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 اّنا أعطیناک الکوَثر فّصل لّربِک وانَحرأّن شاّنَئک هواالَبَتر

خطبه ای که بانوی گرامی اسالم ، حضرت زهرا)س( در فاصله زمانی کوتاه پس از رحلت مصیبت بار 

وارشان در مسجد النبی )ص( در حضور بسیاری از انصار و مهاجرین ایراد فرمودند ، یکی پدر بزرگ 

از اسناد و مدارک تاریخی مه م مربوط به وقایع صدر االسالم و تحوالتی است که منجر به انزوای کامل 

حق  امام علی)ع( از صحنه سیاسی ، اجتماعی گردید.این خطبه با تالش فراوان فاطمه)س( جهت احقاق

 مسلمین و استرداد فدک )بعد از غصب خالفت( ایراد گردید. 

حضرت زهرا)س( از وضعیت پیش آمده پس از رحلت پدر ناراضی بود و فدک را بهانه ای جهت اعالم 

 مواضع به حق خود دید .

 سند شناسی خطبه فدکیه:

صحیح و ثقه و از منابع شیعی و سنی روایت شده است.سند این خطبه   

ه قرن دوم هجری و از محدثان و مورخان تا قرن چهارم هجری این خطبه بیان شده است که در از نیم-1

بعضی موارد مانند دیگر آثار .قسمتهایی و یا یاداشتهایی از آن در طول تاریخ از بین رفته است و یا بعد 

 ها توسط علماء و سعی و کوشش آنها ،مطلب جمع آوری شده است. 

از مشایخ مرحوم نجاشی کتابی به نام تفسیر خطبه فاطمة الزهراء ( 423-330)ون شیخ طوسی و ابن عبد-2

(87.)رجال نجاشی ص)س( داشته اند  

در اثری مشهور  (204)منابعی که در دسترس است: الف: بالغات النساء تألیف احمد بن طیفور در سال-3

ر این کتاب را در چهارده جزء نوشته ابن طیفو –بنام تاریخ بغداد و اثر دیگراو المنثور و المنظوم است 

وازدهم آن باقی است و بقیه مفقود شده است و بخشی از جزء یازدهم کتاب که تنها دوجزء یازدهم و د

فوق به نام بالغات النساء هم اکنون در دسترس است. او خطبه حضرت را پس از سخنان عایشه همسر 

 پیامبر )ص( نقل می کند.

که حسن بن سلیمان م(300)د بن عبدهللا اشعر قمی ار محدثان جلیل القدر شیعه بصائر الدرجات اثر سع-4

حل ی از علمای شیعه در قرن هشتم بخشی از احادیث کتاب بصائرالدرجات را گزینش کرد و با اضافه 

 نمودن برخی دیگر به این مجموعه آنرا مختصر بصائر الدرجات نامید.



ثا-5 خ و ادیب و شاعر احمد بن عبدالعزیز جوهری از محد  ن اهل سنت در قرن دوم هجری است او مور 

ثان مشهور آن عصر به شمار می آید . کتاب  ر داشت از جمله محد  توانایی بود ودر عالم حدیث تبح 

.السقیفه و فدک و اخبار الشعراء از جمله تألیفات اوست   

بع اصلی شیعه بخشی از خطبه شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه و علل الشرایع یکی از منا-6

 فدکیه را از حضرت زینب)س( نقل کرده است.

در کتاب خود الفائق خطبه را نقل نموده  م(410)المناقب تألیف احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی -7

ا سید بن طاووس در کتاب الطرائف خطبه فدکیه را از این کتاب  است . اکنون این کتاب وجود ندارد ام 

ت و اکنون در دسترس است.نوشته اس  

کتاب الشافی فی االمامة تألیف مرحوم سید مرتضی از قدمای دانشمندان شیعه امامیه به شمار می رود -8

 و بخشی از خطبه فدک را به سه طریق از استادش ابوعبدهللا مرزبانی نقل نموده است.

طبه حضرت را در این کتاب محمد بن جریرطبری ، در دالئل االمامه از علماء قرن پنجم متن خ -9

 آورده است.

( بخشی از خطبه را آورده به نقل از عایشه.568مقتل الحسین تألیف موفق بن احمد مکی متوفای ) -10  

احتجاج تألیف ابو منصور طبرسی این خطبه را بصورت مشروح از عبدهللا بن حسن نقل کرده  -11

  است. 

د الجزری معروف به ابن  -12 خطبه حضرت را مفصل با شرح  م(606)اثیر در سال مبارک بن محم 

(317)تذکرةالخواص صلغات و بصورت مرسل از زینب کبری دخترامیرالمؤمنین علی)ع( نقل نموده است.   

تذکرة الخواص من النة فی ذکر مناقب االئمه تألیف سبط ابن الجوزی معروف به ابن جوزی حنفی ،  -13

م(654)سل از شعبی نقل نموده است مختصری از خطبه فدکیه را بصورت مر  

شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی، خطبه فدکیه را از کتاب السقیفه و فدک جوهری نقل نموده  -14

(263ص16.)جاست  

بخش کوتاهی از این خطبه را بدون ذکر سند ( 679)متوفای شرح نهج البالغه اثر ابن میثم بحرانی -15

(101ص5.)جآورده است  
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شف الغمه فی معرفة االئمه اثر علی بن عیسی إربلی از علمای شیعه امامیه به شمار می رود از ک -16

 کتاب السقیفه و فدک جوهری نقل کرده است.

معادن الحکمة فی مکاتیب االئمه ، تألیف علم الهدی بن فیض کاشانی بخشی از خطبه را بدون سند  -17

متقدم و متاخر بطور کامل یا بطور مختصر این خطبه را ذکر کرده است. بسیاری از بزرگان و محدثان 

 در تألیفات خود داشته اند.

 گذری بر تاریخ سقیفه:

ده روز پس از وفات پیامبر)ص( آنگاه که همۀ شهود ودالئل خود را در مطالبۀ حق ش ارائه کرد و خلفا 

کند و اصحاب و یاران نپذرفتند آن بانو تصمیم گرفت که موضوع را در برابر همۀ مسلمانان مطرح 

.)شرح نهج پدرش را به یاری طلبید و از این رو بنا به گفتۀ مورخان و محدثان روبه سوی مسجد آورد

یعنی آنچه را که از والیت و امامت نادیده گرفته شده وغصب شده بود )احقاق حق  (4/97البالغه ابن ابی الحدید

و مسلمانان  -تعالی وبرنامه تشریعی ام ت مسلمان بود و در حقیقت حذف والیت از برنامه تکوینی خداوند 

را به روش اجتهاد بر نص پیامبر)ص( وتکذیب نص پیامبروظلم به اوصیاء پیامبر)ص( هدف برنامه 

 های خود قرار دادند.

از رحلت پیامبر)ص( چیزی نگذشته بود که ابوبکر و عمر خالفت را در سقیفه غصب کردند)اهل سنت 

یت پیامبر)ص( را در مورد علی)ع( قبول نداشتند و ندارند و از نصوص بی اطالع بوده و  وص 

نصوص از ناحیۀ ائمه ،عترت پاک پیامبر بطور خبرمتواتر است. بارها پیامبر)ص( دست به دوش هستند(

ی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا"این برادر ووصی و خلیفه  علی گذاشت و فرمود: "هذا أخی ووص 

ونیز پیامبر)ص(  – سید شرف الدین موسوی( -)المراجعات.شماست از او بشنوید و اطاعت کنید من در بین

"هر پیامبری وصی ووارثی دارد وصی من ووارث من علی ابن ابیطالب :همواره نقل می کرد

)ذهبی در میزان االعتدال(."است  

 نقش قبیله أسلم در بیعت با ابوبکر: 

رده است: شیخ مفید در کتاب َجَمل چنین آو  

در آن زمان صحرانشینان عرب برای خرید خواروبار به صورت قبیله ای به شهر می آمدند چون صحرا 

نا امن بود و اگر تعداد کمی از آنان می امدند، بارشان را می گرفتند و خودشان را می کشتند . لذا افراد 



اسلم از صحرا به مدینه آمده بودند ۀ قبیله همه با هم برای خرید خواروبار حرکت می کردند . مردان قبیل

تا آذوقه تهیه کنند . وقتی وارد مدینه شدند بیعت با ابوبکر در سقیفه انجام شده بود. عمر و بقیه به آنان 

گفتند : بیایید کمک کنید برای خلیفه بعد از پیامبر)ص( از مردم بیعت بگیرید. آن وقت ما خواروبار 

ل خودشان ریختند و بیعت کردند. و بعد جزء دارو دسته رایگان به شما می دهیم. آنها خ وشحال شدند او 

به هر جا می ابوبکر شدند.سپس دامن های عربی خود را به کمر زدند و کوچه های مدینه را پر کردند . 

رسیدند ، دربازار، کوچه ،و.و.و... هر کس را می دیند برای بیعت با ابوبکر می آوردند ، پس ابوبکر به 

بیلۀ أسلم خلیفه شد.کمک ق  

 دلیل انتخاب ابوبکر به خالفت:

ن حضرت علی)ع( فرمود: ابوبکر صحابی پیامبر است ؛ اینها می گویند که ابوبکر باید جانشی

ونظر دیگر آنها این بود که ابوبکر سالخورده و پیر است و )پیامبر)ص( بشود چون صحابی اوست 

غفلت آنها از آیات الهی است که خداوند برای اولیائ و  تجربه اش از یک جوان بیشتر است واین نشانه

و چند تن از ائمه )ع( را از طفولیت  را کتاب و حکمت داد اوصیاء خود سن نمی شناسد و یحیی و عیسی

ین فرمود که در تمام مناظرات با اهل کتاب چهره شاخص علوم دینی و و نوزادی به حکمت  و دانش مز 

اگر خالفت به صحابی بودن است ،چگونه است آنجا که با این صحبت  قرابت  -سیاسی و اجتماعی بودند(

وصحابی را باهم جمع می کنند ، نمی شود! علی تنها صحابی نبود و از ذی القربی هم بود وغدیر و 

خطبه غدیربه او و جانشینی او اختصاص داشت وبسیاری از آیات قرآن به وجود ایشان اشاره دارد و 

سایه و همه جا به دنبال پیامبر)ص( بود وسر پیامبر)ص( برسینه علی)ع( بود که از دنیا همیشه سایه به 

که تمام انصار و مهاجرین به هنگام احتضار حضرت در کنار رسول هللا)ص( بودند  خلفا ورفت .

حضرت کاغذ و مداد خواست تا سفارش کند به والیت علی )ع( بعد از خود، و عمر گفت:" حسبنا کتاب 

که حضرت با شنیدن این کالم همه را از خانه بیرون کرد و فقط اهلبیت و ام سلمه کنار حضرت  -"هللا

می نویسند روز دوشنبه حضرت فوت کردند و چهارشنبه به »بودند تا پایان دفن حضرت رسول)ص(:

.«خاک سپرده شدند  

ادی کنان به مسجد پس از بیعت با ابوبکر در سقیفه وی را چون دامادی که به حجله می برند ، ش

و کار خالفت تثبیت شد. مسجد پیامبر )ص( دارالحکومة بود. در ( 1/164)الریاض النضرة پیامبر)ص( بردند 

روز سه شنبه فردای روزی که در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت به عمل آمد ، کودتاچیان ابوبکر را 
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کرد که ابوبکر یار و همدم غار رسولخدا اد نآوردند و او بر منبر رسول خدا)ص( نشست. و عمر است

پس همه با او بیعت کنید. )که در مورد یارغار و یا اینکه خداوند ابوبکر را به همراه حضرت )ص( بود 

شبهات بسیاری در این مورد است که باید با مطالعه و رجوع به تفاسیر   -حفظ کرد بخاطر این روز

م گمانها  متوجه شد که اینگونه نبوده است چون قرآن دو نفر)اذهما فی الغار( را  ذکر کرده است . نفر دو 

به این می رود که ابوبکر باشد ولی دقیقا معلوم نیست و بخاطر حفظ وحدت اسناد محفوظ و بحث در این 

 مورد به کنار گذاشته می شود(.

ار گفته است:  ت ابوبکر لغزشی بیع»عمر در سال آخر زندگی ، به هنگامی که در حج بود ، شنید که عم 

عمر این گفتار را  -« ود که در آخر پدیدار شد اگر عمر از دنیا برود ما با علی)ع( بیعت خواهیم کرد.ب

ل در  –شنید و پریشان شد وگفت: " آنگاه که به مدینه برسم ......"  ووقتی به مدینه رسید، همان جمعۀ او 

بوبکر لغزش و اشتباهی بود که انجام گرفت و مسجد پیامبر)ص( بر باالی منبر رفت و گفت: بیعت با ا

)شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ؛ چنین بود ولی خداوند مردم را از شر  آن لغزش حفظ فرمود. گذشت ، آری 

و -4/119کتاب الحدود -صحیح بخاری -338-4/336سیره ابن هشام  -5/15)انساب الشراف -(12/147و11/13و6/47و2/23-22

( 3/391کنز العمال  

 تحصن در خانه حضرت زهرا)س( و برخورد دستگاه خالفت با ایشان:

اب می گوید: بعد از رحلت پیامبر )ص( از گزارشاتی که به ما رسید این بود که علی)ع( و  عمر بن خط 

.اسناد این نده ادبا ما در خانۀ فاطمه )س( گرد آم زبیر و همراهانشان از ما بریده اند و در مقام مخالفت

ت بسیار است. هنگامی که علی)ع( زیر بار بیعت با ابوبکر نرفت. ابوبکر به عمر بن خطاب فرمان روای

 مر فرمان برد و در نتیجه بین او وداد که او علی)ع( را گرچه به زور در محضر وی حاضر کند ! ع

م آن سهم و بدل شد تا اینکه علی)ع( به او گفت: شتر خالفت را خوب بدوش که نی علی)ع( سخنانی رد  

توخواهد بود! به خدای سوگند، جوش و خروشی که امروز برای حکومت ابوبکر می زنی ، فقط برای آن 

م دارد و خالفت را به تو بسپارد. (1/587)انساب االشراف است که فردا تو را بر دیگران مقد   

 حمله به خانه فاطمه الزهراء)س(:

 بالذری در این باره می گوید:



با ابوبکر سرباز زده زبیر که از بیعت طلحه واز جمله علی ابن ابی طالب )ع(ون گروهی از مهاجرا

لح و خشمگین در خانه فاطمه)س( بودند. این خبر به ابوبکر و عمر رسید. ابوبکر به عمر  بودند ، مس 

دستور داد که به خانه فاطمه رود و آنان را از آنجا بیرون کند واجتماعشان را پراکنده سازد و اگر 

با شعلۀ آتش بسوی خانه وی رهسپار گشت ، در آستانۀ در فاطمه با او عمرمقاومت کردند با آنها بجنگند.

روبه رو شد ، ای پسر خطاب! آمده ای تا َدِر خانۀ مرا آتش بزنی ؟ عمر پاسخ داد: آری؛ این کار ِدینی 

  (1/586.)انساب االشراف را که پدرت آورده تقویت می کند

یز چنین آمده است: عمر به حضرت زهرا)س( گفت : هیچ کس نزد پدرت محبوبتر از تو در کنزالعمال ن

فرمان دهم خانه را بر تو آتش  نشوند ،نبود ولکن این مرا منع نمی کند، چنانکه این گروه نزد من جمع 

(3/140 )کنزالعمالزنند  

یایید ولی قبول نکردند عمرهمه  کسانی را که در خانه والیت جمع شده بودند؛ صدا زد که بیرون ب

،عمرگفت :قسم به خدایی که جانم در دست اوست ، بیرون می آئید یا خانه را با هر که در آن هست آتش 

 می زنم؛! به عمر گفتند: فاطمه در خانه است . 

(1/12)االمامة و السیاسة  عمر گفت: باشد،! خانه را آتش می زنم.  

خانه را به سرت آتش می زنم و یک تن را زنده نمی  عمر سخنی به علی)ع( گفت: اگر بیعت نکنی

 گذارم، با اینکه دختر مصطفی در آنجاست .

پس این شبهه که امروزه مطرح است که خانه های زمان پیامبر)ص( َدر نداشته است که عمر در خانه 

د خلفا حضرت زهرا)س( را آتش بزند صحیح نیست. از کتب معتبر خلفا نقل شده است بنا بر اعتراف خو

دو دلیل  —آنها َدر خانه حضرت را آتش زدند و به زور وارد خانه شدند، از جمله ابوبکر و عمر ، که 

:دیگر نیز وجود دارد  

ابوبکر در بستر مرگ گفت: من بر هیچ چیز دنیا متأثر و اندوهناک نیستم مگر به سه کار که کرده ام  -1

ی کاش هرگز در خانه فاطمه را نگشوده بودم ،گرچه برای وای کاش که آن کارها را نکرده بودم........ ا

-(3/69)العقد الفرید -(1/414( )مروج الذهب مسعودی4/52)طبری.جنگ و ستیز با من آنرا بسته بودند

(2/115)تاریخ یعقوبی -(131-2/130)شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید )-(1/18)امامة والسیاسة -(3/135)کنزالعمال  
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یعنی دستورشان می  -ن خطاب در کنزالعمال ......... آن أمرُتُهم أن ُیحرقُوا علیک الباب سخن عمر ب -2

 دادم در خانه ات را آتش بزنند.

در تاریخ طبری به نقل از زیاد بن کلیب "عمربن خطاب به خانۀ علی)ع( که در آن طلحه و زبیر و 

ه را با شما آتش میزنم یا برای بیعت بیرون مردانی از مهاجران بودند ، آمد و گفت بخدا سوگند ، یا خان

ا پایش لغزید و شمشیرازدستش افتاد و دستگیرش  آیید . زبیر با شمشیر  آخته به سوی او بیرون دوید ام 

( 202ص3.)تاریخ طبری جنمودند  

 جنگ اقتصادی با اهل بیت)ع(:

 فدک چیست؟

فه و رژیمهای اموی و عباسی است. فدک نماد مظلومیت اهل بیت و غصب حق  آنان از سوی خالفت سقی

در سال هفتم هجری وقتی مسلمانان با پرچمداری امیرالمؤمنین قلعه های خیبر را فتح کردند و یهودیان 

لیم شدند ، ساکنان فدک نمایندگانی نزد پیامبر)ص( فرستاده ، نیمی از حاصل باغها و اراضی فدک را تس

بدون جمگ بدست آمد و ملک ویژه پیامبر شد و اختیارش با پیامبر مصالحه کردند . چون اراضی فدک 

با آن حضرت بود. و آیات قرآن از آن به فیء یاد می کند که از آن خدا و رسول وذی القربی و یتیمان و 

و مسلمانان دیگر حق ی در ان ندارند و بعد از نزول این آیه پیامبر)ص( فدک را به (26)اسراء مساکین است 

در سه سال پیش از وفات پیامبر)ص( در دست فاطمه بود. دستگاه خالفت فدک را  بخشید و فاطمه)س(

انه پیگیر  از دست فاطمه بیرون آورد و کارگران وی را اخراج نمود و حضرت فاطمه)س( که مصر 

 بازپس گیری فدک بود در این راه کتک خورد و اسیب دید. 

را از امور مالی کوتاه کرده و پشتوانۀ  غصب فدک جنبۀ سیاسی داشت و می خواستند دست اهل بیت 

هارون الرشید از موسی بن جعفر حد  فدک را پرسید : ایشان فرمود: اقتصادی آنان را ضربه بزنند.  

ل َعَدن است ، چهرۀ هارون دگرگون شد.  حد  او 

دوم :سمرقند ، چهرۀ هارون تیره و غضب آلود شد.  حد 

سوم: آفریقاست ، چهره مأمون سیاه شد.  حد 

 حد  چهارم: کنارۀ دریای خزر و ارمنستان است . 



وقتی هارون متوجه شد، از پس دادن فدک به امام خودداری کرد .   

)فرهنگ غدیر جواد فدک قلمرو ووسعت اسالم و حق خاندان پیامبر )ص( بوده که دیگران غصب کردند

ثی(  محد 

ه قدرت را از دست خلفا بگیرد ، نه پافشاری فاطمه)س( برای پس گرفتن فدک ، مسأله سیاسی آن بود ک

بخاطر ارزش اقتصادی آن و ایشان می خواست پایه های حکومت اسالمی را محکم نماید که دشمنان 

 قدرت مانور نداشته باشند.

 بخش دوم از غصب فدک:

د نمونه دیگر از مصداق "فیء" زمینهای قبیلۀ بنی نضیر بود. )در مدینه سه قبیله یهود سکنی گزیده بودن

مکتب آسمانی خود راجع به آنها به بشارتهایی که درقریظه، عبارتند از بنی نضیر، بنی قینقاع، بنی

ولی هنگامی که  داشتند درانتظارآن حضرت بودند تا به هنگام بعثت وی را یاری دهند پیامبرخاتم)ص(

بریش قیام کردند ، پیامبر)ص( رسالت خود را آشکار کرد و به مدینه هجرت نمود ، یهود به انکار پیام

گرچه او را بدرستی شناخته بودند که همان پیامبر خاتم )ص( است، ولی عهد شکنی کردند و در مقام 

خداوند تعالی پیامبرش را از طریق نیرنگ بر آمدند و بر ترور حضرت توطئه های بیشماری کردند.

به دستور خدا به حضرت  وحی از این نیرنگ با خبر ساخت و توطئۀ آنها را درهم شکست.اموالشان

لق گرفت. حضرت به هر کس که می خواست از آن اموال می بخشید و در سال چهارم  رسول)ص( تع 

هجری بخشی از اموال را به ابوبکر و عمر بن خطاب ، عبدالرحمن بن عوف و عایشه و حفضه و چند 

(2/58)طبقات ابن سعد تن دیگر بخشید   

خیبر بود پس از گشودن خیبر و یکسره کردن کار آنجا ، اهالی فدک  فدک که از جمله ُحُصون )قلعه ها(

فرستاده ای به خدمت پیامبر)ص( فرستادند و نیمی از فدک را بوی برای صلح و سازش بخشیدند؛ آنگاه 

نازل شد و رسول خدا )ص(، فاطمه)س(طلبید و فدک را به او بخشید ( 26)اسراء آیۀ "آت ذالقربی حق ه" 

(4/177)الدر  المنثورسیوطی  -(1/338/341ل حسکانی )شواهد التنزی  

 رفتار خلفا با فدک:

پیامبر)ص(فدک را به حضرت زهرا)س( بخشید و آن حضرت )ذوالید( بود. لذا ابوبکر فدک را از 

حضرت زهرا)س( گرفت و حضرت فرمود: فدک را به من باز گردانید زیرا پیامبر)ص( آن را به من 

 بخشیده است.
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د: شاهد بیاور؛ ولی از کسانی دیگر)یعنی کسانی که پیامبر)ص( در زمان حیات خود اموالی را آنها گفتن 

 بدیشان بخشیده بود(شاهد نخواستند . 

. ( 2/200)مروج الذهب حضرت زهرا)س( أُم أیمن را شاهد آورد   

)ع( را هم مسعودی در این باره نقل می کند: حضرت زهرا )س( عالوه بر علی)ع( و أُم إیمن ، حسنین 

 به عنوان شاهد آوردند و گواهی دادند که پیامبر)ص( فدک را درزمان حیات خود به فاطمه بخشیده است.

شتر به  13ابن ابی الحدید در این مورد می گوید: وقتی ابو ُجَجیفه به ابوبکر گفت: پیامبر وعده داد که 

(118ص 5)سنن ترمذی جبدهند  من بدهد و ابوبکر بدون آنکه شاهد بخواهد دستور داد که به او  

رسول خدا )ص( به من وعده داد اگر مال بحرین آمد به تو فالن ودیگر جابر بن عبدهللا به ابوبکر گقت:

باب الکفالة  126ص3.)صحیح بخاری جمقدار می دهم و ابوبکر هم بدون آنکه از او شاهد بخواهد به او عطا کرد

 فی الفرض(

ر پس از اقامۀ شهادت شهود تصمیم گرفت که فدک را به حضرت زهرا در روایتی است که خلیفه ابوبک

نوشت ،لکن عمر سر قبالۀ فدک را به نام حضرت زهرا)س(  ،باز گرداند پس در ورقه ای از پوست

(3/400)سیره حلبیرسید و مانع شد و قبال را پاره کرد.  

 جایگاه فصاحت و بالغت خطبه فدکیه:

کاتی چند اشاره کرد:در فضیلت خطبه فدکیه باید به ن  

این خطبه شامل اصول و فروع ، فلسفه ، احکام، مسائل تاریخی، و مسائل گذشته و مسائل مفید برای 

آینده اسالم است. این خطبه در بر دارنده مضامین عمیق معارف توحیدی ، نبوی ، امام شناسی ، عرفانی 

 ، اخالقی ، سیاسی و اجتماعی است.

د از معارف توحیدی و نبوی و پیشوایی اوصیاء الهی ،  مبدأ و معاد و بازگشت در بخشی از این خطبه بع

به سوی خدا ، بانوی بزرگ اسالم موضع خود را در برابرنظام حاکم روشن ساخت و به معرفی خود 

دختر پیامبر خدا)ص( و بانوی بانوان جهان با پرداخت تا نگویند " نشناختیم و نفهمیدیم و نمی دانستیم که 

  "سخن می گویند و ما را مخاطب ساخته است. ما



خطبه حضرت زهرا)س( تداعی خطبه غدیر و خطبه نهج البالغه است این خطبه فصیح ترین خطبه های 

این خطبه فصلحت و بالغت بسیار باالیی دارد . این خطبه میراث گرانبهای اهل اهل بیت)ع( است. 

.  بیت)ع( است که تا بحال کسی آن را نشناخته است  

:حمله به در خانه حضرت زهرا)س(  

 چگونه یک مسلمان به خودش جرأت می دهد که کوچکترین اهانتی نسبت به آن حضرت روا دارد.

 قیام فاطمه )س(:

در خانه اش وبه کنار "َدر" آمدن ایشان ؛ حفظ جایگاه بلند و عظمت حضرت  قیام حضرت زهرا)س(

ان( را از خانه دور نماید؛ یعنی اتمام حجت بر آن افراد.اگر علی)ع( بود تا با منطق قوی خود ،آنها)غاصب

حضرت علی)ع( کنار َدر می آمد ، آنها با جرأت بیشتری به خانه ام حمله می کردند وهیچ چیز را باقی 

نمی گذاشتند وبا سوزاندن خانه قضیه را تمام شده می دیدند؛ و بعد ها می گفتند دختر رسول خدا)ص( با 

نبود چون علی به کنار َدر آمد.پس فاطمه)س( قیام کرد و از علی )امامت( دفاع کرد و ق علی)ع( مواف

حجتهای الهی را بر آنها تمام نمود و نهایت خباثت درونی ، پلیدی درونی دشمنان را برای همیشه در 

ت اسالم و جایگاه  اصول و تاریخ آشکار کرد.ودومین مرحله قیام ؛ ایراد خطبه فدکیه بود تا جایگاه عز 

فروع آنرا به نمایش گذارد واین دیگر حجت الهی بود که حضرت برای آن قیام کرد تا ارزشهای اسالمی 

 تا قیامت باقی ماند.

 متن خطبه فدکیه :

(1بندروی عبد هللا بن الحسن باسناده عن آبائه )ع( أّنه )  

 عبدهللا بن حسن نواده امام حسن مجتبی)ع( از پدرانش چنین نقل می کند :

(2بندلّما أجمَع ابوبکر و عمُر علی منع فاطمة )ع( فدکأً و بلغها ذلک )  

هنگامی که ابوبکر وعمر هم دست شدند تا از دسترسی حضرت فاطمه)س( به فدک جلوگیری نمایند؛ این 

 خبر به آن بزرگوار رسید.

(3)بندقومهاالَثت خمارها علی رأسها و اشتملت بجلبابها وأقبلت فی أمة من ّحفدتِها و نساٍء   
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بنی هاشم به سوی  –ایشان مقنعه بست و چادر برخود پیچید و همراه با گروهی از بستگان و زنان قریش 

 مسجد آمد.

(4)بندتطأ ذیولَها ما َتحرُم مشیُتها مشیة رسول هللا )ص(  

فتن پدر در هنگام راه رفتن چنان پوششی بلندی داشتند که زیر پا می رفت . راه رفتن ایشان شبیه راه ر 

 گرامیشان بود.

(5)بندونها ُمالءة  د من المهاجرین و االنصار و غیرهم فنِیَطت حّتی دخلت علی ابی بکر و هو فی َحشدٍ   

تا این که بر ابوبکر که در میان جمع زیادی از مهاجرین و انصار و دیگران حضور داشت وارد شد و به 

 خاطر آن حضرت پرده ای آویختند.

ًة أجَهَش القوُم لها بالبکاء )فجلست ثّم أنَّت)ب (6بنده سکون تاء( أنَّ  

 ایشان نشست آنگاه ناله ای سر داد که همۀ مردم به خاطر او به گریه افتادند.

( 7)بندُتُهمفارَتجَّ المجلس ثّم أمَهلَت ُهَنیَئًة حّتی اذا سکن َنشیَج القوم و هدأت فورَ   

یت فرو تی درنگ نمود تا صدای مجلس به خروش در آمد و منقلب شد سپس حضرت لحظا گریه آن جمع 

 نشست و از خروش افتادند.

إفتتحِت الکالم بحمِد هللا و الثناء علیه و الصالِة علی رسولِه فعاد القوُم فی ُبکائِِهم فلّما أمَسکوا عاَدت فی 

(8)بندکالمها ، فقالت علیها الّسالم   

با بردن نام پیامبر)ص(  -رسول خدا)ص( آغاز کرد.آنگاه سخن خود را با حمد و ثناء الهی و صلوات بر 

 مردم به گریه افتادند و چون ساکت شدند حضرت فاطمه)س( سخن را از سر گرفت و فرمود:  

:در خطبه فدکیه توضیح بر مطلب حجاب    

  آیات حجاب در قرآن:

المنثور آمده که حجاب همسران پیامبر)ص( و غیره در ذی العقده سال پنجم هج د.ری نازل شدر در   

لَِك َخْیر  َیا َبنِي آَدَم َقْد أَْنَزْلَنا َعلَْیُكْم لَِباًسا ُیَواِري َسْوآتِ -1
ٰ
ْقَوٰى َذ   (26اعراف)ُكْم َوِریًشا ۖ َولَِباُس التَّ



هایی که به آن تن را بیارایید برای ای فرزندان آدم، محققا ما لباسی که ستر عورات شما کند و جامه

.باس تقوا نیکوترین جامه استشما فرستادیم، و ل  

یعنی چیزی که برای پوشیدن و پوشانیدن بدن است. ؛لباس  

ریش،؛ به معنای هر پوششی است که مایه زینت و جمال باشد. در اصل لغت به معنای پر مرغان 

المیزان( -)طباطباییاست. پر مرغ مایۀ زینت آن است و در غیر مرغ هم استفاده می گردد.  

م" وصف برای لباس است ، اینکه لباس پوشش واجب و الزمی است که کسی از آن "ُیواری سوآتک

بی نیاز نیست و آن پوشش عضو است که برهنه بودنش زشت و مایۀ رسوائی آدمی است، بخالف 

 ریش که به معنای پوشش زائد بر مقدار حاجت و باعث زینت و جمال است.

ظاهر و پوشاندن زشتیهای ظاهری بذکر لباس باطن  در اینجا از ذکر لباس -"لباس التقوی ذلک خیر"

باز می زیکه سیئات باطنی را می پوشاند و آدمی را از شرک و گناه که باعث رسوائی اوست یو چ

دارد؛همانطور که بعضی از انسانها در باطن معایب و نواقصی دارند و آشکار شدنش باعث رسوائی 

سان ها به یک پوشش ظاهری که رسوا کننده نباشد نیاز اوست)رذائل اخالقی(، نتیجه می گیریم که ان

دارند و یک پوشش باطنی که معایب درونی را حفظ کند و آن لباس تقوی است .مفسرین نظریات 

مختلفی دارند در مورد این آیه ، بعضی آنرا ایمان بخدا و عمل صالح و بعضی دیگر به حسن ظاهر 

ر تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از معصومین )ع( دارد و برخی آنرا به "حیا" تفسیر کرده اند. د

 که مراد از لباس تقوی " لباس عفاف" است. 

ِة اْْلُولي......)احزاب 33( َج اْلجاِهلِیَّ ْجَن َتَبرُّ  2-َو َقْرَن في ُبُیوتِکُنَّ َو ال َتَبرَّ

کنایه از ثابت ماندن در خانه ها باشد. کلمه " تبرج"  -"قرن" از ماده )ق ر( به معنای پا برجا شدن

ظاهر شدن در برابر مردم بصورت جاهلیت قبل از بعثت که نه حیا بود و نه غیرت . امام صادق)ع( 

الم ، جاهلیت دیگری خواهد روایتی در تفسیر قمی دارد در ذیل این آیه ، که بعد از جاهلیت قبل از اس

م است.پس مفهوم  آیه خطاب به زنان این است،" مانند جاهلیت اولی  آمد ، که آن جاهلی ت دو 

 خودنمایی نکنید ،بنشینید در خانه هایتان و طاعت خدا را بکنید اگر نمی توانید حیا داشته باشید.

بِيُّ قُلْ ِْلَْزَواِجَك َوَبَناتِ  "--3 َها النَّ لَِك أَْدَنٰى أَْن ُیْعَرْفَن َیا أَیُّ
ٰ
َك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن ُیْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیبِِهنَّ ۚ َذ

ای پیغمبر )گرامی( با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به  -(59)احزاب "َفاَل ُیْؤَذْینَ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=33
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یت( شناخته شوند تا از تعرض و جسارت چادر فرو پوشند، که این کار برای اینکه آنها )به  عف ت و حر 

.)هوس رانان( آزار نکشند  

(ای پیامبر به همسرانت ، همیشه خطاب قرآنی به در می گویم دیوار گوش کند)–خطاب به زنان پیامبر)ص( 

که زن مسلمان دخترانت و زنان مؤمن بگو تا جلباب خود پیش بکشند بدین وسیله بهترمعلوم می شود 

در نتیجه اذی ت نمی بینند. و  است  

جمع جلباب است و جامه ای سرتاسری است که تمامی بدنش را می پوشاند و یا روسری  -کلمۀ "جالبیب"

مخصوص است که صورت و سرش را ساتر می شود؛ و منظور از جمله پیش بکشید مقداری از جلباب 

یشان در انظار ناظرین پیدا نشود. . این است که آن را طوری بپوشند که زیر گلو و سینه هاخود را ، 

پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت و حجاب و صالح و سدادند نزدیکتر است، در نتیجه 

وقتی به این عنوان شناخته شدند دیگر اذیت نمی شوند یعنی اهل فسق و فجور ، متعرض آنان نمی گردند 

)المیزان(.)حجاب نشانۀ مسلمان بودن است(  

و در تفسیر قمی ذیل این آیه از معصوم نقل شده که فرمود:زنان از خانه بیرون می شدند تا به مسجد آیند 

پشت رسول خدا)ص( نماز بخوانند و چون شب می شد و زنان برای نماز مغرب و عشاء بیرون می 

می شدند . خداوند  ، جوانان سر راه آنان می نشستند و به ایشان متلک می گفتند ویا متعرض آنان آمدند 

المنثور" از ام سلمه روایت شده که وقتی این آیه نازل شد، زنان  تعالی این آیه را نازل کرد . در "در 

و کیسه ای سیاه به خود پوشاندند که سرتا انصار طوری از خانه ها بیرون شدند که گوئی کالغ سیاهند 

 پایشان گرفته بود.

بِيِّ لَْسُتنَّ  -4 َقْیُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرض  َوقُْلنَ َیا نَِساَء النَّ َساِء ۚ إِِن اتَّ   َكأََحٍد ِمَن النِّ

(32)احزاب َقْواًل َمْعُروًفا  

؛(تر استای زنان پیغمبر، شما مانند دیگر زنان نیستید )بلکه مقامتان رفیع  

پس زنهار نازک و نرم )با مردان( سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار اگر خدا ترس و پرهیزکار باشید، 

.)هوا و هوس( است به طمع افتد )بلکه متین( و درست و نیکو سخن گویید  

شود كه با اى داشتند هشدار داده مىوقتى به زنان پیامبر كه بیشترشان پیر و سالخورده بوده و زندگى ساده

 .جوان و زیبا باید حساب كار خود را بكنند كرشمه و ناز سخن نگویند، زنان



َقْیُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ »كرشمه سخن گفتن زن، بى تقوایى است.    «إِِن اتَّ

  «َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ »كند. قرآن براى سخن گفتن نیز آدابى بیان مى

سات نیز دست طمع بر نمى ِبيِ دارند. یا ِنساءَ افراد آلوده، از مقد    ... َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرض    النَّ

َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي » چون در جامعه نبوی همه افراد سالم نیستند.نباید گفتار و رفتار زن تحریك كننده باشد.

  «َقْلِبِه َمَرض  

الذین فى »و نفرمود « َمَرض  الَِّذي ِفي َقْلِبِه »نباید كارى كنیم كه حت ى یك نفر دچار گناه و فساد شود. 

  «قلوبهم

 «فِي َقْلِبِه َمَرض  »چشم چرانى و هوسبازى یك بیمارى روحى است. 

َفال َتْخَضْعَن »و هم شیوه، سالم باشد. « َقْوالا َمْعُروفاا »طورى سخن بگویید كه هم محتوا خوب باشد 

  استاد قرائتی()«ِباْلَقْولِ 

 :احزاب 32توضیح آیه 

 ره ای از کارها امر می کند و از پاره ای از کارها نهی می کند و می گوید : این آیه به پا

ای زنان پیامبر شما برابر با زنان دیگر نیستید ، تقوی پیشه کنید ، در سخن خضوع داشته باشید و مانند 

بین  سایر زنان آهنگ صدا را فریبنده مسازید و در خانه های خود بنشینید و کرشمه و ناز مکنید. امور

از این آیه می توان نتیجه گرفت: که تکلیف همسران پیامبران زنان پیغمبر و سایر زنان مشترک است.

المیزان )ویا زنان با تقوی( سخت تر و شدید تر است و پاداش و کیفرشان به نسبت اعمال دو چندان است)

  ذیل ایه مزبور(

برای حفظ دین و ارزشهای دینی سنگین تر پس تکلیف زنان پیامبر و زنان مؤمن و متدین مسئولیتشان 

است.هنگام سخن گفتن مراقب باشید صدا را نازک و لطیف مکنید چون دل مردان دچار ریبه و خیالهای 

 –شیطانی می شود و شهوت تحریک می گردد در نتیجه آن مردیکه دردل بیمار است به طمع می افتد 
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مان است . ایمان آن چیزی است که آدمی را از میل به بیماری دل در برخی از مردان ، نداشتن نیروی ای

 سوی شهوات باز می دارد.

 و اذا سالتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن ؛  -5

این  )هنگامی که چیزی از لوازم و اسباب زندگی از همسران پیامبر بخواهید از پشت حجاب بخواهید،

از  چیزی را پاک تر می دارد( . در این آیه برای این که هنگام عاریت گرفتن کار دل های شما و آنها

ز پشت اد را زنان پیامبر، آنها در معرض دید مردم قرار نگیرند دستور داده شده که وسیله مورد نیاز خو

ر آن پرده و یا پشت در بگیرند . منظور از حجاب در این آیه پوشش زنان نیست بلکه حکمی اضافه ب

ت که مخصوص همسران پیامبر است و آن این که مردم موظف بودند به خاطر موقعیت و شرائط اس

تی با هر گاه می خواهند چیزی از آنها بگیرند از پشت پرده باشد و آنها ح)ص(خاص همسران پیامبر 

وارد  ردیگ پوشش اسالمی در برابر مردم در این گونه موارد ظاهر نشوند . البته این حکم در باره زنان

منان نشده و در آنها تنها رعایت پوشش کافی است . علت آن است که زنان پیامبر به خاطر وجود دش

فراوان و عیب جویان مغرض چون ممکن بود در معرض تهمت ها قرار گیرند و دستاویزی به دست 

گام ه هنکه شد سیاه دالن بیفتد این دستور خاص به آنها داده شد و به تعبیر دیگر به مردم دستور داد

 ل اینتقاضای چیزی از آنها از پشت پرده تقاضای خود را مطرح کنند . بنا بر این سایر زنان مشمو

ه البت ودستور نیستند تا جای نگرانی باشد و همان رعایت پوشش و حجاب اسالمی برای آنها کافی است 

رفتن گنظر  مل به این دستور با درعمل به این دستور بر آنها واجب نیست نه این که جایز نباشد و اگرع

ید لی باهمه جوانب و لوازم آن برای سایر زنان مسلمان ممکن باشد عمل به آن مطلوب و شایسته است و

تر  مفید ومسائل جانبی و حاشیه ای آن را در نظر گرفت و اگر به هر دلیل مشکل ساز بود ترک آن بهتر 

 . است

َیْضِرْبَن َولْ  ۖ الَّ َما َظَهَر ِمْنَها ِزیَنَتُهنَّ إِ ُیْبِدینَ   َواَل َن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَیْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت َیْغُضضْ  -6

 (31)نور .……ِهنْو أَْبَنائِ َباِء ُبُعولَتِِهنَّ أَ ائِِهنَّ أَْو آأَْو آبَ  ِهنَّ ِبُخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجُیوِبِهنَّ ۖ َواَل ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَتِ 

از عمل زشت( محفوظ )و زنان مؤمن را بگو تا چشمها )از نگاه ناروا( بپوشند و فروج و اندامشان را 

شود )بر بیگانه( آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می



خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود یا پدران دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال 

 ........یا پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر

برای زنان جایز نیست نظر کردن به چیزیکه برای مردان جایز است. و برایشان واجب است که الف: 

ی اظهار است و مراد از عورت خود را از اجنبی چه مرد و چه زن بپوشانند. "ال ُیبدین" کلمۀ ابداء یعن

زینت زنان، مواضع زینت است زیرا خود زینت از قبیل گوشواره ودست بند اظهارش حرام نیست پس 

 مراد به اظهار زینت محل  آن است.

رت ودو کف در روایت شیخ صدوق از معصومین آورده شده است: مقصود از آنچه ظاهر است صو

روَجهُّن" که در جای جای قرآن است در حفظ فرج از زنا از "یحفظن ف منظوردست و قدمها می باشد .

 )المیزان ذیل همین آیه(است ولی در اینجا مراد از آن حفظ از نگاه است

ُخُمر جمع ِخمار است و ِخمار آن جامه ایست که زن سرخود را با آن می پوشاند و زائد آن را به  ب:

ضم جیم و سکون یاء معنایش معروف است و سینه اش آویزان می کند . کلمه" جیوب" جمع ُجیب به 

مراد به جیوب سینه هاست و معنا این است که بزنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سینه های خود 

 انداخته و آنرا بپوشانند.

دیگر اینکه مراد  –ج: کلمه " بعولة" شوهران است و طوائف هفتگانه از محرمهای سببی و نسبی هستند 

 نان مؤمنین است که جائز نیست خود را در برابر زنان غیرمؤمن برهنه کنند. به نساء ز

د: در فقیه از امام صادق)ع( آمده است: سزاوار نیست برای زن که در برابر یهود و نصاری برهنه شود 

 ، چون می روند نزد شوهران خود تعریف می کنند.

  مسئله حجاب و حیا و ورود به خانه دیگری . -7

َها الَّذیَن آَمُنوا لَِیْسَتأِْذْنکُُم الَّذیَن َملَکَْت أَْیماُنکُْم َو الَّذیَن لَْم َیْبلُُغوا اْلُحلَُم ِمْنکُمْ  اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة  یا أَیُّ َثالَث َمرَّ

هیَرِة َو ِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعشاِء َثالُث َعْوراٍت لَکُْم لَْیَس َعلَْیکُْم َو الاْلَفْجِر َو حیَن َتَضُعوَن ثِیاَبکُ  َعلَْیِهْم  ْم ِمَن الظَّ

 نور( -58)..........ُجناح  َبْعَدُهنَّ 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=58
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=58
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=58


23 

 

23 

 

د به نگام وروند، هااى کسانى که ایمان آورده اید، باید بردگانتان و نیز نوجوانانتان که به حد بلوغ نرسیده 

آن  یمروزه هاى شما، در هر شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و در نخان

تند یى هسگاه که لباس هاى خود را از تن بیرون مى آورید، و پس از نماز عشا. این سه زمان، زمان ها

 ............که شما دوست نمى دارید دیگران از وضع شما در آنها آگاه شوند، 

یل مبسا  ح این ایه ؛ وضع کندن لباس است و کنایه از این است که اهل خانه در حالی باشند که چهشر 

ده ست پوشانوار انداشته باشند بیگانگان در آن حال او را ببینند و مراد به آیه شاید هر چیزی باشد که سزا

 شتیهای اخالقی وشود )امروزه زنان و مردان نامحرم در کنار یکدیگر با عنوان حریم خصوصی ز

دین گریزی  -گویا خداوند هیچ حریمی را برای آنها قرار نداده است–رفتاری را به نمایش در می آورند 

اخته سو تبلیغات سوء فضای مجازی در زمینه قلعه حیوانات فضای انسان و انسانیت را از زنان دور 

از  ا که طبعأ شایسته نیست غیرآیه نشان می دهد که در این سه موقع سه عورت  است برای شماست(

 شما کسی بر وضع شما مطلع گردد. 

 بازنشستگان از ازدواج: -8

ا َفلَْیَس َعلَْیِهنَّ ُجن جاٍت بِزیَنٍة وَ  ْعَن ِثیاَبُهنَّ ْن َیضَ اح  أَ َو اْلَقواِعُد ِمَن النِّساِء الال تی ال َیْرُجوَن ِنکاحا أَْن  َغْیَر ُمَتَبرِّ

 (60)نور ... لَُهنَّ َیْسَتْعفِْفَن َخْیر  

ای که دهفرماید: زنان سالخوراین آیه شریفه پوشش و حجاب زنان سالخورده را استثنی نموده است و می

روئین  اسهایاز سن ازدواج آنها گذشته باشد و دیگر امیدی به ازدواج ندارند گناهی بر آنان نیست که لب

 . و زینت ننموده باشند خود را بر زمین بگذارند، در حالی که خود را آرایش

یل مه او بکلمه قواعد، جمع قاعده است زنی که از نکاح باز نشسته باشد ،و دیگر بخاطر پیری اش  کسی 

ه در . پس بر هر زنی حجاب واجب است اال  زن مسن، که می تواند بی حجاب باشد البتنداشته باشد 

ه الخوردسایه از خود پوشی یعنی همین زنان ."وإن یستعففن " کنج نداشته باشد صورتیکه کرشمه و تبر  

 ،که اگر خود را بپوشاند بهتر از برهنه بودن است.

الخمار، و الجلباب، قلت بین یدی من " خوانیم که فرمود:در حدیثی از امام صادق)ع( در ذیل همین آیه می

 « "کان؟ قال بین یدی من کان غیر متبرجة بزینة.



گوید از امام پرسیدم برابر هر کس که باشد و چادر است، راوی می یعنی منظور )آیه شریفه( روسری

توان روسری و چادر را برداشت؟ حضرت فرمود برابر هر کس که باشد در صورتی که آرایش و می

 (... ، باب القواعد من النساء522، ص 5.) الکافی، ج زینت نداشته باشد

ل اگر چنین زنانی باز جانب حجاب و عفت را رعایت فرماید: با همه این احوادر پایان، آیه شریفه می

 )تفسیر نمونه(.تر استتر و به تقوا نزدیککنند و خود را بپوشانند، پسندیده

 معنای لغوی حجاب برای پوشش زنان در عصر ما چیست؟

کلمه حجاب به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، و بیشتر استعمالش به معنی پرده است . 

این کلمه از ان جهت مفهومش پوشش است که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب 

"حجاب" نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع  یحجاب نیست ، آن پوششاصل لغت هر پوششی 

 شدن صورت گیرد. 

اب" یعنی تا آن در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند " حتی  توارت بالحج

 و پردۀ حاجز میان قلب و شکم را " حجاب" می نامند.  -وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد 

ول" در این فصل بیان می  ابن خلدون در مقدمه خویش فصلی دارد " فصل فی الحجاب کیف یقع فی الد 

ی دهند ولی تدریجأ حائل و کند که حکومتها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نم

پرده میان حاکم و مردم ضخیم تر می شود تا باالخره عواقب ناگواری بوجود می اید ، ابن خلدون کلمه 

 "حجاب" را به معنای حائل نه پوشش بکار برده است. 

، پس  اگر اسالم زن را پشت پرده می کند ، نه اینکه زنان از خانه بیرون نروند ، ونه اینکه زندانی شوند

مراد اسالم حبس زن در خانه نیست چرا که حضرت زهرا)س( و حضرت زینب )س( و دیگر زنان 

 رگ تاریخ پیوسته در اجتماع بودند . بز

پوشش زن در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و 

ی رساند و فتوای فقهاء هم همین مطلب است . آیات خودنمایی نپردازد و آیات مربوطه همین معنا را م

رد را ذکر می کند، بدون اینکه کلمل حجاب را سوره نور و احزاب حدود پوشش و تماسهای زن و م

و سر  اینکه ایات قرآن تأکید  -بکار ببرد، آیه ای که کلمۀ حجاب دارد مربوط است به زنان پیامبر)ص(
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انید نکاح داشته باشید چون شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش دارد که با زنان پیامبر)ص( نمی تو

 سوء استفاده می کرد و ماجرا ها می آفرید.

بی آنرا عصر برهنگی و آزادی جنسی گذارده اند و افراد غرب زده ،بدون شک در عصر ما که بعضی 

گاه  وایند ه نا خوشدستبند و باری زنان را جزئی از آزادی او می دانند ، سخن از حجاب گفتن برای این 

ه را افسانه است ولی مفاسد بی حساب و مشگالت و گرفتاریهای روز افزون برخاسته از زنان ، جامع

 بوجود نوجوان و جواندچار بحرانهای اجتماعی و سیاسی کرده است و انحرافات بسیاری را در نسلهای 

 آورده است.

وده نی ت یک زن یعنی مصونی ت یک جامعه از آلحجاب کسب کرامت و احترام بیشتر به زن است و مصو

ه هوس است کامت انسانی و مصون بودن از هوا وپوشش در تمام ادیان برای حفظ کر –شدن به گناه 

 سعادت زندگی فردی و اجتماعی را در پی دارد. 

اا قتمقام معظم رهبری: حجاب برتر که شما اشاره کردید مراد همین چادر ایرانی خود ماست که حقی

 حجاب برتر است و هیچ تردیدی در آن نباید کرد.

 آیة هللا بهجت)ره( : حجاب کامل همان چادر است. 

اسخ چادر؟ پ ست یاآیة هللا فاضل لنکرانی: در سؤال به اینکه آیا استفاده از مقنعه و مانتو و روسری بهتر ا

 رتر می دانند.یگر مراجع چادر را حجاب بد  -ه است: استفاده از چادر بهتر است داد

ز احجاب در اسالم به عنوان یکی از ضروریات دینی بشمار می رود که هیچ یک از فقهاء و علماء 

صدر اسالم تا کنون در ضروری بودن آن تشکیک نکرده اند.منکر حجاب کافر و مرتکب کشف حجاب 

 بود.بدون انکار فاسق است و در قیامت به کیفر شدید و عذاب سخت الهی گرفتار خواهد 

ست قلی اعکلمه حجاب از جمله احکام ارشادی دینی است به این معنا که حکم اسالم به حجاب تأیید حکم 

ثار آه از مجموعه ستفادا.) با و دانشمندان و اندیشمندان مسلمان دالیل عقلی مختلفی را برای حجاب بیان کرده اند

 (430ص 19شهید مطهری ج



عصمت و عفت و حیآء وبه جهت جلوگیری از ایجاد صحنه به حکم عقل حجاب برای حفظ ناموس و 

های بی عفتی و حفظ روابط زنان و مردان از تیرگی های اهریمنی و بر طرف نمودن جنایات و تبه 

کاری و برقراری اصول خانوادگی و تعدیل امور زندگانی و منع از اسراف و تبذیر و تجمل و بی عدالتی 

است. در کشف حجاب هزاران فتنه و فساد و بی ناموسی و بی  و روابط شیطانی ، ضروری و بدیهی

عفتی و بی عصمتی و عشق و عاشقی و شیوع زنا و هرزگی و ضایع گشتن نسلها و معلوم نبودن پدرها 

و مادر ها و خواهران و برادران و بی غیرتی صاحبان غیرت و فساد غریزه تناسلی و تمایل جنسی و 

با غیرت و حمی ت ، حاضرند ببینند اشخاص اجنبی و ی آید.چگونه مردان ریخته شدن آبرو و حیا پدید م

نامحرم به همسر آنها نگاه می کنند و سرو صورت و سینه همخوابه های ایشان را می بینند و از نظر به 

ت می برند و آنان را از جاده عفاف منحرف می کند ، و فریب می دهند و موجبات عدم سازش و  آنها لذ 

 )همان(ها را با شوهران خود فراهم می آورند.آسایش آن

 روایات در موضوع وجوب حجاب و پوشش:

در کافی از امام باقر)ع( روایت است: جایز نیست برای دختری که حیض دیده که مقنعه خود را بردارد 

 (1، ح126) وسایل الشیعه کتاب النکاح ، ابواب مقدماته باب و مکش فه بیرون آید 

م صادق)ع( روایت است: کسی نیست که از عمل زنا مب را باشد زیرا برای هریک از در کافی از اما

زنای دهان ؛ "  –اعضاء انسانی زنای مخصوصی است ، زنای چشم ؛"نگاه کردن به نامحرم است" 

 (2ح104باب  -)همان –کردن نامحرم است به هر صورت" مس  " ؛زنای دست –بوسیدن نامحرم" 

ظر کردن بر موهای زنان شوهر دار و غیر شوهر دار را حرام کرده است زیرا روایت دیگر: خداوند ن

در نظر کردن ، شهوت حرکت می کند و هنگامی که شهوت هیجان کرد میل به حرام پیدا می کند در آن 

مل نمی توان نمود   (12ح 104باب  –)همان کتاب وقت تاب و تح 

کتوم حضور پیامبر)ص( شرفیاب شد ، عایشه و حفضه نزد مرد نابینا و کور مادر زادی بنام عبدهللا بن م

 آن حضرت بودند، پیامبر)ص( فرمود: بر خیزید و داخل اندرون بشوید. 

 عرض کردند : این شخص نابیناست. 
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و  فرمودند: غضب خداوند شدید است بر زن شوهر داری که چشم خود را از نظر نمودن به غیر شوهر

ر ون اجه مرتکب چنین عملی بشود خداوند تمام اعمال او را باطل و بدمحارم خود پر کند و هر زنی ک

س پزاند قرار می دهد، واگر فراش شوهر خود را به غیر او بدهد بر خداست که او را به آتش دوزخ بسو

 (2و1ح 129)همان باب باشدب بوده که در قبر معذ  از آن 

ایت هللا  سیر جامعمنابع: المیزان و تفنامحرم است. ) زنانامام علی)ع( فرمود: یکی از دامهای شیطان صحبت با 

 بروجردی(

 ادامه خطبه:

 (9)بندأَْلَحْمُد هللِ َعلَی ما أَْنَعَم َو لَُه الشُّکُْر َعلَی َما أَْلَهمَ 

 .خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویم و بر توفیقاتش شکر می کنم

َم، ِمْن ُعُموِم نَِعم ا َناُء بِما َقدَّ  ْبَتَدأها،َو الثَّ

 ادهو بر مواهبی که ارزانی داشته، ثنا می خوانم؛ بر نعمت های گسترده ای که از آغاز به ما د

 !َو َتَماِم ِمَننٍَوااَلَها آاَلٍء أَْسداها َو ُسُبوغِ 

ل آن و بر مواهب بی حسابی که به ما احسان فرموده و بر عطایای پی در پی که همواره ما را مشمو
 ساخته؛

 .؛ زره رسا، نه دراز و نه کوتاه«ذرع سابغ»سیع و فراخ در محاورات فصیح می گویند: سبوغ= و 

 .نعمت« الی»جمع آالء= 

 عطا، بخشیدن«: إسداء

 ، نعمت های گران قد«تمن»جمع 

 (10)بند ِن اإلْحَصاِء َعَدُدَها، عَ َجمَّ 

 نعمت هایی که از شماره و احصا بیرون است

 َمُدها، َو َتَفاَوَت َعِن اإلْدَراِک أََبُدَها،َو َنأَی َعِن اْلَجَزاِء أَ 

 .ج استو بخاطر گستردگی در بستر زمان هرگز قابل جبران نیست و انتهای آن از ادراک انسان ها خار



َصالَِها َو َنَدَبُهمْ   إلْستِزاَدتَِها بِالشُّکِْر اِلتِّ

 دهبندگان را برای افزایش و استمرار این مواهب به شکر خویش فراخوان

 .زیاد جمَّ=

 دعوت نمودن«: ندب

 قابل جبران نیست -نأی=فاصله گرفتن

 أبد=همیشگی

 او را بكارى فرا خواند و انجام آن را از او خواست ندب=

 . از زمانى نه چندان دور أمد=

 زاد=افزایش داد

 :ها با قدرشناسیافزایش نعمت

کند. همچنانکه حضرت شتر و بیشتر میها، مواهب الهی را در زندگی ما بیشکرگزاری در برابر نعمت

َ »السالم( فرمودند: محمد بن علی الجواد)علیه  ِبَذلِكَ  إاِلَّ اْسَتْوَجبَ  ِنْعَمٍة أَْنَعَمَها َعلَْیهِ  أََحد  َعلَى َما َشَكَر هللاَّ

لت نعمتی که به او داده شده مگر ای خدا را به عشکرگزاری نکرد بنده" لَِساِنهِ  ُیْظِهَر َعلَى أَنْ  اْلَمِزیَد َقْبلَ 

در « اینکه خداوند واجب کرد که نعمتش را بیشتر کند قبل از آنکه شکر الهی بر زبان بنده جاری شود.

این حدیث حضرت بیان کردند که قبل از آنکه زبان بنده حمد و ستایش الهی را بگوید؛ خداوند دستور 

نبیه الخاطر، حلوانى، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، مدرسة اإلمام زهة الناظر و ت ).دهدها را میزیاد شدن نعمت

 (.137، صق 1۴08، المهدي)عج(، قم

های خداوند، زبانی شکرگزار نداشته باشیم. از این بسیار قدرناشناسی است که در مقابل نعمت

َئٍة اَل ِنْعَمة  اَل »قدرنشناسی، امام نهم ما شیعیان به عنوان گناه یاد کرده و فرمودند:   ُتْشَكُر َكَسیِّ

اما برای شکر « نعمتی که برای آن تشکر صورت نگیرد؛ مانند گناهی نابخشودنی است.)همان(ُتْغَفر

 .ها را شناخت و از وجود آنها آگاه شد و غفلت نکردنعمت، نیاز است نعمت

 (11)بندَو اْسَتْحَمَد إلَی اْلَخالئِِق بِإْجزالَِها،

 ل آن به ستایش خود دعوت نمودهو خالیق را برای تکمی

ْدِب إلَی أَْمثالَِها   .َو َثّنی بِالنَّ
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 وبا دعوت دوباره بندگان به شکر خواسته است نعمتها را دو چندان نماید.

 ثنی= دوبرابر

 الندب= ذکر و شمارش

 -11و  10و  9شرح بندهای 

 شاکر بودن :

 وو اخروی نیوی رای رهایی از عذاب دایمان باید ب شاکر بودن خصلتی است الهی که هر انسان با

وند ی خدارسیدن به سعادت و اوج کمال انسانی خود را به دین خوی خدایی آراسته گرداند. شکر نعمت ها

این انسان  ، وظیفه انسانی است که مایه رشد و تعالی روح و آثار بیشماری برای خود ایشان خواهد بود.

ز..... ی نیانیازمند است وگرنه خداوند، ذاتی است نامحدود و ب است که به شکرگذاری و آثار ارزشمند آن

ا لنفسه و من کفر فإن  هللا غنی حمید  (12)لقمان أن أشکرهلل و من یشکر فانم 

خود را(  اگر شکر گذاری کنید )نعمت (7ابراهیم "لئن شکرتم الزیدن کم و لئن کفرتم إن  عذابی لشدید")

 کند ، ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.شکر نعمت ، نعمتت افزونبرشما خواهم افزود واگر کفران و 

هایت و نا به کفر نعمت از کفت بیرون کند. نعمتهای خداوند بر بندگان بی اندازه است و هیچ آفریده ای ر

 شمارش آن راهی نیست.

 (18نحل "و إن َتُعدوا نعمة هللا ال تحصوها" )

 لهی.اعجز و ناتوانی بشر از شکر گذاری نعمتهای  –انید و اگر نعمتهای خدا را بشمارید ، نمی تو

ه کیریم گشکر هر نعمت ، پرهیز از حرام است ، )این آنچیزی است که از این خطبه تا اینجا نتیجه می 

 این قوم شکر گذار نبودند و پرهیز از حرام نداشتند و خالفت و امامت را کنار گذاشتند(.

 (12)بند هللاُ َوْحَدهُ اَل شریکَ لَُه،َو أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إْلَ 

 .و من شهادت می دهم که معبودی جز خداوند یکتا نیست. بی مثال است و شریک و مانند ندارد

 َکلَِمة  َجَعلَ اإلْخاَلَص َتأْویلَها



 ت.این سخنی است که روح آن اخالص اس

َن اْلقُلُوَب َمْوُصولَها، َو أََناَر فِي اْلفِکَِر مَ   .ْعقُولََهاَو َضمَّ

 است.ار آن در افکار پرتوافکن شده و قلوب مشتاقان با آن گره خورده و آث

 اسرار الاله اال هللا:

هر کس عقیده به این قلعه محکم توحید را یاد آوری فرمود.  –حضرت زهرا)س( با گفتن "ال اله اال هللا " 

 هللا " اسراری دارد و آن قلعۀ محکم توحیدی داشته باشد محفوظ از آتش جه نم است. "ال اله االکلمه 

 والیت است. 

 قلعۀ محکم برای مسلمانان:

پس خداوند یکتاست و بی همتاست و شریک ندارد.  –پیامبر)ص( فرمود: " قولوا ال اله اال هللا تفلحوا" 

 "ال مؤثر فی"هللا" مستجمع جمیع صفات خداوندی است . انسان هیچ مؤثری در عالم نبیند به جزء خدا

، و غالب کسانی که ایمان دارند در توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید عبادی ،غیر  الوجود اال هللا" 

 خدا را نیز در کارها تأثیر نمی دهند . 

کلمه توحید دژ محکم است و اگر والیت نباشد کلمۀ توحید نمی تواند قلعه محکم خدا باشد ، قلعه محکم 

ودر اینجا ضرورت دارد حدیث متواتر و صحیح سلسلة الذهب بررسی خدا مرکب از توحید ووالیت است.

 گردد.

حدثنی ابی موسی الكاظم عن ابیه جعفر بن محمد الصادق عن ابیه محمد الباقر عن ابیه زین العابدین عن 

ابیه الحسین عن ابیه علی بن ابی طالب قال حدثنی رسول هللا صلی هللا علیه و آله قال حدثنی جبرئیل قال 

معت عن هللا تعالی قال كلمة ال آله إال هللا حصنی فمن قال ال اله اال هللا دخل فی حصنی و من دخل فی س

 :ِبُشروِطها َو أَنا ِمن ُشروِطها !حصنی امن من عذابی

به نیشابوربه استناد از  یا خروج)به احتمال قوی خروج است( امام علی بن موسی الرضا)ع( هنگام ورود

 د":پدرانش نقل می کن
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ُ ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی بُِشروِطه"   إلَه ال»کالم  ".روِطهاشُ َنا ِمن ا َو أَکلَِمُة ال إلَه إال  هللا 

ُ یعنی هیچ معبودی بجز هللا نیست ار من است پس هر کس به دژ و حص دژ و حصار من خدا« إال  هللا 

ضا( یکین شروطی دارد و من )علی داخل شود از عذاب من امنیت خواهد یافت، و ا ی از بن موسی الر 

 .هستمآن  آن شرط

علیه السالم با تاكید روى جملة شرط ها و  امام رضاابر بسیارى تفسیرها ماجراى حدیث سلسله الذهب بن

شروط ها همان آیه اكمال و آیه تبلیغ را یادآوری می كند و مى گوید: شرط اساسی كلمة ال اله اال هللا 

مانى و است و بدون پذیرش والیت اساسا زنده بودن و مسل فقیهپذیرش والیت و رهبرى امام و در پى آن 

 .رستگارى اخروى شما زیر عالمت سئوال است

یاسی سلسفه بی شک، آنچه سبب شد که امام)ع( این حدیث را امال کند، ذیل حدیث بود که بیانگر نظام و ف

ن بشرطها وشروطها وأنا م»اسالم و تداوم حرکت غدیر و عاشوراست. زیرا اگر ما بپذیریم جمله 

 ی صریحه اصل مهم اعتقادی را به عنوان راه رستگاری، به گونه انیز صادر شده، امام)ع( س« شروطها

 :بیان کرده اند

    الاله االهللا، که بیانگر توحید است، -1  

ت است، -2   بشرطها، که بیانگر نبو 

 .وشروطها، که بیانگر لزوم اعتقاد به امامت ائمه معصومین است -3

ینی باشد، چون امامت، جانش« ها وأنامن شروطهابشروط»نباشد و تنها جمله « بشرطها»و اگر جمله 

ت نیز دارد، از این صورت هم باز، سه اصل مهم را می تو ت است و امامت، داللت بر نبو  ان نبو 

 شیخ طوسی،امالی  -3، ح134ص یون االخبار الرضاع -)منابع حدیث سلسلة الذهب.استخراج و برداشت نمود

 .(وووو....24شیخ صدوق، توحید، دارالمعرفة، ص -371، تحقیق حسین غفاری، صمعانی االخبار، دارالمعرفة -201، ص2ج

و باز به همین دلیل است که در تاریخ سیاسی اسالم، امامت، بیشترین سخنان و حماسی ترین صحنه ها 

را )همچون غدیرخم که کاملترین انتخاب و عاشورا که خونین ترین صحنه در تاریخ بشریت است( به 

داده است. و در جریان تحق ق یافتن چنین نظامی )نظام امامت(، با فراز و نشیب بسیار،  خود اختصاص

فلسفه سیاسی اسالم، شکل گرفته و تکامل و تبیین یافته است. سفر تاریخی امام رضا)ع( از مدینه به 

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87


طوس و اجتماع عظیم مردم نیشابور و سخنان طالیی حضرت در آن سامان که از مراکز بزرگ علمی 

 .جهان آن روز به شمار می آمده را نیز باید تداوم همان خط تحق ق نظام امامت دانست

 (13)بند أَْلُمْمَتنُِع ِمَن اْلَْبَصاِر ُرْؤَیُتُه،

 خدایی که رؤیتش با چشم ها غیر ممکن است، 

ُتهُ   .َو ِمَن اْلَْلُسِن ِصَفُتُه، َو ِمَن اْلَْوَهاِم َکْیفِیَّ

سش برای عقل و اندیشه ها ممتنع استو بیان اوصافش با این ز  .بان، محال، و درک ذات مقد 

 اْلَْشَیاَء اَل ِمْن َشْیء َکاَن َما َقْبلََها، إْبَتَدعَ 

 موجودات جهان هستی را ابداع فرمود، بی آن که چیزی پیش از آن وجود داشته باشد

  .أَْمثِلَة اْمَتَثلََها َو أَْنَشأَها باَِل اْحتَِذاءِ 

 .ها را ایجاد کرد، بی آن که الگو و مثالی قبل از آن موجود باشدو همه آن

 .بدون مثال و نقشه قبلی، اختراع«: ابتداع»

 .«پیروی کردن»احتذاء: 

 -13شرح بند 

 خداشناسی:

نقشه ای از پیش در میان نبوده و رنج و تالشی  –خداوند هر چه را آفریده ابتکاری و بدون سابقه بوده 

سازنده ای مایه و مواد اولی ه می خواهد که ازآن چیزی بسازد ولی خدا بی مایه و  هر –تحم ل نکرده 

 (1کلی ات توحید ح-22باب  1)اصول کافی جبدون مواد اولیه همه چیز را افرید.

هفتصد و پنجاه آیه در زمینه خداشناسی از علوم طبیعی در قرآن آمده است و نشانه های شناخت خداوند 

 است.  در روی زمین بسیار

 راههای یقین به وجود خداوند تبارک و تعالی در یک دسته بندی کل ی :

 راه عقل مثل برهان امکان و وجوب -1
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 ظمراه حس و تجربی با برهان ن-2

 سانترین راه شناخت وجود خداست. یعنی در درون اعماق روحکه این راه آ –راه دل یا برهان فطرت -3

رومند همیشه یک نقطه نورانی و یک جاذبه نی –داوند نهفته است ، گرایش و عشق به خانسانی شناخت 

سوی در درون قلب انسان وجود دارد که خط ارتباطی او با جهان ماوراء طبیعت و نزدیکترین راه ب

 (4ص 1.)معارف االسالمی جخداست

َنَها بِقُْدَرتِه َو َذَرَئَها تِِه،  َکوَّ  (14)بندبَِمِشیَّ

 نمود و به اراده اش خلق کرد،آنها را به قدرتش تکوین 

 ِمْن َغْیِر َحاَجة ِمْنُه إلَی َتکْوینَِها، 

 بی آن که به آفرینش آنها نیاز داشته باشد،

 َو اَل فائَِدة لَُه فِي َتْصویِرَها

 .یا فایده ای از صورت بندی آنها عائد ذات پاکش شود

 إالّ َتْثبیتاً لِِحکَْمتِِه،

 از این طریق آشکار سازدجز این که می خواست حکمتش را 

 َو َتْنبیهاً َعلَی َطاَعتِِه، َو إْظهاراً لِقُْدَرتِِه، 

 .و مردم را به اطاعتش دعوت کند. قدرت بی پایان خود را از این دریچه نشان دهد

تِِه  داً لَِبِریَّ  َو َتَعبُّ

 .خالیق را به عبودیت خود رهنمون گردد

 َدْعَوتِِه، َو إْعَزازاً 

ت بخشدو دعوت پیامب  .رانش را از طریق هماهنگی تکوین و تشریع قو 

 .آفرید« ذرأ»ذرأ =از ماده 

 إعزاز= گرامی داشتن و ارجمند داشتن



 :14شرح بند 

 راههای پذیرفتن کالم حق:

بعضی ها کوردل هستند و راه ایمان را گم کرده اند. آنها یا قادر نیستند و یا نمی توانند و یا نمی خواهند  

اراده او قوی است وخدا شوند با اینکه می دانند خداوند تعالی بر همه چیز قادر و تواناست  تسلیم امر 

کوشا باشند. این  که باید در طول اراده خدا حرکت کنند و در کسب  فضل و فضیلت آگاهی ندارند ولی 

تین هدف آنها کوردالن با زور و ظلم و چپاول در اجتماعات می خواهند جایگاه خود را محکم کنند و نخس

 حرکت به سوی سیاست بدون دین است که گمراهی و انحراف آن بسیار است.

 (54)روم َوَما أَْنَت ِبَهاِد اْلُعْميِ َعْن َضاَللَِتِهْم ۖ إِْن ُتْسِمُع إاِلَّ َمْن ُیْؤِمُن ِبآَیاتَِنا َفُهْم ُمْسلُِمونَ 

تشان به راه هدایت آری، تنها تو آنان را که و تو مردمی را که کور )دل و کافر( هستند نتوانی از ضالل

آورند و در پی آن ایمان تسلیم امر ما شوند توانی )هدایت کنی و سخن خدا را( به به آیات ما ایمان می

 .گوش هوششان برسانی

ِ أَْن ُیْؤَتٰى أَحَ  وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم ۗ قُْل إِنَّ َواَل ُتْؤِمُنوا إاِلَّ لَِمْن َتبَِع ِدیَنُكْم قُْل إِنَّ اْلُهَدٰى ُهَدى هللاَّ د  ِمْثَل َما أُوتِیُتْم أَْو ُیَحاجُّ

ُ َواِسع  َعلِیم   ِ ُیْؤِتیِه َمْن َیَشاُء ۗ َوهللاَّ  (73)ال عمراناْلَفْضَل بَِیِد هللاَّ

ادا تا مب-بگو: راه سعادت آن است که خدا بنماید؛  ر به آن کس که پیرو دین شما باشدو ایمان نیاورید مگ

گردد، یا بتوانند با شما نزد پروردگار احتجاج معلوم شود که به امتی دیگر نیز مانند شریعت شما عطا می

منتهاست و به کنند. بگو: فضل و رحمت به دست خداست، به هر که خواهد عطا کند، و خدا را رحمت بی

 .همه امور داناست

واَب َعلَی َطاَعتِِه َو َوَضعَ    (15)بند  اْلِعَقاَب َعلَی َمْعِصَیتِِه،ُثمَّ َجَعلَ الثَّ

ر فرموده و برای معصیتش کیفرها،  سپس برای اطاعتش پاداش ها مقر 

َرجاُت  الِحاِت َفأُولئِکَ لَُهُم الدَّ (75)طهاْلُعليَو َمْن َیأِْتِه ُمْؤِمناا َقْد َعِمَل الصَّ  

و کسانى که با ایمان به نزد پروردگارشان آیند در حالى که کارهاى شایسته کرده باشند آنان باالترین 

 .درجات را خواهند داشت

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=75
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ا َمِعیَشةا َفإِنَّ لَُه  ِذْكِريَعْن  أَْعَرضَ َوَمْن   ﴾124طه﴿ْعَمٰى أَ  َیاَمةِ اْلقِ  َیْومَ  َوَنْحُشُرهُ َضْنكا

 ".یمور کند من اعراض کند همانا )در دنیا( معیشتش تنگ شود و روز قیامتش نابینا محشو هر کس از یا"

 چیست؟ َضْنًكا َمِعیَشةً 

درصدد بیان این نکته است که اعراض از یاد خدا، سبب سختی، تلخی و تنگی معیشت می شود و این آیه 

ورت، معیشت ضنک دارد. این، در هر صورتی صادق است؛ یعنی اعراض کننده از یاد خدا، در هر ص

گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد؛ بلکه ممکن است که پول و درآمدش فراوان 

باشد؛ ولی بخل، حرص و آز، زندگی را بر او تنگ کند. اصوال تنگی زندگی، بیشتر به خاطر کمبودهای 

ابود شدن امکانات موجود و وابستگی معنوی، نبودن غنای روحی و عدم اطمینان به آینده و ترس از ن

بیش از حد به مادیات است و آن کس که ایمان به خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته، از همه این 

.نگرانی ها، در امان است  

یاد خدا، مایه آرامش جان، تقوا و شهامت است و فراموش کردن او، مایه اضطراب، ترس و نگرانی 

ن، حدی ندارد و انسان، هر چه به دست آورد، باز درصدد چیز دیگری است؛ زیرا طمع و حرص انسا

است و شخص بی خبر از خدا، چون پیوسته به تمایالت نفس متوجه است، هر چه تالش کند، راضی نمی 

شود و از این جهت، با وجود وسعت نعمت و وسایل، پیوسته در تنگی است؛ ولی آنان که به دنیا، با دیده 

کنند و به یاد خدا هستند، این طور نیستنددیگری نگاه می   

 (16)بند ِذَیاَدًة لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِهِ 

 .تا بندگان را بدینوسیله از خشم و انتقام و عذاب خویش رهایی بخشد

تِِه؛ ل َو ِحَیاَشةً   ُهْم إلَی َجنَّ

 .و به سوی باغ های بهشت و کانون رحمتش سوق دهد

 اطاعت از اولی االمر:

ُسوَل َو أُولِی اْلَ ا أَیُّ ی َ َو أَطیُعوا الرَّ وهُ إِلَى هللا ِ إِْن َتناَزْعتُ فَ ْنکُْم مِ ْمِر َها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا هللا   َو ْم فی َشْیء َفُردُّ

ِ َو اْلَیْوِم اْْلِْخِر ذلِکَ َخْیر  وَ  ُسوِل إِْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلل   (59)نساءأْویالا َسُن تَ  أَحْ الرَّ



اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا االمر )اوصیاى  اى کسانى که ایمان آورده

پیامبر( را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید )و از آنها داورى بطلبید( 

 .هتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر استاگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما ب

کند و  این آیه و چند آیه بعد، درباره یکى از مهمترین مسائل اسالمى، یعنى مسأله رهبرى بحث مى

 .سازد مراجع واقعى مسلمین را در مسائل مختلف دینى و اجتماعى مشخص مى

ت براى یک فرد با ایمان همه دهد: از خداوند اطاعت کنند، بدیهى اس نخست، به مردم با ایمان دستور مى

ها باید به اطاعت پروردگار منتهى شود، و هر گونه رهبرى باید از ذات پاک او سرچشمه گیرد،  اطاعت

زیرا حاکم و مالک تکوینى جهان هستى او است، و هر گونه حاکمیت و مالکیت  ;و طبق فرمان او باشد

یا ) اید! از خدا اطاعت کنید اى کسانى که ایمان آورده» فرماید: باید به فرمان او باشد، لذا در آغاز آیه مى

 َ َها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا هللا   .أَیُّ

و از رسول خدا »فرماید:  دهد، مى در مرحله بعد، فرمان به پیروى از پیامبر)صلى هللا علیه وآله( مى

ُسولَ ) «اطاعت نمائید  .َو أَطیُعوا الرَّ

 .گوید از روى هوا و هوس، سخن نمىپیامبرى که معصوم است و هرگز 

پیامبرى که نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خدا است، و این منصب و موقعیت را 

 .خداوند به او داده است

بنابراین، اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقیت و حاکمیت ذات او است، ولى اطاعت از پیامبر)صلى هللا 

خداوند واجب االطاعة بالذات است، و  :وردگار است و به تعبیر دیگرعلیه وآله( مولود فرمان پر

در آیه، اشاره به همین موضوع « أَِطْیُعوا»واجب االطاعه بالغیر و شاید تکرار (پیامبر)صلى هللا علیه وآله

 .یعنى تفاوت دو اطاعت دارد

ن جامعه اسالمى برخاسته و حافظ دهد که از مت مى (أُولُوا اْلَْمر) و در مرحله سوم، فرمان به اطاعت از

ایت هللا مکارم «....)و از اولوا االمر که از خود شما است اطاعت کنید»فرماید:  دین و دنیاى مردمند، مى

 شیرازی(

شود،  در منابع اسالمى به قدرى درباره این موضوع تأکید شده که در مورد سایر احکام کمتر دیده مى

 :اقعیت استاحادیث کوتاه زیر روشنگر این و

  :ـ از امام صادق)علیه السالم( نقل شده که فرمود 1

ُجِل َو ُسُجوِدِه َفِانَّ ذلِکَ َشْىء  اْعتاَدهُ َفلَْو َتَرَکُه اْسَتْوَحَش َو لکِِن ا ْنُظُروا ِالى ال َتْنُظُروا ِالى ُطوِل ُرُکوِع الرَّ
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  :ِصْدِق َحِدْیثِِه َو أَداِء أَماَنتِهِ 

ع و سجود طوالنى افراد نکنید; زیرا ممکن است عادتى براى آنها شده باشد که از ترک تنها نگاه به رکو

 .آن ناراحت شوند، ولى نگاه به راستگوئى در سخن و اداء امانت آنها کنید

 

اگر على)علیه السالم( آن همه »ـ در حدیث دیگرى از امام صادق)علیه السالم( نقل شده که فرمود:  2

نور  ()صلى هللا علیه وآله( پیدا کرد، به خاطر راستگوئى در سخن و اداء امانت بودمقام در نزد پیامبر

 (496، صفحه 1، جلد «الثقلین

 " :ـ و نیز از امام صادق)علیه السالم( نقل شده که به یکى از دوستان خود فرمود 3

ْیِف َو قاتِلَهُ، لَِو اْئتََمنَنِى َو اْستَْنصَ  ْیُت اِلَْیِه اْْلَمانَةَ اِنَّ ضاِرَب َعلِىٍّ بِالسَّ  :َحنِى َو اْستَشاَرنِى ثُمَّ قَبِْلُت ذلَِک ِمْنهُ الَ َدَّ

 

خواست و یا با من  گذاشت و یا از من نصیحتى مى اگر قاتل على)علیه السالم( امانتى پیش من مى

دا داشتم، قطعاً حق امانت را ا کرد و من آمادگى خود را براى این امور اعالم مى مشورتى مى

 )همان(نمودم مى

 :(سخن فاطمه )س( در وصف پیامبر )ص

داً َعْبُدهُ َو َرُسولُُه،  َو أَْشَهُد أَنَّ أَبِي ُمَحمَّ

د )صلی هللا علیه و آله( بنده و فرستاده اوست؛   و گواهی می دهم که پدرم محم 

 اْخَتاَرهُ َو اْنَتَجَبُه َقْبلَ أَْن أَْرَسلَُه،

 د، برگزید؛پیش از آن که او را بفرست

اه َقْبلَ أَِن اْجَتَبلَُه،   َو َسمَّ

 او را نامگذاری کرد. ، برای این مقامبرگزیندو پیش از آن که او را  

 َو اْصَطفاهُ َقْبلَ أَِن اْبَتَعَثُه،

 و قبل از بعثتش او را انتخاب نمود،

،َ بَِسْتِر اْلََهاِویلَ  ،َمُصو ،إِذ اْلَخاَلئُِق بِاْلَغْیِب َمکُْنوَنة   َنة 



 در آن روز که بندگان در عالم غیب پنهان بودند و در پشِت پرده های هول انگیز نیستی، پوشیده

  .َو بِنَِهاَیِة اْلَعَدِم َمْقُروَنة  

 .و به آخرین سر حد  عدم مقرون بودند

 اْلُُموِر،  اً ِمَن هللاِ َتَعالَی بِمائِلِ ِعْلم

 .ده آگاه بوداین، بخاطر آن صورت گرفت که خداوند از آین

ُهوِر،َو َمْعِرَفًة بَِمَواقِِع ااْل   .مورِ َو إَحاَطًة بَِحَواِدِث الدُّ

 .و مقدرات را به خوبی می دانست و به حوادث جهان احاطه داشت 

 «ُحشُت علیِه الصید: شکار را به سوی او راندم»حیاشة= گر شکاری را به طرف کسی برانند می گویند: 

 .شتابتعثه =او را مبعوث دا

 .مکنونه=مستور

 .حوادث ترس آور« اهوال»أهاویل =جمع 

 .محفوظ مصونه=

 .، عاقبت و آخر کار«مآل»جمع مائل=

 .روزگاران دراز« دهر»جمع الدهور=

ا َ ۖ َوَمْن َتَولَّٰى َفَما أَْرَسْلَناَك َعلَْیِهْم َحِفیظا ُسوَل َفَقْد أََطاَع هللاَّ  (80)نساء.َمْن ُیِطِع الرَّ

را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که مخالفت کند )کیفر مخالفتش با خداست و( ما  هر که رسول

ت والزم ).ایمتو را به نگهبانی آنها نفرستاده  (االجراستسخن ورفتار پیامبر همچون قرآن، حج 

 (17)بند اْبَتَعَثُه هللاُ إْتَماماً ِْلَْمِرهِ 

 او را مبعوث کرد تا فرمانش را تکمیل کند،

 .َو َعِزیَمًة َعلَی إْمَضاِء ُحکِْمِه َو إْنَفاذاً لَِمَقاِدیِر َحْتِمهِ 

 .و حکمش را اجرا نماید و مقدرات حتمی اش را نفوذ بخشد

قا  فِي أَْدَیانَِها،  َفَرأَی اْلَُمَم فُرَّ
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 هنگامی که مبعوث شد، ام ت ها را مشاهده کرد که مذاهب پراکنده ای را برگزیده اند؛

 َعابَِدًة ِْلَْوثانَِها،وَعلَی نِیَرانَِها،  ُعکَّفاً 

 گروهی بر ِگرد آتش طواف می کنند و گروهی در برابر بت ها سر تعظیم فرود آورده اند

  .ُمْنکَِرًة هللِ َمَع ِعْرَفانَِها

 .و با این که با قلِب خود خدا را شناخته اند، او را انکار می کنند

 جمع فرقه -فِرقأ=گروه

 .، مالزمان«عاکف»جمع ُعکفأ=

 .، بت ها«وثن»جمع اوثان=

 -17شرح بند 

 شیوه های تبلیغ:

ت  م در سال یکی از عوامل اصلی در موفقیت مکتب اسال 23شیوه های تبلیغ و دعوت پیامبر)ص( در مد 

 برابر شرک جاهلی )با تمام امکانات و استعدادهایش( شد.

  را  دعوت پنهانی شروع شد. قریش مردمزمانیکه آغاز دعوت رسمی پیامبر)ص( بعد از سه سال

برابر  وی بزنند ، سیاست فشار قبیله ای دربر انگیخت تا آنان دست به تحریف و ترور شخصیت 

هدید تبلیغ حضرت رسول)ص( ورسالت او شروع شد.قصدشان یا مصالحه بود یا تهدید ؛ ولی با ت

 خود می خواستند امر تبلیغ را از حضرت باز ستانند.

 ه ر برنامدامنی تی که توسط حامیان حضرت مثل ابوطالب ایجاد شده بود ، که رفع حاشیه دیگر این

 آنها بودولی حمایت ابوطالب همچنان بر حضرت باقی ماند.

 )ا باز نام-دیگر تطمیع بودن، متوقف کردن تبلیغ رسول خدا)ص تند با وفق بودند . آنها سعی داشام 

ست ت خود دزنان زیبا او را تطمیع کنند که شاید از دعوپیشنهاد منصب ، ثروت و تقدیم هدایا و 

 بر دارد.

  مشرکان اصرار داشتند که پیامبر)ص( کار خود را محدود کند و  –و حیله دیگر پیشنهاد مصالحه

حداقل با خدای آنان کاری نداشته باشد.آنها می خواستند پیامبر به خدایان آنها احترام بگذارد تا 



"قل یا ایها الکافرون ال أعبد ما تعبدون......" آیه کافرون بر احترام بگذارند.هم به خدای پیامآنها 

 نازل شد. 

  جنگ روانی : ابزارهای روانی جدید ، تمسخر و استهزاء تا شخصیت پیامبر را منزوی سازند

 ونزد مردم عادی او را تحقیر کنند ، شاید از تعداد پیروانش کاسته شود.

  ا رسول خدا)ص( ناسزاگویی، روزی در صفا ابوجهل پیامبر)ص( را دید و به او ناسزا گفت, ام 

 جوابی نداد وبه خانه برگشت.

  آزار جسمی؛ وقتی رسول خدا )ص( مردم را به توحید دعوت کرد. ابولهب در پی حضرت می

رفت و سنگ بسوی او پرتاب می کرد و می گفت : ای مردم رطاعت نکنید! ویا اینکه ابن ابی 

در حال طواف دید و به او ناسزا گفت و عمامه اش را بدور گردنش پیچید  رابر)ص(مغیط ، پیام

ه ای از ترس بنی هاشم پیامبر )ص( را از دست او گرفتند.  و از مسجد بیرون کشید که البت ه عد 

 خواستند قداست  –شاعر  -جن زده -دیوانه -جادوگر -توهین و نسبتهای ناروا " دروغگو"

 د.پیامبر)ص( را بشکنن

 سیره نبوی ابن  -....شکنجه های یاران پیامبر)ص( ، بالل حبشی، عمار یاسر، ابن مسعود، ابوذر (

طبقات  -147ص 1انساب االشراف ج-331ص7المصنف ابن ابی شیبه ج -298ص 18بحاراالنوار ج -355ص 1هشام ج

 (549ص 10مجمع البیان ج -20ص 1کبری ج

د ]َصلَّی هللاُ   (18)بند  َعلَْیِه و آله[ ُظلََمَها، َفأََناَر هللاُ بُِمَحمَّ

د )صلی هللا علیه و آله( ظلمت ها را برچید  خداوند به نور محم 

 َو َکَشَف َعِن اْلقُلُوِب ُبَهَمَها،

 و پرده های ظلمت را از دل ها کنار زد

  َو َجلّی َعِن اْلَْبَصاِر ُغَمَمَها

 .تو ابرهای تیره و تار را از مقابل چشم ها برطرف ساخ

 .مسایل مشکل و پیچیده و حیرت زا« بهمة»جمع ُبَهما= 

 .تحیر و راه نیافتن َغَمم=

 :18شرح بند 
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 هدف از بعثت رسول گرامی اسالم)ص(:

این ه اگرهدف از بعثت رسول خدا )ص( و یا پیامبران آشنائی انسان با مبدأ و معاد است.به گونه ای ک

و  مدنهاتدرت جامه عمل به خود می پوشید و با وجود این گروه در میان مردم نبودند هدف یادشده به ن

یح ام مسپیشرفتهای علمی هنوز بشر دست از بت پرستی بر نداشته و و یک میلیارد مسیحی پیامبری به ن

 را خدا می انگاردند.

کون یقل و پیامبر اکرم)ص( در ضمن حدیثی فرمودند: " وال بعث هللا نبیأ و ال رسوال حتی  یستکمل الع

ا دها رعقله أفضل من جمیع عقول أمت ه" خداوند هیچ پیامبری و رسولی را برنیانگیخت جز این که خر

. شکی باشد تکمیل نماید ، عقول را به کمال رساند و از این نظر باید خرد او از عقول ام ت وی باالتر

 ت می یرد.نیست که تثبیت یکتاپرستی در جامعه بشری از طریق باال برون خرد و بینشها صور

د )ص( را پیامبر خود بر انگیخت تا وعده خود را انجام دهد و  ی را یامبرپعلی )ع( فرمود: خداوند محم 

شهای بوسیله او خاتمه ببخشد و مردم روی زمین در آن روز مذهبهای گوناگون و بدعتهای زیاد و رو

گروهی  و مکان قائل بودند، ، گروهی خدا را به مخلوق تشبیه می کردند و برای او عضومختلف داشتند

رف می نمودند و گروهی به غیر خدا اشاره می کردند )بتها را می پرستیدند ( . در نامهای او تص 

 پیامبران آنان را از گمراهی به شاهراه توحید هدایت کرده و از چنگال جهالت نجات داد.

 هنمود کرد. الحاد به فضای نورانی توحید رپیامبر بشر گمراه را از وادی شرک و 

وحید و اره تبامیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: خداوند پیامبران را برانگیخت تا آنچه را که بندگان خدا در 

مبران . پیاصفات خدا نمی دانند فرا گیرند و به ربوبی ت و یگانگی پروردگار پس از انکار ایمان آورند

 بد.مبعوث شدند تا دو دستگی ها و اختالفات میان بشر پایان یا

ِبیِّیَن ُمَبشِِّریَن َوُمنْ  ُ النَّ ةا َواِحَدةا َفَبَعَث هللاَّ اُس أُمَّ ْیَن النَّاِس ِفیَما ْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ لَِیْحُكَم بَ َزَل َمَعُهُم اَن َوأَنْ ِذِریَكاَن النَّ

َناُت َبغْ اْتُهُم اءَ جَ  اْخَتلَفُوا ِفیِه ۚ َوَما اْخَتلََف ِفیِه إاِلَّ الَِّذیَن أُوُتوهُ ِمْن َبْعِد َما ُ ْلَبیِّ ا َبْیَنُهْم ۖ َفَهَدى هللاَّ الَِّذیَن آَمُنوا لَِما  یا

ُ َیْهِدي َمْن َیَشاُء إِلَٰى   (213)بقره ِقیمٍ  ُمْستَ َراطٍ صِ اْخَتلَفُوا ِفیِه ِمَن اْلَحقِّ ِبإِْذِنِه ۗ َوهللاَّ

بدان را( بترسانند، و )( بشارت دهند و مردم یک گروه بودند، خدا رسوالن را فرستاد که )نیکوکاران را

با آنها کتاب به راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد؛ و در کتاب 



حق، اختالف و شبهه نیفکندند مگر همان گروه که بر آنان کتاب آسمانی آمد، برای تعدی به حقوق 

مان را از آن ظلمت شبهات و اختالفات به نور حق هدایت یکدیگر، پس خداوند به لطف خود اهل ای

 .فرمود، و خدا هر که را خواهد راه راست بنماید

هاى خود هاى بشرى، قادر بر حل اختالفات نیستند. زیرا هر گروه وفردى بدنبال خواستقانون وتمدن

نى كه مصون از تحریف است. حل اختالفات باید از طریق قانون الهى و داورى انبیا صورت گیرد. قانو

ِبیِّیَن ... َمَعُهُم »وخطاست و داورى كه از هوا وهوس واغراض نفسانى معصوم است.  ُ النَّ َفَبَعَث هللاَّ

  «اْلِكتابَ 

بهترین راه حل اختالف، تقویت ایمان به معاد است. انبیا براى پیشگیرى از اختالفات، از بشارت وبراى 

 «. ُمَبشِِّریَن َو ُمْنِذِرینَ »كنند. ىدرمان آنها، از انذار استفاده م

اِس بِاْلِهَداَیةِ   (19)بند َو َقاَم فِي النَّ

 او برای هدایت مردم قیام کرد،

َرُهْم ِمَن اْلَعَماَیةِ  َو أَْنَقَذُهْم ِمَن اْلِغَواَیةِ    .َو َبصَّ

 داد. وبصیرت رهایی بخشید و چشمهایشان را بینا ساختکور دلی و آنها را از گمراهی و 

یِن اْلَقِویمِ   َو َهَداُهْم إلَی الدِّ

 و به آیین محکم و پابرجای اسالم رهنمون گشت

ریِق اْلُمْسَتقِیِم،   َو َدَعاُهْم إلَی الطَّ

 .و آنها را به راه راست دعوت فرمود

 .گمراهی، ضد رشد غوایه=

 .کوری و گمراهی عمایه=

 :19شرح بند 

 استقامت رسول خدا)ص( در دعوت به حق:
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تاب پیامبران آموزش کتاب آسمانی و حکمت بود. البت ه مقصود از کتاب ، ک هدف از بعثت -هدایت مردم

ه بعوث شده است مانند " صحف" نسبت به موسی و عیسی و قرآن نسبت هر پیامبری است که با آن مب

 ی باشدپیامبر)ص(.مقصود از حکمت ، دستورات حکیمانه است که ضامن سعادت انسان در دو جهان م

  -نه حکمت مرادف با فلسفه نظری

نا َو اْبَعْث فیِهْم َرُسوالا ِمْنُهْم َیْتلُوا َعلَْیِهْم آیاتِکَ َو ُیَعلِّمُ  یِهْم إِنَّکَ أَْنَت ْلکِتاَب َو اْلِحکَْمةَ ا ُهمُ َربَّ ْلَعزیُز ا َو ُیَزکِّ

د، و ر آنان بخوانبانگیز، تا آیات تو را در میان آنها پیامبرى از خودشان بر پروردگارا! (129)بقره اْلَحکیمُ 

 .ىآنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پاکیزه کند; زیرا تو توانا و حکیمى و بر این کار، قادر

ُ َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي َمْن َیَشاءُ َفُیضِ  ۖۖ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لُِیَبیَِّن لَُهمْ   (4ابراهیم)ۖۚ  لُّ هللاَّ

ابیان لهی رو ما هیچ رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها معارف و احکام ا

 .رساندگذارد و هر که را خواهد به مقام هدایت میگاه خدا هر که را خواهد به ضاللت وا میکند، آن

اى با زبان هت، زیرا گاهى ممكن است گوینددر این آیه، تنها لغت و زباِن مردم نیس« لسان قوم»مراد از 

اى هه گونبمردم سخن بگوید ولى مردم حرف او را درست نفهمند، بلكه مراد آسان و قابل فهم گفتن است، 

 .را بفهمنده مردم پیام الهى ک

َل إِلَْیِهْم َو لََعلَُّهْم َیَتَفکَُّرونَ أَْنَزْلنا إِلَْیکَ  ْکَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس ما ُنزِّ  (44)نحل الذِّ

ین ذکر انیز  با دالیل روشن ) معجزات ( و کتاب های پندآموز آسمانی ) آنان را فرستادیم ( و به سوی تو

 شد کهده روشن کنی و با) قرآن ( را فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سوی آنها نازل ش

 .بیندیشند

آن را لی قرمی توان حدس زد که وظیفه پیامبر)ص( نه تنها تالوت قرآن بود بلکه باید مفاهیم بلند و عا

 برای آنان روشن نماید.

لَى عَ نَّاِس ُكوَن لِلیَ َئالَّ یَن لِ ُرُسالا ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذرِ  ودیگر هدف ار بعثت پیامبران اتمام حجت بر بندگان است .

ُسلِ  ة  َبْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  (165)نساء هللاَّ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=44


الن، رسوالنی را فرستاد که )نیکان را( بشارت دهند و )بدان را( بترسانند تا آنکه پس از فرستادن رسو

تی نباشد ت الهى است، ولى چون مَ  .مردم را بر خدا حج  دار ادراكاتش محدود عقل همچون وحى، حج 

ت تمام نیست. لذا انبیا از دانستنى است، به تنهایى كافى هاى غیبى و ملكوتى و اخروى كه نیست و حج 

 .دهنددست عقل از آن كوتاه است خبر مى

پس سعادت بشر در گرو پیروی از دستورات الهی است که تنها از راه گزینش اختیاری انسان صورت 

راه انبیاء الهی را بر گزیند و آنرا بپیماید می گیرد به گونه ای که اگر با انتخاب آگاهانه و آزادانه خویش 

. اگر پیامبران نبودند انسان در تارهای  به مقامی می رسد که کائنات به آن مقام غبطه می خورند

رضای غریزه کاری نداشت محدودیتش که برای خود تنیده بود گرفتار می آمد جز خوردن و خوابیدن و ا

د؛از این گذشته مفاهیم عالی و معنوی مثل ایثار و گذشت و محب ت می خود را نمی توانست ببینو تا دو قد

منشور جاوید ایت اهللا  -ره -سیری در نهج البالغه استاد مطه ری –.)منابع قرآن و فداکاری  را هم  نمی توانست درک کند

 (سبحانی

 (20)بند،ُثمَّ َقَبَضُه هللاُ إلَْیِه َقْبَض َرْأَفة َو اْختَِیار َو َرْغَبة َو إیَثار

 .سپس خداوند او را با نهایت محب ت و اختیار خود و از روی رغبت و ایثار قبض روح کرد

اِر فِي َراَحة، د  ]َصلَّی هللاُ َعلَْیِه و آله[ َعْن َتَعِب هِذِه الدَّ  َفُمَحمَّ

 سرانجام او از رنج این جهان آسوده شد

بِّ اْلَغفَّاِر،اْلَماَلئِکَِة اْلَْبَراِر، َو ِرْضَوانِ  َقْد ُحفَّ    الرَّ

 آن حضرت را در بر گرفت.و خشنودی پروردگار غف ارنیکوکار فرشتگان 

ارِ    .َو ُمَجاَوَرِة اْلَملِکِ اْلَجبَّ

 .و در جوار قرب خداوند جب ار قرار دارد

ِه َو أَِمینِِه َعلَی اْلَوْحیِ   َصلَّی هللاُ َعلَی أَبِي، َنبِیِّ

 الهی هللا علیه و آله(، امین وحی درود خدا بر پدرم پیامبر )صلی

ِه، ِه َو ِخَیَرتِِه ِمَن اْلَخْلِق َو َرِضیِّ  َو َصفِیِّ

 که پسندیده اوست.از میان خالیق   وبهترین و برگزیده
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الُم َعلَْیِه َو َرْحَمُة هللاِ َو َبَرَکاُتُه؛  َو السَّ

 .و سالم بر او و رحمت خدا و برکاتش

 .فراگرفته شد ُحف=

 همنشینیمجاورة = 

 صفّیه= برگزیده

 :"20 "شرح بند

 قبض روح پیامبر)ص(:

اَت  ُسُل ۚ أََفإِن مَّ د  إاِلَّ َرُسول  َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ َعلَٰى َعِقَبْیِه   أَْعَقابُِكْم ۚ َوَمن َینَقلِبْ َقلَْبُتْم َعلَىٰ ِتَل انْو قُ أَ َوَما ُمَحمَّ

ا ۗ َوسَ  َ َشْیئا اِكِرینَ َفلَن َیُضرَّ هللاَّ ُ الشَّ  آل عمران( 144)َیْجِزي هللاَّ

د پیامبر خداست و پیش از او پیامبرانی آمده اند و رفته اند ، آیا هر گاه او فوت کن ه بشته شود کد یا محم 

 آیین گذشتگان خود بر می گردید ؟ 

می  پاداشهر کس به آیین گذشتگان خود باز گردد خدا را ضرر نمی رساند و خداوند سپاسگزاران را 

 دهد. 

ز او ای ا در تمام روزهایی که پیامبر)ص( در بستر بود ؛ فاطمه)س( در کنار بستر ایشان نشسته و لحظه

دری قدور نمی شد، ناگاه پیامبر)ص( به دختر خود اشاره کرد که با او سخن بگوید. حضرت زهرا)س( 

 ص( آهسته با وی سخن گفت:)سر خود را خم کردند وسر را نزدیک پیامبر)ص( آورد آنگاه پیامبر

ید ، کسانی که کنار بستر آن حضرت بودند سخن پیامبر را نشنیدند ، وقتی سخن ایشان به پایان رس

ت گریست و سیالب اشک از دیدگانش جاری شد.ولی مقارن همین وضع حضرت زهرا)س(  به شد 

ال ر حضرت زهرا خوشحپیامبر)ص( بار دیگر به دخترش اشاره کرد و آهسته با وی سخن گفت. این با

جب ساخت و خواستند از  قیقت حشد ، وجود این دو حالت متضاد و در دو وقت مقارن ، حاضران را متع 

 حضرت زهرا)س( فرمود: راز پدرم را فاش نمی کنم. ماجرا آگاه شوند 

پس از درگذشت پیامبر)ص( ، روی اصرار عایشه ، حضرت آنها را از حقیقت ماجرا آگاه ساخت و 

ود:پدرم در نخستین بار مرا از مرگ خود مطلع ساخت و بار دیگر به من فرمود که تو نخستین کسی فرم



هستی که از اهل بیت من به من ملحق می شود. این خبر مرا خوشحال کرد و فهمیدم که پس از اندکی به 

 (248-247ص 2ج. الطبقات الکبری . چاپ اول دابن سعد .محم  پدرم ملحق می شوم )

( فرمود: رسول خدا )ص(در حالی که سرش بر سینه ام قرار داشت قبض روح شد نفس او در علی )ع

دستم روان گشت سپس آن را به چهره کشیدم ، من عهده دار غسل او بودم در حالی که فرشتگان مرا 

د . قم چاپ )اشتهاردی. محم د. سوگنامه آل محم  و درودیوار و صحن خانه به ضجه در آمده بودند. یاری می کردند 

 (19-18اول ص

 :قرآن، قانون قوم برگزیده

الُم إلَی أَْهِل اْلَمْجلِسِ   (21)بند ُثمَّ اْلَتَفَتْت َعلَْیَها السَّ

 سپس رو به اهل مجلس کرد

 َو َقالَْت: أَْنُتْم ِعَباُد هللاِ 

 !ای بندگان خدا! و مسئولیت سنگین مهاجران و انصار را بر شمرد و فرمود: شما 

 أَْمِرِه َو َنْهیِِه، َو َحَملَُة ِدینِِه َو َوْحیِِه، ُنْصُب 

 مسئوالن امر و نهی پروردگار و حامالن دین و وحی او هستید

   إلَی اْلَُممِ  َو اَُمَناُء هللاِ َعلَی أَْنفُِسکُْم، َو ُبلَغاُؤهُ 

 .و نمایندگان خدا بر خویشتن و مبل غان او به سوی ام ت ها می باشید

 .، رسانندگان پیام یا خبر«بلیغ»ع جم =ُبلَغاؤُ 

 :21شرح بند 

 حکم بندگان در اطاعت اوامر ونواهی الهی:

َ َو َمْن َتَول ى َفما أَْرَسْلناَک َعلَْیِهْم َحفیظاا  ُسوَل َفَقْد أَطاَع هللا   (80)نساءَمْن ُیِطِع الرَّ

تو را نگهبان )و مراقب(  کسى که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده; و کسى که سر باز زند،
 (او نفرستادیم )و در برابر او، مسئول نیستى

رساند با  از این نظر که صفت مشبهه است و معنى ثبات و دوام را مى« َحفِیظ»باید توجه داشت 

به معنى کسى است که به طور مداوم مراقب « حفیظ»که اسم فاعل است تفاوت دارد، بنابراین « حافظ»
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مسئولیت پیامبر)صلى هللا علیه وآله( مسئولیت  :شود د، در نتیجه مفهوم آیه چنین مىباش حفظ چیزى مى

 .رهبرى، هدایت و دعوت به سوى حق و مبارزه با فساد است

نه در مقابل  (ولى اگر افرادى اصرار در پیمودن راه خالف داشته باشند، پیامبر)صلى هللا علیه وآله

ر همه جا حاضر و ناظر باشد، و جلو هر گونه گناه و معصیتى را هاى آنها مسئولیتى دارد که د انحراف

 .تواند داشته باشد با زور و اجبار بگیرد، و نه از طرق عادى قدرت بر چنین چیزى را مى

بنابراین، در حوادثى مانند جنگ احد ـ که شاید آیه ناظر به آن هم باشد ـ پیامبر)صلى هللا علیه وآله( 

ر فنون جنگى حداکثر دقت و مراقبت را در طرح نقشه جنگ و حفاظت وظیفه داشته است از نظ

مسلمانان از شر  دشمن به خرج دهد، و مسلماا اطاعت از پیامبر)صلى هللا علیه وآله( در این دستورات 

 .اطاعت خدا بوده

کست ولى اگر کسانى دستور پیامبر)صلى هللا علیه وآله( را زیر پا گذاشتند و به همان دلیل گرفتار ش

 (شدند، مسئولیت آن متوجه خود آنها است، نه پیامبر)صلى هللا علیه وآله

ترین آیات قرآن است که دلیل بر حجیت سنت پیامبر)صلى هللا  باید توجه داشت این آیه یکى از روشن

قرآن را قبول دارم ولى حدیث و سنت  :تواند بگوید باشد، لذا کسى نمى علیه وآله( و قبول احادیث او مى

اطاعت از حدیث و سنت »گوید:  پیغمبر)صلى هللا علیه وآله( را قبول ندارم; چرا که آیه فوق صریحاا مى

 «.پیامبر)صلى هللا علیه وآله( اطاعت فرمان خدا است

ـ که در منابع معروف اسالمى « حدیث ثقلین»بینیم پیامبر)صلى هللا علیه وآله( طبق  و هنگامى که مى

و شیعه، آمده ـ صریحاا احادیث اهل بیت)علیهم السالم( را سند و حجت شمرده  اعم از منابع اهل تسنن

یابیم که: اطاعت از فرمان اهل بیت)علیهم السالم( نیز از اطاعت فرمان خدا جدا نیست، و  است، مى

ن پذیرم; زیرا ای را نمى (پذیرم ولى احادیث اهل بیت)علیهم السالم تواند بگوید: من قرآن را مى کسى نمى

 )ایت هللا مکارم شیرازی(.سخن بر ضد آیه فوق و آیات مشابه آن است

ُسوُل َفُخُذوهُ َو ما َنهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َو اتَّ ........... َ قُوَو ما آتاُکُم الرَّ َ شَ  ا هللا   (7)حشرِدیُد اْلِعقابِ إِنَّ هللا 

از  ید; وآنچه نهى کرده خوددارى نمائ آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید و اجرا کنید، و از

 !)مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است

 اطاعت از ولی فقیه:



علمای شیعه اطاعت ولی فقیه را در زمان غیبت کبری با شرایط ویژه واجب می دانند . صاحب جواهر 

ا  در ادامه به حدیث امام زمان)ع( ، گفته : صاحب الزمان در توقیع مبارک خود فرموده است" ؛ و ام 

الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثا فان هم ُحَجتی علیکم و أانا حجة هللا."در حوادث و موضوعات 

ت خدایم. ) ت من و من حج  -صاحب جواهردیگر زندگی به راویان حدیث ما رجوع نمایید که آنان حج 

 (395ص21ج

نها نقل حدیث نباشد بلکه وجوب امتثال از اوامر فقیه در کار است او می گوید: مراد از حکم کردن فقیه ت

و بنابراین اگر کسی از دستورهای فقیه واجد شرایط سرپیچی کند ، کافر باشد . امام عصرمهدی صاحب 

مخالفت با اوامر فقیه واجد شرایط الزمان)ع( فرمود: فقیه واجد شرایط حجت من و من حجت خدایم.

ن فقیهان نایب امامان معصوم )ع( و خود امامان نیز نایب پیامیرند. اصل پیامبر موجب کفر می شود چو

است و بقیه همه فروع اویند ووالیت ایشان از او باشد و اثبات والیت فقیه منحصر به صاحب 

 جواهرنیست بلکه بزرگانی مثل مال احمد نراقی و امام خمینی)ره( است.

َمُه إلَْیکُمْ َو َزِعیُم َحقٍّ لَُه فِیکُْم، َو عَ   (22)بند .ْهد  َقدَّ

 پاسدار حق الهی در میان شما و حافظ پیمان خداوند که در دسترس همه شماست

اِطُق، ة  اْسَتْخلََفَها َعلَْیکُْم: ِکَتاُب هللاِ النَّ  َو َبقِیَّ

 ناطق و آنچه پیامبر )صلی هللا علیه و آله( بعد از خود درمیان امت به یادگار گذارده؛ کتاب هللاِ 

اِطُع،  َو اْلقُْرآُن الّصاِدُق، َو النُّوُر السَّ

 و قرآن صادق و نور آشکار

َیاُء الالَِّمُع،   َو الضِّ

 .و روشنایی پر فروغ است

َنة  َبَصائُِرهُ، ُمْنکَِشَفة  َسَرائُِرهُ،   َبیِّ

 کتابی که دالیلش روشن، باطنش آشکار،

 أَْشَیاُعُه،  بِهِ  ُمَتَجلَِّیة  َظَواِهُرهُ، ُمْغَتبِط  

 .ظواهرش پر نور و پیروانش پر افتخار
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َباُعُه، ُمَؤدٍّ  ْضَواِن اتِّ  إلَی النَّجاِة اْستَِماُعُه، قائِد  إلَی الرِّ

 کتابی که عامالن خود را به بهشت فرا می خواند و مستمعینش را به ساحل نجات رهبری می کند

 رهبر -زعیم = پیشوا

اِطُع، =نور ساطع  رآمده همراه با درخشندگی استنور ب« السَّ

 .روشن شدن و درخشیدن« لمعان»اسم فاعل از  الالَِّمُع،=

 .می کند ن را آرزووال آُمْغَتبِط = آرزو بردن به حال کسی بدون آن که زوال آن را از وی بخواهد، در مقابل حسد که ز

= ایصال، رساندن  .ُمَؤدٍّ

 رهبر -قائد=پیشوا

 :22شرح بند

 ین ، منزلت و فضیلت، وصی پیامبر)ص(:وصف امیرالمؤمن

ُسوُل َبلِّْغ ما اُْنِزَل ِالَْیکَ ِمْن َربِّکَ َو ِاْن لَْم َتْفعَ  َها الرَّ ُ َیْعِصُمکَ ِمَن الن اسِ  ْغَت ِرسالََتهُ ما َبلَّ ْل فَ یا اَیُّ َ َو هللا   ِانَّ هللا 

 (67مائده )«؛الَیْهِدی اْلَقْوَم اْلکاِفرینَ 

نى، رسالت برسان؛ و اگر نک ه مردمب ا ز طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامالاى پیامبر! آنچه ا

ِن یت کافرا، جمعاو را انجام نداده اى؛ خداوند تو را از ]خطرات احتمالِى[ مردم، نگاه مى دارد؛ و خداوند

 .]لجوج[ را هدایت نمى کند

نان آند که و علمای اهل سنت را ذکر می کعالمه امینی )ره( در کتاب الغدیر، نام سی تن از دانشمندان 

 (249-214ص 1)الغدیر جگفته اند: آیه شریفه در روز غدیر خم در بارۀ حضرت علی )ع( نازل شده است

وااله  ال منورسول خدا)ص( در شأن علی)ع( در روز غدیر فرمود: " من کنُت مواله فعلیُّ مواله ، الل هم 

دوست  خدایا –و رهبر اویم ، پس علی )ع( موالی و رهبر اوست  و عاد من عاداهُ ؛ کسی که من موالی

 بدارهرکس که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس  که او را دشمن دارد.

لَْیکُْم ْمُت عَ اْلَیْوَم َیئَِس الَّذیَن َکَفُروا ِمْن دینِکُْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن اْلَیْوَم أَْکَمْلُت لَکُْم دیَنکُْم َو أَْتمَ 

 (3مائده(ِنْعَمتی



بنابراین، از آنها نترسید; و از )مخالفت( من بترسید!  ;امروز، کافران از )زوال( آئین شما مأیوس شدند

 .و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ;امروز، دین شما را کامل کردم

مندان اهل سنت را ذکر نموده عالمه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر نام پیش از پانزده تن از علماء و دانش

 (238-230ص 1)الغدیر جکه آنان گفتند این آیه در روز غدیر در باره حضرت علی)ع( نازل شده است.

خداوند (38".)دالئل االمامة ص حضرت فاطمه)س( فرمود: " فما جعل هللاُ لحد بعد غدیرخم من حجة وال عذر

عذر و دلیلی باقی  -ووالیت امیرالمؤمنین )ع( پس از غدیرخم ، برای هیچ کس )در نپذیرفتن امامت

 نگذاشته است.

، حق السعید ، من أحب  علیأ فی حیاته و بعد موته  " إن  السعید کل  السعیدحضرت فاطمه)س( فرمود: " 

  (132ص 9)مجمع الزوائد ج

 سعادتمند کامل و حقیقی کسی است که علی را در حیات او و پس از رحلتش دوست بدارد.

بن قیس می گوید: که پیامبر)ص( در سخنی بلند فرمود: به درستی که خداوند مرا به دوست داشتن  ُسلیم

چهار نفر از یارانم امر کرده است وبه من خبر داده که خود نیز آنان را دوست دارد ، او به من امر کرده 

 که آنان را دوست بدارم و بهشت مشتاق آنان است. 

 افراد چه کسانی هستند؟ گفتند: ای پیامبر خدا: این 

 علی بن ابیطالب و آنگاه لب فرو بست.فرمود: 

 بار دیگر سؤال کرد: این افراد چه کسانی هستند؟ 

 حضرت فرمود: علی ابن ابیطالب.دیگر سخن نگفت.

 برای بارسوم پرسیدند: ای پیامبر خدا! این افراد چه کسانی هستند؟ 

و او پیشوا و رهبر ، و راهنما و هدایتگر آنان اویند حضرت فرمود: علی و سه نفر دیگر که همراه 

این چهار تن سستی روا نمی دارند ، گمراه نمی شوند، متزلزل نمی گردند، و آرزوهای دور و است.

دانشنامه سه تن دیگر سلمان و ابوذر و مقداد هستند)ندارند. ،درازی که سبب سخت شدن دلهایشان گردد

 (26/63/146بحاراالنوار  -224ص11)ج-امیرالمؤمنین )ع( 
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ان رسول گرامی )ص( فرمود: اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب و جنی ان حسابگر شوند و آدمی

 (2)مناقب ، خوارزمی ص.را بر شمارند)ع(نویسنده ، نمی توانند فضایل علی 

 و ما به چند مورد آن اشاره می کنیم:مناقب حضرت علی)ع( فراوان و بیشماراست 

 تاد)مولودخواهد افافتخاری که از آغاز خلقت تا پایان برای کسی ات فاق نیفتاده است و ن،در کعبهتولد -1

 کعبه(

ه بوطالب و مادری چون فاطمبه لحاظ انتساب به بنی هاشم و داشتن پدری چون ا-شرافت خانوادگی-2

 بنت اسد، که جاللت هر دو بسیار واالست.

 .ا او بودبو نوجوانی در دامان پیامبر بزرگ شد و همواره از کودکی پروردۀ دامان رسولخدا)ص(:-3

لین -سبقت در اسالم آوردن-4 خان ، او  یمان آورد اسی که از مردان به پیامبر)ص( کبه اتفاق علماء و مور 

لین پیشگامان در نماز بود و چند سال جزء خدیجه (237ص3)الغدیر جعلی)ع( بود.  وهمچنین جزء او 

 )ع( همراه پیامبر )ص( کسی نماز نمی خواند. کبری)س( و علی مرتضی

ست شدند وی در همدآنگاه که مشرکان برای قتل پیامبر)ص(  -یتلیلة المب-بستر پیامبر)ص(خفتن در  -5

بستر رسول خدا)ص( خوابید و همان شب پیامبر)ص( از مک ه بیرون رفت و آغازی برای هجرت به 

 (207..)بقره .مرضات هللا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء -مدینه بود

 –ه خوبی بر خوردار بودند هجرت یک فضیلت است و مهاجران از وجه-هجرت با رسول خدا)ص(-6

 هم افتخار مهاجرت از مک ه به مدینه را داشت.حضرت علی)ع( 

از  یی را کهدر اوایل هجرت پیامبر)ص( همه درها گشوده ماندن در خانه او به مسجد پیامبر)ص(.-7

 ه" )دعای باببه مسجد گشوده می شد، بست و تنها در خانه علی)ع( باز ماند " و سد  االبواب اال   خانه ها

 یامبر)ص( اینکار را به امر خدا انجام داد.پ -ندبه(

در واقعه مباهله ، حضرت علی)ع( همچون جان پیامبر)ص( به شمار آمده است"و  -جان پیامبر)ص( -8

 (63آل عمران  – )ایه مباهلهأنفسنا وأنفسکم.....



نشانۀ ایمان به شمار آمده و دوستی با او در احادیث فراوان محب ت علی)ع( علی)ع( ایمان است.  ُحب-9

ُحب  -با خدا و رسول و از سوی دیگر ، بغض او نشانۀ کفر و نفاق شمرده شده استو )میزان حق دوستی

 علی)ع(

 (38بحار ج – 5ق جاحقاق الح 7الغدیر ج) " علی مع الحق و الحق معه" -10

 به بعد( 26ص 8ص 36)بحار ج -أنا و أنت أبوا هذه اْلّمة -"پدر اّمت" -11

رسول خدا )ص( بارها او را به عنوان امام مسلمین ، وصی خود خلیفه پیامبر)ص( ،  -ولی مؤمنان -12

یۀ والیت آ –ولی خدا، ولی مؤمنان معرفی کرده و امامت خلق را پس از خویش بر عهدۀ او نهاده است 

 آیۀ تکمیل اشاره به این مقام واال و فضیلت جاودانه دارد. –آیۀ ابالغ  –

در روایات بسیاری حضرت علی)ع( به عنوان " قسیم الجن ة و الن ار" معرفی  -قسیم بهشت و جهنم -13

 شده است.

ت عمل انسانها با وجود حضرت علی)ع(  -میزان اعمال -14 ب می سنجیده و حسامیزان کمال و صح 

 (252ص 7)بحار جشود. "إن  امیرالمؤمنین و االئمه من ذریته هم الموازین" 

 بصورت متواتر نقل شده است." علی و شیعَته ُهم الفائزون"  -رستگاری پیروان -15

" أنت من ی بمنزلة هارون من موسی اال  أن ه ال نبی بعدی" که همۀ مقامات مربوط به  -حدیث منزلت -16

 رسالت و پیامبری( داراست. پیامبر را )جز

هر کس هر چه از ایشان می پرسیدند:پاسخ می فرمود: پیش از آنکه مرا از دست  -دانای بی نظیر -17

 (85ص 11)دانشنامه امام علی)ع( جاز من سؤال کنید.... ونشان دانش فراوان است. دهید 

عدالت  در قضاوت و  و صاحب -ساده ریستی در لباس و خوراک و مسکن -پارسایی و عدالت -18

 دادخواهی مظلوم .  –حکومت مبارزه با ظلم و تبعیض و حیف و میل 

 -)ال فتی  اال علی( مبارزه با کفر و نفاق و الحاد و سرانجام شهادت –جهاد و شهادت  -19
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ده بارزه کند ، مرا عصیان کرهر کس از زنان و یارانم با تو مخالفت و مای" علی"؛ : فرمودپیامبر-20

 جوی.ائت بت و هرکه عصیانم کند خدا را عصیان کرده است و من از آنها بیزارم ، تو نیز از آنها براس

ب::ای "علی" پس از من بر کشتن تو همدست می شوند وستم می کنند و برای این کار جلسات پنهانی بر 

َو َیقُولُوَن طاَعة  َفإِذا َبَرُزوا  پا می دارند و هر کس در این جلسات پنهانی شرکت کند من از آنها بیزارم.

ُ َیکُْتُب ما ُیَبیُِّتوَن َفأَْعِرْض َعْنُهْم َو َتوَ  ِ َو َکفيِمْن ِعْنِدَک َبیََّت طاِئَفة  ِمْنُهْم َغْیَر الَّذي َتقُوُل َو هللاَّ ْل َعلَي هللاَّ  کَّ

ِ َوکیالا  و آنها ) در حضور تو ( می گویند: فرمانبرداریم و چون از نزد تو بیرون شدند گروهی از آنان در  (81)نساءِباهللَّ

شب نشینی خود غیر از آنچه تو می گویی و غیر آنچه در حضور تو می گفتند در سر می پرورانند. و خداوند آنچه را که 

 .س ، از آنها روی برتاب و بر خدا توکل نما ، و خدا در تکف ل امور کافی استشبانه در سر می پرورند می نویسد ، پ

ا ایشه بای "علی"عایشه و حفضه پس از من با تو مخالفت خواهند کرد و فرمانت را نمی پذیرند و عپ: 

 نهاآداده  اگر آن دو زن چنان کارهایی کردند که قرآن بر آن گواهی–سپاهیانی مسلح به جنگ تو می آید 

ظور از )مند.را از سوی من طالق بده که آن دو مطلقه اند و پدرانشان در کار و کردارشان با آنها شریکن

آن  ، آن حرمت ویژه زنان پیامبر)ص(بدست خودشان می شکند وپیمان شکنی و خروج بر خلیفه طالق ،

 ترجم عبد الحسین طالعی(م -بجلی وایات ابو موسی عیسی بن مستفادر -16حدیث جایگاه و احترام را از دست می دهد.)

َرةُ،   (23)بندبِِه ُتَنالُ ُحَجُج هللاِ اْلُمَنوَّ

 به دالیل روشن الهی می توان نائل گشت اواز طریق 

َرةُ،  َرةُ، َو َمَحاِرُمُه اْلُمَحذَّ  َو َعَزائُِمُه اْلُمَفسَّ

 و تفسیر واجبات او را دریافت و شرح محرمات را در آن خواند

نَ   اُتُه اْلَجالَِیُة، َو َبَراِهیُنُه اْلکَافَِیُة، َو َبیِّ

 کافی را بررسی کردبراهین روشن و دالیل و 

 .وَبةُ َمکْتُ َو فَضائلُُه اْلَمْنُدوَبُة، َو ُرَخُصُه اْلَمْوُهوَبُة، َو َشَرایُِعُه الْ 

 فضائل مستحب و رخصتهای مباح و آیین های واجب را دست یافت.و 

 قصدعزائم= جمع عزیمه= 

 مستحب المندوبة=

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=81
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=81
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=81
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=81


 رخصت= اجازه

 الموهوبه=از ریشه وهب = بخشیدن

 :23شرح بند 

 :شناخت واجب الهی

:نزد امام باقر)ع( نشسته بودم که مردی به او گفت:به من بگو که آیا والیت علی از ابوبصیر می گوید

 سوی خداست یا از سوی پیامبرش؟

خدا)ص( خدا ترس تر از آن بود که چیزی بگوید  حضرت خشمگین شد و سپس گفت: وای بر تو ! پیامبر

خداوند خود آن را واجب کرد همانگونه که نماز و زکات و روزه و !و خدا بدان فرمانش نداده باشد، بله 

 (264-262ص8)دانشنامه امام علی )ع( جرا واجب کرد.حج 

یچ حاکمیتی را بر مردم علی)ع( ولی مؤمنین و ولی امور مسلمین است ، اسالم منهای مفهوم والیت ، ه

نمی پذیرد و هیچ عنوان دیگری را در باب حکومت قایل نیست و آنکه ولی و حاکم مردم است یک 

رف مالحظه نمی شود از ُبعد این که  -سلطان نیست یعنی عنوان حکومت از ُبعد اقتدار و قدرت او بر تص 

یت نیست بلکه از باب والیت و او هر کاری را که می خواهد می تواند بکند ، مورد توجه و رعا

سرپرستی او و اینکه ولی مؤمنین یا ولی امور مسلمین است ، این حق یا این شغل و یا این ِسمت مورد 

ه قرار می گیرد .قضیۀ حکومت در اسالم از این جهت مورد توجه است  (176 -174)هدیه غدیر صتوج 

امه والیت یعنی با رسیدن حکومت به دست امام خمینی)ره( فرمود: ارزش غدیر بر آن است که با اق

 (29ص20.)صحیفه نور ج صاحب حق  همۀ این مسائل حل  می شود و همۀ انحرافات از بین می رود

" من أنکر الغدیر فقد أنکر الیلی در سخنرانی در لبنان گفت: استاد محقق معروف جهان سن ت ، عبدهللا عَ 

 اصل اسالم شده است. االسالم بالذات" هر کس منکر غدیر شود منکر

او در ادامه می گوید: فرماندهی پس از پیامبر، مؤمن به همه جزئیات احکام و رهبری شعار اسالم را 

کسی باید بگیرد که چون خود او باشد در همه چیز ، علم ، تقوی، ایمان ، جهاد ، تحم ل ، اطالع، سعی، 

و همین بود که خلیفه ت شدگان اسالم تنها علی داشت ایثار، بینش و ...... واین همه را با هم از میان تربی
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ل ابوبکر بن ابی قحافه می گفت: مرا کنار بگذارید، مرا کنار بگذارید! من بهترین شما نیستم و خلیفه  او 

م عمربن خطاب می گفت: علی از من و ابوبکر برای خالفت سزاوارتر بود.   (36)حماسه غدیر صدو 

کید بر اگر غدیر است تأ –مامت دوازده ام بعد از رسول خدا شاخص است اگر غدیر است پس تأکید بر ا

ن و نافقیعدم تغییر حالل و حرام و تبیین آنان توسط امامان شاخص است. اگر غدیر است پس اشاره به م

 شناخت آنها و برخورد با آنان شاخص است.

لی عای نیست در نزد ما که ابن ابی الحدید معتزلی دانشمند بزرگ اهل سنت می گوید: شک و شبهه 

؟ لی کیست)عوصی رسول خدا بوده است و اگر کسی مخالف این امر باشد در پیش ما از اهل عناد است . 

 (345ص

امی ه هنگچعلی روزی بعد از نماز عشا تفسیر" الحمد" را به ابن عباس آموخت . می دانی این تفسیر تا 

بعد  عد "م" وبتفسیر ساعتها "الف والم" را و بعد"ح" را و امام در  –بطول انجامید ، بلی، تا اذان صبح 

 (147ص4بحاراالنوارج 30ص  2)المناقب ج"د" را به تفسیر کشاندند. 

 حضرت امام صادق)ع( فرمود: هر کس چیزی از امر ما را بر ضد ما پخش کند هم چون کسی است که

 (16ح496ص11)وسائل الشیعه جما را به عمد کشته است نه به خطا ! 

ع( رسول گرامی اسالم )ص( فرمود: حزُب "علی" حزب هللا و حزُب اعدائه حزُب الشیطان"حزب علی)

 (95ص38و ج26ص 4.)بحار جحزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان است

و عال اامام صادق)ع( فرمود:پیامبر یکصد و بیست مرتبه به معراج رفت و در هر یک از آنها خدای مت

نوار .)بحار االو امامان توصیه فرمود: پیش از آنکه به واجبات سفارش می فرمودرا به والیت علی 

 (387ص18ج

ْرِک،  (24)بند َفَجَعلَ هللاُ اإلیَماَن َتْطهیراً لَکُْم ِمَن الشِّ

 .را سبب تطهیر شما از شرک قرار داده است« ایمان»سپس افزود: خداوند 

اَلَة َتْنزیهاً لَکُْم َعِن اْلکِبْ   ِر،َو الصَّ

 .را وسیله پاکی از کبر و غرور« نماز»و 



ْفِس،  کاَة َتْزِکَیًة لِلنَّ  َو الزَّ

 را موجب تزکیه نفس« زکات»

 :24شرح بند 

 :جایگاه ایمان

 : حّد ایمان و کفر

 ایمان به معنای تصدیق است. و کفر به معنای پوشاندن است.

اوند و باور داشتن روز قیامت و رسالت مقصود از ایمان در عقاید و کالم ، اعتقاد به وحدانی ت خد

و کتب آسمانی وپیشین و آنچه که پیامبر پیامبرخاتم)ص(و اذعان به نبوت پیامبران )نبوت عامه و خاصه( 

 اسالم از تعالیم و احکام الهی برای بشر آورده است. 

ا یدُخل االیمان فی قلوبکم"  ست )با کنار گذاشتن ایمان در قلوب شما وارد نشده ا هنوز( 14)حجرات "لم 

 والیت ایمان را از خود دور کردید(.

ا" و با آنکه پیش نفس خود به یقین دانستند که آنها معجزه  " وجحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و ُعلو 

)ثقل اکبر و ثقل اصغر( و گفتند"حسبنا کتاب  خداست باز از کبر و نخوت و ستمگری انکار آن کردند،

قرآن پر از مفاهیم و ارزشهای والیت و ظواهر قرآن را گرفتند و وعترت را رها کردند. هللا"در حالیکه

 ل باید آن را بشناسد و درک نماید.امامت است ولی عاق

رسالت پیامبر)ص( جدا از والیت وصی او نیست پس هر گاه انسانی وحدانی ت خدا یا روز قیامت و یا 

محکوم به کفر خواهد بود.گرچه حقیقت ایمان همان اعتقاد  رسالت پیامبر اکرم)ص( انکار نماید مسلمأ

کتاب منشور عقاید  -. )ایت هللا سبحانیعملی آن نیز ملتزم باشدو لوازم نباید پنداشت که به آثار قلبی است ولی 

 اسالمی(

قاد ایمان مراتبی دارد و هر مرتبه ای از آن نیز برای خود اثری ویژه دارد. کمترین مرحله ایمان ، اعت

قلبی و عدم انکار است؛ مرتبه دیگر ایمان که مایۀ رستگاری انسان در دنیا و اخرت است، در گرو آثار 

 عملی آن می شود.)همان(
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جزء  تنها چیزی که ضربه شدیدی به ایمان می زند و انسان را بسوی کفر می کشاند " بدعت" است که

یِن فی الِدی ن" بدعتشریعت اسالمی نیست ولی به دین نسبت می دهند."ادخال  اهان از گن ما لیس من الد 

رف در دین از طریق افزودن و کاستکبیره است و در حرمت آن هیچ تردیدی نیست. ن بدعت نوعی تص 

بدعت آن چیزی است که پس از رحلت رسول گرامی)ص( حادث شد و دلیل شرعی خاص شریعت است.

 (74/202بحار  -)عالمه مجلسییا عام نیز بر جواز آن در کار نباشد

 اذان و والیت: 

الفة فی امر الخالفة" آمده است؛ مردی خدمت رسول خدا )ص(رسید و عرض کرد: ا ی در کتاب "الس 

ی دهد و مهادت پیامبرخدا ، ابوذر در اذان پس از گفتن " أشهد آن  محم د رسول هللا " به والیت "علی " ش

 می گوید "أشهد أن  علیأ ولی هللا" .

لی آری؛ این چنین است و مگر سخن مرا که در غدیر گفتم " من کنت مواله فعفرمود:  رسول خد)ص(

ن را مواله".هر که من رهبر او هستم ، علی)ع( هم رهبر اوست . فراموش کرده اید هر که این پیما

 (38)جواهر الوالیة صبشکند به زیان خود اقدام کرده است 

 نماز برای دوری از کبر:

 قرآن از مردم به صراط مستقیم: فرا خوانی و دعوت

)بحار .است هو معرفت : " اهدنا الصراط المستقیم" هو امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالبفرمودامام صادق)ع( 

 (12ص24ج

 )همان(امام سجاد)ع( فرمود: "نحن ابواب هللا و نحن الصراط المستقیم" 

 ( 16بحارص –)همان طمه امام باقر)ع( فرمود: " علی بن ابیطالب و االئمه من ُولد فا

امت" علی )ع(  من کتاب ناطق هستم و قرآن (125)غنچه غدیر صفرمود: "أنا کتاب هللا الناطق و هذا هو الص 

پس اعتقاد به نب وت و امامت و والیت و آنچه که خداوند تعالی برای هدایت بشر کتاب صامت است.



روزه و انجام فرائض و عبادات ، تنها  )شریعت ( فرستاده است بخاطر دوری از شرک است و نماز و

 راه رسیدن به وحدانی ت خدا است.

داوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سفارش می کند که در برابر مؤمنان تواضع و در برابر کافران سر خ

ة علی الکافرین»سخت و نیرومند باشید:  (54سوره مائده،آیه «.)اذل ة علی المؤمنین و اعز 

سوره «.)کن (جناحک للمؤمنین؛برای مؤمنان حفض جناح )تواضع و احفض»می فرماید:ای دیگر و در ج

آدمی تواضع و فروتنی را در پرتو نماز به دست می آورد.یکی از اسرار نماز این است که ( 88حجر،آیه 

 .خودبینی و تکب ر را در هم می شکند و درس تواضع در برابر خداوند را می آموزد

لو» لوة الوسطی و قوموا هلل  قانتین؛در انجام همه نمازها و نماز میانی )ظهر( حافظوا علی الص  ات و الص 

 (238سوره بقره،آیه )«. کوشش و مواظبت کنید در حال عبادت و خضوع کنان برای خدا به پا خیزید

نمازگزار در هر شبانه روز، در هفده رکعت نماز واجب خود سی و چهار بار پیشانی بر خاک و زمین 

نهد و به سجده در برابر خالق خود می افتد،که سمبل نهایت تواضع است و در سجده خودش را  می

همچون پر کاهی در میان اقیانوس بزرگ می نگرد،بلکه نقطه ای در برابر وجود بی نهایت خدا می بیند 

طغیان  و به این ترتیب خود را بنده کوچک و ناچیز خدا دانسته و هر گونه خودخواهی،غرور،سرکشی و

 .را از خود دور می سازد

 فضیلتهای نماز:

الَة َتْنهى َعِن  ...........فلسفه نماز همان یاد خدا تا در پناه خدا از خطا دور بماند-1 الَة إِنَّ الصَّ أَِقِم الصَّ

ُ َیْعلَُم ما َتْصَنُعونَ  ِ أَْکَبُر َو هللا   انسان را،نماز را بر پا دار، که نماز ( 45)عنکبوت اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنکَِر َو لَِذْکُر هللا 

داند شما چه کارهائى انجام  تر است; و خداوند مى دارد و یاد خدا بزرگ ها و گناه باز مى از زشتى

 .!دهید مى

ی -2 در برابر گناهان آینده است چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می کند و نهال تقوی را نماز سد 

ایمان و تقوی" نیرومند ترین سد  در برابر گناه است و این همان چیزی است که در دل پرورش می دهد."

 در آیه فوق به عنوان نهی از فحشا و منکر بیان شده است.
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است، بزرگترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است که هدف آفرینش خود را  نماز غفلت زا-3

از ست و بن گردند. نماز در شبانه روز هشدار اکنند و غرق در زندگی مادی و لذایذ زود گذر آفراموش 

 دارنده. 

و  ستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است و انسان را به توبه و اصالح گذشتهنماز وسیله ش-4

 دعوت می کند.

رود  ی و کبر را در هم می شکند. پرده های غرور و خودخواهی با برپایی نماز کنار مینماز خودبین -5

لوة تنزیهأ عن ا. امام عل خداوند  لکبر"ی)ع( می فرماید: " فرض هللاُ االیمان تطهیرأا من الشرک و الص 

 ایمان را برای پاکسازی انسانها ازشرک واجب کرده و نماز را برای پاکسازی از کبر.

 ورورش فضایل اخالقی و تکامل معنوی انسان است چرا که انسان را از محدوده ماده نماز وسیله پ-6

 از میر دیوار عالم طبیعت بیرون می برد و به ملکوت آسمانها دعوت می کند و با فرشتگان هم رچها

 سازد. 

ی ت خالص و نماز به سایر اعمال انسان ارزش و روح می دهد ، روح اخالص را زنده می کند با ن -7

می  دگان حسابگفتار پاک و اعمال خالصانه.امام صادق)ع( فرمود: نخستین چیزی که در قیامت از بن

دود یز مرشود نماز است اگر مقبول افتاد سایر اعمال نیز قبول می شود و اگر مردود شد سایر اعمال ن

  (268ص 3)کافی جمی شود 

آبی  زندگی است ، مکان نماز گزار ، لباس نماز گزار، فرشی که بر آن نماز می خواند نماز پاکسازی-8

بدور  باید از هر گونه غصب و تجاوز وظلم به حقوق دیگرانکه با آن وضو می گیرد و غسل می کند ، 

نماز  : آیاباشد . نماز رعایت و حفظ دین خدا و احترام به حقوق دیگران است.سؤالی در اینجا مطرح است

 اهل سقیفه ، نماز بوده است؟

 سومین مرحله از بیانات بانوی گرامی اسالم در این فراز:

  :تزکیه و نقش آن در پاکیزگی جان



نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده یا به عرصه ظهور  جامع که تماماسالم به عنوان یک آیین 

گذاشت و با توجه به اینکه اسالم از همان عصر پیامبر با تأسیس حکومت همراه بوده و نیز با توجه به 

صله طبقاتی داشته ، روشن اینکه اسالم توجه خاصی به حمایت از محرومان و نیلزمندان و مبارزه با فا

کی از منابع در آمد بیت المال است از مهمترین می شود که نقش بیت المال و زکات که ی

بدون پشتوانه  -)اشاره به غصب فدک توسط اهل سقیفه برای حفظ منافع مادی و شخصی خود(نقشهاست.

نامه های خود سامان مالی و منظم و مطمئن ورعایت عدالت ، امکان ندارد حکومت اسالمی در بر 

 رساله حقوق امام سجاد)ع(  –منشور عقاید امامیه گیرد.)

زکات برای پاکیزگی جان است. زکات بدن ، یعنی عبادت و طاعت و بندگی ، یعنی روزی پنج بار به 

جانب حق  روی آوردن وخود را شتشو دادن و از گناه بری دانستن یعنی سیر صعودی به سمت معنویات 

زکات گاهی برای جان است و گاهی برای علم است و گاهی برای مال است.هر سه  –ی وتکامل فرد

آنکه در طاعت الهی تخل ف داشته باشد پس فرمان پیامبرش را نیز تخل ف کرده است و  -مورد قربة الی هللا

فرمان وصی پیامبرش را هم نادیده گرفته است پس در امامت و رهبری دنباله رو حق و حقیقت 

فقد أطاع هللا و من عصانی فقد عصی هللا و من أطاع علی أ فقد پیامبر)ص( فرمود: َمن أطاعنی نیست.

 (29)کتاب خصائص امیرالمؤمنین صأطاعنی و من عصی علی أ فقد عصانی 

َیاَم َتْثبِیتاً لإِلْخاَلِص، ْزِق، َو الصِّ  (25)بند َو َنَماًء فِی الرِّ

 )ارتباط تزکیه نفس با افزایش روزی (.اخالصپایداری درو را عامل تثبیت « روزه»و نمو  روزی. 

یِن،   َو اْلَحجَّ َتْشیِیداً لِلدِّ

 و استواری در دین. را وسیله تقویت آیین اسالم« حج  »

 ْلقُلُوِب، ل َو اْلَعْدلَ َتْنِسیقاً 

 .دل هاو یکپارچگی را مایه هماهنگی « عدالت»

 .نظم و ترتیب دادن َتْنِسیقاً=

 :25شرح بند 

 تزکیه در شناخت آیین اسالم و عمل به آن:
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 تزکیه در لغت به معنای پاک گردانیدن است و اصطالحی دینی و اخالقی است. صورتهای گوناگون

که  ی استتزکیه در قرآن ناظر بر معنایی عام است و آن دور ساختن غیر حق  از حق  و نا پاکی از پاک

ودن ین پالو پاالیش مال از چیزهای حرام و فاسد است.و همشامل پالودن نفس از گناه و خویهای ناپسند 

ز دوری ا به اجر و پاداش می رساند . تزکیه نفس یعنی انجام عمل صالح و انسان را در آخرتکه نفس ، 

 اعمال ناپسند و رذائل اخالقی  تا وعده رستگاری محقق شود.

 –ست اوجود انسان از شرک و گناهان تزکی ه پاکیزه شدن  –تزکی ه و تهذیب دو واژه مترادف هستند 

ق از ن اخالتزکی ه پاک شدتزکیه زایل کردن پلیدیها و آلودگیها و اعتقادات فاسد چون شرک و کفر است. 

 33ص 1بائی ج)طباطرذائل اخالقی مانند تکبر و بخل و گناهان کبیره و قتل نفس و زنا و شرابخواری است 

ت ی و دریافلقی و عروج و باال رفتن مراتب انسان نزد خداوند تعالو تزکی ه سبب خوش خ -بقره(151ذیل ایه

 فیض الهی می شود.

 " یعلمهم الکتاب وتزکیه نفس افزایش روزی است که یکی از آن علم کتاب و معرفت و حکمت است

م علم معرفالحکمة". ت و علم بر دوقسم است علمی که تزکیه مقدمه آن است )علم شریعت( و نوع دو 

 (.2جمعه– 164ل عمران آ -ت که غایت و نهایت تزکیه است.)ویزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمةحکمت اس

ای دن هوتزکیه در عرفان عبارتند از زودودن نفس و تخلیه آن از عقاید باطل و اوصاف مذموم و میران

ت. دن اسنفس ، تربیت کردن و به صالح آوردن نفس ، واز صفت نفس أماره به صفت نفس مطمئنه رسان

 (12ص 2ملی ج)شمس الدین آ-(174-173)نجم رازی ص

خت ه شناخالصه اینکه مدار سیر و سلوک و کمال سعادت آدمی بر تزکی ه استوار است زیرا تزکی ه مقدم

 ونفس است و شناخت نفس نیز شناخت حق را در پی دارد.از این رو تا تزکی ه کامل نشود شناخت 

ر نگر  (174 -173نجم رازی ص -464-463ص10یبدی جم -107.)غزالی صددمعرفت حقیقی خداوند میس 

 تزکی ه قوای غضبیه و شهویه ووهمیه را به اعتدال می رساند. 

 تزکّیه نفس و روزه:



پیامبر)ص( فرمود: روزه نیروهای شهوت ، سرمستی و غرور را که عامل سقوط انسان است از بین می 

 ری برای انسانها دارد.برد و روزه فایده های روحی و روانی بسیا

 تزکّیه نفس و حج:

یکی از مهمترین فروع دین اسالم حج است . حج نخستین بار در دین ابراهیم )ع( انجام شد. آنهم بعد از 

طی مراحلی که خداوند برای تزکیه نفس به ابراهیم)ع( امر نمود. شروع تزکیه نفس در اسالم پس از فتح 

 د.مک ه و برانداختن بتهای قریش بو

علی )ع( فرمود: خداوند حج بیت هللا الحرام را برشما واجب کرده است. همان خانه ای که آنرا قبله مردم 

قرار داده است و مردم همچون تشنه کامانی که به آبگاه می روند به سوی آن رو می کنند و همانند 

متش و تسلیم آنان در برابر کبوتران به آن پناه می برند. خداوند آن را مظهر تواضع مردم در برابر عظ

تش قرار داده است حج عامل دوری از خود خواهی و عامل تزکیه  غدیر( )گزیده ها و هزار ویک نکته در باره.عز 

حج طهارت می خواهد ، طهارت در مال و اخالق و اجتماع و بندگی، و آنگاه قربانی نفس  –نفس است 

 داری.خویش برای رضای خدا تا کسب سیر و سلوک و حق م

 تزکیه و بر پایی عدالت:

 امام خمینی "ره"()عدالت یعنی نه ظلم کن و نه زیر بار ظلم برو .

پس جایگاه او عدالت است شیوه او در میدان  –علی با قرآن و قرآن با علی  -علی با حق و حق با علی

شکست  عمل عادل بودن است. او هرگز عدالت را در حکومت داری فراموش نمی کند. او در عمل

ناپذیرترین و استوارترین است در انصاف و عدالت انعطاف ناپذیرترین است چون او خدا باورو آگاه 

 ترین کس به سن ت پیامبرش  است. 

هدف امیرالمؤمنین علی)ع(از ورود در میدان قدرت و سیاست و زمامداری و قبول مسئولیت فقط عبارتند 

 )امام خامنه ای(از اقامه عدل بود 
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لحق اأخذ  میرالمؤمنین این بود: "الذل یل عندی عزیز حتی أخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتیشعار ا

و  منه "ستمدیگانی که در نظر ها ذلیل و پستند از نظر من عزیز و محترمند تا حقشان را بگیرم

 (81ص 37طبه خ.)نهج البالغه نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پستند تا حق دیگران را از آنها بستانم

به  ین را"علی می خواهد در جامعه عدالت را بر قرار کند ، اصالح نماید و فساد را از بین ببرد ، د

قدرت  ن بدونرا از بین ببرد و ایهمان شکلی که پیامبر ارائه کرده بر گرداند ،انحرافها را و تحریفها 

ی ، قبول می کند ووارد عرصه م مده اند و درخواست می کنندآووقتی می بیند کسانی ممکن نیست 

 (30/2/66)مقام رهبری شود.

 (26)بند َو طاَعَتَنا نَِظاماً لِْلِملَِّة، َو إَماَمَتَنا أََماناً ِمَن اْلفُْرَقةِ 

 .ما را امان از تفرقه و پراکندگی« امامت»ما را باعث نظام ملت اسالم. و « اطاعت»

 :26شرح بند 

 طاعت از فرمان الهیا -قهدوری از تفر -اد همبستگیاهل بیت)ع( :ایج وجوب اطاعت از

م خصحرانشینی از اطراف مدینه از پیامبر)ص(پرسید: حاجیان قوم من خبر آورده اند که در غدیر 

 اطاعت علی)ع( را واجب کرده ای. آیا این از جانب خدا بوده است؟ 

 -262دیرص.)اسرار غجب نموده استفرمود: خدا آن را واجب کرده واطاعت او را بر اهل آسمان ، زمین وا

 ( 54ص40بحار ج

 آخرین واجب الهی:

پس خدای امام باقر )ع( فرمود: فریضه ها یکی پس از دیگری نازل می شود ووالیت ، آخرین آنها بود ،

جل نازل کرد"، الیوم اکملُت لکم دینکم و أتممُت علیکم نعمتی". امروز دینتان را بر و   به کمال ایتانعز 

جل در این آیه می گوید : پس از این دیگررساندم  و  ای را  فریضه و نعمتم را بر شما تمام کردم.خدای عز 

اشی ) تفسیر العی-(4ح289ص1.)الکافی جبر شما فرو نمی فرستم ،چرا که فرائض را برایتان به کمال رسانده ام

 (15ص1)دعائم االسالم ج-(22ح293ص1ج



د د جواز و پروانه عبور  پیامبر اعظم)ص( فرمود: شناخت آل محم  مایه نجات از آتش است و ُحب  آل محم 

د وسیلۀ در امان بودن از عذاب الهی   (31)خصائص امیرالمؤمنین صاز صراط است ووالیت آل محم 

 وحدت و دوری از تفرقه:

 مقصود از وحدت اسالمی چیست؟

 اهب کنار گذاشته شوند! نه! اینکه می اندیشید که از میان مذاهب اسالمی یکی انتخاب شود و سایر مذ

وحدت اسالمی به هیچ وجه ربطی به وحدت مذاهب ندارد.منظور از وحدت اسالمی ، متشکل شدن 

علی)ع( برای احقاق حق خود از هیچ کوششی -مسلمین است در یک صنف در برابر دشمنان مشترکشان

ا هرگز از شعار )یا همه یا خوداری نکرد و از تمام امکانات استفاده کرد تا اصل امامت را احیاء  کند ام 

هیچ( پیروی نکرد. علی)ع( در برابر ربایندگان حق ش قیام نکرد ، علی)ع( در حساب خود به این نکته 

 رسیده بود " که مصلحت اسالم در آن شرایط ترک قیام و بلکه همگامی و همکاری است.(

 (27)بند َو اْلِجَهاَد ِعزاً لإِلْساَلِم، 

ت اسالمرا موج« جهاد»  .ب عز 

ْبَر َمُعوَنًة َعلَی اْستِیجاِب اْلَْجِر،  َو الصَّ

 .را وسیله ای برای جلب پاداش حق« صبر و شکیبایی»

ِة،   َو اْلَْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحًة لِْلعامَّ

 .را وسیله ای برای اصالح توده های مردم« امر به معروف»

ْخِط، َو ِصلََة اْلَْرَحاِم َمْنَماًة لِْلَعَدِد،َو بِرَّ اْلَوالَِدْیِن ِوَقاَیًة ِمَن ا  لسُّ

را وسیله افزایش جمعی ت و « صله رحم»را موجب پیشگیری از خشم خدا. « نیکی به پدر و مادر»

 .قدرت

 نگهداری کردن -وقایه= از وقی 

 ر= نیکی کردنبِ 
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 خط= خشمسُ 

 رشد و افزایش –= از نمو نماةَ مَ 

 :27شرح بند 

 ء و عّزت اسالم بود :جهاد علی)ع( بقا

علی)ع( در طول بیست و پنج سال ما بین رحلت پیامبر)ص( و رسیدنش به حکومت از مال شخصی ، 

عه خود کارهای آباد سازی می کرد ، باغ درست می کرد. چاه حفر می کرد. آب جاری می کرد . مزر

 (97ری صمین در آیینه نگاه رهبسیمای معصودرست می کرد. عجیب این است که همه را در راه خدا می داد. )

 راه کفر ، انکار علی )ع( است.

سعید ابن هارون عبدی می گوید: من در مخالفت با "علی "با خوارج هم عقیده بودم . روزی نزد ابو

ا ریکی  وخدری نشسته بودم، شنیدم که می گوید: مردم به پنج چیز مأمور شدند به چهار تا عمل کردند 

 واگذاشتند . 

 ر آنجا گفت: ای ابوسعید، آن چهار چیز که به آنها عمل شد کدام است؟ کسی د

 روزه،-حج –زکات  –گفت: نماز 

 گفت: آن یکی که عمل نشد کدام است ؟  

 گفت : والیت علی ابن ابیطالب)ع( 

 پرسید: مگر آنهم مثل آنها واجب و فرض است؟ 

 گفت : آری

 گفت: پس مردم راه کفر را در پیش گرفته اند! 

 (178ص 37حار االنوار جب -464؟!!!)فرهنگ غدیر صپاسخ داد: گناه من چیست



 به مالک اشتر می نویسد: (62)نامه امام علی)ع( در نامه خود 

ل دست خود را پس کشیدم ، تا دیدم گروهی از مردم از اسالم باز گشتند و مردم را به نابودی دین  من او 

د )ص( دعوت می کنند. پس ترسیدم که  اگر به یاری اسالم و مسلمین بر نخیزم شکاف یا انهدامی در محم 

 اسالم خواهم دید که مصیبت آن از فوت خالفت چند روزه بسی بیش تر است. 

 امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مصلحت عمومی: 

 بیانات حضرت رسول گرامی)ص( در روز غدیر: 

سل من از صلب امیرالمؤمنین علی)ع( است در ای مردم! علی یاور دین خدا و مدافع رسول خداست. ن

حالیکه نسل هر پیامبری از صلب خود اوست. پس به "علی " حسد نورزید که اعمالتان باطل می شود و 

 قدمهایتان می الغزد . با علی دشمنی نکنید که جزء بدبخت با علی دشمنی نمی ورزد .

  -و بعد نسل او تا مهدی)ع( "علی"ای مردم! نور از جانب خدا در من نهاده شده و سپس در 

ای مردم! بعد از من پیشوایانی می آیند که شما را بسوی آتش دعوت می کنند و روز قیامت یاری نمی 

شوند ، من از آنان بیزارم . آنان و یارانشان و پیروانشان و تابعینشان در پائین ترین درجه آتش اند و بد 

صحاب صحیفه" هستند پس باید هر یک از شما در صحیفه خود نظر است جای متکب ران .بدانید که آنان "ا

 کند. راوی می گوید: در این هنگام عدۀ کمی مقصود حضرت را از اصحاب صحیفه فهمیدند.

ای مردم! خداوند مرا امر و نهی فرموده و من هم به امرالهی "علی" را امر و نهی نموده ام پس علم امر 

گوش دهید تا سالم بمانید و او را فرمان برید تا هدایت شوید و نهی او را ونهی نزد اوست. پس امراو را 

بپذیرید تا به راه راست روید و به سوی مقصد و مراد او بروید و راه های دیگر شما را از راه او 

 منحرف نگرداند.

ُبوا َفأََخْذناُهْم ِبما کاُنوا نَّ أَْهَل اْلقُريَو لَْو أَ  ماِء َو اْلَْرِض َو لکِْن َکذَّ َقْوا لََفَتْحنا َعلَْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ  آَمُنوا َو اتَّ
(96)اعراف َیکِْسُبونَ   

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=96
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=96
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از ایی درهای  برکت ه و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند مسل ما

 ه سزایبآیات ما را  تکذیب کردند ، پس آنها را  آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم ، و لکن

 .آنچه کسب می کردند دچار ساختیم

 بنا نعم هللاأبرکات و رحمت خدا از آسمان و زمین بستگی بوجود امام دارد ".نحن اهل البیت النعیم الذی 

انی ردم ارزمما اهل بیت پیامبر)ص( آن نعمتی هستیم که خدا بر  –کاثر( تفسیر صافی ذیل سوره تعلی العباد ")

 داشته است.

 از امام صادق)ع( سؤال شد : چرا نیاز به پیامبر و امام داریم؟ 

یر هان پیامجه در پاسخ دادند: تا جهان پایدار بماند ، زیرا خداوند عذاب را از مردم بر می دارد تا گاهی ک

 یا امامی باشد.

در  خدا)ص( فرمود: خداوند متعال چهار چیز را در چهار چیز قرار داده است ، برکت علم را رسول

ت زندگی را در خوبی کردن به والدین و دن از شرها  تعظیم استاد ، بقاء ایمان را در تعظیم خداوند، لذ 

 )اثنی عشر(آتش را در ترک آزار خلق

:معنی رحم، و اهمیت صله رحم  

معنی خویشاوندی است، و از نظر عرف و لغت شامل همه خویشاوندان از زن و  واژه رحم در اصل به

مرد، از دور و نزدیک خواهد شد، گرچه آنها که نزدیکتر هستند، در مورد صله رحم نسبت به آنها تأکید 

.بیشتر شده است   

تند، بدی را با هیچیک از امامان)ع( اهل کینه و انتقام و دشمنی نبودند، آنها قلبی مهربان و صاف داش

خوبی جواب می دادند، و این خصلت جوانمردانه یک اصل ثابت در زندگی همه امامان )ع( بود، که اگر 

براستی امروز این اصل در میان مسلمانان رعایت گردد، قطعا جامعه ما دگرگون می شد و بخش 

.اهد دادعظیمی از رذائل اخالقی از میان می رود و جای خود را به صفا و صمیمیت خو   



شیوه برخورد امامان )ع( با دوست و دشمن، بر اساس حب و بغض نبود، بلکه آنها بر اساس اخالق 

حسنه اسالمی با مردم رفتار می کردند، و میزان در زندگی آنها حقیقت و صفای اخالقی بود، نه حب و 

:بغض، آنها تربیت شده قرآن بودند که می فرماید  

)فصلت « لسیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیمو ال تستوی الحسنه و ال ا

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان »(34

د.گرم و صمیمی شون  

شت با امامان )ع( بر اساس این آیه، با حلم و مدارا، جهل و خشونت را دفع می کردند و با عفو و گذ

خشونتها مقابله می نمودند، و به طور کلی بدی را با نیکی دفع می کردند، و هرگز بدی را با بدی پاسخ 

جویان است و موجب لجاجت و سرسختی منحرفان  نمی دادند، چرا که این روش، از شیوه های انتقام

.خواهد شد   

این روش استفاده فراوان کردند و  پیامبر )ص( و امامان )ع( برای جذب دشمنان و نفوذ در دیگران از

.در این راه توفیقات بسیار کسب نمودند  

ِ )ص(: ُ ُنوِري َفَفَتَق ِمْنُه ُنوَر َعلِيٍّ ُثمَّ َخلََق اْلَعْرَش َو اللَّْوَح َو  َعْن َجابٍِر َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ُل َما َخلََق هللاَّ أَوَّ

َهاِر َو ُنو ْمَس َو َضْوَء النَّ  (170، صفحه  54بحار اْلنوار، جلد )َر اْلَْبَصاِر َو اْلَعْقَل َو اْلَمْعِرَفَة. الشَّ

از جابر نقل شده است که گفت رسول هللا )صلی هللا علیه و آله( فرمودند: اولین چیزی که خدا خلق نمود 

صر و نور من بود پس از آن نور علی شکافت. سپس عرش و لوح و خورشید و روشنایی روز و نور ب

 عقل و معرفت خلق شد.

امام علی)ع( فرمود: خداوند متعال با هر کس که صله رحم کند رابطه بر قرار می کند و با هر کس که 

 (405غررالحکم صقطع رحم کند قطع رابطه می کند.)

ل بوده و پیوسته می گوید خدایا رحمت  امام رضا)ع( فرمود: رحم ما آل محم د )ص( به عرش الهی متص 

  (479ص3)تفسیر جامع جی که به من صله کرد و جدا و قطع کن هر کس را صله ما راقطع کندکن کس
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ه و یکی از مهمترین وظایف شیعیان در غیبت امام زمان)ع( صله و پیوند با آن حضرت است واین صل

دی مصداق پیدا می کند به عبارت دیگر افراد موپیوند مفهوم وسیعی داشته  با  ظف اندو در ابعاد متعد 

ایی های توان وتمامی توانائیها و امکانات خود در این مسیر قدم بر دارند :اعم از جان و مال و امکانات 

 وفکری و معنوی و خالصه هر آن چه خداوند در اختیار آدمی قرار داده است.مرحوم صاحب مکیال 

 ک امرام زمان )ع( یمکارم در کتاب خود بابی را به صله امام زمان )ع( اختصاص داده است: صله ام

 . ضروری وواجب است 

ا ُتِحبُّوَن َو ما ُتْنفِقُوا ِمْن َشیْ  َ ء َفإِ لَْن َتنالُوا اْلبِرَّ َحت ى ُتْنِفقُوا ِمم   (92آل عمران) ِبِه َعلیم  نَّ هللا 

دارید، )در راه خدا( انفاق کنید;  رسید مگر این که از آنچه دوست مى هرگز به )حقیقت( نیکوکارى نمى

ی ما از پس مائیم بِر و تقوی و راه هدایت و تقوی و دعا.نید خداوند از آن آگاه استک آنچه انفاق مى و

 (354ص2. )مکیال المکارم جخداوند محجوب نمی ماند

.ران استعمسوره آل 92خدیجه)س( مصداق آیه   

و ن بانپیامبر اسالم)ص( پس از فوت حضرت خدیجه)س( همسران دیگری را اختیار کردند، اما درباره ای

گی خود ویژگی حضرت آن بود که تمام اموال و زند«. .هیچ یک از همسرانم مثل خدیجه نبودند»فرمود: 

لت برای استمرار رسا را در راه خدا، هدف پیامبر، رسالت ایشان، انفاق کرد. اولین بانویی که

ها زمانی که یک حکومت ایشان بود. بسیاری از انسان اموال خود را به نبی اسالم تقدیم کرد، (پیامبر)ص

المؤمنین در اینجا ذکر کنند. مزیتی که برای امگذاری در آن مییابد شروع به سرمایهاستقرار و قوام می

ی که زمان تی وقف کرد که هنوز استقرار نیافته بود. درشده آن است که همه اموال خود را در راه حکوم

دیدند، وی دست از شد و پیروان ایشان شکنجه و آزار میتبعیت و پیروی از پیامبر جرم محسوب می

 .حمایت از رسول خدا برنداشت

کنند  "ارحام " شامل همه افراد است که از راه تولد با انسان نسبت پیدا میعالمه طباطبائی)ره( فرمود: 

یعنی نزدیکان و بستگان و در نگاه فقهی نزدیکان و بستگان نسبی در زمره ارحام قرار گرفته ووجوب 

آنها را از بستگان شخص صله بر آنها جاری می شود ، و نسبت نسبی نباید به قدری دور باشد که مردم 

رعایت نقض نکردن حد  صله ارحام امری نسبی و درجات و حدودش قابل تغییر است الب ته با ندانند. 

باالترین درجه صله رحم کمک جانی به خویشاوندان است در جایی که یکی از بستگان در خطر  واجبش.

http://iqna.ir/fa/news/3717605/خدیجهس-مصداق-آیه-92-سوره-آلعمران-است


} اشاره حضرت زهرا)س( در است باید تا پای جان ایستاد و در چارچوب اسالم از وی رفع خطر کرد.

 {.بودب )ع(خطبه به رابطه اش با رسولخدا)ص( و جانشین بر حقش علی ابن ابیطال

پدر و مادر حقیقی  -ما دو نوع پدر ومادر داریم ؛ پدر و مادر ظاهری که همه می دانند چیست و کیست

 همان نبوت ووالیت است . 

َماِء،   (28)بندَو اْلقَِصاَص َحْقناً لِلدِّ

 .را وسیله حفظ نفوس« قصاص»

ْذِر َتْعِریضاً لِْلَمْغفَِرِة،  َو اْلَوَفاَء بِالنَّ

 .را موجب آمرزش« نذر وفای به»

 َو َتْوفَِیَة اْلَمکَایِیِل َو اْلَمَواِزیِن َتْغیِیراً لِْلَبْخِس،

 .را وسیله مبارزه با کمبودها« جلوگیری از کم فروشی»

ْجِس، ْهَی َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر َتْنِزیهاً َعِن الرِّ  َو النَّ

 .را سبب پاکسازی از پلیدی ها« نهی از شرابخواری»

 ِحَجاباً َعِن اللَّْعَنِة، َناَب اْلَقْذفِ َو اْجتِ 

 .را حجابی در برابر غضب پروردگار« پرهیز از تهمت و نسبت های ناروا»

ِرَقِة إیَجاباً لِْلِعفَِّة،   َو َتْرَک السَّ

 .را برای حفظ عفت نفس« ترک دزدی»

َم هللاُ  ةِ  َو َحرَّ ُبوبِیَّ ْرَک إْخاَلصاً لَُه بِالرُّ   .الشِّ

 .را برای اخالص بندگی و ربوبیت حق« شرک تحریم»و  

 .آ=نگهداری و بازداشتن خون از ریختنقنَ حَ 

 .بخس =نقص و کم دادن

 .قذف=انداختن شیء

َم الشِّْرکَ »حّرم هللا= در نسخه بدل   .روایت شده است« َو حرَّ
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 :28شرح بند 

 شناخت احکام الهی در احتجاج حضرت زهرا)س(:

 قصاص چیست؟

 (179بقره) -قَِصاِص َحَیاة  َیا أُولِي اْلَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّقُونَ َولَُكْم ِفي الْ 

 .ای عاقالن، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر )از قتل یکدیگر( بپرهیزید

 (اجراى عدالت، تضمین كننده حیات جامعه است)برای شما در قصاص حیات و زندگی است. 

  :حیات، داراى انواعى است

 .یعى. مثل زنده شدن زمین در بهار و بعد از بارانحیات طب

 .كه عامل زنده شدن مردم است)ص( حیات معنوى. مثل دعوت پیامبر

 .دارندو صالحین یات برزخى كه شهدا ح

 .حیات اخروى كه براى همه است

ان را د ایمحضرت علی)ع( فرمود: " فرض هللاُ الیمان من الشرک ......و القصاص َحقَنأ للدماء . خداون

ه )نهج البالغبخاطر پاک کردن دل از شرک و قصاص را برای حفاظت خونها واجب و مق رر فرمود. 

 (244حکمت

 والوفاء بالنذر:

به او  داوندنذر ریشۀ قرآنی دارد. خداوند در سوره آل عمران از همسر عمران نام برده که نذر کرد که خ

 ارد. خانه آزاد کرده و به خدمتگزاری معبد بگمفرزندی عطا کند تا او را از قید کار و مسئولیت 

ُ أَْعلَمُ    ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُْنَثى َوهللاَّ س چون فرزندش پ (36مران .......)آل ع.َضَعْت بَِما وَ  َفلَمَّ

 ........ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود  را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده

رخ داده است و با آیات قرآن مجید ارتباط دارد، نزول « ذی الحجة الحرام»از جمله حوادثی که در ماه 

سوره مبارکه انسان در شأن امیر مؤمنان علی)ع( و خانواده بافضیلت ایشان می باشد که در بیست و پنجم 



روز »ایران با عنوان  این ماه واقع شده و به همین مناسبت، این روز در تاریخ جمهوری اسالمی

مختصر شأن نمی گنجد، فقط به در اینجا از آنجا که تفسیر کامل سوره مذکور  .نامیده شده است »خانواده

 نزول آن اکتفا می کنیم:

می گوید: حسن و حسین)ع( بیمار شدند. پیامبر)ص( با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند. « ابن عباس»

بوالحسن! خوب بود برای شفای فرزندان خود نذری می کردی. علی)ع( حضرت به علی)ع( گفتند: ای ا

ه که خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا یابند، سه روز روزه بگیرند )طبق   و فاطمه)س( و فض 

.بعضی از روایات حسن و حسین)ع( نیز گفتند ما هم نذر می کنیم که روزه بگیریم  

د، در حالی که از نظر مواد غذایی دست خالی بودند. امام علی)ع( سه چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتن

من جو قرض کرد، فاطمه)س( یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت. هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد، 

مستمندی از مستمندان مسلمینمن « ؛ سالم بر شما ای خاندان محمد!  « اَلُم َعلَْیکُْم َیا اَْهلَ َبْیِت مُ  دٍ السَّ َحمَّ » 

هستم، غذایی به من بدهید، خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند. آنها همگی مسکین را بر خود  

.مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند  

( روز دوم را هم چنان روزه گرفتند و نزدیک افطار، وقتی که غذا را آماده کرده بودند )همان نان جوین

یتیمی بر در خانه آمد. اینان همگی آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند )و بار دیگر با 

.آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند  

در سومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد و اینان باز سهم غذای خود را به او دادند. 

علی)ع( دست حسن و حسین)ع( را گرفته بود و خدمت پیامبر)ص( آمدند. زمانی  هنگامی که صبح شد،

ت گرسنگی می لرزند! فرمود: این حالی را که در شما می  که پیامبر)ص( آنها را مشاهده کرد، دید از شد 

فاطمه)س(  ها حرکت کرد. هنگامی که وارد خانبینم برای من بسیار گران است، سپس برخاست و با آن

ید دخترش در محراب عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و شد، د

چشمهایش به گودی نشسته است. پیامبر)ص( ناراحت شد، در همین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفت: ای 

  را بر« هْل اََتی»محمد! این سوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید، سپس سورة 

.او خواند   
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شأن نزول فوق برگرفته از روایاتی است که عالوه بر شیعه، در میان اهل سنت نیز مشهور؛ بلکه متواتر 

را از « هْل اََتی»است؛ زیرا اگرچه بعضی از علمای اهل سنت این حدیث را نقل نکرده اند و یا سورة 

.)الغدیر عالمه را در کتابهای خود نقل کرده اند سوره های مکی شمرده اند؛ ولی بسیاری از آنها این قضیه

 امینی(

:«هل أتی»احتجاج حضرت علی)ع( به آیات سورة   

ران قرآن از صدر اسالم تا کنون که نزول این سوره   اعم از شیعه و سن ی  عالوه بر روایات و گفتار مفس 

نیز در مواردی برای اثبات در شأن امام علی)ع( و خانواده اش را اثبات می کند، خود حضرت علی)ع( 

حقانیت خود به آیات این سوره احتجاج فرموده است. با توجه به عصمت آن حضرت، شأن نزول مذکور، 

.به صورت قطع و یقین اثبات می گردد  

:در اینجا فقط به دو مورد از احتجاجات آن جناب اشاره می کنیم  

لی از امام صادق)ع( چنین روایت شده است که: پس از غصب خالفت به وسیلة  الف( در حدیث مفص 

 ابوبکر، حضرت علی)ع( با او احتجاج نمود و برای اثبات حقانیت خود، چهل و سه مورد از فضایل خود 

 

لی)ع( .در میان جمالت آم این فراز از فرمایشات امام عرا به ابوبکر بیان فرمود و او تصدیق کرد   

:به چشم می خورد که فرمود   

 « ْذِر َو َیخافُوَن یَ  َفأْنِشُدکَ  هُ ُمْسَتطیراً بِاهللِ اََنا َصاِحُب اآلیة "یوفُوَن بالنَّ ْوماً کاَن َشرُّ " 

منم یا تو؟ ابوبکر « یوفون بالنذر...»؛ تو را به خدا سوگند می دهم که آیا صاحب آیه اَْم اَْنَت؟ َقالَ: َبلْ اَْنتَ 

.گفت: بلکه تویی   

« عمر بن خطاب»یک روایت طوالنی نقل کرده است: پس از مرگ ب( جابر جعفی از امام باقر)ع( در 

بیعت کنند، « عثمان»و جریان شورای شش نفری، وقتی که حضرت علی)ع( دید مردم می خواهند با 

ت برخاست و خطبه ای خواند که فرمود :برای اتمام حج   



؛ سخن مرا بشنوید! اگر گفته َو ِاْن َیکُ َباِطالً َفاَْنکُِرواِاْسَمُعوا ِمنِّی َکاَلِمی َفِاْن َیکُ َما اَقُولُ َحّقاً َفاقَبلُوا 

 های من حق باشد، بپذیرید و اگر باطل باشد، انکار کنید. سپس موارد بسیاری از فضایل خود و خانواده 

:اش را بیان نمود و در ضمن آنها فرمود  

إِنَّ اْْلَْبراَر َیْشَرُبوَن ِمْن َکأٍْس کاَن ِمزاُجها کافُوراً  ِدِه "َنَشْدُتکُْم بِاهللِ َهلْ فِیکُْم اََحد  َنَزلَ فِیِه َو فِی ُولْ  "  

؛غیری؟ َقالُوا: اَل  (الی آخر السورة)   

شما را به خدا سوگند می دهم که آیا در میان شما غیر از من کسی هست که در باره او و فرزندانش این 

:آیه نازل شده باشد  

؛ 140ص در ، فراز فوق145ـ 134، ص1جـ ق،1403ی، نشر مرتضی، مشهد، حتجاج، مرحوم طبرسا) - گفتند: نه

(134، ص20، جطباطبایی عالمه؛ المیزان، 23، ح 474، ص5نور الثقلین، عروسی حویزی، ج  

ه ای در جبهه والیت مشغول پاسداری از ارزشهای الهی و اصول انسانی هستند، نیروهای  امروزه عد 

ی ، هنری ، نظامی و غیره ، در مقابل تهاجم فرهنگی و مشگالت موجود در جامعه فرهنگی، اجرای

امروزه مثل سلطه بیگانگان و گزینه های روی میز آنها و تحریمها حرف اولشان استقامت و پایداری و 

توجه نکردن به تهدید هاست.آنان می خواهند استقامت مل ت مسلمان را درهم بشکنند ولی اندیشمندان در 

صدد یافتن راه حل ها و شیوه های مبارزه با این سیل خانمانسوز هستند ،ووای بر حال کسانی که ناخواسته 

و ندانسته در جامعه امروزی ارزشهای اسالمی و مود ت بین مسلمانان ووحدت بین مسلمین را به 

 فراموشی می سپارند و جزء خود و منافع شخصی به چیز دیگری نمی اندیشند.

 و چگونه باید باشد؟ نذر چیست

نذر التزام به انجام یا ترک عملی به نحو خاص بخاطر خداست که با صیغه خاصی منعقد می شود. "مثل 

" و انجام   آنچه که نذر شده واجب است و تخل ف از آن گناه است و کفاره دارد."هلل علیَّ

 پیشینه نذر:
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نذر سکوت در  -به خدمت خانه خدا در آیدنذر در قرآن صورتهایی دارد : همسر عمران برای مریم که 

نذر در آیین های دین حنیف ابراهیم)ع( بوده است. در میان جاهلیت و  –قرآن برای حضرت مریم )س( 

َ َیْعلَُمُه َو ما  پیش از اسالم در جزیرة العرب نذر متداول و رایج بود. أَْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة أَْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر َفإِنَّ هللاَّ

الِمیَن ِمْن أَْنصارٍ   (270)بقره َو ما لِلظَّ

ید ، بی تردید بر عهده گرفت ( و هر نفقه ای که ) در راه حق ( انفاق نمودید و هر تعهدی که ) در راه خدا

ی ن یاوردهد ، و تخلف از آن ستمکاری است ( و هرگز برای ستمکاراخدا آن را می داند ) و پاداش می 

 .نیست

 شرایط نذر:

 صیغه -1

 توانایی اداء -2

بی ا مستحنداشتن منع شرعی یعنی نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب ی -3

 را ترک نماید ، نذر او صحیح نیست.

ف در مال خود مشرایط عمومی؛ نذر کننده بالغ ، عاقل ، مختار -4 منوع و مصمم باشد و از تصر 

می ننذر زن بدون اجازه شوهر باطل است ولی اگر با اجازه شوهر نذر کرد ، شوهر  –نباشد 

 تواند نذر او را بهم بزند و یا از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

اه اره مانند کفاگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد )کفاره اش م -5

 رمضان است(

 شرایط نذر قربانی:

همین االن در  –اگر کسی قربانی می کند و این خون را ببرد به جائی بمالد ، اصلش از دین یهود است 

بعضی از ادیان شرقی بت پرست اینطور است که بچه انسان را برای بت ذبح می کنند ؛ جالب اینکه بچه 

ای را می دزدند و می آورند جلوی بت قربانی می کنند و همانجا جلوی خودشان را ذبح نمی کنند ، بچه 

دین اسالم هرگز در مورد مالیدن خون قربانی بت دفن می کنند و خونش را به سرو گردن بت می مالند. 

چیزی نگفته است و اصل قربانی مستحب است ولی خون آنرا مالیدن  به جائی؛ نه! بلکه خون نجس و 
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قربانی برای سالمتی و دفع بال برای دین یهود است و در دین اسالم از آن اجتناب کرد.  پلید است و باید

نیست که قربانی کنید برای سالمتی ، بلکه قربانی فقط برای قرب الی هللا است. این مباحث که دفع بال و 

اوند است ، یعنی از اولین نوع پرستش خدسالمتی است از ادیان دیگر است . قربانی از اول ین عبادتهاست 

زمان جنگ که زنها طال در راه ویا مثل بهترین چیز را که دارید تقدیم بخدا نمایید )برای مستضعفان( 

 )حجت االسالم استاد احمد عابد( خدا می دادند.

ابن جریج گوید: در جاهلیت چنین رسم بوده که خون و گوشت شتر قربانى را به در و دیوار کعبه 

رسول خدا صلی هللا علیه و آله گفتند، اگر چنین عملى درست باشد ما سزاوارتریم که  مالیدند. اصحابمی

 )تفسیر ابن ابی حاتم(ها را به در و دیوار کعبه بمالیم سپس این آیه نازل گردیدآن

لن ینال هللا لحومها وال دماوها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا هللا على ما هداكم وبشر 

رسد، تقوا و رسد. آنچه به او مىنه گوشتها و نه خونهاى آنها، هرگز به خدا نمى -(37)حج المحسنین

 .پرهیزگارى شماست

 مراسم نذر انواع سفره به اسم ائمه )ع( اعتباری ندارد و وارد نشده است. 

قربانی ندارم نزد رسول خدا )ص(آمد و گفت: یا رسول هللا.. عید اضحی فرا می رسد من بهای ام سلمه 

 پس آیا اجازه دارم قرض بگیرم و قربانی کنم؟ 

حضرت فرمود: قرض بگیر و قربانی کن، زیرا آن قرضی است أدا شدنی )یعنی این قرض را خداوند 

 (213ص 2)من الیحضره الفقیه ج-(سبحان ادا می کند چون در جهت رضای اوست

 موارد جواز لعن ؟موارد حرام بودن لعن؟ لعن چیست؟

آنچه که در شریعت تجویز شده لعن کردن به رؤسای ظلم و ضاللت  –ن به معنای راندن و دور کردن لع

 ،کافرین و فاسقین و ظالمین جایز است.

امام باقر)ع( فرمود: لعنت هر گاه از دهان متک لم بیرون گردد بین او و کسی که لعن در باره اش صادر 

نکرد بار دیگر به طرف متکلم بر می گردد و او شایسته این شده مردد می ماند ، اگر راهی در آن پیدا 
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پاداش نیکیها و کیفر گناهان ترجمه کالم است . اینک بترسید و مؤمنی را لعن نکنید که به خودتان بر می گردد )

 (686ثواب االعمال و عقاب االعمال ص

ست. بال آن افزون تر اگناه لعن بر اشخاصی که مرده اند و ثابت نیست که مستحق باشند بیشتر وو

یز نند و حضرت رسول )ص( فرمود: مردگان را دشنام ندهید که ایشان رسیده اند به آنچه پیش فرستاده ا

 خوب نیست لعن کردن بر جمادات و حیوانات . 

قرار  د لعندر تفسیر امام حسن عسکری )ع( آمده است: هر گاه دو نفر با هم نزاع کنند و یکدیگر را مور

خداوند به  ،تها باال می روند و از خداوند اذن می خواهند که بر کدام یک از آنها فرود آیند لعن دهند

دو  ت ، هراگر لعن اهلی ت برای لعن دارد و آن دیگری شایسته لعن نیسفرشتگان می گوید: اینک بنگرید 

 به ال عن )لعن کننده( بدهید .لعن را 

 کسانی را که نباید نفرین کرد:

 -ن را نفرین نکنیدخدمتکارانتا -ا نفرین نکنیدرفرزندانتان  -رمود: به خودتان نفرین نکنیدپیامبر)ص( ف

ست این نفرین در لحظه ای باشد که آن از طرف خدا به زیرا ممکن ا -اموال خود را نفرین نکنید

 (3009ح2304ص 4صحیح مسلم ج –عن جابر بن عبدهللا 88ص 2.)سنن ابی داوود جاستجابت برسد

 ئمه)ع( طوایفی را نفرین می کردند: چرا ا

ستاده ق  فرامام علی)ع( در دعائی از قریش به خدا دادخواهی می کند زیرا انواع بدیها و خیانتها در ح

ا کاری از پیش نبردند و رنج و بال گریبان آنها را گرفت . امام علی)  جنگها و ع( درخدا انجام دادند ام 

می  اسمان خود را با امامشان شکستند و بر دشمنیها افزودند دست بهپیمان شکنی های افراد ، که بیعت 

که  نگ جملرا بی درنگ مجازات نماید و مهلتشان مدهد مانند جبرد و از خداوند تقاضا می کرد تا آنها 

 جماعت حمله ور به نصایح امامشان گوش فرا ندارند.

 سن)ع( بر معاویه وحنفرین امام  -شاننفرین امام علی)ع( بر خوارج و در خواست پیروزی بر آن سرک

 نفرین اوالد حسین)ع( بر جنایتکاران و -نفرین امام حسین)ع( بر دشمنان اسالم در عاشورا –یارانش 

 (2)نهج الدعاء جزمان خود که نتیجه آن این بود که آب خوشی از گلویشان پایین نرفت.



 تفاوت نهی از َسب " با مرگ گفتن":

ب و مرگ گفتن فرق است.قرآن مرگ گفتن به مستکبرین را ذکر کرده است با در قرآن مجید میان سَ 

 واژه "قُِتَل" ودر قرآن و عربی و معادل فارسی آن " کشته باد )مرگ بر( می باشد.

 نهی از شرابخوری در اسالم:

یکی از محرمات قطعی در اسالم نوشیدن شراب است که عقل را ضایع می کند.رسول خدا)ص( پس از 

را که از جمله آنها تحریم شراب خواری است ، آغاز کرد ن شرک از دلهای اعراب ، نشر احکام زود

ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای در آمد 

ه ای بود )  َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبطَ عد  َما َحرَّ ِ قُْل إِنَّ َن َواإلِْثَم َواْلَبْغَي بَِغْیِر اْلَحقِّ َوأَن ُتْشِرُكوْا ِباهلل 

ِ َما الَ َتْعلَُمونَ  ا َوأَن َتقُولُوْا َعلَى هللا  ْل ِبِه ُسْلَطانا بگو که خدای من هر گونه اعمال زشت (33)اعراف -("َما لَْم ُیَنزِّ

شرک به خدا را که بر آن شرک هیچ  را چه در آشکار و چه در نهان و گناهکاری و ظلم به ناحق و

 ".دانید به خدا نسبت دهید، همه را حرام کرده استدلیلی نفرستاده است و این که چیزی را که نمی

الَة  یاخداوند متعال چنین صالح دید که حرمت شراب را بتدریج بیان دارد؛ َها الَّذیَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ أَیُّ

ای کسانی که ایمان آورده اید ، در حالی که مستید به نماز  .......)َحتَّي َتْعلَُموا ما َتقُولُوَن  َو أَْنُتْم ُسکاري

 نساء( 43.)...نزدیک نشوید تا آن گاه که ) مستی زایل شود و ( بدانید چه می گویید

 (219بقره ) ......الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منفع للناس و اثمهما اكبر من نفعهمایسئلونك عن 

تو حكم شراب و قمار را مى پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و منافعى است براى مردم اما از 

 ......اثر سوء آندو در دلها بیش از منافع صورى آنها است 

؛كلمه خمر  

استفاده مى شود به معناى هر مایع مست كننده است ، مایعى كه بطوریكه از لغت   

است(اصال به این منظور درستش مى كنند، و اصل در معنایش ستر )پوشیدن   
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و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند، بدین جهت است كه عقل را مى پوشاند، و نمى گذارد  

هم كه زنان با آن سر خود را مى پوشانند میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد، روپوش را 

 ازهمین جهت خمار مى گویند، و نیز مى گویند )خمرت االناء( یعنى من روى ظرف را 

معنایش این است كه من مایه خمیر را داخل  اخمرت العجین (و نیز اگر می گویند)  پوشاندم

میر مى شود، و رویش را مى خمیر كردم اگر مایه را خمیر گفته اند، به این جهت است كه قبال خ

.پوشانند  

و خمر به معناى مسكر در عرب تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال مى شده چون غیر 

این چند قسم مسكرى نمى شناختند و بعدها مردم به تدریج اقسام آن را زیاد كردند كه هم از جهت 

كرد، و به هر حال همه انواعش  نوع بسیار شد، و هم از حیث درجه سكرش انواع مختلفى پیدا

.خمر است   

و اما مضرات اخالقى شراب این است كه عالوه بر آثار سوئى كه گفتیم در درون انسان دارد و عالوه بر 

اینكه خلقت ظاهرى انسان را زشت و بى قواره مى كند، انسان را به ناسزاگوئى وا مى دارد، و نیز به 

جنایتى و قتلى مى شود، اسرار خود و دیگران را فاش مى دیگران ضرر مى رساند، و مرتكب هر 

سازد، به نوامیس خود و دیگران هتك و تجاوز مى كند، تمامى قوانین و مقدسات انسانى را كه اساس 

سعادت زندگى انسانها است باطل ولگد مال مى كند، و مخصوصا ناموس عفت نسبت به اعراض و نفوس 

دهد، آرى كسى كه مست شده و نمى داند چه مى گوید و چه مى كند، و اموال را مورد تجاوز قرار مى 

هیچ جلوگیرى كه از افسار گسیختگى مانعش شود ندارد، و كمتر جنایتى است كه در این دنیاى ماالمال 

از جنایات دیده شود و شراب در آن دخالت نداشته باشد، بلكه مستقیم و یا حداقل غیر مستقیم در آن دخالت 

.دارد  

ما ضررهاى عقلیش این است كه عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم و مجراى ادراك را در حال و ا

مستى و خمارى تغییر مى دهد، و این قابل انكار نیست و بدترین گناه و فساد هم همین است، چون بقیه 

م خود را تحفظ فسادها از اینجا شروع مى شود و شریعت اسالم همانطور كه قبال هم گفته شد اساس احكا

بر عقل قرار داده ، خواسته است با روش عملى ، عقل مردم را حفظ كند، )و بلكه رشد هم بدهد(، و اگر 

از شراب ، و قمار، و تقلب ، و دروغ ، و امثال این گناهان نهى كرده ، باز براى این است كه اینگونه 



مى سازد در میان اعمال شرب خمر، و اعمال ویرانگر عقلند و بدترین عملى كه حكومت عقل را باطل 

در میان اقوال دروغ و زور است . پس این اعمال یعنى اعمالى كه حكومت عقل را باطل مى سازد، و 

در راس آن سیاست هائى است كه مستى و دروغ را ترویج مى كند، اعمالى است كه انسانیت را تهدید 

تر از دیگرى ببار مى آورد، آرى شراب هر یك تلخ  مى كند، و بنیان سعادت او را منهدم ساخته ، آثارى

آب شور مى ماند كه هر چه بیشتر بنوشند تشنه تر مى شوند، آنجا كه كار به هالكت برسد، آثار این مثل 

تر، و بر دوش انسانها سنگین تر است ، چون مبتالى به شراب جرعه اى آب آتشین هم روز به روز تلخ 

.د خستگیش بر طرف شود، ولى تالشى بیهوده مى كنددیگر مى نوشد تا بلكه شای  

ن اعمال ناپسند مردم را در این فراز انسان را از اعمال ناپسند دور می کند، ایشا بیان حضرت زهرا)س(

ایشان با بیان خود حجت را بر مردم تا قیامت تمام کرد .حجتی را که های مختلف بر می شمارد .در زمان

در امر والیت بود. ایشان بخوبی بیان کردند " یامبر)ص( و پایداری حضرت مطرح کرد ، رسالت پ

آنان اعمال پس " در روز غدیر(نیستند ،  کسانی که اهل وفای به عهد )عهد اخوت و قبولی والیت "علی

، مانند عهد شکنی و دزدی و خیانت و ،اعمالی که حق از باطل را تمیز نمی دهداستو زننده زشت 

ه اینان از خداوند هیچ ترس و واهمه ای ندارند چون در عدالت و میزان به شک افتاد -و..... شرابخواری

عدالت توجیح می کنند؛ پس اگر چیزی را غصب کردن فورأ لب به  اند و کار باطل خود را بر مبنای

 اجتهاد می سپارند و حرکت و کار خود را شایسته می شمارند.

و دینی نیست بلکه به کسانی که در توهم نظام لیبرالیسم پوسیده خطبه فدکیه تنها یک منشور نظام اسالمی 

 غرب و شرق هستند پاسخی دندان شکن می دهد . 

ای کسی که جهان غرب روح و جسم تو را آشفته ساخته و بی حیایی و بی غیرتی و دزدی و چپاول را 

ن )به غلط (به نمایش در می تنها عنصر بقاء خود می دانی و آزادی خود را اینگونه در اذهان و در اعیا

بدان دین اسالم برای همه جهان و بشریت برنامه خردمندانه دارد ، برنامه ای که تو را از  –آوری 

ایدئولوژی غربیها بی نیاز می کند و سعادت در دنیا و آخرت را برای تو تضمین می کند. فقط دینت را 

 ته باش تا نگاه تو ایده آل گردد.قیق داشباور کن و یقین داشته باش و در رفع شبهات وارده تح

ْسلُِمونَ "َف  قُوا هللاَ َحقَّ ُتَقاتِِه َو اَل َتُموُتنَّ إْلَ َو أَْنُتْم مُّ  (29بند .(اتَّ
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مانش اکنون که چنین است، تقوای الهی پیشه کنید و آنچنان که شایسته مقام اوست، از مخالفت فر 
 بپرهیزید

   .ا برویدو تالش کنید که مسلمان از دنی

 َو أَِطیُعوا هللاَ فِیَما أََمَرُکْم بِِه َو َنَهاُکْم َعْنُه،

 خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده، اطاعت کنید

هُ  َما َیْخَشی هللاَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء(؛)  َفإنَّ   إنَّ

  و راه علم و آگاهی را پیش گیرید

 .ندگاهان از او می ترسند و احساس مسئولیت می کنچرا که از میان بندگان خدا تنها عالمان و آ

 پرهیزکاربودن–تقاته= از مصدر قوی 

 نهی= بازداشتن

 خشی=ترسیدن

 :29شرح بند

 دعوت حضرت زهرا)س( به تقوی الهی:

َ َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ إِ  قُوا هللاَّ َها الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ  اى كسانى كه ایمان آورده (102)آل عمران - ُمْسلُِمونَ أَْنُتمْ وَ الَّ َیا أَیُّ

 ید.ن بمیرپرهیزگار باشید و حق تقوای الهی را بجا آورید و البته نخواهید مرد مگر اینکه مسلمااید 

می  فاطمه)س( همه را به تقوی الهی دعوت می کند و پرهیزگاری فراموش شده را به آنان گوشحضرت 

 را بر آنان تمام می کند.نماید و با بیان آیاتی از قرآن حجت 

 فسیرتدر حق تقوی الهی پرهیز از هر گونه گناه و عصیان و تعدی و انحراف از حق را شامل می گردد.

المنثور از پیامبر)ص( و در معانی االخبار از امام صادق)ع( نقل شده که در مورد حق تق ته وی گفدر 

ت عنی حق تقوی و پرهیزگاری این اسی -کفر"شده:" إن یطاع فال یعصی و یذکر فال ینسی و یشکر فال ی

موش ا فراکه پیوسته اطاعت فرمان او کنی و هیچگاه معصیِّت ننمایی و همواره به یاد او باشی و او ر

 نکنی و در برابر نعمتهای او شکرگذار باشی و کفران نعمت ننمایی.



 پیام های تقوی:

 مؤمن هر روز باید مرحلۀ باالتری را بپیماید. -1

 واقعی در سایه ایمان به مبدأ و معاد است.تقوای  -2

 تقوا، رمز حسن عاقبت است.  -3

ایمان آوردن کافی نیست با ایمان ماندن الزم است.پایان کار از شروع ان مهمتراست. )مسلمان  -4

 مردن(

اسالم می گوید بخود  -اسالم درس حیات مسلمانی می دهد –اسالم درس تقوی می دهد  -5

اسالم احکام تکلیفیه دارد پس از آموزش و رهایی از  -ار می دهدآرید.اسالم درس گذشت و ایث

اسالم میدان بخود آمدن است نه پذیرای معصیت و گناه و انحراف است و نه به محرمات  -جهل

وشرک و کفر جای مانور می دهد.اسالم ُحُجب دارد برای موانع و تو باید آن ُحُجبها را با تقوی 

 دور نمایی و صاف و زالل شوی.

 اسالم هم به کیفیت تقوی توجه دارد و هم به تداوم آن تا پایان عمر. -6

 انسان در سرنوشت و عاقبت خود نقش دارد. -7

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ  َما َیْخَشى هللاَّ این است و جز این نیست که فقط علما و دانشمندان از خدا  (28)فاطر إِنَّ

و دانشمندان بر طبق آیه قرآن از خدا  فرمایند:فقط علمادر این بند می  حضرت زهرا)س(خشیت دارند.

آنها کسانی هستند که امر خدا را اطاعت می کنند و از منکرات دوری می نمایند . قول و خشیت دارد.

فعل آنها یکی است.انذار فقط در علماء اثردارد . علمائی که خدای سبحان را به اسماء و صفاتش و 

 افعالش می شناسد.

 (30.)بند شناساندبازمی  (، جایگاه خود، پیامبر )ص( و علی )ع( رافاطمه )س

َها الّناسُ    !ُثمَّ َقالَْت: أَیُّ

 !سپس فرمود: ای مردم

د  )صلی هللا علیه و آله  (اْعلَُموا أَنِّي َفاِطَمُة، َو أَبِي ُمَحمَّ

د است )که صلوات و درود خدا بر او و خاندا  (.نش بادبدانید من فاطمه ام و پدرم محم 

 أَقُولُ َعْوداً َو َبْدءاً 
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 . آنچه می گویم، آغاز و انجامش یکی است

 َو اَل أَقُولُ َما أَقُولْ َغلَطاً، 

 .آنچه را می گویم غلط نمی گویم و  و هرگز ضد و نقیض در آن راه ندارد

  َو اَل أَْفَعلُ َما أَْفَعلُ َشَططاً 

 .و در اعمالم راه خطا نمی پویم

ْن أَنفُِسکُْم َعِزیز  َعلَْیِه َما َعنِتُّمْ لََقْد َجا  َءُکْم َرُسول  مِّ

 .به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است

ِحیم    (129)توبه َحِریص  َعلَْیکُْم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُءوف  رَّ

 .تو اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان اس

 دوری و تجاوز از حق شططا=

 .آنچه موجب مشقت و دشواری شما باشد عنتم=

 -30 بند شرح

 صفات حضرت رسول)ص(:

بشری از جنس شماست . یکی از صفات حضرت این است که از خسارت دیدن شما و خدا)ص(  رسول

 و خیرخواه شما بود.ناراحت می شود. شما  از نابودشدن 

 ودند.بپیامبران )ص( همه خیرخواه مردم بود.من و غیر مؤمن ، حریص مؤ خیرخواهی نسبت به او به 

یُن النَِّصیَحُة قُْلنا لِمَ »پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله به اصحابش فرمود:  لَِرُسولِِه  َولِکِتاِبِه وَ َل هلِل ِ ْن قااَلدِّ

ِتِهْم؛ دین، نصیحت و خیرخواهی است ِة اْلُمْسلِِمیَن َوعامَّ یرخواهی خ :سیدیمد: پر. اصحاب می گوینَوالِِئمَّ

 «.نانبرای خدا و کتابش و برای رسول خدا و پیشوایان مسلمین و تمام مسلما :برای چه کسی؟ فرمود

رد و روشن است که نصیحت به معنای اندرز در مورد خدا و رسول او صلی هللا علیه و آله معنی ندا

 .رخواهی استمعلوم می شود مراد از واژه نصیحت در قرآن ،خی



ل سیصد سال مردم را به خیر و نیکی دعوت کرد و  از خیرخواهی نوح علیه السالم بود که در مرحله او 

کسی از مردم دعوت او را اجابت نکرد. حضرت نوح علیه السالم به آنها سیصد سال دیگر مهلت داد و 

ت باز آنها را به خیر و صالح دعوت نمود و آنها باز اجابت نکردند. می خواست نفرین کند،  در این مد 

ولی باز هم از سر خیرخواهی سیصد سال دیگر به آنها مهلت داد که مجموعا نهصد سال شد و در این 

از قوم تو هرگز »مد ت طوالنی فقط هشتاد نفر ایمان آوردند و خداوند به نوح علیه السالم خبر داد که: 

 «.اند. پس غمگین مباش به آنچه ایشان می کنندایمان نمی آورند مگر همانهایی که ایمان آورده 

رفتار حضرت نوح علیه السالم درس بزرگی است برای تمامی مبل غان و واعظان که تا آنجایی که توان 

دارند، به دنبال نصیحت و خیرخواهی مردم باشند و زود احساس خستگی نکنند و سریع از هدایت مردم 

 .ناامید نشوند

وقتی مبعوث شد مردم خویش را نصیحت و هدایت کرد؛ ولی آنها از سخنان  حضرت هود علیه السالم

هود علیه السالم به خشم آمدند و به او حمله کردند و گلوی او را آن قدر فشردند که نزدیک بود جان دهد 

و تا یک شبانه روز بیهوش افتاده بود. با این حال، خدا به او خطاب فرمود که مبادا از هدایت و 

 .هی مردم ملول و خسته شوی و باید به کار خویش ادامه دهیخیرخوا

آن حضرت هفتصد و شصت سال مردم را دعوت به حق نمود و به دنبال خیرخواهی و نصیحت آنان بود 

تا آنجا که خداوند اراده کرد با ریگهای بیابان احقاف و سنگهای آن، مردم را هالک نماید. هود علیه 

مأمور به عذاب شما  می ترسم که این تلها ی ریگ و سنگ»آنان فرمود:  السالم از سر خیرخواهی به

 .گردند؛ ولی با این وجود، مردم اجابت نکردند

در این زمان که چنین سختیهایی وجود ندارد و حقیقتا باید خدا را بر این موضوع شکر گذاری کرد، که 

ل عظیم ی در مردم ایجاد نماید و بسیاری از آنان یک مبل غ با ماندن یکی دو سال در محل ی می تواند تحو 

.را هدایت کند  

ت کمی می تواند  در سطح جهانی نیز اگر مبل غ ناصح و خیرخواه در شهر و کشوری استقامت کند، در مد 

.جمع زیادی را هدایت نماید  
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الح حضرت صالح علیه السالم در شانزده سالگی برای تبلیغ دین خدا مبعوث شد و مردم را به خیر و ص

.سالگی رسید؛ ولی آنان اجابت نکردند 120دعوت نمود تا اینکه سنش به   

حضرت شعیب علیه السالم دویست و چهل و دو سال عمر کرد و قوم خود را نصیحت کرد تا پیر شد. 

تی از قوم خود غایب گردید و دوباره به صورت جوان برگشت و قوم خویش را به نیکی دعوت نمود؛  مد 

ا آنها گفت ند: آن گاه که پیر بودی، سخن تو را باور نداشتیم؛ چگونه امروز که جوانی باور کنیم؟ام   

 آنچه در خیرخواهی مهم است: 

هر شخصی که زبان به نصیحت و خیرخواهی باز کرد، این گونه نیست که واقعا خیرخواه و ناصح باشد. 

انسان را می خواند؟ بسیارند کسانی که باید دید به چه چیزی انسان را راهنمایی می کند و به کدام خیر، 

قلم خیرخواهی به دست می گیرند و زبان به نصیحت می گشایند؛ ولی در واقع قصد انحراف و خیانت به 

مردم را دارند. نمونه بارز تاریخی آن جریان شیطان و حضرت آدم علیه السالم و حوا علیهاالسالم می 

 .باشد

دران یوسف علیه السالم هستند که از در خیرخواهی وارد شدند و از مدعیان خیرخواهی، براای نمونه 

امروزه نیز ظاهر صالحان و برادر نمایانی وجود دارند که جامعه . یوسف علیه السالم را به چاه انداختند

ه بیچارگی و چاه بدبختی سوق می دهند .و افراد را به در   

 (31)بندوَن نَِساِءُکْم،َو َتْعِرفُوهُ َتِجُدوهُ أَبِي دُ  َفإْن َتْعُزوهُ 

 !هر گاه نسبت او را بجویید، می بینید او پدر من بوده است نه پدر زنان شما

ي ُدوَن ِرَجالِکُْم،   َو أََخا اْبِن َعمِّ

 .و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما

  (.َو لَنِْعَم اْلَمْعِزيُّ إلَْیِه )صلی هللا علیه و آله

 !ر است این نسب، درود خدا بر او و خاندانش بادو چه پر افتخا

َسالَِة َصاِدعاً  ذاَرِة،  َفَبلََّغ بِالرِّ  بِالنَّ

 .آری، او آمد و رسالت خویش را به خوبی انجام داد و مردم را به روشنی انذار کرد



 اْلُمْشِرِکیَن  َمائاِلً َعْن َمْدَرَجةِ 

 از طریقه مشرکان روی بر تافت

 .بررسی کنیدعزی= نسبت او را 

 .آشکار کردن، شکافتن، به جای آوردن فرمان« صدع»صادعأ= از 

 مائال= روی بر تافتن

 .َمْدَرَجِة= راه، محله، مرکز

 :31شرح بند 

 شناخت پیامبر)ص(:

دعوت پیامبر)ص( در قلمرو ایمان بخدا و شناخت خدا و صفات او و افعال الهی و دوری از شرک بوده 

( است چون وسیله ارتباط با عالم غیب است .رسول خدا)ص( آخرین حلقه است. وحی خاص پیامبر)ص

از سلسله انبیاء الهی است و بعد از ایشان پیامبری نیامد پس باید بعد از خود برطبق فرمان الهی وصی 

 برای خود داشته باشد تا امور جامعه را اداره نماید و شریعت اسالمی را حفظ نماید.

رت محمد)ص( هنگام بازگشت از آخرین سفر حج خود، به امر خداوند، پیامبر گرامی اسالم حض

حضرت علی)ع( را به عنوان جانشین و وصی خود به مسلمانان معرفی نمود. اهمیت انتخاب امام علی 

)ع( به جانشینی پیامبر اسالم به حدی است که خداوند، انجام این کار عظیم را، انجام کامل رسالِت 

وده است. این مراسم در مکانی به نام غدیر خم، واقع در مسیر مکه به مدینه پیامبر)ص( عنوان نم

رسید، پس از این انتخاب، ها هزار نفر می برگزار شد. مسلمانان حاضر در غدیرخم که شمار آنان به ده

اتمام باشور و اشتیاق بسیار، با امام علی)ع( بیعت کردند. خداوند، انتخاب امام علی )ع( را اکمال دین و 

ها عنوان کرده و دین اسالم را برای امت برگزید. با تمام سفارشی که پیامبر اسالم به جانشینی امام نعمت

علی )ع( نمود، ولی پس از رحلت ایشان، برخی از مهاجرین و انصار والیت ایشان را نپذیرفته و ابوبکر 

گفت: امروز دین آیه اکمال که می بود:.عالرغم آنچه در قران آمده قحافه را به خالفت برگزیدندبن ابی

.شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسالم را برای شما پسندیدم  

حابه و تابعین آنرا نقل کرده اند.و صحدیث غدیر در منابع شیعه و سنی به تواتر وجود دارد.  

 (32)بند  َضاِرباً َثَبَجُهْم،آِخذاً بِأَْکَظاِمِهْم،
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  .دگذارنهایشان کوبید و گلویشان را فشرد، تا از شرک دست بردارند و در راه توحید گام بو بر گردن

ِه بِاْلِحکَْمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة،  داِعیاً إلَی َسبِیِل َربِّ

 .او همواره با دلیل و برهان و اندرز سودمند مردم را به راه خدا دعوت می کرد

ُبَر،اْلَجْمُع َو َولَّ  اْلَهاَم، َحّتی اْنَهَزمَ  َم َو َیْنکُتُ َیکِْسُر اْلَْصنا  ُوا الدُّ

 بت ها را در هم می شکست و مغزهای متکب ران را می کوبید، تا جمع آنها متالشی شد

 .ثَبَج= وسط هر چیز و عمده آن، میان پشت و کتف

 .، گلو، دهان، راه تنفس«کظم»کَظاِم= جمع 

 انداختن و به سر درافکندن را می گویندبه رو « نکت»ینکت= از 

 .شکست خوردن« أنهزم= انهزام

ُبَر= پشت گرداندند، کنایه از شکست  الدُّ

 :32شرح بند 

 شریعت پیامبر)ص(:

و را نپیامبر)ص( با آوردن شریعت خود زمینه تحول ی عمیق در جهان بشریت و پی ریزی تمدنی کامال 

 ،جاوید  آینده و نیز هدایت و ادارۀ امتتمالی ات و خطرات اححفظ این شریعت از آفبرای فراهم ساخت.

را  ابدی چاره ای اندیشید و کیفیت رهبری را پس از خود بیان کرد؛ زیرا هرگز معقول نیست او شریعتی

و  ای شریعت است ، طرحی ارائه ندهدپایه گذاری کند ولی برای رهبری آن پس از خود که ضامن بق

و هان فرتکلیف رها کند ! بنابراین ادعای اینکه ؛پیامبر اسالم)ص( چشم از ججامعه اسالمی را بدون 

بسته و در بارۀ رهبری پس از خود هیچ سخنی نگفته است پذیرفتنی نیست. آن حضرت بر مشخصات 

ه را برگزیدخلیفه بعد از خود ، کرارأ تصریح کرده و به اصطالح در مسئله رهبری  روش"تنصیص" 

 -ی مردم رااست نه روش انتخاب

پیامبر)ص( مسئله امامت بعد از خود را با حکمت و اندرز نیکو برای مردم آن زمان بیان کرد ، تا آنها 

عملکرد ایشان بهترین الگو برای ایجاد وحدت بود دچار گمراهی نشوند. بنابراین ، رفتار و گفتار و نحوۀ 

جاد امت واحده از منظر قرآن ، نژاد پرستی تا حسادت و تکب ر در بین نباشد زیرا یکی از موانع اصلی ای



و قوم گرایی است.پس دعوت پیامبر)ص( از روی حکمت و اندرز نیکو ، همان حجتی است که حق را 

 نتیجه می دهد بطوریکه هیچ شکی ووهمی و ابهامی در آن نماند. ولی بعضی معاند و لجبازند ، باطل را

حق را سرکوب نمایند و از راه مکابره و لجبازی با دهن ،باطل سرمایه خود کرده و قصد دارند بوسیله 

اینها مردمی هستند که آرائ باطل در دلهایشان رسوخ نموده و تقلید از هایشان نور خدا را خاموش نمایند. 

و دیگر نه برهان آنانرا بسوی حق  هدایت می کند و مذهبهای خرافی نیاکان و اسالف بر آنان چیره گشته 

ان بسوی حق  می دهد و این دسته را رسول خدا)ص( مأمور شده از راه مجادله آنان را نه موعظه سوقش

 (125...)نحل  َي أَْحَسنُ هِ  َسبیِل َربِّکَ ِباْلِحکَْمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم بِالَّتي اْدُع إِلي .دعوت کند

ی اللَّْیلُ َعْن ُصْبِحِه،  (33)بند  َحّتی َتَفرَّ

 و تاریکی ها برطرف گشت. صبح فرا رسید

 اْلَحقُّ َعْن َمْحِضِه، َو أَْسَفرَ 

 .و حق آشکار شد

َیاِطیِن، یِن، َو َخِرَسْت َشَقاِشقُالشَّ  َو َنَطَق َزِعیُم الدِّ

 .زمه های شیاطین خاموش گشتنماینده دین به سخن درآمد و زم

َفاِق، َوِشیظُ  خَو َطا  النِّ

 .افسر نفاق بر زمین فرو افتاد

َقاقِ   َو اْنَحلَّْت ُعَقُد اْلکُْفِر َو الشِّ

 گره های کفر و اختالف گشوده شد

 .صبحه= شب صبح را شکافت

 .أسفر= روشن شد

 .سخنوریآنچه شتر مست از دهان بیرون کند، کنایه از « شقشقه»شقاشق= جمع 

 تهمت کردن کسی را به قول یا به فعل =خطا

 سب کردن و بدزبانی کردن .مردمان پست و فرومایهاز ریشه شوظ= شیظ= 

 :33شرح بند 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
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 شناخت شریعت محّمد صلی هللا و علیه و آله:

لوه ها ج مبارزه حضرت رسول)ص( ادامه یافت تا تاریکی ها به روشنایی تبدیل شد و حق  از میان ناحقی

یاهو ت تاهرد. پیشوای دین پند واندرز و وعده وعید خود را که همان وعده و عید الهی بود آشکار ساخک

 د.ش گردو یاوه گوییهای شیاطین و منافقین و مشرکینی که قصد آنها تفرقه و جدائی از دین بود خامو

د ر سازظلم بخود دوپیامبر )ص( برانگیخته شد تا صفات عالی انسانی را کامل سازد و انسانها را از 

ونه چون آن ظلم شرک است. رمز پیشرفت اسالم در همان سهولت و آسانی آن نهفته است. اسالم هر گ

جئُت خود را آورنده شریعتی سهل و آسان معرفی می کند )و پیامبر)ص(  عسر و حرجی را نفی می کند

دارد منطقه خاصی اختصاص ن بشریعة سهلة سمجة( دعوت و آیین پیامبر اسالم جهانی است و به قوم و

"  لهمبین مه لی  پس او ابنداء قوم خود را به آیین خود فرا می خواند" و ما أرسلنا من رسول اال  بلسان قو

ریعت به زبان قوم خویش ، هرگز به معنی انحصار دعوت به آن گروه نیست. شارسال رسول  (4)ابراهیم 

او  ،و قرآن او آخرین کتاب آسمانی است و پس از پیامبر)ص( عمیق است چون او دارای شریعت خاتم

 پیامبر دیگری نخواهد آمد.

 بدان که اسالم ناسخ شرایع پیشین است و با آمدن آن شریعتهای گذشته دیگر رسمیت ندارند. 

ِ َوَخاتَ " ِكْن َرُسوَل هللاَّ د  أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَٰ ِبیِّ َم اَما َكاَن ُمَحمَّ ُ یَن ۗ لنَّ اَوَكاَن هللاَّ  (40حزاب )ا" ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِیما

د )صل ی هللا  علیه و آله و سل م( پدر هیچ یک از مردان شما )زید یا عمرو( نیست )پس زن  زینب محم 

خدا همیشه  لیکن او رسول خدا و خاتم انبیاست، و (فرزند پیغمبر نبود و پس از طالق او را تواند گرفت

 .لحت است، زیرا او( بر همه امور عالم آگاه است)حکمش وفق حکمت و مص

دشمنان اسالم کمر به نابودی اسالم بسته بودند پس از هیچ او بود که با ناخالصی ها مبارزه کرد چون 

کاری در راه نابودی آن  خودداری نمی کردند . دشمنان از انجام هر کاری مأیوس شده بودند فقط به یک 

فکر می کردند که چون حافظ و نگهبان اسالم پیغمبر است  و وقتی از دنیا جهت امیدوار بودند ، آنها 

، و این مجالی خواهد رفت اسالم بی قی م و بی سرپرست می گردد و نابودی برای اسالم حتمی خواهد بود

شد برای کسب مقام و قدرت و تسل ط بر مردم ، و نقل احادیث از پیش تعیین شده و جعلی  در مقابل 

قلی پیامبر، پس بر این اساس خالفت را غصب کردند و روشنایی دین را به تاریکی سپردند و احادیث ن



کتب صحاح سته را تألیف کردن و عموم علمای اهل سنت کوشیدند که در این کتب معایب خلفا ثالث را 

)مراجعه نوشتندنقل نکنند و فضائلی را برای آنان جعل نمایند . آنها احادیث پیامبر)ص( را برای خلفا ثالث 

 در این قسمت با استفاده از همین صحاح در صدد آنیم که بگوییم :(  عالمه امینی -به کتب الغدیر

ال  فضائلی که برای خلفای ثالث نقل شده با آنچه که از آنها دیده شده یا نقل شده در تضاد است. -او 

ای خوبی بودند ، مگر سایر اصحاب بر فرض هم که صحیح باشد حداکثر می گوید که آنان انسانه –ثانیأ 

چه شد که اگر  ؟؟!!!!!!انسانهای خوبی نبودند؟ پس چه شد که این سه باید این همه تجلیل شوند به زعم آنها

کسی به خلفاء ثالث توهین کند خونش مباح می شود ولی توهین و سب  و لعن به َنَفس رسول گرامی 

ت ودر عصر صادقین )ع( توسط عمر بن عبد العزیزحاکم وقت )تا یک قرن ادامه داشاسالم)ص(یعنی علی)ع( 

جزء برنامه های خلفای جور بود .معاویه و یا بسیاری از آنانی که جنگ افروز بر علیه اسالم برداشته شد( 

بودند باید تجلیل بشوند . چرا باید کسانی که عهد شکن بودند و به جنگ علی)ع( در جمل رفتند تجلیل 

این لفظ از زبان رسول خدا)ص( در  -جزء " فئة  باغیه" )گروه متجاوزکه  صحاب صفین شوند و یا مثل ا

ار فرمود تو را   بودند." می کشد.(فئة  باغیه"باره معاویه و پیروانش بیرون آمد آنجا که به عم 

ی و کسانی که با عل -چرا کسانی که حاضر به بیعت با ابوبکر نشدند مرتد شناخته شده و اهل جهنم اند

بیعت نکردند و مجری قتل هزاران بی گناه شدند جایگاهشان در بهشت بوده و حت ی با رسول خدا در 

یکجا می باشند و این مطالب و هزاران مطالب جعلی دیگر،برای توجیح حرکات نا شایست و ضد اسالم 

نیه و فضیلتها( آنان رقم خورد . غلو گویی و زیاده روی در فضائل خلفای ثالث )با جعل نسب و لقب و ک

پیامبر در صحاح سته نوشته  –)خلفا در صحاح سته .گمراهی مردم را از خط خالص والیت و امامت تدوین کرد

 استاد حسین طیبی ان (

 (34)بند  بِکَلَِمِة اإلْخاَلِص فِی َنَفر َو فُْهُتمْ 

 و شما زبان به کلمه اخالص )ال اله اال هللا( گشودید، 

  .اِص اْلِخمَ  اْلبْیِض ِمَن 

 !دست بیش نبودیددر حالی که گروهی اندک و تهی 

 .فُْهُتْم= به زبان آوردید
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 )کمتر از ده نفر(  َنَفر= مردم

 .سفیدپوستان« ابیض»اْلبْیِض= جمع 

 .گرسنگان« اخمص»اْلِخَماِص= جمع 

 :شناساندباز می  فاطمه )س( جایگاه مهاجران و انصار را

اِر،َو ُکْنُتْم َعلَی َشَفا ُحْفرَ   (35)بند ة ِمَن النَّ

 .آری، شما در آن روز بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار داشتید

اِرِب،  ُمْذَقةَ   الشَّ

 و از کمی نفرات همچون جرعه ای برای شخص تشنه

اِمِع، َو َقْبَسةَ  َو ُنْهَزةَ   اْلَعْجاَلِن،  الطَّ

 .ددنبال آتش می رود، بودیو یا لقمه ای برای گرسنه و یا شعله آتشی برای کسی که شتابان به 

َرَق،   َو َمْوِطیَء اْلَْقَداِم، َتْشَرُبوَن الطَّ

 و زیر دست و پاها له می شدید! در آن ای ام آب نوشیدنی شما متعفن و گندیده بود 

 اْلَوَرَق، أَِذلًَّة َخاِسئِیَن،  َو َتْقَتاُتونَ 

 .و خوراکتان برگ درختان! ذلیل و خوار بودید

اُس ِمْن َحْولِکُمْ َتَخافُوَن أَ  َفکُُم النَّ  .ْن َیَتَخطَّ

 !و پیوسته از این می ترسیدید که دشمنان زورمند شما را بربایند و ببلعند

 ُمْذَقَة= آب اندک

 ُنْهَزَة=فرصت

 َقْبَسَة= شعله کوچک آتش

 .لگدکوب َمْوِطیَء=

َرَق،  گنداب، آب آمیخته با بول شتر = َتْشَرُبوَن الطَّ

 به معنای غذا یعنی آذوقه خود قرار می دادید« قوت»از َتْقَتاُتوَن= 



 خطف=ربودن

 (: 35-34شرح بند) 

 :شناخت عرب جاهلیت

مسئله تنصیص بودن مقام خالفت و اینکه ام ت در تعیین جانشین برای پیامبر نقشی ندارد ، در ذهن 

اخالص در عمل  ولی چه شد که اختیار خالفت بدست گروهی افتاد که مدعیصحابه نیز وجود داشت.

بودند! در حالیکه بنا بر گفته پیامبر )ص( و حضرت زهرا)س( غاصبان و گمراهان بر لب پرتگاه جهنم 

و خالصه آنان پوست شتران بود را به وقتش می نوشند  و طعمه و گندیده بوده ، و جرعه ای آب آلوده 

ت دینی را پایمال کردند   انی خوار و ذلیل و مطرود بودند .و خود مردمهیچ چیز مفید نداشتند فقط عز 

َطَرق برکه  -صدیقه طاهره )س( در خطبه خطاب به ابوبکر و همراهان وی فرمود: )کنتم تشربون الطرق

)لسان العرب ای که در آن داخل شوند و در آن ادار شود و سرگین حیوانات در آن ریخته شود و کدر ماند. 

ان را می خوردید و ذلیل و خوار بودید و می ترسیدید که شما َطَرق می نوشیدید و برگ درخت (8/151)

 (24ص13.)بالغات النساء مردم پیرامونتان اموالتان را بر بایند، پس خدا به وسیله پیامبرش شما را نجات داد

 نوع زندگی عرب جاهلیت:

 عرب جاهلي بر اثر شرایط جغرافیایي بد، از معیشت نامناسبي برخوردار بود.

آبي بود و این مسئله اوضاع اقتصادي آن مردم را دشوار كرده بود. دارایي بستان دچار بياكثر مناطق عر

اصلي و عمدة قبایل صحرانشین، شتر بود كه تحمل تشنگي را بیشتر از چهارپایان دیگر داشت. گاهي 

جو، صاحب اسبي بودند كه از آن براي تعقیب و گریز یا صید حیوانات البته مردان جنگي و رزم

داد و گاهي كردند. كویر خشك و خشن سرزمین عربستان به سختي چیزي هدیه ميحرایي استفاده ميص

 كرد.اي بیش عطا نمياي یا جرعه آب گندیدهشد، حشرهدست ميهم كه گشاده

ترین تحفة كویر بود. عرب در چنین سرزمیني، با قوت یابترین عنصر حیات، كمآب به عنوان ضروري

دستي و گرسنگي، فرزندان رساند. گاهي بر اثر شدت تنگا به صبح و روز را به شب ميالیموتي شب ر

 فرماید: كشتند؛ چنانكه قرآن كریم آنها را از این عمل نهي كرده و ميخود را مي

 (151انعام )«دهیمدستي به قتل نرسانید. ما شما و آنها را روزي ميفرزندان خود را از بیم فقر و تنگ»
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 شد.داد كه عرصه بر عرب جاهلي سخت تنگ ميهاي خشك رخ مياق معموالا در سالاین اتف

بارید، بر اثر هم كه ميدر سرزمین حجاز میزان ریزش باران بسیار ناچیز بود، اما همان مقدار كمي 

این گردید. اما چون بار خورشید بسیار متعف ن ميزارها بسیار تلخ شده، به علت تابش آتشعبور از شوره

شد هاي زیادي بود و این امر باعث ميرفت، مورد استفاده كاروانآب تنها نوشیدني كویر به شمار مي

هاي دیگر بر آن آب افزوده گردد، كه خوردن آن را بسیار دشوار چیزهایي مثل سرگین شتر و پلیدي

 ب تشنه نبود.كرد، ولي این همه تعف ن مانعي بر عرمي

 :عرب جاهلي بخش دوم: خوراك و پوشاك

اي قابل تأمل پیدا كرد. توان در سراسر عمر او نكتهعرب جاهلي، انساني رشد نیافته و بدوي است كه نمي

 .باشدها، رفتارش بسیار ناخوشایند، پوشاكش خشن و محل خوابش سنگالخ ميخوراك او بدترین خوراك

 ووستیني است كه هیچ ارزشي ندارد دین، كهنه پ وها به فراموشي سپرده شده خدا در میان این انسان

 .هاي آنها استرواي سرزمین قلبشیطان تنها فرمان

مة تابن  كند:اریخ خود، خوراك عرب جاهلي را چنین وصف ميخلدون در مقد 

یي از خود ن و هنگام پریدن، صدانوعي ملخ بیاباني كه به هنگام گرماي بیابا )ها و خبزدوكاغلب افراد انواع كژدم»

 کند و بر روی سنگ می پختند(.د ميتولی

 .آمیختند كردند و آن پشم شتر است كه آن را با خون در ميخوردند و به خوردن علِمیْهزا افتخار ميمي

شان گلو شان گندیده بود و خوراكبردند. آبمردم آن سرزمین، در وضع معیشتي بسیار بدي به سر مي

كرد و يپیمودند، فقر اقتصادي در آن جامعه بیداد مبرهنه راه ميپوشي خشن بر تن داشتند و پاي آزار، تن

شان وجود نداشت و از این رو، فهم هاي الهي در بینمندي و استفاده صحیح از نعمتگویي فرهنگ بهره

 برخي اقتصادي صحیحي نیز نداشتند. این وضع البته در میان برخي از اعراب جاهلي رواج داشت و در

 تجارت و در برخي مناطق )یثرب( با كشاورزي زندگي دشواري نداشتند.  مناطق )مكه( با

گونه گزارش كرده هاي زندگاني آن روزگار را بدینناها و سختيها، تنگدشواري )ع( حضرت علي

 است:



ها و اثاثیه را داشتیم و ترین لباسترین زندگي و خشنهاي دیگر سختما مردم عرب در میان امت»

دي،  )«دادمان را تشكیل ميما هبید و پوست بود و پشم، معموالا لباس بیشترین غذاي دباقر محم  محم 

 ( .121، ص1البالغه، جالسعادى في مستدرك نهجنهج

زد براي برشمردن صفات دوره جاهلي و گوش )ع( و حضرت زهرا)س( در خطبه های خود؛امام علي

نجات یافته و بر چه مركبي سوارند، كه اگر ریسمان كردن آن، این بود كه مردم بدانند از كدام منجالب 

گاه یاراي نجات نخواهند سوزان گرفتار خواهند آمد كه هیچاین مركب رهوار را رها كنند، در جهن مي 

 داشت.

 فرماید:بر همین اساس است كه امام مي

 (.16جمة محم د دشتي، خطبةالبالغه، ترنهج) «دت كهیأتها یوم بعث هللا نبیُّكمأال و إنَّ بلی تكم قد عا»

هاي و واپسین لحظه)ص( به هوش باشید كه گرفتاري امروز شما، مانند روزگار بعثت پیامبر اكرم» 

 «.جاهلیت بازگشت كرده است

رجع قوم علي العقاب و غالتهم السبل، و اتكلوا رسول حتي إذا قبض هللا »فرماید: و در جاي دیگر مي

كه خداوند رسول خود را فرا خویش اما همین» (150خطبه  –همان )...«لرحم و علي الوالئج و وصلوا غیر ا

خواند، گروهي به واپس گراییدند و در مغاك انحراف فرو رفتند و بر عناصر نفوذي جاهلیت تكیه زدند و 

خطا  جا كردند و در غیر جایگاهش نهادند، كانون هربه بیگانگان پیوستند. ساختار اسالم را از بنیاد جابه

و گناهي و در جایگاه غوطه وري در فساد و تباهي. آري، بدین سان، سرگردان وادي حیرت شدند و 

 درست همانند راه و روش فرعونیان، در اوج سرمستي به از خود بیگانگي دچار آمدند.

 :گیرينتیجه

ر دارد و آن ها، یك نكته را در نظها و درِد دلدر تمام این گفته لی)ع( و حضرت زهرا)س(حضرت ع

اینكه اي مسلمانان، بدانید اگر روزي از اسالم روي برگردانید یا از آن براي دنیاي خود استفاده كنید، به 

 زدید. گرفتاري دچار خواهید آمد؛ همان گرفتاري كه روزي در میان آن دست و پا مي )گودال( مغاك
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د ) َفأَْنَقَذُکمُ   (36بند )(صلی هللا علیه و آلههللاُ َتَباَرَک َو َتَعالَی بُِمَحمَّ

د که درود خدا بر او و خاندانش باد،   اد.دنجات اما خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت محم 

 َبْعَد اللََّتیا َو الَّتِي، 

 .بعد از آن همه ذل ت و خواری و ناتوانی

جاِل َو ُذْؤَباِن اْلَعَربِ  َبْعَد أَْن ُمنِيَ   ْلکَِتاِب، اْهِل  َو َمَرَدةِ  ُبَهِم الرِّ

 .در گیر شدو با گرگ های عرب و سرکشان یهود و نصاری نادان  او با شجاعانبعد از آنکه 

 َفأَْنَقَذُکُم= شما را نجات داد

 ُمنَِي=گرفتار شد

 ُذْؤَباِن اْلَعَرِب=سرگردگان عرب

 .طغیان گران و سرکشان« مارد»َمَرَدِة= جمع 

  (37)بند ْرِب أَْطَفأََها هللاُ،ُکلََّما أَْوَقُدوا َناراً لِْلحَ 

 ولی هر زمان آتش جنگ را برافروختند، خدا آن را خاموش کرد

ْیَطاِن، أَْو َفَغَرتْ  َقْرن   أَْو َنَجمَ   نَ َفاِغَرة  ِمَن اْلُمْشِرِکی لِلشَّ

 و هر گاه شاخ شیطان نمایان می گشت و فتنه های مشرکان دهان می گشود،

 اتَِها، أََخاهُ فِی لََهوَ  َقَذفَ 

 مودنپدرم برادرش علی )علیه السالم( را در کام آنها می افکند و آنها را بوسیله او سرکوب می 

 ُ  ِصَماَخَها بِأَْخَمِصِه، َحّتی َیَطأَ  َفاَل َیْنکَفِأ

ل می و او هرگز از این مأموریت های خطرناک باز نمی گشت، مگر زمانی که سرهای دشمنان را پایما
 کرد

 بَِسْیفِه  َهَبَهال ََو ُیْخِمد

 و آتش جنگ را با شمشیرش خاموش می نمود

 آشکار شدن و روییدن گیاه ها« َنْجم»َنَجَم= آشکار شد، 



=شاخ  قْرن 

 .دهانی گشوده شد«: فغرت فاغرة»َفَغَرْت= گشوده شد 

 َقَذَف= فعل ماضی از قذف: انداخت

 .اَل َیْنکَفِأُ= بر نمی گشت، دست بردار نبود

 .لگدکوب می کرد« وطئ»ارع از مصدر َیَطأَ= مض

 .أَْخَمِصِه=فرورفتگی کف پا

 .خاموش کردن«: َو ُیْخِمَد= إخماد

 .لَهَبَها= شعله آتش

 :37و  36شرح بند 

 شاخ شیطان:

تشکیل افراد و گروههایی  –شاخ شیطان  –مرحوم عالمه جعفری )ره( فرمود: منظور از حزب شیطان 

ه هوا وهوس و خودکامگی ها و مقام پرستی و......آنها را با یکدیگر از تعدادی افراد انسان نماست ک

 (193ص 3محمد تقی جعفری ج -)شرح نهج البالغهمتشکل ساخته و هم داستان و هم پیاله نموده است. 

و عامل تعیین کننده حزب انسانی است که در روز شاخ شیطان تول ی و طرح دوستی با دشمنان خداست و 

 با پیشوای خود محشور می شود.قیامت هر گروهی 

به یاد آر( روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان به ) (71.....)اسراءیوم ندعوا کل أناس بامامهم

 .......خوانیممی پیشگاه حقیقت

 برخی از صفات شیطان در مقابل انسان:

 که در قلب ابلیس بود و از سجده بر آدم خود داری کرد.  -حسادت-1

"و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم ال آنها انسانها را رها نمی کنند.  –صرار بر گمراه ساختن انسانها ا-2

و مشرکان را برادرانشان )یعنی شیاطین انس و جن( به راه ضاللت و گمراهی (  202)اعراف یقصرون

 .کنندکشند و هیچ کوتاهی نمیمی
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ی خود را در معرکه قرار نمی دهند.و نسبت به یاران یاطین آتش فتنه را روشن می کنند ولش -یوفائیب-3

سرافة  چنانکه در جنگ بدر به شکل انسانی" –خود بی وفا هستند. و به وعده های خود عمل نمی کنند 

 (353ص4ور جتفسیر نبن مالک" آشکار شد. و کفار را تحریک  به جنگ کرد و به آنان وعده پیروزی داد .)

 ت :شاخ شیطان فرقه ضاله وهابی

 –رافات خو تقویت  –فرقه ضا له وهابیت ، بدعتها و وارد کردن عقاید باطل بین مردم و رایج کردن آن 

ا رداوند خآنها همانگونه که برای خداوند جسم قائل هستند و و........ از دیگر کارهای وهابیت است. 

 . می توان ازاست  شتی گیر است سوار بر مرکبصاحب اعضاء می دانند و می گویند خدایی که کُ 

ناسند را بش خدایی که حساب و کتاب نمی داند و برای اینکه بندگان در آخرت اوآسمان به او آویزان شد. 

 ساق پای خود را عریان می سازد.

 "شاخ شیطان" وهابیت :عنصر باطل حیاتی ، عنصر حیوانی ، دارای فتاویی زشت و مستهجن و غیر

یک نا، )زدار شدن از راه دور ، تزویج  دام اماکن مقدس شیعیان، بچهشرعی ، از قبیل رضاع کبیر، انه

 بدعت شمردن بسیاری از کارهای مباح و و -بسیاری از کارهای حرام ( حالل شمردن-بچه و چند پدر

 بسیاری دیگر از مسائلی که بر مبنای عقل نیست.و -منع مردم از زیارت -حالل

 مبنای تماع و دین و مذهب برو اجوهابیت از دیر باز حرکت و جنبشهای باطل داشته اند ؛ در سیاست 

 تسنن ومحم د بن عبدالوهاب با شعار اصالح دین و اجتماع قوی ترشده است و علیه وحدت تشی ع  اصول

 م. کتابها می نویسند و تبلیغات سوء دارند و می گویند ما ایات قرآن را تأویل می کنی

استغاثه  -وهابیت همۀ مسلمانان را کافر یا اهل شرک می پندارند ولی خویشتن را مسلمان واقعی می دانند

و توسل به اولیای الهی را حرام و جهاد با مخالفان عقیدۀ خویش را واجب تلق ی می کنند و می گویند: با 

الهی جاودان گردد. وهابیت از اصول کافران و مشرکان آنقدر باید جنگید تا فتنه ای باقی نماند و دین 

اعتقادی ابن تیمیه استفاده می کند و فضائل مسل م اهل بیت)ع( را که در صحاح و مسانید اهل سنت وارد 

آنرا "منهاج البدعة"  کهکتاب " منهاج السنة" که به قول مرحوم عالمه امینی)ره( شده است انکار می کنند.

مناقب امیرالمؤمنین علی)ع( و خاندان او را که بسیاری از محدثان  دانست که احادیث مربوط به فضائل و

شاگرد به صحت آنها تصریح کرده اند ، بدون ارائه مدرکی ، انکار می کند وهمه را مجعول می داند.

شیطان ، محمد بن عبد الوهاب است که در سدۀ دوازدهم هجری شروع به پیروی از مذهب استادش کرد 



مشرک و کافر دانست و اولین مالقات را با جاسوس  نهاد و مسلمین را ُملِحد و و حت ی پا را فراتر

انگلیسی " مسترهمفر" انجام داد . مستر همفر می گوید: خالصه من گمشده خودم را در محمد بن عبد 

بر دیگران تحمیل  الوهاب یافتم . عبد الوهاب معتقد بود که باید برداشت خود را در مسأله شرک و توحید

شود اگر چه از طریق تهدید به قتل و خونریزی و غارت اموال باشد)اشاره به کشتار وهابیت از مسلمانان 

سالگی در  92او در که اسنادش در کتابهای بنیان گذار این مذهب موجود است . – ددر دنیای امروز(

از او پیروی می نِی اهل قضاوت در عربستان گذشت ولی حاکمان فعلی عربستان و برخی از عالمان دی

کنند و برخی از کشورهای اسالمی از قبیل پاکستان و برخی از مردم حاشیه نشین ایران و افغانستان نیز 

 تحت تأثیر این عقاید قرار دارند.

 شباهت وهابیت به خوارج:

ا خوارج مسلمانان ر–کشتن مسلمانان و جهاد علیه آنان ووانهادن کفار و مشرکان و دوستی با آنان است  

بخاک و خون می کشیدند و اموال آنها را به غارت می بردند و ناموس آنان را مباح می شمردند. 

 حضرت رسول)ص( در باره صفات خوارج فرمود: 

آنها قرآن می خواندند ولی قرآن از گلوی آنان فراتر نمی رود و دلهایشان آنرا درک نمی کند . از قرآن "

 "ندارند.جز خواندن الفاظ آن بهره ای دیگر 

در هیچ جای تاریخ ذکر نشده که وهابیون با کافران بجنگند یا مشرکی را بکشند .آنها تنها مسلمانان را از  

دم شمشیر گذرانده اند ، بی آنکه گناهی از آنها سر زند . کافی است کشتار کربال و طایف و یمن و حجاز 

ان جهان شلیک کرده اند؟ نه! آنان همان گاو را از نظر بگذرانید. آیا امروز یک گلوله را به سمت مشرک

 شیرده برای کافران و مشرکان هستند! 

آنها خوارج مسلمانان را کافر می دانستند و مرتکب گناهان کبیره را در آتش دوزخ جاودانه می دانستند .

مخالف  خون و مال مسلمانان غیر خود را حالل می دانستند و فرزندان آنها را اسیر می کردند و هر کس

 عقاید خود می دانستند خون و مال او را حالل می شمارند.

خوارج ظاهری مقدس مآب داشتند ولی قشری کوتاه نظر بودن . نسبت به نماز و تالوت قرآن اهتمام زیاد 

داشتند و پیشانی آنها پینه زده بود . امیر المؤمنین علی )ع( فرمود: بعد از من با خوارج نجنگید چون آنها  
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در جستجوی حق هستند ولی دچار خطا . لغزش می شوند . خوارج از ظواهر قران  –ان نیستند یکس

استفاده می کردند پس باورهای انحرافی داشتند همچنانکه وهابیت برداشتهای ناصحیح از ظواهر قرآن 

یت خدا، و دارند. مثل اعتقاد به جسمابی ت خدا با تفسیر ظاهر بینانه عرش، قلم، لوح، کرسی ، برزخ، رؤ

)الذریعه الی  –( 156/10ص 3)الغدیر ج –( 5/ 54کتاب الرد علی االخنایی ص –) احمد بن تیمیه هها مطالب دیگر . د

 (253وهابیون ص –غلی اصغر فقیهی  -(35/18)فرقه وهابی ص  -(12/162ص 23تصانیق الشیعه ج 

 (38)بند فِي َذاِت هللاِ،  َمکْدوداً 

 ی خدا متحم ل رنج و سختی گردیددر راه خشنود«( علیه السالم»)علی   او

 ُمْجَتِهداً فِی أَْمِر هللاِ،

 و در راه انجام دستورات الهی تالش می نمود

داً فِی أَْولَِیاِء هللاِ،  َقِریباً ِمْن َرُسوِل هللاِ، َسیِّ

   .و به رسول خدا )صلی هللا علیه و آله( نزدیک و سی د و ساالر اولیای خدا بود

 َناِصحاً، ُمِجّداً َکاِدحاً  راً ُمَشمِّ 

 فعالیت( و خیرخواه مردم بود و با جدیت و زحمت تالش می نمود)  او همیشه آماده

 َو أَْنُتْم فِي َرَفاِهیَّة ِمَن اْلَعْیِش، َواِدُعونَ 

 و این در حالی بود که شما در رفاه و خوشگذرانی، آسایش،

 َفاِکُهوَن آِمُنوَن،

 .ردیدنعمت و امنیت بسر می ب

 .رنج پذیر، رنج بر =َمکْدوداً 

راً   .أزاَرهُ عن ساقه: باال زد پیراهن خود را از ساق پا« شّمر»اسم فاعل  =ُمَشمِّ

 .رنج بر، زحمت کش =َکاِدحاً 

 .آسوده خیاالن، تن آسایان« وادع»جمع  =اِدُعونَ 

 :38شرح بند 



 رحلت پیامبر)ص( و بستر هویدا کفر و نفاق:

از نظر روان شناسی قرآنی ، بیشتر از مردمانی است که از نظر روانی و رفتاری جامعه مدینة النبی 

زیرا از نظر اعتقادی هنوز میان جاهلیت و اسالم حقیقی در شک و از نظر لرزان و مذبذب هستند.

چرا که بیشتر این مردم ، تحت فشارهای بیرونی و درونی ، تنها اسالم را رفتاری در آمد وشد هستند.

 و از آزمونهای سخت ایمان به سالمت و سربلند بیرون نیامده است.  پذیرفته

از همین رو جزء شمار اندکی از انصار و مهاجرین که صادقانه و مخلصانه عمل می کنند و همۀ سرمایه 

این جامعه راه نفاق را برگزیدند و با  های وجودی و مادی خویش را در راه خدا ایثار می کنند اکثریت

همراه شدند و یا تحت تأثیر جریان نفاق و افکار و رفتارهای آنان ، افکار و رفتارهای خویش  جریان نفاق

 را سامان می دهند.

َ َو  قالَِت اْلَْعراُب آَمن ا قُْل لَمْ  ا َیْدُخِل اإْلِیماُن ِفی قُلُوبِکُْم َو إِْن ُتِطیُعوا هللا  ُتْؤِمُنوا َو لکِْن قُولُوا أَْسلَْمنا َو لَم 

َ َغفُور  َرِحیم  َرسُ   (14)حجراتولَُه الَیلِْتکُْم ِمْن أَْعمالِکُْم َشْیئاا إِنَّ هللا 

اید، ولى بگوئید اسالم  شما ایمان نیاورده» :بگو .«ایم ایمان آورده»نشین گفتند:  هاى بادیه عرب

چیزى از  ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است; و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، آورده

 «.کند، خداوند، آمرزنده مهربان است پاداش کارهاى شما را فروگذار نمى

ِ َو َرُسولِِه ُثمَّ لَمْ  َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباهلل  ِ أُولئِکَ ُهُم  إِنَّ َیْرتاُبوا َو جاَهُدوا ِبأَْموالِِهْم َو أَْنفُِسِهْم فِی َسِبیِل هللا 

اِدقُوَن   (15 )حجراتالص 

اند، سپس هرگز شک و تردیدى به  مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده

 .آنها راستگویانند ;اند هاى خود در راه خدا جهاد کرده خود راه نداده، و با اموال و جان

است که  «دىاحساس مسئولیت و تعه»همان « تقوا»شود که  از مجموع این آیات، به خوبى استفاده مى 

دارد، به  و گناه باز مى« فجور»شود و او را از  به دنبال رسوخ ایمان در قلب، بر وجود انسان حاکم مى

ها  کند، اعمال آدمى را خالص و فکر و نیت او را از آلودگى نیکى و پاکى و عدالت دعوت مى

  .شوید مى

« وقایة»از « تقوا»زیرا  ;رسیم نتیجه مىگردیم نیز به همین  هنگامى که به ریشه لغوى این کلمه باز مى

به معنى کوشش در حفظ و نگهدارى چیزى است، و منظور در این گونه موارد، نگهدارى روح و جان 

)ایت هللا مکارم از هر گونه آلودگى، و متمرکز ساختن نیروها در امورى است که رضاى خدا در آن است
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  .شیرازی(

  :اند حله قائل شدهسه مر« تقوا»بعضى از بزرگان براى 

 .ـ نگهدارى نفس از عذاب جاویدان، از طریق تحصیل اعتقادات صحیح 1

  .ـ پرهیز از هر گونه گناه، اعم از ترک واجب و فعل معصیت 2

کند، و این  دارد و از حق منصرف مى ـ خویشتندارى در برابر آنچه قلب آدمى را به خود مشغول مى 3

 (136ص 70.)بحار جتتقواى خواص بلکه خاص الخاص اس

اى پیرامون تقوا دارد، و تقوا از  تعبیرات گویا و زنده« نهج البالغه»امیرمؤمنان على)علیه السالم( در 

ها و کلمات قصار حضرت)علیه السالم( روى آن تکیه  ها، نامه مسائلى است که در بسیارى از خطبه

 .شده است

آمـده كـه بـخـل و ایـمـان در قـلب هـیچ مسلمانى جمع نمى  و در مـجـمـع البـیـان مـى گـویـد: در حـدیـثـى

شود، و همچنین غبار در راه خدا و دود جهنم در جـوف مـرد مـسـلمـانـى جـمـع نـمـى شـود. و در كـتـاب 

فـقـیـه آمـده كـه : فـضـل بـن ابـى قره سمندى گفته است : امام صادق )علیه السالم( به من فرمود: آیا مى 

كـیـسـت ؟ عـرضـه داشـتـم : شـحـیـح هـمـان بـخـیـل اسـت. فـرمـود: نـه، شـحـیـح از (شـحـیـح )ى دانـ

بـخـیـل بـدتـر اسـت ، بـراى ایـنـكـه بـخـیـل بـه مـعـنـاى كـسـى اسـت كـه از آنـچـه خـودش دارد بـخـل 

در دست مردم اسـت بـخـل  مـى ورزد، و در راه خدا نمى دهد، ولى شحیح كسى است كه حتى از آنچه

مـى ورزد، نـه خودش به كسى چیزى مى دهد، و نه مى گذارد دیگران بدهند، و حـتـى هـیـچ چـیـزى در 

دسـت مـردم نمى بیند، مگر اینكه آرزو مى كند از آن او مى بود، چه از حـالل و چـه از حـرام، و بـه 

 حشر( 10و 9ایات )بررسی .هـیـچ رزقـى از خـداى عزوجل قانع نمى شود

سلمانان سست به سخن دیگر اکثریت م.شدنداصحاب پیامبر عادل نبودند، برخى مرتكب سی ئات هم مىهمۀ 

رصت فایمان از نظر اعتقادی و عملی سعی می کردند جریان جامعه نفاق را در دست بگیرند و دنبال 

 ر اختیار گیرند .بودند تا اهل ایمان را خوار و ذلیل کنند و خود رهبری جامعه را د

َك ِبِهْم ُثمَّ اَل ُیَجاوِ َمِدیَنِة لَُنغْ ِفي الْ  فُونَ لَِئْن لَْم َیْنَتِه اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذیَن ِفي قُلُوبِِهْم َمَرض  َواْلُمْرجِ  ُروَنَك ِفیَها إاِلَّ ِرَینَّ

 (60)احزاب َقلِیالا 



مرض )و ناپاکی( است و هم آنها که در مدینه )بر البته )بعد از این( اگر منافقان و آنان که در دلهاشان 

سازند( دست )از این زشتی کنند )و دل اهل ایمان را مضطرب و هراسان میضد اسالم( تبلیغات سوء می

و بدکاری( نکشند ما هم تو را بر )قتال( آنها بر انگیزیم )و بر جان و مال آنها مسلط گردانیم( که از آن 

 .ینه در جوار تو زیست نتوانند کردپس جز اندک زمانی در مد

حضرت زهرا )س( در تحلیل و تبیین روان شناسی و جامعه شناسی مردم ، مهمترین عوامل تأثیر گذار 

 در تغییر رفتار و گرایش از اسالم  والیی  به اسالم جاهلی را در این امور بر می شمارد که عبارتند از:

مهمترین عامل در این تغییر رفتار از نظر  –منین علی)ع( نادیده گرفتن رهبری پیامبر و امیرالمؤ-1

حضرت زهرا)س( فراموش کردن تالشها و مجاهدتهای رهبران واقعی جامعه بود؛ و دیگر اینکه 

حضرت زهرا)س( گذشته را برایشان یاد اوری کرد و به آنها گفت شما درعصر جاهلی ت بر پرتگاه آتش 

نوشیدنیهای شما آب گندیده و خوردنی شما وب هر رونده ای بودید .بودید و ذلیل و خوار بودید و لگد ک

پوست جانور و مردار بود. پس خداوند شما را پس از آن همه جنگ و درگیری از دست گرگهای عرب 

و از سرکشان کتاب )یهود و نصارا(بدست پیامبرتان)ص( نجات داد .هر گاه آتش جنگ بر می افروختید 

و یا هر وقت شاخ شیطان سر بر آورد یا اژدهایی از مشرکان دهن باز می کرد خدا آنرا خاموش می کرد 

، رسول وعلی)سالم هللا علیهما(بود که شما را نجات می داند تا تاریکیها و ظلمتهای این اژدها را خاموش 

 نمی کردند بر نمی گشتند.

َوائَِر، َتَتَربَُّصونَ   (39بند )بَِنا الدَّ

 حوادث ناگوار«( علیهم السالم»)اهل بیت   رای ماو انتظار می کشیدید که ب

فُونَ   اْلَْخَبارَ  َو َتَتَوکَّ

 ."رحلت پیامبر)ص(")بد درباره ما( داشتید  پیش آید و توق ع شنیدن اخبار 

زاِل، َو َتْنکُُصونَ  وَن ِعْنَد اْلقِتاِل؛  ِعْنَد النِّ  َو َتفِرُّ

 !ر می کردیدو هنگام جنگ عقب نشینی می کردید و از نبرد فرا 

 .انتظار می کشیدید =َتَتَربَُّصونَ 

َوائَِر= جمع دایره، حوادث نامطلوب  .الدَّ
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فُوَن= توقع داشتید  .َتَتَوکَّ

 .َتْنکُُصوَن= از آن خیری که به طرف آن رفته بودید بر می گشتید

زاِل،  .رویارویی دو طرف در جنگ =النِّ

 :39شرح بند 

 آیا تغییر خوب است؟

ه هر یست ک( به انها فهماند که تغییر گاهی به صالح ام ت و گاهی به فساد و اینگونه نصدیقه طاهره)س

انند ا بتوتتغییر خوب باشد.از نظر این بانوی گرامی ، رهبران نفاق در انتظار رحلت پیامبر)ص( بودند 

رد بر ندا ریبه اهداف خود برسند . انان گاهی با تمسخر و یا اینکه پیامبر )ص( ابتر است و فرزند ذکو

 د برسند اف خواین آرزو دیرینه خویش تأکید کردند وگمان داشتند بزودی با رحلت پیامبر می توانند به اهد

 :کندگوشزد می  «سقیفه»فاطمه )س( خیانت مهاجران و انصار را در 

ا اْخَتاَر هللاُ لَِنبِیِِّه ]َصلَّی هللاُ َعلَْیِه و آله[ داَر أَنْ   (40ند)بئِهِ بَِیاَفلَمَّ

 .اما هنگامی که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزید

 َو َمأْوی أَْصفَِیائِِه، 

 و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت،

َفاِق،  َظَهَرْت فیکُْم َحِسیکَةُ   النِّ

 ناگهان کینه های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت

یِن،  ِجْلَبابُ  َو َسَملَ   الدِّ

 .و پرده دین کنار رفت 

 اْلََقلِّیَن، َخاِملُ  َو َنَبغَ  َو َنَطَق َکاِظُم اْلَغاِویَن،

 .گمنامان فراموش شده، سر بلند کردند و گمراهان به صدا درآمدند 

 اْلُمْبِطلیَن،  َو َهَدَر َفنِیقُ 

 نعره های باطل برخاست



 .َحِسیکَُة= خار، کینه و عداوت در دل

 .َسَملَ= پوشیده شد

 .جْلَباُب= روپوش

 .َنَطَق َکاِظُم= ساکت، خاموش

 .گمراهان خاموش« کاظم الغاوین»اْلَغاِویَن= گمراهان، 

 .َنَبَغ= ظاهر شد

 .َخاِملُ= ساقط، زبون، گمنام

 .فنِیُق= رئیس ارجمند

 (:40تا  38شرح از) بند 

 خوشبختی مردم در یایه اسالم:

مردم عرب را به سعادت رساندند و این مردم با پیامبر )ص( و وصی گرامی ایشان حضرت علی)ع( 

آنکه در امنیت و رفاه قرارگرفتند قدر این خوشبختی را در سایه اسالم ،نمی دانستند . انها قبال هم 

.)توبه آیات حضرت رسول )ص( را از مک ه بیرون کردند و برنامه داشتند تا ایشان را از مدینه بیرون کنند

در کمین بودند تا اوضاع را در دست بگیرند ، این جریان نفاق و جریان اره و همو (8منافقون  -13و 12

بسیار  سعی آناننفوذی بود که نمی توانست با علنی کردن جاهلیت و شرک خویش به اهداف خود برسند.

دند که جو را با یهودیان به نفع خود بگردانند پس شروع کردند به ساختن مسجد ضرار و فکر می نمو

 بسی فکر خام!(107)توبه نها نمی شود، پیامبرمتوجه نی ت ضاله آظاهری آراسته و از دین دم زدنکردند با 

می خواستند جامعه اسالمی را از نظام والیی به نظام سلطنتی یا خالفتی غیر انتصابی از سوی خدا آنان 

ت رواجسوق دهند.  حضرت صدیقه یافت.  این دیدگاه در نزد تازه مسلمانان مدینه و سست ایمان ها به شد 

کبری)س( عقیده داشت که اکثریت مردم مدینه سست ایمان ها بودند پس در جریان های نفاق و نفوذی که 

 قرار داشتند. ،به همه ابعاد جامعه مدینة الن بی نفوذ کرده بودند 

ُسوُل ال َیْحُزْنکَ الَّذیَن ُیساِرُعوَن ِفی اْلکُْفِر ِمَن الَّذینَ ی َها الرَّ مائده ...) قالُوا آَمن ا ِبأَْفواِهِهْم َو لَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهمْ ا أَیُّ

و قلب « ایمان آوردیم» :گویند کنند و با زبان مى اى فرستاده )خدا(! آنها که در مسیر کفر شتاب مى (41

 !آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند
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ند و مان شدمعصوم نیست . و اگر بعضی از آنها مسلدیگر اینکه آنها اعتقاد داشتند که پیامبرمسلمانان 

دون بسراغ قرآن رفتند ، خود را از محکمات قرآن دور کردند و متشابهات  قرآن را به تأویل خود 

 رجوع به پیامبر)ص( بیان داشتند. در حالیکه قرآن به این گروه هشدار داده بود. 

ا الَِّذیَن ِفي قُلُوُر ُمَتَشاِبَهاِب َوأُخَ ِكَتا آَیات  ُمْحَكَمات  ُهنَّ أُمُّ الْ ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْیَك اْلِكَتاَب ِمْنهُ  بِِهْم َزْیغ  ت  ۖ َفأَمَّ

بُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبتَِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتَِغاَء َتأِْویلِهِ  اِسُخونَ  لَُم َتأِْویلَهُ َما َیعْ  وَ  َۗفَیتَّ ُ ۗ َوالرَّ ا ِبِه فِ  إاِلَّ هللاَّ ي اْلِعْلِم َیقُولُوَن آَمنَّ

ُر إاِلَّ أُولُو اْلَْلَبابِ  كَّ َنا ۗ َوَما َیذَّ  (7)آل عمران ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ

ایر اوست خدایی که قرآن را بر تو فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم است که اصل و مرجع س

فته رشابه ان که در دلشان میل به باطل است از پی متآیات کتاب خداست و برخی دیگر متشابه است، و آن

خداوند  گری پدید آرند، در صورتی که تأویل آن را کسی جزتا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه و فتنه

)دانش(  ه اینبو اهل دانش نداند؛ گویند: ما به همه کتاب گرویدیم که همه از جانب پروردگار ما آمده، و 

 .آگاهندتنها خردمندان 

ها توانند به معانی و تفسیر آنها پی ببرند و در فهم آنهای متقن و واضحی که همگان میآیه«: ُمْحکََمات   "

کلید  حرام و اصل و اساس قرآن و مرجع احکام حالل و«: أُمُّ اْلکَِتابِ »دچار اشتباه و التباس نشوند. 

شنی اضح و روقابل تأویل بوده و معانی کامالا وآیاتی که مشکل و «: ُمَتَشاِبَهات  »مشکالت و مجمالت. 

: . از قبیلتوان آنها را تفسیر و تبیین کردندارند و چون محتمل مفاهیم و اوجه زیادی هستند، قاطعانه نمی

عه، هنگامه رستاخیز، چگونگی روح، مجمالت قرآن، صفات  انحراف«: َزْیغ  »یزدان، و ... حروف مقط 

ه / و کفر و شرک )نگا: بقر .ینبرگرداندن از د«: ِفْتَنة»خواستن. طلبیدن. «: ءإِْبِتغا»روی. از حق. کج

صحیح  تفسیر واژه )تأویِل( نخستین به معنی تحریف و تفسیر نادرست، و دومی به معنی«: َتأِْویل...(. »

اِسُخوَن ِفی اْلِعْلمِ »و تبیین متشابهات در حدود توان بشری است.  رزانه. فو  ردستدانشمندان زب«: الرَّ

ْن ِعنِد  ُکلٌّ »گردد. رمیَما( یعنی متشابه ب)عطف بر )هللاُ( است و ضمیر )هُ( در )َتأْویلَُه( به «: َراِسُخونَ » مِّ

َنا  از آن هر یک از محکم و متشابه، از سوی پروردگارمان نازل شده است و ممکن نیست برخی«: َربِّ

 ".مخالف برخی دیگر باشد

ا مردم را از قرآن دور کنند و اسالم والیتی را به اسالم بی پایه و اساس تبدیل کنند منافقین تالش کردند ت

 که تأثیری جز استثمار و بهره کشی از مردم نداشت ،حت ی مردم را به سمت جبر گرایی کشاندند. 



بانو صدیقه کبری)س( در تحلیل علل و عوامل این ضاللت و جاهلیت نوین در زمان پس از رحلت پدر 

امیشان می فرماید: آنگاه که خدا برای پیامبرش ،خانه پیامبران و آرامگاه اولیاء را برگزید خار و گر

خاشاک نفاق در شما ظاهر شد و جامه دین کهنه گردید و گمراهان ساکت ، به سخن در آمدند و آدمهای 

د خانه های شما و وار ارزش با منزلت شدند، و شتر ناز پرورده اهل باطل به صدا در آمدپست و بی 

دید که پاسخگوی باطل او شد، و شیطان سر خودش را از مخفیگاه بیرون آورد و شما را فرا خواند ، 

و برای فریب خوردن آمادگی دارید.هستید   

 (41)بند  َفَخَطرفِی َعَرَصاتِکُْم،

 .و در صحنه اجتماع شما به حرکت درآمدند

ْیَطاُن َرْأَسُه ِمْن مَ   َهاتِفاً بِکُْم،  ْغَرِزهِ َو أَْطلََع الشَّ

 شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت نمود

ةِ   ُماَلِحِظیَن،یِه ف َفأَْلَفاُکْم لَِدْعَوتِِه ُمْسَتِجیبِیَن، َو لِْلِغرَّ

 !و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و منتظر فریبش

 .راست و چپ زدن آنخطر، دم جنبانیدن حیوان و به  =َفَخَطر

 .ساحت ها =َعَرَصاتِکُمْ 

 .َمْغَرِزِه= جای خزیدن

ةِ   .خدعه =َو لِْلِغرَّ

 :41شرح بند 

 کم رنگی ایمان در وجود کافران و منافقین:

که  شیطان وقتی سرش را از مخفیگاه بیرون آورد و شما و دوستان خود را  ؛حضرت در ادامه دارند

 -و آنان پذیرفتند.صدا زد 

بود که رنگ خدایی" صبغة هللا " فراموش شد و مقام و قدرت ، خالفت ناصحیح جلوه کرد و برنامه  اینجا

!اینجا بود که دیگر دین اسالم نیازهای فطری بشر را تأمین نمی کرد چون حل  ریزیها به اجرا در آمد.

و معراجها و  . اینجا دیگر شق القمرمشگالت نوظهور بدست کسانی افتاد که اجتهاد بر نص داشتند 
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مباهله و معجزات خاتم االنبیاء به فراموشی سپرده شد و جعلی ات و انحرافات جان دیگری می گیرند چون 

رؤیت –شیطان دم جنبانده بود پس صحابی بودن و هجرت کردن نتوانست اعتبار خود را حفظ کند 

ی محکم باشد پیامبر)ص( و مصاحبت با او هر چند امری افتخار آمیز بود نتوانست برای  آن صحابیی سد 

 تا جلوی خیانتهایشان را بگیرد.

می  این جریان تحت چه شرایط روحی و روانی بود؟ حسادت بود یا کینه؟ کدامیک این جریان را قوی

 کرد؟

امام  بخاطر اینکه"کینه "به این که از کودکی حضرت علی)ع( مورد عالقه پیامبر)ص( بود و ""حسادت 

 بود. پس انیدهگها نزدیکان آنان را که از مشرکین و یا از منافقین بودند به قتل رسشیعیان علی)ع( در جن

شتند از ینه داآنان آنگونه که از علی)ع( کبه این دالیل آنها نمی خواستند که علی )ع( متولی امور شود. 

 لی)ع(عکه کسی دیگر کینه نداشتند ، پس از او اعراض کرده و به سراغ دیگری رفتند و یا مدعی شدند 

ض ع( عرجوان است و صاحب تجربه نیست و عدالت را نمی تواند بر پا دارد.! عبدهللا بن عمر به علی)

ه قتل را ب کرد: چگونه قریش تو را دوست بدارد در حالیکه تو در بدر و احد هفتاد نفر از بزرگان آنان

 رساندی! 

د: .امام فرمو ت به علی)ع( بغض داشتاز امام سجاد)ع( و نیز ابن عباس سؤال شد : چرا قریش نسب

ل آنان را به جهنم واصل کرده و دستۀ آخر را نیز خوار و ذلیل کرد.) ()تاریخ 482ص-29بحار جزیرا دسته او 

 (23ص2() شرح ابن ابی الحدید ج291ص42دمشق ج

ه ه دوسکعلی)ع( در نگاه معاویه: وقتی خبر شهادت امام به معاویه رسید به قدری از خود بی خود شد 

بود  نبرد بار ایستاد و نشست و هللا اکبر گفت و سپس گفت: ُمرد آن شیری که استراحت او در میدانهای

 )لعنة هللا علی قوم الظالمین و فاسدین و منافقین(( 78ص 3)جهاد با نفس ج

 (42)بند ُثمَّ اْسَتْنَهَضکُْم َفَوَجَدُکْم ِخفافاً،

 !ر برای حرکت یافتسپس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبا

 َو أَْحَمَشکُْم َفأَْلَفاُکْم ِغضاباً، 



)مشاهده کرد که شعله های خشم و انتقام را در دل های شما برافروخت و آثار غضب در شما نمایان گشت

 شما زود به خشم در می آیید.)شیطان(

 َغْیَر إبِلِکُْم، َو أَْوَرْدُتْم َغْیَر ِشْربِکُْم، َفَوَسْمُتمْ 

سرانجام به به آبشخور دیگران فرود آمدید ، یعنی امر سبب شد بر غیر شتر خود عالمت نهید و و همین 

 . غصب حکومت پرداختید

، َو اْلکَْلمُ  ، َهَذا َو اْلَعْهُد َقِریب   َرِحیب 

 بود. وسیعهنوز تازه ودر حالی که هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود، زخم های مصیبت ما 

 نهض= قیام کردن

 خفاف= سبکبار

 أحمش=به خشم در آوردن

 انس داد شما را با غضب=َفأَْلَفاُکْم ِغضاباً 

 .اثر داغ کردن حیوان با آتش« وسم»َفَوَسْمُتْم= از 

 .اْلکَْلُم= جراحت و زخم

،= وسیع، گشاد  .َرِحیب 

 (43)بندلَّما َیْنَدِملْ  َو اْلُجْرحُ 

 و جراحات قلبی ما التیام نیافته

ُسولُ      لَّما ُیْقَبْر. إْبتَِداراً َزَعْمُتْم َخْوَف اْلفِْتَنةِ َو الرَّ

می ترسیم فتنه ای »و هنوز پیامبر )صلی هللا علیه و آله( به خاک سپرده نشده بود، بهانه شما این بود که 
 «!برپا شود

َم لَُمِحیَطة  بِاْلکَافِِرینَ    (-49آیه  توبه، .)أاََل فِي اْلفِْتَنِة َسَقُطوا َو إنَّ َجَهنَّ

 .و چه فتنه ای از این باالتر که در آن افتادید؟ و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد

 .زخم =اْلُجْرحُ 
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 .جراحت، هنوز بهبودی نیافته =َیْنَدِملْ 

 (44)بند!َفَهْیَهاَت ِمْنکُمْ 

 !چه دور است این کارها از شما

 َو َکْیَف بِکُْم؟ َو أَّنی ُتْؤَفکُوَن، 

 ؟؛ چرا بیراهه می رویدکنید؟ و به کجا می رویدراستی چه می 

 :44و 43و 42شرح بند 

 :شرح روشنگری پیامبر)ص(

ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َوُیطَ ...... ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َما ُیِریُد هللاَّ اُكْم تَ هِّرَ إِنَّ  (33)احزاب ْطِهیرا

ک و )نبوت( ببرد و شما را از هر عیب پا ز شما خانوادهخواهد که هر رجس و آالیشی را اخدا چنین می

سنین حمنزه گرداند )ذیل آیه موافق اخبار شیعه و اهل سنت راجع به شخص پیغمبر و علی و فاطمه و 

الم است و اگر راجع به زنان پیغمبر بود بایستی ضمیر مؤنث  -(کر شود ذ-نکن  ع-علیهم الس 

 ها را به عباءه و حسن و حسین را نزد خود خواند و آنى و فاطمسلمه گوید: پیامبر در خانه من بود. علام

جس و طه ره»خیبریه مجلل داشت و سپس فرمود:  و « رام تطهیالل هم  ان  هوالء اهل بیتى فاذهب عنهم الر 

البیت  ر اهلد  خداوند آیه تطهیر را نازل فرمود سپس ام سلمة گوید: من گفتم یا رسول هللا  آیا من داخل

 )تفسیر برهان (.یا نه. فرمود: نه، ولى تو در خیر و خوبى هستى شما خواهم بود

در تفسیر برهان از ابن بابویه بعد از شش واسطه از مثن ى مولى عبدالرحمن ابن عوف او از عبدهللا بن 

چه کسى شما را غسل خواهد  مرگگفتم: یا رسول هللا  بعد از  رسول خدامسعود نقل نماید که گفت: به 

داد؟ فرمود: هر پیامبرى را وصى او غسل خواهد داد سپس گفتم: یا رسول هللا  وصى شما کیست؟ فرمود: 

على بعد از شما چند سال زندگى خواهد کرد؟ فرمود: سى سال زیرا یوشع  :ابى طالب، بعد گفتمعلى بن 

بن نون وصى موسى بعد از او سى سال زندگى کرد و صفوراء دختر شعیب زوجه موسى بر او خروج 

و باشم لذا پس از جنگ با یوشع اسیر گردید کرد و به او گفت: من سزاوارتر از تو در امور مردم می

طالب خروج هم به على بن ابى )عایشه(همانا دختر ابوبکر .رفتارى نمودیوشع بعد از اسارت با او خوش

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF


خواهد کرد و با او به جنگ خواهد پرداخت و اسیر خواهد گشت و درباره او بعد از اسارت رفتار خوبى 

 .خواهد شد و این آیه درباره همین نابکارى ها نازل گردید

نزول این ایه روزی پنج بار به هنگام هر نماز به در خانه علی)ع( و فاطمه)س( که  پیامبر)ص( بعد از

در مسجد بود می آمد و دست بر در می گذاشت و می فرمود:  " السالم علیکم یا اهل بیت" و سپس آیۀ 

مذکور را تالوت می فرمود و بعد ، آنان را به نماز جماعت فرا می خواند و می فرمود: "الصالة ، 

لصالة " چون دِر خانه فاطمه در مسجد پیامبر باز می شد ، تمام صحابه این عمل پیامبر را با این خانه و ا

 (5/199)الدر المنثور سیوطی .پنج بار می دیدنداهل آن روزی 

و این عمل پیامبر)ص( باعث روشنگری شد ، ولی زشتی کار بعضی از اصحاب پیامبر)ص( را با این 

و ناله و احتجاج حضرت زهرا)س(را با دلی اندوه بعد از وفات پیامبر)ص( که از خانه و اهلش دیدیم 

آغاز فتنه سخن می گفت وعهد فراموش شده را یاد آوری می کردند و وعید الهی را ثمره اعمال آنها 

 پس جهنم برای کافران آماده است.-معرفی می کنند 

 سقیفه و جایگاه آن در تاریخ اسالم:

اصر افرادی به نوشتن و تشریح وقایع سقیفه پرداخته اند که در این قسمت بطور خالصه از نویسندگان مع

 اشاره داریم:آنان نظرات نویسندگان و به بعضی 

محمد باقر بهبودی صاحب کتاب سیره علوی که  –مرحوم محمد رضا مظفر از علمای حوزه علمیه نجف 

و دانشمندان مصری و از اهل از نویسندگان  و عبدالفتاح عبد المقصود -به چاپ رسید 1368در سال 

تا  -1978"ویلفرد مادلونگ" از اسالم شناسان غربی و اصلیت آلمانی است که در سالهای  -سنت است

اه آکسفورد بوده است که کتاب او از در دانشگصاحب کرسی تدریس عربی و مطالعات اسالمی  -1998

 جانشین حضرت محم د)ص( به چاپ رسیده است. طرف مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی با عنوان

مرحوم مظفر در کتاب السقیفه کوشیده با روش علم کالم به این ماجرا بنگرد و اثبات کند که آنچه در -1

الا بر مبنای اختیار و اجماع امت نبود  و ثانیأ مخالف با نص شرعی داشت ، البت ه این سقیفه شد؛ او 

سیاری از علماء شیعه از این منظر بدین ماجرا نگریسته اند همچون دیدگاهتازه نیست و پیش از وی ب
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( در کتاب هجری664 ت)در کتابهای امالی و محاضرات و مرحوم سید ابن طاووس  هجری(413)شیخ مفید 

 -ارزشمند کشف الغمه

بودی در کتاب سیرۀ علوی ، حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( را تا شهادت محمد باقر به-2

ی مورد بررسی قرار داده و بحث مفصلی در بارۀ سقیفه مطرح کرده است، ولمؤمنین علی)ع( امیرا

ر داده ه قراسقیفه را حاصل نقشه ای از پیش طراحی شده می داند که مسلمانان را در مقابل کار انجام شد

 اند.

ل ظهور عملیاتی از پیش طراحی شده می داندع-3  که در آن نه بدالفتاح عبدالمقصود ، سقیفه را مح 

ی ی کساناز نظر او ، سقیفه می تواند آغاز حکمران–خبری از شورا بود و نه جائی برای حاکمیت شورا 

 -بوبکراو تبانی این سه دوست)اباشد که می خواستند حکومت را چون گویی در میان خود بگردش آورند.

ن خود، ضعیف شمرده و گردن بوعبیده جراح( را از قبل بر غصب خالفت و گرداندن آن در میاا -عمر

 نمی دهد.

 را در بارۀ مثلث قدرت"  ammensویلفرد مادلونگ" مستشرق آلمانی االصل ، ابتداء نظریه المنس""-4

ه در کده جراح( مطرح می کند )جانشین پیامبر( و از قول کاتیانی تصریح می کند عمر ابو عبی -)ابوبکر

ه داشت کدر نظر نو نتیجه می گیرد که پیامبر به هیچ وجه این مثلث ، الهام بخش اصلی عمر بوده است 

 ایگاهجوی مؤکدأ تصریح می کند که ابوبکر جانشین طبیعی او باشد و به انجام اینکار رضایت نداشت.

رآن هیچ مبنایی در قممتاز حاکمیت بر جامعۀ اسالمی که ابوبکر آنرا به قریش اختصاص داده بود 

د خالفت او در آخرکتاب می نویسد: که ابوبکر از طرف رسول هللا نامز (84تا  15)همان کتاب از ص نداشت. 

فان دن مخالدیگر برای از بین بر –نبود ، ولی خود ابوبکر طالب خالفت بود و برای رسیدن به این آرزو 

ست ، و این فرصت، اشتباهی عجوالنه بدخود که از اهل بیت پیامبر بودند به انتظار فرصت نشست 

یدن به رای رسمادلونگ نقشه و طراحی قبلی بداد تا  برای انتخاب رهبر از میان خود اقدام نمایند.انصار 

داند  فاقی میمنتها بروز و ظهور این تصمیم را در سقیفه امری ات  .تأکید داردرا خالفت از جانب ابوبکر 

 ت کهاو عقیده داشد.و سقیفه را گردن نهادن اکثریت قریش و انصار به خالفت ابوبکر مؤثر می شمار

نان نیز ود و آبآنان را اغفال کرده ابوبکر با گفتن این جمله که " قریش حق  قبیله ای برای حکومت دارد" 

 از اینکه حکومت همچون نب وت در انحصار خاندان پیامبر)ص( نمی ماند ، راضی بودند. 



 نقشه ای که زیر بنای سقیفه بود:

اح  برای رسیدن به حکومت بعد از پیامبر هم  –و عثمان  –ابی ُحذیفه  –ابوبکر ، عمر، ابو عبیده جر 

اح گذاشتند) بند سوگند شدند و این قرار را در نامه ای نوشتند و آن را به امانت نزد ابو عبیده جر 

العقد )ابو عبیده امین این ام ت است.به این سبب بود که عمر می گفت:  (5روایت 2/296()بحاراالنوار 43و42

 (4/274ید الفر

وبه سبب این قرارداد بود که خلیفه دوم بارها می گفت"اگر ابوعبیده و ابی حذیفه زنده بودند خالفت را به 

 (.)همانایشان واگذار می کردم

 وصّیت نامه پیامبر)ص(:

می گوید به امام کاظم )ع( عرض کردم: پدرو مادرم فدایت ! آیا نمی فرمایید که در عیسی بن مستفاد 

 مه پیامبر )ص( چه مطالبی بود؟وصیت نا

 تعالی و سر  رسول اوست .فرمود: این سر  خدای 

پرسیدم: جانم فدایت! آیا در آن وصی ت در بارۀ این قوم و مخالفتهای آنان با امیرالمؤمنین علی)ع( مطلبی 

 آمده بود؟

ل . آیا نشنیده پاسخ دادند: بلی. بخدا سوگند ، حرف به حرف و جزء به جزء آمده بود وج  ای که خدای عز 

آمد کارشان می فرماید: " ما خودمان مردگان را زندگانی می بخشیم و آنچه را پیش فرستاده اند و نیز پی 

 (12)یس را می نویسیم، وهمه چیز در امام مبین به شمار آورده ایم .

درست فهمیدید که  بخدا سوگند ، بخدا سوگند ، رسول خدا )ص( به علی و فاطمه علیهما السالم فرمود: آیا

 پروردگارتان چه نوشته و چه شرطی کرده است. ! 

تا گفتند : آری، آن را پذیرفتیم به قبول کامل آن و بر تمام آنچه ما را بد آید و به خشم آورد صبر می کنیم 

ی بن روایات ابو موسی عیس –اصول روایی معتبر شیعه  –" ترجمه کتاب الوصیه ).زمانی که بر حضرتت وارد شویم

 (11مترجم عبوالحسین طالعی حدیث  –از امام موسی کاظم هجری قمری  220فوت  –مستفاد بجلی 
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ده ش ندیمی نویسد؛ در همان کتاب،جبرئیل و مالئکه آن وصیت نامه ُمهر شده از طالی بهشتی را که آت

چه  وصیت وای اینمی دانید محترا به علی)ع( سپردند.  بود و چون موم نرم بود ، آن پیمان سر به ُمهر

 بود؛؟ 

 وت خدا "با کسانی که والیپیامبر)ص( به امر جبرئیل بر اساس فرمان خدای تبارک به علی)ع( فرمود: 

کن  پیشه رسولش دادند ، پیمان والیت ببند وبا دشمنان خدا و رسولش برائت و دشمنی داشته باش و صبر

د را ب کنند و سهم تورا بخورند ، خشم خوو زمانی که حق  تو را از دستت بگیرند و خمس تو را غص

 "فرو بری.

 پذیرفتم یا رسول خدا.  )ع( فرمود: امیرالمؤمنین علی 

 ه کردپس از آن حضرت افزود: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و به عظمت جلو

د ، به او بفهمان که حر دا و رمت خمت او که همان ح،شنیدم که جبرئیل به پیامبر خدا می گفت: ای محم 

 هتک می شود و محاسن او به خون تازۀ سرش رنگین می گردد.؛رسول اوست 

چه علی)ع( چون این کلمات را از جبرئیل امین از زبان حضرت رسول شنید ؛ گفت: رضایت دادم اگر

 سن من بهمحا ود، حرمتها زیر پا نهاده شود ، سنتها به تعطیل افتد، کتاب را بَدرند ، کعبه را ویران کنن

ت همواره در حالیکه صبر می کنم به حساب خدا، تا زمانی که بر حضرتخون تازه سرم خضاب شود، 

 (10)همان حدیث وارد شوم. 

  (45)بند َظاِهَرة   َو ِکَتاُب هللاِ َبْیَن أَْظُهِرُکْم اُُموُرهُ َزاِهَرة  

 نور،رآن در میان شماست، همه چیزش پر ق  با این که کتاب خدا 

 ،  َو أَْعاَلُمُه َباِهَرة ، َو َزَواِجُرهُ اَلئَِحة 

 نشانه هایش درخشنده، نواهی اش آشکار،

، َقْد َخلَّْفُتُموهُ َوَراَء ُظُهوِرُکْم،  َو أََواِمُرهُ َواِضَحة 

 !اوامرش واضح، اما شما آن را پشت سر افکنده اید

 کُُموَن؟أَ َرْغَبًة َعنُه ُتِریُدوَن؟ أَْم بَِغْیِرِه َتحْ 



 آیا از آن روی برتافته اید؟ یا به غیر آن حکم می کنید؟

   .بِْئَس لِلّظالِِمیَن َبَدال

 آه که ستمکاران جانشین بدی را برای قرآن برگزیدند

 َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْساَلِم ِدیناً َفلَْن ُیْقَبلَ ِمْنُه 

 پذیرفته نخواهد شدو هر کس آیینی غیر از اسالم را انتخاب کند، از او 

 (-85آل عمران، آیه  )َو ُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن(؛

 .و در آخرت از زیانکاران است

 درخشان، فروزان« زهر»َزاِهَرة = از 

 =نواهی اش معلومَزَواِجُرهُ اَلئَِحة  

 .َباِهَرة = نور چهره و غالب

 َیْبَتِغ= طلب کند

 :45شرح بند 

 :اب اوامر و نواهی الهیکت ،پیامی از قران

الِِمیَن َبَدالا  ظالمان را )که به جای خدا شیطان را به طاعت برگزیدند( بسیار بد بدلی  -ِبْئَس لِلظَّ

 .رها كردن خدا و پیروى از شیطان، انتخاب بدترین جایگزین است (50)کهف.است

ا َفلَْن ُیْقَبَل ِمْنُه   (85)آل عمرانَوُهَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإْلِْساَلِم ِدینا

 هر کس غیر از اسالم دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از زیانکاران است

. به یاد آورید زمانی که به ظالمان را که بجای خدا، شیطان را به طاعت برگزیدند بسیار بد، َبَدلی است 

ای ادم سجده کنید ، آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان فرشتگان گفتیم بر

پروردگارش بیرون شد. آیا او و فرزندش را به جای اولیای خود انتخاب می کنید ودر حالیکه آنها دشمن 

 حضرت زهرا)س( در این فراز با اشاره به اینکه ترس از فتنه بعد از پیامبر)ص( بهانه ایشما هستند. 

به کجا روی  –چطور این کار را کردید بیش برای کتمان حق اهل بیت نیست این کار از شما بعید بود.
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ظاهر می آورید در حالیکه خدا رویا روی شماست . امورش روش و احکامش درخشان و عالئم هدایتش 

ماتش هویدا و اوامرش واضح است ولی آن را پشت سر انداختید و به غیر قرآن حکم  می کنید که و محر 

 بد بدلی برای خود انتخاب کردید.

 مرحوم ایت هللا مجتبی تهرانی در باره این نظر دخت گرامی نبی می فرماید:

 ت الهیاست که شما از احکام قرآن تخلف کردید و شرایطی که در قرآن برای رهبری اماماستدالل این 

ا علی ر یگر اسالمی نمی ماند . پس اگرو قرآن را کنار گذاشتید پس دمطرح شده است نادیده گرفتید. 

ر قرآن دی که کنار گذاشتید یعنی حقیقت اسالم را کنار گذاشتید چون اسالم یعنی عمل به معیارها و شرایط

 آمده ، حال اگر کسی به حرف آن گوش نداد و آن را رها کرد ، اسالم را رها کرده است.

 (46 )بند[ أَْن َتْسکَُن َنْفَرُتها،إالّ َرْیَث ]إلی َرْیثَ  ُثمَّ لَْم َتْلَبُثوا

 آری، شما ناقه خالفت را در اختیار گرفتید، حتی این اندازه صبر نکردید که رام گردد

 َو َیْسلََس قَِیاُدها،

 و تسلیمتان شود،

 .درنگ نمودن« لبث»درنگ نکردید، از  =لَْم َتْلَبُثوا

 .آسان شود =ْسلَسَ ی

 .ی را بکشندریسمانی که با آن حیوان =َیاُدهاق

 (47)بند َوْقَدَتَها ُثمَّ أََخْذُتْم ُتوُرونَ  

 ناگهان آتش فتنه ها را برافروختید

ُجوَن َجْمَرَتَها،  َو ُتَهیِّ

 و شعله های آن را به هیجان درآوردید

ْیَطاِن اْلَغِویِّ   َو َتْسَتِجیُبوَن لِِهَتاِف الشَّ

 و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید

یِن اْلَجلِيِّ  َو إْطَفاءِ   أَْنَواِر الدِّ



 و به خاموش ساختن انوار تابان آیین حق

فِيِّ  لَماهَو إ بِيِّ الصَّ   .ُسَنِن النَّ

 .و از میان بردن سن ت های پیامبر پاک الهی پرداختید

وَن َحْسواً فِي اْرتَِغاء،   ُتِسرُّ

  .یدیدآن را به کلی تا ته مخفیانه نوش  از روی شیر،  به بهانۀ گرفتن کف

 .ظاهراا سنگ دیگران را به سینه می زدید، اما باطناا در تقویت کار خود بودید

اءِ  رَّ  ،َو َتْمُشوَن ِْلَْهلِِه َو ُوْلِدِه فِي اْلَخَمِر َو الضَّ

 دست به توطئه و فریب می زنید..برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید

 اْلُمَدی، ْثِل َحزِّ َو َنْصبُِر ِمْنکُْم َعلَی مِ 

 ما نیز چاره ای جز شکیبایی ندیدیم؛ همچون کسی که خنجر بر گلوی او

ناِن فِی اْلَحَشا َو َوْخزِ    .السِّ

 !و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد

 .توُروَن= آتش جنگ را روشن کردید

 شعله« تمرة»ْقَدَتَها= بر وزن 

 ور شده از آتشجْمَرَتَها= قطعه شعله

 ریدنَحّز= ب

 کارد تیز« مدیه»اْلُمَدی= جمع 

 .َوْخِز= با تیر و نیزه زدن اما نه به قدری که بشکافد

 :47 -46شرح بندهای 

 ادعاهای بیجا و مدعیان دروغگو:

یعقوبی می گوید: گروهی دور علی را گرفتند و خواستند با او بیعت کنند . حضرت علی)ع( به انان 

ه بجز سه نفر همین جا حاضر شوید.  فرمود: فردا صبح با سرهای تراشیده ا چون صبح شد از آن عد  ام 
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از آن پس علی)ع( شب هنگام  (2/4شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید  -2/126تاریخ یعقوبی کسی حاضر نشد)

فاطمه)س( را بر چهارپائی می نشاند و به در خانه های انصار می برد و از آنان می خواست تا وی را 

ا انصار در تن حق ش یاری دهند. فاطمه)س( در باز پس گرف نیز آنان را به یاری علی)ع( می خواند، ام 

پاسخ ایشان می گفتند؛ ای دخترپیامبر ما با ابوبکر بیعت کرده ایم و کار از کار گذشته است اگر پسر 

 عمویت برای به دست گرفتن زمام خالفت بر ابوبکر پیشی گرفته بود، الب ته ما ابوبکر را نمی

علی)ع( در پاسخ آنان فرمود: آیا انتظار داشتید من جنازه پیامبرخدا)ص( را بدون غسل و کفن پذیرفتیم.!

    در خانه اش رها می کردم و برای بدست گرفتن خالفت و جانشینی او با مردم در گیر می شدم؟!.

لی مردم کاری کرده اند فاطمه)س( نیز اضافه کرد: ابوالحسن آنچه را که شایسته بوده انجام داده است و

به نقل از سقیفه 6/28شرح ابن ابی الحدید که سالها بعد ، خدا به حسابشان خواهد رسید و باید جوابگوی خداباشند )

 (1/12االمامه و السیاسه  –جوهری 

 فاطمه)معاویه در نامه ای به علی)ع( اشاره کرد: دیروز را بخاطر می آورم که پرده نشین خانه ات 

 تی که( را شبانه بر چهار پایی می نشاندی و دست حسن و حسین را در دست می گرفتی ،در وقالزهراء

ه که ب مگربا ابوبکر صدیق بیعت شده بود وهیچ یک از اهل بدر و پیشگامان اسالم را از دست ننهادی 

 ئه مییاری خود فراخواندی . با همسرت بر در خانه شان می رفتی و دو فرزندت را سند و برهان ارا

جزء  ابوبکر به یاری خود می خواندی. ولی در آخر –کردی و آنان را در برابر صحابی پیامبر )ص( 

ه بی شک بچهار یا پنج نفر ، کسی دعوتت را اجابت نکرد زیرا به جان خودم سوگند، اگر حق با تو بود 

عایی داشتی بیجا ا تو اد  فتی گی می و باطل و سخن تو روی می آوردند و دعوتت را اجابت می کردند، ام 

ه را ب هر چند فراموشکار باشم ، سخنتکه کسی باور نداشت و قصد انجام کاری داشتی که ناشدنی بود.

ثابت  وه ام ، که گفتی اگر چهل مرد با اراده فراموش نکرد -که تو را تحریک به قیام می کرد –ابوسفیان 

 1/131و 2/47ابی الحدید )شرح ابن .قدم می یافتم ، علیه آنان قیام می کردم

 :فاطمه )س( و فدک

 (48)بند َو أَْنُتْم اآْلَن َتْزَعُموَن أَْن اَل إْرَث لََنا؟

 و علیه و ما از پیامبر )صلی هللا  عجب این که شما چنین می پندارید که خداوند ارثی برای ما قرار نداده
 !آله( ارث نمی بریم

ِة َتْبُغوَن؟   أَ َفُحکَْم اْلَجاِهلِیَّ



 آیا از حکم جاهلی ت پیروی می کنید؟

 .(50مائده، آیه  )-َو َمْن أَْحَسُن ِمَن هللاِ ُحکْماً لَِقْوم ُیوقُِنونَ 

 أَ َفاَل َتْعلَُموَن؟

 چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای آنها که اهل یقینند؟ آیا شما این مسائل را نمی دانید؟ 

ْمِس الضّ قد َبلَی   صلی هللا علیه و آلهاِحَیِة أَنِّي اْبَنُتُه َتَجلّی لَکُْم َکالشَّ

 !آری، می دانید و همچون آفتاب برای شما روشن است که من دختر اویم. شما ای مسلمانان

 =گمان کردنْزَعمُ 

 =روشنالّضاِحَیةِ 

 :48شرح بند

 فسق و گناه:

ِ ُحْكما  ِة َیْبُغوَن ۚ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ  (50)مائده ا لَِقْوٍم ُیوقُِنونَ أََفُحْكَم اْلَجاِهلِیَّ

آیا باز تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکم از احکام خدا برای اهل یقین نیکوتر 

 خواهد بود؟

آنان كه با داشتن احكام الهى از آن روى  .دهدفسق و گناه، انسان را به سوى فرهنگ جاهلى سوق مى

  .دارندروند، در مسیر جاهلی ت گام برمىمىگردانند و سراغ قوانین بشرى مى

آنان  شوند زمان جاهلیت است. مان جاهلی ت، مخصوص یك دوران نیست، هرگاه كه مردم از خدا جداز

)تفسیر .دانند، در ایمان و یقین خود شك كننداند و آن را راه كمال مىكه تنها چشم به قوانین بشرى دوخته

 نور(

َها اْلُمْسلُِمونَ   (49بند )أَ اُْغلَُب َعلی إْرثِیه؟  أَیُّ

 آیا باید ارث من به زور گرفته شود؟

 :فدک  درباره  استشهاد فاطمه )س( از قرآن برای ابوبکر

  !َیاْبَن أَبِي قَُحاَفةَ 
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 !ای فرزند ابی قُحافه! به من پاسخ ده

 أَ فِي ِکَتاِب هللاِ أَْن َتِرَث أََباَک َو اَل أَِرَث أَبِي؟

 ن است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارثی نبرم؟آیا در قرآ

 :49شرح بند 

 ادعا های بیجا ابوبکر:

ار ا انكرابوبكر كه بر ممانعت از این كار پافشارى داشت، برایش ممكن نبود كه هیچ یك از این امور 

 :كند

ده شبر صلى هللا  علیه وآله ایى نیست كه بدون نبرد ِملك پیامه وانست بگوید كه فدك از آن آبادىت ـ نه مى

 .است

 .وانست منكر شود كه زهرا علیها السالم تنها فرزند پیامبر استت ـ نه مى

 . ...دا صلى هللا  علیه وآله انكار كندخ وانست حق ارث آن بانو را از رسولت ـ و نه مى

م بود. پس براى این كار چه باید مى  د؟رك با این حال، بر منع فدك از آن بانو مصم 

 :حضرت زهرا علیها السالم به نزد ابوبكر آمد، در حالى كه زبان حالش چنین بود

 ن دستآتو اقرار دارى كه فدك ِملك پدرم بوده؟ اقرار دارى كه من تنها وارث او هستم؟ پس چرا بر 

 ا اكنون به عنوان ارث، ِملك من است؟ج انى آند گذاشتى با آن كه مى

 :ه ابوبكر كرد و فرمودحضرت زهرا علیها السالم رو ب

 أرث أبي؟ ترث أباك والقحافة! أ یابن أبي

ا من از پدر خود ارث نمىب حافه! آیا تو از پدر خویش ارث مىق اى پسر ابو  رم؟ب رى، ام 

ب این سخن در روایات شیعه و اهل تسنن در ضمن فرمایشات طوالنى حضرت زهرا علیها السالم خطا

 ایت هللا میالنی(0).آمده است به انصار و گفت و گو با ابوبكر

 (50)بند  لََقْد ِجْئَت َشْیئاً َفِرّیاً 

 !چه سخن ناروایی 

 ؟مْ أَ َفَعلَی َعْمد َتَرْکُتْم ِکَتاَب هللاِ َو َنَبْذُتُموهُ َوراَء ُظُهوِرکُ 

 آیا عمداا کتاب خدا را ترک گفتید و پشِت سر افکندید؟



 .تهمت بزرگ و عجیب =َفِرّیاً 

 (51بند)– (16)نمل َو َوِرَث ُسلَْیَماُن َداُودَ  إْذ َیقُولُ:

 «.و سلیمان وارث داود شد»در حالی که می فرماید: 

   :َو َقالَ فیَما اْقَتصَّ ِمْن َخَبِر َیْحَیی ْبِن َزَکِرّیا إْذ َقالَ 

 :و در داستان یحیی بن زکریا می گوید

 (-6)مریم ".ي َو َیِرُث ِمْن آِل َیْعقُوبَ َیِرُثنِ  "* (5)مریم َفَهْب لِي ِمْن لَُّدْنکَ َولِّیاً 

 .خداوندا! تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد

 (-75انفال، آیه )" َو أُْولُوا اْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَی بَِبْعض فِی ِکَتاِب هللاِ "  َو َقالَ:

ر داشته،و خویشاوندان نسبت به یک»و نیز می فرماید:  )از دیگران(   دیگر در احکامی که خدا مقر 
 «.سزاوارترند

َکِر ِمْثلُ َحظِّ اْلُنَثَیْینِ "  َو قالَ:  (11نساء، آیه  )-(52بند "(ُیوِصیکُُم هللاُ فِی أَْوْلَِدُکْم لِلذَّ

 خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند»و نیز می گوید: 

 «دازه سهم دو دختر باشد)میراث( پسر به ان  که سهم

ُة لِْلَوالَِدْیِن َو اْلَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعلَی اْلُمتَّقِینَ "  َو َقالَ:   (80)بقره"إْن َتَرَک َخْیراً اْلَوِصیَّ

اگر کسی مالی از خود بگذارد، برای پدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته وصیت کند. »و نیز فرموده: 

 «ر پرهیزکاراناین حقی است ب

 لِي َو اَل أَِرُث ِمْن أَبِي؟ َو َزَعْمُتْم أَْن اَل َحْظَوةَ 

 شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟

 َو اَل َرِحَم َبْیَننا؟

 و هیچ نسبت و خویشاوندی در میان ما نیست؟!

 :52الی 50شرح 

 مسئله ارث:
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ئَِك ِمْنُكْم ۚ َوأُولُو اْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَٰى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب َوالَِّذیَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوهَ  اَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفأُولَٰ

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِیم   ِ ۗ إِنَّ هللاَّ (75)انفالهللاَّ  

شما جهاد کردند و آنان که بعد از شما ایمان آوردند و )یا بعد از صلح حدیبیه( هجرت گزیدند و به اتفاق 

آنها نیز از شما مؤمنان هستند، و ارث مراتب خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر بعض دیگر مقدم شده 

.یعنی قانون ارث بردن برادران دینی از یکدیگر، نسخ شده است. که خدا به هر چیز داناست  

دگى و عهد و پیمان بود، یكى از مصادیق آیه، ارث است كه پیش از اسالم، گاهى ارث بر اساس پسرخوان

.ولى اسالم آن را بر محور خویشاوندى و دیندارى قرار داد   

ه و علما بارها به این آیه استناد كردهدر مسأله اند، و عالوه بر استدالل به علم، ى امامت و خالفت، ائم 

و آله، براى اثبات  ى جهاد و تقوا، به خویشاوندى امام على علیه السالم با پیامبر صلى هللا علیهسابقه

)تفسیر نور الثقلین( اند.امامت بالفصل آن جناب استدالل كرده   

َكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُْنَثَیْین ُ ِفي أَْواَلِدُكْم ۖ لِلذَّ (11...)نساء.......ُیوِصیُكُم هللاَّ  

سر، كرد، ولى اسالم براى هریك از فرزند وهمعرب جاهلى، زنان و كودكان را از ارث محروم مى

.متناسب با نیازهاى آنان سهم االرث قرار داد  

 ُ ا َفلَْن ُیْخلَِف هللاَّ ِ َعْهدا َخْذُتْم ِعْنَد هللاَّ ا َمْعُدوَدةا ۚ قُْل أَتَّ اُر إاِلَّ أَیَّاما َنا النَّ ِ َما اَل  ۖ  َعْهَدهَُوَقالُوا لَْن َتَمسَّ أَْم َتقُولُوَن َعلَى هللاَّ

(80)بقره َتْعلَُمونَ   

گفتند که هیچ وقت آتش عذاب به ما نرسد مگر چند روزی معدود. به آنان بگو: آیا بر آنچه دعوی و یهود 

اید که خدا هم از آن عهد هرگز تخلف نکند یا چیزی به خیال جاهالنه کنید عهد و پیمانی از خدا گرفتهمی

دهید؟خود به خدا نسبت می  

كند، یا اینكه بر خداوند چیزى د هرگز خالف پیمان خود نمىاید كه البت ه خداونآیا پیمانى از نزد خدا گرفته

دهید كه به آن علم ندارید؟ را نسبت مى  

گفتند: اگر بر فرض ما گنهكار باشیم، كیفر ما از دیگران ز جمله انحرافات عقیدتى یهود، این بود كه مىا

م.بیشتر عذاب نخواهیم شد. زیرا ما از دیگران برتریكمتر است و چند روزى   



َنا»امتیازطلبى، از جمله خصوصی ات یهود است.   « َو قالُوا لَْن َتَمسَّ

  «قالُوا ... قُلْ »پاسخ نگذارید. افكار و گفتارهاى ناروا را بى

اُر ... أَْم َتقُولُونَ »طلبى، نژادپرستى وآرزوى بدون عمل، ممنوع است. برترى َنا النَّ   «قالُوا لَْن َتَمسَّ

قُْل »یكسان هستند، خداوند وعده و پیمانى براى نجات قومى خاص نداده است.  همه در برابر قانون

ِ َعْهداا  َخْذُتْم ِعْنَد هللاَّ   «أَتَّ

ِ ما ال َتْعلَُمونَ »شود. نا آگاهى از معارف دین، سبب نسبت دادن خرافات به دین مى   «أَْم َتقُولُوَن َعلَى هللاَّ

 )تفسیر نور(

کُُم هللاُ بِآ  (53)بند َیة أَْخَرَج ِمْنَها أَبِي؟أَ َفَخصَّ

 که پدرم را از آن خارج ساخته؟ .آیا خداوند آیه ای مخصوص شما نازل کرده است

 أَْم َهلْ َتقُولُوَن إنَّ أَْهلَ ِملََّتْیِن اَل َیَتواَرثاِن؟

 یا می گویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی برند،

 أَْهِل ِملَّة واِحَدة؟ أَ َو لَْسُت أََنا َو أَبِي ِمْن 

 و من با پدرم یک مذهب نداریم؟

 .محبوبیت و منزلت =اَل َحْظَوةَ 

ي؟  أَْم أَْنُتْم أَْعلَُم بُِخُصوِص اْلقُرآِن َو ُعُموِمِه ِمْن أَبِي َو اْبِن َعمِّ

 یا این که شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟

 (54)بند ْرُحولًَة،مَ  ْخُطوَمةً  ََفُدوَنکََها

که همچون مرکب آماده و مهار شده، آماده بهره برداری   ارث مرا  حال که چنین است، پس بگیر آن 

 .است و بر آن سوار شو

 َتْلَقاَک َیْوَم َحْشِرَک، 

 (.ولی بدان در قیامت تو را دیدار می کند )و بازخواست می نماییم 
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 َفنِْعَم اْلَحکَُم هللاُ،

 .ز چه جالب است که داور، خداستپس در آن رو

د ِعیُم ُمَحمَّ   (َصلَّی هللاُ َعلَْیِه و آله)  َو الزَّ

د )صلی هللا علیه و آله عی تو، محم   (و مد 

 َو اْلَمْوِعُد اْلقَِیاَمُة، َو ِعْنَد الّساَعِة َیْخَسُر اْلُمْبِطلُونَ 

 .و موعِد داوری، رستاخیز و در آن روز باطالن زیان خواهند دید

 َو اَل َیْنَفُعکُْم إْذ َتْنَدُموَن، 

 ت.مانی به حال شما سودی نخواهد داشاما پشی

 .اسم فعل به معنای امر، بگیر مرکب و شتر خالفت را =ُدوَنکَ

 مهار شد =ْخُطوَمةً 

 =افسارزده َمْرُحولَةً 

 :54الی  48شرح بند های 

 ملک پیامبر)ص(:

ه تسلیم حضرت شدند؛ پیامبر)ص( امالک آن وقت کغیر از فدک که اهدائی یهودیان شورشگر بود 

ر آن دریظه دیگری نیز داشتند مانند "مهزور" که زمین وسیعی بود در ناحیه " عالیه" که یهودیان بنی ق

وهب  ه بنتمنزل ساخته بودند و ظاهرأ پس از گسترش مدینه به بازار تبدیل شد. ایشان از مادر خود آمن

ت ر داشر داشت و حضرت در آن بدنیا آمده بود و در شعب "بنی علی" قرا، خانه اش را که در مکه قرا

ود اقع ببه ارث برده بود و از همسرش خدیجه )س( خانۀ او که بین صفا و مروه و پشت بازار عطارها و

الم )معود نده ببه ارث برده بود. البت ه این خانه در زمان هجرت پیامبر)ص( به مدینه ، عقیل به فروش رسا

دعی موبس ، قتی ابوبکر به خالفت رسید با طرح حدیثی که تنها راوی آن خودش بود و (2/146درستین الم

 2/200حاری بصحیح شد که از پیامبر )ص( شنیده است: " نحن معاشر االنبیاء ال ُنورث ما ترکنا صدقه" )

 (9و1/6)مسند احمد(179-/2باب مناقب قرابة رسول هللا و سنن نسائی 



ا حدیث جعلی همه این اموال را گرفت و آنها را صدقه نامید و از آن تاریخ تا به امروز  پس ابوبکر ب

"صدقات" نامیده شده است. و تنها اشیاء شخصی پیامبر)ص( مانند شمشیر و -"ماترک رسول خدا)ص( "

 شتر و پای افزار آن حضرت را به علی)ع( داد و گفت: غیر از اینها هر چه هست صدقه است به دلیل

 -171)االحکام السلطانیه ماوروی صاینکه خود ابوبکر که مدعی بود به تنها این حدیث را به پیامبر نسبت داد 

 (186االحکام السلطانیه ابویعلی ص

 "آِت ذالقربی حّقه":

و به آنهنگام که خدیجه مال خود را صرف راه اسالم کرد ، پس از جانب خداوند این آیه نازل شد 

که در قبال آن فداکاری و ایثار، حق  حضرت زهرا)س( را بدهد. پیامبر)ص( فدک  پیامبر)ص( امر شد

رم را به حضرت زهرا)س( بخشید .از حضرت رسول نامه ای باقی مانده است که درآن رسول اک

 (41روایت  16/109)بحار عالمه مجلسی را برفدک تصدیق کرده اندمالکی ت حضرت زهرا)س( )ص(

ن همه ابوبکر فدک را از حضرت زهرا)س( گرفت و کارگزاران حضرت را که فدک "ذوالید "بود با ای

 (11/211)شرح نهج البالغه ابن ابی الحدیددر آن مشغول بکار بودند ، بیرون کرد

)س( همۀ شهود ودالئل خود را در مطالبۀ حق ش ارائه کرد و ابوبکر از پذیرش آنها حضرت زهرا

دا)ص( را به وی پس نداد و ادعا می کرد که پیامبر)ص( خودداری نمود و چیزی از ماترک رسول خ

 (4/82)شرح ابن الحدید فرمود: از ما گروه انبیاء کسی ارث نمی برد، هرچه می گذاریم صدقه است

می نویسد؛ مشهور آن است که حدیث نفی ارث انبیاء را بجز ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه 

این روایت جعلی را  85ه است و باز در همان شرح در صفحهشخص ابوبکر ، کسی دیگر روایت نکرد

 می آورد و می گوید ، جز شخص ابوبکر کسی دیگر روایت نکرده است.

وقتی فاطمه )س( فهمید که ابوبکر تصمیم ندارد فدک را باز گرداند احتجاج در مسجد در نزد مهاجرین و 

 (180بقره -11نساء  - /75انفال- /16لنم -5/6)آیات ارث در قرآن ؛ مریم/.انصار را آغاز کرد 

 (55)بند-(67انعام، آیه  )َو لِّکُلِّ َنَبإ ُمْسَتَقرٌّ َو َسْوَف َتْعلَُمونَ  

و در موعد خود انجام می   قرارگاهی دارد  که خداوند به شما داده سرانجام  هر چیزی»و )بدانید(  
 «.و بزودی خواهید دانست  گیرد
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قِیم ؛َیأْتِیِه َعَذاب  ُیْخزِ   (-39هود، آیه  )یِه َو َیِحلُّ َعلَْیِه َعَذاب  مُّ

 .چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد

 :55شرح بند

 اخبار رسول خدا)ص( از آینده:

من کافر  از نازل شد ، رسول خدا )ص( فرمود: مبادا بعد 65زید بن اسلم گوید ، هنگامی که اوائل آیه 

 را با شمشیر بخاطر کفر گردن شده و به کفر برگردید که مجبور شوید بعضی از شما بعضی دیگر

 انعام(67الی-65)دبزنی

علی "قتل  پیامبر)ص( از آن وقایع به اهل بیت خبر داده بود از غصب خالفت "علی "و ظلم به" فاطمه" و

 مان وزو از قضایای دوره آخر  "علیهم السالم"""و سم  به" مجتبی" و شهادت "حسین" و اسیری "زینب

اد و از دوره رجعت و از مععجل هللا تعالی فرجه،از خصوصیات حضرت بقیة هللا و ظهور آن سرور 

 دلیل بر د کهنوویژگیهای آن و جن ت و نار و غیر اینها که هر کدام به موقع خود تحقق پیدا کرده یا می ک

 حاح و نقدپیامبر)ص(در ص –سید عبدالحسین طیبیان هللا و علیه و آله است )صدق رسول و معجزه آن سرور صلی 

 آن(

 .کندسرزنش می« فدک»فاطمه )س( انصار را درباره 

 (56)بنداْلَنَصارِ َنْحَو  ُثمَّ َرَمْت بَِطْرفِها

 سپس بانوی اسالم گروه انصار را مخاطب ساخته 

قِ   -(یَبةِ َفقالَْت: َیا َمْعَشَر اْلفِْتَیِة و )النَّ

 با آهنگی رسا و محکم و کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردان

 !إلْساَلمِ ا اْلِملَِّة َو َحَضَنةَ  َو أَْعَضادَ 

 !و ای بازوان توانمند ملت و یاران اسالم

 .بطرفها=چشم یا نگاه

قِیَبِة= از   .شده شناخته وره های با نفوذ شاهد قوم که گفته او مورد قبول طایفه خود باشد. چه« نقب»النَّ



 .ْعَضاَد= جمع عضد، نصرت و بازوأ

 .حافظ و نگه دارنده« حاضن»َحَضَنَة= جمع 

)))انصار از دو طایفه اوس و خزرج بودند در تاریخ آمده که جده اعالی ایشان خانمی به نام " قیله" بوده 

می گفتند و بعد از مرگ "قیله" دو گروه  -فرزندان قیله"–، از این رو مجموعه این دو قبیله "بنی قیله" 

 ((( -شدند اوس و خزرج

 دالیل عطف توجه حضرت زهرا)س( به گروه انصار: 

انصار بازوان شریعت اسالم؛ اسالم بواسطه آنها و در دامن آنها بزرگ شد و توسعه پیدا کرد، آنان با 

لین حکومت اسالمی را عهد و پیمانی که با پیامبر بستند وآن حضرت را به مدینه دعوت کر دند و او 

تشکیل دادند پس حضرت زهرا)س( به آنها گفت: "حضنة ااالسالم" یعنی ای حافظان اسالم که اسالم در 

 دامن شما رشد و توسعه پیدا کرد.

 (57)بندفِی َحّقي  َما هِذِه اْلَغِمیَزةُ 

 این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما چیست؟

َنُة َعْن ظُ   اَلَمتِي؟َو السِّ

 !این چه تغافلی است که در برابر ستمی که بر من وارد شده نشان می دهید؟

 ؟«أَْلَمْرُء ُیْحَفُظ فِي ُوْلِدهِ »أَ َما َکاَن َرُسولُ هللاِ )صلی هللا علیه و آله( أَبِي َیقُولُ: 

رزندان او باید احترام هر کس را در مورد ف»نمی فرمود:  ؛پدرم (آیا رسول خدا )صلی هللا علیه و آله
 «نگاه داشت؟

 .اْلَغِمیَزةُ= سستی در عمل و نادانی در عقل

 :57 – 56شرح بند

 حرمت اوالد رسول)ص(:

پدرم نگفت به شما که حرمت هر مردی در سپس فاطمه رو به انصار کرد و گفت: ای یاوران دین اسالم، 

هستند ، اگر شما بخواهید به پیامبر احترام به اوالدش حفظ می شود. پس فرزندان پیامبر، یادگاران او 

باید حرمت اوالد او را نگاه دارید و از حقوق اهل بیتش دفاع کنید ، آیا غیر من برای پیامبر احترام کنید 
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رسول خدا )ص(فرمود:مرد به سبب فرزندانش گرامی داشته  -)المرء یحفظ فی ولدهفرزندی سراغ دارید؟

 حتجاح علی اهل اللجاج( اال –احمد بن علی  –طبرسی )–می شود( 

آنان  هبتن ما ، چون آنان اوالد پیامبرند و احترام گذاشاز همین جا سرچشمه می گیرداحترام به سادات، 

 اسالم است.در حقیقت احترام به پیامبر

َنُة َعْن ُظاَلَمِتي الن ید ولی ار بود،حضرت می خواست به انصار بفهاند که شما همواره مطیع پیامبَو السِّ

کنید  ع نمیر مقابل این همه ظلمی که به عترت پیامبرتان می شود ساکت نشسته اید و از حریم آنان دفاد

 و عکس العمل نشان نمی دهید ، گویا دچار غفلت و چرت شده اید .

 (58)بندَما أَْحَدْثُتمْ  َسْرعانَ 

 چه زود اوضاع را دگرگون ساختید

  َو َعجاَلَن َذا إَهالَة،

 بیراهه گام نهادید، و چه با سرعت به

ة  َعلَی َما أَْطلُُب َو اَُزاِولُ    .َو لَکُْم َطاَقة  بَِما اَُحاِولُ َو قُوَّ

 .با این که توانایی بر احقاق حق من دارید و نیروی کافی بر آنچه می گویم در اختیار شماست

 .یعنی چه با سرعت و با شتاب« عجل»و « سرع»َسْرعاَن= اسم فعل به معنای 

 ة= پی و مانند آن است که ذوب شودلَ إَها

د  )صلی هللا علیه و آله   (59()بند أَ َتقُولُوَن َماَت ُمَحمَّ

د )صلی هللا علیه و آله( از دنیا رفت  ید فراموشو همه چیز تمام شد و خاندان او با  آیا می گوئید: محم 

 شوند؟

 قُُه،َو اْسَتْنَهَر َفتْ  َوْهُنُه، َجلِیل  اْسَتْوَسعَ  َفَخْطب  

مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسالم بود که شکافش هر روز آشکارتر و گسستگی آن 
 دامنه دارتر

 َو اْنَفَتَق َرْتقُُه، َو اُْظلَِمِت اْلَْرُض لَِغْیَبتِِه،



 و وسعتش فزونتر می گردد. زمین از غیبت او تاریک

 الشمس و القمرَو ُکِسَفِت 

 خورشید وماه را پوشاندند

= امر عظیم  .َفَخْطب 

 .، گشاد شد«وسعت»اْسَتْوَسَع= از 

 .وْهُنُه= لباسی که پوسیده و پاره شده باشد

 .َفْتقُُه= شکاف

 :59و 58شرح بندهای 

 وظیفه مسلمانان در حفظ شریعت اسالمی:

وض رفتید ؛ این یک ضرب المثل عربی است. برای اینکه بگویند، خیلی زود راه را عَما أَْحَدْثُتمْ  َسْرعانَ 

 و اشتباه کردید.

 ممکن است انصار بگویند: بله، به شما ظلم کردند ولی از ما کاری ساخته نیست . 

حضرت فرمود: شما"لکم طاقة" توان این را دارید که آنچه من می خواهم، انجام دهید ،پس عذرتان 

 !ه اکنون دارید چگونه جمع می شود.چیست؟ آنهمه فداکاری با این وضعی ک

در زمان حیات ایشان او را یاری کرده  انصار بگویند: حال حضرت رسول اکرم از بین رفته و ما شاید

سلرد، ولی بهتر است شآن نزول آیه "ایم در تمام موا د  اال رسول  قد خلَت ِمن قبله الرُّ أ فأن مات  ما محم 

علیه وآله( فقط فرستاده خداست؛ و پیش از  هللا محم د)صلى) آل عمران.144)او قُتَِل أنقلبتم علی أعقابکم.......

را  اسالم او، فرستادگان دیگرى نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمى گردید؟! و

 .و کفر بازگشت خواهید نمود جاهلیت ه دورانرها کرده ب

نیز ناظر به یکى دیگر از حوادث جنگ احد است و آن این که: در همان حال که آتش جنگ میان  آیه این

د را کشتم... مسلمانان و ب ت پرستان به شدت شعله ور بود، ناگهان صدائى بلند شد و کسى گفت: محم 

د را کشتم  ...محم 

علیه  هللا سنگ به سوى پیامبر)صلى« عمرو بن قمیئه حارثى»این درست همان دم بود که مردى به نام 

https://makarem.ir/main.aspx?mid=391454
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392835
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391700
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392907
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391454
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، پیشانى و دندان آن حضرت شکست و لب پائین وى شکافت و خون صورت وى را وآله( پرتاب کرد

 .پوشانید

مصعب بن »علیه وآله( را به قتل برساند، اما  هللا در این موقع بود که دشمن تالش کرد پیامبر)صلى

، با پایمردى تمام جلو حمالت آنها را گرفت ولى خودش در این یکى از پرچمداران ارتش اسالم« عمیر

میان شهید شد، و چون او شباهت زیادى به پیامبر داشت، دشمن چنین پنداشت که پیغمبر در خاک و خون 

 .ه رسانیدرا با صداى بلند به همه لشگرگاخبر غلطیده است، لذا این

انتشار این خبر، به همان اندازه که در روحیه بت پرستان اثر مثبت داشت در میان مسلمانان تزلزل 

 .عجیبى ایجاد کرد

 .جمعى که اکثریت را تشکیل مى دادند به دست و پا افتاده، از میدان جنگ به سرعت خارج مى شدند

برگردند و از سران  اسالم علیه وآله( از آئین هللا حتى بعضى در این فکر بودند با کشته شدن پیامبر)صلى

 .بت پرستان امان بخواهند

و بعضى دیگر  طلحه و اما در مقابل آنها اقلیتى فداکار و پایدار همچون على)علیه السالم(، ابو دجانه

 :به میان آنها آمده، گفت« انس بن نضر»بودند که بقیه را به استقامت دعوت مى کردند از جمله 

د کشته نشده، بروید و پیکار کنید و در راه علیه وآله هللا اى مردم! اگر محم د)صلى ( کشته شد، خداى محم 

همان هدفى که پیامبر کشته شد، شربت شهادت بنوشید، پس از ایراد این سخنان به دشمن حمله نمود تا 

فوق  آیه اشتباه بوده است یا دروغ،خبر کشته شد، ولى به زودى روشن گردید که پیامبر زنده است و این

ل را سخت نکوهش کرد -59و27ص 20بحار ج -)ایت هللا مکارم شیرازی.در این مورد نازل گردید و دسته او 

 ، (201ص2تاریخ طبری ج

ر پیامبر)ص( بش –برای تضعیف روحیه مسلمانان  آنچه می توان نتیجه گرفت جنگ روانی دشمن است

 ه جاهلیتاند برا هدایت کرد تحت  پرچم قرآن و پیام روایات ، حال اگر پیامبر از دنیا برود انسان می تو

 احیا ارزشهای دینی و محافظت از شریعت الهی و جلوگیری از نقص شریعت وظیفه اولی برگردد.!

وجه ری متد در مقابل دشمنان پیامبر )ص( مقاومت کرد که مبادا خطانسانهای مسلمان است بنابراین بای

 رفت واسالم گردد واین مقاومت توسط مهاجرین و انصار شکسته شد یعنی حق پایمال شد و باطل شکل گ

 این همان اوضاع نابسامان امروزی در شکل دولتهای استکباری واستثماری است که دین و اخالق

 را بوجود آورده است. ر نتیجه مدرنیسمتضعیف کرده ودوسیاست را 

https://makarem.ir/main.aspx?mid=391454
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391151
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391454
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392835
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392543
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391454
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391151
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392907


در قلمرو مدرنیسم، دین، مرکزیت خود را نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی از دست می دهد و 

نگرش مدرنیستی به دین  .بصورت مجموعه ای از دستورات و تعالیمی اخالقی و شخصی در می آید

)واژه یونانی به معنی عمل و  -(کردن )واژه یونانی به معنای عمل و عملینگرشی صرفا پراگماتیستی

شود که امکانات عملی و به کسانی اطالق می« پراگماتیست»دولتمردان و سیاستمداران -عملی کردن 

شمارند و به عبارت دیگر برای پیشرفت مقاصد خود یا ماندن مصلحت روز را بر معتقدات خود مقدم می

 فرهنگ جامع سیاسی(–اژه ها )فرهنگ و-(دهندبر مسند قدرت، انعطاف نشان می

و بهره جویانه است و باید یکی از ویژگیهای مدرنیسم و تفکر لیبرالیستی را، اعتقاد به سکوالریزه کردن  

حیات اجتماعی و سیاسی دانست؛ یعنی این اعتقاد که دین یا نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد باید 

محدوده عبادات و احکام فردی باقی بماند، و دین نباید مرکز به امری شخصی و فردی تبدیل شود و در 

 ثقل حیات سیاسی و اجتماعی باشد بلکه باید در جهت مشهورات و باورهای اومانیستی قرار داشته باشد. 

 (60)بند النُُّجوُم لُِمِصیَبتِِه، وانتشرت 

 پراکنده شدند.و ستارگان برای مصیبتش 

 َعِت اْلِجَبالُ، َو َخشَ  َو أَْکَدِت اآلَمالُ،

 و سر فرود آوردند. و امیدها به یأس مبدل گشت و کوه ها متزلزل 

 .َو اُِضیَع اْلَحِریُم، َو اُِزیلَِت اْلُحْرَمُة ِعْنَد َمَماتِهِ 

 !و احترام افراد پایمال شد و با مرگ او حرمتی باقی نماند

 .=خیرش تمام و منقطع شده أَْکَدِت اآلَمالُ 

اِزلَُة اْلکُْبری، َو اْلُمِصیَبُة اْلُعْظَمی، َفتِْلکَ َو هللاِ   (61)بند  النَّ

 به خدا سوگند، این حادثه ای است عظیم و مصیبتی است بزرگ

، َو اَل َبائَِقة   ، اَل ِمْثلُها َناِزلَة   َعاِجلَة 

 .و ضایعه ای است جبران ناپذیر

 .شر و بال بائقه=

 :61و 60شرح بند 
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 پیامبر)ص(:چگونگی تشیع پیکر مطّهر 

رد گعده برای تعیین رهبری آنگاه که پیامبر)ص( رحلت فرمود، مهاجرین و انصار در سقیفه بنی سا

بر همه  بر)ص(اقامه نماز بر جنازه پیامآمدند، و بجزء خویشاوندان کسی پیرامون پیکر ایشان باقی نماند.

ه جنازپس نماز بر ب است( مسلمانان حاضر در مدینه واجب عینی است )بر هرکس از اهل مدینه واج

دند و فر آمنپیامبر)ص( ، امام جماعت الزم ندارد. امام همه خود پیامبر است ، لذا مسلمانان پنج و شش 

ان عد زنبابتداء مردان نماز گزاردند و حضرت علی)ع( ذکر را بلند می خواند و آنها تکرار می کردند.

صر در ع این کار را از روز دوشنبه شروع کردند و مسلمان و سپس فرزندانی که به بلوغ نرسیده بودند

 (22/525/539بحار / -257-20/256طبرسی طبقات ابن سعد  –اعالم الهداه  –.)اعالم الوری سه شنبه تمام شد

)طبقات .دپیکر پیامبر)ص( در شب چهارشنبه در حضور چند نفر در همان اتاقی که وفات یافته بود دفن ش

 (4/343ره ابن هشام سی -294-/2/292ابن سعد 

 شریعت اسالم با دو نوع وحی بر پیامبر)ص( نازل می شد:

 .وحی قرآنی همان متن قرآن است که همۀ الفاظش از خداست  -1

 وحی بیانی همراه با وحی قرآنی ، معنایش از خداست. -2

بر ا به هنگام وفات رسول گرامی اسالم)ص( ، پیامبر به علی)ع( وصیت کرد ، پس از تجهیز من ، رد

 (1/59یاالتقان سیوط-10/386)فتح الباریدوش مکن و از خانه خارج مشو تا این قرآن را جمع آوری کنی

مام جمع اوری قرآن از روز چهارشنبه )فردای به خاک سپردن پیامبر)ص( آغاز شد و در روز جمعه ت

 شد. 

 شعارهای اجتماع کنندگان در سقیفه:

 شعارهای انصار:

 کردند .انصار اسالم را یاری -1

 انصار در راه پیامبرش ششمشیر زدند.-2



 شعارهای مهاجرین :

 پیامبراز قبیله قریش است.-1

عرب نمی پذیرد که حاکم ایشان از قبیله دیگری باشد و جانشین پیامبر )ص( باید از قریش باشد پس -2

 کودتای سقیفه و بیعت با ابوبکر انجام پذیرفت.

 (62)بند َثناُؤهُ أَْعلََن بَِها ِکَتاُب هللاِ َجلَّ 

 .ولی فراموش نکنید اگر پیامبر )صلی هللا علیه و آله( رفت، قرآن مجید قبال از آن خبر داده بود

 فِي أَْفنَِیتِکُْم َو فِی ُمْمساُکْم َو ُمْصَبِحکُْم،

 همان قرآنی که پیوسته در خانه های شماست و صبح و شام

 (63)بند َو تاَِلَوًة َو أَْلَحاناً، اً،َو ُصَراخُهتافأ فِي أَْفنَِیتِکُْم  َتفُ هی

 .آهسته و با الحان مختلف در گوش ما خوانده می شود  با صدای بلند و فریاد و یا

 َو لََقْبلَُه َما َحلَّ بِأَْنبِیاِء هللاِ َو ُرُسلِهِ 

 پیامبران پیشین نیز قبل از او با این واقعیت رو به رو شده بودند

   . َحْتم  ُحکْم  َفْصلُ، َو َقَضاء  

 .چرا که مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهی است

 آواز بلندهتافأ= 

 .ُصَراخاً،= صدای بلند

د  إالَّ   (64)بند َرُسول   َو َما ُمَحمَّ

د )صلی هللا علیه و آله( فقط فرستاده خداست»آری، قرآن صریحاا گفته بود:   محم 

ُسلُ   َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

 .ادگان دیگری نیز بودندو پیش از او فرست

 أَ َفإْن َماَت أَْو قُتِلَ اْنَقلَْبُتْم َعلَی أَْعَقابِکُْم 
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  آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب بر می گردید؟

 و اسالم را رها کرده به دوران جاهلی ت و کفر بازگشت خواهید نمود؟

 هللاَ َشْیئاً َو َمْن َیْنَقلِْب َعلَی َعقَِبْیِه َفلَْن َیُضرَّ 

 و هر کس به عقب بازگردد، هرگز به خداوند ضرری نمی زند

اِکِرینَ    َو َسَیْجِزی هللاُ الشَّ

 .و استقامت کنندگان( را پاداش خواهد داد)  و خداوند بزودی شاکران

 :64و63و62شرح بند 

 سرنوشت حتمی برای تمام پیامبران:

 رای حفظ خط والیت":هوشیاری ب" -رحلت پیامبر)ص( فاجعه بزرگی بود

چون پیامبر)ص( از دنیا رفت ، کودتاگران از فرصت استفاده کرده و تمام حرمتها را دریدند و آن پیامبر 

را دربستر مرگش رها کردند و شتابان رفتند تا بیعت خود را از نص پیامبر بر دارند، بنا بر اجتهاد خود 

الهی )امامت بعد از نص( خیانت کردند ، آن امانتی که  و همه را به زور به بیعت بگشانند .آنان به امامت

خونها ریخته شد و جراحتها بر پیکر پیامبر )ص( وارد ساخت تا اسالم نهفته ، بنیان نهاده شود . چه 

ه ای فرومایه  رنجها و چه سختیها ! ولی با رحلت پیامبر)ص( همه چیز فراموش شد ودنیا در نظز عد 

ت و رسالت و فرودگاه وحی و مالئکه و پایگاه ایمن والیت و عرب جلوه کرد. پس به سمت  مرکز نبو 

معدن وصیت و خالفت و امامت حمله ورشدند و در پیش روی وصی پیامبر که پرچم شریعت را در 

وستمی را به تنها بانوی گرامی اسالم ،پاره تن دست داشت ، فرو مایگی بی نهایت خود را نشان دادند 

ت و شرف و بزرگی را خوار شمردند و پیامبر)ص( وارد ساخ تند و قدرومنزلت این خاندان  صاحب عز 

دت را  حرمتش را هتک و َرِحم او را قطع و برادرش را انکار کردند و اطاعت از خداوند را نقص و مو 

رعایت نکردند . با نیزه های برهنه بسوی خانه علی )ع( شتافتند در حالیکه قلب حضرت  نسبت به آنان 

ت شکیبایی می ورزید او را برای بیعت با خود بردند خشمگ ین بود و غضبش به هیجان آمده بود و به شد 

ولی علی جوابگوی خواسته آنها نبود . علی)ع( در زمان زنده بودن صدیقه کبری )ع( هرگز با آنان 

همچنان  بیعت نکردند و ترس از خود را در جان فرومایگان همواره غالب ساختند و توطئه های آنان

ت بریده بود .  آسایش و آرامش را بر خانواده نبو 



اِر َهْل ُتْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  َئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّ یِّ  (90)نمل َوَمْن َجاَء ِبالسَّ

آیا )این و کسانی که بدکار و زشت کردار آیند به رو در آتش جهنم افتند. )و به آنها خطاب شود که( 

 عذاب آتش دوزخ( جز آن است که جزای اعمال شماست؟

آنچه قطعی است اینکه بر اساس این آیه دست کم عده بسیاری از مردم بعد از رحلت پیامبر)ص( مرتد 

 شدند.

سل أ فأن مات او قُتَِل أنقلبتم علی أعقابکم....... د  اال رسول  قد خلَت ِمن قبله الرُّ  ) آل عمران.144)ما محم 

آل عمران( هم یعنی ارتداد و در ارتداد بحث بازگشت  144فأن مات او قُتَِل أنقلبتم علی أعقابکم، این آیه )

به کفر وبازگشت به جاهلیت است در این آیه هدایت و ضاللت مطرح است هدایت به وسیله پیامبر)ص( 

 ت.و ضاللت در حادثه بعد ازمرگ یا شهادت پیامبر)ص( است که همان ارتداد اس

حضرت زهرا)س( فرمود:اینان کافران و منافقینی هستند که لباس دین برتن کرده اند و شیطان آتش نفاق 

و فریبش را از روزنه ها به صدا بر آورده و آنها صدایش را شنیدند وهمراه با یهودیان دشمنان رسول 

 خدا )ص( تسلیمش شدند در حالیکه پیکر پیامبر بخاک سپرده نشده بود.

کودتا و غاصب والیت غالبأ یهودی در لباس اسالم بودند و آنها به این می اندیشیدند که اگر  شیاطین

فردی روی کار آید که از هوش باالئی برخوردار باشد آینده بسیار تاریکی برای آنان بوجود خواهد آمد به 

عنوان نابغه معرفی کنند و این سبب باید از فرد ناشناخته ابلهی برای این منظور استفاده کنند و او را به 

ادارۀ امور را بدست او بسپارند تا به مقصودشان برسند و این همان شمشیری بود که بسوی اهل بیت و 

 خاندان نب وت کشیدند و جراحتی به مقام والیت و امامت وارد کردند .

بر سلطه خود  در قرن بیست و یکم است این ابلهان هنوز بنااین وضع همچنان حاکی از اوضاع کنونی 

بر جهان اسالم همچنان به سوی مسلمانان شمشیر می کشند و کشورهای زیر سلطه مسلمان را گاو شیرده 

خود قرار داده تا از منابع طبیعی آنان استفاده کرده و با ربودن عقل آنها سعی در رسیدن به مقاصد شوم 

 اند و هیچگاه سلطه پذیر نخواهند بود. خود می باشند ولی ملت ایران تحت رهبری حکیمانه موفق و پیروز

 (65.)بند خواندفرامی« قیام»فاطمه )س( انصار را به 
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َها   !َبنِي َقْیلَةَ  أیُّ

 «َقیله»عجبا! ای فرزندان 

 َراَث أَبِیَه َو أَْنُتْم بمْرأی ِمنِّي َو َمْسَمعتُ  أَ اُْهَضمُ 

 شنوید آیا ارث من باید پایمال گردد و شما آشکارا می بینید و می

 َو َمْجَمع؟  َو ُمْنَتَدی

 و در جلسات و مجمع شما این معنا گفته می شود

ْعَوةُ َو َتْشَملُکُُم اْلُخْبَرةُ   َتْلَبُسکُُم الدَّ

 !و اخبارش به خوبی به شما می رسد و باز هم خاموش نشسته اید؟

ةِ  ِة َو اْلََداِة َو اْلقُوَّ ُة،اَلُح َو اْلجُ ُم السِّ َدکُ ، َو ِعنْ َو أَْنُتْم َذُوو اْلَعَدِد َو اْلُعدَّ  نَّ

 با این که دارای نفرات کافی و تجهیزات و نیروی وسیع و سالح و سپر هستید،

 .ی شودمگفته  «ایه»أّیها=اسم فعل به معنی امر، به کسی که ادامه گفتار و یا عملی را از کسی دیگر بخواهد 

 .نسب قبائل انصار به او منتهی می گرددزن با شخصیت و شرافتمندی بود که « َقیله= قیله

 شکستن، ظلم کردن، بازداشتن، نقص« هضم»أْهَضُم= از 

 .ُمْنَتَدی= مجلس و محل مشورت

ْعَوةُ َفاَل ُتِجیُبوَن،   (66)بندُتوافِیکُُم الدَّ

 دعوت مرا می شنوید و لبیک نمی گویید؟

ْرَخُة َفاَل ُتِغیُثونَ    (ُتعیُنونَ )  َو َتأْتَِیکُُم الصَّ

 و فریاد من در میان شما طنین افکن است و به فریاد نمی رسید؟

 َو أَْنُتْم َمْوُصوفُوَن بِاْلکَِفاِح،

 .با این که شما در شجاعت زبانزد می باشید

اَلِح،   َمْعُروفُوَن بِاْلَخْیِر َو الصَّ

 در خیر و صالح معروفید



ْخَبُة الَّتِي اْنُتِخَبْت َو اْلِخَیَرةُ الَّ   لنا اهل بیت. تِي اْختَِیَرتْ َو النُّ

 .و شما برگزیدگان اقوام و قبائل هستید

 .= بدون زره و سپر به استقبال دشمن رفتنِکَفاحِ 

َعبَ  ْلُتُم اْلکَدَّ َو التَّ  (67)بندقاَتْلُتُم اْلَعَرَب، َو َتَحمَّ

 .با مشرکان عرب پیکار کردید و رنج ها و محنت ها را تحمل نمودید

  اْلَُمَم َو َکاَفْحُتُم اْلُبَهَم،َو َناَطْحُتمُ 

 شاخ های گردنکشان را درهم شکستید و با جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم کردید

 اَل َنْبَرُح أَْو َتْبَرُحوَن، 

 .و شما بودید که پیوسته با ما حرکت می کردید و در خط ما قرار داشتید 

 .مانمجهولی که شناخته نشود، قهر« بهمة»اْلُبَهَم= جمع 

 =حیواناتی که شاخ جنگی دارند و با شاخ با همدیگر می جنگند.َناَطْحُتمُ 

 :67و 66و 65شرح بندهای 

 چرا با سالح قیام نمی کنید !

حضرت زهرا)س( فرمود: هشدار ! هشدار! به همه شما ای فرزندان" قیله "،آیا صحیح است در حالی که 

ان جمع شما هستم و شما حضور دارید، ارث پدرم خرد و می شنوید در حالی که من در میشما می بینید 

ید ممکن بود عذری داشته باشید.! اگر تشخیص نمی دادید وله شود! اگر ندای کمک خواهی مرا نمی شنید

ا نمی توانستید  که حق با کیست باز امکان داشت که معذور باشید .اگر می دانستید و تشخیص می دادید ام 

ا دعوت من به گوش شما رسیده است و همه شما از آن آگاه اید کمک کنید باز امکان معذو ر بودن بود.ام 

و می توانید تشخیص دهید و جمعیت شما هم زیاد است و عده و ساز وبرگ دارید و از قدرت و نیرو بر 

 خوردارید و اسلحه و سپر دارید .

د)تحریک عواطف طفی،برای ارشاد آنها استفاده کرحضرت با منطقی خاص ، عقلی ، شرعی، عا

معروف هستید و در میان همه مسلمانان به و شایستگی  یدلیربه نان گفت: شما مهاجرین و انصار(وبه آ

شما با جامعه عرب جنگیدید ، الب ته انصار  عنوان نخبگان و برگزیدگان ما اهل بیت شناخته می شوید.
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طرح نیست بلکه مهم حق  و باطل خود عرب بودند از این جا معلوم می شود که مسئله ناسیونالیسم م

است. حضرت می فرماید: شما جمعی ت محدودی هستید که با انبوه عربهایی که منحرف و دشمن اسالم 

 بودند به قتال بر خاستید و در این راه هر گونه زحمت و سختی را تحم ل کردید.

 وبا عربهای مشرک  ناطح ؛حیواناتی که با شاخ جنگی خود با هم می جنگند ،پس شما شاخ به شاخ

 ا مبارزها آنهبمخالف اسالم رو در رو شدید و با آنها جنگیدید وبا قهرمانان دست و پنجه نرم کرده اید و 

 کردید ، چه شد که امروز حامیان اهل فسق و جور و ظلم شدید!

 (68)بند َنأُْمُرُکْم َفَتأَْتِمُروَن، 

 داشتید، دستورات ما را گردن می نهادید و سر بر فرمان ما

 َرَحی اإلْساَلِم، َحّتی إَذا َداَرْت بَِنا

 تا آسیای اسالم بر محور وجود خاندان ما به گردش درآمد

 ،اْلَّیامِ  َحْلبُ  رَّ َو دَ 

 )برکات روزگار جوشیدن گرفت(.و شیر در پستان مادر روزگار فزونی گرفت

ْرِک، َو َسکََنْت َفْوَرةُ  َو َخَضَعْت َنْعَرةُ   ،اإلْفکِ الشِّ

 .نعره های شرک در گلوها خفه شد و شعله های دروغ فرو نشست

 نِیَراُن اْلکُْفِر، َو َخَمَدتْ 

 آتش کفر خاموش گشت

  َدْعَوةُ اْلَهْرِج، َو َهَدأَتْ 

 متوقف شدو فتنه و دعوت به پراکندگی 

یِن، ) َو اْسَتْوَثقَ   إْسَتوَسَق( نَِظاُم الدِّ

 ت و انسجام یافت.گش و نظام دین محکم

= جریان و کثرت  .َدرَّ

 .َحْلُب= شیر دوشیده شده



 .َنْعَرةُ= در اینجا خضوع گردنکشان

 .َفْوَرُة= هیجان

 َخَمَدْت= شعله های آتش فرونشست

 هَدأَْت= آرامش پیدا کرد

 .َهْرِج= فتنه

 .اْسَتْوَثَق= نظم یافت

 (69)بندَفأَّنی ِحْرُتْم َبْعَد اْلَبَیاِن؟ 

 انات قرآن و پیامبر )صلی هللا علیه و آله( امروز حیران مانده اید؟پس چرا بعد از آن همه بی

 َو أَْسَرْرُتْم َبْعَد اإلْعاَلِن؟ َو َنکَْصُتْم َبْعَد اإلْقَداِم؟

 ؟چرا حقایق را بعد از آشکار شدن مکتوم می دارید و پیمان های خود را شکسته اید

 =پنهان داشتنأَْسَررْ 

 =شکستنَنکَصْ 

 ی در پیمانها=استوارإْقَدامِ 

 (70)بندَو أَْشَرْکُتْم َبْعَد اإلیَماِن؟

 و بعد از ایمان راه شرک پیش گرفته اید؟

 أَ اَل ُتَقاتِلُوَن َقْوماً نَّکَُثوا أَْیَماَنُهْم  

 آیا با گروهی که پیمان های خود را شکستند

ُسولِ  وا بِإْخَراِج الرَّ  َو َهمُّ

 ه و آله( گرفته اند، پیکار نمی کنید؟و تصمیم به اخراج پیامبر )صلی هللا علی

ة أَ َتْخَشْوَنُهْم  لَ َمرَّ  َو ُهْم َبَدُءوُکْم أَوَّ

 )پیکار با شما را( آغاز کردند. آیا از آنها می ترسید؟  در حالی که آنها نخستین بار

  (13)توبه .َفاهللُ أََحقُّ أَْن َتْخَشْوهُ إْن ُکنُتْم ُمْؤِمنِینَ 
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 .اوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستیدبا این که خداوند سز

 :70و  69و 68شرح بند های 

 مردم وفراموشی شریعت اسالم و خاموشی بر آن:

 وشیدنشما از پیامبرتان اطاعت کردید و آسیاب اسالم را به گردش در آورید و برکات روز به روز ج

 ت شماکفر بوسیله همکاری شما وعز   گرفت ، نعره شرک را شما خوابانیدید و دروغ و تهمت و آتشهای

 وبارزه و تسلیم شد ، حال چرا پس از این همه مخاموش شد و هرج و مرج در برابر نظام دین کم آورد 

ود وضع خمرسیدن به کمال انسانی ت دچار سرگردانی شدید و حق  را که آشکار شده پنهان می کنید و از 

 !؟خدا شدن شرک می ورزیدبعد از ایمان و تسلیم به  آیاعقب نشستید و

را که  آنچه )اشاره به این است که مردم به ایمان خود مغرور نشوند و همه چیز را برای خدا بخواهند تا

 برای سعادت دنیا و آخرت بدست آورده اند ، منجر به هالکت  نشود.(

وا ِبإِْخَراِج الرَّ  ا َنَكُثوا أَْیَماَنُهْم َوَهمُّ َل مَ  َبَدءُ ُهمْ ُسوِل وَ أاََل ُتَقاِتلُوَن َقْوما ٍة ۚ أََتْخَشْوَنُهمْ وُكْم أَوَّ ۚ  رَّ   ُ  أََحقُّ أَْن َفاهللَّ

 (13)توبهَتْخَشْوهُ إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِینَ 

یرون ب خود آیا با قومی که عهد و پیمان خود را شکستند و اهتمام کردند که رسول خدا را از شهر و وطن

از آنها  رخاستند، آیار صورتی که آنها اول بار به دشمنی و قتال شما بکنید؟ دکنند قتال و کار زار نمی

 .ترس و اندیشه دارید؟ و حال آنکه سزاوارتر آن است که از خدا بترسید اگر اهل ایمانید

از گفت الم ( شنیدم كه فرمود:حسن خز   :از امام رضا ) علیه الس 

عاى محب ت و دوستى ما را دارند، ال بیبعضى از كسانى كه اد    .ستشتر اضررشان براى شیعیان ما از دج 

اطر خبه  :حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا) صل ى هللاَّ علیه و آله و سل م ( به چه عل ت؟فرمود

زد و ر آمیدشان با دوستان ما. و هر گاه چنین شود، حق  و باطل به هم شان با دشمنان ما و دشمنىدوستى

 (8)صفات الشیعه ص .منافق باز شناخته نشود امر مشتبه گردد و مؤمن از

ل مرة أتخشوهم فاهلل أحق  أن  13در المیزان پیرامون آیه  توبه ؛ "...وهموا باخراج الرسول وهم بدؤؤکم او 

تخشوه إن کنتم مؤمنین " آیا با قومی که عهد و پیمان خود را شکستید و اهتمام کردند که رسول خدا)ص( 

ل بار به دشمنی و را از شهر ووطن خود بیر ون کنند، قتال و کارزار نمی کنید؟ در صورتی که آنها او 



خدا بترسید قتال شما بر خاستند . آیا از آنها ترس و اندیشه دارید ؟ و حال آنکه سزاوارتر آن است که از 

از نظر اگر اهل ایمان هستید.عالمه طباطبایی)ره( فرمود: شما مورد امتحان خدا قرار گرفته اید و باید 

خلوص نی ت و قطع پیوند های دوستی و فامیلی با مشرکین از امتحان در آئید، تا به آن اجرهائیکه 

 مخصوص مؤمنین واقعی است نائل شوید. 

قریش پیرامون این در تفسیر بالغ نوشته استاد میر محم دی زرندی ؛ در تشویق مؤمنان در جنگ با کفار 

د ، جنگ نمی کنید!مگر آنان نبودند که پیامبر اسالم)ص( را بیرون آیه می نویسد: پیمان خود را شکستن

کردند و یا نقشه کشتن او را گرفتند )اشاره به لیلة المبیت( وآغازگر جنگ بودند.! چرا از آنها وحشت 

اگر مؤمن هستید حتمأا با کفار بجنگید تا خداوند با دست شما آنها  –دارید؟ خوف شما باید از خداوند باشد 

عذاب کند و تحقیر نماید و شما بر آنها نصرت دهد و قلوب افسردۀ مؤمنان را شفا دهد و خشم آنها را  را

 فرو نشاند .

که شما با پیامبرتان عهد وپیمان بستید به این آیه در خطبه متذکر می شود حضرت زهراء )س( با اشاره 

راه دین و اسالم را دور نزنید و جهل را باید دراین عهد و پیمان استوارمانید وبا کفار همراه نشوید؛و 

 جانشین عقل نکنید که خداوند از اعمال و رفتار آینده شما آگاه است. 

 :بازگو میکند« فدک»و « خالفت»در بارۀ   فاطمه )س( چرایِی خاموشی و خیانت انصار را

 (75و 74و 73و 72و 71)بند أاََل َقْد أََری أَْن َقْد أَْخلَْدُتْم إلَی اْلَخْفِض،

 .آگاه باشید من چنین می بینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده اید

 َو أَْبَعْدُتْم َمْن ُهَو أََحقُّ بِاْلَبْسِط َو اْلَقْبِض، 

 کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید

َعِة،  َقْد َخلَْوُتْم بِالدَّ

 .روری و آسایش در گوشه خلوت تن دادیدو به تن پ

یقِ  َعِة، َو َنَجوُتْم ِمَن الضِّ  بِالسِّ

 )واز تنگناها به وسعت رسیده اند(.و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به وسعت بی تفاوتی روی آوردید

 زمین نرم و پست.آسایش زندگی =َخْفِض 
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َعةِ   .راحت و آرامش =الدَّ

 (72بند )ما َوَعْیُتْم،  َفَمَجْجُتمْ 

 آری، آنچه را از ایمان و آگاهی در درون داشتید، بیرون افکندید

ْغُتمْ    َو َدَسْعُتُم الَِّذي َتَسوَّ

 !و آب گوارایی را که نوشیده بودید، به سختی از گلو برآوردید

 إْن َتکْفُُروا أَْنُتْم َو َمْن فِي اْلَْرِض َجِمیعاً "َف 

  اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید،اما فراموش نکنید خداوند می فرماید: 

 (-8ابراهیم، آیه  )".َفإنَّ هللاَ لََغنِيٌّ َحِمید  

 .خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است به خدا زیانی نمی رسد، چرا که 

 .ریختن« َمج   =َمَججْ 

 .بیرون انداختن قی خویش رادسع= 

غْ   دیدبه سهولت و آسانی نوشی« ساغ الشراب»از  =َتَسوَّ

 (73)بند أاََل َو َقْد قُْلُت 

 .بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم، گفتم

 َعلی َمْعِرَفة ِمنِّي بِاْلَخْذلَِة الَّتِي َخاَمَرْتکُْم 

 با این که بخوبی می دانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته

 اْسَتْشَعَرْتها قُلُوُبکُْم،  َو اْلَغْدَرِة الَّتِي

 .و عهدشکنی، قلب شما را فرا گرفته است

ْفِس،  َها َفْیَضُة النَّ  (74)بندَو لکِنَّ

  ولی چون قلبم از اندوه پر بود

 ()اْلَغْیِظ   اْلَغْیِض  َو َنْفَثةُ 



 )جوششی بود که از جان برخاست( و احساس مسئولیت شدیدی می کردم،

 َو َخْوُراْلَقناِة،

 )آهی بود که از خشم بر آمد.(ختکمی از غم های درونی ام بیرون ری

 .نفثة المصدور: آه کشیدن از درد سینه =َنْفَثةُ 

 .ضعف و سستی =َخْورُ 

 .نیزه =اْلَقناةِ 

ةُ  ْدِر،  َو َبثَّ  (75)بندالصَّ

 .و اندوهی که در سینه ام موج می زد، خارج شد

ةِ   .َو تَقْدِمُة اْلُحجَّ

 نماند، تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی

ةُ   .نشر و اظهار، غمی که انسان توانایی کتمان آن را ندارد و اظهار می کند= َو َبثَّ

 :75تا  71شرح بند های 

 صدیقه کبری)س( فرمود: ای گروه مهاجرین و انصار،شما!حضرت 

 الف: به پستی روی اورده اید.

 جات می داد کنار نهادید.ب: و کسی را که تمام گشایشها را رفع می کرد و شما را از تنگناها ن

 ج: گول خوردید چون مسیر خود را تغییر دادید؛ از اینان به خوشگذرانی و دنیا پرستی روی آوردید.

د: پاسدار اسالم و نب وت و امامت بودید ولی همه را فراموش کردید و رها کردید پس "قی" کردید. بدانید 

اقب حال خود باشید برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خداوند به ایمان شما احتیاج ندارد . شما باید مر

ذ: می دانستم شما گوش به حرف من نمی دهید و مرا یاری نمی کنید چون جامۀ ذلت و خواری و بی 

و کمتر کسی از این مهلکه نجات خواهد وفائی و عهد شکنی وقتی بر تن سوار گردد ، همان ارتداد است 

 یافت.

شی بود و آهی بود از روی خشم.سینه ام تنگ است فقط خواستم حجت را برای ز: آنچه را که گفتیم جوش

 شما بیان دارم.
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زهرای بتول در این مدت کوتاه پس از رحلت رسول خدا )ص( از فضل و دانش وحیانی بهره مند "

بی ر کتابودند. آن بزرگ بانوی اسالم فضل و دانش را از سرچشمه وحی فرا گرفت و همه این معرفتها د

ه امام صادق )ع( به ابوبصیر فرمود : همانا مصحف فاطم .شد به نام مصحف فاطمه )س( جمع آوری

 !.)س( نزد ماست. مردم چه می دانند که مصحف فاطمه چیست

مصحفی است سه برابر قرآن. به خدا سوگند حتی یک حرف قران هم در آن نیست. سپس فرمود علم 

 (245-246ص  -")اصول کافی.ست علم کامل هیمن استگذشته و آینده تا روز قیامت در نزد ما

 :ه روایتدر س بعد ازاحتجاج در مسجد به  هنگام بیماری ایشان نفرین فاطمه)س( بر آن دو تنخشم و

ورد عفو تا م بعد از رنجاندن بانوی دو عالم تصمین گرفتند به دیدار ایشان رفتندآن دو )ابوبکر و عمر (

د و روی خوی باننها را راه نداد ولی با اجازه ولی مسلمین آنها وارد شدند ولقرار گیرند . ابتداء حضرت آ

 را به دیوار کرد.

فت: گآن دو به ایشان سالم كردند، آن حضرت جواب شان را نداد. ابوبكر شروع به سخن كرد و 

ما د و شباشاي حبیبه رسول خدا ! به خدا سوگند قرابت رسول خدا نزد من محبوب تر از قرابت خودم مي

 باقي ونزد من از عایشه دخترم محبوبتر هستي، دوست داشتم روزي كه پدرت از دنیا رفت، مرده بودم 

دانم؛ اما اگر تو را از شناسم و برتري و شرافت تو را ميكني كه من شما را ميماندم. آیا گمان مينمي

 شنیدم كه "لهصلي هللا علیه وآ"حقت و از ارثیه رسول خدا منع كردم من روایتي از پدرت رسول خدا 

 قه است.گذاریم آنچه گذاشته ایم صدفرمود: ما چیزي به ارث نمي

 ول خداحضرت زهرا سالم هللا علیها فرمود: آیا هردوي شما عقیده دارید كه اگر روایتي از رس

 ه.دهید؟ هر دو گفتند: بليشناسید و انجام مبراي تان نقل كنم آن را مي

مه دهم، آیا نشنیده اید كه رسول خدا فرمود: خشنودي فاطا را به خدا سوگند ميحضرت فرمود: شم

خشنودي من و خشم فاطمه خشم من است، پس هر كه فاطمه دخترم را دوست داشته باشد مرا دوست 

ین دارد و هركه او را خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هر كه فاطمه را خشمگین نماید مرا خشمگ

 ساخته است.



و گفتند: این روایت را از آن حضرت شنیده ایم. فرمود: من خداوند و فرشتگان او را شاهد هرد

گیرم كه شما دو نفر مرا به خشم آوردید و خشنود نساخته اید، هرگاه با رسول خدا مالقات كنم از شما مي

وآله و خشم تو به كنم. ابو بكر گفت: اي فاطمه ! من از خشم رسول خدا صلي هللا علیه دو نفر شكایت مي

 برم، آنگاه شروع كرد به گریه كردن و نزدیك بود جان از بدنش بیرون رود.خدا پناه مي

آورم تو را سپس فاطمه زهرا سالم هللا علیها فرمود: به خدا سوگند در هر نمازي كه بجا مي 

گفت: به مردم مينفرین خواهیم كرد. سپس ابو بكر در حال گریه بیرون رفت. مردم دور او جمع شدند 

امشب هركدام نزد همسرتان بروید و راحت بخوابید و شاد باشید و مرا رها كنید من دیگر احتیاجي به 

 (هـ( از عبد هللا بن عبد الرحمن انصاري276به نقل ابن قتیبه )م )بیعت شما ندارم، بیعت مرا كنار بگذارید.

 :هـ( موسي بن عقبة279روایت دوم به نقل بالذري )م

سي بن عقبه مي گوید: حضرت فاطمه سالم هللا علیها هنگام بیعت بر ابو بكر وارد شد و به او مو

فرمود: ام ایمن و رباح براي من شهادت مي دهند كه رسول خدا صلي هللا علیه و آله فدك را به من 

ریده است، بخشیده است. ابوبكر گفت: به خدا سوگند خداوند جز پدرت محبوب تر در نزد من كسي را نیاف

دوست داشتم كه روز رحلت او قیامت بر پا مي شد. اگر عایشه محتاج و فقیر شود، نزد من محبوب تر 

  از این است كه تو فقیر شوي.

كنم اما در حق شما ظلم مي كنم؟ آیا شما عقیده دارید كه من به مردمان سیاه و سرخ پوست عطا مي

یه وآله هستي. این مال، براي مسلمین است پدرت از آن به در حالي كه شما دختر رسول خدا صلي هللا عل

كرد. )یعني رسول خدا از این مال براي مردان جنگي در حال جنگ انفاق سواران در راه خدا انفاق مي

حضرت فاطمه زهرا سالم هللا ] كرد( من نیز همان كاري انجام مي دهم كه پدرت انجام مي داد. ایشانمي

خدا سوگند هرگز با تو سخن نمي گویم. ابو بكر گفت: به خدا سوگند با تو قهر نمي فرمودند: به  [علیها

كنم. حضرت فاطمه سالم هللا علیها فرمودند: به خدا سوگند تو را نفرین مي كنم. ابو بكر گفت: من براي 

 دعا مي كنم. درگاه خدا شما به

 هـ( هشام بن محمد عن ابیه323روایت سوم: به نقل جوهري )م
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و بكر ري از علماي قرن چهارم نیز نقل كرده است كه حضرت زهرا سالم هللا علیها نزد ابجوه

د و احت شآمد؛ اما او از استرداد فدك خود داري كرد. در این هنگام حضرت زهرا سالم هللا علیها نار

 فرمود: به خدا قسم تو را نفرین می کنم:

دهد كه رسول خدا ام ایمن براي من شهادت ميفاطمه ]سالم هللا علیها[ به ابو بكر گفت:  حضرت 

له فدك را به من بخشیده است. ابو بكر گفت: اي دختر رسول خدا صلي هللا علیه وآله به صلي هللا علیه وآ

خدا سوگند، به نظر من خداوند هیچ مخلوقي را محبوب تر از رسول خدا نیافریده است، دوست داشتم كه 

آمد. به خدا سوگند، اگر عایشه فقیر شود نزد من محبوبتر از فرود مي روز وفات پدرت آسمان به زمین

كنم اما آیا شما عقیده دارید كه من حق سفید و سیاه را عطا مي این است كه شما فقیر باشید. به خدا سوگند

 كنم؟ در حالي كه شما دختر رسول خدا صلي هللا علیه وآله هستید؟ این اموال )فدك(در حق شما ظلم مي

له نبود بلكه جزئي از اموال مسلمین است كه مردم براي او مي آوردند از آن رسول خدا صلي هللا علیه وآ

آن شدم همانگونه كه كرد. هنگامي كه وفات یافت من متولي و رسول خدا آن را در راه خدا انفاق مي

 .ایشان متولي آن بود

د ه دفن شبكر بر او نماز نخواند؛ پس شبان كه زمان وفاتش فرار رسید وصیت نمود كه ابو هنگامي

 .و عباس بن عبد المطلب بر او نماز خواند

 (76)بندَفُدوَنکُُموَها

 اکنون که چنین است این مرکب خالفت و آن فدک، همه از آِن شما،

 َفاْحَتقُِبوَها

 .محکم بچسبید

ْهِر َنقِیَبةَ  َدْبَرةَ  ، ْلخُ ا  الظَّ  فِّ

 !ستاکه راه خود را بر آن ادامه دهید؛ پشتش زخم و کف پایش شکسته  ولی بدانید این مرکبی نیست



 َباقَِیَة اْلَعاِر،

 داغ ننگ بر آن خورده

 اْلََبِد، َمْوُسوَمًة بَِغَضِب هللاِ َو َشَنارِ 

 و غضب خداوند عالمت آن است و رسوایی ابدی همراه آن

لِعُ   .َعلَی اْلَْفئَِدةَ  َمْوُصولًَة بَِناِر هللاِ اْلُموَقَدِة الَّتِي َتطَّ

 !و سرانجام به آتش برافروختۀ خشم الهی که از دل ها سر بر می کشد، خواهد پیوست

 ریسمانی که با آن رحل را به شکم شتر می بندند و آماده سوار شدن می شود« حقب»اْحَتقُِب= از 

 .دْبَرَة= زخمی که در پشت شتر و یا هر مرکبی باشد

 .پای شترَنقِیَبَة= نازک شدن پشت 

 .اْلَعاِر= عیبی که در معرض زوال نباشد

 .َشَناِر= عیب و عار

 (77)بند .َفبَِعْیِن هللاِ َما َتْفَعلُونَ 

 .فراموش نکنید آنچه را انجام می دهید، در برابر خداست

  (227)شعراء.َو َسَیْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلَب َینَقلُِبونَ  

 !ودی می دانند که بازگشتشان به کجاستآنها که ستم کردند، بز

 (:77و76شرح)بندهای 

 عاقبت کار غاصبان و ظالمان در قرآن:

َسَیْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ  "حضرت زهرا)س( عاقبت کار غاصبان و ظالمان را از خشم خدا با خواندن آیه 

 "به تصویر کشاند.ُمنَقلَب َینَقلُِبونَ 

رسول اکرم فرمود: هرکس که } "از حضرت رضا)ع( روایت کرده که فرمود:ابن بابویه ذیل این آیه 

دوست دارد به دین من چنگ زند و به کشتی نجات سوار شود باید بعد ازمن از "علی" پیروی نماید ، 

"علی "و دوستان "علی" را دوست بدارد و دشمنان "علی"را دوشمن بدارد زیرا علی)ع( وصی و خلیفه و 
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"علی" امیر بر هر مسلمان و مؤمنی  –است چه در حال حیات و چه پس از ممات من  پیشوای ام ت من

بعد از من است امر او امر من است و نهی او نهی من ، پیرو من و ناصر و یاور من است و خوار کننده 

هرکس بعد ازمن از" علی "جدا شود در روز قیامت مرا مالقات نخواهد کرد و او خوار کننده من است.

کس با "علی" مخالفت نماید ، خداوند او را از بهشت محروم فرماید و به دوزخ خواهد فرستاد و  هر

کسانی که به "علی" اهانت روا دارند خداوند ایشان را در روز عرض اعمال ذلیل می فرماید، هر کس 

تلقین کند و در  "علی" را یاری نماید خداوند در روز قیامت او را یاری فرماید و حجتهای دین او را بدو

موقع حسابرسی ،کارش را آسان می سازد . سپس پیامبر)ص( فرمود: حسن و حسین بعد از پدر دو پیشوا 

و امام امت  من هستند  ایشان آقای جوانان بهشت و مادرشان بانوی بانوان و بزرگ زنان دوجهان می 

ان مسلمین و نهمین از ایشان ، باشد ، چنانکه پدرشان بزرگ حجتهای خداست و ُنه فرزند حسین، امام

پیروی و اطاعت از ائمه دین پیروی و اطاعت ازمن است. قائم ما و حجت دوازدهم بر مؤمنین است. 

نافرمانی و عصیان ایشان ، عصیان من است . انکار امامت و فضائل ائمه موجب ضاللت و گمراهی 

ر شکنجه و عذاب هستند و خداوند کیفر آنها است کسانی که تضییع حق  آنها نمایند در دنیا و آخرت گرفتا

قمی می نویسد: بخدا قسم این آیه  -"{سید ابراهیم بروجردی( –تفسیر جامع ).را به شدید ترین وجهی می دهد 

د حق هم ای منقلب ینقلبون"  (125ص 2)تفسیر قمی جچنین نازل شده است " و سیعلم الذین ظلموا آل محم 

 (78بند) کُْم َبْیَن َیَدْي َعَذاب َشِدید، َو أََنا اْبَنُة َنِذیر لَ 

 و من دختر پیامبری هستم که شما را در برابر عذاب شدید انذار کرد،

ا َعاِملُونَ   َفاْعَملُوا  * إنَّ

 آنچه از دست شما بر می آید، انجام دهید. ما هم انجام می دهیم

ا ُمنَتِظُرونَ    (121)هود.َو انَتِظُروا إنَّ

 .!ما هم منتظریمو انتظار بکشید، 

 :78شرح بند 

 "."منتظریم شما هم منتظر باشید

از شرک و فساد دست بر نمی دارید، آنچه که من  حال اگر ایمان نمی آورید وپیامبر)ص( فرمود: 

بگوشتان خواندم بیدارتان نکرد و اگر داستانهای عبرت آوری را که آوردم و سنتی را که خدا در آنان 



فتم و هیچیک در شما اثر نکرد پس هرچه می خواهید بکنید و به کار خود معمول داشت برایتان گ

بپردازید و هرچه را برای خود خیر تشخیص می دهید انجام دهید ماهم کار خود را می کنیم و انتظار می 

بریم روزی را که عاقبت عملتان به استقبالتان آید و بزودی خواهید فهمید که آنچه ما از اخبار الهی می 

این گفته حضرت نوعی تهدید است.پس حضرت زهرا)س( به تبعیت از پدر  –تیم راست بود نه دروغ گف

 گفتار پدر را یاد آور شد.)همان(

ِ! یا بِْنَت َرُسولِ ؛عبدهللا بن عثمان ؛و قال ،فأجابها أبوبکر   (79)بندهللاَّ

 اى دختر رسول خدا! پس ابوبکر پاسخ می گوید:

 ْلُمؤِمنیَن َعُطوفاً َکریماً، َرُؤوفاً َرحیماً،لََقْد کاَن اَُبوِک بِا

 پدر تو بر مؤمنین مهربان و بزرگوار و رئوف و رحیم،

 َو َعلَى اْلکافِریَن َعذاباً اَلیماً َو ِعقاباً َعظیماً،  

 و بر کافران عذاب دردناک و عقاب بزرگ بود

 ِاْن َعَزْوناهُ َوَجْدناهُ اَباِک ُدوَن النِّساِء،

 ر نسب او شویم می بینیم پدر توست نه پدر دیگری.اگر پی گی

 َو اَخا ِاْلفِکِ ُدوَن ااْلَِخالَِّء، 

 و شوهر توست نه دیگر دوستان. و برادر و همدم 

 اَثَرهُ َعلى ُکلِّ َحمیٍم َو ساَعَدهُ فی ُکلِّ اَْمٍر َجسیِم، 

 اری اش می نمود.یاوران مقدم می داشت و او را در هر امر مهمی ی پدرت او را بر تمامی

، َو ال ُیْبِغُضکُْم ِاالَّ َشقِیٌّ َبعید     .ال ُیِحبُّکُْم ِاالَّ َسعید 



149 

 

149 

 

 شما را جزء سعادتمند دوست ندارد و جز بدبخت و دور از رحمت خدا دشمن نمی شمارد.

ُبوَن، اْلِخَیَرةُ اْلُمْنَتَجبُ َفاَْنُتْم ِعْتَرةُ َرُسولِ  یِّ ِ الطَّ  وَن،هللاَّ

 واده پاک رسول خدا)ص( و بهترین بر گزیدگان هستید.شما خانپس 

ِة َمسالِکُنا،    َعلَى اْلَخْیِر اَِدلَُّتنا َو ِالَى اْلَجنَّ

 که راهنمایان ما به سوی خیر و راههای  بهشتید .

 َو اَْنِت یا ِخَیَرَة النِّساِء َو اْبَنَة َخْیِر ااْلَْنبِیاِء،

  یامبران و تو ای بهترین زنان و دختر بهترین پ

 صاِدَقة  فی َقْولِکِ،

 در گفتارت راستگو

 سابَِقة  فی ُوفُوِر َعْقلِکِ، 

 در کمال دانش و بینش از دیگران پیش هستی.

 .َغْیَر َمْرُدوَدٍة َعْن َحقِّکِ، َو ال َمْصُدوَدٍة َعْن ِصْدقِکِ  

 و از حق ت باز داشته نخواهی شد و گفتار راستین ات رد نمی گردد.

 ِ ِ، ما َعَدْوُت َرْأَى َرُسولِ َو هللاَّ  هللاَّ

 به خدا سوگند من از نظر رسول خدا تجاوز ننموده 

 َو ال َعِمْلُت ِاالَّ بِِاْذنِِه، 

 و جزء با اجازه او عمل نکرده ایم.

ائُِد ال َیکِْذُب اَْهلَُه،    َو الرَّ



 و پیش رو قوم به گروه خود دروغ نمی گوید.

 َ
 َو َکفى بِِه َشهیداً،  َو ِاّنی اُْشِهُد هللاَّ

 من خدا را گواه می گیرم و گواهی اوکافی است. و همانا

ِ َیقُولُ: اَّنی َسِمْعُت َرُسولَ   هللاَّ

 همانا من شنیدم که رسول خدا)ص( می فرمود: 

" ، ّةً ُث َذَهباً َو ال فِضَّ  "َو ال داراً َو ال ِعقاراً،َنْحُن َمعاِشَر ااْلَْنبِیاِء ال ُنَورِّ

 طال و نقره خانه و زمین به ارث نمی گذاریم گروه انبیاء ما 

َة،  ُبوَّ ُث اْلکِتاَب َو اْلِحکَْمَة َو اْلِعْلَم َو النُّ  َو ِانَّما ُنَورِّ

 از خود بجا می گذاریم.و این است و جز این نیست که ما فقط کتاب و حکمت و علم و نبوت 

 هْمِر َبْعَدنا اَْن َیْحکَُم فیِه بُِحکْمِ َو ما کاَن لَنا ِمْن ُطْعَمٍة َفلَِولِیِّ ااْلَ 

بعد از ماست، که هر حکمى که  و سرپرست حکومت  ماند در اختیار ولى  امرو آنچه از ما باقى مى

 . بخواهد در آن بنماید

الِح،   َو َقْد َجَعْلنا ما حاَوْلتِِه فِی اْلکِراِع َو السِّ

 .سب و اسلحه قرار دادیمراه خرید اخواهى در و ما آنچه را که مى

اَر،  ُیقاتِلُ بَِها اْلُمْسلُِموَن َو ُیجاِهُدوَن اْلکُفَّاَر، َو ُیجالُِدوَن اْلَمَرَدَة اْلفُجَّ

 تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با کف ار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند،

 ِه َوْحدى،َو ذلِکَ بِِاْجماِع اْلُمْسلِمیَن، لَْم اَْنَفِرْد بِ  

 و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنها دست به این کار نزدم،
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ْأُى ِعْندى،   َو لَْم اَْسَتبِْد بِما کاَن الرَّ

انه عمل ننمودم،  و در رأى و نظرم مستبد 

 َو هِذِه حالی َو مالی،

 و این حال من و این اموال من است

ِخُر ُدوَنکِ، ْزوى عَ ال تَ ِهَی لَکِ َو َبْیَن َیَدْیکِ،    ْنکِ َو ال َندَّ

 و براى فرد دیگرى ذخیره نشده، شودکه براى تو و در اختیار توست، و از تو دریغ نمى

َبُة  یِّ َجَرةُ الطَّ ِة اَبیکِ َو الشَّ َدةُ اُمَّ  کِ، َبنیلِ َو اَنَّکِ، َو اَْنِت َسیِّ

 فرزندانت،توئى سرور بانوان ام ت پدرت، و درخت بارور و پاک براى 

 ْدَفُع مالَکِ ِمْن َفْضلِکِ، َو ال ُیوَضُع فی َفْرِعکِ َو اَْصلِکِ،نَ ال 

 .گرددات فرونهاده نمىفضائلت انکار نشده، و از شاخه و ساقه

ُ باِک )صَ اَک اَ ُحکُْمکِ نافِذ  فیما َملَّکَْت َیداَى، َفَهلْ َتَریِنَّ اَْن اُخالَِف فی ذ   (الِِه َو َسلَّمَ  لَْیِه وَ عَ لَّى هللاَّ

ت عمل پسندى که در این زمینه مخالف سخن پدرُحکمت در آنچه من مالک آن هستم نافذ است ، آیا مى

 .کنم

 :79شرح بند 

 پیرامون فدک از صحاح سّته)کتب اهل سنت(:

از نظر شیعیان که پیروان اهل بیت پاک رسول خدا)ص(  به نص قرآن، که پاک ازهرگونه رجس و 

عل جدند، فدک را ملک فاطمةالزهراء)س( بعد از رسول هللا)ص( می دانستند و ابوبکر با پلیدی بو

ه اینک روایتی آنرا غصب کرد " لذا صدیقه کبری با او قهر نمود و از او در غضب شد ، وبا توجه به

د و در حقیقت ابوبکر رسول خدا)ص( را با این عمل به غضب آورغضب او غضب رسول هللا می باشد 

 (49ص6)شرح ابن ابی الحدید ج شکی نیست که غضب رسول خدا غضب خداستو 



اهل سنت می گویند : فدک ملک رسول خدا است نه ملک فاطمه و مطابق روایتی که ابوبکر نقل کرد که 

حضرت رسول فرمود که ما ارثی نمی گذاریم لذا امر فدک به دست حکومت اسالمی است و او هر چه 

 می کند. داند به آن عمل  را که صالح مسلمین می

 "از روایات صحاح سته اهل سنت چنین بر می آید:

 فدک ملک رسولخدا)ص(است. -1

 حضرت زهرا)س(به عنوان ارث آن را از ابوبکر طلب کرد.-2

ابوبکر با نقل این حدیث از رسول خدا "که ما ارث نمی گذاریم" حاضر نشد آنرا به حضرت زهرا)س( -3

 بدهد.

ز ابوبکر در غضب شد لذا وصی ت کرد که او را شبانه دفن کنند تا ابوبکر و عمر حضرت زهرا ا-4

 برجنازه او نماز نخوانند.

عایشه می گوید: فاطمه نزد ابوبکر فرستاد و میراث خود را از آنچه که خدا به رسولش داده بود از فدک 

مود: ما ارث نمی گذاریم و ،خمس خیبر، و آنچه در مدینه بود، طلب کرد. ابوبکر گفت: رسول خدا فر

د و آل اوعلیهم السالم از این مال می خورند(من به خدا قسم چیزی  آنچه باقی گذاشتیم صدقه است )آیا محم 

پس و با آن همان می کنم که رسول خدا کرد.از صدقات رسول خدا از آنچه که بود تغییر نمی دهم 

از ابوبکر در غضب شد و از او دوری گزید و با ابوبکر ابا کرد که چیزی به فاطمه بدهد بخاطر همین 

 "(–او تا هنگام وفات صحبت نکرد 

بعد از رسول خدا)ص(فرزند او فاطمه)س( شش ماه زنده بود و چون از دنیا رفت همسرش علی)ع( او 

را شبانه دفن کرده و به ابوبکر اطالع نداد و خود بر جنازه اش نماز گزارد و تا فاطمه)س( زنده بود 

)ع( نزد مردم وجهه ای داشت و چون از دنیا رفت آنگونه نبود لذا حاضر شد با ابوبکر بیعت کند و علی

در آن شش ماه بیعت نکرده بود لذا از ابوبکر خواست که نزدش بیاید و کسی با او نباشد و این به خاطر 

 -81ص 3مسلم ج صحیح —177ص5ج-94ص4صحیح بخاری جآن بود که نمی خواست عمر در آنجا حاضر باشد. )

 (140ص7ج سنن نسائی -142ص4سنن ابی داود ج —5ص4سنن ترمذی ج

 از روایات صحاح بر می آید که نه تنها فاطمه)س( بلکه همسران پیامبر طلب ارث کردند.

ا آنچه در بررسی این روایات قابل توجه است:   ام 
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ل ( به اجماع مردم بوده است و ا -الف رت بیعت با او الزم بود چرا حضگر انتخاب ابوبکر )خلیفه او 

و  نزهرا)س( با او بیعت نکرد حت ی با او بعد ازخطبه صحبت نکرد ؟ چرا حضرت علی)ع( به نص قرآ

 د؟ ت نکرآیۀ مباهله که َنَفس رسول خدا)ص( بود تا زمانی که فاطمه زهرا)س( در حیات بود با او بیع

 مالحظاتی در خود کتاب صحیح مسلم و بیانی از آن:

عت کتاب صحیح مسلم می نویسد : رسول خدا فرمود : هر که از طاعت امامی خارج شود و از جما در

 .مسلمانان خود را کنار بکشد و در همین حال بمیرد به مردن جاهلی مرده است

ه یا اینکه در مسند حنبل از احمد حنبل می گوید: هر که بدون امام بمیرد به مردن جاهلی مرد

 (22ص6)جاست.

که ر حالیدا فاطمه)س( از جماعت مسلمین خود را کنار کشیده بود که به مردن جاهلی از دنیا رود آیب: 

 او سیده زنان اهل بهشت است.

 فاطمه)س( مردم بود یا علی)ع(؟  امامِ 

 غضب فاطمه)س( غضب رسول هللا بود پس غضب فاطمه برای چه بود؟

جل را به غ چه کسی فاطمه را به غضب در آورد ؟ آیا ابوبکر رسول و  ضب خدا)ص( و قطعأ خدای عز 

ت ابوبکر با رد  در خواست فاطمه)س( خود را مشمول غضب خدا نموده و فاطمه)س( با بیعنیاورد.

 ا )ص(نکردن با او بی اعتباری چنین امامی را به جهانیان اعالن کرد . آیا صحیح است که رسول خد

 ارثی باقی نگذارد؟ 

هد تا دطالع اارثی باقی نگذارد ، الزم بود به کسانی که از او ارث می برد  پاسخ اینکه : اگر می خواست

ز قت و اتا مثل فاطمه ای که پاره تن آن حضرت بود از حکومت ود و نبعد از او داعیه ای نداشته باش

در  ،شخص ابوبکر در غضب نشده و تا فرزندان آن حضرت و نیز شیعیان و عالقمندان به آن بزرگوار 

 وشته مترجم صحاح سته(ن -.)استاد حسن طیبیانریخ همچنان از غضب او در غضب نباشندطول تا

 

 (80)بند: فقالت



 :حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود

ِ، ما کاَن اَبی َرُسولُ ُسْبحانَ  ِ صاِدفاً، هللاَّ ِ َعْن ِکتاِب هللاَّ  هللاَّ

ن و با احکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن گرداپاک و منزه است خداوند، پدرم پیامبر، از کتاب خدا روى

 نمود،بود و به آیات آن عمل مى

 َو ال اِلَْحکاِمِه ُمخالِفاً،

 و با احکامش مخالف نبود،

 َبلْ کاَن َیْتَبُع اََثَرهُ، 

 بلکه پیرو آن بود

 َو َیْقفُو ُسَوَرهُ، 

 ودنباله رو سوره هایش بود.

 :80شرح بند 

 چرا حضرت به مسجد رفت؟ 

 شرح نهج البالغه قسمتی از آن به خطبه فدک اختصاص دارد؛ چرا حضرت به مسجد رفت؟  در

او به مسجد رفت تا جهان اسالم بدست گروهی کافر و منافق ، چپاول نشود و دین از بین نرود در حالیکه 

ابوبکر را در او یعنی ابن ابی الحدید می خواهد عمل  (209-286شرح نهج البالغه ص 16)ابن ابی الحدید در ج

غصب فدک مطابق شرع بداند و عمل ابوبکر را که منجر به غضب فاطمه شده خطائی قابل عفو می داند 

 و می گوید )با پستی فراوان( بهتر بود که ابوبکر چیزی به فاطمه می داد تا دل او را بدست اورد.

کرده است : او می گوید: ابوبکر  عبد العزیز جوهری نقل ابن ابی الحدید به نقل از کتاب ابوبکر احمد بن

َمَثل او )منظورش "بعد از آنکه خطبه آن حضرت را شنید بر منبر رفت و در ضمن کلمات تندی گفت: 

موالی متقی ان علی "ع" بود( َمَثل روباهی است که شاهدش دمش است  ، او از ضعیفان و زنان کمک می 

 "گیرد .
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ی گذارد جعل کردند" پیامبر ارث نمی گذارد و آنچه برجا مرا  یحدیثو اینان چه کوته فکرانی بودند 

ریعت ن و شآنها می خواستند سهم فدک را بین خود و دوستان خود تقسیم کنند و نماینده مسلمیصدقه است"

 اسالم را محروم کنند.

وِر،   (81)بند اََفَتْجَمُعوَن ِالَى اْلَغْدِر ِاْعتاِلالً َعلَْیِه بِالزُّ

 مائید، خواهید عالوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نآیا مى :االسالم فرمودحضرت فاطمه علیه

 ،َو هذا َبْعَد َوفاتِِه َشبیه  بِما ُبِغَی لَُه ِمَن اْلَغوائِِل فی َحیاتِهِ  

 هائى که در زمان حیاتش برایش گسترده شد،و این کار بعد از رحلت او شبیه است به دام

 =خیانتاْلَغْدرِ 

 = قوی شدن الالً ْعتِا

 بالها –=سختیها وائِلِ غ

 = موردظلم وستم قرار گرفتهُبِغیَ 

ِ ُحکْماً َعْدالً َو ناِطقاً َفْصالً،    (82)بند هذا ِکتاُب هللاَّ

 اندازد،این کتاب خداست که حاکمى است عادل، و ناطقى است که بین حق و باطل جدائى مى

 ،«َیْعقُوبَ َیِرُثنی َو َیِرُث ِمْن الِ »َیقُولُ: 

 ،«از من و خاندان یعقوب ارث ببرد» -دایا فرزندى به من بده کهخزکریا گفت:  -فرماید:و مى

 (83.)بند َو َوِرَث ُسلَْیماُن داُودَ  :َو َیقُولُ  

 (16نمل )«سلیمان از داود ارث برد»فرماید: و مى

َع ِمَن ااْلَْقساِط، َن َعزَّ َو َجلَّ فیما َوزَّ  َبیَّ

 زوجل در قرآن  نحوه تقسیم ارث را بیان داشته خداوندع

 َو َشَرَع ِمَن اْلَفرائِِض َواْلمیراِث، 



 و قانون میراث را بنیان نهاده

َکراِن َو ااْلِناِث،    َو اَباَح ِمْن َحظِّ الذَّ

 و سهم مردان و زنان را توضیح داده است.

 بّین= بیان داشتن

ع=تقسیم کردن  َوزَّ

 سود -حظ= بهره

 (84)بنداَح بِِه ِعلََّة اْلُمْبِطلیَن ما اَز

 بهانه های اهل باطلبه گونه ای که 

َبهاِت فِی اْلغابِریَن،  َظّنی َو الشُّ  َو اَزالَ التَّ

 ها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، و گمان

لَْت لَکُْم اَْنفُُسکُْم اَْمراً،"َکالَّ   (85)بند َبلْ َسوَّ

 هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده،نه چنین است، بلکه 

ُ اْلُمْسَتعاُن َعلى ما َتِصفُونَ    ".َفَصْبر  َجمیل  َو هللاَّ

 کنید یاور ماستاى ندارم، و خداوند در آنچه مىو جز صبر زیبا چاره

 :85تا81شرح بندهای 

 مراد از ارث در قرآن:

اَیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعقُوَب ۖ   (6)مریم َواْجَعْلُه َربِّ َرِضیا 

دنبال كردن  ).که او وارث من و همه آل یعقوب باشد و تو ای خدا او را وارثی پسندیده و صالح مقرر فرما

 (.خط انبیا یك ارزش معنوى است

 :ۖۖ َوَوِرَث ُسلَْیَماُن َداُوودَ 
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ث در ارپ"  فرزندی است که از از قول مفسرین شیعه؛ مراد از ارث در آیه مال است و مراد از "یرثنی

ت و انبیاء.  می برد . و ومراد از یرثنی و یرث آل یعقوب ارث مال است نه مقام نبو 

ت باشد بعد از آن "واجعله رب  رضیا" بی معنی و لغو باشد و د ینکه یگر اواگر آیه محمول بر ارث نبو 

اشد ببلکه مجعول و جعلی و کذب  حدیث "نحن معاشر االنبیاء ال نورث و ماترکنا صدقه" صحت ندارد

 حسینی شاه عبد العظیمی( –)تفسیر اثنی عشری 

ت چون نقل نموده که "یرثنی و یرث من آل یعقوب "از یک ارث بیش نیست آنهم مالی اسامام باقر)ع( 

یا" ب  رضاگر منظور از" یرثنی " علم و معنویت باشد دیگر مناسب نیست پسندیده بودن آنرا "واجعله ر

 .)تفسیر روان جاوید)ثقفی تهرانی(کند ذکر

 :16بررسی سوره نمل آیه 

ا عطا به م سلیمان وارث داود شد؛ و گفت : ای مردم ! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شد و از هر چیز

 گردیده ، این فضیلت آشکار است.

جب ، ع رم ارث نبرم"ای پسر ابی قحافه ! آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث می بری و من از پد

رآن را ک و قافتراء بزرگی بر خدا بسته اید آیا با علم و دانائی و از روی عمد عمل به کتاب خدا را تر

 "پشت سر انداختید.

هر در زمینه های مختلف جمالت ژرف و زیبائی به کام تشنگان  حکمت فاطمه)س( آن بانوی مقد س و مط 

ه زهم بکردند که با وجود احکام و آیات روشن و نورانی با ساخته است . ایشان ابراز و حقیقت جاری

 سراغ احکام جاهلیت می روید.

حضرت یعقوب در برابر دروغگوئیهای برادران یوسف که گفتند: یوسف را گرگ خورده است واین 

رتان فرمود: بلکه این کار زشت را هوسهای نفسانی شما در نظ "( 18)یوسف پیراهن خون آلود اوست..

 –سازم  البت ه من در برابر این حادثه صبر جمیل و زیبا پیشه میداده و آراسته نموده است .  جلوه

ی هار مبردباری همراه با شکر در درگاه الهی از خود نشان می دهم و از خود در مقابل آنچه شما اظ

 دارید یاری می طلبم."



ظلم و ستم روا داشتند "خسر هنا لک در مورد قیامت و رسوائی ستمکار و اهل باطل که به حق اهل بیت 

 "(78)غافر المبطلون 

 (86)بند فقال أبوبکر

 ابوبکر گفت:

ُ َو َرُسولُهُ   َصَدَق هللاَّ

 خدا و پیامبرش راست گفته،

 َو َصَدَقْت ِاْبَنُتُه، 

 راست گفته،و دختر او نیز

ْحَمةِ َمْعِدُن اْلِحکَْمِة،    َو َمْوِطُن اْلُهدى َو الرَّ

 ت و جایگاه هدایت و رحمت،که معدن حکم

ِة،َو ُرْکُن الّدیِن،   َو َعْیُن اْلُحجَّ

 .گویدباشد و راست مىو رکن دین و سرچشمه حجت و دلیل مى

 َو ال اُْنکُِر ِخطاَبکِ،ال اَْبَعُد َصواَبکِ 

 کنم،سخن حق ت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمى

 َنکِ َقلَُّدونی ما َتَقلَّْدُت،هُؤالِء اْلُمْسلُِموَن َبْینی َو َبیْ 

و به تصمیم  )به گردنم نهادند(این مسلمانان بین من و تو حاکم هستند، و آنان این حکومت را بمن سپردند،

 )واین قالده را قبول کردم.(آنها این منصب را پذیرفتم،

فاٍق ِمْنُهْم اََخْذُت ما اََخْذُت،    َو بِاتِّ

 تفاق آنها و نظر آنها بود.وآنچه را که قبول کردم  به ا

 .َغْیَر َمکابٍِر َو ال ُمْسَتبِدٍّ َو ال ُمْسَتأْثٍِر، َو ُهْم بِذلِکَ ُشُهود  
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اه و گى گوام، و اینان همنه متکب ر بوده و نه مستبد  به رأى هستم، و نه چیزى را براى خود برداشته

 .شاهدند

 قلّد= به گردن انداختن

 مکابر= متکبر

ود رای=خُمْسَتبِدٍّ   

برگزیننده ٔ چیزهای نیکوبرای خود نه برای یاران خودمستأثر=   

:86شرح بند   

 تاکتیک ابوبکر برای غصب ارث اهل بیت:

ابوبکر در ابتداء می گوید : استیال بر فدک به فرموده رسول خدا است؛ که می فرماید : ما پیامبران 

باطل با دلیل و شواهد قرآنی  ان او را چیزی به ارث نمی گذاریم . و زمانیکه حضرت زهرا)س( سخن

وسیله دیگری را دستاویز قرار می دهد و آن عبارت از همفکری مسلمانان بر غصب فدک !آن  می کند ؛ 

بنی هاشم، اهل بیت بودند یا مسلمانانی که در گرفتن فدک با ابوبکر وحدت نظر داشتند ،چه کسانی بودند؟ 

مقداد و عمار و امثال آن؛ کدامیک!؟ روسای صحابه مانند سلمان و ابوذر و  

که تعبیر عجیبی است روشن شود ،که به اتفاق چه منهم أخذُت ما أخذُت"باید این گفته ابوبکر "باتفاق 

سی به این مرحله رسیده اند ؟و آنگاه می گوید ؛من با کسانی این کار انجام شده است و با رأی چه ک

سلمانان شاهد هستند.! استبداد شخصی این کار را نکردم ، این م  

؛مالحظه فرمایید:مسلمانان حاضر چرا مسیر خود را عوض کردند و بدنبال دروغ و کودتا رفتند؟  

شگرد بسیار جالبی بود و ماهرانه ازپاسخگویی به حضرت زهرا)س( خود را بیرون کشید و توب را در 

نظر روانی با شریک کردن آنها زمین حاضران در مجلس افکند و آنها را شاهد بر کار خود گرفت و از

 در کارخود در جهت امکانات و اقناع مردم و حاضران بسیار مؤثر افتاد.

 

(87)بند ، )الناس(فالتفت فاطمة علیهاالسالم الى النساء  



 :آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسالم رو به مردم کرده و فرمود :و قالت

 اْلباِطِل، َمعاِشَر اْلُمْسلِمیَن اْلُمْسِرَعِة ِالى قیِل 

 هاى بیهوده شتابان بوده،اى مسلمانان! که براى شنیدن حرف

 اْلُمْغِضَیِة َعلَى اْلفِْعِل اْلَقبیِح اْلخاِسِر،

 گیرید،و کردار زشت را نادیده می

 =چشم پوشاندهاْلُمْغِضَیةِ 

ُروَن اْلقُْراَن اَمْ    (88)بند َعلی قُلُوٍب اَْقفالُها،اََفال َتَتَدبَّ

 :88 و87شرح بند

 تدّبر در قرآن چگونه است؟

، آیا منافقین در آیات قرآن تفک ر نمی کنند یا بر دلهایشان مهر َعلی قُلُوٍب اَْقفالُهااََفال َتَتَدبَُّروَن اْلقُْراَن اَمْ 

یست کسی ین سخن که بعضی گفته اند : جایز نزدند.در مجمع البیان گفته شده : این آیه داللت دارد بر ا

خبریکه از ائمه رسیده باشد و یا انسان خودش از امام چیزی شنیده ن را تفسیر کند، مگر بوسیلۀ ظاهر قرآ

 )المیزان ذیل آیه(باشد.

ل لهم و أملی لهم؛ ) د آیه " أن  الذین ارتدوا علی أدبارهم من بعد ما تبی ن لهم الهدی  الشیطان سو  سوره محم 

فرمود: این آیه در حق اولی و دومی و سومی نازل  در کافی از حضرت صادق )ع( روایت کرده که( 25

ایشان شد که بر اثر ترک والیت علی)ع( از ایمان برگشتند و مرتد  شدند و در حق تابعین و پیروان 

جاری است و مراد از شیطان در این آیه دومی است که مردم را وسوسه کرد و نگذاشت آنها بر والیت 

 (308ص 2.)تفسیر قمی جرار بمانندامیرالمؤمنین علی)ع( ثابت و بر ق

این « وزن»و « ریشه»و بررسی « تدب ر»، درگرو فهم دقیق معنای لغوی قرآن تعریف صحیح تدب ر در

 .و منابع لغوی است قرآن کلمه در

بر این بود که به آنها بفهماند اگرعلم د الاقل در تفسیر را نمی دانی استناد حضرت زهرا)س( به آیه تد 

د و لباس کفر و الحاد شویند و باطل گرا ازحق دور نمانی د تاداشته باشیدب ر و ژرف اندیشی مفهوم قرآن ت

 د.کنینبر تن 
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 ن با تفسیر:تّدبر چیست و فرق آ

بر برچینش حکیمانه عبارات قرآنی در راستای برقراری ارتباط و فهم پیامی قرآن است. تد  ک تک از ت تد 

قرآن  در هر بار قرائت و تالوت و استماعبر داشت می کنند.کلمات و اشارات نکته و مطلب و مفهوم 

بر می تواند یک امر فردی باشد . ت بر جنبه های معرفتی جدیدی از آیات طرح و کشف می شود. تد  ر دد 

کمتها ی ، حساختارهای تبلیغی بکار نمی رود و غرض فرد در استباط آن جنبه هدایتی دارد. پیامهای قرآن

رو زتفسیدب ر دریافت می شود. تدب ر خطر تفسیر به رأی ندارد چون امری است غیرا، پندها از طریق ت

 ناد ومکاتب تفسیری سن تی است . تدب ر امری اندیشه ای و قلبی ، مشروط به اینکه طرف در موضع ع

قت دمرکز، مقدمات ورود به عرصۀ تدب ر در قرآن عبارتند از" دوری از معاصی ، تلجاج و تکب ر نباشد. 

ر در خواندن قرآن  برداشت  ،و تفکر ، نظر به قرآن به قصد هدایت ، تالوت زیبا و مرور و تکرار مکر 

وح معنا ر توجه –عاقالنه و علمی از ظاهر و الفاظ و عبارات و جامع نگری. فهم دقیق معنای واژه ها 

ره گزا – بررسی واژگان –البت ه به کمک آیات و روایات و فهم قالبهای ادبی و اسلوب تناسب میان سور 

بر بصیرت زاست وگاهی سیاق آیات را در بر می –دن به غرض سوره نزدیک ش -نویسی برداشتها تد 

 آیه با یک مفهوم است(  6و5گیرد)سیاق آیات 

ا تفسیر چندین علوم نیاز دارد ؛ قواعد صرفی و و  ن نزولنحوی وکالمی و فلسفه و منطق و شأ ام 

ه ای خاص از علماء است تفسیر  –و غیره –روایات  چندین  .)بر گرفته ازامر شخصی نیست و تکلیف عد 

 ( قم –کتاب در زمینه تدبر و تفسیرو استفاده از روش برداشت از قرآن 

 (89)بندَکالَّ َبلْ راَن َعلى قُلُوبِکُْم ما اََسأُْتْم ِمْن اَْعمالِکُْم، 

 ورده،نه چنین است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگى آ

 َفاََخَذ بَِسْمِعکُْم َو اَْبصاِرُکْم، 

 ها و چشمانتان را فراگرفته،و گوش

ْلُتمْ    َو لَبِْئَس ما َتأَوَّ

 و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده،

 َو ساَء ما بِِه اََشْرُتْم، َو َشرَّ ما ِمْنُه ِاْعَتْضُتْم،



رده و به ستم گرفتید.نشان دادید و چه نارواست آنچه غصب کبد راهى را چه و   

  .ران: پوشاند، پرده کشید

  .تاولتم: دگرگون کردید، مصداقش قرار دادید

  .اشرتم: راهنمایي کردید

 .اعتضتم: عوض گرفتید

ُه َو بیالً،   ِ َمْحِملَُه َثقیالً، َو ِغبَّ (90)بند لََتِجَدنَّ َو هللاَّ  

پر از وزر و وبال است به خدا سوگند تحم ل این بار برایتان سنگین، و عاقبتش  

اُء، ِاذا ُکِشَف لَکُُم اْلِغطاُء، رَّ َو باَن ما َوراَئُه الضَّ  

هاى آن روشن گردد،ها کنار رود و زیانآنگاه که پرده  

َو َبدا لَکُْم ِمْن َربِّکُْم ما لَْم َتکُوُنوا َتْحَتِسُبوَن،    

کردید و براى شما آشکار گردد، و آنچه را که حساب نمى  

َخِسَر ُهنالِکَ اْلُمْبِطلُونَ  وَ   

 ، آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند

  محمله: بر دوش گرفتن آن

بة: عاقبت، سرانجام، فرجامغ  

  وبیل: داراي وزر و وبال، دردناک

 ضراء: سختي و بال

:90و 89شرح بند  

 عهد شکنان و دنیا پرستان:

اَللََة ِبالْ  ِئَك الَِّذیَن اْشَتَرُوا الضَّ (16)بقره ُهَدٰى َفَما َرِبَحْت تَِجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدینَ أُولَٰ  

.آنانند که گمراهی را به راه راست خریدند، پس تجارت ایشان سود نکرد و راه هدایت نیافتند  

منافقان صاحب هدایت نبودند و نیستند که بخواهند آن را از دست بدهند ولی اهل مکر و خدعه بودند . 

ق در هر موقعیت می خواهند خود را حفظ کنند و از هر خطر احتمالی مصون بمانند ، آنها اگر اهل نفا
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چه ضعیف هستند ولی خود را با هوش و زیرک می پندارند . منافقان کسانی هستند که در ظلمتی کور 

منافقان . قرار گرفته اند بطوری که خیر را از شر و راه را از چاه و نافع را از مضر تشخیص نمی دهند

آنان وسایل شناخت  –دست و چشمی ندارند که با دستشان بت شکنی کنند و با چشمشان حقایق را بفهمند 

را از دست داده اند پس کوری و کری و اللی در دنیا جزایش همان در آخرت است منافق در مسیر و 

مشرکان اند و گرنه در حرکت به کمک و یاری دیگران نیازمندند و خواهان حمایت قوی از کفار و یا 

و اینگونه است حال ووضع غصب خالفت! ولی باید بدانیم مسیر حرکت خود دچار ضعف و تحی رند 

کسانی که اینگونه عمل می کنند هرگز تسلیم حرف حق  نیستند و نباید در فکر جلب رضایت آنها بود 

و متالشی شدن اهداف اسالمی ودیگر اینکه دشمن به کم راضی نیست و فقط با سقوط کامل و محو مکتب 

راضی می شوند. و اینجاست که مسلمانان مؤمن  باید مراقب کفار باشند و آن زمانی است که کفار از 

 دین آنان راضی هستند ومؤمنان در این هنگام باید به دینداری خود تردید نمایند.

و رسول)ص( شکستند ، پیمان  منافقین و فاسقین عهد شکنانی هستند که پیمانهای مختلف خود را با خدا

ا َواَل ُیْقَبُل توحیدی و پیمان عدم اطاعت از شیطان و هوای نفس ، " ا اَل َتْجِزي َنْفس  َعْن َنْفٍس َشْیئا قُوا َیْوما َواتَّ

(123)بقرهِمْنَها َعْدل  َواَل َتْنَفُعَها َشَفاَعة  َواَل ُهْم ُیْنَصُرونَ   

ه کار دیگری نیاید و به حال او سودی نبخشد و از هیچ کس و بترسید از روزی که هیچ کس اندکی ب

.فدایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی او را سودمند نبود و آنان را یاوری نباشد  

(91ت:  )بندثم عطفت على قبر النبّی صلى هللاَّ علیه و آله، و قال  

 سپس روبه قبر رسول هللا)ص( کرد و گفت:

(92بند )–ْنَبَثة  َقْد کاَن َبْعَدَک اَْنباء  َوهَ   

حوادث و گرفتاریهایی پدید آمد . توپس از  

لَْو ُکْنَت شاِهَدها لَْم َتکْثِِر اْلُخَطبُ    

 که اگر حضور داشتی مصیبت فراوان نمی شد.

 هنبث= مصیبت

حالت ، هر امر كوچك و یا بزرگى و اغلب بر كارهاى ناپسندیده اطالق مى شودُخطب=  . 

ا َفَقْد  (93)بندَد ااْلَْرِض وابِلَها ناَک َفقْ ِانَّ  



 ما تو را از دست دادیم بسان زمینی که باران را از دست داد.

َو اْخَتلَّ َقْوُمکَ َفاْشَهْدُهْم َو ال َتِغبُ    

 وپس از رفتن تو قوم تو دگرگون شدند ،گواهشان باش و از آنان غایب مشو!

ضعف -ناک=آلودگی  

بیرون دادن سدبندي , رگبارگلوله , بطورمسلسل وابل=  

.آنچه كه از تو پنهان و دور باشد =غائب  

  

(94)بندْهٍل لَُه قُْربی َو َمْنِزلَة  َو ُکلُّ اَ   

 هر خویشاوندی که در نزد بستگان و نزدیکان از مکان و منزلتی برخوردار است.

ِعْنَد ااْلِلِه َعلَی ااْلَْدَنْیِن ُمْقَتِربُ    

 نزد خدا آن منزلت پذیرفته است

=نزدیکانینادنَ   

نزدیک شدن. نزدیک گردیدن =قرب  

 

(95)بندلَنا َنْجوى ُصُدوِرِهُم اَْبَدْت ِرجال    

 گروهی از مردان آنچه در سینه داشتند علیه ما آشکار کردند.

ا َمَضْیَت َو حالَْت ُدوَنکَ التَُّربُ   لمَّ  

 در زمانی که رفتی و خاک میان ما و تو پرده کشید.

 أبدت=آشکار کردن

شتن ،گذشت زمانگذمضی=   

(96)بندْتنا ِرجال  َو اْسُتِخفَّ بِنا َتَجهَّمَ   

 وقتی از دست رفتی مردانی بر ما هجوم آوردند.
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ا فُقِْدَت َو ُکلُّ ااْلِْرِث ُمْغَتَصبُ   لَمَّ  

 ما را ناچیز شمردند و همه میراث ما را غصب کردند.

 جهم=روی ترش کردن

 

(97)بندُء بِهِ ْدراً َو ُنوراً ُیْسَتضاَو ُکْنَت بَ   

ماه بدر و کامل و نوری بودی که می درخشیدی.و تو   

ِة اْلکُُتبُ َعلَْیکَ ُتْنِزلُ ِمْن ِذى  اْلِعزَّ  

 واز جانب خداوند عزیز بر تو کتاب نازل می شد.

=روشناییضاءُ   

(98)بندِجْبریلُ بِااْلیاِت ُیْؤنُِسنا َو کانَ   

 و جبرئیل با آیات وحی مونس ما بود.

فُقِْدَت َو ُکلُّ اْلَخْیِر ُمْحَتَجبُ َفَقْد    

 تو رفتی و تمامی خبرها از ما پنهان گشت.

نعت مفعولی از احتجاب . در پرده شده و پنهان گشته  =ُمْحَتَجبُ   

ا َمَضْیَت َو حالَْت ُدوَنکَ  ْبلَکَ کاَن اْلَمْوُت صاِدفُناَفلَْیَت قَ  (99)بند         اْلکُُتبُ لَمَّ  

وشما حایل شوند مرگ ما فرا رسیده بود.ن که خاک ها میان ما پیش از آای کاش   

(100إّنا ُرِزئنا بما لم ُیرَز ذو َشَجن من الَبرّیِة ال ُعجم  و ال عرب  )بند   

 ما به چیزی سوگوار شدیم که هیچ غم زده ای از مردم از دور و نزدیک بدان مبتال نشده است.

 برگشت فاطمه )س( به خانه:

(101)بند ها علیه،طلوعَ  عُ ها الیه و یتطلّ السالم یتوّقع رجوعَ هاالسالم و امیرالمؤمنین علیهثم انکفأت علی  



السالم در انتظار او به سر برده و آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسالم به خانه بازگشت و حضرت على علیه

 منتظر طلوع آفتاب جمالش بود، 

 انکفات=. مراجعت کردن

(102)بند ر، قالت المیرالمؤمنین علیهماالسالمفلّما استقّرت بها الدا   

:السالم فرمودوقتى در خانه آرام گرفت به حضرت على علیه  

نیِن،َیاْبَن اَبی طالٍِب! ِاْشَتَمْلَت ِشْملََة اْلَجنیِن، َو َقَعْدَت ُحْجَرَة الظَّ  

اى، به زمین نشسته نشین شده، و در خانه اتهام اى پسر ابوطالب! همانند جنین در شکم مادر پرده  

(103)بند َنَقْضَت قاِدَمَة ااْلَْجَدِل، َفخاَنکَ ریُش ااْلَْعَزلِ    

پرهاى شاهین را شکسته، و حال آنکه پرهاى کوچک هم در پرواز به تو خیانت خواهد کرد.شاه  

!هذا ِاْبُن اَبی نی نِْحلََة اَبی َو ُبْلَغَة اْبَنىَّ قُحاَفَة َیْبَتزُّ  

قحافه است که هدیه پدرم و مایه زندگى دو پسرم را از من گرفته است،این پسر ابى  

 نقض=شکستن

پر دراز بال مرغ قادمه=  

سخت خصومت االجدل=  

کسی را از شغل و منصب بازداشتن اعزال=  

(104)بندفی ِخصامی َو اَْلَفْیُتُه اَلَدَّ فی َکالمی  دلََقْد اَْجهَ    

توز دیدم، او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و کینه با کمال وضوح با من دشمنى کرد، و من  

 َحتَّى َحَبَسْتنی قیلَُة َنْصَرها

 تا آنکه انصار حمایتشان را از من باز داشته، 

َو اْلُمهاِجَرةُ َوْصلَها،   

 و مهاجران یاریشان را از من دریغ نمودند،
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ِت اْلَجماَعُة ُدونی َطْرَفها،  َو َغضَّ  

پوشى کردند،م چشمو مردم از یاری  

 ألُّد=شدت خصومت

(105)بندَفال دافَِع َو ال مانَِع،    

 نه مدافعى دارم و نه کسى که مانع از کردار آنان گردد

َو ُعْدُت راِغَمةً  َخَرْجُت کاِظَمًة،  

 در حالى که خشمم را فروبرده بودم از خانه خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم

َک َیْوَم  َک،اَْضَرْعَت َخدَّ اََضْعَت َحدَّ  

نشین نمودى، آنروز که شمشیرت را بر زمین نهادى همان روز خویشتن را خانه  

ئاَب َو اْفَتَرشت التُّراَب،  ِاْفَتَرْسَت الذِّ  

اى،و امروز بر روى زمین آرمیده کشتى،تو شیرمردى بودى که گرگان را مى  

  ِخیاَر لی،ما َکَفْفَت قائاِلً َو ال اَْغَنْیَت باطالً َو ال 

گردانى، و من از خود اختیارى ندارم، ى را از من دور نمىى را از من دفع نکرده، و باطلاگوینده  

ت با هنگامى كه فاطمه )علیها السالم( از مسجد به خانه آمد، دل آزرده بود و برفرض كه مى خواس

 .جع و قافیه صحبت كردنشوهرش حرفى بزند غرضش درد دل كردن بوده، نه خطابه خواندن و با س

مرتبه و جالل و دانش و كمال فاطمه فوق آن بوده است كه براى عبارتى فكر كند تا جمله متناسب و بلیغ 

بگوید ولى زمان هم باید اقتضا داشته باشد. آیا فاطمه )علیها السالم( مى خواسته است قوت منطق و 

جمالت كوتاه درد دل آمیزى این اندازه تشبیه و قدرت سخنرانى خود را بر شوهرش معلوم كند؟ كه تا در 

َیا ابن أَِبي طالب علیك »و یا بگوید « افترست الذئاب و افترشت التراب» :استعاره به كار برده و بگوید

، یا رعایت قافیه را تا آخرین حد نموده و بگوید: «السالم، اشتملت شملة الجنین، و قعدت حجرة الظنین

ك یوم أضعت »و یا خطاب به على بگوید: « خانك ریش العزلنقضت قادمة الجدل، ف» أضرعت خد 

ك این حوادث و مصیبت هاى پى در پى روح زهرا را افسرده ساخته و كم كم در جسمش نیز تأثیر «. حد 



نیز بتوان پى  "ابن قتیبه و ابن عبد ربه "نمود و بلكه به گفته دانشمندان و مورخان شیعى و شاید از گفته

 .زى كه نماینده ابوبكر به در خانه اش آمده، آسیب هاى بدنى نیز به او وارد شده استبرد، رو

طبرى مى نویسد: سبب مرگ فاطمه )علیها السالم( بنا به گفته ابوبصیر از امام ششم )علیه السالم(، آسیب 

 قط شد.ته شمشیرى بوده است كه از قنفذ غالم عمر دیده و بر اثر آن كودكى هم كه در شكم داشت س

دردناك تر و مؤثرتر از تمام این مصیبت ها مرگ محمد )صل ى هللا علیه وآله وسل م( بود كه بالخره 

.دخترش را بسترى كرد  

 " 82ص" زانبیت االح -234، ص29بحارالنوار، ج"

(106)بند ی َو ُدوَن َذلَّتی، تّ نیملَْیَتنی ِمتُّ َقْبلَ    

ه این چنین خوار شوم مرده بودم،اى کاش قبل از این کار و قبل از اینک  

ُ ِمْنکَ عاِدیاً َو ِمْنکَ حاِمیاً   َعذیِرَى هللاَّ

.خواهم، و یارى و کمک از جانب توستگویم خداوندا عذر مىاز اینکه اینگونه سخن مى  

اْلَعُضُد،  تَ غاِرٍب، ماَت اْلَعَمُد َو َوهَ َوْیالَى فی ُکلِّ شاِرٍق، َوْیالَى فی ُکلِّ   

ز ریشه وهن= سستی کردن در کار و سست گردیدنوهَت=ا  

بازو، پشتیبان، حامی، مددکار، یار، یاور العضد=   

 از این پس واى بر من در هر صبح و شام، پناهم از دنیا رفت، و بازویم سست شد،

(107)بند َشکْواَى ِالى اَبی َو َعْدواَى ِالى َرّبی،  

اهم،خوشکایتم بسوى پدرم بوده و از خدا یارى مى  

ًة َو َحْوالً، َو اََشدُّ َبأْساً َو َتْنکیالً   اَللَُّهمَّ ِانَّکَ اََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ  

نیرو و توانت از آنان بیشتر، و عذاب و عقابت دردناکتر است! پروردگارا   

(108)بند   السالمفقال امیرالمؤمنین علیه  
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السالم فرمود: حضرت على علیه  

ْلَوْیلُ لِشانِئِکِ،ال َوْیلَ لَکِ، َبِل ا  

 شایسته تو نیست که واى بر من بگوئى، بلکه سزاوار دشمن ستمگر توست،

ُبوَّ وَ  َنْهنِْهنی َعنْ  ثمّ  َة النُّ ْفَوِة َو َبقِیَّ (109)بندِة، ْجِدِک، یا ِاْبَنَة الصَّ  

 اى دختر برگزیده خدا و اى باقیمانده نبوت، از اندوه و غضب دست بردار،

َعْن دینی، َو ال اَْخَطأُْت َمْقُدورى، َفما َوَنْیُت   

.کنممن در دینم سست نشده و از آنچه در حد  توانم است مضائقه نمى  

، َو َکفیلُکِ َمأْمُ  ،َفِاْن ُکْنِت ُتریدیَن اْلُبْلَغَة َفِرْزقُکِ َمْضُمون  ون   

،تو امین است اگر تو براى گذران روزیت ناراحتى، بدانکه روزى تو نزد خدا ضمانت شده و کفیل  

 .َ ا قُِطَع َعْنکِ، َفاْحَتِسبِی هللاَّ َو ما اُِعدَّ لَکِ اَْفَضلُ ِممَّ  

 و آنچه برایت آماده شده از آنچه از تو گرفته شده بهتر است، پس براى خدا صبر کن

)دور شدن از اندوه و غضب(-جامه ٔ تنگ بافتهنهنه=  

ز آنكه از دست رفته بودبه آن چیز دست یافت و آنرا درك نمود پس اَوِجَد=   

ضعیف شد ، سست گشت ، خسته شد ، ناتوان شدونی=  

الآخطأ=مضایقه نکردن -تاكید كرد بر ، تصریح كرد برخطأ=  

ُ، و  (110)بند أمسکت نعم الوکیل ،فقالت: َحْسبَِی هللاَّ  

 .حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود: خدا مرا کافى است، آنگاه سکوت کرد

:زنان مهاجر و انصار سخن فاطمه )س( با  

 ؛َقالَ ُسَویُد ْبُن َغَفلَةَ 

 :از سوید بن غفله روایت شده است« احتجاج على أهل الل جاج )طبرسی(»در کتاب 



اَلمُ  ا َمِرَضْت َفاِطَمُة )َعلَیَها السَّ ْْلَْنَصاِر اْلَمْرَضَة الَّتِی ُتُوفِّیْت فِیَها، اْجَتَمَع إِلَیَها نَِساُء اْلُمَهاِجِریَن َو ا (لَمَّ

 (111)بند یُعْدَنَها 

ت یافتن  الم بیمار شد به آن بیماری که موجب رحلت آن حضرت گردید به هنگام شد  چون فاطمه علیها الس 

 .بیماریش گروهی از زنان مهاجر و انصار به عیادتش جمع شدند

 !ِ  ؟َفقُْلَن لََها: کیَف أَْصَبْحِت ِمْن ِعلَّتِک یا اْبَنَة َرُسوِل هللاَّ

چگونه با این وضع صبح  – گفتند: ای دختر رسول خدا! وضع بیماریت چگونه است و با آن چه می کنی

 ؟می کنی

َ َو َصلَّْت َعلَی أَبِیَها )ص( ُثمَّ َقالَتْ   (112)بند  :َفَحِمَدِت هللاَّ

 :آن حضرت ستایش خداوند سبحان کرده بر پدرش درود فرستاد، و سپس گفت

 ِ  َعائَِفًة لُِدْنیاکنَّ َقالِیًة لِِرَجالِکنَّ  أَْصَبْحُت َوهللاَّ

 !حالم به گونه ای است که از دنیای شما بسی بیزار و مردانتان را دشمن می دارم

 =ناخشنودیَعائَِفةً 

 مترادف غالیه = تجاوز ازحدمتنفر=َقالِیةً 

 (113)َبْعَد أَْن َسَبْرُتُهْم سئمُتهم لََفْظُتُهْم َبْعَد أَْن َعَجْمُتُهْم َو 

 .بسی ناخشنودم و آنان را به کناری نهادم )دشمنی کردند(حال و قالشان را آزمودم و از آنچه کردند،

 َفقُْبحاً لِفُلُوِل اْلَحدِّ 

« رسول خدا»چقدر زشت است فرسودگی و سستی بعد از جدیت و تالش و تیزی! )مردان شما در زمان 

ان بودند، ولی پس از رحلت آن   (حضرت فرسوده شدندشمشیر تیز و ُبر 

 َو اللَِّعِب َبْعَد اْلِجدِّ 
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یت قاطع و چه زشت است به بازیچه گرفتن پس از جدیت و قاطعیت! )آنها قبال برای پیشرفت دین از خود

 -له و سلمآیه و صلی هللا عل -نشان می دادند و لی اکنون کار را به بازی گرفته و از جانشین حقیقی پیامبر

 .(جانبداری نکردند

َفاِة   َقْرِع الصَّ

ا  چرا که چون تیغ زنگار خورده نابر 

 َو َصْدِع اْلَقَناِة 

 و چون نیزه از قد دو نیم شده،

 َو َخَطِل اآْلَراِء 

 .و صاحبان اندیشه های تیره و نارسایند

 َو َزلَِل اْْلَْهَواِء 

 !های ناشی از هوا و هوسهالغزش

َمْت لَُهْم أَْنفُُسهُ  ُ َعلَیِهْم وَ َو )بِْئَس ما َقدَّ   "80مائده: "وَن( ِب ُهْم خالِدُ اْلَعذا  فِیْم أَْن َسِخَط هللاَّ

ینده ان پاچه بد ذخیره ای از پیش برای خود فرستادند. خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش و نیر

 .اند

 لفظ=سخن

 رب زبانعکساني هستند که  «عجم»عجم= عجم، به کسي گفته مي شود که عرب نباشد و منظور عرب، از کلمه ي 

 غیر عرب.نباشند

 . سئم=سأمه= از آن چیز ملول یا خسته شد

 دشمنی و عداوت–سبر= اصل و نهاد چیزی 



 .فلول= و آن شکستگی هایی است در تیزی شمشیر

 کنایه از فایده نداشتن -قرع= پشیمان گردیدن و بر هم سائیدن

 اف(غیر قابل انعط -)بی حاصلصفاة= سنگ سخت و كلفت

 َصدع= شكاف ، شیار ، اختالف ، رخنه ، دوگانگي ، ناسازگاري

 )کنایه از حرکت روشن (-بآقناة= کانال یا مجراي 

 از قرآن: 113شرح بند 

 با کافران دوستی نکنید:

 

" َمْت لَُهْم أَنفُُسُهْم أَن ْنُهْم َیَتَولَّْوَن الَِّذیَن َكَفُروْا لَبِْئَس َما َقدَّ ا مِّ ُ َعلَْیِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدونَ  َتَرى َكثِیرا َسِخَط هللا   

فرستند و آن ای که برای خود پیش میکنند. ذخیرهبسیاری از آنها را خواهی دید که با کافران دوستی می"

 (80)مائده ".ای است و آنها در عذاب جاوید خواهند بودغضب خداست بسیار بد ذخیره

اب به پیامبر اسالم )ص( می فرماید: تو بیشتر اهل کتاب را می بینی که در خدای تعالی در این آیه خط

خفا با مشرکان دوستی و همکاری دارند ، کار بسیار بدی است که آنها دارند و اعمالی که پیش می 

فرستند موجب غضب خداست و در آخرت گرفتار عذاب دائم هستند اگر آنها به خدا و پیامبرش و به قرآن 

ا آنها فاسق اند و از حق خود تجاوز می کنند ایمان دا تو ای پیامبر شتند از مشرکان دوست نمی گرفتند. ام 

، یهود و مشرکان را نسبت به مؤمنین در دشمنی سرسخت تر می یابی و از حرکاتشان پیداست که چه 

ه همکاری می مصایبی را برای مؤمنان بار آوردند آنان دشمنان اسالم تحریک می کردند و به آنها وعد

 چهارجلدی(-تفسیربالغ -)میر محم دی زرندیدادند 

 :نشان دادن مظلومیت

بر  -نمی خواست آنچه را که بر او رفته بود از مردم مخفی دارد  -سالم هللا علیها  -حضرت فاطمه 

عکس اصرار داشت که مردم دریابند و بفهمند بر او چه می گذارد. در تمام مدت پس ازوفات رسول خدا 
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تا  به افشای عمل ناروای خصم پرداختتا دم مرگ خود حقایق را علنی کرد و  -صلی هللا علیه و آله  -

وبر سر قبر حضورش در جامعه و مسجد، مردم بفهمند و بدانند که فاطمه از عمل کرد آنها راضی نیست.

ز این وقایع سخنانش در عیادت دیگران از او، همه حکایت اشهدا جنگ وزیارت قبر حضرت حمزه ،و 

 .دارند

 نفرین فاطمه بر غاصبان:

ْلُتُهْم أَْوَقَتَها   (114)اَل َجَرَم لََقْد َقلَّْدُتُهْم ِرْبَقَتَها َو َحمَّ

 دانهااز سر ناچاری، ریسمان امور و وظایف را به گردن آنان انداخته سنگینی و مسئولیت کار را ب

 .واگذاردم

 َو َشَنْنُت َعلَیِهْم َغاَرَها 

 .گ عدالت کشی را بر آنها بار کردمو نن

 َفَجْدعاً َو َعْقراً 

 نفرین ابد بر این مکاران،

الِِمیَن   َو ُبْعداً لِْلَقْوِم الظَّ

 دور باشند از رحمت حق این ستمکاران

 . غّر  ، غافل و فراموشكار ، چاه كن غار =

 حبس کردن –جدع= بریدن 

 از هر سوى بر آن قوم حمله كرد شّن=

 :114شرح بند 

اَللَةِ  ِة َو الدَّ ُبوَّ َسالَِة َو َقَواِعِد النُّ  (115)بند َویَحُهْم، أَنَّی َزْعَزُعوَها َعْن َرَواِسی الرِّ



وای بر آنان! از چه رو تمرکز حق را در مرکز خود سبب نگشتند و از این راه، خالفت را از پایه های 

ت دور داشتند  .نبو 

وِح اْْلَِمیِن   َو َمْهبِِط الرُّ

 و از سرایی که محل نزول جبرئیل بود،

یِن  ْنیا َو الدِّ بِیِن بِأُُموِر الدُّ  (116)بند َو الطَّ

 !به دیگرسرا بردند و از ید قدرت کاردانان دین و دنیا خارج ساختند؟

 «15زمر »أاَل ذلِک ُهَو اْلُخْسراُن اْلُمبِیُن( )

لَِك ُهَو اْلُخْسَراُن اْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنِه ۗ قُْل إِنَّ الْ  َخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِیِهْم َیْوَم اْلقَِیاَمِة ۗ أاََل َذٰ

 .اْلُمِبینُ 

بینید(. بگو که زیانکاران خواهید جز خدا بپرستید )که از غیر خدا جز زیان نمیا می شما هم هر که ر

کفر و عصیان( در قیامت به خسران جاودان در افکنند، آگاه  آنان هستند که خود و اهل بیت خود را )از

 .باشید که این همان زیان است که )در قیامت( بر همه آشکار است

 ِ  (117)بند َو َما الَِّذی َنَقُموا ِمْن أَبِی اْلَحَسِن َنَقُموا ِمْنُه َوهللاَّ

 سوگند!بخدا چه چیزی سبب گردید تا از ابوالحسن، علی )ع( عیبجویی کنند؟ 

 َو قِلََّة ُمَباالتِِه بَِحْتفِِه َنکیَر َسیفِِه 

 از بی باکیش از مرگ وپایمردیششمشیرش، از

َة َوْطأَتِِه   َو ِشدَّ

 تلخکامی  و شد ت جنگ آوری او

 َو َنکالَ َوْقَعتِهِ 
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 .برخی را برای عقوبت و سرمشق دیگران باقی می گذارد که

 ِ َرهُ فِی َذاِت هللاَّ  َو َتَنمُّ

 .ه کتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودی خداوند بودب 

 .نقموا: خوش نداشتند، ایراد گرفتند و عیب جویی کردند، عقوبت کردند

 .نکیر: خشم گرفتن، امر نکیر: کار سخت و دشوار. حصن نکیر: دژ استوار و نفوذ ناپذیر

 مرگحتف=

 جنگیدن-وطأت=تاخت و تاز

 .ه برای دیگران عبرت شود، کیفری که مجروح سازدو جزا، آنچ نکال= عقوبت

 .وقعه: ضربه و صدمه زدن در جنگ، ضربه زدن

 .تنمر: غضبناک می گردید، نمر: شدید الغضب .خشمگین و بد اخالقنمر= 

 .ذات: خود، حقیقت

 :117شرح بند 

 : دور سازی علی ابن ابی طالب علیه السالم از خالفت

 :یعقوبی می نویسد

ز فت ،ازهای پایانی زندگی در پی نظر خواهی از برخی افراد پیرامون مقام جانشینی خالخلیفه در رو

 بقه وابن عباس پرسید :جز آن چند نفر ،آیا علی را هم شایسته خالفت می بینی؟ وی گفت :با آن سا

 فضیلت و خویشاوندی با پیامبر و دانش انبوه ،چرا شایسته نباشد!

ن طور است که گفتی و اگر برمردم حکومت یابد آنان را به راه راست عمر گفت :سوگند به خدا که هما

هدایت می کند و راه روشن را در پیش می گیرد، جز این که در او خصلت هایی هست !که وی را از 



خالفت دور می دارد شوخی کردن در حضور مردم ،و تکیه بررأی خود و بی اعتنایی به مردم ، با آن 

 . که او جوانی بیش نیست

گفتم :چرا در روز خندق او را کم سن نشمردید،هنگامی که عمروبن عبدود بیرون تاخت و دالوران را 

نیز در روز بدر هنگامی که سر  بیمناک ساخت و سالخوردگان از روبه رو شدن با او عقب نشینی کردند!

 یوسف غالمی( –از غروب پس )!از تن حریفان بر می گرفت و...نیز چرا در پذیرش اسالم از او پیش نیافتند

ئَِحِة  ِة الالَّ ِ لَْو َمالُوا َعِن اْلَمَحجَّ   (118)بند َو َتاهللَّ

 به خداوند سوگند اگر از طریق آشکار و نمایان حق منحرف شده

ِة اْلَواِضَحِة   َو َزالُوا َعْن َقُبوِل اْلُحجَّ

 و از قبول دالیل و حجتهای روشن و مبین، امتناع می نمودند،

 ُهْم إِلَیَها َو َحَملَُهْم َعلَیَها لََردَّ 

 .آنان را به راه مستقیم، هادی و رهنمون می شد و از انحراف و اعوجاج آنان جلوگیری می نمود

 َو لََساَر بِِهْم َسیراً ُسُجحاً اَل یکلُُم ِخَشاُشُه َو اَل یکلُّ َسائُِرهُ 

پای می فشردند و تدبیر کار  "علی"از دستان  مردانتان در خارج نشدن زمام اموربه خداوند سوگند، اگر 

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 شد

 .سجح: نرم و آسان

 .نمی کندکلم: زخم، جراحت. ال یکلم: مجروح 

 .خشاش: چوبی که در بینی شتر تا رام گردد

 =رونده زحمت نیفتدَو اَل یکلُّ َسائُِرهُ 

 فضیلتهای علی )ع( در هدایت و حکومت:
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م بعد از رحلت پیامبر اسالم )ص(، که خلفا حکومت را به دست گرفتند و علی )ع( برای حفظ اسال

ه بدعوت کرد. در همان هنگام، صدای مؤذن  سکوت کرده بود، حضرت فاطمه )س(، ایشان را به قیام

ری این آیا دوست دا»بلند شد. علی )ع( رو به همسر خود فرمود: « اشهد ان محمداا رسول هللا»ندای 

صدا در روی زمین خاموش شود؟ حضرت فاطمه )س( فرمود: هرگز. امام )ع( گفت: پس راه همان 

ابراین، امام علی )ع( برای حفظ اسالم و وحدت . بن(11/113: 1404 الحدید،ابی)ابن« اماست که من پیش گرفته

کرد، آگاه بود. البته خوبی از خطرهایی که جامعه و اسالم نوپا را تهدید میامت سکوت کرد. زیرا به

گاه از حق خود دست مقصود از سکوت امام )ع( ترک مبارزه مسلحانه است؛ وگرنه حضرت هیچ

کرد یمت خلفا و پس از آن، دائماا به صورت انتقادی به آن اشاره مبرنداشت و در تمام دوران حکو

اینکه  داشت. از جملهدادن اعمالی، ناخشنودی خود را بیان میو گاهی هم با انجام( 3، خطبه غهالبالنهج)

ا رحضرت علی )ع( همسر خود را شبانه، غسل داد و دفن کرد و ناخشنودی خود و دختر پیامبر )ص( 

 (.3/142: 1401؛ بخاری، 3/208تا: طبری، بیالن داشت )از خلفا اع

ی بوده است که میتالش گذار وحدت دانست. توان ایشان را پایههای علی )ع( برای تقویت وحدت تا حد 

ست، ابرای نخستین بار در تاریخ، شخص علی بن ابی طالب )ع( راه همبستگی مسلمانان را وضع کرده 

اد امت هیچ کس به اندازه من حریص به وحدت و اتح»موضوع اشاره دارند: چنانچه خودشان نیز به این 

 ایستهشنیست و همچنین انسش نسبت به آن از من بیشتر نیست، من در این کار پاداش نیک و سرانجامی 

و گذار حفظ اسالم در برابر مخالفت داخلی ایشان بنیان(. 78، و نامه 112، خطبه غهالبالنهج)« طلبماز خدا می

 (.61-60 :1403)الرافعی، وحدت خود و نیروهای اجتماعی در برابر دشمن خارجی است 

 فعالیتهای علی)ع( در زمان خلفا ثالث:

 برنامه ریزی:-1

اندیشید و از طریق امام علی )ع( به گسترش اسالم در جهان و تثبیت بنیان آن در داخل کشور اسالمی می

پرداخت و هر گاه خلفا دست نیاز به سوی امام فاع از اسالم نوپا میآشناکردن مردم با معارف االهی، به د

حزم، ؛ ابن1/518: 1366؛ زمخشری، 7/164: 1366)بیهقی، کرد گشودند، حضرت آنها را یاری میعلی )ع( می

و در این خصوص از اختالف و ایجاد تنش در جامعه جلوگیری ( 10/36: 1421؛ فخر رازی، 9/133 :1416

ای که گرفت، به گونههای دقیق صورت میریزیتمامی اعمال و رفتار ایشان بر اساس برنامهکرد و می



تمامی منابع الزم و افراد مستعد را در جهت تحقق اهداف متعالی راهبری کرد و مانع نابودی اسالم شد. 

 .توان دیددهی، هماهنگی و نظارت ایشان میهای حضرت را در سازمانریزینتیجۀ برنامه

 سازمان دهی-2

ه طلبان، پس از درگذشت پیامبر اسالم )ص( در پی ای از فرصتبر اساس باور برخی اندیشمندان، عد 

های بزرگان رو خلیفه اول برای سرکوبی آنان به حمایتبازگشت به آیین پدران خود شدند. از این

علی )ع( از خلیفه، به هاشم، نیاز داشت. در صورت حمایت صحابه، از جمله حضرت علی )ع( و بنی

توانستند قدرت در خور توجهی برای خلیفه به هایی از صحابه به همراه قبایل خود میطور طبیعی گروه

شمار آیند. البته پس از حضور محتاطانه امام علی )ع( در صحنه، پیروان و شیعیان حضرت نیز تا آنجا 

اجب دانستند، به میدان فعالیت آمدند و در که حمایت از اسالم را با ورود امام علی )ع( به صحنه و

تر پیشنهاد خیرخواهانه امام از همه مهم(. 17: 1920)کالعی البلنسی، نابودی مرتدان نقش بسزایی ایفا کردند 

علی )ع( به خلیفه است. زمانی که وی برای نبرد با مرتدان مسل ح، سوار بر اسب در ذوالقصه )محلی در 

ته بود، علی )ع( او را از این تصمیم جدی منصرف کرد و گفت اگر خلیفه نزدیکی مدینه( موضع گرف

خود به جنگ آنان برود و از منطقه خارج شود، نظم و انضباط هرگز به قلمرو جامعه اسالمی باز 

ه  .نخواهد گشت کثیر، فرستاد )ابنابوبکر پیشنهاد حضرت را پذیرفت و خالد بن ولید را به نبرد با اهل رد 

1351 :6/315) 

 نظارت و کنترل:-3

دهی منسجم ریزی دقیق و سازماندر این زمینه علی )ع( به عنوان رهبر و مدیری که بر اساس برنامه

در راه حفظ اسالم گام نهاده بود باید برای رسیدن به این اهداف میزان حرکت درست جامعه به سمت آن 

کرد. یکی از ی رفع انحرافات ورود پیدا میکرد و گاه به صورت مستقیم برااهداف را به دقت رصد می

خطبه  ،البالغهنهج)مصادیق آن این است که هرچند حضرت به عملکرد خلفا، از جمله عثمان، معترض بود 

خواست اسباب تضعیف باالترین مدیر اجرایی در حکومت اسالمی فراهم در عین حال نمی(، 164و  30

شدن خلیفه، از منظر علی )ع( به معنای د؛ چراکه کشتهخواست عثمان کشته شوشود؛ و همچنین نمی

بازشدن باب فتنه بود. اما مردم که از خالفت عثمان بسیار ناراضی بودند، بالخره اطراف منزل او جمع 

کردن با ناراضیان و شدند. عثمان فردی را نزد علی )ع( فرستاد و از حضرت خواست ضمن صحبت

ای آنان از طرف وی، آنها را بازگرداند. علی )ع( میان ناراضیان هدادن تعهد برای پذیرش خواسته
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حضور یافت، و قول و تعهد خلیفه را گوشزد کرد و مردم نیز با شرط نوشتن عهدنامه کتبی و دادن سه 

)طبری، .روز مهلت به خلیفه، اطراف منزل خلیفه را ترک کردند، اما سرانجام تصمیم به قتل خلیفه گرفتند 

 (.3/394تا: بی

اند عثمان را بکشند، حضرت به فرزندان رسد که مردم تصمیم گرفتههنگامی که به علی )ع( خبر می

شمشیرهای خود را بردارید و بر در خانه عثمان بایستید و »دهد خود حسن و حسین )ع( دستور می

انه خنان خود را به (. آ6/185: 1319؛ بالذری، 159: 1406)سیوطی، « اجازه ندهید کسی به خلیفه دست یابد

ی که سر و صورت امام حسن )ع( خونین و سر ، قنبر عثمان رساندند و با مهاجمان نبرد کردند، به حد 

قتی خبر قتل خلیفه (. و2/348: 1346؛ مسعودی، 160: 1406سیوطی، شدت مجروح شد )غالم امام علی )ع(، به

و دهنگام به محافظان منزل، از جمله به علی )ع( رسید، حضرت به سوی منزل وی شتافت و در این 

ا تفرزندش حسن و حسین )ع(، اعتراض کرد. سرانجام علی )ع( با فرستادن فرزندش حسن )ع( خواست 

به، او ز صحااجازه دهند خلیفه دفن شود. آنان حرمت علی )ع( را نگاه داشتند و امام به همراه چند تن ا

 (.3/438تا: ؛ طبری، بی2/242: 1388اعثم کوفی، )ابنرا به خاک سپردند 

ر دعلی )ع( در عصر حکومت خلفا، مدیریت و راهبری رسمی جامعه اسالمی را بر عهده نداشت؛ اما 

حضور فعال داشت و با هدف حفظ و نظامی و قضایی و علمی  واجتماعی  -های سیاسیتمام صحنه

ای نبوده گونه ایشان با خلفا بهت کرد. در عین حال، مشورتقویت اسالم، جامعه اسالمی را مدیریت می

ن است که گمان شود آن حضرت کامالا از همه تصمیمات و اقدامات خلفا راضی بود، بلکه بارها آ

 .است شده خویش سخن گفتهحضرت از حق غصب

فا قبل از خالفِت خویش کوشید مدیریت جامعه اسالمی در عصر حکومت خل حکومتعلی )ع( در دوران 

های نظامی، سیاسی، علمی، قضایی و ... برای حفظ دین و ثبات جامعه نوپای رهرا در قالب مشاو

گیر نه داماسالمی به انجام برساند. ایشان به بهانۀ اینکه حقش غصب شده، در برابر معضالت گوناگون ک

ماند. اعتنا ناسالم و امت اسالمی شده بود و بقای دین و حیات مسلمانان را به خطر جدی انداخته بود، بی

حیح و صیریت بنابراین، شیعیان نیز نباید ارتباط خود با جوامع اهل سنت را قطع کنند، بلکه باید با مد

 ارتباط و همبستگی با برادران مسلمان خود، سبب تقویت اسالم شوند.

 (119)بند َو اَل یَملُّ َراکُبهُ 



 در آبشخوری زالل واردشان می ساخت.

 َنِمیراً َصافِیاً َرِویاً َو َْلَْوَرَدُهْم َمْنَهاًل 

 .آنان را به آبشخوری صاف و مملو و وسیع هدایت می کرد "علی"

ُق َجانَِباهُ   َتْطَفُح َضفََّتاهُ َو اَل یَتَرنَّ

 .که آب از اطرافش سرازیر می شد و هرگز رنگ کدورت به خود نمی گرفت

 َو َْلَْصَدَرُهْم 

 .آورداو آنان را از این آبشخور سیراب به در می 

 .منهل: آبراه

 نمیر: سودمند

 -تطفح: لبریز می شود، پر می شود -طفح: بي پروا , بي احتیاط

 ال یترنق، از رنق: کدر نمی شد -رنق=تیره و کدر

 . آب خوشگوار و شیریننمیر=

 ضفتا: دو طرف. الضفه: اطراف جویبار

 :119شرح بند 

 قبر پنهان تو روشنگر اوج ستم است.

 ست غم است.عمر کوتاه تو فهر

 دفاع تو از "علی" دفاع از والیت است.
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: فرمود "بغض داشت . امامعلی"از امام زین العابدین )ع( و ابن عباس سئوال شد؛ چرا قریش نسبت به 

ل آنان را به جهنم واصل کرد ز ا نیرو دستۀ آخر  )کشتن مشرکین در جنگهای بدر و احد(زیرا دستۀ او 

 (291ص42()تاریخ دمشق ج482ص29)بحار ج.قین()جنگ با منافخوار و ذلیل کرد

 :نگرانی از عوام فریبی

فریبی می کرد. مثالا فدک  ین بود که خصم عواما -الم هللا علیها س -از موارد مظلومیت حضرت فاطمه 

رفت ولی برای حق بجانب نشان دادن خود گفته بود از او گ -لیها سالم هللا ع -را که حق حضرت فاطمه 

ین ستقیم میراث او را گرفت بدمیا به صورت  -یل باشی اموال شخصی من در اختیار تو باشد بود اگر ما

 .بهانه که پدرت دستور داده ومن نمی توانم تخلف کنم

جود داشت که خدا و انسانیت و اخالق چه شدند؟ این شگفتی و -لیها سالم هللا ع -برای حضرت فاطمه 

ی اروح پیامبر از آن آزرده است؟ چگونه می شود مسأله  چرا چیزی را به پدرش نسبت می دهند که

ر باشد؟ حضرت از آن بی خب -لیها سالم هللا ع -توسط پیامبر صورت گرفته باشد و حضرت فاطمه 

بی  ی کندفاطمه ای که مرکز اسرار پیامبر بود چگونه از حدیث میراث که امروز ابوبکر آن را اعالم م

ساخت زیرا بخاطر  را آزرده می -لیها سالم هللا ع -ح حضرت فاطمه فریبی رو خبر است؟ و این عوام

 .تقوا و انسانیت توان مقابله به مثل را نداشت

:حزن و اندوه  

برای زدودن این آثار و اقدام تالش ها کرد ولی به ثمر نرسید. ازوجود  -سالم هللا علیها  -حضرت فاطمه 

ن موفق نشد. او در واقع اسیر انتقام جوئی خصم در و جان خود و خانواده اش مایه گذارد ولی در آ

برای احیای  -علیه السالم  -علیه مشرکین بود. آن روز که علی  -علیه السالم  -شمشیر برافراختن علی 

دین همه همت خود را مصروف می کرد کینه هائی در دل مشرکان شکل می گرفت و امروز همان کینه 

.تی ها درآمدها بصورت موضعگیری ها و بی تفاو  

 - صلی هللا علیه و آله -پیش بینی پیامبر 



را پیش بینی کرده و  -سالم هللا علیها  -مظلومیت حضرت فاطمه  -صلی هللا علیه و آله  -رسول خدا 

رهنمودهای خود را از پیش به او داده بود. براساس آن چه که صاحب کشف الغمه می نویسد: پیامبر 

فرمود: دخترم، تو پس از من مورد ستم قرار خواهی گرفت و مورد  -  علیهاسالم هللا -روزی به فاطمه 

استضعاف واقع خواهی شد. آنکس که ترا اذیت کند مرا آزار داده، و آنکس که ترا بخشم آورد مرا بخشم 

آورده،کسی که به تو جفا کند بمن جفا کرده، هر کس از تو ببرد از من بریده، آنکس که به تو ستم کند به 

من ستم روا داشته، آنکس که ترا شادان کند مرا مسرور کرده، آنکس که به تو پیوند مهر داشته باشد به 

من پیوند دارد، زیرا تو از منی و پاره تن منی، و جان من و روح منی، از ستمکاران امتم بر تو به خدا 

 (148)کشف الغمه .شکوه می کنم

 آرایه های ادبی در کالم فاطمه)س(:

هر  .هاى لفظى و معنوى و مخصوصا صنعت سجع استفراوان از آرایشاهل بیت دارای نکات سخنان 

بخصوص که گوینده در مقام طرح نثر مرسل خواهد بود.  ایشان د، گفتارنر جمع مردم خطبه بخواندگاه 

 شکایت و دادخواهی باشد.

هاى لفظى و معنوى را صنعت تشبیه، استعاره و كنایه است. نظیر چنین برخوردار ازخطبه دختر پیغمبر

بینیم، چه رسد به خانواده پیغمبر. از در گفتارهاى كوتاه صحابه و مردم حجاز در صدر اسالم، فراوان مى

  .هاى لفظى، موازنه، ترصیع، تضاد و بیشتر از همه سجع در این سخنرانى موجود استصنعت

دانیم پیش از اسالم سخن به سجع گفتن مى هنر سجع گوئى در خاندان پیغمبر امرى طبیعى بوده است. ما

  .برخودار است نخستین دسته از آیات مكى قرآن كریم فراوان از این صنعت در مكه رواج داشت. 

هاى قرآن دختر پیغمبر و شوى او على بن ابى طالب و فرزندان او به حكم وراثت، و نیز تحت تاثیر آیه

  .به سجع گوئى خو گرفته بودند

بینم اینست كه گفتار منسوب به دختر پیغمبر پر از آرایش معنوى و لفظى است، از استعاره، آنچه مى

ها برخوردار باشد زیور آنست، سخنى است كه تشبیه، كنایه، طباق، سجع. اگر خطبه از چنین آرایش

معنى شود. باید در دل شنونده جا كند. در چنین گفتار، خطیب در عین حال كه به براى جمع گفته مى

 .توجه دارد به زیبائى آن، و نیز به آرایش لفظ باید توجه داشته باشد
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 (120)َو َنَصَح لَُهْم ِسّراً َو إِْعاَلناً بَِطاناً 

 .خیر و نیکی را در نهان و آشکار برای آنان خوش می داشت )ع(علی

 َو لَْم یکْن یَحلَّی ِمَن اْلِغَنی بَِطائِلٍ 

 .ز بهره ای فراوان از بیت المال را به خود اختصاص نمی دادهرگ {او اگر بر مسند می نشست}

ْنیا بَِنائٍِل  اِهلِ َو اَل یْحَظی ِمَن الدُّ  َغیَر َری النَّ

 و از فزونی و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمی کرد،

 .بطان: جمع بطن: بزرگ شکمان

 .ری: سیرابی

 حلّی= آراستگی .یتحلی: زینت می کند

 توانایی، فضل .فایده طائل: نفع و

 .نائل: کامیاب، آن که به خواسته اش برسد

 سیراب، تشنه .ناهل: عطشان

 حظی=بهره مند شدن

 (121)بند افلَو ُشْبَعِة اْلک

 .به مقدار آبی که تشنگی را فرو نشاند و خوراکی که گرسنگی را برطرف نماید

ادِ  اِغِب َو الصَّ اِهُد ِمَن الرَّ  ُق ِمَن اْلکاِذِب َو لََباَن لَُهُم الزَّ

ی تمایز مبازشناخته می شد و راستگو از دروغگو م« تشنۀ ُحطاِم دنیا»در آن هنگام(، مرد پارسا از )

 ، آناندر این صورت، ابواب برکات آسمانی و زمین بر آنان گشوده می شد ولی خداوند به زودی}گشت، 

 {را به سبب اعمال و کردارشان مؤاخذه خواهد کرد

 نفوذ کردنشبع= خوب 



 کافل= ضامن تعهد

ماِء َو اْْلَْرِض  َقْوا لََفَتْحنا َعلَیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ  (122)بند َو لَْو أَنَّ أَْهلَ اْلقُری آَمُنوا َو اتَّ

زیرا اگر ساکنان قریه ای ایمان آورده خدا ترسی پیشه می ساختند برکات زمین و آسمان را بر آنان فرو 

 .می ریختیم

ُبوا َفأََخْذناُهْم بِما کاُنوا یکِسُبوَن  َو لکنْ    «96اعراف: »کذَّ

ا آنان دروغ گفتند و ما آنان را در برابر آنچه که به دست آورده بودند، گرفتار آوردیم  ام 

 :122شرح بند 

ما هر زمان که پیامبری به قریه خدای تعالی در این آیات شریفه پس از ذکر داستان پیامبران می فرماید: 

، در ابتدا انها را بد حال و گرفتار ساختیم تا برای رفع گرفتاری به سوی خدا بروند و فرستادیم  ای

رع کنند ، سپس گرفتاری آنها را به آسایش و شادمانی تبدیل ساختیم تا به حد  اعالی خوشی و ثروت  تض 

و نیکو در دست خداست ،  رسیدند . در این هنگام مقتضی بود که به توحید بگرایند و پی ببرند که حال بد

لیکن این تغییر وضعیت را عادی تلقی کردند و گفتند: پدران ما نیز با اینکه مشرک بودند چنین تغییراتی 

در حاالت خود داشتند .لذا ما پس از اتمام حجت، ناگهان و بدون اطالع قبلی آنها را به عذاب رساندیم 

ن می آوردند و تقوا پیشه می کردند ما درهای برکات خود .آنگاه می فرماید : چنانچه اهل آن شهرها ایما

را از آسمان و زمین به روی آنها باز می کردیم ولی آنها پیامیران ما را تکذیب کردند و گرفتار عذاب 

 میر محمدی زرندی( –)تفسیر بالغ .شدند

دردی می داند که  )پس با یاد این آیه ، علی)ع( خطر نقص عهد و پیمان و نادیده گرفتن حجت الهی را

که قدرنعمت همچون نابودی اقوام ناسپاس گذشته بر طرف نخواهد شد، این درد جزء با عذاب الهی

 خداوند را با نزول پیامبران و اوصیاء آنان ندانستند (

 (123)بند َو الَِّذیَن َظلَُموا ِمْن هُؤالِء َسیِصیُبُهْم َسیئاُت ما کَسُبوا 

 .وا داشتند نتیجه سوء کردارشان را به زودی خواهند یافتو کسانی از اینان که ستم ر
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  «51زمر: »َو ما ُهْم بُِمْعِجِزیَن 

 .آنان هرگز بر ما چیرگی نخواهند یافت

 :123شرح بند 

 هرگز کسی با ظلم نمی تواند از چنگال عذاب الهی بگریزد:

َئاُت َما َكَسُبوا ۚ َوالَِّذیَن َظلَُموا ِمْن هَٰ   :َوَما ُهْم ِبُمْعِجِزینَ  اُت َما َكَسُبواَسیِّئَ  ُهمْ ُؤاَلِء َسُیِصیبُ أََصاَبُهْم َسیِّ

ی اعمالی [ نیز بزودی گرفتار بدیهاسپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید؛ و ظالمان این گروه ]= اهل مک ه

 .عذاب الهی بگریزند توانند از چنگالاند خواهند شد، و هرگز نمیکه انجام داده

  د می و قرآن وعیخدا)ص( ستمگرانی بودند که راه اقوام گذشته را در پیش گرفته بودند  ازقوم رسول

ال مدن وبکه بزودی عذاب آنچه را کرده اند به ایشان خواهد رسید و نمی توانند با جلوگیری از آدهد 

 اعمالشان ، خدا را عاجز کنند. 

ی را ارزش و یا انسان ناتواننسان، جماد بیشود که اظلم به خداوند: براستی ظلمی باالتر از این نمی

 .کندهمتای وجود نامحدودی قرار دهد که بر سراسر جهان هستی حکومت می

ردن مال کظلم به دیگران: این قسم نیز دارای مصادقی فراوانی است. از جمله: ظلم مالی، که شامل پای

دن گونه تجاوز و ستمکاری از وارد کرباشد و یا ظلم جانی که اینحق مالی یک انسان یا یک جامعه می

شود و یا ظلم اعتباری که همان یک جراحت کوچک بر بدن تا کشتن یک یا چند انسان را شامل می

 .تجاوز به حقوق اعتباری انسانهاست و نیز مصادیق دیگر ظلمها

 منشاء و عوامل ظلم:

ی ور است که گویی از تعد  طهگاهی انسان ستمکار چنان در خباثت و وقاهت غو خشونت و کینه توزی:

ی و و تجاوز به حقوق دیگران مخصوصاا به حقوق ضعفا و بینوایان لذت می برد و هر چه که در تعد 

 .افزایداوت او میدهد بر لذت و شقتجاوز به دیگران بیشتر خشونت انجام می



چه وقاحت این گاهی منشأ ظلم و تعدی، سودجویی و خودخواهی و خودکامگی است، اگر  خودکامگی:

یار و گردد، یا بینوع ظلم به شدت قسم اول نیست ولی در عین حال با نظر به عظمت حقی که پایمال می

ی و ظلم قرار می  .باشدگیرد، دارای درجات شدید و ضعیف مییاور بودن شخصی که مورد تعد 

خواهند به مقامی برسند راه ستم کنند و میبعضی از افراد بدنبال جایگاه و موقعیتی که پیدا می جاه طلبی:

 .کنند به موقعیتشان برسندگیرند و از این راه سعی میرا بیش می

دهد هایشان، عوامل ظلم و ستم را به خود افراد نسبت میخودخواهی: حضرت علی)ع( در یکی از خطبه

 :فرمایدو چنین می

ها را که در حق راه یافته است، راست کجیهیهات که با شما بتوانم تاریکی را از چهرة عدالت بزدایم و "

 (     131خطبه -)ترجمه نهج البالغه محمد دشتی"  «.نمایم

گردانند چرا که آنها بر روی عدل، حضرت علی)ع( در این سخنشان، علت ظلم را به خود افراد برمی  

 .اندظلمت و تاریکی انداخته و مسیر حق را منحرف کرده

 (124)بند ْع أاََل َهلُمَّ َفاْسَتمِ 

 !بیایید! و بشنوید

ْهَر َعَجباً َو إِْن َتْعَجْب َفَعَجب  َقْولُُهمْ   َو َما ِعْشَت أََراک الدَّ

 .روزگار چه طرفه معجونی در نهان دارد و چه بازیچه ها یکی از پس دیگری آشکار می سازد

 (125)بند لَیَت َشْعِری إِلَی أَی ِسَناٍد اْسَتَنُدوا  

 نستم به چه پناهگاهی تکیه داده اند؟ای کاش می دا

 َو َعلَی أَی ِعَماٍد اْعَتَمُدوا 

 و کدامین ستون را پشتیبان گرفته اند؟
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کوا   َو بِأَیِة ُعْرَوٍة َتَمسَّ

 و به کدامین ریسمان تمس ک جسته اند؟

یٍة أَْقَدُموا َو اْحَتَنکوا   َو َعلَی أَیِة ُذرِّ

 جسته اند؟ و بر چه خاندانی پیشقدم شده، استیال

 احتنکه: بر او چیره شد -حنک= سختی کشیدن

 .هلم: بیا

 .سناد: تکیه گاه

 .عماد: تکیه گاه، ستون، پایه

 

 (126)بند «13حج: »لَبِْئَس اْلَمْولی َو لَبِْئَس اْلَعِشیرُ 

 .شگفتا! که بد سرپرستی انتخاب کرده و بد دوستانی برگزیده اند

الِِمیَن َبَداًل   «50کهف: »َو بِْئَس لِلظَّ

 ..و ستمکاران ]که به جای خداوند شیطان را اطاعت نمودند[ چه بد مبادله کردند

 .عشیر: دوست، رفیق، خویشاوند

 :126شرح بند 

دستورو فرمان خداوند را بر سجده آدم اطاعت کردند ولی شیطان اطاعت نکرد و گفت من از جن مالئکه 

ر و تکبر او را از اطاعت خدا باز داشت پس او هستم و جن از آتش است و آدم از خاک ، پس غرو

گروهی را گمراه کرد اینان چرا از کسی که خود و فرزندانش دشمن انها هستند به عنوان ولی اطاعت 

می کنند و اطاعت پروردگار را به اطاعت از دشمنان او تبدیل می کنند؟ چه زشت است که انسان ، 

یچ وقت شیطان و فرزندان او را در خلق آسمان ها و زمین و ظالمان را از خداوند بدل بیاورد و ما ه



آفریدن خودشان به یاری نگرفته ایم تا صالحیت والیت و سرپرستی داشته باشند و ما اصال از ستمکاران 

 یاری نمی گیریم. 

َناَبی بِاْلَقَواِدِم َو اْلَعُجَز بِاْلکاِهِل  ِ الذَّ  (127)بند اْسَتْبَدلُوا َوهللاَّ

 .ُدم را قرار داده اند. سر را واگذارده، ُدم را اختیار نمودند -به جای پرهای بزرگ  -روی بال اینان 

ُهْم یْحِسُنوَن ُصْنعاً   َفَرْغماً لَِمَعاِطِس َقْوٍم یْحَسُبوَن أَنَّ

 «.خیال کردند با این اعمال کار خوبی را انجام داده اند»به خاک مذل ت ساییده باد بینی قومی که 

 تکیه گاه سناد:

 .ذنابی: دم مرغ، اذناب الناس: مردم فرومایه، پستان

 .قوادم: آنچه مقدم شده است. پرهای بزرگ پرنده که قوام پرواز به آنها بستگی دارد

 .عجز: آخر و پایان هر چیز، دم

رگ، کاهل: میان دو کتف انسان، کاهل، قوی ترین محل در بدن انسان در برابر عجز که ضعیف ترین جاست، بز

 .سرشناس

 .رغما: به خاک مالیده باد

 عطس:بینی را بخاک مالیدن .معاطس: بینی ها

ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َو لکْن ال یْشُعُروَن    (128بند «)12بقرة: »أاَل إِنَّ

 .بدانید که آنان فاسدند، ولی خود نمی دانند

 :128شرح بند 

 چرا منافقین قدرت تشخیص و فهم ندارند؟

افشاری منافقین در راه نفاق و خوگرفتن با این برنامه های زشت و ننگین سبب شده است اصرار و پ

تدریجأ گمان کنند این برنامه مفید و سازنده و اصالح طلبانه است. اگر گناه از حد  بگذرد حس  تشخیص 

ثانوی را از انسان می گیرد بلکه تشخیص او را واژگون می کند و ناپاکی و آلودگی به صورت طبیعت 

او در می آید.منافقین زمانیکه نسبت به اعمال ،خود باور شدند دچار فقدان شعور واقعی می شوند؛ اندیشه 
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به سبب دروغهایی که می بافند در کفر پایدار می و فهم نمی کنند،دچار حیرت و سرگردانی می شوند؛ 

از امام ذابی دردناک دارند".شوند و هدایت نمی یابند "چون اعتقاد قلبی ندارند وحشت و اضطراب و ع

معصوم علیه السالم نقل شده : که سه صفت است که در هرکس باشد ، منافق است هرچند روزه بگیرد و 

:" اول ، خیانت در امانت "، دوم، دروغ گویی" سوم، خلف نماز بخواند و خود را مسلمان بداند 

 سید محمد رضا طباطبایی نسب(-)تفسیر نفیس وعده،"

ْن الَویَحُهمْ  َبَع أَمَّ نس: یو»ما لَکْم کیَف َتْحکُموَن( فَ  أَْن یْهدی ی إاِلَّ یِهدِّ   )أَ َفَمْن یْهِدی إِلَی اْلَحقِّ أََحقُّ أَْن یتَّ

 (129)بند -35

راه  که خودآیا آن کس که مردم را به راه راست فرا می خواند، سزاوار پیروی است یا آن»وای بر آنان! 

 «شما! چه بد داوری می کنیدرا نمی داند؟ وای بر 

 .ال یهدی: راه نمی یابد

 :129شرح بر بند 

که  ن راهیابا نا فرمانی رسول خدا )ص( یعنی نافرمانی خدا ، فکر می کنید منحرف نشده اید ؟ آیا شما 

 دا راخشما راه برای خود و بر اساس هوی و هوس خود انتخاب کرده اید شما را به حق هدایت می کند؟ 

نتخاب سیر امه اید و خود نمی دانید که به چه راهی قدم گذاشته اید؛ بر اساس چه داوری شما این گم کرد

 هپس بدانید ک ،چرا راه اطاعت الهی را بر نگزیدید ؟ شما اکتفا کرده اید به ظواهر آیات الهی کرده اید؟ 

و  وردیدشما ایمان آبود.حکم شما اساسی ندارد و در دنیا و اخرت  هموار دچار خسران و ذل ت خواهید 

 حجت الهی را شناختید ولی بعد تکذیب کردید، چه بد داوری کردید!

 (130)بند أََما لََعْمِری لََقْد لَقَِحْت َفَنِظَرة  َریَثَما ُتْنَتُج 

ی ن زودهان، به جان خودم سوگند که نطفۀ این، بسته شده است. ]و شتر این فتنه، آبستن شده به همی

 .انتظار بکشید تا این فساد در پیکر اجتماع اسالمی منتشر شود خواهد زایید[

 ُثمَّ اْحَتلَُبوا ِملْ َء اْلَقْعِب َدماً َعبِیطاً َو ُذَعافاً ُمبِیداً 



 .سپس، از پستان شتر خون و زهری که زود هالک کننده است، بدوشید

 ُهَنالِک یْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن 

 «ل زیان بیننددر اینجاست که پویندگان راه باط»

لُوَن  َس اْْلَوَّ الُوَن ِغبَّ َما أُسِّ  َو یْعَرُف التَّ

 .مسلمانانی که در پی خواهند آمد، درمی یابند که احوال مسلمانان صدر اسالم چگونه بوده است

 .عمر: زندگی، جان

 .لقحت: باردار گردید. حمل کرد

 .نظره: تاخیر در کار، مهلت

 .مان، اندازهریث: کندی، مقدار، درنگی از ز

 .قعب: قدح بزرگ، کاسه ی چوبی

 .دم عبیط: خون تازه

 .ذعاف: سم، زهر

 .غب: عاقبت، فرجام، سرانجام

 (131)ُثمَّ ِطیُبوا َعْن ُدْنیاکْم أَْنفُساً َواْطَمئِنُّوا لِْلفِْتَنِة َجأْشاً 

 پس به دنیای خود خوش باشید و دل به فتنه گرم دارید.

 .اب عن الشی ء نفسا: آن چیز را رها و یله کرد و نخواستطیبوا عن دنیاکم نفسا: ط

 .طیبوا: خوش دارید

 .طامنوا: آرام کنید، آماده سازید

 .جأش: جان و قلب

 (132)بند َو أَْبِشُروا بَِسیٍف َصاِرٍم 

ا،  بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده و ُبر 

 َو َسْطَوِة ُمْعَتٍد َغاِشٍم 



191 

 

191 

 

 -و حمله جائر و متجاسر ستمکار

 َو بَِهْرٍج َشاِمٍل 

 و درهم شدن امور همگان

الِِمیَن   َو اْستِْبَداٍد ِمَن الظَّ

 !و خود رأیی ستمگران

 یَدُع َفیَئکْم َزِهیداً 

 .غنایم و حقوق شما را اندک خواهند داد

 َو َجْمَعکْم َحِصیداً 

 .و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند کرد

 .صارم: قاطع، برنده

 .م و غصب، غاشم: ظالم و غاصبغشم: ظل

 .فی ء: غنیمت و خراج، مالیات

 .زهید: کم، کم ارزش

 .هرج: فتنه، آشوب

 .حصید: درو شده

 (133)بند َفیا َحْسَرًة لَکْم 

 .و شما جز میوه حسرت برداشت نخواهید نمود

 َو أَنَّی بِکمْ 

 کارتان به کجا خواهد انجامید؟ 



 َو َقْد َعِمیْت َعلَیکْم 

 .حقایق امور بر شما مخفی گردیده است»که  در حالی

  «28هود: »أَ ُنْلِزُمکُموها َو أَْنُتْم لَها کاِرُهوَن( )

  .«آیا شما را به کاری وادارم که از آن کراهت دارید؟

 .عمیت: مخفی شد، پوشانده شد 

 :133شرح بند

َنٍة ِمْن َربِّ  َیْت َعلَْیُكْم أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَْنُتْم لََها َقاَل َیا َقْوِم أََرأَْیُتْم إِْن ُكْنُت َعلَٰى َبیِّ ي َوآَتاِني َرْحَمةا ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ

 (28)هودَكاِرُهونَ 

اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد »)نوح( گفت:  

توانیم شما را به پذیرش این کنید(؟! آیا ما میمی)آیا باز هم رسالت مرا انکار  -و بر شما مخفی مانده-

 !دلیل روشن مجبور سازیم، با اینکه شما کراهت دارید؟

، آیا می توانم رسول خدا)ص( بر طبق آیه فوق و چند ایه بعدش فرمود: پیامبری من از طرف خداست 

ه ای در این مورد ندارم شما را که از قبول آن کراهت دارید به پذیرفتن آن اجبار کنم؟ خیر، من وظیف

زیرا اکراه در دین نیست و من از شما اجر مطالبه نمی کنم ، اجر من با خداست ،پس قبول  دین برای 

شما خرجی ندارد و من پیراوانم را که در نظرشما بی ارزش اند، از خود طرد نمی کنم ، زیرا آنان 

ین و به قیامت معتقد هستند . خیال می کنم شما از حا ل آنان بی اطالع و جاهلید . اگر آنها را طرد کنم متد 

مؤاخذه می شوم و کسی هم نمی تواند مرا یاری نماید. من نمی گویم که خزینه های ثروت خدا نزد من 

است و ادعای دانستن غیب یا فرشته بودن را ندارم و نمی توانم در بارۀ کسانی که در نظر شما خوارند ، 

خوارند و خیری در آنها نیست ، بلکه خداوند خود به نی ت اشخاص واقف است. بگویم که در نزد خدا نیز 

و بهمین منظور حضرت زهرا)س( این آیه را خواند تا تفکرات رسول خدا)ص( را نسبت به غاصبان 

 اعالن دارد.
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 :گفتگوی فاطمه )س( با مردان مهاجر و انصار

َساءُ   (134بند )ِرَجالِِهنَّ  ( َعلَیاَلمُ َقْولََها )َعلَیَها السَّ  َقالَ ُسَویُد ْبُن َغَفلََة َفأََعاَدِت النِّ

الم( را پیش مردان خود  ازگو بسوید می گوید: زنان حاضر در مجلس، سخنان حضرت فاطمه )علیها الس 

 .و تکرار کردند

  :واالُ َن َو قَ ِذِریَفَجاَء إِلَیَها َقْوم  ِمْن ُوُجوِه اْلُمَهاِجِریَن َو اْْلَْنَصاِر ُمْعتَ 

ر در پی آن، گروهی از بزرگان و رؤسای مهاجران و انصار در حالی که اعتذار می جستند و اظها

الم( آمدند و به آن حضرت گفتند  :ندامت، نزد حضرت زهرا )علیها الس 

َساِء لَْو کاَن أَُبو اْلَحَسِن َذکَر لََنا َهَذا اْْلَْمرَ  َما َعَدْلَنا َعْنُه َعْهَد َو ُنَحکَم اْلَعْقَد لَ الْ ْن ُنْبِرَم أَ َقْبِل  ِمنْ  یا َسیَدَة النِّ

 إِلَی َغیِرِه 

الم( برای ما حقایق را عنوان می کرد،  پیش از آنکه ای سرور زنان عالم! اگر ابو الحسن، )علی علیه الس 

ه ه بنتافتما با دیگری )ابوبکر( عهِد وثیق و پیماِن استوار و محکم بسته باشیم، هرگز از او روی بر

 .دیگری میل نمی کردیم

اَلُم( إِلَیکْم َعنِّی   (135)بند َفَقالَْت )َعلَیَها السَّ

الم( فرمود: دنبال کار خود بروید  .حضرت فاطمه )علیها الس 

 َفاَل ُعْذَر َبْعَد َتْعِذیِرکْم َو اَل أَْمَر َبْعَد َتْقِصیِرکْم 

 .ن کوتاهی و تقصیرتان، کاری نیستدیگر پس از این عذرخواهی دروغین، عذری نیست و پس از ای

 -پایان خطبه

 ادامه شروح بر خطبه فدکیه:

 :نگر اوج ستم بر توست!قبر پنهان تو روش -بیت االحزان فاطمه)س(

ِ ُثمَّ ُیْنِكُروَنَها َوأَْكَثُرُهُم اْلَكافُِرونَ   (83)نحلَیْعِرفُوَن ِنْعَمَت هللاَّ



 !کنند؛ و اکثرشان کافرندکار میشناسند؛ سپس آن را انآنها نعمت خدا را می

 امام صادق)ع( در تفسیر این آیه فرمود:نعمت خدا را در روز غدیر شناختند و در روز سقیفه منکر شدند.

بیت االحزان فاطمه)س( سند مظلومیت ایشان بعد از رحلت پیامبر)ص( و غصب خالفت و ظلم به اهل 

آوردند ، مصیبتی جانکاه بود. داغ این خاندان مطه ر  بیت بود. آنچه گروه سقیفه و غاصبان خالفت بر سر

رحلت پدر و غصب خالفت و بی توجهی به امر والیت و دیگر آالم روحی و جسمی وارده بر حضرت 

روان ساخت که قطع شدنی نبود این اشکها نوعی اعتراض به زهرا)س( ، اشکهایی را بر چهره مبارک 

لی)ع( امدن که گریه فاطمه ما را ناراحت می کند ، او وقت وضع حاکم به شمار می رفت. مردمی نزد ع

خاصی برای گریه خود قرار دهد تا ما استراحت داشته باشیم . پس روزها همراه با حسنین)ع( زیر 

درخت اراک در مدینه می نشست و در سایۀ آن تمام روز را بر پدرش می گریست . نزدیک غروب 

. حضرت زیر آفتاب مخالفان آن درخت را قطع کردند می آمدند. "علی" به سراغشان می رفت و به خانه

.)الذریعه می نشست و می گریست پس علی)ع( برای او اتاقی ساخت و نامش را بیت االحزان گذاشت
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( َفقالَْت لها: کیَف َدَخلَْت اَُم ُسلَمه َعلی فاِطَمه )س :به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. متن روایت چنین است

؟ قالت: اَصَبحُت بین کْمِد و کْرِب، َفْقِد الن بی و ُظلِم الَوصی   ُهتِک َو  .اصَبْحِت َعن لیلتک یا بنَت َرُسوِل هللا 

ُ ِفی التَّنزیِل و َسنَّها النَّبیُّ فی ا ِ ِحجابُه، َمْن اصَبَحْت ِاماَمُتُه َمغْصَوَبه َعلی َغیِر ما َشَرَع هللا  لتأویِل َولکنَّها هللا 

اَْرَسلَْت َعلینا َشآبیُب  .أْحقاُد َبدریه َو ِتزات  اُُحِدیه، کاَنْت َعلیها قُلوُب الن فاِق ُمکَتِمَنه. َفلََما اسَتْهَدَف االمرَ 

ُ ِمْن ِحفِظ ا ساله و کفالَه اْلثار، ِمْن مخیله الش قاِق. فیقَطُع َو َتُر االیماِن ِمْن َقِسَی ُصدوِرها َعلی ما َوَعَدهللا  لر 

ن فَتک بآبائِِهم فی َمواِطِن الکْرِب َو َمنازِل  نیا، َبعَد استنصاِر ِممَّ المؤمنیَن أَحَرُزوا عاِئَدَتُهم ُغروَر الدُّ

  .الشَّهاداتِ 

حضرت زهرا)س( بیمار شد. اولین کسی که به عیادت آن حضرت آمد اُم  َسلَمه بود. گفت: ای دختر 

حزن و اندوه قلبم را فرا گرفته، به سبب از دنیا رفتن  :صبح کردی؟ فرمود رسول خدا، شب را چگونه

پیامبر و ستمگری به وصی پیامبر، حجاب علی را هتک کردند ]کنایه است از جسارت به حضرت 

زهرا)س([؛ همان که امامتش را غصب کردند، بر خالف آنچه که خدا در قرآن نازل کرده و پیامبر در 

علی( به دل داشتند و انتقام و )وده بود. سبب این کار کینه هایی بود که از بدر از سن ت خود بیان فرم

طلب خون هایی که در اُحد ریخته بود. این منافقان دشمنی علی را در دل هایشان پنهان داشتند.)در غزوه 
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ه شدند. به دست حضرت علی )ع( کشت تن بدر، از هفتاد نفر از بزرگانی که کشته شده بودند، سی و پنج

ِتَره: خون طلب داشتن. در اُحد، در اول جنگ، یازده نفر از پهلوانان قریش را حضرت علی )ع( 

کشت.(و آن گاه که خالفت را گرفتند و به هدف رسیدند، یکباره، ابر اهِل شقاق بر ما باریدن گرفت و بال 

یشان می خواست، به سبب غرور بر ما فرو ریخت. بند کمان ایمان از سینه های آنان ُبرید و آنچه دل ها

دنیا به ما آزار کردند. اینها همه به جهت آن بود که علی پدران آنان را در نبردهای سخت و در منازل 

 (5روایت /43/156)بحار شهادت کشته بود

 مّدت حیات بانو بعد از پدر بزرگوار:

ت بقای حضرت زهرا)س( بعد از رحلت پیامبر)ص(  شش  ف است؛ بیشترین قول،،مختلاقوال در بارۀ مد 

لت روز بعد از رح 95قول دیگر  -(43/182/192)بحار و کمترین قول چهل روز(29/203/391)بحاراالنوارماه

حضرت بعد از (43/216حار ب -1/241ر.ک. کافی  – 152)اعالم الوری  پدر بزرگوار در سوم جمادی الثانی است.

علی)ع( او را شبانه دفن کرد و خود بر او  پدر بزگوار شش ماه زیست و چون وفات کرد همسرش

روز  آن بانو بزرگوار در سوم جمادی الثانی. (154ص 4)صحیح بخاری جنمازخواند و ابوبکر را خبر نکرد

ا مان او ببه فر علت از دنیا رفتن آن بانو این بود که قنفذ غالم عمرسه شنبه یازدهم هجری از دنیا رفت . 

فرورفت پس ای به حضرت وارد کرد طوری که در بدن آن حضرت  فلز نوک غالف ششمیر ، ضربه

دند ، ده بومحسن سقط شد و بخاطر آن شدیدأ بیمار شد ونگذاشت که هیچ یک از آنانی که به او آزار رسان

 ( 45)دالئل االمامة .نزدش بروند

عت و بیاد و از در انساب الشراف به نقل از سلیمان تیمی و ابن عون؛ ابوبکر به دنبال علی)ع( فرستا

ا علی )ع( بیعت نکرد پس عمر آمد و همراه او شعله ای از آتش بود. فاطمه)س( ا ر دو را خواست . ام 

ی و فت: آردر دید و فرمود: ای پسر خطاب ! آیا دِر خانه ام را بر روی من آتش می زنی !؟   گآستانۀ 

 (268ص3)جاین آنچه را پدرت آورد استوارتر می کند.

 بیعت نکرد: چرا علی)ع(

رد که مردم ب" فرستاد و او را فرا خواند ، پس آمد و سالم داد و نشست . پس رو علی "ابوبکر به دنبال 

 و گفت چرا مرا فراخواندی؟ 



 عمر گفت: تو را برای بیعت فراخواندم که مسلمانان بر آن اجتماع کردند. 

با این استدالل که ابوبکر با پیامبر علی)ع( فرمود: ای گروه شما حکومت را از دست انصار گرفتید 

خویشاوند است وچون می پنداشتند که محم د )ص( از نیان شماست ، پس آنان زمام امور را به شما 

سپردند و کار را به شما وانهادند. من با همان استداللی که بر انصار احتجاج کردید بر شما احتجاج می 

د )ص( نزکنم  دیکتریم چرا که ما اهل بیت او و نزدیکترین مردم به او . ما در زندگی و مرگ به محم 

 هستیم . 

 عمر گفت: ای مرد ! تو رها نمی شوی مگر آن که همان گونه که دیگران بیعت کردند بیعت کنی. 

 علی)ع( فرمود: من هم از تو نمی پذیرم و با کسی که از او برای بیعت گرفتن سزاوارترم بیعت نمی کنم. 

اح  به او گفت : ای ابوالحسن ! بخدا سوگند توبه این امر بخاطر فل و سابقه و خویشاوندی ابو عبیده بن جر

ا مردمان بیعت کردند به این پیرمرد و راضی شدند ؛ پس تو هم به آنچه مسلمانان  سزاوارتری ، ام 

 راضی شدند ؛ راضی شود.

تی ، پس از خدا در  بارۀ خودت پروا کن که این روز علی)ع( فرمود: ای ابو عبیده ! تو امین این ام 

روزهایی را پشت سر دارد و برای شما شایسته نیست که حاکمیت و قدرت محم د)ص( را از خانه و 

و ما درون اتاقش بیرون بکشید و به خانه ها و درون اتاق هایتان ببرید زیرا قرآن در اتاقهای ما نازل شد 

پس از هوا یم و ما از شما به کارهای مردم آگاه تریم معدن و منشأء علم و حکمت و دین و سن ت وواجبات

 و هوس پیروی نکنید که بی ارزشترین سهم نصیب شما می شود.

بشیر بن سعد انصاری به سخن در آمد و گفت: ای ابوالحسن! بخدا سوگند اگر مردم این سخن را پیش از 

مردم با تو بیعت می نمودند. امبا مۀ بیعت از تو شنیده بودند دونفر هم بر سر تو اختالف نمی کردند و ه

تو در خانه ات نشستی و در این کار حاضر نشدی و مردم پنداشتند که تو نیازی به خالفت نداری ، اکنون 

 هم بیعت با این پیرمرد رخ داده و به انجام رسیده است و تو اختیار کارخود را داری.

این بود که جنازه پیامبرخدا را در خانه اش رها  علی)ع( به او فرمود: ای بشیر! وای برتو! آیا وظیفه

ه صسازم و هنوز او را به مدفنش نبرده بیرون بیایم و بر سر خالفت با مردم کشمکش کنم. دَّ  (46)الر 



197 

 

197 

 

 دالیل بیعت امام با ابوبکر:

فاطمه تا زنده بود  -در صحیح بخاری )یکی از کتب صحاح سته اهل سنت( حدیثی را ُزهری نقل می کند

مگر هنگامی که شش ماه از وفات رسول خدا گذشته بود و چون فاطمه از  لی" با ابوبکر بیعت نکرد"ع

و دیگر افراد از بنی هاشم نیز بیعت کردند . آنهم بدلیل اینکه در با ابوبکر بیعت کرد. "علی"دنیا رفت ،

ضرت رسول را خارج از مدینه گروهی با بیعت با ابوبکر مخالف بودند، و گروهی هم خبر وفات ح

شنیدند از اسالم بیرون رفتند که تاریخ آنها را "مرتدین" می خوانند. در نزدیکی یمن چهل هزار نفراز 

مرتدین آماده حمله به مدینه شدند که اگر می آمدند ، مدینه را نابود می کردند و هیچ چیز از اسالم باقی 

سال  شوال 17که در  غزوه خندقیا  احزابغزوه )-نمی ماند؛ یعنی مسئله عظیم تر از جنگ خندق بود 

و سپاهیان مکه تحت  محمدمیالدی در یثرب میان سپاهیان مسلمان پیرو  ۶27پنجم هجری، برابر با سال 

درگرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و مکیان و از نبردهای مهم تاریخ  ابوسفیانرهبری 

م است.در این نبرد حفر خندق اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت.نبرد خندق که به اسال

)مدینه امروزی( است که توسط  یثربنبرد احزاب نیز نامبردار است محاصره طوالنی مدت شهر 

هزار نفر به همراه شش  10و قبائل یهودی صورت گرفت. تعداد مردان جنگی در این غزوه به اعراب 

اند. این شکست باعث نفر بوده 3000رسیده است در حالیکه مدافعان مدینه تنها هزار و چندین شتر می

 (شد که اعراب مکه بسیاری از دارایی و اموال تجاری شام را از دست بدهند.

ه ببه خدمت حضرت علی)ع( و عرض کرد: ای پسرعمو تا وقتی که تو بیعت نکنی کسی لذا عثمان آمد 

او  ی" باجنگ این دشمنان بیرون نخواهد شد . آنقدر زمزمه کرد تا حضرت را به نزد ابوبکر برد و "عل

به پاه سو س بیعت کرد . بعد از این بیعت مسلمانان خوشحال شدند و کمر به جنگ با مرتدین بستند واز هر

 (1/587.) انساب االشراف بال ذری حرکت در آمد

 انگیزه های بیعت امام پس از خوداری از بیعت: 

 اجبار  -4ی یاور بودن       ب-3یم ارتداد      ب-2یم اختالف       ب-1

 چندین سؤال بی جواب:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8


چرا کردند؟  چرا سقیفه با سرعت تشکیل شد؟ حاضران اندک چرا به ابوبکر رأی دادند و با او بیعت-1

 ؟صبر نکردند و منظر امام و عباس نشدند تا از کفن و دفع پیامبر فارغ شوند 

اگر پیغمبربه ادعای منکران وصی تعیین نکرده پس چرا پیامبر هنگام عزیمت به جنگ تبوک ، مدینه -2

و مشرکین  در را بدون امام تنها نگذاشت ودستورداد امام در مدینه برای نظارت بر امور )کنترل منافقین 

ایجاد توطئه و فتنه(بماند ، معنای این تصمیم و جایگزینی چیست؟ پس حضرت نگفت مردم خودشان اداره 

امور را در دست بگیرند و این تصمیم برای این بود که کارها از هم نپاشد و دشمنان توطئه نکنند.پس آیا 

 فه ای تعیین نکرده بود؟!!صحیح است که اهل سنت بگویند حضرت رسول برای بعد از خود خلی

خبر دیگر اینکه، زمانیکه حضرت رسول از دنیا رحلت فرمود و پیکرش در برابر چشم مردم و -3

خانواده کفن پوش بود، چرا عمر با اصرار می گفت:پیامبرنمرده و با شمشیر در کوچه ها و گذرها می 

ا همین که ابوبکر )که گشت و تهدید کنان می گفت: هر کس بگوید پیامبر مرده ، گردنش ر ا می زنم ، ام 

به مدینه رسید و جسد پیامبر را دید ، عمر مرگ پیامبر را قبول بیرون از مدینه بود(  -هنگام وفات پیامبر

 کرد.!

فاطمه فدک غصب شده را می طلبید ، ابوبکر گفت: چه شاهدی داری که فدک مال تو بود؟! وی -4

 را نپذیرفتند که یک نفر است. "علی"را شاهد آورد . آنها شهادت او 

 آیا از صدیقه ای که سرور رنان عالم است باید شاهد خواست؟ 

. جان پامبر "علی "با حق است و حق با "علی" -گذشته از این "علی "مع القران و قران مع "علی"

بن ثابت " پس "علی" هم به عنوان شاهد هم کافی نبود.! مگر پیامبر "ُخَزیِمه  –مصداق آیۀ تطهیر است 

 را بجای دونفر شاهد نپذیرفت و لقب " ذو الشهادتین" نیافت.

أذانی فقد  نن أذی فاطمة فقد أذانی و مَ در کتب روایی شیعه و سنی آمده است که پیامبر فرمود: "مَ -5

کفر" هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هرکه مرا بیازارد کافر شده. این مطلب نیز آمده است ، که 

مه در حالی از دنیا رفت که نسبت به ابوبکر و عمر خشمگین بود و از دست آنان ناراضی بود و فاط

  میان این دو روایت چگونه جمع می توان کرد؟
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ا به متنی بنویس و عمر بن خطاب ربوبکر در آخرین لحظات زندگی ، عثمان را طلبید و به او گفت : ا-6

 عنوان جانشین من تعیین کن! 

ند! و گذاشتندر حال احتضارکاغذ و قلم خواست تا چیزی بنویسد که هرگز گمراه نشوند ، آنها  چرا پیامبر

ی می جلوگیر اگر پیامبر می خواست بنویسد ابوبکر جانشین من است آیا بازهم –گفتند" حسبنا کتاب هللا" 

 کردند و می گفتند ، حضرت تب دارد و هذیان می گوید.

نتر از ی نبود ، چرا پیامبر " اسامه بن زید" را که جواشایستۀ رهبر ن ،اگر علی)ع( بخاطر جوان بود-7

 علی)ع( بود به فرماندهی لشکر نصب کرد ؟ 

می ردفت: " حسبنا کتاب هللا" به این سخن باور داشت ، که چرا بارها در پاسخ مسائل اگر عمر که گ-8

 گفت" لو ال علی  لهلک عمر"!می ماند ، 

 لهدیوالسالم علی من اتبع ا

 فهرست منابع:

 سقیفه  -مهدی دشتی-1

 زیده دانش نامه امیرالمؤمنین علی)ع(گ -حمدی ری شهریم-2

 امامیه منشور عقاید -جعفر سبحانی-3

 شرح نراقی-جاد رسالۀ حقوق امام س-4

 زار و یک نکته در بارۀ غدیره -حسن ملک محمدی-5

 -فرهنگ لغات نوین-6

 اموس قرآنق -سید قریشی-7

 ترجمه صحاح سته)شش کتاب اهل سنت( -سن طیبی اناستاد ح-8



 مفردات راغب -راغب اصفهانی-9

 فرهنگ واژه های )سیاسی(-10

 سیری در صحیحین  -محمد صادق نجمی -11

  –تفسیر نمونه -12

 -تفسیر المیزان-عالمه طباطبائی -13

 تفسیرنور -استاد قرائتی-14

 چهار جلدی(تفسیر بالغ) -سید ابوالفضل میر محمدی زرندی-15

 تفسیر نفیس -سید محم د رضا طبا طبائی نسب-16

 تفسیر جامع  -عالمه سید ابراهیم بروجردی-17

 فرهنگ غدیر –جواد محدثی  -18

 عقاید اسالمی)سه جلدی( –عالمه سید مرتضی عسکری  -19

ین موسوی-20  المراجعات -سید عبدالحسین شرف الد 

 اسالمیمنشور عقاید  -ایت هللا جعفر سبحانی-21

 ترجمه بیت االحزان)شیخ عباس قمی( -مجتبی خورشیدی-22

 حوزه نت -اینترنت-23
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