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بسم الّله الّرحمن الّرحیم

پــس از وفات حضرت رســول اکــرم  دو حادثٔه مهم و 
سرنوشت ساز روی داد که تمامی حوادِث بعد از خود را تحت تأثیر 
قرار داد؛ تشــکیل ســقیفه و دیگری غصب فــدک. پس از مدت 
بســیار کوتاهی از ایــن دو رویداد و بعد از چند بــار پیگیری برای 
بازپس گیــری فدک و بی نتیجه بــودن آن، حضرت زهرا  در 
مسجدالنبی  حاضر شد و خطبه ای را در حضور مهاجرین 

و انصار ایراد فرمود که به »خطبه فدک« معروف گردید.
این خطبه نه تنها مسائل مربوط به فدک و حق اهلبیت  را 
در آن به روشنی و اتقان، اثبات می کند؛ بلکه مشتمل بر مضامین 
بلند در معارف اعتقادی است. بیان اصول اعتقادی با بیانی شیوا، 
از توحید گرفته تا نبوت و معاد، اسرار احکام و اوامر و نواهی الهی، 
ذکر وضعیت زندگی مردم قبل از بعثت رسول خدا  مبارزات 
و تحمل ســختیهای پیامبــر و امیرالمؤمنین  برای پیروزی و 
تثبیت دین خدا، فتنه های دشــمنان و برخــی منافقان در تمامی 
این زمان ها، تعیین جانشــینی امیرالمؤمنین  از طرف خدا در 
روز غدیر، رحلت پیامبر و عهدشکنی اصحاب و مخالفت 

پیش گفتار



9

زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

بــا حکم خدا در قــرآن، غصب فدک و کنــار زدن احکام صریح 
ارث و هبه و بسیاری موضوعات دیگر، ازجمله مطالب این خطبه 
است که در نهایت اختصار و در اوج استحکام و زیبایی بیان�شده 

است.
تأکید اصلی حضرت در این خطبه بر مســئله�ای بســیار مهم 
اســت و آن مخالفت با انحراف در حکم الّله است. حضرت برای 
اســتیفای حق شــخصی خود قیام نکرد؛ بلکه می�خواســت در 
مقابل ضربه به دین و انحراف در اسالم بایستد. همچنین حضرت 
به�صورت مکرر، ســکوت جامعٔه مســلمین، در برابر این انحراف 
و غصب حق را به�شــدت محکوم فرمودند. از همین روســت که 

مطالعه و دقت در این خطبه، دارای اهمیتی ویژه است.
معاونــت فرهنگــی و اجتماعی، حســب االمر نماینده محترم 
ولی فقیه و ریاســت سازمان اوقاف و امور خیریه، مبنی بر تعمیق 
و گســترش باورهای دینی و افزایش بصیرت عمومی در دفاع از 
والیت، بهترین ســند و روشن ترین منشور حمایت از والیت را در 
قالبی نو و به ضمیمه مســابقه سراسری »زندگی به سبک مادر« 

در سطح کشور چاپ و توزیع می نماید.
امید آنکه این اقدام و عمل به محتوای الهی گونٔه فرمایشــات 
سیدة نساءالعالمین، راهگشــای دوران کوِر فتنه و مرضی درگاه 

حضرت حق قرار گیرد.

�عی �مت���م�ا ��ج ی و ا
گ
ر�ه��ج��

و��ج��ت ��ج �م�ع�ا

�مور �ج��تر�ت�ه ��ج و ا و��ت�ا �ج ا �م�ا رج ��س�ا





 بهزندگی
مادرسبک
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مــا در طول زندگی خود، گاهــی در موقعیت  های ویژه  ای قرار 
می  گیریــم. موقعیت  هایی کــه در آن  ها، انتخابمــان خیلی مهم 
می  شود و حتی گاهی سرنوشتمان را تغییر می  دهد. به  طور مثال 
موقعیت ازدواج و یا کمی ســاده  تر، موقعیت انتخاب شــغل. اگر 
همراه زندگی را با چشــم باز و مالک  های صحیح و مشورت  های 
دلســوزانه، گزینش کنیم، زندگی  مان آباد می  شود و تا آخر عمر، 
از ســود و منفعت  های انتخاِب درستمان، بهره می  بریم؛ اما اگر 
مالک  های اشتباه داشته باشــیم و مثاًل دنبال زیبایی باشیم که 
به تبی بند اســت و یا مال و ثروتی که به شبی بند است، آن  وقت 
باید تا آخر عمر نه  تنها حســرت نداشــتن یک همــراه مهربان را 
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بخوریم که بیشــتر از آن باید نگران مادری باشــیم که قرار است 
بچه  هایمان را تربیت کند. البته حکایت انتخاب شوهر هم همین 

است. بدون ذره  ای تفاوت.
و یا موقعیت انتخاب شــغل، اگر توانایی  ها و عالیق و شــرایط 
زندگی  مان را مالک قرار بدهیم و انتخاب درســتی انجام دهیم، 
در کارمان پیشــرفت خواهیم کرد و روزبه  روز با ســرعِت بیشــتر، 
پله  هــای ترقی را طــی می  کنیم و هیچ  وقت هم از شــغلمان زده 
نمی  شــویم؛ اما عده  ای هســتند که در این موقعیت، تحت تأثیر 
بعضــی ظواهر قــرار می  گیرند و برای همین، چنــد وقت یک  بار 
شــغل عوض می  کننــد و در هیچ  کدام هم موفــق نخواهند بود؛ 
و ماننــد این موقعیت  های ویژه در زندگی تمامی انســان  ها وجود 
دارد. مهم این است که انســان بداند باید چه  کاری انجام دهد و 

چه راهی را انتخاب کند.
، موقعیت  های ویــژٔه زیادی  بــرای حضرت فاطمه زهــرا 
در طول عمر بابرکت و کوتاهشــان پیش آمد و ایشــان در تمامی 
آن  ها، بهترین انتخاب را داشــت. یکی از آن موقعیت  های بسیار 
حســاس و ویــژه، زمانی بود که به ایشــان خبر غصــب فدک را 
دادند. البته دشــمنان دین و پیامبر، هدفشان از غصب فدک که 
باغی بســیار بزرگ و پرثمر و منبع درآمدی بسیار عظیم بود، تنها 
حرص و طمع به مال دنیا نبود. انگیزٔه سیاســی دشمنان، دلیل 
اصلی این جنایت بود و امام معصوم و راست  گوی ما، امام صادق 
 هم به این مســئله اشاره فرموده  اند. آن  ها در نظر داشتند تا 
امیرالمؤمنین  و خانواده و شــیعیانش را در فشــار اقتصادی 
قرار دهند تا مبادا به فکر قیام برای رسیدن به حقشان بیفتند. از 
طرفی غصب فــدک، دومین اقدام معاندین اهل بیت در 
پایمال کردن سفارش  های پیامبر بود و پس از غصب حکومت و 
خالفت از امیرالمؤمنین ، با این کار، جای پای خودشــان را 

بیش  ازپیش مستحکم می  ساختند.
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در این موقعیت ویژه، حضرت زهرا  می  توانســت اقدامات 
مختلفــی انجام دهد، مثاًل بی  تفاوت در منزل بنشــیند و تنها به 
نفرین غاصبان خالفت و فدک، بسنده کند. یا جلسه  ای تشکیل 
دهد و در آن، جنایت دشــمنان دین را محکوم ســازد؛ اما ایشان 
تشــخیص داد که باید حق را آشــکار کند. باید فریب  خوردگان را 
گاه کند و با مردم مدینه و مســلمانان پدرش رســول  الّله   آ
اتمام  حجــت فرمایــد. لذا ســکوت نفرمود و بــا رعایت حجاب و 
حرمــت، در میان جمعی از بانوان به مســجد رفت و دســتور داد 
پرده  ای در مســجد بیاویزند و ســپس در حضور معاندین والیت و 
مسلمانانی که تحت تأثیر تبلیغات دروغین آن  ها قرارگرفته بودند، 

خطبه  ای بلند و ماندگار خواند.
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ا أمَسک ّمَ
َ
َقْوم فِی ُبَکاِئِهم، َفل
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اِة َعلی َرُسوِلُه، َفَعاَد ال

َ
ل َوالّصَ

اِمَها.
َ
َعاَدت فِی َکل

گرفتند فدک را از  روایت  شده هنگامی  که خلیفۀ اول و دوم تصمیم 
حضرت فاطمه بگیرند و این خبر به ایش���ان رسید، لباس  به  تن 
گروهی از زنان فامیل و خدمتکاران خود  کرده و چادر بر س���ر نهاد و با 
کشیده می  شد  به  سوی مسجد روانه شد، درحالی  که چادرش به زمین 
و راه رفت���ن او همانن���د راه رفتن پیامبر خدا بود. ایش���ان بر خلیفۀ اول 
ک���ه در میان ع���ده  ای از مهاجرین و انصار و غیر آنان نشس���ته بود وارد 
شد و در این هنگام بین او و دیگران پرده  ای آویختند. آنگاه ناله  ای 
گریه افتادند و مجلس و مسجد  که همۀ مردم به  جان  سوز از دل برآورد 
کرد تا همهمۀ  به  س���ختی به جنبش درآمد. س���پس لحظه  ای سکوت 
کت و جوش  وخروش ایشان آرام یافت،  گریه آنان سا مردم خاموش و 
کالمش را با حمد و ثنای الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا  آنگاه 
گریه مردم برخاست. وقتی سکوت برقرار  که دوباره صدای  فرس���تاد 

کرد. کالم خویش را دنبال  شد، 
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به نام خداوند بخش���نده مهربان، خدا را بر نعمت هایش س���پاس 
که ارزانی داشته،  کنم، و بر مواهبی  گویم، و بر توفیقاتش شکر می  می 
که از آغاز به ما داده. و بر  گس���ترده ای  ثنا می خوانم. بر نعمت های 
که به ما احس���ان فرموده. و ب���ر عطایای پی در  مواهب بی حس���ابی 
که از شماره و  که همواره ما را مش���مول آن س���اخته. نعمت هایی  پی 
گستردگی در بس���تر زمان هرگز قابل  احصاء بیرون اس���ت. و به خاطر 
ک انسان ها خارج است. بندگان  جبران نیست. و انتهای آن از ادرا
را برای افزایش و اس���تمرار این مواهب به ش���کر خویش فراخوانده. و 
خالی���ق را برای تکمیل آن به س���تایش خود دعوت نم���وده. و آنان را 

برای به دست آوردن همانند آنها تشویق فرموده.

  سؤال1:
، دلیل لزوم ش��کر و  ب��ا توج��ه به این ف��راز از خطبه حضرت زهرا 

حمد الهی، چیست؟
الف. افزوده شدن نعمت  های الهی

ب. قدرشناسی به دلیل گستردگی و تنوع نعمت  ها
ج. هر دو مورد

رسـِم ادب
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شــاید برای ما چندین بار اتفاق افتاده باشــد که در مکانی، با 
خانواده  ای که کودکی همراه دارند، هم  نشین شده باشیم. چه در 
سفر و چه در پارک و چه حتی در اتوبوس و تاکسی. اگر لبخندی 
به آن کودک زده باشــیم و یا شکالت و کیکی به او داده باشیم، 
حتمًا متوجه لبخند و نگاهی که معنی تشــکر داشــته، شده  ایم. 
اگر بچه، کمی بزرگ  تر باشــد و به  اصطالح به زبان آمده باشــد، 
توقع تشــکر زبانی هم داریم و اگــر این کار را نکند، از او ناراحت 
می  شــویم و حتی ممکن اســت به پدر و مــادرش اعتراض کنیم 
که چرا به او ادب یاد نداده اســت. البته غیرازاین هم نباید باشد. 
تمامی کسانی که مورد محبت و لطف واقع می  شوند، وظیفه  دارند 

که تشکر کنند.
امــا گاهی مــا آدم  بزرگ  ها، با تمام ادعایی کــه داریم، بی  ادب 
می  شویم. فراموش می  کنیم که در لحظه  لحظٔه زندگی  مان، به ما 
لطف می  شــود و محبت؛ و باید برای تمامی آن  ها از کسی تشکر 
کنیم. همین نفس  کشیدن  مان، همین دست  وپا و گوش و چشم 
و بینی و دهان و میلیون  ها اعضا و جوارح و ســلول هائی که در 
بــدن تک  تک ما وجود دارد، همین امنیتی که بســیاری از مردم 
دنیا از نعمتش محروم  اند و زیر آتش جنگ، داغدار عزیزانشــان 
هستند، همین سالمتی که اصاًل متوجهش نیستیم و مثل ماهی 
در آب، قدرش را نمی  دانیم و نعمت  های فراوان دیگری مانند پدر 
و مادر و خانواده و دوســت و بســیاری نعمت  های دیگر که حتی 
اگر بخواهیم، نمی  توانیم تعداد آن  ها را بشماریم. باوجود این  همه 
نعمتــی که خداونــد مهربان به مــا لطف کــرده، گاهی بی  ادب 
می  شویم و در موقع ناراحتی  ها، از او فقط و فقط گالیه می  کنیم.
حضــرت فاطمه زهرا  در ابتــدای خطبه، پیش از صحبت 
راجع به اتفاقی که برایش به مسجد آمده بود، به  رسم ادب، حمد 
الهی را به  جا آورد؛ و به همگان فهماند که باید پیش از هر کاری، 
متوجه باشــیم به نعمت  هایی که از آن بهره  مندیم ولی شکرش را 

به  جا نمی  آوریم.
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ُه، کِلَمٌة 
َ
ُه َوْحَدُه لا َشریک ل  الّلَ

َ
ْن لا ِالَه ِالّا

َ
ْشَهُد ا

َ
َو ا

ناَر 
َ
َها، َو ا

َ
وَب َموُصول

ُ
ُقل

ْ
َن ال َها، َو َضّمَ

َ
ِاْخلاَص َتأِویل

ْ
َجَعَل ال

َاْبصاِر ُرْؤیُتُه، َو ِمَن 
ْ
ُمْمَتِنُع َعِن ال

ْ
َها، ال

َ
َفکِر َمعُقول فِی الّتَ

َاْوهاِم کیِفیُتُه.
ْ
ُسِن ِصَفُتُه، َو ِمَن ال

ْ
َال

ْ
ال

که معب���ودی جز خداوند یکتا نیس���ت.  و من ش���هادت می ده���م 
که روح آن  بی مثال است، و شریک و مانند ندارد. این سخنی است 
گره خورده، و آثار آن در افکار  اخالص است، و قلوب مشتاقان با آن 
که رؤیتش با چشم ها غیر ممکن است، و  پرتوافکن ش���ده. خدایی 
بیان اوصافش با این زبان، محال، و درک ذات مقدسش برای عقل 

و اندیشه ها ممتنع است.

  سؤال2:
، اب��زاری که با آن  ب��ا توجه ب��ه این ف��راز از خطبه حضرت زه��را 

شناخت خداوند متعال آسان می  شود، چیست؟
الف. مراجعه به آیات و نشانه  ها

 ب. بررسی کالم اهل  بیت
ج. تفکر و اندیشه

سیاه   سفید یا رنگی
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ســال  ها پیش را یادتان هســت؟ آن روزها که هنــوز تلویزیون 
رنگــی، مهمان تمامی خانه  ها نبود و دل  خوشــی آن روزهای ما، 
دیدن فیلم  ها و کارتون  هایی بود که رنگ  هایش خالصه می  شــد 
در ســفید و خاکســتری و ســیاه. وقتی از بعضی دوستانمان در 
مدرســه می  شــنیدیم که راجع به رنگ  های قشــنگ برنامه  های 
تلویزیون صحبت می  کنند، می  دانســتیم دروغ نمی  گویند و واقعًا 
درخت  ها و رودخانه  ها و گل  های فیلم  ها، سیاه  وســفید نیســتند. 
می  دانســتیم مشکل از تلویزیون ماســت که نمی  تواند رنگ  های 

زرد و سبز و آبی و قرمز را نشان دهد.
این دانســتن را می  گویند ایمان. این  که به چیزی که با چشــم 
خــودت نمی  بینی، یقین داشــته باشــی. به چیزی کــه به  ظاهر 
با حقیقت جــور درنمی  آید ولی تو می  دانی که واقعیت اســت. به 
این دانســتن  ها می  گویند ایمان؛ مانند ایمــان به خدا. خداوندی 
که چشم  ها توانایی دیدنش را ندارند ولی قلب انسان به وجودش 
یقین دارد. خدایی که در ظاهر نیســت ولی می  دانیم که هست؛ 
و چه ســاده  اندیش و کوته  فکر اســت کســی که بگویــد خدایی 
وجــود ندارد چون من با چشــمانم نمی  توانــم او را ببینم! مَثَلش 
مانند کودکی اســت که بگوید درخت  هــا و رودخانه  ها و گل  های 
فیلم  های تلویزیون، درواقع هم سیاه  وسفیدند؛ چون در تلویزیون 

ما سیاه  وسفید نشان داده می  شوند!
، در ادامــٔه خطبٔه خود، شــهادت  حضــرت فاطمه زهــرا 
به یگانگی پروردگاری می  دهد که چشــمان مــا، نمی  توانند او را 
ببیننــد و زبان  های ما نمی  توانند او را وصف کنند و ذهن  های ما 
نمی  تواننــد او را تصور کنند؛ ولی تمامی مخلوقات، نشــانه  هایی 
هستند از وجوِد او و هرکسی با اندکی دقت در نظم نظاِم آفرینش، 
پی می  برد به وجود پروردگاری که هســت و خدایی می  کند و ما و 

رفتار ما را می  بیند.
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ها ِبلَااْحِتذاِء 
َ
ْنَشا

َ
َها، َو ا

َ
َاْشیاَء لا ِمْن َشی  ٍء کاَن َقبل

ْ
ِاْبَتَدَع ال

ها ِبَمِشیِتِه، ِمْن َغیِر حاَجٍة 
َ
َنها ِبُقْدَرِتِه َو َذَرأ ها، کّوَ

َ
ٍة ِاْمَتَثل

َ
ْمِثل

َ
ا

 ِلِحکَمِتِه 
ً
 َتْثبیتا

َ
ُه فی َتْصویِرها، ِالّا

َ
ِمْنُه ِالی َتکویِنها، َو لا فاِئَدٍة ل

 
ً
 ِلَبِریِتِه، َو ِاْعزازا

ً
دا  ِلُقْدَرِتِه َو َتَعّبُ

ً
 َعلی طاَعِتِه، َو ِاْظهارا

ً
َو َتْنبیها

ِعقاَب َعلی 
ْ
واَب َعلی طاَعِتِه، َو َوَضَع ال ِلَدْعَوِتِه، ُثّمَ َجَعَل الّثَ

ِتِه.  ُهْم ِالی َجّنَ
َ
َمْعِصیِتِه، ِذیاَدًة ِلِعباِدِه ِمْن ِنْقَمِتِه َو ِحیاَشًة ل

موجودات جهان هس���تی را ابداع فرمود، بی آنکه چیزی پیش از 
که الگو و  کرد، ب���ی آن  آن وجود داش���ته باش���د.و همه آنه���ا را ایجاد 
مثال���ی قبل از آن موجود باش���د.آنها را به قدرت���ش تکوین نمود، و به 
که به آفرینش آنها نیاز داش���ته باش���د، یا  کرد، بی آن  اراده اش خلق 
که می  کش شود.جز این  فایده ای از صورت بندی آنها عاید ذات پا
خواست حکمتش را از این طریق آشکار سازد. مردم را به اطاعتش 
کند.ق���درت بی پای���ان خ���ود را از این دریچه نش���ان دهد. دع���وت 
گ���ردد.و دعوت پیامبرانش را از  خالی���ق را به عبودیت خود رهنمون 
طریق هماهنگی تکوین و تشریع قوت بخشد.سپس برای اطاعتش 
کیفرها. تا بندگان را بدین  پاداش ها مقرر فرم���وده، و برای معصیتش 
وس���یله از خش���م و انتقام و عذاب خویش رهایی بخشد، و به سوی 

کانون رحمتش سوق دهد. باغ های بهشت و 

  سؤال3:
بــا توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  دلیل ثواب و عقاب الهی 

چیست؟
الف. برقرار حق و عدالت در دنیا

ب. رسیدن همگان به کمال
ج. هیچ  کدام

پروردگاِر مهربان



21

زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

انســان ثروتمنــدی را تصور کنیــد که از مال دنیــا چیزی کم 
ندارد. در بهترین نقطه از بهترین شــهرهای دنیا، خانه  ای بسیار 
بزرگ و وســیع و با تمامی امکانات دارد. وسایل منزلش بهترین 
کیفیت را دارد و تمامًا از آخرین نمونه  های تولیدشده در دنیاست. 
دارایی  هایــش آن  قدر زیاد اســت که پول  هایی کــه برای عده  ای 
آرزوست، برای او پول خرد هم حساب نمی  شود. چنین شخصی 
می  خواهد در منزلش مهمانی بزرگی بگیرد و عدٔه زیادی را دعوت 
کند تــا بیایند و در منزلش از بهتریــن خوراکی  ها بخورند و لذت 
ببرند. اگر یکی از کسانی که به این مهمانی بزرگ دعوت  شده  اند، 
ناز کند و از حضور در این مجلس مفصل امتناع کند، چه کســی 
ضــرر می  کند؟ مرد ثروتمند یا مهمــان ناالیق؟ طبیعتًا میزبان به 
حضور مهمان  ها نیازی ندارد. بلکه از روی مهربانی، خواســته تا 
آن  ها را مورد لطف خود قرار دهد و اگر مهمانی چنین برخوردی 
داشــته باشــد، ضرر کرده، چون خــود را از لذت  های بســیاری 

محروم ساخته است.
البتــه این فقط یک مثال بــود برای این  که مقــداری دقیق  تر 
و بهتــر به مســئله آفرینش و لــزوم عبادت نگاه کنیــم. خداوند 
متعال ما را آفرید تا به کمال برســیم و از هیچ بودن، به باالترین 
مقام  های ممکن، دســت پیدا کنیم. او بــه ما هیچ نیازی ندارد و 
عبادت نکردن مــا هم هیچ ضرر و زیانی به او نخواهد رســانید. 
بلکــه او از روی لطــف و مهربانی ما را با انــواع نعمت  ها آفرید و 
برای عبادت  های ما، پاداش  های فراوانی در نظر گرفت تا بیشتر 
و بیشــتر عبادت کنیم و به قله  های بلندتری از کمال برسیم و باز 
از روی مهربانی برای کســانی که به گناه روی می  آورند، مجازات 
مشــخص کرد تا سمت مسیر اشــتباه نروند و به مســیر تعالی و 

کمال برگردند.
ایــن معارف بلنــد، گوشــه  ای از آموزه  های دینــی معصومین 
 اســت که حضرت فاطمــه زهرا  در خطبــٔه خود، به 

بخشی از آن  ها اشاره فرموده است.
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ُه، 
َ
ْرَسل

َ
ُه، ِاْختاَرُه َقبَل أن ا

ُ
 َعْبُدُه َو َرُسول

ً
دا بی  ُمَحّمَ

َ
ّنَ ا

َ
ْشَهُد ا

َ
َو ا

َخلاِئُق 
ْ
اُه َقبَل أن ِاْجَتباُه، َو اْصَطفاُه َقبَل أن ِاْبَتَعَثُه، ِاذ ال َو َسّمَ

َعَدِم 
ْ
َاهاویِل َمُصوَنٌة، َو ِبِنهایِة ال

ْ
َغیِب َمکُنوَنٌة، َو ِبَسْتِر ال

ْ
ِبال

ُاُموِر، َو ِاحاَطًة ِبَحواِدِث 
ْ
ِه َتعالی ِبماِئِل ال  ِمَن الّلَ

ً
ما

ْ
َمْقُروَنٌة، ِعل

 ِلَاْمِرِه، َو 
ً
ُه ِاْتماما ُاُموِر. ِاْبَتَعَثُه الّلَ

ْ
ُهوِر، َو َمْعِرَفًة ِبَمواِقِع ال الّدُ

 ِلَمقادیِر َرْحَمِتِه. 
ً
َعزیَمًة َعلی ِاْمضاِء ُحکِمِه، َو ِاْنفاذا

که پدرم محمد  بنده و فرس���تاده اوس���ت،  گواه���ی می دهم  و 
که او را بیافریند،  که او را بفرس���تد، برگزید؛ و پیش از آن  پیش از آن 
ب���رای این مقام نامزد فرمود؛ و قبل از بعثت���ش او را انتخاب نمود. در 
که بندگان در عالم غیب پنهان بودند، و در پش���ت پرده های  آن روز 
هول انگیز نیس���تی پوش���یده و به آخرین س���رحّد عدم مقرون بودند. 
گاه بود، و به  که خداون���د از آینده آ گرفت  ای���ن به خاطر آن صورت 
حوادث جهان احاطه داش���ت، و مقدرات را به خوبی می دانست. 
کند، و حکمش را اجرا نماید،  کرد تا فرمانش را تکمیل  او را مبعوث 

و مقدرات حتمی اش را نفوذ بخشد.

  سؤال4:

، دلیل برگزیده ش��دن  ب��ا توجه به این ف��راز از خطبه حضرت زهرا
به پیامبری، چه بود؟ حضرت محمد

 ال��ف. علم و توجهش به واجبات و محرم��ات و احاطه  اش به حوادث 
زمان و شناسایی کاملش به وقوع مقدرات.

ب. آگاهی  اش به عواقب کارها و احاطه  اش به حوادث زمان و اعتماد 
و توکلش به خدای متعال

ج. شناسایی کاملش به وقوع مقدرات، آگاهی  اش به عواقب کارها و 
احاطه  اش به حوادث زمان

دارایی ارزشمند
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یکی از خصوصیات اخالقی بعضی از مردم و چه  بســا بیشــتِر 
مــردم، این اســت که قــدر داشته  هایشــان را نمی  داننــد و فقط 
حســرت داشــته  های دیگــران را می  خورنــد. حتی اگــر دارایی 
خودشان آن  قدر باارزش باشــد که قابل  مقایسه با دارایی دیگران 
نباشــد، آن  قدر باارزش که همگان به دنبال رسیدن و بهره بردن 
از آن باشند، آن  قدر باارزش که دشمنان هم به ارزش و اهمیتش 
اعتراف کنند، بااین  همه باز نمی  پذیرند که دارایی  شان ارزشمندتر 
از تمامــی دارایی  هــای دنیاســت و بازهم حســرت داشــته  های 
دیگران را می  خورند و تالش می  کنند برای بهره بردن و استفاده 

از داشته  های کم  ارزش دیگران.
ما مســلمانان دارایی ارزشــمندی داریم به نام حضرت محمد 
. کســی که بهترین آفریدٔه خداســت. پیامبــری که حبیب 
خداست و خداوند به رضای او راضی است و به خشم و غصب او، 
خشمگین می  شود. پیامبری که دین کاملی برای جهانیان آورده 
و برای تک  تک لحظات زندگی و رفتارهای ما، دستورالعمل  های 
راهگشا دارد؛ و آیا ممکن است کسی یا چیزی وجود داشته باشد 

که ارزشش از بهترین آفریدٔه خدا بیشتر و واالتر باشد؟
اما متأســفانه بعضی از مســلمانانی که ادعای مسلمانی  شان 
گوش فلک را کر کرده، در رفتار و انتخاب  هایشان می  روند سراغ 
الگوهایی بسیار بی  ارزش و بی  مقدار. در نگاهشان زندگی  ای بهتر 
است که به زندگی فالن ثروتمند غربی نزدیک  تر و شبیه  تر باشد. 
شــخصیتی برایشــان محترم اســت که از نگاه غربی مورد تأیید 
باشــد. در برخوردهایشــان با دیگران، رفتار فالن بازیگر غربی را 
الگو قرار می  دهند و در پوشش و آراستگی، مانکن  ها و مدل  های 
غربی، مالکشــان اســت. بهترین آفریدٔه خدا و راهنمایی  هایش 
را رها کرده  اند و افتاده  اند دنبال افرادی که دشــمن او و دشــمن 
آموزه  های او هســتند. دشــمن پیامبری که حضرت فاطمه زهرا 
 در خطبه  اش صفاتی در مورد ایشان می  فرماید که به  راستی 

در هیچ شخص دیگری پیدا نمی  شود.
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 َعلی ِنیَراِنَها، عاِبَدًة 
ً
ْدیانها، ُعکفا

َ
 فی ا

ً
ُاَمَم ِفَرقا

ْ
ی ال

َ
َفَرأ

ٍد  بی ُمَحّمَ
َ
ُه ِبا ناَر الّلَ

َ
ِه َمَع ِعرَفاِنَها. َفا ِلَاْوثانها، ُمْنکَرًة ِلّلَ

وِب ُبَهَمها، 
ُ
ُقل

ْ
َمها، َو کَشَف َعِن ال

َ
یِه و اِلِه ُظل

َ
صلی  اهلل َعل

ِهدایِة، 
ْ
اِس ِبال َاْبصاِر ُغَمَمها، َو قاَم فِی الّنَ

ْ
َو َجلی َعِن ال

ی 
َ
ِعمایِة، َو َهداُهْم ِال

ْ
َرُهْم ِمَن ال ِغوایِة، َو َبّصَ

ْ
ْنَقَذُهْم ِمَن ال

َ
َفا

ُمْسَتقیِم. 
ْ
ریِق ال ی الّطَ

َ
َقویِم، َو َدعاُهْم ِال

ْ
الّدیِن ال

ک���ه مذاهب  کرد  هنگامی ک���ه مبعوث ش���د، اّمت ه���ا را مش���اهده 
گروه���ی برگ���رد آت���ش ط���واف می کنند،  کن���ده ای را برگزیده ان���د؛  پرا
که با  گروه���ی در برابر بت ها س���ر تعظیم ف���رود آورده اند، و ب���ا این  و 
قلب خود خدا را ش���ناخته اند، او را ان���کار می کنند. خداوند به نور 
کنار  محّم���د ظلمت ها را برچید، و پرده ه���ای ظلمت را از دل ها 
زد، و ابرهای تیره و تار را از مقابل چش���م ها برطرف ساخت.او برای 
گمراهی و غوایت رهایی بخشید،  کرد، و آنها را از  هدایت مردم قیام 
و چشم هایش���ان را بینا س���اخت، و به آئین محکم و پا برجای اسالم 

گشت، و آنها را به راه راست دعوت فرمود. رهنمون 

 
  سؤال5:

، با چــه بیانی مردم را به  ب��ا توجه به این ف��راز از خطبه حضرت زهرا
یادآوری نعمت هامتذکر شدند؟

الف. بعثت پیامبر
ب. شیوه زندگی مسلمانان در دوران جاهلیت

ج. هر دو مورد

از خود گذشتن
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در همیشــٔه تاریخ و حتی در زماِن ما، افرادی بوده و هســتند 
که معنای زندگی برایشــان فقط خوش بــودن و خوش گذراندن 
خودشان و خانواده  شان نیســت. این  طور نیست که کاری به کاِر 
جامعه و اطرافیانشــان نداشــته باشــند و اگر برای آن  ها مشکل 
یــا خطری پیــش بیاید، بی  تفاوت از کنارش عبــور کنند و راحتی 
خودشــان را به هیــچ قیمتی به خطر نیندازند. آنان از خودشــان 
می  گذرند و مانند شــمع می  ســوزند تا نوری باشــند برای روشن 
کــردن آینــدٔه یــک جامعه و یــک ملت. افــراد فــداکاری مانند 
رئیســعلی دلواری، ســتارخان و باقرخــان، میــرزا کوچک خان 
جنگلی و تک  تک شــهدای انقالب و دفاع مقدس که با گذشتن 
از جانشان، سرنوشت افراد و ملتی را تغییر دادند و بسته به ارزش 

فداکاری  شان، یاد و نامشان در تاریخ زنده و باقی خواهد ماند.
فــداکاری برای حفظ جاِن انســان  ها، از ارزش بســیار زیادی 
برخــوردار اســت ولــی از آن باالتر، فــداکاری بــرای هدایت و 
راهنمایی انسان  هاســت. چراکــه به فرمودٔه قرآن: کســانی که 
گمراه  اند و دیگران را گمراه می  کنند، مردگانی هســتند که حیات 

ظاهری دارند و مرگشان به  مراتب بهتر از حیاتشان است.
بهترین  هــای خلقت کــه در همٔه خوبی  ها پیشــتاز بودند و در 
انجام هیچ  کدام سســتی و کوتاهی نکردند، پیامبران و اهل  بیت 
 هستند. همان  ها که در راه هدایت انسان  ها رنج و زحمت 
بسیاری کشیدند و زندگی  شان به شهادت ختم شد؛ و گل سرسبد 
آن  ها پیامبر گرامی اســالم بود که فرمود »هیچ پیامبری به  مانند 

من آزار و اذیت نشد«.
، پس از شــهادت به رســالت پدرش  حضرت فاطمه زهرا 
، به گوشه  ای از تالش  ها و زحمات ایشان اشاره  رسول  الّله 
فرمــود و با یــادآوری دوران جاهلیت که کمتر از 25 ســال از آن 
گذشــته بود، زندگی َپست و تاریک مسلمانان را به یادشان آورد تا 

قدر نعمتی که از آن غافل شده  اند، بیشتر بدانند.
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َفٍة َو اْخِتیاٍر، َو َرْغَبٍة َو ایثاٍر، 
ْ
یِه َقْبَض َرأ

َ
ُه ِال ُثّمَ َقَبَضُه الّلَ

اِر فی راَحٍة، َقْد  یِه و اِلِه ِمْن َتَعِب هِذِه الّدَ
َ
ٌد صلی  اهلل َعل َفُمَحّمَ

اِر، َو ُمجاَوَرِة 
َ

َغّف
ْ
ّبِ ال َاْبراِر َو ِرْضواِن الّرَ

ْ
َملاِئکِة ال

ْ
 ِبال

َ
ُحّف

بی، َنِبیِه َو آمینه َو ِخیَرِتِه ِمَن 
َ
اِر، صلی  اهلل َعلی أ َجّبَ

ْ
َمِلک ال

ْ
ال

ِه َو َبَرکاُتُه.   یِه َو َرْحَمُةالّلَ
َ
لاُم َعل ِق َو َصِفیِه، َو الّسَ

ْ
َخل

ْ
ال

س���پس خداون���د او را ب���ا نهایت محب���ت و اختیار خ���ود و از روی 
کرد، س���رانجام او از رنج این جهان آس���وده  رغبت و ایثار قبض روح 
کنون در میان فرشتگان، و خش���نودی پروردگار غفار و در  ش���د و هم ا

جوار قرب خداوند جبار قرار دارد.
درود خ���دا ب���ر پدرم پیامب���ر  امین وحی، و برگزی���ده او از میان 

خالیق باد، و سالم بر او و رحمت خدا و برکاتش.

 

  سؤال6:
، چرا مرگ برای پیامبر  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 

خدا سختی و دشواری نداشت؟
الف. به دلیل اتمام مدت رسالت ایشان

ب. به دلیل خالصی از رنج  های دنیا
ج. هیچ  کدام

پیامبِر دلسوز
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درد، دیدنــی نیســت. هیچ  کــس نمی  توانــد درد را ببیند ولی 
نشــانه  هایش را چرا. عرقی که روی پیشــانی بیمار می  نشــیند و 
به خود پیچیدن و بی  تابی، بخشــی از نشــانه  های دردند. بعضی 
دردها اما سنگین  ترند. مادراِن جوان از دست  داده، مویشان زودتر 
از هم  سن   و ساالنشان ســفید می  شود، از درِد داغ جوان. دردی 

که دیدنی نیست اما کمر را خم می  کند و مو را سفید.
غم و غصٔه همٔه انســان  ها یکســان نیســت. بعضی  ها غصٔه 
نداری و فقــر را می  خورند، بعضی  ها غصــٔه مریضی و بیماری و 
بعضی  ها غصه  هایی متفاوت  تر. غصٔه ازدواج و تحصیل و شــغل 

و...، هر کس به فراخور حال و جایگاهش.
اما عده  ای هســتند که غصه  شــان برای دردها و مصیبت  های 
خودشــان نیست. از درد بی  دینی مردم، غصه می  خورند. دردشان، 
غربِت خداســت در میان مردم. غصه  دارنــد که چرا گناه در جامعه 
زیاد اســت و چرا خوب  ها کم و نایاب  اند. تا جایی که می  توانند برای 
راهنمایی مردم به راه درســت تالش می  کنند و در این راه از هر چه 
دارنــد می  گذرند. وقت  هایی که دیگــران در حال برنامه  ریزی برای 
جمع  کردن ثروت بیشــتر هستند، آن  ها در فکر پیدا کردن راه  های 
هدایت مردم  اند. آن  ها در این دنیا خیلی بیشتر از بقیه اذیت می  شوند 

و زمان از دنیا رفتنشان، زمان شروع راحتی و آرامش  شان است.
خداوند مهربان هم پاداش این غم و اندوهشــان را به بهترین 
نحــو خواهــد داد و اولین پاداش  شــان را این قــرار می  دهد که 
به  راحتــی جان می  دهنــد و فرشــتگان ایشــان را در میان خود 
می  گیرند و در بهشت برین، در جوار رحمت الهی، آرام می  گیرند.
پیامبــر گرامی اسالم،دلســوزترین آفریدٔه خدا نســبت به 
بنــدگان بــود و در لحظه  لحظٔه زندگی خود، غــم و غصٔه آنان را 
می  خــورد و حتی برای گناه  کاران امتــش نیز از خداوند مهربان، 
طلــب رحمت و مغفــرت می  نمود و حضرت زهــرا  در خطبٔه 
خود، جایگاه بلند پدرش را در نزد خداوند متعال، برای مسلمانانی 

که به  حق مسلم دخترش، دست  درازی کرده بودند بیان فرمود.
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ِه  ْنُتْم ِعباَد الّلَ
َ
ثم التفت الی اهل المجلس و قالت: ا

ِه َعلی  َمناُء الّلَ
ُ
ُة دیِنِه َو َوْحیِه، َو ا

َ
ْمِرِه َو َنْهیِه، َو َحَمل

َ
ُنُصُب ا

ُاَمِم. 
ْ
ی ال

َ
غاُؤُه ِال

َ
ْنُفِسکْم، َو ُبل

َ
ا

کرد و مسؤولیت سنگین مهاجران و انصار  سپس رو به اهل مجلس 
را برشمرد و فرمود:

ش���ما ای بندگان خدا! مسئوالن امر و نهی پروردگار و حامالن دین 
و وحی او هستید، و نمایندگان خدا بر خویشتن، و مبلغان او به سوی 

اّمت ها می باشید.

 

  سؤال7:
بــا توجه به این فــراز از خطبه حضرت زهرا  هــدف حضرت از بیان 

ویژگی  های مسلمانان چه بوده است؟
الف. معرفی خود و پدر و همسر و فرزندان خود

ب. یادآوری مسئولیتی که بر عهده مسلمانان است
ج. اعالم برائت از غاصبان فدک و دشمنان دین

مسلماناِن مسئول
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یکی از پرخاطره  ترین دوره  هــای زندگِی آقایان، دوران خدمت 
ســربازی اســت. دورانی که پر است از خاطرات شــیرین و تلخ. 
پســت دادن  های نیمه  شب  های زمستاِن ســرِد مناطِق سردسیر 
و یا ظهرهای داغ و شرجِی تابســتاِن مناطِق گرمسیر. دل  تنگی 
روزهــای اول و صمیمیــت روزهای آخر، اتفاقات ریزودرشــت و 
شــوخی  ها و رفاقت  ها و حتی تنبیه  ها و ســختی  ها. بهانٔه تمامی 
آن خاطرات، واقعیتی است به نام خدمت به میهن. در هرکجای 
کشــور که این خدمت انجام شــود و در هر نهــاد و اداره  ای، باز 

خدمت به میهن است و مقدس.
البته اهمیت نقِش سربازها، بسته به محل خدمتشان تفاوت  های 
زیادی باهم دارد. اهمیت نقش آن ســربازی کــه در پادگان  های 
سرســبز شــمال، وظیفٔه آبیاری به گل  ها را دارد، با سربازی که در 
مناطق خطرناک مــرزی، باید مراقــب ورود و خروج قاچاقچی  ها 
و اشــرار باشد، اصاًل قابل  مقایسه نیســت. یقینًا هیچ  کدام نباید در 
خدمِت مقدسشان سستی کنند اما سستِی سرباِز اول، نهایتًا منجر 
به پژمرده شدن چند شاخه گل می  شود ولی سستِی سرباِز دوم، به 

قیمت از بین رفتن امنیِت کشور تمام می  شود.
ایــن یک قانون اســت! کســی که وظیفــٔه انجــام کار بزرگی 
را قبــول می  کند، نباید خوشــحال باشــد که مســئولیت مهمی 
پیداکرده و مدیریت اموری را به دست آورده و زیردستانی دارد که 
می  تواند آن  ها را امرونهی کند. بلکه باید تمام هوش و حواســش 
را بگذارد پای آن کار تا مبادا کوچک  ترین اشــتباهی در انجامش 
پیش بیاید؛ زیرا هر مقدار ارزش کاری بیشتر باشد، هزینه و تاوان 

اشتباه در آن کار، بیشتر و سخت  تر خواهد بود.
، خطاب به کسانی که در مسجد جمع  حضرت فاطمه زهرا 
شده بودند و در سکوت، شاهد آن جنایت بودند، مسئولیت بسیار 
مهم و بزرگی که بر عهده داشتند، یادآور شد و آن  ها را هشیار کرد 
که عالوه بر نام و مقام مسلمان بودن، وظایف بسیار سنگینی بر 
دوش  شان است که اگر در انجامش سستی کنند، تاوان سنگینی 

خواهند داد.
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یکْم َو َبِقیٍة 
َ
َمُه ِال ُه فیکْم، َو َعْهٍد َقّدَ

َ
 َزعیُم َحّقٍ ل

اِدُق  ُقْراُن الّصَ
ْ
اِطُق َو ال ِه الّنَ یکْم، کتاُب الّلَ

َ
َفها َعل

َ
ِاْسَتْخل

ِمُع، َبیَنًة َبصاِئُرُه، ُمْنکِشَفًة 
َ
یاُء اللّا اِطُع َو الّضِ وُر الّسَ و الّنُ

ی 
َ
 ِال

ً
ْشیاُعُه، قاِئدا

َ
َسراِئُرُه، ُمْنَجِلیًة َظواِهُرُه، ُمْغَتِبَطًة ِبِه ا

 ُحَجُج 
ُ

جاِة اْسِتماُعُه. ِبِه ُتنال ی الّنَ
َ
باُعُه، ُمَؤّدٍ ِال ْضواِن ِاّتِ الّرِ

َرُة، َو 
َ

ُمَحّذ
ْ
َرُة، َو َمحاِرُمُه ال ُمَفّسَ

ْ
َرُة، َو َعزاِئُمُه ال ُمَنّوَ

ْ
ِه ال الّلَ

َمْنُدوَبُة، َو 
ْ
ُه ال

ُ
کاِفیُة، َو َفضاِئل

ْ
جاِلیُة، َو َبراهیُنُه ال

ْ
َبیناُتُه ال

َمکُتوَبُة. 
ْ
َمْوُهوَبُة، َو َشراِئُعُه ال

ْ
ُرَخُصُه ال

که در  پاس���دار ح���ق الهی در می���ان ش���ما، و حافظ پیمان خداون���د 
دس���ترس همه شماست و آنچه پیامبر  بعد از خود در میان امت به 
کتاب اهَّلل ناطق، و قرآن صادق و نور آش���کار و روشنایی  گذارده  یادگار 
که دالیلش روش���ن، باطنش آش���کار، ظواهرش  کتابی  پرفروغ اوس���ت. 
که عامالن خود را به بهش���ت فرا  کتابی  پر ن���ور، و پیروانش پرافتخ���ار. 
می خواند، و مس���تمعینش را به ساحل نجات رهبری می کند. از طریق 
گش���ت، و تفسیر واجبات او را  قرآن به دالیل روش���ن الهی می توان نایل 
کافی را  دریافت، و ش���رح محرمات را در آن خواند، و براهین روش���ن و 
کرد، و دس���تورات اخالقی و آنچه مجاز و مش���روع است در آن  بررس���ی 

مکتوب یافت.

  سؤال8:
با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  مهم  ترین ویژگی  های 

قرآن کریم چیست؟
الف. یادگار پیامبر و کتاب گویای الهی است

ب. مورد غبطه جهانیان است و پیروی از آن راه نجات و رستگاری است.
ج. هر دو مورد

مالِک انتخاب



31

زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

وقتی بــرای خرید به بــازار می  رویــد، مالکتان بــرای انتخاب 
یــک کاال چیســت؟ مثاًل قرار باشــد کفــِش مجلســِی قدیمی و 
غیرقابــل اســتفاده  تان را با یک کفش جدید عــوض کنید. به بازار 
کفش  فروش  ها می  روید و صدها مدل و رنگ و جنس از کفش  های 
مختلف، پیش روی شــما قــرار می  گیــرد. مغازه  دارهای متعددی 
کــه هرکــدام نگاهی به کفش  هایتــان می  اندازند و اگــر از رنگ و 
قیافه  اش بفهمند که قرار است دور انداخته شوند، شروع می  کنند 
به تبلیغات اجناس  شان تا یکی از کفش  هایشان را خریداری کنید؛ 

و شما باالخره وارد یکی از آن مغازه  ها می  شوید.
بایــد میــان بیش از صــد مدل کفــش، یکی را انتخــاب کنید. 
مالکتــان را فقط جنــس قرار می  دهیــد؟ یا فقط طــرح؟ یا فقط 
رنگ؟ یــا فقط قیمت؟ یا فقط ُمد بودن؟ یا این  که ســعی می  کنید 
این گزینه  ها را به ترتیب اولویت تنظیم کنید و کفشــی که بیشترین 
مالک  های شــمارا دارد، انتخاب و خریداری کنید؟ طبیعتًا انسان 
در انتخاب  هایش، گزینه  ای که بیشــترین امتیازات را داشته باشد 
انتخاب می  کند و حاضر نیســت برای گزینه  های کم  ارزش، پولش 

را هزینه کند.
البته متأسفانه همیشــه این  طور نیست! در مورد برخی چیزها، 
آن  قدر انســان  ها فریفتٔه تبلیغاِت فریبنده می  شــوند که ارزش  ها را 
فراموش می  کنند و مالکشــان برای انتخاب، می  شود بعضی امور 

بی  ارزش.
مثال روشنش، انتخاِب کتاب است. سری که به کتاب  فروشی  ها 
بزنید، می  بینید بعضی کتاب  های بی  محتوا و حتی مشــکل  آفرین، 
بیش  تریــن خواهــان و خریدار را دارنــد و اگر از مشــتری  ها، دلیِل 
خریدشان را ســؤال کنید، پاسِخ بیش  ترشان این است که داشتن و 
خوانــدن این کتاب کالس دارد! و در مقابل بســیاری از کتاب  های 

ارزشمند و مفید، بی  مشتری  اند و فقط خاک می  خورند.
حضــرت فاطمه زهــرا  در خطبٔه خود، کتابــی را معرفی 
می  نماید که امتیازات بسیار زیادی دارد. یادگار پیامبر است. کتاِب 
گویای الهی اســت. راست  گو اســت و پیروی از دستوراِت آن، راه 

نجات و رستگاری است. کتابی که مورد غبطٔه جهانیان است.
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لاَة  ْرک، َو الّصَ کْم ِمَن الّشِ
َ
 ل

ً
ایماَن َتْطهیرا

ْ
ُه ال َفَجَعَل الّلَ

ْفِس َو ِنماًء  کاَة َتْزکیًة ِللّنَ کْبِر، َو الّزَ
ْ
کْم َعِن ال

َ
 ل

ً
َتْنزیها

 ِللّدیِن، 
ً
َحّجَ َتْشییدا

ْ
ِاْخلاِص، َو ال

ْ
 ِلل

ً
یاَم َتْثبیتا ْزِق، َو الّصِ فِی الّرِ

ِة، َو ِاماَمَتنا 
َّ
ِمل

ْ
 ِلل

ً
وِب، َو طاَعَتنا ِنظاما

ُ
ُقل

ْ
 ِلل

ً
 َتْنسیقا

َ
َعْدل

ْ
َو ال

ِاْسلاِم،
ْ
 ِلل

ً
ِجهاَد ِعّزا

ْ
ُفْرَقِة، َو ال

ْ
 ِلل

ً
مانا

َ
ا

س���پس افزود: خداوند »ایمان« را س���بب تطهیر ش���ما از شرک قرار 
کبر و غرور. »زکات« را موجب تزکیه  کی از  داده. و »نماز« را وس���یله پا
نفس و نمو روزی. »روزه« را عامل تثبیت اخالص. »حج« را وس���یله 
تقویت آئین اسالم. »عدالت« را مایه هماهنگی دل ها. »اطاعت« ما 
کندگی.  را باعث نظام مّلت اسالم. و »امامت« ما را امان از تفرقه و پرا

»جهاد« را موجب عزت اسالم.

 
  سؤال9:

، فلس��فه وجود امام و  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
لزوم اطاعت از او، چیست؟

الف. رسیدن به سعادت در دنیا و داشتن زندگی پاک و سالم
ب. ایجاد نظم در ملت  ها و رهایی از تفرقه و چنددستگی

ج. عاقبت  به  خیری و ورود به بهشت و رسیدن به رضوان الهی

همه  فن  حریف
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زمانٔه عجیبی شــده. »نمی  دانم« از سِر زبان  ها افتاده است و 
جایش را داده به اظهارنظرهای گوناگون. تا در مورد مســئله  ای 
صحبــت می  شــود، همــه شــروع می  کننــد بــه اظهارنظرهای 
تخصصی. اگر کســی از محتوای صحبت  ها ســر درنیاورد، فکر 
می  کند که عده  ای از اندیشمنداِن همه  فن  حریف، نشسته  اند دور 
هم و دارنــد راجع به راه  کارهای برون  رفــت از بحران  ها صحبت 
می  کننــد. نکتــٔه جالب در این اســت کــه این عــده، در تمامی 
مشــکالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و حتی دینی 
صاحب  نظرند و البته خودشــان را دانای کل می  دانند و هر رأی و 

نظری برخالف نظرشان باشد، مردود می  دانند و بی  ارزش.
بامزه  ترین قســمت ماجرا این است که در جمع  هایشان، فقط و 
فقط همدیگر را تأیید می  کنند و از دانایی همدیگر، تعریف و تمجید. 
راجع به امور اقتصادی که صحبت می  شود، جوری حرف می  زنند 
و نظریه  پردازی می  کنند که به نظرشان رئیس صندوق بین  المللی 
پول باید پیش  شان لنگ بیندازد. در مورد امور اجتماعی، یونیسف و 
یونسکو را در جیبشان می  گذارند و در امور هنری، تمامی هنرمندان 

دنیا را بی  سلیقه  ترین موجودات جهان می  دانند.
به مســائل دینی هم که می  رســند، گویا هیــچ پیامبر و امام و 
معصــوم و عالــم و مجتهــدی وجود نــدارد و قرار اســت آن  ها 
تشخیص بدهند که کدام  یک از کارهای خوب باید واجب باشد و 
کدام بی  دلیل واجب شده و کدام  یک از کارهای حرام، به  درستی 

حرام شده و کدام از روی تعصب و جهل و شرایط زمانه!
با نگاه کوچک و کوتِه خود، حکمِت عبادات را تفسیر می  کنند 
و می  گوینــد نماز کــه برای صحبت باخداســت و ما به فارســی 
بهتــر می  توانیم صحبت کنیــم، پس نماز هیــچ. زکات که برای 
پولدارهاســت و ما کلی قرض داریم پس زکات هم هیچ. روزه که 
برای فهمیدن حال فقراســت که ما خودمــان از همه فقیرتریم، 
پس روزه هم هیچ و همین  طور برای خودشان می  برند و می  دوزند.
حضرت فاطمه زهرا  در خطبٔه خود، حکمِت واالی برخی 

دستورات الهی را بیان می  فرماید.
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َمْعُروِف 
ْ
َاْمَر ِبال

ْ
َاْجِر، َو ال

ْ
ی اْستیجاِب ال

َ
ْبَر َمُعوَنًة َعل َو الّصَ

َة 
َ
َخِط، َو ِصل واِلَدیِن ِوقایًة ِمَن الّسَ

ْ
ِة، َو ِبّرَ ال عاّمَ

ْ
َمْصِلَحًة ِلل

 
ً
ِقصاَص ِحْقنا

ْ
َعَدِد، َو ال

ْ
ُعْمِر َو َمْنماًة ِلل

ْ
َاْرحاِم َمْنساًة فِی ال

ْ
ال

َمکائیِل َو 
ْ
َمْغِفَرِة، َو َتْوِفیَة ال

ْ
 ِلل

ً
ْذِر َتْعریضا َوفاَء ِبالّنَ

ْ
ماِء، َو ال ِللّدِ

َبْخِس.
ْ
 ِلل

ً
َموازیِن َتْغییرا

ْ
ال

»صبر و ش���کیبایی« را وس���یله ای برای جلب پاداش حق. »امر به 
معروف« را وس���یله ای برای اصالح توده ه���ای مردم. »نیکی به پدر 
و مادر« را موجب پیش���گیری از خش���م خدا. »صله رحم« را وس���یله 
طوالنی ش���دن عمر و افزایش جمعیت و قدرت. »قصاص« را وسیله 
کم  حف���ظ نفوس. »وفاء ب���ه نذر« را موج���ب آمرزش. »جلوگی���ری از 

کمبودها. فروشی« را وسیله مبارزه با 

 
  سؤال10:

با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  فلس��فه امربه  معروف 
چیست؟

الف. پیشگیری از رواج فساد در جامعه
ب. اتمام و تکمیل فروع دین

ج. کمک برای به دست آوردن پاداش

بهترین و کامل  ترین
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انســان کمال طلب است. کمال طلب بودن به این معناست که 
دوســت دارد در همه  چیز، بهترین  ها را داشته باشد. بهترین خانه، 
بهترین همسر، بهترین شغل، بهترین موقعیت اجتماعی، بهترین 
فرزنــد، بهترین همســایه، بهتریــن موبایل، بهترین پــدر و مادر، 

بهترین دوست، بهترین ماشین، بهترین تفریح و...
البته انســان  ها در کمــال طلبی خود، تفاوت  های بســیار زیادی 
بــا یکدیگــر دارنــد که بــه دلیل تفــاوت ارزش  گــذارِی آن  هــا روی 
خواسته  هایشان است. مثاًل برخی ارزِش داشتِن یک موبایل را بیشتر از 
حفِظ آبرو می  دانند و حاضر می  شوند با گدایی و تکدی  گری پول جمع 
کنند برای برآورده کردن حس کمال طلبی  شــان در داشتن بهترین 
موبایل. برای برخی دیگر داشــتِن بهترین شــغل از همه  چیز مهم  تر 
است و در این راه، به  راحتی زیرآب دوستان و اطرافیانشان را می  زنند 
و حتی پول خرج می  کنند برای رســیدن به کمال در شغل. بعضی  ها 
فقط به تفریحشان اهمیت می  دهند و حاضرند برای خوش  گذرانی، 
قید پدر و مادر و همســر و فرزند و شــغل و موقعیت اجتماعی  شان را 
بزنند ولی حِس کمال طلبی  شــان در داشتن بهترین تفریح، برآورده 
شــود؛ و همین  طور است حکایت کســانی که دزدی می  کنند برای 
پول  دار شــدن و پول خرج می  کنند برای داشتن بهترین همسر و از 

خوشِی همسرشان می  زنند برای داشتن بهترین ِسمت و مقام و...
اما انســان  هایی هستند که این  گونه مسائل ظاهری، حِس کمال 
طلبی  شان را برآورده نمی  کند. همسر و فرزند و خانه و ماشین و موبایل 
و شغل را مهم می  دانند ولی نه به  عنوان اولویت اول. کمال طلبی  شان، 
رسیدن به بهترین و کامل  ترین دین و آیین است؛ و برای برآورده کردِن 

این حس، حاضرند از هر آنچه مانعش می  شود، گذر کنند.
اما کدام دین و آیین است که تمامی مصلحت  ها را در نظر گرفته 
باشــد و برای تمامی امور مهم و معمولِی زندگی، دســتورالعمل و 
راهکار ارائه داده باشد و در کنار زندگی فردی و خانوادگی، به امور 

جامعه و حکومت نیز توجه داشته باشد؟
حضرت فاطمه زهرا  در خطبٔه خود، حکمِت دســتوراتی را 

می  گوید که مربوط به کامل  ترین و بهترین دین است.
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َقْذِف 
ْ
 َعِن الّرِْجِس، َو اْجِتناَب ال

ً
َخْمِر َتْنزیها

ْ
ْهی َعْن ُشْرِب ال َو الّنَ

ْرک  ُه الّشِ َم الّلَ ِعْصَمِة، َو َحّرَ
ْ
 ِلل

ً
ْرَقِة ایجابا ْعَنِة، َو َتْرک الّسِ

َّ
 َعِن الل

ً
ِحجابا

ْنُتْم 
َ
 َو ا

َ
َه َحّقَ ُتقاِتِه، َو لا َتُموُتّنَ ِالّا ُقوا الّلَ بُوِبیِة. َفاّتَ ُه ِبالّرُ

َ
 ل
ً
ِاْخلاصا

ما  ُه ِاّنَ َمَرکْم ِبِه َو َنهاکْم َعْنُه، َفِاّنَ
َ
َه فیما ا طیُعوا الّلَ

َ
ُمْسِلُموَن، َو ا

ماُء.
َ
ُعل

ْ
َه ِمْن ِعباِدِه ال یْخَشی الّلَ

کس���ازی از پلیدی ها. »پرهیز  »نهی از ش���راب خواری« را سبب پا
از تهمت و نس���بت های ناروا« را حجاب���ی در برابر غضب پروردگار. 
»ت���رک دزدی« را برای حفظ عفت نفس. و »تحریم ش���رک« را برای 
که چنین اس���ت تقوای الهی  کنون  اخالص بندگی و ربوبیت حق. ا
که شایس���ته مق���ام اوس���ت، از مخالفت  کنی���د، و »آن چن���ان  پیش���ه 
که مس���لمان از دنی���ا بروید«. خدا  کنید  فرمان���ش بپرهیزید، و تالش 
گاهی را  کنید - و راه علم و آ را در آنچ���ه امر یا نهی فرم���وده، اطاعت 
گاهان  که: »از میان بندگان خدا، تنها عالمان و آ گیرید- چرا  پیش 

کنند«. از او می ترسند و احساس مسؤولیت می 

  سؤال11:
، چرا ش��راب  خواری  ب��ا توجه به این ف��راز از خطبه حضرت زهرا 
که در ظاهر جنبه شخصی و فردی دارد، در کنار گناهانی که جنبه 

اجتماعی دارند، قرار داده شده است؟
ال��ف؛ زی��را تمامی گناه��ان حتی اگر به  ظاهر ش��خصی به  حس��اب 

بیایند، در جامعه تأثیر خواهند گذاشت
ب؛ زیرا نماز شراب  خوار تا چهل روز پذیرفته نمی  شود

ج؛ زیرا کس��ی که ش��راب  خوار باشد، حتمًا دس��ت به گناهان دیگر 
هم می  زند

امرونهی
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رعایــت قوانین، همیشــه و همه  جا و برای همه مفید اســت. 
به  طــور مثــال قوانین راهنمایــی و رانندگی. این  که باید ســرعت 
مجاز را رعایت کنیم، کمربند ایمنی را ببندیم، وقت خســتگی و 
خواب  آلودگی توقف و اســتراحت کنیم، هنگام رانندگی کارهایی 
مانند صحبت با تلفن همراه، یا خوردن و آشــامیدن و در آغوش 
گرفتن کودک که باعث از بین رفتن تمرکز راننده می  شود را انجام 
ندهیم؛ همه و همه در راســتای حفظ جان راننده و سرنشــینان 
ماشــین است؛ و البته پیشــگیری می  کند از تصادف با عابرهای 
پیاده و ماشین  های دیگر. همچنین است رعایت چراغ راهنمایی 
و توقــف و حرکت عابران پیاده و ماشــین  ها با توجه به رنگ  های 

سبز و قرمز؛ زرد را هم که هر دو گروه، حق خودشان می  دانند!
حاال اگر کســی بیاید و بگوید من نمی  خواهم هیچ  کدام از این 
قوانیــن و مقررات را رعایت کنم، بایــد چگونه با او برخورد کنیم؟ 
می  شــود بی  تفــاوت بود و اجــازه داد که هر طور کــه می  خواهد 
رفتار کند؟ آیا جز این اســت که اگر شخصی در رانندگی، خالف 
جهِت اتوبان و جاده حرکت کند، جدای از خطراتی که برای خود 
ایجاد می  کند، باعث ایجاد خطر برای ســایر رانندگان قانون  مند 
می  شــود؟ آیا غیرازاین است که اگر راننده  ای به چراغ  قرمز اعتنا 
نکند، هم بــرای خودش حادثه ایجاد می  کند و هم برای عابران 
پیاده  ای که با حفظ قانون، مشغول عبور از خیابان هستند؟ پس 
هیچ  کــس اجازٔه تخلف از قوانین را ندارد و همه باید یکدیگر را به 

مراعات قانون دعوت کنیم.
گناهــان نیز همین  طورنــد. برخی گناهان صرفــًا جنبٔه فردی 
ندارنــد، بلکه از جنبٔه اجتماعی نیز مشــکل ســازند. از همین رو 
حضــرت فاطمــه زهرا  در خطبــٔه خود، با اشــاره به حکمِت 
ممنــوع بــودن برخــی گناهانی کــه بر جامعــه تأثیــرات منفی 
می  گــذارد، همگان را به تقــوا و اطاعــت از امرونهی  های الهی 

دعوت می  نماید.
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ٌد،  بی  ُمَحّمَ
َ
نّی فاِطَمُة َو ا

َ
ُموا ا

َ
اُس! ِاْعل َها الّنَ ّیُ

َ
ثم قالت: ا

ْفَعُل ما 
َ
، َو لا ا

ً
طا

َ
 َغل

ُ
ُقول

َ
 ما ا

ُ
ُقول

َ
، َو لا ا

ً
 َو َبْدءا

ً
 َعْودا

ُ
ُقول

َ
ا

یِه ما 
َ
ْنُفِسکْم َعزیٌز َعل

َ
 ِمْن ا

ٌ
َقْد جاَءکْم َرُسول

َ
، ل

ً
ْفَعُل َشَططا

َ
ا

ُمْؤِمنیَن َرُؤوٌف َرحیٌم. َفِاْن َتْعُزوُه 
ْ
یکْم ِبال

َ
ْم َحریٌص َعل َعِنّتُ

َخا اْبِن َعّمی ُدوَن 
َ
بی ُدوَن ِنساِئکْم، َو ا

َ
َوَتْعِرُفوُه َتِجُدوُه ا

یِه َو اِلِه.
َ
یِه صلی  اهلل َعل

َ
َمْعِزی ِال

ْ
ِنْعَم ال

َ
ِرجاِلکْم، َو ل

سپس فرمود: ای مردم! بدانید من فاطمه ام! و پدرم محمد است، 
گویم آغاز و  ک���ه صلوات و درود خدا بر او و خاندانش باد. آنچه می 
انجامش یکی است - و هرگز ضّد و نقیض در آن راه ندارد - و آنچه 
گویم، و در اعمال���م راه خطا نمی پویم. »به  گویم غل���ط نمی  را م���ی 
که رنج های شما بر او سخت  یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد 
است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان 
است«. هرگاه نسب او را بجویید می بینید او پدر من بوده است، نه 
پدر زنان شما! و برادر پسر عموی من بوده است، نه برادر مردان شما! 

و چه پرافتخار است این نسب، درود خدا بر او و خاندانش باد!

 
  سؤال12:

با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  دلیل این  که ایشان خود 
را با مشخصاتی که همگان از آن مطلع بودند، معرفی فرمود، چه بود؟

ال��ف. تذکر و نهیب به مس��لمانانی که در غصِب ح��ِق دختِر پیامبر 
مهربانشان، شراکت کردند

ب. بی��ان عدم وجود قرابت و فامیلی بین غاصبین و دش��منان دین 
با پیامبر اسالم

ج. هیچ  کدام

افتخار بی  همتا
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افتخارات خانم  ها با هم متفاوت است. یکی افتخار می  کند به 
طال و جواهراتش؛ که مجموعش نزدیک یک کیلوگرم می  شود و 
عیارش فالن جور است و از فالن جا خریده است و نگین  هایش 
فــالن و بهمــان اســت و جزییاتی از همیــن قبیــل؛ و وقتی با 
جواهراتش در مهمانی  ای حاضر می  شــود، احساس می  کند که 
همه حســرت داشــته  هایش را می  خورند و آرزوی مثِل او بودن را 
می  کنند. دیگری به محل زندگــی  اش افتخار می  کند؛ این  که در 
باالی شهر خانه دارد و متراژ خانه  اش چند برابر خانه  های عادی 
اســت و اســتخر و باغچه و امکانات دیگرش تکمیل اســت و با 
خودش فکر می  کند که دیگران چقدر او را خوش  بخت می  دانند. 
دیگری افتخار می  کند به ماشــینی که زیر پا دارد؛ این  که اسپرت 
اســت و قیمتش باالی صد میلیون و رنگش چشم هر بیننده  ای 
را خیره می  کند. دیگری به کلکســیون ســاعتی که جمع کرده و 
دیگری به موبایل و بعضی به کمد لباس  هایی که ارزش  شــان از 

چند ده میلیون بیشتر است.
بعضی خانم  ها اما به عروس و دامادهایشــان افتخار می  کنند. 
البته نه به کماالت و ارزش  های آن  ها، بلکه به تعداد ســکه  هایی 
کــه بابــت مهریه مشــخص کرده  اند و یــا هزینه  هایــی که بابت 
عروســی داده  انــد و یــا ریخت  وپاش  هایی که برای مراسمشــان 
کرده  انــد؛ و خوش  اند از این  کــه چند روزی نقــل مجالس زنانه، 
بشــود حرف  وحدیث راجع به خرج و مخارجشــان و فکر می  کنند 

که چشِم همه را درآورده  اند با این اسراف و تبذیر.
اما در این میان، بانوانی هستند که افتخاراتشان مقدس است؛ 
مانند بانویی که افتخار می  کند مادِر چهار شــهید است و یا بانویی 
که همسر یا فرزنِد دکتر و مهندس و عالمش، باعث افتخار اوست. 
حضرت فاطمــه زهرا در خطبــٔه خود، از افتخــاری بی  همتا 
می  گوید. از پیامبر اســالم که فقط پدر اوست نه پدر زناِن دیگر؛ و 
برادِر پســرعمو و شوهر اوست، نه برادِر مردان دیگر؛ و البته بیان 
این افتخار، تنها برای بیدار ساختن وجدان خفتٔه مسلمانانی است 

که حِق دختِر محبوب آن پیامبر را ظالمانه غصب کرده  اند.
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ذاَرِة، ماِئلًا َعْن َمْدَرَجِة   ِبالّنَ
ً
َة صاِدعا

َ
سال َغ الّرِ

َّ
َفَبل

 ِالی 
ً
کظاِمِهْم، داِعیا

َ
 ِبا

ً
 َثَبَجُهْم، اِخذا

ً
ُمْشِرکیَن، ضاِربا

ْ
ال

ْت 
َّ
َحَسَنِة... َو اْنَحل

ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
ِحکَمِة و ال

ْ
ِه ِبال َسبیِل َرّبِ

ِاْخلاِص... َو 
ْ
قاِق، َو ُفْهُتْم ِبکِلَمِة ال

َ
کْفِر َو الّش

ْ
ُعَقُد ال

 ، ِقّدَ
ْ
ْرَق، َو َتْقتاُتوَن ال َاْقداِم، َتْشَرُبوَن الّطَ

ْ
کْنُتْم َمْوِطی  َء ال

ٍد  ُه َتباَرک َو َتعالی ِبُمَحّمَ ْنَقَذکُم الّلَ
َ
ًة خاِسئیَن... َفا

َّ
ِذل

َ
ا

تی.
َّ
َتیا َو ال

َّ
یِه َو اِلِه َبْعَد الل

َ
صلی  اهلل َعل

کناره  گیری  رس���الت خود را با ان���ذار انجام داد، از پرتگاه مش���رکان 
گرفته و با حکمت و پند  گلویشان را  کرده، شمشیر بر فرقشان نواخت، 
گره  های  و اندرز نیکو، به  سوی پروردگارش���ان دعوت نمود... تا آن  که 
کلمه اخالص  گردید و دهان  های ش���ما به  گش���وده  کف���ر و تفرقه از هم 
باز ش���د... درحالی  که پیش از آن، ش���ما لگدکوب روندگان بودید، از 
کرده بودند و از پوست درختان  که شتران آن را آلوده  آبی می  نوشیدید 
به  عن���وان غذا اس���تفاده می  کردید، خوار و مطرود بودی���د... تا خدای 

تعالی شما را به دست آن حضرت نجات داد.

 
  سؤال13:

ب��ا توجه ب��ه این فراز از خطب��ه حضرت زه��را  وضعیت جامعه، 
پیش از ظهور اسالم چگونه بود؟

الف. همانند زندگی آنان پس از ظهور اس��الم و بدون وجود تفاوتی 
چشم  گیر

ب. محترمانه  تر و شرافتمندانه  تر و با امکانات و آزادی  های بیشتر
ج. ذلیالنه  تر و خوارتر و درنهایت پستی و حقارت

عزت اسالمی
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دلســوزی فقط به معنای مهربانی نیســت، بلکه گاهی تندی 
و تنبیه هم الزمه دلســوزی است. معلمی دلســوز دانش  آموزان 
اســت که در کنار تشــویق برای پیشرفت  ها، نســبت به تنبلی  ها 
و سســتی  ها نیز واکنش مناســب نشــان دهد. پدری نســبت به 
فرزندش دلسوز است که عالوه بر راهنمایی او به مسیر درست و 
تشویق او در مقابل کارهای خوب و شایسته  اش، درصورتی  که از 
او اشــتباهی ببیند، بی  تفاوت نباشد و سعی کند با روش مناسب، 
گاه کند. یقینًا در مرتبه  های اول، تنبیه و محرومیت، روش  او را آ
درســتی نیســت. چراکه شاید او از زشــتی کاری که انجام داده، 
بی  خبر باشــد. ولی در مرتبه  های بعد ابتدا با زبان مهربانی و بعد 
تهدید به قهر و بعد هم قهر کوتاه  مدت، باید او را تنبیه کند؛ و اگر 
این  طور رفتار کند، هیچ  کس نام ایــن رفتارش را ظلم نمی  گذارد 
بلکه همه او را دلسوزی می  دانند که حاضرشده با جگرگوشه  اش 

قهر کند تا او از کار اشتباهش دست بکشد.
اگر بازهم فرزندی باشــد که حاضر به تغییر روش زندگی و کنار 
گذاشــتن اشتباهاتش نشود، اقتضای دلسوزی، این است که پله 
به پله، برخورِد پدر شدت پیدا کند تا جایی که رفتار فرزند، اصالح 
شــود؛ و اگر غیرازاین باشــد و پدر در مقابل اشــتباهات عمدی 
فرزند، ســکوت کند و لبخند بزند، کار به  جایی می  رســد که دیگر 

قابل اصالح نخواهد بود؛ و چنین پدری، پدِر ظالم است.
حضــرت فاطمه زهرا  در ادامٔه خطبٔه خود، از برخوردهای 
شدید پیامبر گرمی اســالم با مشرکینی که پس از نصیحت  های 
دلســوزانٔه او، کماکان بر اشــتباهات خود پافشــاری می  کردند، 
می  گوید و ســپس اشاره  ای به گذشتٔه مســلمانانی که در مسجد 
ســخنانش را می  شــنیدند، می  کند. افرادی که به  واسطٔه اسالم، 
عزیز و محترم شدند درحالی  که پیش از اسالم آب و غذای آلوده 
می  خوردنــد و لگدکوب دیگران بودند و درنهایت پســتی و ذلت و 

حقارت زندگی می  کردند.



زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

42

ْو َنَجَم َقْرُن 
َ
ُه، ا َها الّلَ

َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب ا

ْ
 ِلل

ً
ْوَقُدوا نارا

َ
ما ا

َّ
کل

خاُه فی 
َ
ُمْشِرکیَن، َقَذَف ا

ْ
ْو َفَغَرْت فاِغَرٌة ِمَن ال

َ
یطاِن، ا

َ
الّش

ْخَمِصِه، َو یْخِمَد 
َ
 ِجَناَحَها ِبأ

َ
َهواِتها، َفلا یْنکِفی  ُء َحتَّی یَطأ

َ
ل

ِه،  ْمِر الّلَ
َ
 فی ا

ً
ِه، ُمْجَتِهدا  فی ذاِت الّلَ

ً
َهَبها ِبَسیِفِه، َمکُدودا

َ
ل

 
ً
 ُمِجّدا

ً
 ناِصحا

ً
را ِه، ُمَشّمِ ْوِلیاِء الّلَ

َ
 فی ا

ً
 ِمْن رسول  اهلل، َسیدا

ً
َقریبا

ْوَمَة لاِئٍم.
َ
ِه ل ُخُذُه فِی الّلَ

ْ
، لا َتأ

ً
کاِدحا

کرد. و  ولی هر زمان آتش جنگ را برافروختند خدا آن را خاموش 
گشت و فتنه های مشرکان دهان می  هرگاه شاخ ش���یطان نمایان می 
کام آنها می افکند، و آنها را به  گش���ود، پدرم، برادرش علی را در 
ک  وسیله او سرکوب می نمود، و او هرگز از این مأموریت های خطرنا
کرد و  که سرهای دش���منان را پایمال می  گش���ت مگر زمانی  باز نمی 
ک می مالید! او )علی ( در راه خشنودی خدا  بینی آنها را به خا
گردید، و در راه انجام دستورات الهی تالش  متحمل رنج و س���ختی 
می نمود و به رسول خدا  نزدیک و سّید و ساالر اولیای خدا بود. 
او همیشه آماده )فعالیت( و خیرخواه مردم بود و با جّدیت و زحمت 

کننده نمی  هراسید. تالش می نمودو در راه خدا از مالمِت مالمت 

 

  سؤال14:
ب��ا توجه به این ف��راز از خطبه حضرت زهرا  یک��ی از مهم  ترین 

ویژگی  های حضرت امیرالمؤمنین ، چه بود؟
الف. داماد پیامبر و همسر حضرت زهرا  بود

ب. در راه اطاعت خدا، سرزنش دشمنان بر ایشان تأثیری نداشت
ج. هر زمان آتش جنگ برافروخته می شد آنرا خاموش می کرد

برادِر پیامبر
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قهرمان کیســت؟ آیا قهرمانی، فقط به معنی شکســت دادن 
حریف اســت؟ هــر حریفی و در هر شــرایطی؟ آیا به کســی که 
با بــرادر کوچک  تِر خود و یــا پدر و مادِر پیر خــود دعوا می  کند و 
به  راحتــی آِب خوردن، آن  هــا را می  زند، قهرمان اســت؟ جواب 
کاماًل مشــخص اســت! به چنین کســی نه  تنها لقــب قهرمان 
نمی  دهند، بلکه او را ســرزنش هم می  کنند. قهرمان کسی است 
که در مقابل دشمن، ترس به دل راه ندهد و با تمام توان در راهی 
که به حق بودن و درست بودنش اعتقاد دارد، تالش کند. چه در 
زمانی که شرایط برای پیروزی  اش فراهم است و چه در شرایطی 
کــه خطــر، او را تهدید می  کند و احتمال هرگونــه اتفاقی، دور از 
ذهن نیســت. قهرمان واقعی کســی است که تنها و تنها هدف و 
آرمانش برای او اهمیت داشته باشد و آن  قدر به درستی آن هدف 
و آرمان عقیده داشــته باشــد که هیچ حرف  وحدیث و شایعه  ای، 
دلــش را نلرزاند. چراکه گاهی در هنگام انجام کاری، خطر جانی 
انسان را تهدید نمی  کند، ولی ممکن است عده  ای شروع کنند به 
شایعه  ســازی و حتی ســرزنش. در این مواقع است که فرق کسی 
کــه به خاطر حرف مــردم و تعریف و تمجید آن  ها، ســراغ انجام 
کاری رفته با کســی که به خاطر خدا دست به انجام آن کار زده، 
مشخص می  شود. اولی با بهانه  های مختلف از ادامه دادن کار، 
شانه خالی می  کند ولی دومی بدون این  که ذره  ای شک به دلش 

راه بدهد، کارش را تمام می  کند.
حضرت فاطمه زهرا  بــرادِر پیامبر را الگویی در قهرمانی 
معرفــی می  کند. حضرت در این قســمت از خطبه به همســرش 
افتخــار می  کنــد و در جمع منافقین و مســلمانان ترســویی که 
به  محض کوچک  ترین احســاس خطــر، عهد و پیمانشــان را با 
پیامبــر فراموش کردند، فــردی را معرفی می  کنــد که در تمامی 
خطرهــا،   اولین یــار پیامبر بود و در کنار شــجاعت، عبادتش نیز 

بی  نظیر بود.
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َعیِش، واِدُعوَن فاکُهوَن آِمُنوَن، 
ْ
ْنُتَم فی َرفاِهیٍة ِمَن ال

َ
َو ا

َاْخباَر، َو َتْنکُصوَن 
ْ
واِئَر، َو َتَتَوکُفوَن ال ُصوَن ِبَنا الّدَ َتَتَرّبَ

ُه ِلَنِبیِه داَر  ا ِاختاَر الّلَ ّمَ
َ
ِقتاِل. َفل

ْ
وَن ِمَن ال زاِل، َو َتِفّرُ ِعْنَد الّنِ

فاِق، َو  ْصِفیاِئِه، َظَهَر فیکْم َحْسکُة الّنِ
َ
وی ا

ْ
ْنِبیاِئِه َو َمأ

َ
ا

غاویَن، َو َنَبَغ خاِمُل 
ْ
باُب الّدیِن، َو َنَطَق کاِظُم ال

ْ
َسَمَل ِجل

ُمْبِطلیَن، َفَخَطَر فی َعَرصاِتکْم، َو 
ْ
یَن، َو َهَدَر َفنیُق ال

ّ
َاَقل

ْ
ال

 ِبکْم.
ً
َسُه ِمْن َمْغَرِزِه، هاِتفا

ْ
یطاُن َرأ

َ
َع الّش

َ
ْطل

َ
ا

که ش���ما در رفاه و خوش���گذرانی، آس���ایش،  و ای���ن در حالی بود 
که برای ما  کش���یدید  نعم���ت و امنیت به س���ر می بردید و انتظار می 
گوار پیش آید و توقع ش���نیدن اخبار  )اهل بی���ت ( حوادث نا
کردید. و  )بد درباره ما( داش���تید و هنگام جنگ عقب نش���ینی می 
که خداوند س���رای پیامبران را  کردی���د. اّما هنگامی  از نب���رد فرار می 
برای پیامبرش برگزید، و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت، 
گش���ت، و  کینه های درونی و آثار نفاق در میان ش���ما ظاهر  گهان  نا
گمنامان فراموش  گمراهان به صدا در آمدند و  کنار رفت،  پرده دین 
کردند، نعره های باطل برخاست و در صحنه اجتماع  شده سربلند 
ش���ما به حرکت درآمدند. ش���یطان س���رش را از مخفیگاه خود بیرون 

کرد و شما را به سوی خود دعوت نمود، 

 
  سؤال15:

، صفاتی که ایش��ان در  ب��ا توجه ب��ه این فراز از خطبه حضرت زهرا
خطبه خود به آن اشاره می  فرمایند، نتیجه کدام رذیله اخالقی است؟

الف. طمع و قدرت  طلبی
 ب. دشمنی با اهل  بیت

ج. نفاق و دورویی

از دشمن بدتر
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اخــالق آدم  ها با هم متفاوت اســت. این تفاوت اخالق دالیل 
خیلی زیادی دارد ولی بخش اصلی آن، برمی  گردد به نوع رابطه 
هرکس با خدا و شــیطان. هرقدر که انســان به خــدا و روحیات 
خدایی نزدیک شود، از شیطان و اخالق شیطانی دور می  شود و 
همچنین اگر کسی خود را از رفتارهای خدایی دور کند، مدیریت 
رفتارهایش را شیطان به دســت می  گیرد. تفاوت انسان  هایی که 
رفتار خدایی دارند با افرادی که اخالق شیطانی دارند، بسیار زیاد 
اســت و نه  تنها در زندگی فردی کــه در زندگی خانوادگی و زندگی 

اجتماعی هم این تفاوت  ها خودش را نشان می  دهد.
یکی از پســت  ترین رفتارهای شــیطانی، نفاق و دورویی است. 
این  که انسان روبروی کســی یک  جور برخورد کند و پشت سرش 
جور دیگر. آدم منافق از دشمن هم بدتر است. چراکه حساب کاِر 
دشمن معلوم است. می  خواهد هر طور شده به انسان ضرر بزند. 
بــرای همین هم انســان از او دوری می  کند و اجازه نمی  دهد که 
کوچک  ترین اطالعاتی از زندگی  اش به دست او برسد. در ضمن 
هیچ  گاه هم وقتی  که نیاز به کمک دارد، روی او حساب نمی  کند؛ 
امــا حکایــت آدم دو رو فرق دارد. در ظاهر خودش را به انســان 
نزدیک و همدل نشــان می  دهد. همین می  شــود که در جریان 
اتفاقات زندگی انســان قرار می  گیرد و نقطه  ضعف  های انسان را 
می  فهمد. از طرفی انســان رویش حساب می  کند تا در سختی  ها 
و مشــکالت همراهی و کمکش کند ولی در لحظات حســاس، 
پشــت انسان را خالی می  کند و اتفاقًا از همان فرصت  ها استفاده 

می  کند تا بدترین ضربه  ها را به انسان بزند.
این اخالق شیطانی، اخالق اکثریت مسلمانان عصر حضرت 
زهرا  بود و ایشــان در خطبه خود، پرده از این ویژگی اخالقی 
آن  ها برداشــت. اخالقی که محصول اطاعت از شیطان و دوری 

از خداوند متعال بود.
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ِة فیِه ُملاِحظیَن،  ِغّرَ
ْ
فاکْم ِلَدْعَوِتِه ُمْسَتجیبیَن، َو ِلل

ْ
ل

َ
َفأ

فاکْم 
ْ
ل

َ
ْحَمَشکْم َفا

َ
، َو ا

ً
ُثّمَ اْسَتْنَهَضکْم َفَوَجَدکْم ِخفافا

، َفَوَسْمُتْم َغیَر ِاِبِلکْم، َو َوَرْدُتْم َغیَر َمْشَرِبکْم. هذا، َو 
ً
ِغضابا

 
ُ

ُسول ا یْنَدِمُل، َو الّرَ ّمَ
َ
ُجْرُح ل

ْ
ُم َرحیٌب، َو ال

ْ
کل

ْ
َعْهُد َقریٌب، َوال

ْ
ال

ِفْتَنِة َسَقُطوا، 
ْ
لا فِی ال

َ
ِفْتَنِة، ا

ْ
 َزَعْمُتْم َخْوَف ال

ً
ا یْقَبُر، ِاْبِتدارا ّمَ

َ
ل

کاِفریَن.
ْ
ُمحیَطٌة ِبال

َ
َم ل َو ِاّنَ َجَهّنَ

]ش���یطان[ ش���ما را آماده پذیرش دعوتش یاف���ت و منتظر فریبش! 
کرد و س���بکبار برای حرک���ت یافت!  س���پس ش���ما را دعوت به قی���ام 
شعله های خشم و انتقام را در دل های شما برافروخت و آثار غضب 
گشت. و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود عالمت  در شما نمایان 
که  نهید، و در غیر آبشخور خود وارد شوید، - و به سراغ چیزی رفتید 
از آن شما نبود و در آِن حقی نداشتید و سرانجام به غصب حکومت 
که هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود،  پرداختید - .در حالی 
زخم های مصیبت ما وسیع و جراحات قلبی ما التیام نیافته، و حتی 
که  ک س���پرده نش���ده بود. بهانه ش���ما این بود  هنوز پیامبر  به خا
که در آن  »می ترسیم فتنه ای برپا شود!«، و چه فتنه ای از این باالتر 

کافران احاطه دارد. افتادید؟ و همانا دوزخ به 

 
  سؤال16:

، ایش��ان پس از بیان  ب��ا توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
بهانٔه ترس از وقوع در فتنه که مس��لمانان برای کوتاهی در حمایت 

از اهل  بیت پیامبر داشتند، چه فرمود؟
الف. باید در قیامت پاسخ  گوی پیامبر و خداوند متعال باشید
ب. بدانید که هم  اکنون در فتنه  اید و جایگاهتان جهنم است

ج. شیطان شما را فریب داد و به خواست او قیام کردید

به بهانه...
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برای انجام ندادن یک کار، راه  های مختلفی وجود دارد. مثاًل 
اگر یکی از بســتگان و یا همکاران شــما، برای سفری چندروزه، 
بخواهد اتومبیل شما را امانت بگیرد و شما هم تمایلی به این کار 
نداشته باشید، چندراه برای انجام ندادن این کار پیش روی شما 
قرار دارد. اولین و بهترین راه که معمواًل هم اســتفاده نمی  شود، 
این اســت که بــا زبان نرم و مالیــم، به او بگویید کــه حاضر به 
انجام این کار نیســتید و دلیلتان را هم بگویید. مثاًل شاید از طرز 
رانندگی و برخورد او با ماشــین، رضایت ندارید و یا خودتان برنامٔه 
گشــت  وگذار دارید و یا قرار اســت ماشــین را به تعمیرگاه ببرید و 
یا هــر دلیل دیگری. اگر صحبت  های شــما منطقــی و با زبانی 
مهربان باشــد، حتی اگر او از شما دلخور شود، باز جای نگرانی 

نیست. چون شما حقیقت را گفته  اید و ناراحتی او نابجاست.
راه بعدی این اســت که متوسل به  دروغ شوید. این راه به  قدری 
ناپسند و زننده اســت که توضیحی الزم ندارد و فقط کافی است 
قبل از انجامش، به این مســئله فکر کنیم کــه آیا چنین کاری، 
ارزش انجــام چنین گناهــی را دارد یا نــه؛ و طبیعتًا جواب منفی 
اســت. راه بعدی، بهانه آوردن است؛ البته بهانه  های غیرواقعی. 
این راه در ناپســندی، فرقی با راه قبلی ندارد، چون درواقع هر دو 
یکی هســتند؛ هرچند عده  ای فکر می  کنند با تغییر اســم، اصل 

گناه هم تغییر می  کند.
این راه را افراد دورویی انتخاب می  کنند که دوســت دارند هم 
در ظاهــر، دِل طــرف مقابل را به دســت بیاورنــد و هم به هدف 
خودشــان برســند و این  طور فکر می  کنند که با زرنگی هم از زیر 
بار مســئولیت، شانه خالی کرده  اند و هم باعث نشده  اند که کسی 

محکومشان کند؛ و چه بد دوستانی هستند، دوستان دو رو.
حضرت زهرا  در ادامٔه خطبه  شــان، از مســلمانان دورویی 
که با بهانه  های مختلــف، در حمایت از اهل  بیت پیامبر کوتاهی 

کردند، شکوه می  نمایند.
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ی ُتْؤَفکوَن، َو کتاُب 
َّ ن
َ
َفَهیَهاَت ِمْنکْم، َو کیَف ِبکْم، َو ا

ْعلاُمُه باِهَرٌة 
َ
ْحکاُمُه زاِهَرٌة، َو ا

َ
ُموُرُه ظاِهَرٌة، َو ا

ُ
ْظُهِرکْم، ا

َ
ِه َبیَن ا الّلَ

ْفُتُموُه َوراَء ُظُهوِرکْم، 
َّ
واِمُرُه واِضَحٌة، َو َقْد َخل

َ
و َزواِجُرُه لاِئَحٌة، َو ا

المیَن َبَدلًا، 
َ

ْم ِبَغیِرِه َتْحکُموَن؟ ِبْئَس ِللّظ
َ
َرْغَبًة َعْنُه ُتریُدوَن؟ ا

َ
أ

ْن ُیْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو فِی الآِخَرِة ِمَن 
َ
 َفل

ً
ِاْسلاِم دینا

ْ
َو َمْن یْبَتِغ َغیَر ال

خاِسریِن.
ْ
ال

کجا  کنید؟ و به  کارها از شما! راستی چه می  چه دور اس���ت این 
کتاب خدا - قرآن- در میان شماس���ت، همه  که  م���ی روید؟ ب���ا این 
چیزش پرنور، نش���انه هایش درخش���نده، نواهی اش آشکار، اوامرش 
واضح، اّما ش���ما آن را پشت س���رافکندید! آیا از آن روی برتافته اید؟ 
که ستمکاران جانشین بدی را برای  کنید؟ آه  یا به غیر آن حکم می 
کند، از او  کس آئینی غیر از اس���الم را انتخاب  ق���رآن برگزیدند. »و هر 

پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است«.

 
  سؤال17:

ب��ا توج��ه به ای��ن ف��راز از خطبه حض��رت زهرا  دلی��ل گمراهی 
مس��لمانانی که با داشتن کتاب خدا، به مسیرهای انحرافی کشیده 

شدند، چه بود؟
الف. عدم تالوت روزانه قرآن کریم

ب. بی  توجهی به مضامین و مفاهیم کتاب خدا
ج. عدم توجه به حفظ آیات قرآن

علم تا عمل
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فرق بســیاری است بین علم تا عمل! بسیاری از ما، معلومات 
بسیاری زیادی در موضوعات و مباحث مختلف داریم؛ اما تا این 
گاهی و اطالع را به مرحله عمل نرسانیم، فایده  اش صفر است!  آ
و چقــدر خنده  دار اســت که عده  ای فکر می  کننــد چون راجع به 
خیلی مســائل اجتماعی و یا فرهنگی، صرفًا اطالعات و ســواد 
دارند، زندگی  شــان ســالم  تر و اصولی  تر از بقیه است؛ درحالی  که 

خودشان ذره  ای به معلوماتشان، عمل نمی  کنند!
مثل چنین افرادی، مثل بیماری اســت که کلی هزینه و وقت 
صــرف می  کند و از بهترین دکتر متخصص، نوبت می  گیرد و بعد 
از معاینــه، نســخٔه دکتر را در جیبش می  گذارد و نه ســراغ خرید 
داروها می  رود و نه به دســتورات دکتر عمل می  کند. چنین کسی 
هرقدر هم صبــر کند، ذره  ای بهبود نمی  یابد. ولی اگر در مقابل، 
کســی که همان بیماری را دارد، بدون مراجعه به دکتر، از راهی 
به نسخٔه او دست پیدا کند و داروها و دستوراتش را موبه  مو انجام 

دهد، بهبود می  یابد و از بیماری رها می  شود.
ما مســلمانان نســخه شفابخشــی داریم به نام قــرآن. کتاب 
ارزشمندی که راه  کارهایی برای بهبود زندگی  های بیمارمان دارد؛ 
و خیلــی از مــا، آن را در بهترین جای خانــه نگهداری می  کنیم. 
گران  قیمت  تریــن چاپش را می  خریم و حتی شــب  های قدر روی 
ســرمان می  گذاریم. بعضی از ما که ارادت ویژه  تری به آن داریم، 
هنگام عقد و عروسی و نوروز، قبل از هر چیز آن را سر سفره عقد 
و هفت  ســین می  گذاریم و این تمام استفاده ماست از این کتاب 
آســمانی مقدس؛ اما چه تعداد از ما مســلمانان سعی کرده  ایم به 

نسخه  های شفابخش آن عمل کنیم؟
، از مســلمانانی کــه در زمان نزول قرآن، در  حضرت زهرا 
کنار پیامبر بودند و شاید حتی بعضی آیات را از زبان خود رسول  الّله 
 شــنیدند، گله و شــکایت می  کند که چنین کتاب روشن و 

راهگشایی را خوانده ولی از عمل به آن سرپیچی می  کنند.
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َس 
َ
ْن َتْسکَن نفَرَتَها، َو یْسل

َ
َبُثوا ِالی َریَث ا

ْ
ْم َتل

َ
ُثّمَ ل

َخْذُتْم ُتوُروَن َوْقَدَتها، َو ُتَهیُجوَن َجْمَرَتها، َو 
َ
ِقیاَدها، ُثّمَ ا

ْنواِر الّدیِن 
َ
َغِوی، َو ِاْطفاِء ا

ْ
یطاِن ال

َ
َتْسَتجیُبوَن ِلِهتاِف الّش

 فِی اْرِتغاٍء، 
ً
وَن َحْسوا ِفی، ُتِسّرُ ِبی الّصَ َجِلی، َو ِاْهماِل ُسَنِن الّنَ

ْ
ال

اِء، َو َنْصِبُر ِمْنکْم  ّرَ َخَمِر َو الّضَ
ْ
ِدِه فِی ال

َ
َو َتْمُشوَن ِلَاْهِلِه َو َول

ناِن فِی الَحَشا. َمَدی، َو َوْخِز الّسِ
ْ
َعلی ِمْثِل َحّزِ ال

گرفتید، حت���ی این اندازه  آری، ش���ما ناق���ه خالفت را در اختی���ار 
گهان آتش فتنه ها را  گردد، و تس���لیمتان شود، نا که رام  صبر نکردید 
برافروختید، و ش���عله های آن را به هیجان درآوردید و ندای ش���یطان 
گر را اجابت نمودید، و به خاموش ساختن انوار تابان آئین حق و  اغوا
گرفتن  ک الهی پرداختید. به بهانه  از میان بردن سّنت های پیامبر پا
کل���ی تا ته مخفیانه نوش���یدید. ظاهرًا  ک���ف - از روی ش���یر- آن را به 
کار خود  س���نگ دیگران را به س���ینه می زدید ام���ا باطنًا در تقوی���ت 
کمین نشستید،  بودید. برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به 
که خنجر بر  کس���ی  ما نیز چاره ای جز ش���کیبایی ندیدیم، همچون 

گلوی او و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد!

 
  سؤال18:

با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  دلیل تنهایی وصی و 
جانشین برحق پیامبر، چه بود؟

الف. عدم توان نظامی برای مقابله با غاصبان
ب. عمل به وصیت پیامبر، مبنی بر صبر و عدم جنگ

ج. ظاهری بودن ایمان مسلمانان

در ظاهر، در واقع
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همان  طور که برای عده  ای معنــای زندگی، فقط خوش بودن 
و خوش گذراندن خودشــان و خانواده  شان نیست، برای عده  ای 
دیگر، دقیقًا مسئله برعکس است. دست به انجام هیچ کار ثوابی 
نمی  زنند و در هیچ کار خیری شراکت نمی  کنند، مگر این  که بدانند 
بیشــتر از هزینه  ای که کرده  اند، ســود و بهره عایدشان می  شود و 
اگر کاری برایشــان سود مادی نداشــته باشد، سراغش نمی  روند 
مگــر این  که بدانند دیده می  شــوند و بعدهــا می  توانند از اعتباری 
که محصول انجام این کار اســت، اســتفاده  های چند برابر کنند. 
اگر قرار اســت مســجدی بســازند، حتمًا باید در پیشانی مسجد، 
اسمشان کاشی  کاری و در جای  جای مسجد، عکس و تصویرشان 
قاب شود. اگر قرار است در تهیه جهیزیه فقرا قدمی بردارند، باید 
قبل از جشن عروسی حتمًا اسمشان را با صدای بلند و رسا اعالم 
کنند و جمعیت هم برای سالمتی  شان، صلواتی جلی بفرستد. اگر 
قرار اســت یتیمی را سرپرستی کنند، باید تمامی اعضای خانوادٔه 
یتیم، با رســانه  ها مصاحبه کنند و به جان آن  ها و خانواده  هایشان 
دعا کند و خالصه اینکه مالکشــان برای انجام هر کاری، فقط و 
فقط خودشان است و سود و منفعتی که به آن  ها می  رسد؛ یا پول و 

سرمایه مادی و یا کسب اعتبار و احترام در محله و بازار!
البتــه خداوند متعــال، نه  تنها برای اعمال ایــن افراد، ذره  ای 
ارزش و ثواب در نظر نمی  گیرد؛ بلکه در مقابل، به ازای هر عمل 
ریاکارانــٔه آن  ها، گناهی در پرونده اعمالشــان ثبت می  کند و روز 

حساب، برایشان روز حسرت خواهد بود.
در زمــان پیامبــر، به  غیراز عده  ای انگشت  شــمار که دین خدا 
را برای خدا می  خواســتند، گرداگرد ایشــان را مسلمانانی گرفته 
بودند که در ظاهر اســالم را پذیرفته بودند اما درواقع، هدفشــان 
کســب ســود و منفعت برای خودشــان بود؛ و دختر پیامبر آنان 
را به افرادی تشــبیه کرد که کاســٔه شیر را دســت می  گیرند و به 
بهانٔه خوردن سرشــیر، پنهانی شیر را می  نوشند. افرادی به  ظاهر 

مسلمان؛ اما درواقع نامسلمان.
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جاِهِلیِة َتْبُغوَن، 
ْ
َفُحکَم ال

َ
نا أ

َ
ْن لا ِاْرَث ل

َ
ْنُتُم الاَن َتْزُعُموَن ا

َ
َو ا

ُموَن؟ َبلی، َقْد 
َ
َفلا َتْعل

َ
 ِلَقوٍم یوِقُنوَن، أ

ً
ِه ُحکما ْحَسُن ِمَن الّلَ

َ
َو َمْن ا

ُمْسِلُموَن! 
ْ
َها ال ّیُ

َ
نّی ِاْبَنُتُه. ا

َ
اِحیِة أ ْمِس الّضَ

َ
کْم کالّش

َ
ی ل

َّ
َتَجل

ُب َعلی ِاْرثی؟
َ
ْغل

ُ
ا
َ
أ

که خداون���د ارثی برای  که ش���ما چنین م���ی پندارید  عج���ب این 
م���ا ق���رار نداده و م���ا از پیامبر خ���دا  ارث نمی بری���م! آیا از حکم 
کس���ی حکمش از خدا بهتر اس���ت  جاهلیت پیروی می کنید؟ »چه 
که اهل یقینند؟« آیا شما این مسایل را نمی دانید؟ آری می  برای آنها 
که من دختر اویم. دانید، و همچون آفتاب برای ش���ما روش���ن است 

گرفته شود؛ شما ای مسلمانان! آیا باید ارث من به زور 

 
  سؤال19:

، دلیل اشارٔه ایشان به  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
پایان یافتن عصر جاهلیت چه بود؟

الف. ایش��ان با اش��اره ب��ه این مس��ئله، از تفاوت  ه��ای حق  وحقوق 
زنان در دوران جاهلیت و پس از اس��الم س��خن گفت و از مسلمانان 

خواست تا شکر گذار نعمت اسالم باشند
ب. دلیل اش��اره ایشان به این مسئله، خنثی کردن توطئه دشمنان 
بود زیرا آنان در نظر داش��تند با زنده کردن آیین جاهلی ارث نبردن 

زنان، حضرت را از حق مسلمش، محروم کنند
ج. ایش��ان به این مس��ئله اش��اره کرد ت��ا دوران جاهلی��ت که دوران 

پستی و ذلت مسلمانان بود یادآور شود

تاریکی محض
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طرفداران حق و حقیقت در همیشــٔه تاریخ بسیار کمتر بودند از 
طرفداران باطل. آن  هم به خاطر زرق  وبرقی است که باطل دارد و 
به  هیچ  وجه قابل  مقایسه نیست با حقی که ساده است و بی  آالیش. 
البتــه تمامی طرفــداران باطل، فریــب ظواهــر و زرق  وبرقش را 
گاهانه طرفــدارش می  شــوند تا از  نمی  خورنــد، بلکــه عــده  ای آ
ســاده  لوحی اهل باطل، سوءاســتفاده کنند. یکی از امور باطل و 
البته رایج، خرافات اســت! خرافاتی که طرفداران بســیار زیادی 
دارد و عده  ای که منافعشــان درگرو تأیید و ترویج خرافات است، با 
تمام توان در فراگیرشدنش تالش می  کنند. بسیاری از کشورهای 
اســتعمارگر، با همین ابراز، کشــورهای ضعیف را مدیریت کردند 
که یــک نمونه معروف و مشــهوِر آن، قضیه ســید جیکاک بود! 
جاسوسی که از طرف انگلیس در برخی مناطق ایران فعالیت کرد 
و با ترویج خرافات، به  قدری در میان مردم نفوذ پیدا کرد که تمامی 
دستوراتش با تمامی جزییات، اجرا و عملی می  شد. این شخص، 
بســیاری از حرکت  هــای منطقــه  ای و ملی را که مغایــر با منافع 
انگلیس بود، بی  اثر کرد و نقشه  هایی را مدیریت کرد که شاید هرگز 

از طریق نظامی، اجرایشان ممکن نبود.
از دوره  های اوج رواج خرافات، عصر جاهلیت پیش از اســالم 
بود. یکــی از آیین  های جاهلی، بی  ارزش قلمداد کردن زنان بود. 
در عصر جاهلیت، کســی برای دختــران و زنان هیچ حقی قائل 
نبــود. ارث نبردن دختــران، جزو مســلمات دوران جاهلیت بود 
چراکه در آن زمان، دختران حتی حق زندگی هم نداشــتند و در 
بدو تولد زنده  به  گور می  شــدند چه برسد به اینکه هم  ردیف پسران 
شوند و دارای سهمی در ارث  ومیراث؛ اما طلوع خورشید اسالم، 
تاریکــی محــض دوران جهالت را پایان داد و پــس  ازآن، زنان به 

جایگاه واقعی  شان رسیدند.
در قضیــه غصب فــدک، پیــش از آنکه دشــمنان، آیین  های 
جاهلی را دستاویز ادعای باطلشان قرار دهند، حضرت زهرا  

با اشاره به پایان یافتن دوران جاهلی، این توطئه را خنثی نمود.
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ِرُث 
َ
باک َو لا ا

َ
ِه َتِرُث ا فی کتاِب الّلَ

َ
بی  ُقحاَفَة! ا

َ
یاْبَن ا

ِه  َفَعلی َعْمٍد َتَرکُتْم کتاَب الّلَ
َ
. ا

ً
 َفِریا

ً
َقْد ِجْئَت َشیئا

َ
بی؟ ل

َ
ا

یماُن داُوَد« َو 
َ
 »َو َوِرَث ُسل

ُ
َو َنَبْذُتُموُه َوراَء ُظُهوِرکْم إْذ یُقول

ُدْنک 
َ
: »َفَهْب لی ِمْن ل

َ
 فیما اْقَتّصَ ِمْن َخَبِر َزکِریا ِاْذ قال

َ
قال

َاْرحاِم 
ْ
وا ال

ُ
: »َو اُول

َ
 یِرُثنی َو یِرُث ِمْن اِل  یْعُقوَب« َو قال

ً
َوِلیا

ُه   »یوصیکُم الّلَ
َ

ِه« َو قال ْولی ِبَبْعٍض فِی کتاِب الّلَ
َ
َبْعُضُهْم ا

 
ً
 »ِاْن َتَرک َخیرا

َ
ُاْنَثییِن« َو قال

ْ
کِر ِمْثُل َحّظِ ال

َ
ْولاِدکْم ِللّذ

َ
فِی ا

قیَن«. ُمّتَ
ْ
ی ال

َ
 َعل

ً
َمْعُروِف َحّقا

ْ
َاْقَرَبیِن ِبال

ْ
واِلَدیِن َوال

ْ
َوِصیَة ِلل

ْ
ال

که تو  ای فرزن���د اب���ی قحاف���ه! به من پاس���خ ده! آی���ا در قرآن اس���ت 
از پ���درت ارث ببری و م���ن از پدرم ارثی نبرم؟ چه س���خن ناروایی! آیا 
که  گفتید و پش���ت س���ر افکندی���د؟ در حالی  کتاب خدا را ترک  عمدًا 
می فرماید: »و س���لیمان وارث داود ش���د«. و در داستان یحیی بن زکریا 
که وارث  می گوید: »)خداوندا!( تو از نزد خود جانشینی به من ببخش 
من و دودمان یعقوب باشد«. و نیز می فرماید: »و خویشاوندان نسبت به 
که خدا مقرر داشته )از دیگران( سزاوارترند«. و نیز  یکدیگر در احکامی 
که سهم  کند  گوید: »خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می  می 
کسی  گر  )میراث( پس���ر به اندازه سهم دو دختر باشد«. و نیز فرموده: »)ا
مالی از خود بگذارد( برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت 

کند، این حقی است بر پرهیزکاران«.

 
  سؤال20:

با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  ایشان به چند آیه در 
اثبات حقانیت خود استدالل نمود؟

الف. سه آیه                           ب. چهار آیه                            ج. پنج آیه

روشنگری
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بــرای بعضی افراد، فقط هدف مهم اســت؛ آن  قــدر مهم که 
حاضرند برای رســیدن به هدفشــان، از هر راهــی بروند؛ چه راه 
درســت و صحیح و چه راه غلط و اشــتباه. این افراد جزو دسته و 
گروهی هســتند که به نظرشان هدف، وســیله را توجیه می  کند؛ 
همان  ها که باهدف کمک به فقرا و نیازمندان، حاضر می  شــوند 
دزدی کننــد و بــه مــال و اموال دیگران دســتبرد بزننــد و فکر 
می  کننــد چون هدفشــان خوب و مقدس اســت، از هر راهی به 
آن برســند، ثواب و اجرشــان محفوظ اســت. همان  ها که وقتی 
می  خواهنــد امربه  معــروف و نهی  ازمنکر کننــد، دیگر توجهی به 
راهی که در پیش می  گیرند نمی  کنند و حتی ممکن است با هدِف 
انجام این واجب فراموش  شده، مرتکب چندین و چند عمل حرام 
شوند. البته ناگفته پیداست که این طرز فکر اشتباه است و زمانی 
می  توانیم از رسیدن به هدف مقدسمان خوشحال باشیم که از راه 

درست و ابزار صحیح، اقدام کرده باشیم.
خبیث  تــر و کثیف  تــر از این افراد، کســانی هســتند که برای 
رســیدن بــه اهداف پلیدشــان، از ابزار غلط و اشــتباه اســتفاده 
می  کنند. متوســل به تهمت می  شــوند برای گناه  کار جلوه دادن 
فــردی و یا دروغ می  گویند برای گرفتن حق کســی. برای این  که 
بشود دســِت این  جور افراد را رو کرد، نیازی نیست که حتمًا ثابت 
کنیــم او دروغ می  گوید و یا تهمت می  زند، بلکه اگر روشــنگری 
کنیم، کافی اســت. اگر حقیقت را بیان و اثبات کنیم، تشخیص 
حق و ناحق ممکن می  شود و در این صورت حتی اگر یک انسان 
گاه از جزییات ماجرا، وارد قضیه شود، به  راحتی طرف  غریبه و ناآ

حق را تشخیص می  دهد.
، در مقابل آنهائی که با دروغی از خودساخته،  حضرت زهرا 
درصــدد محروم کردن ایشــان از فدک بودنــد، تنها به بیان حق 
اکتفا کرد. ایشــان مســلمانان را بــه کتابی ارجــاع داد که هیچ 
دروغی در آن وجود ندارد و برای مشــخص شدن حق و حقیقت 

کافی است.
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بی، َو لا َرِحَم َبیَننا، 
َ
ِرُث ِمْن ا

َ
ْن لا َحْظَوَة لی، َو لا ا

َ
َو َزَعْمُتْم ا

ْهَل 
َ
وَن: ِاّنَ ا

ُ
ْم َهْل َتُقول

َ
بی ِمْنها؟ ا

َ
ْخَرَج ا

َ
ُه ِبآیٍة ا کُم الّلَ َفَخّصَ

َ
ا

ٍة واِحَدٍة؟  أم 
َّ
ْهِل ِمل

َ
بی ِمْن ا

َ
َنا َو ا

َ
ْسُت ا

َ
َو ل

َ
َتیِن لایَتواَرثاِن؟ ا

َّ
ِمل

بی َواْبِن َعّمی؟
َ
ُقْراِن َو ُعُموِمِه ِمْن ا

ْ
ُم ِبُخُصوِص ال

َ
ْعل

َ
أنُتم ا

که من هیچ بهره و ارثی از پ���درم ندارم؟ و  ش���ما چنین پنداش���تید 
هیچ نس���بت و خویشاوندی در میان ما نیس���ت؟!آیا خداوند آیه ای 
که پدرم را از آن خارج ساخته؟یا  کرده اس���ت  مخصوص ش���ما نازل 
گویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی برند، و من با پدرم  می 
که ش���ما به عام و خاص قرآن از پدرم و  یک مذهب نداریم؟یا این 

گاه ترید؟ پسر عمویم آ

 

  سؤال21:
، ایشان چگونه ادعای  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 

دشمنان در ارث نبردن فرزند از پدر را رد کردند؟
الف. با اش��اره به این مس��ئله که تنها فرزندانی که دین پدرانشان را 
قبول نداشته باشند، از ارث محروم می  شوند درحالی  که در یکسان 

بودن دین من با پدرم شک و شبهه  ای نیست
ب. با اس��تدالل به آیاتی ک��ه در آن  ها صراحتًا به مس��ئله ارث بردن 

فرزند دختر از پدر، اشاره  شده است
ج. با اش��اره به پدر و پس��رعموی خود که آگاه  ترین اف��راد به قرآن و 

آیات آن می  باشند

قدرِت استدالل
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در یک مباحثه، همیشــه کســی که زور بیشــتری دارد، پیروز 
واقعی نمی  شــود. کســی که مال و اموال بیشــتری داشته باشد 
هــم همین  طور. طرفداران زیــاد و فضای تبلیغاتی و شــعار هم 
باعــث تغییر واقعیت نمی  شــود؛ بلکه پیروز واقعی کســی اســت 
که اســتدالل  های درســت و متینی داشــته باشــد. البته تمامی 
ایــن صحبت  ها در مورد پیروز واقعِی یک مباحثه اســت نه پیروز 

ظاهری و دروغین.
در مســئله غصب فدک، حضرت زهرا  با اســتدالل  هایی 
محکــم و غیرقابل خدشــه، ادعاهای مخالفــان را ابطال کرد و 
هرچند در ظاهر، فدک به ایشــان برگردانده نشد، اما به شهادت 

تاریخ، پیروز واقعی این قضیه، ایشان بود.
دشــمنان برای اثبــات ادعای خــود، از چندراه اقــدام کردند 
که حضرت، تک  تــک آن  ها را باطل کرد. در ابتدا می  خواســتند 
بــا زنده کردن آیین  هــای جاهلی، ادعا کنند کــه دختران دارای 
حق ارث نیســتند؛ اما حضرت پیش از استدالل آنان، با اشاره به 
بطالن این تفکر و عقیده، مانع از این مسئله شد. در قدم بعدی، 
حدیثی دروغین را به پیامبر نسبت دادند که ایشان فرموده باشند 
»پیامبــران، چیزی به ارث نمی  گذارند«، اما حضرت با اشــاره به 
کتاب آسمانی اســالم، دروغ بودن این حدیث را اثبات نمود و به 
آیاتی از قرآن اشاره فرمود که در آن  ها به ارث گذاشتن پیامبران، 
تصریح  شــده بود؛ و بعد با کنایه به دشــمنان فرمود که آیا آیه  ای 
بر شــما نازل  شده که پدرم را از بقیه پیامبران استثناء کرده باشد؟ 
ســپس ایشــان به یکی دیگر از راه  هایی که فرزند را از ارث بردن 
محروم می  کند اشــاره فرمودند که یکســان نبــودن دین و آیین 
فرزند و پدر اســت و پس از رد کردن این مسئله، در پایان خطاب 
به دشــمنانی که می  خواستند با اســتفاده از آیات قرآن، ایشان را 
گاه  ترین افراد به قرآن و آیات آن،  محکوم کنند، یادآور شدند که آ

پدر و پسرعموی من هستند.
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قاک یْوَم َحْشِرک. َفِنْعَم 
ْ
ًة َتل

َ
َفُدوَنکها َمْخُطوَمًة َمْرُحول

ِقیاَمُة، َو ِعْنَد 
ْ
َمْوِعُد ال

ْ
ٌد، َو ال عیُم ُمَحّمَ ُه، َو الّزَ َحکُم الّلَ

ْ
ال

وَن، َو لا یْنَفُعکْم ِاْذ َتْنِدُموَن، َو ِلکّلِ 
ُ
ُمْبِطل

ْ
اَعِة یْخِسُر ال الّسَ

تیِه َعذاٌب یْخزیِه، َو 
ْ
ُموَن َمْن یأ

َ
َسْوَف َتْعل

َ
، َو ل َنَبٍأ ُمْسَتَقّرٌ

یِه َعذاٌب ُمقیٌم.
َ
یِحّلُ َعل

ک���ه همچون  ک���ه چنین اس���ت پ���س بگی���ر آن - ارث مرا -  ح���ال 
مرکب آماده و مهار ش���ده آماده بهره برداری اس���ت و بر آن س���وار شو. 
کند و بازخواس���ت می نماییم و  ول���ی بدان در قیامت تو را دیدار می 
که داور خداس���ت، و مدعی تو محّمد  در آن روز چ���ه جالب اس���ت 
، و موع���د داوری، رس���تاخیز، و در آن روز باط���الن زیان خواهند 
دید، اّما پش���یمانی به حال شما سودی نخواهد داشت! بدانید: »هر 
که خداوند به ش���ما داده س���رانجام- قرارگاه���ی دارد- و در  چیزی- 
گیرد- و به زودی خواهید دانست« »به زودی  موعد خود انجام می 
کننده به سراغش خواهد  کس���ی عذاب خوار  خواهید دانس���ت چه 

آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد«!

 
  سؤال22:

، هدف ایش��ان از  ب��ا توجه ب��ه این ف��راز از خطبه حض��رت زهرا 
یادآوری روز قیامت و عذاب الهی چه بود؟

ال��ف. هش��دار دادن به فردایی که در انتظارش��ان اس��ت و با اعمال 
امروزشان ساخته می  شود

ب. تأکید بر حق بودن ادعایی که داش��ت و ناحق بودن ادعایی که 
آن  ها داشتند

ج. هر دو مورد

نگاه متفاوت
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اتفاقــی که از نگاه ما بد و ناگوار اســت، ممکن اســت از نگاه 
فرد دیگری، خوب و ارزشمند باشد؛ و یا اتفاقی که برای ما خوب 
و خوشــایند اســت، از نگاه دیگری، تلخ و تأســف  بار. این تفاوت 
نگاه  ها بستگی به میزان درک و فهم افراد دارد. دانشجوی تنبل 
و ضعیفی که مدیر و معلمانش به خاطر پول  های فراوانی که برای 
دانشــکده و کالس و مسئولین خرج می  کند، همیشه نمراتش را 
در حد قبولی ثبت می  کنند، یک نمونه است. از نگاه آن دانشجو، 
یک اتفاق خوب و خوشایند در حال رخ دادن است، چراکه بدون 
درس خواندن و تالش و کوشــش و فشــار آوردن به مغزش، به 
نمراتی که دوســت دارد می  رسد و مدرکش را هم می  گیرد. لذتی 
دل  چسب و بی  دردسر؛ اما همین اتفاق اگر به گوش پدر باتجربٔه 
آن دانشجو برسد، او را عصبانی و ناراحت می  کند. چراکه می  داند 
برای موفقیت در زندگی و کســب  وکار، تنها مدرک مالک نیست. 
اگر پســرش مدرک فوق تخصص هم داشــته باشد ولی سواد و 
دانش نداشــته باشد، پس از چند مدت کار کردن؛ بی  کفایتی  اش 
را همه  جا جار می  زنند و دیگر هیچ  کسی به او مراجعه نخواهد کرد 
و حتی ممکن اســت با شــکایت مراجعه  کنندگان قبلی، پایش به 

محاکمه و زندان هم باز شود.
ایــن تفــاوت نــگاه، محصــول تجربه اســت و دقــت و البته 
آینده  نگــری. حاکمــان و مدیران و تمامی کســانی کــه درجایی 
مســئولیتی دارند، بیش از دیگران نیازمند این نوع نگاه هســتند 
چراکه همه می  دانند که پســت و مقام ماندنی نیســت و نهایتًا تا 
دم مرگ همراه انســان اســت و پــس  ازآن، در دادگاه عدل الهی 

بازخواست و محاکمه خواهند شد.
حضرت زهرا  مسلمان نماهایی که فریب قدرت چندروزٔه 
دنیا را خورده بودند و برای تثبیت حکومت ظالمانه  شــان، حاضر 
به انجام هر جنایتی بودند، از قیامتی ترســاند که پیامبر دادستان 

است و خداوند حاکم و داور.
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قیَبِة  ثم رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت: یا َمْعَشَر الّنَ
َغمیَزُة فِی َحّقی َو 

ْ
ِاْسلاِم! ما هِذِه ال

ْ
ِة َو َحَضَنَة ال

َّ
ِمل

ْ
ْعضاَد ال

َ
َو ا

یِه َو 
َ
ُه َعل ی الّلَ

َّ
ِه َصل   الّلَ

ُ
ما کاَن َرُسول

َ
َنُة َعْن ُظلاَمتی؟ ا الّسِ

ْحَدْثُتْم َو 
َ
ِدِه«، َسْرعاَن ما ا

ْ
َمْرُء یْحَفُظ فِی ُول

ْ
ل

َ
: »ا

ُ
بی یُقول

َ
اِلِه ا

ُب 
ُ
ْطل

َ
ٌة َعلی ما ا ، َو ُقّوَ

ُ
حاِول

ُ
کْم طاَقٌة ِبما ا

َ
ٍة، َو ل

َ
َعْجلاَن ذا ِاهال

.
ُ

زاِول
ُ
َو ا

گروه انصار را مخاطب ساخته و با آهنگی رسا  سپس بانوی اسالم 
کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردان! و  و محکم و 
گرفتن حق مسلم  ای بازوان توانمند ملت و یاران اس���الم این نادیده 
که  که در برابر ستمی  من از سوی شما چیست؟ این چه تغافلی است 

بر من وارد شده نشان می دهید؟!
ک���س را در مورد  آیا رس���ول خدا  پدرم نم���ی فرمود: احترام هر 
فرزن���دان او باید نگاه داش���ت؟ چه زود اوضاع را دگرگون س���اختید، 
که توانایی بر احقاق  گام نهادید، با ای���ن  و چه با س���رعت به بیراهه 
گویم در اختیار شماست. کافی بر آنچه می  حق من دارید، و نیروی 

 

  سؤال23:
ب��ا توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا  مضمون حدیثی که 

ایشان از پیامبر نقل فرمودند، چیست؟
ال��ف. بی  توجه��ی و بی  احترام��ی به نس��ل و ذری��ه ف��ردی، درواقع 

بی  توجهی به خود آن فرد است
ب. حرمت هر شخصی را باید فرزندان او نگاه  دارند

ج. اگر در زمان حیات کسی به وی بی  احترامی شود، با ادای احترام 
به فرزندانش پس از مرگ پدر، می  توان آن اشتباه را جبران کرد

قانون جنگل
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هر کشــور و مملکتی برای این  که درســت اداره شــود و بتواند 
بــر مشــکالت داخلی و خارجــی  اش غلبه کند، نیاز بــه نیروهای 
متخصــص فراوانی دارد که هرکــدام، باید در انجام  وظیفه  شــان 
تالش کنند؛ و اگر در این میان کسی کوتاهی کند، کل مجموعه را 
با مشکل مواجه می  کند. یکی از مهم  ترین پست  ها، نگهبانی است. 
در هرکجای کشور و در هر سازمان و اداره  ای، نقش نگهبان، یکی 
از حساس  ترین نقش  هاست. حاال نگهبانی از مرزهای کشور باشد 
یا نگهبانی از یک اداره و بانک و یا حتی نگهبانی از یک شخصیت 
مهم و از آن باالتر، نگهبانی از یک عقیده و آرمان؛ و اگر نگهبان 

در ایفای نقشش کوتاهی کند، احساس امنیت از بین می  رود.
در چنیــن اوضاعی آن  کســی کــه می  خواهد بــه حق  وحقوق 
دیگران دســت  درازی کند، بدون ترس و واهمه این کار را انجام 
می  دهد و برای رسیدن به خواسته شومش از انجام هیچ جنایتی 
کوتاهی نمی  کند و در مقابل، کســی که مورد ظلم واقع می  شود، 
هیچ دادرســی برای خــودش نمی  بیند و هیــچ راه چاره  ای برای 

خالصی و رهایی پیدا نمی  کند.
و بــرای پیشــگیری از مظلوم واقع  شــدن در چنین جامعه  ای، 
تنها راهی که وجود دارد، ظالم شدن است. همان قانون معروف 
جنگل که باید بخوری وگرنه خورده می  شوی! و چنین جامعه  ای 
جزو پســت  ترین جامعه  هاســت. شــاید اگر نگاهی واقع  بینانه به 
بعضی کشــورهای غربــی بیندازیم، متوجه وجــود چنین حالت 
تأســف  باری بشــویم؛ البته اگر نخواهیم خودمــان را با تبلیغات 

دروغینی که رسانه  هایشان پخش می  کنند، فریب بدهیم.
از سوزناک  ترین قسمت  های خطبه حضرت زهرا  قسمتی 
است که ایشان رو به  سوی انصار اسالم می  کند و خطاب به آن  ها 
از سکوتشــان در برابر ظلمی که در حق دختر پیامبر شده، گالیه 
می  کند. حضرت برای آن  که نقش حســاس و سرنوشت  ساز آنان 

را گوشزد کند، آنان را با عنوان نگهبانان اسالم خطاب می  کند.
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ٌد؟ َفَخْطٌب َجلیٌل ِاْسَتْوَسَع َوْهُنُه،  وَن ماَت ُمَحّمَ
ُ
َتُقول

َ
ا

َاْرُض ِلَغیَبِتِه، َو 
ْ
ْظِلَمِت ال

ُ
َواْسَتْنَهَر َفْتُقُه، َو اْنَفَتَق َرْتُقُه، َو ا

ُجوُم ِلُمصیَبِتِه،  َقَمُر َو اْنَتَثَرِت الّنُ
ْ
ْمُس َو ال

َ
ُکِسَفِت الّش

َحریُم، َو 
ْ
ضیَع ال

ُ
، َو ا

ُ
ِجبال

ْ
، َو َخَشَعِت ال

ُ
امال

ْ
کَدِت ال

َ
َو ا

ُحْرَمُة ِعْنَد َمماِتِه.
ْ
ِت ال

َ
زیل

ُ
ا

گویید: محّمد  از دنیا رفت - و با ُمردن او همه چیز تمام  آیا می 
شد، و خاندان او باید به دست فراموشی سپرده شوند و سنتش پایمال 
کی بر جهان اس���الم بود.  گ���ردد؟-. آری مرگ او مصیبت و ضربه دردنا
که بر همه غبار غم فروریخت، و شکافش هر روز  فاجعه سنگینی است 
گردد، زمین  گسستگی آن دامنه دارتر، و وسعتش فزون تر می  آشکارتر، و 
از غیبت او تاریک، و ستارگان برای مصیبتش بی فروغ و امیدها به یاس 
گردید احترام افراد پایمال شد و با مرگ او  کوه ها متزلزل  گشت،  مبدل 

حرمتی باقی نماند!

 
  سؤال24:

ب��ا توجه به این ف��راز از خطبه حض��رت زهرا  چگون��ه می  توان 
پذیرف��ت که بالفاصله پ��س از وف��ات پیامبر، به خانه دختر ایش��ان 

جسارت شود و حق ایشان غصب گردد؟
ال��ف. بدلیل وجود مس��لمانانی ک��ه در ظاهر خ��ود را مطیع پیامبر 

نشان می دادند ولی در واقع اینچنین نبودند.
ب. زیرا غاصب��ان و مخالفان اهل بیت که منتظر از دنیا رفتن 
پیامبر بودند، به  سرعت وارد عمل شدند و با فریب مسلمانان، آنان را 

در عقاید خود سست کرده و باعث این جنایت شدند
ج. هیچ  کدام

معلم
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معلمان مثل شمع می  سوزند و نورافشانی می  کنند و با نورشان 
عده  ای را از تاریکی جهل و نادانی نجات می  دهند. از معروف  ترین 
جمالتی که در ستایش مقام معلمی گفته می  شود، همین جمله 
است. معلمی که مانند یک باغبان مهربان، بالطافت و مهربانی 
با تمام توان، وقت می  گذارد و در پایان سال، گل  هایی ارزشمند و 
خوش  رنگ و بو، به جامعه تقدیم می  کند. معلمی که پس از پدر و 

مادر؛ الیق بیشترین احترام  هاست.
امــا معنی احترام چیســت؟ صــرف حضور منظــم و مرتب در 
کالس و پس از شــنیدن هرگونه توصیه و نصیحت، ســر تکان 
دادن و تأیید کردن و تهیه هدیه  های ارزشــمند برای گرامیداشت 
روز معلــم، کافــی اســت؟ حتــی اگــر آن حضورهــای منظم و 
مرتب، باانگیزٔه گرفتن نمره؛ و آن تأیید کردن  ها پس از شــنیدن 
توصیه  ها، از مدل شنیدن از یک گوش و درکردن از گوش دیگر؛ 
و آن هدایای ارزشــمند، فقط به خاطر جلب رضایت استاد برای 

نمرات پایان  ترم باشد؟ طبیعتًا جواب منفی است.
احترام گذاشــتن، مسئله  ای اســت که برای اثرگذاری به نیت 
درونــی هم نیــاز دارد؛ و مثل ریختن یک لیــوان آب توی گلدان 
نیست که خوشحالی و یا ناراحتی شما از انجامش، باعث تغییری 
در نتیجه نشــود، بلکه احترام گذاشتن اگر همراه با پذیرش قلبی 

و عمل طبق آن نباشد، هیچ ارزشی ندارد.
برای احترام  های بی  ارزش، می  شــود از رفتار بعضی مســلمان 
نماها با پیامبر اکرم، نمونه آورد. پیامبری که در کنار رســالت، 
معلمی دلســوز و پدری خیرخواه بود و در لحظه  لحظٔه زندگی خود، 
به فکر مسلمانان بود؛ اما کم نبودند کسانی که در پیِش روی ایشان 
خود را مطیــع و فرمان  بر محض جلوه می  دادند ولی در جلســات 
مخفیانٔه خود، علیه ایشــان توطئه  چینــی می  کردند. همان  ها که 
بالفاصلــه پس از وفات پیامبر، تمامــی آن احترام  های ظاهری را 
کنار گذاشــتند و تمامی فرمایشات ایشان را به فراموشی سپردند و 
بی  شرمانه به تنها یادگار او جسارت و حق او را غصب کردند. رفتاری 

که حضرت زهرا ، آن را برای همگان آشکار می  سازد.
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ٌة، 
َ
ها ناِزل

ُ
ُعْظمی، لاِمْثل

ْ
ُمصیَبُة ال

ْ
کْبری َو ال

ْ
ُة ال

َ
اِزل ِه الّنَ ک َوالّلَ

ْ
َفِتل

ْفِنیِتکْم، َو 
َ
ِه َجّلَ َثناُؤُه فِی ا ْعِلَن ِبها کتاُب الّلَ

ُ
ٌة، ا

َ
َو لا باِئَقٌة عاِجل

 
ً
 َو ُصراخا

ً
ْفِنیِتکْم ُهتافا

َ
فِی ُمْمساکْم َو ُمْصِبِحکْم، یْهِتُف فِی ا

ِه َو ُرُسِلِه، ُحکٌم َفْصٌل  ْنِبیاِء الّلَ
َ
ُه ما َحّلَ ِبا

َ
َقْبل

َ
، َو ل

ً
حانا

ْ
ل

َ
َو ِتلاَوًة َو ا

ُسُل  ْت ِمْن َقْبِلِه الّرُ
َ
 َقْد َخل

ٌ
 َرُسول

َ
ٌد ِالّا َو َقضاٌء َحْتٌم. »َو ما ُمَحّمَ

ْعقاِبکْم َو َمْن یْنَقِلْب َعلی 
َ
ْبُتْم َعلی ا

َ
ْو ُقِتَل اْنَقل

َ
َفِاْن ماَت ا

َ
ا

اِکِریَن«
َ

 َوَسَیجِزی اهلُل الّش
ً
اهلَل َشیَئا ْن َیُضّرَ

َ
َعِقَبیِه َفل

به خدا سوگند این حادثه ای است عظیم و مصیبتی است بزرگ و 
 )( گر پیامبر ضایعه ای است جبران ناپذیر. ولی فراموش نکنید ا
که پیوسته در  رفت قرآن مجید قباًل از آن خبر داده بود، همان قرآنی 
خانه های شماس���ت، و صبح و ش���ام با صدای بلن���د و فریاد و- یا- 
گوش ما خوانده می ش���ود، پیامبران  آهس���ته و با الح���ان مختلف در 
که مرگ  پیش���ین نیز قبل از او ب���ا این واقعیت روبرو ش���ده بودند چرا 
گفته بود: »محّمد  فرمان تخلف ناپذیر الهی است. آری قرآن صریحًا 
 فقط فرس���تاده خداس���ت، و پیش از او فرس���تادگان دیگری نیز 
گردید؟ )و  کش���ته شود شما به عقب برمی  گر او بمیرد و یا  بودند، آیا ا
کفر بازگشت خواهید نمود؟( و  کرده به دوران جاهلیت و  اسالم را رها 
هرکس به عقب بازگردد هرگز به خداوند ضرری نمی زند و خداوند به 

کنندگان( را پاداش خواهد داد«. کران )و استقامت  زودی شا

  سؤال25:
، هدف ایش��ان از  ب��ا توجه ب��ه این ف��راز از خطبه حض��رت زهرا 

تالوت آیه 144 سوره آل  عمران چه بود؟
الف. اشاره به پیش  بینی خداوند راجع به مسلمانانی سست  عقیده   

که پس از وفات پیامبر، از آیین خود برمی  گردند
ب. تطبیق این آیه ش��ریفه با وضعیت موجود در زمان ایش��ان و تنها 

ماندن دختر پیامبر در میان مسلمانان ظاهری
ج. هر دو مورد

سفر بدون بازگشت
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هرکدام از ما در طول چندین ســال گذشــته حداقل یک  بار و 
شــاید هم بیشــتر گذرمان به آرامگاه افتاده اســت. حاال یا برای 
شــرکت در مراسم تشییع و تدفین و یا چهلم و سالگرد. بعضی  ها 
آن  قدر فکرشــان مشــغول است و سرشان شــلوغ که شرکت در 
مراســم سالگرد شــخصی که ســال  های ســال رفیق گرمابه و 
گلستانشــان بوده، با شــرکت در یک مهمانــی فامیلی اجباری، 
برایشــان تفاوت چندانی ندارد. در هر دو مراسم، فکرشان درگیر 
کارهای عقب  مانده  شــان اســت و سرشــان توی موبایل و تبلت، 
فقط ظاهرشــان فرق می  کنــد؛ در مهمانی لبخنــد می  زنند و در 

مراسم ختم، نه!
اما برای بعضی دیگر شــرکت در مراســم ختم و یا حتی دیدن 
اعالمیه فوت یک دوست یا یک آشنا، تلنگری است که ساعت  ها 
گهی ترحیم رفیق قدیمی  شان را  ذهنشان را مشــغول می  کند. تا آ
می  بینند، شــروع می  کنند به یادآوری خاطرات مشترک و بعد هم 
یــاد برنامه  ریزی  های کوتاه  مدت و بلندمــدت او می  افتند و این  که 
چــه فکر و خیال  هایی در ســر داشــت برای آینــده  اش. بعد هم 
خودشان را می  گذارند جای مرحوم و یا مرحومه و فکر می  کنند اگر 
قرار بود امروز را در آن دنیا بگذرانند، چقدر باید غصه می  خوردند. 
غصــه بابت تمامی گناهانــی انجام داده  انــد، از حق  الله گرفته تا 
حق  الناس. البته می  دانند که مرگ حق است و دیر یا زود نوبتشان 
می  شود و باید بار ســفر ببرند به مقصدی که بازگشت ندارد؛ برای 

همین شروع می  کنند به جبران اشتباهات گذشته  شان.
حضــرت زهــرا ، در ادامٔه خطبٔه خود، ســرزنش می  کند 
آن مســلمانانی را که مصیب بزرگ وفات پیامبر، برایشان مایه پند 
و انــدرز نبود. آن  هایی که بایــد درس می  گرفتند و می  فهمیدند که 
حتی مقرب  ترین بندگان الهی نیز روزی به این سفر بدون بازگشت 
می  روند و باید خودشان را آماده این مسیر کنند؛ ولی نه  تنها این داغ 
بزرگ برایشــان مایه تفکر و تأمل نشد، بلکه به  گونه  ای به اسالم و 
آموزه  هایش پشت کردند که گویا از حضور پیامبر در فشار بودند و در 

حضور ایشان جرئت بروز باطن خبیث خود را نداشتند.
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ْنُتْم ِبَمْرأی ِمنّی َو َمْسَمٍع 
َ
بی َو ا

َ
ْهَضُم ُتراَث ا

ُ
ا
َ
َة! ا

َ
 َبنی  قیل

ً
ایها

ُخْبَرُة، َو 
ْ
کُم ال

ُ
ْعَوُة َو َتْشَمل َبُسکُم الّدَ

ْ
َو ُمْنَتدی َو َمْجَمٍع، َتل

لاُح  ِة، َو ِعْنَدکُم الّسِ ُقّوَ
ْ
َاداِة َو ال

ْ
ِة َو ال ُعّدَ

ْ
َعَدِد َو ال

ْ
ْنُتْم َذُوو ال

َ
ا

ْرَخُة  تیکُم الّصَ
ْ
ْعَوُة َفلا ُتجیُبوَن، َو َتأ ُة، ُتوافیکُم الّدَ ُجّنَ

ْ
َو ال

َخیِر َو 
ْ
کفاِح، َمْعُروُفوَن ِبال

ْ
ْنُتْم َمْوُصوُفوَن ِبال

َ
َفلا ُتغیُثوَن، َو ا

نا 
َ
ِتی اْختیَرْت ل

َّ
ِخیَرُة ال

ْ
تی اْنُتِخَبْت، َو ال

َّ
ْخَبُة ال لاِح، َو الّنُ الّصَ

َبیِت.
ْ
ْهَل ال

َ
ا

عجبا! »ای فرزندان قیله« )قیله زن با شخصیت و شرافتمندی بود 
که نس���ب قبایل انصار به او منتهی می گردد( آیا ارث من باید پایمال 
گردد و شما آشکارا می بینید و می شنوید، و در جلسات و مجمع شما 
گفته می ش���ود و اخبارش به خوبی به ش���ما می رسد و باز  این معنی 
کافی و تجهیزات  که دارای نفرات  هم خاموش نشس���ته اید؟ با این 
ونیروی وس���یع و سالح و سپر هس���تید، دعوت مرا می شنوید و لبیک 
گویید؟ و فریاد من در میان ش���ما طنین افکن اس���ت و به فریاد  نمی 
نمی رس���ید؟ با اینکه شما در ش���جاعت زبانزد می باشید و در خیر و 

صالح معروفید، و شما برگزیدگان اقوام و قبایل هستید.

 
  سؤال26:

ب��ا توجه به این فراز از خطبه حض��رت زهرا کدام گزینه صحیح 
است؟

الف. ایشان با این قسمت از فرمایشات خود، حجت را بر مسلمانانی که به 
بهانه ناتوانی در مقابله با حکومت ناحق، سکوت کرده بودند، تمام کردند

ب. ایش��ان با تمامی توان به دفاع از حریم اهل  بیت پرداختند و 
با بیان این فرمایشات، مظلومیت امیرالمؤمنین  را بیان فرمودند

ج. هر دو مورد

دیدن و دیـــدن
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انسان گاهی تصویری را می  بیند و گاهی به چشمش می  خورد. 
گاهی صدایی را می  شــنود و گاهی صدایی به گوشــش می  رسد. 
فرق است بین این دو. وقتی انسان به تصویری با دقت و حواِس 
جمع نگاه می  کند، جزییات آن و ظرافت  های موجود در آن را هم 
می  بیند؛ ولی وقتی تصویری به چشــم انســان بخورد، شاید تنها 
چیزی که از آن در ذهن بماند، شبحی باشد خیالی. برای همین 
هم هست که بین نگاه عمدی و با دقت به نامحرم و اینکه چشم 
انسان به نامحرمی بیفتد، تفاوت قائل شده  اند. اولی حرام است؛ 
زیــرا تأثیری که نــگاه دقیق و عمیــق دارد، هیچ  وقت در برخورد 

اتفاقی چشم با تصویر و یا شخصی، وجود ندارد.
حکایــت گوش دادن هم همین اســت. دلیــل آن  که عده  ای 
از مردم، پای ســخنرانی  ها و درس  های اخالق می  نشــینند ولی 
بالفاصله بعد از تمام شــدن آن مجلــس و رفتن در کوچه و بازار 
و یــا جمع خانواده، دوباره دچار گناهان و اشــتباهاتی می  شــوند 
که پیش از شــنیدن آن نصیحت  ها و اندرزها مرتکب می  شــدند، 
همین دقت نکردن به صحبت  هاســت. در مســجد و یا حسینیه 
می  نشینند و حتی چای هم می  خورند و صدای سخنران و بعضی 
کلماتش را هم متوجه می  شوند، ولی در پایان اگر از آن  ها موضوع 

و محتوای صحبت  ها را سؤال کنند، جواب درستی ندارند.
زمانی که حضرت زهرا  در مسجد پیامبر خطبه می  خواند، 
صدای ایشان به گوش تمامی اهل مسجد می  رسید. همان  هایی 
که لحظاتی قبــل از آن، جنایت مخالفین و معاندین والیت را در 
حق دختر پیامبر دیده بودند، ولی نگاهشــان و گوش دادنشان، 
بی  فایده بود. صدای فاطمه  را می  شنیدند. می  دانستند که 
یگانه دختر پیامبر ناصر و معین می  طلبد تا به حق مسلمش برسد 
و می  دانســتند که اگر بخواهند، می  توانند به  راحتی حق ایشان را 
پس بگیرند، اما دل  هایشــان در تسخیر شیطان بود و همان  طور 
بی  حرکت نشسته بودند و صدای فاطمه به گوششان می  خورد که 

آن  ها را به یاری می  طلبید.



زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

68

َعَب، َو ناَطْحُتُم  کّدَ َو الّتَ
ْ
ُتُم ال

ْ
ل َعَرَب، َو َتَحّمَ

ْ
ُتُم ال

ْ
قاَتل

ُمُرکْم 
ْ
ْو َتْبَرُحوَن، َنأ

َ
ُبَهَم، لا َنْبَرُح ا

ْ
ُاَمَم، َو کاَفْحُتُم ال

ْ
ال

ُب 
َ
ِاْسلاِم، َو َدّرَ َحل

ْ
َتِمُروَن، َحتَّی ِاذا داَرْت ِبنا َرَحی ال

ْ
َفَتأ

ِاْفک، 
ْ
ْرک، َو َسکَنْت َفْوَرُة ال َایاِم، َو َخَضَعْت ُنْعَرُة الّشِ

ْ
ال

َهَرِج، َو اْسَتْوَسَق 
ْ
ْت َدْعَوُة ال

َ
کْفِر، َو َهَدأ

ْ
َو َخَمَدْت نیراُن ال

ِاْعلاِن، َو 
ْ
ْسَرْرُتْم َبْعَد ال

َ
َبیاِن، َوا

ْ
ی ِحْزُتْم َبْعَد ال

َّ ن
َ
ِنظاُم الّدیِن، َفا

ایماِن؟
ْ
ْشَرکُتْم َبْعَد ال

َ
ِاْقداِم، َوا

ْ
َنکْصُتْم َبْعَد ال

کردید و رن���ج ها و محنت ه���ا را تحمل  ب���ا مش���رکان عرب پی���کار 
گردنکشان را در هم شکستید، و با جنگجویان  نمودید، ش���اخ های 
که پیوسته با ما حرکت  کردید، و شما بودید  بزرگ دست و پنجه نرم 
گردن می نهادید  کردید، و در خط ما قرار داشتید، دستورات ما را  می 
و س���ر بر فرمان ما داشتید، تا آسیای اس���الم بر محور وجود خاندان ما 
گرفت، نعره های  گردش درآمد، و شیر در پستان مادر روزگار فزونی  به 
کفر  گلوها خفه شد و ش���عله های دروغ فرو نشست، آتش  ش���رک در 
کندگ���ی متوقف ش���د و نظام دین  گش���ت، و دعوت به پرا خام���وش 
  گش���ت.پس چرا بع���د از آن همه بیانات ق���رآن و پیامبر محکم 
ام���روز حیران مانده اید؟ چرا حقایق را بعد از آش���کار ش���دن مکتوم 
می دارید و پیمان های خود را شکسته اید، و بعد از ایمان راه شرک 

گرفته اید؟ پیش 

 
  سؤال27:

، دلیل شکوه و شکایت  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
حضرت از مسلمانان، چه بود؟

الف. عدم پایداری در راه دین اسالم و سستی در مسیر حق  طلبی
ب. جاه  طلبی و مال  اندوزی مسلمانان پس از تحمل سختی  های جنگ
ج. بی  توجهی به فرماندهی اهل  بیت و پیروی از شیاطین و دشمنان دین

یاران بی  وفا
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هشت سال دفاع مقدس، محک ســنگینی بود برای کسانی 
کــه ادعای وفــاداری بــه انقالب را داشــتند. چراکه کشــور در 
روزهای آغازین انقالب، بســیار ملتهب بود؛ دشــمنانی که حتی 
گمان هم نمی  کردند روزی باید ذلیالنه از این خاک بیرون بروند، 
با خواری و خفت از کشــور فرار کرده بودند و دِل  ُپری داشــتند از 
انقالبی که آن  ها را ساقط کرده بود. از جمهوری اسالمی. ترورها 
و خرابکاری  های اول انقالب، همه و همه برای این بود که مردم 
را پشیمان کنند از انقالبی که درراه آن، جان و مالشان را در طبق 
اخالص گذاشــته بودند. فشارهای اقتصادی هم از طرف دیگر، 

امتحانی شده بود برای وفاداری یاران انقالب.
ولی تمامی این مشــکالت یک  طــرف و آغاز جنگ تحمیلی و 
باال گرفتن فشــارهای معیشــتی یک  طرف. جنگ، سنگین  ترین 
مرحله  ای بود که میزان وفاداری مردم را نشان می  داد. وضعیتی 
که حتی ابتدایی  ترین نیازهای مردم هم به  ســختی تأمین می  شد 
و این برای عده  ای که منتظر بودند بعد از انقالب، شروع خوشی 
و راحتی  شــان باشد، بســیار سخت بود و همیشــه این سؤال در 

ذهنشان می  چرخید که »پس چرا انقالب کردیم؟«
البته بودند و کم هم نبودند کســانی که هدفشــان از انقالب، 
فروبردن نانشان در روغن نبود! کسانی که با ظلم و ظالم مشکل 
داشــتند و نمی  توانســتند تحمل کنند که دین مظلوم واقع شود. 
همان  هــا که در زمــان طاغوت تالش کردند و بــر ضد طاغوت 
فعالیت و در زمان انقالب هم تمامی کارهای روی زمین  مانده را 
انجام دادند و زمان جنگ هم پیش از همه برای دفاع از انقالب؛ 

جانشان را تقدیم کردند.
  و چقــدر جای چنین یاران وفــاداری در زمان اهل  بیت
خالــی بود. حضــرت زهرا ، بــا یادآوری رشــادت  هایی که 
مســلمانان در راه اســتواری دین اســالم انجــام داده بودند، از 

بی  وفایی آنان پس از تثبیت نظام اسالمی، شکوه فرمودند.
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وا  یماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم، َو َهّمُ
َ
 ِلَقْوٍم َنکُثوا ا

ً
ُبْؤسا

ُه  َتْخَشْوَنُهْم َفالّلَ
َ
ٍة، ا  َمّرَ

َ
ل ّوَ

َ
ُسوِل َو ُهْم َبَدُؤکْم ا ِبِاْخراِج الّرَ

ْن َقْد 
َ
ری ا

َ
لا، َو َقْد أ

َ
ْن َتْخَشْوُه ِاْن کْنُتْم ُمؤِمنیَن. ا

َ
َحّقُ ا

َ
ا

َبْسِط َو 
ْ
َحّقُ ِبال

َ
ْبَعْدُتْم َمْن ُهَو ا

َ
َخْفِض، َو ا

ْ
ی ال

َ
ْدُتْم ِال

َ
ْخل

َ
ا

َعِة،  َعِة، َو َنَجْوُتْم ِبالّضیِق ِمَن الّسَ ْوُتْم ِبالّدَ
َ
َقْبِض، َو َخل

ْ
ال

ْغُتْم، َفِاْن َتکُفُروا  ذی َتَسّوَ
َّ
َفَمَجْجُتْم ما َوَعْبُتْم، َو َدَسْعُتُم ال

َغِنی َحمیٌد.
َ
َه ل  َفِاّنَ الّلَ

ً
َاْرِض َجمیعا

ْ
ْنُتْم َو َمْن فِی ال

َ
ا

که پیمان های خود را شکس���تند و تصمیم به اخراج  گروهی  »آیا با 
که آنها نخستین بار  کنید؟ در حالی  گرفته اند پیکار نمی    پیامبر
که خداوند  کردند، آیا از آنها می ترسید؟ با این  )پیکار با شما را( آغاز 

گر مؤمن هستید«. که از او بترسید، ا سزاوارتر است 
گذارده اید،  که ش���ما رو به راحتی  گاه باش���ید من چنین می بینم  آ
که از همه ب���رای زعامت و اداره  کس���ی را  و عافی���ت طلب ش���ده اید، 
امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید، و به تن پروری و آسایش در 
گوش���ه خلوت تن دادید، و از فش���ار و تنگنای مسؤولیت ها به وسعت 
گاه���ی در درون  ب���ی تفاوتی روی آوردی���د. آری آنچ���ه را از ایمان و آ
که نوشیده بودید به سختی  گوارایی را  داشتید بیرون افکندید، و آب 
گر ش���ما و  گل���و برآوردید! اّم���ا فراموش نکنید خداوند می فرماید: »ا از 
که(  کافر ش���وید )به خدا زیانی نمی رس���د، چرا  همه مردم روی زمین 

خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است«.

 
  سؤال28:

، دلیل گالیه ایشان از  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
مسلمانان چه بود؟

الف. غرق شدن در دنیا و دنیاطلبی و بی  تفاوتی نسبت به حق و حقیقت
ب. شکس��تن پیمانی که در حدیبیه با پیامبر اکرم بس��تند و به 

آن پایبند نماندند
ج. جنگ  های��ی که با امیرالمؤمنین ب��ه راه افتاد و عده  ای را به  صف 

خوارج اضافه کرد

فقط خودم
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بعضی انســان  ها، دل  های صاف و زاللی دارند. همیشه سعی 
می  کننــد با همه صــادق باشــند و حقیقت را بگوینــد، حتی اگر 
گاهی به ضررشــان باشد. این افراد را همه دوست دارند و از بودن 
و زندگی کردن در کنارشــان، لذت می  برنــد. از آن  طرف، افرادی 
هم هستند که نمی  توانند صاف و سالم زندگی کنند. چه در محل 
کار و مغازه و چه در محیط جامعه. همیشــه فکرشــان درگیر این 
است که چگونه می  توانند کالهی سِر کسی بگذارند و نفعی ببرند. 
اگر مغازه  دار هســتند، دلشان خوش اســت به 5 ِگَرم کمتری که 
وقت کشیدن جنس، به نفعشان می  شود و یا زمانی که با استفاده 
از غفلــت مشــتری، جنس نامرغوبی را همــراه جنس مرغوب رد 
می  کنند، احســاس پیروزی می  کننــد. در اداره، دنبال بهانه  هایی 
می  گردنــد که چند دقیقه اضافه، ســاعت بخورند و آخر ماه، چند 
هزار تومان بیشتر کاسب شوند. این آدم  ها حتی وقتی برای تفریح 
به شــهربازی و پــارک می  روند، دنبال این هســتند که با زیرکی و 
شــیطنت بهترین جــای نشســتن را از آِن خود کننــد و بهترین 
چوب  هــا را برای آتش درســت کردن بردارند و غذایشــان را روی 
بهتریــن منقِل پارک کباب کنند. این افــراد با هیچ  کس صمیمی 
نمی  شــوند چراکه الزمــٔه صمیمیت، صاف  وصادق بودن اســت. 
همیشه تنهایند و به نظرشان این تنهایی می  ارزد به اینکه حتی سِر 
دوســت و آشــنا و فامیل هم یک کالهی بگذارند و البته همیشه 
نگاهشــان به دیگران، نگاهی همراه با شک و تردید است و دائم 

فکر می  کنند که دیگران هم می  خواهند سرشان کاله بگذارند.
اکثریت مســلمانانی که در زمان حضــرت زهرا  زندگی 
می  کردنــد، از قبیــل دســته دوم بودند. راحت  طلبــی، مهم  ترین 
ویژگی  شان بود و ازآنجاکه می  دانستند اگر پس از پیامبر، جانشین 
حقیقی ایشــان یعنی امیرالمؤمنین علیه  السالم به خالفت برسد، 
باید دور خوردن بیت  المال و رفاه  طلبی را خط بکشند، مانع شدند تا 
ایشان به حق خود برسد. حضرت زهرا  در قسمت  های پایانی 

خطبٔه خود، از این دسته از مسلمانان، شکوه و گالیه کرد.
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تی 
َّ
ِة ال

َ
ِخْذل

ْ
ُت هذا َعلی َمْعِرَفٍة ِمنّی ِبال

ْ
ُت ما ُقل

ْ
لا، َوَقْد ُقل

َ
ا

ها َفیَضُة  وُبکْم، َولکّنَ
ُ
ِتی اْسَتْشَعَرْتها ُقل

َّ
َغْدَرِة ال

ْ
خاَمْرُتکْم، َوال

ِة،  ُحّجَ
ْ
ْدِر، َو َتْقِدَمُة ال ُة الّصَ َقناِة، َو َبّثَ

ْ
َغیِظ، َو َحَوُز ال

ْ
ْفِس، َو َنْفَثُة ال الّنَ

عاِر، 
ْ
، باِقیَة ال ُخّفِ

ْ
ْهِر، َنِقَبَة ال

َ
َفُدوَنکُموها َفاْحَتِقُبوها َدِبَرَة الّظ

تی 
َّ
ُموَقَدِة ال

ْ
ِه ال ًة ِبناِر الّلَ

َ
َاَبِد، َمْوُصول

ْ
اِر َو َشناِر ال َجّبَ

ْ
َمْوُسوَمًة ِبَغَضِب ال

َاْفِئَدِة.
ْ
ی ال

َ
ِلُع َعل َتّطَ

که به  گفتم، با این  گاه باش���ید من آنچه را باید بگویم،  بدانید و آ
گوش���ت و پوس���ت ش���ما آمیخته،  خوبی می دانم ترک یاری حق با 
گرفته اس���ت ولی چون قلبم از اندوه ُپر  و عهدش���کنی قلب شما را فرا
کمی از غم های  کردم-  بود- و احس���اس مس���ؤولیت ش���دیدی می 
که در سینه ام موج می زد خارج  درونی ام بیرون ریخت، و اندوهی 
کنم و عذری برای احدی باقی نماند.  ش���د، تا با شما اتمام حّجت 
که چنین اس���ت این مرک���ب خالفت و آن ف���دک، همه از آن  کن���ون  ا
ش���ما، محکم بچس���بید و رها نکنی���د ولی بدانید این مرکبی نیس���ت 
کف پایش  ک���ه بتوانید راه خود را بر آن ادامه دهید: پش���تش زخم، و 
شکافته است! داغ ننگ بر آن خورده، و غضب خداوند عالمت آن 
است، و رسوایی ابدی همراه آن، و سرانجام به آتش برافروخته خشم 

کشد خواهد پیوست! که از دل ها سربرمی  الهی 

 
  سؤال29:

، دلیل ایراد این خطبه  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 
توسط ایشان چه بود؟

الف. بیان آنچه باعث ناراحتی و غضب ایشان شده بود
ب. اتمام حجت با مخاطبان 

ج. هر دو مورد

لقمه  های آتشین
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در بیشتر شهرهای ایران بازارهای ویژه  ای وجود دارد که با بازار 
عمومی شــهر متفاوت است. گاهی این تفاوت، از جهت روز برپا 
شدن بازار اســت؛ مثاًل بعضی شهرها جمعه  بازار دارند، بعضی  ها 
پنجشــنبه  بازار و...، گاهی هم این تفاوت، در جنس  هایی اســت 
که در آن بازار فروخته می  شــود؛ مثاًل بازار پالســتیک  فروش  ها، 
بــازار فرش  فروش  هــا، بازار نجارهــا و... اما در بعضی شــهرها، 
بازارهای عجیب و خاصی وجود دارد؛ مثاًل بازار دزدها! که البته 
ایــن بازار در نقطه  ای خلوت و کم رفت  وآمد برپا می  شــود! اســم 
این بازار، توسط مردم انتخاب شده و دلیلش هم ویژگی مشترِک 
جنس  هایی است که در این بازار فروخته می  شود. اکثر و یا تمامی 
اجناِس این بازار، اموال دزدی اســت و شــاید بشود ادعا کرد که 
نیمی از فروشــندگان هم خود دزدهای نامحترم هســتند! البته 
افرادی هم هســتند که جنس  های دزدی شــده را با قیمت  های 

پایین از دزدها می  خرند و کاماًل رسمی، به فروش می  رسانند.
وارد ایــن بازار کــه بشــوید، از کفش  هایی که معلوم اســت از 
مســجدها و حســینیه  ها دزدیده  شــده  اند؛ تــا وســایل کوچک و 
کم  ارزشــی مثل شیر آب و جای صابون مایع و شلنگ دستشویی 
که طبیعتًا از پارک  های عمومی دزدیده  شده  اند؛ تا وسایل نفیس  تر 
کــه محصول دزدی  های بزرگ  تر از جاهای مهم  تر اســت، برای 
فــروش عرضه  شــده؛ اما تمامــی این امــوال دزدی، در یک  چیز 
مشــترک  اند: فروشــنده حقی برای فــروش و اســتفاده از آن  ها 
نــدارد و ایــن کارش حرام اســت، هرچند متأســفانه مال حرام و 

حرام  خواری، برای بعضی  ها هیچ اهمیتی ندارد.
بسته به اهمیت چیزی که دزدیده می  شود، میزان پستی و شرارِت 
دزد و جزایی که در انتظار اوســت، متفاوت است. بعضی دزدی  ها 
مســیر تاریخ را عوض می  کنند؛ مانند غصب خالفت مسلمین که 
حق مسلم امیرالمؤمنین  بود و اگر ایشان پس از پیامبر خلیفه 
مســلمین می  شــد، یقینًا سرنوشت مســلمانان، به گونٔه دیگر رقم 
می  خورد؛ و حضرت زهرا  در خطبه خود فرمودند که جزای این 

دزدی بزرگ، آتش شعله  ور غضب و قهر الهی است.
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فرام���وش نکنید آنچه را انجام می دهید در برابر خداس���ت. »آنها 
کجاس���ت!«و  که بازگشتش���ان به  کردند به زودی می دانند  که س���تم 
کرد،  که شما را در برابر عذاب شدید انذار  من دختر پیامبری هس���تم 
»آنچه از دست شما بر می آید انجام دهید، ما هم انجام می دهیم؛ و 

انتظار بکشید، ما هم منتظریم!«.

 

  سؤال30:
، ایشان خطبه خود را  با توجه به این فراز از خطبه حضرت زهرا 

با اشاره به چه موضوعی پایان داد؟
الف. ظلم  هایی که به پیامبر ش��د و سختی  هایی که ایشان در دوران 

رسالت متحمل گردید
ب. تالش  های امیرالمؤمنین برای پرهیز از تفرقه و ایجاد اتحاد بین 

مسلمانان
ج. ظلم  های��ی که به ایش��ان ش��د و این  که عذاب س��ختی در انتظار 

ظالمان است

فقط خدا
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انســان  ها با قرار گرفتن در شــرایط غم و انــدوه، برخوردهای 
متفاوتی از خود نشــان می  دهند. بعضی  ها دست  وپایشــان را گم 
می  کننــد و برخوردهایی می  کنند که حتی تصورش هم ســخت 
اســت. کافی است سری به بیمارســتان  ها و یا قبرستان  ها بزنید 
تا گوشــه  ای از ایــن قبیل برخوردهای عجیب  وغریــب را ببینید. 
در بیمارســتان مادری را می  بینید که بچــه  اش بعد از انجام چند 
عمل جراحی ناموفق، از دســت رفته و مشغول ناله و زاری است 
و در این میان حرف  هایی می  زند که از ناشــکری رد شده و به حد 
کفرگویی می  رســد؛ حکمت خدا را زیر ســؤال می  بــرد و حتی به 
عدالت خدا هم شک می  کند. قبرستان  ها هم در روزهای حضور 

مادراِن داغ جوان دیده، همین وضع و اوضاع را دارد.
البته واقعیت این اســت که باید با خودمان روراســت باشیم و 
فکــر کنیم که اگر خدای  نکرده، روزی خودمان در شــرایط غم و 
غصه قرار بگیریم، چه برخوردی می  کنیم؟ الزم نیست حتمًا داغ 
عزیــزی را ببینیم، بلکه همین  که مدتی دســتمان خالی شــود و 
طلبکارها از طرفی و خانواده از طرفی فشــار بیاورند، کافی است. 
آیا غیرازاین اســت که در همچنین شــرایطی از کوره درمی  رویم 
و حواســمان پرت می  شــود از این  که تا امروز چه کسی روزی  مان 
را داده و می  رویــم ســراغ راه  هایی که خدا خوشــش نمی  آید؛ و با 
خودمان می  گوییم هرکسی به  جایمان بود، همین کار را می  کرد و 

تنها کاری که نمی  کنیم یاد خداست و شکر خدا.
در چنین موقعیت  هایی اســت که می  توان فرق کســانی که به 
خداوند اعتقاد قلبی دارند با کســانی که اعتقادشان، تنها در حد 
لقلقٔه زبان اســت، فهمید؛ و گرنه در شرایط آسایش و رفاه، کمتر 
کســی اســت که زبان به گالیه و شــکایت از خدا باز کند. کسی 
که اعتقــاد قلبی به خــدای مهربان دارد، می  داند که او شــاهد 
تمامی لحظه  های زندگی  اش است و هر اتفاق خوب یا بدی برای 
او بیفتــد، از دیــدگان خداوند پنهان نمی  ماند و برای رســیدن به 

حق  وحقوقش، کافی است تا منتظر روز حساب باشد.
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

64  خطبه حضرت زهرا 3
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
65  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
66  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
67  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
68  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
69  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

70  خطبه حضرت زهرا 3
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
71  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر



86

خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
72  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر



87

زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
73  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
74  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
75  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
76  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
77  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
78  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
79  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر



94

خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
80  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر



95

زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
81  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

82  خطبه حضرت زهرا 3
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
83  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
84  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
85  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
86  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
87  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
88  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
89  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
90  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
91  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر



106

خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
92  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر



107

زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
93  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
94  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
95  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
96  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
97  مسابقه پیام یاس نبویمـــــــــــــادر
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
98  خطبه حضرت زهرا 3مـــــــــــــادر
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

99  مسابقه پیام یاس نبوی

آدرس آیـات





مسابقه
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

خوانندۀ گرامی
با سالم

مرکز فرهنگی پژوهشــی اوقاف، مســابقۀ بزرگ 
»زندگی به سبک مادر« را برای شما تدارک 

دیده اند.
لطفًا متــن کتاب را بــا دقت مطالعه کــرده و به 
سؤاالتی که زیر هر قســمت از خطبه درج شده 

پاسخ دهید.
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

توضیحات شرکت در مسابقه 
کتابخوانی »زندگی به سبک مادر«

شرکت کنندۀ محترم!
حضور گرم شما در مسابقه کتابخوانی »زندگی به سبک مادر« را ارج 

نهاده و توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.
1. شرکت برای عموم عالقه مندان باالی 12 سال آزاد است.

2. رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعًا جایز نیست.
3. با مطالعه دقیق کتاب، پاســخ پرسش های مطرح شده را در 

پاسخنامه درج نمایید.
4. مشــخصات خود را بطــور کامل در محــل کادر مربوطه در 
پاسخنامه با ذکر نام استان، شهر،آدرس دقیق پستی، کدپستی 
و شــماره تماس ثابت وهمراه درج نمایید، در غیر این صورت در 

قرعه کشی شرکت داده نخواهید شد.
5. کپــی پاســخنامه در صورت عدم تغییر در انــدازه مورد قبول 

است.
6. مهلت ارســال پاســخنامه حداکثــر تا تاریــخ 1395/1/30 

می باشد.
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خطبه حضرت زهرا  زنــــــــدگـــݡݡݡی 
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

7. تاریخ اعالم نتایج 16 / 2 / 1395 می باشــد. برندگان، 
دو هفتــه بعــد از اعالم نتایــج فرصت دارند مشــخصات 
درخواســتی را اعالم نمایند، در غیر این صورت از لیســت 
برنــدگان کنــار گذاشــته خواهند شــد و هیچ مســئولیتی 

عهده دار برگزارکنندگان مسابقه نمی باشد.
8. شــرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، 

به آدرس پستی:
قم- صندوق پستی 1۶۸ - 37145

در مسابقه شرکت نمایند.
9. قرعه کشــی مســابقه همزمان با مبعث رســول گرامی 
اســالم انجام و نتایج آن از طریق سایت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی به نشــانی www.mfso.ir و نیز سایت مرکز 
فرهنگی پژوهشــی معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف به 

نشانی www.mfpo.ir اعالم خواهد شد.
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زنــــــــدگـــݡݡݡی خطبه حضرت زهرا
ݣݣبـه سـبـــک
مـــــــــــــادر

• کمک هزینۀ حج عمره
• کمک هزینۀ سفر به عتبات عالیات
• کمک هزینۀ سفر به مشهد مقدس

• قلم هوشمند قرآنی
• و دهها جوایز ارزشمند دیگر...

جـوایـز :



پاســــــــــــــــخ نامه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

الف  ب    جالف  ب    جالف  ب    ج

• نام:
• نام خانوادگی:

• نام پدر:
• کد ملی:

• سن:
• تلفن همراه:

• تلفن ثابت )به همراه کد( :
• کدپستی:

• نشانی دقیق پستی:

تذکر: در صورت عدم تکمیل مواردی که با عالمت)•( مشخص شده اند، 
در قرعه کشی شرکت داده نخواهید شد.


