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 عنوان جلسه اول: قدرت رحمانی و ظلمانی

  ی هوا و  تیّمن اساس  بر قدرت جنگ  اما است  ممدوح و  مطلوب حق   جبهه نفع به  قدرت   جنگموضوع:  

 . است  منفور  و  مذموم نفس 

 

سلطنت و پادشاهی برسند دست بر هر کاری زدند. حتی کشتنِ    های زیادی بودند برای اینکه به مقامِدر طول تاریخ شخصیت

 مثل پدر، برادر و... مثالً:  کشانینزد عزیزترین افراد 

 پرویز داستان خسرو 

  حکومت   تشکیل بعد از    و   شدمبعوث    نبوت   به  ’   اکرم  پیامبر  وی   عصر  درو    بود  ساسانیان   سلسله  پادشاه   23  خسروپرویز

  نامه   به   دانست،ی خود می طلبقدرتکه دین اسالم را مانع    وی   ولی   گردید   ارسال   او   برای  ’  پیامبر  سوی   از   اینامه  اسالمی، 

 . کند  نفرین را  یو ’ خدا  رسول که گردید   سبب امر  همین و  برگردانید  تحقیر  با  را رسان نامه و  کرد جسارت ’  خدا رسول

  زبده   فرماندهان   از   تن   دو   که  داد   فرمان  را  وی  و   نوشت  یمن   در  خویش  عامل  به  اینامه به جنگ قدرت پرداخت و    خسروپرویز

 . نمایند دستگیر   را ’  عبداهلل بن محمد  و  فرستاده حجاز به را  خویش 

  کارها   این  به  نیازی  دیگر   که  فرمود   آنان   به  ’  پیامبر  شدند،  وارد  ’  پیامبر  بر  ، یمن  حاکم  فرماندهانِ  از  تن  دو  که  هنگامی 

  قباد   بود،  داده   خبر  غیب  عالم  از  ’  پیامبر   که  ی طورهمان   .کشت  را  پدرش  خسروپرویز  فرزند   شیرویه  گذشته   شب  در  زیرا   نیست

  پدرش   ساسانی،   رتبهعالی   فرماندهان   همدستی  با   . زد  خونین   کودتایی   به  دست  پدرش   پرویز علیه   خسرو   پسر   ، شیرویه  به   معروف

  شیرویه   و   و جنگ قدرتش ناکام ماند   داد   خاتمه  وی   بلندمدت   سلطنت  به  و   رسانید   هالکت  به  را   وی  و   خلع  سلطنت  از  را  خسروپرویز

 1. زد  تکیه  سلطنت  تخت بر

  که   روزی   دومین   در   !کنند  را اعدام  برادرش  17  داد  دستور بود و خودخواهانه    ترطلبقدرت جالب اینکه شیرویه از پدرش هم  

  : گفتند  و   کردند  سرزنش   سخت  را  او   و   رفتند  او  پیش   دخت   ی آزرم  و   دخت  پوران  خواهرش،   دو   بود،  کشته  را   خود   برادران   شیرویه

 ! بردی میان از  را برادرانت و  پدر پادشاهی،   به یبستگدل   شدت از

 
 .48 ص  ،1 ج  النبویة، السیرة ؛201 ص  ،1 ج خلدون، ابن تاریخ ؛212 ص  و 27 ص  ،(نوری  یحیی عالمه)  اسالم و جاهلیت : ك.ن 1



 9                                                                                                                                         جلسه اول: قدرت رحمانی و ظلمانی 

 

 ی طلبقدرت  و قرآن

یابد  می   ظهور  یزندگ   هایسال  نی نخست  از  که  است  طلبی«قدرت »  ای  قدرت«  به  لیم»  انسان،  در  ی قو  هایگرایش   از   یکی

که زمانی  حضرت  خوای م  طانیش  حتی  از  کند  وسوسه  را  آدمست  کرد  او،  طلبیقدرت   به  لی م،  استفاده  فریبش   : برای 

ََل«   ََیْ
ا
ُْْلِ َو ُمْْلٍ َّل

ْ
ِة اْل َک لََعَ َشََجَ  کنم؟  ییراهنما  همیشگی  قدرت و سلطنت و یجاودانگ درخت به را  تو ایآ  آدم، یا ؛1»آَدَم َهْل أُدلُّ

 :  کرد هیتک زی چ دو  بر دادن  بیفر  یبرا  طانیش ه،یآ ن یا  اساس بر

 . درک سوءاستفادهمحبوب بود،  آدمنزد  قدرت  اینکه از، دوم  کرد، هیتک آدم  یبقا  به؛ بر میل  ، شَجَرَةِاول

 . است قدرت  نماد ،مُلْک«» ه یآ  خود ر یتعب  به و سلطنت«»  کنم؟ تیهدا   همیشگی سلطنت به را  تو  خواهی می  ایآ : گفت

 

 در خانه و جامعه  »من«خواهی

  و   بردمی   پیش   به   را رابطه  که  باشند  کسی   همان  خواهندمی   طلبانهقدرت   ها آن . هستند  سلطنت  و   تسلط  عاشق   ، گرسلطه   افراد

باشند   برنده هاآن   باید تعاملی، و  بازی  هر در  یعنی  هستند؛ باخت -برد  بازی  اهل گرها سلطه . گیردمی  را درشت و ریز  هایتصمیم 

شنوی داشته باشند  بزنند و دیگران نیز ازشان حرف   هاآن خواهند در خانه و در اجتماع، حرف اول را  یعنی می   ؛بازنده  مقابلشان  فرد  و

منیت، به    بینی؛ به خاطر رذیله »من«خواهی و آن وقت می   !کندگوید: اگر من ریاست نکنم، همسرم ریاست می لذا در خانه می 

  و  فریب  حیله،  نیرنگ،  ببینند؛ با  ایثار   و  کنند  نثار   بگیرند،  عشق  بدهند،  عشق  ی باشد،مهرورز  جای اینکه رابطه بین زن و شوهر

  یکی   شانهردوی   که  وصل شدن  لذا به جای   پردازندی م نمایی در مقابل هم و جنگ قدرت  دروغ و پیچوندن؛ هرکدام به قدرت 

 . اندیشند جدایی می  و  فصل به بیزاری و  و به تلخی  تنها ای نباشد،شوند و هیچ فاصله 

  و   یجسم   ی ازهاین  یوقت  را یز  است؛  ینفسان  ذی لذا  و  یوان یح  لذّت  از  ترالاب  یار بس  ،قدرت و تسلط »من«   لذّت  مرتبه  و   گاهیجا

  همچون  انسان،   صفتِ  مار  نفس  یهوا  و  آوردی برم  سر  بنصَمَ  و  قدرت  لذّتِ  به  از ینتازه    شود،ی م   برآورده  انسان   ینفسان   ذی لذا

تسلط »من«   گردد ی م  آشکار   یی اژدها مبنای  بر  و عمل می تصمیم می   و  و  گیرد    که  دارد   جاذبه   یکسان   یبرا   طلبیقدرت کند 

 2. کنند ارضا را  خودشان ینفسان  ی هواها  خواهندیم

 
 . 239 ص  ،14 ج  زان،یالم ،ییطباطبا نیمحمدحس د یس: ك ن.. 120 هیآ طه، 1

  انقالب   ساله  دو  یکیوست یب  دوره  نیهم  در.  م یاده ی د  ما  هم  را  نیا   است؛  قدرت   کسب  فقط   شانزه یانگ  افراد  یبعض .  1381/0۶/30  مردم،  مختلف  اقشار  دارید   در   اناتیب  2

  ار یاخت  در  را  قدرت  که  یانیآقا   انقالب،  لیاوا  همان  در.  بود   قدرت  تشنه  و  فتهیش  یدل  از   برخاسته  شانیهاحرف   اما  زدند؛ی م  یموجه  ظاهر  به   یهاحرف   که  می دی د  را  یکسان

  که  یکسان از یبعض دقّت و امام صالبت و تیقاطع و یار یهوش اگر که - کنند عوض یکلّبه  را انقالب راه خواستندی م کردند، را  یبانیپشت تی نها هاآن  از هم امام و گرفتند

 را   نیا  متعدّد   یماجراها   در  بلکه  ماجرا،  کی  در   نه  من  و  -  شد ی م  چه   مردم  م یعظ  انقالب  نیا   و  تالش  نیا  جه ینت  که  نبود  معلوم  بود،ی نم  بودند،  هان یا  مسائلِ  اندرکاردست 

  ی حت  که  دادی نم  اجازه  هاآن   به  ییگراگروه !  خودشان  گروه  یبرا  چه  خودشان،  شخص  ی برا   چه  بود؛  قدرت  به  افتنی   دست  اول  درجه  در  بود،  مهم  آنچه  هاآن   یبرا   که  آزمودم

  مانع   امام یار یهوش و  یآگاه چون نکرد؛  دایپ ادامه  هاآن  ی هات یمسؤول خوشبختانه ! دهند راه   تیمسؤول  و قدرت  رهیدا  به  بودند، خودشان  گروه  ریغ از  که را  خودشان دوستان

  ی ارخواهانه یخ ریغ و  نامناسب  برخورد شهیهم  داشتند،   یانقالب اسالم  به  مندان عالقه  و  انقالب  روانیپ و  امام روانیپ با   و امام  خطّ  با   و  انقالب با  هان یا  که ی برخورد  البته. شد

 1379/09/17.است بوده

 ان یدانشجو   از یجمع داری د  در انات یب
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خانه و خانواده و هم در بُعد اجتماع به    پرستی در بُعد شخصی، کنترل و مهار نشود؛ هم در بُعد   اگر این منیت و رذیله »من«  

َن  ِإنا »: بود یو  طلبیبرتری  فرعون کار اشکال صورت نقشِ فرعونی بروز خواهد کرد.    آن  در  فرعون  ،یقیناً  ؛1« األْرِض  ِف   َعَل   ِفْرََعْ

  انسانِ   .است  باالتر  یمنصب   و  مقام  شهیاند  در  دم  هر  طلبجاه   انسانِ  و  است  ری ناپذی ری س  یطلبجاه  لذّتِ  رایز   افت؛ی  یبرتر   نیسرزم

  را لگدمال  خود   کانی نزد  و  شان یخو   ی حتّ  را   ها انسان   همه با جنگ قدرت   ، و موقعیت اجتماعی  منصب  به  دن یرس  ی برا  طلبقدرت 

 . کندیم

های  برای اینکه شاهزاده   و   گیری کردمحمد بن سلمان برای رسیدن به قدرت و پادشاهی بر عربستان، پدرش را مجبور به کناره 

  زمینی و   های نیرو  امنیت  و  اطالعات  سازمان  رئیس  مثلنفر از بزرگان و افراد دارای قدرت    500کودتا نکنند    هشیعلسعودی  

 2د. را بازداشت کر عربستان  پیشین ولیعهد 

ی در بیست سالگی در مقدونیه پایتخت یونان، به قدرت رسید و برای ثبات حکومتش کسانی را که احتمال  مقدون   اسکندر

 3و چند تن از شاهزادگان را اعدام کرد.  شی پسرعموداد برایش خطرناك باشند، مثل  می

 

 « ینی جانش» نه «ی»برانداز

  د ید   کی  با  را×    نیحس  امام  امیق  سلمان و اسکندر مقدونی،  بن  محمد پرویز و    شخصی با همین نگاهِ شیرویه پسرخسرو

و   بود  قدرت  نعوذباهلل طالبو  داشت    را  حکومت یزید  یبرانداز  قصدکرده بود و گمان کرده بود، ایشان    نگاه  یظاهر  و  یسطح

 ! و هوا و هوس بر مردم داشته است طلبی سلطنتِ شخصی خودش بر اساس قدرت  س یتأس قصد

:  کندی م  حتینص  نیچن  رااو امام  .  سازد  منصرف  خود  هدف  از  را  حضرت  تا  دی کوش  بار  ن یچند ینگاه   نی چن  با  عمر  بن  عبداهلل

 او  تن  پاره[  نیحس  یا]  تو.  دی برگز  را  آخرت  امبریپ  و  کرد  ریمخ  آخرت  و  ایدن  انتخاب  در  را  خدا  رسول  خداوند،  چراکه  نکن؛  امیق»

 4.« نشو آن سرگرم  و  نباش ایدن  طلب در   پس ؛ یهست

  حضرت   با  دارشید   در  کهچنان   شود؛  منصرف  شی خو  میتصم  از  که  خواهدی م   امام  از  یاعتقاد   نی چن  با  زین  عیمط  بن  عبداهلل

  ی بن  دست  در [  امروز]  آنچه   ی پ   در   اگر   سوگند،   خدا  به!  کن  حفظ   را   عرب   حرمت   و   خدا  رسول   حرمت  خدا،  به   را  شما :  گفت   نیچن

 5. هراسندی نم ی کس از  هرگز شما  از  بعد بکشند، را  شما اگر و کشندی م را  تو  ، یباش ( حکومت) است هیام

 

 

 
 . 4 آیه قصص، 1

2 https://b2n.ir/u88040 

3 https://b2n.ir/w53637 

  مِنهُ،   بَضعَهٌ  أنتَ  و  اآلخِرَهَ  فَاختارَ  وَاآلخِرَهِ  ایالدُّن  نَیبَ  اللّهُ  رَهُیَّخَ  ’  اللّهِ  رَسولَ  فَإِنَّ  تَخرُج،  ال  .57  ص  ،10  ش  ،ق  1408  سوم،  سال  تراثنا،  مقتله، فصلنامه  و  الحسین  ترجمه  4

 . فَاعتَنَقَهُ ایالدُّن یعنِیَ  تَنالُها وال

 . 298 ص  ،4 ج والملوك، االمم تاریخ 5
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 هاقیام  ریسا  با  × نیحس  امام امی ق   یاشهیر تفاوت 

دانند؛  شناسند و فرق قیام حضرت با دیگران را نمی دوم و عبداهلل مطیع اصالً امام معصوم را نمی   فه یخل  پسرمتأسفانه امثال  

ی و نظرِ  رأ   اساس   بر و    نمیبنش  او   ی جا  خودم   و   کنم  سرنگون   را  فاسقحاکمِ    ن ی ا  خواهمی م   من   گوید می   ی طلبجاه   انسانِ   وقت  کی

  ×  ن یحس  امام   امّا  فرعونی است این همان جنگ »من«ها است، طلبی نفسانی  این همان قدرت   ؛خودم، بر مردم حکومت کنم

  من   و  ی نباش   تو   اینجا یعنی   کندی م   فرق   درجه   180  ی بشرطلبانه  قدرت   ی هاام یق  با   ام یق  ن یا  تیماه   بلکه .  نزد   را   حرف   ن یا   اصالً

  هدف   پول،   نه  و  است  است یر  نه  هدف   چون   ستند،ین  طورن ی ا  یاله   یهاام یق  اما  باشد،   من  دست  و   نباشد  تو  دست  است یر  باشم،

هدف   ن ید حکم   ن ید  که   است  ن ی ا  است  بلکه  من»  جنگ اینجا  .  باشد  فرماخدا  نیست   . نباشم  « من»  ولو   باشد   خدا   نی د«ها 

 : هم همین هست ×  نی حسامام  اناربابم زبان حال

ََلْ    نیإن اکَن د» دًا  َمَّ َ ُُمَ می  َل  سََتِ ت  َ ق  ب ِ  
ََّ
د   .«1ن یُخذ  وفاُسُ َف   اَّل باق   نی اگر  من  شدن  کشته  با  جز  ا  ماند،ی نم   یمحمد    ی پس 

 . دی ریمرا بگ رها،یشمش

ُها » :  ندیفرمای م بیان    با یز  اریبسهدفش از قیام را    منا،  در   ×   ن یحس  امام َلُ  ِإّنا  اللا ُه  ََتْ نا
َ
ا اکَن  َما کْن ی ََلْ  أ اف ُسًا  ِِما  َو  ُسْلَطاٍن  ِف  ََتَ

 
َ
ََمسًا  َّل وِل  ِمْ  اْْلِ ُ ض  َُطاِم«؛ ف ُ

ْ
  به   گرفت، صورت  مردم  جیبس  براى  تالش  قیطر   در ما  از   آنچه  که  دانیمی   تو   شک  بدون !  خداوندا اْل

طلبی  قدرت   جنس   از   مثالً)  نبود،   مال  و  ثروت  آوردن   چنگ   به  ای   یاس یس  قدرت  آوردن   دست  به  و  زمامدارى  امر   در  رقابت  خاطر

 و بن سلمان نیست(.  شیرویه و اسکندر مقدونی 

ِر   َلکْن   َو » َعاَِلَ   یِِلُ َ
ْ
ِهَر   َو   کِی ِد   ِمْ   اْل ظ ْ ُ ْصَلَح   ن  ِ

ْ
َمَ ی  َو   ِبَلِدک  ِف   اْل

ْ
ْظُُلُموَن   أ َ

ْ
اِدک  ِمْ   اْل ک  َمَل ْی   َو   ِِعَ ض ِ ِ

ان  ِتک  َو   ِبََفَ   َو   ُُسا
ْحاکِمک

َ
  تا   میکن  برمال   بالد  همه  در  را  درستى   و  اصالح  و  میساز  آشکار  را  تو  ن ید   هاىنشانه  که  است  آن   ما  هدف   بلکه  «؛2أ

  خدا   به   حضرت  یوقت   .ردیگ  قرار  عمل  مورد   احکامت  و  ها سنّت  و   ضیفرا   باشند و  حقوقشان   از   برخوردار  و  من ی ا  مظلومت  بندگان

یعنی منیت و جنگ    پول،   ی برا  نه  و  است   است یر  ی برا  نه  من   امیق  که   دانی می تو خودت  !  ایخدا:  است  ن یا  ش ی معنا  کند، ی م  خطاب 

  ی فان   ظاهر   حسب   به  من   ولو   باشد   ی باق  اسالم.  است  اسالم  یبقا  من  هدف  دارم،  نگه  را   تو   ن ید   خواهمی م  بلکه   قدرتی وسط نیست

 . است یبشر ی هاام یق با حضرت  امیق یاشهیر  تفاوت  نی ا. شوم

  وعده  یکس  به نه کشند،ی م دی هست من با که هم  را شما همه  و کشندی م  را من دانمی م فرمود:  امیق آخر   تا اول  از نیحس امام

  ست و حکومت احکام خدا ت«یّاله»  و حق  جبهه  ک ی. هستند   تفاوتدر دو جبهه م  ام یق دو  ن یا . پول وعده  نه و  داد  است یر  و  ستپُ

این دو دائم با هم درگیری دارند و از جامعه برای قدرتمند شدن خودشان یارگیری    . هوس   و   هوا  و   ت« یّطانیش»  و   باطل   جبهه   دوم   و

 
به نام    یشعر   وانید   یدارا و  کربال    ی. او از شعرا و خطبااست  «ی زیمعروف به »ابوالحبّ هو   ،یحائر   یز یمحسن هو   خیبه نام »ش  یشاعر   ده یاز قص  یجمله، مصرع  نیا  1

  شتر یکرد که در همه جا و در ب دای پ یزیانگاو، چنان شهرت شگفت  ی غرا ده ی قص کیاز   ی تیب ،است کردهی م  یه.ق، زندگ 1305 -  1235 یهادر سال   اواست.  ات«ی»الحائر

 : شودی نقل و ثبت م   دالشهدای از سخنان س یتیو روا  ثی حد عنوانبه و  نیها به نام امام حسنوشته 

 ی نیوَذَر یفَاصْعُد  یبقتْل إالّ                  ینْتَهِیَمُوْثِقاً ال   ی رَبِّ تُیْاَعْطَ

 ی نیخُذِ وفُیُسُ ای  یبِقَتْل إالّ               سْتَقِمْ یَمُحَمَّدٍ لَمْ   نُیکانَ د إنْ

 . 79 ص ،97 ج بحاراالنوار،  و 170 ص  العقول، تحف 2
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 کنند. می

  ندارد  وجود  دیگری  دعوای   هیچ.  است  ی هواپرست  و  یاپرستیدن  و  متعال  خدای  پرستش  و  توحید  باطل  و  حق   بین  درگیری  این  محور

  نفس،   ی هوا  طبق  بر  و   یشخص   قدرت   جنگ .  است  ممدوح   و   مطلوب  حق   جبهه  نفع  به   قدرت  جنگ  چون است.    دین  سر   بر   نزاع  و

 . است منفور زشت و 

  ی بندگ   آهنگِ   ، روابط  ن یا  همه   که  کنند ی م  ت یهدا  ی نحو  به   را  خود   یسرپرست   تحت   جامعه   ی اجتماع  روابط   و   ی زندگ   ی اله  اءیاول

 . گذرانندی م حق  جبهه ت یتقو راه  در  عمرشان  و شوند  قدرتمند  دائماً   زین ریمس  نی ا در و  ردیبگ خود  به دی توح و

   ُمْلاًک   ِل  َهْ  َو » :  د یطلبی م  را   یاالعادهفوق   قدرت  خداوند   از  مان، ی سلحضرت  
ا
ِد   ِمْ   ألَحٍ   َبِغ َی   َّل   ی قدرت   من  به[  ایخدا]  ؛ی« ََبْ

  و   نبود   او   یِاصل   هدف  د،یطلبیم خدا   از   شدّت  به  که  ی قدرت  نیهم  ی ول.  نباشد  روا  من   از  پس  یگرید  کسچ ی ه  ی برا  که  فرما  عطا

 به  را   رمسلمان یغ و  مشرك   قدرتمندانِ   و   دهد رواج را  خدا   نی د آن، هیسا  در  تا   خواستی م  را   قدرت   بلکه  نداشت  یبستگدل  آن   به

  ی برداربهره   برتر   ی کمال   به   رسیدن   ی برا  یاله یوس  صورت   به   آن   از  تا   خواستی م   را   ی قدرت  ن یچن  او   ن، یبنابرا  بکشاند؛   حق   ن یی آ  یسو

 . کردنمی  سوءاستفاده  خود  فراوان یتوانمند از هرگز  ، ن خاطری همبه  . کند

روزی  پذیرفتند.  خدا رحمت کند شهدای عزیز ما را! مصداق واقعی کسانی بودند که جایگاه قدرت را به هدف خدمت به خدا می 

آمده مبنی بر اینکه    یاهیغابالگفتند: »از طرف فرماندهی لشگر    شهید حاج حسین بصیر از طرف فرماندهی لشگر آمدند و به  

 .« از این پس به فرماندهی تیپ یکم لشگر منصوب شدید یحضرتعال 

 .« گفت: »من باید فکر کنم هاآن برادران فرماندهی، به  حاجی ابتدا قبول نکرد ولی بعد از اصرار زیادِ 

فردای و  رفتند  برادران  داد  لذا  مثبت  جواب  بار  این  حسین  حاج  خواستند.  پاسخ  حاجی  از  و  آمدند  دوباره  روز   . همان 

به حاجی گفتم: »حاجی! چرا همان دیروز جواب مثبت ندادید.« او در جواب  م.  از این قضیه متعجب شد  گوید: منبرادر شهید می 

»امروز که مرا به فرماندهی    کردمتم و با خودم فکر  فکر کنم و تصمیم بگیرم. راستش رف  توانستمی نمگفت: دیروز در آن حالت  

یک تیرانداز در    عنوان به اگر چند روز دیگر بخواهند این مسئولیت را از من بگیرند و بگویند از این پس باید    ؛ تیپ منصوب کردند

رضای خدا این  برای    شود ی مپس معلوم  ،  ؟ اگر ناراحت و غمگین شدمدهمی منشان    ی العملعکس من چه    ، جبهه خدمت کنی 

شود که این مسئولیت را برای رضای خدا قبول کردم و  پس مشخص می ،  مسئولیت را قبول نکردم. ولی اگر برایم فرقی نداشت

کند لذا قبول  بعد دیدم اگر بخواهند مسئولیت فرماندهی تیپ را از من بگیرند برایم فرقی نمی .  فرقی ندارد در کجا خدمت کنم

 1.« کردم

طلبی نداشتند. به فرموده شهید  شدند. عقده قدرت   تیباهل و    × شد و عزیز امام حسین    دارشانیخربودند که خدا    گونهن یا

 بهشتی: ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت. 

به تهران  ا  صیاد ر  و  عصبانی شد،  کندی م شنید که شهید صیاد شیرازی با اینکه ارتشی است، دارد به سپاه کمک    صدر یبن

اما شهید صیاد چون برای خدا مسئولیت ،  کندی م از فرماندهی غرب کشور عزلش  و    اش کردهبعد از توبیخ خلع درجه.  کرداحضار  

 
 . ریبص اکبری عل د،ی شه برادر از نقل به 1

https://b2n.ir/j46672 ، 
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.  داد می برنامه  و  طرح  و بهشان  رفت سپاه  می با لباس بسیجی    را رها نکرد بلکه از آن به بعد   اشفه ی وظگرفته بود، قهر نکرد و  

 1ی است. جورن یاآدمی که برای خدا کار کند 

  و  ای دن  درشدن   غرق  یبو  هاآن  یزندگ  یاجزا  همه  که  کنندی م  یسرپرست   و  تیری مد  ینحو  به  را  خود   جامعه  زین  باطل  اءیاول 

 به  جامعه  دو   ن یا   در  ی اجتماع  تیری مد  سمیمکان  و   قدرت  عنصر   پس.  شود   قدرتمند  دائماً  ز ین  یپرستنفس   نی ا  و  بدهد   ی پرستنفس 

 . ندیآی درم حرکت به متضاد و  زیمتما  کامالً  هدف  دو  یسو

  تاکنون  آغاز   از  خ یتار طول  در   مردم،  ی زندگ  در   و بشر  اذهان  در  موجود  یی هاتیواقع بلکه  ستند ی ن کلمه«  دو »  تنها  باطل،  و  حق

  در  شه یهم  باطل  و  حقّ   ؛« اهل   لکل   و ابطل    و حق  »:  البالغهنهج   در   ×   ی عل  امام  ر یتعب  به  ند. هست  و  بوده   جا  همه   و   شه یهم  و

 . دارد  خریدارى  یک  هر ق«، یال  هرچه   قی خال»  باب از که است، باطل  و  حق وضع این  . است یطرفداران کدام هر   یبرا و  کارندیپ

 : باباطاهر قول به

 2پسندند  این  گروهی  آن،  گروهی                                    نیست مشتریبی  دین  و  کفر متاع

  چراکه  است  باطل  جبهه  از  طرفداری   نشانه  بودن،  طرفی بباطل هم معنا ندارد بلکه    و  حق  جبهه  میان   در  بودن  تماشاچی 

 . نرفتند ×  حسین امام سپاه  کمک به و  شدند تماشاچی  ذائقه، تغییرواسطه به  عاشورا  واقعه در  نیز عراق و مدینه  و  کوفه مردم

اردیبهشت    20در تاریخ    المقدس ت یب، دانشجوی مهندسی برق از تگزاس آمریکا که در مرحله سوم عملیات  شهید احسان قاسمیه 

 : خود نوشته است نامهت یوصاز  ی سالگی به شهادت رسید، در بخش 24در سن    ۶1

باید به هر نحوی در صحنه نبرد بین حق و باطل شرکت کنند وگرنه خود نیز   در اسالم تماشاچی نداریم، همه مسلمانان 

  تفاوت ی ب خانه و زندگی کردن برای زنده ماندن و لذت بردن و    یواری چهاردپیام من به شما این است که زندگی؛ ماندن در  .  اندباطل 

 3ست.بلکه زندگی و زنده ماندن؛ مرگ در راه خدا طل نیست، بودن نسبت به تضادهای بین حق و با

   فرمود:   به این تقابل دو جبهه اشاره داشت و   داشت،  برخورد   عتبه،  بن   د ی ولحاکم مدینه    با   که  یاجلسه   ن یاوّل   در  × نیحس  امام

ْهُل   ِإنَّ »
َ
َ   أ ْ ب  ِة  ِت ت  ُبوا ِدُن   َو  اِلا لِئَکِة   ُُمَْتَلُ   َو   ارِلساَلِ   ََمْ َ

ْ
لُّ   َو   اْل ِة  َُمَ ْْحَ َح   ِِبا  َو   ارلا ُ  ََفَ  و   رسالت   معدن   و  نبوّت  خاندان  از  ما   «؛َخَتَ   ِِبا  َو   اللَّ

 .میفرشتگان وآمدرفت  عیرف گاه یجا

َْمِر   َشاِرُب   ََفِسق    َرُج    ُد یِز َی   َو »
ْ
ْفِس   ََقِتُ   اْل َمِة   اِلا ََحا ُ ِلن    اْلْ ْسِق   َُمْ َِل   َو   اِبلْق ِ    ِِمْ

َ
َلُ   ُع ِی اَُیَ   َّل   است   مردى  د ی زی  که  حالى   در ؛  4...« ِِمْ

  همانند   مردى   با  من   همانند   شخصى  هرگز   ن، ی بنابرا  شود؛ مى   فجور   و   فسق   مرتکب  آشکارا   ؛گناهی ب   اشخاص   قاتل   گسار، ی م   فاسق،

 . کرد  نخواهد  عتیب وى

َلُ  ُع ِی اَُیَ  »   د یز ی  مثلِ   یکس .  امثال یزید است  ت یصالح  عدم  و   تیصالح  بحث.  کند   عت یب  تواندی نم   یزید   مثلِ  با   من   مثلِ   «؛ ِِمْ

  به  تا   که   د ی بفرما  خواهد ی م   حضرت .  باشد   د ی زی  مثل   هرکس   ست؛ی ن  د ی زی  شخص   ه یقض.  ندارد   را   گاهیجا   ن ی ا  ی تصدّ  ت یصالح  اصالً

 
 ( زی تبر جمعه امام)  هاشم آل یدمحمدعلیس نیوالمسلم االسالم حجت از نقل به 1

https://b2n.ir/b82616. 

 . 40 شماره یتیدوبگنجور.   2

3 https://b2n.ir/x02451 

 . 130 ص  صدوق، امالى و  325 ص،  44 جو بحاراالنوار،  18 ص،  5 جفتوح ابن اعثم،   4
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  کار   سر  بر  دیز ی  مثل  یحاکم  که  ی وقت  و آن  است  انیم  در  یاسالم  نظام  و  نی د  اصل  ی پا  اآلن  اما  بود؛   تحمّل  قابل  بود،   هرچه  حال

 1. شد خواهد  نابوداسالم  د،ی زی  مثل  ی کس حکومت با گردد   مبتال د،ی زی  مثل یحاکم  به  اسالم و د یایب

 

 محور« طانی ش» و «»خدامحور  انیجر دو مقابله

ْهُل »  که  کندی م  ان یب  را  خودش  خاندان  فضائل   اوّل  حضرت   نکه یا 
َ
َ   أ ْ ب  ِة   ِت ت  ُبوا ِدُن   َو  اِلُّ َلِئَكِة  ُُمَْتَلُ  َو   ارِلَساَلِ   ََمْ َ

ْ
  بعد و    ...« اْل

جبهه    دو نیا  نی ب  تقابل دائمی  ، بیانِ حضرت  هدف ،است  یعلن  فاسق  و  کشآدم   خمر،  شارب  او  که  گویدمی   و  رودی م   دیز ی  سراغ

،  دو  ن یا   مقابله  از   تا   کنندی م   مطرح  را   بودن«   نفس   ی هوا  تابع»و تقویت قدرت جبهه حق در مقابل    بودن«   یی خدا »  بحث  ؛است

عنوان خلیفه  در هیچ شرایطی حاضر به بیعت با یزید نبود و امام یزید را به ؛ لذا حضرت  کنند  مسیر را مشخص   تفاوت این دو

  باشد   کوفه   مردم  دعوت   مبنای  بر  را  مبارزه  این   )نه اینکه  است   شرایطی  هر   در   یزید  حاکمیت   با   رد چون مبارزهکنمی   د ییمسلمین تأ 

  هم   اگر   و  گیرد می   صورت مبارزه  مردمی باشد  حمایت  اگر   معروف،   به   امر  اصل   وظیفه هست(. طبق  این   باشد  حمایت  این   اگر   که

 . دارد وجود  و زمینه باشد مقدورهر مقداری که   بر مناسبی  شکل  به نیست  شدنی تعطیل  مبارزه اصل نباشد

 

 اکبر یعلمعرفت باالی امیرالمؤمنین و حضرت  

ِ   َرُسوَل   »ایرا به او داد امیرالمؤمنین عرضه داشت:    ×خبر شهادت امیرالمؤمنین  ’  وقتی رسول خدا     َسَلَمٍة   ِف  َذِلک  َو  الَلَّ
فرمود:    اکبری علدر مسیر کربال به    × شوم دینم سالم است یا نه؟ امام حسین  ؛ به من بگویید وقتی من شهید می 2« ؟ِن یِد  ِمْ 

َ »رود. فرمود: پدر جان،  رود و مرگ هم به دنبالش می گفت که این کاروان می ندایی می پسرم، شنیدم   نا لََعَ
َ
مگر ما بر  «؛ قاْلَ  َاَوَل

 حق نیستیم؟ مگر راهمان درست نیست؟

   . بله پسرم -  

 3سوم است. ترسیم، اگر راهمان درست باشد ترسی نداریم. خوف از سوء عاقبت، خوف : پس پدر جان، ما از مرگ نمی 

ای که بورسیه  هم سراغ داریم. یکی از آن شهدا، شهید غالمعلی پیچک بود، دانشجوی نخبه  خودماناین معرفت را در شهدای  

 : سد ینوی م اشنامهتیوص در   شانیا تحصیل در خارج از کشور هم گرفت، اما خودش نپذیرفت. 

مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد    میترسی م  انحراف   از   بلکه   میهراسی نم  یسرنگون   از   ما

ها بیندازید که  بود به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد. جنازه مرا بر روی مین × از حکومت علی 

 4. مان دریغ داریممنافقین فکر نکنند ما در راه خدا از جنازه 

 
 .19/3/1374، نمازجمعه یهاخطبه  در اناتیب 1

 .297- 295 صص ،1 ج ، الرضا أخبار ونیع 2

 . 455 ص  االمال، منتهی  ؛299 ص ،1 ج الهیجاء، فرسان ؛ ۶۶ ص  ،28 ج بحاراالنوار، 3

4 https://b2n.ir/z26896 
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ندارند؛ هم خانواده و    ی خلئ  نقطه  هیچ  و  پوشانندی مکامالً    را  بشر  زندگی   ی هاعرصه  همه  خداپرستی  و  هواپرستیمنش    دو   این

  که   هستند  این   دنبال   هم  دستگاه  دو  هر   است یکی والیت خدا و دیگری والیت شیطان.  والیت  تابع  دستگاه  دو   هر .  هم اجتماع 

 قانع   حق   دستگاه   نه  و [  باشد  خداپرستی   عالم   در   که]  است  قانع   باطل  دستگاه   نه .  اورند یدرب  خودشان   ضاللت   یا   هدایت  تحت  را  عالم

  منطقه   برای   اآلن  همین  هست؛  منش  دو  و  جریان   تا  دو  این   بین  قطعی  درگیری  یک  طبیعتاً.  باشد  عالم  در  هواپرستی  که  است

  یعنی  بود؛  بعدیسه   طرح   یک   جدید  خاورمیانه   یا   بزرگ  خاورمیانه  طرح.  کشندمی   اقتصادی   و   فرهنگی  و   سیاسی  نقشه   خاورمیانه

.  کنند  عوض  خواستندمی   را  چیز  همه   را  بلکه  منطقه  سیاسی  جغرافیای  فقط  نه  یعنی  ؛بود  اقتصادی  هم  و  فرهنگی   هم  و   سیاسی  هم

  نکنید  تبعیت   شما   و   دارند   طرح  هاآن   که   یی کجا   هر   تا   و   شود؛ می  آغاز   درگیری   اال   و   کنید؛   تبعیت   باید   که   است  این   هم   ها آن   حرف 

  پیدا   جانبههمه   و  بزرگ  درگیری  یک  ،رد یگی م  فرا  را  هاعرصه   همه  که  است  طرحی  هاآن   طرح  چون   و  شوید  درگیر  هاآن   با  باید

  دین   بساط  که  کندمی   پیدا  ادامه  قدرآن   بلکه  شود؛می   ختم  قتال  به   درگیری  این  اینکه  نه  است؛  قتال   آن  بخش  یک  که  شود می

 . بشود جمع  باطل

و    ت«یّاله»  و  حق   جبهه  به  نسبت  عاشورا،  نهضت  در  ×  دالشهداء ی س  ارانی  یعمل   و  یفکر  ی های ژگیو  زمانی که انسان با 

و به عبارت بهتر، صحنه دوست و   شود آشنایی پیدا کرد بصیر می  هوس   و هوا  و ت«یّطانیش»  و باطل جبهه  و حکومت احکام خدا

از جبهه شیطان برهاند و  کندی مدهد و تالش  ی تشخیص می خوب  بهی را  رخودی غدشمن، خودی و   در جبهه حق    خودش را 

و مقابل امام معصوم و   خورد ی گول می سادگ   به طلبی و هوا و هوس،  در اثر قدرت   بگنجاند و مایه قدرتِ جبهه حق شوند و اال 

 . ستد یای محتی پیامبر خدا 

  کرد ی م   عبادت  روزشبانه   بود،   ها آن   سی رئ  و  نهروان   خوارج   ینماها مقدس   گذاره یپا  ه«،یالثّد  ذو»   به  مشهور   ر یزه  بن  حرقوص 

  مشغول   ’ ر  امبیپ  افتاد  نیمسلم  دسته  ب  ی شماری ب  غنائم  و  شدند  روزیپ   مسلمانان  1ن« ی حن»  جنگ  در  .نداشت  رتی بص  اصالً  اما

 عدالت  خدا، رسول یا: »گفت یگستاخ   کمال با و آمد ’ خدا  رسول  نزد  حرقوص نیهم ناگاه  بود،  مسلمانان ن یب غنائم میتقس

  !« کرد؟  خواهد   ت یرعا  را   آن   یکس  چه   نکنم،   تیرعا   را   عدالت   من،  اگر   تو  بر  یوا: »فرمود   او   به  ’  خدا   رسول.  کن«  تیرعا  را

 . بکشد را  او تا  بدهد اجازه که خواست ’ خدا  رسول  از  شخصی 

  را   خودتان  روزه  و  نماز   د، یبنگر  را  هاآن   روزه  و  نماز  اگر  که  دارد   یاصحاب  او  بگذار،  خود  حال  به  را  او:  فرمود  ’  خدا  رسول

  گردند می  خارج  چنان  آن  اسالم  از  رود، ی نم رون یب گلوگاهشان  مرز از  قرآن  ی ول  خوانند، ی م قرآن  همواره  هاآن .  د یر ماشی م کوچک

  رت یبص  باشد   عبادت !  داد  کشتن  نهروان به   در   را   مسلمان   هزار   چهار او    2. هستند  ی توخال   و   پوچ   و   شود ی م  خارج   کمان   از   ر یت  که

  در   :فرمود  ×   یعل   جنگ،   از  بعد  .کرد  عامقتل   را  مسلمان   هزار   چهار   .هاستمسلمان   ضرر  به  یگاه   ،چیه   دزنی م  که  درجا   نباشد

  ها کشته   انیم  در  چه  هر   رفتند  یاعده   نه؟  ای  است  شده  کشته  ه«ی الثّد  ذو  مخدج»  که  د ینیبب  دیکن  عبور  خوارج  شدگانکشته   انیم

  که   کجا ی در  و  آمد   شدگان کشته ان یم  به   خود   حضرت   آن .  دادند  گزارش   ×   ی عل  به  را   ان یجر   و افتند ین  را  او  پرداختند   جستجو   به

  هرگز  من   اکبر،   اهلل: »فرمود   و  افتی  را   ه« یالثّد   ذو»   ناپاك   جسد   ها آن  ان ی م  در  و   زد   کنار   را هاآن   بود،   شده  انباشته   هاآن   ی کرهایپ

 
 . شد  واقع  طائف در کفر لشکر و اسالم سپاه نیب  هجرت هشتم سال  در 1

 . 128 ـ 127 صص ،یالور اعالم 2
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  کنار  به  ×  ی عل   سپس   .کشدی م   را   هیذوالثد   ×  یعل   که  بود   داده  خبر   ’   امبری پ  چراکه  ام«نداده  ’  محمد   به  دروغ   نسبت

 . آورد   جا به شکر  سجده و  آمد

ْد :  فرمود  و  گذشت  دشمن   یهاکشته   انی م  از   و  شد  مرکب  بر  سوار  آنگاه َ َعُكْ  »لَق  «  َمْ   ََصَ ْ
ُ
ُك   مغرور   را   شما  که  کس  آن   : َغرا

  و   طان یش: »فرمود  کرد؟  مغرور   را  هاآن   ی کس  چه :  شد  سؤال  حضرت  آن   از  .افکند   هالکت  خاك  به   را   شما   ن یچن  نی ا  ساخت،

 1« .زشت ی هاهوس 

:  گفتی م  کردی م   نقل  که  یثی احاد  !بوده  غمبریپ  ن یام  اصحاب  ءجز   ؛ بوده  ×    نیرالمؤمنیام  حکومت  القضات  ی قاض  ی، قاض   حیشر

  آقا  نی ا .هست  مه قرآن  حافظ ، است اختالف سال 180 ا ی کرده  عمر هم سال 150 .دمی شن غمبری پ  از خودم ؛«اهلل رسولَ  عتُمِسَ»

 . کندی م امضاء  را  ×نی حس امام قتل  حکم ش و از روی مقابله با امامعلم ن یا با

 . ندارد ده یفا ی باش نداشته  رتیبص یباش  داشته  مقام و پست

  هزار  چهل  عباس  بن  داهللیعب   مثل   یکس   ک. ینداشتند  رتیبص   بانشان همخو  های کوف   نیا  که  بود  یزمان   در  ×   یمجتب  امام

  شناس امام   چون و امام را تنها گذاشت.    گرفت از معاویه    درهم   ون یلیمک ی  . خورد  را   ه یمعاو  ب یفر  واشیواش ی  بعد  . له آوردی نخ  به  را   نفر 

   . کندی م یفروشامام  ،ستین رت یبص چون .ستین

نباشد،   صحنه  تشخیص  قدرت  می   فروشدی م   را  نشیدوقتی  بازی  دشمن  زمین  در  که  نیست  متوجه   کند. چون 

گنجانده شده،    آن  در که وحی مُنزل است و تمام معارف    قرآناز اعتقادش به    یاماهواره  ی یانترنتیا  شبهه  کی  با  نباشد  رتیبص

و    یا جواب را در سخنرانی بشنود  کند  مطالعهکه    رودی جواب نم دنبال    کند؛و ناخواسته جبهه باطل را تقویت می   دیآی مکوتاه  

 . کندی نم هم  ق یتحق

برابر    اول   را   ی عل   ی بعد  شبهه  تا   10  ، شودی م   شل   ش یزانو   واش یواشی  دوم   شبهه   تا   10  د، کن  مقاومت  اول   شبهه   تا10در 

 .کندی م  فراموش را  # زمان  امام و  فروشدیم

 

 مردم   یرتیبص یب از هیمعاوسوءاستفاده 

خودش    مردم   ی رتیبصی ب  از   هیمعاو تقویت     . داد  کشتن   به   را  نفر   هزار   110  ن یصف  جنگ   در   . کردمی   استفادهبرای 

 ؟ ندبود ها آن   جزء ’ اکرم رسول  اصحاب از  تا  چند  د یدانیم  شما  بود؟  عمرسعد  اصحاب  قرآن جزء حافظ تا  چند دیدانی م  شما

 رود ی م  باشد نفعش به که طرف  هر   ندارد رت ی بص که یکس

 
 . 21 ص  ،یالمنته تتمه 1
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  درباره   بیتبا تهدید و تطمیع عبیداهلل به جبهه ضد والیت پیوستند. اهل   2و شَبَث بن رِبعِی   1عمرو بن حجاج مَذحِجی زُبَیدی 

 اِلاس ََعنَیا َسعُد نُب ُِعاَده فرمودند:  عُبَادَة شخصیت سَعْدِ بْنِ 
َ
ُل َم َجَرأ بیت جرئت . سعد بن عباده اوّلین کسی بود که بر ما اهل 3اوَّ

 پیدا کرد. 
کند، دفعات متعدد در غزواتی که شرکت نداشته، جانشین  جزء افرادی بود که در بیعت عقبه با پیامبر بیعت می  سعد بن عباده

  ی طلباست یراما حس  ؛  کندجایگاهی داشت در حد رهبری امّت. پیامبر بارها و بارها با او مشورت می   و  خود پیامبر در مدینه بوده 

یعنی اگر قرار باشد بین پنج نفر حُب ؛  کندشود، آدم را نابود می در حد اعلی پیدا می که متأسفانه در برخی از رجل سیاسی ما هم  

برای رسیدن به ریاست همه چیز    و  شوندگیری نمی ی و کناره نینشعقب ریاست را تقسیم کنیم، هیچ یک از آن پنج نفر حاضر به  

ایم و بعد از این هم خواهیم  های زیادی را شاهد بودیم یا شنیده کنند حتی بیعتشان با انقالب و امام و رهبری که نمونهرا قربانی می 

این  هم  دید.  اینجا  افتاده،  اتفاق  فاضله  مدینه  در  اسالم  صدر  در  چون  نیست،  جدیدی  چیز  افتاد.   قطعاًها  خواهد   اتفاق 

  خ ی تار  طول  در  جامعه  افراد  از  جبهه  دو  ن یا  است  ت«ینفسان  و  محور  طانی»ش  و  خدامحور« »  جبهه  دو  نیب  یدائم   تقابل  نمادِ  عاشورا

.  کندی م تیتقو  باطل جبهه  قدرت  ی گرید  و  شودی م حق  جبهه  قدرت ت یتقو موجب یک ی کنند؛ی م  ی ریارگی  خودشان لشگر یبرا

  است،   حق   جبهه   یروها ین  جذبِ  یبرا  طان یش  جوالنگاه   کهاست    یی هاورطه   از   یک قدرت ی  . پردازندی م  قدرت   جنگ  به  جه یدرنت  و

یعنی شیطان    ؛ ی و مذهبی هستئت یهیکی از ترفندهای دشمن که باید در آن بصیرت نشان دهیم حذفِ فیزیکی نیروهایِ جبهه 

کنند نسل جبهه حق هر روز کم و کمتر  یعنی همین اطرافیان من و شما تالش می  ؛کندمی  تیفعال یداخل  کنصاف جاده در قالب 

 شود. می

  !سال از عروسیتون بگذره  10گذاشتین  ی و زندگی حیف نبود بچه آوردی؟ حداقل می جواناول    شدن بود؟  دار بچه چه موقع    اآلن 

دختر بودن، همه   آوردمدوتا بچه    ؟و وضعیت اقتصادی کی بچه میاره  بازارآشفته آخه تو این وضع    !چهارتا مسافرت باهم برید بیاید

 ! کنند که چرا پسر نمیاریدارن سرزنشم می 

 
اما در روز عاشورا فرماندهی جناح راست سپاه عمر بن سعد و  ؛ نامه نوشت و از آن حضرت خواست تا به کوفه بیاید  × نیحسعمرو بن حجاج از کسانی بود که به امام   1

نخستین گزارش مستند از نهضت   را خارجی معرفی کرد که با واکنش امام مواجه شد. ×  نیحسمحاصره شریعه فرات را بر عهده داشت. او در روز عاشورا امام  تی مسئول

 129ص عاشورا،  

بود و در دوره بعد، از جمله   × نیرالمؤمنیامز یاران  ای تاریخ اسالم است، او از سرکردگان کوفه و از طایفه بنی تمیم، ابتدا اهای چند چهره شبث بن ربعی از شخصیت   2

اما او با روی  ؛  نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند   ×  نیحسو دفع مختار بود. شبث در واقعه عاشورا از کسانی بود که به امام    ×  نیحسافراد مؤثر در قتل امام  

رفت، مجبور به شرکت در واقعه  کار آمدن عبیداهلل زیاد در کوفه به سمت وی رفت و با مسلم بن عقیل دشمنی کرد. او که تا روز پنجم محرم از رفتن به کربال طفره می 

سخنرانی خود از او و دیگر سران کوفه نام برد و نامه    نیاولعلی در  کربال شد، در روز عاشورا که فرمانده نیروهای پیاده لشکر دشمن )شمر ابن ذی الجوشن( بود، حسین بن  

 147ص نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا،   نوشتن و دعوتشان را یادآوری کرد.
زد. از جمله اینکه پس از قتل مسلم بن  وی در معرکه کربال زیرکانه عمل کرد و از رویارویی مستقیم با حسین و یارانش پرهیز کرد تا جایگاه خود را در آینده به خطر نیندا

م پسر مالک به ستیز با عوسجه از شخصیت وی تمجید کرد. او بعدها به همراهی مختار ثقفی به خونخواهی حسین درآمد و رئیس پلیس مختار شد اما پس از اعزام ابراهی

مشغول شد او را نیز تعقیب کرد      نیحسد منصرف شد. مختار که به قلع و قمع قاتلین امام  شام از کسانی بود که با مختار رو در رو شد اما بنا به تغییر اوضاع از کار خو

در   مروانیان( بر آل زبیرکه شبث به بصره نزد آل زبیر فرار کرد و پس از آن در کشته شدن مختار توسط آل زبیر حضور داشت. سپس با غلبه حجاج بن یوسف )فرمانروای 

 کوفه او به مروانیان پیوست. 

 . 150ص ، 4؛ سفینة البحار، ج 307، ص 20شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج  3
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باید انجام    کار  چند بمانیم و از افراد جامعه نیز به نفع لشکر حق یارگیری کنیم،    قدمثابتن در جبهه حق  اگر بخواهیم خودما

 بدهیم: 

 خودسازی حول محور امام . 1

  این   است،  امور   اهم   هم   آن   و   داریم  که   مهمى   کار   سمتى،   و   لباس  هر  در   و   کجا   هر   از   هستیم،  که   هر  : یآمل  زاده  حسن   عالمه

 1. دریابیم  را خودمان   ابد و بسازیم درست  را خودمان  که است

  سجده   متعال   خدای   مقابل   در  همه   وقتی.  شوندی م   متحد  هم  با  همه   شد  یکی  هم  با  ها اله   وقتی.  است  اله  ائتالف  محور  چون 

 . نیست عالم در یای ریدرگ  هیچ  و نزاعی  هیچ  نباشد، نفسی  انانیت هیچ و  کنندیم

  بشوند  جمع جا یک در   همدیگر  با  پیامبر   هزار چهار  و ستیب و  صد  همه   اگر که فرمودند ی م که را بزرگوار  امام  کند رحمت خدا

  در   و   موحد   چون  ندارند،   نزاعی   هم  با  ولی   نیست  یکسان   مقاماتشان   و   ایمان   درجات   نکه یا  ولو   کنندی نم   اختالفی   کمترین   هم   با

 .نیست  وجودشان در چیزی  الهی  هایانگیزه جز  و هستند  اخالص مقام

.  نداشت  شدن  عوض   برای  تصمیمی  نوح  پسر. شُد  یبهشت  یواال   زنان  از  یکی   و  شود  عوض   که  گرفت  تصمیم  فرعون  همسر

 ی ابهانه   هیچ   شدن   عوض   برای  ! پیامبر  یک   پسر   دومی   و   بود   طغیانگر   یک  همسر   اولی   . ندگان شُد یآ  ی برا  ی عبرت   درس   و   شد   غرق 

  اصالح  به   تا   م یباش  مساعد   و   خوب   ط ی شرا  منتظر   د ی نبا  . ی شو  عوض   تا   گیری می   تصمیم   که  هستی   خودت   این   . نیست   قبولقابل

  و  ی ز یربرنامه  انسان،  که  است  بی فر  ک ی  ن یا.  میکن  مرتب   خدا  به   تقرب  جهت  در   را  خود  ی زندگ  یهابرنامه   و   میبپرداز   نفس 

  ن یهم  در  حضور   ی زندگ .  د یآی نم  شی پ  هرگز   که  کند  موکول  یخوب   ط ی شرا  به  را   نفس   اصالح  و  تقرب   ی برا  خود   منظم  اقدامات

 . هاست"یختگ یرهمبه"

 

 استفاده از ظرفیت امام حسین . 2

مجلس  که  در عین حال    وتا با روح و فکر اموی مبارزه کند    مرا در شیعیان زنده نگه داریو راه ایشان  روح امام حسین  باید  

  ی اه ی س  پرچم  کهباشیم به این   قانع  .نبایدمرتبه غفلت بر ما غلبه نکند که فکر اموی داشته باشیم  کی  م.کنیمی عزاداری برگزار  

  ن یحس  امام  یبرا  که  نداشت  ییابا  هم   بودی م   سعد  پسر   خود  ای   ادی ز  پسر   خود  اگر  یوضع   نی چن  با  .م یببر  احترام  با  را  امام  نام  و  میبزن

  خواهند ی م  شده  کشته  که  حاال  بود   مضر  هاآن   یبرا  زنده  امام  چون  کردند،ی م   یهمراه  زین  هاآن .  کند  یعزادار  عزا  مجلس  نی ا  در

 . هستند  کار ن یا  به حاضر هاآن  افتد.اتفاقی نمی  ندیبگو ن یحس ا ی هم  بار  چند . حاال کنند اسراف  را  امت اموال  و باشد  باز  دستشان 

 

 رفیق راه حق یا رفیق راه باطل. 3

  ؛ کشاندراهه به راه حق می رفیق راه در انتخاب راه و تثبیت راه خیلی مهم است و خیلی از اوقات یک رفیقِ خوب انسان را از بی

 شود انسان در راه حقی که هست با استقامت بیشتری بماند. بعضی اوقات رفیق خوب باعث می  و

 
1 https://b2n.ir/h76251 
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  تذکر   تو   به   کردی،  فراموش   اگر   نکهیا   برای  رفیق .  استاد  یک با   خواهد می   بیدار   رفیق یک  انسان   :ره فرمود   شناس حق  اهللت یآ

 !جان؟ بابا بودی  کجا  جماعت  نماز  وقت شما  دیشب: گویدمی  مثالً  بدهد؛ 

اولیاءاهلل. انسان  می   کمک   شما   به   خوب  رفیق   باشی،   حق   راه   در   اگر  با شهدا و  با افراد جبهه حق حتی رفاقت  کند. رفاقت 

تر است رفیق شود و در طول این رفاقت با هدیه صلوات و  مأنوسبرای استقامت در مسیر حق با یکی از شهدایی که    تواندیم

های جامعه از رفیقِ  فراد جامعه در لغزشگاه ها خودش را بیمه کند. خیلی از اها و آشنایی با سیره و مرام آن اعمال صالح به آن 

 . اندق یرف  ما  با  هم  هنوز  هاآن   اما  م،یاشده   دور  هاآن   از  و  میاکرده   قهر  شهدا  با   که  ماست  مشکل  طلبند.شان استمداد می شهدایی 

  رود ی م  کار  به  "قی رف"  لفظ  نکهیا.  نشوند  قیرف  او  با  هاآن   و  باشد  داشته  دوست  را  هاآن   و  بدهد  سالم  شهدا  به  که  ستین  یکس  چیه

  با   واقعاً  و  رودی م   فراتر  یدوست   و  ییآشنا مرحله  از  گرید  که  کنندی م  کینزد   آدم  به  قدرآن  را  خودشان  هاآن   که  است  لی دل  نیا  به

 . شوندی م  قیرف  آدم

 کرد: یکی از فرماندهان تعریف می 

  با  ارتباط بر عالوه ارتباط، نیا . دارم  ارتباط  ام،بوده  هاآن  فرمانده که ییهاگردان   یج یبس یهابچه  با است هنوز  که هنوز  من»

  هم  آن.  رومی م  ها آن   سراغ  به  گیرد می   جامعه  یفرهنگ   اوضاع  از   دلم   که  هاوقت   یل یخ.  است  ات یح  دی ق  در  یج یبس  یهابچه

  شناختم ی م  را  یدی س  جوان  مثالً  باال؛  ی ماد  و   یحکومت  گاهیجا  و  مقام  نه  و  اندداشته   یچنانآن   سواد  نه  که  یسال   و  سن   کم  یهابچه

  قسم   را  او  و  رومی م  مزارش   سر  به  دارم  یحاجت   و   ازین  هر  او  شهادت  از   پس .  محروم  یاخانواده   از   و  بود   گردان   راندازیتتک  که

 چراکه.  است  منوال   ن یهم   به   ز ین  گر ی د  یهابچه   با   رفاقت،   ن ی ا.  رمیگی م   جواب   ع یسر   ی لی خ  و   اششکسته   پهلو   مادر   به   دهم یم

  یها بچه   جمع  وارد  یابه یغر  شدی نم   بود،  جنگ  دوران  یجیبس  یها بچه   انیم  در  حاکم  اصل  نیتری اساس  تیم یصم  و  رفاقت  اصل

  ها آن   ی باال  اخالص   از   یناش   فقط   ن یا .  نشود   یم یصم  ق یرف  هاآن   از  تن   چند  با   ساعت  کی  از   پس  و  بشود   ی جیبس  بانشاط   و   شاد

 1.« بود

و یارانش خیلی تالش کرد حتی کار به    ×   جبهه کربال و خلوت کردن اطراف امام حسین  ی روهای ن  تضعیف  یبرا  طانیش

  به  اد ی ز بن  داهللی عب آمدن  از  پس مسلم   بیعت کردند هیچ کس باقی نماند. ل،ی عق بن مسلم هزار نفری که با  18جایی رسید که از 

  2. رفت  عروه بن  یهان خانه به او، ی دهایتهد  و کوفه

  را   ی و  و  شکستند را    او  ی نیب  که   یطور  به  شد،   شکنجه  کند،   م یتسل  داهللی عب  به  را   ل یعق  بن  مسلم  نشد  حاضر  ی هان که  آنجا  از

 ! راهمه ی نهای  تا اینجا امثال هانی رفیق خوبی بودند و کمک زیادی به تقویت کار مسلم کردند اما امان از رفیق   3. انداختند  زندان  به

 که مسلم را تنها گذاشتند. 

 

 
1 https://b2n.ir/a85596 

  ، ی مسعود  ؛ 40  ص   ،5  ج   الفتوح،   کتاب  ،یکوف  اعثم  ابن   ؛ 3۶2  ص   ،5  ج   خ، یتار  ،یطبر   ؛233  ص  الطوال،   االخبار   ،ینورید   ؛ 33۶  ص   ،2  ج   االشراف،  انساب  ،یبالذر   به   ن.ك   2

 . 9 ص  ،۶ ج خ، یالتار  و البدء  ،یمقدس ؛438 ص  ،1 ج ،یالور  اعالم ،یطبرس ؛252 ص  ،3 ج  مروج،

 . 47-4۶ ص ص ،5 ج ،یکوف اعثم ابن ؛252 ص  ،2 ج  ،یمسعود ؛ 3۶7-3۶5 ص ،5 ج  ،یطبر  ؛237238 ص ،ینور ید  به ن.ك 3
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  . داد   ادی  تو   و  من   به  رو  عبداهللی اب   به  دادن  سالم  که  ییآقابدیم به    سالمفدای تنهایی و غربتت یا مسلم بن عقیل. امشب  

 . داراالماره  یباال  داد  اد ی  رو دادن  سالم

  اول   نره   ادت ی  ، یشد  بیغر   کوفه   تو   روزها   ن یا   فدات،  جانم   آقا،  ن یا  داشت   عظمت   . داد  سالم  عبداهللی اب  به   زد   که  ی حرف  اول

  ابوطالب،   نکه،یا  اول  لی دل  ل،یدل  دو  به  : فرمود  غمبریپ  چرا؟  اده،یز  لیعق   به  شما   عالقه  آقا  : گفتند  چرا؟   غمبره،یپ  مسلم  خون  روضه

  نی حس  من   پسر  یروز   ه ی  آد، ی م   ای دن به  ل ی عق  ن ی ا  از   ی فرزند  :دوم ل ی دل اما  دارم،   دوستش  او  واسطه  به   منم  داره،  دوست رو ل یعق

 .شهی م ن یحس  راه و رکاب  در   دیشه کنه،ی م  یاری رو

 1. مسلم عظمت  هنی ا کرد، هیگر  مسلم  ی برا هم  عبداهلل ی اب خوند،  رو  مسلم روضه  غمبر یپ

  دیکشی م   عذاب  مسلم  ی لیخ  . نشه  بیغر   غربت،  اری د یتو  یمرد   چیه  شاءاهللان .  سرگردانه  کوفه  یهاکوچه   یتو  آقا  ن یا  حاال

 . کوفه یتو

  فشار  هم  به هاشو دست  یه  ، یزنی م  قدم کوفه ی هاکوچه  تو  یدار کن  فکر شو،  نواهم  مسلم  با هم  تو کن، یاری رو  مسلم ایب

 : کردی م  نگاه  رو  واری د  و در ی ه  داد،یم

 ندارد  ایح و  رمـش مُروّت،  ی ب  ِیـکوف                                    ندارد  وفا  کوفه  ه،ـکوف  به  ا یم نـیحس

 رسد ی م گوشم  به منبر سر از ناسزاها                                    یعل  جانم عمو از  دارند نه یک جماعت نیا

  ؟ یدی ترس  مسلم  ه یچ.  زد  زبانزخم  بینانج  کنه،ی م   هیگر  داره  مسلم   د ید  رفت،ی م   باال  مسلم  داراالماره  یهاپله   نی ا  از  که  ن یهمچ

 خودمی  برا  من  بینانج:  کرد   بهش  نگاه  هی  مسلم  برگشت  ؟یکنی م   هیگر  یدار  چرا  ؟ینبود  سردار  تو  مگه  ؟یکنی م   هیگر  یدار

 .کنمنمی  ه یگر

 رسد ی م گوشم به مادر  کی سوز جان  ناله                                     ی ول عاشورا عصر در   ستمین اگرچه من

  ن ی ا  تا  ، دکشتن  رو   مسلمت  می بگ  قدرن یهم  دگفتن !  خبر؟  چه  کوفه  از   دی پرس  حضرت   ، ندآمدی م  کوفه  از  قاصد  تا  دو  در مسیر کربال

ا الَلُ   َرِحَم »:  فرمود  کرد،  هیگر  ما  ارباب  «ْیِ ْلَُس ا  ََفبک »  ددادن  رو  خبر ِ   ِإَنَّ  ُمْسِِلً اـ  لِلَّ عوَن  ِه ِإَلْ   َوِإَنَّ ِ   مسلم   دختر  دهی حم  زد  صدا  بعد  2.«َراج 

 . ارنیب رو

  سالم   اونا  به  مقدسه  هیناح  در   حضرت  که  دشدن  کشته  کربال  خود  یتو  شه آقازاد  دوتا  داره،  دیشه   تا  پنج  کربال  در  مسلم  ”

  شام   ی ماجرا  در   که   دهی حم  نام   به  داره   م ه  دختر   ه ی  ، دشدن   کشته  مصعب  در   که  هستن   م یابراه  و   محمد   ش،ه آقازاد  دوتا   کنه،یم

 م ی تی  دی فهم  دختر   ن یا  که   کرد  نوازشش  یجور  ه ی  دختره،   ن یا  یی دا   عبداهللی اب  کرد،   بغلش   زد،   صدا  رو   دختر   نی ا  شده،   کشته   بانیغر

 د. هستن  من دختران  و خواهران  …هستم  من ، یکن  یتنگدل   مبادا :فرمود  حضرت. شده

 
 . 27 مجلسی، امال کتاب 1

 . 70 ص،  1 ج، الطفوف یقتل یعل اللهوف 2
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  بلکه   گشت  چه  هر  قتلگاه،  گودال  کنار  آمد  نازدانه  نیا  ازدهم، ی   روز  عصر  رمیبم  اما.  نهیبی م  داره  یخوب  به  رو  صحنه  نیا  نهیسک

 نتونست کرد یکار  هر … ارهیب سرش ی رو رو  بابا نوازش  دست کنه، دای پ  رو بابا  آغوش  گهید  بار  هی

 1.   …شد  ی متالش گهید  طرف  برداشت رو  بدن  طرف  هر آخه  چرا؟ یدونیم

... نیحس یا

 
 . 37۶ ص  ،یکفعم مصباح، 1
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 صندلی جهنمی جلسه دوم:

 دیزینزد  ای ن یداران نزد امام حسمقام / امام یشکستن مقام برا   /مانع راه امام  ایمقام دنموضوع: 

 

و از نداشتن کرایه شکایت    درآمدنشسته بودم که مردى از اهل مکه به نام میمون    ×صفوان جمال گوید: خدمت امام صادق  

به  کرد، حضرت به من فرمود: برخیز و برادرت را یارى کن، من برخاستم و همراه او شدم تا خدا کرایه او را فراهم ساخت، سپس 

، خدا آن را روا به قربانت: پدر و مادر  عرض کردمفرمود: براى حاجت برادرت چه کردى؟    ×صادق    امام  خود برگشتم.   مکان

 1.فرمود: همانا اگر برادر مسلمانت را یارى کنى، نزد من از طواف یک هفته هفت شوط بهتر است کرد، حضرت

صادق   لََع :  فرمود   ×امام  ُذَنِن، 
ُ
أ ََلُ  َو   

ا
ِإَّل َقْلٍب  ِمْ  ْخرى   »َما 

ُ ْ
األ لََعَ  َو   ، ِشد  ُُمْ َمَْل   ا  اُُهَ ِت    ِإْحَ ْ ُمق  َطان   ذَها    ََشْ َو  ُه،  ُُمُ

ْ
َيأ ذَها 

: »َع  ِ َعزا َو َجا ُل اللا ا، َو ُُهَ ََقْ َْلُ َيْزُجُرُه َعْْنَ َ َعاِِص، َو اْلْ َ
ْ
ُه اِبْل ُُمُ

ْ
َطاُن َيأ ي ْ

ظ ُ ِمْ َيْزُجُرُه، اشلا ِ ِعيد  ما َيْلف 
ِِمِن َو َعِن اشِلَمِل ق َ     ِن اْلَ

ا
ٍل ِإَّل ََقْ

ْيِه َرِقبي  َعِِتد و آماده است؛ آن    ایگر مهفتنه  طان شیراهبر و بر گوش چپ    فرشته  ٬استهر دلى دو گوش دارد: بر گوش ر  3؛«2ََلَ

  ن ی کند که نافرمانى مکن. اکند که نافرمانى کن و فرشته الهام مى وسوسه مى   طانیکند. شمنع مى   یک ی  ن یکند و اامر مى   ی کی

  ا یدر برابرش محافظى مه  نکهیجز ا  اورد ی: »بر چپ و راست او دو نگهبان نشسته. سخنى بر زبان ندیفرمااست کالم خداوند که مى 

گوش    نیدرك انسان است و ا  لهیروح است که وس  نیهمان جان و روح انسان است و ا  نجای« البته منظور از قلب در ا. ستادهیا

 . رد یگی ها قرار م شیطان  ا یجان است که مورد خطاب فرشتگان 

نداها  د یبا  ندای منیت و شیطان؛ می   توانندیکه م  میباش  مانی درون   ی مراقب  یا  و  باشند    ا ی  تیسبب هداتوانند  ندای حق 

 ما باشند.  ی گمراه 

است این دو جبهه در طول تاریخ از میان    « محور و نفسانیتشیطان »و    « »خدامحور  جبهه   دو   بین   دائمی   عاشورا نمادِ تقابل 

جبهه    قدرت  ها شوند و یزیدی می   حق   جبهه   قدرت   ها موجب تقویتکنند؛ حسینی افراد جامعه برای لشگر خودشان یارگیری می 
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ر روی  پردازند و این نبرد تا ظهور ادامه دارد تا جایی که قدرت جبهه حق بو درنتیجه به جنگ قدرت می  کنندباطل را تقویت می 

 کند. کل کره زمین حکومت می 

  ی و تالش خود را برا  یابلیس است، تمام سع  نابودی  نزدیک چون . آخرالزمان  تازدی شیطان در آخرالزمان با تمام توان خود م 

به   ی آسمان  ی ندا  ی که وقت  گیرد ی قدر در آخرالزمان این مسائل رونق م مردمان به کار خواهد بست. آن   یتأخیر در ظهور و گمراه 

. حضرت  کنندی ، حق و باطل را اشتباه مهای شود که بعض هم از جانب شیطان شنیده می  یاشود، نعره بلند می   × نفع امام زمان  

  ی دهد. پرسیدم: آیا این ندا را بعض را ندا می # نام قائم ی مناددر مورد زمان ظهور حضرت و نشان آن فرمودند:  × امام صادق 

با حضرت    ی: پس با این حال، دیگر چه کسپرسیدم  .شنودی به زبان خودش م  یرت فرمودند: همه! هر قوم یا همه؟ حض   شنوندیم

تا    کندی ها را رها نم در حقانیت او نیست؟ حضرت فرمودند: ابلیس آن   ی که نام او ندا داده شده و شک   ی ، در حال کندی مخالفت م

 1. شوندی بدهد. پس مردم دچار شک م  یدیگر  ی ه در آخر شب نداکاین

ریاست و   طالب  یی که جوالنگاه شیطان برای جذبِ نیروهای جبهه حق است، حب پست و مقام است؛ برخی هاورطه یکی از  

است. این افراد برای کسب مقامات دنیوی    اجتماعی  و خانوادگی و  فردی   مفاسد   از   بسیاری  سرچشمه  رذیله   صفت   این   ؛اندمقام

ارتباطاتشان را بر پایه کسب و حفظ صندلی ریاست تنظیم می تالش فراوان می  از  این  کنند، بسیاری  کنند و برای رسیدن به 

  انجام   بر  تصمیم  و   مسؤولیت  احساس  مانند   نیک  صفات  از  اوقات  بسیاری  در  اینکه  بدتر  همه  از  جنگند وصندلی جهنمی دنیایی می 

 . زنندمی  دم  جامعه  در  صالح   مدیریت  لزوم و اجتماعی  وظیفه

 کند.می  چارهیانسان را ب ی لی خ رد، یگباست که اگر مورد سوءاستفاده قرار  ی نفسان التیتما نی تراز مهم  ی کریاست ی عالقه به 

از بزرگان، خواص    ی لی خ  ،یجاذبه نفسان  ن یاز ا  یریگبا بهره   طانیاست و ش  مقام حُبّ    بندد،ی بستگی که از دل رخت مدل   نی آخر

 و آخرتشان را تباه کرده است.  ای و نخبگان را به دام انداخته و دن

  د یتا حب مقام درونمان رشد نکند، مانند س  میبر دوش ما گذاشته شد، مراقب باش  یت یچقدر خوب است که اگر هم مسئول

 می . با حاج آقا راه افتادمیآورد  ی رأ  ی اسالم  ی کند که: در انتخابات مجلس شورانقل می   شان ی. دوست ا&  ی آزادگان مرحوم ابوتراب

به درب    ی حالت خاص   یکبا    ن اشی گفت: نگهدار. ا  ی ، مرحوم ابوترابمید یساختمان مجلس که رس  کی. نزد هیمراسم افتتاح  میبرو

ما دروازه جهنم    ی در برا  نی ، امیدر قبال مردم عمل نکن خودمان    فهی ! اگر ما به وظنیدر رو بب  ن یمجلس نگاه کرد و گفت: ا  ی ورود

 2خواهد شد. 

 خداوند شدند.  ز یها عز مراقبت ن یشهدا با ا یهاق یو رف شهدا

 

 ی فرعون یِماربی

ًعا :  دیفرمای سوره قصص م   4  هیدر آ  خداوند ْهَلَها َِشَ
َ
َعَل أ ْرِض َوج َ

َ ْ
َن َعَل ِف األ اءُُهْ  »ِإنا ِفْرََعْ ِْبَ

َ
ْم ُيَذِبُح أ ُ ًة نِِّمْ َ ق  ِعُف َطاب ِ ْ ض  َيْسي َ

ْفِسِديَن  ُ
ْ
ُه اَکَن ِمَ اْل َساءُُهْ ِإنا اى از  طبقه   ؛ آن را طبقه طبقه ساخت  دم فرعون در سرزمین ]مصر[ سر برافراشت و مر «؛ َوَيْسَتْحِِي ی ِ

 . وى از فسادکاران بود .گذاشتکشى[ زنده بر جاى مى اى بهره برید و زنانشان را ]برپسرانشان را سر مى   ،داشتآنان را زبون مى 
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  ی طلبقدرت   یرا و ب  دی مرحله رس  نی انسان به ا  یعلو در ارض است. وقت  یطلبقدرت   ؛است  یفرعون  یِماریب  ،تیّو من  ییجوی برتر

  است یر  یمتیدام شده باشند حاضرند به هر ق  نیکه دچار ا  یکند و کسانفساد می   ، کندمی   جادیبکند، اختالف ا  یت یحاضر شد هر جنا

فساد نکند و از دام انواع   ؛و به دنبال قدرت باشد  نی در زم و نه کند ییجوی است که نه برتر یکس  ی را حفظ کنند. خانه آخرت برا

 . است یبه سعادت ابد  دنی رس ر یدام در مس  ن یترشده باشد. قدرت خطرناك ا ره  التیتما

نتوانست حکومت کند؟    × مؤمنان    ر یصدر اسالم شد. چرا ام  ی بود که سبب شکست انقالب اسالم  ی قدرت همان دام  شهوت 

را به وجود    ن یبودند و جنگ صف  شهیپستم هم    ی انیجر   ،خارج شدند در جنگ نهروان  نیاز د   یاعده  کردند،   یشکنمان یپ  یاعده 

 وص وجود دارد. خص ن یدر ا  یاریسب نکات آموزنده  خ یآوردند. در تار 

نقد    نی کمترو    رندیقرار گ  گرانید  نی کار نکرده مورد تحس  یطلبان توقع و انتظار دارند دائم مدح شوند، انتظار دارند دائم براجاه

سخنان    ی در اثنا  ند،یها ننشباالتر از آن   یها را احترام کنند و کس انتظار دارند در مجالس همه آن   . دی ایها به عمل نو نکوهش از آن 

 ها باشد. آخر، سخن آن  سخن و  ندیها سخن نگوآن 

  ×   یاست. آنان انتظار داشتند که امام عل   ن یهم  ند دی ما بر  ی از انقالب اسالمکسانی که  از    ی اریو بس  ریطلحه و زب  ی ماریب

در حکومت سازد. حضرت به آنان فرمود: از آنجا که شما به مقام  ک یها را شرحساس حکومت بگمارد و آن  یهاها را بر پست آن 

 . دی ها را نداربر آن  ی و زمام دار نی بر مسلم استیر  ی ستگیشا ، دهیدنشان می  عالقهاز حد  شیب است ریو 

 که فرمود:  دم یشن × : از امام صادق د یگو ی بن مسلم م محمد

ْن    »ِإنا 
َ
أ َحبا 

َ
ْ َمْ أ

ُ
اَرُك ِي ِِشَ

ْ
أ ْو ََعِجِز َارلا

َ
أ اٍب  ُه َّلَ ُبدا ِمْ كَذا ِإنا ُه  ُ ت   َعق ِ

َ
بدتر   «؛ ُيوَطأ دارد    ن یهمانا  دوست  که  است  کس  آن  شما 

 . النفسف ی ضع ا یگو باشد و دروغ  د یبا ا ی ی کس ن یبکشاند، چن شی و مردم را به دنبال خو افتهی  یسرور

با    یاس یمعامله س  ای جز با دروغ    ی است یر  ن یحفظ شود، چن  استشیر  خواهدی م   یت یدر هر وضع  ،طلب استکس که ریاست   آن 

برا  یکس  نی مردم حفظ نخواهد شد. چن آوردن    ی ناچار است  تمام    شی حکومت چندروزه خو  ی نگهدار  ای به دست  به  پا  پشت 

 بزند.  ی اله  یهاارزش 

  ی ن یکه حضرت نسبت به مسئله جانش  یی هاه یتوص  رغمی ، عل’اسالم    ی گرام   امبر یباعث شد تا بعد از رحلت پ  ی طلبریاست 

گونه که آب  ؛ همان اندیروی خارج کنند. دوستی جاه و مال، نفاق را در دل م   اشی اصل   ر یخالفت را از مس  یداشتند، افراد   ش یخو

 . اند یروی گیاه را م

  یی های فشانو جان   های درخشان و فداکار  ی هارغم سابقه علی   ریمانند طلحه و زب  یی هات یبود که سبب شد شخص  یطلبریاست 

و دچار سوء عاقبت    ندازندیکنند و جنگ جمل را به راه ب  یستادگ یا   تیکه در راه اسالم داشتند، سرانجام در مقابل صاحب وال

 گردند. 

 ؟ میبرو ا یاز دن یمان یای با حالت ب تاًیو نها  م یثبات قدم داشته باش مینتوان ،یعمر بندگ  کیباالتر که بعد از   نی از ا یهالکت  چه

کردم: قربانت گردم   فرمود: بپرهیز از ریاست و بپرهیز از اینکه دنبال مردم روى، عرض ×ابوحمزه ثمالى گوید: امام صادق 

ریاست را فهمیدم و اما اینکه دنبال مردم روم، که من دو سوم آنچه دارم )از احادیث و اخبار شما( از دنبال مردم رفتنم به دست  
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[ به پیشوائى    ×است که بپرهیز از اینکه مردى را بدون دلیل ]در برابر امام    نی مقصود ا  ؛که تو فهمیدى نیستچنان فرمود:    !آمده

 برگزینى و هر چه گوید تصدیقش کنى. 

 

 ( داندیمکالس  داند )یمشخصیتش را در گرو پست و مقام 

  ی و هوس جور  اقیو با حرص و طمع و اشت  کنندخودشان حساب می   یرسند، آن را ارث پدرمی تا بر مسند قدرت  افراد    برخی

رحم و مروّت و شرم و انصاف    که   گذرند نمی   ر یو کب  ر ی و از صغ  دارند می با چنگ و دندان نگه  آن را  و    تازند می بر اسب قدرت  

گری کمبودهای شخصیتی  تصدی و با این    دانندی م کالس اجتماعی خود  ،  شود و بالعکس مقام و منصب باال رامی   ی معنی ب  شان یبرا

دهند و  و برای همین کمبودها نیاز به قدرت و مقامی باالتری دارند پس ولع و عطش بیشتری نشان می   پوشانندی مخودشان را  

:  × قال    کنند و حتی حاضر هستند مقابل امام جامعه قد علم کنند و تا گودال قتلگاه پیش بروند.رقیبان را به هر ترفندی دفع می 

رك م اکن بقْل كلَّ »   نوشد ی که شخص تشنه هر چه از آن م   استمثابه آب دریا  قدرت به؛  1«  إنَّ حبَّ ارلائسة يغر اتركك كَم َل يت 

 . کندتر به نوشیدن می تر و حریص سازد بلکه او را تشنه نه تنها عطش او را برطرف نمی 

نان خشک    شانیداشته باشند ولو قوت و غذا  ریاستحاضرند    ی ، حتاندت یمسؤولو    بسته و خواهانِ شهوت قدرت که دل   یافراد

 و  ردستانیز  یهای مصائب و سخت  ها،ی را کر کرده که از گرفتار  شانیهاشهوتِ قدرت چشمانشان را کور و گوش   یطور.  باشد

ْفِسِه  ارِلاَئَسَة  َطَلَب  »َمْ   نمود!  نخواهد   داری آگاه و ب  ، لغزش  نی هم آنان را از ا  ل یصور اسراف  دنیمانند و انگار دممی اجتماعشان دور     ِِلَ
   ارِلاَئَسَة  فَِإنا  َهَْلَ 

َ
ْضُلُح  َّل َ   ن 

ا
ْهِلَها«  ِإَّل

َ
که    یکسان   ی جز برا  استی را بطلبد هالك شده است چراکه ر  استی خود ر  ی کس برا  هر ؛  2أِل

 .ستیآن را دارند مجاز ن  تیصالح

  ی اذره   ز یعز  دی شه  نیاست. ا  ییرجا  یبزرگوار محمدعل   دیشه  است؛یخدمت بود، نه تشنه ر   یکه مصداق واقع  ی نیاز مسئول  یکی

اند  اما نقل کرده  گنجدی ، در پوست خود نم ردی بگ تیمسئول خواهد ی که م یباشد، زمان  استیکه تشنه ر یکس . نداشت استیحب ر

 کند، ناراحت بود.  افتیره در  ینیخود را از دستان مبارك امام خم   ی جمهور استی ر ذ یتنف کمخواست حمی  یوقت  ییرجا  دیکه شه

ن لحظه  آ .  خواندی م   &در محضرِ امام    ار  یی رجا   یِ جمهور  استیکند: حاج احمد داشت حکمِ رنقل می   ی محمود صادق  یآقا

  ا ر  ی جمهور  استیداشتند حکمِ ر  ی: وقتدمیشب ازش پرس  گرفته و متفکر.  یاتوجه بود. چهره م قابل یبرا  یل یخ  ییرجا  دیشه  هچهر

  ی: فکر نکن گفتمی ! آن موقع داشتم به خودم م یدی چه بود؟ بهم گفت: خوب فهم  ان ی جر  ، یخودت بود  یِتو  یلی خ  خواندند،یم

بهم بده تا    ی گم نکنم، ازش خواستم قدرت  ا از خدا خواستم بهم کمک کنه تا خودم ر  ؛یسابق هست   ییِ ن رجاا تو هم  ،ی شد  یکس

 3. مردم خدمت کنم ن یبتونم به ا
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 افتخار دارد  یدر نظام اسالم  فه یانجام وظ

؟! چرا به خدا که  شناسمی نمفرمود: گمان نکنى که من خوبان و بدان شما را    ×محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام صادق  

 باید دروغ پردازد یا ناتوان در رأى باشد.  ناچاربه دوست دارد پشت سرش راه روند و   بدان شما کسى است که

برابر    طلباست یرکه: در هر عصرى شخصى    است   نی امقصود   او  و  بوده است  افتند  دنبال سرش  داشته مردم  که دوست 

مقصود این باشد که: هر کس ریاست را  ماند و ممکن است  تراشد یا درمانده و ناتوان وامیسؤاالت مردم یا دروغى از خود می 

 دوست دارد چنین است. 

داده و نیز   ^که خداى تعالى به پیغمبران و اوصیا    آن استگوید: ریاست بد و خوب دارد، ریاست خوب  مرحوم مجلسى می 

ز فساد و  مانند قاضى و امام جماعت و تدریس و وعظ و هر منصب شرعى که مقصود رئیس، دلسوزى براى مردم و جلوگیرى ا

که شخص رئیس از    آن است و این ریاست واجب کفائى و گاهى واجب عینى است؛ و ریاست مذموم و ناپسند    منکرات باشد 

آوردن اغراض پست دنیا باشد و این اخبار بر وجوه مذمومه و ناپسند آن حمل شود    به دستمنصبش سوءاستفاده کند و مقصودش  

 باشد و غرض شرعى مستحسنى از آن نداشته باشد.  طلبجاه را دوست داشته و  یا بر اینکه کسى نفس ریاست

است که   یف ی و از جمله وظا  ی ن یاعمال د  نیاز باالتر   یدر نظام اسالم  مسئولیت  نیو بر عهده گرفتن بار سنگ  فیتکل  انجام

  ج یبودن ثواب و نتا   نی و سهمگ  ن یسنگ  ن ی در ع  فه ی وظ  نی دارند مشخص کرده است. ا  ی توان  نیکه چن   ی کسان  ی متعال برا  ی خدا

  ی در موارد متعدد  ی نیمدح کرد. در متون د  توان ی کند نم ی شانه خال ی افهی وظ ن یچنرا که از  ی به دنبال دارد و البته کس ز ین ی خوب

از حضرت    کهشده است. چنان   ری تقد  کشندی بزرگ زحمت م   یکارها  نیو در راه ا   رندیگی را برعهده م   یعموم   فیکه وظا   یاز کسان

ْ َخ »اند:  منقول است که فرموده   ×   ی عل  نی الموحدی مول اِس  ُر ی  وَنَة اِلا اِس َمْ ََتِْمَل ََمُ   ی ن یاست که سنگ  یمردم کس   نیبهتر ؛  1« اِلا

 . کشدی بار مردم را به دوش م

آن    یرا ندارد خود را برا  یکار  تیکه صالح  ی را ندارد و اگر کس  ی و پست   تیهر مسئول  تیصالح  ی هر کس  یدر نظام اسالم 

حکومت و   × حضرت امیرالمؤمنین  ت.  ش قدم برداشته اسی در واقع در جهت هالکت خو  ، کار مطرح کند و آن قدرت را بطلبد

لنگه کفش    ک ی  ی کند و باز هم برامی   سهیمقا   ارزش ی پاره و ب  ی با لنگه کفش  ،احقاق حق نباشد  ی برا  ی که ابزار  یوقت را  قدرت  

حضرت    مه یداخل خ  قاری از جنگ جمل در منطقه ذ  شی در هنگامه پ  دی عباس گو  ابنکه  قائل است. چنان   ی شتریپاره ارزش ب

 : دی . پس حضرت از من پرسزدندی را وصله م  یاکه حضرت کشف پاره  ی شدم در حال

م   ن یا   «ذها اِلعل؟   مةما یق»  چقدر  دادم:    ارزد؟ی کفش  فرمود:  چی ه  « هلا!  مَة َّل یق »جواب  حضرت  َحبُّ ِإَلا   َی والل هَلِ » . 
َ
ِمْ    أ

ِق 
ُ
ْن أ
َ
، ِإَّلا أ ِتُكْ ْدفََع اَبِطًل   َی ِإُْمَ

َ
ْو أ
َ
ًا، أ ا ا   ؛2« َجق  از حکومت بر شما برا  ن یپس به خدا قسم  ارزشمندتر است، مگر آ  یکفش    نکه من 

 . میرا دفع نما  ی باطل ایرا اقامه کنم   یواسطه حکومت حق به
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عرض کردم، قربانت مؤمن براى مؤمن رحمت است؟ فرمود: آرى. گفتم:   × اسماعیل بن عمار صیرفى گوید: به امام صادق 

ی او فرستاده و برایش آماده کرده،  سوبه چگونه؟ فرمود: هر مؤمنى که براى حاجتى نزد برادرش رود رحمتى است که خدا آن را  
تواند برآورد، رحمتى را که خداى  رفته و اگر حاجت او را رد کند، با وجود آنکه می پس اگر حاجتش را روا کند، رحمت خدا را پذی 

و خداى عز و جل آن رحمت را تا روز قیامت ذخیره کند تا کسى که از    ی او فرستاده و آماده نموده رد کرده استسو  بهجل و عز  
 ند و اگر خواهد به دیگرى ارجاع دهد. حاجتش رد شده نسبت به آن قضاوت کند، اگر خواهد آن را به خود برگردا

او در روز قیامت حاکم شود نسبت به رحمتى که از جانب خدا براى او روا گشته، عقیده دارى که به چه    هرگاه اى اسماعیل؛  
 ؟ دهدمی کسى ارجاعش 

 نگرداند.  عرض کردم: گمان ندارم آن را از خود بگرداند. فرمود گمان مبر بلکه یقین داشته باش که هرگز از خود
اى اسماعیل، هر که براى حاجتى نزد برادرش رود که او بتواند روا کند و روا نکند، خدا در قبر مارى بر او مسلط کند که  

عذاب به    انگشت ابهامش را تا روز قیامت بگزد، چه آنکه آن میت در قیامت آمرزیده باشد یا معذب )اگر آمرزیده هم باشد، این
 جهت رد کردن حاجت مؤمن است(.

َراَد َارِلاَئَسَة َهَْلَ »: ×امام صادق 
َ
 1.« َمْ أ

 

 طلبان نیز در معرض هالک هستند اطرافیان ریاست
است در معرض هالکت و از دین خارج شدن قرار دارد، اطرافیان او نیز در    طلبعالوه بر اینکه انسانی که خودش ریاست

کند باید از او دوری جست و جزو اطرافیان او قرار نگرفت و  طلبی میاگر انسانی ریاست   ، معرض چنین امری هستند. از این رو
و هم برای اطرافیانشان. از این روست    اندصفت هم برای خود خطرناك های گرگ کرد چراکه این انسان   ء خود را از خطر او بری

  هان یطلب باشید که اهای قدرت دهند که مبادا از اطرافیان انسان دهند و هشدار می نسبت به این امر تذکر می   ×که امام صادق  

 :کنند و هم اطرافیانشان راهم خود را هالك می 

اَب  »
َ
ْعُت أ ِ نْبِ ُمْساَکَن ََقَل ََسِ

ِد اللا ِ َِعْ ِد اللا َقِت اِِلَعاُل َخْلَ َرُجٍ    َیُُقُل ×    َِعْ َ ق  َ ِ َما ج  ُسوَن ََفَ اللا
ا
َرأ ب َت َ نَی  ِ

َؤَساَء اَّلا ِء ارلُّ
َ
ْ َو َهُؤَّل

ُ
ُك ِإایا

ْهَْلَ 
َ
 َهَْلَ َو أ

ا
 2.« ِإَّل

طلب؛ چراکه به خدا  شنیدم که حضرت فرمود: بپرهیزید از این روسای ریاست × دارد که از امام صادق ابن مسکان بیان می 

 .کندسازد و هم دیگران را هالك می که هم خود را هالك می کند مگر آن قسم فردی )از اینان( پیروان و اطرافیانی پیدا نمی 
از بزرگان را به دام   یل یخ ، ینفسانجاذبه  ن یاز ا یریگبا بهره  طانی حب قدرت است. ش بندد،یبستگی که از دل رخت مدل  نی آخر

 شان را تباه کرده است. و آخرت  ایانداخته و دن
 

 ترند که از گرگ درنده خطرناک  یدو محبوب

ُه ُيِحبُّ ارِلاَئَسَة«؛ را برد و گفت:    ی نام مرد  ×   امام رضا معمر بن خالد نزد حضرت   حضرت    .او ریاست را دوست دارد   »ِإنا

ْسِلِ ِمَ ارِلاَئَسِة« فرمود:   ُ
ْ
ََضا ِف ِديِن اْل

َ
َق ِرََعُؤَها ِبأ را اِن َضاِرَياِن ِف َغََنٍ ََقْ ََتَ

َ بودن دو گرگ درنده در میان گله گوسفندی  ؛  3»َما ِذب ْت 
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تر  دین مسلمان بیش ه  ب از دو گرگ یطلباست یدین مسلمان نیست )ر ه  از ریاست نسبت ب تربخش ان ی که چوپانش حاضر نباشد، ز

 . زیان رساند(

طلبی  شود، جاه گیرد که آخرین چیزی که از محبت دنیا از قلب مؤمنان راستین خارج می قدر این حب در دل انسان جای می آن 

 . رونداست و چه صدای عجیبی دارد صدای پای افرادی که پشت چنین افرادی راه می 

در نوع خود در هر جامعه    که  اندران یمردمان و حاکمان و مد  ن ی ا  البته  ؛و بدتر استمضرتر    ، هاشهوت همه    نی شهوتِ قدرت از ب

 .ندان ی ترخطرناك

  ی محمدعل   د ی طلبی نشوند. در مورد شهشهوت خطرناك قدرت   ن یا  ر یهای باتقوا مراقب هستند که اساست که انسان   ن یهم   یبرا

  د، ی کن  یبه من خدمت   دی خواهی : شما اگر مگفتی و همکاران خود م   کان یبه نزد  شان ینقل شده که ا  میکرد   ادش یکه امشب    ییرجا

دوره   نمیفرزند عبدالصمد و اهل قزو  ییرجا  یل که من همان محمدع  دی اوریب  ادمی  یگهگاه کردم و در آغازِ  می   ی گردکه قبالً 

به وجود آمده و ممکن است خود را فراموش کرده باشم، همان    ی راتیی در من تغ  ید د یقابلمه فروش بودم... و هرگاه د  ی نوجوان

 1تر است. ارزنده  زها ی چ یل یمن از خ یبرا یادآوری تذکر و  نی ا د؛یمشخصات را در گوشم زمزمه کن 

و استقالل و آزادی و    گاهی برای دفاع از جان و مال و ناموس و وطن و دین و مذهب و اعتقاد و اندیشه قدرت پست و مقام 

گردد و مورد ستایش هم  شود و مذموم نیست بلکه برعکس مدح می بود نه تنها مذمت نمی   گونهن یاگر ا  ؛شودآزادگی خرج می 

 شود. واقع می

د  شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی به دنبال قدرت و مقام باالتر بود اما نه برای خودش! نه برای اینکه جایی بنشیند و کسی بیای

آید عارش شود که بدون کفش وارد  او را باد بزند؛ نه برای اینکه مردم جلوی او خم شوند؛ نه برای اینکه وقتی زلزله و سیل می 

 چادر شود. 

  باید   سخن،  نی دانند، آخرسر و گردن برتر می   کی  گران ی ها احترام بگذارند، خود را از ددوست دارند مردم همه به آن برخی  

. حاج  امور را نداشته باشند  نی ا  یالزم برا   تیو درا   ت یها حرف نزند، هر چند عقل و کفاحرف آن   ی رو  ی کسها باشد و  سخن آن 

قاسم به دنبال قدرتی بود که کسی جلوی کسی خم نشود، کسی نتواند حق مظلومی را بخورد، به دنبال قدرت بود، بله اما قدرتی  

؛ برای کسب  کردی نم و ایرانی داشته باشد. او برای کسب قدرت هر کاری  که هیچ کس نتواند در تمام دنیا نگاه چپی به ایران  

کرد؛ برای کسب قدرت  گفت؛ برای کسب قدرت دیگران را زیر پایش لِه نمی میلیون ایرانی دروغ نمی   80قدرت در چشم مردم به  

 کرد. تر می ولیّ خدا قوی و قوی داد و آن خدا بود و خدا بود و خدا بود. رابطه خودش را با خدا و فقط یک کار انجام می 

یک وظیفه وجدانی    شدهبرای زنده کردن حقی که پایمال شده و نجات مظلومی که بر او به ناحق ستم  ریاست    قدرت نوك قلم

 و اخالقی و انسانی و ملی و دینی است. 

عمل به رسالت انسانی و    ،گردد  کار رفت تا ستمی برچیده شود و ستمگری از بین برود و حق و عدالتی حاکمه  اگر ب  قدرت

 داد. ؛ همان کاری که حاج قاسم انجام می رودالهی بشمار می 
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گر استبداد و دیکتاتوری  الب کرد، توجیه قاگر در خدمت ستم و ستمگران قرار گرفت، ناحقی را حق جلوه داد و    ریاست  قدرت  اما

چه به نام تاریخ، چه به نام قوم، چه به نام قبیله، چه  ، چه به نام سرزمین، چه به نام دین ، چه به نام مردم ، از هر نوع و رنگش شد

کار آمد تا گردن حق را بِبُرد و حلقوم حقیقت را بِدَرد و نای حق جویان را بِبُرَد و دهان و زبان  ه  ب  اگر ؛  به نام نژاد، چه به نام ملت

بر این    شما،  عیف کوفته شود تا بر عمق شکاف طبقاتی بیفزایدکار رفت تا بر سر ضه  اگر مهیا شد و ب  عدالت خواهان را بدوزد،

 گذارید؟!قدرت چه نامی می 

 گیرد بستگی به نوع نگاه و کاربرد شما دارد. که قدرت می  معنایی 

 اگر معیار و شاخص سنجش باشند دیگر جنگ قدرت فرصتی برای خودنمایی پیدا نخواهد کرد.  هان یا

 ، خواهم گفت: و زندگی امروز بشر از چه روستبپرسید جنگ قدرت در جامعه  اگر

 

 سه ضلع مثلث 

که قبل و   انیاند کستر. بسیار بوده هایش نیز بزرگ شود و زاویه تر می جهالت و غفلت و شیطنت مثلثی است که هر روز بزرگ 

 قدرت یافتن متفاوت بودند. مسئولیت و بعد از 

اِِمُر ارِلََجل»فرماید: می  × آقا امیرالمؤمنین  َ َياُت، َمض 
َ
َّل  قدرت و حکومت میزان سنجش افراد است.  ؛1« اْْلِ

که دیگر جای    ی نکرده خالی از ایمان و خودساز  . کنداذیتشان می   طلبی های خودساخته در معرض خطرند و روح قدرت انسان 

 خود دارد. 

ند. ظاهرش، رفتارش، نشست و برخاستش، غذا  کرسد همه چیزش تغییر می و اندك و گذرا می   یبه قدرتی هرچند جزئ  تا

 و...  اشی اش، خودروی سوارخوردنش، لباس پوشیدنش، رفت و آمدهایش، خانه مسکونی 

 .  قدرت استو در خدمت ظاهراً که نه، واقعاً او در اسارت  ؛اینکه قدرت در خدمت او باشد جایبه 

با هر کسی و هر چیزی  ،  شودبیند، به هر کس و ناکسی آویزان می و آن را می   زند، این قدرت دست و پا می ه  رسیدن ب  برای

 سازد. آید و می کنار می 

پلکد؛ و اگر قرار شد با معاویه به این هدفش  شود و می ظاهر می   ×  به قدرت برسد دور و بر علی  ×   قرار باشد با علی  اگر

کند. مهم برایش  و یزید برایش فرق نمی   ×   حسینامام  کند.  ادت می آید و عرض اردست یابد باز هم فرقی ندارد با او کنار می 

 ش هست و بس. اپاسخ به نفس قدرت خواهی 

کند به آنان نزدیک  دهند جرئت نمی چشم بصیرت دارند و خالص را از ناخالص تشخیص می   ̂   چون علی و حسین و...  اما

ای بودند که قدرت را نه برای قدرت، قدرت را نه برای هواهای  خودساخته های  ست که یاران آنان نوعاً انسان ا  رو   از این   . شود

خواستند و دیگر هیچ. جان  نگه داشتن حقیقت و حمایت از اهالی حق می   هنفسانی خویش که قدرت را برای زنده کردن و زند

 در این راه بهترین گواه صدق این مدعاست.   اندادنش
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بعدها فهمیدم    ای نداری. گفتم یعنی چه؟و آدم خوبی هستی اما روابط عمومی قوی گفت ت داشتم که بارها به من می   دوستی 

های سیاسی و اجتماعی و شغلی به کسی  شوم. برای رسیدن به فرصت سازم. با هر جریانی همراه نمی یعنی اینکه با هر کسی نمی 

 آویزان نیستم. 

در دست یکدیگر    ششانیباشند یا دستشان زیر سنگ یکدیگر یا رها به یکدیگر آویزان  متنفر بوده و هستم از اینکه آدم   همیشه

 دهد. گیر باشد. چه فرهنگ غلط و ناجوری است. روح آدم را آزار می 

جانم به درد    ، شوده می ناپذیر لِنفس انسان زیر لگدهای این نفس سیری انسانیت و حیثیت و شرافت و کرامت و عزت   وقتی

چقدر مایه   ،اندچقدر پست و سفله   ،اندارزش ی چقدر ب   .کنمخوبی و وضوح احساس می ه  ا را بههویتی این آدماحساس بی   . آیدمی

سوزد که چرا گوهر فطرت خویش را مفت  نفس گردم. هم دلم برای آنان می کشم با آنان دم خور شوم و هم اند. خجالت می ننگ

 گی کنم که آنان نیز هستند. ای زند سوزد که مجبورم در جامعه برای خودم میدلم اند و هم فروخته

 

 از منافع و امکانات مقام استفاده شخصی کند 

  ییِ رایپذ   .ما   شِ یرو گذاشت پ  ی روز پسرش رو آورده بود محلِ کار. از صبح که اومد، خودش رفت جلسه و محمد مهد  اون

من رو    یکارچه   یحاج احمد برا  دانمی . نم ی رو دادم به محمدمهد  از موزها  یک یموز اضافه اومد.    ی جلسه که تموم شد، مقدار

که تا حاال   ی برافروخته شد، طور  د یهم پشت سرم اومد. حاج احمد تا پسرش رو د   یمحمدمهد رفتم داخل اتاق،    ی احضار کرد. وقت

بچه از صبح تا حاال    نی ا  ی حاجگفتم:    ن؟ یبه شما گفته به پسرم موز بد  یبلند گفت: ک   ی بودمش. با صدا  دهی ند  یعصبان   قدرن یا

 موز از سهم خودم بهش دادم.  ه ینخورده،  ی چیه

  ی ذاری و م یخری موز م  لویک  ک ی یر یاالن م نی ، بهم پول داد و گفت: همبشیج ی صحبتم تموم بشه. دست کرد تو نذاشت

 1پسرم خورده.  کهی دونه موز ه ی یجا

خود را دنبال کرده و نسبت به مصالح    ی خارج از کشور، منافع فرد  ا یکه در داخل    2یی هاو بوروکرات  مداران است یس  م یدی کم ند

با  اند تا  عموم انتخاب شده   هیها از ناحدهد که آن مشکل خود را نشان می   کیعنوان  به   ی مقوله زمان  ن یاند. اتفاوت بی   ی اجتماع

تصرف    ازیاز امت  ،ی مهم اجتماع  تی مسئول  ن یبرخالف ا  ی بپردازند ول  یار دارند به حل مسائل عموم ی که در اخت  یبر منابع عموم  تکیه

در    یکرده و دچار فساد )استفاده نامشروع از قدرت دولت   خود   یمنافع فرد  یرا فدا  ی مصالح عموم  ومند شده  بهره   یبر اموال عموم 

 .شوند ی ( م یمنافع شخص  یراستا

خود، نه خوب است و نه   یقرار دارد. قدرت به خود مدیران اریاست که در اخت یفراوان ی از ابزارها ی ک یاستفاده از قدرت، تنها 

  ف یتضع  ی برا  ای د  واستفاده ش   جامعهخدمت به اهداف    یاز قدرت برا   ا یکند آمی   ن ییقدرت است که تع  کنندهفرد کنترل   ن یبد و ا 

 
 . 137 ص  احمد،، یحاج احمد کاظم دیسردار شه ی از زندگ یاخاطره  1
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از آن    ی درست  بهاگر    یول   شود   جهیبه نت   یابی و دست  موجب به دست آوردن احترام  تواندی گر از آن به طور مؤثر استفاده شود، م اآن.  

 منجر شود. نابودیشده و به  جامعهموجب فلج شدن  تواند ی استفاده از قدرت ماستفاده نشود، سوء 

اند چون  ای داشته فردگرایانه  ت یترب  ی افراد  ن یچن.  ماندمی   ی در انسان است که اغلب تا آخر عمر در فرد باق   یطلبی صفت جاه

مردم نسبت به خود لذت    ش یاز مدح و ستا  کنند. به نفع جامعه تالش نمی   ی افراد  ن یاندیشند و چنمی   ی به خود و منافع فرد  شتریب

در حق او به جا    ی، او را حلّال مشکالت دانستن و التماس کردن به او، حرمت زائدالوصفدنیکردن، دست بوس  میبرند. تعظمی

  ری گردد. از کوچک و تحق طلبی در آنان می جاه   ت یو تثب  ت یرجوع باعث تقوارباب   ا یردم  توسط م  ی رانی مد  نی ترس از چن  ا یآوردن  

گاه    گرانید   سازند. خود می   یرا نردبان ترق  گران یکنند. آنان دمی  هیتغذ   ها ی با این تحقیر کردن برند و حت لذت می   گران ی شدن د

. در هر دو  ستند یمتوجه ن هم  خیلی از اوقاتاما  هستند  ی امر راض  ن ینفع کوچک خود به ا ل یمتوجه پله بودن خود هستند اما به دل

 .میکنی م ی اری طلبی در او به رشد و نمو جاه  زین ا م صورت 

پرونده به دست از در منزل    ی وقت   که  یرازیش  ادیص  د یها رشد کند. شه ای درون آن رذیله  نیاجازه دهند که چن   دی نبا  ن یمسئول

  اد ی ص  د یباز کرد. شه   شان یا   یرا برا  ل ی شد و در اتومب  اده ی پ  شان ی ا  ز شود و به محل کارش برود، سربا   ل ی خارج شد تا سوار اتومب

من در    یبرا  دی ندار  فهیرا باز کرده و به سرباز گفت: شما وظ  لی بعد هم خودش در اتومب  .گفت در را ببند  بازناراحت شد و به سر

 ! کندطلبی را درون خود سرکوب می و جاه  است یحب ر یریگهای شکل چگونه زمینه   زمانیعز  دی شه دی نیبب .د یرا باز کن  لیاتومب

اهل کرمان بود. آقا محمود هم    یمحمود اخالق  زیعز   دی. شهستند یبه نحو درست با   نیطلبی مسئولجاه   یجلو  دی با  زین  مردم

! من  دیسرشناس و بهش گفته بود: ببخش  نِ یاز مسئول  ی کی   . رفته بود درِ خانهکردی مبارزه م  یگری بود و هم با اشراف  ستیزساده 

  م؟ یانقالب نکرد  نجا یا  مگر من و شما   د؟ یاز کجا آورد   ار  یو اشراف  متیقگران   ه محل  نی ا  یخونه تو   دِ یسؤال دارم: شما پولِ خر   کی

 1محله کجا؟ نی من و شما کجا، ا

 خواهد گرفت   ار ن یطلبی مسئولجاه  یجلو   یمطالبه گر نیا

  یی جاکه جابه   یی تا جا  میدهی طلب اجازه رشد م جاه   ران یبه مد   یی رفتارها  نی با چن  م یندار  ی که مقام و منصب  یمردم عاد   ما   !بله

نکرده    ی راض  تیریمد   ی فعل  تیآنان را در موقع  شتر،یب  تیموفق  یبرا   یافراد  نی چن  یری ناپذی ریس  شود. ناممکن می   زیعزل آنان ن  ای

 کند و بیشتر می طلبی را در آنان  صفت جاه  ی،ر یناپذی ر یس  نی . اشندیاندی پست و سِمت خود در مراتب باالتر م  ضی و دائم به تعو

 موجود را ندارند.  طی شدن از شرا ی و راض ستادن یقصد ا چیه

مقامات از او    یبرخ  تیادامه حما  یبرا  ایخواهند کرد    یتراششود مانعکه احساس می   ینگه داشتن برخ   یراض   یبرا  بعضاً   البته

گویی،  ، دروغ ی، تملّق و چاپلوس یز ی رمیو ز  ه رشومثل    یرانسان یخالف و غ  ی رهایاز مس، حاضر است  شتیر یمد  تیجهت تداوم و تثب 

 . کنداستفاده   ریهموار کردن مس ی برا لی چرب کردن سب  و المالبیت  از ایهدا   یاهدا

و به    استیء  ش   ک یفقط    زیاید که ماندیشیده   چ یسخن گفته شده است اما ه  ران ی مد  یریو جوگ   ت یری مد  زی همه از م  ن یا

  ی منف  ل یپتانس  ت،یریمد   ز یاست که به م  ی و صفات فرد  هاتیقابل  ن ی گردد و ادر افراد نمی   ی صفات منف  جادیخود باعث ا   ی خود

 دهد. می

کننده مراجعه   ی گاه من و شما  .ستندیمسئوالن مقصر ن  ای   رانینامتعارف، فقط مد   ای   ندیناخوشا  ی اجتماعی  از رفتارها  یبرخ   یبرا  دیشا

 
 . 42 ص  قبول، نذر، یمحمود اخالق  دی شه ی از زندگ یاخاطره  1
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  .م یمقصر  نیزنشیمپشت   ریدر فساد و خطا و لرزش مد  میشیندیبدان ب  ای  میمتوجه شو   نکهیسازمان و مؤسسه بدون ا  ایاداره    کیبه  

  ی هاطلبی اشخاص در مشاغل و رتبه صفت جاه   تیتقو  ای  جادیدر عدم ا   میتوانی من و شما با رفتار محترمانه و مستقل خود م 

 . میگوناگون مؤثر باش

 

 به خاطر از دست دادن اجر خدمت به مردم  حسرت در یوم الحسره

َسُه » فرمود:   × امام صادق  ْ ا ب َق  َث ِِبَ ون  َمْ َحا ا َمْْلُ ون  َمْ َُها ِِبَ َس َمْْلُ
ا
ون  َمْ َتَرأ   ی برا ای کند و  ی طلبهر کس ریاست  ؛1« َمْْلُ

 داشته باشد ملعون است.  ی طلبنفس ریاست ثیدر ذهن خود حد  ای و  د یآن تالش نما 

  ات  اَلب   حبَّ »  همه است:   یکلمه تذکر برا  ک یکه آن    دهمی صدر تذکر م بنی   ی کلمه به آقا  ک ی: من  فرمود   &  ی ن یخم  امام
ط   .« ئةيرأس لکَّ خ 

: ِإَذا َعَضاِِن َمْ َعَرفَِن ، قَالَ:   ×عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  ُ َعزا َو َجا َيْعِرفُِن  »َيُُقُل اللا
َ
ْيِه َمْ َّل ْطُت ََعَ  «.َسلا

 

 باب کوشش در راه حاجت مؤمن

هزار فرشته قرار دهد و هر    75فرمود: هر کس در راه حاجت برادر مسلمانش گام بردارد، خدا او را در زیر سایه    × امام باقر  

اى باال برد و چون او از برآوردن حاجت برادرش فارغ شود،  درجهگامى بردارد، خدا برایش یک حسنه نویسد و گناهى از او بزداید و  

حاجت   برآوردن فرمود: گام برداشتنم براى    × امام صادق    2گزار نویسد. خداى عز و جل بدان جهت برایش پاداش حج و عمره 

و در راه خدا برم )یعنى به جهاد   است از اینکه هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب زین و لجام کرده  ترمحبوب برادر مسلمانم، نزد من 

 بفرستم(. 

فرمود: هر که براى خدا در راه حاجت برادر مسلمانش کوشش کند، خداى عز و جل برایش هزار هزار حسنه   × امام صادق 

باشد، روز    نویسد که بدان سبب خویشان و همسایگان و برادران و آشنایانش آمرزیده شوند؛ و اگر کسى در دنیا به او احسانى کرده

قیامت به او گویند: به آتش درآى و هر کس را بیابى که در دنیا به تو احسانى کرده، به اذن خدا خارجش کن، مگر اینکه ناصبى  

 ( باشد. ^)دشمن ائمه 

را. نقل می   یعل   دیخدا رحمت کند سردار بزرگوار اسالم، شه رفت و آمدِ    راهِ  خواستی . مری رفته بود کو  شان یکنند امعمار 

آقا    ی شدند. عل می   ی روبی ال  د یبود و با  ده ی روستا خشک ی هاجا با مشکلِ آبِ مردمِ روستا آشنا شد. قناتببندد. همان   ا ر  ان یقاچاقچ

 3. کرد. مشکل حل شد و آب روستا راه افتاد ری ها را تعمو قنات  دی با پول آن امکانات الزم را خر فترا فروخت و ر  نشیماش

 
 . 298، ص 2(، ج ةیاإلسالم -)ط  یالکاف 1

مرد در راه حاجت برادر مؤمنش، ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو شود    نفرمود: براى گام برداشت  امام صادق    .283، ص  3ترجمه مصطفوى، ج   ،أصول الکافی  2

 ماه در مسجدالحرام است.   کیکه فرمود: و آن برابر آزاد کردن ده بنده و بهتر از اعتکاف   دانمی و ده درجه برایش باال رود و جز این نم 

 . 5۶ ص  ،82 ماست از  خدمت،  معمار  یعل دی سردار شه یزندگ از خاطره 3
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او روا سازد، خداى عز و جل یک حج و   به دست فرمود: هر که براى حاجت برادر مسلمانش سعى و کوشش کند تا خدا آن را 

  ه دست ببرایش بنویسد؛ و اگر او کوشش کند ولى خدا برآوردنش را  هاآن یک عمره و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام را با روزه 

 1حج و یک عمره نویسد.  او جارى نسازد، خداى عز و جل برایش یک 

نزد من    نشان یترمحبوب )زیرا ضامن روزى ایشانم( و    اندمنفرمود: خداى عز و جل فرماید: مخلوق عیال    × امام صادق  

 و در راه حوائجشان کوشاتر باشد.  ترمهربان  هاآن کسى است که نسبت به  

اش را به احسن وجه انجام دهد و در کارش کوتاهی نکند  ی شایسته نشست باید مراقب باشد تا وظیفه اگر انسان حتی در جا 

و حکومتی که در هنگام تصدی    هر صاحب ریاست  :فرمایند دهند و می هشدار می   × تا خوار و ذلیل نشود. از همین رو، امام علی  

باشد و به مردم خیانت کند و احکام دین را پایمال نماید به همان اندازه خیانتش در هنگام برکنار    پست و مقامش خودخواه و متکبر 

 2. شودشدن از آن پست و مقام، نزد مردم خوار می 

اکرم   ْسَعَة آَّلَِف َُسَ فرمایند:  می   ’ پیامبر  ی ِ  َ َد َاللا َا َِعَ
َّنا
َ
ْؤِمِ فََكأ

ُ ِخيِه َاْلْ
َ
ُلُ »َمْ َسََع ِف ََحَجِة أ اُرُه ََقِئًَم َلْ هر    «؛3ٍة َصاِئًَم ََنَ

دار و  که روزها را روزه  ی نُه هزار سال خداوند را عبادت کرده، در حال   ا یبرادر مؤمنش تالش کند، گو   ازیکه در برآوردن ن  یفرد

 دار بوده است. زنده ها را شبشب

  ن یتراند و درخت کمال به بالنده آنان اسوه و شاخص   را ید؛ زدن افراد به مردم بو  نی گزارترو معصومان، خدمت   ا یانب  ،یاله   دگان ی برگز

کش فلک  به  سر  وجودشان  در  آ   دهیشکل  پ  یاله   هیاست.  به  به    ’  اکرم  امبری خطاب  م  میآور   ادیرا   :د یفرمای که 

اب ا » ْن  ِْلَ اَحَک  ََجَ  ْ ض  ِ َعَک َواْخف  َ ْؤِِمِ   ت  ُ
ْ
اْل برا  ؛4« َی ِمْ  را  خود  بال  و  پ  یمؤمنان  ی پر  بگستران.   رویکه  هستند،   تو 

خالصانه    ی گزارعطوفت و خدمت  ، یاز کمال مهرورز  ه یبه کار رفته است، به کنا   م ی»خفض جناح« که سه بار در قرآن کر  عبارت 

اند. آنان  ها نسبت به افراد جامعه بوده انسان   ن یگزارترو خدمت  ن ی دلسوزتر  یاله   ی ایو اول  امبرانیکند. پمی   ت یو متواضعانه حکا

ْيِه  »: د یفرمای م ’ اسالم امبر یدرباره پ  ف ی. قرآن شراندده یخری را به جان م  ییفرسامردم، مشکالت طاقت ت یهدا یبرا َعِزيز  ََعَ
 ْ ُتَّ  بود.  ی در رنج و ناراحت   اریبس د، یرسی که به مردم م ییهای او به خاطر سخت  ؛5«َما ََعِ

خدمت    هیروح  تیو تقو  جاد یکه »ا   یی شده تا جا  یاریبس  دیتأک  ن یامور مسلم  تالش برای انجامبر    زیمختلف ن  یهات یروا  در

  ن یتربلندمرتبه اسالم درباره محبوب   امبر یاز پ  ی شده است. وقت  ی معرف   ی ن ید  تیو ترب  م یاز اصول مهم تعل  ی ک یعنوان  به   گران« یبه د 

ا شد،  سؤال  خداوند  نزد  نللَّاِس »فرمودند:    شانیبندگان  اِلَّاِس  ُع  َ باشد.  ؛۶« أب ْق  سودمندتر  مردم  براى  که  کسى   آن 

ْم »  حضرت فرمودند:   مقابل  در  ُ َس نِِّمْ َی فَََلْ ْسِِلِ ُ
ْ
ُموِر َاْل

ُ
ْصَبَح َّلَ َيْهَتُّ ِبأ

َ
که هر روز به امور مسلمانان همت نگمارد،    یکس   «؛َمْ أ
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ن ا  کرند،یپ  کی   یهمه افراد در واقع اعضا  ،یدر جامعه اسالم   1. ستیمسلمان  با  نی از  افراد  ن  دی رو،    ی ها ی ازمندیدر جهت رفع 

 از اجر و پاداش بزرگ برخوردار است.  نی بکوشند که ا گر ی کدی

  ی شود و به معنامذموم شمرده می   ی امر  فه یبه هم هستند و ترك وظمؤمنان موظف به خدمت   ، ی نید   ی اساس اصل برادر  بر

 است. گرانیکردن حقوق د  عیضا

مسئوالن    ،ی ای قائل بود و در هر فرصتآنان، ارزش و احترام ویژه   ی دانست و برای انقالب م  ی مردم را صاحبان اصل  ،ی نیخم  امام

 2. کردی به مردم سفارش م ی رسانرا به خدمت

 

 از چوب خشک  ترارزشیب

حل مشکل،    ی شدن براواسطه    ی حت  ؛ستیآنان ن  یو وضع اقتصاد  شتیتنها به خرج مال و کمک به مع  گران، یخدمت به د

به مردم، شاد کردن    ی ررسانیداشتن به خ  م یرجوع، اهتمام و تصمبا ارباب   ستهیبه مقصود، برخورد خوب و شا   دن ی رس  ی برا  یی راهنما 

غم   نانیغمگ چهره   یی زداو  پراز  نوع   ده ی دداغ   ی هادل   و   شانیهای  همه  و  همه  محزون،  دارد.   یو  پاداش  و  است   خدمت 

 است: تیروا × حضرت رضا  از

ف  لل   »ِانَّ  اآلِِموَن    ف  ْسَعوَن ی  األرِض    ِعادا  ُُه  اِلَّاس،  لَع  اَمِة، ت  الق    َم ویحوائج  َادََخَ  َمْ  قبَلُه    َو  الُل  َح  فَرَّ رسورا   م ویمؤِمٍ 
اند. هرکس که  و آسوده   من یامت ایکوشند. آنان روز قمردم می   یازها یدارد که در رفع ن  ی بندگان  ن،یزم  یخداوند در رو  ؛3« امةت  الق  

 قلب او را شادمان خواهد ساخت.  امت،یببخشد و دل او را خوشحال کند، خداوند در روز ق یشاد ی بر مؤمن

  گران یدر راه د  یکنند، نه قدممی   گرانیبه حال د  یاند. نه فکربرکتبی   یوجودها  های است. بعض  «یهمان »برکت وجود   نیا

مردم، هم از   ی، هم از محبت و صفا اندی که محروم واقع ی به راست نان یو احسان آنان دارند. ا ریبه خ یدی دارند و نه مردم امبرمی 

 پاداش فراوان خدا. 

 4ی قدم ا ی  ،یقلم  ای  ،یدرم   ای  ،ی دم  به                                      به جهان، خدمت محتاجان کن ،یتا توان 

  ی زمی تواند هکم میکه دست    یاده ی از درخت خشک  ثمرترندی خشک و ب  یاند. برخ بر سر مردم   افکنه یپربار و سا   یدرخت   یبعض

از  و    ترندارزش ی هم ب  دهی و برکت از آن چوب و درخت خشک  ریخی ب  ی هارا گرم کند. انسان   یشود و با سوختن، کلبه محروم

ا :  اندفه یمصادیق این آیه شر  َ ب ْت  ََياَة اَُلَّ
ْ
َرُوْا اْل يَن اْْشَ ِ

َك اََّلَّ وََلِ
ُ
وَن »أ ََصُ َذاُب َوَّلَ ُُهْ ُين  ُم اْْلَ ُف َعْْنُ ِخَرِة فََل ُيَخَفَّ

َ
این ها کسانی    ؛ 5«اِبآل

 ها را یاری نخواهد کرد.و کسی آن   شودی ها تخفیف داده نم اند. از این رو، عذاب آن هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته 
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دیگر به دنیا بروم و خدمت به خلق    بارک وید خدایا به من اجازه بده یگشوند، می افراد در روز قیامت چقدر پشیمان می   طورن یا

دانسته که خداوند هر روز به ما فرصت خدمت به کنم... اما افسوس که دیگر راهی برای بازگشت نیست. انگار این شخص نمی 

می  مرگ  از  را  ما  خدا  که  صبح  روز  هر  داده.  را  می خلق  دنیا  آغوش  به  و  بو گرفت  فرصتی  نکردیم.داد  را  فکرش  اما   د 

  ، کنیدشما نگاه می   ابد، یی اعمال ما در آنجا حضور م  یکنند و صورت ملکوت ها را حاضر می شود و اعمال انسان می   امتیروز ق  یوقت

  د، یبود و نزد  ی مردم   ر یکه در آن خ   د یشد بزنکه می   ی حرف  کلمه  ن یا  د، ی و نداد  دی توانستید انجام بدهکه می   ی عمل  ن یهم  د ینیبیم

انجام شده   ی کسان  لهیوسکار کوچک، به   ن ی ا  د، یشدند و برنداشتاز آن منتفع می   ی که کسان مستحق   د یشد بردارکه می   ی قدم  ن یا

دهد. ما در آن روز از آن ثواب  ها میمتعال آن روز به آن  یخدا یم یتالش کردند، جد و جهد کردند و چه ثواب عظ یااست؛ عده 

عمل    ن یقدم را برداشت، ا   ن یرا انجام داد، ا  ر یکار خ  ن ی عمل را انجام داد، ا  ن یکه ا  ی گریکند د انسان مشاهده می  ی. وقت میمحروم

کرده است، »ابْتُلِیت بِحَسْرَةٍ یَوْمَ اَلْحَسْرَةِ«؛    دا یاند، دست پکه همه محتاج   یدر آن روز  ی می را انجام داد، به چه دستاورد عظ  ی عباد

  نی ا  ،داشتمقدم را برمی   نی کار را من انجام داده بودم، ا  نیکاش ا ی! که ایچه حسرت  ؛شودکه انسان دچار حسرت می   نجاستیا

 کردم. حرف را ترك می  نیا  ایکار را   ن یحرف را زده بودم، ا

ِة« حسرتِ  البته   َْْسَ
ْ
ْل خواهد    یرا بکند، دستاورد   یکار   کیاگر    یهم گاه   ا ی. انسان در دنستین  ی های معمول مثل حسرت »َيْوَم اَ

َِحِی َو کجا و آن کجا؟    نی شود؛ اما ابعد دچار حسرت و ندامت می   کند،ی داشت؛ نم
ْ
َدَها َنُر َاْل ْضُغُر َِعْ َ ِِت ن  ِلُی   »َالا

َ ْ
َذاُب َاأل   نی ا  «؛َاْْلَ

حسرت مثل سرب گداخته    ،یریب قدر دردآور است که در مقابل آن، آتش جهنم کوچک است. به تعقدر سخت است، آن حسرت آن 

سراز انسان  درون  «، »َو  شود.  می   ر یدر  ِ ِب َاللا ْطُت ِف ََجْ ا َما فَرا ِِت لََعَ اِدِِمَن َيا َحْْسَ ْوِم ََمَ اْلارسين َاِلا َناِدي ِف َذِِلَ َاْلَ ُعَك »ََفُ َّلَ َيْْنَ
َدُم«؛   1ندارد.  یاده ی هم فا  ی مانیپش  گری آن روز د َاِلا

 

 منفور واقع شدن

ندارند،    ییها اعتناکه نسبت به آن   یهستند و افراد  یها افراد بامعرفتکنند در نظر آن می   میو تعظ  میها را تکرکه آن   یافراد

هم  معرفتی ب  یافراد به  نشناسند.  نمک  ا  نیا   ل،ی دل  نی و  البته  و  تنفّرند  مورد  غالباً  بس  نی افراد  م   اریافراد   . شوندی زود شناخته 

َل ُیَ َمْ َاَحَبَّ َاْن » آمده است:    ’از رسول خدا   َجَل فََْلُ  َثَّ ْء ََل ارِلَّ اِر  َتَبَوَّ َعُدُه ِمَ اِلَّ ْ در    نهیسبهکه دوست دارد مردم دست   یکس  2؛ «َمق 

 . ندیخود را در آتش دوزخ بب گاهیجا ستندیمقابل او با

از مقام و منزلت    ینیع  تیبرند و آنچه را در واقعبه سر می   الی از وهم و خ  ییایاست که در دن  نیافراد ا   نیا   یهانشانه  گریاز د

 . سازندخود فراهم می  ی برا االتی، در عالم اوهام و خآورندی به دست نم 

 
 . 9/5/1392 یرساناطالع  گاهیپا 1
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  ی اجتماع  یها را در انزواآن   ،یاجتماع   گاهی به جا  دن ی رس  یطلبان حرکت کند و به جاجاه   لیروزگار ممکن است برخالف م  ری تقد
رغم  بود اما خداوند بزرگ علی  یطلبجاه و مقام  × یمخالفت او با حضرت موس  ل ی قرار است. دل  ن یاز ا ی د. داستان سامرقرار ده

رو، حضرت    ن یو طرد شد. از ا  ی از جامعه منزو  شه یهم  یاو مقرّر داشت که برا  ی برا  ای دن  ن یدر ا  ییجزا  انخواست او، چن  نیا
 به او فرمود:  ×یموس

َ  ََفْذَهْ فَِإنا َلَک ِف َقَل »
ْ
 ِمَساَس  اِة َي اْل

َ
ن َتُُقَل َّل

َ
  ک یمن نزد  به  یی بگو  ی است که در زندگ  ن یتو ا  ی گفت: برو و بدان که جزا  ؛1« أ

 . د ینشو
صورت ترس و وحشت    به   دیشد   یروان  یماریدچار ب  ای  شدی نم  کیبه او نزد  یشد که احد  یرداریواگ  یماری گرفتار ب  ای  یسامر
 : »المساسَ«. زدی م  ادی ، فر شدی م ک یبه او نزد ی که اگر کس یاگونه ، بهشد هااز انسان 

های مختلف به ما پیشنهادهایی داده شود و چه خوب است قبل از قبول کردن فوری مقام  ممکن است در محل کار یا موقعیت
ر از ما هم افرادی باشند؛ هر چند که کاری بس دشوار است چراکه باید پا  و مسئولیت، دوروبرمان را نیم نگاهی بیندازیم، شاید بهت

 روی نفس گذاشت. 
 

 مسابقه خدمت 
دری    را   بهشت  زیرا   باشید؛  نیکى  اهل   و  گذارید   مسابقه  گر یکدی  با   خود  به برادران  رساندن  نیکى  در:  فرمود  ×   صادق  امام

  برآوردن   راه  در  بنده   همانا   نشود.  آن   داخل   کرده،   نیکى   دنیا  زندگى  در   که  کسى  جز  که  « احسان  و  نیکى »  معروف  به نام  است
 که  او   چپ  جانب   در   دیگرى   و  راست  طرف   در   یکى   گمارد،   او  بر  فرشته   دو   جل   و  عز   خداى   و  بردارد   گام   خود   مؤمن   برادر   حاجت
  رسد  به حاجتش   مؤمن  چون   که  به خدا :  فرمود   سپس .  کنند  دعا  او  حاجت   شدن   روا  براى   و  خواهند   آمرزش   پروردگار  از   برایش 
 2است. مسرورتر  او خود از ’ پیغمبر 

 

 مطالعه سیره شهدا( خدمت ) کسب آگاهی نسبت به برکات مقامی 

اجه   ِه يََعِن أخ   ف  َمْ َمیش»فرماید:  می   ’  اسالم  ی رسول گرام
ْ
َفَعِتِه فََلُ وثاُب اْل کمک    یکه برا  یکس   ؛3« الل  ِل ي َس   ف  نَی و َِمْ

 به برادر خود و سود رساندن به او اقدام کند، پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد. 

تمام شده بود. انبار نفتمان هم    ی شب نفت بخار  ک ی.  میکردی روشن م  یچادر بخار   ی . تو ترکاندی فکه، استخوان م  ی سرما

  ی . تومیاز رختخواب جدا نشو  یول   میدادیم از سرما بلرز می   حی. ترجاوردیآن سرما برود نفت ب  یکس حال نداشت تو  چ یدور بود. ه

 . دمیرا شن ی بخار ی های نوشابه پر از نفت توکردن شیشه  یخال  یصدا ی داریخواب و ب

 4محمود وند بود. شهید علی کار خودش باشد.  زدمو چشمم را به زور باز کردم. حدس می  رون ی پتو آوردم ب  ریرا از ز  سرم
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 طلبانجاهی از آموزعبرت

دچار شدند، تأمل کند و   ی به چه عاقبت شوم ی طان یدام ش  ن یکه بر اثر افتادن در ا ان ی نیشیاست انسان در سرگذشت پ ستهیشا

ْْلِ ُتْؤِِت  نخواهد شد:    لیذل   ا یو    زیعز   یاست و تا او نخواهد کس   ی تعالحق   ی امر دقت کند که مالک اصل  نی در ا ُ ُها ماِِلَ اْلْ »ُقِل اللا
ِإ  ُر  ْ َی 
ْ
ِدَك اْل َ ب ِت  اُء  ی َس  ُتِذلُّ َمْ  َو  اُء  ی َس  زُّ َمْ  َو َُتِ اُء  َس 

ی  ْن  ْْلَ ِِما ُ ِزُع اْلْ ََتْ َو  اُء  ی َس  ْْلَ َمْ  ُ َك لََع اْلْ بار  بگ  ؛1« ٍء ََقيرلُکِ َشْ   نا پیغمبر(:  )اى  و 

خدایا، اى پادشاه ملک هستى، تو هر که را خواهى ملک و سلطنت بخشى و از هر که خواهى ملک و سلطنت بازگیرى و هر که  

 ی. را خواهى عزت دهى و هر که را خواهى خوار گردانى، هر خیر و نیکویى به دست توست و تنها تو بر هر چیز توانای

باشد    ر یانسان فراگ   ی آن تقویت شود که هر اندازه حشمت و اعتبار دنیای   یهانگرش در مورد دنیا و لذت   این   د یبا   نیچنو هم 

اساس    نی نخواهد ماند و بر هم  ی باق  یاکنندهش ی و ستا  شدهش یسرنوشت او مرگ خواهد بود و پس از چند سال، ستا  تیا در نه  ی ول

 دارند، از دست بدهد.   ی آن را که جاودانگ یها ارزش  دین و  ا، یبه خاطر مقام چندروزه دن یآدم   ستین ستهیشا

ها  را که خداوند در آخرت برای آن   یی هاکه بیان شد سرانجام فرعونیان در دنیا، غرق شدن در دریا بود ولی قرآن عذاب چنان 

َن :  د یمافری تدارك دیده، بیان فرموده تا برای هر فرد مؤمن عاشق خدمت در راه خدا، عبرت باشد. خداوند متعال م »َو ََحَق ِبآِل ِفْرََعْ
 
َ
أ َن  ِفْرََعْ آَل  ْدِِخُوا 

َ
أ اَعُة  اََلَّ َتُُقُم  َيْوَم  َو  ًا  يَّ َوَعس ِ ًا  وَّ

ُُغُ ا  ْْيَ ََعَ ُيْعَرُُضَن  اُر  اَِلَّ َذاِب  اْْلَ َذاِب ُسوُء  اْْلَ فرعونیان    «؛ 2َشَدَّ  سخت  عذاب 

و در قیامت، به آنان خطاب    شوند ی در عالم برزخ، صبح و شام به آتش دوزخ عرضه م   )و در دریا غرق شدند( و اینک   د یفرارس

 های جهنم وارد کنید. ترین عذاب شود که فرعونیان را به سختمی

ها و دردها خواهند  ترین عذاب طلبی خود را به سخت جویی و جاهطلبان مستکبر در هر سه جهان، طعم تلخ برتری ریاست 

 چشید. 

 

 رفاقت با افراد خدوم() یجهادخدمت به مردم در اردوهای   چشیدن طعم

در مسیر هدایت و خدمت به بندگان خداوند باشد، امری پسندیده و مطلوب است بلکه از ضروریات نظام    اگر طلبی  ریاست 

از خداوند چنین    × که حضرت یوسف  ، اولیا و صالحان خدا؛ چنان ^خلقت و زندگی بشری است؛ مانند رهبری و ریاست انبیاء  

ی  : کندی درخواست م   ََعِ
ظ  ت  ْرِض ِإِِنَّ َجق ِ

َ
 َخَزآِِئِ األ

َعنْْلِ لََعَ  « 3. »اج ْ
معرفی گردیده، آن است که در جهت حاکمیت بر مردم    ی نی دی طلبی که مورد نکوهش قرار گرفته و موجب نفاق و ب جاه   اما

طلبی یکی از رذایل اخالقی است که در این نوشتار، به عوامل،  نوع جاه   این  4باشد.   یاندوزبرای کسب قدرت، شهرت و ثروت

 پرداخته شده است.   نو درمان آ  یریگش ی پ  یکارهاپیامدها، راه 

 
 . 2۶، آیه عمران آل 1

 . 4۶و  45ر، آیات سوره غاف 2

 . 55، آیه سوره یوسف 3

، ص  10ش، ج    1379، چ چهارم، باب طلب الرئاسة، تهران، دارالکتب االاسالمیه،  .ك: محمدباقر مجلسی، مرآة العقولنممدوح و مذموم،    یطلببرای آگاهی بیشتر از جاه   4

118. 
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لُم » َلا
َ
ُه  َمْ  لََع  أ ْْهُل  َدََفَ

َ
   . نمودند دفنش  هاروستایی  کهآن   بر سالم  ؛1« اْلُُقى أ

  درهم   هزار   ۶0  خره، ی نم  آب   بدون  و ر  ن یزم  کسی   دونه یم  باشه  روستا   بچه  ی کس  اگه .  کرد   ی داری خر  رو   ن یزم  کربال،  د یرس  ی وقت 

 ه ی مهر  که یکس  ست،ا فاطمه مادرش ه یمهر آب   نی ا داره  نی قی عبداهلل  ی اب آخه! چرا؟  دیدون. می دی خر  فرات  آب بدون  رو  کربال داد

 . خرهینم رو مادرش 

 …اکبر اهلل

 ! یخری م آب  بدون  رو  ن یزم چرا  آقا  نگفت یکس . لذا زهراست مادرش  هیمهر  آب ن یا دونستن یم هم  اسد  بنی

 . ندن  بهش  هم  جرعه  ه ی فرات آب   نی ا از  باینانج نی ا شدینم  باورش  گهی د  دی شا گم یم من اما

 …اکبر اهلل

  ن یسرزم  نی ا  نام:  د یپرس  من  ازحضرت    .نکرد   حرکت  گه ید  ×   عبداهلل  ی اب  مرکب  ن، یسرزم  نی ا  به  م یدی رس  تا   : گهیم  ر زهی

  الفرات   ءشاطى:  م گفت  نامند؟مى   چه   را  آن   هان یا  جز   به:  فرمود   .نواین:  مگفت  دارد؟  گرى ید   نام  ا یآ:  فرمود .  هیّغاضر :  مگفت!  ست؟یچ

 . کربال: دادند پاسخ   دارد؟ نامى  هم  باز  ای آ:  فرمود  (. فرات ساحل)

ْت » د یشن رو  کربال  نام تا ََمَ َنا  ََفَ َُسْیِ  ََعْ
ْ
ْل  2.« َوابَللء الَکرِب  ِم  أَعُذِب  إِنَّ  اللُهََّ …  ×اَ

 . بود آشنا  اسم  نیا  با گهواره   تو از عبداهلل  ی اب : گمیم ی جورن یا من

َعْته  َو »   فاطمه   آخه   ،شد   ناراحت   یل ی خ  کشن یم  رو   نتیحس  داده  خبر   ل یجبرئ  که   کنه   خبر  شو   فاطمه   شد   قرار   غمبریپ  یوقت َ   َوض 
ْرهًا  ُاُمُه 
ُ
 . آورد  ایدن به  یسخت  به . .. کرد حمل ی سخت به رو  نشیحس فاطمه ؛3« ک

َن   :گفت ی م  بچه  ن یا  ر قد  اون
َ
ِريب ُ   أ   غمبر یپ  حاال  آورده،   ا یدن  به  ماهه  شش  آورده،   ا یدن  به  شوه بچ  یسخت   به  که  ی مادر  حاال  …َاْْلَ

  داره  فاطمه  د دی  …بگه  فاطمه  به   اومد  ه،یاله  امر   یول  سخته  غمبریپ  یبرا  یل خی  … کشنیم  رو  نتیحس  جان  فاطمه  بگه  بهش  دیبا

ْراًب  ِزْلِ  َّل» …کربل…کربل…کربل…کربل   :گه یم یجور ن یا رو  نیحس  ییالال ده، یم تکون  گهوارشو
َ
 ؛ 4« َوَبل  ک

  ِم  أَعُذِب  إِنَّ  اللُهََّ »   :. فرمود شده  بلند  و  ده یخواب  بارها  و   بارها  باشه  شیی الال  ذکر   که  نام   نیا   با  گهواره   تو   از  عبداهلل  یاب  ی عنی
 ن. ک پا بر  رو ها مهی خ  جان عباس «، َوابَللء  الَکرِب 

 
 زیارت ناحیه مقدسه.  1

 . 231 ص،  17 ج، األقوال و األخبار و اتیاآل من األحوال و المعارف و العلوم عوالم 2

 . 233 ص،  44 ج، األنوار بحار 3

 . 553 ص،  17 ج، األقوال و األخبار و اتیاآل من األحوال و المعارف و العلوم عوالم 4
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ِ   َو  ذِهِه » : فرمود و  دیی بو و گرفت خاك  از  مشتى  ×  ن یحس امام  سپس ِِت   اَّلَْرُض   ِهَ  اللَّ َر  الا َ ْخی 
َ
َرب   ِِبا أ ْ ِ  َرُسوَل  ُل ت  َجی  ِن  اللَّ نا

َ
ُل  أ ْْقَ

ُ
  أ

َرْتِن  ا، ْيف َ ْخی 
َ
مُّ  أ

ُ
َة  أ   دی شه  آن   در   من   که   داد   خبر’  خدا    امبریپ  به  ل یجبرئ  که  است  نى یسرزم  همان   ن یا!  سوگند  خدا  به   «؛ 1َسِْلَ

 . داد خبر من به[ اسالم گرامى  رسول  بزرگوار همسر] سلمه  امّ. شومیم

ِ   هاُهنا  َو » :  فرمود ُک  َواللَّ ْ ا  َسق  ِ   هاُهنا  َو ».  است  خونمان   شدن   ختهی ر  محلّ   نجایا  «؛ِدماب ِت  اِِلا  ِذْبُح   َواللَّ   ذبح   محلّ   نجا یا  ؛2«َاْطق 

 . ماست کودکان 

 . نبیز  کردن اده ی پ به د یرس نوبت

 . کردند ادهیپ  رو هاشم بنی  له یعق یاحترام  و  عزت  چه  با  کردند باز  کوچه هاشمبنی

 . ده یند  رو  نبیز هی سا نجا یا  یکس ر حتی روزگا   آی

 . بود  ده یند  رو  نبیز قامت یاحد  کربال  تا نوشته خ تاری

 . برگشت ورق کربال بعد  اما

 . باشه  دهی ند رو  نیحس  ناموس که نبود  ی چشم  گهدی … رو من  ببخش  الحسن  ابنی

. حسین.. 

 
 . 192 ص  ،9 ج  الزوائد، مجمع 1

 . 202 ص  ،5 ج الهداة، اثبات: به  دیکن رجوع و 1۶8 ص ،2 ج  خ،یالتوار  ناسخ 2
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 ی ثروتمندان آخرت نیعاشقان حس جلسه سوم:

 ( باطل  جبهه در و  حق  جبهه در  مال حب)  جنگدمی  یمال  قدرتبه خاطر  / ( یجنگ  غنائم)مال   حب :  موضوع

 

  نکرده   ازدواج  هنوز  .بود   ساکن  ی فرع  کوچه   کی  در  یمولو  چهارراه  اول  یمولو  ابانیخ  در  یتهران  دوزپاره  یمحمدتق  خیش  مرحوم

 خانه  از   قه یدق  چند   از   پس   و   شدمی   دار یب  تهجد   ی برا  سحرها   شهی هم  و  بود   کرده   اجاره   ن یرزمی ز  ک ی  بازار   انیحاج  از   ی کی   از   . بود

 . شدمی  وارد  د یکل بدون  هم مراجعت  هنگام و نداشت دی کل آنکه  با .رفتمی  رونیب

  شان یا  یک یتار   اتاق   پنجره  از  و   ماند   داری ب  سحر  تا  خانهصاحب  شب  آن  . کرد  نقل  شوهر  به  را  ان یجر  خانهصاحب   همسر  یروز

  نگاه   آسمان  به  و  گرفت  یباحال   یوضو   نخست  ، شده  دار یب  اذان  از  قبل  ساعت  دو  شب  هر  مثل  هم  امشب  دی د  .گرفت  نظر  ر یز  را

ا»:  و گفت  کرده َ ا  َرَِبَّ َ ْعَنا  ِإََنَّ اِدًيا ََسِ اِدي ُِمَ يََمِن  ُيت َ ْن  ِلْْلِ
َ
وا  أ ُكْ  آِِمُ ا ِبَرِبَّ ا فَآَِمََّ َ ا ََفْغَِفْ  َرَِبَّ ا  َِلَ ْ  ُذُُنَِبَ ا َوكََِفَّ ا  ََعََّ َئاَِتَ ا َسَِّ َ ْبَراِر  ََمَ  َوََتَََفَّ

َ ْ
  ؛1« األ

  پروردگارا،   .میآورد   مانیا   و  میدیشن  د،یآور  مان ی ا  پروردگارتان  به  که  خواندی فرام  مان یا  به  را  خلق  که  ایی مناد  ی صدا  ما  پروردگارا،

 .گردان  محشور  صالحان  و  کانین  با  را   ما  سپردن  جان  هنگام  و   بپوشان  ما  کردار  یزشت   و   درگذر  ما  گناهان  از

  چگونه  که  نمود  سؤال  را  انیجر  و  داد   سالم  شانیا  به  و  آمد  اطیح  داخل   به  خانهصاحب   رود   رونیب  خانه  از   نکهیا  از   قبل  سپس

 گردی؟ برمی  چگونه و  رویمی

  دزد   ی تق   محمد   خ یش  نکند   گویدمی   خانم   ه یحاج  ی ول  گویم نمی   من :  گفت  خانهصاحب   ؟ستیچ   اشکال  مگر   حاال :  گفت  کفاش 

  یدزد   هم  با   ا یب  امشب  است   طور نی ا  که  حاال   ؟بگذارم  کجا   کنم   یدزد   . ندارم  هم   ی خرج   . ندارم  بچه  و   زن   که   من  : گفت  خ یش  . باشد

  رون یب  خانه  از  و  گرفت  را  او  دست  بعد  و  خواندند  منزل  همان  در  را  شب  نافله  نماز   کعتر  چهار  .د یری بگ  وضو  شما  :گفت  سپس  .میکن

 . شد  باز   در   و  گفت   ایجمله   و  گذاشت  در   یرو  به  را  دستش  فقط.  نکرد  استفاده   در   گشودن   یبرا  دی کل  او  . رفتند

  مشرف   حرم.  است  مشهد   بله   :گفت  شناسی؟می   را  نجا یا  آقا  حاج   :گفت   .شدند   ×  رضا   امام  حرم  وارد  . بودند  نرفته  شتریب  ی قدم  چند

  خی ش  مرحوم.  شدند  یدی جد  صحن  وارد   . شدند  رونیب  صحن  از  و  گرفت  را  او  دست  باز  .خواندند  یمختصر  نامهزیارت .  شدند

  ری سا   حرم  سپس   . بود  رفته  قبالً   چون.  است  اشرف   نجف   نجا یا:  گفت  و  کرد   ی دقت  یو  شناسی؟می   هم  را   نجایا  : دیپرس  ی محمدتق

.  نمودند  مراجعت  و  نشسته   ی کم   صبح  نماز   از   پس .  بودند   مسجدالحرام  در   صبح   اذان   اول   که  ی طور  به   .رفت  تیفی ک  همان   به   را   ائمه
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  ما   و  زنیممی   شما   نام   به  را   منزل  همه  گفت   و  کرد   ی خواه معذرت   و  افتاد   شان یا  ی پا  و  دست   یرو   آقاحاج   ،منزل   به  ورود   هنگام

 . بود  م یخواه  نیرزمیز  نیهم در   و بود  م یخواه شما مستأجر

  عمر   آخر   روز  همان   بشود   فاش  ینحو  به  ای  یکن  فاش   را  اسرارت  اگر  :گفت   استادم.  ستا  عمرم   آخر   امروز  من   :گفت  خیش

 می خواه  صحبت   هم   با   دادم  جواب   اگر  و   د یکن  حالل   مرا   ندادم   جواب   اگر   د یبزن  در   صبح   9  . بخوابم  د ی با  هستم   خسته   هم   حاال .  توست

  را   اتاق   در   صبح .  کردند  ه یگر  و  دندینخواب  صبح  9  تا   ی شرمسار  از  دو  هر  . گفت  همسرش  به  را  ان یجر   و   رفت  منزل  به  آقاحاج .  نمود

 . امدین یجواب هم  باز ...ترمحکم  سوم  دفعه  .امد ین هم  باز  . زدند ترمحکم  .امد ین ی جواب . زدند آهسته 

  د یی ایب. کرد  خبر  را  هاهمسایه   آقاحاج . نموده  میتسل ن یآفرجان   به را جان   و دهیکش دراز  قبله به  رو  شانیا دندید  .کردند  باز را  در

  ی عمر   و   نمودند   دفن   را   خدا   ی ول ن یا  جنازه   گانیهمسا  و  خانهصاحب. شناختیمنمی   رااو   ما   و  بوده   نشینهم  ما  با  اهلل ءایاول  از   ی کی

 1. نمودند ی سپر ی شرمندگ  با را

َس   َّل   َو » با پول و ثروت مخالف هستند؟ مگر در قرآن نیامده که    های مذهب  چرا َض   ََتْ ب ْ  ِمَ   َبَک ين  ْحِسْن   َو   ات  اَلُّ
َ
َم أ

َ
ْحَسَن   ک

َ
ُ   أ   اللا

فقیر بودند؟ مگر   ^بیت  مگر اهل   .کن   کىین  کرده  کىین  تو  به  خدا   کهچنان   هم  و  مکن  فراموش  ا یدن  از  را  خود  سهم  و  ؛2« َک ِإَلْ 

 خوانیم که: ما در تاریخ نمی 

به جای پول زغال آتشین در    × آمد خدمت حضرت و درخواست پول کرد، امیرالمؤمنین    ×وقتی عقیل برادر امیرالمؤمنین  

 دستان عقیل گذاشت؟

َقْلِب   ِإنا » فرمودند:    ×   صادق   امام ُذَنْیِ   لِلْ
ُ
ْبُد   َُها   فَِإَذا  أ يََمِن   ُروُح   ََلُ   ََقَل   ِبَذْنٍ   َاْْلَ ِ

ْ
َعْل   َّلَ   َاْل َطاُن   ََلُ   ََقَل   َو   ََتْ ي ْ

َعْل   َاشلا  ؛3..« .ِاق ْ
 اوه  ب  شیطان  و  انجام نده:  گوید  اوه  ب(  ایمان   نیروى  یا  عقل  یا  فرشته)  ایمان  روح  کند،  گناهى قصد  بنده  چون  دارد  گوش  دو  قلب

 انجام بده.  گوید

  میان   از   خ یتار  طول   در   جبهه  دو   نی ا  . است  ت« ینفسان  و   محور طان یش»  و «  خدامحور»  جبهه   دو   ن یب  ی دائم   تقابل   نمادِ   عاشورا 

  جبهه   قدرت  ها ی دیز ی  و  شوندمی   حق   جبهه   قدرت   تیتقو  موجب  های ن یحس  کنند؛ی م   یر یارگی  خودشان   لشگر  ی برا  جامعه   افراد

  ی رو  بر  حق   جبهه  قدرت  که  ییجا   تا  دارد  ادامه  ظهور   تا   نبرد  نیا   و  پردازندمی   قدرت  جنگ  به  ،جهیدرنت. دنکنمی   تیتقو   را  باطل

 . کندمی  حکومت نیزم  کره کل

  مال و منال هستند.   طالب  یبرخ .  ستا  مال   حب  است،   حق   جبهه  ی روهاین  جذبِ  یبرا  طان یش  جوالنگاه  که   هاییورطه   از   ی کی

  فراوان   تالش   یا دن  اموال  کسب  ی برا  افراد  نیا   .است  یاجتماع   و  یخانوادگ   و  ی فرد  مفاسد   از  یار یبس  سرچشمه   له یرذ  صفت  نیا

و در    جنگندمی   یی ا یدن  ثروت   نیا   به  دن ی رس  یبرا  و  کنندمی   میتنظ  ثروت   حفظ  و   کسب  هیپا  بر  را  ارتباطاتشان  از  یاری بس  کنند،می

 شود. این شخص چقدر پول و مایه برایشان حاصل می  کنند که از قِبَلِتعامالت با افراد جامعه، بررسی می
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 مال ممدوح و مال مذموم 

 . مذموم«» ثروت   و مال  ممدوح« و»  مال و ثروت: است  شده میتقس قسم دو  به مال و ثروتِ دنیا  ات،یروا و  قرآن ان یب در

 : شوندمی  م یتقس قسم 2 به  ایدن  هیسرما و ثروت  از استفاده  در هاانسان 

  است   ن یا   هدفشان بلکه  خواهندی نم   خودشان  ی برا  فقط  را   ثروت  ن یا   و  هستند  یادیز   اموال  و   ه یسرما  یدارا ایدن در   ی برخ .  1

ُل »: فرمایدمی  میکر  قرآن . کنند  کمک  جامعه مردمِ به که ِ   َِمَ
ْم  ِفُُقَن ُیْ  نَی اَّلا ْمَواهَلُ

َ
ِ  ِل ي َسِ   ِف  أ

ِل  اللا ََمَ
َ
ٍة  ک َتْت  َحبا َ ب ْت 

َ
َع  أ اِبَ  َسْ  لُکِ   ِف  َُسَ

ُبَلٍ  ٍة  ِماَئُة  ُُسْ   100  خوشه   هر   در   و   اند یبرو   خوشه  7  که  است   یادانه  مانند   کنند، ی م   انفاق   خدا   راه   در   را  اموالشان   که  آنان   مثل   ؛ «َحبا

ُ »  باشد؛   دانه ُ   َواللا اِعُف ن  َ ْن   ض  َ   ِْلَ اُء ی  ُ   س َ .  داناست  و  عطاکننده   ار یبس  خدا   و  کندمی   برابر  چند   بخواهد  که   هر  یبرا  خدا   و   ؛« ی  ََعِ   َواِسع    َواللا

  ما   همه   بلکه   ستین  بد   تنها   نه  و  است  شرفتیپ  و  تکامل   ه یما   داشتن  ثروت   نوع   ن یا .  ستا  تیبشر  رشد  ه یما  داشتن،   ثروت  نوع   نیا

  از ما  در را  خدا مقابل  در  قدرت احساس و رساندی م  خدا به را ما را یز  ؛بدهد ثروت طورن یا ما به که مهیبخوا خدا از دیبا های مذهب 

  فروش   از   بارک ی  ×  ی عل   امام  که   ییهادِرهم .  بودند  گونه این   هم   طهارت   و  عصمت   بیتاهل .  دهدمی   رشد   را  ما  و  برد ی م  نیب

  ی برخورد  اما   داشتند   اد ی ز  ثروت   و   ه یسرما  داشتند،   ثروت  د ی تول.  بود  درهم   هزار   100  کرد،  م یتقس  ازمندانین  ن یب  خود   ی شخص   ی خرما

  کردند، می   دای پ  را   ی ریفق  اگر   لذا  و  سعادت؛   به  دن ی رس  و  شرفتیپ  یبرا   دانستند ی م  ی ابزار  را  ثروت  که  بود   گونهاین   داشتند   پول  با  که

 به  دینبا   و  ستا  بد  ثروت  ند یگو یم که  ییهاآن  کنندی م  اشتباه  پس. کردندمی   رفع را  ازمندانین  اجاتیاحت   و  کردندمی  کمک  او  به

 . میبشو ثروتمند د یبا  مردم به خدمت و خدا  خاطر به ما همه . رفت  ثروت سمت

  ی روین  پرسنلِ  از  یک ی  به  می بد  رو   مون خونه  خوامی م  م،یکن  عوض   رو   مون خونه  دی با!  خانوم:  گفت   و  خونه   اومد   روز  هی  عباس

.  اونجا   م یریم  خودمون   و   اونا  به  می دی م  بزرگه،  ما   ی برا  خونه  نی ا  کنن،ی م  ی زندگ  اتاقه  دو   ه خون  هی یتو   بچه   تا  هشت با  که   ییهوا

  رو   مون   خونه  و  رفتی پذ  باالخره  عباس   اصرارِ  با   اما  نکرد؛   قبول  کنه  رو   نکار یا   خوادی م   اشفرمانده  دی فهم  ی وقت  خدا  بنده   اون

 1  .میکرد عوض  باهاشون

را برای خودشان تنها مصرف نکنند؛ بلکه از جامعه اطرافشان نیز دستگیری کنند و به   مؤمنین باید ثروتمند باشند اما ثروتشان 

  پولدار   جه ینت  در   و   فروخت   درهم  3۶0000  به  و   بافت  زره   3۶0  ×  داوود   حضرت نان بخورند؛    هاآن قول معروف افرادی از قِبَلِ  

  2. شد

  نشان  هاآن   کردن آزاد  و برده همه  ن یا د یخر . 3کرد  آزاد   و دی خر برده  نفر هزار ک ی خود دسترنج  با × یعل  حضرت  که شده نقل

 . است داشته  درآمد و  کردهیم  کار خودش  حضرت  که دهد می

  حضرت   آنان   رأس   در  و  هاشمی بن  تا   کردند   تالش  خالفت  دستگاه  و  ×   یعل  حضرت  مخالفان   ، اسالم  امبر یپ  وفات  از  پس 

 و  فدك   منظور   ن یهم   ی برا  و   بکنند  کار   آنان   ضد   بر  بتوانند  تا  بدهند  قرار  یاقتصاد  د ی شد  یتنگنا  دررا  ‘  زهرا   فاطمه  و  ی عل

 
 181صفحه ،82ماست  ازکتاب خدمت  1

 . تجارت  مقدمات ابواب ،3 ح  ،9 باب  ،22 ص  ،12 ج عهی الش لیوسا 2

 . تجارت مقدمات ابواب، اول ح همان، 3
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  ،گرفتند نمی   ÷   داشت  فاطمه   حضرت  که  را  هاییثروت   اگر   و   گرفتند  بود  ÷   زهرا  فاطمه   به  متعلق  که  را  هاییثروت   از   یاریبس

  یاقتصاد  محاصره  نیا  با  یوقت  ×  یعل   حضرت .  کردندمی   کار  مزارع  و  باغات  نیهم  یرو  و  کردندمی   یزندگ   یراحت   به  هاشمبنی

 1. افتند ی  نجات  یاقتصاد  محاصره  از  هاشمبنی   و  کرد   احداث  را  یمزارع   و  باغات   و  شد   کار   به  دست  ، شد  مواجه

  و  سرپرست  را ×  حسن  امام پسرش و  کرد هاشمبنی  وقف  را ÷خود و حضرت زهرا   هایثروت  خود،  از پس ×  یعل حضرت

  عنوان به   را   ^  حضرت  آن   اوالد  ×   نیحس  امام   از   پس   و   ×  نی حس  امام   ، ×  حسن  امام   از  پس   و   داد   قرار   موقوفات   ی متول

 2. بودند کار  به مشغول  موقوفه یاراض  و باغات  ن یهم در ان ی متول ن یا  و کرد ی معرف موقوفات  نی ا انیمتول

  دست   به   لیب  شخصاً  حال  نی ا  با  یول   بود  ^  فاطمه  و  یعل  امبر، ی پ  موقوفات  مسئول   و  یمتول   گرچه   هم   ×  صادق   امام

 . آوردمی  دست  به ثروت مضاربه  قی طر از  هم  یگاه   و  کردمی  ی کشاورز و  گرفتمی

  بشوم  تو یفدا: گفتم   و دمید  را × صادق امام تابستان گرم  یهوا  در هاراه  از یکی  در  نه،یمد اطراف در : گوید می  یعبداالعل 

  ی روز  و  بکنم   کار   آمدم!  یعبداالعل  ی ا:  فرمود   امام !  ؟یاانداخته   مشقت   به   را   خود   گرم   روز   ن ی ا  در  چطور   عظمت  و   مقام  ن یا   با   تو

 3. آورم  دست  به حالل

و حتی چندین بار تمام    دادهی م و ایشان به فقرا غذا و پول    اشخانه آمدند در  بوده، فقرا می   دارسفره   ×حتی امام حسن  

را به فقرا    ش یهاپول   × نبوده؟ مگر حضرت عباس    دارسفره در مدینه    ×  اکبری عل را به فقرا بخشیده. مگر حضرت    اموالش 

پولدار بودند و فقیر نبودند. چه چیزی بهتر از آن مال و منال که برای امامِ   ^ بیت؟ پس اصل پولداری بد نیست و اهلدادهی نم

د و چقدر خوب است این  دار   هم  قدرت  دباش  داشته   پول  آدم.  ستا   قدرت   ابزار  از  یک ی  داشتن  ثروت  اصالً   جامعه صرف بشود؟!

 قدرت برای جبهه حق و رضایتِ امام باشد. 

  تا   که  بود  ادی ز  یقدر  به  ÷  جه یخدحضرت    اموال  .بود  العربة  ریجز  زنان  نیثروتمندتر   ازرا ببینید.    ÷شما حضرت خدیجه  

  ثروت   اندازه  به  یمال   چیه:  فرمود   ’  خدا  رسول.  شد   اسالم  تی تقو  صرف   حضرت  آن   توسط  نه،یمد   به  ’ خدا    رسول  هجرت 

  یر یگدست   ناتوان  از  و  آزاد  را  ریاس  و  بدهکار  ÷  جهی خد  مال  با  بود،  مکه  در  ’  خدا  رسول  که  یزمان   تا  .نداد  نفع  مرا  ÷  جه یخد

 4. پرداخت ی م  کنند،   هجرت   خواستندی م   که  را  آنان   نهیهز   و   کردیم  مهمان  را   خود  اصحاب   یفقرا  و  دیبخشی م  ازمندان ین  به  . کردیم

  تمکن   نظر  از  و  میداشت  یشخص   خانه  دستگاه  سه  ما:  گوید می(  نامنظم  هایجنگ   فرمانده)  یهاشم   یمجتب  دیس  دی شه  همسر

  ش یهابچه   رشد   شاهد  نتوانست  ی حت   جنگ   بود   شده  شای زندگ .  کرد  جنگ  خرج   را   هان ی ا  همه   د یس  اما   بود   خوب   وضعمان   ی مال

 و بفرستد  شی روهاین  ی برا  غذا ای  و   کند  هیته  اسلحه  تا  بود  دنیدو طرف   آن  و  طرف  نی ا  کارش   تهران  آمدمی   که  هم   یوقت .  باشد

 
 . 104 ص  اقتصاد، و  یعل امام  1
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  جنس   دی خر  بابت  از   یبدهکار  چقدر  میشد   متوجه  تازه  شد   دیشه  یوقت.  کند   یمال   کمک  هاآن   به  و  ی سرکش  شهدا  خانواده  به  ای

 1. دارد  جبهه یبرا

تواند در راه خدا، برای امام و ولیّ جامعه استفاده و هزینه شود و امام جامعه با این  پس این مال و منال ممدوح است که می 

 ثروت مقتدر شود و با این مال حوائج مؤمنین را برطرف کند. 

  مختلف   یهازه ی انگ  و  دارد ی م  مشغول   خود   به   را   دگان ی د  برد،ی م   دل   آن   از   یاگوشه   هر   که  است  برق   و   زرق   پر   ی عالم  ا یدنما  

  را   افراد   دلربا،   و  زیانگدل   ی هاچهره  و   هابرق   و  زرق   ن یا  درخشش   و   هازه یانگ  ن ی ا  کشاکش   در   تا  کندمی   دار ی ب  یآدم   درون   در   را

 . دهد  بیفر

رود ولی اگر آب دریا وارد کشتی  اگر آب دریا وارد کشتی نشود کشتی پیش می است.    یو کشت  ایثروت و انسان مثل در مثل  

و    تیرسد و شخصو ابزار بداند، به مقصد می   له ی. انسان اگر در ثروت غرق نشود و آن را وسبشود باعث غرق شدن کشتی است

شود  محو می   تش یشخص  کند، مال غرق    ن یخودش را در ا  ز یثروت غرق شود و همه چ  ن یشود اما اگر انسان در اابهت او حفظ می 

 خواهد رفت.  ن یو از ب

 

 مال مذموم() ا ی دنوابستگی به 

و اصالً    کنندخواهند و فقرا و کسانی که نیازمند هستند را فراموش می ی هم هستند که ثروت را فقط برای خودشان می برخ   .2

تواند زندگی خودش را اداره کند. اصالً برایش مهم نیست  در شرایط مالی سختی قرار دارد و نمی   برایشان مهم نیست که همسایه 

رساند که  تفاوت است. این نوع ثروت داشتن، انسان را به جایی می کنند و کامالً بی ها در فشار و سختی، زندگی می که فامیل 

ون  » :  فرمایندمی ’    اَللَّهِ  رَسُولُ تی خدا را هم عبادت نکند. آقا  احساس قدرت کند و ح ون    َمْْلُ َد   َمْ  َمْْلُ اَر   َِعَ   ؛2« َاَِلْرَُهَ   َو   َاَِليت َ
 . باشد پرستپول و   کند  درهم  و دینار  پرستش  که کسى ،ملعون ستا ملعون 

  بخل   برادرانش  با   ی همدردمواسات و    در  و  را نپردازد   خود   مال  زکات مازندرانی در رابطه با روایت فرمودند: هر کس    مالصالح 

 3.است داده  ح یترج خود خالق  عبادت   بر را  درهم   و نار ید  عبادت  ورزد، 

دارهایی هستند  ای از تاریخ، همین پولدارها و سرمایه دشمنان پیامبران الهی، در هر برهه   تریناصالً بیایید تاریخ را ببینید: مهم 

شان بودند که از ترسِ از بین رفتن مالشان و از ترسِ از بین رفتن قدرتی که توسط مالشان برای خود فراهم  که وابسته به پول 

 کردند. ها جنگ می ند و همیشه با آن شدند تا به حرف نمایندگان خدا گوش بدهکرده بودند، حاضر نمی 

پول و  .  است  آن   مظاهر  و  ایدن   به  د« یشد   عالقه»  و  وابستگى« »  دارد،  آن  با   امانبى   اىمبارزه  خود  ماتیتعل  در  اسالم  آنچه

؛ مثل همین عزیزانی که داروی  شود سازد و باعث افتخار کشورش می ماند. یکی با علم شیمی دارو می ثروت مثل علم شیمی می 
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 . 270 ص،  2 ج، الکافی 2
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کرونای ایرانی را با علم شیمی کشف کردند و به تولید رساندند و باعث افتخار و عزت کشور عزیزمان ایران شد و چند قدم ایران  

 را به ایرانِ قوی نزدیک کردند. 

کنند و باعث  واد مخدر درست می دهند، مثالً مبا همین علم شیمی یک عده کارهای دیگری انجام می   متأسفانهولی در مقابل،  

 شوند. ضاللت و بدبختی می 

 است  من تمکین و  حشمت سبب کرامت  کین                                  دار   ارزانى من  به خدایا  فقر دولت

 یابی به قدرتی استفاده کند که مقابل امام خودش بایستد. اما بدترین حالت ثروت جایی است که شخص آن را برای دست

 محاصره   را  گاهخیمه وقتی    ×بعد از شهادت موالیمان حسین    کوفه  روسیاه  سپاهآمده بودند برای مال و ثروت.    های ل یخدر کربال  

  حسین   اصحاب .  گرفتند  سبقت  یکدیگر  بر   فرمان   این  شنیدن   با   کوفه  اوباش   و   اراذل .  ندردک  غارت   د یرس  دستشان   به  چه   هر   ، ددنکر

در باب حوادث کربال چه اتفاقی    ای دیگر بهشت خود را در مقابل مال فروختند.با گذشتن از همین ثروت به بهشت رسیدند و عده 

 افتاد؟

هزار مثقال طال( را شبانه به خانه    75طال )معادل    نار ید   هزار  کصدیمبلغ    ×  نیحکم قتل امام حس  یبرا  ادیبن ز   داهللیعب

  نی د  م یها فروخت و تصمخود را به همان پول   ن ی و به فکر فرو رفت؛ د  د ی ها را دفه شبانه پول کو  ی فرستاد، قاض  یقاض   ح یشر

 یاْلسِل   َعضا َشَقَّ  طابلاب   نب لَع  نَب  یحس   اَنَّ »نوشت:    نی چن  آنگاهو    د یرس  ادیرا گرفت. صبح زود خودش به حضور ابن ز  یفروش
َق   و  َثَبَ   ، نِی اَلَّ   عن  َخَرَج   و   یَراْلؤِم اِم  اخَلَف   و َّ ِ َ   ، یَعد   ُجق  ض  َ ِعِه   َحَکمُت   و  ُت يف  ًا   َْقِلِ   و  ِبَدق  ط    به  ؛1« ناْلرسَل   ِد َس   ِة یِلَش   ِحف 

  ن ی ا. است شده خارج نید  از و کرده مخالفت( دیز ی) امیرالمؤمنین با  و هافکند تفرقه مسلمانان انی م در  یعل  بن نیحس که ی درست

 . اسالم امبر یپ عتی شر حفظ  یبرا  او کشتن و دفع به  کردم حکم  پس .  است شده  محقق  و ثابت من  یبرا مطلب

متأسفانه ثروت به جای اینکه ابزار یاری امام باشد، عاملی برای به شهادت رساندن امام شده است و چه خسرانی از این باالتر  

 باالی نیزه قرار بگیرد.  × عبداهللی ابکه پول، باعث شود که سر آقا 

  ستمگر   ظالم   مرد   ن یا  به   را  ت یشترها   چرا:  فرمود  را داده بود تا هارون به حج برود،   ش ی شترهاکه    صفوانبه    ×  امام کاظم

 2بدهد؟   پس   را   تو   ه یکرا  و   برگردد   که   بماند  زنده   ا یدن  در   قدرن یا  هارون   الاقل   که  است   مندعالقه   دلت  ته   ا یآ  ؟ یداد  هیکرا

ی را بزند. بیانات امام دوستپول نیاز بود که واکسنِ  و ی را رعایت نکرده بوددوستپول ی دوری از ویروسِ هاپروتکل صفوان جمال 

 که  است  یروس یو  ی و حب مال اطلبیدنمانند پادزهر، در جسم و جانِ صفوان عمل کرد و همه شترهایش را فروخت.    ×  کاظم

 . سازد ی م تباه  را  انسان آخرت به معنای واقعی دنیا و 

  در   همواره   داشت، می   دوست را   آن  ار یبس  و   داشت ی ساعت  که داشتم ی دوست یطلبگ   امیا   در  : کردی م   نقل   ی ربان   ی علما  از   ی کی

  دادن  جان   و  احتضار   حالت  که   شد  بد   حالش   چنانآن   ی ماریب  اثر   بر   و   شد   مار یب  او .  نرسد  آن   به  ی ب یآس  و   نشود   گم   که  بود   آن   اد ی

:  گفتی م   جواب  در  او  .اهلل  اال  اله  ال  بگو  : گفتی م  و  دادی م   نیتلق  را  او  و  بود  حاضر  آنجا  در  علما  از   یکی   انیم  نی ا  در  .کرد  دایپ

 . گویمنمی  نشکن

 
 .1004 ص ق، 1409 ن،یااللف ترجمه ،یوجدان 1

 . 828 ح ،740 ص  ،2 ج ،یالکشّ  رجال 2
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  حال  نکه یا  تا ماند حل  بدون   ما یبرا معما  ن یا همچنان  . گویمنمی  نشکن : گویدمی  خدا،  ذکر  ی جا به  چرا که م یکرد تعجب  ما

  جواب   در   تو   ، الل اَّل اَل  َّل  بگو  میگفت ی م  ما ی؟  کرد   دای پ  که  بود  یحال   چه   نی ا:  دم یپرس  او  از   من  و  شد  خوب   یاندک   مارمیب  دوست  آن 

 . گویمنمی  نشکن :گفتی می

  داشتم،   ساعت  نیا   به  یخاص   بستگیدل   من  : گفت  سپس.  شکست  و  آوردند   را  آن.  بشکنم   تا  دی اوریب  را  ساعت  آن  اول  : گفت  او

  ی چکش  گرید   دست  با  و  گرفته  خود  دست  کی  در  را  ساعت  همان  که  دمی د  را  طانیش  .الل  اَّل اَل  َّل  بگو   گفتیدمی   شما  احتضار  هنگام

  به   که  یوافر  عالقه  خاطر  به  هم  من.  شکنممی   را  ساعت   نیا  ، الل اَّل  اَل   َّل  ییبگو  اگر  :گوید می   و  داشته   نگه  ساعت   آن  یباال

 1!گویمنمی  الل اَّل اَل  َّل  من نشکن،  را   ساعت : گفتممی  داشتم ساعت

 : نوشتند   حنفیه   بن   محمّد   براى   کربال   از   که  است   رسیده×    الشهدا   سیّد   مبارك   وجود  از   نورانی  بیان   یک

نا »
َ
ا فََكأ َ ب ْت   . ستا آخرت  همیشه گویا  و نبود  دنیایی اصالً  گویا  ؛2« َتَزْل  ََلْ  اآْلِخَرَة  كَأنا   َو  َتُكْن  ََلْ  اَلُّ

  روز   یک  نکهیا   تا  کردنمی   قبول  بزن،  عطر   میبرا  گفتمی   هم  که  هر .  دادنمی   هم  یکس  به  و  داشت  ی عطر  شهیش  ایرزمنده 

  ن یا   تو  گفتند:   بهش  یوقت  . ناابیب  سمت   کرد  پرت  هم   ار  اششیشه  شد.   تمام  عطر   و  زد   عطر  همه  به  و  هارزمنده   جمع  یتوآمد  

  تا شمی نم  دی شه چرا که کردم فکر یل یخ من : گفت  ی؟گذشت   ازش و  یزد عطر  همه  به  که شد یچ  ، یداشت  دوست  یل یخ رو  عطر

  هم  زود یل یخ اتفاقاً .بشم دیشه که گذشتم ازش نیهمی  برا .شده شهادتم مانع نیهم و دارم عطر ن یا به بستگیدل  دمی د نکهیا

 3. شد دیشه

  در   خداوند  که  ی درست ه  ب  و  ستین  ترمحبوب   ×   امام  ی برا  مال  نمودن   صرف  از   خدا   نزد  زیچ  چ یه:  فرمودند   ×   صادق  امام

 4. فرمایدمی  عطا  او  به  بهشت  در  احد  کوه  اندازه  به  برساند  امام  مصرفه  ب  خود  مال  از  مؤمن  که  درهم  کی  عوض

  در  انسان  کردن  رها  مثل   درست .  اخروی  زندگی  برای  سرمایه  کردن  ذخیره  و   گرفتن  بهره   برای  ستا  کوتاهی  فرصت  دنیا  این

 ؛ زندگی تمام برای  هاآن   اندوختن برای کوتاه  فرصت دادن و بهاگران   جواهرات از مملو  اتاقی

 . ستا طوالنی بسیار آخرت  زندگی البته و

  روایات . نجاتش  و نیک اعمال کردن ترن یسنگ برای است اعمالش نامه در اهللسبحان  یک دنبال  به تنها قیامت روز  در انسان

 .اندکرده  بیان را  آخرت  در  بودن ثروتمند  راه عبارتی  به و اندکرده  ذکر  برایمان را روز  آن   یهاه یسرما  بسیاری

 
1 90884n.ir/t2https://b 

 . 75 ص  الزیارات، کامل 2

  ه ی گر و نشسته  ابونیخ کنارِ بغل، به  بچه یزن  دید .  رونیب  اومد وانیمر   سپاهِ از  و گرفت  رو  حقوقش ان یمتوسل  احمد حاج روز هی کنند  یم  نقل: 101 صفحه مهاجر،  آذرخش 3

  شکمِ   کی  که  وقته  یلیخ  بخدا  شده،  کومله  یِچتفنگ   رفته  و  کرده  ول  رو  کمیکوچ  بچه  و  من  رتمیغی ب  شوهرِ:  گفت  زن  خواهرم؟   یناراحت  چرا:  د یپرس  و  جلو  رفت.  کنهی م

 رو   ناقابل  پولِ  نیا!  امشرمنده   من  خدا  به:  گفت  و  زن  سمت  گرفت  یدست  دو  رو  حقوقش  ه هم  و  بشیج  یتو  کرد   دست   بالفاصله.  گرفت   بغضش  ی حاج.  می نخورد  غذا  ریس

  ل یتحو   بهتون  و  خانه  درِ  دم  ارهیم  رو  یخوراک  موادِ  خودش  بعد  به  نیا  از  دستواره،  برادر  به  دیبد   هم  رو  تونی نشان  د،ی بگذرون  رو  خودتون  اموراتِ  فعال  ه؛یمختصر   یههد  د،ی ریبگ

 . دهیم

 . 351 ص  ،2 ج المکارم، الیمک 4
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 ثروتمند آخرتی 

  ها ی برخاما    ؛نمودند  م یگرفتاران و مستمندان تقس  ان یم  و رشان  خود  ییداراداشتند، همه    مرو حضور   در  وقتی که  ×امام رضا  

گفت این نوع بخششی که امام  ی کرد و می تلق و ضرر  انیز  ینوععمل حضرت را  ،بود  ارشد مأمون  ریوز  مثل فضل بن سهل که

 انجام داده است، ضرر است. 

 1. نمودم  ی داریرا خر   یپاداش و کرامت  این عمل،  لهیوسبه. من  انیبود و نه ز  متیغن  دمیبخش  آنچه:  امام در جواب به او فرمودند 

  کمک !  جعفر  د یس:  گفتم  بهش .  کردی م  م یتقس  ـازمندان ین  و   فقرا   ـن یب  داشت که را   ی زیچ  هر سید جعفر احمدپناه   د ی شه  سردار 

  رو   قلبم  حاضرم:  گفت  جوابم  در  جعفر   دی س  آقا  . بشه  یخال   دستت  و   مردم  به  یبد  رو  یدار  یچ   هر  ستین  الزم  بسه؛  مردم  به  کردن

 2. کنم نصف  مردم با هم

  م یدار  یخرج   ماه   نی ا  یتو  یچ   هر   ایب:  گفت  بهم  روز   کی.  گرفتی م   حقوق  تومان  2800  بود،   هی اروم  شهردارِ  یوقت  ی باکر  دیشه

  رو   حقوقش   یِ مابق  برداشت،   رو   ازمون ین  مورد   مبلغِ   ی آقامهد.  نوشتم  رو   ز ی چ  همه .  فقرا  به  م یبد  اومد  اضافه   ی زی چ  اگه   تا   م یسیبنو   رو

  کفاره  هم  ن یا:  گفت  هم   بعد.  اندمحتاج  دانست  ی م  و   بود  کرده  ییشناسا   قبل   از  کهی کسان  از  یکی  به  داد  و   دی خر ریالتحر لوازم  هم

 3. مونماه  ن یا گناهانِ 

.  م یبخر  یز یچ  خودمون  یبرا  کدوم  هر  خواهرم  و  من  بود  قرار.  کرد  جمع  ید یع  تومان   هزار  نی غالمحس  نوروز   د یع  اولِ  روزِ

  پولِ   رم،یبگ  خوامی نم   خودم  یبرا  زیچ  چ یه  من:  گفت  ؟یر یبگ  یخواه ی م  یچ   اتی دی ع  با  تو :  می گفت  نی غالمحس  به  نی هم  یبرا

  حرفِ   نی ا.  نکشه  خجالت  هاش  بچه  از  و  بخره  نو  لباس  و  کفش  هاشبچه ی  برا   تا  مستضعف  کی  به  بدم  خوامیم  رو  امی دیع

 4. کنه کمک  فقرا به تا دادم  بهش ور  خودم یها  پول  که  لرزاند و ر من  چنان ن یغالمحس

نمی ما می   همه  نمی   توانیمدانیم که  فرمودند که شماها  و خودشان هم  باشیم  اما  مثل حضرت  کنید  زندگی  ما  مثل  توانید 

  ها آن را الگوی زندگی خودمان قرار بدهیم و کمک کردن و خدمت به فقرا و تعلق نداشتن به مال و ثروت را از    هاآن توانیم  می

که    ندیبی مکنار رفت،    هاپرده یاد بگیریم. اگر کسی بخواهد چنین عملی را انجام دهد، غنیمتی را کسب کرده و در قیامت، وقتی  

نشد و تعلق به مال و ثروت در کسی وجود    طورن ی ااما اگر    ؛محشور خواهد شد  جزو ثروتمندهای آخرتی  5چقدر ثروتمند است. 

 
 . 3۶0، ص 4ابن شهرآشوب، ج  .1

 . 9۶ ص  ،1 ج  سمنان، ی شهدا فرهنگنامه 2

 .14 ص  ،«یباکر  یمهد   کتاب» 3 اگادرانی 3

 . خراسان یهااستان سرداران  کنگره از یافتیدر   اطالعات ،یحصار  مورزادهیت نیغالمحس دی شه ی زندگ  از یاخاطره  4

  از   ک ی  کدام   هر   که  م یگذاشت  قرار   ی مجلس عالمه  با.  داشت  ی خوب  وضع   ی مال  لحاظ  از  ی مجلس  عالمه :  ندیفرما  ی م یمجلس  عالمه   شاگردان   از   &   جزائرى   اهلل  نعمت   د یس  5

  ه ی گر   و  خواندم  قرآن  شانیا  قبر  سر  رفتم  هفته  کی   از  بعد  فرمود،  رحلت  ایدن  از  و  شده  ضی مر   مجلسى  چندى  از  بعد.  کند  انیب  را  مرگ  از  پس  عالم  اخبار  رفت،  ایدن  از  زودتر  ما

  شان یا  که  آمد  ادمی  من  شدند،  رونیب  خوب  و  تازه  لباسهاى  با  قبر  انیم  از  شانیا  ایگو   دمی د   دارىی ب  و  خواب  عالم  در  برد،  خوابم  همانجا   نکهیا   تا  کردم  دعا  شانیا   درباره  و  کردم

 از   پس:  فرمود  د؟ ی دی د  چه  مرگ   از  بعد   و  مردن  وقت  ؟ یرفت  ایدن  نیا  از   چگونه  که   بده  خبر  ده،یرس  وقتش  بودى  داده  من  به   که  اى   وعده:  کردم   عرض  همانجا  است،  مرده

  قرار  م یپاها  انگشتان  به  را  دستش   کف  شخص آن بعد،  . دارم  درد  که  گفتم  من  کرد، سوال من  احوال  از  و  نشست  من  پاهاى نزد  و  آمد  من  نیبال  به  لىیجل شخص دم ید  مرگ 

  به   دستش   آنکه  تا  شدم   راحت  و  گرفته  آرام  آنجا   تا  دردم   گفتم  مى  من  و  کرد   مى  سوال  من  حال   از  و   دیکش  مى  باالتر  را   دستش:  بلى  گفتم  گرفت؟   آرام  دردت:  گفت   و  داد

  از   بعد  و  بردند  را  من  و  کردم  مى  نظر  ستادهیا  بکلى  هم  من  و  افتاده  اطاق  گوشه  در  من   جسد  دمی د   مرتبه  کی  شد،  برطرف  من  از  بکلى  مرض  و  درد  ایگو   د،یرس  من  نهیس

  محمد  ای  ،من بنده  اى :کرد ندا  منادى  ناگهان پوشاندند، را  قبر روى و شدم  قبر داخل اریاخت بى و شوم جدا جسد آن از نتوانستم من و کردند قبر  داخل را  جسد نماز، و غسل

 در  .ندارم  فرار   راه  دمید  و  شدم  ریمتح  و  مضطرب من و  نشد  قبول  من از  اما   شمردم بودم داده انجام  که  را  خود   اعمال  از  یبرخ  من اى؟   کرده  ایمه زیچ  چه  امروز  براى  باقر،
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می  جهنم  وارد  که  بود  خواهد  اولین کسانی  جزو  نکند،  پرداخت  را  نیازمندان  و  فقرا  حقوق  و  باشد  رضا  شود.  داشته    × امام 

روه اهل ثروتی است که حقوق خود را  گ  کی  : شوندمی د که وارد جهنم  تن هس  ی کسان  نی : سه گروه هستند که جزو اولندیفرمایم

 1. پردازد ی وجوهات و حقوق خود را نم پول و ثروت است و کردن جمع ؛ آن صاحب مالی که به دنبال پردازدی نم

کردن    اد ی ز  ، شهر کوفه بود و هدفش از تجارت  ی بود. کاسب و بازار  ابوجعفرکرد که اسم او  ی م   ی زندگ  ی در شهر کوفه تاجر

،  خواستی م  ی از سادات از او قرض   ی ک ی  هرگاهمثالً    خدا داشت.   تیو رضا   ی توجّه به خشنود  شتر یمال و جمع کردن ثروت نبود بلکه ب

فالن مبلغ   × طالببن ابی  ی عل س ی گفت: بنوداد و به غالمش می به او قرض می  یآورد و به راحت نمی  یابهانه عذر و  گونهچ یه

  ه یسرماتمام  کوفه، ورشکسته شد و    باانصاف تاجر    نی گذشت و ا  ی ادی گذاشت. مدّت زقرض کرده و آن نوشته را به همان حال می 

 از دست داد.  ا خودش ر

به  اند، نامشان را از دفتر پاك کن! و  از بدهکارها را که فوت شده  ک یو هر    ر وایبه غالم خود گفت: دفتر حساب را ب  یروز

 . هندبد ا ن راکه زنده هستند، بگو تا طلب خودش ییاهآن 

رد شد    ی بود، مرد  نشستهروز بر در منزل    کیاو نگذاشت.   یبر ورشکستگ   یری تأثکار هم   نی ا  ، یمتأسفانه بعد از گذشت مدت

 نویسی؟ دفتر می   ا دربود[ ر  ×طالببن ابی   یعل   رمؤمنان،ی]منظورش ام  نامش که    یتمسخر گفت: دل خوش کرده بود  یو از رو

 ی! افتاد یبه چه وضع نی به حالت نداشت. بب یسود چ یو ه ی ورشکسته شد

  ×  و امام حسن  ’  شب کرد؛ شب در خواب حضرت رسول اکرم  ا سرزنش ناراحت شد و با همان اندوه، روز ر  ن یتاجر از ا 

عرض کرد: من در    ×  آقا امیرالمؤمنین فرمود: پدرت کجاست؟    × به امام حسن  ’حضرت رسول  د؛ی را د  ×  نیو امام حس

 . ام تا در خدمت شما بپردازم حضرت عرض کرد: آمده ؟کنیادا نمی  امرد ر نی: چرا طلب اد! فرمو میخدمت شما 

مکن! بعد از    ی حقّ تو است و از گرفتن خوددار  نیا   ریبود، به آن تاجر داد و فرمود: بگ  آن داخل    یکه هزار اشرف   ی دیسف  سهیک

در دست   یاسه یک  د یشد؛ د   دار یاز خواب ب  ابوجعفر شد!    ینخواه   ری فق   گر یاز فرزندان من قرض خواست به او بده، د   ک یهر    نیا

  ی خواهی م   لهیوس  ن یو با ا  یابرده به کار    یاله ی حزنش ابتدا باور نکرد، گفت: اگر    .دارد؛ آن را برداشت و به همسر خود نشان داد 

ک مردم  حقوق  ن  ی کن   یوتاه در  و  بترس  خدا  تزو  رنگی از  جر   ریو  تاجر  کن!  ترك  داد.   انی را  شرح  را  خود   خواب 

کردند، مشخص شد هر جا قرض    ی دارد، آن دفتر را نشان بده؛ چون دفتر را بررس  قتیای و حقخواب دیده  یزن گفت: اگر به راست 

 
  مى   او  صورت  بر  کفش  نعل  با  و  گرفتند   را  یشخص  کی  مردم   از  ی برخ  که  دمید   کردم،  یم   عبور  اصفهان  بزرگ   بازار  از  سواره   من  روز   ک ی  که   آمد  ادمی  وحشت،  حالت  نیا

  حال   به  من  قلب  دادند،  نمى  مهلت  طلبکارها  خواست،  مى  مهلت  چه  هر  خدا  بنده  و  بود  نیصالح  و  نیمومن  از  او.  شناختم  مى  را  او  من.  کردند  مى  او  از  طلب  مطالبه  و  دندیکوب

  و  بردم خودم  منزل   به  را من ؤم  مرد  آن  و بدهم شما ه ب  دی دار طلب  من ؤم  ن یا از قدر هر که  دیائیب  من با   مردم اى  شما، بر  واى  زدم  اد ی فر و  ستادمیا  همانجا سوخت،  نؤمم  آن

  در   که دادند  دستور و دند ی آمرز  مرا  و کردند  قبول من از همانجا و کردم عرض خداوند  به قبر ان یم در  را خود عمل نیهم. کردم ادا را  قرضش تمام  و کردم احترام  را او لىیخ

 . ند یآ  مى  من ارتیز  به نیمومن  و هستم مند  بهره یبهشت نعمتهاى  انواع از من  و دادند وسعت  را قبرم و  شود باز من  روى به  بهشت بجانب  رحمت

mshrgh.ir/27۶5۶ 

 . 28، ص 1، ج  اخبارالرضاونیع .1
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عل نام  ابی   ی به  ناپد  ×  طالببن  و  محو  آن  مبلغ  میزند.   است.  شده  دی بوده،  درستی  او حرف  که  کرد  قبول  مرد  آن   1همسر 

کند و تمام تالشش این است که  خوشا به حال کسی که به دنبال دنیا و مال دنیا نیست و هرچه دارد و ندارد فدای امامش می 

شان را در کربال مظلومانه به ، رهبر مقاومتشانی اقتصادی  هامی تحربازوی امامش باشد؛ نه مثل کوفیان که از ترس کدخدا و  

 خاك و خون کشیدند. 

  ت یوال  به   حمله  اسباب  !چرخدی نم   هم  تانی زندگ   یاقتصاد  نچرخد، چرخ  ن یحس  ه یعل  تان ی رهایشمش که: اگر    شُعار   ن یا  با   یانکوف

 . کردند  فراهم را

که با من    ی ترسی از خدا نم  ا ی سعد فرمود: آ  رامام به عم بود،  در سرزمین کربال، وقتی که لشکر یزید در مقابل امام ایستاده  

. عمر سعد  یشو   ی درگاه اله  جزو مقربان تا    ا ین ببه سمت م کن و    ا رها گروه ر  نی ا  ستم؟یمن ک  یدانی که م   یدر حال   ی جنگیم

 .کنمی م ایمه یاتو خانه  ی ام را خراب کنند. امام فرمود: من براکه خانه  ترسمی گفت: م

به خاطر دنیا و   2. نداد  ی . عمر سعد ساکت شد و جوابدهم یگیرند. امام فرمود: من بهتر از آن را به تو مرا می  لم اموا گفت: عمر 

 شد.   های جهنم بیاید و در نهایت جزو   ×  عبداهللی ابثروت و مال و منال دنیا، حاضر نشد به سمت آقا 

راهکارهایی را خدمت شما عرض کنم تا ما هم ثروتمند آخرتی بشویم و زندگی خوشی در دنیا و آخرت داشته    د ی خواهیم

 باشیم؟

 یاد مرگ . 1

َر   »َمْ   : دیفرمامى   ×  على   حضرت َ ی 
ْ
ک
َ
ِر   ِمْ   أ

ْ
ْوِت   ِذک َ

ْ
ب ْ  ِمَ   َرِضَ   اْل َ اَلُّ   اندك   به   ا یدن  از   کند،   مرگ   اد ی  ار یبس  کهآن   ؛3« ری  ِس اِبْلَ   ات 

 . شود خشنود 

 . بخرد یز یچ تا  رفت بازار  به و کرد  وزن خانه در   هاآن  داشت،  خانه در   رزَ  یمقدار یصالح  مرد

 یاناله   و   د ی کش  ی آه  کوکار ین  مرد .  است  کم   آن   وزن   نار ید   کی   اندازهبه   گفت   و   کرد   وزن   را   او  ی زرها  صراف   رفت،  صرّافنزد  

  حسنات   که  جزا   روز   امت، یق  بازار  در   که  است   آن   از   من   ی زار:  گفت  ؟یکنی م   ی زار  ن ی چن  بازار   در   چرا :  گفت   صرّاف !  برآورد  دل   از

 !بود؟ خواهد  چگونه من  حال دی آ  ناقص من

 4. کندمی  رها  ییایدن  تعلقات از  را  انسان  امتیق و  مرگ ادی ی آر

 
 . 27، ص  طالب یبن أب یعل نیالمؤمن ریفضائل أم یالروضة ف 1

 . 389-388 ص ، ص44و بحاراالنوار، ج  1۶۶-1۶4 ص، ص5ابن اعثم، ج  فتوح .2

 . 349 حکمت البالغه، نهج 3

  به   و هد کر  رها را هامغازه   دارهامغازه  هاشب . ندارند   درب هاخانه  و هامغازه   دی د  او. دید  بی عج ی زهایچ  و شد یشهر   وارد نیذوالقرن  اسکندر158 ص ها،ت ی حکا و هاداستان  4

 . روند ی م  خانه

 ی رو   نکهیا  گر ید. بودند داده  قرار  هاخانه   یجلو   در را  قبرها   که  بود  نیا   شهر  آن گرید بی عج  امور  از.  د یند  یز یچ  یمهربان  و  محبت و  مهر  جز و  ماند شهر آن  در یروز   چند

 . بود شده نوشته ی سالگ 30 تا 15 نیسن قبرها

  قانع   دارد،  آنچه  به  کس  هر   و  کندی نم  ی دزد  یکس   نجایا  و  است   دزد  یبرا   دربان  و  در  اوالً:  گفت  رمردیپ.  دیپرس  او  از   را  بی عجا  نیا  ان یجر  و  دی د   را  شهر  رمردانیپ  از   یکی

  رون یب خانه از که صبح روز هر که است آن هم علتش. کندی م  دفن خود خانه یجلو  در  را خود مردگان کس هر و است هاخانه  ی جلو  در قبرها نکهیا گرید  لیدل اًیثان. است

  ن یا  خاطر به  شده، نوشته   یسالگ 30 تا 15  نیسن قبرها ی رو  نکهیا علت اما م؛ینبند  دل ا یدن  به  و میفتیب  مرگ  ادی  به فتد یب دوستانمان   و گذشتگان   قبر به  چشمانمان م،ییآی م

 . م یآوری نم حساببه  عمر جزء را هاآن  ما  و میگذرانی م خواب  در را  خود عمر نصف  که است
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 : کندمی  طلب  را  ایدن  حب از یی رها   خدا از نیچنن ی ا ی ثمال ابوحمزه یدعا در   × سجاد  امام

ْخِرْج  یِد »َسِ 
َ
ب ْ  ُحبا  أ َ اَلُّ َ  اْْجَْع   َو  َقْلِب  ِمْ  ات  ْ ب  ْصَطَف  ْیَ َب  َو   ِن ت  ُ  ِخ  آَِلِ  َو   اْلْ

َ ِب  اَخَتِ  َو  َِخِْقَک  ِمْ  َرِتَ ی 
ٍد  ِيَی اِلا ما  ؛ 1« ’ ُُمَ

  و  دگانتیآفر از دگانی برگز نی بهتر  خاندانش، و  امبرتیپ  یمصطف و  من ان ی م و کن رون یب دلم  از را ا یدن محبت! من یآقا  یا 
 !کن جمع ( خاندانش و او بر  خدا درود) محمّد  امبرانیپ  بخشان یپا

 

 الصالحات اتی وقف و باق . 2

َ  َس َلْ »فرماید: می   ×صادق    امام َبُع ب  ضال ت ْ ِ  َثلُث خ 
َْجِر ِإَّلَّ

ْ
َد َمْوِتِه ِمَ اَّل ُجَ ََبْ بعد از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته    : «ارلا

 :  قی رسد مگر از سه طربه او نمی  ی شود و اجر و پاداشمی

ْجراَها ِف »   .1
َ
ِر  فَِهَ   اِتِه، َح   َصَدَقه  أ َد َمْوِتِه   ی ََتْ گذارده    ادگاریاستفاده مردم از خود به    یکه برا  ی دیمف  اء یبناها و اش  «؛ ََبْ

 است 
 کند که همان وقف است. می  ی خود را ط ان یو بعد از او جر

ُه ُه »   .2 ا، فَِهَ   یَو ُُسا َد َمْوِتِه  َسْنا َمُل ِِبا ََبْ که آن را به وجود آورده و بعد از مرگ او به آن    یگرتی و سنت هدا   «؛ َُتْ

 . شودعمل می 

َ و َوََل  صاِلح  »  .3  کند. او استغفار می  یکه برا ی و فرزند صالح  2: « ََلُ  ْسَتْغَِفُ ی 

 . رساندند ثبت  به تیبشر  خی تار در خود  خون نثار  با شهدا را  وقف نمونه نیتربزرگ 
  ی جالب  و  بیعج  یزندگ   یل یخ  شده،   دفن بجستان  در   که   یغالم  رجب   بنام  م یدار مقدس  دفاع دوران  در  ستانی افغان  د یشه  کی
  در   ی وقت  ن ا شیا  خانواده   .بیقر  ب یغر  بنام  کرده،   چاپ  ی هاد  م یابراه  دی شه  انتشارات .  دیبخوان  ار  شای زندگ   کتاب   د ویبر  .دارد 

  شوند می   بمباران   ی شورو  ستیکمون  ی روهای ن  یماهای هواپ  توسط  ر یمس  در  اما   رانیا  یند ا یب  گیرندمی  م یتصم  شودمی   جنگ  افغانستان
  ی اتفاق  شیبرا  ایحادثه   چی ه  در  ،ودبش  دی شه  دباش  قرار   یکس  راگ  .نی بب  ار  خدا  کار  .رجب  جز  شوندمی   کشته  کاروان  یاعضا  همه  و

  ی کارها  با  بیغر  و  تنها   نجاآ  . مشهد  بجستان  رودمی   و  رانیا  د آیی م   یسخت  به  اش،خانواده   یاعضا   دفن  از  بعد  رجب  .افتدنمی 
  جوان   نیا   بلند  روح  دهندهنشان   که  کندمی   ی بیعج   رفتار  ،شودمی   جنگ  یوقت  اما   کندمی   ییاندازهاپس   و  اورد ی درم  پول   سخت
  تمام   خمس  جبهه،   به   خودش  اعزام  نی آخر  از   قبل  که  نجاستی ا  جالب  و  جبهه   رود می   جنگ   شروع   با   نکهیا   اول  است.   افغان

  به   د هی بد  ا ر  اشنه یهز   و   د یبفروش  ار  موتورم  : گفت  ی حت   . کرد  ه یهد  جبهه   به   ار  اندازشپس   و   ی موجود  تمام   بعد  داد،   ا ر  ش یهایی دارا
.  نشدم دی شه من  و شد  تمام جنگ دی شا ویدبگ است ممکن  دباش ی کس هر کرده،  ی بزرگ کار  چه د ینیبب . باطل ه یعل حق  ی هاجبهه

 که   ایی قو  مانی ا  با  و  نکرد  یتصور  نی چن  هرگز  رجب  اما  کنم؟  چه   هیسرما  و  پولی ب  ،بیغر   کشور  در  گردمی برم   جبهه  از  یوقت
  رجب  مزار   از ی متعددی  کرامات .  داد   شهادت   با   ا ر  ثارش یا  و   مان یا  ن ی ا  پاسخ   هم   خدا .  کرد   ها جبهه  وقف   ا ر  اشیی دارا  تمام   داشت،

 3. کنندمی  نقل
 

 
 ی. ثمال ابوحمزه یدعا  1

 . 35صدوق، مجلس نهم، ص  یامال .2

 . بی قر بیغر 3
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 ی مواسات و همدل. 3

 با برادران است.  ی اریو هم ی احسان، همدرد ن یبهتر 1؛ « »أحَسُن اْلحساِن ُمواساُة اْلخواِن 

. فصل نوبر انگور بود که هنوز فراوان نشده بود. چند خوشه انگور براى امام آوردند  داشتانگور را دوست مى  نی العابدن یزامام 

انگور را    هاى از انگور را بخورد، خوشدانه  کهآن و خواست میل بفرماید که ناگاه سائلى مقابل امام آمد. حضرت بالفاصله پیش از  

ست، خودتان میل بفرمایید و به سائل  ااى شما آوردند، نوبر  به او داد. یکى از اصحاب عرض کرد: آقا! این انگور حیف است! بر

 2. دهم ست، آن را در راه خدا مى اپول بدهید. حضرت فرمود: از همین جهت که مورد رغبت 

  قائل  و  میکنی م   دیتقل  ماو    هستند   جامعه  در  "مواسات"  تحقق  دارپرچم   شهدا  دادند،  انجام  زی عز  شهدای  را  یاصل   مواسات

 . کنند دفاع کشور  ان یک از که ارندیبس هاآن  مثل  باز  شود،   نواخته جنگ  پور یش اگر م،یهست

  ی تجل   آن،  از  یاگوشه  که  است  ییعاشورا  ناب  اسالم  افتهیتجسم  یهانهی گنج  از  یمیعظ  مجموعه  مقدس،  دفاع  سال  هشت

  از  جبهه،   در   ناب   مواسات  و   ثار یا  و   است؛   نداشته   ن یسرزم  ن یا  خ یتار   در   ی لی بد  ها، آن   از   ی ار یبس  که  است  ی اسالم   ناب   ی هاارزش 

 . هاستآن   جمله

  آمده   .بود  شتریب  رغبتش   و  تی رضا ، بود،  ترسخت  کار   قدر  هر.  بود  سخت  ی کارها  مرد.  بود  یبی عج   انسان  امالکی  ن یحسشهید  

  باد .  بود  پوشانده  را  جنگل  و  باغ  ابان، یخ  کوچه،  تمام  و  بود  ده یبار  متر  کی  ارتفاع  به  ین یسنگ  برف  و  بود  زمستان.  ی مرخص  بود

  دوشش  یرو  انداخت را  اورکتش بعد. دادم دستش   نی دارچ  یچا استکان کی.  کردی م  سخت را  رفتن  رونیب و د یوزی م  هم ی سرد

  ها،دستکش .  بود   غروب   یهای کی نزد   برگشت   ی وقت  . کنم  باز  را  راه  شده،   بسته   راه  اگر   نمیبب  رومیم:  گفت  . رفت  و  برداشت   را   پارو  و

 . بود آلودگل  و  یبرف لباسش و کاله

  من   که  ی برف   ن یا.  شود   ترراحت  مردم   مرور   و   عبور   تا   م یکرد  باز   را   ها باغ کوچه  و   جاده  محله   ی مردها   از   تا   چند   با :  گفت یم

 3. ندارد شدن  آب قصد  حاالها حاال  نمیبیم

 

 
َلُم لََعِ  َساِكُن كَْرَبَل   َاَلا

لُم » ََلَّ
َ
ُ  أ

ْ
َجِت  وِب ُي لََعَ اْل َضََّ ُ    .چـاك شده  یهابان یسالم بر آن گر «؛اْلْ

لُم » اِبلِت   اََلَّ فاِه اَّلَّ    . دهی خشک ی هاسالم بر آن لب «؛ لََعَ اشِلَّ

لُم » ََلَّ
َ
شاَّلِت  أ ُ

ْ
ُؤوِس اْل  . هاسالم بر آن سرهاىِ باال رفته بر نیزه  «؛لََعَ ارُلَّ

 
 . 210، ص 7مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  1

 . 350 ص،  ۶ ج ی،فروع کاف 2

 . 32 جلد  ماه، پنهان  مهینی،  امالک نیحس دی شه فرمانده همسر 3
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 : نهای  دل امام زمان رو خون کرده  شتر یکه از همه ب یاون اما

لُم » ََلَّ
َ
ْسَوِه ابْلاِرزاِت  أ  . ها آمده از خیمه رون یسالم برآن بانوانِ ب؛ 1« لََعَ اِِلَّ

 ... نیحس

« ِ َداللا ِِعْ ِريب ُ َيا َعِزيُزازلهرا َيا ِاابا َعُف َاْْلَ ْ ض  ْسي َ ُ
ْ
 .« اَبِبَ َاْل

گرسنه    تشنه بود،  قدر خسته بود،آن   خار،  ن یا  ه یسا  ر یرفت ز  استفاده کرد؛  ی بوته خار  هینازدانه، از سا  هی  ، توقف کردقافله    تا

 ... خوابش برد   بود،

 ... کنن ه یشهدا گر... کنن ه یامروز همه گر نبدی  اجازه 

 . موند دختر جا   نای  کرد، حرکت قافله

ِ   : زدصدا   ناز دانه جامونده،  نی هاشم خبردار شد ابنی   له یعق  قافله که حرکت کرد،  ِم اِبللا .  دیصبرکن  ی را به خدا قدر شما  «؛»َيا ََقْ

َُسْیِ »ِا 
ْ
ْل ُت اَّلخ اَ َقَدْت ِاِْبَ ؛ دستور  دمیمن شن  گهیم  راوی  ،ای زدنه؟ چنان ناله   ا ی  نجاستای  حواست  .جامونده  نمیحس  جگرگوشه  «؛َْفَ

من    یک ی  بچه رو برگردونن؛  نای   شدن  مأمور   دو نفر   . زهیری به هم م   نیآسمون و زم  نب یز  گفتم اآلن از ناله   دادن قافله توقف کنه، 

   .س یبن ق زجر یک یبودم و  

به سمت راست و    ابونای تو ب  یسر گذاشته، ه   ی دست رو  دم یدختر رو؛ د  نی حالت ا  دم یدی دور داشتم م  از   برگشتم عقب قافله،

 نه؟  ای  یدی شده دگم  بچه ، کنهیچپ نگاه م

اْه » :گفتی م   یعموجانش بود، ه   زد ی که صدا م  ی کس  نی ؟! اولزدی صدا م   رو  ایک  ی دونیم َتاْه …َيا ََعا اْه …! َيا ََعا   ازدور  …«! َيا ُاما

پاها    ن ای  تو   خار   چقدر   … کردیپاهاشو نگاه م  نیرو زم  نشستی م   ی، ه کردی به سمت چپ و راست فرار م   ی؛ ه دمی دی م  داشتم

 ... انهی چنان با تاز دی بهش رس سیبن ق ! تا زجردونمی نم  رفته بود، 

 ... نی حس آی

بگم خانوم پاهات    :نه یکه من دارم ا  یسؤال   ن ی؛ اولمیعرض ادب کن  مینازدونه بر  ن یاهلل تو حرم اء  شا  ان  ،دامون ی مال شه  نمیا

 . دهیطعنه و ناسزا شن دائم کتک خورده،   نجای، از کربال تا انهیدختر حس ن ینه؟ ا ایخوب شده  

 ... مهی تی مالحظه کن، گفتم صبر کن،  من واسطه شدم، گفت، یاجمله  هی 

منم    ی خوایاگه م  بهش بگو:   ، غمبرمیمن دختر پ  فرمود:  دختر به من اعتماد کرد،  ن یکنه. ا  تشی اذ  نی ا  از  ش یب  گه دی  ندادم  اجازه

 2. نمیبذار عمه مو بب گهیبار د  ه یاما فقط  کش؛بُ یکشبُ

 ... نی حس آی

 نگامون  گهی د نهیبیم تار                                                  ونـامـههـزدن به خیم ش ـیآت  اـباب             

 بابا؟ یی کجا                                                   گوشواره برامون بابا باباجون نمونده              

 
 . مقدسه هیناح ارتیز 1
 . 137-135ص  ، ص2ج   ن، یالسبط  یمعال 2
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 ... دمیدویم  زهین دنبال                                                              ... دم ید  زه ین یرو  سرتو              

 ؟بابا  یی کجا                                                              … دم یبه تو من نرس اما               

 غوونهاربه رنگ  لبت                                                         با خود هزار نشونه یدار  بابا               

 بابا؟ ییکجا                                                                 زرونهی که کار خ نگو              

 ی از لب تو شده جار خون                                                     ی کار یزخما  ن یا امون از  بابا               

 . ..خوبم   یبابا                                                        ؟یسنگ زده بر لب قار ی ک              

 تو گلوم بود  یبغض  هی  اما                                                       رو به روم بود  زهیرو ن سرت                

 بوسه آرزوم بود  هی  اما                                                                دن یها بوسنیزه گلوتو               

نازدانه ها    ن ی ا  ، گفتنیو ناسزا بهشون م  طعنه  زدن، یکتکشون م  ر یمس  ن یتو ا  ی هر چ  ، رهیدلت آروم بگ  ی خوایناله بزن اگه م

 ... دن ی دی رو م  دهیفقط سر بر 

. .. نی حس گفتنی فقط م
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 یدیز ی یلجبازجلسه چهارم: 
 جنگ قدرت با لجاجت : موضوع 

 

را نابود کرد. من از روز اول به این زن گفتم    مانی دردسرساز شد و زندگ   امی زندگ  یبرا  نیداشت و ا  ادیز  یبازق ی همسرم رف

دقت کن و مراقب خودت    بیشتر  ی شناسی ها را به خوبی نمکه آن   یی هاه یوآمد با دوستان مجردی و همچنین همساکه در رفت

  ی هاکرد و بر خواسته دارد، اصالً احساس مسئولیت نمی   ی نیناباب تبعات سنگ  ه یهمسا  ا ب  یدانست دوستمی   نکهیباش اما او با ا

لجاجت    ن یهایم را لگدمال کرد. من شدید نگران آینده ا و خواسته  ههای خودش رفتبازی دنبال مسخره و  کردی م   جا یخود اصرار ب

ام توسط زن همسایه به شیشه و کراك آلوده شده است. من چند بار برای ترك اعتیاد  فهمیدم که شریک زندگی   یعد از مدت بودم. ب

باری افتاده است ای نگرفتم. همسرم که به وضعیت اسف های سنگین درمانی، هیچ نتیجه ولی با وجود هزینه   ردمهمسرم اقدام ک

ترسم در خانه بمانم. باالخره  ام را به خانه پدرم بردم و خودم نیز میبه ناچار بچه   ی شود و حت دچار توهم شدید و خطرناکی می 

ای که همسرم مرا دید با چاقو  ام به خانه رفتم. ولی لحظهمدارك شناسایی   رداشتن تصمیم جدی گرفتم او را طالق بدهم و برای ب

و را به بیمارستان رساندم و از مرگ حتمی نجات یافت. در  و تیغ خودزنی کرد. من با دیدن پیکر غرق در خون همسرم بالفاصله ا

سوخت دنبال یک داشتم و دلم برایش می   دوستشاین شرایط به ناچار تا زمان بهبودی کاملش تحمل کردم و البته چون هنوز  

او را در یک النه  گشتم که امروز برایم خبر آوردند همسرم از منزل پدرش فرار کرده و پلیس  درمانگر متخصص ترك اعتیاد می 

 1. فساد و در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کرده است

  . ستا  لجاجت جبهه حق،    یروهایجذبِ ن  ی برا  طانیهای جوالنگاه شاز ورطه   یک این داستان ابتدای جاده لجاجت است. ی

  . در خانه و خانواده و چه در اجتماع ؛ چه  هازدن حرف آن   نیزم  یفقط و فقط برا  ،انیبا اطراف  دنیجنگ  کردن و  زهیست  یعن لجاجت ی

  .کندمی اشتباه  داندی که م  ییجا یکند حتخودش اصرار می غلط نظر و خواسته  یبر روانسان لجباز، 

  ا کند تا حرفش رمی   دندگییکو    ی ، اما باز هم لجبازاست  از نظر خودش بهتر  گرانیداند نظر د می   . است  داند حرفش غلط می

لجاجت، خیزشگاه    ؛2« اللااجُج َِماُر اْلُروِب » :  فرمود   ×امام على    . کند اثبات    گرانیقدرت خود را به د   د تا بتوان  د نابنش  ی به کرس

 
1 http://darkhorse.blogfa.com/category/2 

 . 40۶ح   ،غرر الحکم 2
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کنند؛ چه ایستند و برای خدا هم قُلدری می خدا هم می در برابر لجوج و لجباز  اد راف کند.ور می ها را شعله آتش جنگ ، هاستجنگ 

به   عادی  ینمائقدرت برسد  افراد  برابر  ُمْسَتِمر َّ   ِرُُضاُیْ   ًه َی آ   َرْواَی »َو ِإْن  .  در  ِسَْح   َيُُقُْلا  معجزه   ؛«1َو  اگر  ببو  را    ی رو  نند،یای 

 است! یشگ یهم یی جادو  نی: ا ند یگومی گردانند و رمی ب
  در   را  اختالف  و  نفاق  بذر  و  سوزاند ی م  یبشر  جامعه   در  را  اتحاد  و  وحدت  یوندهایپ  که  است  یسوزان   آتش  لجاجت  و  تعصب

  ل ی دل  ن یهم  به   دارد، ی وام  گر یکدی   با   ز یست  و   جنگ   به  شود،   ی انسان  جوامع   شرفت یپ  صرف   د یبا  که   را   یی روها ین  و   پاشد ی م  افراد   ان یم

ُلَب » :  فرمود  ×   ی عل مؤمنان    ر یام  موال ُ ِتُج اْلُروَب و ُيوِغُر الق  اجُج ُيت  ور  ها را کینه آورد و دل می ها به بار  لجاجت، جنگ   ؛ 2« اللا

 دارد. عیار وامی ها را به جنگ قدرت تمام انسان  . لجاجت سازدیم

میان  از    خ یدو جبهه در طول تار  نی ا  .است  ت«یمحور و نفسانطان ی»ش  و  محور«دو جبهه »خدا   نیب  ی عاشورا نمادِ تقابل دائم 

قدرت جبهه    ها ی دیز یو    شوندی قدرت جبهه حق م   تیموجب تقو  های ن یحس  کنند؛ی م   یر یارگیلشگر خودشان    ی افراد جامعه برا

  ی که قدرت جبهه حق بر رو  یینبرد تا ظهور ادامه دارد تا جا   نیو ا   پردازندمی به جنگ قدرت    ،جهی. درنتدنکنی م  تیباطل را تقو 

 . کندحکومت می  نیکل کره زم

 لجاجت در کربال 

طرف با سَرانِ آن    ن یداشتند. سَرانِ ا   هلل ا  لعنهبا عمر سعد    ی مالقات×  با حضرت ابوالفضل  ×   ن ی در روز عاشورا ابتدا امام حس

  هم   بعد   ؛ را موعظه کرد و تذکر داد  ها ن یآنجا هم ا  ×   ن یها بود. امام حسطرف مالقات کردند. حُرّ هم با عمر سعد و در جرگه آن 

اتمام حجّتش را کرد و برگشت. حُرّ رو کرد به عمر سعد   × نی. امام حس رفتیرا عمر سعد نپذ کدامچ یکردند که ه یی شنهادها پی

باشد   نیترینش ا کنم که آسان  یپذیری؟ عمر سعد گفت: نه، با او جنگرا نمی  × نیامام حس یشنهادها یکدام از پ چیو گفت: ه

اش  فهمید مسیر را اشتباه رفته و اصرار بر کار غلطش، ثمره رّ  بود که حُ  نجایجدا شود. ا  کرها یها از پها و دستکه سرها از بدن 

 . از عمر سعد جدا شد و  آمد کنارجهنم است.  

ُج ِم كَبَوِتِه » :  فرمود  × امام على   مهاجر بن اوس    از لجاجت حذر کن تا از زمین خوردن آن رهایى یابى.   ؛3« ِاحَذِر اللااجَج ََتْ

چه    ن یحُرّ، ا  : دارد. به او گفتم  ی گری لرزد و حال درود؛ امّا بدنش می آرام دارد می سوار بر مرکب شده است و آرام   حُرّ   دم یگوید: د می

ترین  گفتم بزرگ کردم و می کردند، من از تو تجاوز نمی اگر از سرداران بزرگ کوفه از من سؤال می  ؟بینماست که در تو می  ی حال

کنم    ی تعاون به برّ و تقو  ؛بینمبهشت و جهنم می   ن یمهاجر! به خدا قسم خودم را ب  ی است. گفت ا  ی احی ر  د ی زی کوفه حُرّ بن    دار سر

را انتخاب    ز یچ  چ ی به خدا قسم، و اهلل، جز بهشت ه  : از آن طرف شوم و به اثم و عدوان تعاون کنم؟ بعد قسم خورد و گفت  ا ی

 4کنم.نمی 
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 وظیفه شیطان در لجاجت 

  برداشت   شی خو  گردن  از  را  ی بندگ  و  تیعبود  رشته  و  واماند  ات ی هیبد  درك  از  تعصب  خاطر  به  که  اریمد  طانیش  خودِ  حاالت  در

و   یخانوادگ  و یاز مفاسد فرد یار یبسانسان را برای  لهیصفت رذ  نیا ی ریکارگبه شیطان با  .شد ی اله درگاه رانده  شهیهم یبرا و

می   ی اجتماع پمی  قرآن  کند؛مهیا  به  َعَض :  گفتندی م  غمبرها یگوید:  َو  ْعنا  شن  ؛ «1انْی »ََسِ نم   یول   میدیما   . میدهی گوش 

  یک ی  نی شود. نه! حاال همخودت می  ی اسباب دردسر برا دارد، یك برمرَتَ د، یآی بادام را با دندانت نشکن. فشار به دندانت م ن یا  آقا

ناخودآگاه  ،  توانند به حقوقشان برسند می   لجبازیبا    ه گمان اینکهافراد ب  ن یا  . خب این چیزی غیر از لجبازی است؟میرا بشکن

 کنند. نیروی شیطان شده و با لجبازی در جبهه باطل، اعمال قدرت می 

  ان یب  گونهن ی را ا  ’اکرم  امبری»معجزه حرکت درخت« توسط پ  ی البالغه« ماجرا»نهج   182از خطبه    ی در بخش  ×یامام عل 

 فرماید: می

ای؛ ادعایى که هیچ یک از  د او آمدند و گفتند: اى محمّد تو ادعاى بزرگى کردهمن با آن حضرت بودم که سران قریش نز 

دانیم خواهیم که اگر پاسخ مثبت دهى و آن را پیش چشم ما به انجام برسانى، می ای می و خاندانت نکردند. ما از تو معجزه  درانپ

فرمود: خواسته شما چیست؟   ’  گویی هستى. پیامبرساحر دروغ   که تو پیامبر و فرستاده خدایى و اگر انجام ندهى، خواهیم دانست

هایش کنده شود و پیش روى تو  زن تا با تمام ریشه بدرخت را ]اشاره به درختى کردند که در آنجا بود[ براى ما صدا    اینگفتند:  

آورید و شهادت به حقّ  هم، ایمان می فرمود: خداوند بر هر چیزى تواناست. آیا اگر این کار را براى شما انجام د   ’  بایستد. پیامبر

دانم که شما به خیر و  دهم؛ ولى می خواهید به شما نشان می فرمود: من به زودى آنچه را می   . عرض کردند: آرى  ؟دخواهید دا

 . گردید نیکى ]و ایمان و تسلیم در برابر حقّ[ بازنمی 

شو    ندهها از زمین کریشه   انی که من رسول خدا هستم با دسپس فرمود: اى درخت اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارى و می

و نزد من آى و به فرمان خدا پیش روى من بایست! سوگند به خدایى که او را به حقّ مبعوث کرد با چشم خود دیدم درخت با  

 . قرار گرفت ’ هایش از زمین کنده شد و حرکت کرد؛ و در برابر رسول خداریشه 

گویی دستور ده  و تکبّر گفتند: اگر راست می   ییجوی ن صحنه را مشاهده کردند، از روى برترهنگامى که آن قوم لجوج ای 

 . درخت به جاى خود برگردد و نیمى از آن نزد تو آید و نیم دیگر در جاى خود باقى بماند

از روى کفر و    هابه درخت امر فرمود که چنین کند، بالفاصله نیمى از آن درخت، حرکت کرد. بار دیگر آن   ’  رسول خدا

 ’   پیامبر اکرم آید، گفتند: دستور ده این نصف بازگردد و به نصف دیگر ملحق شود و به صورت نخستین در و لجاجت سرکشى 

 دستور داد و آن نصف به جاى نخستین بازگشت. 

 2. یدار یاماهرانهآور و که سحر شگفت  یست ه گو ساحرى دروغ توگفتند: دندگی از روی لجاجت و یکتمام آن گروه 
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 لجاجت در خانه 

  افکند ی م  انسان   عقل   ده ید   بر   ی م یضخ  حجاب   ی که خاص   رسم   و   عادت   ا ی   ده یعق  ا ی  شخص   به  ی رمنطق ی غ  ی وابستگ  ی عن ی  تعصب 

دانند  گاهی افراد نمی   ؛سازدی م  محروم   چاره   راه   کردن  دا یپ  و  امور  عاقبت  و  مفسده  و   مصلحت  و  شر  و  ری خ  و  ق یحقا  درك   از   را  او  و

فردی که دچار لجبازی  دهند. به لجبازی خود ادامه می  به اعمال و گفتار خود فکر کنند نکهیکه در حال لجبازی هستند و بدون ا

  به دنبال   دندگییک و   یلجبازیست؛ با  شود و حرف حرف خودش است و هیچ چیز جلودار او نشده است، همانند یک کودك می 

  دار ی و حرفش در جمع خر  د، بزرگ محله باشد باش  فه ی، بزرگ طاد بزرگ خانواده باش  د داردوست  و    کردن است  یقدرت و بزرگ 

ا  » شود. می  پرروترتا دیگران در قِبال او کوتاه بیایند و هرچه هم کوتاه بیایند  دداشته باش ُُجَّ َّ لَلَ ْم ِمْ َُضٍ ا َما ِِبِ
َناُُهْ َوكََشْفت َ َوَْلْ َرِْحْ

ْم َيْعَمُُهَن ِف  َياَِنِ ْ بلکه(    شوند،ی نم   داری)نه تنها ب  م،یها و مشکالتشان را برطرف سازو گرفتاری   یمو اگر به آنان رحم کن  ؛1« ُطع 

 !مانندی ( سرگردان میواد ن یو )در ا ورزندی لجاجت م  انشان ی در طغ

داند دوست ندارد انجام  عمداً کاری را که می و یا از روی لج،   دنتالفی ک  ش را با رفتار  شاشتباهات همسر  خواهدمی   مثالً

درست ش  که کار  دارداصرار  است،  اشتباه  داند کارش  کند؛ با اینکه می می   خود را بدون منطق تکرارغلط  و مدام حرف    دهدمی

تا    را مقصر جلوه دهد  اوو    تا خود را تبرئه کند  کشدمی را پیش    ش همسر  هاشتباهات گذشت  هنگام مواجهه با اشتباه خود،  .است

 همیشه دست برتر را داشته باشد.

َي » :  فرمود  که  است   آمده البالغه  نهج   در 
ْ
أ اَجَجُة ی َُسُلَّ ارَلَّ گیرد  قدر شدت می گاهی لجبازی آن .  کندی لجاجت، تدبیر را کُند م  2«؛ الَلَّ

برند و  و زن و شوهر به خاطر لجبازی با یکدیگر عشقشان را از یاد می   پاشد که یک زندگی به دالیل کوچک و واهی از هم می 

توانیم با لجبازی مقابله  ان می ماندیشند. با دقت در رفتار خود و پرورش تفکر منطقی در خودفقط به پیروز شدن در برابر دیگری می 

چهل سال بود با    ی برادر داشتم، منته   ک یفت: من  گی!  دیپوش  اهی. به او گفتم: لباس سده یپوش  اهی لباس س  دم ی را د  یزن   ر یپ  م.کنی

  ست، ین  ایی ساده ماریبلجاجت بر دعوا و جدایی،  .  میبود  دهینشن  له چهل سا   نه یک  م،یبود   ده یهفت ساله شن  او قهر بودم. گفتم: سرکه

 3دارد.  ی سرطان است. آدم لجباز سرطان اخالق

  م، یدی با هم به توافق نرس  یا، سر مسئله بارک یگوید:  می   ی ق یدقا  ل یاسماع  د ی. همسر شهمیریبگ  ادیرو از شهدا    ی راه و رسم زندگ 

رفت.    رون یبه خودش گرفت و از خانه ب  یشد، اخم کرد و لحن مختصر تند  ی. او عصبان م یستادی حرف خودمان ا  یهر کدام رو

گذاشت اختالف    د ی. نباخواهم یباز و لبخند آمد و به من گفت: »بابت امروز صبح معذرت م  هیطور با روحشب که برگشت، همان 

 4کند.«  دای روز ادامه پ ک یاز  شتریب ی خانوادگ 
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 : گویدمی  د یشه همسر 

کرد و    تی، زهرا رو اذمیابراه  هویکردند.  می   ی باز  شی و زهرا داشتند جلو  مینشسته بود و بچه هامون ابراه  لیاسماع  یروز  هی 
کارش درست نبوده، از    دی کم که گذشت، فهم  ه ی  . زد  م یآرام به ابراه  ی لی س  هیهم ناراحت شد و    لی انداخت. آقا اسماع  اشه یگر

بعد    لی اسماع  دمی خودم رو به خواب زدم و د  .بردی باز دلش آروم نگرفت. شب که شد، خوابش نم   . کرد  ییدلجو  م یراهپسرمون اب
 1. کرد هیو گر میسر پسرمون ابراه یاز نماز شب، نشست باال 

  د ن یشنی برد. مگیرد و خوابش نمی م نمی اکند، باز دلش آرمی   ییدلجو  او  اش، از ناغافل با بچه   یتند   یک سر    ا. رفتار شهدا ر  نیبب
  مان یهان و بچه ابه کام خودم   ار  یو لجاجت زندگ   ی ما با لجباز  وقتآن   .کندمی   هیگر   یاشتباه سهو  نیبابت ا  و  اشسر بچه   یباال

 .میکنی زهر م
نبودند بلکه تالش می   یشهدا نه تنها اهل لجباز آرامش در خانه رکردند زمینه با خانواده  ب  اهای سلب  ببرند. همسر    ن یاز 

را    گر یهمد   یشده بود. موها  شانیدعوا  یبازسر اسباب   یو هاد   ن ی بار حس  کیکند:  نقل می   یثمیعبداهلل م  دیاالسالم شهحجت
سعدند یکشیم من هم  جدا  ی .  رس   شانیکردم  پدرشان سر  »لباس   دیکنم.  گفت:  او  م   ها ن ی های  بپوشان،  ببرمشان    خواهمی را 
»چرا  :  دم یاست. پرس  دهی هر دو را از ته تراش  ی موها  دم ی ساعت بعد برگشت. د  ک یخواست ببرد.  .« دو نفرشان را با هم می رونیب
 .« یو گفت: »از دعواهاشون کم کردم که تو حرص نخور دی او هم خند  ؟«یکار را کرد نیا

دستش و به   ی نه. عبداهلل آرام زد رو  اد ی خورد به لبه تخت و خون آمد؛ ز  ن یکرد، سر حس دعوا می   ن ی با حس  ی بار هم هاد  کی
گفت: »حاال او بچه است.  کار را کرده است. می   ن ی ا اتا دو ساعت ناراحت بود که چر  ؟«یرا هل داد  ن یاو تشر زد که »چرا حس

 2کرد و از او معذرت خواست.  ییدلجو  ی.« بعد هم از هاد مکرداشتباه می  دی اشتباه کرده، من نبا

ر  :  فرمود  ×امیرالمؤمنین    حضرت   گر یبشود د   یکار   کی  خواهد ی چون م.  ندارد  ری تدب  و  تیر یمد  لجوج  ؛3« »َلَس لِلَُجٍج َتدب ت 

کند. آدم لجباز،    ری تدب  تواندی دنده، نم  کیپا دارد!    کیگوید: من گفتم: مرغ  . می ستیدرست ن  ایدرست است    نیکه ا  کندی نم   ریتدب
نه کار به سود دارد، نه    ؛ باشد. نه کار به حق دارد، نه کار به باطل  د یبا  م یگوی من م   نکه یگوید: ا. می کندی را نم   انیفکر سود و ز

اشتباه    ی دیگفتم: خوب حاال فهم  یک فرمودند: به یقرائتی می   آقا! حاجاست  دندهک یه کار به بد دارد، نه کار به خوب.  ن  ؛انیکار به ز
  ی وقت جلواشتباه کردم، آن   میرا دور خودم جمع کردم. من بگو   یجمع   کیبرگرد. گفت: آخر با دوستانم چه کنم؟ من    یکرد

کن.    یعذرخواه   کیشده    لیات تعطروزنامه   نیکن. شما حاال ا   یعذرخواه   ،یمقاله را نوشت   نی. مثالً ا شومی م   فیدوستانم تضع 
ه : غلط نوشت میبگو  دیهستم که نبا  یتیمن در موقع  ی. ول هگفت: نه غلط نوشت  ؟روزنامه قابل دفاع است  ن یگفت: نه! گفتم: آخر ا

 . مثالً حزب را نگه دارد رودی شود. ممی  فی غلط نوشت، باند و حزب ما تضع میمن اگر بگو ی غلط نوشت ول دانمی . م شده
بدان ما  اما همچنان   یموقتی  ادامه دهیلجبازانه    حرفمان و کارمان غلط است  به    م،به کار خود  را  لجباز شدن و  همسرمان 
طلبی عضو لشگر  ای منیت و قدرت نه تنها خودمان بر  دندگی و تعصب بیجا، م؛ یعنی با یک کنین تشویق می ما جنگیدن با خود

شویم  و هم خودمان برای جبهه باطل یار می   آوریم عضویت لشگر شیطان درمی   ان را نیز بهمبا این کار همسر  بلکه   ایمشیطان شده 
کنیم. درحالی که هم باید خودمان با شکستنِ »من« باعث تقویت قدرت جبهه حق شویم و هم مانع تسلط  و هم یارگیری می 

 بر دیگران شویم. شیطان 
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 لجوجانه   تیوص

قائل    ض یهم بر اساس لجاجت تبع  شی هات یدر وص  شخصی  اگر   بر اساس لجاجت وصیت کند.  د،ی دم مرگ هم انسان نبا  یحت
نباید عمل    ؛ به این وصیت دی بده  به یکی بیشتر و به یکی کمتر بچه خوشم آمده است.    آن بچه بدم آمده، از    ن ی من از اکه  شود  
 . شود

و چنان. تعصب    نی حرف مرا بزند، چن  ریهرکس غ   ؛است که من گفتم  نینه، هم  دی بگو  و  داشته باشد  و لجاجت  تعصب  هرکس

ر:  گفتی . فرعون م 1است  استبداد ، این  داشته باشد
ُ
رى  ُكْ ی»ما أ

َ
 . زندی از من حرف نم   ر ی غ  گر یکه من گفتم، کس د  ن یهم   «2ِإَّلا ما أ

 است.  ی تعصبات غلط و لجباز ی رو زها یچ ی لی خ نیبنابرا
.  بزنند   ستند یک تلفن حاضر نی.  سندینامه بنو  ک ی  ستند یها را بخوابانند. حاضر ننامه همه فتنه  کی با    توانند ی مکه  هستند    یافراد

 .نامه، تلفن  ی کن باکلمه عذرخواه  کیبگو: من اشتباه کردم!   ،یاشتباه کرد  ، یزد ی حرف ک یآقا 
  ی بال  کی  یلجباز  سر چه؟ مسئله   ی لجباز  ؟ چرا  ها، ل یها، در فامخانواده   در  ،کندمی   جاد ی ا  یریدرگ   ،کشدی ه فتنه م را ب  ل یدو فام

 گرفتار هستند. عوام هم گرفتار هستند.  شان یهای . خواص هم بعضمی گرفتار هست ی لی است. خ ی مهلک

ي  »:  فرمود  × امام على    اِكُس اَّلَّ وِء لَع رأِسِه َم َلجا و ََتادى فُُه ارلَّ لجاجت  آن   ؛ 3«راَن اللَّ ُ لَع َقبِلِه، و صاَرت دائَرُة اَلا که 

است که خداوند بر دلش پرده ]غفلت[ زده و پیشامدهاى ناگوار بر فراز    یابرگشتهکند و بر لجاجت خویش پاى فشرد، همان بخت 
 سرش قرار گرفته است. 

حاال عروس   !دی ایخودش ب یبا پا  دی خودش رفته با ی با پا نگو: . اوریاو را ببرو  ، قهر کرده ، یعروس زدبه  ی حرف ک ی آقا داماد 
گوید: نه. حاال که  عروس می   مادرِم؟! اما  هم زده  ب  یچ یرا سر ه  امی گوید: حاال چرا زندگ می   ،شودمی   مان ی ها پشوقت   یهم گاه

رفته بگذار  حاال که    :کندمادر داماد فتنه می   گاهی کند.  فتنه می با لجبازی  مادر عروس    ن ی. ابمان  جان ی هم  ،: خونه بابات بمان گفته
 ! دندگییک  یبرا کنندی م  یرا متالش   یزندگ   کی ادب شود! 

 

 کن گوشحرفبنده 

اِد :  دهدبه رفتار منطقی دستور می   قرآندر قِبال رفتار لجوجانه،    بنده .  به لطف و رحمتم  بشارت بده، بندگانمان را  «4»فََبِشْ ِِعَ

ِ است؟    ی خدا چه کس 
َ  نَی »اَّلا َل«   ْسَتِمُعوَن ی  ِبُعوَن »َفَ   دهد، ی حرف را گوش م   ی عنی   اْلَُقْ ْحَسَنُه  تا

َ
  ی کند. کس اگر خوب بود قبول می   «5أ

  کس، چ ی با ه  ،یابا لهجه   ، یباند  ، یخط  ، ی. با حزب فروشدی نم   یکس  به. خودش را  ستین  دنده کیندارد.   یلجباز یفکر  چی که با ه
قرارداد نبسته    ی با کس  د،ینباش  لجباز  .رمی پذی . هرکس حرفش بهتر بود، او را م دهمی ها را گوش مگوید: من حرف قرارداد ندارد. می 

 
 . سَمُرَة یداستان لجباز  428، ص 25ج    عه،یالش لیوسا  ؛294، ص 5ج  ،یالکاف 1

از سَمُرَة خواست در زمان ورود به باغ اجازه    ی. مرد انصار شدی وارد باغ م  رد،یاجازه بگ  کهداشت. او بدون آن   ییاز انصار درخت خرما  یک یبن جُنْدَب، در داخل باغ    سَمُرَة

  ا ی فروختن درخت و    شنهادیبه او پ امبری. پرفتی. سَمُرَة نپذردیاجازه بگ  غاز سَمُرَة خواست هنگام ورود به با  امبریکرد. پ  تی شکا  امبرینزد پ  ی. مرد انصار رفتیاما او نپذ   ردیبگ

در اسالم ضرر  رایدرآور؛ ز   شهیاو را از ر یبرو و درخت خرما :گفت یبه فرد انصار امبریپ تیرا ردّ کرد. در نها  هانیدر بهشت داد که او همه ا  یآن در مقابل درخت دنی بخش

  ن یامام حس  هیشرکت کرد و عل  بکار. در جنگ امام حسن    خواهدی که دلت مبه سَمُرَة فرمود: حاال برو درختت را هر جا  ’رسول اکرم    هزدن ممنوع است. آنگا  انیو ز

 . دهد یمقابل امام جامعه قرار م  و کندی آدم را بدعاقبت م یلجباز  نی. همد یکش ریشمش 

 . 29 ، آیهغافر 2
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.  د یکن  یرو یپ  ی حق است فور  د یدی فهم  ی. وقت دی . خوب گوش بدهدی . حرف را از کوچک و بزرگ، هرکس هست گوش بدهدیباش
 . دی دل دل نکن

نظر قبلی صحیح    فهمد ی م؛ یعنی به مجردی که  گردند ی شان بازمیما از فتوا   ک یمراجع درجه    گاهی !  دی تقلزنده باد مراجع  
 . پذیردنبوده، سریع حق را می 

. آمد سر درس گفت: آنچه  میرفتی روز در زمان طاغوت سر درس حجش م   کیرا رحمت کند.    یگان یگلپا   ی العظماهللت یآ  خدا 
دگفته   روز ید کرک  دنظریتجد   شب یام  مراجعه  منابع  به  و  م  دم، ردم  طور میبگو   گر ید  زی چ  خواهمی امروز   1است؟   ی. 

نامه را قبول  و صلح   نوشمی نفرمود: جنگ جنگ تا رفع فتنه! بعد فرمود: خوب، اگر صالح است جام زهر را م  خمینی ره  امام  مگر
  م، یباش  لی تابع دل  م،ینکن  یکه لجباز  گفتندی م  یط یشرا  ک یگفتند،    یمقدمات   نوشم،ی . همان امام که گفت: جام زهر را مکنمیم

 . دینخوان  یبرادر غه ی ص یفکر  چی با ه ،یقول  چ ی. با همیتابع مصلحت باش
  یم روی تر است. مخرده ارزان   ک یمغازه    کدام  یمنیبی م  کنیم،خریدن میوه و یا هر چیز دیگر بررسی می   ی که برای طورهمان 

  ی دارمغازه   چ ی. شما با همینبست  ی داربا مغازه   ی است، ما قرارداد  ترده یرس  اشوه یمثالً مبهتر است    مغازه که شرایط خریدشآن  
 . ی بخر اورا از  تی هاکه حتماً جنس  تعهدی نداری 

قسم خورده بود    با هم دعوا کرده بودند. پدرخانمش  یقسم ارزش ندارد. زن و شوهر  ،یقسم خورد   خودی ب  ییجا  کیاگر    یحت
  دیسفش ی شده، خوب تو ر  ش یدعوا  ی. هرچه گفتند: بابا، عروست، دامادت، پسرت، با فالنکنمی شما دخالت نم  ی که من در زندگ

هست   ، یهست ایپدربزرگ  خوب  خوردم.  قسم  من  گفت:  چقسم  نی .  بشکن.    د؟یخوری م   هیها  را  ُعْرَضًه  قسم   َ ََتَْعُُلا اللا »َو َّل 
 
َ
 . د یحق را کنار بگذار  یکه به خاطر قسم به خدا کارها  د یقرار نده لهیخداوند را وس ؛ «2اِنُك ْی أِل

 غلط!  دی کارها غلط است. تقل ی لیخ
 

 ( میبه حالل و حرام خدا قلبا معتقد باش)لجبازی با حکم خدا ممنوع  

  ؛ شود می  محسوب  یاخالق  مهم ل یفضا  از  که  است حق  برابر  در م یتسل « کورکورانه د ی تقل» و  «لجاج »  و  «تعصب » مقابل  نقطه

  . گردد   رایپذ   باز آغوش  با را  آن و  شود میتسل آن  برابر در ند، یبب افراد ن یترکوچک  و نی دورتر  یحت  هرکس،   نزد را حق انسان یعنی

كَِذَب َمْ َزَعَم  » فرمود:    ×امام صادق    .را رها نخواهد کرد   تیبو هرگز اهل   3است   شی فرمان امام خو  میسراپا تسل  ی واقع  عهیش

 
   یاالسالم قرائتحجت  1

https://b2n.ir/k05۶82 

 . 224 ، آیهبقره 2

بود که اسالم آورد و به خاطر   یزمان  نیجز تعصب حمزة بن عبدالمطلب و ا  شودی وارد بهشت نم  یتعصب  چیه  «؛حمزة ابن عبدالمطلب  ةیحم  ریغ  ةیالجنة حم  دخلی»لم   3

است    یهی بد  شد(.  رای آن حضرت شتافت و اسالم را پذ  یاریگشت )و به    نیکه بر آن حضرت فکنده شده بود خشمگ  یوانیدان حاز جهت( بچه ’  امبریبه پ  یاحترامی )ب

به     اگر حمزه  .تعصب ممدوح است   نیجز دفاع از حق و عدالت نبود و ا  یز یچ  منطقی و ب  نیو ننگ  فیدر مقابل مشرکان کث’ اکرم   غمبریتعصب حمزه در دفاع از پ

 مذموم بود.   دادی برخالف حق و عدالت انجام م ی زیخاطر تعصب چ
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ِرن ْرَوِة يَغْ ك  َِبُ ََمِ ُه ِمْ َشَعِِتا َوُُهَ ُُمَ نا
َ
کند شیعه ما است، ولى به ریسمان غیر ما، چنگ  گوید کسى که گمان می دروغ می   ؛1« أ

 زده است. 

  ی قوم  آلود تعصب   یهای وابستگ  از   و  دورند   ی افراط  ذات   حب  از   که  ی کسان  و   صالحان  و   مؤمنان  ی برا  جز   ی اخالق  لتیفض  نیا

  فرهنگ   سطح   بودن  باال  و   روح  و   فکر   سالمت  مان، یا   نشانه  حق برابر  در  می. تسلشود ی نم  حاصل  ،برکنارند   ی گروه هایگرایش   و

وَن َحَِتَّ :  دیفرمای م  ’  اسالم   امبر یپ  به  خطاب   د یمج   قرآن   2. است  نفس   ب یتهذ  و  ُيْؤِِمُ
َ
َك َّل ُموَك »فََل َوَرِبَّ ْم  َشََجَ  ِفََم   ُيَحِكَّ َْنُ ْ   ُثََّ  ب َت 

 
َ
وا  َّل ِسِهْ   ِف   َيِِجُ ُ ب ْق 

َ
ا  َحَرًَج   أ ْيَت   ِِمََّ َ ض  وا  ف َ ُ   در  نکهیا   مگر  بود  نخواهند  مؤمنها  آن   که  سوگند  پروردگارت  به؛  3ی َْسَِلًَم«   َوُيَسِِلَّ

 ! ندباش م یتسلکامالً  و  نکنند یناراحت  احساس  خود  دل  در  تو  ی داور  از سپس  و  طلبند یداور به را  تو اختالفاتشان،

  م یشود. اگر بخواهمی   شتریب  تی ما نسبت به مقام وال  یری پذتی وال  زانیباشد م  شتریهر چه معرفت ما نسبت به امام زمانمان ب

  ی طور که ابن اب همان  م یشناخت خودمان را نسبت به امام زمانمان باال ببر دی با م ینکن ی امام زمانمان کوتاه  ی هادر مقابل خواسته 

در حضور امام صادق    ی روز  یست. وا  ^  تیباهل   ی و دوستداران واقع  اران یاز    عفور ی  یعبداهلل بن اب .  بود  دانیم  ن یا   تازکه ی  ور عف ی

ْصَفْیِ َو » دارد:    یاد یز  اریبس  شه یتفکر و اند  یعرضه داشت که جا  بایز  یاجمله   × اَنًة ِِبِ َلْقَت ُرما
ِ َْلْ فَ سوگند به خدا اگر    «؛  َاللا

ا َحَرام   ی،را از وسط دو نصف کن  یانار ْلَت ذَهَ ا َحَلل  » است،  حرام  این  نصف    ییبفرما پس    «؛ »ََفُ آن حالل  دیگر  و نصف    «؛ َو ذَهَ

ي ُقْلَت َحَرام  َحَرام  »است،   ِ
نا َاَّلا
َ
ي ُقْلَت َحَلل  َحَلل  َو أ ِ

نا َاَّلا
َ
ِهْدُت أ َ

َ
حالل،    یگفت   که  یام داد که آن نصفه خواه  یگواه   مئناًمط«؛ شل

ُ »حرام، حرام است.    یکه فرمود  یحالل است و آن نصف  ُ َرِْحََك َاللا اَل َرِْحََك َاللا فرمود: خدا تو را رحمت    ×امام صادق    «؛ََفَ

  مان ی گزند  م یکن اده ی خود پ ی را در زندگ  ها نهفته است که اگر آن   ی ادیز  ار ینکات بس با یکالم ز نی در ا 4کند، خدا تو را رحمت کند. 

ه  عجام   انیکه در م  یاجتماع   تیو موقع  یو پست و مقام علم   تیهر مسئول  هر شخص  . ردیگیم  #امام زمان    یرنگ و بو  شتریب

در    عفوری  یکه عبداهلل بخود کند چنان   یرا سرلوحه کارها  یمحور  تیمحض باشد و وال  عیدر مقابل امام زمانش مط  د یدارد با 

در برابر    ی بانفوذ بود ول   یت یخود شخص  ار یداشت و در شهر و د   ی خاص   ی اجتماع   ت یو موقع  ی خود عظمت علم  له یقوم و قب  ان یم

 . محض بود  عیفرمان امام زمانش مط

حق  انیعیش  محبان  ن  قى یو  دوست   توانندی م   زیامام عصر  و  محبت  نم   یهمواره  ابراز  امامشان  به  عمالً  را  در    ا یو    ندیاخود 

با امام عصر    یمعنو   ی و ارتباط  ندی نما  انیشان، مراتب ارادت خود به حضرتش را بعاشقانه   ی نجواها  نی که دارند، در ب  ییهاخلوت 

 . ند یبرقرار نما  #

 . شودمی  ظاهر  یزود  به لجوج  و متعصب  ی هاانسان  یزندگ  در  که  دارد ید یشد  ی منف آثار  لجاج، و  تعصب

 

 
 . 49ح  ،98ص   ،2ج ، بحاراالنوار 1

 . 99، ص 2برگرفته از کتاب اخالق در قرآن، ج  - یراز یمکارم ش اهللت یآ 2

 . ۶5 هیآ ،سوره نساء 3

 . 249ص   ،1ج  ی،رجال الکش  4
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 عزت با کوتاه آمدن

فکر    . خواهمی حق با شماست. من معذرت م  یول   میبا هم داشت  ییوگوگفت   کی! ما  کمیسالم عل  ولو با تلفن،کن    یعذرخواه 

. خدا خواسته باشد عزت  یشوی خدا کوچک م  ش یپ  ی با لجباز  ی بلکه شوی کوچک نم   ی؟شوی کوچک م  ی کن اگر اقرار    ی کنیم

دادن بگو:   ی آشت  یبرا ی. حت آوردی . ذلت م آوردی عزت نم  یدندگ ک ی  ستد،یای م یدندگ ک ی یاز روکه آدم هست  قدرن یدهد، ا می

هر دو مسلمانى که با هم قهر کنند و سه  فرمود:  ’پیامبر  .ستهحق با خودت    حتی اگر  ستی باالتر که ن  نی آقا حق با تو. از ا

آنان هیچ پیوند دینى نباشد و هر کدام از آنان پیش    روز به قهر خود ادامه دهند و آشتى نکنند، هر دو از اسالم بیرون روند و میان

 1از دیگرى با برادرش حرف بزند، در روز حسابرسى جلوتر به بهشت رود. 

اتفاق دائماً خودش    نی بعد از ا  نا شیکرد. ا   ـدا یپ  یلفظ   یِ ـریدرگ  یج یبس  ه یبا    یاپنج سرِ مسئله   یِ کربال  اتِ یعمل   یِ قادر تو  دیس

رو از خودمون    یک یمُرده؟! ما    یزنده است و ک   ی فردا ک  ستی! معلوم نطانی: لعنت بر شگفتی و م  داد ی خطاب قرار م  ی رو با ناراحت 

 . م یرنجاند

ز  اون رو   یقادر فردا  دی رفت و دلش را به دست آورد. آقا س  یج یمسئله معذب بود که سرانجام به سراغِ آن بس  ن یقدر سرِ اآن 

 2. دی به شهادت رس

به    ی ل یخ  ی اری کرده و گفته بودند: »دکتر شهر  ت یشکا  ی اریو از دکتر شهر  ی دکتر عباس  شِ یاز دانشجوها رفته بودند پ  ی تعداد

 « . نهیواقعاً سنگ شون یو درس ا ارهی ما فشـار م

  کردن ی تالف  یاما به جا   رم؛یگی حالتون رو م ،  دی من رو کرد  تِیشکا   دیبگه حاال که رفت  تونستی بعد دکتـر اومد کالس. م   جلسه

 3. ی اریبود دکترشهر  یاخالق با اومده.« استاد ش یپ  یاگرکدورت خواهم ی گفت: »معذرت م

 

 ی مانیپش

  وادار   آن  به  سبتن  کورکورانه  د یتقل  و   لجاجت  به  را   انسان   یز یچ  ا ی  و  ده یعق  ا ی  شخص   به  نسبت   ی رمنطقیغ  ی هایوابستگ

 اند:درباره لجاجت فرموده ’  رسول اعظم  . کندمی

هَلا ََجل  و آِخَرها َنداَمة  » اَك و اللااجَجَة فإنَّ أوا از    یکی از لجاجت بپرهیز که آغاز آن نادانی و سرانجامش پشیمانی است.    ؛4« إيَّ

از مواقع برگشت به قبل    یاریاما در بس  شودمی   مانی پش  ش باز حتماً از کارشخص لج   است.   یمانیپش  یلج باز   ی هاامد یپ  ن یبدتر

و    اریبس على  است  ناممکن  یحت   ای سخت  امام  اَْلَطُب »:  فرمود  ×.  اجِج  اللا َرُة  است.   ؛5« ََثَ هالکت  لجبازى   نتیجه 

 
کالمِ أخیهِ کانَ السّابِقَ إلَى الجَنَّةِ    تَهاجَرا فمَکَثا ثَالثا ال یَصطَلِحانِ إالّ کانا خارِجَینِ مِن اإلسالمِ، و لَم یَکُن بَینَهُما وَالیَةٌ، فأیُّهُما سَبَقَ إلى: أیُّما مُسلِمَینِ  ’پیامبر خدا    1

 .2۶2، ص 12ج  عة،ییَومَ الحِسابِ. وسائل الش

 . 142ص   ،آه باران 2

 . 4۶، ص 1علم، ج  دیشه 3

 . 357ص ، 1ج ه،  هج الفصاحن 4

 .459۶ح  ، . غرر الحکم3؛و 58 نامه   ه،نهج البالغ 5
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  کرد ی م ی هر چه عذرخواه  یول ی به دیدار زبیده خاتون همسرِ برادر رفتخواه معذرت  برای)برادر خود(  ن یاز کشتن ام بعدمأمون 

نمی  مأمون  به  توجهی  خاتون  مادر    متوجه.  کردزبیده  که  نمی   مأموناما  گوید  می   یسخنان   اشناتنی شد   شود. متوجه 

گفت: من   ده یزب  نکه یتا ا  . گوید چه می   زبیده تا بداند    د ی مون همچنان اصرار ورزأگفت: نه. م ؟یکنی م  ن ی مأمون گفت: مادر مرا نفر

 . خورد ی که تمام مقدرات تو و کشتن پسرم از همان ماجرا رقم م افتادم  یمطلب  اد یبه 

برنده  کند. من    ی شد، آنچه از فرد بازنده خواست عمل  روزی که هر کس پبه شرط آن   م،کردمی   ی با پدرت شطرنج باز  روز یک  

گفت:    ی ! پدرت هر چه به من اصرار کرد و حت یازدواج کن   زانیکن  نیترزشت و    نی ترح یقصر با قب  هدر آشپزخان  د یگفتم: با   شدم و او

تر  را بدشکل   ی زی، من قبول نکردم. دست او را گرفتم و به آشپزخانه بردم و خوب گشتم و کندهدی م   نسال مصر را به م   ک یخراج  

متولد شد    یگفت اگر با او ازدواج کردم و فرزنداو به من    ی.ازدواج کن  ز،ی کن  نیبا ا  دینکردم و گفتم با   دای از مادر تو »مراجل« پ

اگر    ، ثالثاً  ؟ دیاز کجا معلوم پسر بزا  اًی ثان  ؛ شوداست و اصالً صاحب فرزند نمی   ی زنری او پ  ، اوالً  :من گفتم  شود.فرزند تو بد می   یبرا

 از کجا معلوم پسر او بتواند برای پسر من تهدیدی باشد؟  رابعاً؟ و  سالم متولد شود  یفرزند  رزنیپ  نی از کجا معلوم از ا  دیپسر هم بزا 

ن الل  گفتم:  لب به خود می   ری آمد و داشتم ز   اد یماجرا به    ن یحاال در ذهنم ا  . تو منعقد شد  هکار را انجام داد و نطف  ن یاو اجباراً ا »َْلَ
کسی است که به یاری ایرانیان و کاردانی    مأمون همان  1خدا لعنت کند مرا که به اصرار، سبب قتل پسر خودم شدم!  ؛ اللَّاجج«

 .طاهر ذوالیمینین بر برادرش امین غلبه کرد و مادرش زبیده را به عزایش نشانید

، ْلن الل  ج»ْلن الل اللاج گفت:  و می   زدی زبیده از آن پس تا زمانی که در قید حیات بود در خلوت و تنهایی بر سر و روی خود م 
 .« اللاجج 

، دوری از لجاجت است. لجاجت باعث ناسازگاری همسران و در پی آن  شودی از صفات اخالقی که سبب سازگاری م  یکی 

ض  بلَللِء : دیفرمای م  ن یرالمؤمنی. امشودی تزلزل نظام خانواده م  عِرَّ   رود ی شود، م  ی که سوار اسب لجباز ی کس ؛ «2»راِكُب الَلَّاجِج ُُمَ

ها سعی نکنند که این مشکل را برطرف  که خودش را نابود کند. وقتی لجبازی بین زن و شوهر اتفاق بیفتد، اگر هیچ کدام از آن 

شود که در این میان فرزندی هم وجود داشته باشد که دیگر کار  رود. قضیه وقتی حادتر می رو به تعارض می  شانی کنند، زندگ 

 .د هم ممکن است دچار اختالالت اضطرابی شودشود و آن فرزن تر می سخت  اریبس

 

 !یاشهیدختر ش

حاال سرگردان    اورد یسر درن  امی ام تا کسی از راز زندگمن که همیشه صورتم را با سیلی سرخ نگه داشته   گوید: می   ساله   ۶۶پدر  

قدر  دهد و آن همسرم است. با کارهایش عذابم می  ی هاو لجبازی   ها ی کاراز ندانم  کشمی چه کار کنم. هر چه م   دانمی ام و نم شده

سال دارد    19دختر کوچکم که اآلن    های زیادی برای اذیتم کرده است که دوست دارم سر به بیابان بگذارم. همسرم که آزادی 

و    گذاشت ی منیز در اختیار شیرین    وکتابحساب ی قائل است از مدتی قبل مجبورم کرد برای این بچه یک خودرو بخرم. او پول ب

و با لجبازی فراوان مقابلم ایستاد. هرچه    کمتر است که...  شیها: مگر دختر من از دخترخاله گفتی حرفی بزنم م  خواستمی تا م

 
 . 474ـ   473، ص 2ج  ان،یشوا یپ رهیس 1

 . 4۶4ص ،  غررالحکم 2
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دخترم به تنگ آمده بودم از مدتی    وقتی وقت و ب  ی وآمدهامن که از رفت  نظر بدهم مقابله کرد.  وآمدش رفت خواستم در تربیتش،  

 نکه ینامحسوس تحت کنترل قرار دادم و متوجه شدم پاره تنم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد پیدا کرده است. تا اطور  قبل او را به 

  حالت طبیعی نداشت و دچار توهم شده بود با این  ،چند شب قبل، ساعت یک بامداد دخترم با سر و وضعی پریشان از بیرون آمد

دستگیرش کنم ناگهان شیشه پنجره را شکست و با تیزی شیشه اقدام به خودزنی کرد.    خواهمی تصور که من مأمور هستم و م

 . آغشته به خون از خانه بیرون رفت  ییهاشیرین با لباس 

ِسِه  »َصاَرْت 
ْ
ْوِء لََعَ َرأ موتورسوارها   ی من یخود، کاله امثل کاله  ؛ دور سرش است ها ی از بد یاحلقه  ک یآدم لجباز   ؛«1َداِئَرُه اَلا

به خاطر    ییاهچه جنگ   !هالك شدند  یبه خاطر لجبازکه    یسرش است. چه اقوام  یاز خطر رو  یکاله   کیلجباز    ؟ آدم دایه دی را د

 ! لجاجت به وجود آمد

 

 هایی برای مقابله با افراد لجباز حلراه

در خودمان و    لجاجت   ی ما خود عامل اصل  ی که رفتارها  میمراقب باش   د یالبته با   . در کاهش لجاجت مؤثر استچند راهکار   

 نباشد.  دیگران

 ممنوع   مجادله و بگومگو  ،مقابله .1

دارند فرد لجوج را محکوم کنند و از او    یکه سع  ی شود. افرادما نامناسب است و باعث خراب شدن رابطه می   یهاوه یش  یگاه 

که اعتماد به نفس ندارند و به خودشان    یافراد  یبرند. بعض نمی   یخود سود   هوی ش  نی که کارش اشتباه است، مطمئناً از ا  رند یاقرار بگ

روع به نشان دادن  ما هم ش  ،حالت  ن ینشان بدهند. اگر در برابر ا  ی کنند که اقتدارشان را به صورت لجبازمی   ی باور ندارند، سع

های  را از عیب   طرفبی سر و صدا و با لطافت    یاگونه شود. برعکس، همچون آینه بهمی   شتریو ب  شتر یطرف ب  یِلجباز  ،کنیمخشم  

منشأ   آمیز و کارساز است. بگومگوها از موارد موفقیت  ی اریدادن در بس ی کیرا با ن  یو جواب بد مانهیگذشت کر  یم.خویش آگاه کن

 فرمایند: می  ’اسالم  امبر یپاست.  حسد، خشم و ...(  نه،یافراد )ک نی ب یهاشرور و فتنه 

 2. که مِراء و جدال را ترك کند اگرچه حق با او باشد  ی مگر وقت شودمی بنده کامل ن مان یا قت یحق

است که    ن یتواضع ا   گر یاگرچه برخالف نظر و به ضرر او باشد. عالمت د   رد یاست که انسان حق را بپذ  ن یاز عالئم تواضع ا 

، اگر  دهندی عمد و عناد، لجاجت به خرج نم  ی ها از رواکثر انسان   3مجادله و بحث و بگومگو را ترك کند اگرچه حق با او باشد. 

 ما مناسب باشد کارساز خواهد بود.  وهیش

 4ی کش  ییبه مو ی لی که پ یتوان                                           ی شو لطف و خو ی زبانن یری به ش              

 
 . 30۶ص ،  33ج ، بحاراالنوار 1

 . 143خالصه معراج السعاده، ص  2

 . ۶5خالصه معراج السعاده، ص  3

 . قناعت لت یباب سوم در فضگلستان سعدی،   4
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.  کردندی همراهی م   یدرپ ی پ   ی هاکاروان عروسی به راه انداختند و خودروی من و همسرم را با بوق   هاهمان یم  شب عروسی ما،

شدند. متأسفانه با این عمل اشتباه آلودگی صوتی و    یکوبی فامیل مشغول رقص و پا  ی هاپس از طی مسافتی چند تن از جوان 

گذشت و در این لحظه یک خودروی سواری شخصی در کنار خیابان توقف کرد و مردی از    یاقه ی بندان ایجاد شده بود. چند دقراه

 ؟دیابندان ایجاد کرده موقع شب سر و صدا و راه  آن پیاده شد. او به طرف ما آمد و خیلی محترمانه گفت: چرا این 

با سرعت زیاد   با لجبازی،  من و تعدادی از میهمانان با برخوردی بسیار تند و جواب سرباال به تذکر او توجهی نکردیم و سپس

ردند. وقتی به محل  به مسیرمان ادامه دادیم؛ اما صبح روز بعد از ستاد فرماندهی پلیس تماس گرفتند و ما را به آنجا احضار ک

در کمال تعجب فهمیدم فردی که شب گذشته به ما تذکر داده، فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی  ،  موردنظر رفتیم

آورمان، برخورد تندی داشته باشد اما او  که فرمانده پلیس باید به خاطر رفتار اشتباه و خجالت   میکرد ی است. در آن لحظه تصور م

امکان وقوع تصادف و ایراد خسارت و آسیب   شودی بندان و ترافیک ایجاد مچای از ما پذیرایی کرد و گفت: وقتی راه با شیرینی و

خود را انجام دهند. سرتیپ امیری مقدم در حالی    تیبه شهروندان زیاد است و حتی امکان دارد خودروهای امدادی نتوانند مأمور

بندان برابر مقررات  د گفت: کار شما در شب گذشته به دلیل ایجاد آلودگی صوتی و راهکه گواهینامه و مدارکمان را درخواست کر

تخلف است و باید خودروهای شناسایی شده توقیف و اعمال قانون شود، اما چون در اولین روز زندگی مشترکتان هستید و اظهار  

در لحظات    نکه یبروید و از حضرت به دلیل ا  × ضا  کنید جریمه شما این است که به حرم مطهر آقا علی بن موسی الرندامت می 

اید بخشش و شفاعت بطلبید. من و دو تن از همراهانم  کرده  یاحترامی آغازین شروع زندگی خود به حقوق مجاوران و زائرانش ب 

از چشمانم  رفتیم و زمانی که چشمانم به گنبد طالیی آقای مهربانی منور شد ناخودآگاه اشک    × بالفاصله به حرم امام رضا  

جاری شد و با خودم عهد کردم که دیگر حق کسی را ضایع نکنم. ما پس از زیارت حرم مطهر دوباره به دفتر سرتیپ امیری مقدم 

 1. خود را از او گرفتیم ی هانامهی برگشتیم و گواه

 

 ی درپیمکرر و پ  یها از سرزنش زی پره .2

. امام  گردددرپی باعث برافروخته شدن آتش لجاجت می پی   یهاسرزنش و مالمت   ؛ تذکّر رنگ مالمت و سرزنش به خود نگیرد

راَن اللااجَجِة »   :فرمود  ×علی   بُّ ب ِت  کند. چون فرد  ور می روی در سرزنش، آتش لجاجت را شعله زیاده  2؛ «اْلفراُط ف اَْللَمِة َيس ُ

 ندارد و مورد حمله آنان قرار گرفته است.  ی منزلت و شأن چیه  گران یکند در نظر داحساس می 

 

 . تالش برای عادی نشدن لجبازی 3

نگذارید لجبازی به عادت تبدیل شود. اگر همسری بعد از چند بار لجبازی به نتیجه مطلوب و خواسته خود برسد، این رفتار  

برای او به عادت تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اگر مرد یا زنی مطمئن است که به درخواست همسرش جواب مثبت خواهد داد بهتر  

 
1 http://darkhorse.blogfa.com/post/83 

 . 84تحف العقول، ص  2



 

 ها«  من» حکومت                                                                                                                                                                              66

 

ش برساند ولی اگر قرار است به هیچ عنوان، کاری را انجام ندهد یک »نه« محکم و البته ااست در همان ابتدا او را به خواسته

 1. منطقی به همسرش بگوید و به هیچ وجه از نظرش برنگردد

  دا ی پ  یشتر یشود و فرد لجوج جسارت بمی   گری به انسان و افراد د  یااندازه ی ب  ینظر کردن از حق باعث ضررهاصرف   یگاه 

  انون شدن با آن فرد اجتناب نمود. چون او تنها زبان ق  ریبا مسئله برخورد کرد و از درگ  یبهتر است از روش قانون  نجایکند. در ا می

 2نه زبان منطق و محبت. فهمد یم

 
مهاجر بن اوس    .از لشکر فاصله گرفتاش جهنم است،  وقتی فهمید مسیر را اشتباه رفته و اصرار بر کار غلطش، ثمره حُرّ  

ا  َک إل  ی»اهل: دی گوی جمالت را م  ن یو ا  × نیامام حس  امیرود سمت خآرام دارد میحُرّ آرام   دم ید :د یگو یم َنُب ََفُب لََعَ
َ
! ا یخدا  «أ

خدا! من    یا  ؛ک« و أوَّلَد ِبِت نِب  اکئو َق أرَِعُت قُلب أول »فَإِنَّ من را قبول کن.    ر؛یتوبه من را بپذ   ،تو آوردم  یمن رو به سو

.  دی رس  ×   نی امام حس  امیخ  کی آرام نزدآرام  حُرّ   را لرزاندم.  غمبری فرزندانِ دختر پ  یهاتو را لرزاندم؛ دل   یا یدوستان و اول  یهادل 

انداخته بود    نییسرش را پا   ایشود که  به او گفته است، معلوم می   ×   نیای که امام حسبود؛ امّا از جمله  یئت یبا چه ه  دانمی من نم

باشه چون    یجورن ی م اه  باید ه بود.  کرد  یمالخاك   را  سر و صورتش.  گذاشته بود  نیزم  یشده بود و صورتش را رو  ادهی از اسب پ  ای

َك  انداخت    جنگیشو دور گردنش  یهاچکمه   "کنت ترابا باشیم ..."اگه او پسر ترابه ما باید    .این آقا پسر ابوترابه َك ِإَنَّ ََلْ »َََفِْخَْع ََنْ
ِس ُطوي« اِبْْلاِد   َقَدَّ ُ
ْ
هاشو  م ادب کرد؛ کفش ه  ر وقتی به موسی اینجوری ندا میاد حُ  . هاتو در بیار موسی اینجا کربالست کفش   3اْل

َهْل  »  ببر.  گریبان منو بگیر کشون کشون :گفتن پسرشو صدا زد، گفت  های ، حتی بعض هو پشیمون دور گردنش انداخت؛ هنوز نادم
 عبد فراری دم خونه آقاش نره کجا بره؟!  4« اآلِبُق إَّلَّ إل َمْوَّلُه َيْرِجُع اَْلْبُد  

 اب ـرت کبـشد از غم هج امهـ نیس                                 راب ـت با حال خـآمدم ای دوس

 خشک باد آبی که در نهر تو نیست                                  جان نباشد آنکه از بهر تو نیست

سرت را بلندکن، چرا    « . خَش ای »إرفع رأَسَک    : بود   ن یکه به او گفت ا  یاجمله   ن یکه آمد به استقبالش اول  ×   ن یامام حس

 . یسربلند  گری امّا حاال د  یبود ر یزسربه یبود امدهین نجای اگر ا  ؟یاانداخته  ر یسرت را به ز 

 

 
  3 https://www.eghtesadonline.com/n/1BFc 

 .144خالصه معراج السعاده، ص  .ستیحق و حقوق خود مذموم ن افتی در یلجاجت برا  2

 . 12 هیآ ،سوره طه 3

 (. نیمناجات خمس عشره )مناجات التائب ،الجنان حیمفات 4
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 ستــیالك نــز افــج ا ــیرــ ث یزاــ س                         تـسـی اك نــخ ق ــیور الــامـر نــس

 ببخش  حاال مرا  ،مانمپشی  ،گرچه بد کردم                          من خطاکارم جفا کردم به تو اما ببخش

 من را ببخش  دم ـش نبیشوره ز دل  تِـ عل                           از من دخترت دی بستم بر تو و ترس راه

تو گریه هاش گفت آیا راه برگشتی    1« فبكا ُبَكاًء َشِديدًا... َتبه؟ ِم  »َهل ل  : قرار گرفت سؤال کرد  × عبداهلل  ی تا روبروی اب

 من هست؟! یبرا

باورش شده بگه    حاال هر کی سربلندیش  نیست.  ریزفرمود: هر کی در خونه ما بیاد دیگه سربه  عبداهللی اب  ؛یدنو یه جواب ش

 حسین... 

نه؛ زینب حلقه اتصال به    ، نه باالتر از اذن امام  م الزمه،ه اجازه رو گرفت اما حسین کربال رو با خواهرش شروع کرده؛ اذن زینب

ان تو اجازه  هنوز زنده   هاشمیاینجا همه بن  .آقا اجازه میدی برم سمت خیام و حرمت؟ قربون حیا کردنت برم  : گفت  .فاطمه ست

 فتی. گر

هاشمی باقی نمانده. یه نانجیب فریاد میزنه کیه  چی نگاه کردن دیدن بنی   هر  ها به لرزه افتاد،آخ نبودی اون ساعتی که تن بچه

 ؟هاشو بسوزونهخیمه

 ؟ یکی هم داره فریاد میزنه کیه به بدن حسین اسب بتازونه

 ... یکی هم داره بلند بلند تکبیر میگه

 . اومدن پیش عمه جان، دیدن عمه هم مستأصله  لرزیدن، این زن و بچه شروع کردن به  

اِر » ند:فرمود یمعطلی اومد پیش زین العابدین، حضرت ب ْيُكنا اِبْلَِفَ  2!« ََعَ

. حسین.. 

 
 . 13ـ  12 ص ، ص2ش، ج  1381 ن،ی؛ اخطب خوارزم، مقتل الحس101ـ   100 ص، ص2ق، ج  1413االرشاد،  د،یمف 1

 . 174ص ، الطفوف یقتل یاللهوف عل 2
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 نردبان قدرتجلسه پنجم: 

 ابزارو   لشکر و معین الحق  بودن در مقابل مفیدطلبی  قدرت   ابزارِ و  ظلمه نیمع و   لشکری اهیس  :موضوع

 تقویت جبهه حق بودن انگیزه 

 

باب مجازات قاتلین حضرت سیدالشهدا    &بن طاووس   مرحوم سید لهوف در  از    × در کتاب  یک داستان بسیار جالب 

 گوید: می  1«احی»عبداهلل بن ر لعنه اهلل علیهلشکران یزید سرگذشت یکی از سیاهی 

الحس  یوقت ن  نزمی  به  قتلگاه  در   ×  ن یاباعبداهلل  بودند،  از    یباق   شانیا  ی برا  یرَمَق   مهیافتاده  بود، عمر سعد ده تن  مانده 

  ن ی داند چه کردند! به موجب امی   خدا  و  شدند  وَرده تن حمله   نی . ادیرا تمام کن  ن یکار حس  دیبرو  :را انتخاب کرد و گفت  انشی لشکر

خودش    یاست ول   اوردهیفرود ن  ی ریای فرو نکرده و شمشنیزه   ،نزده  یخنجر   ؛نکرده است  ی ده نفر واقعاً کار  ن یاز ا  یک ی  تیدو روا

گفت: رسول خدا تو را احضار کرده است.  و  آمد سراغم    یکند که در خواب کس . نقل می دمیرا د   غمبر یکند که در خواب پنقل می 

  ی اکرم با حالت   غمبریپ  دمی بردند. د. من را خدمت رسول خدا  یی ای ب  د ی: به هر حال بافتند گ   دارند؟   کاربا من چه    غمبر یمن گفتم پ

ْكَت ُحْرَمِِت است و فرمودند:    شانیا   یرو  ش یتَشتِ پر از خون پ  کیاند و  غضبناك نشسته  وا الِل اْنََتَ َرِت َو ََلْ  ، »َيا ََعُ ْلَت ِعی ْ  َو َْقَ

 
عن ]ذهاب[ بصره، فقال: )قد( کنت شهدت قتله عاشر عشرة غیر أنّی لم أطعن    ، فسئلعن عبد اللّه بن ریاح القاضی قال: لقیت رجال مکفوفا قد شهد قتل الحسین   1

، ]فإنّه یدعوك[ فقلت: ’للّه  برمح و لم أضرب بسیف و لم أرم بسهم، فلمّا قتل رجعت إلى منزلی و صلّیت العشاء اآلخرة و نمت، فأتانی آت فی منامی، فقال: أجب رسول ا

جالس فی صحراء حاسر عن ذراعیه أخذ بحربة و ملک قائم بین یدیه و فی یده سیف من نار )و( یقتل أصحابی التسعة، ’جرّنی إلیه، فإذا النبیّ  ما لی و له، فأخذ بتلبیبی و  

یال، ثمّ رفع رأسه و قال: یا طو   فکلّما ضرب ضربة التهب )ت( أنفسهم نارا فدنوت منه و جثوت بین یدیه و قلت: السالم علیک یا رسول اللّه فلم یردّ علیّ ]السالم[ و مکث

بسهم، فقال: صدقت و لکنّک عدوّ اللّه انتهکت حرمتی و قتلت عترتی و لم ترع حقّی و فعلت و فعلت، فقلت: یا رسول اللّه! ما ضربت بسیف و ال طعنت برمح و ال رمیت  

 . حسین فکحّلنی من ذلک الذم فانتبهت حتّى الساعة ال أبصار شیئاکثّرت السواد، ادن منّی! فدنوت منه، فإذا طست مملوء دما، فقال لی: هذا دم ولدی ال

البشر، ج   یعشر و دالئل الحجج عل  یمعاجز األئمة اإلثن  نةیمد ؛ 127، ص  1اللهوف، ج    ؛۶25، ص  17و األخبار و األقوال، ج    اتیعوالم العلوم و المعارف و األحوال من اآل 
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َعْلَت  َحقَّ  َتْرَع  َع  َو ق َ و    کردی و چه    ی حقّ من را مراعات نکرد  ی،عترت من را کُشتی،  دشمن خدا؛ حُرمَتِ مرا شکست   ی ا  ؛«1ْلَت َو ق َ

  غمبر ی. پنداختم یَنَ یری ت ،پرتاب نکردم یازه ین ،نزدم یریرسول اهلل! به خدا قسم من شمش ایگوید عرض کردم می  نی . اکردیچه 

ا اکرم فرمودند:   َك كَی  َواَد«  ْرَت »َصَدْقَت َو َلِكنا   ی ری شمش  ،یپرتاب نکرد   یازهین   ،یاوردیفرود ن  یغ یدانم که تیم  ییگوی راست م   ؛اَلا

اکرم   غمبریجلو. رفتم جلو و پ ایاکرم فرمودند: ب غمبریبعد پ ی!کرد  ادزی  که راها آن  عدّه  ی!ها که شدآن  لشکری اه یولکن س ؛ینزد

. بعد که از خواب  دند یمن کش  یهاحضرت به آن خون آغشته شد و دستشان را به چشم   تتَشتِ فرو بردند و دس  ن یدستشان را در ا

 بوده وها  هم نکرده، امّا همراه آن   یکار  چیکه ظاهراً ه  یکس  نیبنابرا  2. شخص تا آخر عمرش کور بود  نی بودم. ا  نایشدم، ناب  داریب

 3. ستین یرقافله بوده است؛ او هم بَ ن یا لشکر سیاهی 

میان  از    خ یدو جبهه در طول تار  ن یاست ا  ت« یمحور و نفسانطان یدو جبهه »خدامحور« و »ش  ن یب  ی عاشورا نمادِ تقابل دائم 

قدرت جبهه    ها ی دیز یشوند و  قدرت جبهه حق می   تیموجب تقو  های ن یحس  ؛کنندمی   یر یارگیلشکر خودشان    ی افراد جامعه برا

  ی که قدرت جبهه حق بر رو  یینبرد تا ظهور ادامه دارد تا جا   نیو ا   پردازندمی به جنگ قدرت    ،جهیکنند. درنتمی   تیباطل را تقو 

 کند. حکومت می  نیکل کره زم

  ها ن ی اطرف سازی جبهه حق است که  ساکت کردن و بی   جبهه حق،  یروها یجذبِ ن  ی برا  طان یهای جوالنگاه شاز ورطه   ی کی

 وسط نداریم.  حد ؛شوندمی لشکر دشمن ناخودآگاه سیاهی 

 

 ساکت، شریک جرم است 

  کى، یکى یکوشش کرده، تالش کرده،    غمبر یپ  ؛ همه در آن صف مقابل بودند  ه، اول تک و تنها بود  غمبر یپدر لشکر حق و اسالم  

  غمبر یصف، صف پ  ک یمقابل هم؛    اند در. دو صف اورد یوجود ب  مقابل صف ضاللت به  صفى در   کی دوتا دوتا، تا باالخره توانسته  

جهان و بهشت پس از مرگ،    نی خواست مردم را به بهشت ببرد؛ بهشت ای م  غمبر یپ  است.   غمبر یصف، صف دشمنان پ   ک یاست،  

دو صف،   ن یا  نی حاال ب  رسندبه بهشت نمی  امدند، یاگر با او ن ند، یا یبا او ب دی خواهد مردم را به بهشت ببرد، مردم باهر دو. چون می 

  حرف خوبى  غمبریحرف پ  ندیبدهد، می زند، هرچه گوش می های درست می حرف   ندیبکند، می می  غمبر ینفرى است، نگاه به پ کی

برود در    دیآمعارضه کنند؛ دلش نمی   گریرو، با همد غمبر، مجبور است با آن صفِ روبه یدر صف پ  د یا یاگر ب  ندیبطرفى می   ست؛ ازا

دارد.    زحمت  غمبر یکه صف پ  ندیبچون می   غمبر، یدر صف پ  د یا یب  دی آروند طرف جهنم، دلش نمی که می   ند یبرو، چون می صف روبه 

  ن یا   ایآ دییشما بگو   .ندینشزند و میآنجا می   اىمه یخ  کی  کند،را انتخاب می   نقطه امنِ امانِ آرامی   کی،  دی آی دو صف م  نیا  نیب

  غمبر یکه نه، چون پ  داستینه؟ پ  ای  د یبه بهشت خواهد رس  نی، اآرمیدهدو صف در بسترِ راحت    نینشسته، ب  انهیکه در م  آدمی 

  غمبریدو صف است، با پ  ن ی. هرکس بفتادهی ن  اهر  غمبر یاو که با پ   فتند، یروند که با او راه بخواهد برود به بهشت، کسانى می می

 
 . 30۶، ص 45ألنوار، ج بحارا 1

 .137ش، ص  1348اللهوف، سید بن طاووس، نشر جهان، تهران،  2
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حق   علیه است؛ هرکس با حق نباشد،  ی عل یه است؛ هرکس با على نباشد، عل غمبر یپعلیه است،  وستهینپ غمبر ی هرکس به پ ست،ین

 فرمود:  س یف بن قاحن به  ×  یاست. امام عل 

ا» نْیَ َنا اَکَن ََعَ اِض َو َمْ ََلْ َيُكْن ََمَ ُخو َارَلَّ
َ
اِكُت أ است که به    ی که در مقابل وضع باطل ساکت است، برادر آن کس  یآن کس  ؛1«َاََلَّ

  یی دو صف حق و باطل جا  نیشود و ب در مقابل ماست )دشمن حساب می   ست،یبیت نبا ما اهل   ی است. هر کس  ی آن وضع راض 

م»َم َرِضَ  کاره است، او معلوم است،  ست، چه   راضى  که  ىکس  آن   ندیگونمی   گریوجود ندارد(. د مِل ََقٍم فََُه نِِّمُ کسى    هر  «.َِبَ

  ن یست اما ا ا ساکت است ولو در دل ناراضى که نى یا هاست؛راضى باشد، از خود آن  مردمی  ک یجمعى، به زندگى  ک یکه به کار 

نا اکَن   ُكنَی »َو َم ََل ست. بعد دنبالش  ا  ست که راضى ا  کند، او هم برادر آن کسى ی را اعالم نم   ى یت نارضا   ست،یهرکه با ما ن  ا«نی ََعَ ََمَ

 .را اسالم فرض نکرده  ىی دو صف، جا  نی ا نی بر ماست. ب

 

 سکوت، خاموشی اسالم است 

وَن َو  فرماید:  می   دو سال قبل از عاشورا در منا در جمع بیش از هزار نفری تابعین و صحابه  ×امام حسین   َُصُ  ََتْ
ا
ْك ِإَّل »فَِإنا

ِصُُفَن ََقِ 
ُة ََعَ  یَُتْ َِلَ ا ُُلا ِف   ْك يالط  اِء ُُنِر َنِب  َو ََعِ َ اید  کرده  یاریباطل را  د،یو ما را کمک نکن دی کار نشو بهاگر شما دست  ؛2ْك« ِإْطق 

 گاه یکه در جامعه جا   ی و مذهب   ین یهای دچهره   ی عنی اگر شما    نی شود که نور نبوّت خاموش خواهد شد؛ بنابرامی   ن یاش او نتیجه 

خواهند کرد و در خاموش    دای پ  یشتر یستمگرها در مقابل شما قدرت ب  ن ی که ا  د یبدان  د، ی نکن  یاری راه    ن یما را در ا   دی دار  یو مقام 

 .ببرند  ن یخواهند اسالم را از بمی  هان یتر خواهند شد. ا کردن مشعل نبوت فعال 

  م یستیکه در جنگ جمل گفتند ما حاضر ن میخُثَ بن  عیجناب رب نی مسعود، از جمله هم بن مثل اصحاب عبداهلل که کسانى آن

ها را  از او تقاضا کردند که آن   طلبانهتیو آمدند عاف  زد یناست بر  ها را ب چون او خون مسلمان   م، یهمراه بشو  ن یرالمؤمنیبا ام

حق و باطل، اگر با حق نبودى، با باطلى. با    نی در جنگ ب  کور خواندند. ندانستند که   ها ن یبفرستد در مرزها تا مرزدارى بکنند، ا

که حتماً با حق بجنگى بلکه حتى آن صورتى که براى حق نجنگى هم داخل است در مفهوم با    ست ین  معنا   ن یا   باطل بودن به

گوید  ما کمک کن، می   هب  ا یکند که باو را طلب می   ه را  ن یدر ب  على،   بن   ن ی که حس  کسى   . آن دندی نفهم   ها ن یرا ا   ن یباطل بودن؛ ا

  ن یحسعلیه  او    ست؛ین  ن یبا حس  گریرا، او روشن است که د  رمی شمش  نی ا  ا یکنم    میاسبم را خدمت شما تقد   نیا   اهلل  رسول  بنای

را    #خاموش نشود باید امام زمان  ’    خواهیم نور نبوت نبی اکرم اسالم حضرت محمد مصطفی . اگر می نیاست نه با حس

 یا در جبهه باطل و یزیدیان. ×  نداریم، یا در جبهه حق و امام حسین طرفانی بلشکر   نجایاحمایت کنیم. ما در 

 
 . 421صفحه ،74جلد األنوار، بحار  1
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ْلِ َو »  :فرمایند می ×  امام صادق
ُّ اِمُل اِبلط  ْم   اْْلَ اَکُء َثَلَثَُتُ اِض ِبِه ُِشَ ِعُی ََلُ َو ارلا ُ

ْ
سه گروه در ظلم شریک هستند. گروه    ؛ 1«اْل

کنند و دسته سوم کسانی که به ستم راضی  کنند؛ دسته دوم کسانی که به ستمکار کمک می ستم می   شخصاًاول کسانی که  

 هستند. 

که مردم    هر جاباید با یکدیگر همبستگی پیدا کنیم و حق را یاری کنیم.  خواهیم تاریخ تلخ سقیفه و کربال تکرار نشود  اگر می 

اند. آنجا که در  اند شکست خورده اند و یا در جبهه باطل رفته همبستگی در جبهه حق پیدا کردند پیروز شدند و هر جا ساکت شده

پیروز شدیم و آنجا که مردم به خاطر کنسرت، بی    هشت سال دفاع مقدس، مادران شهدا فرزندان خود را راهی جهاد کردند 

 ها شدند. و رنج  دردها ها تصمیم گرفتند گرفتار انواع  طور دغدغه بندوباری و این 

را دیدند و هر جا یاور حق شدند خیرش    شدند ضررش  ها آن   نظامادهیپصدا شدند و  های غربی هم هر جا اکثریت مردم با رسانه 

اند تا تیم بتواند مسابقه بدهد،  برد، بسیاری افراد دست به دست هم دادهی یک تیم فوتبال یازده نفره مسابقه را می وقت  . انددهی درا 

د که اعضا تیم را به محل  رساند و... فرض کنید هیچ اتوبوسی نبومانند مربی، تدارکات، اتوبوسی که تیم را به استادیوم مسابقه می 

 توانستند در زمان شروع مسابقه خود را به استادیوم برسانند؟ هرگز! می  هاآن مسابقه برساند آیا 

تواند بکند، مثالً اگر  گونه هست. اگر هیچ کس از ظالم حمایت نکند او هیچ کاری نمی هم همین   در یاری رساندن به ظلم

 توانند جنایت کنند. دهد کجا می کسی به داعش اسلحه و تجهیزات جنگی ن 

گونه  ها، این کنند و فرقی ندارد شما طرفدار کدام تیم باشید اما در جنگ قدرت در مسابقه هر دو تیم با هم رقابت سالم می 

عدالتی و ظالمی حمایت بشود. ممکن است  ناکرده از یک بی نیست که از هر گروهی حمایت کنید خوب باشد! ممکن است خدای 

در این زمانه که به راحتی شهید را جالد و جالد را شهید    مخصوصاًحمایت شود.  لعنه اهلل علیهم اجمعیناکرده از لشکر یزید زمانه  نخدای 

 دهند. نشان می 

دفاع کردیم و هر جا از غیر  ×  رفقا خیال نکنیم عاشورا تمام شد و رفت. هر جا که ما از اسالم دفاع کنیم انگار از امام حسین

، لبنان، فلسطین  عراق  ایم. آیا ما دوست داریم در تمام دنیا؛ بوده×  فاع کنیم یا اصالً ساکت باشیم گویی علیه امام حسین اسالم د

 و سوریه شیعیان پیروز شوند یا خیر؟

ها  آن ندارد.  لشکر یزید شاخ و دم  قرار دارند. سیاهی   لعنه اهلل علیهای دوست دارند شیعه شکست بخورد، در لشکر یزید زمانه  اگر عده 

اندازند.  کنید؟ کمپین نه به اعدامِ شمر زمانه راه می ؟ چرا پول خرج می دیکنی محمایت  ×  گویند چرا از این محبان امام حسینمی

 قرار دارند.  لعنه اهللبالشک در زمین یزید  هان یا

 .کنمی م . برای مثال مواردی را عرض شود ی م، همه ابعاد زندگی ما را شامل هارفقا، بحث جنگ قدرت 

  کند که با خواهر و برادر و مادرش، قطع رابطه عروس یا دامادی که به خاطر یک اختالف کوچک همسرش را وسوسه می 

کند و البته در گناه قطع رحم  می   ی، زندگی دنیا و آخرتش را نابود افکناختالف   الناسحق کند، او هم شریک ظلم است و نکبت این  

 شود! هم شریک می 
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. اگر داماد به خانواده خودش ظلم کند این عروس  شوراندمی   اشخانواده خانم خانه شوهرش را علیه    متأسفانه  هاوقتگاهی  

وادار کند، او هم اینجا شریک ظلم است. متأسفانه    اشخانواده عروس را به تقابل با    همنیز در این ظلم شریک است. اگر داماد  

دینِ همسر را از  کنند که پای وال گاهی مادران هم به جای اینکه فرزندان خود را نصیحت کنند پسر و دختر خود را تشویق می 

  ن یا   دی آی م  ش ی پ  نجا یحاال سؤالی که ا   شود که در قیامت باید پاسخگوی این گناهشان هم باشند. اش این می خانه ببرند، نتیجه 

 ؟شوندلشکر ظالم می ها سیاهی ای در جنگ قدرت ست که چرا عده ا

 

 گروه اول اسیر جو جامعه 

اکثریت جامعه    اآلن شوند. میگویند  از افراد متأسفانه، اسیر جو جامعه می   ایها و فضای سیاسی و اجتماعی عده در جنگ قدرت 

مرتبه کلمه اکثر به کار رفته است    44رود، پس این کار درست است. این حرف کامالً اشتباه است. در تمام قرآن  به این سمت می 

کنند  ی نم اندیشه    هاآن فرماید اکثر  ن آیات که می ای   مانند ؛  های مختلفی مذمت شده استمرتبه اکثریت با عبارت   44و در تمام این  

 َيْعِقُُلَن 
َ
ُرُُهْ َّل َ كْی 

َ
وَن )  دانندی نم   ها آن اکثر    (، )أ  َيْعَِلُ

َ
َرُُهْ َّل َ كْی 

َ
بنابراین اگر با منطق »خواهی نشوی رسوا همرنگ جامعه شو«    (؛ أ

معین نکند، در ظلم   هاآن ی خودش را با بندصف کند و یا اینکه   د ییتأ را    ها آن و یا   شود  یظالم و   خطاکارانسان همرنگ جماعتِ 

 شریک است.  هاآن 

 

 ی ارسانهگروه دوم استعمار 

شوند. از رسانه دشمن، نباید توقع دوستی  لشکر ستمگران می های دشمنان، سیاهی گاهی افراد به خاطر تبلیغات گسترده رسانه

ناکرده به طور  را نخوریم و خدای   هاآن . منتها ما باید فریب  زنندمی هر دروغی، هر تهمتی، هر تحریفی به جبهه حق    هاآن داشت؛  

 در راستای تخریب چهره نظام مشغول  1شبکه تلویزیونی و رادیویی   275در حال حاضر    ی نکنیم.باز  هاآن ناخواسته در زمین  

ای را به جای  هر پرنده   ها آن به آسانی نیست.    هاآن که تشخیص    کنندی ممطالب حق و باطل را آمیخته    قدر آن   2. هستند فعالیت

 دهند. قناری به مردم تحویل می 

کنند. مجاهدین خلق را که دستشان به خون مردم زیادی آلوده است، در  خیلی راحت جای شهید را با جالد عوض می   هان یا

کنند و افرادی را که در زمین اسالم و دفاع از حق ذاتی کشورشان به  یک شهروند محترم اعالم می   عنوان بهسازمان حقوق بشر  

دانند اما کسانی  یزید و فرزندان یزید و داعش و طالبان را موافق حقوق بشر می  هاآن کنند.  رسند تروریست اعالم می شهادت می 

شده    ترمحترم   هاآدم همه رفتارشان برعکس شده است. حق حیوانات از    کالً .  دانندی م کنند را مانع کار خود  که از خود دفاع می 

طراحی    هاآن یی که  هامتن سال کلیپ و عکس نوشته و  و یا بازار  ها آن کالم در این است که الیک کردن محتوای غلط    اآلن  است.

و در گناهشان شریک هستیم.    ها آن لشکر دشمن شدن است و اینجا ما ابزار تقویت فکر و تعداد افراد  همه سیاهی   هان ی اکردند،  

 
 . 97در دی ماه   حوزه اهلل یزدی رئیس جامعه مدرسینآیت با  در دیدار  یکننده سپاه پاسداران انقالب اسالمهماهنگ معاون ی  سردار محمدرضا نقد  1
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از یزیدهای   عمالًچون اگر با این باز ارسال و ... کسی منحرف شود ما هم در این انحراف شریکیم و در قیامت باید پاسخ بدهیم 

 ایم!نظام و نیروی دشمن شدهی، پیاده ارسانهدر جنگ قدرت  عمالً ایم و  زمانه حمایت کرده

ُقى فرماید:  قرآن می  َ  َواتاُُقا اِْلِث َواُْلدواِن   لََعَ   ََتاَوُنا  َوَّل»َوََتاَوُنا لََعَ ابِلِر َواْلا َ   ِإنا   اللا را در کار    گر ی کدیو    «؛ 1اِْلقاِب  َشديُد  اللا

؛  العقاب است   دیهمانا خداوند شد   د، ییو از خدا پروا نما   دی نکن  یهمکار  گری کدی   با  یو در گناه و دشمن   دیکن  یار ی  یزگاریو پره  کین

شویم. اگر در دعوای خانوادگی ابزار قدرت برای  لشکر جبهه حق شویم و اال معین الظلمه می یعنی باید معین الحق و سیاهی 

را به طالق   ها آن و این حمایت ما   دانیم این حرف غلط است از زوجین برتری پیدا کند با اینکه می اختالف شویم و یا حرف یکی 

گناهِ همسر آزاریِ دیگری، در پرونده ما    بساچه شود؛ همه را باید قیامت پاسخگو باشیم و  بیشتر   هاتنش کرده و    ترک ینزدعاطفی  

 یاید. شریک جرم ب عنوانبه هم 

تبلیغات    ها وایم، ما را از نیرنگ خدایا به حق این اشک و ماتم و به حق این لباس مشکی که به خاطر مصیبت اباعبداهلل پوشیده 

برای آن حضرت عزاداری کنیم، پس    ×زیر پرچم اباعبداهلل  × ایم در خیمه امام حسین سوء دشمن در امان بدار. خدایا ما آمده 

 بنویس. × امام حسین لشکر  اسم ما را هم جزو

ایم کافی است. امام  قرار گرفته ×  ها اکتفا کرد. نگوییم همین که ما در مجلس اباعبداهللاما رفقا نباید فقط به این عزاداری

و    اصغر ی آقا علهاشم؛ از  نداشت بلکه همه یارانش مفید بودند. در کربال در میان بنی   لشکر حسین در روز عاشورا، نه تنها سیاهی 

هاشم از جون غالم سیاه تا وهب مسیحی تا برسد به حبیب بن مظاهر؛  و از غیر بنی   ^  ابوالفضل عبداهلل بن حسن تا برسد به آقا  

   همه برای نصرت امام کوالك کردند تا جایی که خود حضرت فرمود: 
َ
  »أ

َ
ْصََحِب َو َّل

َ
رًا ِمْ أ ْ  َخی 

َ
ْوَف َو َّل

َ
ْصََحاًب أ

َ
ُم أ َْعَ

َ
 أ
َ
ُد فَِإِِنَّ َّل ا ََبْ َمَّ

ِِت  ْ ْهِل ب َت 
َ
ْوَصَل ِمْ أ

َ
 أ
َ
َبَرَّ َو َّل

َ
ٍت أ ْ ْهَل ب َت 

َ
نیامده و نخواهد آمد. همه مفید بودند اما ننگ بر اهل کوفه که    هاآن اصحابی به باوفایی  «؛ أ

 لشکر جبهه حق نیامدند!حداقل برای سیاهی  ها نی انوشتند ولی هیچ یک از × اباعبداهلل دوازده هزار نامه برای 

؛  باشند  ×لشکر امام حسین  خواستند حداقل سیاهی سر دادند! دوازده هزار نفر می ×  نیحس  ا یعنی دوازده هزار نفر لبیک ی

اما چه اتفاقی افتاد؟ افسوس که به وقت عمل، در میدان و کمک که نبودند هیچ؛ بلکه در لشکر مقابل حاضر شدند و خودتان خبر  

اِلَک«  خوانیم:روز عاشورا چه کردند. در زیارت عاشورا می   هان ی ادارید که   ت  َبْ ِلق ِ َقَّ ََمْت َوََتَ
ْ
َجْت َو َاْل ًة ارْسَ َن الل ُامَّ عنت و خدا ل  ؛ »َْلَ

عنى  ی ؛راه افتادند و خود را آماده براى مقاتله با شما کردنده  بنقاب زدند و  ها را زین کردند و لجام زدند و  کند گروهى را که اسب 

باید اسبش زین داشته باشد    یسوار این مسلم است که هر اسب  ؛ خود را محکم بستند  ی هاکه زین اسب  یی هاخدا لعنت کند آن 

َجْت »:  د یفرمای پس اینکه م این معنى که زینى چنان محکم درست  ه  ها خصوصیتى داشته بهای آن شود زین اسب معلوم می   «ارْسَ

زمین  ه  اگر زین اسب محکم نباشد سوار خود را ب  ون کرده بودند که در میان سى هزار لشکر در میدان جنگ زود پاره نشود چ 

ََمْت«، »  .کندو دشمن بر او غلبه می   اندازدیم
ْ
نه در غیر میدان جنگ به این محکمى بسته ادهانه اسب است و ده  ،امج لِ  َاْل

َبْ » .شده استنمى  َقَّ پارچه   ، «ََتَ نقاب یعنى  را می از  با آن صورت خود  ب   ها ن یا شود  معلوم می اند،  پوشانیدهای است که  ه نقاب 

 
 . 2 هیآ  ،سوره مائده 1
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را بشناسد؛    ها ن یاخواستند امام  نامه به امام نوشته بودند، نمی   هان یا . خیلی از  صورت خود زدند تا در میدان جنگ شناخته نشوند

  ها ن یا با من است    هان ی اکشیدند و چون از مکالمه حُر بن یزید ریاحی با امام در روز دوم محرم که حضرت فرمود: نامه  خجالت می 

ها را  را آتش زدند تا نامه   ها مهیخان فوری ها همراه امام هست به همین علت، قبل از اینکه دستور برسد، خودشفهمیدند که نامه 

شدند. ما هم  گناه کبیره    شدند، مرتکبِها  آن   لشکری اه یسداشتند و  دوستى با دشمنان خدا  از بین ببرند. اشخاصی که در عمل،  

 ، مفید و شجاع باشیم.مؤثرباشیم، باید  برکفجان باشیم باید یار × خواهیم در سپاه حسین اگر می 

 1صد هزار یکی مرد جنگی به از                                             لشکر نیاید به کارسیاهی 

 

 عزتمندیِ معین الحق 

ِإنا  »   فرماید:یکی از آثاری که یار حق بودن دارد، عزت و محبوبیت در قلوب مؤمنین است. خداوند متعال در قرآن کریم می 
وا يَن آَِمُ ِ

ا  اَّلا ُن ُودًّ ْْحَ ُم ارلا ْجَعُل هَلُ اِْلَاِت َسَ ُُلا الضا ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده   ؛2«  َوََعِ اند به زودى ]خداى[ کسانى که 

 . دهدها[ قرار می رحمان براى آنان محبتى ]در دل

هستند، نسبت به بقیه    باانصاف چه عمل صالحی باالتر از یار حق بودن؟ در زندگی اجتماعی ما هم افرادی که طرفدار حق و  

عزت بیشتری دارند. تا حاال دیدید دو تا سوپر مارکت نزدیک هم هست ولی یکی از دیگری مشتری بیشتری دارد؟ به نظر شما  

 آورند. یک سری از اقالم و لوازم را می  هاآن صورتی هر دوی  های بیشتری دارد درچرا این مغازه مشتری 

های  ها انسان صاحبان این مغازه   دینیبی م . اگر خوب دقت کنید  اندکرده چون بین مردم عزیز شدند، در جامعه عزت و اعتبار کسب  

اند و هم  نند. هم عزت پیدا کرده کفروشی نیستند. ظلم به مردم نمی بسیار منصف و خوش برخوردی هستند. دنبال احتکار و گران 

 کسب و کارشان به خاطر این عزتمندی رونق پیدا کرده است. 

های جوان هستند، بین زن و شوهرها  افرادی که در اقوام و خویشاوندان، اهل کار خیر هستند و دنبال تهیه جهیزیه برای زوج 

گری  که فتنه  هاآن کنند؟ در مقابل،  وام و خویشان خود پیدا می کنند، چه عزتی بین اقرا دعوت به سازش می   هاآن دهند و  آشتی می 

اند؛ منفورند و حتی کسی حاضر نیست  زگیل طایفه و جامعه   هان ی اشوند،  کنند و خودشان شیطان جلسه و فامیل حساب می می

انگیزی  یند اگر کمی هم فتنه گوعروس بگیرد؛ مردم می   هاآن و یا از طایفه    عروس بفرستد  عنوانبه  هاآن دخترش را به خاندان  

 ریزد. ما را به هم می  بلد باشد طایفه 

ریزد؛ مثالً یکی از فرزندان،  و آرامش یک خانواده به هم می   کنندی مکنند بلکه از ظالم حمایت  و بدتر اینکه خودشان ظلم نمی 

. مادر هم این وسط از او حمایت  آورد ی درم حصار خود  گیرد و تمام اموال پدر را در انگری، تمام دارایی پدر را تحت اختیار می با حیله 

شوند حقوق دیگر اعضا خانواده پایمال بشود. فقط کافی بود مادر از حق دفاع کند و بین فرزندان فرق نگذارد.  کند و موجب می می

 فرزندش بوده است.  ظلم  یحام در اینجا مادر هم در گناه فرزند شریک است چون 

 
 شاهنامه فردوسی.  1
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یاری حق و دفاع از شیعیان دنیا، در قلوب مؤمنین جهان اسالم عزت پیدا کرد، سردار   لهیوسبهیک نمونه روشن از کسانی که 

اش بروز پیدا کرد. در مقابل، اشخاصی هستند  قاسم سلیمانی بود که میزان محبوبیتش در تشییع جنازه میلیونی   حاج   د ی شه  هادل 

ی  های حزبهم و مورد تنفر مردمی از خود شخص و حزبشان شدند و بیچاره   اندمعروف سازی یهگری و حاشکه در سیاست به حیله 

 را تحمل کنند.  ها نی ا که باید برچسب بدنامی  هان یا

 

 پیامد: نردبان و استفاده ابزاری

است اینکه نردبان قدرت دیگران شده باشد و    آورتأسف ی یار ظالم بودن همین استفاده ابزاری است. چه قدر  امدهایپیکی از 

دنیای دیگران را آباد کند اما آخرت خود را به آتش بکشد. در کربال عمر بن سعد نمونه بارز نردبان قدرت و سوءاستفاده ابزاری  

ابزاری را از   سوءاستفادهامریکا نهایت  د. در زمان معاصر ما امثال قذافی و صدام،بود. دنبال ملک ری بود و به گندم ری هم نرسی

ی ایران  هال ی زگاین درس عبرتی برای کدخداپرستان و    حالت ممکن به درك واصل شدند.   ن یترع یفجکرد و در پایان هم با    ها آن 

را آدم حساب    هاآن ، امریکا  همین جمهوری اسالمی  زنند، به برکتباید باشد. کسانی که سنگ برجام و امریکا را به سینه می 

 خواهد بود.  هان ی اکند اما این امریکا فقط به دنبال استفاده ابزاری از می

تواند  دارد، می   توان مالی آید که در بحث طالق، مرد  گیرند. مثالً زیاد پیش می ابزاری قرار می   استفاده  مورد ای  در جامعه هم عده 

دادگاه شهادت دروغ بدهد که توان   گوید بیاید دردر حد توانش مهریه را به طور قسطی و ماهیانه بپردازد ولی به دوستش می 

کند اما آتش جهنم دنیایی و اخروی را برای خود  پرداخت مهریه را ندارد. با این شهادت دروغ، به ظاهر دنیای دوستش را آباد می 

 ید اجازه داد کسی از ما استفاده ابزاری یا سوءاستفاده کند. خرد. نبا می

خواهد برایتان مطلبی بگویم که در زمره  رفقا، مگر همه شما دنبال این نیستید که در لشکر اباعبداهلل قرار بگیرید. آیا دلتان می 

 قرار بگیرید؟ × یاری کنندگان امام حسین

های مختلف، با فریب افکنی و شبهه افکنی بین شما و دستگاه امام  اند که با زبانرفقا، دشمنان اسالم و قرآن دندان تیز کرده 

اند که حداقل  ماها حساب بازکرده   روی کمک همه   هاآن گیرند تا ما را از دین جدا کنند. پول می  هاآن جدایی بیندازند. × حسین

ی و رادیویی از عربستان و انگلیس و بقیه جاها پول  ونی زی تلوشبکه    275صدا بشویم.  هم   ها آن نند که با به طور ناخودآگاه کاری ک

  ها آن ی نکنیم و راهی برای مقابله با  زیربرنامه صدا بشوند! اگر ما  با قاتلین او هم×  گیرند تا کاری کنند که محبان امام حسینمی

 نردبان قدرت ستمگران بشویم و آخرت خود را به دنیای ستمگران بفروشیم.  بساچه سرلوحه کارمان قرار ندهیم، 

 

 راهکارها

 ( 096400حداقل تماس با متخصص )از  سؤال .1

از یک شخص دلسوز اهل بصیرت عالم بپرسیم؛   اگر سؤالی در ذهن ما وجود دارد، حتماً سؤال خود  های  زمینه در تمام    را 

اطالعی ما سوءاستفاده کنند. اجازه ندهیم شبهات درون ذهن ما  اعتقادی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی؛ اجازه ندهیم دیگران از بی 

  . گذارد ی نم هیچ راه برگشتی را برای رسیدن به حق    کمکمکند و  مانند جلبک افزایش پیدا می   روزروزبهاین شبهات    چراکهرخنه کند.  
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ی با  اسیامور سمرکز ملی پاسخگویی احکام و اعتقادات و اخالق و    با  با دفتر مرجع تقلیدتان و یا تماس مستقیم   س )حداقل تما

 ( 09۶400 شماره مستقیم

 

 فعال  حضور .2

های مزدور غرب، خیال کنند مردم ساده هستند.  منفعل نباشیم و در برابر ظلم سکوت نکنیم. اجازه ندهیم دیگران و رسانه 

این هیئات مذهبی و  می   ها ن یااست    خیلی جالب زلزله فقط  زمان سیل و  اما در  ایران  نه قرآن، جانم فدای  نه اسالم،  گویند: 

 . رسندی می جهادی بسیجی به داد مردم هاگروه 

شهید مدافع حرم رضا کارگر یکی از افرادی بود که هم در جبهه مقاومت، از حرم حضرت زینب س دفاع کرد و هم در فضای  

یکی از اقوام که از قضا ماهواره هم داشتند. این موضوع باعث شد    هدعوت شدیم خان 91زمستان سال   خانواده خود روشنگر بود.

ها، منابع  خانه و بقیه صحبت کند و در مورد چگونگی تشکیل این شبکه ای برای صاحب های ماهواره اهداف شبکه   هتا رضا دربار

آن  اهداف و حامیانشان  مالی  نَها،  لحاظ  از  بودند که  افرادی  در آن مهمانی،  داد.  رابطسَتوضیحاتی  داشتند و    هبی،  ما  با  دوری 

کردند. چند نفری شروع کردند به مسخره کردن رضا که: »فالنی تو فالن جا مغز تو رو شستشو  های رضا را گوش می صحبت

 ن!« شماها کردن که ماهواره فالن و فال  ه دادن، تو کل

ت کنن؟«  زنی که بخوان مسخره ها می کنی از این حرف من با رضا تند برخورد کردم و گفتم: »چرا شروع میبعد از مهمانی،  

م رو انجام دادم و در قبال این خانواده  طور جواب مرا داد: »من وظیفه هایم اضافه کردم؛ اما رضا این وتشر زیادی هم به حرف و توپ 

دونستی اما چیزی نگفتی. من کار خودم رو کردم و  پرسن که چرا دیدی و می ن نمی این توضیحات رو گفتم. دیگه اون دنیا از م 

کرد و فقط  کنند، فکر نمی اش می دارند مسخره   نکهی برایم جالب بود؛ رضا اصالً به ا  یلی « خ.دهها به وقتش جواب می این حرف 

 1. برایش مهم بود  فهیوظانجام

و دشمن باطل، آمر به معروف و ناهی    حق  اریک یار مفید برای اسالم، ی ل نبود.شهید رضا کارگر در برابر فساد و باطل منفع 

 عن المنکر بود. 

  مسئله ترین  ولو اینکه دیگران بخواهند سد راه شوند یا مسخره کنند باید در برابر فساد ایستاد. اگر قرار باشد به خاطر کوچک 

لشکران کوفی خواهیم بود که به کمترین چیزی امام زمانشان را  ها و اهداف اسالمی دست بکشیم مانند همان سیاهی از آرمان 

 فروختند. 

 ی و صبوری پختگ .3

 خوبی تحقیق کنیم و سپس حق را تشخیص بدهیم و با پختگی و دانایی صبورانه حمایت کنیم.به 

حضرت    .یا رسول اهلل! مرا چیزی بیاموز که باعث سعادت و خوشبختی من باشد:  رسید و عرض کرد  ’مردی خدمت پیامبر  

 .مین نصیحت برایم کافی استه: رد گفت! مبرو و غضب نکن و عصبانی مباش: فرمود

 
 . تصرف(، با دخل و 120»سربازان سردار«؛ )ص  1
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اش بازگشت. دید پس از او حادثه ناگواری رخ داده است، قبیله او با قبیله دیگر اختالف پیدا کرده،  سپس نزد خانواده و قبیله 

آرایی کرده، اسلحه به دست  مقدمه جنگ میان آن دو آماده است و کار به جایی رسیده که هر دو قبیله در برابر یکدیگر صف

درنگ لباس جنگی پوشید و در صف بستگان خود  هستند. در این حال، مرد برانگیخته شد و بی   اند و آماده یک جنگ خونینگرفته

 .قرار گرفت

  که فرموده بود غضب نکن به خاطرش آمد. فوری سالح جنگ را بر زمین گذاشت و به سوی ’ناگاه! اندرز پیامبر اکرم  

 : گفتای که با خویشان او آماده به جنگ بودند، شتافت و به آنان  قبیله

مردم! هرگونه )ضرر و زیان( مثل زخم و قتل... از جانب ما به شما وارد شده و عالمت ندارد )ضارب و قاتلی معلوم نیست( به  

ها  پردازم و هرگونه زخم و قتل که ضارب و قاتلش معلوم است از آن عهده من است و من آن را به طور کامل از مال خود می 

 .بگیرید 

  گونهچ ی ما ه:  عاقالنه او را شنیدند، دلشان نرم شده و شعله غضبشان فرو نشست و از او تشکر کردند و گفتند  بزرگان قبیله پیشنهاد

 .نیازی به این چیزها نداریم و خودمان به پرداخت جریمه و عفو و گذشت سزاوار هستیم

 1د. وت در میانشان خاموش گردیاهر دو قبیله با یکدیگر صلح و آشتی کرده، آتش کینه و عد ، بدین گونه با ترك غضب

 اند. یی کرده هاظلم در قدم اول، این مرد تحقیق کرد و دید افرادش 

 پرداخت شود.  دیه در قدم دوم، تشخیص داد که حق با طرف مقابل است و باید در قبال این جنایات،  

نبود. در    تفاوتی بدر قدم سوم، از حق حمایت کرد. حرفش را قاطعانه زد، منفعل نبود و در راه حق ایستادگی کرد. ساکت و  

 لشکر بود. فرد سیاهی  صد هزاراینجا، مردمش از او حمایت کردند و حرفش را پذیرفتند. یک فرد جنگی که بهتر از 

 
بهتر از اون دوازده هزار نامردی بود که   تنهک به میدان آمد. ی تنهک ی اباعبداهلل داشت که یاسالهازده روز عاشورا یک آقازاده ی

َفظر ِعدالل نب  »را شنید،  ×  امام حسین  »هل م نَص یَصِن«نامه نوشتند. زمانی که عبداهلل بن حسن صدای  ×  به حضرت
عبداهلل بن الحسن که یازده سال بیشتر نداشت نگاهی به عمو کرد و دید دشمن دور او حلقه    «و َل اح عشه ُسه،  ×  اْلسن 

:  گفتی م خواست او را نگه دارد و به خیمه بازگرداند اما او  ×  به سوی عمو راه افتاد، زینب  دواندوان زده است. پس حرکت کرد و  

 .شومی نم به خدا سوگند! از عمویم جدا 

 زینت دوش نبی روی زمین افتاده است                  صدر زین افتاده استعمه جان بنگر عمو از  

 عبداهلل بن حسن گفت: عمه بذار برم، عمه ببین عمو بی سپاه و غریب روی زمین افتاده است. 

 ببینم.  اور یی ب، من دیگه طاقت ندارم عموی غریبم را تنها و کنمی معمه اگر نروم پیش عمو دق 

 
 277، ص 73ج  االنوار، بحار 1
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 به هر نحوی بود خود را به عمو رساند. 

 ور و جانبازی دویدم ـه با شـرم تا قتلگـاز ح                     دمـ ت را شنیـ ل من معینـ اله هـو تا نـای عم

 کشیدم÷  زینب امعمه م را ز دست کآستین                   دل برد از من بانگ هل من ناصر تو چنان آن 

 ای به امام بزند... قصد داشت با شمشیر ضربه  لعنه اهلل علیهکعب   بحر بنهمین که عبداهلل کنار عمو رسید، 

 ساربان چشمش به انگشت و نگین افتاده است                           کاش دست من بالگردان دست او شود 

  خواهی عموی مرا بکشی؟ فریاد زد: ای پسر زن ناپاك! تو می   عبداهلل بن حسن وقتی دید اون ملعون شمشیر را باال برده 

جلوگیری کند؛ پس    ×که خواست شمشیرش را فرود آورد، عبداهلل دست خود را سپر کرد تا از فرود آمدن شمشیر بر امام همین 

 مود که به پوستی آویزان بود. دست عبداهلل را قلم ن چنان آن ضربه شمشیر 

 ای تمام بود و هستم، تا که هستم با تو هستم                         غم ندارم غم ندارم، گر جدا گردیده دستم 

 زدم عمو. ای عمو، جانم به فدایت، ای کاش دست داشتم تا جلوی چشمانت شمشیر می 

 ب و جگرم سوخت عمو ـریبی تو قلـاز غ                        خواستم پر بکشم بال و پرم سوخت عمو 

 خواستم مثل تو باشم جگرم سوخت عمو                         و داد کشم ـم تـم از غـش دم نزنـاز عط

ید و  بدن او را به آغوش کش  × صدای عبداهلل بلند شد و با گفتن یا عماه! به دادم برس، خود را در بغل عمو انداخت! امام  

ر«؛سینه به سینه فرزند برادر گذاشت و فرمود:   ر لَع ما نزل ب واتحسب ف ذلک اْلی  پسر برادرم، بر این مصیبت   »اینب ایخ اصی 

ملحق خواهد    اتسته یشازیرا خداوند تو را به پدران صالح و    »َفن الل یلحقک بآابکئ الضاحن«؛ صبر کن که خیر تو در آن است،  

 کرد. آنگاه حضرت هر دو دست خود را بلند کرد و در حق کوفیان نفرین کرد. 

بود با تیری به شهادت رساند.   ×، عبداهلل را در حالی که در آغوش امام لعنه اهلل علیهحضرت در این حال بود که ناگهان حرمله 

 باقی نبود... تنهای تنها ماند و دیگر یاری برای او  ×پس در این هنگام امام 
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