل هم حجاب بگویم  خب  شود؟می  سوءتفاهم

 است؟  داشته پاس  را هاارزش بنددمی
 حجاب  بله : گفت  خواهیم جواب در نیست؟ هاارزش حفظ  حجاب، حفظ  مگر که بپرسند  برخی شاید

 شودمی  ایجاد  سوءتفاهم برخی برای ادبیات این  با  ولی  هاستارزش حفظ  حجاب حفظ . است  ارزشمند
 بیان او برای  را حجاب ارزش باید . ندارد بودن ارزش جز ایفایده  و خاصیت هیچ حجاب  انگار  که
 .حجاب  ارزش بیان یعنی حجاب منافع بیان. کرد

  .دهدمی  امتیاز او به  و آید می خوشش کندمی  رفتار عاقالنه خودش نفع به  که  کسی از خدا
 باریک  آله  و علیه هللا  صلی اسالم گرامی پیامبر که است شده  نقل السالم علیه علی امیرالمؤمنین از

 این که  فرمودند بعد فرمودند، بیان را وصایایی او به  و نشاندند  را  السالم علیه ابیطالببنعلی
  .بود خیرخواهی در همیشه  کنی حفظ مرا هایوصیت این اگر و  کن حفظ مرا هایوصیت
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 : فرمایدمی وصایا  این فرازهای  آخرین از یکی در حضرت

نْ  ع ل یُّ  ی ا» ک   م  ْمر   ت ر  ُ  س ق اهُ  ّللاَّ   ل غ ْیر   اْلخ  ن   ّللاَّ یق   م  ح  ْختُوم   الرَّ  ؛(7) «اْلم 

 از را  او خدا  کند، ترک  طوریهمین بلکه خدا  خاطربه  نه کند،  ترک  را خوردن شراب که  کسی 
 . نوشاند خواهد  بهشت  شربت

 خدا  خاطربه  را شراب  ترک  اگر حتی: پرسندمی  السالم علیه امیرالمؤمنین ؛ !«ّللاَّ ؟ ل غ ْیر  : ع  ع ل ی   ف ق ال  »

ی ان ة   ّللاَّ   و   ن ع مْ  ق ال  » گیرد؟می  تحویلش خدا  هم باز باشد  نداده انجام  ه   ص  ُ  ی ْشکُُرهُ  ل ن ْفس   ؛«ذ ل ک  ع ل ى ّللاَّ
 انجام خودش برای  که  صیانتی خاطربه او قسم، خدا به  بله: فرمایدمی  آله  و  علیه هللا صلی  پیامبر
 .است کرده محافظت را خودش  جان چون کندمی  تشکر او از خدا  دهدمی

  شویم؟می  وارد بینانهواقع  و عقالنی  جنبه  از مردم با  چقدر وْلیت و دین از دفاع  برای متدینین ما حاْل 

 :کندمی  نقل صدر موسی امام  نزدیکان از الهاشم  هاشم آقای

 را مردم خواست می  اگر حتی و کردنمی  اکتفا زبانی تبلیغ به هازشتی  با مقابله برای  صدر موسی امام 
 ایجاده  در راه بین امام  روز یک مثال  . کردمی  برخورد اقناعی شیوه به دهد پرهیز خواریشراب  از

 وارد همراهان اتفاق به کند، استراحت کمی  تا  ایستد می  رستورانی  مقابل لبنان خیزران منطقه  در
 انواع  از یکی یا و شراب  کمی گویدمی رستوران صاحب به و نشیند می  ایگوشه  و شودمی رستوران
 جلب همه توجه  کنندمی  تعجب  امام خواسته این از افراد . بیاورید من برای را الکلی مشروبات

 امام  نزد  شراب لیوانی دارکافه بعد . بیاورید  گفتم  را  آنچه اید شنیده  درست که  کندمی تأکید امام. شودمی
 انجام  ایشان سفارش بالفاصله . بیاورد هم گوسفند  جگر یک که خواهدمی او از امام  سپس . آوردمی

 جدی تغییرات  لحظاتی از پس ریزد،می  شراب آن روی و زده برش  را جگر از ای قطعه امام. شودمی
 چه جگر این با شراب ببینید گویدمی حاضران به خطاب  امام اینجا در. شودمی  ایجاد جگر ظاهر در
 (8) .افتدمی  کنند،می استفاده  را مشروبات  نوع  این که کسانی جگر برای اتفاق همین کرد

 
 شما  گویندمی  ما به  وقتی  بین؟واقع یا هستیم ارزشی ما حاْل  نیست؟ بینانهواقع  دین از قسمت  کدام

 برداشتن قدم  داری،دین لحظهبهلحظه . نیستید  بینواقع  شما  بگویند خواهند می  هستید ارزشی نیروهای
 و  باشد اخروی منفعت یک صرفا   که نیست منفعتی  هیچ و است اخروی و دنیوی منافع  جهت در

 ما دنیای آبادی درد به بخورد آخرت درد به  آنکه  از قبل دینی  دستورات تمام. نباشد  دنیوی منفعت
 .خوردمی

 

 بینی  واقع  آثار

 دور  های  واقعیت  دیدن  قدرت 

 زیاد  خیلی انطباق  دلیل به هاارزش بر دین تکیه. است  بینیواقع  به  منتهی و گراییواقع  از برآمده  دین،

 .است  هاواقعیت  بر هاارزش
 از را آینده. ببینی  دقیق  و  درست را  آینده کنیمی  پیدا قدرت شما که  است این بینیواقع  آثار از یکی 

 .کردن باز سرکتاب و بینیکف  و رمالی  راه از نه  کنی بینیپیش  بینیواقع  راه

 نه  آینده هایواقعیت  با را مردم کردندمی سعی خودشان هایخطبه  در السالم  علیها زهرا حضرت
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  .کنند  آشنا  دور چندان
 سه به دهممی  بشارت را شما  نسپارید السالم علیه  علی به  را  جامعه مدیریت و  وْلیت اگر: فرمودندمی

 .چیز

 کشیده  شمشیرهای. 1 ️♦

 فراگیر ومرجهرج . 2 ️♦

ُروا » ظالمین استبداد. 3 ️♦ م   ب س ْیف   أ ْبش  ار  ل   ه ْرج   و   ص  ن   اْست ْبد اد   و   ش ام  ین   م  یدا   ف ْیئ كُمْ  ی د ُع الظَّال م  ه   و   ز 

ْرع كُمْ  یدا ز   (9) «.ح ص 

 ومرجیهرج  و خوارخون و  ستمگر تجاوزگرانى سلطه و ! برنده  شمشیرهاى به  باشید  شادمان و 
 جمعیّت  و دهدمی  باد  بر را شما هایثروت که  حکومتى ظالمان، ناحیه از مستبد حکومتى  و فراگیر
 آینده و رو پیش هایواقعیت  از دقیق چقدر. گفتند سخن واقعی چقدر حضرت! کندمی  درو را شما
 .گفتند سخن
 : فرمایدمی

اق ب ف ی  أ ْنظ ُرهُمْ  النَّاس   أ ْعق لُ »    (10«)اْلع و 
 !است  ترعاقل کند،می  نگاه عاقبت  به بیشتر هرکسی

 : فرمودمی  هللا رحمه بهجت  هللا یه آ 

 ایعدّه  برای اصال   که گفتند،می  و دیدندمی را چیزهایی بودند، دوربین خیلی  که ایمدیده  را رجالی  ما»
 که کردندمی اعتراض  دیگران است، حجاب کشف مقدّمه  مشروطه، : گفتند می  مثال  . بود  باورنکردنی

 (11) .«شد  چنین که  دیدیم ولی ! دارد حجاب  کشف  با تناسبی چه مشروطه
 شوند؟ می  متهم سفاهت به  و شوندمی  استهزاء  همیشه داراندین و پیامبران چرا
 دومینوها این درک  و کندمی  حکایت  بزرگی دومینوهای  از که زنندمی  هاییحرف داراندین چون
 طوریاین  اشنتیجه  بعدها بکنید، را کار این اگر»: گویندمی  مثال   است، سخت  عادی  افراد برای
 و فهمندنمی  نگرسطحی  و سفیه  افراد است، طوْلنی دومینوها این فاصله  چون اما...« شودمی

 .است  نگریسطحی  و سفاهت بینیواقع  مقابل نقطه که  نرفته یادمان. کنندمی  استهزاء
 جلو را خودشان بنزینی  اغتشاشات مسببان و مسئولین همه  از زودتر انقالب حکیم رهبر که وقتی

 این از ایشان چرا  که شد تیز ایشان علیه نقدشان شمشیر  هاخیلی  کردند دفاع  کار این از و انداختند 
 افتادنمی اتفاق  این اگر که بیندمی  را کار عاقبت حکیم و عاقل انسان اما کردند،  دفاع  مدیریتی  افتضاح

 ما کشور سر بر هستند،  درگیر اینها است هنوز که هنوز که  آمد لبنان و عراق  کشور سر بر آنچه 
 بودند عثمان دربار فساد سرسخت  مخالفین از  خودشان اینکه  با السالم علیه امیرالمؤمنین چرا. آمدمی
 که شدمی باب کشی خلیفه این اگر اینکه برای شدند؟  عثمان قتل مانع و  گرفتند موضع شوریان علیه
 که  دیدیم و نمیكرد رها را اسالم  جهان گریبان سال سالیان تا  ناامنی  و ومرجهرج  دومینوی  شد
 مدعیان بعضی  تدبیریبی  با و بودند آن اجرای منتظر سال دو دشمنان که اینقشه . شد هم چنیناین

 که  اینجاست. شد آب  بر نقش مؤمنانه اندیشیعاقبت  و بینی واقع با دیدند مهیا را فرصت این تدبیر،
 :فرمود که  افتدمی السالم علیه المومنین امیر موْل  حدیث  این یاد به  انسان

؛ ف راس ة   اتَّقُوا»  وجلَّ  ّللاَّ   ب نُور   ی نظُرُ  فإنّهُ  المؤمن    ؛«ع زَّ
  (12) .بیند مى عّزوجلّ  خداوند  نور با  او زیرا! مؤمن فراست  از بترسید

 .است  بینی واقع  آثار از یکی  این
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 دشمن  باور(۲

 دشمن به نسبت و کنند می باور را او دشمنی و  بینندمی  را دشمن هستند  بینواقع  که  کسانی فقط
 در شما  گویندمی . نیست کار در دشمنی  گویند می  هستند متوهم که کسانی اما  کنند،می گیریموضع
 سر توانیم می ما و کندمی  دوستی  ما  با دشمن هللا شاء ان گویندمی . کنیدمی مبالغه دشمن کردن فرض 
 معظم  مقام  به 70 دهه  اوایل از جامعه خواص  از برخی. نکند دشمنی  ما  با که کنیم گرم را دشمن

 !نداریم  دشمن نام به چیزی دارید، توهم شما گفتندمی  رسما   و زدندمی  توطئه  توهم تهمت رهبری
 حّساسیّت دشمن حرکات برابر در بشناسیم، را  دشمن: »فرمایندمی  باره این در رهبری معظم  مقام

 دشمن اصل بعضی که  است این یکی مقابل نقطه  چیست؟ حّساسیّت این مقابل نقطه  خب،. باشیم داشته 
«. توطئه توهّم توهّمید؛  دچار شما آقا، » گویندمی  داریم،  دشمن گوییممی ما وقتی . کنندمی  انکار را

 کنند  کم  را هاحّساسیّت  اینکه برای است؛ توطئه یک ما  نظربه  توطئه،  توهّم کردن مطرح این خود
 (13) «.کنندمی  انکار را چیزها ترینواضح« دشمنی؟ کدام چیست، دشمن آقا،[: »گویندمی]

 
 را کشوری هیچ نباید سیاست  دنیای در که هستند قائل همچنان فکری هایجریان  برخی هم امروز
 مذاکره مبنای! نیست درستی حرف ماست دشمن همیشه آمریکا  بگوییم اینکه کرد فرض  دائمی  دشمن

 مقام در دیگر اآلن ولی بوده  دشمن قبال   باشد  دشمن آمریکا که فرض  بر که  بود همین هم  برجام و
 چند را آمریکا  با  مذاکره  که هستند  متوهم خیلی  اینها بینیم می کنیممی  نگاه  وقتی اتفاقا  . نیست  دشمنی

 آزادسازی جریان در لبنان، از آمریکایی هایگروگان کردن آزاد  جریان در کردند؛ تجربه  بار
 در که دیگر  موارد از خیلی در و 82 سال  در ایهسته  تعلیق و ایران در آمریکایی هایگروگان

 مذاکره  از چندباره هایشکست  با که هستند  اینها متوهم. نکرد عمل تعهداتش به  ایذره  آمریکا  کدامهیچ
 نام  به  واقعیتی که  کسانی هستند احمق چقدر ! هستند  آمریکا عنایت بسته دل باز غرب و آمریکا با

 .گیرندمی  نادیده را دشمن

 خداوند ندارد؟  دشمن انسان واقعا   آیا اما شوند،می منکر را  دشمن نام به واقعیتی نگر،سطحی  هایآدم 
 .ابلیس  نام  به  آفرید را دشمنش  بیافریند، را  آدم حضرت جدت بیافریند، را  تو اینکه  از قبل

  :فرمایدمی
ف   ع ْبد   النَّاس   أ ْعق ل   إ نَّ  و   أ ْل  » بَّهُ  ع ر    ؛«ف أ ط اع ه ر 

ف   و  » کند؛ اطاعت و بشناسد  را  خود خدای  که است  کسی مردم ترینعاقل هُ  ع ر  اه ع دُوَّ  دشمن ؛«ف ع ص 

  (14) .کند  معصیت  را او و بشناسد را خود

 باْلخره. ما اطراف و هستند ابلیس  تابع که دشمنانی و ابلیس تا شود شروع  نفس از تواندمی  دشمن این
 .دارد دشمن انسان

 واقعه  درباره که  است شده مشهور بود؟ چی صفین جنگ در شکست  اصلی  علت  کنیدمی  فکر شما
 هایقرآن اصلی  مسئله  ولی داد،  فریب را اینها و  کرد نیزه باْلی را هاقرآن  معاویه که گویندمی صفین
 ادامه در که-را  سخنرانی این اشعث  برود،  نیزه  باْلی هاقرآن اینکه از قبل شب . نبود نیزه سر

 این معاویه  وقتی و  دادند خبر او به معاویه هایجاسوس  و داد  انجام  -خوانیم می  را  آن از هاییبخش 

 تمام  کار و کنیم می ع ل م را هاقرآن فردا از شد،  حل قضیه دیگر: گفت  شنید، را اشعث  سخنرانی 
 .شودمی
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ا»... ی ة   ذ ل ک   ب ل غ   ف ل مَّ اب   ق ال   ُمع او  ّب   و   أ ص  ا اللَّْیل ة   ت لْک   ف د بَّر   اْلک ْعب ة   ر  نْ  د بَّر   م  ْفع   م  ف   ر  اح   ع ل ى اْلم ص 

اح   م   (15) .«الّر 
 دشمن به  میل" اشعث" مانند به  که جامعه در  نفوذی صاحب افراد  هستند  تاریخ در همیشه  متأسفانه 
 تا  داشت؛  خاصیتی یک اشعث. بود  السالم علیه علی امیرالمؤمنین سپاه  فرماندهان از اشعث . دارند

 شاهد  خدا . کردمی  کنترل و  آمدمی  او کند تمام را  معاویه کار آمدمی  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین
 سخنرانی باید هاطلبه  ما یعنی! کندمی تعجب آدم  که زدمی  قشنگی قشنگ هایحرف قدراین است
 را  مردم این صالح من هستی  شاهد  تو! خدا ای: گفتمی  طوریاین مثال  ! بگیریم  یاد او از را کردن

 جهاد از من نیستم،  هاحرف این و زندگی دنبال دیگر من و هستم مرگ  شُُرف در من! خواهممی
 !هستی شاهد تو ! خدا  ای ترسمنمی

، و  أما»  قال ة   هذه أقولُ  ما ّللاَّ عا   الم  ز  ن   ج  ُجل لکنّ ی  و   الح رب م  ن   ر   غ دا   الذّراری  و النّ ساء عل ى أخافُ  ُمس 
ی ن ظ ْرتُ  ق دْ  أنّ ی ت ْعل ُم  إنَّک  اللَّهمَّ  ف نینا إذا ینی ْل ْهل   و  ل ق ْوم    .«د 
 و زنان به  من( بینیدنمی  شما  که بینم می را چیزهایی  یک و) هستم مسن آدم یک من: گفت بعد 

 تو  خدایا و دارند؟ سرپرستی چه دیگر آنها برویم،  بین از جنگ در ما  اگر که کنممی نگاه  هاییبچه 
 نگفتم؛  را سخنان این ترس سر   از و! خودم خاطر به  نه است مردم خاطر به من نظر این که  دانیمی

ُجل لکنّ ی  و  » ن   ر  ی ن ظ ْرتُ  ق دْ  أنّ ی  ت ْعل مُ  إنَّک اللَّهمَّ  ف نینا  إذا  غ دا   الذّراری و  النّ ساء عل ى أخافُ  ُمس   و ل ق ْوم 
ینی ْل ْهل    (16«)د 

 به  و کند  تمام خوب را صفین نتوانست  السالم علیه  علی  امیرالمؤمنین که کرد کاری  اشعث باْلخره 
 .برساند پایان
 روح  از باید  ما را  اینها ها،مآباشعری ها،مآباشعث  کنند؟ نمی  باور را  دشمن رذالت کسانی چه

 در هللا رحمة بهجت هللا آیه . باشیم  باوریدشمن هایآدم  باید ما. بیندازیم بیرون و کنیم  جدا  خودمان
 نوکری   بلکه نیستند،  قانع نوکری از حدی هیچ به  خارجی دشمنان: »فرمایدمی  سخنانشان از یکی

 (17) «خواهندمی  مطلق 

 قانع نکند، وادار مطلق  نوکری به  را  تو وقتی تا  او بیایید، کنار او  با بخواهید و  بروید شما  اگر یعنی  
 ما» -:گویندمی  اینکه  مثال  - اید؛دیده  را ما مسخره دشمنان این احمقانه هایحرف  که هم اآلن. شودنمی

 بر. کرد نخواهند اعتماد  ما  به هم باز آنها  بشویم  هم آنها  مطلق نوکر اگر ما ، «ایمنکرده  اعتماد هنوز
 کسانی همان اول آنها  بیاورند،  فراهم را آنها مطلق نوکری موجبات بخواهند کسانی  اگر محال فرض 

 باره این در هم  قرآن آیات اتفاقا  . کنند می نیست به سر اند،کرده  فراهم را نوکری این موجبات  که را
 با که را  شما خود  اول آیند می  شوند مسلط شما بر اگر اینها. نکنید  دوستی اینها با  فرماید،می  که هست
 .کنندمی  نابود  کنید، می  دوستی دشمنان، آن

مْ  إ ل ْیکُمْ  ی ْبسُطُواْ  و   أ ْعد اء   ل کُمْ  ی کُونُواْ  ی ثْق فُوکُمْ  إ ن» یه  ن ته م و   أ ْید   ( 18).«ب السُّوء   أ ْلس 

 .ندارند  دشمن اینها  که کرد رفتار طوری و  برد فرو خرگوشی خواب  در  را جامعه نباید وقتهیچ 

 هاصهیونیست  و  انگلیس و آمریکا این نبیند؟ را عالم  مستکبرین هایرذالت  که  است کسی چه امروز
 به خون است؟  نشده بیشتر جنایتشان است؟ نشده  بیشتر رذالتشان هللا رحمة  امام حضرت زمان از

 کند؛نمی  کفایت داریم  دشمن ما  اینکه اثبات برای ما کشور در عزیز شهید  همه  این شده  ریخته  ناحق 
 هم اآلن و حججی شهید روشن، احمدی  شهید شهریاری، شهید  مقدم،  تهرانی  شهید صیادشیرازی، شهید
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 کافی داریم  دشمن ما اینکه اثبات برای  اینها آیا . سلیمانی قاسم حاج سردار مقاومت، سرافراز  شهید
 نیست؟ 

 

 

 

 

 بینی  واقع  برای  دوراه

 زمان  مختصات  و  واقعیت  درک (۱

 

 ما هایبچه . کنیم  مراجعه البالغهنهج به بیشتر کمی کنیم  تقویت  را خودمان بینیواقع  قدرت اینکه  برای
 بگذارید  ُخب« بیاید بار منطقی ذهنشان خواهیممی » گویندمی  و بخوانند ریاضی که گذارندمی را

 مهندسی   بدهد؛  درست نگاه  و دید آنها به  السالم علیه امیرالمؤمنین و بخوانند  هم  البالغهنهج
 و دقیق نگاه  نشانگر السالم علیه امیرالمؤمنین شدهحساب  و دقیق کالم ! است العادهفوق  البالغهنهج

 کوتاه هاواقعیت  از یکی . دهدمی  نشان مردم به را دنیا  واقعیت  امیرالمؤمنین  .است ایشان العاده فوق
 .است زمان بودن
 :کندمی نقل  الهدی  علم حسین سید  شهید رزمانهم  از یکی

 راه  آرام: »گفت  حسین. رسیدیم  قبرستانی به راه بین در. رفتیم بیرون سپاه پایگاه  از الهدی علم همراه
 این خطبه آن. کرد تفسیر  و ترجمه را آن بعد،  و خواند البالغهنهج از  عربی عباراتی سپس.« بروید
 دانیدمی  آیا : »فرمود کردند،می عبور قبرستانی  کنار از که یارانش به السالم علیه علی حضرت: بود

 که گویندمی  شما  به دارند آنها: »فرمود امام!« نه: »گفتند یاران« کنند؟می  صحبت شما با  هامرده که
 ما  اما نیست، بیشتر متر یک شما  با  ما فاصله. دارید فرصت شما ولی دادیم،  دست از را فرصت ما

 قدر پس . خیر عمل انجام برای راهی نه و داریم  بازگشت راه نه اکنون. ایم داده  دست  از را فرصت
 بیان را سخنان این چنان و...«  کنید استفاده آن از و  شمرده غنیمت  را آن و بدانید را فرصت این
  (19).است مطالب  این بیان به مأمور السالم علیه امیرالمؤمنین طرف از گویی که کردمی

 هم از آقایان و هاخانم . است  مقتدری موجود زمان. هست زمان اقتدار زمان هایواقعیت  از یکی 
 هاطالق  اکثر که بدانید  است  جالب . هستند  ظرفیتبی  زمان با  ارتباط  در چون چرا؟ . گیرندمی طالق 
 قدیم . ندارند درستی درک  زمان اقتدار  به نسبت  که دلیل  این به  عمده. افتدمی اتفاق ازدواج اول سال

 زمان گذشت  تا بدهی فرصت باید  یعنی! گردیبرمی  سفید  كفن با  رفتی عروس سفید لباس  با گفتندمی
 را  هم قوت و ضعف نقاط  و کنیدمی  عادت همدیگر هایبداخالقی  به  کند؛ حل را  مشکالت از خیلی 
 .شودمی قشنگ زندگی وقتآن. کنیدمی  درک  را  همدیگر و کنیدمی پیدا 
 جوریهمین شانهمه  پیرمردها کردیممی فکر. فهمیدیمنمی  را  زمان اقتدار بودیم بچه  که  زمانی تا

 و مانندمی  جوان و بودند جوان خب هم هاجوان و مانندمی  پیرمرد هم جورهمین و دیگر بودند  پیرمرد
. نشسته  که است  زمان سپیدی گرد این. بودند جوان همه پیرمردها این! نه. طورهمین  هم هابچه  بعد

 از را  زمان به نسبت  شعور بینیدمی دفعهیک نکنیم توجه چیزها این به. کرد شودنمی  هم اشگردگیری

 به  میل یعنی! جوانیم  که ما  حاْل  بگویی است؟  طوري چه  خودت عمر به  نگاهت. دهیممی  دست
 ناخودآگاه  اینکه  با نکردهای، درک  خوب را زمان حقیقت  پس ! کشاندهای  دنیا سمت به را جاودانگی 
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 گیری؟می عکس شادت هایلحظه  از چرا مثال   نیست؛  جاودانه دنیا  در چیزی داری قبول هم خودت
 .نیستند جاودانه مانند نمی  باقی لحظات این دانیمی چون

 

 

 

 

 رنج  یعنی  ؛زندگی دنیا حیات  مختصات  از درست  درک 

 
 حذف  دنیا زندگی  از را رنج تواننمی  که است  این کنیم  درک  دنیا در باید که هاییواقعیت  از یکی
 :گویدمی  عجالن بن محمد  است آمده  روایتی  در. کرد

 دل درد تنگدستى  و فقر از حضرت نزد شخصى كه بودم  السالم  علیه  صادق امام سرورم و موْل  نزد
 :فرمود حضرت. كرد كمك  درخواست و

لَّ  و   ع زَّ  ّللاَّ   ف إ نَّ  اْصب رْ »  جا   ل ك   ی ْجع لُ  ج   قرار گشایشى برایت  خداوند كه باش  داشته  تحّمل و برص ؛ «ف ر 
ْجن   ع نْ  أ ْخب ْرن ي: »فرمود  شخص  آن به سكوت اىلحظه  از پس و داد؛ خواهد ؟ ك ْیف   اْلكُوف ة   س   از« هُو 

ك  : »داشت اظهار دارى؟ اطالعى چه  كوفه شهر زندان وضعیّت ُ  أ ْصل ح  یّ ق   ّللاَّ إ   أ ْهلُهُ  و   ُمْنت ن   ض   ب أ ْسو 

ال ة    بسر حالت بدترین در آن اهل كه است  بدبو و تنگ زندانى نماید، اصالح  را شما  امور خداوند « ح 
ا : »فرمود السالم علیه امام. برندمى ْجن   ف ي أ ْنت   إ نَّم  یدُ  الّس  ا  أ   س ع ة   ف ي  ت كُون   أ نْ  تُر   الدُّْنی ا أ نَّ  ع ل ْمت   م 

ْجنُ  ن   س   (20) «اْلُمْؤم 

 آیا! باشى؟  رفاه و گشایش  در كه خواهىمى  آیا  هستى، زندانى چنین یك( در دنیا این) در تو همانا 
 !است؟  زندان همچون مؤمن براى دنیا كه دانى نمى

 هست تلخ دنیا !« کنیمی  تلخ ما برای  را  دنیا تو آقا . شودمی  مؤمن زندان هاحرف همین با: »گویندمي
 تلخ کنی بیشتر کمی را دنیا هایلذت  حتی است؟ شیرین گوییمی  زنیمی گول را خودت چرا تو
 شدی، سیر وقتی خب ! کباب  داری؛  دوست را غذایی چه! خوردمی هم  به حالت که طوری. شودمی

 برسد  مشامت به کباب بوی  هستی،  سیر وقتی داری، دوست که  تو بخور؛ هم دیگر پرس یك  حاْل 
 شام شب  یک چرا خب عروسی؟ شب هست؟  کی اتزندگی  شب  بهترین! خوردمی هم به حالت

 دارد؟ لذت مراسم از  بعد زدن بوق ! شوندمی زده  اطرافیانت هم و خودت هم ! بده  شام  شب  ده دهیمی
 متنفر هم خودت و کنندمی  رهایت همه! بزن بوق  ساعت زنی؟دهمی  بوق  ساعت دو یکی  چرا
 .زندمی  هم به را حالت  ببری باْل  را آن دوز کمی اگر که دنیاست  هایلذت  خاصیت این! شویمی

 رنج زندگی، هایواقعیت  از یکی . کنیمنمی آشنا زندگی قواعد و هاواقعیت  با را فرزندانمان معموْل   ما
 مشقت و رنج با  توأم ایسعی  در تو انسان ای: فرمود. ماست  زندگی ناپذیرجدایی  جزء رنج،. است

 :هستی حرکت حال  در پروردگارت سویبه
ا یا» ْنسانُ  أ یُّه  ح   إ نَّك   اْْل  بّ ك   إ لى  كاد    ( 21)«.ف ُمالقیه ك دْحا   ر 
 هم  آیه خطاب. بفهماند و بچشاند  فرزندش به باید مادری  و پدر هر که  است آیاتی اولین جزء آیه، این

 .کشید خواهی رنج تو انسان، ای کافر؛ یا  باشی مؤمن تو کندنمی  فرقی. هست  انسان
. بخت  خانه  رویمی  داری حالت به خوش که  کنندمی  القا پسر  و دختر به  یکسره زندگی ابتدای در
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 شانعروسی  ماشین را  دنیا ماشین بهترین بعد! دهندمی  طرف نشان سبز باغ  در. است غلط این خوب
 پادشاه و ملکه  انگار گذارند،می  داماد و عروس خانه  در خوراکی و جنس  قلم صد . دهندمی قرار

 رنجی  و پردرد زندگی  عجب بینند می  شوندمی که  زندگی وارد شودمی  تمام که عسلشانماه . هستند
 .است

 خوشی  اگر. خوردنمی  جا آمد بدی وقتي چیست، دنیا این رنج واقعیت بداند و  باشد داشته آمادگی اگر
 دهدنمی  مزه بیاید خوشی اگر باشد، خیالی  و غیرواقعی تصورش اگر اما دهد،می  مزه او به آمد هم

  !خوردمی  جا بیاید  بدی هم  اگر و بیاید  داشته توقع چون

  .است شده تقسیم نیز هارنج شده،  تقسیم  هاروزی که طورهمان
ائ بُ . »است شده تقسیم  مردم بین مصائب و هارنج: فرمودند امیر حضرت یَّة   اْلم ص  ة   ب السَّو  ْقسُوم   ب ْین   م 

یَّة   (22) «.اْلب ر 

 .هست  زندگی از خسته ثروتمند   قدراین... هست افسرده ثروتمند   قدراین ندارد؛ فقیر و ثروتمند
 شد،  السالم  علیها زهرا حضرت منزل وارد آله و علیه  هللا صلی ّللاَّ  رسول روزى: کندمی  نقل  جابر

 تا  بود  مشغول گندم كردن آسیاب به  بود، السالم علیها  فاطمه  شانه بر شتر پوست  از پوششی کهدرحالی 
 چشمانش  از اشك كرد،  مشاهده حالت این در را دخترش پیامبر، وقتى . كند تهیه  نان هابچه  براى

 : فرمود و شد سرازیر
ةُ » م  ل ي ف اط  ة   ت ع جَّ ار  ر  یم   الدُّْنی ا  م  ة   ب ن ع  ر  نَّة  ] اآْلخ  ل   غ دا  [ اْلج  ُ  ف أ ْنز  یك   ل س ْوف   و   ت ع ال ى ّللاَّ بُّك   یُْعط   ر 

  ( 23).«ف ت ْرضى

 واقعیت  این. كن تحّمل آخرت آسایش  و حالوت  به  رسیدن براى  را دنیا تلخى  و سختى ! فاطمه یا
 .بچشد  را دنیا رنج باید عظمت،  آن با  السالم  علیها  فاطمه که دنیاست 

 
 :گویدمی  فارسی سلمان

! عجبا : گفتم  و کردم تعجب داشت،  سر بر ساده و داروصله چادری  که  دیدم را فاطمه حضرت روزی
 کنند؛ می  تن به زربافت هایپارچه و نشینند می  طالیی هایکرسی  بر روم و ایران پادشاهان دختران

 حضرت! زیبا  هایلباس  نه و دارد سر بر قیمتگران چادرهای نه که خداست  رسول دختر این اّما

  : کرد عرض  و  رسید خود  بزرگوار پدر خدمت  السالم  علیها زهرا

سُول   یا» ب   س ْلمان   انَّ ! ّللّا   ر  نْ  ت ع جَّ الَّذ ی ل باس ی م  ّق   ب ع ث ک ف و  ْمس   ُمْنذُ  ل ع ل ی و   ل ی ما ! ب اْلح  ن ین   خ   اْلَّ  س 

یُرنا ب النَّهار   ع ل یها  یْعل فُ  کْبش   م ْسک ْشناهُ  اللَّیلُ  کان   اذا و   ب ع   (24)؛ «اْفت ر 
 نمود مبعوث  را تو  که خدایی  آن به  است، نموده تعّجب  من لباس  سادگی از سلمان! خدا  رسول ای  

 علف شترمان آن روی بر روزها که است  گوسفندی  پوست ما خانه  فرش است سال پنج مدّت ! سوگند

 .است  شده پر خرما لیف  از  که است  چرمی ما بالش و خوابیم می آن روی بر هاشب  و خوردمی
 آله و علیه  هللا صلی خدا رسول. کندمی قیامت  فاطمه خاکی  چادر همین را قیامت  ببینید  شما  اما

 : فرمودند

ئ ق   ب ع ث   إ ذ ا ت ع ال ى  ّللاَّ   إ نَّ » ال  ن   اْلخ  ل ین   م  ین   و   اْْل وَّ ر  بّ ن ا  ُمن اد ي ن اد ى اآْلخ  نْ  ر  ه   ت ْحت   م   قیامت روز ؛«ع ْرش 
ْعش ر   ی ا : »زندمی  صدا منادی  کند،می  جمع محشر صحرای در را همگان خدا  که ئ ق   م  ال   غُضُّوا اْلخ 

كُمْ  ار  ةُ  ل ت ُجوز   أ ْبص  م  د   ب ْنتُ  ف اط  مَّ یّ د ةُ  ُمح  ین   ن س اء   س  اط   ع ل ى  اْلع ال م  ر   ؛ «الّص 

 صراط پل  از خواهدمی  عالم  زنان سیده و خدا  رسول دختر فاطمه که  بیندازید پایین را خود  چشمان 
 .کند عبور



 12 

ئ قُ  ف ت غُضُّ » ال  هُمْ  كُلُُّهمْ  اْلخ  ار  ةُ  ف ت ُجوزُ  أ ْبص  م  اط   ع ل ى ف اط  ر   مادر و اندازند می  پایین را سرها همه ؛«الّص 
 .کندمی عبور صراط  پل از سادات

ل ت   ف إ ذ ا» نَّة   د خ  ْرطُه ا ب ق ي   اْلج  ْمدُودا   م  اط   ع ل ى م  ر  ف   الّص  ْنهُ  ط ر  ه ا م  ي   و   ب ی د  نَّة   ف ي ه  ف   و   اْلج   ف ي ط ر 
ات   ص  ة   ع ر   کشیده صراط  روی بر چادرش شودمی بهشت وارد السالم علیها فاطمه که  وقتی ؛ «اْلق ی ام 

 در آن دیگر طرف و  اوست دست به است بهشت  در او کهدرحالی  آن طرف یک. ماندمی  باقی شده
 .است  محشر صحرای

بّ ن ا ُمن اد ي ف یُن اد ي»  ا ی ا ر  بُّون   أ یُّه  ة   اْلُمح  م  ْرط   ب أ ْهد اب   ت ع لَّقُوا  ل ف اط  ة   م  م  یّ د ة   ف اط  ین   ن س اء   س   پس  ؛«اْلع ال م 

 چنگ جهان زنان سرور فاطمه چادر هایریشه به فاطمه  محبان ای : دهدمی ندا پروردگارمان منادی
 .بزنید

ب   ق ىی ْب ف ال  » ة   ُمح  م  نْ  ب ُهدْب ة   ت ع لَّق   إ ْلَّ  ل ف اط  ا أ ْهد اب   م  ه  ْرط  تَّى م  ا  ی ت ع لَّق   ح  نْ  أ ْكث رُ  ب ه   ف ئ ام   أ ْلف   و   ف ئ ام   أ ْلف   م 

د   ف ئ ام   ك مْ  و   ق الُوا اح  ْون   أ ْلف   أ ْلفُ  ق ال   و  ا یُْنج  ن   ب ه   (25)«النَّار   م 

 از فئام هزار هزار از بیشتر که جایی  تا زند می  چنگ آن به اینکه مگر ماندنمی  فاطمه محب هیچ 
  !نفر ملیون یک: فرمودند حضرت است؟ نفر چند فئام هر پرسیدند. یابندمی  نجات  جهنم آتش

 

 

 

 

 پی نوشت ها: 

 
 159 - 158 ،43 ج اْلنوار، بحار. 1
 592 ص،2 ج الشرایع،علل. 2
 71 ص ،21ج  مطهرى، شهید استاد  آثار مجموعه. 3
 53 ص ،1 ج محاسن،. 4
 279 آیه بقره، سوره. 5

 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ بیانات،.۶
 353 ص ،4 ج الفقیه،ْلیحضره من. 7
  سیرالئون مقیم هایلبنانی  جامعه سابق رئیس الهاشم هاشم با صدر موسی امام تحقیقاتی فرهنگی مؤسسه شفاهی تاریخ مصاحبه. 8

 355 ص اْلخبار، معانی. 9
 3367غررالحکم، . 10
 1686 نکته ،234 ص ،3 ج بهجت، العظمی هللا آیت محضر در. 11

 350 ص ،1 ج اْلخبار، معاني.12 

  13 .۱۳۹۵/۰۳/۱۴       
 337 ص الدین، اعالم. 14
 531 ص ،32 ج بحاراْلنوار،.۱۵
 21 ص ،2 ج الحدید،ابیابن  شرح و 480 ص الصفین، وقعة .۱۶
 291 ص عرفان، زمزم. 17
 2 آیه ممتحنه، سوره. 18
 سرخ  سفر. 19
 26 ص المؤمن،. 20
 6 آیه انشقاق، سوره. 21
  214 ص العقول، تحف. 22
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 445 ص ،2 ج التنزیل، شواهد . 23
 346 ص ،2 ج برهان، تفسیر .۲۴
  434 ص ع، عسکری امام به منسوب تفسیر .۲۵


