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قیام فاطمی 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 هللا علیها (  نام های حضرت فاطمه زهرا ) سالم 
چه ارتباطی میان اسم و مسمی وجود دارد ؟ و یا به عبارتی دیگر  :1س

چه تناسبی بین یک اسم و شخصی که به آن نامگذاری شده است ، وجود 
 دارد ؟

الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على سیدنا ج: بسم هللا الرحمن الرحیم، 
 أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.

ات هنگامی که نامی برای شخصی انتخاب می شود بین در بسیاری از اوق
( شود ، مانند قرار دادن نام )کریمآن اسم  و آن شخص تناسبی لحاظ نمی 

بر شخصی که بخیل است ، و یا نامگذاری یک شخص به نام )خالد( در 
حالی که او فانی است ، و یا ممکن است شخصی ) عبدهللا ( نامگذاری 

شیطان و هواهای نفسانی خویش است ، در  شود در حالی که او بنده
اینگونه نامگذاری ها ارتباطی میان اسم و مسمی لحاظ نمی شود ، بلکه 

 اسم صرفا اشاره کننده به مسمی است تا با آن شناخته شود . 
اما همانطور که امیر المؤمنین )ع( می فرماید اسم حقیقی با مسمی تطابق 

یس علم نحو را برای ابو األسود دارد ، حضرت هنگامی که چگونگی تأس
دؤلی بیان می کرد ، اسم را اینگونه تعریف کرد : )اسم آن چیزی است 
که از مسمی خبر می دهد( یعنی بیان کننده مسمی است ،همانگونه که نام 
یک کتاب حکایت از محتویات آن دارد ، به همین جهت نویسنده برای 

زیرا آن نام عصاره ای از  نامگذاری یک کتاب تأمل فراوانی می کند ؛
 تمام مطالبی است که در آن کتاب مطرح می شود . 

 
: آیا نامگذاری فرزندان در شریعت اسالمی مورد توجه قرار گرفته 2س

 است ؟ 
ج: نام یک شخص بر رفتار، شخصیت و حالت روانی آن فرد تأثیر گذار 

به نفس  است ، یک نام زیبا به شخصی که به آن نام گذاری شده اعتماد
 می دهد ، و باعث می شود در جامعه حضوری فعال داشته باشد ، و
بالعکس آنطور که روانشناسان و جامعه شناسان می گویند  اگر اسم 
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نامناسبی برای فردی انتخاب شود ، این مسأله بر روی اعتماد به نفس آن 
 شخص تأثیر منفی خواهد داشت ، و این احساس را به او القاء می کند که
در جامعه پذیرفته نیست ، خصوصا اگر مورد تمسخر دیگران نیز قرار 
بگیرد ، که در نتیجه باعث منزوی شدن او از جامعه و یا منجر به صدور 

 یک واکنش نادرست از او در برابر دیگران می شود .  
یک نام ممکن است در شکل گیری شخصیت یک فرد و رفتار او تأثیر 

شخص سعی می کند رفتاری متناسب با نامی که گذار باشد ؛ چرا که آن 
برای او انتخاب شده داشته باشد ، مانند کسی که نامش ) محمد ( و یا ) 
علی ( است ، که سعی می کند حرمت این نام را نگه دارد ، و یا اینکه 
دختری که نامش را فاطمه قرار داده اند سعی می کند امانتدار خوبی برای 

لعکس اگر رفتاری در شأن این نامهای مبارک نداشته این اسم باشد ، و با
باشند ، دیگران از آنها انتقاد می کنند. به عنوان مثال هنگامی که دختری 
حجاب خود را رعایت نمی کنند و یا به اصول دینی پایبند نیست به او گفته 
می شود که نامت فاطمه یا زینب است و باید حرمت این نام را نگه داری 

یکی از عوامل تأثیر گذار بر شخصیت خشن ، سرکش و بی رحم . شاید 
 صدام نام او باشد . 

به همین جهت شارع مقدس یکی از حقوق فرزندان بر والدین خود را 
انتخاب نام نیکو قرار داده است ، از امام کاظم ) علیه السالم( روایت شده 

ویش می کند است ، که می فرمایند : ) اولین احسانی که پدر بر فرزند خ
انتخاب نام نیکو برای اوست ، پس هر یک از شما باید  نامی نیکو را 
برای فرزند خویش انتخاب کند( ، همچنین حضرت امام جعفر صادق )ع( 
می فرماید : ) پیامبر )ص( در وصیت به امیرالمؤمنین )ع( می فرماید : 

و انتخاب ای علی حق فرزند بر والدین خویش این است که نام نیک برای ا
کنند و او را بدرستی تربیت کنند و او را در کاری مناسب و پسندیده قرار 
دهند( از ظاهر روایات چنین بدست می آید که انتخاب اسم حتی در روز 
قیامت نیز اثر گذار است ، از حضرت امام صادق ) علیه السالم( نقل 

ی فرماید : نام است که می فرماید: ) رسول خدا ) صلی هللا علیه و آله ( م
های خود را به خوبی انتخاب کنید ؛ چرا که در روز قیامت اینگونه صدا 
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زده می شوید که ای  فالن فرزند فالن بلند شو و به سوی نور خود حرکت 
 کن ،  و ای فالن فرزند فالن بلند شو ، هیچ نوری برای تو نیست (. 

ند هنگامی که اصحاب رسول خدا ) صلی هللا علیه و آله ( عادت داشت
فرزندی برای آنها متولد می شد آن را به نزد رسول خدا ) صلی هللا علیه 
وآله ( می آوردند تا او را نامگذاری کند و برای او نام نیک انتخاب کند ، 
و امیدوار بودند که فرزندشان در آینده مطابق با نامی که رسول خدا ) 

، رفتار کند . حاکم نیشابوری صلی هللا علیه و آله( برای او انتخاب کرده 
صاحب المستدرک علی الصحیحین از عبدالرحمن بن عوف روایت می 
کند ) هر گاه برای کسی فرزندی متولد می شد آن را به نزد پیامبر ) صلی 
هللا علیه و آله ( می آورد تا برای او دعا کند ، در یک روز مروان بن 

در مورد ایشان فرمود : او حکم را به نزد پیامبر آوردند ، و پیامبر 
مارمولک ملعون پسر ملعون است ( مانند این روایت در منابع ما نیز از 

 اهل البیت ) علیهم السالم ( روایت شد ه است . 
 

: آیا نامهای مستحبی وجود دارد تا والدین فرزندان خود را به آنها 3س
 نامگذاری کنند ؟ 

ت ایشان ) صلوات هللا علیهم ج: بهترین اسم ها ، نام پیامبر و اهل بی
اجمعین ( است ؛ چرا که دارای معانی بسیار زیبایی هستند وعالوه بر این 
اهل بیت )ع( نیز به آنها تأکید کرده اند ، ازحضرت امام صادق )ع( 
روایت شده که می فرماید : ) رسول خدا )ص( می فرماید : هر کس سه 

حمد نامگذاری نکند به من جفا پسر برای او متولد شد و یکی از آنها را م
کرده است (  و همچنین از امام رضا )ع( روایت شده که می فرماید : ) 
رسول خدا )ص( می فرماید : اگر فرزند خود را محمد نام نهادید ، در 
مجالس خود او را در جای مناسب قرار دهید و هیچ گاه با تندی با او 

)ع( می فرماید : ) بدان  برخورد نکنید ( و همچنین حضرت امام صادق
هیچ جایی در زمین نیست که در آن اسم محمد باشد و هر روز مورد 
تقدیس قرار نگیرد ( . حضرت امام حسین )ع( می فرماید : ) اگر برای 
من صد فرزند حاصل شود دوست دارم همه آنها را علی نام بگذارم ( ، 

صادق )ع( آمد ، مردی که دختری برای او متولد شده بود به نزد امام 
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حضرت پرسید : او را چه نام نهاده ای ؟ آن مرد گفت: فاطمه ، حضرت 
تا اینکه  –)ع( فرمود : ) آه آه آه سپس دستش را بر پیشانی او گذاشت 

اگر او را فاطمه نام نهادی هیچ گاه او را دشنام و لعنت مکن و او  –گفت 
 را نزن (. 

لیهم السالم ( دارای فواید متعددی نامگذاری فرزندان با نام اهل بیت ) ع
است که از جمله آنها تبعیت از سفارشات ائمه معصومین )علیهم السالم( 
و برکت برای همه خانواده آن فرزند است ، و باعث زنده شدن یاد آن 
بزرگواران ) علیهم السالم( می شود و مقابله با کسانی است که سعی 

اد و نام آنها را از ذهن ها پاک کنند به داشتند با استفاده از ابزار مختلف ی
طوری که حتی از نامگذاری فرزندان به نام علی جلوگیری می کردند ، 
این یکی از وجوهی است که درحدیث امام حسین )ع( آمده بود ، در واقع 
این کار همچنین باعث نصرت و یاری اهل بیت )ع( و اعالم وفاداری به 

عدم نامگذاری به نام آنها را جفا در آن حضرات می شود بگونه ای که 
حق ایشان برشمرده اند ، عالوه بر موارد ذکر شده این نامها ، از جمله 
نامهای زیبایی هستند که به صاحب خود قدر و منزلت ، آرامش و سعه 

 صدر عطا می کنند . 
و بالعکس نام دشمنان اهل بیت ) علیهم السالم ( مورد مذمت و نکوهش 

ست ، مانند نام معاویه که در عربی نام صدای سگ است و قرار گرفته ا
پدر او که صخر بن حرب نام دارد و از این قبیل نام هایی که برای شنونده 

 مشمئز کننده و تنفر آمیز هستند . 
 

به صاحب این مناسبت یعنی حضرت فاطمه زهرا )س( باز می  -4س
 گردیم ، آن حضرت چند اسم داشتند؟ 

ج: اگر مقصود از اسم ، اسم ذات باشد ، نام آن حضرت همانطور که در 
خطبه معروف خود فرمود فاطمه است )ای مردم: بدانید که من فاطمه و 
پدرم محمد ) صلی هللا علیه و آله ( است ( ، اما اگر مقصود از اسم اعم 
و  از اسم ذات باشد در اینصورت شامل القاب مانند زهرا ) علیه السالم (

کنیه ها مانند ام ابیها نیز می شود ، با این لحاظ آن حضرت دارای نام 
 های متعددی خواهد بود . 
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در مورد تعداد این نام ها در روایات اختالف نظر وجود دارد ، در کتابهای 
شیخ صدوق مانند امالی و علل الشرایع و خصال از حضرت امام صادق 

طمه نزد خداوند متعال نه نام وجود )ع( نقل شده که می فرماید : برای فا
دارد ، فاطمه ، صدیقه ، مبارکه ، طاهره ، زکیه ، راضیه ، مرضیه ، 

سپس فرمود : آیا می دانی تفسیر معنای فاطمه چیست  (1) محدثه و زهرا (
یعنی از شر دور  ؟ گفتم سرورم معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود :

شده است( و در حدیثی دیگر از امام صادق )ع( نقل است که می فرماید 
: ) هر کس فاطمه را آنگونه که حق اوست بشناسد شب قدر را درک کرده 
است ، و بدین علت او را فاطمه نامیدند که خالیق از معرفت او عاجر 

: ) فاطمه بدین  مانده اند (،  همچنین از ابوهریره نقل است که می گوید
 علت فاطمه نامگذاری شد که محبان او از آتش دور شده اند ( . 

روایات دیگری وجود دارند که به تعداد بیشتری از نام های حضرت زهرا 
)س( اشاره می کنند ، برخی از این روایات بیست نام را برای آن حضرت 

شمرده اند نام را برای آن حضرت بر 99بیان کرده اند و برخی دیگر تا 
. البته این مساله روشنی است ؛ چرا که روایت قبلی شامل نام های مشهور 
آن حضرت مانند: کوثر ، ام ابیها و غیره نمی شود ، ابن شهر آشوب در 
المناقب می گوید : ) آنچه در روایات آمده صحیح است )که برای فاطمه 

( همچنین ابن بیست نام است و هر یک از آنها بر فضیلتی داللت می کند
 .  (2)بابویه در کتاب مولد فاطمه )س( نیز به این نکته اشاره می کند(

اختالف در تعداد نام های ذکر شده در روایات را باید اینگونه فهمید که 
این روایات در صدد بیان تمام نام های آن حضرت نیستند ، بلکه روایت 

ای آن حضرت برگزیده اول بیان کننده نام هایی است که خداوند متعال بر
است ، و روایت دوم بیان کننده نام هایی است که کاشف از فضایل و 
صفات کمالی آن حضرت است بدین صورت که هر اسم حاکی از فضیلتی 

 از فضایل آن حضرت است  و نافی نام های دیگری نیست . 

                                                 
 .18/329منابع مراجعه شود به دائره المعارف بزرگ حضرت زهرا )س(برای مشاهده  -1
 .18/438منبع قبلی: - 2
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نصوص زیارتی آن حضرت متضمن بسیاری از نام های ایشان هستند ،  
لما اعالم شعری را در رابطه با نام های حضرت زهرا )س( یکی از ع

 سروده است : 
 ألقابها تذكر في الكتاب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما أتت في كتب األصحاب   
 

) القاب حضرت زهرا )س( در قرآن کریم ذکر شده اند .. و می توان آنها 
 را در کتب صحابه نیز یافت( 

 معصومة رضیة مرضیة
 

 میمونة زكیّةصدیقة  
 

) معصومه ، رضیه ، مرضیه ، صدیقه ، میمونه و زکیه از جمله القاب 
 آن حضرت به شمار می روند(

 ذات صفات من أبیها مورثة
 

 والبعض من ألقابها محدَّثة 
 

)آن حضرت  دارای صفاتی است که از پدر خویش به ارث برده .. که 
 یکی از آنها محدثه است(
 والمباركةوالدرة البیضاء 

 
 سیدة النسا بال مشاركة 

 
)و همچنین دره ، بیضاء ، مبارکه .... و سرور زنان عالم بدون شریک 

 است (
 أم أبیها قیل من ُكناها

 
 (3)ولیُطلَُب التحقیق في معناها 

 
)یکی از کنیه های ایشان ام ابیها است ... که  باید در معنای آن دقت و 

 اندیشه شود ( 
 

 : آیا این اسامی به معانی خاصی اشاره دارند ؟ 5س
ج. این نام ها از خداوند متعال و پیامبر گرامی )ص( و یا از سوی فرزندان 
معصوم ) علیهم السالم( آن حضرت انتخاب شده اند ، به همین جهت حتما 
دارای معنای حقیقی هستند ، و همانگونه که در روایت سابق آمده است 

باشند )برای فاطمه نزد خداوند متعال نه اسم هست (  مطابق با واقع می 
، این نام ها یا حکایت از فضیلتی دارند که آن حضرت به آن متصف است 

                                                 
 .18/355شعرهای دیگری نیز وجود دارد 18/347منبع قبلی: - 3
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و یا اینکه صفتی نیکو است که  –همانگونه که در حدیث سابق ذکر شد  –
به آن حضرت داده شده است و یا اینکه برای تکریم ایشان مورد استفاه 

رور قرار گرفته است ، که همه آنها حاکی از وجود حقایقی مقدس در س
 زنان عالم است ، که در احادیث شریفه معانی آنها بیان شده است . 

نام او را طاهره قرار دادند ؛ زیرا از اهل بیت است که در نص قرآن 
کریم خداوند متعال هر گونه بدی و ناپاکی را از آنها دور کرده است ، و 
 همانطور که در مجمع البیان طبرسی آمده بتول نامگذاری شد به جهت
آنکه برای بندگی خداوند متعال از همه چیز منقطع شد ، و یا اینکه از 
زنان هم عصر خود متمایز شد و یا همانطور که از زمخشری روایت شده 
از همه زنان امت در فضل و دیانت و عفت و اصل ونسب متمایز گشته 

 است .
آن حضرت کوثر نامیده شد ؛ چرا که عامل تکثیر نسل رسول خدا )ص( 

بقای آن است ، فخر رازی در تفسیر سوره کوثر می گوید: )مقصود از و 
کوثر فرزندان ایشان است ؛ چرا که این سوره در رد کسانی نازل شد که 
پیامبر را به دلیل نداشتن فرزند مسخره می کردند ، به همین جهت معنای 
 سوره اینگونه خواهد بود که خداوند متعال به پیامبر خویش نسلی را عطا

 خواهد کرد که در طول زمان ادامه پیدا می کند(. 
در کتاب اصول کافی از حضرت امام کاظم )ع( روایت شده که می فرماید 
: ) همانا فاطمه )س( صدیقه شهیده است ( ، همچنین ایشان به نقل از 
رسول خدا )ص( می فرماید : ) ای علی من فاطمه دخترم را به چند چیز 

وگفته ام که آنها را به تو بگوید پس به آنها عمل کن سفارش کرده ام و به ا
 ، چرا که او صادق و بسیار راستگو است ( . 

از دیگر القاب آن حضرت )ام الهناء( است و بدین معناست که آن حضرت 
 4سرمنشاء هر شادی در دنیا و آخرت است . 

( : از میان نام هایی که برای حضرت زهرا ذکر کرده اید ) ام ابیها 6س
 توجه مرا جلب کرده است ، لطفا توضیحی در رابطه با این نام بفرمایید؟
ج: این کنیه برای حضرت زهرا ) علیها السالم( از طرق عامه و خاصه 
نقل شده است ، به عنوان مثال از طرق عامه طبرانی در المعجم الکبیر 

                                                 
 .442 -320 /18برای آشنایی بیشتر به دائره المعارف بزرگ حضرت زهرا )س( مراجعه شود  - 4



 

 قیام فاطمی

بو الفرج به نقل از مصعب بن عبدهللا زبیری و ابن اثیر در اسد الغابه ، و ا
در مقاتل الطالبین و ابن حجر در االصابه و تهذیب التهذیب و در کتاب 
تاریخ مدینه دمشق نقل شده است ، و یکی از مشهورترین کنیه های 

 حضرت زهرا ) علیها السالم( است . 
این کنیه را پدر ایشان رسول خدا ) صلی هللا علیه وآله ( انتخاب کرده 

 ل مختلفی باشد . است که ممکن است دارای عل
محبت و عشقی که فاطمه )س( نسبت به پدر خود )ص( داشت  -1

همانند محبتی است که مادر به فرزند خود دارد ، البته باید توجه 

کرد که این محبت صرفا مبتنی بر یک احساس نبود بلکه حاصل 

از معرفت تامی بود که با مقام قدسی آن حضرت تناسب کامل 

 داشت .

ام ، اصل و ریشه یک چیز است ، و همانطور یکی از معانی  -2

تاب  لََدینا(  که در این آیه شریف آمده ) َوإنَّهُ في أُّم  الك 

( ام الکتاب به معنای اصل کتاب یعنی لوح محفوظ 4)الزخرف:

است ، بر همین اساس حضرت زهرا )س( نیز اصل پدر خویش 

امتداد آن  است ؛ زیرا  تمام نسل پیامبر )صلی هللا علیه وآله ( و

تا روز قیامت از ایشان است ، و همچنین اصل و سر منشأ 

امتداد رسالت پیامبر اسالم ) صلی هللا علیه وآله ( تا روز قیامت 

است ؛ چرا که با فداکاری و موضع گیری های خود اسالم 

 اصیل را از تحریف و انحراف حفظ کرد . 

ق می همچنین ام بر عصاره و مجمع محتویات یک چیز اطال -3

شود ، به عنوان مثال مغز انسان ) ام الرأس( نام دارد و به 

همین جهت در عربی گفته می شود که )ضربه علی ام رأسه( 

یعنی ضربه ای را به مغز او وارد کرده است ، و بر همین 

اساس مکه ام القری نام دارد و سوره حمد ام الکتاب نامیده می 

ام قرآن کریم است ، شود ؛ چرا که مشتمل بر تمام مبادئ ع

حضرت زهرا )س( نیز بدین جهت ام أبیها است ، که جامع 

صفات پدر خود است ، و اصحاب پیامبر )ص( و همسران 



 

قیام فاطمی 

 

ایشان همگی نسبت به این مساله گواهی داده اند ، عائشه می 

گوید : ) هیچکس را همانند فاطمه شبیه پیامبر )ص( در سخن 

 (5)م (.گفتن و در نشست و برخاست ندیده ا

ممکن است یکی از عللی که رسول خدا )ص( این کنیه را برای  -1
آن حضرت انتخاب کرده است این باشد که مانع تصور نادرست 
بعضی از همسران خود شود ، که با توجه به این آیه مبارکه } 
پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها و زنان او 

د را مادران مؤمنان می دانستند و . خو6مادران مؤمنان هستند {
تصور می کردند که نسبت به فاطمه دارای مقام و منزلت باالتری 
هستند . به همین جهت  پیامبر )ص( کنیه ام ابیها را برای فاطمه 
)س( انتخاب کرد تا همسران ایشان بدانند که فاطمه بر همه آنها 

 مقدم است . 
نصار عقد اخوت را بست ، و درست همانند روزی که بین مهاجرین و ا

هیچ کس را برای اخوت علی انتخاب نکرد ، هنگامی که امیر المؤمنین 
)ع( از ایشان در این رابطه پرسید ، حضرت )ص( جواب داد: تو را 

 برای خود انتخاب کرده ام و عقد اخوت را با او بست . 
 

 : آیا این نام های مبارک متضمن درسهایی برای ما هستند؟ 7س
یُم[  ج: یُز اْلَحك  َّ  اْلَمثَُل اأْلَْعلَى َوُهَو اْلعَز  خداوند متعال می فرماید: ]َوّلِل 

( ، آن مثل اعلی که بایستی هدف غائی ما قرار گیرد خداوند 60)النحل:
تبارک و تعالی است ، لذا در روایت شریفه آمده ) تخلقوا بأخالق هللا : 

تالش کنید تا به اوصاف الهی که  خود را با اخالق الهی آراسته کنید( یعنی
اسمای حسنای خداوند حاکی از آنها هستند ، متصف شوید . خداوند متعال 
 7می فرماید: }نامهاى نیكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید{

فادعوه را می توان به دو شکل تفسیر کرد:  معنای اول صدا کردن خداوند 
را با نام او صدا می زنند ، و تفسیر دوم متعال همانطور که هر شخص 
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می تواند به معنای دعا کردن و توسل به خداوند متعال از طریق اسمای 
مبارک الهی باشد ، که دعاهای وارده از سوی معصومین مملو از این 
اسمای متبرکه هستند مانند دعای کمیل )اللهم إني أسألك برحمتك التي 

 بها كل شيء( و دیگر دعاهای مبارک.  وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت
اسمای حسنی بیانگر آن قله کمالی هستند که انسان برای رسیدن به آن 
تالش می کند ، و اهل البیت ) ع( با فضایل ، اخالق و سیره زندگیشان در 
روی زمین یکی از مظاهر صفات الهیه به شمار می روند ، به همین جهت 

اتفاقی انتخاب نشده بلکه آن حضرات  نامهای ایشان به صورت مجازی و
 مصداق حقیقی این نام ها هستند . 

بر همین اساس نام های حضرت زهرا )س( بیانگر ویژگی ها و صفاتی 
هستند که می توانند به عنوان الگویی نیکو برای طالبان کمال و سعادت 

 معرفی شوند. 
د از گناه و شر به عنوان مثال از نام فاطمه انسان یاد می گیرد چگونه خو

و انحراف حفظ کند ، و از نام )صدیقه( صداقت و راستگویی را یاد می 
گیرد ، واز نام )طاهره ( چگونگی تطهیر نفس از هواهای نفسانی و طمع 
را الهام می گیرد ، همچنین یاد می گیرد چگونه قلب خود را از کینه و 

( اطمینان و حسد و دیگر رذایل اخالقی پاک کند ، و از نام )راضیه
رضایت به قضا و قدر الهی را بدست می آورد ، و با نام ) مبارکه ( تالش 
می کند تا وجود خود مایه خیر و برکت و سخنان خود را مایه هدایت و 
اصالح مردم قرار دهد ، همانگونه که در قرآن کریم آمده است : }و هر 

ک آن حضرت  نیز ، دیگر نام های مبار8ساخته{ جا كه باشم مرا با بركت
به همین صورت الهام بخش باشند ،  آنچه گفته شد به صورت مختصر 
بود و اال می توان در رابطه با هر یک از این نام ها به صورت مفصل 
سخنان زیادی را بیان کرد ، درست همانند کتاب ) شکوی القرآن ( که در 

 م . آن در رابطه با صفات قرآن و معانی و آثار آن سخن گفته ای
 

: با توجه به آنچه که بیان شد باید گفت حضرت زهرا ) س( نه تنها 8س
 برای زنان بلکه برای مردان نیز الگو خواهد بود ؟ 
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ج. بله این درست است و آن حضرت )س( این چنین است ، بلکه ایشان 
حجت الهی بر همه مخلوقات هستند ، در این رابطه از امام حسن عسکری 

می فرماید: ) ما حجت خدا بر مخلوقات هستیم ، و  )ع( روایت شده که
. ائمه معصومین همواره افتخار  9مادر ما فاطمه حجت خدا بر ما است (

می کردند که فرزندان فاطمه زهرا هستند و به صورت علنی آن را اعالم 
می کردند ، و این در حالی است که امام معصوم به هیچ کس افتخار نمی 

تی نمونه و الگویی برای جهانیان باشد ، حضرت کند مگر اینکه شخصی
مهدی )عجل هللا تعالی فرجه( در این رابطه در یکی از نامه های خود می 

 10فرماید: )دختر رسول خدا )ص( برای من الگویی نیکو است (.
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 مقامات حضرت زهرا و اهل البیت )علیهم السالم(  در قرآن کریم
به مناسبت میالد صدیقه طاهره حضرت زهرا )س( سعی خواهیم کرد از 
طریق بررسی آیات قرآنی و با کمک روایات شریفه با برخی از مقامات 
و ویژگی هایی که بیانگر عظمت آن وجود مقدس هستند آشنا شویم ، هر 
چند که به دلیل کثرت آنها در بررسی همه این ویژگی ها عاجز هستیم ، 

الطاهرة، القاب آن حضرت کاشف از مقامات ایشان هستند مانند )  نام ها و
المعصومة، الراضیة، المرضیّة، أّم أبیها، سیّدة نساء العالمین، الكوثر، 

 المحدَّثة، البتول ( و غیره . 
ما امروز به صورت مختصر به مقامات ایشان که از طریق تالزم و 

خود ایشان نیز از اهل  -السالم( اقتران میان قرآن کریم و اهل بیت )علیهم 
بدست آورده ایم ، اشاره خواهیم کرد . این تالزم  –بیت به شمار می روند 

از طریق حدیث ثقلین که علمای اهل سنت و تشیع بر صحت و صدور آن 
از رسول خدا )ص( اجماع دارند ، حاصل می شود ، در مسند احمد بن 

گوید : رسول خدا )ص( فرمود:  حنبل به نقل از زید بن ثابت آمده که می
)من دو خلیفه را در میان شما جای می گذارم ، کتاب خداوند متعال که 

یا ریسمانی از آسمان به زمین است  –ریسمانی بین آسمان و زمین است 
و عترت من که اهل بیت من هستند و این ذو از یکدیگر جدا نخواهند  –

مچنین این روایت از طریق شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند( ، ه
 .جمع بسیاری از صحابه نیز نقل شده است 

رسول خدا در جاهای مختلف و با سخن و رفتار خویش مقصود از اهل 
بیت را بیان کرده اند که همان علی و فاطمه و حسن و حسین ) صلوات 
هللا علیهم اجمعین ( هستند ، در مستدرک الصحیحن به نقل از ام سلمه آمده 

خواهد آلودگى را از شما خاندان  ی گوید : این آیه }خدا فقط مىکه م
در خانه من نازل شده  11]پیامبر[ بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند{

، سپس گفت : در این هنگام رسول خدا )ص( دعوت کرد که علی است 
و فاطمه و حسن و حسین به نزد ایشان بیایند و فرمود: ) پروردگارا ایشان 

بیت من هستند ( سپس ام سلمه گفت : ای رسول خدا آیا من از اهل  اهل
بیت نیستم ؟ حضرت فرمود: تو در خیر هستی ، اینان اهل بیت من هستند 

                                                 
یراً )احزاب :  - 11 َرُكْم تَْطه  ْجَس أَْهَل اْلبَْیت  َویَُطّه  َب َعنُكُم الّر  ُ ل یُْذه  یُد َّللاَّ    .(33إ نََّما یُر 
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 . (12)پروردگارا اهل بیت من واالتر اند ( 
روایت و مشخص شدن اهل بیت از زبان رسول خدا )ص(  با وجود این 

در تعیین معنای اهل بیت و اینکه دیگر نیازی نیست به اختالفات لغوی 
 شامل چه کسانی می شود ، بپردازیم . 

از اهل بیت   -به موجب حدیث ثقلین  –بنابراین حضرت زهرا )س( 
)علیهم السالم( است، که همتا و عدل قرآن کریم هستند و تا روز قیامت 
از یکدیگر جدا نخواهند شد ، و بر اساس این اقتران و تالزم می توانیم 

یژگی های فراوان و مقامات رفیعی را برای اهل بیت ) علیهم السالم( و و
صدیقه طاهره )س( و امیر المؤمنین )ع( بدست آوریم ، تا بر ادله اثبات 
امامت و تقدم ایشان بر همه مخلوقات بعد از رسول خدا ) ص( اضافه کنیم 

 . برخی از این مقامات عبارتند از: 
ریم می فرماید :} از پیش روى مقام عصمت ؛ چرا که قرآن ک -1

آید وحى اى است از سرش باطل به سویش نمى  آن و از پشت

و حضرت زهرا ) س( بدون در نظر 13سوی حكیمى ستوده{

گرفتن دیگر ادله اثبات عصمت مانند آیه تطهیر و غیر آن دارای 

 مقام عصمت هست .  

یاد داده مقام علم و احاطه به هر آنچه که خداوند متعال به آنها  -2
است ، خداوند متعال کتاب خود را اینگونه توصیف می کند: 
}این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل 

همچنین می فرماید: }ما هیچ چیزی را در کتاب و 14کردیم{
با توجه به تالزم میان اهل بیت و قرآن  15فروگذار نکرده ایم{

ز علم و احاطه حضرت زهرا )س( نیز دارای این مقام ا کریم 
به تمام معارف است ، که خداوند متعال از روی فضل و کرم 
خویش به ایشان عطا کرده است ، خداوند متعال می فرماید: } 

 .16یابند{ به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمى
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ه  إ الَّ ب َما َشاء )بقره: - 16 ْلم  ْن ع  یُطوَن ب َشْيٍء ّم   (.255َوالَ یُح 
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قرآن دارای مقام امامت ، رهبری ، حجیت و لزوم اطاعت بر  -3
که برای شما آورد بگیرید و از همه مخلوقات است }آنچه را 

و از همچنین می فرماید: }17آنچه شما را باز داشت بازایستید{
سر هوس سخن نمی گوید * این سخن به جز وحیی که وحی 

قرآن دارای مقام امامت است ، رسول خدا ) 18{می شود نیست
س( می فرماید: بر شما باد که به قرآن تمسک جویید و او را 

ش قرار دهید ( ، بر همین اساس حضرت امام و راهبر خوی
زهرا )س( نیز دارای مقام امامت و رهبری و لزوم اطاعت بر 
همه مخلوقات است ، از حضرت امام حسن عسکری )ع( 
روایت است که می فرماید : ) ما حجت خداوند بر مخلوقات 

 (19)هستیم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ما است ( 
} این است كتاب ما كه ن حق است و همیشه حق با اوست آقر -4

}پس سوگند به پروردگار ، 20گوید{ علیه شما به حق سخن مى
آسمان و زمین كه واقعا او حق است همان گونه كه خود شما 

زهرا )س( نیز حق حول محور ، حضرت  21گویید{ سخن مى
 او می چرخد . 

ان است ، خداوند مطلق بر بندگ (22)قرآن دارای مقام قیومیت  -5
متعال می فرماید: }ستایش خدایى را كه این كتاب ]آسمانى[ را 

و  23بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه كژى در آن ننهاد{
همانطور که سرپرست یک خانواده و یا جامعه دارای والیت 
بر آنها است و آنها را رهبری و به سمت منافع و سعادتشان 

زهرا )س( نیز دارای این والیت راهنمایی می کند ، حضرت 
بر مردم است و روش او برترین روشها است ، در آیه قبلی 
علت قیمومیت اینگونه بیان شده که ال عوج له یعنی هیچ 

                                                 
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا )حش - 17  (.7ر:َوَما آتَاُكُم الرَّ
ُق َعن  اْلَهَوى * إ ْن ُهَو إ الَّ َوْحٌي یُوَحى )نجم: - 18  .(4-3َوَما یَنط 
 .52 /7خطاب المرحلة:  - 19
ُق َعلَْیُكم ب اْلَحّق  )جاثیة: - 20 تَابُنَا یَنط   (.29َهذَا ك 
قُوَن )ذاریات: - 21 ثَْل َما أَنَُّكْم تَنط   (.23فََوَرّب  السََّماء َواأْلَْرض  إ نَّهُ لََحقٌّ ّم 
معاااانی ایااان صااافات ذکااار شاااده بااارای قااارآن را در کتااااب ) شاااکوی القااارآن ( فصااال ) القااارآن یصاااف نفساااه (  - 22

 کرده ایم.بیان 
َوَجا* قَیّ ماً )كهف: - 23 تَاَب َولَْم یَْجعَل لَّهُ ع  ه  اْلك  ي أَنَزَل َعلَى َعْبد  َّ  الَّذ   (.2-1اْلَحْمُد ّلِل 



 

قیام فاطمی 

 

 انحرافی در آن نیست . 
كتابى است كه ما آن را فرو  آن مبارک است }و این خجستهقر -6

رای یعنی دارای خیر و برکت بسیار است و دا24فرستادیمش{
رهبری  ،آثار مبارکی بر فرد و جامعه است ، زیرا منبع هدایت 

سعادتمند برای بشریت و منبع تمامی علوم آرامش و زندگی   ،
است ، حضرت زهرا )س( نیز بسیار با برکت و عطای او بی 
پایان است ، به طوری که خداوند متعال او را کوثر نام گذاری 

 کرد که بمعنای خیر کثیر است . 
قرآن مانع ایجاد تفرقه و گمراهی در امت می شود }و همگى  -7

خدا را بر  به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید و نعمت
خود یاد كنید آنگاه كه دشمنان ]یكدیگر[ بودید پس میان دلهاى 

و قرآن و 25شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید{
حافظ امت اند ، به همین  اهل بیت )ع( ریسمان بلندی هستند که

جهت حضرت زهرا )س( فرمود : ) خداوند متعال امامت ما 
 را مایه نظام امت و مانع تفرقه در آن قرار داده است(. 

قرآن کریم بسیار  عزیز و گرانقدر است ؛ زیراکتابی مصون  -8
از هر گونه تغییر و تحریف است که جز طاهران به آن 

را که بر دشمن خود غالب دسترسی ندارند ، عزیز است ؛ چ
می شود ،  عزیز است زیرا همانند او وجود ندارد ، عزیز است 
زیرا از راه باطل نمی توان به آن دست یافت و عزیز است 
زیرا مطلوب است و هرآنچه که مفقود باشد مطلوب واقع می 
شود ، و به همین شکل حضرت زهرا )س( نیز به تمامی این 

 معانی عزیز است . 
همانگونه که خود را توصیف می کند پند ، شفا ، هدایت  قرآن -9

و رحمتی برای جهانیان است ، حضرت زهرا  )س( نیز اینگونه 
 است . 

                                                 
تَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك )أنعام: - 24  (.92َوَهـذَا ك 
25 -  َ قُاااااواْ َواْذُكاااااُرواْ ن ْعَماااااَت َّللّا  َعلَاااااْیُكْم إ ْذ ُكناااااتُْم أَْعاااااَداء فَاااااأ یعااااااً َوالَ تَفَرَّ اااااُمواْ ب َحْبااااال  َّللّا  َجم  لََّف بَاااااْیَن قُلُاااااوب ُكْم َواْعتَص 

 (.103فَأَْصبَْحتُم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَواناً )آل عمران: 
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قرآن دارای مقام شفاعت است آنگونه که رسول خدا آن را  -10
قرآن که شفاعت کننده بر شما باد تمسك به توصیف می کند : ) 

س( نیز در روز حضرت زهرا ). ( 26)و شفاعت دهنده است ( 
دارای مقام شفاعت است به طوری که در روایت آمده قیامت 

آن حضرت )س( در روز محشر همانند پرنده ای که دانه های 
سالم را از دانه پوسیده جدا می کند ، پیروان و محبان خود را 

 از دیگران جدا می کند. 
قرآن با کسی که او را مهجور کند و از آن اعراض کند و به  -11

عمل نکند دشمن است ، و همواره حجت او غالب و چیره آن 
است بدون اینکه به دلیل و یا برهانی نیاز داشته باشد همانطور 

ما حل که پیامبر گرامی )س( آن را توصیف می کند که )
( یعنی حقیقتی که در ادعای خود صادق باشد ، حضرت مصدق

می کند زهرا )س( نیز اینگونه است در برابر آنکه به او ظلم 
و حقش را انکار می کند و والیتش را نمی پذیرد ، می ایستد و 

 همواره در ادعای خویش صادق است . 
تردید ما این  قرآن تا روز قیامت محفوظ و ماندگار است }بى -12

ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم  قرآن را به تدریج نازل كرده
مراه با و به همین شکل اهل بیت )علیهم السالم( که ه 27بود{
آن هستند ، و تا زمانی که قرآن باقی است آنها نیز باقی هستند قر

، این دلیلی است بر وجود امام منتظر )عج( ، یاد فاطمه و اهل 
بیت )علیهم السالم( تا روز قیامت باقی خواهد ماند و نور ایشان 
تایان خواهد ماند ، هر چند که منافقان و حسودان و دشمنان 

بردن آن داشته  بین زایشان و ا ردن نورسعی در خاموش ک
خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال  باشند }مى

آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد 
 . 28گردانید{

اگر به قرآن تمسک بجوییم در هنگام فتنه ها نجات پیدا می کنیم  -13

                                                 
 .ین منبع پس از آن در همو روایات  238 /7میزان الحكمة:  - 26
ْكَر َوإ نَّا لَهُ لََحاف ُظوَن )حجر:  - 27 ْلنَا الذّ   (.9إ نَّا نَْحُن نَزَّ
هَ اْلَكاف ُروَن )صف:  - 28 ه  َولَْو َكر  ُ ُمت مُّ نُور  ْم َوَّللاَّ ه  یُدوَن ل یُْطف ُؤوا نُوَر َّللاَّ  ب أَْفَواه   (.8یُر 
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فرماید : همانا دنیا دار ، از رسول خدا )ص( نقل است که می 
بال و ابتال و انقطاع و فنا است ، پس اگر مسائل مختلف همچون 
شب تاریک بر شما ملتبس شد به قرآن مراجعه کنید ، هر کس 
قرآن را راهنمای خویش قرار دهد به سوی بهشت هدایت خواهد 
شد و هر کس که به قرآن پشت کند  به سوی آتش رهسپار 

ین اساس متمسک شدن به حضرت زهرا خواهد شد ( ، بر هم
)س( عامل نجات دهنده از فتنه ها و هدایت کننده به سوی بهشت 

 خواهد بود. 
قرآن کریم خود را اینگونه توصیف می کند }همانا قرآن گفتاری  -14

سخنان حضرت 29قاطع و روشنگر است * و آن شوخی نیست{
ف زهرا )س( نیز همانند قرآن فصل الخطاب است و در آنها حر

 بیهوده و بی فایده وجود ندارد . 
قرآن کریم مونس و همدم است ، حضرت زین العابدین )ع( می  -15

فرماید : ) اگر آنچه که در مغرب و مشرق از بین برود وحشت 
زده نخواهم شد ما دامی که قرآن را در کنار خود دارم ( ، یاد 
حضرت زهرا )س( و اهل بیت ) علیم السالم ( نیز اینگونه 

محبان و پیروان ایشان و سیقل دهنده قلبهای خسته آنان  مونس
 است (. 

قرآن کریم هیچ گاه با کثرت تکرار ماللت آور و خسته کننده  -16
نمی شود ، امیر المؤمنین )ع( می فرماید : ) تکرار و شنیدن 
پیاپی آیات ، کهنه اش نمی سازد ، و گوش از شنیدن آن خسته 

نیز اینگونه است هر چقدر نمی شود ( ، یاد حضرت زهرا )س( 
تکرار شود بیشتر مورد اقبال و توجه قرار می گیرد حتی اگر 

 در طول ایام سال و سالیان طوالنی ادامه پیدا کند . 
هر کس حامل قرآن باشد و آن را یاد بگیرد و به دیگران نیز  -17

یاد بدهد پاداشی بزرگ خواهد داشت ، از رسول خدا )ص( 
: ) حامالن قرآن در جوار رحمت  روایت شده که می فرماید

الهی هستند و با نور خداوند متعال پوشانده می شوند ( ، هر 
                                                 

 (.14-13ل  )طارق: إ نَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل * َوَما ُهَو ب اْلَهزْ  - 29
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کس یاد حضرت زهرا )س( را زنده نگه دارد و فضائل ، مناقب 
و مظلومیت ایشان را بازگو کند ، پاداشی اینچنین بزرگ در 

 انتظار او خواهد بود . 
رسول خدا )ص(  حامل قرآن باید اهل خیر و صالح باشد ، از -18

روایت شده است که می فرماید :  همانا سزاوارترین مردم به 
فروتنی در نهان و آشکار حامل قرآن است ، و اوالتر از 
دیگران در اقامه نماز و روزه گرفتن در نهان و آشکار حامل 
قرآن است ( به همین جهت پیروان و محبین حضرت زهرا ) 

 و صفات واال باشند . س( نیز باید دارای این ویژگی ها 
قرآن دارای ارتباط تنگاتنگی با شب قدر است و نزول آن در  -19

،  30این شب اتفاق افتاد }ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم{
}ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم که ما هشدار دهنده 

حضرت زهرا )س( نیز ارتباطی قوی با شب قدر دارد 31بودیم{
از حضرت امام جعفر صادق )ع( آمده ، و در روایت شریفه 

که می فرماید : )هر کس فاطمه )س( را آنطور که شایسته 
، در برخی  (32) اوست بشناسد ، شب قدر را درک کرده است (

از سخنان خود به صورت مفصل به این حدیث پرداخته ام و 
 وجوهی را برای آن بیان کرده ام . 

حالتی غمگین است ، ز آداب تالوت قرآن خواندن آن با یكي ا -20
از رسول خدا )ص( روایت است که می فرماید : قرآن را با 
حالتی اندوهگین بخوانید چرا که با اندوه نازل شده است ( ، و 
همچنین از ایشان )ص( نقل است : ) قرآن را در حال گریه 
کردن بخوانید ، و اگر نتوانستید گریه کنید خود را به حالت 

میرالمؤمنین )ع( در توصیف متقیان می گریه بیاندازید ( ، ا
آنچنان بر پای ایستاده اند تا جزء جزء کتاب اما شبها  فرماید: )

را بخوانند ، و به آرامی و با تأنی و تدبر می خوانند ، به هنگام 
خواندنش خود را اندوهگین می سازند ، و دوای درد خویش را 

                                                 
 (.1إ نَّا أَنَزْلنَاهُ ف ي لَْیلَة  اْلقَْدر  )قدر: - 30
یَن )دخان: - 31 ر  بَاَرَكٍة إ نَّا ُكنَّا ُمنذ   (  3إ نَّا أَنَزْلنَاهُ ف ي لَْیلٍَة مُّ
 .18/438مراجعه شود به دائره المعارف بزرگ حضرت فاطمه زهرا )س( : - 32
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است یاد  از آن می جویند ( ، حضرت زهرا )س( نیز اینگونه
آن زنده نمی شود مگر اینکه دلها لبریز از اندوه شوند ، و این 
غیر از آن است که مظلومیت ایشان بازگو شود ،  روایت است 
که مردی بر حضرت امام صادق )ع( وارد شد در حالی که 
دختری برای او متولد شده بود ، حضرت )س( فرمود : ) او 

، حضرت فرمود : آه آه آه را چه نام نهاده ای ؟ گفت : فاطمه 
 –تا اینکه فرمود  –سپس دست خود بر پیشانی خویش گذاشت 

پس او را دشنام و لعن نکن  –اگر نام او را فاطمه قرار دادی 
 . (33)و او را نزن( 

این ویژگی هایی را که برای حضرت زهرا )س( بیان کردیم برای 
( بیت )علیهم السالمایشان از اهل  ائمه اطهار نیز ثابت هستند ؛ چرا که

مناسبتی که در آن قرار داریم این مباحث را به هستند ، و به دلیل 
 حضرت زهرا )س( اختصاص داده ایم .

السالم( بیان  ما این ویژگی ها و مقاماتی را که برای اهل بیت ) علیهم
کرده ایم ، در واقع دعوتی برای تبعیت از این بزرگواران و لبیک به 
دعوت امام )ع( است ) حضرت امام رضا )ع( می فرماید : خداوند 
کسی را که یاد ما را زنده کند رحمت کتد ، از ایشان پرسیده شد : 
چگونه یاد شما زنده می شود ؟ حضرت فرمود : علوم و معارف ما 

رابگیرد و به مردم یاد دهد ، چرا که مردم اگر زیبایی های سخن را ف
 . (34)ما را بشنوند از ما تبعیت خواهند کرد ( 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .87، فصل د وسائل الشیعة كتاب نكاح، بخش أحكام اوال  - 33
 جواهر البحار، جزء دوم، كتاب العلم. - 34
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 (35)( الگویی نمونهاعلیه هللا حضرت زهرا )سالم
 

در جامعه ای که در آن مردان در بیشتر مسائل بر زنان مقدم هستند . 1س
 وجود حضرت زهرا )س( چه نقشی را در اسالم می تواند ایفا کند ؟  ،

حضرت آیت هللا العظمی یعقوبی: بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمدهلل رب 
العالمین ، و صلی هللا علی ساچئ الخلق اجمعین ابی القاسم محمد وآله 

 الطیبین الطاهرین 
مملو از جهل  پیامبر گرامی اسالم )ص( در جامعه ای مبعوث شد که

و منکرات و فحشا بود که در کتاب ) األسوة الحسنة( تصویری از وضعیت 
آن جامعه را منعکس کرده ایم ، از جمله منکراتی که در آن جامعه رواج 
داشت : تحقیر و سرکوب زن بود تا جایی که برای خالصی از او هنگام 

را هنگامی  تولد او را زنده به گور می کردند ، خداوند احساس مردان
دختری برای آنها متولد می شد را اینگونه توصیف می کند : }هر گاه یكى 

گردد در حالى كه خشم  اش سیاه مى از آنان را به دختر مژده آورند چهره
خورد * از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از ]و اندوه[ خود را فرو مى 

نگاه دارد یا در خاك  پوشاند آیا او را با خوارىقبیله ]خود[ روى مى 
 .36پنهانش كند وه چه بد داورى مى كنند{

دین اسالم از طرق مختلف سعی در ریشه کردن این ظلم را داشت ، که 
 در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

تأکید در آیات و روایات مختلف بر تساوی میان زن و مرد در  -1

} پس پروردگارشان حقوق و در پاداش ، خداوند متعال می فرماید:

دعاى آنان را اجابت كرد ]و فرمود كه[ من عمل هیچ صاحب عملى 

 .37كنم{از شما را از مرد یا زن كه همه از یكدیگرید تباه نمى 

بیان نمونه هایی از زنان با فضلیت تا الگویی برای زنان و مردان  -2

باشند و مردان قبل از زنان بفهمند که یک زن می تواند مراتب 

                                                 
در یعقااااوبی )داماااات بركاتااااه( كااااه دیاااادار شاااابکه ماااااهواره ای فرقااااان بااااا حضاااارت آیاااات هللا العظماااای محمااااد  - 35

 پخش شد.  1430تاریخ سوم جمادی الثانی 
اااَر أََحاااُدُهْم ب ااااأْلُْنثَ  - 36 اااُكهُ َوإ ذَا بُّش  اااَر ب اااه  أَیُْمس  اااْن ُساااوء  َماااا بُّش  اااَن اْلقَاااْوم  م  ااایٌم، یَتَاااَواَرى م  ى َظااالَّ َوْجُهاااهُ ُمْساااَوّداً َوُهاااَو َكظ 

 (.59-58َعلَى ُهوٍن أَْم یَُدسُّهُ ف ي التَُّراب  أاَل َساَء َما یَْحُكُموَن )نحل:
یُع َعَمَل َعام   - 37 ْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى )آل عمران:فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنّ ي ال أُض  ْنُكْم م   (.195ٍل م 



 

قیام فاطمی 

 

را تا جایی طی کند که مردان نسبت به آن غبطه بخورند ، کمال 

مانند حضرت مریم و زن فرعون ، خداوند متعال می فرماید : }و 

اند خدا همسر فرعون را مثل آورده  براى كسانى كه ایمان آورده

اى برایم بساز  خانه آنگاه كه گفت پروردگارا پیش خود در بهشت

ده و مرا از دست مردم ستمگر  و مرا از فرعون و كردارش نجات

برهان * و مریم دخت عمران را همان كسى كه خود را پاكدامن 

نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود 

در این آیه  38و كتابهاى او را تصدیق كرد و از فرمانبرداران بود{

به صورت صریح زن فرعون و مریم دختر عمران به عنوان 

 برای همه کسانی که ایمان آورده اند ، معرفی شده اند .  الگویی

تهدید و ترساندن کسی که زن را به قتل مادی و یا معنوی برساند  -3

یعنی با اهانت و ظلم شخصیت او را خرد کند ، خداوند متعال می 

گور * به كدامین گناه  فرماید : }پرسند چو زان دخترك زنده به

ی شریف در مورد رنان آمده که : ، و در روایت39كشته شده است{

)کسی  آنها را مورد احترام و تقدیر قرار نمی دهد مگر اینکه خود 

بزرگوار باشد و کسی به آنها توهین نمی کند مگر اینکه خود پست 

 ( . 40)و فرومایه باشد ( 

اعطای درجات عالیه به کسی که از تولد دختر خوشحال شود ، و  -4

قرار دهد ، از حضرت امام صادق زن را مورد احترام و تقدیر 

)ع( با سندی بسیار موثق نقل شده که می فرماید : ) رسول خدا 

)ص( فرمود : کسی که از  سه دختر و یا سه خواهر مراقبت کند 

، بهشت بر او واجب می شود ، از پیامبر پرسیده شد اگر دو تا 

باشند چه؟ حضرت فرمود : بهشت بر او واجب می شود ، همچنین 

                                                 
ْنااااَدَك بَْیتاااااً ف ااااي اْلَجنَّااااة   - 38 یَن آَمنُااااوا اْمااااَرأََت ف ْرَعااااْوَن إ ْذ قَالَااااْت َرّب  اْباااان  ل ااااي ع  لَّااااذ  ُ َمااااثاَلً ل  ااااْن  َوَضاااَرَب َّللاَّ ن ااااي م  َونَّج 

ْماااَراَن الَّت اااي أَْحَصااانَْت  یَن، َوَماااْریََم اْبنَاااَت ع  اااَن اْلقَاااْوم  الظَّاااال م  ن اااي م  نَاااا ف ْرَعاااْوَن َوَعَمل اااه  َونَّج  اااْن ُروح  فَْرَجَهاااا فَنَفَْخنَاااا ف یاااه  م 
َن اْلقَان ت یَن )تحریم:   (.11-12َوَصدَّقَْت ب َكل َمات  َربّ َها َوُكتُب ه  َوَكانَْت م 

 (.9 -8َوإ ذَا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئ لَْت، ب أَّي  ذَْنٍب قُت لَْت )تكویر: - 39
 .185، ص2فقه السنة، لشیخ سید سابق: ج  - 40
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ایشان پرسیده شد : اگر یکی باشد چه ؟ حضرت فرمود : باز  از

، عالوه بر این حضرت امام  (41) هم بهشت بر او واجب می شود (

صادق )ع( می فرماید : ) دختران حسنات هستند و پسران نعمت ، 

،  42بر حسنات پاداش داده می شود و از نعمت پرسیده می شود(

نقل می فرماید : )  حضرت امام رضا )ع( از رسول خدا )ص(

خداوند متعال رأفت بیشتری به دختران نسبت به پسران دارد ، و 

اگر مردی زن محرمی را شاد کند خداوند در روز قیامت او را 

 .(43)خوشحال خواهد کرد(

قرار دادن رسول خدا )ص( که برترین مخلوقات و سرور آنها است  -5

صادق )ع( نقل  به عنوان پدر دختران ، در روایتی صحیحه از امام

و  (44)است که می فرماید : ) رسول خدا )ص( پدر دختران بود ( 

خداوند نسل او را از دخترش فاطمه زهرا )س( قرار داد و او را کوثر 

نامید که به معنای خیر کثیر است ، خداوند متعال می فرماید :}ما به 

 از مهمترین راهکارهای ریشه کن سازی ،45تو کوثر را عطا کردیم {

این ظلم مشرف ساختن مسلمانان و بلکه همه مردم به بانویی بود که 

بعد از پدر خود رسول خدا )ص( و همسر خویش امیرالمؤمنین )ع( 

کاملتر از همه خالیق بود ، این بانو حضرت صدیقه طاهره فاطمه 

زهرا )س( است که سرور مردان و زنان جهان است ، نباید کسی 

سرور زنان عالم است ، خیر ایشان  گمان کند که آن حضرت تنها

سرور همه مردان و زنان جهان است ، برای اثبات این مسأله یک 

بیان شد آمده است  2دلیل را بیان می کنم ، در آیاتی که در نکته شماره 

که خداوند متعال حضرت مریم و زن فرعون را الگویی برای مؤمنان 

                                                 
  .3، ح4أحكام أوالد، فصل  بخشالشیعة: كتاب نكاح،  وسائل - 41
 .7، ح5، فصل قبلیمنبع  - 18
 .1، ح7، فصل قبلیمنبع  - 43
 .3، ح4، فصل قبلیمنبع  - 44

  (.1إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر )كوثر: - 45
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ا )س( مقامی برتر از قرار داده است ، با توجه یه اینکه حضرت زهر

 ایشان دارد بدون شک الگویی شایسته تر از آنها خواهد بود. 

  
: در سخنرانی های مبلغان و در بعضی از کتب این نکته بیان 2س

شده که علت نامگذاری حضرت زهرا )س( به فاطمه این بوده است 
که خداوند متعال ایشان و محبان او را از آتش جهنم دور کرده است 

ا می توان این مسأله را پذیرفت که صرف داشتن محبت به فاطمه . آی
 )س( باعث نجات انسان می شود ؟ 

پاسخ حضرت آیت هللا العظمی یعقوبی: می توان پاسخ این پرسش را 
 در چند سطح داد : 

اگر این مسأله در روایات معتبر ذکر شده باشد ما چاره ای نداریم  -1

جز اینکه آنچه که از پیامبر )ص( و اهل بیت معصوم ایشان )علیهم 

السالم( صادر شده را بپذیریم ، و در صورتی که سند روایت غیر 

معتبر باشد آن روایت را نخواهیم پذیرفت ، یکی از طرق معتبره 

است که می گوید : ) شنیدم اباجعفر)ع( می روایت محمد بن مسلم 

فرماید : حضرت فاطمه زهرا )س( بر دروازه جهنم می ایستد ، و 

هنگامی که روز قیامت فرا می رسد بر پیشانی هر شخص نوشته 

می شود که او کافر است و یا مؤمن ، و دستور داده می شود کسی 

محب فاطمه  را که گناهانش زیاد باشند به جهنم ببرند هر چند که

باشد ، هنگامی که فاطمه ببیند بر پیشانی او محب نوشته شده است 

می فرماید : ای پروردگار مرا فاطمه نام نهادی و وعده دادی 

پیروان و ذریه مرا از آتش جهنم دور کنی ، وعده تو حق است و 

هیچ گاه خلف وعده نمی کنی ، خداوند متعال می فرماید : ای فاطمه 

ی من تو را فاطمه نام نهادم و هر که والیت تو را راست می گوی

بپذیرد و محبت تو و فرزندانت را داشته و والیت آنها را بپذیرد ، 

او را از آتش جهنم دور خواهم کرد و وعده من حق است و هیچ 

گاه خلف وعده نخواهم کرد ، و علت اینکه دستور دادم این بنده را 
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را شفاعت کنی و شفاعت تو را  به آتش جهنم ببرند این بود که او

بپذیرم تا مالئکه ، انبیا و پیامبران و همه کسانی که حاضر هستند 

جایگاه تو را نزد من ببینند ، پس دستان هر کس که بر پیشانی او 

 . (46) مؤمن نوشته شده را بگیر و وارد بهشت کن (

این حدیث را نه تنها علمای شیعه بلکه علمای اهل سنت نیز از  -2

مختلف نقل کرده اند ، و صاحب کتاب ) فضائل الخمسة من  طرق

( تعدادی از این منابع را ذکر کرده است 3/151الصحاح الستة: 

مانند کتب ذخائر العقبی و کنز العمال و کتاب تاریخ بغداد نوشته 

خطیب بغدادی با ترجمه غانم بن حمید الشعیری که این حدیث را 

 ند . به نقل از ابن عباس روایت می ک

چرا باید این قضیه را بسیار عجیب بدانیم که خداوند متعال شخصی  -3

را که مستحق نیست فقط به خاطر کاملترین بندگان خود یعنی 

حضرت زهرا )س( و به جهت نشان منزلت او برای خالیق آن 

شخص را ببخشد ، فضل و بخشش خداوند متعال بی انتها و نعمتهای 

اشیم به ما عطا می کند ، بله در خود را بدون آنکه مستحق آن ب

صورتی که یک شخص بی گناه را مجازات کند منافی عدالت 

خواهد بود ، اما بخشش یک شخص غیر مستحق از روی فضل و 

 کرم خویش متناسب با صفات خداوند متعال است . 

مثالی را از شبکه های تلویزیونی برای شما بیان می کنم ، در 

بقه هایی برگزار می شود و به برندگان بعضی از این شبکه ها مسا

جوایزی اهدا می شود ، گاهی اوقات مدیران برنامه برای هدفی 

خاص مانند تبلیغات و یا کمک به مردم به هر نحوی که شده سعی 

می کنند به شرکت کنندگان در مسابقه جایزه بدهند ، مثال اگر 

ه تری شرکت کننده نتوانست پاسخ سواالت را بدهد پرسشهای ساد

از او می پرسند تا جایی که اگر نتوانست به آنها پاسخ بدهد از او 

                                                 
 .6ح ،نامگذاری فاطمه به فاطمه : علت 1/142( علل الشرائع شیخ صدوق )رضوان هللا علیه(:46)
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می پرسند که نام تو چیست ؟ و هنگامی که پاسخ می دهد همه 

خوشحال می شوند و او را برنده اعالم می کنند و به او جایزه می 

 دهند . 

مقصود از محبتی که در روایات آمده ، محبتی نیست که منشأ آن   -4

اطفی حاصل شده از یک حالت اجتماعی وراثتی و یا یک میل ع

تقلید از پدران است ؛ چرا که این عوامل ارزشی ندارند ، بلکه 

مقصود از آن محبت حاصل شده از معرفت است که الزمه آن 

تبعیت از سیره و روش زندگی محبوب و راضی کردن اوست ، 

 شاعر می گوید : 

5-  

 هذا لعمــرك في الفعال بدیعُ      تعصي اإلله وأنت تزعم حبــه        
) معصیت خدا را انجام می دهی در حالی که گمان می کنی او را 

 دوست داری .. به جان تو قسم که این کار عجیبی است(
 إن المحبَّ لــمن أحبَّ مطیعُ     لو كان حبّك صادقاً ألطــعته 
واقعا او را دوست داشتی از او اطاعت می کردی .. همانا که  ) اگر

 عاشق مطیع معشوق خود است(
 

: آیا صفات و ویژگی هایی که حضرت زهرا )س( کسب کرده فقط 3س 
به دلیل این بوده که دختر رسول خدا )ص( بوده است و یا اینکه هر زنی 

 می تواند آنها را کسب کند ؟ 
ی : رسول خدا )ص( هیچ گاه کسی را پاسخ حضرت آیت هللا یعقوب

بدون داشتن استحقاق کافی مقدم نمی دارد ؛ چرا که خداوند متعال او را 
اینگونه توصیف می کند : }و از سر هوس سخن نمی گوید * بلکه این 

همچنین می فرماید: }و اگر ]او[ ،  47وحیی است که به او وحی می شود{
گرفتیم * سپس  ست راستش را سخت مىها بر ما بسته بود *داى گفته  پاره

 .48رگ قلبش را پاره میکردیم {
                                                 

ُق َعن  اْلَهَوى، إ ْن ُهَو إ ال َوْحٌي یُوَحى )نجم: - 47  (.4-3َوَما یَْنط 
ْنهُ اْلَوت یَن )حاقه: - 48 ، ثُمَّ لَقََطْعنَا م  ین  ْنهُ ب اْلیَم  ،ألََخْذنَا م  یل  َل َعلَْینَا بَْعَض األَقَاو   (.46-44َولَْو تَقَوَّ
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در قرآن کریم مشخص است : معیارهای تكریم و برتري اشخاص 
تردید خداوند داناى  }ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى

دگی هیچ تأثیری در آن ندارد ، خداوند متعال و نسب خانوا،  49آگاه است{
 }پس آنگاه كه در صور دمیده شود ]دیگر[ میانشان نسبت :می فرماید: 

پرسند * پس كسانى كه خویشاوندى وجود ندارد و از ]حال[ یكدیگر نمى 
كفه میزان ]اعمال[ آنان سنگین باشد ایشان رستگارانند *و كسانى كه كفه 

ك باشد آنان به خویشتن زیان زده ]و[ همیشه در میزان ]اعمال[شان سب
این در حالی است که در قرآن کریم یک سوره کامل  .50مانند{ جهنم مى

 در نکوهش ابولهب عموی پیامبر )ص( نازل شده است . 
حضرت زهرا )س( صرفا به دلیل نسبت خانوادگی خویش با رسول خدا 

بلکه با طی کردن قله های  )ص( این جایگاه رفیع را بدست نیاورده است ،
 کمال به آن دست یافته است . 

بله دختر رسول خدا )ص( بودن شرایط الزم مانند پاکی در والدت ، 
فضای مثبت درون خانواده ، تربیت نیکو و مراقبت مستقیم از سوی رسول 

 خدا )ص( ، فرصت مناسب برای تکامل آن حضرت را فراهم آورد .
به رحمت و لطف بیکران الهی امکان تکامل و بر همین اساس با توجه 

نامتناهی برای همه مردم موجود است ، ولی خداوند متعال با علم ازلی 
خود می داند که کسی جز حضرت زهرا )س( به این مقام و مرتبه نخواهد 

 رسید . 
 

: یکی از ویژگی هایی که حضرت زهرا )س( بدان متصف شده نقل 4س 
ت ، در حالی که برخی معتقدند این بُعد از فراوان احادیث پدر خود اس

زندگی حضرت کامال مخفی مانده و به آن دسترسی نداریم ، نظر شما در 
 این رابطه چیست ؟ 

پاسخ حضرت آیت هللا یعقوبی: این نکته کامال درست است که حضرت 
زهرا )س( بهره علمی فراوانی به صورت مستقیم از پدر خود و همچنین 

ی فرزندان خود حسنین که هر روز پس از برگشتن از از طریق صحبتها
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مسجد جد بزرگوار خود رسول خدا )ص( آنچه را که بر پیامبر نازل شده 
 و با مردم بازگو می کرد را برای مادر خود نقل می کردند ، آن حضرت
رهنمودهای پیامبر را در کاغذهایی تدوین می کرد ، که متأسفانه تعداد 

ما رسیده است ، مجموعه این اوراق که به )مصحف  ناچیزی از آنها بدست
فاطمه( معروف شده اند بین فرزندان معصوم )علیهم السالم( آن حضرت 
دست به دست می شد ، و آنان از این مصحف بهره فراوانی می بردند ، 
از امام حسن عسکری )علیه السالم( نقل است که می فرماید : ) ما حجت 

رم فاطمه حجت خدا بر ما است ( ، این مصحف خدا بر مردم هستیم و ماد
همانند قبر حضرت زهرا )س( از دسترسی امت اسالمی مخفی مانده است 

 و مردم از برکات بزرگ آن محروم مانده اند . 
یکی از کسانی که این مصحف را دیده صحابی بزرگوار عبدهللا انصاری 

ک روایت معتبر است که در آن نامهای دوازده امام را دیده است . در ی
حضرت امام باقر )ع( به نقل از جابر بن عبدهللا انصاری می فرماید : ) 
بر فاطمه )س( وارد شدم در حالی که لوحی در دستان او یافتم که در آن 
نام دوازده امام از فرزندان او نوشته شده بود ، آخرین آنها حضرت قائم 

 . (51)دیگر از آنها علی بود ( بود و نام سه نفر از آنها محمد و نام چهار نفر
 

: صحبتها و شبهات زیادی در مورد کتابی به نام فاطمه مطرح شده 5س
است ، آیا این کتاب وجود دارد و در زمان ما موجود است ؟ مضمون و 

 محتوای این کتاب در صورت موجود بودن چیست ؟ 
در پاسخ پرسش قبلی مقصود از مصحف  پاسخ حضرت آیت هللا یعقوبی :

فاطمه را توضیح دادیم و گفتیم که این کتاب مجموعه تفسیر آیات قرآنی ، 
احکام شرعی و حوادث آینده است که حضرت فاطمه )س( آنها را از پدر 
خویش )ص( یاد گرفته بود . و با قرآنی که از زمان ائمه معصومین نسل 

ما سفارش شده که آن را در مساجد و  به نسل بدست ما رسیده است  و به
نمازهایمان قرائت کنیم و با تالوت آن روح و قلبمان را سیقل دهیم ، 
متفاوت است . بنده در سخنانم شواهد زیادی از آیات قرآنی را ذکر کرده 
ام آیا چیزی غیر از این آیات قرآنی که در دست داری در آنها پیدا کرده 
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 ای؟ 
برای تفرقه میان مسلمانان }پس از اینكه حق کسی که این شبهات را 

، مطرح می 52برایشان آشكار شد از روى حسدى كه در وجودشان بود{
کند ، باید یک سری به مسجد ، کتابخانه و یا کتابفروشی پیروان اهل بیت 
)علیهم السالم( بزند و یا به قرائت قاریان قرآن گوش دهد ، آیا قرآن دیگری 

 س همگان پیدا خواهد کرد ؟ غیر از قرآن در دستر
اهتمام امامان ما )علیهم السالم( به قرآن و صدور صدها روایت از آنها 
در جهت تعظیم و تشویق به تالوت آیات آن و تدبر در معانی و اسرار آن 
و شکایت قرآن از هجران خود ، و اقدامی که امام حسن عسکری )ع( در 

که در طی آن کتابی را که در  مقابل فیلسوف عرب اسحاق کندی انجام داد
بیان تناقضات قرآن کریم نوشته بود را پاره کرد ، همه اینها هر گونه 
تشکیک در مورد اینکه قرآنی که در دسترس ما است همان قرآن نازل 

 شده بر پیامبر )ص( است را نفی کرد . 
بله برخی از صحابه رسول خدا )ص( مصحف هایی داشتند که با قرآن 

ود متفاوت بود ، مانند  مصحف ام المؤمنین حفصه ومصحف کریم موج
عبدهللا ابن مسعود که با اجتهاد خود سوره ناس و سوره فلق را به این دلیل 
که جز قرآن نیستند و صرفا دعاهایی بودند که بر پیامبر نازل شدند تا 
برای در امان ماندن و حفظ حسنین )علیهم السالم( آنها را بخواند ، حذف 

ه است، مورخان نقل کردند که عثمان همه آن مصحف ها را سوزاند کرد
و تنها یکی از آنها را باقی گذاشت که همان نسخه در دسترس همگان 

 است.
   

: ما عادت کرده ایم که حضرتعالی مانند آنچه که در کتاب ) األسوة 6س
ه الحسنة( و )دور األئمة فی الحیاة اإلسالمیة( و دیگر کتابها مطرح کرد

اید ، درسهایی از سیره عملی زندگانی ائمه معصومین )علیهم السالم( را 
برای ما بیان کنید و صرفا به نقل تاریخی زندگینامه آنها اکتفا نکنید ، آیا 
برای شما امکان پذیر است که بعضی از درسهایی را که می توان از 

 زندگی
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 حضرت زهرا )س( آموخت را برای ما بیان کنید ؟  
آیت هللا یعقوبی: ما در آن کتاب در مورد اهمیت وجود یک الگوی حضرت 

نمونه برای اقناع مردم در هر حرکت اصالحی صحبت کردیم که یکی از 
آنها جریان اصالحی اسالم بود ، چرا که در غیر اینصورت چه ارزشی 
دارد که انسان سخنی نیکو بر زبان جاری سازد ولی در عمل مخالف با 

، به همین جهت اهل بیت )علیهم السالم( نقش بسیار بزرگی آن رفتار کند 
در تثبیت  اعتقادات اسالمی و احکام شرعی و حفظ آنها داشتند ، در واقع 
اهل بیت )ع( شریعت اسالمی را به صورت عملی برای مردم مجسم 
کردند . حضرت فاطمه زهرا )س( نیز الگویی نمونه برای همه مردان و 

ره زندگی آن حضرت سرشار از درسها و عبرتهایی زنان جهان بود ، سی
 است که سالکان قله کمال می توانند از آنها بهره ببرند : 

فناء آن حضرت در ذات باری تعالی و اخالص ایشان در بندگی  (1)
خداوند متعال و رسیدن به باالترین مراتب معرفت توحیدی ؛ همانطور که 

بهشت به اندازه معرفت آنها به در روایت شریفه آمده جایگاه مردم در 
خداوند متفاوت خواهد بود ، حضرت زهرا )س( توانست باالترین مراتب 
کمال را پس از پدر و همسر خویش )صلوات هللا علیهم اجمعین( طی کند 
و بسیاری از وقت خود را صرف عبادت و راز و نیاز با پروردگار خویش 

مام حسین)ع( روایت می می کرد ، امام حسن )ع( برای برادر خویش ا
کند که : در شب جمعه مادرم فاطمه )س( را دیدم که در محراب  عبادت 

 .( 53) خود تا طلوع خورشید مشغول رکوع و سجود بود (
حسن بصری می گوید : ) هیچ کس در این امت عابد تر از فاطمه نبود او 

 . ( 54) آنقدر عبادت می کرد تا اینکه پاهایش ورم می کرد (
زهرا )س( می فرماید : ) هر کس عبادت خالصانه خود را برای  حضرت

خدا بفرستد ، خداوند متعال بهترین مصلحتها را برای او فرو می 
 .(55)فرستد(

یکی از نتایج این معرفت توحیدی دوری از غیر خدا است ، حضرت امیر 
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المؤمنین )ع( در وصف متقیان می فرماید : ) آنچنان خداوند در چشمانشان 
، به همین ( 56) زرگ شده که غیر او در نگاهشان کوچک شده است (ب

جهت حضرت فاطمه )س( زندگی زاهدانه ای در دنیا داشت و رسول خدا 
)ص( او را به این امر تشویق می کرد ؛ از حضرت امام سجاد )ع( نقل 

من نزد جده  :که گفت  شنیدماسماء بنت عمیس ز است که می فرماید : ) ا
( نشسته بودم و گردنبندی از طال که علی )ع( برای او تو فاطمه )س

در  )ص(خریده بوده را به گردن آویخته بود ، در این حال رسول خدا 
، سپس  حالی رسول خدا )ص( وارد شد و گردنبند را بر گردن او دید

ای فاطمه این سخن مردم تو را مغرور نکند که بگویند )ص( فرمود :  
ت در حالی که زینت جبابره را پوشیده باشی ، این دختر پیامبر )ص( اس

سپس فاطمه آن گردنبند را درآورد و فروخت و با آن بنده ای را خرید و 
آزاد کرد ، رسول خدا )ص( از این کار او بسیار مسرور و خوشحال شد 

) (57)  . 
عائشه ام المؤمنین می گوید  پیروی دقیق از سیره رسول خدا )ص( ،( 2)

) کسی را ندیدم که شباهت او به رسول خدا )ص( در زی ، وقار و سیره 
او در نشست و برخاست بیش از فاطمه )س( باشد . او همچنین می گوید 
: هنگامی که فاطمه )س( بر پیامبر )ص( وارد می شد او را محترم می 

اند ، و هنگامی که شمارد و او را می بوسید و در جای خودش می نش
پیامبر )ص( بر فاطمه وارد می شد از جایش بلند می شد و او را می 

 ( .58) بوسید و در جای خود می نشاند(
به آنچه که در انجام آن رغبت داشت و آنچه که  حضرت زهرا )س( تنها

پیامبر )ص( نسب به آن کراهت داشت ، اکفتا نمی کرد ، بلکه اگر می 
( نسبت به کاری رغبت دارند آن را انجام می داد دانست که پیامبر )ص

هنگامی که روایت است هر چند که پیامبر )ص( آن را به زبان نیاورد ، 
خدا )ص( از سفر برگشت اولین جایی که وارد آن شد منزل فاطمه رسول 

بود و به فاطمه سالم کرد ، فاطمه به خاطر بازگشت پدر و همسر خویش 
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داری خانه را تزئیین کرده بود و هنگامی عدم )صلوات هللا علیهما( مق
رضایت پیامبر )ص( را در چهره ایشان دید ، آزین ها را برداشته و آن 

سه  –را به فقرا داد ، سپس رسول خدا )ص( فرمود : پدر فدای او شود 
دنیا برای محمد و آل محمد نیست و اگر دنبا به اندازه بال پشه ای  –بار 

 ( . 59) هیچ گاه کافر جرعه آب از آن نمی نوشید (برای خدا ارزش داشت 
تبعیت از امام خویش یعنی همسر خود امیرالمؤمنین )ع( و دفاع از ( 3)

حق ایشان و یاری او با همه دارایی خود ، که مواضع ایشان پس از وفات 
  رسول خدا )ص( دلیلی روشن بر این مدعاست .

بطه خود با همسر خویش ارتباط او با خانواده ، آن حضرت در را( 4)
این روایت شریف را )جهاد زن شوهرداری نیکوست( مجسم ساخته بود 
،  و تمام تالش خود را در خدمت به خانه و خانواده قرار داده بود ، 
امیرالمؤمنین )ع( بارها این مساله را یاد می کرد ، حضرت )س( هنگامی 

ع( پرسید : ای پسر که به رحلت از دنیا نزدیک شده بود امیرالمؤمنین )
عمو آیا از آغاز معاشرت با من تا کنون از من دروغ و یا خیانتی را دیده 
ای ؟ امیرالمؤمنین )ع( فرمود: تو مهربانتر و وفادارتر از آن هستی که 
حتی با یک کلمه تو را سرزنش کنم ، دوری تو برای من بسیار سنگین 

 . (60) است(
بی تربیت کند به طوری که حسنین حضرت توانست فرزندان خود را به خو

)علیهما السالم( را همراه با پدرشان امیر المؤمنین )ع( به مسجد جدشان 
رسول خدا )ص( می فرستاد و هنگامی که باز می گشتند از همه آنچه که 
از رسول خدا )ص( شنیده و یا دیده بودند می پرسید ، و به آنها در عبادت 

کرد ، در کتاب مفاتیح الجنان در اعمال و بندگی خداوند متعال کمک می 
مربوط به شب قدر آمده که حضرت فرزندان خود را در هنگام روز 
مقداری می خواباند تا توانایی شب زنده داری و عبادت را داشته باشند ، 
و به آنها می گفت : ما اآلن اوضاع بسیار خوبی در منزل داریم و لوازم 

مسلمانان در صدر اسالم شرایط بسیار  آسایش ما فراهم است در حالی که
 سختی داشتند و با انواع مشکالت و دشواری ها زندگی می کردند . 
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حضرت زهرا )س( مثال بارزی از عفت و حیا بودند ، از امام موسی ( 5)
بن جعفر )ع( و ایشان از پدرانشان روایت می کنند که:) علی )ع( فرمود 

نزل فاطمه )س( را داشت ، حضرت : یک شحص نابینایی اجازه ورود به م
پوشش خود را کامل کرد ، سپس رسول خدا )ص( از ایشان پرسید ؟ چرا 
خود را می پوشانی در حالی که او تو را نمی بیند ؟ حضرت )س( در 
پاسخ فرمود : اگر او مرا نمی بیند من او را می بینم و بوی مرا استشمام 

دهم که تو پاره ای از تن  می کند ؛ رسول خدا )ص( فرمود : شهادت می
 .  منی (

و با همین سند فرمود : رسول خدا )ص( از اصحاب خود در رابطه با 
زن پرسید : اصحاب گفتند : زن عورت است ، رسول خدا )ص( فرمود 
 : چه زمانی به خداوند متعال نزدیکتر می شود ؟ اصحاب پاسخی نداند ،
هنگامی که فاطمه )س( آن سخنان را شنید ؟ فرمود: هنگامی که زن در 
خانه خود بماند به خدای خود نزدیکتر خواهد بود ، رسول خدا )ص( 

 .(61) فرمود : فاطمه پاره ای از تن من است (
علمای شیعه و سنی روایت می کنند که پیامبر )ص( از فاطمه )س( پرسید 

) چه چیزی برای زن بهتر است ؟ حضرت پاسخ داد : اینکه نه مردی  :
او را ببیند و نه او مردی را ببیند ، رسول خدا )ص( فاطمه را در آغوش 
خود گرفت و فرمود : فرزندانی هستند که برخی از نسل برخی دیگر پدید 

 .(62) آمده اند (
رار دادن مسئولیت اظهار کرامت زن در اسالم ، که از نشانه های آن ق( 6)

هزینه های زندگی زن بر عهده مرد است ، امام سجاد )ع( در دعای 
مکارم األخالق می فرماید : ) مرا از رنج تحصیل معاش بی نیاز کن و 
بی حساب روزام ده ، تا از عبادت تو به طلب روزی نپردازم و بار گران 

ز روایتی عواقب کسب و کار بر دوش نگیرم ( حضرت امام صادق )ع( نی
را از پدر خود امام باقر )ع( نقل می کنند ، حضرت فرمود: ) علی و 
فاطمه )علیهما السالم( از رسول خدا )ص( تقاضا کردند که کارهای خانه 
و بیرون خانه را بین آنها تقسیم نماید ، پیامبر انجام کارهای داخل خانه را 
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عهده علی )ع(  به عهده فاطمه )س( نهاد و امور خارج از منزل را به
گذاشت ، امام باقر )ع( می گوید : فاطمه )س( فرمود : هیچ کس جز 
خداوند نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خدا )ص( 
کارهای بیرون از خانه را به عهده من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان 

 .(63) نجات داد(
های مسالمت آمیز برای بهره گیری از بحث و گفت و گو و روش( 7)

احقاق حقوق خود از کسانی که به این روشها احترام می گذارند ، این 
مسأله را می توان در خطبه های آن حضرت )س( با اصحاب رسول خدا 
)ص( مشاهده کرد ، که مملو از استداللهای محکم و مستند به کتاب خدا 

 و سنت رسول خدا )ص( بوده است . 
لح مسلمانان و حفظ کیان دولت اسالمی بر مصالح مقدم داشتن مصا( 8)

شخصی ، هنگامی که حقوق او و همسرش )علیهما السالم( را غصب 
کردند عده ای برای یاری آنها اعالم آمادگی کردند ، لکن امیرالمؤمنین 
)ع( می دانست که هدف آنها ایجاد فتنه و شکاف در صفوف مسلمانان 

خالفان اسالم با کمک منافقان داخلی است ، درست زمانی که دشمنان و م
 منتظر ایجاد فرصتی برای نابودی اسالم بوده اند . 

ایثار و از خودگذشتگی ، یکی از شواهد این مدعا واقعه ای است که ( 9)
خداوند متعال شأن آن سوره )هل أتی( را نازل کرد ، که در طی آن غذای 

اندند ، و همچنین روایتی خود را به فقرا دادند و به مدت سه روز گرسنه م
است که در آن امام حسن )ع( با برادر خود امام حسین )ع( در مورد 
مادرشان حضرت صدیقه طاهره )س( صحبت می کرد : ) شنیدم که مادرم 
برای زنان و مردان مؤمن بسیار دعا می کرد و نام آنها را به زبان می 

تم : مادر چرا آنگونه آورد ، و برای خود هیچ دعایی نمی کرد ، به او گف
که برای دیگران دعا می کنی برای خود دعا نمی کنی ؟ فرمود: ای فرزندم 

 .(64) اول همسایه و سپس خانه خود(
روایات دیگر بسیاری در این باب وجود دارد ، که متأسفانه باید اعتراف 
کنیم که در تبیین شخصیت حضرت زهرا )س( کوتاهی کرده ایم و اگر 
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ابطه با شخصیت و سیره مبارک آن حضرت نوشته شده را آنچه که در ر
بررسی کنیم ، خواهیم دید که بسیار اندک است ، اضافه بر اینکه در عمل 
نیز کوتاهی کرده ایم یعنی  نتوانستیم زندگی حضرت زهرا )س( را در 

 زندگی واقعی خود مجسم سازیم . 
حضرت زهرا  لکن بنده نسبت به این بیداری جهانی در رابطه با قضیه

)س( خوشبین هستم که بدون شک یک موفقیت بزرگ است و تا حد زیادی 
می تواند حق را به جایگاه حقیقی خود برگرداند و مقدمات یک حکومت 

 الهی را فراهم کند ، و من هللا التوفیق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قیام فاطمی 

 

 حضرت زهرا )س( که عالم به اسرار الهی است
 (65)میان مسلمانان هدایت می کندما را به ایجاد وحدت 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
بزرگداشت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا )س( توسط امت ما یک 

بلکه یک سنت عقالیی است که هر  بدعت بر خالف امتهای دیگر نیست ،
امتی بزرگان و بنیانگذاران تمدن خود را به جهت وفای به آنان و الگو 
قرار دادن آنان برای نسلهای دیگر بزرگ می شمارد و سالروز آنان را 
جشن بگیرد ، هیچ امتی این سنت عقالیی را انکار نخواهد کرد مگر 

اریخ و تمدنی هستند که آن جوامع متوحش و بی فرهنگ ؛ چرا که فاقد ت
 را زنده نگه دارند . 

حضرت فاطمه زهرا )س( یکی از قله های بلندی است که همه بزرگان 
در برابر او احساس کوچکی می کنند و مایه افتخار تمام بشریت است ، 
فقط این نکته کافی است که ایشان از اهل بیتی هستند که خداوند متعال هر 

را از آنها دور کرده است ، خداوند متعال می فرماید گونه پلیدی و ناپاکی 
خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و شما را  : } خدا فقط مى

 .66پاك و پاكیزه گرداند{
پیامبر گرامی )ص( عنوان اهل بیت را به خود ، علی ، فاطمه ، حسن و 

هنگامی که  حسین )صلوات هللا علیهم اجمعین ( تخصیص داده است ، و
ام سلمه از ایشان درخواست کرد که جزو اهل بیت باشد ، حضرت فرمود 
: تو از اهل بیت نیستی لکن به دلیل منزلت رفیع و گرانقدری که داری 

 در خیر هستی . 
یکی از ویژگی های اهل بیت )علیهم السالم( معرفت کامل به حقایق 

م قرار داده و الفاظ آنها الهی است که خداوند متعال آنها را در قرآن کری
را همانند مثلهایی قرار داده که برای شناخت معنای حقیقی باید آنها را 

زنیم  تأویل کرد ، خداوند متعال می فرماید: }و این مثلها را براى مردم مى
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 . 67و جز دانشوران آنها را درنیابند{
 خداوند متعال این حقایق و معارف را اینگونه توصیف می کند }در

 .68کتابی نهفته * که جز پاک شدگان بر آن دست ندارند{
هیچ کس نمی تواند به این معارف الهیه دسترسی پیدا کند و حقیقت آنها را 
بفهمد مگر اینکه از هر گونه پلیدی و ناپاکی مصون باشد ، که آیه مبارکه 

شما قبلی این ویژگی را به اهل بیت )علیهم السالم( اختصاص داده است ]
 [.اك و پاكیزه گرداندرا پ

برای فاطمه )س( همین شرافت و عظمت کافی است که از جمله کسانی 
است که مصداق آیه مبارکه واقع شده اند و این منزلت رفیع به آنان داده 
شده است ، به همین جهت نباید از وجود یک حدیث قدسی از خداوند متعال 

ه ام مگر به خاطر این تعجب کنیم که می فرماید ) من جهان را خلق نکرد
نورهای پنجگانه ( ؛ چرا که خداوند متعال جهان را خلق کرد تا شناخته 

}جنس و انس را خلق  شود و عبادت شود ، خداوند متعال می فرماید :
در تفسیر لیعبدون فرمود (، امام )ع( 69نکردیم مگر برای عبادت کردن{

طور کامل محقق نمی )لیعرفوه ( یعنی تا او را بشناسند و این هدف به 
شود مگر توسط این نورهای پنج گانه ، هر چند که با درجات متفاوتی 
توسط دیگران نیز محقق می شود مانند انبیاء و رسل و علما و صالحان و 
غیره ، لذا در روایت شریف آمده که درجات بندگان در بهشت به اندازه 

کاملترین آنها در معرفت آنها متفاوت خواهد بود و کاملترین مخلوقات 
 معرفت است که او رسول خدا )ص( و اهل بیت ایشان هستند . 

برای رفع تعجب این نکته را باذکر مثالی توضیح می دهم ، به عنوان مثال 
یک کشور طبق استراتژی که برای خود ترسیم کرده به هزار پزشک و 

می شود مهندس نیاز دارد ، و از آنجا که می داند هر کس که وارد مدرسه 
نمی تواند به آن نتیجه دلخواه برسد ، بیش از صد هزار دانش آموز را در 
مدارس ابتدایی پذیرش می کند تا اینکه با ادامه تحصیل از تعداد آنها کاسته 
شود و در نهایت آن تعداد مورد نیاز آموزش دیده شوند ، بر همین اساس 

ای که برای  دولت می تواند بگوید که علت تأسیس مدارس و بودجه
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تحصیل این افراد هزینه شد تنها به خاطر این هزار نفر است زیرا هدف 
 نهایی ما را محقق کردند . 

عظمت فاطمه )س( در ذات و صفات اوست و نه به خاطر این است که 
تنها دختر رسول خدا )ص( است ، زیرا آن حضرت )س( در خطبه خود 
با اصحاب پدرش )س( فرمود : ) ای مردم بدانید که من فاطمه هستم و 
پدرم محمد )ص( ، تا اینکه فرمود : ) اگر او را می شناسید و محترم می 

نا بدانید که پدر من است و نه پدر زنان شما ( و نه به دلیل شمارید : هما
اینکه همسر ایده آلی برای امیر المؤمنین )ع( است و نه به خاطر اینکه 
مادر حسن و حسین )علیهم السالم( و ائمه معصومین است ، هر چند که 
هر یک از این ویژگی های خود شرافتی است که باالتر از آن شرافتی 

 .  وجود ندارد
این مسأله علت اهتمام رسول خدا )ص( به فاطمه و بیان علنی فضائل او 
را برای ما روشن می سازد ، که دلیل آن کماالت مجسم در فاطمه است 

 و نه به خاطر اینکه صرفا دختر اوست . 
بزرگداشت سالروز شهادت حضرت زهرا )س( باعث نزول برکات و نیل 

ل می فرماید : }به سوی او وسیله الطاف الهی می شود ، خداوند متعا
، و چه وسیله ای بزرگتر از حضرت زهرا که با توجه به نص 70جویید{

روایت شریفه ، خداوند متعال ) با رضایت او راضی می شود و از غضب 
او غضبناک می شود ( ، حتی رسول خدا )ص( نیز به نزد فاطمه می رود 

ا )ص( هنگامی که در آنطور که در حدیث شریف کسا آمده که رسول خد
بدن خود احساس ضعف کرد به نزد فاطمه آمد و از او خواست با عبای 

 یمانی او را بپوشاند تا آخر حدیث شریف .   
ما امروز بیش از هر زمان دیگری به توسل به ذات باری تعالی با 
محبوبترین خالیق او نیازمندیم تا مشکالت و سختی های ما را برطرف 

 دهنده ای جز او نیست .   کند زیرا یاری
در اینجا به دو درس از دریای بیکران معارف حضرت زهرا )س( اشاره 

 خواهم کرد تا درمانی برای مشکالتی باشد که با آنها مواجه هستیم : 
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یک: امروزه اسالم با حمالت بسیار وسیعی از سوی دشمنان در جهت 
رفتارهای ناشایست تحریف سازی آن مواجه است ، که با سوء استفاده از 

برخی از ظاهرگریان اسالم سعی در تحریف حقایق اسالم و گمراه ساختن 
با این جرایانات  71مردم و دور کردن آنها از اسالم را دارند ، برای مواجهه

انحرافی باید سعی کنیم تصویری درست از اسالم ، که اولیای الهی آن را 
حکام اسالمی و اسرار شریعت مجسم ساخته اند را ارائه دهیم ، و فلسفه ا

را برای مردم تبیین کنیم تا حق از باطل روشن گردد ، حضرت زهرا 
)س( در خطبه خود در مسجد رسول خدا )ص( به کلید های این اسرار 
اشاره کرده است . حضرت )س( می فرماید : )خداوند ایمان را مایه تطهیر 

ور ، و زکات را شما از شرک ، و نماز را وسیله پاکی از کبر و غر
موجب تزکیه نفس و زیادی روزی ، و روزه را عامل تثبیت اخالص شما 

 قرار داد (. 
سپس تعداد زیادی از احکام دینی را بیان فرمود ، بنده معتقدم اگر بتوانیم 
زندگینامه حضرت زهرا )س( را در قالب فیلم و یا سلایر تلویزیونی ارائه 

نان جهان بلکه مردان نیز از آن متأثر دهیم ، خواهیم دید که نه تنها ز
خواهند شد و همه مردم اعتراف خواهند کرد که ایشان سرور زنان عالم 

 است . 
حسن  –از دهه سوم قرن گذشته حرکتهایی در جهان اسالم ایجاد شد دو: 

که هدف آنها ایجاد وحدت  –نیت و اخالص آنها را زیر سؤال نمی برم 
دن اختالفات بود ، و در دهه چهارم مرکزی میان مسلمانان و از بین بر

را برای تقریب میان مذاهب اسالمی تأسیس کردند که به اندازه ظرفیت 
خود برای تحقق این هدف واال تالش کردند و تا به امروز این تالشها ادامه 
دارد ، لکن متأسفم از اینکه بگویم تا کنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است 

یجه معکوس حاصل شده است ، در واقع هنگامی که و در بعضی اوقات نت
مسائل اختالفی برای حل آنها مطرح می شوند ، تمرکز روی این اختالفات 
بیشتر می شود راه حل های تقریب میان مذاهب به نتیجه نمی رسند ، به 
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طوری گاهی اوقات آرزو می کنیم که ای کاش همانند این دیدارها ، نشستها 
 نشوند تا باعث بروز بیش از پیش اختالفات نشوند . و کنگره ها برگزار

حضرت زهرا )س( به ما یاد می دهد چگونه بتوانیم به صورت صحیح 
تفرقه میان مسلمانان را از بین ببریم و آنها را با هم متحد سازیم ، آنگونه 
که خداوند متعال می فرماید:} به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق 

می فرماید ) خداوند اطاعت از ما را مایه نظم ، حضرت )س( 72نشوید{
 امت و امامت ما را مانع تفرقه قرار داده است (.

در واقع وحدت و یکپارچگی امت اسالمی با بازگشت به منابع اصیل اسالم 
یعنی قرآن کریم و سنت رسول خدا )ص( که از طرق صحیح و مورد 

آمده ، حاصل خواهد اطمینان از اهل بیت و اصحاب بزرگوار ایشان بدست 
 شد . 

داشتم که به  73چند روز پیش یک ارتباط تلفی با یکی از علمای فلسطینی 
قضیه تقریب بین مسلمانان و وحدت میان آنان توجه خاصی داشت و معتقد 
بود با وحدت میان مسلمانان می توانیم عزت اسالم را باز گردانیم و شر 

وص عدم موفقیت نسشت های دشمنان را کوتاه کنیم ، با ایشان در خص
تقریب بین مذاهب صحبت کردیم و به او گفتم برادران اهل سنت ما  باید 

 این دو اقدام را مد نظر خود قرار دهند: 
باز کردن باب اجتهاد جهت استخراج احکام شرعی از منابع اصلی یک( 

چرا که این دو تنها منبع تشریع احکام  خود یعنی کتاب و سنت شریفه ؛
هستند و سخن فقها با وجود احترامی که برای آنها قائل هستیم نشان دهنده 
فهم آنها از دلیل شرعی است و به دلیل پیشرفت علوم مختلف ابزار های 
بیشتری در اختیار نسلهای امروزی نسبت به نسلهای گذشته است و از 

وعی به وجود آمده که سلف صالح به آنها سویی دیگر مسائل جدید و متن
 نپرداخته است . 

به همین جهت محصور ماندن در مذاهبی که بیش از هزار سال از عمر 
آنها گذشته باعث تحجر فکری می شود و این امکان را فراهم می کند که 

                                                 
قُواْ )آل عمران: - 72 یعاً َوالَ تَفَرَّ ُمواْ ب َحْبل  َّللّا  َجم   (.103َواْعتَص 
 شیخ محمود عبد العزیز جودة ساکن غزه. - 73
 



 

 قیام فاطمی

افراد بتوانند برای دستیابی به اهداف خود نصوص دینی و فتواها را به 
مسائل مختلف تطبیق دهند ، به همین جهت شاهد نوعی دلخواه خود بر 

اختالف ، آشفتگی و بی انضباطی در صدور فتواهایی هستیم که حتی 
باعث ریختن خود بی گناهان می شوند ، از این رو بایستی بر اساس یک 
سری معیارهای علمی دقیق  و با توجه به شایستگی افراد این وضعیت را 

ت را در میان مراجع تقلید شیعیان اهل بیت )ع( سامان داد ، ما این وضعی
شاهد هستیم به طوری که هیچ کس حق صادر کردن فتوی را ندارد مگر 
اینکه به مرتبه علمی باالیی برسد و از جهت علمی و عملی به آمادگی 
 الزم دست پیدا کند که این مهم جز برای عده ای اندک حاصل نمی شود . 

تناع فقها از قرار گرفتن در خدمت صاحبان ( سیاسی نکردن دین و امدو
قدرت و مشروعیت بخشیدن به کارهای مبتنی بر مصالح دنیوی آنها ، این 
کار باعث منفور شدن دین و اختالف در موضع گیری علما می شود به 
طوری که ممکن است کار به جنگ و درگیری نیز کشیده شود ، فقها باید 

و مخلصانه برای خداوند متعال کار  حب دنیا را از دل خود خارج کنند
کنند و ارتباط خود را با حاکمان فقط در جهت وعظ و ارشاد ، راهنمایی 
، اصالح رویکرد ، مقابله با فساد و مشورت دادن به آنها قرار دهند ، این 
 یکی از شروط اساسی در مراجع شیعه و تحقق عدالت در آنها است . 

انجام یک سری اصالحات در روشهای  محقق شدن این دو مسأله نیازمند
آموزشی علوم دینی است تا در نتیجه آنها افرادی مجتهد فارغ التحصیل 
شوند ، مراکز آموزش علوم دینی باید به دور دخالتهای حاکمان سیاسی 
فعالیت کنند ، درست همانند حوزه های علمیه شیعیان که بیش از هزار 

أثیر هیچ حکومت سیاسی قرار سال از فعالیت آنها می گذرد و تحت ت
نگرفتند ، از خداوند متعال می خواهم که امنیت ، آرامش ، آزادی و 
استقالل را به بغداد بازگرداند تا همانند دروان شکوفایی علمی خود پذیرای 
این تحول علمی باشد ؛ چرا که در آن زمان همچنان که شیخ مفید ، سید 

، ابوحنیفه ، شیبانی ، غزالی  مرتضی و شیخ طوسی را در خود پروراند
و گیالنی را نیز توانست بپروراند . و در آن طالب علوم دینی در هر یک 
از دو مکتب ، علوم مکتب دیگر را نیز فرا می گرفتند ، به طوری که 
گاهی برخی آنچنان در هر دو مکتب مسلط بودند که امکان شناخت 
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شیخ طوسی کتاب الخالف  وابستگی حقیقی آنها میسر نبود ، در آن دوران
را تألیف کرد ، که در آن نظرات همه علمای اسالم را از تمام مذاهب با 
ذکر ادله آنها جمع آوری کرد و نظرات صحیح را از میان آنها انتخاب 

 می کرد . 
در اینصورت یک پژوهشگر خواهد دید ) همانطور که بنده از درسی که 

مسائل اختالفی ارائه می کردم  در حوزه علمیه نجف اشرف در رابطه با
، یافتم ( که منبع یکی است و بسیاری از احادیثی که به آنها استناد می 
کنیم با یکدیگر مطابقت دارند و تفاوتی را بین آنها احساس نخواهد کرد  و 
آن را صرفا یک بحث علمی می بیند که مستند به یک سری ادله است ، 

 ان مسلمانان تعجب خواهد کرد . و از این همه اختالف و فاصله می
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 مشارکت زن در مهمترین مسائل جامعه در کنار مرد
 )به عنوان مثال حضرت فاطمه زهرا )س((

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 مرحوم سید صالح حلی می گوید:
 قد ورثت زینب من أّمها

 
 كّل الذي جرى علیها وصارْ  

 
 
 
 
 
 

زینب کبری هر آنچه که بر مادرش پیش آمده را به )                  
 ارث برده است (

 وزادت البنت على أمها
 

 من دارها تُهدى إلى شّر دارْ  
 

) هر چند که زیاده بر مادر خود، از خانه خود به سوی بدترین خانه       
 به اسارت برده شد (

 
 و همچنین مرحوم سید رضا هندی می گوید: 

 مصائب أمهابأبي التي ورثت 
 

 فغدت تقابلها بصبر أبیها 
 

)دختری که مصیبتهای مادرش را به ارث برده ... در مقابل آنها با صبر 
 پدر خویش ایستادگی می کند(

 لم تلهو عن جمع العیال وحفظهم
 

 بفراق إخوتها وفقد بنیها 
 

) در فراق برادران و فرزندان خویش لحظه ای از مراقبت از اهل         
 یال غافل نشد (و ع

حضرت زینب )س( عقیله بنی هاشم پس از مادر خود حضرت زهرا )س( 
سرور زنان عالم ، صرفا یک سری مصیبتهای متعارف را به ارث نبرده 
است ، بلکه از مادر خود مواضع تاریخی را به ارث برده که شجاعترین 

 و با شهامت ترین مردان هم توان تحمل آنها را ندارند . 
اطمه )س( مونس و همدم پدر خود )ص( در سختی ها و حضرت ف

مشکالت بود.  به طوری که رسول خدا )ص( در طول دوران رسالت 
خویش هنگام سختی ها به نزد فاطمه می آمد ، و فاطمه غم های پیامبر 
)ص( و سنگینی بار مشکالت ایشان را کاهش می داد ،  حضرت زینب 

پدر خود امیر المؤمنین )علیه نیز پس از مادرش صدیقه طاهره برای 
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السالم( و برادر خود امام حسین و فرزند او حضرت سجاد )علیهم السالم( 
 نیز اینگونه بود . 

حضرت فاطمه به صورت اجباری همراه با پدر خویش )ص( از مکه 
مهاجرت کرد و او را وادار کردند که موطن و نزدیکان خود را ترک کند 

ادر خویش )ع( به دلیل ظلم یزید و تهدید ، حضرت زینب نیز همراه بر
 امام به قتل ، از مدینه به سوی مکه و از آنجا به عراق مهاجرت کرد . 

حضرت زهرا )س( همراه با پدر خویش )ص( در جنگهای احد و احزاب 
و ذوالفقار  شمشیر  مشارکت داشت و زخم های پدر خود را مداوا می کرد ،

امیر المؤمنین )ع( را از آثار خون پاک می کرد ، حضرت زینب )س( 
نیز در کربال همراه با برادر خود )ع( حاضر بود ، و در کربال دید آنچه 

 .  را که نباید ببیند
حضرت زهرا )س( برای دفاع از امام خود امیر المؤمنین )ع( و احقاق 

ر شد ، و برای اصالح مسیر امت و حق او  در مسجد نبوی )ص( حاض
حمایت از دین و جلوگیری از انحراف همه تهمتها را با ادله ای محکم و 
قاطع رد کرد ، حضرت زینب )س( نیز در کوفه و شام و در تمام مراحل 
اسارت سخنرانی های کوبنده ای را جهت رسوایی مدعیان خالفت مسلمین 

انه ترین جنایات و هتک حرمت ایراد فرمود ، کسانی که از انجام ظالم
بزرگترین مقدسات که یکی از آنها قتل ریحانه رسول خدا )ص( بود ، 

 هیچ ابایی نداشتند . 
وجوه مشترک زیادی بین این دو بانو وجود دارد ، ولی آنچه که بر حضرت 
زینب )س( وارد آمده بسیار سخت تر و دردناکتر از آن چیزی است که 

آمد ؛ چرا که حضرت زهرا )س( در لباس  بر حضرت زهرا )س( وارد
اسارت از شهری به شهر دیگر منتقل نشد تا در برابر بدترین خلق خدا 
قرار گیرد ، بلکه حرمت آن حضرت هنگام ورود به مسجد نبوی )ص( 
حفظ شد ، و خیمه های او را آتش نزدند تا آواره بیابان شود ، و دیگر 

 بیت )ع( بر جای گذاشت .  مصیبتهایی که غم بزرگی را بر دل اهل
نقشی که حضرت زهرا )س( آن را ایفا کرد هیچ کس حتی امیرالمؤمنین 
)ع( نمی توانست آن را ایفا کند ؛ چرا که در آنصورت دشمنان او خواهند 
گفت که علی جوان جویای نامی است که به دنبال رسیدن به قدرت و 
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اعمال نفوذ بر بزرگان قوم خویش است و با این کار بر حقیقت سرپوش 
می گذاشتند و مردم را گمراه می کردند ، اما حضرت زهرا )س( مبرا از 
هر گونه تهمت و اشکال بود ، در واقع اگر نهضت مبارک فاطمی اتفاق 
نمی افتاد هیچ گاه حق امیرالمؤمنین )ع( و امامت ایشان بعد از رسول خدا 

 )ص( ثابت نمی شد . 
و به همین شکل اگر خطبه های رسا و آتشین حضرت زینب )س( نبود ، 
ارزشهای امام حسین )ع( و اهداف قیام او شناخته و منتشر نمی شد ؛ چرا 
که دستگاه تبلیغاتی امویان بسیار قوی بود و براحتی می توانست حقایق 

ن ایشان را مجموعه را تغییر دهد ، به طوری که امام حسین )ع( و یارا
از آشوبگران معرفی کردند که بر حاکم خود شورش کرده اند و به دنبال 
ایجاد آشوب و فتنه بودند و به همین جهت آنها را سرکوب کردند ، و به 
این ترتیب خونهای پاک آنها در صحرای کربال بیهوده هدر می رفت ؛ 

حقایق را به دیگران زیرا کسی جز سپاه ظالم اموی در آنجا حاضر نبود تا 
 منتقل کند . 

مساله )امامت( و خالفت بعد از رسول خدا )ص( از بزرگترین ، 
خطرناکترین و تأثیرگذارترین مسائل جهان اسالم پس از مساله توحید است 
، که وظیفه تبیین ، تثبیت پایه ها و اصالح انحراف ها در آن را دو زن 

( سرور زنان عالم و دختر ایفا کردند ، یعنی حضرت فاطمه زهرا )س
 ایشان حضرت زینب )س( عقلیه بنی هاشم . 

نتیجه ای که از آنچه بیان شد بدست می آید ، این است که زن می تواند 
در مهمترین مسائل امت و در بزرگترین چالشهایی که با آن روبه رو است 

یهی ، هم دوش با مردان نقش خود را ایفا کند ، و صرفا زن بودن نباید توج
برای کوتاهی در انجام وظایف باشد ، البته باید دقت کنیم نقشی را که زن 

 ایفا می کند باید متناسب با ویژگی های او باشد . 
جامعه امروز ما با مشکالت و چالشهای فراوانی مواجه است ، که نقش 
زن در مواجهه با آنها می تواند بسیار مهم باشد ، یکی از مسائلی که زن 

د در آن نقش مهمی را ایفا کند ، مساله تبلیغ احکام شرعی ، نشر می توان
معارف اهل بیت )ع( ، امر به معروف و نهی از منکر و آموزش معارف 
دینی به مردم است ؛ چرا که جهل در میان مردم منتشر شده است و 
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بسیاری از مردم خصوصا زنان نسبت به احکام شرعی اطالعات کافی 
وضعیت مطمئنا آن چیزی نیست که خداوند متعال ، را ندارند ، و این 

 پیامبر و اهل بیت ایشان )سالم هللا علیهم اجمعین( از ما انتظار دارند .  
زن می تواند بسیاری از مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی را حل کند ،  
یکی از این مشکالت اجتماعی مساله طالق است که در سالهای اخیر به 

یش است ، به طوری که آمار طالق در بعضی از دادگاه شدت در حال افزا
در صد رسیده است ، یعنی تقریبا یک سوم ازدواج ها  40و یا  30ها به 

به طالق کشیده می شود ، این نتیجه بسیار تأسف باری است ؛ زیرا خداوند 
متعال به همان اندازه که ازدواج را دوست دارد نسبت به طالق کراهت 

تی از امام باقر )ع( نقل است  که می فرماید : ) رسول دارد ، در روای
خدا )ص( می فرماید : هیچ بنایی در اسالم محبوبتر از از ازدواج بنا نشده 

در واقع طالق ویران کردن محبوبترین بنای خداوند متعال  (74) است (
است ، و آثار ناگوار اجتماعی آن بر جامعه و خصوصا کودکان بر کسی 

 . پوشیده نیست 
به همین جهت یک حرکت بزرگی باید انجام شود که در آن زنان و مردانی 
که بدنبال کسب رضایت الهی هستند ، با یکدیگر جمع شوند و بررسی 
کاملی برای شناخت عوامل افزایش این پدیده ناگوار انجام دهند .  یکی از 
که عواملی که به قبل از ازدواج باز می گردد عدم انتخاب صحیح است ، 

علت آن توجه نکردن به مالکهای حقیقی انتخاب همسر است ، در روایت 
شریف آمده ) اگر کسی به نزد شما آمد که از اخالق و تدین او راضی 
هستید ، او را ازدواج دهید ، در غیر اینصورت در زمین فتنه ایجاد می 

همچنین روایتی از پیامبر )ص(  (75) شود و فساد بزرگی رخ خواهد داد (
در مورد انتخاب همسر آمده ، که می فرماید : ) برای مرد پس از قبول 
اسالم ، هیچ سودی بهتر و برتر از همسری با یک زن مسلمان نیست ، 
زنی که مرد با دیدن او خوشحال شود ، هنگامی که او را امر کند اطاعت 

 .  (76) کند و در غیاب شوهر ، حافظ عفت خویش و اموال وی باشد (

                                                 
 .4، ح1مقدمات، فصل یبخشها وسائل الشیعه، كتاب نكاح، - 47
 .1، ح28مقدمات، فصل  یوسائل الشیعه، كتاب نكاح، بخشها - 57
 .10، ح9مقدمات، فصل  یوسائل الشیعه، كتاب نكاح، بخشها - 67
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ن اساس ازدواج کردن به دلیل داشتن ثروت ، موقعیت خوب و یا بر همی
زیبایی ظاهری بدون در نظر گرفتن تدین ، اخالق نیکو ، عفت ، اصالت 

 و خانواده محترم اساس مشکالت است . 
بخش دوم عوامل طالق مربوط به بعد از ازدواج است ، مانند سوء استفاده 

ری از آداب و رسوم اجتماعی مرد از قیمومیت خود بر زن و تأثیر پذی
نادرست از قبیل ضرورت سخت گیی بر زن تا حدی که ممکن است باعث 
ظلم بر زن شود ، اما از طرف زن می تواند عدم تحمل شرایط همسر و 
درک نکردن وضعیت او باشد ، و یا اینکه بعضی از نکات منفی همسر 

بین او و همسرش  خود را بیش از اندازه بزرگ کند ، یا اینکه مسائلی که
پیش می آید را با دیگران در میان بگذارد و باعث دخالت آنها در زندگی 
مشترک خود شود ، و یا شأن خود را بسیار بزرگتر از همسر خود ببیند 

 و عواملی از این قبیل . 
به هر حال مسأله بسیار مهم و خطرناکی است که نیازمند زمان زیادی 

راه حل برای آنها است ، و نیاز به مشارکت برای بررسی عوامل و ارائه 
گروهای مختلفی از حوزه های علوم دینی ، قضات ، جامعه شناسان ، 

 روانشناسان ، پزشکان و غیره دارد . 
چه مقامی باالتر از آن است که انسان برای غضب الهی غضبناک شود 

اجابت و با رضایت خداوند متعال، راضی شود }پس خدا دعاهای ایشان را 
مزد کرد که البته من )که پروردگارم( عمل هیچ کس از مرد و زن را بی

 . 77نگذارم{
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 سنت زیارت مخصوص امیرالمؤمنین )ع(
 در سالروز وفات حضرت زهرا )س(

حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( حق بزرگی را بر امت اسالمی 
اسالم دفاع کرد دارد ؛ زیرا با شجاعت و صالبت از مسیر صحیح حرکت 

و در برابر انحراف ایستادگی کرد ، اگر موضع گیری بزرگ ایشان نبود 
هیچ چیزی از اسالم اصیل محمدی باقی نمی ماند و دستان تزویر و کینه 

 و حسادت آن را بازیچه خود قرار می دادند . 
آن حضرت با مظلومیت خود و با تشییع و دفن شبانه و مخفی ماندن قبر 

موضع بزرگ خود را در تاریخ ثبت کرد ، و پرسشی دردناک مبارکش ، 
 و مهم را در ذهن آیندگان باقی گذاشت: 

 بضعة المصطفى ویُعفى ثراها؟       وألي األمور تدفن لیـــــــالً 
) به چه دلیلی باید دخت مصطفی شبانه دفن شود و اثری از قیر او 

 باقی نماند؟ (
او همان کسی است که در کتاب خدا و سنت رسول خدا )ص( مورد ستایش 
، تکریم ، تقدیس ، تطهیر و تفضیل قرار گرفته است ، به همین جهت 
حضرت زهرا )س( عامل هدایت نسلها و رسیدن آنها به نور حق بوده 
است ، به طوری که یکی از این اشخاص هدایت شده کتابی را با عنوان 

 ه هدایت شدم( تألیف کرده است . ) با نور فاطم
به هر اندازه که یاد حضرت زهرا )س( را زنده نگه داریم و مظلومیت او 
را متذکر شویم و مواضع درخشان او را یاد آور شویم ، به همان اندازه 

 در حفظ مسیر امت از انحراف کمک کرده ایم . 
زومندان به همین جهت محبان آن حضرت و داغداران مصیبت ایشان و آر

شفاعت ، که بر حسب روایت شریفه حضرت )س( شیعیان و محبان خود 
را در روز قیامت همانند پرنده ای که دانه خوب را از دانه خراب جدا می 
کند ، از صف دیگران جدا خواهد کرد ، باید برای اقامه یک سنت مبارک 

را  این حدیث شریف ) هر کس سنت نیکوییالهام گرفتن از که مطابق با 
بناگذارد برای او پاداش آن سنت و پاداش هر کس که به آن عمل کند 
خواهد بود ( آماده شوند ، که آن زیارت امیرالمؤمنین )ع( در سالروز 
شهادت حضرت زهرا )س( بر اساس روایت سوم است که اهل تحقیق به 
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آن عمل می کنند ، یعنی در روز سوم جمادی الثانی که امسال در روز 
قرار گرفته است . البته این نکات باید مورد  2006/  6/  29ه پنج شنب

 توجه قرار گیرند : 
زیارت امیرالمؤمنین )ع( از مستحبات اکید در هرحال زمانی است  -1

، و دعوت به آن و مقید شدن به آن از کارهای محبوب نزد خداوند 

 متعال است . 

منین )ع( تگان ما حدودا هشتاد سال پیش سنت زیارت امیرالمؤگذش -2

را در روز وفات پیامبر )ص( ایجاد کرده بودند ، به جهت اینکه 

امیرالمؤمنین )ع( عزادار پسر عموی خود رسول خدا )ص( بوده 

است ، و با وجود اینکه در سالهای ابتدایی توجه الزم به آن نشده 

بود ولی در سالهای بعد مورد توجه ویژه قرار گرفت به طوری که 

این زیارت شرکت می کردند ، و سنت حسنه و  میلیونها نفر در

صدقه جاریه ای برای کسانی شد که آن را اقامه کردند . فرزندان 

این نسل هم باید برای اقامه چنین سنت شریفی اقدام کنند تا در طول 

سالیان متمادی صدقه جاریه ای برای آنها باشد ، این دو مناسبت 

را شهادت حضرت فاطمه در حقیقت با یکدیگر مشترک هستند ؛ زی

زهرا )س( بر امیر المؤمنین )ع( بسیار سخت گذشت ب جهت 

اینکه حضرت فاطمه )س( عامل تسلی ایشان در سوگ فراق پیامبر 

 )ص( بود . 

برای امیرالمؤمنین)ع( مناسبتهای زیارتی وجود دارد که در چهار   -3

 بخش سال تقسیم شده اند ، در بخش اول سال این زیارت در سالروز

وفات پیامبر )ص( انجام می شود و در بخش سوم سال مربوط به 

بعثت مبارک پیامبر اکرم )ص( می باشد و در بخش چهارم سال 

در عید غدیر انجام می شود ، ولی در بخش دوم سال مناسبت 

زیارتی برای آن حضرت وجود ندارد که این مناسبت می تواند 

 )ع( باشد .  فرصتی برای تداوم ارتباط با امیرالمؤمنین



 

قیام فاطمی 

 

اگر این مناسبت به صورتی درست و مناسب شکل بگیرد و زائران  -4

در قالب یک هیئت بزرگ حرکت کنند و در جلوی آنها تشیع نمادین 

پیکر حضرت زهرا )س( بر دوش سادات صورت  گیرد ، 

خصوصا اگر این افراد لباس روحانی پوشیده باشند ، به طور حتم 

و انحراف و یادآور تمام سؤاالتی یک انقالب حقیقی بر ضد ظلم 

خواهد بود که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( برای 

 آیندگان باقی گذاشت . 

ما با این اقدام مبارک دل پیامبر گرامی )ص( و اهل بیت )ع(   -5

ایشان و خصوصا حضرت بقیة هللا األعظم )عج( را شاد خواهیم 

یم شد )یاد ما را زنده کرد ، و باعث زنده نگه داشتن یاد آنها خواه

 کنید خداوند رحمت کند هر که یاد ما را زنده کند (. 

ما تأسیس سنتی مبارک اینچنینی را در موسم حج تجربه کردیم ،   -6

که به سفر حج مشرف شدیم به دوستان  1424به طوری که در سال 

اللهم خود توصیه کردیم هنگامی که در طواف یکی از آنها این دعا )

الحجة بن الحسن...( را خواند ، همه با هم با صدایی بلند كن لولیك 

با او همراهی کنند ، تا توجه مسلمانان را به امام بر حق خود جلب 

کنند ، و هنگامی که این کار را کردند ، حجاج بسیاری از 

کشورهای مختلف که پیرو اهل بیت )ع( هستند با ما هم صدا شدند 

( گسترش 1426این موسم حج )، خوشبختانه این سنت شریفه در 

پیدا کرد به طوری که باعث تعجب و نگرانی حسودان شد ، ولی 

آنها نمی توانند در برابر این موج عظیم کاری انجام دهند ، از 

سویی دیگر این صداها ، باعث توجه مسلمانان در نقاط مختلف 

جهان به شخص مورد نظر در این دعا شد و به پرسش و تحقیق 

یشان پرداختند که در نتیجه تبلیغ مسأله مهدویت بسیار در مورد ا

 گسترش پیدا کرد . 

امت اسالمی در حق صدیقه طاهره کوتاهی کرده است و هیچ گاه   -7

در حد مقام قدسی سرور زنان عالم به آن اهتمام نداشته است ، و 
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مناسبتهایی هم که پیش می آید صرفا با یک سری فعالیتهای ضعیف 

اکثریت مردم انجام می شود ، لذا بایستی با یک و بدون مشارکت 

 اقدام قوی وجدان امت اسالمی را به حرکت درآوریم . 

ما در سایه برکت حضرت زهرا )س( زندگی می کنیم و امید   -8

شفاعت ایشان را داریم ، و بواسطه برپایی شعائر آن حضرت که 

ا را در طول تاریخ تجربه شده است خداوند متعال بسیاری از  باله

از ما دور کرده است ،  بر همین اساس باید در جهت زنده نگه 

داشتن یاد حضرت زهرا )س( و برگزاری پرشور مراسمات آن 

حضرت تالش کنیم تا خداوند متعال برکات و خیرات بیشتری بر 

ما نازل کند و رحمت خود را بر ما وسیعتر فرماید و از او بخواهیم 

 تا بالها را از ما دور کند. 

همچنین بهتر است که مبلغان و سخنرانان و افراد فرهیخته از روایت 
 /15-13دوم در تاریخ شهادت صدیقه طاهره )س( که در تاریخ )

جمادی األول( قرار دارد ، استفاده کنند ، تا مردم را برای انجام این 
مراسم آماده کرده و مقدمات و برنامه ریزی های الزم برای برگزاری 

در قالب یک موکب بسیار بزرگ را انجام دهند، و همه باشکوه آن 
مؤسسات دینی ، سیاسی و فرهنگی آمادگی خود را برای مشارکت و 
مواظبت بر برگزاری این سنت حسنه اعالم کنند و از هر گونه پشتیبانی 

 که از عهده آنها بر می آید کوتاهی نکنند . 
رسول و مؤمنان بر  بیند و هم}و بگو که عمل کنید خدا آن عمل را می

 .78شوند{آن آگاه می
 نجف اشرف  –محمد یعقوبی 

22/2/1427  -  20/5/2006 
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حمایت مراجع تقلید و مردم از مراسم بزرگداشت شهادت حضرت 
 صدیقه طاهره )س(

کارگروه مرکزی برگزاری مراسمات شهادت حضرت صدیقه طاهره 
فاطمه زهرا )س( در نجف اشرف با تعدادی از مراجع عظام تقلید در 
نجف اشرف و کربالی معلی دیدار کرد ، و توضیحاتی در مورد این طرح 
بیان کردند و تأکید کردند که این طرح نیازمند توجه ویژه و فراهم کردن 

ا این مراسم بزرگ است ، تا بتوان از مواضع اعتقادی فضایی متناسب ب
قهرمانانه حضرت زهرا )س( در جهت صیانت از مسیر صحیح اسالم 
استفاده کرد ، و با بهره گیری از رهنمودهای آن حضرت بتوانیم در این 
مسیر قدم برداریم ، در ادامه علمای اعالم از این طرح مبارک استقبال 

 موفقیت کردند .  کردند و برای آن آرزوی
همچنین شیوخ عشایر و بزرگان شهر نجف اشرف ، آمادگی خود را برای 
خدمت به زائران امیرالمؤمنین)ع( که از شهرهای مختلف عراق می آیند 
، اعالم کردند ، و تأکید کردند که تمام تالش خود را در جهت برگزاری 

 هر چه بهتر این مراسم انجام خواهند داد .
 ه برای نظم بخشیدن به این مراسم نکاتی را یادآور شد : این کارگرو

ایجاد یک کارگروه محلی از دفاتر دینی ، سیاسی و عشایری  -1

در هر یک از شهرها ، برای فراهم ساختن وسایل نقلیه ، جمع 

آوری وجوهات شرعی و کمک های مردمی برای تأمین هزینه 

آنها در  ها و محافظت از موکبها و ساماندهی حرکت و اقامت

 نجف اشرف . 

صبح روز پنج شنبه  10مراسم با حول قوه الهی رأس ساعت  -2

در میدان ثورة العشرین  29/6/2006مصادف با  3/2/1427

در نجف اشرف برگزار می شود و در صحن شریف حیدری 

 پایان می یابد . 

اهالی شهرهای جنوبی که فاصله زیادی با شهر نجف اشرف  -3

وز چهارشنبه حرکت خود را آغاز کنند دارند ان شاهللا عصر ر
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،  چادرهای نصب شده در میدان الصدرین که در ورودی شهر 

 نجف از سمت کوفه واقع شده است ، پذیرای آنها خواهد بود . 

وعده های غذای ناهار روز پنجشنبه در مناطق مختلفی از شهر  -4

 نجف اشرف در میان زائران محترم توزیع می شود . 

های موکب ها باید برگفته شده از حرکت آسمانی بنرها و نوحه  -5

حضرت صدیقه طاهره )س( و سخنان پیامبر گرامی اسالم 

)ص( و حضرت امیر المؤمنین )ع( در حق ایشان باشد. و از 

بلند کردن عکس و یا نام شخصیتی معین و یا گروهی خاص 

 جدا پرهیز شود . 

ایز کننده ضرورت پایبندی به اخالق و رفتار محترمانه که متم -6

 پیروان اهل بیت )ع( و در شأن این شهر مقدس است . 
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 بزرگداشت مراسم عزاداری فاطمی در نجف اشرف
هزاران نفر از عاشقان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( دعوت 
مرجعیت را برای برپایی یک سنت مبارک در زیارت حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( و عزاداری برای ایشان به مناسبت شهادت حضرت 
زهرا )س( در سوم جمادی الثانی را لبیک گفتند . هزاران نفر از مشتاقان 

شهرهای بغداد ، بصره ، ناصریه و عماره شفاعت حضرت زهرا )س( از 
از عصر روز چهارشنبه دوم جمادی الثانی در شهر نجف اشرف حضور 
پیدا کردند ، و شب را در چادرهایی که برای آنها تدارک شده بود سپری 
کردند ، سپس در صبح روز پنچ شنبه سوم جمادی الثانی موافق با 

ختلف عراق به آنها موکب های عزاداری از شهرهای م 29/6/2006
صبح با تالوتی آیاتی از کالم هللا  10ملحق شدند  و مراسم رأس ساعت 

مجید آغاز شد . سپس حضرت آیت هللا العظمی یعقوبی در میدان ثورة 
العشرین سخنان خود را در میان هزاران عزادار ایراد فرمودند ، پس از 

صدیقه طاهره  آن طالب علوم دینی و سادات محترم پیکر نمادین حضرت
)س( را بر دوش خود گرفتند و سایر طالب علوم دینی در نجف اشرف و 
نمایندگی های دانشگاه علوم اسالمی الصدر از شهرهای مختلف آنها را 
همراهی کردند ، و صحنه ای غمگین و دردناک را ایجاد کردند ، در 

 نهایت مراسم در صحن شریف حیدری پایان یافت . 
مراسم با رعایت نظم و با رفتار شایسته خود مورد  شرکت کنندگان در

تمجید بزرگان نجف و شیوخ عشایر واقع شدند ، کسانی که تالشهای 
فراوانی را در جهت خدمت رسانی به زائران امیر المؤمنین )ع( انجام 
دادند ، همچنین ادارات دولتی که مسئول خدمت رسانی به مردم بودند 

یت و ساماندهی عبور ومرور به خوبی ایفا وظایف خود را در تأمین امن
کردند ، که در نتیجه همه این تالشها ، این مراسم در کمال نظم و شکوه 
انجام شد که می تواند الگویی نمونه برای سایر زیارتها و مراسمات 

 میلیونی دیگر باشد.  
از خداوند متعال مسألت دارم که به حق حضرت زهرا )س( این عمل را 
از همه ما قبول فرماید و جزای خیر به همگان عطا کند و بالها را از این 
 مردم مظلوم دور کند و آرزوهای آنان را در دنیا و آخرت برآورده کند . 
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 (79)فاطمه زهرا )س( : معیار حق
 بسم هللا الرحمن الرحیم

تو کوثر عطا کردیم * پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی }ما به 
 80کن * همانا دشمنت بی تبار خواهد بود{

السالم علیك یا رسول هللا، السالم على أمین هلل على وحیه وعزائم أمره. 
الخاتم لما سبق والفاتح لما استُقب ل والمهیمن على ذلك كله ورحمة هللا 

 وبركاته.
سیدي یا أمیر المؤمنین ومولى المتقین علي بن أبي طالب السالم علیك یا 
 ورحمة هللا وبركاته.

شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( را به همه شما تسلیت 
عرض می کنم ، و حضور شما را در این مقام محمود در کنار بارگاه 

 ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین )ع( را تبریک عرض می کنم .
مؤمنان آکنده از حزن و اندوه است و سختی این  سروران من دلهای

مصیبت بر آنها آسان نخواهد شد مگر اینکه انتقام مظلوم از ظالم گرفته 
شود ، و حق به صاحب آن بازگردد ، و بندگان صالح خداوند وارثان زمین 
و اهل آن شوند ، و یا اینکه خداوند متعال دیدار و همراهی شما را نصیب 

 ما گرداند .
 یزان من : عز

ارزش فاطمه )س( را کسی نمی داند مگر خالق فاطمه که او را جزء اهل 
بیتی قرار داده که هر گونه پلیدی و ناپاکی را از آنها دور کرده است،  و 
پدر فاطمه یعنی رسول خدا )ص( که صادق و امین است و خداوند متعال 

 گویدو هرگز به هوای نفس سخن نمی }درباره او می فرماید : 

                                                 
ساااخنرانی حضااارت آیااات هللا العظمااای یعقاااوبی )دامااات برکاتاااه( در تجماااع هااازاران نفاااری عاشاااقان حضااارت  - 79

زهااارا )س( کاااه از شاااهرهای مختلاااف عاااراق در میااادان ثاااوره العشااارین جهااات برپاااایی مراسااام عااازاداری فااااطمی 
 6/ 29مصااااادف بااااا  1427در سااااالروز شااااهادت حضاااارت زهاااارا )س( در روز پاااانج شاااانبه سااااوم جمااااادی الثااااانی 

کنااااار هاااام جمااااع شاااادند . ایاااان اجتماااااع در پاسااااخ بااااه دعااااوت حضاااارت آیاااات هللا یعقااااوبی باااارای زیااااارت    2006/
 حضرت امیر المؤمنین )علیه السالم( در سالروز شهادت حضرت زهرا )س( برپا شد .

 .(3-1إنّا أَعَطینَاَك الَكوثََر، فََصّل  ل َربّ َك َوانَحر، إنَّ شان ئََك ُهـو األبتَر )كوثر:  - 80
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}اگر )پیامبر( از دروغ به ما ،  81سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست{
بست * محققا ما او را )به قهر و انتقام( از یمینش برخی سخنان را می

، پیامبر اکرم )ص( می 82کردیم{گرفتیم *و رگ و تینش را قطع میمی
ده فرماید : ) فاطمه پاره تن من است هر آنچه او را بیازارد مرا آزار دا

است ( و همچنین در خطاب به فاطمه )س( می فرماید: ) خداوند متعال 
برای غضب تو غضبناک می شود و برای رضای تو راضی می شود ( 
، آن حضرت معیار حق است و بواسطه ایشان راه حق شناخته می شود 
و رضایت خداوند رحمان بدست می آید ، هر کس والیت فاطمه را نداشته 

او قدم بر ندارد و فاطمه را معیار تشخیص حق از باطل  باشد و در مسیر
قرار ندهد ، هیچ گاه به هدف مطلوب نخواهد رسید ، خداوند متعال و 
رسول گرامی او  فاطمه را اینگونه برای امت می خواستند تا مانع گمراهی 

 و انحراف امت شود . 
انی و ولی امت غافل که پیرو هواهای نفسانی و تسلیم بیماری های رو

عقده های اجتماعی خویش بود ، از فاطمه)س( دوری کرد ، و به موعظه 
های حضرت زهرا )س(و هشدارهای او گوش نکرد ، حضرت فرمود : 
) چه نیک داوری است خداوند و چه نیکو دادخواهی است پیامبر و چه 
نیکو وعده گاهی است قیامت ،  در آن ساعت و در آن روز اهل باطل 

، ولی پشیمانی به آنها سودی نمی رساند ،  برای هر خبری  زیان می برند
قرارگاهی است ، پس خواهید دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی 
فرود خواهد آمد و عذاب جاودانه که را شامل می شود(. حضرت )س( 
همچنین فرمود : ) وای بر شما آیا آن کس که مردم را به راه راست فرا 

پیروی است یا آنکه خود راه را نمی داند ؟ وای بر شما می خواند سزاوار 
! چه بد داوری می کنید ؟! به جان خودم سوگند که نطفه این بسته شده 
است ، انتظار بکشید تا این فساد در پیکر جامعه اسالمی منتشر شود ، 
سپس از سینه شتر خون و زهری که هالک کننده است ، خواهید دوشید ، 

ویندگاه باطل زیان می بینند ، مسلمانانی که در پی در اینجاست که ج
ال مسلمانان صدر اسالم چگونه بوده است حوخواهند آمد در می یابند که ا

                                                 
ُق َعن الَهَوى، إْن ُهَو إال َوحٌي یُوَحى )نجم:- 81  (.4-3َوَما یَنط 
ْنهُ اْلَوت یَن )حاقه:  - 82 ، ثُمَّ لَقََطْعنَا م  ین  ْنهُ ب اْلیَم  ، ألََخْذنَا م  یل  َل َعلَْینَا بَْعَض األَقَاو   (. 46-44َولَْو تَقَوَّ
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، قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت ، و بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده 
و بران و حمله جائر و متجاسر ستمکار و درهم شدن امور همگان و خود 

گران ، غنایم و حقوق شما را اندک خواهند کرد و جمع شما را رأیی ستم
با شمشیرهایشان دور خواهند کرد و شما جز میوه حسرت چیزی برداشت 

حقایق امور » نخواهید کرد ، کارتان به کجا خواهد انجامید ؟ در حالی که 
بر شما مخفی گردیده است ، آیا شما را به کاری وادارم که از آن کراهت 

 «؟ دارید
}محمد )ص( جز یک پیامبر  این سخن خداوند متعال بر آنها منطبق شد

نیست که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و درگذشتند، آیا اگر او به مرگ 
یا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیّت خود رجوع خواهید کرد؟ پس 

نیک هر که مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید، و البته خدا جزای 
  .83اعمال به شکرگزاران عطا کند{

آنها بر در خانه حضرت زهرا )س( هجوم آوردند ، در خانه ای که به  
دستور خداوند متعال باز باقی ماند و همه درهای منتهی به مسجد النبی 
)ص( بسته شدند ،  رسول خدا )ص( برای نشان دادن جایگاه واالی آن 

ر اینکه از ایشان اجازه می گرفت حضرت هیچ گاه از آن وارد نمی شد مگ
، ولی این در را به آتش کشیدند وسرور زنان عالم را زدند و فرزندی را 
که در شکم داشت ساقط کردند و ارث پدری او را غصب کردند ، و بیعت 
امیرالمؤمنین )ع( را زیر پا گذاشتند ، به همین جهت آن حضرت برای 

از خانه خارج شد تا مقدس مآبانی  دفاع از حق خود و دفاع از امام بر حق
حضرت  -که با معیارهایی باطل امت را گمراه ساخته و به معیار حق 

فاطمه زهرا )س( مظهر غضب و رضای الهی بر اساس نص صریح 
 پشت کردند را رسوا کند .  –روایات شریفه 

حضرت زهرا )س( در برابر ظالمان و منحرفان و تاجران دین و کسانی 
که به ناحق بر گردن امت سوار شده اند ساکت نماند ، و این انقالب را با 
ایجاد پرسشهایی در ذهن آیندگان جاودان کرد ، و هر طالب حقی را به 

 تحقیق و جستجو وا داشت تا با نور فاطمه هدایت شود. 

                                                 
ااان قَْبل ااا - 83 اااٌد إ الَّ َرُساااوٌل قَاااْد َخلَاااْت م  ااااَت أَْو قُت اااَل انقَلَْباااتُْم َعلَاااى أَْعقَااااب ُكْم َوَمااان یَنقَل اااْب َعلَاااَى َوَماااا ُمَحمَّ ُساااُل أَفَاااَ ن مَّ ه  الرُّ

یَن )آل عمران:  ر  ي َّللّاُ الشَّاك   (.144َعق بَْیه  فَلَن یَُضرَّ َّللّاَ َشْیئاً َوَسیَْجز 
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باید در سن هجده سالگی این دنیا را ترک کند ؟ چرا  چرا فاطمه )س( 
شبانه و به طور مخفیانه باید به خاک سپرده شود ،و هیچ یک از اصحاب 
پیامبر به جز تعداد اندکی که حضرت امیرالمؤمنین )ع( و خود آن حضرت 
آنها را انتخاب کرده بود در تدفیق پیکر مقدس آن حضرت شرکت نکردند؟ 

ود که امت در حق حضرت فاطمه )س( و پدر ایشان این چه جنایتی ب
)ص( مرتکب شد و خود را از این نعمت بزرگ محروم کرد ؟ آیا پاداش 
رسالت پیامبر )س( باید جنایت در حق تنها یادگار او باشد ؟ در حالی که 

}بگو: من از شما اجر رسالت خود پیامبر با نص صریح قرآن می فرماید : 
ت و محبّت مرا در حّق خویشاوندان منظور جز این نخواهم که مودّ 

 .84دارید{
 عزیزان من :  

حضور در مراسم شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( صرفا 
برای زنده کردن یک قضیه تاریخی نیست ، بلکه هدایت به مسیری است 
که آن حضرت )س( برای ما ترسیم کرده و به آن راضی است ؛ چرا که 

ایت خداوند متعال و غضب او دلیلی بر غضب رضایت او دلیل رض
 حضرت حق است . 

هدف از این مراسم بازگشت به توحید ناب و آزادی از اسارت هواهای 
نفسانی و خودپرستی و منافع شخصی و اطاعت از طاغوتیان و تقدیس 
گذشتگان و دیگر بتهایی است که مانع رسیدن عقل و قلب انسان به آزادی 

 حقیقی می شوند . 
حضور در این مراسم به معنای مقابله با ظلم و فساد و انحراف و سوار 
شدن به ناحق بر گردن امت است و همچنین به معنای وحدت حقیقی امت 
در زیر سایه رهبری بر حق است ، آن حضرت )س( فرمود : ) خداوند 
 تبعیت از ما را مایه نظم امت و امامت ما را مایه وحدت آن قرار داد ( . 

گمراهی و سرگردانی بشریت را نمی بینید که درگیر جنگهای مختلف   آیا
است و قتل و کشتار در آن بیداد می کند ، ما در عراق روزانه دهها 
شخص بیگناه را از دست می دهیم و هیچ توافق نامه ملی و یا گنگره آشتی 

                                                 
 (.23قُل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إاِل اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى )شورى:  - 84
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ملی و یا گفتگو و یا دیگر گنگره های وحدت و اینگونه عناوین توخالی 
ده ای برای این امت نداشته است ؛ چرا که بر یک پایه  صحیحی قرار فای

نگرفته اند ، و با نیتهای خالصانه ای که ارزشهای واالی انسانی را مد 
نظر قرار دهند ، انجام نشده است ، بلکه برای دستیابی به منافع شخصی 
و یا حزبی صورت می گیرد که باعث شکل گیری خود محوری و حاکم 

نون جنگل می شود که در آن جز ظلم و خشونت و تجاوز به حقوق شدن قا
 دیگران چیزی بدست نمی آید . 

 ای عزیزان زهرا )س(: 
شما با این کار مبارک خود برای نسلهای آینده سنت مقدسی را تأسیس می 
کنید که در آن همه ارزشهای نهضت واالی حضرت فاطمه زهرا )س( 

را دوباره زنده می کنیم تا جهان آن زنده می شود ، قضیه حضرت زهرا 
را بشناسد ، وقت آن رسیده تا امت حق حضرت زهرا )س( را بشناسد ، 
و بی توجهی و غفلت هزار و چهارصد ساله خود را کنار بگذارد ، پس 
با استقامت وجهاد خود در این راه این سنت شریفه را استوار کنیم ؛ زیرا 

اقسام جهاد برشمرده و می فرماید  حضرت امام صادق )ع( این کار را از
، هر کس سنتی را اقامه کند و برای ثابت و : ) اما جهادی که سنت است 

زنده ماندن آن تالش کند ، همانا که تالش و عمل او از بهترین اعمال است 
؛ چرا که یک  سنت را تأسیس کرده است ، رسول خدا )ص( می فرماید 

د پاداش آن و پاداش عامالن به آن تا : هر کس سنت حسنه ای را ایجاد کن
 روز قیامت بدون اینکه ذره ای از آن کم شود  نصیب او خواهد شد (. 

پس از امروز باید با تالشی مضاعف و با بهره گیری از همه وسائل 
ارتباطی و رسانه ای مسیر حقی که حضرت فاطمه )س( آن را ترسیم 

ومطمئنا یاری و تأیید الهی  کرده است را برای تمام بشریت معرفی کنیم ،
پشت شما خواهد بود ، شما امروز می بینید که جهان به معارف واالی 
اهل بیت )ع( توجه کرده است و چشمان خود را به روی اسالم جدیدی 
باز کردند ، اسالمی متفاوت با تصویر غلطی که دشمنان حضرت زهرا 

 سالم ایجاد کرده بودند . )س( و ادامه دهنده گان راه آنان تا به امروز از ا
امروز فرصتهای هدایت به سوی  مسیر حق بسیار بزرگ است پس آنها 

 را به برکت وجود مبارک حضرت زهرا )س( غنیمت بشمارید . 
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همواره این توصیه پیامبر )ص( به حضرت علی )ع( را به یاد بیاورید  
و هدایت که می فرماید: ) ای علی اگر خداوند متعال یک شخص را توسط ت

کند ، از آنچه که خورشید بر آن طلوع و غروب کرده برای تو بهتر خواهد 
 بود( . 

ای شیعیان امیرالمؤمنین )ع( که همین عنوان برای عزت و افتخار شما 
کافی است . ما امروز در اینجا در شهر نجف اشرف در کنار هم جمع 

مثل این روزی  شده ایم تا برای امیرالمؤمنین )ع( عزاداری کنیم که در
بر قبر حضرت زهرا )س( نشسته بود و با انگشتان خود خاک ها را کنار 
می زد و با چشمانی اشک آلود می فرمود : ) سالم بر تو ای رسول خدا 
)ص( ، سالمی از طرف من و دخترت که هم اکنون در جوارت فرود 

ری من آمده و شتابان به شما رسیده است . ای پیامبر خدا ، صبر و بردبا
با از دست دادن فاطمه )س( کم شده ، و توان خویشتنداری ندارم اما برای 
من که سختی جدایی تو را دیده ، و سنگینی مصیبت تو را کشیدم ، شکیبایی 
ممکن است ، این من بودم که با دستان خود تو را در میان قبر نهادم ، و 

ج کرد . همه هنگام رحلت ، روح بزرگ تو در میان سینه و گردنم عرو
ما از خداییم و به خدا باز می گردیم . پس امانتی که به من سپرده بودی 
برگردانده شد و به صاحبش رسید . از این پس اندوه من جاودانه ، و 
شبهایم ، شب زنده داری است ، تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای 

تو چگونه در ظلم من برگزیند . دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت 
بر حق او هم صدا شدند ، از فاطمه )س( بپرس ، و احوال اندوهناک ما 
را از او خبر گیر، که هنوز روزگاری سپری نشده ، و یاد تو فراموش 
نگشته است . ای رسول خدا شکایت خود را به سوی پروردگار می فرستم 

وان الهی بر ، و تسلیت مرا بپذیر که درود خدا بر تو باد و سالم و رض
فاطمه  باد . رفتن من از اینجا دلیل خستگی نیست و ماندنم دلیل سوء ظن 

 به وعده الهی برای صابران نخواهد بود . ( 
ای عزیزان زهرا )س( و ای مشتاقان شفاعت ایشان و ای عزادارن 
مصیبت او ، به پا خیزید تا پرده را از مظلومیت حضرت زهرا )س( کنار 

اری کنیم و عزت و کرامت او را نشان دهیم و او را در بزنیم و او را ی
صبح و شام تشیع کنیم ، و بینی ظالمان و دشمنان او را به خاک بمالیم ، 
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برای برآورده شدن حاجتهایتان به وسیله حضرت زهرا )س( به خداوند 
متعال متوسل شوید ، تا بال را از این کشور و مردم شریف آن دور کند ، 

)عج( را به مادرش حضرت فاطمه زهرا )س( قسم دهید و حضرت مهدی 
تا حوائج شما برآورده شود ، از خداوند متعال مسئلت دارم که تالش و 
سختی هایی را که تحمل کرده اید را بی اجر و پاداش قرار ندهد و شفاعت 
صدیقه طاهره را شامل حال شما کند زمانی که در صحرای محشر همچون 

ی سالم و ناسالم را از هم جدا می کند ، شیعیان و پرنده ای که دانه ها
 محبان خود را از صف دیگران جدا می کند . 

والحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على سید خلقه محمد وآله الطیبین 
 الطاهرین.
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 (85) آمادگی برای بزرگداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(
ت صدیقه طاهره فاطمه زهرا دو و یا سه هفته به سالروز شهادت حضر

( روز که نزد 75( جمادی األول بر اساس روایت ) 15-13)س( در )
عامه مردم مشهور است فاصله داریم  ، و بیست روز پس از آن سالروز 

( روز 95( جمادی الثانی مطابق با روایت )3شهادت ایشان در روز )
در سال گذشته  است که این روایت مورد اعتماد اهل تحقیق است و مؤمنان

در کنار مرقد امیرالمؤمنین )ع( آن را زنده نگه می داشتند . خداوند متعال 
روز بدر را روز فرقان نام گذاشت ؛ چرا که جدا کننده حق از باطل در 
عرصه تنزیل است ، روز فاطمه را نیز می توان روز فرقان در عرصه 

هر دو گروه تأویل دانست ؛ زیرا حضرت فاطمه )س( ویژگی های کلی 
را تبیین کرد ، در روایت داریم که پیامبر )ص( خطاب به حضرت علی 
)ع( می فرماید : ) جنگ من برای تنزیل بوده است و تو برای تأویل جنگ 
خواهی کرد ( ؛ چرا که حق در عرصه تنزیل به دست رسول خدا )ص( 
روشن گردید ، و شبهه و انحراف و گمراهی در عرصه تأویل ایجاد شد 

}آنها خالف و نزاع  ، یعنی در داخل همین حق ، خداوند متعال می فرماید:
برای   .86بر نینگیختند مگر دانسته، برای ظلم و تعّدی به حقوق یکدیگر{

راسخ شدن این حق در جامعه باید به قضیه حضرت فاطمه زهرا )س( 
 توجه ویژه داشته باشیم و به اندازه توان خود یاد آن را زنده کنیم .

مراسمی که مؤمنان سال گذشته در شهر نجف اشرف در آن شرکت کردند 
، در همه سطوح کاری ارزنده و موفق بود ، لکن این مقدار برای تثبیت 
این سنت شریفه در ذهن مردم و قرار گرفتن آن در کنار دیگر شعائر 
بزرگ دینی شیعیان اهل بیت )ع( به دلیل غفلت و عدم توجه به اهمیت آن 

یست ، لذا باید تمام تالش خود را برای رسیدن به این مهم و تثبیت کافی ن
این سنت شریفه بکار گیریم ، و به امید الهی مؤسسان آن مصداق این 
حدیث شریف قرار گیرند : ) هر کس سنت حسنه ای را ایجاد کند تا روز 
قیامت پاداش آن سنت و پاداش کسی که به آن عمل کند به او خواهد رسید 

                                                 
( برگرفتااااه شااااده از سااااخنان حضاااارت آیاااات هللا العظماااای یعقااااوبی )داماااات برکاتااااه( بااااا گااااروه فرقااااان کااااه در 85) 

  نشریه صادقین منتشر شد .  56در بغداد انجام شد و در شماره  1428ربیع الثانی  22تاریخ 
ْلُم بَْغیاً بَْینَُهْم )جاثیه: - 86 ن بَْعد  َما َجاءُهْم اْلع   (.17فََما اْختَلَفُوا إ ال م 
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 . ) 
برای بزرگداشت این مناسبت و ایجاد فرصتی برای مردم جهت زنده کردن 
آن در شهرهای خود و آمادگی برای مراسم شهادت حضرت زهرا )س( 
طبق روایت دوم ، به همه توصیه می کنیم با توجه به نزدیکی مناسبت 

جمادی األول( با برگزاری  15-13شهادت آن حضرت در تاریخ )
اشکال مختلف در شهرهای خود بهره الزم را از مراسمات عزاداری به 

این مناسبت ببرند ، و مؤمنان عزیز توجه داشته باشند که این مناسبت 
شهادت و عزاداری است و باید به صورت های مختلف آن را اظهار کنند 
و شعرا با شعرها و نوحه هایشان و موکب ها با روش خاص عزاداری 

بنده در سال گذشته بیشتر شرکت کنندگان خود در این مراسم شرکت کنند ، 
را در حالی می دیدم که انگار در یک تظاهرات سیاسی شرکت کرده اند 
، در حالی که وضعیت کامال متفاوت است خصوصا در سالروز شهادت 

 مظلومانه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا )س( . 
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 87روز حضرت زهرا )س( روز فرقان است
 الرحمن الرحیم بسم هللا

الحمد هلل رب العالمین حمداً ال ینقطع أبداً، وال یحصي له الخالئق عدداً، 
حمداً هو أهله وكما یستحقه حمداً كثیراً. والصالة والسالم على أشرف خلقه 

 وأحبّهم إلیه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.
وبعلها وبنیها )السالم على الصّدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أبیها 

 والسر المستودع فیها(.
خداوند متعال در قرآن کریم از روز بدر به عنوان روز فرقان تعبیر کرد 
: }و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روزی که دو سپاه )اسالم و کفر 

؛ زیرا پیروزی 88اید{ایم ایمان آوردهدر جنگ بدر( روبرو شدند نازل کرده
عاملی برای جنگ بدر نصیب بندگان مؤمن خود کرد  که خداوند متعال در

جدا کردن حق از باطل بود : حقی که در عقاید اسالمی و پیروی از 
دستورات خداوند متعال و برپایی جامعه ای بر اساس شریعت اسالم ظهور 
پیدا کرد ، و باطلی که در پیروی از شهوتها و هواهای نفسانی و تبعیت 

ابانی غیر از خداوند متعال نمود پیدا کرد .  که از طاغوت و پذیرفتن ارب
خداوند متعال حق و یاران آن را با نصرت خود عزت بخشید و باطل و 

 یاران آن را ذلیل کرد . 
در واقع روز بدر نقطه عطفی در تاریخ اسالم و مسلمانان است ؛ زیرا 
مسلمانان در این روز از مرحله ترس و ضعف و از هم گسیختگی به 

ه قدرت و عزت و دولت رسیدند و پس از آن به سمت تشکیل یک مرحل
 تمدن بزرگ برای تمام بشریت حرکت کردند . 

این روز باعث جدایی میان اصحاب رسول خدا )ص( شد ، در واقع کسانی 
که ایمان در قلب آنها راسخ شده بود و با جوانح و جوارح خود آن را 

متعال عهد بسته بودند عمل کردند را پذیرفته بودند و به آنچه که با خداوند 
از کسانی جدا کرده بود که ایمان لقلقه زبان آنها بود و به ظاهر برخی از 

                                                 
بخااااش نخساااات سااااخنان حضاااارت آیاااات هللا العظماااای یعقااااوبی )داماااات برکاتااااه( کااااه در تجمااااع هاااازاران نفااااری  - 87

 در شاااااهر 19/6/2007مصاااااادف باااااا  1428عااااازادران حضااااارت زهااااارا )س( در تااااااریخ ساااااوم جماااااادی الثاااااانی 
 د گردید. نجف اشرف ایرا

نَا یَْوَم اْلفُْرقَان  یَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَان  )أنفال:  - 88  (.41َوَما أَنَزْلنَا َعلَى َعْبد 
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اعمال دینی را به جا می آوردند ، زیرا هنگامی که مردم با بالهای مختلف 
 آزمایش می شوند دینداران کم می شوند . 

امل حقیقی این روز همچنین باعث تمایز بین دونگاه نسبت به عو
پیروزی شد ، یعنی همواره تصور می شد که پیروزی در یک جنگ 
نیازمند کثرت عددی و امکانات مادی مختلف نسبت به دشمن است ، به 

گاه که منافقان و طوری که در قرآن کریم آمده است : } و )یاد آر( آن
اند، گفتند که این مسلمین به دین خود مغرور و فریفتهبیماردالن با هم می

، اما 89و حال آنکه هر کس بر خدا توکل کند خدا غالب مقتدر و داناست{
این روز همه این مالکها را تغییر  داد و معیار پیروزی ایمان ، صبر و 
استقامت بر حق شد ، و قریش با تمام عظمت و تعداد فراوان نیروها و 

تعال می امکانات خود در برابر قدرت ایمان مسلمانان ذلیل شد. خداوند م
  .90}و خدا شما را در جنگ بدر یاری کرد با آنکه ضعیف بودید{فرماید : 

بر همین اساس روز بدر را می توان روز فرقان در تمام سطوح جنگ 
اعتقادی و جنگ نزول قرآن دانست ، یعنی سطح ایمان و پذیرش آنچه که 

خود خداوند متعال بر پیامبر )ص( خود نازل کرده بود ، رسول خدا )ص( 
 فرمانده این جنگ بزرگ بود . 

پس از این جنگ ، نیاز به جنگی دیگر در سطح عمل و تطبیق این تعالیم 
عالیه بود که همان جنگ تأویل است ، یعنی پایبندی به آنچه که بر رسول 
خدا )ص( نازل شده بود و عدم انحراف از آن ، و عمل نکردن به شریعت 

منافع و سلیقه های شخصی ، فرمانده اسالمی بر اساس هواهای نفسانی و 
این جنگ حضرت امیرالمؤمنین )ع( بود ، که رسول خدا )ص( در مورد 
ایشان فرمود : ) همانا او در برابر تأویل مبارزه می کند هنگامی که سنت 
من ترک می شود ، و کتاب خدا تحرف می شود ، و کسی که در امور 

لی )ع( با اینان برای احیای دین وارد نیست در مورد آن سخن گوید ، ع
حضرت امام محمد باقر )ع(  ( 91) دین خداوند متعال مبارزه خواهد کرد (

در مورد کسانی که حضرت علی )ع( با آنها مبارزه کرد می فرماید : ) 

                                                 
یااانُُهْم َوَمااان یَتََوكَّاااْل َعلَاااى َّللّا  فاااَن َّللّاَ  - 89 اااَرٌض َغااارَّ َهاااـُؤالء د  م مَّ یَن ف اااي قُلُاااوب ه  ااایٌم إ ْذ یَقُاااوُل اْلُمنَااااف قُوَن َوالَّاااذ  یاااٌز َحك   َعز 

 (.49)أنفال:
ُ بِبَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلَّةٌ )آل عمران:  - 90  (. 123َولَقَْد نََصَرُكُم َّللا 

 .1/124مفید: اإلرشاد شیخ - 91
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همانا جرم آنها از جرم کسانی که با پیامبر )ص( جنگ کردند بزرگتر 
است ، از ایشان پرسیده شد ای فرزند رسول خدا چگونه  این امر  ممکن 
است ؟ حضرت فرمود : آنان در زمان جاهلیت بودند ولی اینان قرآن را 
خوانده بودند و اهل فضل را می شناختند ولی با وجود این معرفت اینگونه 

و هنگامی که حضرت علی )ع( از رسول خدا )ص(  (92)رفتار کردند ( 
می پرسد : ای رسول خدا )ص( من برای چه چیزی با این قوم جنگ 

 خواهم کرد ؟ حضرت فرمود : برای بدعت و تحریف دین ( .
این جنگ در واقع ادامه همان جنگ رسول خدا )ص( بود ، اگر علی )ع( 

چیزی از تنزیل باقی نمی ماند و دین مورد برای تأویل پیکار نمی کرد ، 
تحریف واقع می شد و همه چیز تمام می شد آنچنان که در ادیان گذشته 
حاصل شده بود ؛ زیرا سخنانی که در زمان تنزیل بیان می شوند ، مجمل 
هستند و در صورتی که واضح و روشن برای مردم تبیین نشوند امکان 

علی )ع( بسان نقطه ای است که روی  تحریف و تغییر آنها وجود دارد ،
کلمات تنزیل حرکت می کند تا معنای آنها را تبیین کند و حدود آنها را 
مشخص کند و از تحریف آنها توسط منفعت طلبان و هواپرستان جلوگیری 
کند ، به همین جهت امیرالمؤمنین )ع( در جنگ صفین می فرماید: ) به 

سبت به آن چیزی که بر محمد )ص( خدا قسم راهی جز پیکار و یا کفر ن
 .(93) نازل شده بود ، نداشتم(

در جنگ تأویل نیز روزی همانند روز بدر وجود داشت که آن روز 
حضرت زهرا )س( است که در مسجد پدر خویش ایستاد و در حالی که 

با سخنانی محکم  اصحاب پیامبر )ص( به سخنان ایشان گوش می دادند ،
و کوبنده حق را اثبات می کرد و آن را به جایگاه خود باز می گرداند و 

 تأویل و تحریف را از آن دور می کرد . 
روز حضرت زهرا )س( فرقانی برای تبیین ویژگی ها و صفات امام 
بر حق و متمایز ساختن او از افراد اهل تزویر بود ، آن حضرت )س( 

چه ایرادی را بر ابوالحسن علی )ع( داشتند ؟ به خدا می فرماید : ) آنها 
سوگند آنها بر شمشیر برنده ایراد می گرفتند ، و به بی اعتناییش در برابر 
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مرگ در میدان نبرد ، و قدرت او در جنگجویی ، و ضربات درهم شکننده 
اش بر دشمن ! آری بخدا سوگند اگر امر خالفت نبود هر گاه مردم از جاده 

ف می شدند و از پذیرش دلیل روشن سرباز می زدند ، آنها را حق منحر
با نرمی و مالیمت به سوی منزل مقصود سیر می داد سیری که هرگز 
آزار دهنده نبود ، نه مرکب ناتوان می شد ، و نه راکب خسته و ملول. و 
سرانجام آنها را به سرچشمه آب زالل و گوارا وارد می ساخت ، نهری 

و از آب بود ، آبی که هرگزناصاف نمی شد سپس آنها که دو طرفش ممل
را پس از سیرابی کامل باز می گرداند و سرانجام او را در پنهان و آشکار 
خیر خواه خود می یافتند ، آری او هرگز از دنیا بهره نمی گرفت ، و از 
آن سودی جز سیراب کردن تشنه کامان و سیر نمودن گرسنگان نداشت . 

ا پرست و از زاهد ، و راستگو از دروغگو ، برای همه و در اینجا دنی
آنها روشن می شد ، } و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و 

شدند همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی پرهیزکار می
گشودیم و لیکن )چون آیات و پیغمبران ما را( تکذیب کردند ما هم آنها می

} و کیفر زشتی و ، 94خت به کیفر کردار زشتشان رسانیدیم{آنان را س
بدکاریها که )برای کسب مال( انجام دادند به آنها رسید. و ستمکاران از 
این مردم نیز به زودی کیفر کردار بدشان را خواهند یافت و هرگز از 

 .95یابند{قهر و قدرت خدا رهایی نمی
ز میان وفاداران به روز حضرت زهرا )س( فرقانی برای ایجاد تمای

رسالت پیامبر )ص( و کسانی بود که به آن پشت کرده بودند }محمد )ص( 
جز یک پیامبر نیست که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و درگذشتند، آیا 
اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیّت خود رجوع 

اهد رسانید، و البته خواهید کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدا ضرری نخو
 .96خدا جزای نیک اعمال به شکرگزاران عطا کند{
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 (.51)زمر:
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از آن روز به بعد در تاریخ اسالم دو جریان شکل گرفت که اولی بر 
صراط مستقیم }پس تو چنان که مأموری استقامت و پایداری کن و کسی 

و نمایانگر خط اسالم 97که با همراهی تو به خدا رجوع کند نیز پایدار باشد{
ب و اصیل است ، و دومی جریانی انحرافی از مسیر حق است ، و به نا

هر اندازه که زمان بگذرد به همان اندازه از صراط مستقیم دور گشته و 
منحرف شد تا جایی که به قول خودشان خلفای مسلمین بر سر منبرها 
شراب می خوردند و این در حالی بود که اصحاب رسول خدا )ص( هنوز 

  زنده بودند .
حضرت فاطمه زهرا )س( معیاری برای تمایر میان حق و باطل بود ، به 
طوری که رسول خدا )ص( در مورد ایشان می فرماید : ) خداوند بسبب 
خشنودی فاطمه خشنود می شود و بسبب غضب او غضب می نماید ( پس 
آنچه که فاطمه از آن خشنود شود مسلما حق است و آنچه که فاطمه از آن 

ی شود باطل است ؛ چرا که ایشان دارای مقام عصمت هستند غضبناک م
و از مقربین درگاه الهی هستند ، و به همین جهت آنچه را که باعث 
رضایت و یا غضب پروردگار می شود را می داند و هیچ عملی از او 

 صادر نمی شود مگر اینکه همراه با رضایت خداوند متعال باشد . 
امروز بیش از هر زمان دیگری به اینچنین معیاری برای شناخت درست 
از نادرست و یا حق از باطل در هر گونه اعتقاد ، دعوت و یا اندیشه ای 

 نیاز داریم. 
به اینچنین فرقانی نیاز داریم تا تصورات و نظرات درست و نادرست ما 

اعمالی باعث  را از یکدیگر جدا کند و بتوانیم تشخیص دهیم چه رفتار و
خشنودی خداوند متعال می شوند و چه اعمالی باعث غضب خداوند متعال 
می شوند ؛ چرا که مسائل با یکدیگر درهم آمیخته اند و مدعیان حق بسیار 

 شده اند . 
باید در هر گونه رفتار ، سخن ، موضع و یا اندیشه ای که در ذهن دارید 

اید ، حضرت زهرا )س( را و یا هر چیزی که در قلب خود مخفی کرده 
در مقابل چشمان خود قرار دهید ، و در مورد همه اینها از خود بپرسید . 
هنگامی که خانمی حجاب خود را رعایت نمی کند و جوانی نماز خود را 

                                                 
ْرَت َوَمن تَاَب َمعََك )هود: - 97  (.112فَاْستَق ْم َكَما أُم 



 

 قیام فاطمی

ترک می کند و تاجری خمس اموال خود را نمی دهد و مسئولی در انجام 
تکالیف شرعی اهتمام  وظایف خود کوتاهی می کند و یا شخصی به انجام

نداشته باشد ، باید حضرت زهرا )س( را ناظر بر اعمال خود ببیند که آیا 
از این رفتار خشنود می شود و یا اینکه باعث غضب او می شود ؛ چرا 
که خشنودی ایشان خشنودی خداوند متعال است و غضب ایشان غضب 

 خداوند متعال است . 
این معرفت دست پیدا کرد؟ و چگونه اگر بپرسید که چگونه می توان به 

این نور در قلبهای ما روشن می شود تا بتوانیم با کمک آن حق را از 
باطل تشخیص دهیم ، باید گفت که خداوند متعال از روی فضل و کرم 
خویش قبل از اینکه از او بپرسید پاسخ شما را داده است : }ای اهل ایمان، 

به شما فرقان بخشد )یعنی دیده اگر خدا ترس و پرهیزکار شوید خدا 
بصیرت دهد تا به نور باطن حق را از باطل فرق گذارید( و گناهان شما 
را بپوشاند و شما را بیامرزد، که خدا دارای فضل و رحمت بزرگ 

، این همان تقوای الهی است که چشمه های معرفت را در دلهای 98است{
ثار هوای نفس می شود ما می جوشاند ، زیرا  تقوی باعث از بین رفتن آ

و باعث کوری که حجابی بر قلب انسان است و مانع شناخت حق می شود 
چشم دل می شود ، رسول خدا )ص( می فرماید : ) بیشترین چیزی که از 
آن بر امت خود بیم دارم هوای نفس و آرزوی دراز است ، زیرا هوای 

اموشی نفس شخص را از راه حق بازمی دارد و آروزی دراز باعث فر
آخرت می شود ، این دنیا در حال گذران است و آخرت در حال نزدیک 
شدن به شماست ، وبرای هر یک از آن دو فرزندانی است ، اگر می توانید 
که از فرزندان آخرت شوید پس در اینکار کوتاهی نکنید ؛ چرا که امروز 

 روز عمل و کار است و فردا روز حساب و بازخواست است ( . 
سان اگر با تقوای الهی آباد نشود و گرد و غبار هوای نفس و زنجیر قلب ان

شهوتها از آن جدا نشود ، هیچ گاه نمی تواند به سوی حق هدایت شود ، 
حتی اگر هزار برهان و دلیل برای او اقامه شود ، خداوند متعال می فرماید 

و قبله : }و تو )ای پیغمبر( اگر هر قسم معجزه برای اهل کتاب بیاوری پیر
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؛ چرا که یک استدالل هر چقدر هم که محکم و قوی باشد تا 99تو نشوند{
 زمانی که اطمینان قلبی برای انسان حاصل نشود کارساز نخواهد شد . 

کسی که اینگونه چراغ هدایتگری نداشته باشد ، به بیراهه خواهد  رفت و 
و سود می خود و دیگران را گمراه خواهد ساخت و نمی تواند آنچه که به ا

، تشخیص دهد و نمی تواند رساند را از آنچه که به او ضرر می رساند 
دوست و دشمن خود را از یکدیگر تشخیص دهد ، در واقع همانند یک 
گاو وحشی خواهد بود که در میدان گاوبازی غافل از دشمن خود تمام 
 تالش خود را برای زدن پارچه قرمز می کند تا اینکه با زخم های حاصل

 از خنجرها جان خود را از دست می دهد . 
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دشمنان مردم سه گروه هستند : اشغالگران ، تروریستها و فساد در 
 دولت

چند روز پیش جنایتکارانی که با همدستی برخی از افراد ذی نفوذ در 
بخش باقی مانده از حرم امام حسن عسکری )ع( در  دستگاه های دولتی ،

سامرا را منفجر کردند. تقریبا همه گروهها  این اقدام تروریستی را محکوم 
کردند ، ولی افراد بی عرضه ای که خود را در زندان های ساختگی 
محصور کردند و از مردم مظلوم دور گشته اند ، تنها به این محکومیت 

 اکتفا کرده اند . 
ن محکومییتها چه ارزشی دارد ، زمانی که بیش از یک سال و چهار ای

ماه از انفجار گنبد حرم مطهر گذشته است ، و دولت حتی نتوانسته تیپ 
را برای تأمین امنیت راههای ورودی به   100نظامی امامین عسکریین

سامرا و حمایت از زائران و حرم مبارک امام حسن عسکری را تشکیل 
حالی است که رسانه های محلی به طور پیوسته اخبار دهد ، و این در

مربوط به تشکیل تیپهای نظامی مختلف و مجهز ساختن آنها و بازگشت 
صدها نفر از فرماندهان سابق را ارسال می کنند ، پس چرا با وجود 
هزاران نفر از جوانان داوطلب برای دفاع از مقدسات خود و اعالم آمادگی 

ات بزرگی را در محکومیت این اقدام تروریستی اهالی سامرا که تظاهر
 انجام داده اند ، تیپ نظامی امامین عسکریین تا به حال تشکیل نشده است؟! 

ما نباید از کوتاهی اینان در حمایت از آستان های مقدسه تعجب کنیم  
؛ چرا که آنها حرمت مقدس ترین مقدسات یعنی انسان که خداوند او را 
خلیفه خود بر زمین قرار داده را از بین برده اند ، خداوند متعال می فرماید 

)بر مرکب(  :} و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را
در بّر و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی 
دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل 

 .101بخشیدیم{
به طوری که خون ، تمدن ، ثروت ، تاریخ و عزت یک انسان عراقی 
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یالً )إسراء:  (.70َخلَْقنَا تَْفض 
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و مقام ها  را بهای معامالت و درگیری های خود بر سر غنایم و مصالح
قرار داده اند . کسانی که در ظلم به مردم عراق به هر میزانی مشارکت 
داشته اند ، قطعا نتیجه ظلم خود را خواهند دید ؛ زیرا خداوند متعال ظلم 

 بندگان به یکدیگر  را ترک نخواهد کرد . 
هر روز شاهد به زمین ریختن خونهای بیگناهی هستیم که در توصیف 

شریفه آمده ) حرمت خون مؤمن نزد خدا از حرمت کعبه  آنها در روایت
باالتر است ( ، و هر روز بر تعداد مهاجران در داخل و خارج عراق که 
تعدادشان به چهار میلیون نفر رسیده افزوده می شود ، کسانی که مجبور 
به ترک خانه و زادگاه و ما حصل سالها تالش خود شده اند ، و هر روز 

تعداد فراوان بیکاران به دلیل تعطیلی کارخانه ها و توقف  افراد جدیدی بر
 تجارت و کشاورزی افزوده می شود . 

تا به حال چه تعداد پل ویران شده ، ساختمان آسیب دیده و یا طرح های 
خدماتی متوقف شده را دیده ایم که دولت برای اصالح آنها هیچ اقدامی 

د از یک سال و چهار ماه هنوز نکرده است ، وقتی که  آثار انفجار حرم بع
برداشته نشده است ، چطور باید انتظار داشته باشیم که حرم اما حسن 

را ببیند که داستان  102پل صرافیه عسکری )ع( را بازسازی کنند ، 
را ببینید ، که  103جاماندگان از زیارت را حکایت می کند ، خیابان متنبی

هر بار می شنویم که  نماد فرهنگ و علم و اندیشه و ادب است . در
کارگروهی برای انجام تحقیقات تشکیل شده ولی تاکنون نتیجه ای از آنها 
بدست نیامده است ، و این در حالی که عوامل بر خی از جنایت ها مشخص 
هستند ، مانند حادثه شهادت هزار نفر از عزاداران بزرگداشت شهادت 

یش اتفاق افتاد و تا به حضرت امام کاظم )ع( روی پل ائمه ، که دو سال پ
 امروز نتایج آن مشخص نشده است.

با این وجود تنها چیزی که می شنویم اختالس اموال مردم است به طوری 
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که بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل ، کشور عراق با وجود 
پشتوانه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی خود و حضور ائمه و دانشمندان 

شورهایی قرار گرفته که فساد در آنها رسوخ پیدا کرده در آن ، در صدر ک
( میلیارد 41رسیده ایم و از بودجه ) 2007است ، ما اکنون به نیمه سال 

دالری هیچ اثری در بهبود وضعیت کشور و زندگی مردم نمی بینیم ، و 
( میلیارد دالری که برای سرمایه گذاری در پروژه 11همچنین از بودجه )
ایجاد اشتغال برای بیکاران تخصیص یافته بود ، هیچ  های مختلف جهت

اثری یافت نمی شود ، ولی بالعکس همه مردم جهان از طریق تلویزیون 
زنان و کودکانی را دیدند که در حال جستجو در میان زباله ها برای یافتن 
لقمه ای غذا بودند ، و سیاستمداران هیچ کاری برای بهبود وضعیت این 

ن انجام ندادند ، در حالی که نهج البالغه در میان دستان فقرا و محروما
آنها قرار دارد ، و در آن حضرت امیرالمؤمنین )ع( پس از اینکه سربازان 
معاویه به انبار هجوم بردند و آن را به غارت بردند و زنان مسلمان و 

اگر بعد از این ماجرا،  غیر مسلمان را به اسارت گرفتند ، فرمود : )
سلمان از اندوه بمیرد ، وی را سرزنش نباید كرد ؛ بلكه از دید مردی م

 .104من، اگر بمیرد نیز سزاوار است(
ای مردم شریف عراق : اشغالگران و تروریست ها دو خطر بسیار بزرگ 
برای کشور عراق و مردم آن هستند ، و علت بسیاری از مصیبت ها و 

ین دو عامل علت همه جنایاتی هستند که در کشور رخ داده است ، ولی ا
فجایع حاصل شده در عراق نیستند ؛ زیرا آنچه که از آنها خطرناکتر است 
و  زمینه را برای بقاء و رشد آنها فراهم می کند ، درگیری های سیاسی 
برای رسیدن به قدرت ، سوء استفاده از بیت المال ، استبداد در تصمیم 

یی برای دستیابی به غنایم گیری ، نگاه احزاب به یکدیگر به عنوان رقبا
و محروم ساختن مردم از کوچکترین حقوق خود ، نگاه به مناصب 
حکومتی به عنوان وسیله ای برای کسب اموال نامشروع و نه وسیله ای 
برای خدمت به مردم و آبادانی کشور ، و استخدام افراد در دولت بر اساس 

دلسوز بودن برای  میزان وفاداری و نه بر اساس شایستگی و پاکدستی و
مردم و کشور  است ، این همان عاملی است که باعث تفرقه در میان مردم 
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و نابودی دولت شده است و باعث شده تا احزاب مختلف بدور از نیازهای 
مردم به دنبال معامالت خود هستند ، و برای دستیابی به حجم بزرگتری 

غ نمی کنند ، حتی اگر از غنایم و کنار زدن رقبای خود از هیچ تالشی دری
 به قیمت توافق با طرف های خارجی تمام شود .  

مشروعیتی که از پای صندوق های رأی حاصل شده مشروط به عمل به 
وعده های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی داده شده در زمان انتخابات است 
 ، و اگر نتوانند وعده های خود را عملی کنند و به مردم خدمت کنند و نیاز
های یک زندگی شرافتمندانه را برای آنها فراهم کنند ، باید از منصب خود 
کنار روند }و اگر شما روی بگردانید خدا قومی غیر شما که مانند شما 

 .105نیستند به جای شما پدید آورد{
ای عزیزان : جناب ابوذر  ) رضوان هللا علیه ( از جمله افراد معدودی 

فاطمه زهرا )س( به همراه امیرالمؤمنین  بود که در تشییع  شبانه حضرت
)ع( حاضر بود ، ایشان با وجود اینکه کمتر از آنچه که شما با آن مواجه 
هستید را دیده بود ولی می فرمود : ) در شگفتم از کسی که چیزی برای 

گیرد و بر مردم کند ، ولی شمشیر برنمیاش پیدا نمیخوردن در خانه
ی برای شما و همه محرومان در طول تاریخ سخن تلنگر شورد( ، اینمی

 است . 
و شما ای پیروان حضرت زهرا )س( و ای کسانی که نسبت به قدر و 
منزلت ایشان آگاه هستید و برای بزرگداشت ایشان در کنار هم جمع شده 
اید ، شما از همه مردم استحقاق بیشتری برای قرار گرفتن نور فرقان و 

 ید ، خوشا به حال شما. معرفت حق در دلهایتان دار
 والسالم علیکم ورحمه هللا وبرکاته
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 (106) بزرگداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(
مراسم  7/6/2008مصادف با  1429روز شنبه سوم جمادی االولی 

بزرگداشت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( در شهر 
 نجف اشرف برگزار شد . 

از ظهر روز جمعه موکب های عزاداری از شهرهای مختلف وارد شهر 
نجف اشرف می شدند و در چادرهایی که برای پذیرایی آنها از قبل آماده 
شده بود مستقر شدند ، به طوری که از عصر همان روز مراسمات تعزیه 
خوانی و شعر خوانی در جهت بیان فضائل حضرت صدیقه طاهره )س( 

حفظ اعتقادات و آداب اسالمی برگزار شد و مظلومیت  و نقش ایشان در
آن حضرت را یادآور شدند . مظلومیتی که چنان آتشی بر دلهای شیعیان 
و محبان ایشان شعله ور کرده که با گذشت سالیان دراز هنوز سرد نشده 

 است .  
در ساعات آغازین صبح دهها هزار  نفر از زائران و عزاداران به سمت 

ره )انقالب( حرکت کردند و پس از استقرار در این میدان میدان الثو
هزاران نفر دیگر به آنها ملحق شدند و به سخنان حضرت آیت هللا العظمی 
یعقوبی که توسط جناب حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد هنداوی ایراد 
می شد ، گوش دادند ، و با شعارها و فریادهای حماسی خود به سخنان 

ی دادند ، پس از پایان سخنرانی پیکر نمادین حضرت فاطمه ایشان پاسخ م
زهرا )س( از دانشگاه صدر خارج شد و موکبهای عزادری در پشت سر 
آن به حرکت درآمدند و در جلوی آنها موکب بزرگی از فضال و اساتید و 
طالب حوزه علمیه در نجف اشرف و دیگر شهرها حرکت کردند ، و به 

اداری هر یک از شهرها به ترتیب حرکت خود را دنبال آنها موکبهای عز
ادامه دادند ، که در این بین استان های دیالی ، صالح الدین و کرکوک 
حضور چشم گیری را در کنار دیگر استانهای مرکزی و جنوبی عراق 
داشتند ، سپس شرکت کنندگان در مراسم در جوار بارگاه نورانی حضرت 

مراسم عزاداری و مرثیه خوانی حضرت  امیرالمؤمنین )ع( تجمع کردند و
صدیقه طاهره )س( را در آنجا برگزار کردند ، در این میان موکبهای 
بزرگان و اهالی شهر نجف با نظم ، مدیریت و حکمت به صورت 
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مخلصانه و تنها برای رضای الهی و محبت به اهل بیت )ع( به زائران 
زاداری هیچ گونه خدمت می کردند ، و در طول مسیر چند کیلومتری ع

تصویر و یا بنری از شخصیتهای دینی و یا سیاسی نصب نشده بود . از 
خداوند متعال مسئلت داریم که همه این تالشها را مورد قبول درگاه خویش 
قرار دهد و شفاعت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( را شامل 

نصیب همه حال همه بفرماید و توفیق روز افزون انجام اعمال صالح را 
 بفرماید . 
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 (107) فاطمه )س( کوثر است

 بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعین محمد 

 وآله الطیبین الطاهرین
 السالم علیك یا سیدي وموالي یا أمیر المؤمنین ورحمة هللا وبركاته..

بر همه شما مؤمنان و عزادارن شهادت حضرت صدیقه  سالم و دورد
 طاهره فاطمه زهرا )س(..

 عطای فاطمه زهرا )س( بسیار متنوع است 
هجده سال عمری است که حضرت فاطمه زهرا )س( دختر رسول خدا 
)ص( در این دنیا گذراند ، که هر چند از لحاظ زمانی بسیار کوتاه بود 

 کماالت واالی انسانی بود .  لکن سرشار از خیر و برکت و ظهور
از همان بدو تولد رسالت خود را در همراهی با خدیجه کبری ادا می کرد 

همراهی با همسر و مونس تنهایی ایشان بود ، زیرا  آن حضرت به دلیل 
حضرت محمد )ص( ، مجبور بود در تنهایی و بدور از دیگر زنان  خویش

کنار حضرت فاطمه )س( قریش زندگی کند . حضرت خدیجه از بودن در 
خوشحال بود و خوشحالی خود را به پیامبر )ص( ابراز می کرد که این 
امر باعث خوشنودی پیامبر )ص( می شد و پیامبر )ص( عظمت این 

 مولود مبارک را برای همسر خود بیان می کرد . 
حضرت زهرا )س( در سنین ابتدایی همراه با پدر خود آزار و اذیت قریش 

کرد و مونس و همدم رسول خدا )ص( هنگام سختی ها بود  را تحمل می
، در شعب ابی طالب در طول سه سالی که قریش تحریم های اقتصادی و 
اجتماعی فراوانی را بر بنی هاشم اعمال کرد همراه با پدر خویش 
دشواریها ، سختی ها  و گرسنگی های  زیادی را تحمل کرد ، قبل از 

امبر )ص( دو پشتیبان بزرگ خود یعنی عموی پایان این سالهای سخت ، پی
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 1429هادت حضااارت صااادیقه طااااهره فاطماااه زهااارا )س( در تااااریخ ساااوم جماااادی الثاااانی علاااوی در ساااالروز شااا
ایااااراد گردیااااد. ایاااان سااااخنان بااااه نیاباااات از حضاااارت آیاااات هللا یعقااااوبی توسااااط حجاااات  7/6/2008 مصااااادف بااااا 

االساااالم و المسااالمین محماااد الهناااداوی ایاااراد گردیاااد و عااازاداران باااا شاااعار هاااای خاااود )نعااام نعااام ل ساااالم، نعااام نعااام 
، هیهاااات مناااا الذلاااة، لبیاااك لبیاااك یاااا علاااي، لبیاااك یاااا زهاااراء، هللا أكبااار ال إلاااه إال هللا، ن عاااَم الحكااام هللا ونعااام یاااا رباااي

 الخصیم محمد( حضوری پر شور را در این مراسم داشتند .
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خود ابوطالب و همسر خویش خدیجه کبری را از دست داد به همین جهت 
آن سال را عام الحزن نامیدند ، به هر حال حضرت زهرا )س( قبل از 

 اتمام هشت سالگی درد یتیمی و فقدان مادر را نیز 
 تجربه کرد . 

ن حضرت در یاری و همراهی این مشکالت هیچ گاه بر عزم و اراده آ
پدر خویش رسول خدا )ص( خللی وارد نساخت ، بلکه آن حضرت آنچنان 
مهر و محبت خود را برای پیامبر )ص( ابراز می کرد که توانست جای 
خالی حضرت خدیجه )س( را پر کند ، تا جایی که رسول خدا )ص( به 

دری مهربان و او لقب )ام ابیها( را داد ، در واقع پیامبر )ص( قلب ما
 محبت همسری دلسوز و انس رفیقی باوفا را در فاطمه )س( می یافت . 
هنگامی که قریش تصمیم به کشتن  پیامبر )ص( در مکه را گرفت ، 
خداوند به ایشان دستور داد که از مکه به سوی مدینه مهاجرت کند ، پیامبر 

اد تا )ص( نیز پس از خروج از مکه علی )ع( را در جای خود قرار د
دشمنان خود را فریب دهد ، سپس امیرالمؤمنین )ع( همراه با فاطمه بنت 
اسد و فاطمه بنت زبیر و فاطمه زهرا )س( به دنبال رسول خدا )ص( 
رهسپار شد ، و قریشیان که در برابر ترفند رسول خدا )ص( خود را 
 شکست یافته می دیدند عده ای را برای بازگرداندن علی و زنان همراه او
به مکه به دنبال آنها فرستادند ، تا اینکه حضرت علی )ع( در برابر آنها 
ایستاد و چند نفر را به هالکت رساند و دیگر افراد باقی مانده با ذلت و 
خواری عقب نشینی کردند ، حضرت زهرا )س( در تمام این سفر پر 

 مشقت و مخاطره آمیز حضور داشت . 
ضرت بیشتر شد ، زیرا در این برهه از در مدینه منوره مسئولیتهای آن ح

زمان جهاد با دشمنان اسالم جهت تشکیل تمدن و امت اسالمی آغاز شده 
 بود ، که حضرت زهرا )س( در مرکز این مسئولیتها قرار داشت .

آن حضرت بسان مجاهدی در راه خدا بود که همراه با پدر و همسر خویش 
در جنگها حاضر می شد تا مجروهان را مداوا کند  )صلوات هللا علیهم (

و از درد آنها بکاهد و در پشت جبهه نبرد تدارکات الزم را برای جنگ 
آماده کند . و مادری دلسوز برای فرزندان خود و نوه های رسول خدا 
)ص( و سرور جوانان اهل بهشت بود که راههای رسیدن به کمال را 
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کتاب مفاتیح الجنان آمده که آن حضرت در  برای آنها هموار می کرد ، در
هنگام روز فضای الزم برای استراحت فرزندان را آماده می کرد تا بتوانند 
در هنگام شب به عبادت خداوند متعال بپردازند خصوصا در دهه آخر ماه 

 مبارک رمضان . 
آن حضرت همسری نیکو و کامل برای امیرالمؤمنین )ع( بود ، که 

خود بر این امر گواهی دادند ، هنگامی که حضرت حضرت علی )ع( 
زهرا )س( در لحظات پایانی عمر خود از ایشان می پرسد : ) ای پسر 
عمو آیا از زمانی که با من معاشرت داشتی از من دروغ ، مخالفت و یا 
خیانتی دیده ای ؟ امیرالمؤمنین )ع( در پاسخ ایشان فرمود : پناه بر خدا ! 

هیزکارتر و وفادارتر از آن هستی که به دلیل مخالفت تو نیکوکارتر ، پر
با من تو را سرزنش کنم ( آن حضرت با این سؤال خود توجه ما را به 
علت اصلی همه اختالفاتی جلب می کند که ممکن است بین زن و شوهر 

 ایجاد شود و باعث متالشی شدن بنیان خانواده می شود. 
توصیه های پدر بزرگوار خویش آن حضرت )س( همواره پیگیر تعالیم و 

)ص( بود ، به طوری که هر زمان حسن و حسین )علیهم السالم( از مسجد 
جد بزرگوار خود بر می گشتند از آنها در مورد اخبار نزول وحی ، 
دستورات پیامبر )ص( و یا پاسخ های ایشان به پرسشهای مردم می پرسید 

 . 
ادت پروردگار می شد آن حضرت در محراب عبادت آنچنان غرق در عب

که خود را فراموش می کرد ، حضرت امام حسن )ع( می فرماید : ) 
مادرم فاطمه را دیدم که در شب جمعه در محراب عبادت خود تا صبح 
مشغول عبادت بود و برای مؤمنان با ذکر نام آنها بسیار دعا می کرد در 

چرا همانطور حالی که برای خود دعایی نمی کرد ، از او پرسیدم : مادر 
که برای دیگران دعا می کنی برای خود دعا نمی کنی ؟ مادرم فرمود : 

 .(108)ای فرزندم اول همسایه و سپس خود ( 
آن حضرت هرآنچه که موجب خشنودی خداوند متعال و پیامبر او می 
شد را انجام می داد ، و برای انجام آن کار نیاز نبود که رسول خدا )ص( 

یند بلکه صرفا اگر احساس می کرد که رسول خدا به ایشان امر بفرما
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)ص( از فالن کار خشنود می شد آن را بالفاصله انجام می داد )) هنگامی 
که پیامبر )ص( ازسفر بازگشت به خانه فاطمه )س( آمد و در گردن او 
گردنبندی از طال دید که حضرت علی )ع( از سهم خمس خویش برای 

اي فاطمه! آیا دوست  :ه فاطمه )س(فرمودفاطمه خریده بود، پس پیامبر ب
می داری که مردم بگویند فاطمه دختر محمد )ص( است ولي لباس 
ستمگران و زیور زورگویان را مورد استفاده قرار می دهد؟ پس فاطمه 
)س( آن گردنبند را باز کرد و فروخت و با پول آن برده ای را خریده و 

 .(109)(.ار فاطمه خوشحال گردیدآزاد نمود، و رسول خدا )ص( از این کرد
آن حضرت نمونه بارز عفت و پاکدامنی بود ، از حضرت امام محمد باقر 
)ع( نقل است که می فرماید : ) علی و فاطمه )علیهما السالم( از رسول 
خدا )ص( تقاضا کردند که آن حضرت کارهای خانه و بیرون خانه را بین 

ارهای داخل خانه را به عهده فاطمه آنها تقسیم نماید . پیامبر )ص( انجام ک
)س( نهاد و امور خارج از منزل را به عهده علی )ع( گذاشت . امام باقر 
)ع( می فرماید: فاطمه )س( فرمود: هیچ کس جز خداوند نمی داند که من 
چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خدا )ص( کارهای بیرون از خانه را 

 .(110)راوده با مردان نجات داد(به عهده من فرار نداد و مرا از م
بزرگترین چالشی که حضرت فاطمه زهرا )س( با آن مواجه شد ، پس از 
رحلت پیامبر )ص( اتفاق افتاد ، پیامبر )ص( حضرت زهرا )س(  را از 
قبل برای مواجهه با این شرایط آماده کرده بود و در مورد حوادثی که در 

مبر )ص( به اهل بیت )ع( و پیش رو  داشت به او خبر داده بود ، پیا
 خواص خود گفته بود که : ) شما پس از من مستضعف خواهید بود ( .

حضرت زهرا )س( از یک جهت بایستی از امامت بر حق امیرالمؤمنین 
)ع( دفاع می کرد و با استداللهای محکم خود خالفت او را پس از رسول 

ار می کرد و پرده خدا )ص( اثبات می کرد . و از سویی دیگر امت را بید
ها را از جلوی چشمان آنها بر می داشت ،  و دوگانگی معیارهایی که قوم 
ظالم از آنها استفاده می کرد را برمال می کرد ، معیارهایی که بر اساس 
آنها همسران رسول خدا )ص( از ایشان ارث می بردند ولی دختر او حق 
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دلیل اینکه شنیده بودند  ندارد که چیزی از پدر خویش به ارث ببرد فقط به
که پیامبر )ص( فرموده است ) ما پیامبران ارثی را از خود به یادگار نمی 
گذاریم ( ، و برای اثبات خالفت خود پس از رسول خدا )ص( به انصار 
و دیگران می گفتند که ما درخت رسالت هستیم و پیامبر از ماست در 

)ع( عصمت و طهارت را حالی که میوه و ثمره آن درخت یعنی اهل بیت 
 ترک کردند . 

عالوه بر این آن حضرت می بایست با استفاده از هر ابزاری که در اختیار 
داشت در مقابل هر گونه ظلم و انحراف ایستادگی می کرد ، و در همین 
راستا خطبه های خود در مسجد نبوی را ایراد کرد که همچون صاعقه ای 

ن انصار که سخنان ایشان را به بر سر اصحاب رسول خدا )ص( و زنا
گوش مردان خود می رساندند ، نازل می شد ، و از طریق حزن و گریه 
های مستمر خود که خبر آن در جاهای مختلف شهر  منتشر شده بود باعث 
اعمال فشار بر ستمگران شد ، به همین علت آنها از حضرت علی )ع( 

برای او بنا کند تا گریه درخواست کردند تا خانه ای خارج از شهر مدینه 
 ها و شکایتهای خود به سوی خداوند متعال را در آنجا انجام دهد . 

آن حضرت هنگامی که توصیه کرد شبانه دفن شود و جای قبر مطهرش 
مخفی بماند و اجازه حضور ستمگران و غاصبان حق خویش را در تشیع 

از شهادت پیکر مبارک خود نداد ، باعث شد تا عطای ایشان حتی بعد 
ادامه پیدا کند و تا قیام قیامت ذکر و یاد ایشان در ذهن ها باقی بماند تا 

 بشریت را به سمت حق هدایت کند و مانع گمراهی آن شود . 
 ای عزیزان ...

آنچه که گفته شد تنها گوشه ای از عطای حضرت زهرا )س( و مسئولیتهای 
بزرگ ایشان بود که متناسب با شخصیت بزرگ و مقام واالی ایشان بود 

 . 
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 على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ 
) به اندازه همت و اراده انسان ها 

 فرائض واجب می شوند
 

 وتعُظم في عین الصــغیر صغــارها
) در چشمان انسان کوچک 
چیزهای کوچک بزرگ دیده می 

 شوند 

 وتـأتي على قدر الكرام المكارمُ  
و اهل کرامت به اندازه منزلتشان 

 بزرگداشت می شوند (
 

 وتصغُر في عین العظیم العظائمُ 
و در چشمان انسان بزرگ 
چیزهای بزرگ کوچک دیده می 

 شوند(
 
 
 

 
برای زنان باشد الگویی نمونه  حضرت زهرا )س( قبل از آنکه الگویی

برای مردان است ، پس باید با الهام گرفتن از صدیقه طاهره )س( عزم و 
اراده خود را در وفای به عهد با خداوند متعال تقویت کنیم و به رسالت 
پیامبران و کتب آسمانی ایمان داشته باشیم ، و تالش کنیم آنچه که موجب 

امت در آن است را انجام دهیم ، رضایت پروردگار می شود و صالح 
چرا که ما فردا باید در مورد هر چیزی پاسخگو باشیم ، خداوند متعال می 
فرماید : }آنها )در موقف حساب( نگاهشان دارید که در کارشان سخت 

و در توبیخ آنها می فرماید : })به آنان خطاب شود که( چرا 111مسئولند{
کنید؟ *بلکه در این روز آنها میشما )در دفع عذاب( به یکدیگر نصرت ن

، و این آن چیزی است که حضرت زهرا 112همه سخت تسلیم و ذلیلند{
)س( به ما یادآوری کرده است : ) چه نیک داوری است خداوند ، و چه 
نیکو دادخواهی است پیامبر( در آن روز خداوند متعال قاضی است که 

)از موجودات عالم(  ای}خدایی که بر غیب جهان آگاه است و مقدار ذره
ای در آسمانها و زمین از او پوشیده نیست و نه کمتر و نه بیشتر از ذره

و دادخواهی که 113جز آنکه در کتاب روشن )علم ازلی حق( ثبت است{
شکایت خود را به محضر خداوند می برد حضرت محمد )ص( است که 
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 رستگاری در آن روز در گرو شفاعت اوست ، حال چگونه کسی امید
 نجات داشته باشد در حالی که شفیعان او دادخواه او باشند . 
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 ملت بر سر رهبران دینی و سیاسی خود فریاد می کشد
 هر یک از ما باید این هشدارها را در جلوی چشمان خود قرار دهد ،
خصوصا کسانی که مسئولیت رهبری امت و اداره مملکت را دارند و 
مقدرات مردم در اختیار آنها است ، خواه از رهبران دینی باشند و یا از 
رهبران سیاسی و اجتماعی ؛ زیرا هر یک از این مردم ستمدیده و محروم 

 فریادی آکنده از درد و اندوه را بر سر این افراد می زند.
همه محرومیتهای خود از یک زندگی شرافتمندانه در خوراک و به دلیل  

، پوشاک ، مسکن و ازدواج و به دلیل همه کاستی ها در خدمات اجتماعی 
مانند نبود آب و برق و به دلیل آمار باالی فقر در کشور که نزدیک به 
چهل درصد از مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند یعنی حدود دوازده 

، و به دلیل شمار زیاد بیمارانی که به علت نبود امکانات میلیون انسان 
بهداشتی و داروهای مورد نیاز در بیمارستانها جان خود را از دست می 
دهند ، و به دلیل آمار زیاد مهاجرت کنندگان در داخل و خارج از عراق 
که علی رغم میل باطنی مجبور به ترک زادگاه خود شدند و تعداد آنها به 

ا نفر رسیده که به نوعی یک مشکل جهانی را ایجاد کرده است ، میلیونه
و به دلیل تعداد زیاد یتیمانی که پس از دست دادن والدین خود به علت 
جنگ میان احزاب سیاسی بر سر قدرت ، کسی را نیافتند که دستی بر سر 
آنها بکشد ، و به دلیل خون های بی گناه ریخته شده بر زمین که مرتکب 

شده اند و تنها جرم آنها این بود که خانه هایشان در محل درگیری جرمی ن
های ظالمانه قرار گرفته بود ، این مردم آنچه را که حضرت زهرا )س( 
فرموده بود: )چه نیک داوری است خداوند ، و چه نیکو دادخواهی است 

 پیامبر( را تکرار می کند .
دیقه طاهره )س( این ها همان معیارهای دوگانه ای است که حضرت ص

آنها را بر مال کرد ، و امروزه ما و دیگر ملتها در طول سالیان دراز 
درگیر آنها هستیم ، چگونه ممکن است که یک خطاکار ، شخصی را که 
مرتکب همان خطا شده است را محاکمه کند ، در روایت آمده است : ) 

این  کسی که حدی بر گردن اوست نمی تواند حدی را جاری کند ( ، و
همان دوگانگی در معیارها است که رسول خدا )ص( در مورد آن هشدار 
داده و آن را علت هالک امتها معرفی کرده است ، حضرت )ص( می 
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فرماید : ) کسانی که قبل از شما هالک شدند ، هنگامی که شخص موجهی 
دزدی می کرد کاری به کار او نداشتند ، و هنگامی که شخص ضعیفی 

 . (114) بر او حد جار می ساختند ( دزدی می کرد
 چالشهای متعددی که با آنها روبرو هستیم : 

 ای عزیزان .. 
اولین چالشی که با آن مواجه هستیم و تا پایان عمر تا زمانی که در این 
دنیا زندگی می کنیم همراه ما خواهد بود ، مبارزه با هواهای نفسانی است 
، باید در کنترل شهوتها و امیال نفسانی و رعایت حقوق دیگران بسیار 

یز دوست تالش کنیم ، و آنچه را که برای خود می پسندیم برای دیگران ن
داشته باشیم و آنچه را که برای خود نمی پسندیم برای دیگران نیز دوست 
نداشته باشیم و اگر بخواهیم به قله های باالتری از کمال صعود کنیم باید 
با الگو گرفتن از حضرت زهرا )س( دیگران را بر خود مقدم سازیم ، آن 

به همراه امیر حضرت )س( یک فقیر ، یتیم و اسیری را سیر کرد و خود 
المؤمنین و حسن و حسین )علیهم السالم( به مدت سه روز گرسنه ماندند 
، تا اینکه سوره مبارکه )هل أتی ( برای بیان فضیلت و بزرگی آنها در 

 حقشان نازل شد . 
در برابر ما چالشهای اخالقی و اجتماعی فراوانی وجود دارد ، شما می 

پیدا کرد و اوضاع آرام شد گناهان بینید که هر زمان وضع کشور سامان 
و معصیت ها در جامعه منتشر می شوند ، و هنگامی که برخی از ادارات 

که هر گونه مخالفت با ضروریات اسالم را  -با توجه به قانون اساسی 
دستور منع خرید و فروش شراب و استفاده از آن به صورت  -منع می کند 

ند می شود و نشست هایی در رابطه علنی را می دهند ، صدای رسانه ها بل
برگزار می شود ، به  –به گمان خود  –با نقض آزادی های اجتماعی 

طوری که انسان از این همه سر و صدا به خاطر یک قضیه جزئی شگفت 
زده می شود ، و می فهمد که این صداها نشان دهنده اهدافی در پشت پرده 

 هستند . 
خود در برابر خطرات و ضررها حمایت آیا حق دولتها نیست که از مردم 

کنند ؟ و در همین راستا کشیدن سیگار در اماکن عمومی ممنوع کنند و 
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استفاده از مواد مخدر را به عنوان جرم معرفی کنند . کشورهای غربی 
سال و یا در هنگام  18نوشیدن مشروبات الکلی را برای افراد زیر 

ه سروصدا در رابطه با یک رانندگی ممنوع می کنند ، پس علت این هم
قانون حکومتی چیست ؟ چه تفاوتی میان آن و دیگر قوانین وجود دارد ؟ 
مگر  در روایت شریف نیامده که )شراب علت همه پلیدی هاست( پس این 

 همه سر وصدا به خاطر چیست ؟ 
آنها قصد دارند با این کارهای خود اسالم بزرگ ما را از بین ببرند و می 

شما اسالم را کنار بزنید و از اینکه مسلمان هستید خجالت خواهند که 
 بکشید .

برادران ، در برابر ما تهدیدهای اقتصادی وجود دارد ، نزدیک است که 
بازارهای عراق توسط شرکتهای بزرگ جهانی مورد هجوم قرار گیرند ، 
و در نتیجه فرزندان این سرزمین دیگر فرصتی برای رقابت با آنها نداشته 

شند بلکه ممکن است به دلیل بهره گیری از نیروی کار ارزان قیمت از با
، جوانان کشور ما دیگر کاری پیدا نکنند ، و یا اینکه  (115)دیگر کشورها 

این شرکتها به کارکنان خود دستور دهند که نماز خود را ترک کنند و 
ع زنان را از پوشیدن حجاب منع کنند ، و یا اینکه قوانینی در آنها وض

شود که افراد را مجبور به انجام کارهای حرام کنند ، در نتیجه یک کارگر 
بین دو انتخاب )یکی از یکی دیگر تلخ تر( باقی می ماند ، یا دین خود را 
کنار بگذارد و یا اینکه کار و منبع درآمد خود را از دست بدهد ، از سویی 

بین الملل و دیگر دولت نیز در راستای اجرای سیاستهای پولی بانک 
سازمان های تجاری جهانی سعی در کاهش یارانه های معیشتی و پشتیبانی 
از تولید فرآورده های نفتی و خصوصی سازی شرکتهای دولتی و مراکز 

 تولیدی دارد . 
اما در رابطه با فتنه های سیاسی که همچون طوفانی بر سر ما سرازیر 

را با هم از بین می برد و  می شود ، باید گفت که این فتنه ها تر و خشک
باعث نابودی کشور و از بین رفتن میلیاردها دالر از سرمایه کشور شده 
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است ، جان مردم بیگناه و دارایی های آنها وابسته به تکان خوردن یک 
خودکار شده است که دستور الزم را صادر کند ، و رأی مردم هیچ 

ز توافق ها و معامله هایی جایگاهی در این بین ندارد ،  البته این غیر ا
است که بدون اطالع مردم و رهبران مخلص آنها در پشت پرده برای 
مردم برنامه ریزی می کنند ، که فقط خداوند متعال نسبت به خطرات آنها 

 آگاه است . 
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عراق میدانی برای تقابل های تأثیرگذاری در تاریخ است که نقشه راه 
 آینده را ترسیم می کند :

عزیزان من ... عطای حضرت زهرا )س( با توجه به تنوع مسئولیتها و 
چالشهایی که با آنها روبه رو بود بسیار متنوع است ، و به همین جهت 

که مفسران مصداق  این خیر کثیر از ایشان صادر شده است ، تا جایی
کوثر در آیه شریفه را ]إ نَّا أَْعَطْینَاَك اْلَكْوثََر[ حضرت زهرا )س( می دانند 
؛ چرا که کوثر بمعنای خیر کثیر است و حضرت زهرا )س( خیر کثیری 
بود که آنچه نسلهای آینده برای رسیدن به قله ها کمال و مقابله با فتنه ها 

در اختیار آنها قرار داد ، در واقع هیچ و تهدیدهای مختلف نیاز داشتند 
مشکلی نیست مگر اینکه راه حل آن نزد صدیقه طاهره ، پدر ، همسر و 

 فرزندان ایشان )صلوات هللا علیهم اجمعین ( است . 
ای محبان و ای شیعیان زهرا )س( ای کسانی که در راه حضرت زهرا 

به امیرالمؤمنین  )س( قدم گذاشته اید ، و ای کسانی که برای عرض تسلیت
و زیارت ایشان به مناسبت شهادت دختر رسول خدا )ص( کنار هم جمع 
شده اید ، که با توجه به این سخن پیامبر )ص(: ) هر کس علی بن ابی 
 طالب را زیارت کند همانند کسی است که فاطمه را زیارت کرده است (

زیارت حضرت زهرا )س( برای شما نوشته می شود ، خداوند  ( 116)
متعال شما و این سرزمین پاک و سخاوتمند را انتخاب کرده تا میدانی 
برای تقابل های تأثیرگذاری در تاریخ باشد که خطوط کلی حرکت تاریخ 

 در آینده را ترسیم می کند :  
گذاری بر ملتها  یک : تقابل میان تمدن مادیگرای غرب که سعی در تأثیر

و همرنگ ساختن آنها با فرهنگ ، اندیشه ، سبک زندگی ، سیاستهای 
اقتصادی ، اجتماعی و اخالقی خود دارد ، و تمدن اسالمی شرق که بدنبال 

 حفظ دین ، اخالق ، اصالت و فرهنگ خود است . 
دو : تقابل میان حکومتهای دیکتاتوری و مستبد در منطقه که با منطق 

ملتهای خود حاکم شده اند و اراده آنها را از بین برده اند و قدرت بر 
ثروتهای آنها را به یغما برده اند و جهل و سرسپردگی را در میان آنها 
رواج داده اند ، و میان یک زندگی شرافتمندانه و آزاد که در آن اراده 
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مردم مورد احترام واقع می شود و ارزش انسان در آن حفظ می شود و 
و آنچه که در آن است در خدمت انسان قرار می گیرد و انسان نیز دنیا 

در مسیر بندگی خداوند متعال حرکت کند ، و مردم بسان ابزاری در اختیار 
حاکمان قرار نمی گیرند تا به وسیله آنها شهوتها و حرص و طمع خویش 

، }من پروردگار 117نمایم{بینم به شما نمى را برآورده کنند } آنچه مى 
 .118زرگ شما هستم{ب

سه : تقابل مدعیان اسالم کسانی که به علت اختالف نظر با دیگر مسلمانان 
و با نام جهاد ، تکفیر و مقاومت جرایمی را مرتکب شده اند که تصویری 
نادرست از اسالم و مسلمان را برای دیگران معرفی کرده اند و چهره 

ارند امامت و رهبری امت تاریخ را سیاه کرده اند ، و با ظلم و ستم سعی د
را در اختیار بگیرند ، با پیروان امامت حقه که خداوند متعال آن را تعیین 
کرده است و به پیامبر )ص( خود دستور داد تا آن را به مردم ابالغ کند 
، و بیش از چهارده قرن است که خونهایی پاکی را در این مسیر تقدیم می 

 کنند . 
احقاق حق و دفاع از عزت امت و حفظ کرامت این ها تقابلهایی برای  

و تضمین صحت مسیر آن است ، }براستى كه این همان كامیابى بزرگ 
، }مهری كه بر آن 119است *براى چنین ]پاداشى[ باید كوشندگان بكوشند{

نهاده شده از مشک است، و در این نعمتهای بهشتی باید راغبان بر یكدیگر 
   120پیشی گیرند{
 م و رحمه هللا و برکاته . و السالم علیک
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 (121)خداوند به خاطر غضب فاطمه غضبناک می شود
 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل وحده، والحمد حقه كما یستحقه حمداً كثیراً، وأفضل الصالة 
والسالم وأتمهما وأحسنهما وأزكاهما وأنماهما وأطیبهما وأطهرهما على 

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین  سادة الخلق أجمعین: أبي القاسم
 والتسعة المعصومین أجمعین.

 سالم و رحمت خدا بر شما ای عزادران حضرت زهرا )س( 
ائمه معصوم )سالم هللا علیهم( فریضه امر به معروف و نهی از منکر را 
با بزرگترین توصیفها برای ما بیان کرده اند و آن را در جایگاه بسیار 

اند و آثار و برکات فراوانی را برای آن برشمرده اند،  واالیی قرار داده 
از حضرت امام باقر )ع( روایت است که می فرماید : ) امر به معروف 
و نهی از منکر  راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه 
بزرگی است که دیگر فرائض با آن اقامه می شوند ، راهها امن می گردد 

شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بازمی گردد  و در آمدها حالل می
، زمین آباد می شود و حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می 

 .(122) پذیرد (
حضرت امام محمد باقر )ع( می فرماید : ) امر به معروف و نهی از 
منکر دو مخلوق خدا هستند ، هر کس آنها را یاری کند خداوند به او عزت 

 .(123) و هر کس آنها را خوار کند خداوند او را ذلیل خواهد کرد(می بخشد 
با وجود آثار ارزشمندی که انجام این فریضه برای امت به ارمغان می 
آورد ، ولی اگر امتی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند ، عواقب 
خطرناکی گریبانگیر آن خواهد شد ، از رسول خدا )ص( روایت است که 

ید : ) تا زمانی که امت من امر به معروف و نهی از منکر انجام می فرما
دهد و بر انجام کار خیر و رعایت تقوی به یکدیگر کمک کنند در خیر 
بسر خواهند برد ، اما در صورتی که این کارها را انجام ندهند خیر و 
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برکات از آنها گرفته خواهد شد ، و یکی از آنها بر دیگری تسلط پیدا می 
 .(124) که هیچ یاوری در آسمان و یا زمین نخواهند داشت(کند 

از حضرت امام رضا )ع( نقل است که می فرماید : ) باید امر به معروف 
و نهی از منکر کنید و گر نه اشرار بر شما مسلط می شوند و آن وقت 

 .(125) دعای نیکان )برای رفع بدی( مستجاب نخواهد شد (
که می فرمایند: )امتی که حقوق  از حضرت امام صادق )ع( نقل است

 .  (126) زیردستان را از زورمندان نگیرد هیچ گاه پاک و منزه نخواهد شد(
حضرت امیرالمؤمنین )ع( در یکی از خطبه خود پس از حمد و ستایش 
خداوند متعال می فرماید :  ) اما بعد واقعیت آن است که پیشینیان شما 

م دادند ، و ربانیان و احبار آنان را زمانی هالک شدند که معصیتها را انجا
از معصیت بازنداشتند ، و در پی این جریانها کیفرها و عذابهای الهی بر 
آنها فرود آمد پس امر به معروف و نهی از منکر کنید ، بدانید که امر به 
معروف و نهی از منکر نه مرگی را نزدیک می گرداند و نه رزق و 

 .(127) روزی را می کاهد(
این موارد را می توان در آیات بسیاری از قرآن کریم یافت ، تمام 

خداوند متعال می فرماید : } باید از میان شما جمعي دعوت به نیكي، و 
، همچنین 128امر به معروف و نهي از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند{

خداوند عزوجل می فرماید: } شما بهترین امتي بودید كه به سود انسانها 
كنید و نهي از منكر، و به خدا یده شدید )چه اینكه( امر به معروف ميآفر

ایمان دارید، و اگر اهل كتاب )به چنین برنامه و آئین درخشاني( ایمان 
آورند به سود آنها است )ولي تنها( عده كمي از آنها با ایمانند و اكثر آنها 

فرماید:  ، و نیز می129باشند {فاسق )و خارج از اطاعت پروردگار( مي
}بسیاری از آنها را می بینی كه در گناه و تعدی و خوردن مال حرام بر 

دهند * چرا یكدیگر سبقت می جویند، چه زشت است كاری كه انجام می
                                                 

 .18، ح1وسائل الشیعه، كتاب أمر به معروف ونهی از منكر، بخش امر و نهی، فصل   - 124
 .18، ح1مر به معروف ونهی از منكر، بخش امر و نهی، فصل وسائل الشیعه، كتاب أ  - 125
 .4، ح 1وسائل الشيعه، كتاب أمر به معروف ونهی از منكر، بخش امر و نهی، فصل   - 126

 .7و9، ح1منبع قبلی، فصل - 127
اااةٌ یَاااْدُعوَن إ لَاااى اْلَخْیااار  َویَاااأُْمُروَن ب ااااْلَمْعُروف  َویَْنَهاااْوَن َعااان  اْلُمْنَكااار  َوأُولَئ اااَك  - 128 اااْنُكْم أُمَّ ُهاااُم اْلُمْفل ُحاااوَن )آل َوْلاااتَُكْن م 

 (.104عمران:
َجاااْت ل لنَّااااس  تَاااأُْمُروَن ب ااااْلَمْعُروف  َوتَْنَهاااْوَن َعااان   - 129 اااٍة أُْخر  نُاااوَن ب ااااّلِلَّ  َولَاااْو آَماااَن أَْهاااُل ُكْناااتُْم َخْیاااَر أُمَّ  اْلُمْنَكااار  َوتُْؤم 

قُوَن )آل عمران: نُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاس  ْنُهُم اْلُمْؤم  تَاب  لََكاَن َخْیراً لَُهْم م   (.110اْلك 



 

قیام فاطمی 

 

دانشمندان نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن 
 .130دهند{كنند! چه زشت است عملی كه انجام میمال حرام نهی نمی

 
 ای عزیزان من : 

این فریضه مبارک و بزرگ زمانی عملی می شود که دو ویژگی در 
انسان وجود داشته باشند ، این دو ویژگی عبارتند از : ناراحتی از اینکه 
معصیت خداوند انجام می شود و خشنودی از انجام دستورات الهی ، 

هده کند حضرت امام صادق )ع( می فرماید : ) هرگاه کسی منکر را مشا
و آن را انکار ننماید در حالی که قدرت بر انکار دارد در حقیقت دوست 
دارد که معصیت خدا انجام شود و کسی که دوست داشته باشد که معصیت 
خدا انجام شود آشکارا به دشمنی خدا برخواسته است ، سپس فرمود: }پس 
ریشه آن گروهى كه ستم كردند بركنده شد و ستایش براى خداوند 

 .(132)(131پروردگار جهانیان است{
از حضرت اباعبدهللا الحسین )ع( روایت است که می فرماید : ) جایز 
نیست برای یک چشم مؤمن که معصیت خدا را می بیند ، روی گرداند 

 .(133) مگر اینکه آن را تغییر دهد (
حضرت امام باقر )ع( می فرماید : ) خداوند متعال به شعیب پیامبر 

من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد ، چهل وحی فرمود که 
هزار نفر بدکار را و شصت هزار نفر از نیکانش را ، شعیب عرض کرد 
پروردگارا بدکاران سزاوارند اما نیکان چرا ؟ خداوند متعال به او وحی 
فرمود که آنان با گناهکاران راه آمده اند و به خاطر خشم من به خشم 

 . (134)نیامدند( 
حضرت امام صادق )ع( می فرماید : ) خداوند متعال دو ملک را به 
سوی شهری فرستاد تا آن شهر را بر سر ساکنانش ویران کنند ، هنگامی 
که به شهر رسیدند مردی را یافتند که به درگاه خدا دعا می کرد و اشک 

                                                 
اااُم السُّاااْحَت لَ  - 130 ثْااام  َواْلعُاااْدَوان  َوأَْكل ه  ُعوَن ف اااي اإل  اااْنُهْم یَُساااار  ب ااائَْس َماااا َكاااانُوا یَْعَملُاااوَن، لَاااْوال یَْنَهااااُهُم َوتَاااَرى َكث یاااراً م 

ُم السُّْحَت لَب ئَْس َما َكانُوا یَْصنَعُوَن )مائده: ثَْم َوأَْكل ه  ُم اإل  بَّان یُّوَن َواألَْحبَاُر َعْن قَْول ه   (.63-62الرَّ
یَن َظلَُموا َوالَحمُد هلل  َرّب  العَالَم   - 131 َع َداب ُر القَوم  الذ   (. 45یَن )انعام: فَقُط 
 .25، ح1منبع قبلی، فصل  - 132
 .1، ح8منبع قبلی، فصل  - 133
 .2، ح6منبع قبلی، فصل - 134



 

 قیام فاطمی

می ریخت ، سپس یکی از مالئکه به سوی خداوند بازگشت، و گفت : 
ن به شهر رسیدم و مردی را یافتم که به درگاه تو دعا می پروردگارا م

کرد و اشک می ریخت ، خداوند فرمود : برو و به آنچه که به تو دستور 
داده ام عمل کن ، زیرا آن مرد هیچ گاه چهره اش برای من خشمگین نشده 

 .(135) است (
هنگامی که منکر از سوی کسی که خود را با لباس اسالم پوشانده و  
ظاهر دین مزین کرده مشروعیت پیدا کند در اینصورت این منکر بسیار  به

زشت تر از دیگر منکرات خواهد بود وخشم برای تغییر آن باید شدیدتر 
باشد ؛ زیرا حق و باطل در هم آمیخته می شوند و فتنه ها و شبهات در 
میان امت منتشر خواهند شد و معروف تبدیل به منکر می شود و منکر 

به معروف خواهد شد ، این علمای به ظاهر متدین احکام دینی را  تبدیل
تحریف می کنند و آنها را برای رسیدن منافع و اهداف خود از محتوای 
اصلی خالی می کنند ، و اسالم ناب و اصیل به حاشیه کشانده می شود و 

 شبهات زیادی در رابطه با آن ایجاد می شود . 
است که می فرماید : ) همانا از از حضرت امام رضا )ع( روایت 

کسانی که مدعی مودت ما اهل بیت هستند کسی هست که در فتنه گری 
برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است ، پرسیدم برای چه؟ حضرت فرمود: 
به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما ، و هنگامی که چنین 

مؤمن از منافق شناخته نمی شود شد حق و باطل در هم آمیخته می شوند و 
) (136). 

در آخر الزمان گروهی هستند که در میان آنان دسته ای ریاکار رهبر 
و متبوع قرار میگیرند پس تظاهر به قرائت قرآن وادعیه و انجام عبادات 
می نمایند ولی سبک مغز و نادانند و امر به معروف و نهی از منکر را 

که از زیان در ایمن باشند و همیشه در الزم نمی دانند مگر در موردی 
ترک این وظیفه سازنده برای خود عذر تراشی می کنند و در ترک آن 
تظاهر به رخصت داشتن  می نمایند ، همواره به دنبال خطای علما و فساد 
در اعمال آنها هستند ، نماز و روزه را تا زمانی که هزینه ای مالی و یا 
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د بجا می آورند ، و اگر به جا آوردن نماز جانی برای آنها نداشته باشن
ضرری برای آنها داشته باشد آن را ترک می کنند آنچنان که برترین و 

 .(137)شریفترین فرائض را ترک کردند (
رسول خدا )ص( می فرماید : ) شما چه خواهید کرد اگر زنهای شما 
ر فاسد شوند و جوانهایتان فاسق شوند و امر به معروف و نهی از منک

نکنند؟ از ایشان پرسیده شد ای رسول خدا )ص( آیا چنین می شود؟ فرمود 
: بلی و بدتر از این هم می شود ، چه خواهید کرد هنگامی که امر به 
منکر ونهی از معروف شود ؟ از ایشان پرسیده شد ؟ ای رسول خدا آیا 
چنین می شود ؟ فرمود: بلی و بدتر از این نیز می شود ، بر شما چه 

اهد گذشت زمانی که معروف را منکر و منکر را معروف ببینید خو
 . (138)؟(

از پیامبر )ص( نقل است که می فرماید : ) در روز قیامت گروهی را 
برای محاسبه می آورند که اعمال نیک آنان مانند کوه هایی بر روی هم 
انباشته شده است ، اما فرمان می رسد که به آتش برده شوند ، اصحاب 

: ای رسول خدا )ص( آیا اینان نماز می خواندند؟ حضرت فرمود :  گفتند
بلی نماز می خواندند و روزه می گرفتند و قسمتی از شب را در عبادت 
به سر می بردند ، اما همین که چیزی از دنیا به آنها عرضه می شد پرش 

 . (139) و جهش می کردند تا خود را به آن برسانند(
یدتر خواهد شد که انجام آن باعث هدایت وجوب این فریضه زمانی شد

مردم به بزرگترین مسئله در اسالم یعنی امامت امت و خالفت رسول خدا 
)ص( باشد که خداوند متعال با شدیدترین لهجه به پیامبر خود دستور می 
دهد که آن را به مردم ابالغ کند : }اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت 

اى و خدا  غ كن و اگر نكنى پیامش را نرساندهبه سوى تو نازل شده ابال
تو را از ]گزند[ مردم نگاه مى دارد آرى خدا گروه كافران را هدایت نمى 

؛ علت تأکید بر این مسأله این است که هدایت مردم به سمت قله 140كند{
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کمال و سعادت و حفظ آنها از انحراف وابسته به آن است ، خداوند متعال 
ی برای این مسأله قائل است به طوری که اگر کسی در اهمیت بسیار زیاد

جایی بنشیند که در آن نسبت به ائمه اسالم بدگویی می شود او را عذاب 
خواهد کرد ، حضرت امام محمد باقر )ع( می فرماید : ) هر کس در 
مجلسی بنشیند که در آن مجلس به یکی از امامان حق دشنام داده شود و 

کند و نکند خدای عزوجل در دنیا جامه خواری بر این شخص بتواند دفاع 
او بپوشاند و در آخرت او را عذاب کند و نعمت و معرفت ما را که به او 

 . (141) داده از او بگیرد(
حضرت امام صادق )ع( نیز در مورد اینگونه مجالس می فرماید : ) 
پس هر کس از مؤمنین که گرفتار آنها شود ، چون در این مطالب وارد 

دند باید برخیزد و شریک و هم نشین شیطان نشود ، زیرا در برابر ش
غضب خدای عزوجل چیزی یارای مقاومت ندارد و لعنت خدا را چیزی 
بازنگرداند ، سپس آن حضرت )ع( فرمود: و اگر نتواند باید آن را در دل 
خود انکار کند و برخیزد هرچند بقدر دوشیدن گوسفند و یا شتری باشد 

)(142). 
حضرت همچنین می فرماید : ) پس هر گاه دیدی که درباره امامی آن 

از امامان بد گویند برخیز ، زیرا غضب خداوند در چنین وقتی بر ایشان 
 .(143)نازل گردد( 

ای محبان حضرت زهرا )س( که برای یاری ایشان در کنار هم جمع 
 شده اید : 

ت ، و برای حضرت زهرا برای مقابله با همه این فتنه ها و انحرافا
انجام این واجب بزرگ و احیای این فریضه مبارک و برای یاری امام بر 
حقش امیرالمؤمنین )ع( از منزل خارج شد ) همراه با گروهی از زنان 
خویشاوند خود که در راه رفتن پا روی پایین لباسش می گذاشتند ، و راه 

جمع مهاجرین رفتن ایشان همانند راه رفتن رسول خدا )ص( بود تا اینکه 
، خروج ایشان برای مطالبه ( 144)و انصار در مسجد پدر خویش وارد شد (
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درختهای فدک نبود ؛ زیرا در زمان رسول خدا )ص( به مدت سه سال 
فدک در اختیار ایشان بود و هیچ گاه از کسی نشنیده ایم که آن حضرت از 

( در وصف امور دنیایی بهره ای برده اند ، بلکه حضرت امیرالمؤمنین )ع
ایشان می فرماید : ) حضرت فاطمه زهرا )س( آنقدر با مشک آب کشید 
که اثر آن در سینه اش آشکار شد و چندان با دست خود آسیاب کرد که 
دستهایش پینه زد و آنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش خاک آلود 
گردید و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش سیاه و دود 

 .(145) آلود شد و از این کارها رنج و سختی زیادی به او رسید (
او همان کسی است که به همراه همسر و دو فرزند خود )امام حسن و 
امام حسین ( )صلوات هللا علیهم اجمعین ( یک شخص فقیر ، یتیم و اسیری 
را اطعام کردند و به مدت سه روز گرسنه ماندند تا اینکه در حق ایشان 

 ل أتی ( نازل شد . سوره )ه
او همان کسی است که وقتی احساس کرد رسول خدا )ص( از کار او در  

ساختن زیورآالتی از نقره و پرده ای برای منزل که به مناسب بازگشت 
پدر و همسر خویش انجام داده بود ، راضی نیست ، بالفاصله همه آنها را 
به فقرا بخشید ، که رسول خدا )ص( در مورد ایشان فرمود: ) آری چنین 

د ، و سه بار فرمود پدرش فدایش شود ، دنیا برای محمد و آل محمد کر
نیست ، اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال پشه ای ارزش داشت شربتی از آب 

 . (146) آن به کافری نمی داد(
آیا حضرت زهرا )س( برای غصب فدک از ایشان و از همسر خویش 

لی )ع( می فرماید امیرالمؤمنین )ع( ناراحت شد ، در حالی که حضرت ع
: ) آری از آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته بود فقط فدک در دست ما 
قرار داشت ، که گروهی از اینکه در دست ما باشد بر آن بخل ورزیدند و 
ما هم به سخاوت از آن دست برداشتیم ، و خداوند نیکوترین حاکم است ، 

شخص در گور است ، مرا با فدک و غیر فدک چکار ؟ که در فردا جای 
که آثار آدمی در تاریکی آن از بین می رود و اخبارش پنهان می گردد ، 
گودالی که اگر به وسعت آن بیافزایند و دستهای گورکن به وسیع کردن آن 
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اقدام نماید ، باز هم سنگ وکلوخ زمین آن را به هم فشارد ، و خاک روی 
 .(147) هم انباشته رخنه هایش را ببندند (

ضرت )س( در آن موضع تاریخی قرار گرفت تا حق را به جایگاه آن ح
خود بازگرداند ، و مسیر حرکت امت را تصحیح کند ، و تمام غضب 
ایشان برای خداوند متعال بود آنچنان که تمام رضای ایشان نیز برای 
خداوند بود ، به همین جهت کامال طبیعی بود که رسول خدا )ص( مدال 

ایشان بیاویزد که تا روز قیامت الگویی برای همه  افتخاری را بر گردن
نسلها باشد ، حضرت فرمود : ) خداوند برای غضب فاطمه غضبناک می 

؛ چرا که آن حضرت )س( ( 148) شود و برای رضای او راضی می شود (
جز برای خدا ناراحت نمی شد و جز برای خشنودی خداوند متعال  خشنود 

سخنان ایشان رساندن این پیام و ادای نمی شد . و تمام تالش و محور 
وظیفه خود در قبال هدایت امت بود که همان رسالت همه انبیای الهی است 

 .149}من قصدى جز اصالح ]جامعه[ تا آنجا كه بتوانم ندارم{
هنگامی که زنان مهاجر و انصار به دیدار حضرت زهرا )س( آمدند و 

ر سخنان ایشان واضح بود ، حال ایشان را جویا شدند ، آثار غم و اندوه ب
و هنگامی که از ایشان پرسیدند : ) ای دختر رسول خدا )ص( حالت 
چگونه است ؟ ( آنگونه که متعارف بود حال خود را برای آنها بازگو 
نکرد بلکه هدف واالی خود را برای آنها بیان کرد ، و پس از حمد و 

: ) شگفتا از ستایش خداوند متعال و درود بر رسول خدا )ص( فرمود 
آنان چگونه خالفت را از سنگ پایه های رسالت و پایه های نبوت و 
جایگاه وحی و آنکه در امر دین و دنیای آنها آگاه بود ، دور ساختند ، آری 
براستی این زیانی فراوان و آشکار است ، از ابوالحسن )ع( چه چیزی را 

والحسن ، استواری نپسندیدند ؟ به خدا سوگند آنان بی پروایی شمشیر اب
 . (150) گامها ، سختی کارزار و خشم خدایی او را خوش نداشتند(

بر همین اساس حضرت صدیقه طاهر )س( درد بزرگی که ملتها به مبتال 
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 (.3/180اتاب فضائل خمسه از   اح سته: 

 .1/148احتجاج طبرسي:  - 148
 (. 88إِْن أُِريدُ إاِل اإل الح َما اْستََطْعُت )هود: - 149

 .1/148طبرسي:احتجاج   - 150



 

قیام فاطمی 

 

که  هستند و علت همه مشکالت و درماندگی آنها است را تشخیص داد ،
آن انتخاب نادرست حاکمان و رهبران خود و دوری از رهبران صالح بود 
، حضرت )س( فرمود : ) به خدا قسم پر را با دم عوض کردند ، بدا به 
حال آنان آیا نمی دانند کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر 
است که پیروی شود تا آنکس که هدایت نشده است ، پس چه شده است 

ا چگونه حکم می کنید ( ، آنها به جای اینکه به سمت قله کمال شما ر
 پرواز کنند ، به سمت پرتگاه سقوط کردند . 

این انحراف خطرناک در تفکر که ناشی از حب دنیا و پیروی از شهوات 
و جهل و تعصب است که ملتهای مختلف در طول تاریخ به آن مبتال شده 

با معاویه ، و حسین )ع( را با اند ، و در طی آن حضرت علی )ع( را 
یزید ، و ائمه معصومین )علیهم السالم ( و علمای صالح را با مستکبران 
و ستمگران عوض کردند ، خداوند متعال در تعبیر از آن می فرماید : 
}وای بر حال این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد جز آنکه 

 . 151او را به تمسخر گرفتند{
حضرت زهرا )س( نمودی از آن حسرت و مظهری از آن غضب  فریاد

 الهی بود . 
هیچ کس غیر از حضرت زهرا )س( به دلیل طهارت ، شجاعت و منزلت 
واالی او نزد رسول خدا )ص( ، نمی توانست این فریاد جان کاه را در 
اعماق تاریخ بزند ، اگر حضرت امیرالمؤمنین )ع( این کار را انجام می 

اهند گفت که او طمع در خالفت دارد و به دنبال رسیدن به پست داد ، خو
و مقام است و یا اینکه همانطور که گفتند : نان را به تنور خود می کشاند 

 . 
هنگامی که حضرت امام حسین )ع( برای ادای این وظیفه قیام کرد ،  

گفتند که او با شمشیر جدش کشته شد . اما در مورد حضرت زهرا )س( 
س نتوانست حتی با یک کلمه به ایشان چیزی بگوید ، و تنها کاری هیچ ک

که توانستند انجام دهند این بود که برخی از ظلم هایی را که بر ایشان 
جاری شد را انکار کردند . به همین جهت زنده کردن مواضع و 
مظلومیتهای حضرت زهرا )س( یکی از بزرگترین وسایل نشر مکتب 

                                                 
ئُوَن )یّـس: - 151 ْن َرُسوٍل إ ال َكانُوا ب ه  یَْستَْهز  ْم م  بَاد  َما یَأْت یه   (.30یَا َحْسَرةً َعلَى اْلع 



 

 قیام فاطمی

 مردم نسبت به حق امامت و رهبری ایشان است . اهل بیت )ع( و اقناع 
 ای شیفتگان شفاعت حضرت زهرا )س( : 

در زندگی با برکت آن حضرت درسهای فراوانی برای بشریت وجود دارد 
که بایستی از آنها الگو گرفت ، درس مهمی که ما باید از ایشان بگیریم : 

ی کنیم و انکار خشم برای خداوند متعال هنگامی که معصیتی را مشاهده م
منکر و تالش برای تغییر فساد جاری در همه سطوح و ایستادن در برابر 
ظلم و انحراف است ، تا شاید خداوند متعال شفاعت حضرت زهرا )س( 
را شامل حال ما بکند ؛ چرا که رسیدن به این مهم با راحت طلبی و فرار 

مام صادق از مسئولیت حاصل نمی شود ، در روایت معتبری از حضرت ا
)ع( و ایشان از پدران خود و از رسول خدا )ص( نقل است که می فرماید 
: ) خداوند عزوجل بر مؤمن ناتوانی که دین ندارد خشم می کند ، عرض 
شد : مؤمنی که دین ندارد چگونه مؤمن خواهد بود ، حضرت فرمود : 

 .(152) کسی که نهی از منکر نکند(
است که می فرماید : ) کسی که منکری  همچنین از امیرالمؤمنین )ع( نقل

را در قلب و زبان و دست خود انکار نکند ، مرده ای در میان زندگان 
 . (153) خواهد بود (

از حضرت امام حسین )ع( روایت است که می فرماید : ) جایز نیست 
برای چشم مؤمنی که معصیت خدا را می بیند روی برگرداند مگر اینکه 

 .(154)آن را تغییر دهد ( 
پس حضرت زهرا )س( را الگوی خود قرار دهید و با احیای فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر و تالش برای اصالح مردم و هدایت آنها 
و اعالی کلمه هللا قلب آن حضرت را از خود شادمان کنید ، و سعی کنید 
عملتان در این راه تنها برای رضای خداوند متعال باشد و توصیه های 

یت عالیقدر را مورد توجه قرار دهید ، همانطور که ائمه )سالم هللا مرجع
علیهم ( شما را به آن توصیه کرده اند : )بی آنکه در این فعالیت برای 
خود طلب قدرت و شوکت کنید ، و یا بخواهید از این راه اموالی را بدست 

                                                 
؛ وسنننائل الشنننيعه: كتننناب امنننر 15فنننروع كنننافی: كتننناب جهننناد، بخنننش امنننر بنننه معنننروف و نهنننی از منکنننر، ح  - 152

 همراه با تغيير جزئی. 23، ح1فصل به معروف ونهی از منکر، بخش امر و نهی ،

 .4، ح3منبع قبلی، فصل   - 153
 .25، ح1منبع قبلی، فصل   - 154



 

قیام فاطمی 

 

 ز شوید(آورید و یا بخواهید بر آنها نسبت به خواسته های نفسانی خود پیرو

، خداوند متعال تا زمانی که در مسیر طاعت و یاری دین او اولیائش  ( 155)
حرکت کنید به شما وعده پیروزی داده است ، خداوند متعال می فرماید :} 

كند و اید اگر خدا را یارى كنید یاریتان مى  اى كسانى كه ایمان آورده
 . 156گامهایتان را استوار مى دارد{

مسیر کوتاهی کند و یا بدنبال راحتی و دنیای خود اگر کسی در این 
باشد ، خداوند متعال این کرامت را از او سلب خواهد کرد : }اگر روى 
برتابید ]خدا[ جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد كه مانند شما 

، }اگر ]به راستى[ اراده بیرون رفتن داشتند قطعا براى  157نخواهند بود{
افتادن آنان را خوش  دیدند ولى خداوند راه ى تدارك مىآن ساز و برگ

نداشت پس ایشان را منصرف گردانید و ]به آنان[ گفته شد با ماندگان 
 .158بمانید{

والحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على سیدنا أبي القاسم محمد وعترته 
 الطیبین الطاهرین.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1فروع كافي: كتاب جهاد، باب أمر به معروف ونهی از منكر، ح  - 155
َ يَْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمُكْم )م مد:  - 156  (. 7إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

ْل قَْوماً َغْیَرُكْم ثُمَّ ال یَُكونُوا أَْمثَالَُكْم )محمد:َوإ ْن تَتََولَّوْ  - 157  (.38ا یَْستَْبد 
هَ هللاُ اْنب عَااااااثَُهْم فَثَااااابََّطُهْم َوق یاااااَل اْقعُاااااُدوا َماااااعَ  - 158 اااااْن َكااااار  یَن  َولَاااااْو أََراُدوا اْلُخاااااُروَج ألََعااااادُّوا لَاااااهُ ُعااااادَّةً َولَك  اااااد  اْلقَاع 
 (.46)توبه:



 

 قیام فاطمی

آیا می خواهی همراه با حضرت زهرا )س( در مقام و منزلت ایشان 
 باشی؟

 بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على خیر خلقه أبي القاسم محمد وعلى 

 آله الطیبین الطاهرین.
شاید مطرح ساختن این سؤال کمی عجیب به نظر برسد و جواب آن از 

زیرا هیچ شخص عاقلی وجود ندارد که نخواهد در مقام  قبل روشن باشد ؛
و منزلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( باشد . هدف از مطرح 
کردن این پرسش شناختن راهی است که انسان از طریق آن می تواند به 

 این مقام و درجه برسد. 
مقام حضرت زهرا )س( چه هست ؟ آن حضرت همراه با پدر ، همسر و 

زند خود )صلوات هللا علیهم اجمعین( }در قرارگاه صدق نزد پادشاهى دو فر
، }در زمره كسانى قرار دارند كه خدا ایشان را گرامى داشته  159توانایند{

]یعنى[ با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیكو همدم 
یقی هستند ، بلکه ایشان )صلوات هللا علیهم اجمعین ( خود بهشت حق 160اند{

، و همانطور  161، خداوند متعال می فرماید : }خشنودى خدا بزرگتر است{
که در حدیث شریف آمده خشنودی ایشان همان خشنودی خداوند متعال 
است : ) خداوند با خشنودی فاطمه خشنود می شود و با خشم فاطمه 
خشمگین می شود ( حضرت امام حسن )ع( می فرماید : ) رضایت خدا 

 ضایت ما اهل بیت )ع( است ( . همان ر
رسول خدا )ص( در حدیث ثقلین تالزم  و همراهی میان خود و اهل بیت 
)علیهم السالم ( را اینگونه توصیف می کند : ) من در میان شما دو امانت 
نفیس و گرانبها به جای می گذارم ، یکی کتاب خدا که ریسمانی کشیده 

ری عترت من اهل بیت است ، شده از آسمان به سوی زمین است و دیگ
و خداوند متعال به من فرمود که این دو یادگار هیچ گاه از هم جدا نخواهند 
شد ، تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند ، پس آگاه باشید که 

                                                 
ْدقٍ  - 159 ٍر )قمر: ف ي َمْقعَد  ص  ْقتَد  نَد َمل یٍك مُّ  (.55ع 
یَن َوحَ - 160 ااااال ح  ااااَهَداء َوالصَّ یق یَن َوالشُّ ااااّد  ااااَن النَّب یّ اااایَن َوالّص  م ّم  یَن أَْنعَااااَم َّللّاُ َعلَااااْیه  ُسااااَن أُولَااااـئ َك َرف یقااااا ]أُْولَااااـئ َك َمااااَع الَّااااذ 
 (.69)نساء:
َن َّللّا  أَْكبَُر )توبه:  - 161 ْضَواٌن ّم   (.72َور 



 

قیام فاطمی 

 

 .(162) چگونه با آنها رفتار خواهید می کنید (
تو در کنار رسول خدا )ص( خطاب به امیر المؤمنین )ع( می فرماید : ) 
، و  ( 163) من در کاخی در بهشت و همراه با دخترم فاطمه خواهی بود (

هنگامی که خطاب به دختر خود حضرت زهرا )س( می فرماید : ) فاطمه 
، به این دلیل ( 164)پاره تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزار داده ( 

نیست که فاطمه )س( دختر اوست ؛ زیرا در اینصورت همانند دیگران 
خواهد بود و منزلتی نسبت به آنها نخواهد داشت تا مستحق این سخن قرار 
گیرد ، بلکه رسول خدا )ص( قصد دارد به ما بفهماند که فاطمه )س( 

زهرا  جزئی از وجود معنوی ایشان و امتداد آن است ، و اینکه حضرت
)س( پرتوی از خورشید نورانی ایشان است. و به همین جهت حضرت 

 )ص( فرمود : )هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزار داده است ( . 
حضرت امام حسین )ع( همین معنی را در سخنانی که در مکه مکرمه 
قبل از خروج از عراق ایراد فرمودند ، مورد تأکید قرار می دهد ، حضرت 

) ما خاندان رسالت به رضای خدا راضی هستیم و به بالیش  می فرماید:
شکیبا ، و خداوند بهترین پاداش شکیبان را به ما عطا خواهد کرد ، فرمود 
: هرگز پاره تن رسول خدا )ص( از او جدا نگردد و همگی در جایگاه 
قدس در کنار اویند ، تا دیده اش به آنان روشن شود و وعده الهی با آنان 

 .(165) ابد(تحقق ی
 
 

 ای عزیزان : 
رسول خدا )ص( پاسخ پرسشی را که در ابتدا مطرح کرده ام را در 
احادیث متعددی بیان فرموده اند ، و ما را به آنچه که موجب همراهی با 
حضرت زهرا )س( می شود رهنمون ساخته است ، مانند روایتی که 

علمای اهل  ترمذی در صحیح خود و احمد بن حنبل در مسند خود و دیگر
                                                 

بااااه نقاااال از مسااااند أحمااااد باااان حنباااال، و همچنااااین منااااابع آن در کتااااب عامااااه ماننااااد )فضااااائل الخمسااااة ماااان   - 162
 موجود می باشد. 62-2/52الصحاح الستة(: 

ومناااااابع حااااادیث در کتاااااب عاماااااه مانناااااد )فضاااااائل الخمساااااة مااااان  36345حااااادیث  5/400كناااااز العماااااال:   - 163
 .131-3/129الصحاح الستة(: 

 .خاری است که منابع آن را می توان در منبع قبلی پیدا کرداین عبارت نص صحیح ب  - 164
 .193مقتل الحسین )علیه السالم(: سید مقرم:  - 165



 

 قیام فاطمی

سنت از امیرمؤمنین )ع( نقل می کنند ، حضرت می فرماید : ) رسول 
خدا )ص( دستان حسن و حسین )علیهم السالم( را گرفت ، سپس فرمود : 
هر کس این دو و پدر و مادرشان را دوست داشته باشد ، روز قیامت در 

فهمیده ، البته این احادیث باید به صورت صحیح ( 166) کنار من خواهد بود(
شوند زیرا مقصود از دوست داشتن در اینجا دوست داشتن به معنای حقیقی 

 همراه با آثار آن است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( یافت .300-1/299منابع این حدیث را می توان در کتاب )فضائل الخمسة من الصحاح الستة:  - 166



 

قیام فاطمی 

 

هر کس سرپرستی یتیمی را بر عهده بگیرد در کنار رسول خدا )ص( و 
 حضرت فاطمه )س( خواهد بود.

از حضرت آنچه که امروز قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم روایتی 
امام صادق )ع( است که می فرماید : ) رسول خدا )ص( فرمود : هر کس 
یتیمی را کفالت نماید و نفقه او را نیز بر عهده بگیرد ، من و او در بهشت 

 .(167)همانند این دو هستیم ، و اشاره نمود به انگشت سبابه و وسطی(
را بر  و در روایتی دیگر فرمود )ص( : ) من و کسی که کفالت یتیمی

عهده بگیرد ، در صورتی که تقوای الهی را رعایت کند با هم در بهشت 
، این ( 168) خواهیم بود ، و اشاره به انگشت سبابه و وسطای خود نمود (

روایت مشهوری است ، هر چند که در بعضی از نقلها قسمت آخر آن که 
}خدا شرط قبول اعمال است ، نقل نمی شود ، خداوند متعال می فرماید : 

، لکن شرطی که در روایت بیان شده 169پذیرد{فقط از تقواپیشگان مى 
برای قرار گرفتن کفالت کننده یتیم در درجه و مقام رسول خدا )ص( است 
، و شرط دادن پاداش به او نیست ؛ چرا که انسان پاداش کارهای نیک 
 . خود بدست خواهد آورد حتی اگر در انجام آنها قصد قربت نداشته باشد 

در نتیجه این راهی است که به لطف و کرم خداوند متعال امکان قرار 
گیری در مقام و منزلت رسول خدا )ص( را برای ما فراهم می کند ، 
روایات بسیاری در بیان فضیلت کفالت یتیم و سرپرستی او وجود دارد ، 
یکی از آنها روایتی از رسول خدا )ص( است که می فرماید : ) در بهشت 

ه ای وجود دارد که به آن خانه شادی گفته می شود ، هیچ کس وارد خان
، همچنین  (170) آن نمی شود مگر اینکه دل یتیمان مؤمنان را شاد کند (

می فرماید : ) هر کس سرپرستی یتیمی از مسلمانان را بر عهده بگیرد ، 
خداوند او را وارد بهشت خواهد ساخت مگر درصورتی که گناهی 

 .(171) نابخشودنی مرتکب شود (
از ابی درداء نقل است که می گوید: ) مردی نزد رسول خدا )ص( آمد و 
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ت فرمود : آیا دوست داری از قساوت قلب خویش شکایت می کرد ، حضر
نرم دل شوی و به خواسته ات برسی ؟ پس به یتیم مهربانی کن و دست 
محبت بر سر او بکش و از غذای خود به او بده در اینصورت دلت نرم 

 .(172)خواهد شد و به مرادت می رسی ( 
از امیرالمؤمنین )ع( روایت است که می فرماید : ) هیچ مرد و زن مؤمنی 

ت محبت بر سر یتیمی بگذارد مگر اینکه خداوند به اندازه نیست که دس
 .(173)هر تار مویی که بر آن دست کشیده است ثوابی برایش بنویسد ( 

از حضرت امام صادق )ع( روایت است که می فرماید : ) رسول خدا 
)ص( فرمود : هر کس سرپرستی یتیمی را بر عهده بگیرد تا زمانی که 

وند عزوجل بهشت را بر او واجب می گرداند بی نیاز از او شود ، خدا
همانطور که وعده آتش جهنم را به کسی که مال یتیم را می خورد داده 

 .(174) است (
 یتیمان معنوی :

نوع دیگری از ایتام وجود دارند که تعداد آنها بیشتر است و شامل اکثریت 
ش و مردم می شوند ، و سرپرستی آنها نیاز به پول ندارد ، بلکه به تال

همت و اخالص نیاز دارد ، و کفالت کننده آنها نزد رسول خدا )ص( از 
این ( 175)یتیمان نوع اول مقرب تر خواهد بود ، پاره ای از روایات شریفه 

گروه را برای ما معرفی می کنند و منزلت آنها را نزد رسول خدا )ص( 
و اهل بیت ایشان بیان می کنند ، از حضرت امام حسن عسکری )ع( 
روایت است که می فرماید : ) پدرم و ایشان از پدران خود نقل می کند 
که رسول خدا )ص( می فرماید : سخت تر از یتیم جدا شده از پدر ، یتیمی 
است که از امامش جدا شده و توانایی دستیابی به وی را ندارد و حکم 

فرد امامش را درباره مسائل دینی مورد ابتال نمی داند ، آگاه باشید هر 
ناآگاه به شریعت ما که از دیدار ما محروم است یتیمی است که در دامن 
عالمان شیعه جای دارد ، آگاه باشید هر کس وی را هدایت و راهنمایی کند 
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 .(176) و شریعت ما را به وی بیاموزد در مقام رفیق اعال با ما خواهد بود (
می  حضرت امام حسن عسکری )ع( می فرماید : )حسن بن علی )ع(

که از والیانش دور افتاده  -فرماید : فضیلت کسی که یتمی از آل محمد را 
کفالت و سرپرستی کرده و از تاریکی جهل  -و گرفتار حیرت جهل شده 

بیرون سازد و مشتبهات او را برطرف نماید ، نسبت به کفالت کننده یتیمی 
"سها" که او را آب و غذا می دهد ، همچون فضیلت خورشید  بر ستاره 

 .  است ( –کم سو ترین ستاره  –
همچنین از ایشان )ع( نقل است که می فرماید : ) حسین بن علی )ع(  

فرمود : هر کس یتیمی از ما را که به سبب در خفا و استتار بودن ما ، به 
ما دسترسی ندارد ، سرپرستی کند و از علوم ما که نصیب او شده است 

راهنمایی و هدایت کند ، خداوند عزوجل در اختیار وی بگذارد و او را 
خطاب به او می فرماید : ای بنده کریم و غمخوار من به کرم و بخشندگی 
از تو سزاوارترم ، ای فرشتگان من به تعداد هر حرفی که به او آموخته 
است هزار هزار قصر در بهشت برایش بسازید ، و از دیگر نعمتهایی که 

 اضافه کنید ( . در خور این قصرهاست به آنها 
از ایشان )ع( روایت است که می فرماید : ) موسی بن جعفر )ع( می 
فرماید : یک فقیهی که یتیمی از یتیمان جدا شده از ما را آموزش دهد و 
نیازهایش را برطرف سازد ، از هزار عابد بر ابلیس گرانتر می آید ؛ 

ندگان و کنیزان چون همت عابد تنها خودش است و فقیه افزون بر خود به ب
خدا نیز می اندیشد تا آنان را از دست ابلیس و گردنکشان وی برهاند ، از 

 این رو او نزد خدا از هزار عابد و هزار هزار عابد برتر است ( . 
حضرت امام حسن عسکری )ع( می فرماید : ) علی بن موسی الرضا 

بودی ، به )ع( می فرماید : روز قیامت به عابد گفته می شود آدم خوبی 
خودت پرداختی و زحمت خود را از دوش مردم برداشتی ، به بهشت 
درآی . بدانید که فقیه کسی است که خیر خود را بر مردم فرو ریزد و 
آنان را از دشمنانشان برهاند . به فقیه گفته می شود : ای کسی که 
سرپرستی یتیمان آل محمد را به عهده گرفتی و دوستداران و پیروان 

ضعف آنان را هدایت کردی ، بایست تا برای هر کس که از تو بهره مست
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مند شده یا دانش آموخته شفاعت کنی ، پس همراه با او گروه گروه وارد 
 بهشت می شوند ( . 

از ایشان )ع( نقل است که می فرماید : ) محمد بن جواد )ع( می فرماید 
: همانا کسانی که یتیمان آل محمد که از امامشان جدا شده اند و در جهل 
خود سرگردان و اسیر شیاطین و ناصبی ها شده اند را سرپرستی کنند ، 

وسوسه و آنان را نجات دهند و از سرگردانی و قهر شیاطین با بازگرداندن 
هایشان و از قهر ناصبی ها با آوردن حجت های خدایشان و دلیل های 
ائمه خویش خارج سازند ، نزد خداوند بر عابد به بهترین شکل ممکن 
برتری داده می شوند بیشتر از برتری آسمان بر زمین ، و برتری عرش 
و کرسی و حجابها بر آسمان ، برتری آنها بر عابد مانند برتری ماه شب 

 هارده بر کوچکترین ستاره در آسمان است (. چ
 حضرت فاطمه زهرا )س( هر دو نوع یتیم را کفالت می کند : 

حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( قدم در جای پای رسول خدا 
)ص(  در اقوال ، افعال و خصلتهای نیکوی ایشان داشت ، و با وجود 

ر بهشت در مقام و درجه اینکه در علم الهی از قبل روشن بود که ایشان د
رسول خدا )ص( خواهد بود ، لکن آن حضرت همچنان نسبت به انجام 
آنچه که موجب تقرب او به خداوند متعال و پیامبر )ص( او می شد ،  
حریص بود ، و به آن استحقاق و عطای سابق الهی اکتفا نمی کرد ، بلکه 

ان در انجام آن را با تالش مستمر و تحمل مشقتها و سختی های فراو
مسئولیتها و صبر بر آنها تقویت کرد ، و استحقاق خود برای رسیدن به 
آن مقام و منزلت را اثبات کرد ، در زیارت ایشان در روز یک شنبه آمده 
است : ) سالم بر تو ای آزموده، آزمودت خدایی که تو را آفرید، پیش از 

با یافت( ، آن حضرت آنکه تو را بیافریند، پس به آنچه آزمودت تو را شکی
)س( وظایف و عهدی را که با خدای خود بسته بود را به خوبی ادا کرد 

 و با باالترین درجه موفق به گذراندن امتحانات الهی شد . 
یکی از امتحانهایی که حضرت )س( در گذراندن آن موفق بود کفالت هر 

 دو نوع یتیمی بود که آنها را قبال بیان کردیم . 
در رابطه با یتیم نوع اول خداوند متعال برای ایشان ، امیرالمؤمنین و 
دو فرزندشان یعنی حسن و حسین ) صلوات هللا علیهم ( در قرآن کریم 
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شهادت می دهد که با وجود نیاز آنها به غذا به دلیل اخالص و عشقی که 
[ دوستى به خداوند متعال داشتند ، غذای خود را به یتیمان دادند }و به ]پاس

دادند * ما براى خشنودى خداست  ]خدا[ بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى
 . 177خواهیم{ خورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمىكه به شما مى 

در زندگینامه آن حضرت می خوانیم که ایشان آنقدر گندم آسیاب کردند 
ود لباسهایش که دستانشان پینه بسته بود و از بس که تنور را روشن کرده ب

از دود آتش سیاه گشته بود ، همه این زحمت برای آماده کردن غذا برای 
همسر و فرزندانش نبود ؛ چرا که آنها تنها برای جلوگیری از ضعف و 
بی رمقی غذا می خوردند ، بلکه همه این زحمتها همانطور که از روایات 

آنها غذا می داد  دیگر اثبات می شود به جهت تعداد افراد زیادی بود که به
و سرپرستی آنها را بر عهده گرفته بود ، حتی هنگامی که در حال وداع 
با این دنیا بود توصیه در مورد یتیمان را فراموش نکرد ، در روایت است 
که آن حضرت در توصیه به امیرالمؤمنین )ع( و امام حسن و امام حسین 

ر آن دو فریاد نزن چرا )علیهم السالم( می فرماید : )ای ابا الحسن بر س
که آنان بعد مرگ من یتیم می شوند ، دیروز پدربزرگشان را از دست 

 .(178)دادند و امروز مرا از دست خواهند داد(
اما در رابطه با نوع دوم از یتیمان ، حضرت در کفالت اینگونه ایتام 
تالش بی وقفه ای داشتند ، از حضرت امام حسن عسکری )ع( روایت 

فرماید : )زنی خدمت حضرت صدیقه کبری )س( آمد و است که می 
عرضه داشت : مادر ضعیفی دارم که درمورد نمازش دچار شبهه شده و 
مرا برای حل آن به محضر شما فرستاده است ، حضرت فاطمه )س( 
پاسخ ایشان را دادند ، اما آن زن تا ده سوال پرسید و حضرت جواب همه 

ل وجوابهای فراوان آن زن احساس آنها را بیان کردند ، پس از سوا
شرمندگی کرد و به حضرت )س( عرض کرد : ای فرزند رسول خدا 
)ص( من بیش از این قصد مزاحمت برای شما ندارم ، اما حضرت فاطمه 
)س( فرمودند : هر مساله ای برایت پیش آمد بیا و از من بپرس ، اگر 
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بار سنگینی را  کسی یک روز و در قبال یکصد هزار دینار اجیر شود تا
به پشت بام ببرد آیا این عمل برای او سنگین و ناگوار است ؟ آن زن پاسخ 
داد : خیر حضرت فرمود: مزد من در برابر هر مساله ای که از من 
پرسیده شود بیشتر از وزن مروارید هایی است که فاصله زمین تا عرش 

اعث زحمت را پر کرده پس سواالتی که از من پرسیده می شوند اصال ب
و ناخوشی من نمی شوند . از پدرم رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: 
علما و دانشمندان شیعیان و پیروان ما در روز قیامت در حالی محشور 
می شوند که تاج کرامت برسر نهاده اند چون آنان در دنیا بر هدایت بندگان 

گیرند خدا تالش و کوشش داشته اند ، مورد لطف ورحمت خدا قرار می 
و هدایا و خلعت های فراوان و گرانبهای بهشتی از جنس نور تقدیمشان 
می شود سپس منادی الهی ندا می دهد که ای سرپرستان یتیمان آل محمد 
که آنها را در روزگار یتیمی و محرومیت از وجود ائمه خود هدایت و 

سرپرستی راهنمایی کردید ! اینها شاگردان و یتیمانی هستند که شما آنها را 
و هدایت نمودید ، پس از خلعت هایی که به شما ارزانی شد ، به آنها نیز 
بدهید .در این هنگام به  اندازه علومی که مردم ازان فرا گرفته اند به آنها 
خلعت می دهند تا جایی که برخی از مردم صد هزار خلعت نصیب آنها 

ما را فزون و می شود ، و پس از آن خداوند از فضل خود خلعت های عل
مضاعف میگرداند. پس از آن حضرت زهرا )س( فرمود : ای بنده خدا ، 
ارزش یکی از آن خلعت ها ، هزار هزار بار بیشتر از آنچه است که در 

 .(179) این دنیا وجود دارد و خورشید بر آن می تابد(
همچنین از ایشان نقل است که می فرماید : ) علی ابن ابی طالب )ع( 

سی که فرد نیازمند در امر دینش و ناتوان در معرفتش را در فرمود : ک
مقابل دشمن تقویت کند و آن مخالف را محکوم نماید ، روزی که او را 
در قبر می گذارند ، خدا به او تلقین می نماید که بگوید : هللا پرودگار من 
، محمد )ص( پیامبر من و حضرت علی ولی من است و کعبه قبله من و 

یه شادمانی قلب من و مومنان برادر من هستند ، پس خداوند می قرآن ما
فرماید دلیل و برهان قاطع آوردی ، پس به این سبب باالترین درجات 
بهشت برتو واجب شد ، دراین هنگام قبرش به فرحبخش ترین باغهای 
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 .(180)بهشت تبدیل می شود(
 مسئولیت ما در قبال کفالت این دو نوع ایتام : 

و برادران : بیایید از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا  ای خواهران
)س( تأسی بگیریم و ایشان را الگوی خود قرار دهیم و با کفالت هر دو 
نوع یتیم در بهشت در  کنار ایشان و پدر بزرگوارشان )صلوات هللا علیهما 

 وآلهما( قرار گیریم . 
ر زمان امروز کشورما به دلیل جنگ و قتل و گورهای دسته جمعی د

حکومت صدام ، و جنایتهای تروریستها و آشفتگی برنامه ریزی شده و 
کشتار بی حساب وکتاب در زمان حضور اشغالگران ، دارای صدها هزار 
یتیم است ، این ایتام مسئولیت بزرگی را بر دوش همه امت قرار داده اند 

، قاتالن  ، و اگر به آنها رسیدگی نشود تبدیل به یک نسل کامل از تبهکاران
، بیماران روانی ، منحرفان اخالقی و کینه ورزان به جامعه می شوند ، 
در حالی که با توجه به توصیه های نبوی که بیان شد حضور این افراد 
در جامعه فرصت بزرگی برای عبادت و رسیدن به قرب الهی را برای 

 ما مهیا می کند . 
وییم این افراد اکثریت مردم را اما در رابطه با نوع دوم از یتیمان باید بگ

شامل می شوند ، که در بین آنها افرادی پیدا می شوند که حتی احکام 
ضروری دین مانند نماز ، وضو و غسل را نمی دانند ، و برخی به دلیل 
مواجهه با شبهات مختلف دچار تردید و آشفتگی ذهنی شده اند ، عده ای 

ا را موعظه و به سوی خداوند نیز به دلیل غفلت و نبود کسانی که آنه
متعال دعوت کنند ، در گرداب گناهان غوطه ور شده اند ، و در میان آنها 

که  –آنچنان که در روایت شریفه توصیف شده اند  –افرادی وجود دارند 
هر صدایی را که می شنوند به دنبال آن حرکت می کنند ، و برخی نیز 

ی دارند که اعتقادات و ایمان ضعیف و یا مستضعف هستند که نیاز به کس
آنها را تقویت کند ، شاید شما به دلیل ارتباط با مردم و آشنایی با محیطی 
که در آن زندگی می کنید ، بیشتر از من مصادیق این افراد را بشناسید ، 
شاید برخی از شما به دلیل حضور در مراسم هایی که در مناسبتهای 

سبت به بسیاری از مواردی که بیان اجتماعی و دینی برگزار می شوند ن
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 شده اطالع پیدا کرده باشند . 
در برابر شما فرصت بزرگی قرار گرفته تا با حمایت از یتیمان نوع اول 

مراقبت و تربیت آنها و با ایجاد مراکز نگهداری ،  و با سرپرستی ،
آموزشی ، سرگرمی و غیره ، قدم بزرگی را در رسیدن به قرب الهی و 
قرار گرفتن در جوار رسول خدا )ص( و حضرت صدیقه طاهره فاطمه 
زهرا )س( بردارید ، در همین راستا مرجعیت عالیقدر نیز بخش زیادی 

ای سرپرستی وکفالت ایتام تخصیص از حقوق شرعی را جهت هزینه بر
 داده است . 

فرصت بزرگتری که در برابر شما قرار دارد ، کفالت ایتام نوع دوم است 
، که امکان آن برای همه فراهم است ؛ زیرا هر یک از ما نسبت به یک 
مسأله شرعی و یا روایتی شریفه و یا موعظه ای سودمند آگاهی داریم ، 

ت حضرت زهرا )س( حرکت بزرگی را آغاز کنیم لذا همه ما باید به برک
که در طی آن هر چند به اندازه یک سخن مفید ، یا موعظه ای که شنیده 
ایم ، و یا مسأله ای که یاد گرفته ایم و یا عمل صالحی که آن را انجام داده 

 ایم ، مردم را آموزش دهیم . 
و همکاران  در این راه نسبت به هیچ یک از اعضای خانواده ، دوستان 

خود بخل نورزید ، و تا جایی که می توانید بین افراد بیشتری منتشر کنید 
تا پاداش شما نزد خداوند متعال بیشتر گردد و رضایت الهی و همنشینی با 
رسول خدا )ص( و امیرالمؤمنین )ع( و صدیقه طاهره )س( شامل حال 

بلکه هر کس  شما شود ، این مسئولیت تنها بر دوش حوزه علمیه نیست ،
که چیزی بیاموزد هر چند به اندازه یک مساله شرعی باشد بار این 
مسئولیت بر دوش او خواهد بود ، شما شیعیان امیرالمؤمنین )ع( هستید 
لذا باید به وصیت ایشان که در زمان رحلتشان به آن توصیه کرد عمل 
کنید ، این روایت در کافی با سندی صحیح روایت شده ، حضرت می 
فرماید : )درباره یتیمان از خدا بترسید و مبادا یک روز سیرشان کنید و 
یک روز گرسنه بمانند و مبادا که با حضور شما آنان از بین بروند؛ زیرا 

فرماید : هر کس یتیمی را سرپرستی از رسول خدا )ص( شنیدم که می 
بر او  نیاز شود، خداوند عز و جل با این کار بهشت را کند، تا آن که بی

واجب گرداند، همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته 
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 .(181)است(
همچنین به امام خود حضرت مهدی )صلوات هللا علیه( تأسی کنید ؛ 
چرا که ایشان با وجود غیبت و عدم امکان ادای نقش خود در زندگی امت 

می فرماید  ، ولی لحظه ای از حال شیعیان خود غافل نشده است ، حضرت
: )  ما اگرچه هم اکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنی گزیده 
ایم ، که خداوند صالح ما وشیعیان با ایمان ما را مادامی که حکومت دنیا 
به دست تبهکاران می باشد در این کار به ما ارائه فرموده است ، ولی در 

از اوضاع شما بر ما  عین حال بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز
پوشیده نیست ، از خواری و مذلتی که دچارش شده اید با خبریم ؛ از آن 
زمان که بسیاری از شما به برخی از کارهای ناشایستی میل کردند که 
پیشینیان شما از آنها دوری می جستند ، و عهد و میثاق مأخوذ خدایی را 

آگاه نیستند . ما شما را رها  آنچنان پشت سر انداختند که گویا به  آن پیمان
نکرده و یادتان را از خاطر نبرده ایم ؛ اگر جز این بود بال ها و مصیبت 
ها بر شما فرود می آمده ، و دشمنان شما را ریشه کن می نمودند ، پس 

 .(182)تقوای خدا پیشه کنید..(
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ت بزرگداشت مناسبتهای فاطمیه محدود به بیان مظلومیتهای آن حضر
 )س( نیست : 

 ای عزیزان : 
ما در بزرگداشت قضیه حضرت زهرا )س( صرفا بر مظلومیت ایشان 
تأکید می کنیم ، هر چند که این مسأله خود صفحه مهمی در زندگی آن 
حضرت است ؛ چرا که منعکس کننده بسیاری از مسائل امت است و حق 

اعتقادات حقه و را از باطل متمایز می کند ، و زمینه را برای بناگذاری 
مسیر صحیح رسیدن به قرب و رضای الهی را آماده می کند ، و افراد 
بسیاری از همین طریق هدایت شده اند ، ولی محدود شدن بر این بعد 
باعث محرومیت امت از صفحات دیگری از زندگی حضرت زهرا )س( 
ر می شود که می تواند درسی بزرگ برای همه مردم باشد ، و کتابی ماندگا

برای نسلهای آینده باشد ، پس نباید خود را از استفاده از این مکتب مبارک 
 محروم کنید. 

 والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته 
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حضرت زهرا )س( امت را برای شناخت رهبران خود بیدار می 
 (183)کند

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

سادة الخلق أجمعین أبي القاسم الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على 
 محمد وآله الطاهرین.

در روایت مشهوری آمده که ) مردم در خوابند و زمانی که از دنیا 
، یعنی ممکن است در ظاهر مردم را در حال (184) شوند(رفتند بیدار می

فعالیت های مختلف ببینی ، لکن با این وجود در خواب بسر می برند ، 
ودی خود ، و آنچه که از آنها خواسته شده و خواب غفلت از حقیقت وج

هدفی که باید به دنبال تحقیق آن باشند ، و آنچه که پس از مرگ منتظر 
آنها است ، و سعادت و شقاوتی که به آن دست پیدا می کنند ، هنگامی که 
می میرند متوجه این غفلت خود می شوند ، و با عدم آمادگی خود برای 

ه می شوند ، زندگی ای که هیچ کس با هر ادعایی زندگی دائمی جدید مواج
که داشته باشد نمی تواند حقیقت آن را دریابد ، مگر کسانی که خداوند 
متعال معرفت آن را به آنها داده است ،  در این هنگام است که انسان دچار 
حیرت و سرگردانی می شود ، و احساس ندامت و پشیمانی پیدا می کند ، 

لمؤمنین )ع( می فرماید : ) با سکرات مرگ و حسرت از آنچنان که امیرا
، خداوند متعال در این مورد ( 185)دست دادن فرصت ها مواجه می شوند(

}و سكرات مرگ به راستى در رسید این همان است كه از می فرماید : 
گریختى * و آن گاه در صور بدمند این است روز تهدید * و هر  آن مى

ای )بر نیک و ی حساب به محشر( کشاند و فرشتهای )برانفسی را فرشته
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بدش( گواهی دهد * و تو از این )روز سخت مرگ( در غفلت بودی تا 
آنکه ما پرده از کار تو برانداختیم و امروز چشم بصیرتت بیناتر 

 .186گردید{
تو در دنیا غافل از این همه حوادث و عواقب بودی ، و آنچنان سرگرم 
کار و ثروت و تفریح و لهو و لعب و رقابت با دیگران بودی که نتوانستی 
خود را برای این روز آماده کنی ، با مرگ پرده غفلت از چشمانت برداشته 

یقت شد و پس از برداشته شدن حجابها اکنون می توانی با چشم بصیرت حق
آنچه را که در دنیا حقیقت می پنداشتی اکنون امر وعاقبت خود را ببینی ، 

آن را خیالی بیهوده می بینی و خود را همانند کسی می بینی که به دنبال 
سراب بوده است ، و آنچه را که حقیقت نمی پنداشتی و خود را برای آن 

را حقیقتی  اکنون آن –یعنی مرگ و حوادث روز قیامت  –آماده نکرده ای
ثابت می بینی . } آنچه تصورش را نمیکردند از جانب خدا بر ایشان آشكار 

 .187گردد { مى
با دقت در این آیه شریفه ، به این نتیجه خواهیم رسید که این حقایق  

در دنیا نیز موجود بوده اند ؛ چرا که غفلت همواره از امری موجود 
با چشم مادی خود نمی تواند صورت می گیرد ، لکن انسان این حقایق را 

ببیند ، بلکه به چشم بصیرت و قلبی پاک نیاز دارد ، زیرا هنگامی که 
حجاب غفلت و قساوت بر قلب او چیره شود ، قلب او دیگر نمی تواند 
 همچون آیینه ای صاف حقایق موجود در لوح محفوظ را منعکس کند . 

آمده که می فرمایند در کتاب غرر الحکم به نقل از امیرالمؤمنین )ع( 
: )بیدارى چشم ها با وجود غافل بودن دل ها سودى ندارد( ، عبارت ]لَقَد 
ُكنَت في َغفلٍَة[ شامل کسانی نمی شود که به باالترین مراتب معرفت دست 
یافتند و حجاب جهل و غفلت از چشمان آنها برداشته شده است ؛ زیرا 

می بینند و در مورد آن سخن می اینان غافل نیستند و حقایق عالم دیگر را 
، امیر المؤمنین )ع( نیز همین معنای  (188) گویند مانند رسول خدا )ص(

آیه شریفه را به کار می برد هنگامی که می فرماید : )گر پرده برداشته 
                                                 

، َوَجااا  - 186 یااد  اااور  ذَل ااَك یَااْوُم اْلَوع  یااُد، َونُف ااَخ ف ااي الصُّ ْنااهُ تَح  ءْت ُكااالُّ َوَجاااءْت َسااْكَرةُ اْلَمااْوت  ب اااْلَحّق  ذَل ااَك َماااا ُكنااَت م 
ْن َهذَا فََكَشْفنَا َعنَك غ   یٌد، لَقَْد ُكنَت ف ي َغْفلٍَة ّم  عََها َسائ ٌق َوَشه  یٌد )ق:نَْفٍس مَّ  (.22-19َطاءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحد 

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْ تَِسبُوَن )زمر:  - 187 َن َّللاَّ  (.47َوبَدَا لَُهم م ِ

ماااادعا بساااایار اساااات ماننااااد سااااخن گفااااتن پیااااامبر )ص( بااااا کشااااته شاااادگان جنااااگ باااادر و شااااواهد باااار ایاااان   - 188
 ت برای عبدهللا پدر جابر انصاری وغیره . و بشارت بهشحکایت پیامبر از فشار قبر سعد بن معاذ 
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؛ زیرا ایشان نسبت به این ( 189)گردد(شود، بر یقین من چیزى افزوده نمى
 خود حاضر می دید . حقایق غافل نبوده و آنها را نزد 

هر چند که بر حسب ظاهر امری  –و همچنین فراموشی  –غفلت 
ولی در واقع این خود انسان است که باعث  خارج از اراده انسان است ،

آن می شود ،  هنگامی که انسان مراقبت الزم را از اعمال خود نداشته 
باشد و مقدمات غفلت را مهیا کند به طور طبیعی دچار غفلت می شود ، 
مقدمات غفلت را می توان از طریق ضد آنها شناخت ، یعنی از توصیه 

 فلت به ما کرده اند . هایی که ائمه )ع( برای درمان غ
در واقع این خود انسان است که باعث محروم ماندن خود از شناخت 
حقایق و زندانی شدن در حجاب غفلت می شود ، زمانی که مرتکب 
کارهایی می شود که او را از خداوند متعال دور می کنند و باعث قساوت 
قلب او می شوند تا اینکه دیگر قلب نمی تواند معارف حقه را بپذیرد ، از 

غفلت آن است كه مسجد  )ع( روایت است که می فرماید : )  امام حسن
، اینها برخی از مصادیق حاصل  (190)را ترك كنى و از مفسد فرمان برى(

شدن غفلت هستند ، از حضرت امام باقر )ع( روایت است که می فرماید 
: ) از غفلت بپرهیز؛ زیرا كه در آن قساوت قلب است(، همچنین 

رر الحکم می فرماید : ) کسی که دچار غفلت می امیرالمؤمنین )ع( در غ
 شود قلب او می( )غفلت پیوسته ، بصیرت انسان را کور می کند(.

}اى خداوند متعال اینگونه مؤمنان را از غفلت بر حذر می دارد : 
اید از خدا پروا دارید و هر كسى باید بنگرد كه  كسانى كه ایمان آورده

تاده است و باز از خدا بترسید در حقیقت براى فرداى خود از پیش چه فرس
كنید آگاه است * و چون كسانى مباشید كه خدا را فراموش خدا به آنچه مى 

؛ 191كردند و او نیز آنان را دچار خودفراموشى كرد آنان همان نافرمانانند{
به همین جهت حضرت امیرالمؤمنین )ع( در توصیف غفلت می فرماید : 

ست( ؛ زیرا غفلت باعث گمراهی انسان و عامل )غفلت بدترین دشمنان ا
شقاوت انسان می شود ، ایشان )ع( همچنین می فرمایند : ) وای بر حال 
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کسی که غفلت بر او غلبه کند ، کوچ کردن ) از این دنیا( را فراموش کند 
 و خود را آماده نکند(.

از این رو شارع مقدس همواره سعی دارد مردم را پیش از دیر شدن 
خواب غفلت بیدار کند ، خداوند متعال می فرماید : }آیا براى كسانى از 

اند هنگام آن نرسیده كه دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتى  كه ایمان آورده
كه نازل شده نرم گردد و مانند كسانى نباشند كه از پیش بدانها كتاب داده 

د و بسیارى از شد و انتظار بر آنان به درازا كشید و دلهایشان سخت گردی
، حضرت امیرالمؤمنین )ع( در غرر الحکم می فرماید 192آنها فاسق بودند{

: )با بیداری به جنگ غفلت بروید( )آیا كسى نیست كه پیش از پایان عمر 
از خواب غفلت بیدار شود؟( ) درد سستی دل خود را با تصمیم قاطع 

 ن (. درمان کن و با بیداری خواب غفلت را از چشمان خود دور ک
پیشوایان ما چگونگی بیدار شدن از خواب غفلت را برای ما بیان کرده 
اند ، یکی از راههای از بین رفتن غفلت تالوت قرآن و انجام اعمال صالح 
است ، هر چند که این اعمال در حد نیت باشند و به مرحله عمل نرسند ، 

قصد كار از پیامبر اکرم )ص( روایت است که می فرماید : )اى ابوذر! 
، همچنین 193نیك كن هرچند انجامش ندهى، تا از غافالن نوشته نشوى(

رسول خدا )ص( می فرماید : )کسی كه ده آیه در یک شب بخواند، از 
گروه گمراهان خارج خواهد شد و هر كس پنجاه آیه بخواند در زمره 

، از دیگر راههای از بین رفتن غفلت رعایت (194)ذاكرین نوشته می شود(
الهی و یاد خداوند متعال است ، حضرت امیرالمؤمنین )ع( در نهج  تقوای

شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم .. با  البالغه می فرماید : )
( ، حضرت )ع( تقوا خواب خود را به بیدارى، و روزتان را با آن سپرى

لت در غرر الحکم می فرماید : )با پیوسته به یاد خدا بودن است كه پرده غف
همچنین یاد مرگ و شنیدن موعظه و مطالعه کتابهایی که رود( ، كنار مى 

یاد آخرت را در دلها زنده می کنند از راههای تأثیرگذار در از بین رفتن 
)شما را به حجاب غفلت است ، حضرت امیر المؤمنین )ع( می فرماید: 
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نین می یاد مرگ سفارش می کنم و اینکه از آن کمتر غفلت کنید( ، و همچ
ترین مردم آن فرماید : )موعظه باعث از بین رفتن غفلت می شود( )غافل

آید ، پند کسی است که از تغییرات و تبّدالتی که در عالم به وجود می
، ترک کارهای بیهوده و مشغول شدن به کارهای مفید و (195)نگیرد(

مداومت بر نماز و مواظبت بر خواندن آن در اول وقت خصوصا در 
م فضیلت از جمله عوامل دیگر است که در از بین رفتن حجاب غفلت هنگا

تأثیر گذار است ، حضرت امیر المؤمنین )ع( می فرماید : ) اگر طالب 
پیروزی هستید پس غفلت و کارهای بیهوده را کنار بگذارید و با جدیت و 
پشتکار تالش کنید ( ، حضرت می فرماید : )هر شخص با ایمانى كه بر 

جب مواظبت ورزد و آن ها را در وقتشان بخواند، از غافالن نماز وا
( ، در دعاهای شریفه بسیاری از خداوند متعال درخواست  نخواهد بود

بیداری از غفلت شده است ، در دعای روز اول ماه رمضان آمده که  )اللهم 
 . نبهني من نومة الغافلین (  یعنی خدایا مرا از خواب غافالن هوشیار ساز

 
 برادران مؤمن : ای 

غفلت از خداوند متعال ، غفلت دیگری به دنبال خود خواهد داشت که 
خطر آن از غفلت اولی کمتر نیست ، و آن عدم هدایت به سوی حجت 
  منصوب از طرف خداوند است ؛ زیرا همانطور که در دعای معروف

سانی، )خدایا حّجتت را به من بشناسان، زیرا اگر حّجتت را به من نشناآمده 
این غفلت باعث گمراهی در دین می شود ،  ،شوم( از دین خود گمراه می

حضرت امام حسین )ع( در این رابطه می فرماید : )معرفت خدا همان 
 معرفت اهل هر زمان نسبت به امام خود است(.

خطرناکترین خوابی که هنگام مرگ حقیقت آن برای انسان روشن می 
هی است که انسان را به سوی معرفت شود ، خواب غفلت از شناخت را

خداوند و صراط مستقیم هدایت می کند ، در دعای ندبه می خوانیم : ) و 
فرمودی : برای تبلیغ رسالت از شما مزدی نمی خواهم ، مگر اینکه کسی 

قرارگاه  وبخواهد به سوی خدا راهی را برگزیند ، که راه به سوی تو 
 رسیدن به رضایت تو اهل بیت  هستند(.
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غفلت از رهبری بر حق امت ممکن است به صورت غفلتی کامل 
همراه با تبعیت از دشمنان ایشان باشد ، مانند کسی که از معاویه و یزید 
و هم کیشان آنها تبعیت می کند و با ائمه معصومین )علیهم السالم ( دشمنی 

صورت انحرافی نسبی باشد که در پی آن افراد یا اینکه به می کند ، و 
 .  شوندغیر صالح و ناکارآمد در ادای مسئولیتهای خویش انتخاب 

برحسب نوع و درجات غفلت ، آثار مترتب بر آن و مقدار دوری از 
خداوند متعال متفاوت خواهند بود ، هر چند که راه حق وصراط مستقیم 

}آیا ه کننده متعدد خواهند بود ، یکی است ، لکن راههای انحرافی و گمرا
كند سزاوارتر است مورد پیروى قرار كسى كه به سوى حق رهبرى مى 

شود شما را چه شده نماید مگر آنكه خود هدایت گیرد یا كسى كه راه نمى 
} بعد از حقیقت جز گمراهى چیست پس ، 196كنید{چگونه داورى مى 

 .197شوید{چگونه از حق بازگردانیده مى 
برادرانی که به خاطر محبت به حضرت زهرا )س( و یاری ایشان ای 

 در کنار هم جمع شده اید : 
حضرت صدیقه طاهره )س( هنگام رفتن به مسجد نبوی رغبتی در 
خروج از خانه نداشت ؛ چرا که ایشان در پاسخ به سؤال پدر بزرگوارشان 

دی را )ص( در مورد بهترین چیز برای زنان ، فرمود : ) اینکه نه مر
ببیند و نه مردی او را ببیند ( ، و هنگامی که با امیرالمؤمنین )ع( ازدواج 
کرد و به خانه ایشان وارد شد ، رسول خدا )ص( در تقسیم کارها میان 
آنها آنچه که مربوط به داخل منزل بود را بر عهده فاطمه )س( گذاشت و 

قرار داد ، آنچه که مربوط به بیرون منزل بود را بر عهده علی )ع( 
حضرت فاطمه )س( از این تقسیم کار بسیار خوشحال شد و فرمود : )خدا 
می داند كه من چقدر از این تقسیم كار خوشحال شدم ؛ که رسول خدا 

 .(198))ص( مرا از  اختالط با مردان معاف کرد(
با این وجود ایشان برای ادای وظیفه خود در بیدار ساختن امت پدر 

ب غفلت بسر می بردند و به وصیت رسول خدا خویش )ص( که در خوا
)ص( عمل نکردند ، از خانه خود خارج شد ، تا حجاب غفلت را از جلوی 
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چشمان آنها کنار زند و آنها را از روزی که پرده ها کنار زده می شود بر 
حذر دارد ، و لزوم پیروی از امیرالمؤمنین )ع( را به آنها یادآوری کند ، 

صاعقه ای بر سر آنها فرود می آمد ، مانند این  سخنان ایشان همچون
های سخن حضرت )س( : )ای مسلمانانی که خیلی سریع به سوی گفته

بار است، چشم خود را بر هم باطل رفتید و در مقابل کار زشتی که زیان
های شما قفل زده شده؟ کنید یا آنکه بر دلگذاشتید، آیا در قرآن تدبر نمی

های شما را زنگار بگیرد ت شماست که سبب شد دلبلکه این کارهای زش
و چشم و گوش شما بسته شود. تاویل بدی کردید و آنچه در عوض گرفتید 
شر است. بخدا سوگند بار سنگینی را به دوش گرفتید و عاقبت آن وخیم 

شود های پشت آن ظاهر میاست، زمانی که پرده کنار رود آن وقت سختی
کند که گمانش را هم هایی بر شما روی میو از ناحیه پروردگار چیز

که راه باطل را  خواهند بوددر آنجاست که زیان کار آنهایی ، برید نمی
 طی کردند(.

حضرت زهرا )س( صفات کسی که مستحق امامت و رهبری امت 
است را از طریق زنان انصار که به دیدار ایشان آمده بودند برای امت 

چرا حق را در جای خود قرار ی بر آنان! اسالمی بیان فرمودند : )  وا
و از سرایی که محل ، و خالفت را از پایه های نبّوت دور داشتند  ندادند

نزول جبرئیل بود، به دیگرسرا بردند و از ید قدرت کاردانان دین و دنیا 
خارج ساختند؟! به هوش! که زیانی بس بزرگ است! چه چیزی سبب 

عیبجویی کنند؟ عیب او گفتند؛ زیرا  گردید تا از ابوالحسن، علی )ع(
دریافتند که او  .شمشیرش، خویش و بیگانه، شجاع و ترسو نمی شناخت 

دیدند که او چگونه بر آنها می تازد و آنان را به  .به مرگ توجهی ندارد 
و برخی را برای عقوبت و سرمشق دیگران باقی می  ،وادی فنا می افکند 

انا، و خشم او در راه خوشنودی خداوند گذارد . به کتاب خدا مسلط و د
 بود.

و از قبول دالیل  ،به خداوند سوگند اگر از طریق آشکار حق منحرف شده 
و حجتهای روشن و مبین، امتناع می نمودند، آنان را به راه مستقیم، 

 رهنمون می شد و از انحراف و اعوجاج آنان جلوگیری می نمود.
]به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان 
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علی پای نمی فشردند و تدبیر کار را آنچنان که پیامبر بدو سپرده بود، 
تحویل او می دادند[، علی آن را به سهولت راه می برد و این شتر را به 
سالمت به مقصد می رساند، آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمی 

که ، شد.علی آنان را به آبشخوری صاف و مملو و وسیع هدایت می کرد 
 آب از اطرافش سرازیر می شد و هرگز رنگ کدورت به خود نمی گرفت.
او آنان را از این آبشخور سیراب به در می آورد. علی خیر و نیکی را 
در نهان و آشکار برای آنان خوش می داشت. ]او اگر بر مسند می نشست[، 

و از ،بهره ای فراوان از بیت المال را به خود اختصاص نمی داد هرگز 
فزونی و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمی کرد، به مقدار آبی که 

 تشنگی را فرو نشاند و خوراکی که گرسنگی را برطرف نماید.
بازشناخته می شد و  پرست دنیا)در آن هنگام(، مرد پارسا از شخص 

در این صورت، ابواب برکات }متمایز می گشت،  راستگو از دروغگو
آسمانی و زمین بر آنان گشوده می شد ولی خداوند به زودی، آنان را به 

 . 199{سبب اعمال و کردارشان مؤاخذه خواهد کرد
و ایشان را نسبت به عاقبت کار خود در مورد اینکه رهبری امت را 

: ) به جان خودم  به نااهالن سپردند ، برحذر داشت ، حضرت )س( فرمود
سوگند که نطفۀ این، بسته شده است. ]و شتر این فتنه، آبستن شده به همین 
زودی خواهد زایید[ انتظار بکشید تا این فساد در پیکر اجتماع اسالمی 
منتشر شود. سپس، از پستان شتر خون و زهری که زود هالک کننده 

، 200{ان بیننداست، بدوشید. }در اینجاست که پویندگان راه باطل زی
مسلمانانی که در پی خواهند آمد، درمی یابند که احوال مسلمانان صدر 
اسالم چگونه بوده است. قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت. بشارتتان باد 
به شمشیرهای کشیده و بُّرا، و حمله جائر و متجاسر ستمکار و درهم شدن 

شما را اندک خواهند امور همگان و خود رأیی ستمگران! غنایم و حقوق 
و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند کرد. و شما جز میوه  ،داد 

حسرت برداشت نخواهید نمود. کارتان به کجا خواهد انجامید؟در حالی که 
حقایق امور بر شما مخفی گردیده است. آیا شما را به کاری وادارم که »
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 .201«از آن کراهت دارید؟
معصوم )ع( ایشان نیز در پی گرفتند ، و مردم همین رویه را فرزندان 

 ایرا بیدار می کردند و به سوی امام برحق هدایت می کردند ، در نامه 
که حضرت امام حسین )ع( برای مردم کوفه توسط پسرعموی خویش 
مسلم ابن عقیل فرستاد ، می فرماید : )به جانم سوگند! امام و پیشوا تنها 

ل کند و عدل و داد را بر پا دارد، دین حق کسى است که به کتاب خدا عم
. و مردم را در واقعه کربال (202)را پذیرفته و خود را وقف راه خدا کند(

از تبعیت رهبران گمراه و منحرف و ترک ائمه حق و هادیان امت که 
یاری آنها بر همه الزم و ضروری است ، بر حذر داشت ، آن حضرت 

مردم! هالک و اندوه بر شما باد که  ی)ع( در این رابطه می فرماید : ) ا
با آن شور و شعف زاید الوصف ما را خواندید تا به فریاد شما برسیم، و 

را که خود در  یشما شمشیر ولیشما آمدیم،  فریادرسیما شتابان برای 
که ما بر دشمن خود و  آتشیما کشیدید، و  یدست شما نهاده بودیم به رو

دشمنان شما افروخته بودیم براي ما فروزان کردید! و در جنگ با 
دشمنانتان برخاستید! با اینکه آنان در میان شما نه به  یدوستانتان، به یار

 یاز آنان دارید و بدون اینکه از ما امر یعدل رفتار کردند و نه امید خیر
بر شما! چرا  یتهاجم باشیم. واو  دشمنیصادر شده باشد که سزاوار این 

آنگاه که شمشیرها در غالف و دلها آرام و خاطرها جمع بود ما را رها 
کنید و ما را نکردید؟! وای بر شما! چگونه این زنازادگان را حمایت می

 زمانیگروه کفران پیشه! بخدا سوگند پس از من چندان  یگذارید؟ اتنها می
که سوارکار بر اسب خویش سوار شود ، ای اندازهنخواهد گذشت مگر به

و شما را به دور آسیاب حوادث بچرخانند، و مانند مدار سنگ آسیاب نا 
آرامتان بگذارند ، آنچه را که گفتم عهدی است که پدرم از جدم رسول خدا 

 .(203))ص( گرفته و به من سپرده است(
قرار زهیر ابن قین هنگامی که در روز عاشورا در برابر سپاه امویان 

 –از آن دو گرفت در سخنان خویش به همین نکته اشاره داشت : ) شما 
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در دوران حکومتشان چیزی  –یعنی یزید بن معاویه و عبید هللا بن زیاد 
دست و پاهایتان جز بدی نخواهید دید ، چشمهایتان را کور خواهند کرد و 

آویزان  را قطع خواهند کرد ، بدنهایتان را مثله کرده و بر باالی درخت
خواهند کرد ، و بزرگان و قاریانتان مانند حجر بن عدی و یاران او و 

 . (204)(هانی بن عروه و امثال او را خواهند کشت
این مسأله ای است که در آن زمان حاصل شده و در هر زمانی حاصل 
می شود و تا به امروز نیز ادامه داشته است ، به طوری که مردم از سلطه 

ت آنها چیزی جز فتنه ها ، گمراهی ، درگیری های مرگبار نااهالن و ریاس
، تحریف چهره اسالم ، تضعیف روحیه دینی در میان مردم که باعث 
کاهش تعداد دینداران شده است ، کند کشدن حرکت اسالم در هدایت بشریت 
، محروم شدن مردم از ثروتهای معنوی ، بردگی مردم و به یغما بردن 

در رفتن آنها در جهت منافع و مصالح سلطه گران و ثروتهای امت و به ه
 دیگر فجایع بزرگی که گریبانگیر امت شده است . 

 
 ای یاران حضرت زهرا )س( ...

ما امروزه شاهد شکوفایی نهضت مبارک فاطمیه و پیروزی آن هستیم ، 
به طوری که پس از گذشت چهارده قرن از تالش فقهای دربار در جهت 

 ر برابر اراده حاکمان که خود را امیرالمؤمنین می نامندتسلیم شدن مردم د
به این دلیل كه مقصود از اولی  آنانو مجبور ساختن مردم در تبعیت از  ، 

اید خدا را اطاعت كنید و  }اى كسانى كه ایمان آوردهاألمر در آیه شریفه 
همین حاکمان هستند  205از پیامبر و اولی االمر خود را نیز پیروی كنید{

، و قیام در برابر آنها را هر چند که غرق در فسق و فجور باشند حرام 
کردند به طوری که در مورد امام حسین )ع( گفتند که ایشان ) با شمیشر 
جد خود کشته شد ( تنها به این دلیل که ایشان برای اصالح امت و جلوگیری 

  از انحراف مسیر حرکت حاکمان قیام کردند .
حضرت زهرا )س( نیز از همان روز اولی که امت دچار انحراف شد در 
برابر آن ایستاد و به آگاه سازی امت و هدایت آنها به سوی امام بر حق 
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پرداخت ، و به آنها متذکر شد که رهبری با ادعا حاصل نمی شود بلکه 
می نیاز به وجود صالحیتها و توانایی هایی است که خداوند متعال آنها را 

خواهد ، لکن تحریف حقایق که فقهای دربار در طول قرنها انجام داده اند 
باعث رسوخ پیدا کردن این عقیده در ذهن پیروانشان شده که هر کس 
توانست به قدرت دست پیدا کند هر چند که از طریق شمشیر و اجبار و یا 

متعال  کودتا باشد ، سایه خدا در زمین و خلیفه او خواهد بود ، و خداوند
به ما دستور داده که از ایشان تبعیت کنیم ، هنوز هم عده بسیاری هستند 

 که این حرفها را تکرار می کنند . 
 ولی امروز مردم منطقه با قیام خود در برابر حاکمان ظالم و دیکتاتور ،
این تزویر و تحریف حقایق که از سوی فقهای دربار انجام شده بود را رد 
کردند ، به طوری که بعضی از این فقها مجبور به همراهی با مردم و 
تأیید انقالب آنها شده اند ، و بطالن نظریه دشمنان حضرت زهرا )س( 

خواسته یا  –اثبات شد ، و همه آنان یعنی امویان و عباسیان و امثال 
به درستی خواسته حضرت زهرا )س( در رابطه با قرار دادن  –ناخواسته 

 زمام امور به اهل آن ایمان آوردند . 
البته پیروزی بسیار بزرگتر از آن است ؛ زیرا آنچه که در آکادمی های 
سیاسی در آمریکا و اروپا در جریان است ، ناکامی نظریات آنها در رابطه 

س یک حکومت باید بر پایه عدالت باشد و با حکومت است ؛ چرا که اسا
هدف از آن توزیع عادالنه حقوق در میان مردم است ، که هیچ یک از 
سیستم های حکومتی که توسط بشر پایه گذاری شده نتوانسته این هدف را 
محقق سازد ، در ابتدا نظام دیکتاتوری با شکست مواجه شد ؛ زیرا همه 

یک شخص قرار می گرفت و او آنطور امتیازات و حقوق مردم در دستان 
که دوست داشت رفتار می کرد ، پس از آن دموکراسی شکل گرفت که 
آن را بزرگترین یافته بشر در رابطه با حکومت می دانستند ، ولی این 
نظام حکومتی نیز به سرعت ناکارآمدی خود را نشان داد ؛ زیرا مصالح 

حقوق اقلیت را ضایع می و منافع اکثریت مردم را در نظر می گرفت و 
کرد و در نتیجه نتواست عدالت را محقق کند ، بعد از آن نظریه شراکت 
در حکومت مطرح شد ، که بطالن آن به سرعت روشن شد ؛ زیرا باعث 
فساد ، تقسیم مناصب بین افراد غیر اصلح و کنار گذاشته شدن افراد پاک 



 

 قیام فاطمی

لتی در کارزار دست و دارای تخصص می شد ، و در پی آن مؤسسات دو
 درگیری های سیاسی و منافع احزاب از بین رفت . 

وامروزه به درستی آنچه که اهل بیت )ع( با دستور خدا به آن سفارش 
کرده بودند ، ایمان آوردند ، یعنی شخصی که دارای باالترین ویژگی های 

در رأس  بایدعلم و پاک دستی و توانایی در اداره امور است  انسانی مانند
کومت قرار گیرد و آن را اداره کند ، و این همان چیزی است که ما در ح

مورد رهبری مردم وتصدی این منصب شریف به آن معتقد هستیم و که 
مصداق آن را در انبیا و ائمه )صلوات هللا علیهم اجمعین ( ، و پس از آنها 

 فقهای جامع شرایط برای نیابت از معصوم )ع( هستند . 
ی سیاسی نسبت به درستی مذهب اهل بیت )ع( در رابطه این آکادمی ها

با حکومت و سلطه اذعان کرده اند و شیعیان را موظف به بیان این حقایق 
و رساندن آنها به جهانیان می دانند ، زیرا اگر بشریت آنها را به درستی 

 بفهمد حتما به آن ایمان خواهد آورد .  
که امروزه باید آن را انجام این یکی از بزرگترین مسئولیتهایی است 

دهیم ؛ چرا که جنگ بین حق و باطل در طول تاریخ در مسأله حاکمیت و 
قانونی که باید بر اساس آن در زمین حکمرانی شود ، تجلی یافته است ، 
خداوند متعال می خواهد که حق و عدالت در زمین حاکم شود و افراد 

الی که اولیای شیطان و صالح رهبری مردم را بر عهده بگیرند ، در ح
پیروان هواهای نفسانی و تشنه گان رسیدن به قدرت به دنبال رسیدن به 
منافع خود و سلطه بر دیگران هستند ، این دو جبهه در طول تاریخ در 
برابر هم قرار گرفتند ، حضرت امیرالمؤمنین )ع( در پاسخ به شخصی 

گرد و ما به شام باز که در واقعه صفین به ایشان گفت : تو به عراق باز
) مى دانم كه این سخن تو از روى خیرخواهى و می گردیم .. ، فرمود : 

دلسوزى است ... خداوند تبارك و تعالى راضى نمى شود كه در زمین 
نافرمانى شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم بر نیاورند و امر به 

 ا آسانتر از قرار معروف و نهى از منكر نكنند. بنابراین، من جنگیدن ر
 .(206) دوزخ یافتم (گرفتن در غل و زنجیرهای 

در امتداد همین تقابل است که حضرت زهرا )س( وارد مسجد پدر 
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خود شد و با مسلمانان سخن گفت و با ادله کوبنده خود آنها را محکوم 
ساخت ، و در جهت ادای این وظیفه بود که حضرت امام حسین )ع( به 

د و در جاهای مختلف هدف خود را برای مردم سمت کربال حرکت کر
بیان کرد و به مردم گوشزد می کرد که  برای امر به معروف و نهی از 
منکر و اصالح امت جدم از انحراف قیام کرده ام ، ایشان در این رابطه 

هر کس سلطان »می فرمایند : )اى مردم! پیامبر خدا )ص( فرمودند: 
را حالل شمرده، پیمان الهى را شکسته و ستمگرى را ببیند که حرام خدا 

با سنّت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم رفتار مى 
کند؛ و او با زبان و کردارش با وى به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است 

. همچنین (207) خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر )دوزخ( بیاندازد(
باهلل است ، كه بر  یاُمور و أحكام ، بدست علما فرمود : )محّل و مجرای

حالل و حرام او أمین هستند( ، سپس در ادامه فرمود : ) خداوندا! تو مى 
دانى که آنچه از ما )در طریق تالش براى بسیج مردم( صورت گرفت، 
به خاطر رقابت در امر زمامدارى و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود، 

که نشانه هاى دین تو را آشکار سازیم و اصالح و  بلکه هدف ما آن است
درستى را در همه بالد بر مال کنیم تا بندگان مظلومت آسوده باشند و 

اگر شما دست به . فرایض و سنّت ها و احکامت مورد عمل قرار گیرد 
کار نشوید و ما را کمک نکنید، باطل را یاری کرده اید و نتیجه اش این 

ما را کافی  خداخاموش خواهد شد ، و همانا كه  می شود که نور نبّوت
 . (208) است و به او توکل می کنیم و بازگشت همه ما به سوی اوست (

پس خوشا به حال شما که ادامه دهنده راهی هستید که حضرت زهرا 
)س( آن را پایه ریزی کرد ، و از زمانی که حضرت زهرا )س( را 

تمسک شدید ، از این نعمت الهی شناختید حق را نیز شناختنید و به آن م
رهبران حقیقی را از شناخت مراقبت کنید ، و مواظب باشید که غفلت شما 

، منع سعادت و رضای خداوند متعال هستند  یخود که هدایتگر شما به سو
}و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما هدایت می کردند و  نکند

به ایشان انجام دادن كارهاى نیک و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى 
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 حضرت زهرا )س( و هدایت امت در صراط مستقیم
 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المخلوقات وسادتهم 
 أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.

 عرض سالم و ادب دارم خدمت همه برادران عزیز 
سه روز در تاریخ اسالم وجود دارد که خداوند متعال آنها را برای 

یه حفظ اسالم از تثبیت اعتقادات امت ، تصحیح مسیر حرکت آن و ما
انحرافی قرار داده که دنیاطلبان برای رسیدن به منافع خود سعی در ایجاد 
آن داشتند . این سه روز مهمترین تحوالت را در تاریخ امت اسالمی 

 برجای گذاشتند : 
یک: روز غدیر و معرفی حضرت امیرالمؤمنین )ع( به عنوان امام و 

الت ایشان . خداوند متعال این خلیفه رسول خدا )ص( و تکمیل کننده رس
روز را مایه اکمال دین و اتمام نعمت بر بندگان خود قرار داده است ؛ 
چرا که این روز عامل جاودانگی رسالت و بقای آن پس از رحلت رسول 

 خدا )ص( است . 
در زمانی که امت اسالمی پس از رحلت رسول  دو: روز قیام فاطمی ،

خدا )ص( دوباره به عقب بازگشتند ، و مصداق این آیه مبارکه قرار گرفتند 
} آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیّت خود : 

، این روز ، روز فرقان در جنگ تأویل است که  210رجوع خواهید کرد؟{
خدا )ص( امیرالمؤمنین )ع( عهده دار آن بر حسیب روایتی از رسول 

است ، حضرت )ص( خطاب به امیرالمؤمنین )ع( می فرماید : ) تو برای 
 (211)تأویل جنگ خواهی کرد ، آنچنان که من برای تنزیل جنگ کرده ام ( 

، یعنی وارد جنگ اصالح ارزشها ، رفتارها و مقابله با انحراف خواهی 
 شد . 

داکردن خود و نزدیکان برای مفتضح سه : روز عاشورا ، روز ف
ساختن حاکمان مستبد و فاسق که در برابر خداوند متعال و پیامبر او )ص( 
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ایستاده بودند ، پس از روز عاشورا خط امامت و خالفت الهی از خط 
سلطه و دنیا طلبی جدا شد ، و دوران خلط مفاهیم و درهم آمیخته شدن حق 

 و باطل به پایان رسید . 
دم از دستورات الهی پیروی می کردند و به آنچه که بر پیامبر اگر مر

یعنی آنچه که در روز اول )روز غدیر( بیان کرده  –)ص( نازل شده بود 
ایمان می آوردند ، دیگر نیازی به روز دوم نبود ، یعنی روزی که   -بود 

حضرت زهرا )س( برای اصالح امت قیام کرد و زندگی خود را فدای آن 
 ر حالی که بیش از هجده بهار از عمر مبارکشان نگذشته بود .کرد ، د
اگر به نصیحت حضرت زهرا )س( گوش می دادند که در آن با   

اثبات حق امیرالمؤمنین )ع( مسیر هدایت امت را روشن ساخته بود  ، 
هیچ گاه انحرافی در امت ایجاد نمی شد تا برای اصالح آن نیاز به ریختن 

)ص( و سرور جوانان اهل بهشت و اسارت خاندان خون نوه رسول خدا 
نبوت و انتقال آنها از شهری به شهر دیگر در مقابل دیدگان دشمنان باشد 

 . 
برای حفظ اسالم اصیل باید این سه روز را آنطور که شایسته است 
زنده نگه داریم ، و حقایق آنها را برای مردم بازگو کنیم ، ولی با وجود 

دی هنوز حق دو روز اول به خوبی ادا نشده است ، گذشت قرن های متما
و به آنها آنطور که باید و شاید اهمیت داده نشده است ، ممکن است علت 

تقیه و یا خدشه دار نکردن احساسات دیگران باشد ، لکن  این بی توجهی
این حق است که باید مورد تبعیت قرار گیرد و تنها خداوند متعال سزاوار 

 فروتنی است . 
در این بین تنها روز عاشورا )ع( مورد اهتمام واقع شده و همین روز 
است که تا به حال باعث حفظ اعتقادات امت و حمایت آن از انحراف شده 
است ، اگر دو روز دیگر نیز همانند روز عاشورا )ع( مورد توجه قرار 
می گرفتند ، بدون شک خیرات و برکات بیشتری نصیب ما می شد ، که 

 گوشه ای از آثار آن را مشاهده می کنیم . امروز 
امت اسالمی باید صالح ، پایداری ، ثبات بر دین و سعادت خود در 
دنیا و آخرت را پس از رسول خدا )ص( مدیون امیرالمؤمنین )ع( و 
حضرت فاطمه زهرا )س( و یاران وفادار این بزرگواران بدانند ، یارانی 
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اه و روش اهل بیت )علیهم السالم( را ر توانستندکه با وجود تعداد اندک 
 برای آیندگان حفظ کنند و خیرات و برکات آنها شامل همه نسلها شود .

حضرت صدیقه طاهره )س( نقش بسیار بزرگی را در حفظ کیان امت 
اسالمی در زمانی که دچار انحراف شده بود ، ایفا کرد ، و هیچ کس غیر 

کند ؛ زیرا اراده ها ضعیف ، دلها از ایشان نمی توانست این نقش را ایفا 
لرزان و صدای شیطان بلند شده بود ، و شبهات بر فکر و اندیشه مردم 
سایه افکنده بود و هیچ کس اهمیت مسأله و نتایج أسف بار مترتب بر آن 

که حضرت )س( همه توان خود بود در حالی این را درک نکرده بود ، و 
 قیم قرار داده بود .  را برای حفظ مسیر اسالم بر صراط مست

 ای عزیزان : 
دو کلمه ثبات و تثبیت از جمله قضایایی هستند که قرآن کریم اهمیت 
ویژه ای به آنها داشته است ؛ زیرا  انسان در این دنیا با بالهای بسیاری 
مواجه می شود ، و  تنها راه نجات او طلب تثبیت از خداوند متعال و عمل 

فس برای تحصیل آن است ، به همین جهت مؤمنان در ساحت مبارزه با ن
اماره ، شیطان و دشمنان اینگونه از خداوند طلب یاری می کردند: 
}پروردگارا، به ما صبر و استواری بخش و ما را ثابت قدم دار و بر 

، }چه بسیار رخ داده که پیغمبری جمعیت 212شکست کافران یاری فرما{
هایی بسیار از پیروانش همراه او جنگیدند و با این حال، اهل ایمان با سختی

که در راه خدا به آنها رسید هرگز بیمناک و زبون نشدند و سر زیر بار 
دارد * و آنها جز این دشمن فرو نیاوردند و خدا صابران را دوست می

ایم درگذر گفتند که پروردگارا، از گناه و ستمی که ما درباره خود کردهنمی
  .  213و ما را ثابت قدم بدار و بر گروه کافران پیروز گردان{

ویژگی ثبات و استقامت هنگام سختی ها یکی از ویژگی های بارز 
رسول خدا )ص( بود که امیرالمؤمنین )ع( در دعای صباح آن را اینگونه 
توصیف می کند : )آن کس که در زمان پیشین در لغزشگاه ها ثابت قدم 
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بود( ، آن حضرت این ویژگی را در زندگی با برکت خود به عرصه 
طوری که هیچ گاه از ایشان ضعف ، سستی و یا کوتاهی ظهور رساند ، به 

در انجام وظایف مشاهده نشده است ، شواهد بسیاری برای اثبات این مدعا 
 موجود می باشد . 

اهل بیت )صلوات هللا علیهم اجمعین ( و پیروان صالح  آن حضرت 
)ص( نیز ایشان را الگوی خود قرار داده بودند ، و تا آخرین نفس ثبات ، 
پایداری و صبر خود را حفظ می کردند ، به طوری که بازنشستگی در 
زندگی آنها معنایی نداشت ، روایات شریفه نیز به این مهم سفارش کرده 
اند ، در روایتی از رسول خدا )ص( آمده است که می فرماید : )اگر قیامت 
آن فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد چنانچه بتواند برنخیزد تا 

 (.214)را بکارد ، باید آن را بکارد(
ما امروزه به دلیل فراوانی شبهات و انتشار فساد و متحد بودن دشمنان 
و تفرقه میان دوستان بیش از هر زمان دیگری به ثبات و استقامت 
نیازمندیم ؛ زیرا رستگاری و عاقبت بخیری جز با استقامت و پایداری 

)ع( می فرماید : )هرکس در حاصل نمی شود ، حضرت زین العابدین 
دوران غیبت قائم ما بر والیت ما ثابت قدم باشد ، خداوند پاداش هزار 
شهید مانند شهدای بدر و احد را به او عطا میفرماید( همچنین از رسول 
خدا )ص( نقل است که می فرماید : )قسم به آن خدایی که به حق مرا به 

ت قدمان بر قول و عقیده به امامت بشارت دادن مبعوث گردانیده ، همانا ثاب
 .(215)آن حضرت در زمان غیبتش ، از یاقوت سرخ عزیزترند( 

این مهم تنها با الطاف خاصه الهی و عمل مخلصانه برای تحصیل آنها 
حاصل می شود ، از حضرت امام صادق )ع( روایت است که می فرماید 

کرد و راه نفوذ : )اگر خداوند عزوجل اراده کند تو را ثابت قدم خواهد 
، و در روایتی دیگر از ایشان آمده که (216)شیطان را در تو خواهد بست(

می فرماید : )به زودی شبهه ای به شما روی خواهد آورد و شما نه پرچمی 
خواهید داشت که دیده شود و نه امامی که هدایت کند ، تنها کسانی از این 

ند ، گفتم دعای غریق شبهه نجات خواهند یافت که دعای غریق را بخوان
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چگونه است ؟ فرمودند : میگویی : ای خدا ، ای بخشنده ، ای بخشایشگر 
، ای کسی که قلب ها را دگرگون میسازی ! قلب مرا بر دینت استوار 

}بار (، و در دعاهای وارد شده در قرآن کریم آمده : 217)فرما.(
ق هدایت پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به ح

، در مجمع البیان آمده : )نقل است: هنگامی که این آیه ]َولَْوال  218{فرمودی
( بر پیامبر )ص( نازل شد حضرت فرمود: 74)إسراء:  219أَْن ثَبَّتْنَاَك[

 .(220)پروردگارا مرا به اندازه یک چشم به هم زدن به خودم واگذار مکن(
ابتالءات و به همین جهت تا زمانی که ثبات و استقامت خود در 

امتحانات را حفظ نکرده ایم نباید به ایمان و اعمال ظاهری خود مغرور 
شویم ، زیرا در هر زمانی امکان سقوط ما به دلیل تبعیت از هوای نفسانی 

 ودلبستگی به دنیا و جدایی از هدایتگران به سوی حق وجود دارد . 
ها و حضرت زهرا )س( ما را به آنچه که موجب ثبات ایمان در دل

انجام اعمال صالح می شود ، راهنمای کرده است ، که آن تبعیت از  
امیرالمؤمنین )ع( و پیروی از راه و روش ایشان و تمسک جستن به والیت 
ایشان است ، از رسول خدا )ص( روایت است که می فرماید : ) هرگاه 
خداوند متعال محبت علی را در دل مومنی استوار سازد و با این حال 

 .(221)مش بلغزد در روز قیامت قدمش را بر صراط  استوار خواهد کرد(قد
همچنین از ایشان نقل است که می فرماید : )استوارترین شما بر صراط 

، و از حضرت (222)کسی است که محبتش به اهل بیت من بیشتر باشد(
امام باقر و امام صادق )علیهم السالم( در تفسیر این آیه قرآن آمده : ]َولَْو 
أَنَُّهْم فَعَلُواْ َما یُوَعُظوَن ب ه  لََكاَن َخْیراً لَُّهْم َوأََشدَّ تَثْب یتاً[ حضرت امام صادق 
)ع( می فرماید : ) اگر اهل خالف به توصیه هایی که نسبت به امام علی 

 .(223))ع( به آنها داده می شد ، عمل می کردند برای آنان بهتر بود(
پایداری دعوت کرده و از ما خواسته با  خداوند متعال ما را به ثبات و
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تبعیت از دستورات او و پیروی از پیامبر )ص( و داشتن صبر و کنار 
گذاشتن اختالفاتی که باعث ضعف وشکست در برابر دشمنان می شود ، 

اید، }ای کسانی که ایمان آوردهثبات و استقامت بر ایمان را بدست آوریم . 
شدید پایداری کنید و خدا را پیوسته یاد  هر گاه با فوجی از دشمن مقابل

آرید، باشد که پیروز گردید *  همه پیرو فرمان خدا و رسول باشید و 
هرگز راه اختالف و تنازع نپویید که در اثر تفرقه ضعیف شده و قدرت و 
عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه باید یکدل، پایدار و صبور باشید، 

دهند عمل } اگر به آنچه پندشان می،  224است{که خدا همیشه با صابران 
 .225تر برای آنها بود{کردند البته نیکوتر و کاری محکم و با اساسمی

رعایت در ایمان یکی از راههای مطمئن جهت بدست آوردن ثبات 
تقوای الهی و دوری از محرمات است ، حضرت امیرالمؤمنین )ع( می 

را با پرهیزکاری ریاضت می فرماید : )همانا این نفس من است که ان 
قدم دهم تا با امنیت وارد روز خوف اکبر گردد و در لغزشگاه ثابت 

. ، حضرت امام صادق )ع( در پاسخ به آنچه که موجب ثبات (226)بماند(
ایمان در بنده می شود ، می فرماید : )آنچه ایمان را در دل ثابت نگه می 

می کند طمع و زیاده طلبی دارد پرهیزکاری است و آنچه آنرا از دل دور 
 .(227)است(

انسان تنها در سایه انجام عمل صالح است که می تواند ثبات در ایمان 
را بدست آورد و به نتایج مترتب بر آن دست پیدا کند ، از حضرت امام 
صادق )ع( روایت است که می فرماید : )ایمان جز با عمل استوار نمی 

و همچنین از حضرت امام باقر )ع( نقل است که می فرماید : ( 228)شود(
)رسول خدا )ص( بر مردی گذشت که در مزرعه اش درخت می کاشت 
، حضرت در کنار او ایستاد وفرمود : آیا می خواهی تو را به اصله هایی 
راهنمایی کنم که بادوام تر زودبارتر و میوه هایش گواراتر و پایدار تر 
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فت : بله راهنمایی ام کن ، پیامبر)ص( فرمود : صبح و است ؟ آن مرد گ
شام بگو سبحان هللا و الحمدهلل و ال اله اال هللا و هللا اکبر ، اگر این ذکر را 
بگویی ، در قبال هر تسبیح ده اصله از انواع درختان میوه که دائمی هستند 

 (.229در بهشت به تو داده می شود()
اید : )هرکس در دنیا پارسایی حضرت امیر المؤمنین )ع( می فرم

گزیند و بر ذلت آن بیتابی ننماید ، و برای کسب عزت در آن به رقابت 
نپردازد ، خدا او را بدون هدایت خلق راهنمایی می کند و بدون آموختن 
او را بیاموزد و حکمت را در قلبش ثابت وبر زبانش جاری می سازد ( 

را زیارت کند خداوند او را در روایتی دیگر آمده ) هر کس حسین )ع( 
در روزی که قدم ها لرزان می شوند بر صراط مستقیم ثابت قدم می 

 (.230سازد()
ثبات بر ایمان و استقامت بر آن لطف الهی است که به هر کس بخواهد 

گردانیدیم نزدیک بود که به عطا می کند : }و اگر ما تو را ثابت قدم نمی
}بگو که این آیات را ،  231پیدا کنی{آن مشرکان اندک تمایل و اعتمادی 

روح القدس از جانب پروردگارت به حقیقت و راستی نازل کرده تا اهل 
،  232ایمان را ثابت قدم گرداند و برای مسلمین هدایت و بشارت باشد{

 233}تادلهای شما را محکم و استوار گرداند و گامهای شما را استوار بدارد{
 . 234کنیم{}تا تو را به آیات آن دل آرام ، 

ولی با این وجود از درون نفس مطمئنه ای که آکنده از ایمان و محبت به 
خداوند متعال است حاصل می شود ، کسانی که خداوند متعال در قرآن 

به ثبات  اشتیاق و رغبتکریم آنها را اینگونه توصیف کرده که از روی 
} مثل آنان  قدم و بندگی خداوند متعال به انجام کارهای خیر می پردازند :

که مالشان را در راه خشنودی خدا انفاق کنند و با کمال اطمینان خاطر، 
دل به لطف خدا شاد دارند مثل بوستانی است که در زمین بلندی باشد و 
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 قیام فاطمی

دهد، و اگر باران  بر آن باران زیادی به موقع ببارد و حاصلی دو چندان
 .235زیاد نیاید، اندک بارد )تا باز به ثمر رسد(، و خدا به کار شما بیناست{

اگر انسان بندگی خداوند متعال را بدرستی انجام دهد و با دعا و عمل 
صالح برای ثبات در ایمان و هدایت در صراط مستقیم تالش کند ، خداوند 

یا و آخرت را نصیب او می متعال او را ثابت قدم می سازد و سعادت دن
فرماید . در قرآن کریم آمده : }خدا اهل ایمان را با عقیده ثابت در حیات 

دارد و خداوند ستمکاران را به حال گمراهی دنیا و در آخرت پایدار می
، حضرت امام صادق )ع(  236کند{گذارد و خدا هر چه بخواهد میوا می

هنگامی که مرگ یکی از پیروان  در تفسیر این آیه مبارکه می فرماید : )
ما فرا می رسد ، شیطان در سمت راست و چپ او می آید تا او را گمراه 

 . (237)کند ولی خداوند متعال مانع او می شود (
این همان خیری است که حضرت زهرا )س( در خطبه های خود برای 
امت می خواست و آنها را به تبعیت از امیرالمؤمنین )ع( دعوت می کرد 
و از مخالفت با او بر حذر می داشت : ) وای بر آنها خالفت را از 
پایگاههای محکم رسالت واز پایه های نبوت و رهبری و از محل نزول 
وحی جبرئیل امین و از کسی که حاذق و آگاه به امور دین و دنیا می باشد 
چه به کجا تغییر جهت دادند ، آگاه باشید که این زیان آشکار است (، } چنان

شدند همانا ما درهای مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزکار می
گشودیم و لیکن )چون آیات برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها می

و پیغمبران ما را( تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار 
، حضرت )س( آنها را از عاقبت کار خویش بر  238زشتشان رسانیدیم{

حذر می داشت ، و اینکه کار آنها زمینه را برای ایجاد یک فساد و فتنه 
ای بزرگ که آتش آن نسلهای آینده را خواهد سوزاند ، فراهم می کند : ) 
اما به جان خود سوگند که نطقه این بسته شده است ، انتظار کشید تا این 

تر خون فساد در پیکر جامعه اسالمی منتشر شود ، پس از این از سینه ش
و زهری هالک کننده خواهید دوشید ، در اینجاست که پویندگان راه باطل 
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زیان می بینند ، و مسلمانانی که در پی خواهند آمد ،  خواهند دید که احوال 
 مسلمانان صدر اسالم چگونه بوده است(.

اما شما ای پیروان حضرت فاطمه )س( با احیای شعائر فاطمی و اظهار 
ه اهل بیت )ع( به ریسمان محکمی چنگ زده اید که مودت خود نسبت ب

شما را در بزنگاه های دنیا و در آخرت در صراط مستقیم ثابت قدم خواهد 
َ یَنُصْرُكْم َویُثَبّ ْت أَْقَداَمُكْم[  کرد ، خداوند متعال می فرماید : ]إ ن تَنُصُروا َّللاَّ

 (.7)محمد:
نصرت خداوند متعال است  یاری اولیای الهی و اثبات حق آنها از مصادیق

، که در این بین یاری حضرت زهرا )س( از بزرگترین مصادیق حدیث 
شریف پیامبر اکرم )ص(می باشد ، حضرت )ص( می فرماید : ) کسی 
که در راه احقاق حق ستمدیده ای گام بردارد ، خداوند قدمهای او را در 

  .(239)آن روز که همه قدمها بلغزد ، استوار خواهد نمود (
خداوند متعال راه دیگری را نیز برای ثبات قدم در دین پیش روی شما 
قرار داده و آن انتظار فرج موال و مقتدای ما حضرت مهدی ) ارواح 
العالمین له الفداء( و امید داشتن به اقامه دولت کریمه توسط ایشان است ، 
در علی ابن یقطین می گوید : موسی ابن جعفر )ع( به من فرمود: شیعه 

طول دویست سال با انتظار و آرزو تربیت شده است( علی بن یقطین در 
شرح روایت می گوید : )اگر به ما گفته شود : که این امر )ظهور( محقق 
نمی شود مگر پس از گذشت دویست و یا سیصد سال دلها سخت شود و 
بیشتر مردم از اسالم دست خواهند کشید ، ولی می گویند :  چقدر زود می 

د ، و چقدر به ما نزدیک است ، برای اینکه دلها گرم شود و گشایش آی
 .(240)نزدیک گردد (

برای شما ای ثابتان بر حق در زمان غیبت ، بشارتی از رسول خدا )ص( 
است که در کتب شیعه و اهل تسنن آمده است : )به زودی بعد از شما 

نفر از شما را  مردمانی خواهند آمد که هر کدام از آنها ثواب و اجر پنجاه
دارد ، اصحاب گفتند : ای رسول خدا )ص( ما در جنگ های بدر و احد 
و حنین در رکاب شما بودیم و قرآن در بین ما نازل شد ، حضرت فرمودند 
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: اگر آنچه را که بر آنها تحمیل می شود ، بر شما تحمیل کنند نمی توانید 
  .(241) مانند آنها صبر کنید(
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 (242)حضرت فاطمه زهرا )س( حامل دین الهی و حامی آن است 

الحمد هلل وحده كما یستحقه حمداً كثیراً، والصالة والسالم على أمینه على 
 وحیه وسید خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.

السالم على أمیر المؤمنین عبد هللا وأخي رسوله، وعلى الصّدیقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء )س( الممتحنة الصابرة الشهیدة المحتسبة المهتضم حقها، 

 ورحمة هللا وبركاته.
 عرض سالم و احترام دارم خدمت همه حضار عزیز

از حضرت امام صادق )ع( روایت است که می فرماید: )این دین در 
هر قرنى افراد عادلى با خود دارد كه تأویالت  باطل گرایان و تحریف  غلو 

نندگان و دستبرد  نادانان را از آن مى زدایند، چنان كه كوره زنگار و ك
 .(243)ناخالصى آهن را مى زداید(

مقصود از قرن در این روایت شریفه فرزندان یک نسل هستند به جهت 
، و بر همین اساس معنای  قرار دارنداینکه در یک دوره زمانی مشترک 

ر هر نسل شخصی پیدا این حدیث شریف بدین صورت خواهد بود که د
خواهد شد که رسالت اسالم ناب محمدی را به دوش خواهد کشید و آن را 
از شبهات ، بدعتها و تحریفها حفظ خواهد کرد و همانند آهنگری که 
ناخالصی های آهن را با شعله های آتش از بین می برد ، اسالم را بدعتها 

 و شبهات خالص می گرداند . 
دهد و ما را به یک  میاطمینان و هشدار  به ما همزماناین حدیث شریف 

 . امر مهم دعوت می کند 
اطمینان از این جهت که مردم را مطمئن می سازد که خداوند متعال زمین 
را از عالمان مخلص و با تقوا که این امانت الهی را به سالمت به سر 
منزل مقصود می رسانند ، خالی نمی کند بلکه در همه نسل ها حضور 
دارند ، و مردم از این ناحیه نگرانی نخواهند داشت ، و ضاللت ، گمراهی 
 و انتخاب نادرست خود را با نبود اینگونه علما نمی توانند توجیه کنند . 
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این حدیث همچنین به ما هشدار می دهد که منحرفان و مدعیان دروغین 
و دنیاپرستان که با عناوین دینی بر خود سرپوش می گذارند در هر نسلی 
حضور دارند و به تحریف دین و بدعت گذاری در آن با عناوینی مقدس 
خواهند پرداخت و همواره افراد ساده لوحی نیز پیدا خواهند شد که فریب 

ها را بخورند ، همانطور که در هر نسل علمای با تقوایی حضور دارند آن
 تا با آنها مقابله کنند . 

این حدیث همچنین مردم را به توجه به این تقابل دعوت می کند ، و از 
آنها می خواهد که به گرد این عالمان جمع شوند و از ایشان تبعیت کنند ، 

نداری که از آن برای بدست آوردن و به دنبال مدعیان دروغین قداست و دی
منافع خود استفاده می کنند ، نروند ، ؛ چرا که همواره تحریف دین و 
فریب مردم توسط افرادی صورت می گیرد که عناوین دینی بزرگی را 
برای خود انتخاب می کنند ، و افرادی را به دنبال خود می کشانند که از 

 متعال او را می پرستند .  آنها یک بت می سازند و به جای خداوند
به همین جهت همواره ائمه معصومین )ع( تأکید می کردند که با آگاهی و 
بصیرت انتخاب کنیم نه از روی تقلید از گذشتگان و یا طبق رفتار عمومی 

 مردم و مانند آن . 
امام موسی بن جعفر  –) حضرت ابولحسن علی بن سوید نقل می کند: 

ان بود نامه برای من نوشت و از من پرسید : ای زمانی که در زند –)ع( 
علی معارف دین خود را از که می گیری ، هشیار باش که معالم و معارف 
دین خود را از خائنان ، کسانی که به خدا و رسولش و امانات خویش 
خیانت کرده اند ، نگیری ، آنان کتاب خدا را تحریف کرده و آن را تغییر 

دا و رسول خدا و مالئکه و لعنت پدران بزرگوار من دادند ، همانا لعنت خ
 .(244)و لعنت من و شیعیانم تا روز قیامت بر آنها باد (

برقی در کتاب المحاسن پندهایی را از حضرت مسیح )ع( نقل می کند  
: )همواره سخنان را مورد نقد قرار دهید؛ زیرا  در این کتاب آمده است، 

از کتاب خدا آراسته شده باشد، مانند چه بسا گمراهی به وسیله آیه ای 
آمیختن درهمی از مس با نقره تا انسان را بفریبد و به اشتباه افکند؛ از این 
روی، در نگاه نخست، درهم  خالص و ناخالص، یکی می نماید و تنها 
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 .(245)کارشناسان تیزهوش می توانند سره از ناسره آن را بازشناسند(
دارد و پس از رحلت رسول خدا )ص( این تقابل در همه نسلها وجود 

به صورت علنی ظهور پیدا کرد ؛ زیرا سران انقالب قبل از دفن پیکر 
مطهر رسول خدا )ص( ، اقدام به تحریف ، تأویل و ادعاهای دروغین 

 کردند . 
حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( اولین کسی بود که در مقابله 

،  کرد یان و تحریف آنها را رسواو تأویل دروغگو دبا این انحراف ایستا
 و با سخنان کوبنده خود همه ادعاهای واهی آنان را باطل ساخت . 

به عنوان مثال در رابطه با تحریف آیات قرآن کریم ، حضرت )س( 
آوردید، خطاب به آنها فرمود: )چطور این کار را کردید، به کجا روى مى

روشن، و احکامش  در حالى که کتاب خدا رویاروى شماست، امورش
درخشان، و عالئم هدایتش ظاهر، و محّرماتش هویدا، و اوامرش واضح 

رغبتى به آن را خواهانید؟ یا است، ولى آن را پشت سر انداختید، آیا بى
}هر ،  246}چه بد جانشینانى براى ستمگرانند{کنید؟ بغیر قرآن حکم مى

فته نیست، و او در کس غیر از اسالم دینی اختیار کند هرگز از وی پذیر
و همچنین فرمود: )اى پسر ابی قحافه، آیا  247آخرت از زیانکاران است{

در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببرى و من از ارث پدرم محروم 
باشم. امر تازه و زشتى آوردى، آیا آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و 

« سلیمان از داود ارث برد»گوید پشت سر می اندازید، آیا قرآن نمی
پروردگار مرا »آنگاه که گفت:  ( ، و در مورد خبر زکریا16)نمل:

( ، 5-6)مریم « فرزندى عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد
، و «و خویشاوندان رحمى به یکدیگر سزاوارتر از دیگرانند»و فرمود: 
کند که بهره خداى تعالى به شما درباره فرزندان سفارش مى»فرموده: 

 (. 11)نساء :« پسر دو برابر دختر است
اى به شما نازل کرده فرمود : )آیا خداوند آیه حضرت )س( در ادامه

گویید: اهل دو دین از یکدیگر ارث که پدرم را از آن خارج ساخته؟ یا می
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دانید؟ و یا شما به عام و برند؟ آیا من و پدرم را از اهل یک دین نمینمی
 خاص قرآن از پدر و پسرعمویم آگاهترید؟(

ت و مخالفت آنها با وصیت رسول خدا در خصوص موضوع امام
)ص( در رابطه با خلیفه پس از او و کنار گذاشتن امیرالمؤمنین )ع( 

وای بر آنها خالفت را از پایگاههای محکم رسالت و از پایه های فرمود: )
نبوت و رهبری و از محل نزول وحی جبرئیل امین و از کسی که حاذق 

به کجا تغییر جهت دادند ، آگاه باشید و آگاه به امور دین و دنیا می باشد 
که این زیان آشکار است ( }چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده 

شدند همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی و پرهیزکار می
گشودیم و لیکن )چون آیات و پیغمبران ما را( تکذیب کردند ما هم آنها می

بخدا سوگند  آری)  ، 248کردار زشتشان رسانیدیم{ آنان را سخت به کیفر
]اگر امر خالفت با او بود[ هر گاه مردم از جاده حق منحرف مى شدند و 
از پذیرش دلیل روشن سرباز مى زدند، آنها را با نرمى و مالیمت به سوى 
منزل مقصود سیر مى داد ، و آنها را به سرچشمه آب زالل و گوارا وارد 

آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند »حال آنها! مى ساخت، واى به 
براى پیروى شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمى شود مگر 

( 35)یونس:« هدایتش کنند؟! شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟
و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسران مى شوند ، و دنباله »

 شوایانشان پایه گذارى کردند خواهند فهمید (.روان عاقبت کارى را که پی
دروغی و در رابطه با افترائی که به رسول خدا )ص( بستند و سخن 

که به ایشان نسبت   -ما دودمان پیامبران طال و نقره به ارث نمی گذاریم  -
، حضرت )س( فرمود : ) پاک و منزه است خداوند، پدرم از کتاب  دادند

حکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن بود و به آیات گردان و با اخدا روى
خواهید عالوه بر نیرنگ و مکر به زور او را نمود، آیا مىآن عمل مى

هائى که در زمان متهم نمائید، و این کار بعد از رحلت او شبیه است به دام
حیاتش برایش گسترده شد، این کتاب خداست که حاکمى است عادل، و 

هاى اهل باطل، اندازد، و بهانهحق و باطل جدائى مى ناطقى است که بین
ها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنین است، و گمان

بلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده، و جز صبر زیبا 
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 (.18کنید یاور ماست. )یوسف:اى ندارم، و خداوند در آنچه مىچاره
 یف و تأویل : عوامل تحر

در اینجا باید به سخنان حضرت زهرا )س( در مورد تشخیص عوامل 
انحراف و تغییر در دین و کوتاهی در دفاع از حق و یاری آن ، و اینکه 
چگونه انحراف در جامعه رسوخ پیدا می کند ، توجه کنیم ، حضرت )س( 

ابان بوده، هاى بیهوده شتمی فرماید : ) اى مسلمانان! که براى شنیدن حرف
اندیشید، یا بر دلها مهر گیرید، آیا در قرآن نمىو کردار زشت را نادیده می

زده شده است، نه چنین است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگى آورده، 
ها و چشمانتان را فراگرفته، و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده و گوش
 اید(.

د من چنین می بینم که شما رو به ) آگاه باشی همچنین می فرماید :
راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده اید. کسی را که از همه برای زعامت 
و اداره امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید ، و به تن پروری و 
آسایش در گوشه خلوت تن دادید و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به 

ه را از ایمان و آگاهی در درون وسعت بی تفاوتی روی آوردید. آری، آنچ
داشتید، بیرون افکندید و آب گوارایی را که نوشیده بودید، به سختی از 

اگر شما و همه »گلو برآوردید! اما فراموش نکنید خداوند می فرماید: 
مردم روی زمین کافر شوید،  )به خدا زیانی نمی رسد، چرا که( خداوند 

گر شما و همه اهل زمین یک مرتبه }ا«.  بی نیاز و شایسته ستایش است
 . 249نیاز و ستوده صفات است{کافر شوید خدا از همه بی

و می فرماید : )شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما 
را به سوی خود دعوت نمود و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و منتظر 

 برای حرکت یافت! فریبش! سپس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبار
شعله های خشم و انتقام را در دل های شما برافروخت و آثار غضب در 
شما نمایان گشت و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود عالمت نهید و 
سرانجام به غصب حکومت پرداختید . در حالی که هنوز چیزی از رحلت 

قلبی ما التیام  پیامبر نگذشته بود، زخم های مصیبت ما وسیع و جراحات
نیافته و هنوز پیامبر )ص( به خاک سپرده نشده بود، بهانه شما این بود که 
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} آگاه باش که آنها خود به فتنه و امتحان می ترسیم فتنه ای برپا شود! »
 . 250در افتادند و همانا دوزخ به آن کافران احاطه دارد{

ر آن روز حضرت )س( عاقبت آنها را اینگونه بیان می کند : ) پس د
چه جالب است که داور، خداست و مّدعی تو، محّمد )ص(، و موعد  
داوری، رستاخیز و در آن روز باطالن زیان خواهند دید. اما پشیمانی به 

هر چیزی  که خداوند به شما »حال شما سودی نخواهد داشت! و )بدانید( 
رای هر }بداده سرانجام  قرارگاهی دارد  و در موعد خود انجام می گیرد 

}به زودی معلوم شما شود که کدام یک ، و  251خبری وقت معینی است{
به عذاب ذلت و خواری گرفتار و عذاب دائم خدا را مستوجب خواهد 

 .252شد{
از این سخنان می توانیم اینگونه برداشت کنیم که عوامل انحراف بسیار 

 متعدد هستند ، ولی دو گروه مسئول آنها هستند : 
که اسیر هوای نفس خود شده اند ، و میل به دنیا و  یک: علمای دینی

فریب های شیطان و حسادت نسبت به حق در دلهای آنها رسوخ پیدا کرده 
است و در جایگاهی که اهل آن نیستند قرار گرفتند )پس بر شتران دیگران 

، که این امر  253نشان زدید، و بر چیزی كه سهم شما نبود وارد شدید(
آنها مهر زده شود و از تدبر در آیات قرآنی و روایات  باعث شده بر دلهای

شریفه محروم شوند و به همین جهت به تأویل و تحریف معانی آنها روی 
 آورده اند . 

دو : عامه مردم با جهل و سادگی و حماقت خود ، و کوتاهی آنها در 
برابر کسی که باید از او تبعیت شود ، و سکوت آنها در برابر منکر و 

، و همراهی آنها با هر مدعی ، و شتاب آنها در پذیرش شبهات و  باطل
قیل و قال ، و عدم اصالح خطاهای خود ، و عدم توبه از گناهانی که 

 مرتکب می شوند. 
این عوامل انحراف و دوری مردم از حق در هر زمانی موجود هستند 
ی ، به همین جهت در حدیث نبوی آمده که خداوند متعال در هر دوره ا
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کسی را برای مقابله با انحراف آماده می کند ، حضرت زهرا )س( در 
رأس کسانی بود که خداوند متعال برای ادای این نقش بزرگ انتخاب کرده 
بود ، و این یکی از وظایف مهمی بود که حضرت زهرا )س( آنها را 
انجام داد ، و در این راه با سختی ها و ظلم های فروانی مواجه شد ، 

خانه او شکسته شد ، و ستمگران ایشان را چه از جهت جسمی و حرمت 
چه از روحی مورد آزار و اذیت قرار دادند ، به طوری که حتی مانع 
گریه ایشان در سوگ پدر بزرگوار خود شدند ، و در نهایت پس از گذشت 

 مدت کوتاهی از عمر مبارک خود به شهادت رسید . 
آن حضرت در رابطه با ظلم و حضرت امیرالمؤمنین )ع( هنگام دفن 

به زودى دخترت به تو جنایت منافقان ، خطاب به پیامبر )ص( فرمود : ) 
خبر خواهد داد که امتت چگونه بر ظلم به او اجماع کردند ، همه سرگذشت 

 .(254)(را از او سؤال كن و چگونگى رفتارشان با ما را از او بپرس 
 

 ای عزیزان : 
حضرت فاطمه زهرا )س( برای همه ما الگویی نمونه است بلکه حجتی 
الهی بر همه ما است ، پس باید از ایشان درس بگیریم و راه و روش او 
را الگوی خود قرار دهیم ، و همه ما باید حامل رسالت اسالم و مذهب 
اهل بیت )ع( باشیم و آن را به همه دنیا معرفی کنیم ، و در برابر انحراف 

بدعتها و شبهات از آن دفاع کنیم ، نباید کسی بگوید : که این وظیفه  و
حوزه علمیه است ، و به ما مربوط نیست ، این تفکر کامال اشتباه است ، 
فرصت برای همه مهیا است که جزء مدافعان دین باشند البته در 
 چهارچوبی که مرجعیت بزرگوار با توجه شرایط زمانه تعیین می کند . 

دیث شریف نبوی همه شما را دعوت می کند تا جزء حامیان دین این ح
و مدافعان آن باشید ، البته بعد از اینکه خود را مهذب ساختید و علوم و 
معارف دینی را آموختید که شما را برای ادای این وظیفه مبارک آماده می 

 را –تبلیغ و دفاع از دین  –کند ؛ زیرا روایت بیان شده این وظیفه مهم 
به شخص ، گروه و یا قشر خاصی مانند طالب حوزه علمیه محدود نکرده 
است ، بلکه افرادی را که حامی دین و مبلغ آن هستند اینگونه توصیف 

                                                 
 .202نهج البالغة: خطبة   - 542



 

 قیام فاطمی

کرده که در هر قرنی حضور دارند ، پس باید تالش کنید که در زمره این 
افراد قرار بگیرید و خود را به کاروانی که حضرت زهرا )س( آن را بر 

 بق روش پیامبر )ص( و امیرالمؤنین )ع( هدایت می کند ، برسانید . ط
این فرصت در زمان کنونی ما بیشتر مهیا شده است ، زیرا پیشرفت 
چشمگیر تکنولوژی امکان کسب معلومات و انتقال آنها به هر نقطه از 

است ، عالوه بر این امروزه حجت بر همه برای  دهعالم را بسیار آسان كر
بیدار ساختن دیگران تمام شده است ؛ زیرا وظیفه حامیان و  هدایت و

مبلغان دین امروزه به دعوت غیر مسلمانان برای هدایت به اسالم و یا 
دعوت از پیروان دیگر مذاهب اسالمی به سوی مذهب اهل بیت محدود 
نشده است ، بلکه بدعتها ، انحرافات ، تخلف و شبهات در داخل خود مکتب 

نیز انتشار پیدا کرده است ، و همچنین افرادی نا اهل و غیر اهل بیت )ع( 
صالح با ادعاهای دروغین و باطل ، خود را در جایگاه رهبری و هدایت 
مردم قرار داده اند ، و در ترویج آن از پول ، رسانه ، مکر و نیرنگ و 

 . کننددیگر روشهای فریب دهنده استفاده می 
رهبران و مراجعی که مردم باید  ائمه معصومین )ع( ویژگی های کلی

از آنها تبیعت کنند را در احدایث مختلفی بیان کرده اند ، یکی از این 
احادیث روایتی از حضرت امام صادق )ع( است که به نقل از جد خود 
امیرالمؤمنین )ع( می فرماید : خدا را به خدا بشناسید! و رسول را به 

 .(255)(بشناسیدوف و عدل و احسان رسالت، و اولواألمر را به امر به معر
دقت کنید کسی که به او در کارهای دین و دنیا مراجعه می کنید ، کسی 
باشد که حامل رسالت الهی و مدافع آن باشد ، امر به معروف ، عدالت و 
 نیکوکاری بکند و از آنها در برابر انحراف ، تأویل و بدعت دفاع کند . 

رسول خدا )ص( ه که می فرماید : در روایتی از امام صادق )ع( آمد
دنبال پس آنها را هایى دارید، مردم!شما در مسیر سعادت نشانه فرمود: ای

 . (256)کنید و مقصد و نهایتى دارید بكوشید تا بدان برسید(
ما و شما را به آنچه دوست دارد و  دارم کهخداوند متعال مسئلت از 

 مورد رضایت اوست موفق بدارد .
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 (257)و اقامه حکم الهی حضرت زهرا )س(

الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا على سید خلقه أبي القاسم محمد وعلى 
 آله الطیبین الطاهرین.

این سخن از پیامبر اکرم )ص( در روایات متعددی آمده که می فرماید : 
حقیقت ، روح و محتوای مقصود از   (258)(برای هر چیزی حقیقتی است)

اصلی یک شئ که مایه قوام آن شئ است ، و بدون این حقیقت آن شئ 
 چیزی جز قالبی صوری و ظاهری بی محتوا نخواهد بود .  

نماز دارای حقیقتی است و آن مناجات با خداوند متعال و تقرب به سوی 
ر او و دوری از منکر و فحشا است ، هر اندازه نماز از این حقیقت دو

باشد ارزش آن کمتر می شود ، رسول خدا )ص( می فرماید : ) کسی که 
نمازش او را از فحشا و منکر باز ندارد هیچ بهره ای از نماز جز دوری 

 .(259)از خدا حاصل نکرده است (
آیه ]إ یَّاَك َنعبُُد[ در سوره حمد حقیقتی دارد و آن تبعیت تام از خداوند متعال  

 ن و بندگی او در تمام حرکات و سکنات است .و تسلیم امر ایشان بود
هر حقیقتی نیاز به نشانه ای دارد تا آن را آشکار کرده و وجود آن را 
اثبات کند ، و در صورت نبودن آن نشانه می توان گفت که آن حقیقت 
وجود ندارد و صرفا ادعایی بیش نیست ، حضرت امام کاظم )ع( در 

نکته را یادآور می شوند : ) ای هشام وصیت خود به هشام بن حکم این 
برای هرچیزی نشانه ای هست ، که نشانه خردمندی تفکر و نشانه تفکر 

، پس تا زمانی که نشانه یک چیز را ندیده ایم ، نباید ( 260)سکوت است .(
آن شئ و یا ادعا را بپذیریم ، به همین جهت اوصافی را که به خود نسبت 

ی کنیم مانند مسلمان بودن ، شیعه بودن و می دهیم و در شناسنامه ثبت م
پیرو اهل بیت )ع( بودن ، را باید به صورت مرتب مورد بازبینی قرار 

 دهیم و مواظب باشیم که صرفا ادعایی بیش نباشند . 
این مقدمه اشاره به وضعیت اسف باری است که ما مسلمانان در آن 
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لکن هیچ نشانه ای  بسر می بریم و آن اینکه مدعی عناوین بسیاری هستیم
، بلکه گاهی ممکن است بر عکس  دهیماز وجود آنها در خود بروز نمی 

آن عمل کنیم و حرف و عمل ما با یکدیگر تطابق نداشته باشد ، به همین 
جهت  حضرت امام حسین )ع( در دعای عرفه به ما می آموزد که چگونه 

یم : ) کسی که نسبت به کوتاهی خود در برابر خداوند متعال اعتراف کن
، ائمه ( 261)حقایقش مجرد ادعاست، چگونه ادعای او ادعا نخواهد بود؟(

معصومین )ع( به ما یاد می دهند که از خداوند متعال اینگونه درخواست 
 کنیم : ) خداوندا از تو استحقاق حقایق و واقعیات ایمان را طلب می کنم(

(262). 
ر خود مطمئن شویم ، مهمترین عنوانی که باید از وجود حقیقت آن د

ایمان به خداوند متعال است ؛ زیرا این ایمان اصل دین و عامل اصلی 
سعادت انسان در دنیا و آخرت است ، در تأکید بر اهمیت این مسأله پیامبر 
گرامی اسالم )ص( و ائمه معصومین )ع( همواره مردم را به این حقیقت 

ما مؤمن هستیم ( می متوجه می ساختند و از کسانی که می گفتند : ) 
پرسیدند : ) حقیقت ایمان شما چیست (  و یا اینکه حقیقت آن را برایشان 
بیان می کردند ، مانند این سخن حضرت امام باقر )ع( که می فرماید : ) 
به حقیقت ایمان نمی رسید مگر آنکه در شما سه ویژگی حاصل شود ... 

 .(263)تا آخر حدیث شریف(
شریفه آنچه که باعث کامل شدن حقیقت ایمان آیات قرآنی و احادیث 

}نه چنین است، قسم می شود را بیان کرده اند ، خداوند متعال می فرماید : 
شوند مگر آنکه در خصومت و به خدای تو که اینان اهل ایمان نمی
گاه به هر حکمی که کنی اعتراض نزاعشان تنها تو را َحَکم کنند و آن

  264ان تو باشند{نداشته، کامالً تسلیم فرم
خداوند متعال در رابطه با این حقیقت قسم یاد می کند ]فَال َوَربّ َك[ و 
نُوَن َحتى یَُحّكُموَك[ که یکی  حقیقت ایمان را به آن محصور می کند ]ال یُؤم 
از قواعد مهم عقیده اسالمی را به ما یاد می دهد ، و آن اینکه مهمترین 
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امه حکم الهی در زمین ، و جاری ساختن مظهر توحید و ایمان به خداوند اق
شریعت او در تمام شؤون زندگی ، و مراجعه به ایشان در هنگام داوری 
و پیروی از روش ایشان در زندگی است . این دو قضیه کامال با یکدیگر 
تالزم دارند ، و علت اصلی تقابل میان ایمان و دشمنان آن به این مسأله 

ی حق حاکمیت و تشریع  قوانین و راه و باز می گردد که چه کسی دارا
روش زندگی است ، آیا این حق خداوند متعال است که آفریننده جهان و 
انسان است و نسبت به مصالح و سعادت انسان آگاهی دارد ، و یا اینکه 
حق انسانی است که در تشخیص مسیر صحیح رسیدن به سعادت ناتوان 

ها مصالح و منافع آنها همواره در  است ، و به دلیل احواالت متغیر انسان
} اگر حق تابع هوای تعارض با یکدیگر است ، خداوند متعال می فرماید : 

نفس آنان شود همانا آسمانها و زمین و هر که در آنهاست فاسد خواهد 
 .265شد{

این آیه مبارکه تأکید می کند که ایمان حقیقی باید دارای این سه ویژگی 
 باشد: 
بازگشت به شریعت الهی که توسط پیامبر )ص( و ائمه معصومین  -1

)ع( و بعد از ایشان توسط علمای مخلص و عامل به مردم تبلیغ 

شده است ، خداوند متعال در آیه قرآنی که بیان شد به رسول خدا 

ُموَك[ یعنی تا زمانی که مردم در همه  )ص( می فرماید ]َحتَّى یَُحّك 

و باز گردند و از تو کسب تکلیف بکنند ، کارها و امور خود به ت

و غیر تو را بر کارهای خود حاکم قرار ندهند ، و اینکه هر قانونی 

که بشر آن را وضع کند و از شریعت الهی برگرفته نشده باشد ، 

باطل خواهد بود و با اصل ایمان به خدا مخالف خواهد بود ، و هیچ 

ج از نصوص شرعیه کس حق ندارد قانونی را بر اساس چیزی خار

 وضع کند . 

تسلیم این احکام شوند و به آنها ایمان بیاورند ، خواه به مصلحت  -2

آنها پی ببرند و علت تشریع آنها را بدانند و یا اینکه نسبت به علت 

تشریع آنها اطالعی نداشته باشند ، و اگر کسی آنها را مورد تمسخر 
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ق انسان و با آزادی قرار داد و ادعا کند که این احکام مخالف حقو

، عدالت و برابری در تنافی هستند، و یا اینکه بگوید این احکام 

نشان دهنده عقب ماندگی هستند و پاسخ گوی نیازهای زمانه نیستند 

 و از این قبیل تهمتها نباید احساس خجالت و شرمندگی کنند .

به این احکام پایبند باشند و آنها را در زندگی خود جاری سازند  -3

صرفا احکامی  ، نه اینکهدون اینکه میان آنها تفاوتی قائل بشوند ب

را انجام دهند که مطابق با میل و منافع آنها باشند و در صورتی 

که با منافع آنها سازگار نباشند آنها را کنار بگذارند . در واقع 

صداقت ایمان زمانی ظاهر می شود که حکمی برخالف میل و 

ا این حال خود را ملزم به انجام آن می منفعت انسان باشد ولی ب

 داند و به آن عمل می کند . 

شیخ کلینی در کتاب اصول کافی با سندی صحیح از عبدهللا بن یحیی 
کاهلی نقل می کند : که حضرت امام صادق )ع( می فرماید : ) اگر چنانچه 

و نماز را بپا دارند و مردمی خدای یگانه و بی شریک را پرستش کنند 
ت را بدهند و حج خانه خدا را بجای آورند و ماه رمضان را روزه زکا

دارند سپس به چیزی که خدا امر کرده و یا پیامبر ساخته اعتراض کنند و 
بگویند : که چرا برخالف آن نساخته ؟ یا در دل خود چنین اعتراضی کنند 
به همین اعتراض مشرک شوند ، سپس این آیه را تالوت فرمود : به 

ار تو سوگند ایمان نیاورند .... سپس حضرت صادق علیه السالم پروردگ
 .(266)(فرمود : بر شما است که تسلیم باشید .

قرآن کریم نیز در آیات بسیاری به این حقیقت تأکیده کرده است ، 
}هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و خداوند متعال می فرماید : 

} این ، همچنین می فرماید: 267ت{رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیس
است راه راست من، از آن پیروی کنید و از راههای دیگر که موجب 
تفرقه شما از راه اوست متابعت نکنید. این است سفارش خدا به شما، شاید 
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}همانا دین پسندیده نزد ، و در آیه دیگری می فرماید : 268پرهیزکار شوید{
اسالم دینى دیگر جوید هرگز از  }هر كه جز، و  269خدا آیین اسالم است{

 . 270وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانكاران است{
روایات شریفه نیز مملو از این معانی هستند ، و احکامی که امروزه 
به آنها احوال شخصی گفته می شود مورد تأکید ویژه ائمه )ع( قرار گفته 

کند ولی احکام  اند ، و اجازه نمی دادند که کسی به احکام وضعی عمل
شرعی را ترک کند ، چرا که این احکام مسائل مهمی را در زندگی انسان 
تنظیم می کنند مانند ازدواج ، طالق و ارث که هر گونه خلل در آنها باعث 
وقوع انسان در محرمات فراوانی در فرزندان و اموال خود می شود ، و 

گذاشت زیرا قضایایی نمی توان آنها را به دلیل تقیه و مانند آن کنار 
شخصی هستند و با سیاستهای حکومت در تعارض نیستند ، بلکه باید تالش 

 .  (271)کنند تا با وسایل در دسترس مردم را نسبت به آنها اقناع کنند
ای عزیزانی که برای یاری حضرت زهرا )س( در کنار هم جمع شده 

 اید : 
ر برابر حضرت صدیقه طاهره )س( هنگامی که به دستور خدا د

انحراف و ظلم ایستاد و از حق خود در فدک دفاع کرد و با آیات ارث به 
آنها احتجاج کرد ، می  خواست با این حکمی که متعلق به احوال شخصی 
است به مسأله بزرگتر و مهمتری برسد که آن اقامه شریعت الهی در زمین 
ت و تبعیت از امام بر حق و رهبری ایشان بود که مصداق آن حضر

امیرالمؤمنین )ع( بود ، و مردم همین را از ایشان فهمیده بودند ؛ به همین 
جهت سعی کردند از همان ابتدا راه را بر ایشان ببندند )ابن ابی الحدید 
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اعمنننال قننندرت چيننندا انننند ، در ا نننول انننافی روايتنننی از امنننا   ننناد: )ع( نقنننل اسنننت انننه منننی فرمايننند : )منننرد  بنننه 

انننند ايننن روايننت نيننز از امننا  بنناقر )ع( نقننل نهننند جننز بننا تهدينند بننه شمشننير( ، هممقننررات ارو و طننال:  ننردن نمى

 است .

در روایااات دیگاااری آماااده کاااه : ) از حضااارت اباعبااادهللا الصاااادق )ع( پرسااایده شاااد : آیاااا زناااان از زماااین ارث مااای 
برناااد ؟ حضااارت فرماااود : ناااه ، ولااای قیمااات آن را باااه ارث مااای برناااد ، باااه حضااارت عااارض شاااد : ماااردم ایااان را 

لطه در دسااات ماااا باااود و ماااردم باااه ایااان حکااام راضااای نمااای شااادند آنهاااا را نمااای پذیرناااد ؟ حضااارت فرماااود : اگااار سااا
 .(44، كتاب مواریث، فصل 7)اصول کافی: ج به زور وادار به پذیرش می کردیم(



 

 قیام فاطمی

معتزلی در رابطه با فدک می گوید : از علی ابن فارقی مدرس و استاد 
ویش در مدرسه غربیه در شهر بغداد پرسیدم : آیا فاطمه در ادعای خ

ماجرای فدک صادق بود ؟ علی ابن فارقی پاسخ داد: آری گفتم : پس 
چگونه است که ابوبکر فدک را پس نداد در حالی که می دانست او راستگو 
می باشد ؟ استاد لبخندی زد و گفت : اگر آن روز ابوبکر به محض ادعای 
فاطمه )س( فدک را مسترد می ساخت و به راستگویی وی اعتراف می 

رد ، روزی می آمد که حضرت خالفت همسرش را مطرح می کرد و ک
ابوبکر را از مقامش دور می کرد و ابوبکر نیز در عدم قبول گفتار او 
عذر و بهانه ای نداشت ، زیرا خودش از قبل به صداقت آن بانو اعتراف 
کرده و بدون گواه و بینه ، ادعای وی را پذیرفته بود . و این سخن مطلبی 

 .(272)درست است .( صحیح و
این همان چیزی است که دشمنان در طول تاریخ از زمانی که پیامبر 
)ص( دعوت خود را آغاز کرد ، سعی می کنند در برابر هر حرکتی که 
باعث بیداری مردم می شود و نقش دین را در زندگی امت فعال می کند 

نند و با ، بایستند و تالش می کنند تا مردم در غل و زنجیرهای خود بما
تحریف و القای شبهات مختلف سعی در جلوگیری از پیشرفت حرکت 

دارند ، تا پرده ها روی چشمان مردم باقی بماند و اسالم را منزوی  اسالمی
کنند ، مانند آن چیزی که در رابطه با قانون پیشنهاد شده از سوی آقای 

یروها در داخل جعفری اتفاق افتاد ، این مسأله بیان کننده علت اجماع همه ن
و خارج در مخالفت با این قانون است که هنوز صرفا به صورت پیشنهادی 
باقی مانده و مورد بحث وبررسی قرار نگرفته است ؛ زیرا از آثار پر 

 برکت آن بر امت هراس دارند . 

حضرت زهرا )س( کامال قاطعانه و با صراحت مردم را  نصحیت 
خالفت با حکم خدا و بازگشت به می کرد و به آنها در مورد عواقب م

، حضرت )س( در خطبه خود می فرماید می داد دوران جاهلیت هشدار 
: ) شما االن می گویید که ما از پیامبر )ص( ارث نمی بریم ، آیا شما حکم 
زمان جاهلیت را برگزیده اید؟ برای قومی که یقین دارند چه داوری بهتر 

                                                 
 .16/284شرح نهج البالغه:  - 722



 

قیام فاطمی 

 

ید؟ آری برای شما همچون خورشید از خداوند است ؟ ، آیا شما نمی دان
 .(273)تابان ، روشن است که من دختر پیامبر )ص( هستم.(
}آیا باز تقاضای تجدید و این آیه مبارکه را به آنها یادآوری می کند : 

حکم زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکم از احکام خدا برای اهل یقین 
حضرت امام باقر )ع( در تفسیر این آیه می  ،274نیکوتر خواهد بود؟!{

داوند کردن دو نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیّت، و خفرماید: )حکم
َن هللا ُحْکًما لّ قَْوٍم یُوق نُوَن، و گواه باشید عّزوجّل می فرماید: َو َمْن أَْحَسُن م 
، (275)(.ثابت در واجبات ، به حکم جاهلیّت قضاوت کرده استکه زیدبن

این سخن شامل غیر زید یعنی هر کس که با حکم خداوند مخالفت کند نیز 
 می شود . 

 ای عزیزان : 
اجرای احکام شرعی و تنظیم امور زندگی یک قضیه بسیار مهم است 
که نمی توان آن را مورد معامله قرار داد و در اجرای آن تبعیض قائل شد 

هر عذر دیگر نمی  و صرفا با توجیه اینکه وقت آن مناسب نیست و یا
توان اجرای آنها را به تاخیر انداخت ، در اجرای احکام الهی نباید تردیدی 
وجود داشته باشد ، یا حکم خدا جاری می شود و یا اینکه حکم جاهلیت 
اجرا می شود ، از حضرت امام صادق )ع( روایت است که می فرماید : 

کسی که در حکم )حکم دو گونه است : حکم خدا و حکم جاهلیت ، پس 
 .(276)خدا اشتباه کند و منحرف شود به حکم جاهلیت حکم کرده است(

فهم نسبت به این قضیه و سعی در ادای مسئولیت خود در دفاع از 
اسالم و اقناع مردم نسبت به قدرت آن در رهبری و تنظیم شؤون زندگی 

از همانطور که شهید محمد باقر صدر )ره( از آن تعبیر می کند و یکی  -
علت اصلی تقسیم شدن  –کتابهای خود را با این عنوان نوشته است 

مرجعیت دینی و حوزه علمیه به دو خط و دو رهبری متباین در روش و 
عمل بوده است ، خط اولی عالم فعال و عامل است که به نوشتن کلمات 
روی کاغذ اکتفا نمی کند بلکه حرکت می کند و شب و روز تالش می کند 

                                                 
 .1/131احتجاج طبرسی:  - 732
َن َّللّا  حُ  - 274 ل یَّة  یَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن م   (.50ْكماً لّ قَْوٍم یُوق نُوَن )مائده:أَفَُحْكَم اْلَجاه 
 .7/407اصول کافی:  - 752
 ، فصل: من إلیه الحكم وأقسام القضاة والمفتین.5، ح6/218تهذیب:   - 762



 

 قیام فاطمی

اسالم و عزت مسلمانان و کرامت و آزادی آنها را باز گرداند و تا هویت 
با ارائه نظریات ، تشریعات و نظام های فکری و معرفتی سعی می کند 
مسلمانان را به هویت اصلی خود که از آنها دزدیده شده راهنمایی کند ، و 
برای همه اثبات کند که دین اسالم امروز بهترین نظام برای بشریت است 

نان که دیروز اینگونه بوده است ، در همین راستا شهید محمد باقر آنچ
صدر )ره( کتابهای : اقتصادما ، فلسفه ما ، پایه های منطقی استقرا ، بانک 
غیر ربوی و دیگر کتابها را تألیف کرد ، که باعث مبهوت ماندن دشمنان 
به و دوستان خود شد ؛ به همین جهت نباید تعجب کنیم که دولت روسیه 

عنوان الگوی سیاسی و اقتصادی در جهان از تندیس شهید محمد باقر 
رونمایی کند ، و ایشان به عنوان اولین دانشمند مسلمان عرب  (277)صدر

لقب گیرد که اینگونه مورد تقدیر قرار گرفته است و آن هم در قلب پایتخت 
شوروی سابق و در مهمترین پایگاه علمی مسکو ، به دلیل دستاوردهای 
انسانی بزرگی که به جهان عرضه کرده است ، و این در حالی است که 

ما اکنون در سی  –نجف هیچ خبری از آثار و بزرگداشت ایشان در حوزه 
نمی بینیم در حالی که  –و چهارمین سالگرد شهادت ایشان قرار داریم 

 . (278)ایشان مایه فخر و عظمت و چهره درخشان این حوزه هستند
یکی از مهمترین أشکال یاری حضرت زهرا )س( و ائمه معصومین 

ان صادقانه سخن بگوییم : )هنگامی که )ع( این است که در زیارت ایش
می گوییم: ای خاندان عصمت ، من برای یاری و نصرت شما آماده ام( 
این یعنی تالش مستمر برای هدایت مردم و راهنمایی آنها ، و فشار مستمر 
در جهت وضع قوانینی که زندگی مردم را بر پایه شریعت اسالمی تنظیم 

مانند ازدواج ، طالق ، ارث ، می کنند ، خصوصا در احوال شخصی 
وصیت و اوقاف ؛ چرا که اینها با حقوق دیگران در تعارض نیستند و 
آزادی شخصی را محدود نمی کنند و کسی را مجبور نمی کنند تا کاری 

                                                 
زیااار نظااار وزارت  ایااان مجسااامه در دانشاااگاه دولتااای رواباااط باااین الملااال مساااکو قااارار داده شاااده اسااات  کاااه  - 772

طااای یاااک گردهماااایی کاااه در آن چهاااره هاااای  28/2/2014خارجاااه روسااایه فعالیااات مااای کناااد ، و در روز جمعاااه 
 فرهنگی ، دانشگاهی و سیاسی و برخی مهمانان خارجی حضور داشتند از آن رونمایی شد.

س سااااره( چنااااد روز پااااس از ایاااان انتقاااااد جناااااب آقااااای سااااید جعفاااار فرزنااااد شااااهید محمااااد باااااقر صاااادر )قااااد  - 278
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 کردند .



 

قیام فاطمی 

 

 را بر خالف میلش انجام دهد .  
خداوند متعال به شدت ما را از عمل به قوانین وضعی که با احکام 

هستند بر حذر می دارد : }هر کس به خالف آنچه خدا فرستاده دینی متنافی 
حکم کند چنین کسی از کافران خواهد بود * هر کس به خالف آنچه خدا 
فرستاده حکم کند چنین کسی از ستمکاران خواهد بود * هر کس به خالف 

 .279آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از فاسقان خواهد بود{
بر خود تأکید می کند که به هیچ عنوان تحت تأثیر خداوند متعال به پیام

تهدیدها ، تطمیع ها و تبلیغات دروغین و از این قبیل فشارها برای عدم 
اجرای قوانین الهی قرار نگیرد ، خداوند متعال می فرماید: }و تو ای 

های ایشان پیغمبر به آنچه خدا فرستاده میان آنان حکم کن و پیرو خواهش
ش که مبادا تو را فریب دهند و در بعض احکام که خدا به مباش، و بیندی

تو فرستاده تقاضای تغییر کنند. پس اگر از حکم خدا روی گردانیدند باک 
خواهد آنها را به عقوبت بعض گناهانشان گرفتار مدار و بدان که خدا می

، سپس بیان می کند 280سازد، و همانا بسیاری از مردم فاسق و بدکارند{
احکام و اصلح ترین آنها برای بشریت و بیشترین احکامی که  که بهترین

با طبیعت انسان و نظام فردی و اجتماعی حاکم بر جهان تناسب دارد ، 
احکام الهی هستند ، خداوند متعال می فرماید: }آیا باز تقاضای تجدید حکم 
زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکم از احکام خدا برای اهل یقین نیکوتر 

 .281اهد بود؟!{خو
پس باید به وضعیت خود توجه کنیم و ببینم که آیا نظامهای آموزشی با 
تعالیم اسالمی مطابقت دارند ؟ آیا آداب و رسومی که در عشایر جاری 
است از شریعت اسالمی گرفته شده است ؟ و آیا و آیا ... که بیان آن بسیار 

 طوالنی می شود . 
ت زهرا )س( و حضرت زینب زنان مؤمن عراقی با تأسی از حضر

)س( یک موضع تاریخی را در یاری دین خدا از خود بر جای گذاشتند ، 
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هنگامی که با تجمع های دهها هزار نفری خود در شهرهای مختلف عراق 
درخواست تصحیح مواد قانون احوال شخصی را مطابق با احکام شرعی 

عه مسلمان و داشتند ، و سیلی محکمی را بر کسانی که می خواهند جام
 مؤمن عراقی بر اساس قوانین جاهلیت عمل کند ، زدند . 

این زنان باعث شدند که زن اعتماد به نفس و قدرت خود را در ایجاد  
و اصالح امور بازیابد ، قدرتی که در طول نسلهای متمادی به دلیل تغییر 

عوامل مختلف از او گرفته شده بود ، هر چند که خود زن نیز به دلیل 
سکوت و تسلیم شدن در برابر فرهنگ ها و آداب و رسومی که هیچ 
ارتباطی با اسالم ندارند ، به این مسأله کمک کرده بود ، در واقع زن 
فراموش کرده بود که مهمترین ثمره و نتیجه حركت فاطمی و زینبی 
بازیابی اعتماد به نفس و قدرت خویش در گرفتن حقوق و بیدار ساختن 

زنان ثمره مبارک قیام فاطمی و زینبی را برای مردم  امت است ، این
 یادآوری کردند . 

در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم ، و نیمی از کاندیداها را تقریبا 
زنان تشکیل می دهند ، که این عدد می تواند مانع بزرگی در برابر منافع 

 جی باشد . فاسد داخلی و خار یسیاستمداران و تاجران جنگ و جریانها
یکی از برکات این بیداری و حرکت فکری و اجتماعی و بازیابی قدرتهای 
نهفته انسانی در شریعت اسالمی ، توجه مسلمانان به مطالبه حق خود در 
وضع قوانین مرتبط با خود است ، که نتیجه آن چند روز پیش در بریتانیا 

کشور برای حل  ظاهر شد ، که در آن برای اولین بار در دادگاههای این
مسائل مربوط به مسلمانان از قوانین شریعت اسالمی در موضوع ارث و 

با اعطای این حق به مسلمانان ( 282)وصیت استفاده شد ؛ دولت بریتانیا
باعث شد مسلمانان احساس کنند که حکومت برای آنها ارزش قائل است 

قدمات وضع و در حاشیه قرار ندارند ، در واقع خداوند متعال در زمانی م
این قانون را مهیا ساخت که اختالفات در رابطه با قانون جعفری افزایش 
یافته بود ، این مسأله دلیل محکمی در برابر غرب پرستان و دیگر کسانی 

 بود که با وضع قانون جعفری مخالف بودند . 

                                                 
اعااااالم کاااارد ، کااااه  22/3/2014وزارت خارجااااه بریطانیااااا ایاااان قااااانون را بااااه زبااااان عرباااای در تاااااریخ   - 282

صااایتها آن را شاااگفت آور توصااایف کردناااد کاااه مااای تواناااد مسااالمانان را وارد جامعاااه بریطاااانی کناااد برخااای از شخ
 .  
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آیا عجیب نیست که اسالم در دیگر کشورهای غیر اسالمی اینگونه مورد 
ع می شود در حالی که مسلمانان در کشورهای خود آن را احترام واق

کوچک می شمارند و احساس ضعف می کنند و از بیان هویت اسالمی 
 خود شرم دارند !. 

از  –خصوصا شما جوانان ، فرهیختگان و دانشجویان  –ای عزیزان 
اینکه به دین اسالم گرایش دارید سر خود را باال بگیرید و به خود افتخار 

که یک مسلمان هستید ، و به ارزش این سخن امیرالمؤمنین )ع( توجه  کنید
کنید که می فرماید : )خدایا مرا این عّزت بس است که بنده تو باشم و 
که برایم این افتخار کافی است که تو پروردگار من باشی، تو آنچنانی

دوست دارم، مرا هم چنان کن که دوست داری( ، در حالی که عده ای از 
اهای نفسانی ، شهوات ، بت های ساختگی و موروثات خود به جای هو

 خداوند متعال تبعیت می کنند . 
ای برادران و خواهرانی که حول والیت اهل بیت )ع( در کنار هم جمع 

 شده اید : 
بدانید که شما با یاری حضرت زهرا )س( و قانون جعفری توانستید 

دین الهی را کنار می گذاشت به بخشی از بال و گمراهی را که اگر امت 
آن مبتال می شد را از سر آن رفع کنید ، خداوند متعال می فرماید: }و خدا 
بر آن نیست که هیچ قومی و هیچ اهل دیاری را در صورتی که آنها مصلح 

 ، خداوند متعال همچنین می فرماید:283و نیکوکار باشند به ظلم هالک کند{
انگیخت فساد روی قابل بعضی دیگر بر نمی}و اگر خدا برخی مردم را در م

گرفت، و لیکن خدا، خداوند فضل و کرم بر همه اهل عالم زمین را فرا می
، همچنین می فرماید: }پس چرا هیچ شهری نبوده است که اهلش  284است{

ایمان بیاورند تا ایمانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم یونس که وقتی ایمان 
ا در زندگی دنیا از آنان برطرف نکردیم و آنان را آوردند، عذاب رسوایی ر

 . 285تا پایان عمرشان ]ز الطاف و نعمت های خود برخوردار نمودیم{

                                                 
 (. 117َوَما َكاَن َربَُّك ل یُْهل َك اْلقَُرى ب ُظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصل ُحوَن )هود: - 283
یَن )بقره:َولَْوالَ َدْفُع َّللّا  النَّاَس بَْعَضُهْم ب بَْعٍض لَّفََسَدت  األَْرُض َولَـ - 284 نَّ َّللّاَ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَم   (.251ك 
نننا آَمنُنننواْ َكَشنننْفنَا َعنننْنُهْم َعنننذَاَب ا - 285 لِخنننْزفِ فِننني اْلَ يَننناةَ فَلَنننْوالَ َكانَنننْت قَْريَنننةٌ آَمنَنننْت فَنَفَعََهنننا إِيَمانَُهنننا إاِلَّ قَنننْوَ  يُنننونَُس لَمَّ

 (. 98الدُّْنيَا َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحيٍن )يونس:
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از خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق روز افزون را نصیب شما گرداند 
و به برکت احیای این شعائر مقدسه تالشهای شما را مثمر ثمر قرار دهد ، و 

 . من هللا التوفیق
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 (286)حضرت زهرا )س( و میراث مستضعفان

اراده ما بر این قرار گرفته است که به  }خداوند متعال می فرماید: 
مستضعفین نعمت بخشیم ، و آنها را پیشوایان و وارثین زمین قرار 

 . 287{دهیم
هنگامی که پشت کنندگان به رسالت پیامبر )ص( عزم خود را در کنار 
گذاشتن کتاب خدا و مخالفت با وصیت پیامبر )ص( در خالفت پس از او  
جمع کردند و تصمیم گرفتند تا امیرالمؤمنین )ع( را از مقام خود کنار 
بزنند ، و در ماجرای روز پنج شنبه هنگامی که پیامبر )ص( قصد داشت 
 بر وصیت خود تأکید کند و چیزی برای آنها بنویسد تا گمراه نشوند ، با

که در آن اعالم جنگ با  ، سخنی بسیار تند با پیامبر )ص( صحبت کردند
خدا و رسول )ص(  او بود  ، یکی از آنها خطاب به پیامبر )ص( گفت : 
) این مرد هذیان می گوید( ، در این هنگام پیامبر )ص( اهل بیت )ع( 
ه خود را جمع کرد و در حالی که با چشمانی گریان به آنها نگاه می کرد ب

 (288)ایشان فرمود : )شما پس از من مستضعف خواهید بود (. 

آنچه از ظاهر حدیث و قرائن موجود بدست می آید ، این است که روایت 
از وضعیتی غم انگیز و دردناک خبر می دهد که در آن اهل بیت )ع( 
رسول خدا )ص( با انواع آزار و اذیتها مواجه خواهند شد و ظالمان برای 
رسیدن به هدف خود هر کاری را که نیاز باشد با آنها خواهند کرد ، در 

ایت اشاره به این است که آنچه این قوم با اهل بیت )ع( انجام دادند رو
همانند آن چیزی است که فرعون با بنی اسرائیل انجام داد ، خداوند متعال 
می فرماید : }فرعون برتریجویی در زمین کرد و اهل آنرا به گروههای 
ن مختلفی تقسیم نمود ، گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند ، پسرا

آنها را سر می برید و زنان آنها را زنده نگه می داشت ، او مسلما از 

                                                 
داماااات بركاتااااه( در جمااااع عاااازاداران حضاااارت سااااالیانه حضاااارت آیاااات هللا العظمااااى یعقااااوبى )سااااخنرانی   - 286

 . 24/3/2015مصادف با  1436فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( در تاریخ سوم جمادى الثانى 
ننننةً َونَْجعَلَُهننننُم اْلننننَواِرثِيَن   وَ  - 287 ننننَن لَ َونُِرينننندُ أَْن نَُمنننننَّ َعلَننننى الَّننننِذيَن اْستُْضننننِعفُوا فِنننني اأْلَْرِة َونَْجعَلَُهننننْم أَئِمَّ ُهننننْم فِنننني نَُمك ِ

 (.6-5اأْلَْرِة َونُِرَف فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُودَُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْ ذَُروَن )قصص :

، و كتااااااااب إعاااااااالم الاااااااورى باااااااأعالم  22/469بیاااااااان تفصااااااایلى حادثاااااااه در كتااااااااب بحاااااااار االناااااااوار :   - 288
در شااااایخ صااااادوق وایااااات را همچناااااین  ایااااان ر، و آماااااده اسااااات 100-96،  و كتااااااب اإلرشااااااد:143-140الهااااادى:

 .303ح 31باب 2/72 کتاب عیون اخبار الرضا نقل می کند :
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، این قوم ستمکار نیز اینگونه با اهل بیت )ع( رفتار  289مفسدان بود{
کردند ، یکی از شعارهایی که در روز عاشورا می گفتند این بود : )هیچ 

 اثری از این خاندان برجای نگذارید(. 
ام صادق )ع( روایت است که حضرت می در تفسیر قمی به نقل از ام

( برخورد کرد عفرماید : )هنگامی که منهال بن عمر با علی بن حسین )
از ایشان پرسید؟  ای پسر رسول خدا حال شما چطور است؟ امام سجاد 
)ع( فرمود: وای بر تو، آیا وقت آن نرسیده که بدانی حال ما چگونه است؟ 

ل گرفتار فرعونیانیم ، مردان ما را کشته در این امت، ما همانند بنی اسرائی
 .(290)و زنان ما را نگه داشته اند( 

حضرت امیرالمؤمنین )ع( نیز هنگامی که او را مجبور به بیعت با ابوبکر 
کردند ، فرمود : )اگر من بیعت نکنم، چه می شود؟ ابوبکر گفت: قسم به 

در این  :حضرت)ع( فرمود !خدایی که شریک ندارد، گردنت را می زنیم
هنگام بنده ی خدا و برادر پیامبر)ص( را کشته اید( ، سپس حضرت )ع( 

شان سخن حضرت به سمت قبر رسول خدا )ص( روی کرد و خطاب به ای
}این قوم مرا در فشار گذاردند و هارون در قرآن کریم را تکرار کرد: 

 .291نزدیک بود مرا به قتل برسانند{

از آنجا که آیات قرآنی محدود به زمانی خاص نیستند و سنت هایی را بیان 
می کنند که در صورت فراهم شدن شرایط و عوامل ایجاد آنها در هر 

}اراده زمانی اتفاق خواهند افتاد ، به همین جهت آیه ای که پس از آن آمده: 
ا را ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم ، و آنه

پیشوایان و وارثین زمین قرار دهیم ، و حکومتشان را پا بر جا سازیم و 
به فرعون و هامان و لشکریان آنها آنچه را بیم داشتند از این گروه نشان 

، معنای دیگری به حدیث می دهد که سرشار از امیدواری و 292دهیم{

                                                 
اااْنُهْم یُاااذَبّ ُح أَْبنَااااءُهْم َویَْسااا - 289 ُف َطائ فَاااةً ّم  ااایَعاً یَْستَْضاااع  تَْحی ي ن َسااااءُهْم إ نَّ ف ْرَعاااْوَن َعاااال ف اااي اأْلَْرض  َوَجعَاااَل أَْهلََهاااا ش 

یَن )ق د  َن اْلُمْفس   (.4صص:إ نَّهُ َكاَن م 
 .2/110تفسیر قمي:  - 290
 (.150إ نَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُون ي َوَكاُدواْ یَْقتُلُونَن ي )أعراف: - 291
ث یَن َونُ  - 292 ااااةً َونَْجعَلَُهااااُم اْلااااَوار  فُوا ف ااااي اأْلَْرض  َونَْجعَلَُهااااْم أَئ مَّ یَن اْستُْضااااع  یااااُد أَن نَُّماااانَّ َعلَااااى الَّااااذ  ااااَن لَُهااااْم ف ااااي َونُر  َمّك 
ا َكانُوا یَْحذَُروَن )قصص: اأْلَ  ْنُهم مَّ ي ف ْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما م   (. 6-5ْرض  َونُر 



 

قیام فاطمی 

 

ند شد وعده پیروزی است ، و در آن وعده داده شده که وارثان زمین خواه
و اینکه حق به اهل خود باز خواهد گشت ؛ چرا که اراده الهی به آن متعلق 
شده است ، و )نرید : می خواهیم( وعده ای الهی است که به هیچ عنوان 

}این چیزی است که خدا وعده کرده ، و وعده الهی هرگز تغییر پذیر نیست 
پیامبر ، انتخاب وصف مستضعفین در روایت توسط 293تخلف نمی پذیرد{

)ص( اشاره به تطابق این آیه بر اهل بیت )ع( دارد، و شاید مقصود اصلی 
در آن بیش از حضرت موسی و هارون ، اهل بیت پیامبر )علیهم السالم( 
باشند ، زیرا اگر مقصود آیه تنها حضرت موسی )ع( و یا ایشان به همراه 

منهما(  استفاده برادرش هارون باشد باید از ضمیر مفرد )منه(  و یا مثنی )
می شد در حالی که از ضمیر جمع ) منهم ( استفاده شده است ، در واقع 
آنچه از ظاهر روایت بدست می آید حصر این وصف به اهل بیت )ع( 

 است و مقصود حقیقی آیه مبارکه ایشان هستند . 
این یک سنت الهی ثابت در رابطه با بندگان مستضعف خویش و دشمنان 

خداوند متعال می فرماید: }و آن قوم را كه مستضعف مستکبر است ، 
هاى سرزمینى ساختیم كه به آن بركت ها و مغرببودند، وارث مشرق

بخشیده بودیم، و به خاطر صبرى كه كرده بودند وعده نیكوى پروردگارت 
اسرائیل تحقق یافت و آنچه فرعون و قومش ساخته و برآورده در حق بنى

 .294بودند، نابود كردیم{
ائمه معصومین )ع( در روایات متعددی به این مسأله تأکید کرده اند تا به 
شیعیان خود اطمینان خاطر بدهند و انگیزه الزم برای تالش مستمر در 
آنها ایجاد شود و در مقابل ظلم و دشمنان خود تسلیم نشوند ، در کتاب 

از  معانی االخبار شیخ صدوق به نقل از مفضل آمده است که می گوید :
حضرت امام صادق )ع( شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا )ص( به حضرت 
علی و حسن و حسین نگاهی افکنده و گریست ، و فرمود: شما بعد از من 
مستضعف خواهید بود ، عرض کردم : معنای سخن شما چیست ؟ حضرت 
)ع( فرمود: معنای آن این است که شما پیشوایان پس از من هستید ، سپس 

                                                 
ُ َوْعَدهُ )روم:  - 293  (. 6َوْعَد َّللاَّ  اَل یُْخل ُف َّللاَّ
ننن - 294 ْت َكِلَمنننُت َرب ِنننَك َوأَْوَرثْنَنننا اْلقَنننْوَ  الَّنننِذيَن َكنننانُواْ يُْستَْضنننعَفُوَن َمَشننناِرَ: األَْرِة َوَمغَاِربََهنننا الَّتِننني بَاَرْكنَنننا فِيَهنننا َوتَمَّ

ْرنَنننا َمنننا َكننناَن يَْصننننَُ  فِْرَعنننْوُن َوقَْوُمنننهُ وَ  َمنننا َكنننانُواْ يَْعِرُشنننوَن )اعنننراف: اْلُ ْسننننَى َعلَنننى بَنِننني إِْسنننَرائِيَل بَِمنننا َ نننبَُرواْ َودَمَّ

137.) 
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اراده ما بر این قرار گرفته است  ع( این آیه را تالوت فرمود }حضرت )
که به مستضعفین نعمت بخشیم ، و آنها را پیشوایان و وارثین زمین قرار 

{ و در مورد آن فرمود : این آیه تا روز قیامت در مورد ما اهل بیت دهیم 
 ( 295)(.پیامبر )ص( صدق پیدا می کند

همچنین در کتاب مجمع البیان به نقل از امیرالمؤمنین )ع( آمده که می 
} سوگند به آنکه دانه را شکافت و جان را آفرید دنیا پس از اینکه فرماید : 

از ما روی گردانید به ما روی خواهد کرد همانند شتر ماده ای که از 
یُد أَن نَّمُ فرزندش دفاع می کند{ حضرت )ع( سپس آیه ) ...(  را نَّ َونُر 

 تالوت فرمود. 
در کتاب غیبت شیخ طوسی نیز در تفسیر آیه مبارکه به نقل از 
امیرالمؤمنین )ع( آمده که می فرماید : )اینان اهل بیت محمد )ص( هستند 

متعال مهدیشان را مبعوث می گرداند و آنها را عزیز و  خداوندكه 
 . (296)(دشمنانشان را ذلیل می کند

ائمه بر شیعیان ایشان نیز صدق می کند ، از این آیه پس از 
هر که مایل است وضع  امیرالمؤمنین )ع( روایت است که می فرما ید: )

ما و این قوم را بداند ، ما و شیعیانمان در آن روز که خدا آسمان را آفرید 
شبیه موسی و پیروان او هستیم و دشمنانمان شبیه فرعون و پیروانش 

 .(297)اره ما نازل شده اند (هستند و این آیات درب
قسم به خدایی که محمد حضرت زین العابدین )ع( می فرماید : )  

)ص( را به حق بشارت دهنده و ترساننده قرار داده ؛ همانا پاکان از ما 
اهل بیت هستند و پیروان آنها مانند حضرت موسی و پیروان او هستند و 

 (298)(.پیروان او هستنددشمنان ما و پیروانشان همانند فرعون و 

بر همین اساس ممکن است دشمن در برهه ای از زمان هر چند طوالنی 
به دلیل در دست داشتن قدرت ،  اولیاء خدا را مورد ظلم قرار دهد و آنها 
را مستضعف کند ، لکن نصرت و پیروزی در نهایت برای اهل حق خواهد 

نند کف روی آب زائل بود کسانی که مظلوم واقع شدند و دشمنان آنها هما

                                                 
 .1ح 31باب 79معاني األخبار:   - 952
 .4/110نور الثقلین:   - 296
 .8ح 24/170بحار االنوار:   - 297
 .4/375مجمع البیان:   - 982
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 خواهند شد . 
علت اینکه به ایشان مستضعف گفته می شود این است که دشمن پس 
از سلب همه ابزار قدرت ظاهری از آنها مانند سلطه ، مال ، نفوذ و 
محاصره همه جانبه آنها تصور می کند که آنها ضعیف هستند ، در حالی 

قدرت نیز در اختیار آنها  که آنها ضعیف نیستند و ممکن است ابزار اعمال
می دانند  قیباشد ، ولی خود را موظف به رعایت یک سری اصول اخال

و از نافرمانی خداوند متعال هراس دارند و مصالح عالیه دین و جامعه را 
بر مصالح شخصی خود مقدم می سازند ، که این امر مانع بهره گیری آنها 

شود ، امیرالمؤمنین )ع(  از نیرنگ و فریب در رسیدن به اهدافشان می
: )اما خداوند سبحان ، فرستادگان خود را پیامبران می فرمایددر توصیف 

صاحبان اراده ای نیرومند قرار داد ، که به ظاهر ضعیف و فقیرند ؛ 
قناعتی عطایشان فرمود که دلها و دیدگان را از بی نیازی پر می سازد و 

 ( 299)و ناراحتی می کند(.فقریکه چشمها و گوشها را لبریز از آزار 
: ) در گذشته همچنین ایشان در مدح یکی از اصحاب خود می فرماید

برادری دینی و الهی داشتم که )به دلیل تواضع بر حسب ظاهر( انسان 
ضعیفی بود و مردم نیز او را ضعیف می شمردند ؛ ولی هر گاه کار مهم 

انند مار بیابانی و جدی به میان می آمد همچون شیر بیشه می خورشید و م
 (300).به حرکت در می آمد(

ای عزیزانی که سوگوار شهادت دخت گرامی پیامبر اسالم )ص( هستید 
 : 

حضرت زهرا )س( با مواضع تاریخی خود قصد داشت امت اسالمی 
 را در مسیری

هدایت کند که به این لطف الهی نائل شوند ، و با تبعیت از امیرالمؤمنین  
خداوند متعال آنها را وارثان زمین قرار دهد و از آنها و امامان پس از او 

رهبرانی برای هدایت مردم انتخاب کند، در برخی از سخنان حضرت 
زهرا )س( آمده که می فرماید : )به خدا سوگند اگر حق را بر اهلش 
واگذارده بودند و از عترت پیغمبرشان پیروى كرده بودند در باره خداوند 

                                                 
 .192نهج البالغه، خطبه :  - 992
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كردند و گذشتگان و آیندگان )امامت( را از هم الف نمىدو نفر )با هم( اخت
بردند تا قائم ما كه نهمین فرزند حسین است قیام كند، و لكن آن ارث مى

كس كه خدایش به عقب انداخته مقّدم داشتند و آن كس كه خدایش مقّدم 
داشته به عقب انداختند تا آن گاه كه فرستاده حق را در لحد نهاده و به خاك 

بدا به ند، و خواسته دل خود را برگزیده و به رأى خود عمل نمودند، سپرد
حالشان آیا این سخن خدا را نشنیده اند }پروردگا تو هر چه را بخواهد می 
آفریند و برمی گزیند و آنان اختیاری ندارند منزه است خدا و از آنچه با 

ستند آری شنیدند و آنان همانگونه ه 301او شریک می گرداند برتر است{
که خداوند متعال توصیفشان می فرماید: }در حقیقت چشمها کور نیستند 

افسوس]كه سران سقیفه[   302لیکن دلهایی که در سینه ها است کور است{
های خود را در دنیا تحقق بخشیدند و از آینده خود غافل آرزوها و هوس

ای  ماندند، خدا نابودشان گرداند و آنان را در كارهایشان گمراه كند؛
یاران پس از پیروزی و فراوانی برم از كمی پروردگار من به تو پناه می

 .(303)(آنان
می دهد که برای رسیدن به مقامات  حضرت زهرا )س( به امت نشان

عالیه و قدرت یافتن در زمین و دیگر برکات باید پیرو رهبری بر حق 
ایشان باشند و از آنها تبعیت کنند ، و تعصبات ، انفعاالت ، خودپرستی  و 
پیروی از هواهای نفسانی را کنار بگذارند ، زیرا با این کار می توانند 

ستضعف ساختن مردم را از بین ببرند ، همه نقشه های مستکبرین در م
که معموال از طریق تفرقه میان مردم ، گروه گروه ساختن آنها و ایجاد 

}فرعون درگیری میان آنها صورت می گیرد ، خداوند متعال می فرماید : 
 304در زمین برتریجویی کرد و اهل آنرا به گروههای مختلفی تقسیم نمود{

تقسیم کرد تا قدرت خود را از دست بدهند یعنی آنها به گروه های مختلف 
و سیطره بر آنها آسان شود ؛ چرا که آنها دین الهی در زندگی خود جاری 
نساختند و در تطبیق آن کوتاهی کردند و فریضه امر به معروف و نهی 

}از میان کسانی که دین خود را پراکنده ساختند از منکر را کنار گذاشتند 

                                                 
ُكوَن )قصص:َوَربَُّك یَْخلُُق َما یََشاُء  - 301 ا یُْشر  یََرةُ ُسْبَحاَن َّللاَّ  َوتَعَالَى َعمَّ  . (68َویَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلخ 
ُدور  )حج:  - 302 ن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّت ي ف ي الصُّ  .(46فََ نََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولَك 
 .11/228و عوالم المعارف: ،  4/363: دائره المعارف المصطفی و عترت شاکری  - 303
یَعاً )قصص: - 304  (.4إ نَّ ف ْرَعْوَن َعاَل ف ي اأْلَْرض  َوَجعََل أَْهلََها ش 
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}به صورت دسته های پراکنده ،  305تقسیم شدند{و به دسته ها و گروهها 
شما را با هم بیامیزد ، و طعم جنگ را به هر یک از شما به وسیله دیگری 

 .306بچشاند{
حضرت زهرا )س( همچنین به ما نشان می دهد که حرکت امت به 
سمت حاکمیت بر زمین و قدرت یافتن در آن نیاز به وجود رهبری جامع 

ت ، ایشان در سخنانی که خطاب به زنان انصار الشرایط در رأس أمور اس
و مهاجر  بیان کردند اهمیت تبعیت از امیرالمؤمنین )ع( را به آنها تذکر 

علی آنان را به آبشخوری صاف و مملو و سیع هدایت می می دهند : ) 
کرد که آب از اطرافش سرازیر می شد و هرگز رنگ کدورت به خود 

آبشخور سیراب می کرد ، علی خیر و  نمی گرفت . او آنان را از این
نیکی را در نهان و آشکار برای آنان خوش می داشت }اگر مردمی كه در 
شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوی پیشه كنند بركات 

گشائیم ولی آنها حقایق را  تكذیب كردند ما آسمان و زمین را بر آنها می 
، }ستمکاران از این مردم  307ن مجازات كردیم{هم آنان را به كیفر اعمالشا

نیز به زودی کیفر کردار بدشان را خواهند یافت و هرگز از قهر و قدرت 
 .308یابند{خدا رهایی نمی

البته باید توجه کنیم که قدرت یافتن در زمین دارای درجات متفاوتی 
است و منحصر در بدست آوردن حکومت و حکمرانی بر زمین نیست ، 

ن مهم وسیله است نه هدف ، در واقع تمکن یافتن حقیقی در زمین بلکه ای
انتشار رسالت الهی میان مردم و قانع شدن آنها به این راه و روش زندگی 
است ، این همان مسأله مهمی است که باید به دنبال آن باشیم ؛ زیرا هدف 
همه ادیان آسمانی اصالح مردم و هدایت آنها به سمت سعادت است ، 

و دین پسندیده آنان را )که اسالم واقعی است }ند متعال می فرماید: خداو
بر همه ادیان( تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف از 
دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک و ریا 

                                                 
یَعاً )روم: - 305 ینَُهْم َوَكانُوا ش  قُوا د  یَن فَرَّ َن الَّذ   (.32م 
یَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض )أنعام:  - 306 یَعاً َویُذ   (.65أَْو یَْلب َسُكْم ش 
ن َكاااذَّبُ  - 307 اااَن السَّاااَماء  َواألَْرض  َولَاااـك  م بََرَكااااٍت ّم  واْ فَأََخاااْذنَاُهم ب َماااا َولَاااْو أَنَّ أَْهاااَل اْلقُاااَرى آَمنُاااواْ َواتَّقَاااواْ لَفَتَْحنَاااا َعلَاااْیه 

بُوَن )أعراف:   (.96َكانُواْ یَْكس 
 (. 51َسبُوا َوَما ُهم بُِمْعِجِزيَن )زمر: َوالَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َهُؤال  َسيُِصيبُُهْم َسي ِئَاُت َما كَ  - 308
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 پرستش کنند، و بعد از آن هر که کافر شود پس آنان به حقیقت همان فاسقان
  .309{تبهکارند

در تفسیر عیاشی به نقل از ابی صباح کنانی آمده که می گوید : 
د : )حضرت امام باقر )ع( رو به حضرت امام صادق )ع( كرد و فرمو

اراده ما بر این  این از کسانی که خداوند متعال در مورد آنها فرموده : }
وایان و قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم ، و آنها را پیش

، حضرت امام صادق )ع( جزء مصادیق این  {(وارثین زمین قرار دهیم 
آیه مبارکه هستند ولی حکومت و سلطه ای در اختیار نداشت ، اما به لطف 
الهی با حکمت و درایت خود توانست طرح مبارک خود را جامعه پیاده 

 کند. 
نند دیگر باید دقت کنیم که مسأله متمکن ساختن مستضعفان اهل حق هما

قضایا باید در چهارچوب و شروط خود در نظر گرفته شود و در جایگاه 
صحیح خود در میان منظومه معارف و قوانین اسالمی و سنن الهی قرار 
گیرد ؛ چرا که از لوازم عدالت و رحمت الهیه است ، و صرف مستضعف 
شدن و مواجه شدن با انواع آزار و اذیتها باعث نمی شود که یک شخص 

 جز افرادی باشد که خداوند وعده یاری و نصرت آنها را داده است . 
در قرآن کریم به گروههایی اشاره شده که با وجود اینکه مستضعف 
بوده اند ولی به دلیل کوتاهی و پذیرش ذلت و خواری و قانع شدن به ظلم 
دیگران و همراهی با اهل باطل مورد سرزنش و نکوهش واقع شدند ، 

ال می فرماید : } آنان که فرشتگان، جانشان را در حالی که خداوند متع
گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید؟ پاسخ اند میظالم به خود بوده

دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: 
آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟! و مأوای ایشان جهنم 

 .310ست و آن بد جایگاه بازگشتی است {ا
که به دلیل کوتاهی و عدم تالش و گروه های دیگری نیز ذکر شده اند  

در یافتن راهی برای کسب معرفت به خدا و تفقه در دین و شناخت رهبران 

                                                 
نننن بَْعننِد َخنننْوفِِهْم أَْمنننناً يَْعبُننندُونَنِي اَل  - 309 لَنَُّهم م ِ نننَنَّ لَُهنننْم ِديننننَُهُم الَّنننِذف اْرتََضننى لَُهنننْم َولَيُبَننند ِ  يُْشننِرُكوَن بِننني َشنننْيئاً َوَمنننن َولَيَُمك ِ

 ( . 55وَن )نور: َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُ 

ْم قَاااالُواْ ف ااایَم ُكناااتُْم قَاااالُواْ ُكنَّاااا ُمْستَْضاااعَف یَن ف اااي ا  - 310 اااه  ي أَْنفُس  یَن تََوفَّااااُهُم اْلَمُئ َكاااةُ َظاااال م  ألَْرض  قَااااْلَواْ أَلَاااْم تَُكاااْن إنَّ الَّاااذ 
ُرواْ ف یَها فَأُْولَـئ َك َمأَْواُهْم َجَهنَّ  عَةً فَتَُهاج  یراً )نساء: أَْرُض َّللّا  َواس   ( .97ُم َوَساءْت َمص 
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حقیقی مورد سرزنش قرار گرفتند ، خداوند متعال می فرماید : }مگر آن 
ای که ناتوان بودند و گریز و چارهگروه از مردان و زنان و کودکان 

یافتند * آنها امیدوار به برایشان میّسر نبود و راهی )به نجات خود( نمی
بخشد و خدا بخشنده و عفو و بخشش خدا باشند، که خدا گناهشان را می

اما کسانی که وعده پیروزی و تمکن یافتن بر زمین به  311آمرزنده است{
هایی هستند که آنها را مستحق این وعده آنها داده شده ، دارای ویژگی 

الهی نموده است ؛ چراکه ظلم و آزار و اذیت آنها باعث نشد که از اصول 
، اخالق و ارزشهای خود کوتاه بیایند ، و بر اعتقادات و اصول اخالقی و 
پیروی از رهبران خود پایبند بودند و سختی هایی که با آن مواجه شدند 

 ا شده است . باعث مقاوم تر شدن آنه
ویژگی هایی کسانی که وعده قدرت یافتن در زمین به آنها داده شده در 
آیات متعددی بیان شده است ، خداوند متعال می فرماید : }آنهایی هستند 

دارند و که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا می
کنند و عاقبت کارها دهند و امر به معروف و نهی از منکر میزکات می

، و پس از وعده پیروزی برای آنها می فرماید :} به 312به دست خداست{
اند رخصت جنگ با دشمنان مسلمانان که مورد قتل وغارت قرار گرفته

داده شد، زیرا آنها از دشمن سخت ستم کشیدند و همانا خدا بر یاری آنها 
 . 313قادر است{

قدرت یافتن آنها در زمین دارای آثار و برکات بسیاری است که نشان 
دهنده نیت پاک و اخالص آنها در رسیدن به اهداف خود و استقامت در 
تبعیت از دستورات الهی و عدم سرگرم شدن آنها به زرق وبرق های دنیا 

 هنگام قدرت یافتن است ، این ویژگی ها عبارتند از:
اد صرفا به ادای نماز های واجب به عنوان )اقامه نماز( این افر -1

  یک تکلیف شخصی اکتفا نمی کنند ، بلکه تمام تالش خود را

                                                 
َجننناِل َوالن َِسننننا  َواْلِوْلنننندَاِن الَ يَْسنننتَِطيعُوَن ِحيلَننننةً َوالَ يَْهتَنننندُوَن َسنننبِيالً فَ  - 311 ُ إاِلَّ اْلُمْستَْضنننعَِفيَن ِمننننَن الر ِ أُْولَننننَئَِك َعَسننننى َّللا 

اً َغفُوراً ) نسا :  ُ َعفُو   (.  99-98أَن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللا 

 
َكاااااةَ َوأََمااااُروا ب اااااْلَمْعُروف  َونََهااااْوا َعاااان  الْ  - 312 ااااالةَ َوآتَااااُوا الزَّ كَّنَّاااااُهْم ف ااااي األْرض  أَقَاااااُموا الصَّ یَن إ ن مَّ َّ  الَّااااذ  ُمنَكاااار  َوّلِل 

 (.41َعاق بَةُ اأْلُُمور  )حج: 
313 -  َ یَن یُقَاتَلُوَن ب أَنَُّهْم ُظل ُموا َوإ نَّ َّللاَّ َن ل لَّذ  یٌر )حج:  أُذ  ْم لَقَد  ه   (.39َعلَى نَْصر 
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دعوت مردم به انجام این فریضه الهی و مواظبت بر آن  در

، تا اینکه نماز به عنوان یک عامل بازدارنده دهند انجام می 

 در زندگی مردم تبدیل شود ، و همه از فحشا و منکراجتماعی 

متوجه مسئولیت خود در قبال اقامه و مواظبت بر آن باشند ، 

روشنترین مصداق برای این مساله نماز جمعه است که فقط به 

صورت جماعت و در حضور جمع کثیری از مردم  اقامه می 

شود ، و تأثیر شگرفی را بر زندگی مردم می گذارد ، که جامعه 

شد نتایج آن را  عراقی هنگامی که نماز جمعه در آن اقامه می

 به عینه دیده است .  

پرداخت زکات( یعني حقوق شرعیه ای که بر آنها واجب شده )  -2

است را پرداخت می کنند ، و دیگران را نیز به انجام این مهم 

ترغیب می کنند و در رساندن این اموال به افراد مستحق کمک 

رای می کنند ، و از همین راه پروژه های  اقتصادی زیادی را ب

رفاه حال مردم و فراهم کردن فرصتهای شغلی برای جوانان،  

 به سرانجام می رسانند . 

)امر به معروف و نهی از منکر( یعنی انجام هر کار پسندیده  -3

از لحاظ شرعی و عقلی که عرف جامعه آن را پذیرفته است ، 

و آن را بین مردم منتشر می کنند و آنها را نسبت به انجام این 

اه می سازند ، و به آنچه که صالح دنیا و آخرت مردم امور آگ

در آن است توصیه می کنند ، و به مردم احکام دینی و فضائل 

اهل بیت )ع( و سیره و روش زندگی ایشان را یاد می دهند و 

 آنها را به پیروی از رهبری بر حق دعوت می کنند .

این ها همان کسانی هستند که خداوند متعال آنها را یاری می کند و به 
 آنها عزت و تمکن در زمین عطا می کند .  

بسیاری از کسانی که خداوند متعال به آنها در زمین قدرت بخشید از 
مسیر اصلی خود منحرف شدند و نتوانستند این شرایط و ویژگی ها را در 

باعث فساد در زمین شدند ، به همین جهت خود ایجاد کنند که در نتجه 



 

قیام فاطمی 

 

خداوند متعال به آنها وعده عذاب داده است :} اما اگر روی برگردانید آیا 
جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید؟ * آنها 
کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دور ساخته ، گوشهایشان را کر 

 .314موده است{و چشمهایشان را کور ن
درست همانند آن چیزی که امروزه شاهد آن هستیم ، به طوری که  

افراد بسیاری پس از رسیدن به قدرت اهداف و شعارهای خود و ویژگی 
هایی را که به آن اشاره کردیم را فراموش می کنند ، و باعث شده 
اکنون با وضعیت اسف باری  مواجه شویم که بسیاری از مردم از آن 

 ی برند ، در واقع این مساله کفران نعمت است . رنج م
با این وجود این روزها دوباره درهای گشایش و اصالح باز شده است 
، و حمالت وحشیانه خوارج زمان و کسانی که حامی آنها هستند ، 
بسان غده ای در ظاهر زیان بار ولی در واقع مفیدی بودند که باعث 

فته آن شد و در نتیجه پیروزی وحدت میان امت و بروز قدرتهای نه
 های بزرگی حاصل شد که دوست و دشمن را حیرت زده کرد . 

 ای عزیزان : 
باید اعتراف کنیم که از شکر خداوند متعال به دلیل توفیق اقامه شعائر 
فاطمی و تشیع حضرت زهرا )س( برای بار دهم عاجر هستیم ، در واقع 

کریمانه آن حضرت )س( ؛ زیرا این توفیق حاصل نمی شد مگر با الطاف 
به جز افرادی معدودی از پیروان مخلص به کسی اجازه نداد در تشیع 
پیکر مطهر او شرکت کنند ، و امیدواریم که این نهضت قدمی حقیقی در 

بگو حق فرا رسید و باطل  راستای اقامه حکومت حق و عدل باشد }و
 . 315{!تمضمحل و نابود شد و همانا که باطل نابود شدنی اس
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 (316)حضرت زهرا )س( و کرامت مطلق انسان 

محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی  }خداوند متعال می فرماید :
 317داشتیم{

در این آیه مبارکه سه نوع تأکید برای این حقیقت الهی یعنی کرامت 
اول با آمدن حرف الم و تأکید دوم  بخشیدن به انسان بیان شده است،  تأکید

با حرف قد و تأکید سوم با صیغه تفعیل انجام شده است ، این حقیقت یکی 
از مهمترین اصولی است که قوانین و تشریعات بر اساس آن وضع می 
شوند ، خداوند متعال این تکریم را در آغاز خلقت انسان انجام داد تا به 

معرفی کند و دستور داد تا مالئکه در  همه خالیق خلیفه خود در زمین را
 برابر او سجده کنند. 

ابلیس نسبت به این تکریم الهی برای انسان حسادت ورزید ، و خداوند متعال 
داستان او را اینگونه در قرآن کریم نقل می کند: } گفت این کسی را که بر من 

ش را جز ترجیح داده ای اگر تا روز قیامت مرا زنده بگذاری همه فرزندان
، شیطان ملعون قصد دارد با 318عده کمی گمراه ویشه کن خواهم ساخت{

منحرف ساختن انسان از مسیر حق ، این کرامت الهی را از او بگیرد ، 
در واقع کرامت حقیقی همان شناخت حق است و آن مسیری است که انسان 

 برای رسیدن به قرب الهی باید طی کند . 
عال با توجه به درجه تقوایی که انسان مراتب کرامت نزد خداوند مت

به آن دست پیدا می کند متفاوت است ، خداوند متعال می فرماید : }همانا 
، انسان با رعایت 319گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست{

تقوای الهی به مرتبه ای از کرامت الهی می تواند دست پیدا کند که مقام 
رود ،  در حدیث نبوی )ص( آمده است که  او از مالئکه نیز باالتر می

می فرماید : ) هیچ چیزی نزد خداوند متعال گرامی تر از فرزند آدم نیست 
، و در روایتی از حضرت امام باقر )ع( نقل است که می فرماید : (320)(

                                                 
آیاااات هللا العظماااای یعقااااوبی )داماااات برکاتااااه( در جمااااع عاااازاداران حضاااارت سااااخنراني ساااااالنه حضاااارت   - 163

 1437)س( در میااااادان ثاااااوره العشااااارین در نجاااااف اشااااارف در تااااااریخ ساااااوم جماااااادی الثاااااانی صااااادیقه طااااااهره 
 .  13/3/2016مصادف با 

ْمنَا بَن ي آَدمَ  - 317  (. 70) اسراء:  َولَقَْد َكرَّ
یَّتَهُ  - 318 ْرتَن  إ لَى یَْوم  اْلق یَاَمة  ألَْحتَن َكنَّ ذُّر  ْمَت َعلَيَّ لَئ ْن أَخَّ ي َكرَّ  (.62إاَلَّ قَل یالً )إسراء:قَاَل أََرأَْیتََك َهـذَا الَّذ 
ْنَد َّللاَّ  أَتْقَاُكمْ  - 319  (.13)حجرات :  إ نَّ أَْكَرَمُكْم ع 
 . 1/333میزان الحكمه:  - 320
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) خداوند عزوجل هیچ مخلوقی را گرامی تر از انسان مؤمن خلق نکرده 
 . (321)منین هستند(است ؛ زیرا مالئکه خادمان مؤ

روایتی از حضرت امام صادق )ع( علت این مسأله را بیان می کند 
، حضرت به نقل از أمیرالمؤمنین )ع( می فرماید : ) خداوند عّزوجّل در 
وجود مالئکه عقل را قرار داد ، بدون آن که شهوت برایشان قرار دهد و 

برایشان  در وجود حیوانات شهوت را را قرار داد بدون آن که عقل
آدم هر دو آنها را درهم آمیخت. پس هر انسانی که  قراردهد. ولی در بنی

عقل او بر شهوتش غلبه کند از مالئکه بهتر خواهد بود. و هر انسانی که 
 تر خواهد(.شهوت او بر عقل او غلبه نماید از حیوان پست

ه این کرامت الهی در تمام ابعاد انسان تجلی یافته است ، به طوری ک
خداوند در رابطه با بدن انسان می فرماید : }ما انسان را در نیکوترین 

، و در روایتی از امیرالمؤمنین )ع( آمده که می فرماید 322صورت آفریدیم{
 .(323): )صورت آدمیان که ارجمندترین صورت نزد خداست(

خداوند متعال به انسان نعمت عقل و ابزار کسب علم و معرفت را 
ارزانی بخشید تا بتواند زندگی خود را تغییر دهد و آن را پیشرفت دهد در 
حالی که دیگر مخلوقات دارای زندگی ثابتی هستند و از زمان خلقت تا 

 روز قیامت به یک شکل رفتار می کنند . 
آنچه که در زمین است را در اختیار انسان قرار داد ، } تمام آنچه  

، و به او یاد داد که 324در آسمانها و زمین است را مسخر شما گردانید{
چگونه از نعمتها لذت ببرد و بتواند به اشکال مختلف آنها را ایجاد کند و 

 از آنها استفاده کند . 
ی در اختیار و داشتن اراده یکی دیگر از مظاهر کرامت انسانی ، آزاد

مستقل است که در پی آن انسان تکامل و رشد پیدا می کند ، و به همین 
جهت انبیاء و پیامبران را همراه با شریعت های الهی برای هدایت او فرو 
فرستاد ، تا بتواند خیر و شر و درست را از نادرست تشخیص دهد ، تا 

 کرامت انسان و حقوق او حفظ شود . 
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یٍم )تین : - 322 ْنَساَن ف ي أَْحَسن  تَْقو   (.4لَقَْد َخلَْقنَا اإْل 
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جمله مهمترین ادله بر صحت و درستی یک راه و روش برای از 
تالش آن برای تحقق کرامت انسان  -حتی ادیان آسمانی   –زندگی انسان 

و حفظ حقوق اوست ، به طوری که انسان بتواند در آن انسانیت خود را 
پیدا کند ، به همین جهت راه و روشی که در آن تکفیر ، خشونت ، بردگی 

ستفاده از ثروتهای مردم است ، بسیار با دین فاصله دارد انسان و سوء ا
هر چند که خود را به نام دین معرفی می کند و ادعای دفاع از آن می کند 
؛ چرا که ادیان آسمانی برای حفظ انسانیت انسان و کرامت و سعادت او 

 نازل شده اند . 
وند از حضرت امیر المؤمنین )ع( روایت است که می فرماید : ) خدا

متعال می فرماید: تو را خلق نکرده ام تا سودی ببرم ، بلکه تو را خلق 
کردم تا از من سود ببری ، و مرا به جای هر چیز دیگری برگزیدی ، 

 .(325)پس من نیز یاور تو در همه چیز هستم (
 قرآن کریم این حقیقت را به این جهت بیان کرده است: 

ن و تشریعات و نظام ها تأسیس یک قاعده بنیادین که همه قوانی -1

حتی خود دین نیز باید بر اساس آن بنا شوند ، و آن کرامت انسان 

است که باالتر از هر چیزی است و هر قانون و یا شریعتی که 

در تعارض با این اصل باشد و یا در تنافی با حقوق انسان باشد 

 باید لغو و یا تعطیل شود . 

نزد خداوند متعال و  جلب توجه انسان به جایگاه رفیع خود  -2

نعمتهایی که به او عطا کرده است ، تا انسان ارزش خود را بداند 

و از آن در برابر آلودگی ها محافظت کند و با بهای ناچیزی آن 

را نفروشد ،  در حدیث شریف آمده : ) هر كس براى خودش 

.   توجه (326)شود(ارزش قائل باشد ، شهوتش نزد او بى ارزش مى

ین حقیقت اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و به انسان به ا

ثبات و استقامت او کمک می کند ، که این یکی از ابزارهای مهم 

 در تربیت صحیح است . 
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این آیه مبارکه همچنین انسان را به دلیل مخالفت   -3
اوامر الهی مورد سرزنش قرار می دهد ، زیرا خداوند متعال 
انسان را به بهترین شکل ممکن کرامت بخشیده و نعمتهای 
فراوانی را به او داده است تا جایی که انسان بر اساس نعمتهایی 

کند }اما انسان که به او داده می شود خدای خود را ارزیابی می 
چون پروردگارش او را بیازماید و او را گرامى دارد و به او 
نعمت بخشد، شادمان گوید پروردگارم مرا گرامى داشت *  اما 
چون او را به بال و محنت بیازماید و روزى او را بر او تنگ 

صبرى و ناسپاسى كند و گوید پروردگارم مرا خوار گیرد، بى
ای انسان هدیه ای از طرف خداوند متعال این کرامت بر. 327داشت{

است ، که ممکن است انسان حق آن را ادا کند و از آن مراقبت کند 
و یا اینکه در برابر آن کوتاهی کند و آن را کوچک بشمارد ، خداوند 

ٍم[ )الحج:متعال می فرماید :  ْكر  ن مُّ ُ فََما لَهُ م  ن  َّللاَّ ( ، از 18]َوَمن یُه 
ید کرامت خود را حفظ کند و به همان اندازه از این رو انسان با

کرامت دیگران نیز محافظت کند ، و حق ندارد که از کرامت خود 
گذشت کند و یا اینکه خود را ذلیل کند و از حقوق انسانی خود 
کوتاه بیاید ، در روایت شریفی از حضرت امام رضا )ع( آمده که 

هر كارى را به مؤمن  می فرماید : )خداوند تبارك و تعالى اختیار
داده است ، مگر اختیار خوار كردن خویشتن را( همچنین از ایشان 
نقل است که می فرماید : ) جایز نیست که مؤمن خود را ذلیل کند 
، به حضرت عرض شد : چگونه خود را ذلیل می کند ؟ حضرت 

که توان انجام آن را  )ع( فرمود : )کاری را به عهده می گیرد 
در روایتی دیگر آمده که ) دست به كارى زند كه موجب  ندارد ، و

 .(328)( عذر خواهى شود
ائمه معصومین )ع( همواره ما را به حفظ کرامت و عزت خویش 
سفارش می کنند ، و از هر چیزی که باعث کوچک شدن انسان می شود 

                                                 
نننا إِذَا َمنننا اْبنننتَ  - 327 نننا اإِلنَسننناُن إِذَا َمنننا اْبنننتاَلهُ َربُّنننهُ فَأَْكَرَمنننهُ َونَعََّمنننهُ فَيَقُنننوُل َرب ِننني أَْكنننَرَمِن، َوأَمَّ اَلهُ فَقَننندََر َعلَْينننِه ِرْزقَنننهُ فَأَمَّ

 (.16-15فَيَقُوُل َرب ِي أََهانَِن )فجر:

 .3/364میزان الحكمه:   - 328



 

 قیام فاطمی

هر چند که مطابق بامیل و موافق با شهوات انسان باشند منع می کنند ،از 
مؤمنین )ع( روایت است که می فرماید : )نفس خود را از آلودگی امیرال

به فرومایگی گرامى دار ، هر چند تو را به آروزیت برساند ؛ زیرا آنچه 
از وجود خویش مایه مى گذارى دیگر به دستت نخواهد آمد. بنده دیگرى 

 .(329)مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است(
که انسان حقوق خود در زندگی مانند  کرامت انسان زمانی محقق می شود

آزادی ، امنیت ، رفاه و دیگر نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را بدست بیاورد 
 ، ولی این کرامت با وجود دو چیز کامل می شود : 

) خداوند دینداری ، از امیرالمؤمنین )ع( نقل است که می فرماید :   
براى پرستش خویش شما را با دین خود گرامى داشت و شما را 

، همچنین از ایشان نقل (330)آفرید؛ پس در اداى حّق او بكوشید.(
است که می فرماید : )هر عزتی که دین آن را تأیید نکند ذلت 

 است(. 
تبعیت از امام بر حق و رهبرانی که با دلیل شرعی از جانب  

خداوند متعال منصوب شده اند ، در آیه بعد از آیه تکریم آمده:} 
د آر روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان به یا
خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها می

 331نامه خود را قرائت کنند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد{
این آیه گواهی بر ارتباط میان کرامت انسان و انسانیت او با 

 . (332)تبعیت از امام برحق است
خداوند متعال بندگان خود را اینگونه توصیف می کند: }آنان بندگان 
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گرامی و مقرب درگاه الهی هستند که هرگز پیش از امر خدا کاری 
، در واقع صفات آنها 333نخواهند کرد و هر چه کنند به فرمان او کنند{

 عبارتند از : 
پیراسته شدن از تبیعت شهواتی که باعث ذلت و کوچک شدن آنها می 
شوند ، بر طاعت الهی استقامت دارند و به همین جهت مستحق رسیدن 
به مقام واالیی شدند }ای کاش قوم من می دانستند که خدا چگونه در 
حق من مغفرت و رحمت فرمود و مرا مورد لطف و کرم خود قرار 

 .334داد{
انسان زمانی کرامت انسانی دیگری را پایمال و حق او را ضایع می 

مت شخصی خود را زیر پا بگذارد و از هواهای نفسانی خود کند ، که کرا
تبعیت کند و در برابر نفس اماره تسلیم شود ، حضرت امام هادی )ع( می 
فرماید : )کسی که برای خود ارزش قائل نیست از شر او در امان نخواهی 
بود( وهمچنین از رسول خدا )ص(نقل است که می فرماید : )ذلیل ترین 

 که دیگران را مورد اهانت قرار دهد (. مردم کسی است
کرامت انسانها تنها در سایه حکومت دولتی حفظ می شود که بر پایه 
قوانین انسانی حکمرانی می کند و توسط رهبری دارای کرامت انسانی 
اداره می شود ، و در نتیجه دولت کریمه که حافظ حقوق همه انسانها و 

شکل می گیرد ، در واقع دولت  مبتنی بر ارزشهای واالی انسانی است
انسان از دولت قانون واالتر و برتر است ؛ زیرا ممکن است قانون 
صالحیت الزم برای حفظ حقوق انسانها را نداشته باشد ، و مردم از روی 
کوتاه نظری و نگاه محدود خود در جهت تأمین منافع و مصالح خود آن 

یی که امام )ع( به شیعیان را وضع می کنند ، به همین جهت یکی از دعاها
خود سفارش می کرد این بود : )اللهم إنا نرغب إلیك في دولة كریمة(، 
دولتی که بر پایه کرامت انسانی تشکیل نشود ، به مسلط شدن اشرار و 
مفسدان و به بردگی کشیده شدن مردم و به یغما رفتن ثروتهای آنها منتهی 

 شوند .  می شود و از یک زندگی کریمانه محروم می
 ای مؤمنان و پیروان اهل بیت )ع( 
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موضع حضرت زهرا )س( به معنای واقعی کلمه موضعی متمایز  
در برهه ای حساس از تاریخ امت می باشد ، که خداوند متعال امکان 
رهبری بشریت را برای آن فراهم کرده بود ، }شما بهترین امتی هستید که 

، مرحله ای که باعث جدایی میان خط کرامت 335برای من پدیدار شده اید{
انسانی که خداوند متعال به او ارزانی بخشیده ، و خط ذلت و فساد و 
 انحراف شده است که هر چه بیشتر بگذرد انحطاط آن بیشتر خواهد شد . 
به همین جهت حضرت زهرا )س( در آن برهه حساس آن نقش بزرگ 

د کرامتی که پیامبر )ص( از طرف را ایفا کرد تا کرامت انسان را حفظ کن
خدا برای انسانها آورده بود ، ولی مدتی که رسول خدا )ص( در میان 
امت حضور داشت برای از بین بردن ریشه های جاهلیت امت کافی نبود 
، و بت های نصب شده در کعبه هر چند که در روز فتح شکسته شدند ، 

هنوز باقی مانده  ولی بت های جهل و تعصب و خودپرستی نفس اماره
بودند و عامل صدور رفتار بسیاری از مردم بودند ، به همین جهت قیام 

همراه بود که حضرت برای تکمیل  (336)فاطمی با عوامل تأثیر گذاری
رسالتی که پیامبر )ص( برای آزادی انسان و حفظ کرامت او ادا کرده بود 

 ، از آنها استفاده کرد . 
انی کریمانه که حضرت زهرا )س( از از مهمترین اصول زندگی انس

آنها دفاع کرد ، استمرار دولت کریمه بود که پیامبر اکرم )ص( آن را پایه 
ریزی کرده بود و با انتخاب رهبری از سوی خداوند متعال یعنی حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( دوام آن تضمین شده بود ، حضرت )س( در توصیف 

این رهبری الهی حاصل می شد و  زندگی انسانی کریمانه ای که در سایه
نعمتها و برکاتی که نصیب امت اسالمی می شد در صورتی که از حق 
تبعیت می کردند و والیت امیرالمؤمنین )ع( را می پذیرفتند ، می فرماید 
: ) ]به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان 

آنچنان که پیامبر بدو سپرده بود،  علی پای نمی فشردند و تدبیر کار را
تحویل او می دادند[، علی آن را به سهولت راه می برد و این شتر را به 
سالمت به مقصد می رساند، آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمی 
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شد. علی آنان را به آبشخوری صاف و مملو و وسیع هدایت می کرد که 
کدورت به خود نمی گرفت.  آب از اطرافش سرازیر می شد و هرگز رنگ

او آنان را از این آبشخور سیراب به در می آورد. علی خیر و نیکی را 
در نهان و آشکار برای آنان خوش می داشت. ]او اگر بر مسند می نشست[، 
هرگز بهره ای فراوان از بیت المال را به خود اختصاص نمی داد ، و از 

اشت نمی کرد، به مقدار آبی که فزونی و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برد
  (337)تشنگی را فرو نشاند و خوراکی که گرسنگی را برطرف نماید.( 

یعنی هیچ چیزی برای خود باقی نمی گذاشت همانند پدری مهربان که  
سرپرستی خانواده ای را بر عهده دارد و به حداقل اکتفا می کند تا نیازهای 

 خانواده را برطرف سازد . 
مردم را از نتایج دور شدن از روش کرامت الهی برحذر و در مقابل 

می داشت ، حضرت )س( در این باره می فرمایند : )بشارتتان باد به 
شمشیرهای کشیده و بُّرا، و حمله جائر و متجاسر ستمکار، و درهم شدن 
امور همگان، و خود رأیی ستمگران! غنایم و حقوق شما را اندک خواهند 

با شمشیرهایشان دور خواهند کرد. و شما جز میوه داد. و جمع شما را 
حسرت برداشت نخواهید نمود. کارتان به کجا خواهد انجامید؟در حالی که 

حقایق امور بر شما مخفی گردیده است. }آیا شما را به کاری وادارم که »
 .338از آن کراهت دارید؟{

به هدر  اینها نتایج عدم اقامه دولت کریمه است : درگیری و فتنه ها ، 
رفتن اموال ، بی نظمی و آشفتگی ، استبداد حاکمان و از بین رفتن امنیت 

 ، استقرار و نظم. 
 ای عزیزان : 

به انطباق دقیق سخنان حضرت زهرا )س( بر حوادثی که با آنها 
مواجه هستیم دقت کنید ، و باید اینگونه در سخنان ایشان تدبر کنیم و از 

تنظیم یک برنامه صحیح برای زندگی خود آنها برای حل مشکالت خود و 
استفاده کنیم ، فلذا محدود شدن به ذکر مصائب آن حضرت بدون بیان 
اهداف عالیه ایشان کوتاهی در حق او و فهم رسالت مقدس ایشان است ، 
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حضرت زهرا )س( تکمیل کننده نقش پدر و همسر خویش )صلوات هللا 
ه در آن ارزشهای واالی علیهما( در پایه ریزی حکومت انسان بود ک

انسانی مورد توجه واقع می شوند و در همه قوانین و نظام ها حقوق انسان 
در نظر گرفته می شود ، و در آن استبداد ، تخلف ، جهل و منفعت طلبی 
جایی نخواهد داشت ،  ما به هر اندازه که در پیشبرد این هدف بزرگ 

حضرت زهرا )س( را یاری سهیم باشیم به همان اندازه توانسته ایم که 
 کنیم . 

ما در مرحله ی حساسی از زندگی بشریت قرار گرفته ایم ، و پس از 
گذشت قرن های متمادی از مقابله ، انکار و تحریف به این عقیده مبارک 
ایمان آورده ایم ، لذا کسانی که پیرو سیره و روش حضرت زهرا )س( 

ه و این نقش را همانند هستند باید آن حضرت را الگوی خود قرار داد
طالیه داران در هر نسل ادا کنیم ، و نباید منتظر شخص دیگری باشیم تا 
این وظیفه را انجام دهد . امیدوارم خداوند متعال توفیق این مهم را به شما 

 عطا کند . 
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را بشارت می مؤمنان  ضرت زهرا )س( وعده الهی در خالفت و تمکینح
 (339) دهد

اند و  كه از شما ایمان آورده یخداوند به كسانخداوند متعال می فرماید : }
زمین  یدهد كه آنها را قطعا خلیفه روی اند وعده م اعمال صالح انجام داده

زمین بخشید. و دین و  یخواهد كرد، همانگونه كه پیشینیان را خالفت رو
واهد ساخت و خوف آنها پسندیده پا برجا و ریشه دار خ یرا كه برا یآئین

ی كند، آنچنانكه تنها مرا می و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل م
كه بعد از  ینخواهند ساخت. و كسان کمن شری یرا برا یپرستند و چیز

 .340{ آن كافر شوند فاسقند
مؤمنان در زندگی خود با فشارهای زیادی از سوی مخالفان آنها در اندیشه 

شوند ، این فشارها ممکن است به صورت قتل ، تبعید و اعتقاد مواجه می 
، زندانی کردن ، انجام کارهای تروریستی ، ایجاد مشکالت اجتماعی ، 
انحرافات اخالقی و شبهات اعتقادی باشد و یا اینکه به صورت تحریم ، 
 فشار اقتصادی و محروم ساختن انسان از یک زندگی آبرومندانه باشد . 

منی های خود لحظه ای متوقف نمی شوند، به طوری مخالفان درانجام دش
که گاهی به صورت آشکار و خشن کارهای مختلف خود را انجام می 
دهند و گاهی به صورت نرم و نامحسوس ؛ تا اینکه در نهایت بتوانند بر 
مؤمنان تسلط پیدا کنند و آنها را از اعتقادات و ارزشهای اخالق خود جدا 

یانه آنها را از بین ببرند و هویت دینیشان را در کنند و اهداف اصالح گرا
قالب جهانی شدن که امروزه از آن سخن می گویند از آنها سلب کنند ، 
خداوند متعال می فرماید: }مشرکان پیوسته با شما می جنگند ، تا اگر 

، همچینن می فرماید: }هرگز یهود 341بتوانند شما را از آیینتان برگردانند{
، 342راضی نخواهند شد تا از آیین آنان پیروی کنی{و نصاری از تو 

انگیزه آنها در انجام این کارها نشأت گرفته از خودپرستی ، تکبر ، حب 

                                                 
در جمااااع هاااازاران نفاااار از زائااااران شاااارکت کننااااده در مراساااام  سااااخنرانی حضاااارت آیاااات هللا العظماااای یعقااااوبی )داماااات برکاتااااه( -393

 . 2/3/2017مصادف با  1438طاهره فاطمه زهرا )س( در روز پنج شنبه سوم جمادی الثانی  هقشهادت حضرت صدی
نننناِلَ اِت لَيَْسننننتَْخِلفَنَُّهم فِنننني اأْلَْرِة َكَمننننا اْسننننتَْخلََف الَّننننذِ   -340 ُ الَّننننِذيَن آَمنُننننوا ِمنننننُكْم َوَعِملُننننوا الصَّ يَن ِمننننن قَننننْبِلِهْم َوَعنننندَ َّللاَّ

نننَنَّ لَُهننْم  ننن بَْعننِد َخننْوفِِهْم أَْمننناً يَْعبُنندُونَنِي اَل يُْشننِرُكوَن بِنني َشننْيئَولَيَُمك ِ لَنَُّهم م ِ اً َوَمننن َكفَننَر بَْعنندَ ِدينننَُهُم الَّننِذف اْرتََضننى لَُهننْم َولَيُبَنند ِ

 (.55ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن )نور: 

ین ُكْم إ ن  اْستََطاُعوا )بقره: َواَل یََزالُوَن یُقَات لُونَُكْم َحتَّى یَُردُّوُكْم   -341  (. 217َعْن د 
لَّتَُهْم )بقره:   -342 َّب َع م   (.120َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْلیَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَت
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دنیا ، هوسرانی و حسادت آنها نسبت به طهارت و پیراستگی مؤمنان از 
ز اهل كتاب از ی اسیارب رذائل اخالقی است ، خداوند متعال می فرماید: }

داشتند شما را ی دوست م است جود آنها ریشه دواندهحسد كه در و یرو
آنها كامال  یبعد از اسالم و ایمان به حال كفر باز گردانند، با اینكه حق برا

 .343{روشن شده است
در این میان افراد احمق، منافق، جاهل، دنیاپرست و هواپرستی در داخل 

 کنند. جامعه اسالمی وجود دارند که به این دشمنان بیگانه کمک می 
در سایه این فشارها مؤمنان در حالتی از استرس، ترس و ناامیدی نسبت 
به موفقیت رسالت هدایتگرانه و اصالحگرایانه اسالم به سر می برند ، 
ولی خداوند متعال با این وعده خود در آیه مذکور اعتماد به نفس و امید 

ثابت قدم بمانند و به آینده را در دلهای آنها زنده می کند تا بر ایمان خود 
وظیفه دینی خود را به خوبی ادا کنند ، بدون شک وعده الهی تخلف ناپذیر 

هایش  دهد و كیست كه در گفتار و وعدهی خدا وعده حق به شما ماست }
، 345، }وعده الهی هرگز تخلف نمی پذیرد{ 344{از خدا صادقتر باشد

 .346{كندی خداوند در وعده خود تخلف نم}
مان تحقق این وعده الهی هر چند در برخی از مراتب بله ممکن است ز

خود طوالنی شود ؛ چرا که ایجاد یک جامعه صالح نیاز به تالشهای 
فراوان و کار و تالش مستمر همراه با صبر و بردباری و نیاز به تحقق 
شرایط مناسب است ، به همین جهت مؤمنان باید به صورت مستمر کارها 

ند و نباید برای رسیدن به نتیجه عجله ای داشته و وظایف خود را انجام ده
 باشند و یا برای آن زمانی را تعیین کنند.

آیه مذکور که شامل وعده الهی در تمکین و خالفت مؤمنان است در مدینه  
نازل شده است، لکن آیات پیش از آن نیز که در مکه نازل شده اند این 

اراده ما بر این قرار مبارکه : } وعده الهی را بیان کرده اند، مانند این آیه
گرفته است كه به مستضعفین نعمت بخشیم، و آنها را پیشوایان و وارثین 

                                                 
نننْن ِعنننن -343 نننن بَْعنننِد إِيَمنننانُِكْم ُكفَّننناراً َحَسنننداً م ِ نننْن أَْهنننِل اْلِكتَننناِب لَنننْو يَنننُردُّونَُكم م ِ نننن بَْعنننِد َمنننا تَبَنننيََّن لَُهنننُم َودَّ َكثِينننٌر م ِ ِد أَنفُِسنننِهم م ِ

 (.109اْلَ قُّ )بقره: 

َن َّللّا  ق یالً )نساء :   -344  (.122َوْعَد َّللّا  َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق م 
ُ َوْعَدهُ )روم: -345  (. 6اَل یُْخل ُف َّللاَّ
یعَاَد )رعد: -346  (.21إ نَّ َّللّاَ الَ یُْخل ُف اْلم 
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، و این در حالی است که تعداد مسلمانان در  347{ زمین قرار دهیم یرو
آن زمان بسیار اندک بود و قریش با قتل و آزار و اذیت، آنها را در 

كه شما  یو به خاطر بیاورید هنگام محاصره همه جانبه قرار داده بود }
ی زمین بودید آنچنان كه م یو ضعیف در رو کو اند کكوچ یگروه

كرد و از  یاو شما را پناه داد و یار یترسیدید مردم شما را بربایند ول
، در  348{پاكیزه بهره مند ساخت تا شكر نعمتش را به جا آورید یروزیها

ی که در آیه ذکر شده است را وعده این حال خداوند متعال به مؤمنان امور
 می دهد: 

خالفت در زمین به این معنی که امکانات مادی و معنوی مورد  -1

نیاز برای آباد ساختن زمین و فراهم کردن یک زندگی شرافتمندانه برای 

 تمام بشریت در اختیار مؤمنان قرار می گیرد. 

ت از پا برجا ساختن دین مورد پسند خداوند یعنی اسالم و تبعی -2

، پا برجا 349{و اسالم را به عنوان آئین جاودان شما پذیرفتمخداوند متعال: }

ساختن دین با ثبات آن در دلهای مردم و حاکمیت آن بر نظام ها و قوانینی 

 که بشر وضع می کند حاصل می شود . 

آزادی در ایمان به اعتقادات حقه و انجام عبادت خالصانه خداوند  -3

شریک برای خداوند خواه این شرکا بت های سنگی متعال و نفی هر گونه 

و انسانی باشند و یا خواه طاغوت، هواهای نفسانی و آداب و رسوم 

اجتماعی باشند، این آزادی همراه با احساس امنیت و از بین رفتن فشارهای 

 مختلف و عدم تاثیرگذاری شبهات بدست می آید. 

ست ولی خداوند متعال اینها صرفا تحقق وعده الهی در زندگی دنیوی ا
گویند: ی آنها مخبر از تحقق وعده های خود در آخرت را نیز می دهد : }

است كه به وعده خویش درباره ما وفا  یحمد و ستایش مخصوص خداوند

                                                 
ث یَن، َونُ  -347 اااةً َونَْجعَلَُهاااُم اْلاااَوار  فُوا ف اااي اأْلَْرض  َونَْجعَلَُهاااْم أَئ مَّ یَن اْستُْضاااع  یاااُد أَن نَُّمااانَّ َعلَاااى الَّاااذ  اااَن لَُهاااْم ف اااي َونُر  َمّك 

 (. 6-5اأْلَْرض  )قصص:
ْستَْضااااعَفُوَن ف ااااي األَْرض  تََخااااافُوَن أَن یَااااتَ  - 348 ه  َواْذُكااااُرواْ إ ْذ أَنااااتُْم قَل یااااٌل مُّ َخطَّفَُكُم النَّاااااُس فَااااآَواُكْم َوأَیَّااااَدُكم ب نَْصاااار 

َن الطَّیّ بَات  لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )أنفال:  (.26َوَرَزقَُكم ّم 
یناً )مائدة: -349 ْسالََم د  یُت لَُكُم اإل   (. 3َوَرض 
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كرد و زمین را میراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهیم منزلگاه خود 
 .350{قرار دهیم، چه خوب است پاداش عمل كنندگان

وعده الهی در تحقق این امور صرفا با ادعای داشتن ایمان و انجام یک 
سری عبادات و مناسک ظاهری حاصل نمی شود ، بلکه باید به صورت 
یک حرکت فعال که نشأت گرفته از یک روش زندگی متکامل است 
صورت بگیرد ، روشی که در آن دین حق به عنوان تنها مرجع در تمام 

جنبه های انسانی حتی در احساسات و عواطف  شؤون زندگی و در همه
قرار گیرد ، و خداوند متعال را در برابر چشمان خود قرار دهد و تنها 
هدف او کسب رضایت پروردگار و دوری از معصیت او باشد، به همین 
جهت در آیه مبارکه ) منکم: بعضی( ذکر شده و نه )کلکم: همه( یعنی این 

 ما که دارای این صفات هستند می شود . وعده ها فقط شامل بعضی از ش
اما کسی که به اسالم و یا حتی به مذهب اهل بیت پیامبر )صلوات هللا 
علیهم( منسوب باشد و برحسب ظاهر نماز بخواند و در مراسمات دینی 
نیز شرکت کند، ولی به مردم ظلم می کند و حقوق آنان را ضایع می کند 

ا انجام نمی دهد و احکام دینی را در و امر به معروف و نهی از منکر ر
زندگی خود جاری نمی سازد ، مشمول این وعده الهی نخواهد بود ؛ زیرا 
مخاطب این وعده کسانی هستند که به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام 

گفتند  بادیه نشین اعرابمی دهد و در اقامه احکام الهی پایداری می کنند }
ا ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسالم آورده ایم، تا شم ایم بگوایمان آورده

 . 351زمانی که ایمان وارد قلبهای شما شود{
روایت است که روزی رسول خدا )ص( در کنار اصحاب خود نشسته بود 
و به یکی از یاران ایشان خبر رسید که فرزندی برای او متولد شده است 

د ، پیامبر )ص( از او ، رنگ چهره او پس از شنیدن این خبر تغییر کر
پرسید چه شده است، آن مرد گفت: هنگامی که از خانه خارج شدم زایمان 
زنم نزدیک شده بود و اآلن به من خبر دادند که صاحب دختری شده ام، 
پیامبر )ص( از او پرسید: چند سال از مسلمان شدنت می گذرد؟ آن مرد 

                                                 
ِ الَّنننِذف َ نننندَقَنَا َوْعننندَهُ َوأَْوَرثَنَننننا اأْلَْرةَ  - 350 أُ ِمننننَن اْلَجنَّنننِة َحْيننننُ  نََشنننا  فَنننننِْعَم أَْجنننُر اْلعَنننناِمِليَن َوقَنننالُوا اْلَ ْمنننندُ ََِّّ  نَتَبَنننوَّ

 (.74)زمر:

 
يَماُن فِي قُلُوبُِكْم ) -351 ا يَْدُخِل اإْلِ  (.4حجرات:قَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ
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مدت هنوز ایمان وارد گفت: هفده سال، پیامبر )ص( فرمود: در تمام این 
. این مرد با وجود اینکه مدت زیادی است که مسلمان 352قلبت نشده است (

شده و سختی ها و مشقت های فراوانی را در صدر اسالم تحمل کرده بود، 
ولی این احساسات قلبی حقیقت ایمان را از او گرفته بودند هر چند که بر 

 حسب ظاهر مؤمن به شمار می رفت. 
  ای عزیزان:

دستیابی به خالفت و تمکن در زمین نیاز نیست که حتما با رسیدن به قدرت 
، هر چند که سلطه و قدرت می تواند یکی از 353و سلطه همراه باشد

عناصر کمک کننده در دستیابی به اهداف عالیه باشد، یعنی وسیله ای برای 
ازی تحقق اهداف باشند و نه غایت نهائی، که این خود از مصادیق آماده س

دارید از نیرو آماده  یآنچه توانائ در برابر دشمناندر این آیه مبارکه است }
 .354{سازید

تحقق وعده الهی زمانی حاصل می شود که نتایج ذکر شده در آیه مبارکه 
محقق شوند، حضرت فاطمه زهرا )س( و ائمه معصومین )علیهم السالم( 

شک مخاطب وعده  با وجود اینکه در مظلومیت بسر می بردند ولی بدون
الهی بودند ، و پیامبر )ص( نیز به این حقیقت با صراحت اشاره فرمودند 
هنگامی که قبل از رحلت اهل بیت خود را جمع نمود و به ایشان فرمود : 
)شما پس از من مستضعف خواهید بود( یعنی وعده الهی در خالفت و 

این مهم متمکن ساختن مستضعفین شامل حال شما می شود هر چند که 
بدست فرزند آنها مهدی موعود )عجل هللا فرجه الشریف( صورت گیرد ، 
حضرت امیر المؤمنین )ع( می فرماید : ) خداوند متعال به ما وعده داده 

اند و اعمال صالح  كه از شما ایمان آورده یخداوند به كسانو می فرماید }

                                                 
نقااال شاااده اسااات، ولااای بااار اسااااس جساااتجوی  2ح  15/101ایااان روایااات در مناااابعی مانناااد وساااائل الشااایعه: - 352

 انجام شده  در منابع مختلف، بخش پایانی روایت را پیدا نکردیم. 
بلکاااه سااالطه مااای تواناااد وباااالی بااارای صااااحبان آن باشاااد هنگاااامی کاااه باااا حااارص و ولاااع  آن را باااه عناااوان  - 353

 از آن بهره ببرند. غنیمتی بدانند که باید 
ةٍ )أنفال: - 354 ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم م ِ  (.60َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ



 

 قیام فاطمی

زمین خواهد كرد،  یرودهد كه آنها را قطعا خلیفه ی اند وعده م انجام داده
 . 356(355{زمین بخشید یهمانگونه كه پیشینیان را خالفت رو

حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( با وجود اینکه بر حسب ظاهر 
مستضعف بود و حقوق او ضایع شده بود و دستان همسرش را بسته بودند 
و بدون هیچ یار و یاوری در برابر دشمنی کامال مسلح همراه با یارانی 
که از انجام هیچ کاری دریغ نمی کردند قرار گرفته بود، ولی با اطمینان 

نسبت به وعده الهی و با شجاعت و اعتماد به نفس خطاب به آنها  کامل
و ضایع شدن حقوق  بُّرامی فرماید: )بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده و 

وغنایم و از هم گسیختگی جمعتان، وای به حالتان کارتان به کجا خواهد 
به انجامید در حالی که حقایق امور بر شما مخفی گردیده است }آیا شما را 

   .358(357کاری وادارم که از آن کراهت دارید؟{
این سخنان لحن یک اسیر مستضعف نیست بلکه زبان کسی است که به 
نصرت الهی اطمینان کامل دارد و شکست دشمنان خویش را با عین الیقین 

 مشاهده می کند ، و آنها را از فرجام بدشان بر حذر می دارد. 
ینب )س( نیز این اطمینان نسبت دختر ایشان عقیله بنی هاشم حضرت ز

به وعده الهی را از مادر خویش به ارث برده است و خطاب به یزید 
هر کید و مستکبر و مغرور از پیروزی ظاهری بدست آمده ، فرمود: )

که هرگز  به خدا سوگندمکر و هر سعی و تالش که داری به کار بند، 
و نمی توانی پایان توانی یاد و نام ما را محو و وحی ما را بمیرانی، نمی

، این عار و ننگ از تو زدوده نگردد. آیا جز این است که رأی ما را ببینی
تو سست است و باطل، و روزگارت محدود و اندک، و جمعیت تو پراکنده 

 .  360(359باد لعنت خدا بر ظالمان گردد، آری، آن روز که ندا رسد:
 ای برادران و خواهران: 

                                                 
اااال َحات  لَیَْساااتَْخل فَنَُّهم ف اااي اأْلَْرض  َكَماااا اْساااتَْخلََف الَّاااذ   - 355 لُاااوا الصَّ ااانُكْم َوَعم  یَن آَمنُاااوا م  ُ الَّاااذ  ْم َوَعاااَد َّللاَّ ااان قَاااْبل ه  یَن م 
 (. 55)نور: 
الغااه، از سااخنان ایشااان بااا عماار باان خطاااب هنگااامی کااه باارای مشااورت در رابطااه بااا یکاای از نهااج الب - 356

 جنگها به نزد ایشان آمده بود.  
ُهوَن )هود: - 357 ُمُكُموَها َوأَنتُْم لََها َكار   (.28أَنُْلز 
 .1/140احتجاج طبرسی: - 358
یَن )هود :  - 359  (. 18أاَلَ لَْعنَةُ َّللّا  َعلَى الظَّال م 
مراجعاااه  1125بااارای آشااانایی باااا مناااابع خطباااه باااه کتااااب الصاااحیح مااان مقتااال ساااید الشاااهداء وأصاااحابه:  -  360
 شود. 



 

قیام فاطمی 

 

ما امروزه نشانه هایی از تحقق وعده الهی در غلبه یافتن دین مورد پسند 
خدا بر همه نظام های وضعی و متمکن شدن مؤمنان صالح در آباد ساختن 
زمین در جهت منافع بشریت و هموار شدن مسیر هدایت و رستگاری آن 

  می بینیم ، از جمله این نشانه ها:
رسیدن صدای اهل بیت )ع( به همه جوامع و آشنایی آنها با  -1

ارزشهای واالی انسانی، که مقبولیت گسترده ای را از سوی مردم  بدست 

آورده و روز به روز به تعداد افرادی که به این مکتب گرایش پبدا کردند 

 افزوده می شود. 

ز افزایش میزان شجاعت و از خود گذشتگی در راه خدا و دفاع ا -2

مقدسات و حاصل شدن قدرت اقدام و احساس مسئولیت در میان 

مستضعفان، که این مهم درعملیات مبارزه با تروریستها و خصوصا در 

جنگهای اخیر موصل که توسط  نیروهای مسلح ما و قهرمانان حشد 

الشعبی انجام می شود به خوبی قابل مشاهده است ، جنگی که به گفته 

ی هر ارتشی در جهان بسیار سخت و دشوار قویترین کشور جهان برا

است ، با این وجود در این جنگ عالوه بر رشادتهای مختلف شاهد 

ارزشهای واالی انسانی و از خودگذشتگی برای انسان بدون در نظر 

 گرفتن دین و قومیت آن بودیم.

افزایش آگاهی و بیداری امت و شناخت چالشهای پیش رو و  -3

د در ابتدای راه است ولی ما را نسبت به آینده نیازمندیهای آن که هر چن

 امیدوار می کند. 

ظاهر شدن نشانه های ضعف و از هم گسیختگی در کشورهای  -4

مستکبر و افزایش مشکالتی که توانایی حل آنها را ندارند و برای رهایی 

 از آنها سعی در صادر کردن آنها به کشورهای دیگر دارند. 

 
 ای مؤمنان: 
ینی در تحقق این وعده الهی و کامل شدن آن با ظهور منجی برای نقش آفر

عالم بشریت حضرت بقیه هللا االعظم )ارواحنا له الفداء( باید تمام تالش 



 

 قیام فاطمی

خود را در استمرار و تقویت این نشانه ها انجام دهیم ، در آیه مبارکه 
دیگری صفات کسانی که در زمین متمکن می شوند بیان شده است ، 

هستند كه هر گاه در زمین  ییاران خدا كسان می فرماید: } خداوند متعال
كنند و ی دارند و زكات را ادا می به آنها قدرت بخشیدیم نماز را بر پا م

نمایند و پایان همه كارها از آن خدا ی از منكر م یامر به معروف و نه
 .361{است

می همچنین باید از انجام هر کاری که مانع پیشرفت این حرکت مبارک 
شود ، پرهیز کنیم ، کارهایی مانند انجام گناه، از هم جدا شدن صفوف، 
مشغول شدن به کارهای باطل و پیروی از هواهای نفسانی ، عالوه بر این 
باید آگاهی الزم را نسبت توطئه های دشمنان داشته باشیم ، توطئه هایی 

اهل  که هر چند فراوان و خطرناک هستند ولی برچشمان رهبران آگاه و
بصیرت پوشیده نیست، این توطئه ها از نشر مظاهر فسق و فجور و از 
بین بردن هویت اعتقادی و اخالقی مسلمانان شروع می شود ، و به تغییر 
ارزشها و افکار منتهی می شود ، تا جایی که یک مسلمان از اعالم هویت 
دینی خود و دعوت به آن خجالت می کشد و در جریان انحرافی مقابل 

 . 362ذوب می شود 
این همان چیزی است که پیامبر اکرم )ص( در حدیث مشهور خود امت 

شما چه خواهید كرد اگر زنهاى شما اسالمی را از آن بر حذر می دارد: )
را ترک فاسد و جوانهایتان فاسق شوند و امر به معروف و نهى از منكر 

حضرت  شود؟آیا چنین مى  )ص(اى رسول خدا از ایشان پرسیده شد: ؟کنند
چه خواهید كرد هنگامى كه امر ، بدتر از این هم مى شود آری و فرمود:

                                                 
َكااااةَ َوأََماااُروا ب ااااْلَمْعُروف  َونََهاااْوا َعااان  ا - 361 اااالةَ َوآتَاااُوا الزَّ كَّنَّااااُهْم ف اااي اأْلَْرض  أَقَااااُموا الصَّ یَن إ ن مَّ َّ  الَّاااذ  ْلُمنَكااار  َوّلِل 

 (.41ور  )حج:َعاق بَةُ األُمُ 
در اینجاااا نموناااه ای از کارهاااایی کاااه قصاااد انجاااام آنهاااا را دارناااد را نقااال مااای کااانم ، ایااان مسااااله را از   - 362

کتااااابی بااااه نااااام ) محااااو العااااراق: خطااااه متکاملااااة القااااتالع عااااراق وزرع آخاااار / نااااابودی عااااراق: نقشااااه ای کاماااال 
آقاااای عزیاااز دفااااعی کاااه از  –ران بااارای از باااین باااردن عاااراق و ایجااااد عراقااای دیگااار( کاااه توساااط یکااای از باااراد

ترجمااااه شااااده نقاااال ماااای کاااانم ، در ایاااان کتاااااب آمااااده: ) از بااااین بااااردن همااااه  –عراقاااای هااااای مقاااایم هلنااااد هسااااتند 
ارزشااااهای اجتماااااعی و روابااااط همسااااایگی  در مناااااطق مسااااکونی ، ایجاااااد سیسااااتم مبتناااای باااار موانااااع مااااادی ، 

از هماااه مهمتااار واروناااه سااااختن معیارهاااا روانااای و دینااای ، سااایطره تااارس و نگرانااای از دیگاااران بااار ماااردم ، و 
باااه طاااوری کاااه شخصااای کاااه حقاااوق دیگاااران را باااا زرنگااای ضاااایع مااای کناااد را آدمااای بااااهوش معرفااای کنااایم و 
شخصااای را کاااه باااه دلیااال دارا باااودن اخاااالق وعفااات در سااارقت بیااات الماااال شااارکت نمااای کناااد را عقاااب مانااااده 

رفااای کنااایم ، و از ایااان قبیااال تناقضاااات کاااه معرفااای کنااایم ، دزد را انساااانی ساااالم و انساااان شاااریف را منحااارف مع
ارزشاااهای اخالقااای و سیاسااای را در جهااات مناااافع طااارف مقابااال تغییااار دهااایم ، بااار اسااااس یاااک نقشاااه کامااال کاااه 

 هدف آن نابود ساختن پایه های اصلی جامعه است.



 

قیام فاطمی 

 

آیا چنین  )ص( اى رسول خدا سؤال شد: به منكرو نهى از معروف شود؟
بر شما چه خواهد ، و بدتر از این هم مى شودآری فرمود:  مى شود؟

 .363(گذشت زمانى كه معروف را منكر و منكر را معروف ببینید؟
این چالشهای بزرگ وظیفه ما را سنگین تر می کنند، لذا باید مؤمنان از 
این وعده الهی مدد بگیرند و همت و عزم و اراده خود را در انجام رسالت 

كنید  یاید! اگر خدا را یار كه ایمان آورده یكسان ای خویش تقویت نمایند }
، }آنها آن روز 364{داردی كند و گامهایتان را استوار می م یشما را یار

 .365را دور می بینند * و ما آن را نزدیک می بینیم{
را به همراه بودن با خدا دعوت می کند ... آثار و  حضرت زهرا )س( ما

 (366)مراتب آن 
خداوند متعال می فرماید: }او با شماست هرجا که باشید، و خدا به آنچه 

 .367انجام می دهید، بیناست{
این آیه مبارکه ما را به یک حقیقت قرآنی بزرگ راهنمایی می کند ، که 
هر اندازه ایمان انسان به آن بیشتر شود و خود را همواره در محضر آن 
 ببیند ، باعث رشد انسان و شناخت او نسبت به خداوند متعال می شود .
ند حقیقتی که این آیه ما را به آن رهنمون می سازد ، همراه بودن خداو

متعال با ما در تمامی مراحل زندگی دنیوی و اخروی است ، و اینکه 
خداوند در هر زمان و مکانی که در آن قرار داریم در کنار ما هست و به 

ای در آسمانها و زمین از او پوشیده همه احوال ما آگاه است }مقدار ذره
ت ای جز آنکه در کتاب روشن ثبنیست و نه کمتر و نه بیشتر از ذره

 .368است{

                                                 
 .12، ح1وسائل الشیعه: كتاب أمر به معروف ونهی از منكر، بخش أمر ونهي ، فصل  -363
َ یَنُصْرُكْم َویُثَبّ ْت أَْقَداَمُكْم )محمد:یَا  -364 یَن آَمنُوا إ ن تَنُصُروا َّللاَّ  (.7أَیَُّها الَّذ 
 (.7-6إِنَُّهْم يََرْونَهُ بَِعيداً، َونََراهُ قَِريباً )معارج:  -365
سااااخنان حضاااارت آیاااات هللا العظماااای یعقااااوبی )داماااات برکاتااااه( در روز سااااه شاااانبه سااااوم جمااااادی الثااااانی   - 393

قباااال از آغاااااز مراساااام تشااااییع نمااااادین پیکاااار حضاااارت زهاااارا )س( در جمااااع  20/2/2018مصااااادف بااااا  1439
هاااازاران نفاااار از عاااازاداران و محبااااان اهاااال بیاااات )ع( کااااه در میاااادان ثااااوره العشاااارین در نجااااف اشاااارف گاااارد هاااام 

 جمع شده بودند . 
یٌر  - 367 ُ ب َما تَْعَملُوَن بَص   (.4)حدید:َوُهَو َمعَُكْم أَْیَن َما ُكنتُْم َوَّللاَّ
ةٍ فِنننني السَّننننَماَواِت َواَل فِنننني اأْلَْرِة َواَل أَْ ننننغَُر ِمننننن ذَِلننننَك َواَل أَْكبَننننُر إاِلَّ  - 368 فِنننني ِكتَنننناٍب اَل يَْعننننُزُب َعْنننننهُ ِمثْقَنننناُل ذَرَّ

بِيٍن )سبأ:  ( . 3مُّ



 

 قیام فاطمی

معیت خداوند با ما در همه جهات و سطوح است ، و لفظ )هرکجا( در آیه 
کریمه معیت خداوند با ما را در جهت مکانی محدود نمی سازد ، شاید 
تعبیر از آن به این دلیل است که معیت مکانی واضح تر از سایر جهات 

ند و است و مفهوم کنار هم قرار گرفتن را بهتر به ذهن مخاطب می رسا
 به همین صورت غیبت مکانی معنای جدایی را واضح تر بیان می کند . 
یٌر : خداوند به آنچه انجام می  ُ ب َما تَْعَملُوَن بَص  لذا عبارت پس از آن )َوَّللاَّ
دهید آگاه است( به عنوان نتیجه و ثمره این حقیقت بیان شده است ؛ زیرا 

به ما این است که بر همه الزمه معیت و همراهی و احاطه علمی خداوند 
اعمال ، نیت ها و اهدافمان آگاه باشد یعنی به ظاهر  باطن اعمال ما آگاه 

 باشد . 
}آیا ندیدی که این معنی در آیات دیگر ی نیز تکرار شده است ، مانند 

آنچه در آسمانها و زمین است خدا بر آن آگاه است؟ هیچ رازی سه کس با 
م آنها و نه پنج کس جز آنکه خدا ششم آنها هم نگویند جز آنکه خدا چهار

و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز آنکه هر کجا باشند او با آنهاست سپس 
روز قیامت همه را به نتیجه اعمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا به کلیه 

خداوند متعال می فرماید: }اعمال زشت خود را  ،369امور عالم داناست{
 .370اما از خدا پنهان نمی دارند{از مردم پنهان می دارند 

پیامبر اکرم )ص( این حقیقت را به خوبی دریافته بود و آن را در قالب 
یک توصیه تربیتی برای ابوذر )رض( بیان کرده است : ) خدا را آنگونه 
عبادت کن که گویا او را می بینی ، و اگر او را نمی بینی قطعا او تو را 

، البته باید توجه داشت که عبادت در تمام شؤون زندگی انسان 371می بیند (
 جاری است . 

ایمان به این حقیقت دارای آثار فراوانی در زندگی انسان خواهد بود ، که 
 عبارتند از : 
انسان با درک این حقیقت در مواجهه با سختی ها و مشکالت  -1

کنار  زندگی احساس تنهایی نخواهد کرد ، و خدای مهربانی را در
                                                 

َ یَْعلَاااُم َماااا ف اااي السَّاااَماَوات  َوَماااا ف اااي اأْلَْرض  َماااا یَ  - 369 ااان نَّْجاااَوى ثاََلثَاااٍة إ الَّ ُهاااَو َراب عُُهاااْم َواَل أَلَاااْم تَاااَر أَنَّ َّللاَّ ُكاااوُن م 
ااان ذَل اااَك َواَل أَْكثَااَر إ الَّ ُهاااَو َمعَُهاااْم أَْیاااَن َماااا َكاااانُوا ثُاامَّ یُنَبّ ااا ُساااُهْم َواَل أَْدنَاااى م  لُاااوا یَاااْوَم اْلق یَاَماااة  َخْمَسااٍة إ الَّ ُهاااَو َساد  ئُُهم ب َماااا َعم 

َ ب ُكّل  َشْيٍء   .(7َعل یٌم )مجادله:إ نَّ َّللاَّ
َن َّللّا  َوُهَو َمعَُهْم )نساء: - 370 َن النَّاس  َوالَ یَْستَْخفُوَن م   (. 108یَْستَْخفُوَن م 
 . 626مكارم االخالق طبرسی:  - 371
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خود خواهد دید که از او حمایت می کند ، به کارهای نیک او 
پاداش می دهد ، از بدی او چشم پوشی می کند ، در هنگام ضعف 
و ناامیدی دست او را می گیرد ، دعاها و نیاز های او را برطرف 
می سازد ، و هنگامی که در استجابت دعاهای او تأخیر می افتد 

که خداوند برای او در نظر گرفته  حتما به دلیل مصلحتی است
است ؛ زیرا خداوند همواره خیر بندگان خود را می خواهد ، 
}گفت: چنین نیست ، پروردگار من با من است ، به زودی مرا 

، }آن کسی که مرا آفرید و هدایت می کند  372هدایت خواهد کرد{
* و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید * و هنگامی 

ار می شوم مرا شفا می دهد * و کسی که امید دارم گناهانم که بیم
در واقع این حقیقت معیت در ایجاد   .373را در روز جزا ببخشد{

و هدایت ، معیت در اطعام و سقایت ، معیت در شفا و بیماری و 
معیت در حشر و زندگی پس از مرگ است . و بر اساس همین 

ت و اقتدار تبدیل می معیت است که عجز و ناتوانی انسان به قدر
شود ، و ترس و اضطراب او به فضل الهی به آرامش و طمأنینه 
مبدل خواهد شد ، خداوند متعال می فرماید : }هرگز سست نشوید 
و دشمنان را به صلح دعوت نکنید در حالی که شما برترید و 
خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را هرگز کم نمی 

متعال می فرماید : }او به همسفر خود می گفت ، خداوند  374کند{
 . 375غم مخور خدا با ماست{

شیخ صدوق از حضرت امام حسن عسکری )ع( نقل می کند: ) از 
امام صادق )ع( در مورد خداوند پرسیده شد ؟  حضرت به آن 
شخص فرمود : " ای بنده خدا ، آیا تا به حال بر کشتی سوار شده 

حضرت فرمود : " آیا برایت اتفاق ای ؟  آن شخص گفت : آری . 
افتاده که کشتی ات در حال غرق شدن است و کسی نیست که تو 

                                                 
ین  )شعراء: - 372 َي َربّ ي َسیَْهد   (.62قَاَل َكالَّ إ نَّ َمع 
ي یُ  - 373 ْضاااُت فَُهاااَو یَْشاااف ین  * َوالَّاااذ  ُمن اااي َویَْساااق ین  * َوإ ذَا َمر  ي ُهاااَو یُْطع  ین  * َوالَّاااذ  ي َخلَقَن اااي فَُهاااَو یَْهاااد  یتُن اااي ثُااامَّ الَّاااذ  م 

ین  )شعراء: یئَت ي یَْوَم الّد  ي أَْطَمُع أَن یَْغف َر ل ي َخط   (.82-78یُْحی ین  * َوالَّذ 
نُوا َوتَ  - 374 ُ َمعَُكْم َولَن یَت َرُكْم أَْعَمالَُكْم )محمد:فَاَل تَه   (35ْدُعوا إ لَى السَّْلم  َوأَنتُُم اأْلَْعلَْوَن َوَّللاَّ
ب ه  الَ تَْحَزْن إ نَّ َّللّاَ َمعَنَا( )التوبة: - 375  (.40)إ ْذ یَقُوُل ل َصاح 
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 -را نجات دهد و با شنا کردن نیز نمی توانی خود را نجات دهی؟ 
، آن شخص  -یعنی هیچ راهی برای نجات پیدا کردن وجود ندارد 

گفت : آری ، حضرت فرمود : آیا دلت به دنبال چیزی نبود که 
تواند تو را از این وضعیت نجات دهد ؟ آن شخص گفت : آری ، ب

حضرت امام صادق )ع( فرمود : " آن شئ که قادر به نجات دادن 
هر کس است زمانی که نجات دهنده ای وجود ندارد و می تواند 
در زمانی که یاری کننده ای نیست تو را یاری کند ، خداوند متعال 

ر پیشگاه خداوند و معیت ، به عظمت نعمت حضور د 376است"( 
با او توجه کنید ، و ببینید شخصی که منکر خداوند است با چه 

 عجز ، ناتوانی و وحشتی مواجه است . 
هر اندازه که بنده به پروردگار خویش نزدیکتر می شود توفیق 
الهی بیشتری نصیب او خواهد شد }خداوند به آنها گفت من با شما 

د و زکات را بپردازید و به فرستادگان هستم ، اگر نماز به پا داری
، یعنی بعضی از مراتب واالی معیت مشروط 377من ایمان بیاورید{

 به ایمان و عمل صالح است . 
، 378در روایت شریفه آمده که : ) من نزد قلبهای شکسته هستم (

یعنی الطاف خاصه الهی هنگامی قلب بنده شکسته می شود بر او 
او به هر دلیلی که باشد فرقی ندارد  نازل می شود ، و شکستن قلب

، خواه به علت خشیت از خداوند متعال باشد و یا خواه به علت 
 مظلومیت و غیره باشد . 

انسان با درک این حقیقت احساس می کند ، که نمی تواند به  -2
صورت آزادانه هر چه را که می خواهد انجام دهد و پیرو شهوتها 

هر گونه جرم ، منکر و یا ظلمی و هواهای نفسانی خود باشد ، و 
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را که بخواهد می تواند انجام دهد ، بلکه خود را تحت نظارت 
خداوند می بیند که نه تنها ظاهر اعمال او را می بیند بلکه نسبت 
به باطن اعمال انسان نیز آگاه است و نیت و اهداف اعمال او را 
می داند ؛ چرا که عمل انسان ممکن است در ظاهر درست و 
موجه باشد لکن در باطن بد باشد ، مثال  هنگامی که عمل خود 
را به صورت ریاکارانه و یا برای کسب و شهرت و مقام انجام 
داده است ، و رضای الهی را در نظر نگرفته است ، ولی هیچ 
چیزی از علم و احاطه ذات باری تعالی مخفی نمی ماند ، و 

خداوند را براى : " همانطور که امیرالمؤمنین )ع( می فرماید 
 رفتن به بهشت نمی توان فریب داد ". 

این احساس حضور در برابر خداوند متعال انسان را وادار به انجام 
اعمال صالح و ترک اعمال ناپسند می کند و نیت او را از هر گونه 
ناپاکی خالص می گرداند ، این نظارت الهی در مصلحت انسان 

دگی انسان به سمت خیر و صالح است ؛ زیرا باعث جهت گیری زن
می شود ، و بدون اینکه اجباری بر روی انسان باشد با انگیزه ای 

 درونی به سمت انجام کارهای خیر حرکت می کند . 
این نظارت داخلی در وجدان انسان باعث بی نیازی او از نظارت 
دستگاه ها و قوانین دولتی و یا آداب و رسوم اجتماعی می شود ، 

 واره در کنار انسان است . زیرا هم
به دلیل اهمیت این حقیقت ، در روایت شریف نبوی آمده که : ) از 
بهترین مراتب ایمان انسان این است که خود را در همه جا در 

 .379محضر خداوند ببیند (
 ای عزیزان من : 

حضرت زهرا )س( می خواست که این حقیقت را در قلب و ذهن 
بسیاری از مردم نسبت به این حقیقت  امت راسخ کند ، زیرا غفلت

را می دید و اینکه اعمال آنها مبتنی بر یک ایمان حقیقی نمی بود 
هر چند که در ظاهر به آن اعتقاد داشتند ، لذا آنها را اینگونه مورد 
خطاب قرار می دهد : ) شما ای بندگان خدا ، مورد خطاب امر و 
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هل ایمان ، از خدا نهی الهی هستید ( وهمچنین فرمود : ) ای ا
بترسید چنانچه شایسته خدا ترس بودن است ، و نمیرید جز به دین 
اسالم ، و از آنچه که خداوند به شما دستور می دهد و از آن باز 

 . 380می دارد تبعیت کنید(
و نسبت به عدم توجه به این حقیقت و عمل به آن هشدار می دهد : 

نگین ، و عاقبتش پر از ) به خدا سوگند تحمل این بار برایتان س
وزر و وبال است ، آنگاه که پرده ها کنار رود و زیان های آن 
روشن گردد ، و آنچه را که حساب نمی کردید برای شما آشکار 

 . 381گردد ، آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند (
بر همین اساس می بینیم که چه خسارت بزرگی بر انسان وارد می 

حقیقت غافل می ماند و یا آن را نفی کند و  شود هنگامی که از این
یا اینکه وجود خداوند متعال را انکار می کند ، و چه زیان بزرگی 
نصیب امت می شود هنگامی که برخی به ترویج انکار این حقیقت 
می پردازند و الحاد و بی دینی را بین مردم تبلیغ می کنند ، آنها 

تها و هواهای نفسانی خود این کار را صرفا برای آزاد گذاشتن شهو
می کنند ، تا مورد سرزنش وجدان خود قرار نگیرند و سرپوشی 
بر گناهان و خطاهای خود بگذارند }خاندان لوط را از شهر و دیار 

، ولی با انکار 382خود بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند!{
ند این حقیقت بزرگ یعنی وجود خداوند متعال خود را فریب می ده

، و حال آنها همچون شترمرغی خواهد بود که هنگام احساس خطر 
 سر خود را زیر خاک می گذارد تا چیزی را مشاهده نکند .   

این انگیزه حقیقی کسانی است که مردم را به الحاد و بی دینی 
دعوت می کنند ، اما کسانی که تابع آنها هستند ، فریب ادعاها و 

ه اند ، زیرا ادعای انکار خالق و برخی شعارهای آنان را خورد
شرک به آن توهم باطلی است که حاصل تخیالت فاسد است ، و 
هیچ پشتوانه عقلی و منطقی ندارد ، بلکه عقل سالم این افکار را به 
سخره می گیرد ؛ چرا که نمی توانیم بپذیریم که کوچکترین دستگاه 
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ه ای ایجاد و یا ابزاری که در پیرامون ما هست بدون وجود سازند
شده است ، حال چگونه این جهان بزرگ که با نظم و دقت شگفت 
انگیزی حرکت می کند و با قوانین خلل ناپذیر خود امکان مطالعات 
علمی و سفر به فضا را برای دانشمندان فراهم کرده ، خالقی حکیم 

 و دانا نداشته باشد . 
د متعال ای عزیزان از هر عاملی که باعث غفلت شما از خداون 

می شود بر حذر باشید ، و  مردم را نیز از هر گونه دعوتی که به 
دنبال کنار گذاشتن خداوند متعال از زندگی و آزاد ساختن اوست 
بر حذر دارید ، و تالش کنید تا این حقیقت یعنی معیت با خداوند 
متعال را در میان مردم رواج دهید ، و سعی کنید کسانی را که 

یغات شبکه های اجتماعی قرار گرفته اند را با حکمت تحت تأثیر تبل
و موعظه نیکو دعوت کنید تا آنها را از گمراهی خود خارج سازید 
و این نعمت بزرگ و مسئولیتهای در قبال آن را بهتر بشناسند ، 
البته بعد از اینکه خود را با سالح علم و معرفت مسلح ساختید هر 

ازی به مطالعات دقیق و چند در سطح فطری و عقالئی که نی
 تخصصی ندارد . 

آمده که ایشان می فرمایند  383در روایتی از حضرت زهرا )س(
کسی که ایمان و دینداری مردم را تقویت کند و شبهات منحرفان و 
گمراهان را برطرف سازد ، خداوند متعال جایگاه واالیی را که در 

می کند ،  بهشت برای او قرار داده را هزار هزار برابر مضاعف
پس همه باید در یاری دین و خدمت به مردم و هدایت آنها تالش 
کنند ، حضرت زهرا )س( راحت طلبی ، بی مباالتی و تنبلی را 
عوامل حقیقی ضایع شدن حق می داند و مردم را از آن بر حذر 
می دارد ، ایشان )س( می فرمایند : ) همانا می بینم شما در راحت 

رو رفته اید ، و آن که را سزاوار به امر و طلبی و خوشگذرانی ف
نهی بود را دور کرده اید و شما با راحت طلبی خلوت کرده اید( 

384  . 
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خداوند متعال به ما و شما توفیق یاری دین و اعالی کلمه رب 
 العالمین و نشر شریعت سید مرسلین )ص( را بدهد . 
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بازگشت به سوی خدا و تبعیت از او می حضرت زهرا )س( دعوت به 
 (385) دکن

 
خداوند متعال می فرماید : }به درگاه پروردگارتان باز گردید، و در 
برابر او تسلیم شوید، پیش از آنکه عذاب به سراغ شما بیاید و سپس از 

  386سوی هیچ کس یاری نشوید{
این توصیه از خداوند متعال است که از طریق كتاب آسمانی خود به 
مردم ، یعنی قرآن کریم بدست ما رسیده است ، قرآن کتابی است مملو از 
موعظه ؛ زیرا برای هدایت ، اصالح و زنده کردن قلبها فرستاده شده است 

موعظه یکی از مهمترین ابزار جهت زنده کردن قلبها است ، در واقع . 
این آیه مبارکه در سوره زمر است ، که دارای  آیات قرآنیی از این یک

عاقب کارهای خود برحذر می دارد .  ز مواعظ بسیاری است و مردم را ا
 این توصیه شامل دو حرکت می شود : 

 
و سبک دست بکشید یک :  )َأَن یبُوا( یعنی از گناهان و خطاهای خود 

ید ، و فریب شهوتها و زینتهای زندگی بدون حضور خداوند را تغییر ده
، و به سوی  نیستنددنیوی را نخورید ؛ چرا که خیاالت زودگذری بیش 

پروردگار خود بازگردید ، تعبیر ) الى ربكم ( اشاره به صفت ربوبیت 
و هدایت و رشد انسان از یک عالم به عالمی دیگر و از خداوند متعال 

 حالی به حال دیگر دارد .  
زگشت به خداوند متعال برای هر شخص با هر گناه باب توبه و با

بزرگی که مرتکب شده باز است ، آیه قبلی بیان کننده این حقیقت است تا 
دروازه را برای همه باز کند  }بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و 
ستم کرده اید ! از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه گناهان را می 

وبه و انابه به سوی پروردگار قدم نخست و مقدمه ای این ت، 387آمرزد{
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                                    برای قدم بعدی است . 
     
به معنای اطاعت از خداوند متعال و پیروی از احکام  )َوأَْسل ُموا لَهُ( دو :

ایشان است ، و اینکه غیر از او را در دل خود جای ندهیم ، و هیچ کس 
اید در اعمال و رفتار ما تأثیر گذار باشد ، غیر خدا می تواند غیر خدا نب

خود پرستی ، هواهای نفسانی ، حرص و طمع ، آداب و رسوم اجتماعی 
یا قبیله ای ، شخصیتهایی که از آنها تبعیت می کنید و یا وابستگی به 

 جریانها و احزاب باشد . 
معصیت خداوند  این دو حرکت تضمین کننده سعادت شما و نجات از عذاب

متعال و سرپیچی از فرمان اوست ، پس هر چه زودتر آنها را انجام دهید 
؛ چرا که آینده مشخص نیست و مرگ به صورت ناگهانی به سوی شما 

 می آید و هیچ كس غیر از خداوند متعال زمان آن را نمی داند . 
ن قَْبل  أَن یَأْت َیُكُم اْلعََذاُب( ؛ انسان اگر به حساب رسی کارهای خود نپردازد )م 

و به سوی خداوند متعال بازنگردد ، بدون شک خود را به شقاوت رسانده 
، و هنگامی که مرگ او فرا می رسد ، دروازه عمل به روی او بسته می 
شود ، و فرصتهای فراوانی را که خداوند متعال در اختیار او قرار داده 

 را از دست می دهد . 
( یعنی آنچه که در زندگانی دنیا از مال و اوالد و )ثُمَّ اَل تُنَصُرونَ 

منصب و مقام و غیره بدست آورده اید هیچ کمکی به شما نخواهند کرد 
 .388}دستشان از همه کوتاه می شود {

در آن روز دیگر پشیمانی و آرزوی بازگشت سودی نخواهد داشت }به 
دندان خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به 
، 389می گیرد و می گوید : ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم{

رسول خدا )ص( در وصیتی به ابوذر )رض( می فرماید :    ) ای ابوذر، 
پیش از آن که پنج چیز به تو روی آورد، پنج چیز را غنیمت بدان، جوانی 

قر، را پیش از پیری، تندرستی را پیش از بیماری، توانگری را پیش از ف
 .390فراغت را پیش از گرفتاری و زندگی را پیش از مرگ(

                                                 
ُم األَْسبَاُب )بقره:َوتَقَطَّعَ  - 388  (.166ْت ب ه 
ُسول  َسب یالً )فرقان: - 389  (. 27َویَْوَم یَعَضُّ الظَّال ُم َعلَى یََدْیه  یَقُوُل یَا لَْیتَن ي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
 626مكارم االخالق طبرسی:  - 390



 

قیام فاطمی 

 

حضرت امیرالمؤمنین )ع( در رابطه با توبه و انجام عمل صالح می  
، تا كه بندها باز است و چراْغ فروزان اینک، اینکفرماید : ) اى مردم! 

خود باشید[ ؛ پیش از آن كه قلم از نوشتن  آخرتو در توبه باز ]به فکر 
ایستد و دفتر اعمال بسته شود ، و پیش از آنکه رزق و روزیتان اعمال باز 

قطع شود و دیگر اعمالتان باال نرود ، امروز زمان عمر است و فردا روز 
من از خدا  ، دانید بهشتی هستید یا دوزخی!!!گرفتن است، و شما نمیپیشی

 .(391)کنم (طلب آمرزش برای خود و شما می
صورت اجمالی در آیه قبل از خود آمده بود را به آیه بعدی آنچه را که 

به صورت تفصیلی بیان می کند }از بهترین دستوراتی که از سوی 
، این همان قرآن بزرگی 392پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید{

است که در آن هر چیزی بیان شده است ، پس باید به آن عمل کنیم و در 
ن را چراغ هدایت خود قرار دهیم ، ولی آیات و معانی آنها تدبر کنیم و آ

عقل ما نمی تواند به همه جزئیات آن احاطه پیدا کند و لذا نقش سخن 
 معصوم )ع( در بیان آن اینجا روشن می شود . 

باز تکرار می کنم که باید هر چه زودتر از فرصت مهیا شده برای ما 
عذاب الهی  قبل از دست رفتن آن استفاده الزم را ببریم }پیش از آنکه

، چرا که باب 393ناگهانی به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید{
توبه ممکن است بسته شود }اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند 
ایمان آنها به حالشان سودی نداشت، این سنت الهی در مورد بندگان پیشین 

 . 394او است{
ده ای نخواهد داشت ؛ و در آن هنگام پشیمانی ، حسرت و تأسف فای

زیرا خداوند متعال این حقیقت را متذکر شده و مردم را از آن برحذر 
داشته است } در روز قیامت می گوید افسوس بر من از کوتاهیهائی که 

، و 395در اطاعت از فرمان خدا کردم و )آیات او را( به سخریه گرفتم {
تعال مربوط می شود هیچ عذری از آنها در رابطه با آنچه که به خداوند م
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مانند دین ، ائمه و رهبران هدایتگر پذیرفته نخواهد شد ، و از سخره های 
خود و کوچک شمردن اینها پشیمان خواهند شد }آیات خدا را به سخریه 

، او کسی را که به سوی خداوند دعوتش می کرد را به سخره 396گرفتم{
تنفر کننده می گرفت و سخن او را کوچک می شمرد و انواع اوصاف م

را به او نسبت می داد ، اگر آنها را به اقامه شریعت الهی و تبعیت از 
قوانین آن دعوت کنی ، در مقابل تو خواهند ایستاد و آن را عقب ماندگی 
و تحجر توصیف می کنند و یا اینکه می گویند اآلن وقت مناسبی برای 

د }اگر حال آنها انجام آن نیست ، به وضعیت آنها در روز قیامت توجه کنی
را ببینی که در برابر آتش ایستاده اند که می گویند ای کاش بار دیگر به 
دنیا باز می گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان 

 .397می شدیم {
در واقع هرگونه اعراض از شریعت و مخالفت با آن کوتاهی در برابر 

نبوت پیامبر )ص(  و امامت اهل بیت  خداوند متعال است ، همچنین انکار
ز کوتاهی ما در برابر ذات باری تعالی است ، در کتاب نشان ا)ع( ایشان 

اصول کافی از حضرت موسی بن جعفر )ع( نقل است که می فرماید : 
، (398)است(  بودن همراهی با امیرالمؤمنینقرب و جوار الهی  در)همانا 

ؤمنین )ع( روایت است که می و در بصائر الدرجات از حضرت امیرالم
فرماید : ) من چشم و دست خدا و در قرب و جوار الهی و باب درگاه 

همچنین حضرت امام صادق )ع( می فرماید : )من  (399)الهی هستم (
درختی از بارگاه قرب الهی هستم هر کس به ما برسد به خداوند رسیده 

ابوذر می  در کتاب مناقب روایت است که پیامبر )ص( به ،(400)است(
فرماید : ) اى ابوذر! روز قیامت ، منكر على )علیه السالم( را مى آورند، 

ظلمت هاى قیامت ندا مى سرگردان در در حالى كه كر و كور است و 
و  « دریغ و افسوس از كوتاهى و قصورى كه درباره خدا كردم»دهد: 
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 (401)این در حالی است که در گردنش ، طوقى از آتش آویخته مى شود.(
. 

خداوند متعال همواره ما را به تفکر در مورد این حقایق دعوت می 
کند تا اینکه بتوانیم نقص ها و کوتاهی های خود را قبل از دست رفتن 
فرصت مادامی که در این دنیا قرار داریم ، جبران کنیم ، از رسول خدا 
ده )ص( روایت است که می فرماید : )بسیار یاد كنید شكننده و خراب كنن

لذات را ، پس به درستى كه شما اگر در مضیقه و تنگ دستى بوده باشید 
آن حالت را به توسعه تبدیل مى كند و به آن راضى مى شوید.  اگر در 
غنى و بـى نـیـازى بوده باشید آن را دشمن جلوه مى دهد پس جود و بخشش 

مى مى كنید و سبب اجر شما مى گردد؛ برای اینکه مرگ آرزو را قـطـع 
كند و طى شدن شبها سبب نزدیكى مرگ ها مـى گـردد. و هـر كس هنگام 
جان دادن و وارد شدن در قبر نتیجه اعمالی را که از پیش فرستاده است 

و چه دی به حالش ندارد كه برای او باقی مانده سوآنچه را مى بیند. و 
 .(402)بـسـا شاید از راه باطل جمع كرده باشد و حقى را منع نموده باشد(

در این آیات شریفه قانون بزرگی برای اصالح جامعه وجود دارد ، و 
آن اینکه امکان جبران خطای خود و بازگشت به جامعه هر چند که انسان 
خطای بزرگی مرتکب شده باشد ، وجود دارد ؛ چرا که بسیاری از کسانی 
که مرتکب چنین خطای بزرگی می شوند امید خود را از دست می دهند 

ی کنند که باب توبه به روی آنها بسته شده است ، و به همین و گمان م
جهت اقدام به خودکشی می کنند تا از عذاب وجودان خود راحت شوند و 
یا اینکه مرتکب جنایتهای بزرگ تری می شوند تا صدای وجدان خود را 
به کلی خاموش کنند ، آنچه که خداوند از انسان می خواهد اعتراف به گناه 

م تکرار آن و جبران آن با تبعیت از او است ، و خداوند مطمئنا خود و عد
 او را خواهد پذیرفت و گذشته او را پاک خواهد کرد . 

 
 ای مؤمنان و ای پیروان حضرت زهرا )س( 

حضرت فاطمه زهرا )س( با قیام مبارک خود به دنبال بازگرداندن 
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؛ چرا که  امت به مسیر صحیح حرکت خود و عمل به دستورات الهی بود
آنها با مخالفت با پیامبر )ص( و نافرمانی از امام خود مرتکب گناه بزرگی 
شدند ، و یک خط انحرافی ایجاد کردند که هر اندازه زمان بیشتری از آن 
بگذرد بیشتر به انحراف کشیده می شود ، به سخن ایشان )س( توجه کنید 

، در حالى که کتاب آوردید: )چطور این کار را کردید، به کجا روى مى
خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و عالئم 
هدایتش ظاهر، و محّرماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را 

رغبتى به آن را خواهانید؟ یا بغیر قرآن حکم پشت سر انداختید، آیا بى
ز اسالم کنید؟ که این براى ظالمان بدل بدى است، }و هرکس غیر امى

دینى را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد 
} آیا آنها حکم جاهلیت را می خواهند ، و چه کسی برای افراد با  403بود {

 .(405)آیا نمی دانید( 404ایمان بهتر از خدا حکم می کند ؟!{
به مردم بفهماند که بازگشت به سوی خداوند متعال  داشتحضرت قصد 

پیروی از دستورات او تنها در سایه تبعیت از ولی امری که خداوند او و 
را بر گزیده ، امکان پذیر است ، حضرت زهرا )س( می فرماید: ) به 
خدا سوگند اگر حق را به اهلش واگذارده بودند و از عترت پیغمبرشان 

کردند و پیروی کرده بودند در باره خداوند دو نفر با هم اختالف نمی
بردند تا قائم ما که نهمین فرزند حسین گان و آیندگان از هم ارث میگذشت

است قیام کند، ولکن آن کس که خدایش به عقب انداخته مقدم داشتند و آن 
کس که خدایش مقدم داشته به عقب انداختند تا آن گاه که فرستاده حق را 

ه راى در لحد نهاده و به خاک سپردند، و خواسته دل خود را برگزیده و ب
ها باد؛ آیا نشنیدند کالم خدا را که فرمود: خود عمل نمودند، نابودى بر آن
خواهد خلق می کند و هرچه را بخواهد }پروردگار تو آنچه را که می

البته این سخن را شنیده  406کند و برای آنان اختیاری نیست؟{اختیار می
اهر نابینا اند ولی آنگونه هستند که خدا توصیفشان می کند }چشمهای ظ

نمی شود بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارد بینائی را از دست می 

                                                 
یَن )آل عمران: - 403 ر  َن اْلَخاس  َرة  م  ْنهُ َوُهَو ف ي اآلخ  یناً فَلَن یُْقبََل م  ْسالَم  د   (. 85َوَمن یَْبتَغ  َغْیَر اإل 
 (. 50أفحكم الجاهلیة تبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم یوقنون؟! ) مائده:  - 404
 .1/131االحتجاج طبرسی:  - 378
یََرةُ )قصص:َوَربَُّك یَْخلُُق َما یَ  - 406  (. 68َشاُء َویَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلخ 
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های[ خود  را در دنیا بینائی را {افسوس كه آرزوها ]و هوس 407دهد{
تحقق بخشیدند و از آینده خود غافل ماندند، خدا نابودشان گرداند و آنان را 

می برم از کمی در کارهایشان گمراه کند؛ ای پروردگار من به تو پناه 
 . (408)یاران پس از پیروزی و فراوانی آنان(

 
 ای عزیزان : 

به هیچ عنوان امکان ندارد که محبت به فاطمه و تبعیت از ایشان و 
طلب شفاعتشان با آنچه که در جامعه ما رخ می دهد ، جمع شود ، 
ما امروز شاهد فساد و انحراف بسیار فراوانی در جامعه هستیم ، 
به عنوان مثال فساد مالی در کشور تبدیل به فرهنگی عمومی شده 

سات حکومتی شده است و حتی به خدمات که منجر به تخریب مؤس
موزش ، امنیت و دستگاه قضایی نیز آاجتماعی مانند بهداشت ، 

سرایت کرده است ، تجارت مواد مخدر و اعتیاد در جامعه بسیار 
رشد کرده است ، مراسمات فسق و فجور و همجنس بازی بصورت 
ق کامال علنی برگزار می شود به طوری که باعث افزایش آمار طال

و خودکشی شده است ، درگیری های بین قبایل که باعث ایجاد 
تلفات جانی و مالی فراوانی می شوند به شدت در حال ازدیاد است 
البته برخی از احزاب برای تأمین منافع شخصی خود به آتش این 
درگیری ها دامن می زنند ، کاباره ها و مغازه های شراب فروشی 

ار هستند به طوری که حتی کودکان به صورت گسترده در حال انتش
نیز دسترسی به آنها را پیدا کرده اند و با حمایت دولت و برخی از 
طرف های صاحب نفوذ کار خود را به صورت علنی پیش می 
برند ، تشکیک در اعتقادت حقه امری کامال عادی شده به گونه ای 
نه که عده ای براحتی آنها را به سخره می گیرند و بدون هیچ گو

حیا و توجه به مقدسات جامعه و حرمتهای آن دعوت به کنار 
 گذاشتن آنها می کنند . 

آیا حاصل شدن همه این موارد در سرزمینی که پیکرهای مطهر 

                                                 
ُدور  )حج: - 407 ن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّت ي ف ي الصُّ  (. 46فََ نََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَك 
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امیرالمؤمنین ، امام حسین ، کاظمین و عسکریین )علیهم السالم( 
را در خود جای داده ، و در سایه دولتهای اسالمگرا قرار گرفته 

عای تبعیت از فرمایشات مرجعیت دینی را دارند ، قابل توجیه که اد
 است ؟ 

آیا درست است که ما امید شفاعت حضرت زهرا )س( را داریم و خود 
را از شیعیان ایشان می دانیم ولی در مقابل این همه ظلم و انحراف 
هیچ اقدامی انجام نمی دهیم . شیخ طوسی در جلسات خود با سند 

ند : )كه امام حسین )ع( مي فرماید : شایسته صحیح روایت می ک
چشم یک مؤمن نافرمانی خدا را ببیند و قبل از تغییر آن نیست كه 

 . (409)(پلک بر هم زند
حضرت زهرا )س( معیاری را برای شناخت شیعیان حقیقی خود قرار 

اگر به آنچه که به تو دستور داده است ، آن حضرت )س( می فرماید : )
نی و آنچه را که نهی کرده ایم را ترک کنی ، از شیعیان داده ایم عمل ک
 . (410ما خواهی بود( 

خداوند متعال بندگان مؤمن خود خصوصا نخبگان آنها را برای دفاع 
از محرومان و مستضعفان که یاوری به جز خداوند ندارد ، به قیام دعوت 

نی که می کند ، و از آنها می خواهد به کمک برادران خود بشتابند ، کسا
در ایمان و اعتقادات خود دچار ضعف هستند و نسبت به احکام دینی 
آگاهی الزم را ندارند ، باید سیره زندگانی معصومین )ع( و اخالق و 
تعالیم ایشان را به آنها بیاموزند تا ظلم و فساد را تغییر دهند ، خداوند 

مر به متعال می فرماید : }باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و ا
 .411معروف و نهی از منکرکنند و آنها همان رستگارانند{

همچنین آنها را دعوت به مقابله با ظلم و ستم به مؤمنان و ا بین بردن 
محرومیت می کند ، کسانی که تنها یاورشان خداوند متعال است و نیاز به 

کنید و در راه آزادی کمک برادران خود دارند }چرا در راه خدا جهاد نمی
گویند: بار خدایا، ما را معی ناتوان از مرد و زن و کودک که دائم میج
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از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون آر و از جانب خود برای ما 
 .412نگهدار و یاوری فرست{

در احدایث شریفه کسانی که نسبت به این واجبات کوتاهی می کنند 
ع( آمده که می مورد مذمت قرار گرفتند ، در روایتي از امام صادق )

فرماید : )وای بر قومی که خداوند متعال را با امر به معروف و نهی از 
و همچنین آمده که حضرت امام باقر )ع(  (413)منکر عبادت نمی کنند (

می فرماید : )بدترین قوم کسانی هستند که امر به معروف ونهی از منکر 
جد بزرگوار  ،  حضرت امام رضا )ع( به نقل از (414)را عیب می دانند(

خود رسول خدا )ص( می فرماید : )اگر امت من امر به معروف و نهی 
باید خود  –از آن شانه خالی کنند  –از منکر را به یکدیگر واگذار کنند 

 . (415)را آماده نزول عذاب الهی کنند(
 

 ای خواهران و برادران : 
و با الهام  ما نیاز داریم تا این غیرت فاطمی را در خود زنده کنیم ، 

گیری از قیام فاطمی عزم و ارداه خود را جمع کنیم ، تا در همه ساحت 
ها و با بهره گیری از تمام وسایل تأثیر گذار در عمل به این آیه مبارکه 
اقدام کنیم ، و با الگو گرفتن از انبیاء و ائمه معصومین )ع( وظیفه خود 

 به خوبی ادا کنیم .در اصالح جامعه و مقابله با فساد و انحراف را 
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حضرت زهرا )س( ما را به نشر احکام شرعی و علوم دینی دعوت می 
 (416)کند 

امام حسن عسکرى )علیه السالم(   در تفسیر عسکری آمده است
فرمودند: روزى زنى نزد حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( وارد شد 

ماز، مسئله اى برایش و گفت مادرى دارم ضعیف و ناتوان که براى انجام ن
پیش آمده و مرا فرستاده است تا پاسخ آن را از شما دریافت نمایم. حضرت 
زهرا )سالم هللا علیها( پس از گوش دادن به سخنان آن زن، جوابش را 
داد. سپس آن زن سئوال دیگری را مطرح کرد و حضرت دوباره جواب 

مطرح کرد تا آن او را داد. و به طور مرتب آن زن سئواالت دیگری را 
که به ده مرتبه رسید و حضرت زهرا )سالم هللا علیها( بدون هیچ گونه 
احساس و اظهار ناراحتى و بلکه به عطوفت پاسخ او را بیان مى نمود. 
پس از آن، زن خجالت زده شد و گفت شما را خسته و ناراحت کردم، بیش 

ا( اظهار نمود از این مزاحم شما نمى شوم. حضرت زهرا )سالم هللا علیه
خیر، براى من زحمتى نخواهد بود. سپس افزود چنانچه شخصى اجیر شده 
باشد تا بارى سنگین را به جایى ببرد و در ازاى آن مبلغ صد هزار دینار 
مزد بگیرد آیا ناراحت مى شود؟! آن زن در جواب حضرت گفت خیر. 

تو هستم و بعد از آن فرمود من براى هر سؤال که جوابش را بگویم اجیر 
مزد و پاداش آن نزد خداوند متعال به ارزشى بیش از آنچه که در این 
جهان است مى باشد . پس اکنون آنچه مى خواهى سؤال کن و براى من 
ناراحت مباش که از پدرم رسول هللا )صلی هللا علیه و آله و سلم( شنیدم 

ت در حالى که فرمود علما و دانشمندان شیعیان و پیروان ما در روز قیام
محشور مى شوند که تاج کرامت بر سر نهاده اند. چون آنان در دنیا بر 
هدایت بندگان خدا تالش و کوشش داشته اند، مورد لطف و رحمت خداوند 
قرار مى گیرند و هدایا و خلعت هاى فراوان و گرانبهاى بهشتى از جنس 

رپرستان نور تقدیمشان مى شود. سپس منادی الهی ندا می دهد که: ای س
یتیمان آل محمد که آنها را در روزگار یتیمی و محرومیت از وجود ائمه 
خود هدایت و راهنمایی کردید! اینها شاگردان و یتیمانی هستند که شما آنها 
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را سرپرستی و هدایت نمودید، پس از خلعت هایی که به شما ارزانی شد، 
لومی که مردم از آنها به آنها نیز بدهید . در این هنگام علما به اندازه ع

فراگرفته اند به آنها خلعت می دهند تا جایی که برخی از مردم صد هزار 
خلعت نصیب آنها می شود. و پس از آن خداوند از فضل خود خلعت های 

حضرت زهرا )سالم هللا  سپسعلما را فزون و مضاعف می گرداند . 
علیها( فرمود اى بنده خدا، ارزش یکى از آن خلعت ها، هزار بار بیش از 

زیرا آنچه است که در این دنیا وجود دارد و خورشید بر آن مى تابد ؛ 
این دنیا، هر چند هم به ظاهر ارزش واالیی داشته باشد، اما  امور

 .  417هستند(فاسدشدنى و فناپذیر 
اینگونه بدست می آید که حضرت صدیقه طاهره فاطمه از این روایت 

زهرا )س( به طور پیوسته وظیفه تبیلغ دین و بیان احکام شرعی را در 
یکی از زنان میان جامعه زنان انجام می داد ، به همین جهت هنگامی که 

سؤالهای زیادی را از ایشان پرسید ، حضرت به گونه ای با ایشان برخورد 
ساس نکند در حال ایجاد مزاحمت است ، بلکه کرد که آن شخص اح

احساس کند کسی که سؤال می پرسد در حال لطف کردن به شخص پاسخ 
دهنده است ؛ زیرا فرصت بزرگی برای دستیابی به اجر و قرب الهی را 
برای او فراهم می کند ، حضرت زهرا )س( همواره تأکید می کردند کسی 

مشکل کسی را حل کند و او را  که به مساله ای دینی پاسخ دهد و یا
راهنمایی کند پاداش بزرگی در آخرت نصیب او خواهد شد ، به طوری 
که تالش او در انجام این کارهای با پاداشی که در انتظار اوست قابل 

 مقایسه نیست . 
از این رو ما طالب حوزه علمیه باید قدر این نعمت بزرگی که 
خداوند متعال به ما ارزانی بخشیده است را بدانیم ، زیرا امکان تفقه در 
دین را برای ما مهیا فرموده و این فرصت را در اختیار ما قرار داده که 
 بتوانیم به آموزش ، تبلیغ و راهنمایی مردم بپردازیم ، کسی که در دین
تفقه پیدا نکرده ، فرصت برای او مهیا است و می تواند به یکی از 
مؤسسات حوزه علمیه در نجف اشرف و یا دیگر شهرها مراجعه کند و یا 
اینکه به صورت مجازی در یکی از دانشگاه ها به تحصیل معارف دینی 
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بپردازد تا آمادگی الزم برای ادای این وظیفه بزرگ الهی را پیدا کند ، 
ین باید دقت کنیم که در انجام وظیفه خود کوتاهی نداشته باشیم ، زیرا همچن

روایت بیان شده به این نکته تأکید می کند که تفاوت درجات نزد خداوند 
متعال به میزان تالش فرد در عمل به علمی است که بدست آورده و 

 راهنمایی مردم به سمت حق بستگی دارد . 
رهای دینی هیچ گاه به این نتیجه همچنین باید توجه کنیم که کا

مبارک منتهی نمی شوند مگر اینکه به صورت مخلصانه انجام شوند ، به 
همین جهت اگر کسی علم را برای طلب دنیا و یا کسب جایگاه اجتماعی 
بین مردم و یا غلبه بر دیگران تحصیل کند ، در آخرت هیچ نصیبی نخواهد 

نبوده است ، بلکه هدف او دستیابی داشت ؛ چرا که در پی دستیابی به آن 
به منافع دنیوی بوده است که پس از ترک دنیا همه آنها را از دست می 

 دهد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قیام فاطمی 

 

موضع گیری حضرت زهرا )س( دلیلی بر امامت حضرت امیرالمؤمنین 
 (418))ع( است

موضع حضرت زهرا )س( در رابطه با حوادثی که پس از رحلت رسول 
خدا )ص( صورت گرفت ، و مقابله او با آنچه که حاصل شد دارای 

امامت را بر  داللتهای متعددی است ، در اینجا یکی از این داللتها
امیرالمؤمنین )ع( بعد از رسول خدا )ص( با توجه به اعتقاد پیروان اهل 

 ن می کنیم ، این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است : بیت )ع( را بیا
هر کس بمیرد در حالی که امام )در روایت مشهور نبوی آمده که  

 .(419)(زمان خود را نشناخته است به مرگ جاهلیت مرده است

حضرت فاطمه زهرا )س( جزء اهل بیت )ع( است که با توجه به  
 (420)پلیدی و ناپاکیآیه قرآنی خداوند متعال آنها را از هر گونه 

خواهد مبرا ساخته است ، خداوند متعال می فرماید : }خدا چنین می
که هر رجس و آالیشی را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را از 

 . 421هر عیب پاک و منزه گرداند{
حضرت زهرا )س( بیعت سقیفه را رد کرد و در برابر کسانی که  

از رسول خدا )ص( را  حق امیرالمؤمنین )ع( در خالفت امت پس

انکار کردند ، ایستاد و با رفتن به مسجد نبوی و ایراد خطبه های 

آتشین در برابر جمع انصار و مهاجرین موضع خود را در این 

موضوع به صراحت نشان داد و مردم را به بازگرداندن حق به 

اهل خود دعوت کرد ، تا اینکه پس از گذشت چند ماه به پدر 

 )ص( ملحق شد . بزرگوار خویش 
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 قیام فاطمی

هیچ کس نمی تواند بگوید که حضرت زهرا )س( با مرگ  نتیجه :

جاهلیت از این دنیا رفته است و امام بر حق خود را نمی شناخت 

؛ زیرا مرگ جاهلیت نوعی نقص است و نسبت دادن آن به ایشان 

بر خالف نص صریح آیه قرآنی و مطهر بودن ایشان از هر گونه 

ن حضرت امام زمان رجس و پلیدی است . پس باید اذعان کرد که آ

خود را شناخته است و به یقین امامت علی ابن ابی طالب )ع( را 

 پذیرفته بود و آن را به صورت علنی به مردم معرفی می کرد . 

ما می توانیم همانند این ادله یقینی و فطری را برای تثبیت اعتقادات 

با  –خصوصا در بین جوانان و فرهیختگان  –حقه و رد شبهات 

ه و پژوهش پیدا کنیم ؛ چرا که اعتقادات نقشی اساسی را در مطالع

زندگی انسان ایفا می کنند و عامل محرک او به شمار می روند ، 

این عامل محرک اگر سالم و درست باشد به حول و قوه الهی 

ته و اعمال صالح از انسان می مطمئنا باعث بروز رفتار شایس

 . شود

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

قیام فاطمی 

 

 دین الهی را یاری کند، برهان  کسی که با دلیل و
 (422)به برکت حضرت زهرا )س( پاداش بزرگی نصیب او خواهد شد 

به مناسبت ایام فاطمیه و با توجه به اینکه شما در مؤسسه رسانه ای دینی 
فعالیت می کنید و برای اینکه انگیزه شما را برای ادامه فعالیتهای خود 

روایتی از حضرت فاطمه زهرا )س( برای شما نقل می کنم  بیشتر کنم ،
که در آن پاداش کسی که با دلیل و برهان به یاری دین خدا می پردازد و 
در مناظره با پیروان اندیشه های باطل و دفع شبهات گمراهان باعث تقویت 
ایمان مؤمنان می شود ، بیان شده است . این روایت در کتاب احتجاج و 

عسکری نقل شده است ، حضرت می فرماید : )دو زن خدمت  در تفسیر
فاطمه زهرا )س( رسیدند كه بر سر امری دنیوی با یكدیگر كشمكش داشتند 

حجت  . یكی از این دو منكر و دیگری مؤمن بود . حضرت فاطمه )س(
زن منكر را مغلوب ساخت ، و از این زن مؤمن را بر او نمود و آن زن ،

فرمود: شادی فرشتگان از حال شد ، حضرت )س( پیروزی بسیار خوش
غالب شدن تو از شادی خود تو بیشتر است ، و حزن و اندوه شیطان و 
طرفداران او بیشتر از حزن آن زن است ، و خداوند تبارک و تعالی به 

برای فاطمه به سبب گشایشی كه برای این زن اسیر و فرشتگانش فرمود :
ار برابر بیشتر از آن زن در بهشت فراهم هزار هز مسکین پدید آورد ،

كنید ، و این را سنتی قرار دهید كه هر کس گشایشی را برای اسیر مسكینی 
پدید آورد و او را بر منكری چیره گرداند ، هزار هزار برابر پاداش آن 

، به برکت حضرت زهرا  (423)مسکین در بهشت برای او فراهم سازید (
جاری برای هر کس که به مقابله افکار  )س( این پاداش به صورت سنتی

 انحرافی و اعتقادی می پردازد ، قرار داده شده است . 
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 قیام فاطمی

 
یعقوبی به تأسیس مرکزی در رابطه با مطالعات  العظمی حضرت آیت هللا

 (424) فاطمی سفارش می کند

 بسم هللا الرحمن الرحیم
حضرت آیت هللا العظمی یعقوبی مرجع عالیقدر جهان تشیع به ایجاد 
مرکزی تخصصی و مشترک بین حوزه علمیه و دانشگاه در رابطه با 

 مطالعات حضرت فاطمه زهرا )س( دعوت می کند . 
این دعوت در پی سخنانی که به نیابت از ایشان در نشستی که توسط 

انشگاه کوفه با عنوان ) همکاری دانشگاه علوم دینی شهید صدر در سالن د
مستمر حوزه و دانشگاه برای ایجاد جامعه ای نمونه (  برگزار شد ، ایراد 
گردید ، که در آن جمع بزرگانی از اساتید و فضالی حوزه علمیه و 
نمایندگان مراجع دینی و رؤسای دانشگاه و اساتید دانشگاهی و برخی از 

 فتند . شخصیتهای پارلمانی و دولتی حضور یا
حضرت آیت هللا یعقوبی فرمودند : ) ... مسئولیت احیای مواضع 
تاریخی حضرت زهرا )س( بر عهده ماست ، باید در سخنان گهربار ایشان 
دقت کنیم و روش زندگی ایشان را الگوی خود قرار دهیم ، نشستی که 
شما برگزار کرده اید در واقع یکی از مظاهر این حرکت مبارک است ، 

نچه که از شما انتظار می رود این است که به این مقدار اکتفاء نکنید ولی آ
، و این فعالیتها را به اشکال مختف ادامه دهید ، که یکی از آنها می تواند 
ایجاد مرکزی مشترک میان حوزه و دانشگاه باشد که به صورت تخصصی 

س( به پژوهشهای فاطمی بپردازد ، و خواهید دید که سیره حضرت زهرا )
و سخنان ایشان محدود به مسائل اخالقی ، اعتقادی و فقهی نیست ، بلکه 
همه معارف انسانی و علمی را شامل می شود }باید راغبان بر یکدیگر 

 .425پیشی گیرند{
 

                                                 
مصااااااااادف بااااااااا  1433جمااااااااادی الثااااااااانی  5( از روزنامااااااااه صااااااااادقین در تاااااااااریخ 112در شااااااااماره )  - 397
 .منتشر شد 27/4/2012
 (.26َوف ي ذَل َك فَْلیَتَنَافَس  اْلُمتَنَاف ُسوَن )مطففین:  - 425


