فصل اول سخنرانی حضرت

63

رحلت رسول خدا

ٍ
ُ ِ
اختِیا ٍر
٭ ثُ َّم َق َب َض ُه اهلل إلَیه َقبْ َض َرأْفَة َو ْ

س��پس خداوند پیغمبر را قبض روح كرد و ب��ا قبض روحی كه از روی
رأفت و انتخاب بود او را به سوی خود برد« .رأفت» یعنی مهربانیّ ،اما
توجه كنید! در اینجا «اختیار» چه معنایی دارد؟ بعضی
به كلمه «اختیار» ّ
گفتهاند :در مسئله مرگ و قبض روح ،عزرائیل یا مأمورین او برای قبض
روح از كسی اجازه نمیگیرند ،تنها در یك مورد آمده است كه عزرائیل
برای قبض روح اجازه گرفت آن هم در مورد ش��خص رسول اكرم
بود .در روایت آمده اس��ت :عزرائیل به صورت یك اعرابی یا روستایی
آمد و خانه را در زد .حضرت زهرا كه باالی س��ر پدر نشس��ته بود
الم َع َل ُ
النبُ ّو ِة
یك ْم یا اهلبیت ُّ
پرسید چه كسی است؟ عزرائیل گفتَ« :ا َّلس ُ
الرسالَةِ» و اجازه ورود خواست .حضرت زهرا پاسخ داد:
َو َم ْع َد ِن ِّ
پیغمبر یارای مالقات با كس��ی را ندارد ،برو! عزرائیل برای بار دوم در
زد ،باز هم همان پاس��خ داده ش��د ،تا بار سوم كه وقتی در زد و تقاضای
ورود كرد ،پیامبر اكرم چش��مهایش را باز كرد و در چهره حضرت
زهرا نگرانی و اضطراب دید ،سؤال كرد چه شده؟ حضرت جریان
را گفت ،پیغمبر پرس��ید آیا ش��ناختی او چه كسی است؟ حضرت
نگفت نش��ناختم بلكه عرض كرد« :اهلل و رسوله اعلم» .رسول اكرم
فرمود :این كس��ی است كه اگر در هر خانهای وارد شود زنها را بیوه و
فرزندان را یتیم میكند ،این ش��كننده شهوات و ناقض تمام ّلذات است
توجه كنید! حضرت زهرا كه در
و ...این ملكالموت اس��ت .حال ّ
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ض َرأفَ ٍة َو
ای��ن عبارت اخیر از خطبه میفرماید« :ثُ َّم قَبَ َض�� ُه اهللُ إلَی ِه قَ ْب َ
اختِیارٍ» ،منظورش از «اختیار» این اس��ت كه پیغمبر آنقدر در این دنیا
ْ
رنج كش��ید و آنقدر او را اذیت كردید كه مرگ را برای خود انتخاب و
اول؛ اینكه پیامبر به
اختیار نمود .پس در اینجا دو احتمال وجود داردّ :
خاط��ر اذیتهای آن مردم مرگ خود را از خدا درخواس��ت كرد ،دوم؛
اینكه قبض روح پیغمبر با اذن خود او صورت گرفت.

٭ و ر ْغب ٍة و إیثا ٍر
َ َ َ َ

و پیامبر با رغبت و از خودگذشتگی قبض روح شد.

٭ فمحم ٍد مِن تع ِب ِ
هذه ِ ا ّلدا ِر فی راحة
َ
َ ُ َ َّ ْ َ َ

پس پدرم از سختیها و رنجهای این دنیا راحت شد .در واقع در این
عبارت ،به نوعی ،تعریض به عملكرد مردم هم وجود دارد.

٭ قد حف بِالمالئ ِ َك ِة األبرا ِر و ِرضوا ِن الر ِب الغفا ِر و مجا ِورة ِ
ْ َ ْ
َّ ّ ْ َ ّ َ ُ َ
َ ْ ُ َّ ْ َ
الْمل ِ ِك الْجبا ِر
َ
َّ

همانا گرداگرد آن حضرت را فرشتگان نیكسرشت احاطه كردهاند و
آن حضرت مشمول رضایت پروردگار غ ّفار و در قرب سلطان جبّار قرار
دارد .در این عبارت ،هم اش��اره به «مقام رضواناهلل» است كه باالترین
مقامات معنویه پس از مرگ میباش��د و هم به «جبّار» كه صیغه مبالغه
به معنای «زیاد جبرانكننده» اس��ت ،نه ب��ه معنای«ق ّهار» ،زیرا در باال
قرینهای وجود دارد و آن كلمه «غ ّفار» میباشد .آن سلطان وجودی كه
هر نقصی را جبران میكند خداوند است.
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یه و أَمِ ِ
هلل علی أبی نب ِ ِ
ُ
ینه َعلَی الْوحی و صفِ ِیه و
٭ َصلّی ا َ
َ َ َ َ
َ َ
ِخیرت ِ ِه مِن ال ْ َخل ْ ِق و ر ِض ِیه
َ َ
َ َ

درود خداون��د بر پدرم كه پیامبری اله��ی و امین خداوند در وحی و
برگزیده و منتخب او است .پیامبری كه خدا او را از میان خلق برگزید.

٭ والسالم َعلَ ُیه و رحم ُة اهلل ِ و بركاتُ ُه
َ َّ ُ
َ َ َْ
َ ََ

درود و رحمت و بركات پروردگارش بر او باد.
حض��رت زهرا تا اینج��ا تاریخچهای از خلقت و فهرس��تی از
نبوت
اصول اعتقادات ارائه كرد و با اش��اره به مب��دأ تا معاد ،راجع به ّ
پیامبر اكرم بحث نمود.

بخ�ش س�وم

روی سخ�ن ب�ا حاض�ران

تکلیف ّامت پس از پیغمبر

باد اهلل ِنَصب أَم ِره ِو نَه ِیه
٭ ثم التفتت إلی المجل ِ ِس و قالت :انتم ِع
ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ

پس حضرت رو كرد به كسانی كه در مسجد نشسته بودند و آنها
را مورد خطاب قرار داد و گفت :ای بندگان خدا! شما مورد امر و نهی
خدا هستید« .نصب» به معنی «عالمت» است؛ مثل بیرقها و عالمتهایی
كه در مكانهایی قرار میدهند .یعنی شما كسانی هستید كه پیغمبر خاتم
را ادراك كردهاید و با او مصاحبت داش��تهاید ،چه مهاجر و چه انصار.
ش��ما حتّی برای آیندگان و برای كسانی كه در این مجلس نبودند تابلو
و عالمتی هس��تید كه گویای همه مسائل است .شما محور احكام الهی
هس��تید كه دیگران از ش��ما كه پیغمبر را درك كردهاید اطاعت میكنند.

٭ و حملَ ٌة دین ِ ِه و وح ِیه
َ َ ْ
َ ََ

و ش��ما حاملین دین خدا و وحی او هس��تید؛ یعنی شما مهاجرین و
انصار بودید كه نزول قرآن و وحی و مصاحبت پیغمبر اكرم را درك
كردید؛ یعنی با اینكه به یك معنا حامل وحی پیغمبر اكرم استّ ،اما
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ای تابلوهای تاریخ بشریت! شما باید این دین را به آیندگان وموجودات
دیگری كه در محلهای دیگری هستند منتقل كنید .حمل دین و وحی این
رسالت ،رساندن صحیح بدون كم و زیاد به دیگران است.

ناء اهلل ِ َعلی اَن ْ ُف ِسكُ م و بل
غاؤ ُه إلَی الأْ ُم ِم
َ
ُ
٭ َو ُا َم ُ
ْ َُ
َ

شما باید نسبت به خودتان امینهای خدا و رسانندگانی از ناحیه خداوند
به ّامتها باشید؛ یعنی خدا شما را امین خود قرار داده و این اشاره به آن
است كه به خودتان خیانت نكنید و برخالف آنچه میدانید عمل ننمائید.

٭ و َز َعم ُتم حقّاً لَكُ م؟
َ ْ ْ َ
ْ

حق شما بود!؟ آیا این مقامها
و آیا شما گمان میكنید كه این مقامها ّ
مستحق این بودید كه برای بشریت تابلو و
سزاوار ش��ما بود!؟ آیا شما
ّ
عالمتی باشید؟ یعنی آیا شما كه بر خالف آنچه میدانستید عمل کردید،
امین هستید؟ شما مسیر تاریخ بشری را تغییر دادید.
حضرت از اینجا شروع به اعتراض میكنند؛ اشاره به اینكه شما الیق
این مقام یعنی امامت و خالفت نیستید ،چون هم به خود و هم به ّامتها
خیانت كردید ،رعایت امانت الهی را به جا نیاوردید و مسیر دین خدا را
پس از رحلت پیغمبر منحرف ساختید ،لذا شایستگی این مقام را ندارید!
دلیل این امر را حضرت در عبارت بعد بیان میفرمایند:

یادآوری عهد و بقیهء الهی
ّ
ِ
لهلِ ِ

هد َق َّدم ُه الَیكُ م و بقِ ٌیة اس َت ْخلَ َفها َعلَیكُ م
٭ فیكُ م ع
ْ ََ ْ ٰ
ْ َ ٌ َ
ْ

برای خداوند در بین شما عهد و پیمانی است كه آن را سابق ًا به شما گفتهاند
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و برای خداوند میان شما یادگاری است كه خداوند آن را خلیفه بر شما
قرار داد .در اینجا باید دید مراد از «عهد و بقیه» چیست؟ در ظاهر «عهد»،
آن چیزی است كه «میگیرند» و «بقیه» ،آن چیزی است كه «میگذارند».
«عهد» ،وصیت و سفارش است و «بقیه» ،آن چیزی است كه شخص بعد از
خود در اهلش باقی میگذارد .پس اینها دو چیزند نه یكی .در اینجا احتمال
اظهر آن است كه این پیمان و عهد مربوط به عترت است؛ یعنی به مسئله
والیت امام علی اشاره دارد .بنابراین ،حضرت زهرا میفرمایند:
مگر شما نبودید كه پیامبر اكرم از شما عهد و پیمان گرفت! در اینجا
صحبت از عهد و پیمان میشود ،زیرا هنوز چند ماهی از غدیرخم نگذشته
الحجه اتّفاق افتاد و تا برگزاری
اس��ت .غدیرخم ظاهرًا در هجدهم ذی ّ
این مجلس ،دو ماه و نیم ،بیش��تر نمیگذرد .پیغمبر به همین مردم فرمود:

«إنّی تا ِر ٌك فیكُ م الثَّ َقلَین كِتاب اهلل ِ و ِعتْرتی»
ُ
َ َ َ

1

پس در « َع ْهد» دو احتمال وجود دارد :یكی اینكه منظور «غدیرخم»
باشد و دیگر اینكه منظور «كتاب الهی» باشد كه باز در این صورت «كتاب
الهی» هم خود داللت بر عترت دارد ،چنانچه در آیه ش��ریفه آمده است:

﴿الاَس ُئ ُلكُ م َعلَ ِیه اَجرا اِال الْمو َّدةَ فی ال ْ ُقربی﴾
ْ
ََ
ُ ْ
ْ

2

اول صحیح میباش��د ،زیرا كتاب در جمله
ّاما ظاهرًا همان احتمال ّ
بعد حضرت آمده است .پس مراد از «عهد» ،همان «عترت» است
و مراد از «بَقِیه» ،آن یادگار و «خلیفه»ای اس��ت كه خدا در میان آنها
متضمن اعتراض به عملكرد مردم است.
قرار داد .این جمله نیز خود ّ

 .1بحاراالنوار ،ج ،2ص99
 .2سوره مباركه شوری ،آیه23
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قرآن و فضائل آن

اد ُق و النور الس ِ
٭ كِتاب اهلل ِ الن ِ
اطق و ال ُقرآن الص ِ
اطع و
ُ
ْ
ُ
ُ
ّ
ُّ
ّ
َ ُ ّ ُ َ
ْ
ا ِلضیاء الالمعِ
ّ ُ ّ ُ

كتاب گویای خداوند كه گویا به حكم الهی میباش��د ،صادق است و در
آن هیچ باطلی راه ندارد؛ نورش چنان تأللو میكند كه فراگیر است؛ آن
روشنیدهنده و درخشندهای كه خود نورانی است و ظلمتها را از غیر
خود میزداید.

٭ بینة بصائِره ،من َك ِشفة سرائِره ،متجلِیة َظ ِ
واهر ُه
َ ٌَ َ ُُ َْ ٌَ َ ُُ َُ َ ّ ٌ
ُ

حجت و برهانهای قرآن آش��كار اس��ت؛ یعن��ی در آن پیچیدگیای
ّ
خاصی بتوانند مخاطب آن باشند ،در آن
وجود ندارد كه فقط دانشمندان ّ
اس��راری نهفته قرار دارد ،ولی سربسته نیست .درست است كه كسی به
مقدماتی
اس��رار قرآن راه نداردّ ،اما هر كس به قدر فهم خود با رعایت ّ
میتواند از آن بهرهای بگیرد.
مقدماتی
البته اشتباه نشود ،این طور نیست كه هر كس بدون آشنایی با ّ
مثل زبان ،شأن نزول ،روایات و ...بتواند قرآن را ترجمه و تفسیر كند .در
روایات هم آمده است كه هر كس اینگونه و بدون آگاهی الزم به تفسیر
قرآن بپردازد در قیامت جایگاهش در آتش اس��ت؛ 1چه رس��د به آیات
احكام قرآن كه هر كسی به این راحتی نمیتواند از روی آن فتوی صادر
كند .دقّت كنید! اس��رار قرآن سربس��ته نیس��ت و میتوان به آنها دست
 .1در روایت آمده است« :م ْن فَسر الُْقر َ َ
ِن النّارِ»
بو ْا َم ْق َع َد ُه م َ
آن ب َِرأی ِه فَلْیتَ ّ
َ َّ ْ
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مقدمات .به عنوان مثال ،در یك كتاب پزشكی مطالب
طی ّ
یافتّ ،اما با ّ
بسیاری وجود داردّ ،اما هر كسی نمیتواند كتاب پزشكی را باز كند و از
خاص خود را الزم دارد.
آن سر دربیاورد ،بلكه ّ
مقدمات ّ

ِِ
یاع ُه
٭ ُم ْغ َتب ِ َط ٌة به ْ
أش ُ

یعنی پیروان قرآن مورد غبطه و حس��رت ّامتهای دیگرند« .اشیاع»
جمع شیعه است ،به معنی «پیروان»؛ یعنی كسانی كه به قرآن عمل میكنند
مورد غبطه دیگرانند ،نه كسانی كه به قرآن عمل نمیكنند .اشاره به اینكه
قرآن ،هم درس زندگی دنیوی است و هم مربوط به امور اخروی میباشد.
اول؛ اینكه قرآن دس��تورالعملی
پس در این عبارت دو معنا وجود داردّ :
برای عمل است؛ یعنی صرف اینكه پیروان ،آن را بدانند برای تكامل کافی
مهم است عمل به آن میباشد و دوم؛ اینكه قرآن هم
نیس��ت ،بلكه آنچه ّ
درس زندگی دنیوی و هم درس رستگاری اخروی است و پیروان واقعی
قرآن هم در دنیا مورد غبطه دیگران قرار دارند هم در قیامت و آخرت.

ِ ِ
ِ
باع ُه
٭ ٰقائ ٌد إلَی ا ِّلر ْضوان الت ّ ُ

پیروی كردن از قرآن انس��ان را به رضوان رهبری میكند« .رضوان»
باالترین درجات بهشتی است و در قرآن كریم هم آمده است:

وان مِن اهلل ِ اَكْبر﴾
﴿و ِرض
َ ْ ٌ َ
َُ
ؤد إلی النجاة ِ ِ
٭م ٍ
ماع ُه
است ُ
ُ ّ
َّ
ْ

1

«استماع قرآن» سبب نجات میشود .در برخی از نسخهها «اِسماع»
 .1سوره مباركه توبه ،آیه72
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آمده است« .استماع» با «اسماع» تفاوت دارد« .استماع» ،یعنی انسان
تأمل و دقّت گوش دهدّ ،اما «اس��ماع» همان گوش
مطلبی را دقیق و با ّ
كردن ظاهری است ،زیرا در آیه قرآن آمده است:

﴿و إذا ُق ِر َء ال ْ ُقر ُآن فَاس َت ِمعوا﴾
ْ ْ ُ
َ

1

یعنی هرگاه قرآن خوانده ش��ود «اس��تماع» كنی��د .در این خطبه نیز
حضرت زهرا دائم ًا آیات قرآن را میخواند ،پس در اینجا هم باید
«استماع» باشد نه «اسماع».

نال حج ِج اهلل ِ المنورة ِ
٭ و ب ِ ِه ت
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ َ

حجتهای نورانی خدا دست پیدا میكند.
و به واسطه قرآن ،آدمی به ّ
حجت است و هم به وسیله
ببینید چقدر تعبیر زیبا اس��ت! هم خود قرآن ّ
حجتهای نورانی دست خواهید یافت ،یعنی به سنّت و عترت.
قرآن به ّ
خود قرآن میفرماید:

ول فَ ُخ ُذوه﴾
﴿ما اتٰاك ُُم ا َّلر ُس ُ

2

یعن��ی هر چه پیغمب��ر برایتان آورده بگیرید .در آی��ة دیگری از زبان
رسول اكرم میفرماید:

ودةَ فِی ال ْ ُقربی﴾
﴿الاَس َئ ُلكُ م َعلَ ِیه اَجرا ً اِال ّ الْم
َّ
ْ
َ
ْ ْ
ْ ٰ

3

یعنی رس��ول اكرم هیچ اجری از ش��ما نمیخواهد مگر دوستی
ل بیتش را.
اه 
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٭ و َعزائِم ُه الْم َفسر ُة و محا ِرم ُه الْمح َّذر ُة و بیناتُ ُه الْجال ِ ُیة و
َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ب ِ
راه ُینه الْكاف ِ ُیة
َ

محرمات منع شده و دلیلهای
و به وسیله قرآن به واجبات تفسیر شده و ّ
محرمات و
ظاهر و برهانهای كافی به دس��ت میآید؛ یعنی به واجباتّ ،
ادلّه و براهینی كه پشتوانه آنه ا است دست پیدا میكنند.

٭ و فَضائ ِ ُل ُه الْمن ُدوب ُة و ر َخ ُص ُه الْمو ُهوب ُة و َشرائِع ُه الْم ْك ُتوب ُة
َْ َ َ ُ
َْ َ َ ُ َ َ
َ

و به مس��تحبّات و مباحات و احكام نوش��ته شده آن دست مییابید.
عجیب است كه حضرت زهرا همه مسائل را به ترتیب ذكر كردهاند؛
محرمات و مس��تحبّات و همینطور
از مبدأ خلقت گرفته تا واجبات و ّ
مباحات و حتّی احكام و قوانین ،تا آنجا كه به ذكر آثار هر یك از آنها
میپردازد و دوباره از اعتقادات شروع میكند.

آثار برخی از معارف و احكام

٭ فَجع َل ا ُ
ان ت َ ْطهیرا ً لَكُ م مِن ا ِّلشر ِك
هلل
اإلیم َ
ََ
ٰ
ْ َ ْ

خداوند «ایمان» را برای پاكی ش��ما از ش��رك ق��رار داد؛ یعنی اثر
ایمان ،پاك ش��دن دلها از كثافات است .به عبارت دیگر ایمان« ،نور»
و شرك« ،ظلمت» است.

٭ و الصالةَ تَنزیهاً لَكُ م َع ِن ال ْ ِكب ِر
َ ّ ْ
ْ
ْ

و «نماز» ،شما را از كبر من ّزه میكند ،چرا؟ چون سراسر نماز ُكرنش

است .ابتدای نماز میگویی« :اهلل اكبر» ،یعنی او بزرگ است و همه كوچكند
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و خودت كوچكتر از همه .ركوع و س��جده و هم��ه اعمال و گفتار نماز
حاكی از اقرار به نقص و كوچكی انسان در مقابل عظمت خداوند است.

فس و ن ِ
٭ و الزكاةَ تَزكِ ًیة لِلن ِ
ماء فِی ا ِلر ْز ِق
ً
َ َّ ْ َّ َ
ّ

و «زكات» را قرار داد تا نفس ،از آلودگی پاك شود و روزی ،وسعت
یابد .زیبایی این بحث با هم بودن این دو معنا با یكدیگر است؛ یعنی به
مال دنیا تع ّلق نداش��ته باش؛ نه اینكه اص ً
ال مال دنیا نداش��ته باش ،بلكه
به آن تع ّلق پیدا نكن! در این صورت ،از طرفی زكات میدهی ،از طرف
دیگر وسعت در رزق مییابی.

٭ و ا ِلصیام تَثْبِیتاً لِإلِ ْخ ِ
الص
َ ّ َ

و «روزه» را برای «تثبیت اخالص» قرار داد .در میان جمیع اعمالی

كه انسان برای خدا و «قربة الی اهلل» انجام میدهد یك عمل عبادی

وجود دارد كه هیچ مظهری ندارد و انسان میتواند آن را «مخلصاً ل»،
یعن��ی فقط برای خدا انجام دهد به طوری كه هیچكس نفهمد و آن عمل
روزه اس��ت .اعمال دیگر هر یك نشانه و اثر ظاهری دارند كه دیگران
از آن باخبر میشوندّ ،اما روزه را فقط آدمی میداند و خدا ،مگر اینكه
خود انسان بخواهد به دیگران بگوید كه آن بحث دیگری است .پس اثر
این عمل ،یعنی روزه همانا تثبیت اخالص است.

ِ ِ
لدی ِن
٭ َو ال ْ َح َّج ت َ ْشییدا ً ل ّ

ح��ج از نظر باطن ،ترك
و
«ح��ج» را ب��رای «رفعت دین» قرار دادّ .
ّ
عالئق و كوچ كردن انسان میباشد و از نظر ظاهر همان اجتماع عظیمی
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است كه آیین یكتاپرستی و توحیدی را تقویت میكند.

٭ و الْعد َل تَنسیفاً لِل ْ ُق ُل ِ
وب
َ َْ ْ

و «عدال��ت» را ق��رار داد ب��رای اینكه دلها به هم وابس��ته و با هم
هماهنگ شوند.

طاع َتنا نِظاماً لِل ْ ِمل َّ ِة
٭ َو َ

و «اطاعت ما اهلبیت» را واجب كرد ،چون موجب «نظم شریعت و م ّلت»
میگردد؛ چراكه همه بر محور یك امام جمع میشوند و اجتماع میكنند.

٭ و إمام َتنا أماناً مِن ال ْ ُفر َق ِة
َ َ ٰ ٰ َ ْ

و «امامت» م��ا را محوری برای «جلوگیری از تفرقه» قرار داد .هر
جماعتی ،اگر محوری نداش��ته باشد كه همه دور آن محور حركت كنند،
به تدریج دچار چند دس��تگی و تفرقه و باالخره نابودی میش��وند .پس
مدعی رهبری نشود و ملوكالطوایفی
امامت را واجب كرد تا هر كس��ی ّ
كه موجب از بین رفتن دین است به وجود نیاید.

٭ و ال ِجهاد ِعزا ً لِإلسالم ِ و ُذ اّل ً أِله ِل الكُ فْ ِر و الن ِ ِ
فاق
ْ ْ َ ّ
َ ْ َ ّ ْ َ

و «جه��اد» را برای «ع ّزت اس�لام و ذلّت اه��ل كفر و نفاق» واجب
قرار داد.

ِ
تیجاب الأْ ج ِر
٭ و الصبر معون َ ًة َعلَی اس
َ َّ ْ َ َ ُ
ْ
ْ

و «بردب��اری» را برای «اس��تحقاق پاداش» قرار داد .ش��اید منظور
پایداری در جهاد باشد.
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٭ و الأَْمر بِالمعر ِ
وف مصلَح ًة لِلْعام ِة
َ ْ َ َْ ْ ُ َ ْ َ
َّ

و «امر به معروف» را برای مصلحت اجتماعی تعیین كرد تا جامعه به
فساد كشیدة نشود.

قایة مِن الس َخ ِط
٭ و بِر الْوال ِ َدی ِن ِو
ً
َ
َّ
َ َّ

و«نیكیبهپدرومادر»رابرای«مصونیتآدمیازغضبالهی»واجبنمود.

٭ و ِصلَ َة الأْ رحام ِ مِنساة ً فِی الْعم ِر و مِنماة ً لِلْع َد ِد
ْ
ُْ َ ْ َ
َ
ْ

و «صله رحم» را قرار داد كه موجب «طوالنی شدن عمر» و وسیلهای
برای تكثیر اس��ت .این طبیعی اس��ت كه وقتی عمرها طوالنی شود قهرًا
مرگ و میر كم شده و تعداد مسلمانها زیاد میشود .در صدر اسالم هم
ازدیاد نسل مسلمین مورد احتیاج بود ،چون از نظر عدد در ق ّلت بودند.

لد ِ
ِ
ِ ِ
ماء
صاص َحقْناً ل ّ
٭ َو الْق َ

و «قصاص» را برای «حفظ خونها» واجب ساخت .طبع ًا اگر كسی
بداند در مقابل قتل ،قصاص میشود خودبهخود دیگر اقدام به قتل و جنایت
در جامعه كم میشود و در نتیجه حرمت خون انسانها محفوظ میماند.

٭ و الوفاء بِالنذ ِر تعریضا لِلمغفِرة ِ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ
َْ ْ َ

و «وف��ای به نذر» را قرار داد تا انس��ان خ��ود را در معرض مغفرت
الهی قرار دهد.

٭ و تَوف ِ َیة الْمكایی ِل و الْموازی ِن ت َ ْغییرا ً لِلْب ْخ ِس
َ َ
َ ْ
َ

حقدیگرانضایعنشود؛
و«وفادركیلووزنكردن»راواجبنمود،برایاینكه ّ
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یعنی وفاداری به مقیاسها و موازین را واجب كرد تا دچار كمفروشی نشوید.

٭ و النَّهی َعن ُشر ِب ال ْ َخم ِر تَنزیهاً َع ِن ا ِلرج ِس
ْ ْ
ّْ
َ ْ ْ ْ

و «نهی از شراب» را قرار داد تا شما را از پلیدیها بازدارد.

٭ و اجتِناب ال ْ َق ْذ ِف إجتِناباً َع ِن اللَّع َن ِة
ْ ٰ
َ ْ َ
ْ

و «دوری از نسبت زشت دادن به دیگران» را واجب كرد تا خود را
در معرض لعنت الهی قرار ندهید.

٭ و تَر َك ا ِلسر َق ِة ایجابا لِل ْ ِعفَّ ِة
َ ْ ّ ْ

و «ترك دزدی» را واجب كرد تا عفیف و پاك بمانید.

٭ و حرم ا ُ
إخالصا ل َ ُه بِالربوب ِ ِیة
هلل ا ِّلشر َك
ْ
َ َ َّ َ
ُّ
ْ

و خدا ش��رك را حرام كرد تا ب��ه ربوبیت او اخالص پیدا كنید .خدا
میگوید :از دیگران پیوندت را قطع كن تا به من بپیوندی! گسس��تن از
رب را در پی دارد و پیوند به خدا فقط اخالص است.
غیر ،پیوستن به ّ

دعوت به تقوا و کسب معرفت

از اینجا حضرت به بیان دستورات قرآن میپردازند:

٭ فَات َّ ُقواهللَ ح َّق تُقات ِ ِه
َ

حق را آن طور كه س��زاوار حفظ حریم خدا اس��ت پاس
پس حریم ّ
محرمات را
بدارید! حضرت زهرا تا اینجا فهرس��تی از واجبات و ّ
ارائه و سپس آثار هر یك از آنها را بیان نمود .حال میفرماید :به این
اوامر و نواهی مقید باشید و عمل كنید!
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ِ
ون
٭ َو الت َ ُموتُ َّن إال ّ َو أن ْ ُت ْم ُم ْسل ُم َ

1

و مراقب باشید كه مسلمان از دنیا بروید! یعنی طوری عمل كنید كه در
هنگام مرگ مسلمان مانده باشید.

٭ و أَطیعواهللَ فیما أمركُم ب ِ ِه و نَهاكُم َعن ُه
َ ُ
ََ ْ َ ْ ْ

و خدا را در آنچه به ش��ما امر و نهی كرده اس��ت اطاعت كنید! یعنی
اوامر او را عمل كن و نواهیاش را ترك نما!

هلل مِن ِع ِ
٭ فَإنَّه ﴿اِنَّما ْیخ َشی ا ُ
باده ِ الْعلَم ُاء﴾
ُ
ْ
ُ ٰ
ٰ

2

همانا بندگان دانای خدا از خدا بیم دارند .تا اینجا حضرت زهرا
به بیان اعتقادات از آفرینش گرفته تا اصول و فروع و اخالقیات و آثار
محرمات پرداختّ ،اما از اینجا به بعد لحن سخن تغییر میكند.
واجبات و ّ

معرفی خویشتن

٭ ثُم قالت :ایها الناس ،اِعلموا أنی ِ
فاطم ُة و أبی محم ٌد
َّ ٰ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ُ ّ
ُ ََّ
َ

سپس گفت :ای مردم! بدانید من فاطمهام و پدرم محمد است .اینجا
معرفی
آدمی به فكر میرود كه مگر او را نمیشناختند كه دوباره خود را ّ
میكند؟ ّاما دقّت در عبارات بعدی مسأله را روشن میسازد.

ول َغلَطاً و ال اَفع ُل ما أفْع ُل
ول ماأ َُق ُ
الأق ُ
٭ ُأق ُ
ول َع ْودا ً َو ب َ ْدءا ً َو ُ
َ
َ
َش َططاً
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میگوی��م ،آنهم ن��ه یكبار ،بلكه تكرار میكن��م و هیچگاه در گفتارم
حق نیست .پس از
اش��تباه ندارم و كارهایی كه انجام میدهم بر خالف ّ
معرفی خود كه من فرزند چنان پدری هستم تأكید میكند كه همه گفتار و
ّ
كردارم صحیح و درست است و بالفاصله این آیه را قرائت میكند كه:

٭ ﴿لقد جائكُ م رسول مِن ان ُف ِ
زیز َعلَ ِیه ما َعنِتُّم
ع
م
ك
س
ُ
ََ ْ ٰ َ ْ َ ُ ٌ ْ َْ
ْ َ ٌ
ْ
1
حریص َعلَیكُ م بِالْمؤمنین رؤو ٌف رحیم﴾
َ ٌ
َ َ ُ َ ٌ
ْ

هر آینه رسولی از خودتان برای شما آمد ،وقتی بر شما سختی و فشار
وارد میش��د برای او سخت و ناگوار بود .در هر چه كه خیر شما در آن
قرار داشت او حریص بود؛ یعنی میخواست به شما خیر برساند و نسبت
به مؤمنین مهربان بود.
حضرت زهرا در این عبارات میخواهد بگوید رس��ول خدا به
این اندازه غمخوار و دلسوز شما بود و همواره میخواست به شما خیر
برساند .من دختر چنین كسی هستم! آیا رفتاری كه با من كردید سزاوار
بود؟ آیا این صحیح بود؟ ...حضرت زهرا در ادامه میفرماید:

ِ
ون نِسائِكُ م و َأخا اب ِن
إن ت َ ْع ُز ُوه َو ت َ ْع ِر ُف ُوه تَج ُد ُوه أبی ُد َ
٭ فَ ْ
ْ َ
ْ
ون ِرجالِكُ م
َع ّمی ُد َ
ْ

و اگر به نسب پیغمبر اكرم مراجعه كنید و او را بشناسید ،میفهمید
كه او پدر من است نه پدر زنهای شما و او براد ِر پسرعموی من است نه
براد ِر مردان شما .با این نحو استدالل همه حاضران در مجلس غافلگیر
شدند ،زیرا میگوید :شما معتقدید كه پدر من پیغمبر است ،من هم فرزند
 .1سوره مباركه توبه ،آیه128
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او هستم و او ،برادر همسر من است .چقدر زیبا است! بدون اینكه اسم
عل��ی را ببرد میگوید :پیغمبر خدا براد ِر پس��رعموی من اس��ت و
اخوت» اشاره میكند .همه میدانستند كه
بدینترتیب به ماجرای «عقد ّ
اخوت
پیغمبر اكرم پس از ورود به مدینه بین مهاجرین و انصار عقد ّ
اخوت خودشان را حضرت علی
و برادری بس��تندّ ،اما طرف عقد ّ
اخوت حساب شده و معنوی بود.
قرار داد .این یك ّ

٭ و لَنِعم المع ِزی إِل َ ِیه
َ َْ َْ

و چه س��عادتمند است كسی كه به او نسبت داده شود؛ یعنی كسی كه
به پدرم ،پیغمبر اكرم نس��بت معنوی و روحی داشته باشد سعادتمند
اخوت معنوی با
اس��ت .منظور حضرت علی است كه شایس��تگی ّ
رس��ول اكرم را یافت .حضرت چه بسا عظمت همسر خود را
بیان میكند كه او در س��طح روحیات و معنویات پیغمبر اكرم است
اخوت»
و دارای همان مرتبه و عظمت میباش��د ،چ��ون حقیقت «عقد ّ
براس��اس یك نوع «هماهنگی روحی» است .حضرت باز هم نمیگوید:
او همسر من است ،بلكه میگوید :او پسرعموی من است.
توصیف پیغمبر اكرم

صادعاً بِالنِذارة ِ
٭ فبلَّغ ا ِلرسالة ِ
ََ َ ّ ََ
ّ َ

پیغمبر اكرم رسالتش را در حالیا بالغ كرد كه مردم را صادع ًا انذار
«ص ْد ْع» به معنای «ش��كافتن» اس��ت و برای سخن گفتن بلند
مینمودَ .
و اظه��ار كردن كالم هم��راه با اجهار به كار میرود .منظور حضرت این
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است كه پدرم در جمعی مبعوث شد كه سكوت و خاموشی ،همه آنها را
جو را شكس��ت و این شكست اثر آهنگ توحید
فراگرفته بود .پدرم آن ّ
بود كه از حلقوم پدر من درآمد« .انذار» هم یعنی« :اعالم خطر» .پیغمبر
حق را كه همان
جو غالب آن روز را كه شرك و جاهلیت بود شكست و ّ
ّ
توحید است اظهار نمود.

٭ مائِالً َعن م ْدرج ِة الْم ْش ِركین
َ
ْ َ ََ ُ

در حالی كه پیامبر به راه و روش مش��ركین پش��ت پا زده بود؛ یعنی
جو شركی كه در آن جامعه غلبه داشت اص ً
توجه نكرد .او
ال ّ
حضرت به ّ
توجه به آنها و برخالف طریق آنها راه خدا را پیمود ،مردم را به
بدون ّ
توحید دعوت كرد و از بتپرستی و شرك انذار داد.

٭ ضا ِرباً ثبجهم ِ
آخذا ً بِأكْظامِهِم
ْ
ٰ ََ َ ُ ْ

بج»
در حالی كه به كمر مشركین ضربه زد و گلوگاه آنان را گرفت« .ثَ ْ
به معنای وسط یا كمر و « َك ْظ ْم» به معنای گلو یا حنجره است .اگر كمر و
گلوی كسی را محكم بگیرند قدرت هیچ مقاومتی باقی نمیماند .حضرت
زهرا تش��بیه بسیار زیبایی دارند ،میگویند :پیغمبر اكرم وقتی
جو ش��رك را بشكند و از بین ببرد ،چنان محكم و قاطع و
خواس��ت آن ّ
بی هیچ انعطاف وارد شد كه هیچ كس نتوانست مقاومت كند ،چراكه در
بحث اصول اعتقادی اص ً
ال نرمش و انعطاف معنی ندارد .این طور نیست
كه یكی بگوید :دو خدا وجود دارد ،دیگری بگوید :یك خدا وجود دارد،
بعد هر دو انعطاف نشان دهند و مث ً
ال به این معتقد شوند كه یكی و نصفی
خ��دا وجود دارد .نه خیر! در اصول اعتقادات و مبارزه با ش��رك اص ً
ال
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انعطاف در كار نیست .البته این غیر از بحث «روش» است .قطع ًا روش
باید منطقی باشد نه غیرمنطقی .جمله بعد اشاره به همین مطلب دارد.
راه و روش پیغمبر اکرم

داعیاً إلی سبی ِل رب ِ ِه بِال ِح ْك ِ
٭ ِ
مة و الْمو ِع َظ ِة الْحس َن ِة
ْ
َ َّ
َ َ
َ َْ

در حالی كه مردم را به وسیله حكمت و استدالل و موعظه نیكو دعوت
��بیل َربِّ َ
��ك بِالْ ِح ْك َم ِة َو الْ َمو ِع َظ ِة
إلی َس ِ
میكرد .روش پیامبر همان (ُا ْد ُع ٰ
��ن) 1اس��تّ .اما روش منطقی غیر از
الْ َح َس��نَ ِة َو جا ِدلُْه ْم بِالَّتی هِی َا ْح َس ُ
ایستادن بر اصول و عقبنشینی نكردن است.

٭ ی ْك ِسر الأْ صنام و ینكُ ُت 2الْهام
ُ ْٰ َ َ ْ
َ

پیغمبر با دست خود بتها را میشكست و به سرهای مشركین ضربه
وارد میكرد؛ یعنی شخص ًا در این میدان قدم میگذاشت .نقل كردهاند كه
حضرت سیصد و شصت بت را با دست خود شكستُ .
«ینك ُت» ،به معنی
ضربه دستُ ،
«ینك ُث» ،به معنی واژگون كردن و «هام» ،به معنی مغز سر است.

٭ حتَّی انْه َزم الْجمع و ولَّوا ا ُّلدبر حتّی ت َ َفری الل َّ ُیل َعن ُصب ِح ِه
َ َ َ َ ُْ َ َ ُ َُ َ
َّ
ْ ْ

تا این كه مشركین هزیمت و عقبنشینی كرده و از بین رفتند ،تاریكی
شب كنار رفت و صبح آشكار شد؛ یعنی باالخره زحمات و رنجهای او
شب شرك از بین رفت و صبح نورانی
نتیجه داد و به ثمر نشست .ظلمت ِ
توحید دمید و نمایان شد.
 .1سوره مباركه نحل ،آیه125
 .2در نسخة دیگر« :ینكث» آمده است.
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٭ و أَس َفر الْح ُّق َعن مح ِض ِه
َ ْ َ َ ْ َ ْ

حق از آن موضع خالصش هویدا گردیدَ« .ا ْس َف َر» به معنای ٰ
اء»
و ّ
«أض َ
حق
است.
ِ
حق» هم همان «توحید محض» میباشد؛ چون نور ّ
«خالص ّ
و توحید و خداپرس��تی زیر پردههای ش��رك و جاهلیت پنهان شده بود.
منظور این اس��ت كه توحید و خداپرس��تی رواج یافت و بتپرس��تی و
جاهلیت از بین رفت و پردههای شرك و كفر و جهل كنار زده شد.

اشق الش ِ
ِ
ِ
٭ و نطق ز
یاطی ِن
عیم ا ّلدی ِن َو َخ ِر َس ْت َش ٰق ُ َّ
َ ََ َ َ ُ

و رهبر دین به س��خن آمد و حنجرههای دهان شیاطین الل شد؛ یعنی
پیغمبر به گفتار درآمد و گویندگان كفر خاموش شدند.

شیظ الن ِ ٰف ِ
اق
٭و
طاح َو ُ ّ
َ َ

و جمعیت نفاق هم به هالكت رسید« .طاح» به معنای «هالك شدن» است
«و ُ
النفاق» ،افراد فرومایه و پست بیاصل و نسب است.
شیظ ِّ
و منظور از َ
حضرت زهرا این تعابیر را با دقّت تمام به كار بردهاند ،زیرا این نوع
افراد یعنی كسانی كه از خود شخصیت و استقالل فكری نداشتند در همان
مجلس حاضر بودهاند .این نوع انسانها همواره به نفاق روی میآورند،
چون انسانی كه خودش قدرت فكری داشته باشد و بتواند مسائل را درست
تحلیل كند منافق نخواهدشد .چاهی كه از خودش آب داشته باشد همواره
زالل و جوشان استّ ،اما اگر چاهی از پایین بسته باشد و فقط از اینجا و
آنجا آب داخل آن بریزند به گنداب و تع ّفن تبدیل خواهدشد .پس حضرت
ت عنصر بودهاند و منافق شدهاند اشاره میكند.
در اینجا به كسانی كه سس 
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٭ و انحلَّت ع َقد الكُ فْ ِر و ا ِلش ٰق ِ
اق
َ َْ ْ ُ ُ ْ َ ّ

و گرههای كفر و شقاق باز شدند .پس از ظهور اسالم ك ّفار و مشركین
علیه اس�لام همدست و متّحد ش��ده و یك جبهه را تشكیل داده بودند،
زیرا اس�لام را دشمن مشترك خود میدانس��تندّ ،اما با پیروزی اسالم
ّ
منح��ل گردید و كارآیی خود را
ای��ن پیمانها به تدریج از بین رفت و
از دست داد.

ِ ِ ِ
اإلخ ِ
الص
٭ َو ُفهْ ُت ْم ب َكل َمة ْ

و شما به كلمه توحید و اخالص سخن گفتید؛ یعنی«الاله اال ّ اهلل» را بر
زبان جاری ساختید .پدرم رسول اكرم خون دلها خورد ،زحمتها

موحد و مسلمان شدید« .فاه»،
كشید و مبارزهها كرد تا شما ،به اصطالحّ ،
َ
یعنی با دهان سخن گفتن و مراد از كلمه توحید« ،ال اِلْه اِال َّ اهلل» است.

اهلبیت ،آبرومندان شمایند
یض ال ْ ِخ ِ
٭ فی ن َ َف ٍر مِن الْب ِ
ماص
َ َ

عدهای از انسانهای آبرومند و روسپید و شكم
حال آنكه شما در میان ّ
خالی بودید؛ یعنی با اینكه همه شما مسلمان شدیدّ ،اما همراهان واقعی
پیامبر و كس��انی كه او را در این راه یاری دادند آنهایی بودند كه
روح و بطنشان از تع ّلقات دنیوی خالی بوده است .حضرت در اینجا به
عترت و خصوص ًا به علی اشاره میكند.
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٭ اَلَّذین ْأذهب ا ُ
هلل َعنْ ُه ُم ا ِّلر ْج َس َو َطهِّ َر ُه ْم ت َ ْطهیرا ً
َ َ َ

1

همان كسانی كه خداوند پلیدیها را از روح آنها برده و آنها را پاكیزه
گردانیده بود .تعبیر من همان «روسپیدان» و «بطنخالی»ها است .البته
برخی همان «گرسنگان» معنی كردهاندّ ،اما با اینكه ظاهرًا آنها اهل روزه
ی هستند كه بطن
هم بودهاند ،ولی با كمی دقّت معلوم میشود منظور ،كسان 
روح آنها از كثافات خالی بوده است .آیه فوق هم اشاره به همین معنا دارد.

حقارت مردم قبل از اسالم

 êضعف معنوی

٭ ﴿و كُن ُتم َعلی َشفا ُحفْرة ٍ من النّا ِر﴾
َ َ
َ ْ ْ

2

و ش��ما در پرتگاه جهنّم بودید! حضرت به موقعیتهای این مردم از
آغاز اش��اره میكند و ابتدا از نظر معنوی ،وضع قبلی آنها را روش��ن
میس��ازد و میفرمای��د :ش��ما در دوران انحط��اط بودی��د و در ظلمت
بتپرستی و جمادپرستی به سر میبردید.

 êضعف اجتماعی

٭ م ْذ َق َة ا ّلشا ِر ِب
ُ

و ّ
محل چش��یدن و آش��امیدن تش��نگان بودید! یعنی مثل گوسفندان
قربانیای كه هر كس ّ
تكهای از آن برمیدارد .مثل آبی بودید كه هركس
 .1مضمون آیة  33سورة احزاب.
 .2سوره مباركه آلعمران ،آیه103
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جرعهای از شما برمیداشت و از شما بهرهكشی میكرد .وضع اجتماعی
شما این طور بود كه هر كس به شما طمعی داشت .غارتگران و قدرتمندان
شمارا مورد هجوم خود قرار میدادند.

٭ و نُه َزةَ ال ّطامِ ِع
َ ْ

و محل فرصت طمعكاران بودید!

٭ و َقبس َة الْعجال ِن
َ َْ َ ْ

و مثل آتشی كه هر كسی از آن چیزی برمیدارد و میبرد! فرض كنید
كس��ی در بیابان مقداری هیزم جمع میكند تا با آتش��ی از آنها ایجاد
میش��ود خود را گرم كند ،بعد هر كس��ی س��ر میرس��د و هیزمی از آن
برمیدارد و میبرد ،سرانجام میبیند هیچ چیز از آن گرمی و آتش برای
خودش نمانده اس��ت .میفرماید :از نظر اجتماعی وضع شما طوری بود
كه هر كس میرسید قسمتی از سرزمین یا امور یا منافع شما را میكند
و میبرد و شما هم جرأت دفاع نداشتید و ضعیف بودید.

٭ َو َمو ِطیء الأَْق ْ ٰدام ِ
ْ

و ش��ما ّ
محل قدمها بودید! یعنی آن قدر ذلیل و زیردس��ت بودید كه
شما را لِه میكردند .حضرت میخواهد بگوید این اسالم بود كه به شما
ع ّزت داد.
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 êضعف ما ّدی

ون ال َّطر َق
٭ تشرب
َ ْ َُ َ َ

��رق» همان
از آبه��ای كثی��ف گودالهای بیاب��ان میخوردید! « َط َ
گودالهایی اس��ت كه در بیابان وجود دارد و گاه مقداری آب باران در
آن جمع میشود.

ون الْقِ َّد الْور ْق
٭ َو تَقْتاتُ َ
ََ

ِد» پوست
و غذای ش��ما پوست دبّاغی نشده یا برگ درختان بود« .ق ّ
دباغی نشده است .اشاره به اینكه ،اینك ،شما به آب و نانی رسیدهاید.

 êضعف روحی

٭ أ َِذلة ِ
خاسئِین
َّ ً
َ

مردم ضعیف و مطرود جامعه انسانیت بودید! یعنی از آداب اجتماعی
ت عنصر بودید.
چیزی نمیدانستید ،بیشخصیت و سس 

اس مِن حولِكُ م
٭ تخافون أن یتخطفكُ م الن
َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ٰ ّ ُ ْ َ ْ ْ

آن قدر ضعیف بودید كه میترس��یدید مردم از اطراف شما را بربایند!
یعن��ی به بندگ��ی بگیرند و ببرند .اینجا هم حضرت ب��ه آیات قرآن كریم
استناد كردهاند ،قرآن كریم میفرماید:
ِ
لیل مس َت ْضع ُفون فِی االر ِ
كم
ض تخافون أَن یتخطف
﴿و ْاذك ُُروا ا ْذ اَن ْ ُت ْم َق ٌ ُ ْ َ َ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون﴾
اس فَاویكُ ْم َو اَ َیدك ُْم ب َن ْصره َو َر َز َقكُ ْم م َن ال َّطیبات ل َ َعلَّكُ ْم ت َ ْشكُ ُر َ
الن ّ ُ
 .1سوره مباركه انفاق ،آیه26
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و ی��اد آری��د هنگامی كه گروه اندك و ناتوان��ی در زمین بودید و بیم
داش��تید كه مردم شما را بربایند پس پناهتان داد و كمك كرد شما را به
یاری خود و شما را از پاكیزهها روزی داد شاید شكرگزار باشید.
همانطور كه مشخص است حضرت زهرا مفهوم این آیة كریمه
را در عبارت قبلی خود بیان كرد ،حال پس از اش��اره به وضع معنوی،
اجتماعی ،ما ّدی و روحی آن مردم قبل از اسالم میفرماید:

٭ فَ َأن ْ َق َذكُم ا ُ
هلل تَبار َك و تَعالی بِأبی محم ٍد
ُ

ٰ َ َ ٰ

ُ َ َّ

محمد نجات داد .شما در
پس خدا ش��ما را به وس��یلة پدر من ّ
برزخی بین حیوان و انس��ان ،مثل وحش��یهای بیابان��ی بودید؛ خدا به
وسیلة پیامبر به شما ع ّزت و آبرو بخشید.

٭ بع َد الل َّ َتیا والَّتی و بع َد أ َْن منِی بِبه ِم ا ِلرجا ِل و ُذ ْؤبا ِن الْعر ِب
َ َ َْ ُ َُ ّ َ
َْ
ََ

متهور بیمنطق از مشركین
بعد از این همه حوادث ناگوار و آن افراد ّ
الر ٰجال» ،یعنی
و گرگه��ای عرب كه پیغمبر به آنها مبتال ش��د« .بَُه ِ
��م ِّ
آدمهای بیباك بیمنطق از مشركین.

تمرد اهل كتاب از كتب آسمانی
ّ
٭ و مردة ِ أَه ِل ال ْ ِك ِ
تاب
َ َََ ْ

متمردین از اهل كتاب مبتال شد .همانطور كه میدانید از قبل ،چه در
پیامبر به ّ
تورات و چه در انجیل ،نسبت به بعثت پیغمبر خاتم به اهل كتاب بشارت داده
شدهبودّ .اماپسازبعثترسولاكرم اهلكتابازتعالیموكتبخودشان
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تمرد كردند ،با مشركین همدست شدند و جنگها و فتنهها بر پا ساختند.
ّ

٭ ﴿كُلَّما أَو َقدوا نارا ً لِلْحر ِب أ َْط َف َأها ا ُ
هلل﴾
ٰ ْ ُ
َ
َ ْ

1

هر وقت اینها آتش جنگ میافروختند خداوند آن را خاموش میكرد.

نقش حضرت علی در مبارزات

٭ أَو نجم قرن الشیطا ِن أَو فغرت ِ
فاغر ٌة مِن الْم ْش ِركین َق َذ َف
ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ
َ
ْ َََ ْ َ َ ُ
أ َٰخ ُاه فی لَهواتِها
ٰ

هرگاه شاخ شیطان ظاهر میشد یا هرگاه دها ن بازكنندهای از مشركین
دهان باز میكرد و هرگاه میخواستند علیه مسلمین فتنه به راه اندازند،
ب��رادرش را در دهان حوادث میانداخ��ت .از اینجا حضرت زهراض
بسیار زیبا وارد برخی مسائل میشود كه اص ً
ال سبك بیان ایشان معجزه
اس��ت! بعد از بیان اصول اعتقادات و فروع و احكام و ...میفرماید :هر
وقت ش��اخ ش��یطان ظاهر میش��د ،یعنی هر وقت علیه اسالم توطئهای
پدیدار میگشت و مشركین وارد میدان میشدند و آتش جنگ برافروخته
میش��د ،پدرم رس��ول خدا برادرش علی را در حوادث وارد
میك��رد؛ یعنی پدرم گرههایی مثل ابوس��فیانها ،عمرب��ن عبدودها و...
توس��ط علی باز میكرد و از س��ر راه میبرداش��ت و الاّ شما كه
را ّ
همواره خود را از حوادث دور نگاه میداشتید؛ فقط علی بود كه به
میدانهای سخت میرفت و تاریخ گواه بر این مطلب است.
 .1سوره مباركه مائده ،آیه64
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ِ
ِ
ماخها ب ِ َأ ْخم ِص ِه و ْیخ ِم َد لَهبها بِسیفِ ِه
٭ َو الْینْ َكفی ُء َحتّی َیط َأ ص َ
َ َ
ََٰ َ

و علی نیز از میدان باز نمیگشت مگر وقتی كه گوشهای آنها
را زیر پا لِه و ش��علة فتنة آنان را با شمشیرش خاموش كرده باشد .این
كارها را علی انجام داد نه شما! نكتهای را هم بگویم و آن اینكه از
شواهد معلوم است زمانی كه حضرت زهرا این خطبه را در مسجد
ایراد میكند ،حضرت علی در خانه دائم ًا نگران است كه همسرش
فاطمه كی از مس��جد برمیگردد؛ یعن��ی حضرت علی در این
مجلس حضور نداشته است كه در انتهای خطبه به آن خواهیم پرداخت.
سپس حضرت شروع میكند به بیان كماالت علی.
برخی از كماالت حضرت علی

ذات اهلل ِ مجتهِدا ً فی أَم ِر اهلل ِ
٭ م ْكدودا ً فی ِ
َ
َ ُ
ُ
ْ
ْ

علی س��خت در راه خ��دا مبارزه كرد و در انجام دس��تورات الهی
سختكوش و تالشگر بود.

٭ قریباً مِن رسو ِل اهلل ِ
َ
ْ َُ

علی نزدیكترین اشخاص به رسول خدابود.

٭ سیدا فی أَول ِ ِ
یاء اهلل ِ
َ ً ْ

او آقا ،سرآمد ،سرور و ساالر اولیای خدا بود.
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ناصحاً م ِجدا ً ِ
٭ مش ِمرا ً ِ
كادحاً
ُ ّ
َُ ّ

جدیت و ّفعالیت داشت.
مهیّای خیرخواهی بود كه در این راه ّ

٭ ال تَأ ُْخ ُذ ُه فی اهلل ِ لَوم ُة الْئ ِ ٍم
َْ

و سرزنش سرزنش كنندگان هم در او كه در راه خدا كوشش میكرد
حق به خاطر سرزنش ،تحتتأثیر دیگران قرار
اثر نداشت؛ یعنی در راه ّ
حق برای او منظور نظر بود ،نه رضای مخلوق.
نمیگرفت و تنها رضای ّ
حق حضرت
با كمی دقّت هم میتوان فهمید كه همین دفاع از مقام و ّ
علی بود كه باعث شد تا این مردم بیخبر ،حضرت زهرا را به آن
ترتیبی كه میدانید به شهادت برسانند .حضرت در ادامة خطبه پس از
آنكه ّفعالیتهای حضرت علی را در حوادث سخت برشمرد میفرماید:

حال مردم در فتنهها

٭ و أَن ُتم فی ِر ِ
فاه ٍیة مِن الْع ِ
یش
َ َ
َ ْ ْ

و در همان حال شما در رفا ِه عیش و خوشگذرانی بودید؛ یعنی شمایی كه تا
قبل از اسالم در بدبختی و ضعف اجتماعی و ما ّدی و معنوی به سر میبردید
و توس��ریخور ش��ده بودید و هر كس به شما طمع داشت ،با تالشهای
پدرم و كوششهای حضرت علی به امنیت و احترام و رفاه و ع ّزت
رسیدید و به عیش و نوش افتادید .شما برای دفاع از همان اسالمی كه
به شما ع ّزت داد خود را به زحمت نینداختید .به اصطالح اهل فن ع ّلت
حدوث این ع ّزت برای شما پدر و شوهر من بودند .پس ع ّلت مبقیه ،یعنی
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ع ّلت بقا و تداوم این ع ّزت هم حفظ همان مسیر و همان راه ،یعنی امامت
علی اس��ت .پس چگونه شما آن را رعایت نكردید!؟ خود شما هم
كه به دلیل غرق ش��دن در رفاه و عیش نمیتوانید این راه را حفظ كنید!

وادعون فاكِه ِ
ِ
ون
ون آم ُن َ
٭ ُ َ ُ َ

و ش��ما س��اكت و آرام در امنیت بودید .در اینجا به نظر میرس��د كه
حضرت غیر از بیان وضع آن مردم به یك مس��ألة ك ّلی هم اشاره میكند
و آن این اس��ت كه یك انس��ان دیندار و متدین باید «درد دین» داشته
باشد .هنگامی كه حادثهای برای دین روی میدهد نباید بیتفاوت بماند
و صرف�� ًا به زندگی آرام خودش بچس��بد ،زیرا ع ّزت و احترام مؤمن در
سایة دین مح ّقق شده و نباید زمانی كه به یك زندگی معمولی رسید دیگر
فقط به فكر حفظ خود و خانوادة خودش باشد.
یكی از مربّیان بزرگ من «رضواناهللتعالیعلیه» فرمود :كسانی كه این
صحتش این است كه بگوییم :نمیفهمند،
مطالب را قبول نمیكنند حمل بر ّ
و الاّ اگر بفهمند و عمل نكنند كه شیطاناند .اینهایی كه میگویند :باید
در س��ایة دین وضع امور دنیویمان یعنی صرف�� ًا امور حیوانی خود را
تأمین كنیم و هر وقت هم پای خطر پیش آمد میگویند :انش��اءاهلل آقا
امام زمان خودشان تشریف بیاورند شمشیر بزنند؛ این نوع افراد بنا
صحت نمیفهمند و به قول آن عالم بزرگ مانند حمار هستند و
به حمل ّ
الاّ حكم شیطان را دارند و مثل حیوانات سر در آخور خود كردهاند.
حض��رت پس از این كه فرمود :زمانی كه حضرت علی در
كوران حوادث و خطرات بود شما در امنیت و رفاه بودید و پس از اشاره
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به این كه همسر ایشان در فكر راحت و آسایش نبود و به فكر دفاع از
حق بود و شما ،بر عكس ،در سایة اسالم به خوشگذرانی مشغول شدید،
ّ
در مقابل به بیان وضع گروههای مختلف از همین مردم میپردازد.
 êمنتظرين شكست اسالم

ِ
ون ب ِ َنا ا َّلدوائِر
٭ ت َ َت َرب ّ ُص َ
َ

اول از شما كسانی هستند كه در واقع
منتظر رسیدن بالها بر ما بودید .دستة ّ
جو را رعایت میكردندّ ،اما انتظار میكشیدند تا برای ما
منافق بوده و در ظاهر ّ
اهلبیتحادثهایرخدهد،ماشكستبخوریموآنهاازالكشانبیرونبیایند.
 êبیتفاوتها

ون الأَْ ْخبار
٭ َو ت َ َت َوكَّ ُف َ
َ

و منتظر اخبار بودید .دستة دوم كسانی هستند كه از دور حوادث را دنبال
میكردند و منتظر شنیدن اخبار و وقایع بودند .این گروه ،خود كاری به امور
ندارند ،فقط نشستهاند و اخبار حوادث را گوش میكنند تا بفهمند چه خبر
شده ،خود در حوادث وارد نمیشوند و فقط از دور دستی بر آتش دارند.
واردان ناوارد
ê
ِ

ون ِعن َد الن ِّزا ِل
٭ و تنكُ ص
َ َْ ُ َ ْ

و هنگام پیشآمد كردن حوادث عقبنش��ینی میكردید .دس��تة سوم این
گروه كس��انی هس��تند كه تا حدودی در حوادث وارد میش��دندّ ،اما به
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محض اینكه كار س��خت میش��د خود را كنار میكش��یدند« .نِزال» در
اصطالح عرب یعنی «موقعیت بحرانی» ،مثل جنگ تنبهتن.

ون مِن الْقِ ٰتا ِل
٭ و تَفِر
َ
َ ُّ َ

و از صحن��ة جنگ فرار میكردید .حضرت میفرماید :ش��ما كه
در این مس��جد نشس��تهاید از آن مردم و آن گروهها هس��تید .مطلب را
خالصه میكنم ،گویی حضرت میفرماید :شما کسانی هستید که قب ً
ال اهل
عافیتطلبی بودید و امروز که دور به دستتان افتاده بر خالف امر خدا و
رسولش ،خلیفه را از میان خودتان انتخاب میکنید.

بخ�شچه�ارم

اعتراضب�هغص�بخالف�ت

ظهور نفاق پس از رحلت پیغمبر اكرم

٭ فَلَما اخ ٰتار ا ُ
هلل ل ِ َنب ِ ِیه دار أَنْبِیائ ِ ِه و مأوی أَصفِیائ ِ ِه َظهر فیكُ م
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ ْ َ
َ ْ
حس َك ُة الن ِ ِ
فاق
ّ
َ ْ

پس هنگامی ك��ه خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیاء و محل اصفیاء
را برگزید ،حسكة نفاق از شما ظاهر شد« .حسكه» را دو جور میشود
اول؛ اینكه منظور «دش��منی» باش��د؛ یعنی«دشمنی نفاق» در
معنا كردّ ،
شما ظاهر شد .دوم؛ اینكه منظور «خار سه شاخه» باشد ،یعنی خار سه
شاخه که استعاره از نفاق است در شما پدیدار شد .به تعبیری «حسكه»
حق فرود آمد.
یعنی«خار نفاق» كه مثل تیری بر اهل ّ

ِ
اب ا ِّلدی ِن
٭ َو َس َم َل جل ْ ٰب ُ

اب» پوشش سراسری است؛ یعنی
و لباس دین بین شما كهنه شدِ .
«ج ْل ٰب ْ
پیغمبر اكرم با حیات خود سراسر جامعه را مثل جامهای نو پوشانده بود،
ّاما همین كه پیامبر وفات كرد شما لباس دین را مثل لباسی كه كهنه شده
درآوردید و كنار گذاشتید.
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٭ و نطق ِ
كاظم الْغا ِوی ِن
َ ََ َ ُ

و در نتیج��ه گمراهانی كه در آن زمان س��اكت بودند ،زبان درآوردند
و ناطق ش��دند؛ یعنی بیتفاوته��ا و فرصتطلبانی مثل ابوس��فیان كه
تا پیامبر زنده بود س��اكت بودند ،به س��خن درآمدن��د و همهكاره و
مقابل علی ،س��لمان فارسی و ابیذر كه
میداندار دین ش��دند و در ِ
بیشترین زحمات را برای دین میكشیدند عرض اندام كردند و آنها را
خانهنشین ساختند.

٭ و نَب َغ ٰخامِ ُل اآلفِلین
َ
َ َ

و اف��راد فرومای��ة گمنام در صحنه ظاهر ش��دند .حضرت زهرا
در واقع به یك اصل تاریخی اش��اره میكنند كه در تاریخ همواره پس
تح��ول ،معمو ًال افراد بیلیاقت خود را وس��ط معركه میاندازند
از یك ّ
ح��ق و عدالت میزنند.
و فرصتطلب��ی میكنند و بیش��ترین لطمه را به ّ
همان كس��انی كه چیزی از خود ندارند .این دسته پس از رحلت پیغمبر
اكرم از فرصت استفاده كردند و به صحنه بازگشتند.

نیق الْمب ِطلین
٭ و هدر ف
َ َََ َ ُ ُْ َ

و یك نوع افراد بیباك از گروه باطل به صدا درآمدهاند؛ یعنی همان
ك ّفار و مش��ركینی كه در زمان حیات پیغمبر ساكت شده بودند و تا
پیامبر زنده بود جرأت حرف زدن نداشتند ،اینك به سخن درآمدهاند.

٭ فَ َخ َطر فی َعرصاتِكُ م
َ
َ ٰ ْ

تحركاند؛ یعنی همینها دمشان را
و همینها در جمع شما مش��غول ّ
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میجنبانند .اشاره به كس��انی مثل بوسفیان كه مسلمین او را به حساب
نمیآوردند ّاما حاال در جامعه تصمیمگیر شدهاند.

سرکشی شیطان

یطان رأْس ُه مِن م ْغ ِر ِره ِ هاتِفاً بِكُ م
٭ و أَطلع الش
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ
ْ

و شیطان هم سرش را از مخفیگاه بیرون كشید و شما را صدا زد؛ یعنی
این حركات ش��ما حركات شیطانی است .شیطان را به الكپشتی مثال
میزنند كه همواره س��رش زیر الك استّ ،اما همین كه احساس امنیت
كند س��رش را بیرون میآورد .شیطان هم در زمان حیات پیغمبر سرش
زیر الك بودّ ،اما پس از وفات پیغمبر سرش را از الك درآورد و مردم
را بسوی خود دعوت كرد .حضرت در اینجا به عمل شتابزدة اهل سقیفه
اش��اره میكند كه عملی شیطانی بوده اس��ت؛ عمل كسانی كه تا پیغمبر
اكرم زنده بود ،جرأت خودنمایی نداش��تند ،حال بیرون آمده و صدا
میزنند كه بیایید دستهجمعی خلیفه درست كنیم.

٭ فَ َأل ْ ٰفاكُم ل ِ َد ْعوت ِ ِه مس َتجیبین
َ
ْ َ ُ ْ

پس شما را دید كه دعوت او را اجابت میكنید .هنگامی كه شیطان دید
طرحهای شما شیطانی است و در دلهایتان این میگذرد كه مسیر امامت و
اسالمرامنحرفكنید،دریافتكهشماجوابگویدعوتاوهستید.درحقیقت
عمل اصحاب سقیفه پاسخی بود به ندای شیطان و اجرای طرح شیطانی.

فیه م ِ
٭ و لِل ِعزة ِ ِ
الحظین
َ
َ ْ َّ ُ

و برای اینكه ش��ما برای رس��یدن به پس��ت و مقام دنیوی به او نگاه
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غرة» آمده است كه البته آن هم اشكالی
میكنید .در برخی نس��خهها «لِْل ّ
ندارد .اگر «لِلْغرة» باشد ،یعنی دید شما گول شیطان را خوردهاید ،به او
ّ
ِ
عزة» باشد ،یعنی چون خواستید
نظر كرده و جواب مثبت دادهاید .اگر «لل ْ ّ
پُست و مقامی به دست بیاورید به شیطان نظر كردید .تا پیامبر زنده
كم ِعن َد اهلل ِ اَتْقیكُ م) 1بودّ ،اما پس از
بود معیار مس��ئولیتها (إن أكرم
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
ْ
وفات وی به فكر مناصب و مقامات افتادید.

٭ ثم
اس َتنْ َه َضكُ ْم فَ َو َج َدك ُْم ِخ ٰفافاً
ُ َّ ْ

و آنگاه ش��یطان از ش��ما خواس��ت برخیزید ،پس دریافت كرد كه
شما آدمهای سبكی هستید؛ یعنی از آدمهایی هستید كه از نظر ّ
تفكری
و تع ّقلی توخالی و بیش��خصیتاند و اس��یر شهوت و غضب میباشند.
اول؛ كسانی كه بخواهند برای
در اینجا به دو نكته اش��اره شده اس��تّ ،
خود «دنبالهرو» دس��ت و پا كنند ،ابتدا آنها را میآزمایند ،اگر دیدند
س��بكمغز و بیش��خصیت و فاقد ق��درت ّ
تفكراند آنه��ا را دور خود
جمع میكنن��د دوم؛ اگر دیدند ّ
تفكر و تع ّقلی در آنها وجود دارد ،ابتدا
قدرت ّ
تفكر و تع ّقل را از آنها میگیرند تا آنها نیز «دنبالهرو» شوند.
ِ
افرادی«خفاف» ،یعنی«توخالی» هس��تند.
دنبالهروهای ش��یطانصفت
اول توخالیاش
پس شیاطین برای اینكه كسی را به دنبال خود بكشندّ ،
میكنند؛ یعنی تخلیهاش مینمایند .در قرآن هم در مورد فرعون و قومش
آمده است:
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طاع ُوه﴾
﴿ف
اس َت َخ َّف َق ْو َم ُه فَ َأ ُ
َ ْ

1

یعنی فرعون ابتدا آنها را توخالی ،یعنی خفیف و سبك كرد ،یا آنها
را توخالی یافت ،بعد آنها مثل گوسفند دنبال او رفتند و مطیعش شدند.
حضرت زهرا میفرماید :ش��یطان وقتی دریافت شما تو خالی و
سبك هستید از شما درخواست كرد برخیزید و دنبالش بروید.
انسان تا قدرت ّ
تفكر و تع ّقل دارد ،همان قدرتی كه تشكیلدهندة شخصیت
انسانی او اس��ت ،شیطان و شیطانصفتان نمیتوانند بر او مس ّلط شوند.

٭ َو اَ ْح َم َشكُ ْم فَ َألْفاك ُْم ِغضاباً

و ش��یطان ش��ما را تحریك كرد ،پس دید شما غضبناك شدید؛ یعنی
ش��یطان وقتی توخالی بودن ش��ما را دید ،فهمید كه حاال دیگر مطیع او
هستید ،پس میتواند هر خیانت و جنایتی را به شما تحمیل كند .شیطان
دانست كه ش��ما در دل با علیدشمنی داشته و قصد انتقام دارید و
این کینه نس��ل به نسل در دلهای خبیث شما منتقل شده ،لذا شما را در
چنین پایگاهی قرار داد و تحریكتان كرد.

٭ فَوسم ُتم َغیر إبِلِكُ م
َ َ ْ ْ َ ْ

پس ش��ما مشغول داغ كردن غیر شترهای خود شدید .در عرب رسم
بوده است كه روی شترهایشان با داغ كردن عالمت میگذاشتند .حضرت
متعرض شدید كه اص ً
ال به شما ارتباطی نداشت.
میفرماید :شما به امری ّ
كنایه از اینكه از حریم خودتان تجاوز كردید و به حریم دیگران وارد شدید.
 .1سوره مباركه زخرف ،آیه54
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٭ و وردتُم َغیر م ْش ِربِكُ م
َ ََْ ْ َ َ
ْ

و در مح ّلی برای آب خوردن وارد ش��دید كه جای آب خوردن ش��ما
نبود! حضرت میخواهد بگوید امر تعیین خلیفه مس��لمین كاری در
شأن شما نبود كه در آن وارد شدید .كار شما نیست كه خلیفه و امام تعیین
كنید ،اینها پای را از گلیم خود درازتر كردن است .رسالت و امامت امر
الهی است و نصب الهی الزم دارد و به شما ربطی نداشت كه بروید و در
جایی بنش��ینید و خلیفه تعیین كنید! این كار شما پاسخ به دعوت شیطان
بود و شما به دلیل كینههایتان و توخالی بودنتان مطیع او شدید.

نقض عهد ،پیش از دفن پیغمبر
٭ هذا و الْعه ُد َقریب
َ َْ
ٌ

و این در حالی بود كه هنوز عهد و پیمان ش��ما به پیغمبر نزدیك اس��ت.
حضرت اش��اره به غدیرخم دارد و میفرماید :هنوز وقت زیادی از آن

اله فهذا َعلی مواله».
روز نگذشته است كه پدرم به شما گفتَ « :م ْن كُن ْ ُت َم ْو ُ
َْ
هنوز زمان زیادی از سفارشهایی كه نسبت به عترتش فرمود ،نگذشته
است .گویی حضرت میگوید :ای عهدشكنان و سستپیمانان! شما خود
بعد از غدیرخم به علی تبریك گفتید و این نصب الهی را پذیرفتید!
1

٭ وال ْ َكلْم رحیب
َ ُ َ ٌ

و هنوز جراحت ناش��ی از رحلت پیغمبر باز و وس��یع است؛ یعنی آن
جراحت وارده به قلوب ما و عالقمندان وسیع است.
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٭ و ال ْ ُجر ُح لَما ین َدمِ ْل
َ ْ ّ ْ

و جراحتی كه از ناحیة وفات پدرم وارد شد هنوز التیام نیافته است.
اشاره به اینكه ما هنوز داغدار و عزادار هستیم.

ول لَمایقْبر
٭ و الرس
َ َّ ُ ُ ّ َ ْ

و هنوز رس��ول خدا دفن نشده بود .این خطبه بنا بر قولی ده روز بعد
از فوت رس��ول خدا ایراد شده است .حضرت زهرا میگوید:
هنوز زمانی از داغ رحلت پدرم پیامبر خدا نگذشته بود كه شما این
گونه عمل كردید .در این كالم اش��ارهای به جریان س��قیفه وجود دارد؛
یعنی هنوز پیغمبر دفن نشده بود و حضرت علی مشغول تجهیز
پیغمبر بود كه بعضی برای تعیین خلیفه در سقیفه جمع شدند.

٭ إِب َت َدأْتُم َز َعم ُتم َخو َف الْفِتْ َن ِة
ْ ْ ْ ْ ْ

با عجله اقدام كردید و خیال كردید كه اگر این كار را نكنید فتنهای روی
میدهد« .ابتدا» را میتوان دو جور معنا كرد :یك اینكه «مفعول مطلق»
باشد ،یعنی خیلی عجله كردید ،دیگر اینكه «مفعولله» باشد ،یعنی برای
جوی است كه در
اینكه عجله كردید اقدام نمودید .ادامة عبارت اشاره به ّ
آن زمان به راه انداخته بودند و شعار انحرافی كه رواج میدادند .حضرت
میگوید :شما «خوف از فتنه» را بهانه كردید تا سقیفه را تشكیل دهید ،در
حالی كه خوف از فتنه اص ً
ال معنا نداشت ،زیرا با پیشبینی پیامبر اكرم
و واقع��ة غدیرخم تكلیف همه روش��ن بود و اص ً
ال ج��ای نگرانی وجود
نداش��ت .كلمة « َز َع ْمتُ ْم» جایی گفته میشود كه عذر فرد پذیرفته نیست،
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یعنی گمان شخص باطل است .حضرت میخواهد بگوید :خوف از فتنه
بهانهای بیش نبود ،شما میخواستید خالفت را غصب كنید و برای فریب
دیگران كه از زد و بندهای پشت پرده بیخبر بودند« ،خوف از فتنه» را
بهانه كردید تا به اهداف شوم خود برسید و عملتان را مشروع جلوه دهید.

٭ أَال فی الْفِتْ َن ِة س َق ُطوا
َ

بدانید كه با این كار ش��ما در فتنه س��قوط كردید .چه فتنهای از این
باالتر كه شما مسیر اسالم حقیقی را منحرف كردید ،آیا شما میخواستید
جلوی اختالف را بگیرید؟ شما كه خود ایجاد اختالف كردید و یا با این
عمل بذر اختالف و فتنه را کاشتید.

حیط ُة بِالْكافِرین﴾
٭
﴿و إ ِ َّن َج َهنَّ َم ل َ ُم َ
َ
َ

1

و به راس��تی جهنّم بر كافران احاطه دارد .حضرت در اینجا به
خوبی از آیة قرآن استفاده كرده و میفرماید :سردمداران سقیفه مصداق
كفر بودهاند و در هنگامی كه مرتكب این اعمال شدند مؤمن نبودهاند.
در اینجا الزم است اشاره كنم به اینكه منظور از «كافر» در اینجا كافر
اصطالحی نیس��ت ،زیرا به تعبیر ما اینها یك اسالم ظاهری داشتهاند.
در باب مؤمنین روایات زیادی آمده است كه روح مؤمن هنگام گناه از
او مفارق��ت میكند .حتّی در مورد زن��ا هم این مطلب آمده كه مؤمن در
حال ایمان زنا نمیكند و اگر مرتكب زنا یا گناهان دیگر شد در آن موقع
دیگر مؤمن نیس��ت و كافر خواهد بود .این كافر با كافر اصطالحی كه
احكام خاصی در فقه دارد تفاوت دارد .پس این افراد روح ایمان را از
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دس��ت دادند و كافر شدند ،به این معنا كه گردانندگان سقیفه كه غاصبان
خالفتاند از ایمان بیرون رفته بودند و چه گناهی باالتر از غصب خالفت؟

سرپیچی از فرامین قرآن
ات مِنكُ م
٭ فهیه
ََ ٰ َ ْ ْ

این كار از ش��ما دور بود! یعنی باور نبود از ش��ما مهاجرین و انصار كه
دس��ت به چنی��ن كاری بزنید و فریب گروهی از ش��یاطین را بخورید و
اهلبیت پیامبر را به كنار بزنید و تنها گذارید.

یف بِكُ م
٭ و َك
َ َ ْ

و ش��ما را چه شده است!؟ با این كه از جریانات آگاه بودید چگونه
چنین كردید!؟

ون
٭ َو أَن ّ ٰی تُؤفَكُ َ

و به كدام راه منحرف ش��دهاید؟ آیا میدانید كه به كدام سمت شما را
عدة
س��وق دادهاند؟ شاید منظور حضرت این اس��ت كه چرا مردم گول ّ
حق منحرف شدند؟
معدود و محدودی را خوردند و از مسیر ّ

٭ و كِ
تاب اهلل ِ بین أ َْظ ُه ِركُم
ُ
َ
َ
َ
ْ

ی��ن َا ْظ ُه ِر ُك ْم»،
و حال آن كه كتاب خدا بین پش��تهای ش��ما بود« .بَ َ
اصطالحی است كه در نبردها به كار میبردهاند؛ یعنی آن چیزی كه برای
گروهی قداس��ت دارد اطرافش را میگیرن��د و از آن بخوبی محافظت
میكنند تا آسیب نبیند .اشاره به اینكه قرآن پشتیبان شما بود یا شما او
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را در میان داشتید و از آن محافظت میكردید؟
حض��رت میفرماید :ش��ما قب ً
ال از قرآن محافظ��ت میكردید و از آن
دس��تورالعمل میگرفتید ،پس چه ش��د كه قرآن را ره��ا كردید؟ منظور
حضرت این اس��ت كه قرآن در مورد امامت و رهبری ش��رایط ك ّلی را
بیان كرده است.

﴿اَفَمن یهدی إلَی الْح ِّق أ َْن یتَّبِع اَمن الیهدی إال ّ أ َْن یهدی﴾
َ
ْ
ْ َّ ْ ْ
َْ ْ

1

حق سزاوارتر است كه
آیا آن كس��ی كه هادی مردم است به س��وی ّ
پیروی ش��ود یا كسی كه خودش هدایت نمیشود مگر اینكه كسی دیگر
او را هدایت كند؟
تاریخ شهادت میدهد ،خودشان هم اقرار دارند كه یكی از سردمداران
س��قیفه بیش از هفتاد بار در پاس��خ به مراجع��ات میگفت« :نمیدانم»
مكرر
و میرفت از امیرالمؤمنین س��ؤال میكرد .حتّی نوشتهاند که ّ

میگف��ت« :لَوال َعلی لَهلَ َك ،»...یعنی اگر علی نبود من هالك ش��ده بودم.
َ
عامه هم این مطلب را ثبت و نقل كردهاند.
علمای ّ

زاهرة وز اعالمه ِ
ظاهرة و أْحكامه ِ
٭ اموره ِ
باهر ٌة و َزوا ِجر ُه
َ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ ُ ُ ُُ ِ َ
الئحة و أوامره ِ
واضح ٌة
ٌَ
َُ
َ

در حالی كه معارف قرآن كریم روشن و احكام آن درخشنده و َع َلمهای
آن بلند و غالب و نواهی آن تبیین شده و اوامر آن واضح است.
یعنی معارف و تعالیم قرآن و راهنماییهایش آش��كار و واضح بود.
در قدیم مرس��وم بوده است كه در بیابانها و بین راهها چیزی به عنوان
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عالمت و نش��انه میگذاش��تند تا مردم راه را گم نكنند .به این نشانهها
��م» میگفتند .حضرت میفرمای��د :تعالیم قرآن برتر و غالب از همة
« َع َل ْ
امور است .کافی اس��ت آدمی به قرآن مراجعه کند تا بفهمد مصداق آن
ش��رایط امامت و رهبری کیست؟ پس چه شد که روز غدیرخم آمدید به
علی تبریک گفتیدّ ،اما پس از رحلت پیامبر همة آن عهدها را
فراموش نموده و به قرآن روشن هم مراجعه نكردید.
اش��اره به اینكه با مراجعه به قرآن میتوانید مسئلة رهبری را از نظر
خصوصیات و ش��رایط ،به روش��نی و وضوح دریابی��د و مصداق آن را
توجه به آن همه آیاتی كه در ش��أن و مقام
تش��خیص دهید ،خصوص ًا با ّ
علی نازل شده است.

راء ُظ ُهو ِركُم
٭ َق ْد َخلَّفْ ُت ُموه َو َ
ْ

و قرآن را پشت سر انداختید! یعنی به جای اینكه قرآن را پیشاپیش
و راهبر خود قرار دهید قرآن را به پش��ت س��ر نهادید؛ یعنی در مسائل
توجه نكردید و آن را
اهم مس��ائل است به قرآن ّ
رهبری و امامت كه از ّ
پشت سر انداختید.

دلیل روگردانی شما از قرآن

ون أم ب ِ َغی ِره ِ تَحكُ مون؟
٭ أَرغبة عنه ترید
ْ ُ
َ َْ ً َ ُْ ُ ُ َ ْ

آی��ا از قرآن روگردان ش��دید ،ی��ا غیر قرآن را م�لاك حكم خود قرار

دادهاید؟ در برخی نس��خهها «ت َ َدبرون» هم آمده اس��ت؛ یعنی از اسالم
َّ ُ
روگردان ش��دید .آنها با شعار «حفظ اس�لام از فتنه» ،حقایق قرآن را
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زیر پا گذاشتند .این است كه مؤمن باید همیشه زیرك و هشیار باشد و
به شعارها دقّت كند.

٭ ﴿بِئْس لِل ّظالِمین بدَالً﴾
َ َ
َ

1

چه بد است برای ستمكاران آنچه را كه به جای قرآن اختیار كردند!
او ًال؛ این کار
حضرت به پیامدهای سوء جریان سقیفه اشاره دارد؛ یعنی ّ
ظلم اس��ت و ثانی ًا؛ پیامد و عاقبت خطرناكی در دنیا و آخرت داردّ .اما
آنچه زیبا اس��ت اینكه هر یك از عبارات این خطبه ،یا مفهوم آیه را به
كار گرفته ،یا با مضمون آیهای از قرآن كریم همراه اس��ت .حضرت در
ادامه باز هم آیهای از قرآن را قرائت میكند:

ن یقْب َل مِن ُه و ُهو فِی
٭ ﴿و من یب َت ِغ َغی ِر اإلسالم ِ دینا فل
ْ
ً ََ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ َِ َ ْ ْ
2
ِ
اآلخرة من الْخاسرین﴾
َ
َ َ

كس��ی كه غیر از اس�لام دینی را انتخاب كند هیچگاه ،آن دین از او
پذیرفته نمیشود و در آخرت هم از زیانكاران خواهد بود.
استدالل حضرتاین است كه شما از احكام قرآن تخ ّلف كردید
و ش��رایطی كه در قرآن ب��رای رهبری امامت الهی مطرح ش��ده نادیده
گرفتید و احكام ظاهرة قرآن را كنار گذاش��تید .پس شما قرآن را کنار
زدید وهنگامی هم كه قرآن كنار رفت دیگر اسالمی باقی نمیماند .پس
اگر علی را كنار گذاش��تید ،یعنی حقیقت اسالم را كنار گذاشتهاید؛
چون اسالم یعنی عمل به معیارها و شرایطی كه در قرآن آمده ،حال اگر
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كسی به حرف قرآن گوش نداد و آن را رها كرد اسالم را رها كرده است.

عجله در غصب خالفت

٭ ثُم لَم تَلْب ُثوا إِال أ َْن تَسكُ ن نَفْرتُها
ْ َ َ ٰ
َّ ْ َ

و ش��ما صبر نكردید مگر به اندازهای كه این مركب خالفت س��اكت و
آرام ش��ود! «نَُفور» به معنی دور شدن چهارپا و كنایه از چموشی است.
انسان وقتی بخواهد سوار َمركب شود ،ابتدا مركب كمی َرم میكند و از
انس��ان دور میشود ،انسان هم صبر میكند تا مركب رام شود تا بعد از
او سواری بگیرد .حضرتض فتنة زمان خالفت را به شتر تشبیه كردهاند؛
یعنی شما با عجله و بدون اطالع اهلبیت و گروه کثیری از مهاجرین و
انصاردر سقیفه تشكیل جلسه دادید و خلیفهتراشی كردید.
شاید هم منظور حضرت این است كه این خالفت مثل مركبی كه ابتدا
رام كسی نمیشود و چموشی دارد ،دارای چموشیای بود و آن چموشی
همان مخالفتهایی است كه در سقیفه روی داد؛ یعنی این مركب به شما
تن نمیدادّ ،اما ش��ما صبر نكردی��د و بدون مع ّطلی و با عجله و با اینكه
برخی از مهاجرین و انصار و اهلبیت مخالف بودند ،بر س��وار ش��دن به
مصمم شدید.
این مركب ّ

٭ و یسلَس قِی ُاد ٰها
َ ْ َ ٰ

و به مقداری كه شتر آرام گیرد و افسار آن در اختیار شما قرار گیرد.
س» ،به معنی آرامی و روانی و «قِ ٰیا ْد» ،به معنی افسار است .اشاره به
َ
«س ْل ْ
اینكه به مخالفتها هم وقعی نگذاشتید و به دروغ ا ّدعای اجماع كردید.
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ون وق ْ َدتَها
٭ ثم أَخذتم تور
ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ

و آتشزنه را آوردید و ش��روع كردید به شعلهور كردن آتش؛ یعنی از
اول سعی كردید این آتش ُگر بگیرد و پس از آنكه خالفت را در دست
همان ّ
اول آتش
گرفتید ،آتشگیرانة آن را روشن كردید .حضرت اشاره میكند كه ّ
خالفت را روشن كردید و حال دارید آن را باد میزنید و شعلهور میسازید.

ون جمرتَها
٭ و تهیج
َ َُ ُ َ َ ْ َ ٰ

«ج ْمر» ،یعنی آتش با
و آن آتش را به جاهای دیگر هم سرایت دادیدَ .
هیزم سرخ شده؛ یعنی به سرعت خلیفه تعیین كردیدّ ،اما پس از به قدرت
اولیه را گسترش داده
رسیدن به سراغ حكمرانی نرفتید ،بلكه آتش ظلم ّ
و فدك را غصب نمودید ،بعد به خانة اهلبیت پیغمبر حملهور شده و به
حضرتتعرض کردید ،چرا این قدر عجله!؟
بیت آن
ّ

پاسخ به ندای شیطان

٭ و تس َتجیبون ل ِ ِ
هتاف ا َّلشیطا ِن ال ْ َغ ِوی
ََْ ُ

و به ندای ش��یطان گمراهكننده پاس��خ مثبت دادید؛ یعنی حركت شما در
سقیفه ،یک حرکت شیطانی و از سر هوای نفس بود .شما قدرتطلب و
ریاستطلب بودید و از شیطان دنبالهروی كردید؛ یعنی كار شما به هیچ
حقطلبی نبوده است.
وجه بر مدار ّ
اگر فرض كنیم مخاطب حضرت س��ردمداران س��قیفه باشد،
منظور از این جمله آن اس��ت که س��ردمداران س��قیفه از شیطان تبعیت
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كردند و اگر منظور حضرت كس��انی كه تسلیم خدعهها و توطئههای از
پیش طراحی شدة سردمداران سقیفه شدند و با آنها بیعت كردند ،باشد،
در این صورت حضرت سردمداران سقیفه را به شیطان تشبیه كرده
و بیعتكنندگان با آنها را اشخاصی میداند كه به خاطر هوای نفس از
آنها اطاعت كردهاند .ش��یطانی بودن این كارها نیز روش��ن است ،زیرا
چنین فعلی با كنار گذاشتن احكام و شرایط قرآن صورت گرفته و اص ً
ال
عمل شیطانی یعنی «کنار گذاشتن احکام اسالم و قرآن».

٭ و إِط ِ
فاء أَنْوا ِر ا ِّلدی ِن الْجلی
َ ْ
َ

و ش��ما انوار دین خدا را كه روشن بود خاموش كردید .این عبارت
معنایی را كه در عبارت قبل مطرح كردیم تأیید میكند كه كار ش��یطانی
شما خاموش كردن نور دین خدا بود؛ یعنی شما معیارهای قرآن و همه
آنچه را که فرموده بود كنار گذاشتید و قرآن و سنّت هر دو رها ساختید.
یطفِ ُؤا نُور اهللِ﴾ 1،آنها میخواهند نور خدا را خاموش سازند.
ون اَ ْن ْ
یرید َ
﴿ ُ
َ

٭ و إه ِ
ماد س َن ِن النَّبِی الصفِی
َ ْ ُ
َّ

و س��نن پیامب��ر برگزی��دة خ��دا را خاموش كردی��دِ« .ا ْهم��ا ْد» ،به
معنی«خاموش كردن» اس��ت؛ یعنی شما مسیر اس�لام را تغییر دادید و
با غصب خالفت ،ش��روع به از بین بردن انوار دین و آثار پیغمبركردید.
چهرة اس�لام را كریه و زش��ت ساختید و الگوی زش��تی برای آیندگان
ایجاد نمودید .احكام پیغمبر اسالم را كه روشنیبخش تاریخ بود از بین
بردید و بش��ریت را از آن محروم كردید .خالفت در اسالم بر معیار علم
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و تقوی اس��توار است؛ یعنی داشتن «آگاهی به احكام و موازین الهی»
از یک سو و «تقوای عملی» از سوی دیگر .مصداق اعالی این صفات
معصومین هستند كه دارای«عصمت مطلق» میباشندّ .اما شما این
معیارهای نورانی را كه بر محور «علم به احكام الهی» و «تقوا» بود كنار
گذاشتید و معیارهای شیطانی و ساختگی خود را مطرح ساختید ،لذا در
سقیفه هر معیاری مطرح بود جز معیار«علم» و «تقوی».

٭ تشربون حسوا فِی ارت ِ ِ
غاء
َ ْ َُ َ َ ْ ً ْ

شما به تدریج منفعت خالفت را آشامیدید .در برخی نسخهها ِ
ون»
«تس ّر َ
ب��ه معنی«ضد علن» آمده اس��ت؛ یعنی در خفا و به تدری��ج منافع آن را
نوش��یدیدِ « .ر ْغ ِوه» در ظاهر به كف یا خامهای روی ماس��ت و دوغ جمع
میشود میگویند .كسی كه میخواهد دیگری را فریب دهد میگوید :من
میخواهم فقط این كفهای روی دوغ یا شیر را بخورم .لبش را روی لب
كاسه میگذارد و آرامآرام تا ته ظرف را میخورد .این عبارت در عرب
ضربالمثل است؛ یعنی شما در ظاهر عنوان كردید که میخواهید مسئلة
خالفت عقب نیفتد ،به اسالم لطمه نخورد و فتنهای برپا نشود و ّ ...اما در
باطن جنبشی خزنده داشتید و میخواستید خالفت را تا همیشة تاریخ از
اهلبیت دور كنید .جریان سقیفه یك توطئة عظیم و عمیق بود .همین است
كه بعد از «خلیفهس��ازی» بالفاصله به سراغ مسئلة «فدك» رفتند .برای
اینكه بدانید دلیل سرعت اینها در غصب فدك چه بود در اینجا به روایتی
مفضل نقل میكند كه امام فرمود :بعد
از امام صادق اش��اره میكنمّ .
از آنكه سقیفه پایان یافت و بیعت انجام شد ،عمر بن خطاب به ابوبكر بن
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ابیقحافه گفت خمس و فیء و فدك را از اهلبیت بگیر تا دستش��ان از
امور اقتصادی و مالی كوتاه و خالی ش��ود .وقتی كه دست اهلبیت خالی
و دس��ت تو پر ش��ود مردم به سراغ تو میآیند .ببینید این همان «سیاست
شیطانی» است ،یعنی مینشستند نقشه میكشیدند و برنامهریزی میكردند
تا پشتوانة مالیاهلبیت را از آنها بگیرند .معلوم میشود پیغمبر اكرم
وقتی فدك را به حضرت زهرا بخش��ید میدانست كه «فدك» برای
اهلبیت اهمیت دارد و آنها را تأمین میكند .این نس��بت به خالفت در
توسط پیغمبر اكرم صورت گرفت،
آینده،یك پیشبینی سیاسی بود كه ّ
والاّ حضرت زهرا كه برای یك قطعه زمین نمیآید گریه كند .حضرت
زهرا و اهلبیت هر چه داشتند در راه خدا ایثار كردندّ ،اما «فدك»
یک مسئلة ش��خصی نبوده ،بلكه برای خالفت اهلبیت «جنبة پشتوانه»
حد برای آن پافشاری
داش��ته است .به همین خاطر حضرت تا این ّ
میكند .بنابراین نقش��ة آنان در طول تاریخ كوتاه كردن دست اهلبیت از
خالفت بوده است ،چراكه پیغمبر اسامی ائمة اطهار را به ترتیب بیان
عامه ه��م این روایات وجود دارد.
كرده بود ،حتّی در كتب اهل س��نّت و ّ
اینها میخواستند «این مسیر» تح ّقق پیدا نكند ،مسئلة آنها تنها علی
نبود ،بلكه آنها میخواستند همة اهلبیت را كنار بگذارند .بنابراین جریان
سقیفه ظاهری داش��ت و باطنی؛ ظاهرش این بود كه مسلمین نباید بدون
خلیفه باش��ند ،باید اسالم حفظ ش��ودّ ،اما باطن آن حركت خزندهای بود
برای این كه حكومت به حضرت علی و اهلبیت نرسد.
اقدام علیه اهلبیت پیغمبر

112

خطبة فدک

٭ و تمشون أِلهل ِ ِه و ول ِده ِ 1فِی الخم ِر و الض ِ
راء
َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ
ْ َ َ َ َّ

به صورت مخفی بر علیه اهلبیت و فرزندان پیغمبر قدم برمیدارید.
این هم تش��بیه زیبایی است! یعنی شما در پوشش درختان و در پستی و
بلندیها خود را مخفی میكنید تا كسی نفهمد كه نسبت به اهلبیت هدفی
شیطانی دارید ،درست مثل كسی كه وقتی میخواهد در جایی مخفیانه راه
برود ،خود را پشت درختها پنهان میكند ،شما همخود را زیر پوششهایی
ظاهری پنهان كردید تا اغراض فاس��دة خود را پنهان سازید و به اسالم
ضربههایی كاری وارد کنید .معلوم میشود امثال حضرت زهرا دقیق ًا
عده
میدانستند اینها چه فكری در سر دارندّ ،اما چه میتوان كرد!؟ یك ّ
عده مردم سادهلوح در طرف دیگر.
شیطان توطئهگر یك طرف و یك ّ
حكایت همان عالم بزرگواری است كه وارد دهی شد و وقتی دید شخصی
در آنجا ا ّدعاهای ناصحیح دارد ،خواس��ت مردم را آگاه كند .آن شخص
جاهلّ ،اما حیلهگر ،مردم را در مسجد جمع كرد و به مردم گفت :شما قضاوت
كنید! ببینید كدامیك از ما باسوادیم؟ بعد به آن عالم بزرگوار گفت :بنویس
مار! آن آقا هم روی تخته نوشت مار .بعد این آدم حیلهگر شكل یك مار را
كشید و به مردم گفت :شما قضاوت كنید كدام یك مار است؟ مردم هم گفتند:
این كه تو كشیدهای مار است .حضرت زهرا هم میداند كه گروهی از
اینها دارند بازیگری میكنند و گروهی هم فریب خوردهاند .پس چه باید
كرد؟ جز اینكه این مطالب را بگوید تا در تاریخ بشریت ثبت شود و بماند.

صبر اهلبیت بر مصیبتها
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٭ و نَصبِر مِنكُ م َعلی مِثْ ِل ح ِّز الْمدی
َ ُ
َ ْ ُ ْ ْ

م��ا اهلبیت در مقابل ُمدای ش��ما صبر میكنیم! «م��دی» ،یعنی«بریدن
كاردها» و «ح ّز» به معنی«بریدن و قطعهقطعه كردن» اس��ت؛ یعنی ما در
برابر ش��ما صبر میكنیم ،مثل كسی كه با چاقوهای بزرگ اعضایش را
قطعهقطع��ه كنند و به او ضربه بزنند ک��ه در این صورت او هم صبر كند.
ش��اید منظور حضرت این اس��ت كه هر كدام از ش��ما كاردی به دست
گرفتهای��د و به جگر ما میزنید و م��ا هم صبر میكنیم؛ یعنی ما دقیق ًا از
اغراض فاسده و سوء استفادة شما از موقعیت به دست آمده خبرداریم،
ّاما برای حفظ و بقای اسالم صبر میكنیم.

٭ و و ْخ ِز ا ِلسنا ِن فِی الْح ْشا
َ
َ َ
ّ

«و ْخ ْز» ،تیر یا نیزهای است
و مثل فرو رفتن س��رنیزه در بدن انسانَ .
ك��ه در بدن فرو رود .حض��رت زهرا كمال ناراحتی خود را در این
عبارت بیان میكند و میگوید :این زخمها عمق جان را میس��وزاند .با
خواندن این جمالت انس��ان به یاد جمالت نهجالبالغه در خطبة شقشقیه
میافتد كه امام علی میگوید:

َیت أ ََّن الصبر َعلی ٰهاتٰا أَحجی فَصبر ُت و ِفی الْعی ِن َق ًذی و فِی الْحل ْ ِق
«فَ َرأ ُ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ َ
َّ ْ َ
1
َری تُراثی نَهباً»
َشجاً أ ٰ
ْ
یعنی دیدم صبر كردن خردمندانه اس��ت پس صبر كردم ،در حالی كه
چشمان مرا خار و خاشاك و گلویم را استخوان گرفته بود و میراثم را
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تاراج رفته دیدم.
چقدر این جمالت شبیه عبارات حضرت زهرا است! اگر كسی
بگوید حضرت علی این عب��ارات را از حضرت زهرا گرفته
حرف گزافی نزده است.

