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 معرفی محصول:

 نموده استفاده  کبری عزاداری صدیقه مجالس در سخنرانی از که مبلغین برای است خوبی بسیار فرصت فجر دهه با فاطمیه ایام تقارن

 نظورم بدین. بپردازند اسالمی انقالب هایآرمان به وصول راه در و مقاومت ایستادگی فرهنگ ترویج به فاطمیّه هایسخنرانی قالب در و

 :باشدمی ضروری امری مجالس این در ارائه جهت هاییسخنرانی مجموعه تولید و تهیه

 : پژوهش موضوع

 ساله 1011 ابتر و کوثر

 جبهه بودن و نافرجام بودن برکت بی و تاریخ طول در  زهرا فاطمه بودن کوثر بواسطه حق جبهه بودن بابرکت بر مبنی الهی اراده تبیین

 و فولا به رو باطل جبهه سردمدار عنوان به آمریکا که دنیا در باطل و حق جبهه کنونی وضعیت بر تطبیق جهت طول تاریخ در دشمنان

 .است صعود به رو حق جبهه پرچمدار عنوان به ایران

 جلسه اول:

ِن الرهحيم ِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلله
ِ ََنمَمُدهُ  ُد َّلِله َمم َتِعيُنهُ  اْلم ِفرُهُ  َو نَسم َتغم نمُفِسَنا َو ِمنم َسيَِّئاِت  َو نَسم

َ
ورِ أ ِ ِمنم ُُشُ ُ َعلَيمِه َو َنُعوُذ بِاَّلله ِمُن بِِه َو َنَتَوَّكه ِديِه َو نُؤم َتهم َو نَسم

َماِِلَا ثّم  عم
َ
ََلمأ لموةُ و السه َِف  ََعَ  الصه ُشم

َ
مُمرمَسلنِي أ نمبَِياءِ َو ال

َ هملِ  المَعالَِمنيَ  إَِلِ  َحبِيبِ  اْلم
َ
ٍد و ََعَ أ ِِب المَقاِسِم املصطیف ُُمَمه

َ
 بَيمتِهِ  أ

يِّبنِيَ  اِهِرين الطه  .لرتاب مقدمه الفداءاملعصومني السيما بقيه اهلل یف االرضني رویح و ارواح العاملني  الطه

 .* إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَر * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر * إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

اتفاقات  دربارهعجیبی  هدر آنجا جمل وای دارند العادهفوق در جمع علما و فضالی نجف سخنرانی تاریخی 7931در سال  حضرت امام 

از معرفت دین  یجدید تواند بابچنان عمقی برخوردار است که میای که از جملهفرمایند. و تاریخ اسالم میپس از رحلت رسول اکرم 

 فرمایند:را برای ما باز کند. ایشان در آنجا می  زهراو عظمت شهادت حضرت 

بود؛ و عزاى او از عزاى کربال باالتر. مصیبت  حکومت از حضرت امیر سلبِ مصیبتِباالترین مصیبتى که بر اسالم وارد شد، همین »

وارد شد. اعظمِ مصیبتها این مصیبت است که نگذاشتند  باالتر است از آن مصیبتى که بر سید الشهداء ،وارده بر امیرالمؤمنین و بر اسالم

 7.«مردم بفهمند اسالم یعنى چه

که بر اهل آسمان و زمین سنگین  یمصیبت آن از مصیبت کربال باالتر باشد!  امیرالمؤمنینواقعا عجیب است! مصیبت غصب خالفت از 

 وانیم اینگونه ادعا کنیم؟تخب چرا؟ طبق چه مبنایی می 3.آسمان بر آن گریه کردند همالئکو  2است

 

                                                
 .مکان: نجف، مسجد شیخ انصارى .7937 یالثانعیرب 82؛ 7931تیر  7؛ وجوب قیام علما و هاى شاهنشاهىبرگزارى جشندر باب سخنرانى در جمع علماى نجف  7

 .711، کامل الزیارات، ص «رَزِیَّتَهَا فِی الْإِسْلَامِ وَ فِی جَمِیعِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض مَا أَعْظَمَهَا وَ أَعْظَمَ » 8

 .762 ص ،4ج ،(شهرآشوب البن) ^ طالب أبی آل مناقب« مَلَائِکَةُ السَّمَاء عَلَیْهِ بَکَتْ» 9
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 فرمودند:کنیم که توجه به برخی از روایات شود که روشن میجواب این سوال و عمق این کالم زمانی 

 شودیمواژگون ن یسنگ یاز رو یسنگ چیو ه شودیبه حرام گرفته نم یمال چینشود و ه ختهری زیهر چند ناچ یخون چیبه خدا سوگند ه»

 1.«است  امیرالمؤمنینغاصبین خالفت مگر آنکه گناهش به گردن 

شود همان انحراف جهان اسالم از بشریت تا قیامت وارد می هوارد شد و بلکه بر هم هایی که بر اهل بیت مصیبت ههم منشأ یعنی

و علی اکبر را هم شهید کردند، علی اصغر   باعبداهللادر واقع  را خانه نشین کردند،  امیرالمؤمنین روزی که غدیر به سقیفه بود، آن

 زینب کبری  شد.مسیر عوض . چون ندهم آن روز شهید شد  خطاب به بدن مطهر اباعبداهلل عاشورا عصردر   دهدمیناله سر :

یعنی  8.«ت رفتبه غار )روز تشکیل سقیفه( ؛ پدرم فدای آن قربانی که لشکرش روز دوشنبهِِنَهْبا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْن عَسْکَرُهُ  بِأَبِی مَنْ أَضْحَى»

 که در مدینه روشن کردند.ها، آن آتشی است این آتش ههم هریش

 عاشورا نبـود ،در سـقیـفه اتفاق افتـاد آنچه بر آل علی در کربال یکسر گذشت

حاصل  عوض و از صراط مستقیمِ والیت منحرف شد.قطار تاریخ  بلکهریل حرکت قطار مسلمانان  رسول اکرم  در جریانات پس از

انحرافاتی شد که تا  هو مبدا هم مت نبوی و علوی کنند از بین رفتحکو هرا آمادمردم  کشیده بودند تا بسیاری از زحماتی که انبیاء 

به شود وزر و گناهش هر گناهی که در عالم انجام می»فرمودند که کید میأبه این مفهوم ت اهل بیت  از این رو ،افتدقیامت اتفاق می

 9.«گردن آنهایی است که این جنایت بزرگ را انجام دادند

 است که نگاه همینبا و از مصیبت کربال باالتر است   امیرالمؤمنینتوان مدعی شد مصیبت فاطمیه و سلب خالفت از میبا این نگاه 

 .شودمی عظمت مصیبت فاطمیه بهتر درک

یرالنساء خ هام یک تنفدکیه و قی هشود خطبکند، اینجاست که مشخص میمعنای جدیدی پیدا می  زهراهای مداوم حضرت گریهبا این نگاه 

وَ  !نْکُمْفَهَیْهَاتَ مِ»آورد: می رود و فریاد برشود چرا بانویی که آفتاب رخ او را ندیده به میان مسجد میمی برای چیست؟ اینجاست که معلوم

که برای پس گرفتن چند متر زمین خطبه  ا حضرت روید؟ و الّ می وای بر شما، شما را چه شده؟ به کجا 4.«کَیْفَ بِکُمْ؟ وَ أَنّی تُؤْفَکُونَ

                                                
 .719 ، ص2ج ،اإلسالمیة( -؛ الکافی )ط «مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ وَ لَا أُخِذَ مَالٌ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ وَ لَا قُلِبَ حَجَرٌ عَنْ حَجَرٍ إِلَّا ذَاکَ فِی أَعْنَاقِهِمَا کُمَیْتُ مَا أُهَرِیقَ  وَ اللَّهِ یَا»: امام باقر  7

به خدا سوگند هیچ بال و گرفتاری بنیان نهاده نشد و بر سر ما خاندان فرو نیامد مگر آنکه آن دو ...« »لَا قَضِیَّةٍ تَجْرِی عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ إِلَّا هُمَا أَسَّسَا أَوَّلَهَا  وَ اللَّهِ مَا أُسِّسَتْ مِنْ بَلِیَّةٍ وَ» نیز حضرت طبق نقل فرمود:

 .843، ص 2اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط ...« گذار آن بودند گذار و بنیانپایه

مِنْ إِثْمِ مَنْ  َفْرجٍ یُغْشَى حَرَاماً وَ حُکْمٍ یُجَارُ فِیهِ عَلَیْهِمَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ ِإنَّ عَلَیْهِمَا خَطَایَا أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. إِنَّ کُلَّ دَمٍ سُفِکَ إِلَى یَوْمِ اْلقِیَامَةِ وَ مَالٍ یُؤْکَلُ حَرَاماً وَ»فرمود:  ین طبق نقل کتاب سلیم، امیرالمومنین همچن

 .387ص ، 8کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج« ءٌ.عَمِلَ بِهِ شَیْ

 .799اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمه فهرى، ص  8

عبیر جناب به ت«. لَعَنَ اللَّهُ أُمَّه دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقَامِکُمْ وَ أَزَالَتْکُمْ عَنْ مَرَاتِبِکُمُ الَّتِی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فِیهَا« »هُ عَلَى ذَلِکحَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَ ظَلَمَ  ظَالِمٍ  اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ»در زیارت عاشورا تاکید بر این است که 

 .433، ص 8جشرح أصول الکافی )صدرا(، « یوم السقیفة × الحسین : قتلو من هاهنا قیل»مالصدرا در شرح اصول کافی: 

فِی  : کُلُّ ظُلَامَةٍ حَدَثَتْ×قَالَ الْمُفَضَّلُ: قَالَ مَوْلَایَ جَعْفَرٌ »نیز:  ؛ وبه آن اشاره شد 4متعدد و با عبارات مختلف اشاره شده است، همچون روایاتی که در پاورقی شمارۀ  به این مفهوم در روایات اهل بیت  9

 .733، ص 83بیروت( ج -بحار األنوار )ط «. فِی أَعْنَاقِهِمَا وَ أَعْنَاقِ مَنْ شَایَعَهُمَا أَوْ تَابَعَهُمَا وَ رَضِیَ ِبوِلَایَتِهِمَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  لُّ دَمٍ مَسْفُوکٍ حَرَامٍ، وَ مُنْکَرٍ مَشْهُورٍ، وَ أَمْرٍ غَیْرِ مَحْمُودٍ، فَوِزْرُهُ، وَ کُالْإِسْلَامِ أَوْ تَحْدُثُ 

 .717، ص 7طبة فدکیه؛ اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، جخ 4
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 غم بازگشت به جاهلیت است، غم انحراف از حق است، غم شرک بعد از  م در آن شرایط روحی سخت، غم زهراخواند آن هنمی

 7«بَعْدَ اإلیمَانِ؟أشْرَکْتُمْ » :استایمان

حق  ، تقابلدید تقابل تاریخی یک در بستر باید ، فاطمیه راکردنگاه به فاطمیه  یجدید هزاوی با باید  حضرت زهرا عظمت قیام برای درک

، به بلندای تقابل هابیل و قابیل، ابراهیم و نمرود، موسی و نبردی به بلندای تاریخ است، این دو جبههمواجهه عطف  هو باطل. فاطمیه نقط

وجود داشته و تا امروز  وز اول هبوط آدم و دشمنانش؛ نبردی که از ر و یزید، و مهدی  و مشرکین، حسین  فرعون، محمد 

 در جریان است و تا آخر هم ادامه دارد. هم

 ،ن دیداریکند که پس از انقل می با شیطان محمّد صوفىبنعلى گویومالقات و گفت از شوب در کتاب مناقب خود جریانیجناب ابن شهرآ

گوید: روزی با ابلیس برخورد کردم او می 8کند.صحت آن را تایید می کند و امام عرض می  را به محضر امام باقر گویشوگفت وی

، پى کن نوح همراه به سوار بر کشتى منم منم کشنده هابیل، ...»: کندکه تو کیستی؟ ابلیس خود را اینگونه معرفی می ال کردمؤو از او س

ساز بنى کننده قوم فرعون در نیل، جادو ساز و جادو پرداز با موسى، گوسالهساز کشتار یحیى، فراهمه صالح، صاحب آتش ابراهیم، زمینهناق

ر د و حنین، حسد انگیز در دل منافقانکش بر زکریا، همسفر ابرهه براى ویرانى کعبه با فیل، سردار لشکر ضد محمّد در احد اسرائیل، اره

ن کُان، گمراهن پیشینیمنم که در کربال مؤمنان را سرزنش کردم، منم امام منافقان، منم نابود کُمنم که در سپاه صفین ایستادم،  فه ...سقی

ار جهانیان من آنم که پروردگ ،لآفریده از آتش نه از گِ  ،پیمان شکن، منم رکن قاسطان، منم ظلّ مارقان، منم ابو مرّه بعدیان، منم شیخ ناکثینِ

: از قابیل تا یزید در کنارشان بوده. به تعبیر قرآن کریمو ان بوده است، با حق در تمام طول تاریخ شیط بلهیعنی محورِ مقا 9.«.. بدو خشم کرده

 حق و هاز جن و انس ایستادند و از اول این دو جبه نیانبیاء شیاطی همقابل هم 4.«وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ ...»

 3برد و یکی به سمت نار.هر کدام امام و رهبری دارند، یکی به سمت نور می ؛بندی کردندباطل مقابل هم صف

 1.«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ...» 6«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا ...»

کفر را به  هجبه میدان آورد و تمام به توانش را هان همشیط . پس از رحلت رسول اهلل استتاریخی  بندیصف و این نبرد فاطمیه اوج

شیطان  2«وَ أَطْلَعَ الشَّیْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ»فدکیه  هدر خطب طاهره  هبه تعبیر خود صدیق انبیاء را از بین ببرد. هتالش هم هخط کرد تا ثمر

د، تر از همیشه وارد شبار خطرناکاما این؛ سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد دوباره ای که مخفی شده بودههمانند مار گزنده و حیوان درند

شمشیر کشید و بت دست گرفت، بلکه با لباس تزویر و به  نه مثل زمان ابراهیم و موسی ادعای خدایی کرد و نه مثل زمان رسول اکرم 

                                                
 .719، ص 7خطبة فدکیه؛ اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج 7

اقَةِ صَاِلحٍ أَنَا صَاحِبُ کِ أَنَا عَاقِرُ نَالْمِیسَمِ وَ الِاسْمِ الْکَبِیرِ وَ الطَّبْلِ الْعَِظیمِ وَ أَنَا قَاتِلُ َهابِیلَ وَ أَنَا الرَّاکِبُ مَعَ نُوحٍ فِی الْفُلْأَنَّهُ لَقِیَ إِبْلِیسَ ... فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا صَاحِبُ  وَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصُّوفِیِ » 8

الِ مُحَمَّدٍ مِنْشَارِ زَکَرِیَّا أَنَا السَّائُِر مَعَ أَبْرََهةَ إِلَى الْکَعْبَةِ بِالِْفیلِ أَنَا الْمُجْمِّعُ لِقِتَمِنَ النِّیِل أَنَا مُخَیِّلُ السِّحْرِ وَ قَائِدُهُ إِلَى مُوسَى أَنَا صَانِعُ الْعِجْلِ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ أََنا صَاحِبُ  أَنَا مُدَبِّرُ قَتْلِ یَحْیَى أَنَا مُمَکِّنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ -نَارِ إِْبرَاِهیمَ

ینَ أَنَا مُهْلِکُ اْلأَوَّلِینَ أَنَا مُضِلُّ ا إِمَامُ الْمُنَافِقِ َأنَلْبَصْرَۀِ وَ الْبَعِیرِ أَنَا صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ فِی عَسْکَرِ صِفِّینَ أَنَا الشَّامِتُ یَوْمَ کَرْبَلَاءَ بِالْمُؤْمِنِینَأُحُدٍ وَ حُنَیْنٍ أَنَا مُلْقِی الْحَسَدِ یَوْمَ السَّقِیفَةِ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ أََنا صَاحِبُ الْهَوْدَجِ یَوْمَ ایَوْمَ 

تَعِینُ ِبهِ عَالَمِینَ فَقَالَ الصُّوفِیُّ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَیْکَ إِلَّا دَلَلْتَنِی عَلَى عَمَلٍ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَ أَسْ نَارٍ لَا مِنْ طِینٍ أَنَا الَّذِی غَضِبَ عَلَیْهِ رَبُّ الْالْآخِرِینَ أَنَا شَْیخُ النَّاکِثِینَ أَنَا رُکْنُ الَْقاسِطِینَ َأنَا ظِلُّ الْمَارِقِینَ أَنَا أَُبو مُرَّۀَ مَخْلُوقٌ مِنْ

رَّباً َو لَا نَبِیّاً مُْرسَلًا إِلَّا رَضِیهِ فَلَا وَجَدْتُ مَلَکاً مُقَعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ بُغْضِ أَعْدَائِهِ فَإِنِّی عَبَدْتُ اللَّهِ فِی سَبْعِ سَمَاوَاِتهِ وَ عَصَیْتُهُ فِی سَْبعِ أَ عَلَى نَوَائِبِ دَهِْری فََقالَ اقْنَعْ مِنْ ُدنْیَاکَ بِالَْعفَافِ وَ الْکَفَافِ وَ اسْتَِعنْ عَلَى الْآخِرَۀِ بِحُبِّ

 .837و  838، صص 8)البن شهرآشوب(، ج ^مناقب آل أبی طالب «. بَصَِری فَأَتَیْتُ َأبَا جَعَْفرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِخََبرِهِ فََقالَ آمَنَ الْمَلْعُونُ بِلِسَانِِه وَ کَفَرَ ِبقَلْبِهِ وَ هُوَ یََتقَرَّبُ بِحُبِّهِ قَالَ ثُمَّ غَابَ عَنْ

 .736، ص 1(، ج34آسمان و جهان )ترجمه کتاب السماء و العالم بحار األنوارجلد  9

 .778آیه انعام، 4

 831بقره، آیه «. یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَُروا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» 3

 .19انبیاء، آیه  6

 .47آیه قصص، 1

 .717، ص 7خطبه فدکیه؛ اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج 2
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کند زمانی است که شیطان بر زمانی که باطل خود را با حق مخلوط می  امیرالمؤمنینبه تعبیر  .نام دین و مصلحت مسلمین وارد شد

م گیرند و به هقسمتى از حقّ و قسمتى از باطل را مى اهل باطل() ؛ذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِیُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَ» :شوددوستانش چیره می

 8.«یَسْتَوْلِى الشَّیْطَانُ عَلَى أَوْلِیَائِه فَهُنَالِکَ 7...آمیزندمى

بود که توانست نقاب   این فقط دختر رسول اهلل راهه جدا کند،باید بتابد و راه را از بی  زهرادر این فضای سخت و غبارآلود است که 

قدری که یک تنه ال ةیلد. لکنمی جلوه عظمت قیام حضرت  اینجاست که باطل بکشد و تا قیامت بر کوس رسوایی آنان بکوبد. هاز چهر

 حق زمین بخورد، بله خودش زمین خورد ولی نگذاشت عَلَمِ حق زمین بخورد. هاجازه نداد پرچم جبهو باطل ایستاد  همقابل هم

 هام صدیقخانه نشین شد و داغ مادر سادات بر دل اهل حق نشست اما قی  امیرالمؤمنینبسیار دقیقی است؛ هرچند  هعزیزان این نکت

انستند درسول را، نمی کوثرِ  آب کوثری بود بر آتشی که نمرودیان روشن کرده بودند. آنان فکر همه چیز را کرده بودند اال نقشِ طاهره 

روشنگری دان بیاید و یک تنه خودش به می  کردند زهرافکر نمی شوند.ماند و رسوا میبه میدان بیاید تا ابد آبرویی برایشان نمی اگر زهرا

 کند.

کنند. به علت اصرار را برای صرف شام دعوت میای از علمای اهل سنت ایشان نقل است که روزی عده امینی هدر احواالت مرحوم عالم

ذیرند. پس پآنها نیز می ،د که فقط صرف شام باشد وهیچ گونه بحثی صورت نگیردنگذارد و شرط مینپذیردعوت را می ، عالمهایشان زیادِ 

 : قرار ما این بود که بحثی صورتفرمایدمیبحث را شروع کند که عالمه  هدخوامی علما هنفر 21-11بین آن جمع  ز صرف شام یکی ازا

الی بوده این در ح ؛ و: پس برای متبرک شدن جلسه از همین جا هر نفر یک حدیث نقل کند تا مجلس نورانی گرددگویندمیاما باز ، نگیرد

. رسدیم تا اینکه نوبت به عالمه امینی کندمینقل  یحدیث هر یک از آنانحدیث بودند.  هزاران حافظ ،جلسه درهر یک از علمای حاضر که 

گفتن حدیث این است که ابتدا همگی بر معتبر بودن یا نبودن سند حدیث اقرار کنید. همه قبول  ایشرطم بر :فرمایدمیعالمه به آنها 

در  ،در جلسه سپس از تک تک حضارِ 9.مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة: : قال رسول اهلل فرمایدمیمه . پس عالکنندمی

ردید یک کیید أحال که همه حدیث را ت :فرمایندمی کنند. در این موقعمی ییدأو همه حدیث را ت گیرندمیعتبر بودن حدیث اقرار ا مرابطه ب

تمام حضار  چه کسی بود؟او  شناخت، امام زماناگر می؟ شناختشناخت یا نمیامام زمان خود را می زهرا  هآیا فاطم، ال از شما دارمؤس

مجلس به مدت ربع ساعت، بیست دقیقه ساکت شدند و سرشان را زیر انداختند و چون جوابی برای گفتن نداشتند یکی یکی جلسه را ترک 

 است.منین ؤتوانستند بگویند امامش غیر امیرالمکافر از دنیا رفته و نه می توانستند بگویند حضرت چرا که نه می 4د.کننمی

های هها و نالو حتما اگر نبود آن گریه اوست که نگذاشت نور حق خاموش شودسند حقانیت والیت است الی االبد، و  حقیقتا قیام حضرت 

و   امیرالمؤمنینشد و چه بسا االن من و شما هم محروم از این درگاه بودیم و تفاوتی بین همیشه گم میسیاسی، راه حقیقت برای 

 شناختیم!دیگران نمی

ارادۀ خدای  «.إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَر» که شودروشن می منت نهاد به پیغمبرش که خدای متعال ی ای از معنای کوثرگوشه و اینجاست که

هستند که موجب بقا و ماندگاری دین  و اوالد مطهرش  این است که دین و قرآنش ماندگار شود و این زهرای مرضیه  متعال بر

                                                
 .719دشتى، ص  ترجمه نهج البالغة، 7

 .31خطبه  ،22 ، ص(صالح للصبحی) البالغة . نهج«لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَْنهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِینَفَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ یَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِینَ وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ » 8

 .413، ص 8کمال الدین و تمام النعمه، ج 9

 www.allamehaminy.ir پایگاه اطالع رسانی عالمه امینی قدس سره 4
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کوثر و پیروز است و این باطل است که ابتر  در نهایت حق است که هاین جبه و 7«.إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَر»باطل را ناکام گذاشتند که  و شدند

 ماند.و ناکام می

را به هنگام خارج شدن از  ص بن وائل که از سران مشرکان بود، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، عا پس از آنکه عبداهلل پسر رسول اکرم »

مسجدالحرام مالقات کرد و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از دور مشاهده 

ر نداشت عرب کسى را که پسر! )کردى؟ گفت: با این مرد ابتبا که صحبت مى گامى که عاص بن وائل وارد مسجد شد به او گفتند:کردند، هن

ه رسولش خیر را ب ترینبزرگقرآنش بشارت  هکوثر را نازل کرد و در کوچکترین سور همبارک ه. اینجا بود که خدای متعال سور8«نامید(ر میابت

فخررازى از  همین نسل مطهر بود که اسالم را حفظ کرد. .و اوالدش  زهرا و چه خیری باالتر از 4کثیر یعنی خیر« کوثر» 9داد.

سل رسول اهلل ن یکی از معانی محتملِ کوثر،گوید می« کوثر» در معنایاهل سنت در تفسیر مشهورش به نام تفسیر کبیر  هعلماى برجست

 گوید:آنجا می ،دارد ای شنیدنیجمله سپس هستند 

ماند، ببین چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند، در عین حال جهان مملو از آنها است، که در طول زمان باقى مى دادهخداوند به او نسلى »

ز علماى بزرگ ا این در حالى است که از بنى امیه که دشمنان اسالم بودند شخص قابل ذکرى در دنیا باقى نماند، سپس بنگر و ببین چقدر

 3.«و نفس زکیه  در میان آنها است، مانند باقر و صادق و رضا

فدا شد ولی نفاق را رسوا  بود که  ، این کوثرِ رسولموجب بقای حق و ناکامی باطل شده است در طول تاریخواقعا همین نسل پربرکت  

ودی نجات داد، این کوثرِ رسول بود که چند هزار شاگرد تربیت کرد و ترویج کرد، این کوثرِ رسول بود که کربال را آفرید و اسالم را از خطر ناب

یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ »است که  نور الهیو این کوثر همچنان جاری است و آن به آن در حال آبیاری درخت حق و گسترش  مکتب کرد

به ثمر رسید یکی   ه حضرت زهراهم که به دست یکی از ذریاسالمی و یقینا این انقالب  6«الْکافِرُونبِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ 

                                                
اهان ]و[ معاندان بدخو ... ﴾اأْلَْبتَرُ هُوَ شانَِئکَ إِنَّ ٭ وَانْحَرْ  ِلرَبِّکَ فَصَلِّ ٭الْکَْوثَرَ  ناکَأَعْطَیْ ِإنّا﴿ یعنی« کوثر»سوره  انیباشد. در جر بحث نیسند ا تواندیم« ثرکو»سوره  یانیبخش پا لیتحل ؛آمد که بماند  زهرا» 7

او  نیاز او نمانده است، با مردن او مکتب او و نام او و د یزیجز دختر چو  ...او که پسر ندارد  نکهیا یبرا رود؛یم نیاو از ب ادینام او و مکتب او و  غمبریگفتند: بعد از مردن پ تیجاهل یباطل یبراساس همان سنتها

 زیآن چ یدادم که حافظ و مجر یببرد و به تو فرزند نیآن را از ب تواندینم یکس چیدادم که ه یزیمن به تو چ نکهیا یبرا یمانیم شهیهم یتو برا نکهیفرمود به ا یاقدس اله ذات.. .رودیم نیو از ب شودیم یسپر

ه د کقرآن آم ...؛﴾الْکَوَْثرَ ناکَأَعْطَیْ ِإنّا﴿دخترند، فرمود:  نیاحکام و حدود قرآن است فرزندان هم یمجر ،قرآن، معلم قرآن نیّهم که حافظ قرآن، مفسر قرآن، مب یکه به تو دادم قرآن است و آن کس یزیاست. آن چ

 / 839676http://www.hamshahrionline.ir/newsای از سخنرانی آیت اهلل جوادی آملی به مناسبت شهادت حضرت زهرا گزیده«. ...ابد بماند یبانو هم نازل شد که برا نیابد بماند ا یبرا

 .962 ص، 81ج  ،تفسیر نمونه 8

وضوع زبان فاقد فرزند پسر شد، این م ’نامیدند، و این هر دو در مکه از دنیا رفتند و پیغمبر اکرم یکى قاسم و دیگرى طاهر که او را عبد اهلل نیز مى دو فرزند پسر از بانوى اسالم خدیجه داشت:’ پیغمبر اکرم 

 .963ص ، 81ج  ،تفسیر نمونه .کردند بدخواهان قریش را گشود و کلمه ابتر را براى حضرتش انتخاب

هُ وَلَدٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ إَِذا لَمْ یَکُنْ لَ -الْأَْبتَرِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ الْحَکَمُ بْنُ أَبِی الْعَاصِ قَالَ عَمْرٌو: یَا أَبَا»وره مبارکه اینگونه وارد شده است: در تفسیر قمی در شأن نزول س 9

تفسیر «. سَبیَعْنِی لَا دِینَ لَهُ وَ لَا نَ  ُهوَ الْأَبَْترُ َأیْ مُبْغَِضکَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ِإنَّ شاِنئَکَ إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ إِلَى قَوْلِهِ رَ، ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو: إِنِّی لَأَشْنَأُ مُحَمَّداً أَیْ أُبْغِضُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صسُمِّیَ أَبْتَ

 .443 ، ص8ج، القمی

 .913، ص 81؛ ترجمة مجمع البیان، بیستونی، ج 692، ص 81ترجمه المیزان، ج  4

لْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ مْ کَانَ فِیهِمْ مِنَ الْأَکَابِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ کَاثُمَّ الْعَالَمُ مُمْتَلِئٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ یَبْقَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی الدُّنْیَا أَحَدٌ یُعْبَأُ بِهِ، ثُمَّ اْنظُرْ کَ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ یُعْطِیهِ نَسْلًا یَبْقَْونَ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ، فَانْظُرْ کَمْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ،» 3

 .979، ص 98التفسیر الکبیر للرازی، ج «. نَّفْسُ الزَّکِیَّةُوَالْکَاظِمِ وَالرِّضَا عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَال

 .2آیه صف، 6
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غیبت  هتا آخرین فرزندش از پس پرد 7عطا کرد و این نهر بهشتی جاری است  از مصادیق آن کوثری است که خدای متعال به پیامبرش

 بیرون آید و کار باطل را یکسره کند.

ین نگاه ند و اکین درک عمیق را از فاطمیه پیدا کند کوثر بودن حق و ابتر بودن باطل را؛ و آفرین بر آن عزاداری که افاطمیه معنا میحقیقتا 

 .کنداش جاری را در زندگی

حق  هجبههای ها و شکستممکن است کسی سوال کند که اگر حق کوثر است و پیروز، و باطل ابتر است و ناکام، پس این همه شهادت

 ؟رخ داد پس چرا فاطمیه و کربال چیست؟

به ابن زیاد  همان که زینب کبری های ظاهری یک پیروزی بزرگ است این شکست هیق نگاه کنیم در دل همدر جواب باید گفت اگر دق

خواست و چه در جریان فاطمیه چه می شیطانهاست. اولین اثر این شهادت باطل، رسوایی و ناکامیِ  8،«إِلَّا جَمِیال مَا رَأَیْتُ »جواب داد که 

و نفاقش عیان گشت پس باز حق پیروز و کوثر بود و باطل ابتر و  ناکام ماندکند در حالی که زائل حق را  ،خواست با لباس تزویرشد؟ می

لَیْسَ » به تعبیر امام صادق  ؛است الهی سنت قطعی پیروزی حق بر باطل مهم این است که بدانیم هنکت فارغ از این مسئله، اما ؛ناکام

وْلُهُ وَ ذَلِکَ قَ آنکه حق بر باطل پیروز گرددهیچ باطلى نیست که در برابر حق قیام کند جز  9؛ا غَلَبَ الْحَقُّ الْبَاطِلَ مِنْ بَاطِلٍ یَقُومُ بِإِزَاءِ الْحَقِّ إِلَّ 

بلکه حق را بر باطل فرماید: میو جل است که ار خداى عز و دلیل آن گفت 4فَإِذا هُوَ زاهِقٌ  مَغُهُ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَیَدْ -عَزَّ وَ جَلَّ

تقابل  هاین نیست که حتما در همان لحظ اما معنای این پیروزی؛ «3بیفکنیم تا آن را درهم بشکند و یکباره آن باطل نابود گردد و از بین برود

افتد ولی اصل این است که ، هرچند گاهی اوقات این اتفاق میشود ظاهری میدان و به صورت آنی نصرت الهی نازل شود و حق پیروز

 ؤمنینامیرالمیعنی نباید به جوالن و هیاهوی باطل در یک مقطع خاص توجه کرد بلکه مهم عاقبت کار است، به تعبیر  6«الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقین»

 «هرچند باطل ممکن است جوالن و هیجانی موقت داشته باشد ولی پایداری و ماندگاری از آن حق  1.«دولة جولة و للحق إن للباطل

اندازد می کنیم که سیلی پر خروش راهفرماید: ما از آسمان بارانی نازل میزند، میمی مثال زیباییواقعیت  است، قرآن کریم برای توصیف این

ن کف ای اما« أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً»شود، می راه در اثر حرکت آب، روی آن پر از کفو در بین 

کند هر می آدم جاهل یا کودکی که تا به حال سیل ندیده فکر ماند آن آب نافع و پر سود است.روند و آنچه باقی میمی ها به زودی از بین

 شود.ها تمام میآن کف هکند، غافل از اینکه بعد از اندکی هممی ها چشم او را پرچه هست کف است و جوش و خروش این کف

                                                
 نَعَمْ یَا عَلِیُّ لَنَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ شَرَّفَ اللَّهُ هَذَا النَّهَرَ َو کَرَّمَهُ فَانْعَْتهُ لَنَا قَاإِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثََر قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی ... عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص» 7

َعالَمِینَ ثَمَرُهُ شُ رَبِّ الْ[ الدُّرُّ وَ الَْیاقُوتُ وَ الْمَرْجَانُ تَُرابُهُ الْمِسْکُ الْأَذْفَرُ وَ حَشِیشُهُ الزَّعَْفرَانُ سِنْخُ َقوَائِمِهِ عَرْلِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزُّبْدِ حَصَاهُ ]حَصْبَاؤُهُالْکَوْثَرُ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ تَحْتِ عَرْشِ اللَّهِ مَاؤُهُ أَبْیَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَ

لَ ]أَمَا[ وَ [ فَقَاإِلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ]عَلَى جَنْبِی[ یَسْتَبِینُ ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ وَ بَاطِنُهُ مِنْ ظَاِهرِهِ فَبَکَى النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُُه ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ ضَرِ وَ الَْیاقُوتِ الْأَحْمَِر وَ الدُّرِّ الْأَبْیَضِ ]وَ دُرٍّ أَْبیَضَکَأَمْثَالِ الْقِلَالِ مِنَ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْ

 .613تفسیر فرات الکوفی، ص  «.اللَّهِ یَا عَلِیُّ مَا هُوَ لِی وَحْدِی وَ إِنَّمَا هُوَ لِی وَ لَکَ وَ لِمُحِبِّیکَ مِنْ بَعْدِی

 .31ص  ،مثیر األحزان 8

 .848 ، ص2ج( اإلسالمیة - ط) الکافی 9

 .72آیه انبیاء،  4

 .37، ص 8محالتى، جالروضة من الکافی، ترجمه رسولى  3

 .29آیه ؛ قصص، 43آیه ؛ هود،782آیه اعراف، 6

 .867، ص ×مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین  1
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 7.«مَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ ...کَذلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَ»

ظاهر آب را بپوشاند و چشم ها را پر  هشین باشد، پر سر و صدا باشد، همروی آب است، ممکن است باالن باطل همیشه همانند همین کفِ 

. من ودرها کنار میاین خس و خاشاک هروند، هممیها از بین این هگوید کمی صبر کن، همل میآدم عاق .شودمی کند ولی خیلی سریع زائل

دیدیم؟ جز باطل؟ اگر غروب عاشورا در کربال بودیم چه می هدیدیم؟ جز مظلومیت حق و غلبو شما اگر این روزها در مدینه بودیم چه می

باقی مانده   می از قاتلین سیدالشهداءها؟ اسم و رسبینیم؟ کجایند آن باطل؟ اما االن چه میهای سوخته و سرهای باالی نی رفتهخیمه

وثر ی کهای سوخته؟ و کجاست آن غوغای لشکر عمر سعد؟ این یعنشود؟ کجاست آن خیمهاست؟ ایام اربعین چه شوری در عالم برپا می

 بودن حق و ابتر بودن باطل.

نوشته شده که این حقیقت را به  مل از زبان حضرت أاشعاری زیبا و قابل ت های ایوان صحن مطهر حرم حضرت رقیه کاریدر کاشی

 کشد:زیبایی به تصویر می

ـــام قبرِ زائرینِ ـــت ،من این ش نه اس خا  عبرت 

 داشـــت او کاخی مجلل، دســـتگاهی با شـــکوه

ــت ــتری از خاک و بالینی ز خش ــتم من بس  داش

ــــد آثــار من ــــد آثــار او، تــابنــده ش  محو ش

نه اســـت باد و قصـــر دشـــمنم ویرا  مدفنم آ

 دیوانه اســت ،ســلطنت خود چه مردی کز غرورِ

ــت ــا محروم ز آب و دانه اس  همچو مرغی کو بس

94تــاس  هـاویدانـدو ج ن هرـم زتِـع ،او تِـذل

ست یزید و آن تاج و تختش که اربعین را ببیند؟ این وعد ست که  هکجا ست الهی ا  9.«ُسلِیکَتَبَ اللّهُ الغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُ»پیروزی نهایی با حق ا

؛ ینندبت عالم را مقطعی نمی، جریاناحق افق نگاهشان بلند است هشان است اهل جبهشان تا نوک بینیبر خالف اهل باطل که جهان بینی

شار عکس امام  شاه، انت سال در دوران  شتن ر شترین عکس عالِ  هجرم بود، دا می او جرم بود، نام بردن از او ممنوع بود، اما االن چه؟ بی

ستقبال و  ترینبزرگ 4.که در طول تاریخ منتشر شده است عکس اوست  طول تاریخ مربوط به اوست و قبر مطهرش زیارتگاه جنازهتشییعا

دان تاریخ پیوست، کجاست آن همه تملق و چاپلوسی؟! آن صدامی به زباله ه خدم و حشم و پابوس داشت، اما آن کسی کخاص و عام است

 و شهدا.امام تمام مسیر نجف تا کربال پر است از عکس ن را تصرف کند کجاست که ببیند ای تهراخواست یک هفتهمی که

آن موقعی که خورشید عالم تاب هستی  3.«أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُون»بدمد  دولتتاست، باش تا صبح  اینها ابتدای مسیر هو هم

شود یم آن موقع مشخص ودن حق و ابتر بودن باطل یعنی چه.شود کوثر بغیبت بیرون آید مشخص می هاز پس پرد حضرت ولی عصر 

 یعنی چه.« إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَر»که 

 
، باید سال پیش 7411 ههای مدیندر کوچه بیند، نه فقط منحصرمی مچنان جاریفاطمیه را هکه  به حال کسی اخوش ،عزاداران فاطمه 

رفتارش شدند، شویم که مهاجرین و انصار گواال گرفتار آن مصیبتی می ببینیم و بر این مبنا زندگی کنیم، را ابدی« ابترِ باطل»و « کوثرِ حق»

                                                
 .71آیه  رعد، 7

 های صحن مطهر منقوش است:دیگر از کتیبهاست که به اختصار در متن آمده است. همچنین در یکی « کهنمویی تبریزی»های مذکور نزد مولف موجود است، اشعار از مرحوم عکس کتیبه 94

  م آن که شمارد میان خلق، حقیرمعبه ز  یزید داد مرا جا به روی خاک خرابه

 پناه طفل صغیر و مطاف شیخ کبیرم؟   عزت کجاست تا نگرد در همین خرابه ز

 .87آیه  مجادله، 9

 را در نظر بگیریم! ها چاپ شده استهایی که از ایشان بر روی پولفقط کافی است عکس 4

 .713آیه انبیاء،  3
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آن مهاجرین و انصاری که عمری در راه خدا مجاهده کرده بودند و تا مرز که ئت گرفت، چه شد از همین نگاه غلط نش اصل مصیبت فاطمیه

 روسیاه شدند؟ ت پیش رفته بودند در بزنگاه امتحانشهاد

 چیز همه و «از دنیا رفت محمّد  دییگویم آیا 7؛أَ تَقُولُونَ مَاتَ مُحَمَّدٌ : »ردشان یک تفکر و نگاه غلط بودد  خود حضرتبه تعبیر 

 حق و باطل را 8!مبارزهبس است  ،رفت  گفتند پیغمبر خدا تمام شده و هم دوران مبارزه گمان کردند با رفتن رسول اهلل  ؟شد تمام

یه و زهرای مرض شدند!جنایت  آنو شریک  ظلم عالم سکوت کردند ترینبزرگدر برابر  درخشان، هآن سابقبا این شد که  ،ندیدند جبهه

را   فاطمههای ناله کردند؛ کارشان به جایی رسید کهفقط نگاه  آنان شان را زدند و یاری طلبیدند ولیهایدرب خانه  امیرالمؤمنین

 را دیدند و و هجوم به خیرالنساء   امیرالمؤمنین هدستان بست ،تماشاچی شدنداش را دیدند و خانه شنیدند و سکوت کردند، آتش درِ

شود،  طلبحتراشود، بدا به حال امتی که خسته  امتی که از مبارزهبدا به حال بس است دیگر! چقدر مبارزه کنیم؟! گفتند ایستادند و  فقط

 .باطل بترسد و ولیّ خدا را تنها بگذارد هبدا به حال امتی که از هیمن

 
بر مسجد منفراز بر  خواندنش تا خطبه ،را نشنود از کنار کعبه آقایش «انا المهدی»ندای شود، تا نمیخسته از مبارزه  گاهچیهواقعی  هشیع

قبر مخفی مادرش یعنی هنوز مبارزه ادامه   عزادار زهرا برای .که آن وقت هم ابتدای مبارزه و جهاد است ،نشینداز پا نمی را نبیند کوفه

ا هنوز از مادرشان ر هبگیرم، گویا نال روم تا انتقام سیلی زهراهایشان نوشتند میکه پشت پیراهن عزیزی مگر نبودند همین شهدایدارد. 

 رسد دروی عطر به مشام میهاست از مزار مطهرش بشهید پالرک که سال .شتافتنداش میبه یاری و شنیدندهاشم میهای بنیکوچه

نامردان  نکه آ ایرویم که انتقام سیلیرویم به این نیت میآقا جان، وقتی ما به جبهه می» :نویسدمی خطاب به امام زمان  یانوشتهدست

نیدن رویم. سخت است شسوراخ شده می هرویم. برای انتقام آن سینمی کردهورمبرای انتقام آن بازوی  ،بگیریم بر روی مادر شیعیان زدند

 9.«هااین مصیبت

 4.«السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَنْصَارَ فَاطِمَةَ سَیِّدَۀِ نِسَاءِ الْعَالَمِین» :باید به آنان خطاب کرد قتاًیحقتمام نشد،  گاه برایشانهیچفاطمیه 

خواست برای بار دوم اعزام شود، حکاکی شده بود. وقتی می« زهرا ای» آنروی محسن انگشتری داشت که »گوید: همسر شهید حججی می

من تا لحظه  کینه دارم، ا خاطر حضرت زهربرم، من از اینها بهاین یکی. گفت من این یکی را با خودم می االهمه انگشترهایش را درآورد 

 3.«مهست  امیرالمؤمنینآخر باید نشان بدهم که شیعه 

خیرات  منشأشود و ، خودش کوثر میکوثر هبه سرچشم متصل شد هر که 6میق، این شد که خودشان کوثر شدند!و حاصل این نگاه بلند و ع

 .کثیر

                                                
 .719ص  ،7ج ،اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(خطبه فدکیه؛  7

 .744آیه عمران،. آل«عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَْیئاً وَ َسیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرین أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى وَ ما مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى» 8

 .2نقل از کتاب شهید پالرک ص  به ،72(، ص خط عاشقی، حسین کاجی )خاطرات عشق شهدا به حضرت زهرا  9

 ؛ زیارت شهدای کربال.189، ص 8مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 4

 /79361387111773https://www.farsnews.com/news. همچنین 98رباز سربلند، انتشارات عروج، ص س 3

 و دیگر نهادهای انقالب اسالمی، همه در اصل در همین نهاد انقالبی پاسداران کمیتهاین نهاد عظیم و عزیز سپاه »در کالم مقام معظم رهبری، انقالب و نیروهای انقالبی خود یکی از مصادیق کوثر هستند:  6

یعنی  . کوثر،ب استهمین انقال، این کوثر، همین شماها هستید، همین نیروهای انقالبند«. انّا اعطیناک الکوثر»خدای متعال برکت داد و به امام هم این کوثر را عنایت فرمود؛  .انقالب اسالمی، مندمج و مندرج بودند

https://www.farsnews.com/news/13960521000115
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زند یک نه اسمی داشت و نه رسمی، فر که ساله 86نبود، یک جوان  -7شهدای مظلوم مدافع حرم شد هکه نمایند-مگر همین شهید حججی

ا هعجب غوغایی ایجاد کرد، عجب شوری در دل و به معنای واقعی کوثر شد؛ تاکسی بود ولی تا آخرین لحظه در راه حق مبارزه کرد هرانند

 که اهچقدر اشک ؛که با اسم او گره خورد ها؛ چقدر روضهباشکوهی جنازهتشییععجب عزتی خدا به او داد؛ چه شهادت زیبایی، چه  ه پا کرد؛ب

آن  8.از سرتاسر کشور بلکه عالم زائر داردن هم مزار مطهرش اآل شدند.هایی که با دیدن عکس او متحول چقدر جوان ؛ی شدبا یاد او جار

  زهرا این فدایی حضرت کنند تا به زیارتطی می را صدها کیلومترها فاصله اشتیاق با بلکه حتی از اهل سنت،هم نه فقط از شیعیان 

 واسطهبهکه  اش خانمی است اهل سارینمونه ، یک4رفع مشکالت یا هدایت آنان شده است هاین شهید واسطکه  چه بسیار افرادی و 9.یندبیا

شدند در پسران نوجوانم حاضر نمی نامناسب بود کهوضع ظاهری حجابم  قدرآن»ید: گوخانمی که می هدایت شد. این شهید زهرایی 

 کردمرا هم مسخره می هاباحجاب، نه تنها خودم بدحجاب بودم بلکه از نوع پوششم ناراحت بود شدتبههمسرم جمع با من همراه شوند و 

که به من چادری هدیه دو نوبت در عالم خواب چند خانم چادری را دیدم  -شهید جنازهتشییع از بلچند روز ق –تا اینکه شب چهارم محرم 

همان روز دوباره خوابیدم و این بار شهید حججی را دیدم که پرچمی در دست دارد  در .هر بار از خواب بیدار شدم و توجهی نکردم کردند ولی

ناختم شرا نمیایشان  اصالًقبل این خواب  ،شویمی اگر حجابت را رعایت کنی نزد خدا عزیز گوید من سرم رفت تا روسری تو نرود!و می

پس از شناخت شهید، م. شنیدرا در مورد حجاب  هایشاو را دیدم و نگرانی سرهای بیعکس اینکه تا رفتم نامش دنبال به مجازی فضای در

ای ههدی بار نیام، را دید ایشانمجدداً در عالم رؤیا  کهخواستم چادری شوم ولی هنوز مردد بودم می ،دادمنقلب شدم و دیگر اشک امانم نمی

 شدم و در همان لحظه تصمیم یداراز خواب ب !نار زدم، سر بریده او را دیدمپارچه را ک سبزی آن را پوشانده بود، وقتی هبه من داد که با پارچ

 3.«مدچادری ش و ام را گرفتمنهایی

شان ندگیبه برکت این بود که زهمه  شدند هدایت و دستگیری از دیگران منشأ این شهدای عزیزاگر  ینها به برکت اتصال به کوثر است.ا همه

کی از در ی سرهمین شهید بی .هم رنگ و بوی فاطمیه گرفتآرزوهایشان  کهمجذوب کوثر شدند  قدرآن .فاطمی گرفت هرنگ و بوی مبارز

 نویسد:می شیهانوشتهدست

                                                
صالح و برگزیده خودش  زاینده و رشد کننده و بالنده است. خدا این را به آن بنده افزاینده؛ غیر از کثیر است. خیر کثیر، یعنی خیر زیاد. کوثر، بیش از این است. کوثر، فقط زیاد نیست؛ بلکه رو به ازدیاد و افزاینده و

 83/77/7963«. دبخشیده بو  امام او و پیامبر مقدس و معظم اسالمکه پیش از او، به جد و بخشید؛ همچنان

شان مظلومند. غیر از محسن شان عزیزند و همهاو است. البتّه شهدای ما همه یک نام برجسته و ممتاز و درخشان در سرتاسر کشور شده، این به برکت مجاهدت جوان شما و شهادت مظلومانه حججی امروز نام  7

که وقتی یک جماعتی، یک جمعی، آنها پیش خدای متعال عزیزند. منتها همچنان آنها عالی است، همه درجات همه...  شهدای دیگری هم هستند که آنها هم به همین ترتیب به شهادت رسیدند -مامحسن -شما 

ور عزیز جخاطر این خصوصیّات، این جوان را این. خدای متعال به..این شهدای مظلوم شد؛  همه هید محسن نمایندهشود، این شزند و سخنگوی آنها میعنوان نماینده حرف مییک جایی هستند، یک نفر از اینها به

ا و انگلیس به های آمریکنشاندهرار تکفیری و دستبا اش مبارزه این شهیدان؛ یعنی این شهیدانی که از ایران و افغانستان و عراق و جاهای دیگر در این جبهه شود نماینده و سخنگوی همهکند و وقتی عزیز شد، میمی

 7936/ 77/1بیانات در دیدار خانوادۀ شهید: «. شود نماد شهادت مظلومانهاینها، می شود نمایندهشوند و این جوان میشوند، دیده میاینها در این جوان خالصه می واقع همهشهادت رسیدند، در 

 کشور زائر داشته است. )نقل شفاهی از مسئولین یادمان( 41ججی، مزار این شهید عزیز تا کنون از حدود به گفته مسئولین یادمان شهید ح 8

 ایم.مواردی را از نزدیک مشاهده کرده 9

آنها برای هر جمعی قابل بیان نیست و مابقی هم متاسفانه به صورت ها و کرامات شهید حججی پس از شهادت بسیار زیاد و در بین مرتبطین با یادمان شهدای نجف آباد بسیار معروف است که برخی از دستگیری 4

اند، از چادری شدن برخی در کنار مزار شهید تا سفارش شهید به آوری نشده است و اال بسیاری از خادمین یادمان و خویشاوندان و مرتبطین با خانواده شهید، مکرر شاهد این نمونه ها بودهمدون و مستند و یکجا جمع

 خصی ساکن یکی از استان های دیگر برای آوردن کادوی تولد در جشن تولد فرزندش علی آقا...ش

یارت د و پس از زآینشناسند! پس از چند روز به زیارت مزار شهید میشوند به نحوی که برخی از اطرافیان در برخورد اول ایشان را نمیجریان فوق به صورت خالصه ارائه شد. پس از این تحول، کامل محجبه می 3

همچنین  /79361281111819https://www.farsnews.com/newsشود ... متن کامل مصاحبه ایشان با خبرگزای فارس: روند؛ پس از هوشیاری مهمان یکی از اقوام شهید میقبر شهید از هوش می

 /79361281111698https://www.farsnews.com/news مالقات این خانم با مادر شهید:
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 .خدایا شهیدم کن .زهرا را به من بچشان هخانم فاطم خصوصبه تیباهلهای ای از مصیبت. گوشهخواهمدرد هم نمی خدایا شهادت بی»

ارم دوست د ،درد بازو و پهلو را بچشم . دوست دارم همانند مادرم زهراپیکرم اربا اربا شود ؛در جوانی شهید شوم اکبریعلدوست دارم همانند 

 بهخدایا بیش از همه از بین اعضاء و جوارحم از چشمانم ضر .باشم سریب ،بی کفنم حسین مانند موالیم علی فرق سرم بشکافد و مانند اربابِ 

 7.«قبل از رفتنم چشمم را بدهم ابوالفضل میآقاام کاری کن مانند خورده

لَهُمْ وَ  طُوبى» د.شکفنش سر از بدنش جدا اب بیهمچون ارب ،8دپهلو و دست مجروح ش هدرش از ناحیپس از آنکه همانند ما همو در آخر 

 9.«حُسْنُ مَآب

 
 برای تو هر کس که از ســر گذشــت

ـــرین سرگذشت َشوَد بهتـ صیبش   ن

فدای ســـر تو حســـین  ســـر من 

شت سر گذ سرا شق تو عمرم   به ع

ضیه  این ست که بیماند. جواب نمیبی، هادتش هنحوزندگی و در  و اباعبداهلل  یکرنگی با زهرای مر شوند، سر میظاهرش این ا

بینند و چه دانیم که این شــهدا هنگام شــهادت چه میشــوند اما این ظاهر باطنی دارد. ما چه میظاهرش این اســت که پهلو شــکســته می

لَا تَجْزَعْ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص » :گویدآید به او میمی مؤمنبرای قبض روح  الموتملک کهیهنگامفرمود  امام صادق  شنوند؟!می

فَقُ عَلَیْکَ مِنْ وَالِدٍ رَحِیمٍ ــْ ه او بکند، بعد ترم، شــهید دردی احســاس نمیمن از پدری مهربان به تو مهربان نگران نباش، «.لَأَنَا أَبَرُّ بِکَ وَ أَش

شمانت را باز کن و ببین،« افْتَحْ عَیْنَکَ فَانْظُرْ» کند:می خطاب ُسولُ اللَّهِ ص» چ َسنُ یُمَثَّلُ لَهُ رَ َسیْنُوَ ا وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَ وَ  لْحُ

ــت که با دو دنیا قابآن لحظه، لحظه 4.«الْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّیَّتِهِمْ ع ــت ای اس ــه نیس ــر خود را  اهل بیت ههم ،آن لحظهل معاوض باالی س

 بیند.را می بیند، اباعبداهلل را می  زهرای مرضیه وجود نازنین ،بیندمی

 روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم                          این جان عاریت که خدا داد به حافظ                            

شهادتش را تعریف کرد. وحید گفت  در خواب دیدم. خودش برای من نحوه او را ،وحید بعد از شهادتِ » :گویدمحمدی می وحیدمادر شهید  

آغوش خود را   حضرتدیدم را دیدم!  باره حضرت زهرا های دشمن بودم که یکمشغول زدن تانکو  رفتمبه طرف دشمن می من

های دشمن را ندیدم! در آن شرایط فقط گنبد و بارگاه نورانی کربال اطراف نگاه کردم دیگر تانکآیند! هرچه به اند و به سمت من میگشوده

مرا در آغوش گرفتند. دیگر هیچ دردی  احساس کردم و مادرمان حضرت زهرا  را به بدنم اصابت یک ضربه را دیدم. در این حال بودم که

 3.«احساس نکردم

                                                
 شهید حججی.دست نوشته شهید، قرائت شده توسط دوست نزدیک شهید، برادر سید مجتبی موسوی در ویژه برنامه زنده ثریا به مناسبت شهادت و تشییع جنازه  7

 ، نشر عروج.79سرباز سربلند، ص  8

 .83آیه  رعد، 9

  مَلَکُ الْمَوْتِ لَِقْبضِ رُوحِهِ جَزِعَ عِنْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ یَا وَلِیَّ اللَّهِ لَا تَجْزَعْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ یُکْرَهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَبْضِ رُوحِهِ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَا أَتَاهُسَدِیرٍ الصَّْیرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْ» 4

 هَذَا رَسُولُ مِنْ ذُرِّیَّتِهِمْ ع فَیَُقالُ لَهُ وَ الْأَئِمَّةُ وَ الْحُسَیْنُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِیَن وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ رْ قَالَ وَ یُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص لَأَنَا أَبَرُّ بِکَ وَ أَْشفَقُ عَلَیْکَ مِنْ وَالِدٍ رَحِیمٍ لَوْ حَضَرَکَ افْتَحْ عَْینَکَ فَانْظُفَوَ الَّ

َربِّکِ راِضیَةً  ارْجِعِی إِلى -یا أَیَّتُهَا النَّْفسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ -ُقولُمُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الِْعزَّۀِ فَیَ 4قَالَ فَیَفْتَحُ عَْینَهُ فَیَنُْظرُ فَُینَاِدی رُوحَهُ اللَّهِ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْأَئِمَّةُ ع رُفَقَاؤُکَ

 .782و  781، صص 9اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط «. أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنِ اسْتِلَالِ رُوحِهِ وَ اللُّحُوقِ بِالْمُنَادِی ءٌفَمَا شَیْ وَ ادْخُلِی جَنَّتِی یَعْنِی مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ فَادْخُلِی فِی عِبادِی بِالْوَلَایَةِ مَرْضِیَّةً بِالثَّوَابِ

 .28 ص مهر مادر، انتشارات ابراهیم هادی، 3
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 ایگردان  ، فرماندهحضرت زهرا  عاشق سوختهدلبان شهید تورجی زاده مداح ن شهدا بخوانیم؛ از زرا هم از زبا امشبمان بگذارید روضه

 د:گویمی این شهید عزیز با جراحت بازو و پهلو شهید شد.و همانند مادرش « زهرا ای»که وصیت کرد روی سنگ قبرم بنویسید  زهرا

م. صدای گوشی را دست گرفت .«سیم براش روضه بخونیحاج حسین خرازی خواسته از پشت بی» :بود، صدایم زدند و گفتند شنبهپنجروز »

خواندم:  زهراحضرت  جی خسته بود و گرفته. دو بیت روضهحا

یوار و در ین آن د ب می در  ــــدا  هرا ص  زد پــدر ...ز

ــوار و در ــیــن آن دی ــــدا مــی در ب ــدرزهــرا ص  زد پ

 9«.تاب شـــده بود... با همین دو بیت، شـــهید خرازی بی

می حیــدر  نبــال  مید خون  هلویش  پ  چکیــددویــد از 

 ...ای منزهرای من، زهر

  

                                                
 .76به نقل از کتاب هزار قله عشق، ص  96(، ص خط عاشقی، حسین کاجی )خاطرات عشق شهدا به حضرت زهراء  9
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 جلسه دوم:

 
سوره بقره را به داستانی اختصاص داده که دارای نکات بسیار مهم و جالبی است، در روایات ما به برخی از  خدای متعال بخشی از آیات

 جزئیات این داستان اشاره شده است:

 هرتشاوصاف همه  نیبا ا یولجوان از نظر جسمی بلند قامت و تنومند، و از نظر قوای روحی نیز بسیار زیرک، دانشمند و با تدبیر بود، 

کرد. روزی بخشی از گَله آنها گم شد، این جوان با یکی از دوستانش دنبال گله راه افتاد. روستایی زندگی مینداشت و با پدرش در  چندانی

شدیم حاال که تا اینجا آمدیم برویم به  "صوف"شهر ی رودخانه یک مسیر طوالنی را طی کردند، دوستش به او گفت: ما نزدیک در راستا

شناسد شهر و پیامبر خدا اشموئیل را مالقات کنیم. همین که اشموئیل چشمانش به این جوان افتاد احساس کرد سالهاست این جوان را می

له را به شدن گاسرائیل تعیین شده بود. وقتی جوان ماجرای گمانی است که از طرف خداوند برای فرماندهی بنیو منتظر اوست. او همان جو

پیامبر خدا گفت، پیامبر به او گفت: چهارپایان در دهکده هستند. از ناحیه آنها نگران مباش ولی من تو را برای کار بسیار بزرگی دعوت 

ه خداوند طالوت را ب :گفت شبه قوم خود لیاشموئاسرائیل ساخته است. نام این جوان طالوت بود. بنیکنم. خداوند تو را مأمور نجات می

 .دیجهاد با دشمن آماده ساز یو خود را برا دکنی یرویپ ، همه باید از اودهیشما برگز یفرمانده

ه در طالوت ک قائل شدندتی از نظر نسب و ثروت لشکر امتیازا یو برای فرمانده برنداشتندبهانه جویی  ازدست  اینجا هماسرائیل  بنی

خدا او را بر  8؛«الجِسمِ  زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلمِ وَ اِنَّ اهلل اصطَفاهُ عَلَیْکُم وَ»در پاسخ آنها گفت:  اشموئیل 7.شدمییافت ناز آن امتیازات هیچکدام 

)مالک انتخاب، نسب و ثروت نیست بلکه علم و معرفت او مالک بوده  شما برگزیده و او را در علم و )قدرت( جسم وسعت بخشیده است

؛ 9«إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فیهِ سَکینَةٌ مِنْ رَبِّکُم ...»ای قرار داد: برای اثبات این مطلب که انتخاب طالوت از طرف خدا بوده نشانه است( و

 وق عهد به سوی شما خواهد آمد )همان صندوقی که( در آن آرامش از پروردگار و... قرار دارد.نشانه حکومت او این است که صند

گ ها باعث ندر آن به رود نیل سپرده شد. این صندوق در ج  ی)منظور از تابوت یا صندوق عهد، همان صندوقی است که حضرت موس

 داده بودند(.قوت و آرامش بنی اسرائیل بود ولی مدتی بود که آن را از دست 

( پذیرفتند، طالوت فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت و به جانب اهراًبه هر حال بنی اسرائیل با آمدن صندوق عهد، فرمانروایی طالوت را )ظ

 گفت: آنهابه مأمور به امتحان گرفتن از لشکرش شد، کنند برای این که بفهمد چقدر از او اطاعت می . اودشمن رفتند

؛ خداوند شما را بوسیله یک نهر آب 4«دهِمُبْتَلیکُمْ بِنَهرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنهُ فَلَیسَ مِنّی وَمَنْ لَمْ یَطْعَمهُ فَاِنّهُ مِنّی اِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرفَةً بِیَ اهللَ اِنَّ»

آن نخورند از از  با دست خود پیمانهز یک بنوشند از من نیستند و آنها که بیشتر ا]سیراب[ آنها که به )هنگام تشنگی( از آن  .کندآزمایش می

 من هستند.

وی بنابراین طالوت اکثریت را رها کرد و با بقیه به س ؛بنی اسرائیل به محض رسیدن به آب تا رفع تشنگی از آن خوردند، به جز عده قلیلی

 3رفتند. جالوت

                                                
 .897، ص8، تفسیر نمونه، جمکارم شیرازى 7

 .841سوره بقره، آیه  8

 .284، آیه سوره بقره 9

 .384، آیه سوره بقره 4

 843سوره بقره، آیه  3
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برابر  در جنگ بدر و با شمار اصحاب امام زمان  امبریپ ارانیبا عدد را با جالوت  کاریطالوت در پ ارانیعدد  در روایتی از امام باقر

 7.اندنفر بر شمرده  979دانسته و 

دقیق و  ایجمله تر بودکه ایمانشان قوی دیگر گروه ،از کم بودن نفرات سپاه خود اظهار ناراحتی کردندها ماندهاز همین باقیگروهی  وقتی

 های عظیم پیروز شدند.خدا بر گروه إذنهای کوچک که به چه بسیار گروه 8؛«لیلَةٍ غَلَبَتْ فئةً کَثیرَۀً بِاذنِ اهللِ کَمْ مِنْ فِئةٍ قَ»گفتند:  العادهفوق

ر هاز خداوند طلب استقامت و پیروزی کردند و خدا هم آنها را یاری کرد؛ او قرار گرفتند  انیهنگامى که لشکر طالوت در برابر جالوت و سپاه

و  9وا داشتند. متی: آنها به فرمان خدا سپاه دشمن را شکست دادند و به هزدیبعد مى فرما هیدر آ .دوب ادیو عدد دشمن ز چند عدد آنها کم

 ظلم کرده بود به قتل برسانند. به بنی اسرائیل را که سالهای زیادیجالوت توانستند 

 
متعال حق، کوثر و پیروز است گرچه قلیل باشد! یعنی خدای شود: جبههحق به نکته مهمی اشاره می در این داستان عالوه بر پیروزی جبهه 

 کوثر، بدون اسباب عادی، فقط با اراده الهی شود: آیا پیروزی جبههجا مطرح میحق را پیروز گرداند. سؤالی در این اراده کرده است که جبهه

 کوثر باید در این پیروزی نقش ایفا کنند؟ دهد یا طرفداران جبههرخ می

فَهَزَمُوهُمْ "فرماید: رسد حرفی نیست، در داستانی که از طالوت نقل شد هم خداوند میحق به پیروزی نمی که بدون نصرت الهی جبههدر این

 کوثر بیان شده است. های مختلفی از یاری خداوند برای پیروزی جبههنهآنان را به إذن خدا شکست دادند. در قرآن نمو 4"بِإِذْنِ اهللِ

 داستان بنی اسرائیل

اسرائیل شد و از مسیری به سالمت گذشتند که همان مسیر و فرعون است که نصرت الهی شامل بنی یک نمونه آن داستان موسی 

و بنی اسرائیل نزدیک شد، بنی اسرائیل گفتند:  حضرت موسیباعث هالکت فرعون شد)رود نیل(. در آنجا هم وقتی لشکر فرعون به 

هم گفتند: عجب اشتباهی مرتکب شدیم، خودمان را به  رسند و ما گرفتار خواهیم شد)شاید برخییعنی به تحقیق به ما می 3"إنَّا لَمُدْرَکُونَ "

إن معی "دانم چیز را خوب میدادند، فرمودند: من یک شدیم(. حضرت موسی پاسخ زیباییگیر میهالکت افکندیم، نباید با این قدرت در

. این "إن معی ربی"گویم: و وقتی مقام معظم رهبری این داستان را بیان کردند، بعد از تالوت این آیه فرمودند: بنده هم به شما می 6"ربی

 همان ایمان به نصرت الهی است.

 نصرت الهی تابع چه قانونی است؟

حق تابع  پشتوانه کوثر بودن جبهه حق، نصرت الهی است، اما سؤال مهم این است که نصرت خداوند نسبت به جبهه بنابراین معلوم شد که

 کند؟چه قانونی است؟ خدا به چه میزانی یاری می

حق نیست،  بههجتاکنون با ذکر این دو داستان قرآنی به بخشی از این سؤال پاسخ داده شد، یعنی روشن شد که نصرت الهی تابع کثرت افراد 

 رسد.کوثر ولو قلیل باشد با نصرت الهی به پیروزی می جبهه صراحت بیان شده که به 1؛"اهللکَمْ مِنْ فِئةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فئةً کَثیرَۀً بِاذنِ  "بلکه 
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 جنگ حنین

گ مثال در جن؛ کردا را مجازات و متنبّه میکردند، خداوند، آنهقدر مهم است که هر گاه مسلمانان به کثرت خود تکیه میفهم این مطلب آن

ولی به هیچ وجه  8"فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئًا"کثرتتان شما را به شگفت آورده بود  7"وَ یَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ"حنین که به تعبیر قرآن 

نبه جا وقتی مسلمانان خوب متنیاز نکرد )و خطری را از شما دفع نکرد( و عرصه بر شما تنگ شد و پراکنده شدید. در اینشما را از چیزی بی

سپاهیانی فرستاد که آنها را  و 9؛"وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا"کردند، خداوند آنها را یاری کرد شدند و فهمیدند نباید به کثرت خود تکیه می

 شود.رود نصرت ما نازل میفرماید: حاال که فهمیدید بدون نصرت ما کاری پیش نمیدیدید. به بیان دیگر خداوند به مسلمانان مینمی

کند، انند، مذمت میدکنند و آن را موجب فخر خود میخداوند افرادی را که به کثرت مادی، چه کثرت اموال باشد چه کثرت افراد، تکیه می 

در  هایتان هم افتخار کردید. ولیتکاثر شما را به لهو کشانده تا جایی که به زیارت مردگان رفتید و به کثرت مرده 4فرماید: أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ،می

 شود کوثر به معنای کثرت مادی نیست.پس معلوم می 3کند: إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ؛حق را به کوثر بودن توصیف می عین حال جبهه

 توان به پاسخ این سؤال رسید: خب اگر یاری خداوند تابع کثرت افراد نیست، تابع چیست؟ از دو آیه قرآن می

 کنماگر مرا یاری کردید شما را یاری می 6فرماید: وَلَیَنْصُرَنَّ اهللُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اهللَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ؛. خداوند می7

کنم: إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اهللُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَهُ أَلَّا تَخَافُوا وَ . اگر استقامت ورزیدید من مالئکه خودم را ]برای یاری[ نازل می8

 1لَا تَحْزَنُوا... .

توان  حق با تمام کوثر نصرت برساند استقامت مردم در یاری خدا و دین اوست؛ اگر جبهه شود خداوند به جبههکه موجب میبنابراین آنچه 

 کند.کند و اگر تعداد کمتری به میدان بیایند و استقامت کنند خداوند هم به همان میزان یاری میبه میدان بیاید خداوند هم کامال نصرت می

 211بر  21غلبه 

کند. متعال در وعده خودش تخلف نمیقطعا خدای ؟ی کجاستاشکال جبهه خود دید دیبا غالب شد، ی، دشمنیدانیم کیدر  اگرا این بیان ب

 فرماید:کند و این معنی به خوبی در سوره انفال بیان شده است؛ میبلکه به خاطر سستی ما در یاری دین حق، نصرت الهی کاهش پیدا می

 ستیباشند بر دوصابر نفر از شما  ستیهر گاه ب 2.نِیْتَائَمِ وابُ لِغْیَ ونَ رُابِونَ صَرُ شْعِ مْ کُنْمِ نْ کُ یَ نْ إِ کن!  قیمؤمنان را به جنگ تشو! امبریپ یا

. گردندیم روزیاند، پکه کافر شده یبر هزار نفر از کسان باشند،و اگر صد تن  ؛وارُفَکَ نَ یذِ الَّ نَ فاً مِلْ أَ وابُ لِغْیَ  ةٌائَمِ مْکُ نْمِ نْ کُیَ نْإِ  وَ ، کندنفر غلبه می

از هر گاه  نیداد و دانست که در شما ضعف است؛ بنابرا فیاکنون خداوند به شما تخف فرمایند:نکته قابل توجه این است که خدای متعال می

یعنی به  3بر دو هزار تن غلبه خواهند کرد. یلهد، به اذن اشوند؛ و اگر هزار نفر باشنیم رهینفر چ ستیباشند، بر دو صابر نفر کصدمیان شما ی

 ش ببرد.تواند کاری از پیخاطر سستی مؤمنین آن نسبت یک به ده نفر شد یک به دو نفر! فرد همان فرد است ولی بدون نصرت الهی نمی

آمدند حتما نتیجه می ای از مؤمنین محکم و استوار برای یاری امیرالمومنین در جریان فاطمیه این مسئله کامال مشهود است؛ اگر عده

 کند:خورد. سلمان نقل میحق رقم می شد و صحنه نبرد به نفع جبههچیز دیگری می
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؛ شب هنگام امیرالمومنین و زهرای ابنیه الحسن و الحسین على حمار و أخذ بیدی  فاطمة   فلما أن کان اللیل حمل علیٌّ

فلم یدع أحدا من أهل بدر من المهاجرین و ال من األنصار إال أتاه رفتند، به درب خانه همه مهاجرین و انصار می مرضیه و حسنین 

 ؛ فذکّرهم حقه و دعاهم إلى نصرته، فما استجاب له منهم إال أربعة و أربعون رجال فی منزله

نفر قبول کردند که حضرت را یاری کنند،  44جستند، اما از بین آن همه جمعیت فقط کردند و طلب یاری میو به آنان حقیقت را یادآوری می

فرمود سرهای خود را بتراشید و سالح به ؛ حضرت به آنان میفأمرهم أن یصبحوا بکرۀ محلّقین رءوسهم معهم سالحهم لیبایعوا على الموت

متاسفانه  ؛فأصبحوا فلم یواف منهم إال أربعة. فقلت لسلمان: من األربعة؟ فقال: أنا و أبو ذر و المقداد و الزبیر بن العواممیدان بیایید،  دست به

ولی خدا ه گونایستادند: سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر. این اتفاق تا سه مرتبه تکرار شد و هر بار همیننفر پای دین خدا  4از بین آن جمع فقط 

 7را نصرت نکردند.

ای اصال نباید انتظار نصرت الهی را داشته باشد، چرا که شرط نزول نصرت محقق نشد. در همین ایام وقتی صدیقه طاهره برای چنین جامعه

ه ذریه بیعت کردی کفرماید: یا معاذ، ما برای طلب یاری نزد تو آمدیم و شما هم با پیامبر رود، به او میطلب نصرت پیش معاذ بن جبل می

: گفتاو را یاری کنی. معاذ پرسید: أَ مَعِیَ غَیْرِی؟ آیا غیر از من هم کسی قبول کرده؟ خانم فرمودند: أحدی به یاری من نیامده! معاذ هم 

حق نصرت مست کشند، هیچ گاهچنین تفکر و چنین امتی که منتظر کثرت و تکاثرند و دست از کوثر می 8خورد!پس یاری من هم به درد نمی

 9«.إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُم»الهی نیستند؛ 

را  اعزیزان اهل فاطمیه، تجربه ملت ما هم این را اثبات کرده؛ مادامی که امام بزرگوار با همراهی ملت ایران برای خدا قیام کردند و دین خد

 جانبه ابرقدرت زمان خودش برخوردار بود ساقط شد.که از حمایت همهیاری کردند خدا هم نصرتش را برای آنان فرستاد و نظام شاهنشاهی 

 نصرت الهی در انقالب و جنگ

 -ها کشور در تأمین اسلحه و اطالعات و جاسوسی در نیروی انسانی به کمک عراق آمدندده –در جنگی که از طرف صدام بر ما تحمیل شد 

 اما ما با نصرت الهی به پیروزی رسیدیم.

دفعه  کی: گویدمی مقدمیتهراندیدند. شهید است از خاطراتی که رزمندگان به وضوح، نصرت الهی را نسبت به جبهه حق میجنگ ما پر 

بود  یورط ، معطل شدیم ولی نتوانستیم اشکال را برطرف کنیم،کردیسکو درست کار نم یها ستمیاز س یکی میپرتاب کرد هرا آماد یموشک

شد و یهوا روشن م میکردینم کیخودش؛ اگر هم شل یآمد سرجایشد میباال و سوختش تمام م رفتیم میکردیم کیکه اگر شل

 فهیشر هیآ ،میکرد رهاستخاگوید: چون متحیر شدیم شهید می گرفتیم.و در تیررس آنها قرار می آن منطقه یآمدند باالیم یعراق یماهایهواپ

دهیم در یعنی ای مومنین چرا وقتی به شما دستور می آمد؛ 4«ضِ رْأَ الْ یلَ إِ مْتُ لْاقَثَّ إِذَا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اهللِ ا مْ کُا لَمَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»

صد از بعد  میکرد کیشل کنید[؟ ما از این آیه فهمیدیم باید شلیک کنیم،شوید ]به کندی حرکت میراه خدا کوچ کنید بر زمین سنگین می

 یروهاین پیت کیبغداد که همزمان  یمسافربر نالیخورد به ترمو گفتند؛ موشک رفت  ریرفت که رفت و همه تکبیکج م دیر موشک بامت

 3.خوردجا و موشک همزمان با ورود آنها به آن دندیرس نهایکه ا افتاد ریتاخ نقدریموشک اپرتاب  جا شدند،وارد آن یو مصر یسودان

                                                
 .321،ص8ج، کتاب سلیم بن قیس الهاللی؛  796،ص77الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهراء، األنصاری،ج 7

 .724شیخ مفید، االختصاص، ص 8

 .1محمد، آیه  9

 .92توبه، آیه  4

 مستند خط مقدم شهید تهرانی مقدم . 3
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تواند بکند، شخص خودش و یاران که فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی قطعا امام  .دانندیم روزیکنند، پ یاری، مومنان خدا را یدانیهر م در

رت الهی نازل گونه شد ونصشود و وقتی ایناندکش را ندیده بود بلکه ایمان داشت به آن نصرتی که در اثر استقامت مؤمنین، بر آنها نازل می

 همانا خداوند، سخت نیرومند نفوذ ناپذیر است. 7متعال دوام بیاورد. إِنَّ اهللَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ تواند جلوی قدرت خدایرت میشد دیگر کدام قد

 شوند.میها و طاغوت یاستکبار یکنند و عامل سقوط قدرتهامیفرمول، راه عزت ملتها را هموار  نیا باورکنندگان

 
 احساس خود باوری

گ رسد؛ دیگر از کارهای بزردر جبهه حق دید و باور کرد که جبهه حق ولو قلیل باشد کوثر است و پیروز، به خودباوری میکسی که خود را 

 داند.کاری را نشدنی نمیدارد زیرا با نصرت الهی هیچهراسی ندارد و با اعتماد به نفس در آن راه قدم برمی

ند گردد؛ زیرا از نصرت الهی خداوهد بدون مقاومت کار خود را پیش ببرد خوار و زبون میواال اگر کسی به نفع جبهه حق مقاومت نکند و بخوا

وَ لَا تَرْکَنُوا إلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ؛ به ظالمان تکیه نکنید که آتش به شما »فرماید: ماند. خدای متعال میبهره میحق بی به جبهه

 8.«یاری نخواهید شد وسرانجام مِنْ دُونِ اهللِ مِنْ أَوْلِیاءَ؛ و از جانب خدا برای شما دوستانی نخواهد بود، ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ؛رسد، وَ مَا لَکُمْ می

 هجبه بارز این امر )که به نفع ملت ایران این دو نگاه را در مقاطعی از تاریخ تجربه کرده است و نتایج مثبت و منفی آن را دیده است. نمونه

 ه.ش اتفاق افتاد. 7832تا  7836های سال پیش بین سال 711حق مقاومت نکردند و خوار و ذلیل شدند( در زمان احمد شاه قاجار یعنی دقیقا 

 قحطی بزرگ

قحطی ها ها انگلیسیدر این سال 9تر بوده است.میعظ اریبس زین یالدیم زدهمیاز حمله مغول در قرن ساتفاق بزرگی که برخی معتقدند 

حدود از جمعیت ایران در اثر گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادند! یعنی  4میلیون 71إلی  3بزرگی در ایران به وجود آوردند و حدود 

 6خواستند بر این مردم مظلوم مسلط شوند.ها چیزی جز این نبود میکشی توسط انگلیسیو دلیل این نسل 3درصد جمعیت! 41

فت ما طرفی کرد و گدشاه به جای اینکه در مقابل ورود نیروهای انگلیسی بایستد و مقاومت کند، در جنگ جهانی اعالم بیدر آن زمان، احم

 و روس از نقاط مختلف وارد کشور شدند. سیانگل یروهاین ران،یا یطرفیوجود اعالم ب بایک از کشورهای متخاصم نیستیم. ولی با هیچ

 نیاز داشتند.ادامه جنگ  یابر رانیا یاتیمنابع ح چون به

را تحت اشغال  رانیا ه.ش 7836ها از سال یسیانگل . در واقعخارج شدند رانیروس از ا یروهاین ه،یروس 7371انقالب اکتبر  بادو سال بعد، 

 1درآوردند.شان خود

                                                
 .41حج، آیه  7

 .79هود، آیه  8

 .97بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی 9

 .34ص و 23 بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی 4

 .73بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی 3

 .83بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی «.کردندیاستفاده م رانیسلطه بر ا یبرا یا لهیبه عنوان وس یو نسل کش یاز قحط هایسیکه انگل ستین یدیترد چیه: »سدینو یم "بزرگ یقحط"مجد در کتاب  یقل محمد  6

 .71-76بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی 1
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 نکهیتر ابیو احتکار کردند. عج نددیجنگ، خردر خود  انینظام ازیگذران ن به بهانهرا  یکشاورز داتیمنابع و تول یتمام سیانگل یروهاین

کرد و یم دادیب رانیدر ا یقحطدر نتیجه،  7.شدیم رانیکا به ایاز آمر یو هند و حت نیالنهر نیاز ب ییمانع از واردات مواد غذا سیارتش انگل

 کشاند.یرا به کام مرگ م یاریهمه روزه کودکان، زنان و سالمندان بس

ا از دست جان خود ر انیمبتالکمبود دارو و  یقحط ه خاطر شرایطکه ب پیدا کرد وعیش رانیدر ا هم وبا رینظ ییهایماریب در کنار این قحطی،

 8دادند.می

در همین قحطی نیز بود که نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شده، »: سدینویبزرگ م یقحط نیو شاهد ا سندهینو ی،شهر جعفر

واری گردید و قیمت گندم از خروار بر روی هم انباشته شده، کفن و دفن آنها میسر نمیهیزم ،و کنار کوچه و بازاراجساد گرسنگان در گوشه 

ها قیمت 9«شدند.تومان رسیده، هنوز دارندگان و محتکران آنها حاضر به فروش نمی 811تومان به  8من هر و جو از  تومان 411تومان به  4

میلیون کای یمرغ هزار تومانی بشود دانهخرید بشود صدهزار تومن، یا تخمور کنید نانی که االن هزار تومان میشده بود! شما تص برابر 711

 کاری بکنید!توانید هیچدهید و نمیتوانید تحمل کنید؟ بعد هم در اثر گرسنگی زن و فرزندتان را از دست میتومان! چند روز یا چند ماه می

 4:دیگواز اوضاع حاکم بر تهران می شدر خاطرات خود–زشک دربار پ - یخان ثقف لیخل رزایم

یک مجموعه بزرگ شیربرنج بود که تقریباَ ثلثی از آن فروخته شد و یک  ،گذر تقی خان یک دکان شیربرنج فروشی بود. در روی بساط در

زدیک کردم و نوسط کوچه رو به باال حرکت می های خالی و چند عدد قاشق نیز در روی بساط گذاشته بودند. من ازکاسه شیره با بشقاب

نگاهش از  اً دفعت بود به دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیواری ایستاده و چشم به من دوخته بود.

اندام الغر ا بچادرش پاره پاره بود ها و سوی من برگشت و به بساط شیربرنج فروشی افتاد. آن دختر، شش، هفت سال بیشتر نداشت. لباس

اندامش افتاد و دستهای خود را به حال  مامو چهره زرد که تقریباَ به رنگ کاه درآمده بود. همین که نگاهش به شیربرنج افتاد لرزشی در ت

ت ما قوّ کنان چیزی بگوید اشاره التماس به جانب من و دکان شیربرنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و خواست ا

به صاحب  اً فور من افتاد و ضعف کرد. ناش بیرون آمده، به روی زمیو طاقتش تمام شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینه

ندکی . پس از اینکه ادکان دستور دادم که یک بشقاب شیربرنج که رویش شیره هم ریخته بود آورده و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم

گرسنگی  زاخورم، باقی این شیربرنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم حالش به جا آمد و توانست حرف بزند. گفت: دیگر نمی

 3.«نمیرد

 ند:افتهها که در آن دوران در ایران بودند از این فاجعه سخن گالبته این موارد یکی دوتا نیست، برخی از انگلیسی

 یدرباره قحط 7373و  7372 یهادر سال رانیآن دولت در غرب ا یاسیس ندهیانگلستان و نما یافسر شناخته شده اطالعات نظام «داناهو»

 :سدینومی نگونهیا رانیغرب ا در

ار جاده علف که از کن یآنان همچنان مشت دهیانگشتان چروک انیاند. در مافتاده یزنان و مردان، پشته شده و در معابر عموم دهیاجساد چروک»

 در. اورندیو مرگ را تاب ب یاز قحط یخواستند رنج ناشها میعلف نیخورد؛ با ایاند به چشم مکه از مزارع در آورده ییهاشهیر ایاند و کنده

                                                
 . 86-83، صبزرگیقحط ،یمجد،محمد قل 7

 .31بزرگ، صحطیمجد،محمد قلی، ق 8

9 767397https://www.mashreghnews.ir/news/ 

 شود عین متن خوانده شود و نقل به مضمون نشود.توصیه می 4

3 767397https://www.mashreghnews.ir/news/ 



21 

 

 کیه نزدک ییخودرو یجاده جلو یت و پا روبه انسان نداشت، چهار دس یشباهت چندان گریبا چشمان گود افتاده که د یاپابرهنه گر،ید ییجا

 7.«کردالتماس می یلقمه نان یبرا یحرف زدن نداشت با اشارات یکه نا یو در حال دیخزشد میمی

 کند:می حیتشر نیرا چن یوضع گرسنگ تیوا .کنداز بغداد به تهران سفر می کایسفارت آمر ریدب «تیوا سیفرانس»، 7372 لیماه آور در

و  دهیهشتادساله تک رزنانیو پ رمردانیاند. صورتشان مانند پشوند که فقط پوست و استخوانمی دهیها کودکان لخت دسرتاسر جاده در»

ها گکودکان و س یریصحنه درگ دنید ی مناطقبخورند. در برخ ونجهیعلف و  رندیشود و مردم ناگزمی دهیاست. همه جا کمبود د دهیچروک

 8.«ستین بیشود عجمی ختهیر هاابانیکه به خ ییهابه دست آوردن زباله ایبر سر جسد و 

علت این همه فاجعه چیزی نبود مگر ضعفی که شاه و به تبع آن مردم از خود نشان دادند. این یک قاعده کلی است اگر ملتی سست عمل 

 شود.حق قدم بر ندارد، وابسته و توسری خور می کند و به نفع جبهه

 
های نبرد، مقاومت کنند و با نصرت الهی، پیروزی قطعی است. شود که مؤمنین در همه عرصهحق می لهی فقط زمانی شامل جبههنصرت ا

شود که انسان با اعتماد به نفس و تالش خود، هر کارِ به ظاهرنشدنی را، شدنی کند. نمونه این نگاه که نگاه دوم است این نگاه باعث می

مردم با اعتماد به نفس استقامت کردند و به عزت و اقتدار رسیدند، و خداوند توفیق رسیدن به کارهای بزرگ را به  انقالب اسالمی ماست.

 آنها داد.

 ستیاتژاستر خبرنگار وارد جنگ شد ولی به توفیق الهی و با همان روحیه خودباوری شد عنوانبهکه  است یاساله 83ی جوان حسن باقرشهید 

ای بومی قرار آوری هستهشهید شهریاری و دوستان جوانشان با همت خودشان، ما را جزء چند کشور دارای فن ار؛یعتمام یو طراح نظام

اند. ، پدر موشکی ایران، به همراه دوستان جوانش با همین فرمول، ایران را تبدیل به ابرقدرت موشکی کردهمقدم یحسن تهران دادند. شهید

 یلنافرجام بود و یموشک یهاشیآزما لیاوا»گوید: ایشان می رزمانهمبود. یکی از  نفساعتمادبهباوری و عیار خودایشان یک نمونه تمام

ها مه چهرههخوردند؛  نیبعد از پرتاب به زم متر چند صد دو تا موشک تست شد که هر دو بارکی شد،یخسته نمگاه هیچمقدم  یتهران دیشه

 کوساگرچه موشک ناموفق بود و منفجر شد،  ، ما با تعجب نگاهش کردیم، ایشان گفتند:گفت کیآمد و به همه تبر شانیادرهم بود که 

 «.موشک اصالحدنبال  دیبرو و درست عمل کرد! منفجر نشد

 911با برد  یانبوه شد، موشک دیتول 18از نازعات شد زلزال؛ و سال  بعدراکت نازعات به ثمر نشست؛  66سال  اواخربا همت این بزرگواران 

 انجام شد. که آن هم لومتر،یک 311با برد  یشد اسکاد س یگذارهدف بالفاصله .بود ینمونه مشابه روس شدهیکه کامالً بوم لومتریک

با  9شهاب  11در سال  .میرا بزن لیاسرائ میداخل مرز بتوان لومتریک 31از  خواستچون می . چرا؟بود لومتریک 7731 مقدمیتهران یگذارهدف

 .ساخته شد لومتریک 7731برد 

خیرات کثیر برای کشور بود. مصداق کوثر بودن یعنی این! توقف  منشأ حق، خودش شده بود کوثر؛ او در جبهه؛ شدیهدفش تمام نم گاهچیه

 ندارد رویش دارد.

 و... 8111و  7631و  7931و برد  یکیتاکت یهاقدرت شیافزا به سمت رفتند

 .شودمی کیشل لیبه اسرائ رانیا یقدر از همه جا موشک

اصرار  اریبس مقدمیتهران دیشه است؛را دار در منطقه کایآمر یهاگاهیزدن همه پا یبرا ینیرزمیز یلوهایپرتاب از س تیقابل ،امیموشک ق

 قام معظم رهبریم دیتأک با .لیشد طرح عاشورا و حاصلش شد موشک سج ،میداشته باش لیاسرائ یداشت که بتواند سوخت جامد برد بلند برا

                                                
 .39بزرگ، صمجد،محمد قلی، قحطی 7

 .31، صبزرگیقحط ،یمجد،محمد قل 8
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ابرقدرت در  یاآلن جزء کشورها و 7متحرک یهااز آن تمرکز کردند بر هدف بعد؛ فارسجیشد موشک خل د،یزن باشنقطه :که فرمودند

از تعرض دشمن. اگر از برجام موشکی حرف ی برای جلوگیری قو اریبسیک قدرت بازدارنده  .میهست شوندهتیهوشمند و هدا یهاموشک

خواست به ایران زنند برای این است که این ابزار اقتدار و امنیت را از ما بگیرند. در خاطرات بوش هست که دو بار بعد از پایان جنگ میمی

سال پیش  73این قضیه برای تقریبا  8پشیمان شدند.های آمریکایی گفته بودند ایران توان مقابله به مثل را با ما دارد لذا حمله کند ولی ژنرال

 ایم.تر شدهاست اآلن که بسیار قوی

باور  نیا اگر شود مصداق کوثر.حق است که خودِ شخص به پشتوانه نصرت الهی می قدم برداشتن برای جبهههمان  جهینت یباورخود نیا

متیازات فراوانی کردند یا ایا قبول نمیبدهند که قطعا  ی پیشرفتههایآورتا به ما از فن میکردیبزرگ التماس م یهابه قدرت شهیهم دینبود با

 9.بیست درصد که برای رادیودارو نیاز داشتیم و به ما ندادند تا اینکه جوانان ما به آن دست پیدا کردند خواستند نظیر اورانیوم غنی شدهمی

 رفتار استقامت در عرصه اقتصادی

باطل در  حق و های نبرد جبههحق همیشه به معنای نبرد نظامی نیست، بلکه عرصه ن نکته باید توجه داشت حضور در جبههالبته به ای

نگ بعد هم ج با صدام را و یل انقالب جنگ نظامیاواها را تجربه کرده است؛ شود. ملت ایران برخی از آن عرصهشرایط مختلف، متفاوت می

جنگ متفاوت است. در  نیجنگ و نحوه برخورد ما در ا نیابزار ا عتایطب 4.عرصه اقتصاد است ،عرصه نبرد نیترامروز هم مهم و یفرهنگ

ت صدام بودند شکس یجد انیکه حامرا  ییهاابرقدرت میو توانستوکوثر بودن آن کامال واضح شد  خوب درخشید حق جبهه ی،جنگ نظام

در  ییکوفاآن ش جهینتحق به این است که مردم به میدان بیایند و نقش خودشان را در این نبرد ایفا کنند تا  یاری جبهه هم جانیدر ا م،یده

 فیوظا دیجنگ حداقل سه گروه با نیدر ا 3ملت ما وارد کنند. بر خواهندیکه م باشد ییآن در برابر همه فشارها یسازعرصه اقتصاد و مقاوم

 آن عمل کنند.خود را بدانند و طبق 

 .کند تیکار آنان حما لیو تسه یداخل یهادهنکن دیو تول داتیاز تول و بر واردات و صادرات نظارت یدبا که اول دولت است گروه

داشته  ینامه جدبر یدیجنس تول تیفیکافزایش  و یاجناس داخل دیتول برای دیبزرگ هستند که با دکنندگانیو تول دارهاهیدوم سرما گروه

 .باشند

که  اریک برسانند، عموم مردم هستند. یروزیجنگ را به پ نیخود ا فهیبا استقامت در انجام وظ دنتوانیمو  اندمهم اریگروه سوم که بس

 6ست.ا "یرانیا یکاال دیخر" ست،ین رفتهیدر ترک آن پذ یعذر چیه و دیآینقشه دشمنان را ناکام بگذارد و از همه مردم هم برم تواندیم

 رود.چرخد و هم کارگر ایرانی سر کار میها میشود، هم چرخ کارخانهبا خرید کاالی ایرانی هم رونق اقتصادی ایجاد می

 یس! کقدم برداردجنگ، به نفع جبهه دشمن  نیدر ا یباشد ول ئتیدعا و ه روضه و اهل نماز و یممکن است کس دیدقت کن ،من زانیعز

مناسب  شمتیق خوب باشد و تشیفیک یرانیجنس ا اگر است که نیا هایضعحرف ب نمادی. مکندیرا م رکانیهم خردیم یخارج یکه کاال

 !؟جهاد هم حساب شود ن تودی، آن وقت خربخری مناسب متیقبا  و تیفیبا ک یرانیا سجن یخواهی: ممیگویبنده هم م !م؟یچرا نخر

                                                
 مستند خط مقدم شهید تهرانی مقدم.  7

8 93991content?id=-http://farsi.khamenei.ir/video حاشیه-متن"محسن رضایی، دبیرتشخیص مصلحت نظام در برنامه تلویزینی". 

 ، در جمع زائران حرم رضوی.38مقام معظم رهبری، فروردین  9

 است. کایآمر یدارو اطاق جنگ در جبهه باطل وزارت خزانه میهست یدر جنگ اقتصاد یمقام معظم رهبر قیدق ریبه تعب  4

http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=93991 

 یدچار تزلزل جد یرونیب یاکه در مقابل فشاره یکن شرفتیدر اقتصاد پ یطور یعنی یاقتصاد مقاومت ر،ی! خیمصرف نکن یزیوچ یبکش اضتیر دیبا یعنی یشود اقتصاد مقاومت یگفته م یوقت کنندیفکر م یبعض  3

 .ینشو

 مقام معظم رهبری: با تعصب کاالی ایرانی بخرید. خرید کاالی ایرانی مجاهدت است. باطل السحر تحریم استفاده از کاالی ایرانی است.  6

http://farsi.khamenei.ir/video-content 
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 یکن کمک جبهه حقتا به رونق اقتصاد  یبخر ،ترانرگ ولو ،جنس را نیو ا یبده یبه خودت سخت یعنیست ا یکه جهاد مال نجایدر ا جهاد

 خرندیم یرا دارد باز هم جنس خارج تیفیک نیبهتر یرانیجنس ا کهنیبا ا یحت ی. گرچه بعضرودیهم باال م تیفیک ،سود حاصله و به تبعِ

بصیرت  ندادن. انسان گاهی به صیو تشخدارد؛ این یعنی به نفع جبهه باطل قدم برداشتن؛ این یعنی عرصه نبرد را ندیدن  تعجب یکه جا

 یز حرفکه هنو یزمان ،شیها پسالاند: ایشان خورد. در خاطرات شهید شعبان نصیری که از شهدای مدافع حرم است نوشتهبعضی غبطه می

 یبازی فکراسباب کی یرانیا یگروهوقتی  ،تصاحب کرده بود نیبازی کشور چاسباب را بازی نبود و همه بازاردر حوزه اسباب یمل دیاز تول

ف مثالً مختل یهاآنها را به بهانه و دیها را خربازیاسباب نیاز ا یادیهم نداشت، تعداد ز یخوب یمال طیکه شراکرده بودند با وجود آن دیتول

 داد. هیها هدحجاب به دختربچه

 جنس را این اصال من». جواب داد: یگرفتمی هم خوب فیتخف کاید یب یکرد دیاز آنها خر ادیز قدرنیحاال که ا وقتی دوستش به او گفت:

 7«ند.ادامه بده ندانتوبکنند و هم  دایپ زهیکه هم انگ میکن تیتقو جناسشانکردن ا دیها را با خرنیا دیشوند. ما با تیها تقوبچه نیکه ا دمیخر

 در شرایط سخت بود... .^یاد شهدا کردیم... نباید از رمز موفقیت شهدا غفلت کنیم و آن توسل به اهلبیت 

  

                                                
 /26223https://www.mashreghnews.ir/newsشهید خانه به دوش  7
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 جلسه سوم

 
ضرت زهرایکی از مباحث مهم در جریان فاطمیه، فهم علت گریه ضرت  های ح ست، اینکه چرا ح شان آن ا قدر گریه کردند که به ای

 7روز! اعتراض شد یا شب گریه کن یا

را درست دید. واقعیت این است که  باید ابتدا شرایط حاکم بر مدینه پس از رحلت رسول اکرم  سؤالبرای پیدا کردن پاسخ درست این 

سول اکرم  صله پس از رحلت ر سازی چهره خود و مخدوش کردن چهره حق  جبهه باطل بالفا شغول موجه  با ایجاد یک موج روانی، م

سؤال را مطرح کردند که چرا  سلم کنندکنند و تخطی میبا خلیفه پیامبر بیعت نمی تیباهلشدند؛ این  ین را و از طرف دیگر بحث اجماع م

 اصـــطالحبهانی و وارونه جلوه دادن واقعیت، یک جنگ روانی و مطرح کردند و ســـعی کردند اعمال خود را موجّه جلوه دهند. این موج رو

 شد و خوف این بود که حق کالً فراموش شود.ای واقعی بود که هر لحظه بیشتر میامروزی جنگ روانی و رسانه

صورت عمومی که بهبرای مبارزه با جبهه کفر و رسوا کردن نفاق آنان، عالوه بر آن روشنگری و دعوتی  در این شرایط زهرای مرضیه 

صار انجام داد، تاکتیک بی -هاخانهدرب –و خصوصی و فرد به فرد  -در خطبه فدکیه– نظیری را برای مبارزه انتخاب کرد، از مهاجرین و ان

ها، روشنگری ؛ اما علت اصلی گریهسنگین است و موجب گریه حضرت   اهللرسولغم  حتماً. هر چند «هیگر» کیتاکت و آن نبود جز

 قهیرد. صدبهره ب یاسیس شیوه مبارزه کی عنوانبهو دفع آن جنگ روانی بود که جبهه باطل راه انداخته بود. در این شرایط، ایشان از گریه 

 نیرفت و در امی عیاحد و قبرســتان بق ی، شــهداقرار داد؛ ســر قبر رســول خدا  8خود را مرکز اجتماع مســلمانان هیمحل گر طاهره 

 ییهاهیبا ذکر مرث ،شب و روز مختلف در ساعاتکرد. با خود همراه میقرار دادن جامعه  ریتحت تأث یبرارا  قدام، کودکان خردسالشا

قدر موثّر . این تاکتیک آنسازد داریکرد جامعه خفته را بمی یسع و انحراف امّت پس از رحلت رسول اکرم  شیدر فقدان پدر بزرگوار خو

افتد. شــروع کردند به فشــار آوردن و مانع به تکاپو می بود بود که باطلی که در حال تطهیر چهره خود و تخریب چهره امیرالمؤمنین 

ها غیرعادی است، دیگران بگویید یا شب گریه کن یا روز! ما را رسوا کردی، بس است دیگر! چرا؟ چون این گریه تراشیدن، که به زهرا 

 کند.برد، موج ایجاد میه فکر فرو میرا ب

 د:نویسعالمه سید جعفر مرتضی عاملی در این باره می

ضرت فاطمه ناراحت نمی »... ست که مردم مدینه از گریه ح برد و یها رنج مشدند، بلکه این هیئت حاکمه بود که از این گریهحقیقت این ا

 9.«کرد، نه اهل مدینههیئت حاکمه اعتراض می

ستفادهاینجا بود که تالش کردند با عیادت و دلجویی، جَو را تلطیف و  شناخته سوءا ضرت باز بتبلیغاتی کنند! اما زهرا را ن ه مقابله با اند، ح

شـــود. در ابتدا، این مالقات و عیادت را نپذیرفتند و بعد که با وســـاطت پردازد و موجب رســـوایی بیشـــترشـــان میها میجنگ روانی آن

                                                
 ÷را و زه ندیبالعکس آن را برگز ایو  ردینموده و روز آرام گ اریبر پدر اخت ییسرانوحه یشب را برا ای دیاست که بازمانده نبوّت را بخواه نیما از حضرتت ا یتمنّا»ه خواهش کردند ک یاز حضرت عل یاعده 7

گرفت و نزد پدرش یدست طفالن خود را م اینمود و یم یگشت و سوگواریحاضر م عیگاه در بقرفت و یاحد م یداد و گاه بر سر قبر حمزه و شهدا رییتغخود را  یاز خواست مردم، روش سوگوار یبعد از آگاه

 .92، ص 7963تهران، صدر،  ،  ی؛ پشتوانه عل÷فاطمه  یهااشک ،یاحمد علم الهد دیسو  739، ص 49ج  ن،یشیپ ،یمحمّد باقر مجلس« رفت.یم

 .7963قم، ناصر،  ،یاشتهارد یترجمه محمد، ÷فاطمه  یادهایها و فررنج ،یعباس قم خی.ک: شر 8

 .919-918ش، صص  7928مأساۀ الزهرا(، قم، انتشارات تهذیب، چاپ سوم،  های حضرت زهرا )س(، مترجم محمد سپهری، )ترجمهمرتضی عاملی، رنج سید جعفر 9
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سخنانی   نیمنرالمؤیام سبهآمدند و  اعتراف گرفت که پیامبر  ،وقت فهیخلاز  فاطمه  7شد ردوبدلبین آنها  امیرالمؤمنین  لهیو

 :فاطمه تیرضا فرمودند  فاطمه و قسم یاد کردند که من از شما راضی نیستم. در این دیدار خدا و خشم او خشم خداست،  تیرضا

کرده بودند،  عتیب ،موجود جوِّ ریاز اذهان که نادانسته و تحت تأث یاریو در بس بردسؤال  ریاز گذشته ز شیب دستگاه حاکم را تی، مشروع

 کرد. جادیا دیشک و ترد

ضرت از حال آن حآمدند پرداختند. زنان که ی هم بیمار شدند به آگاهی و رشد سیاسی زنان مدینه که برای عیادت به منزل حضرت میوقت

شان شدند، می ایجو ست 8گفتسخن می تیوال میگفت، بلکه در دفاع از حرمین شاز حال خودای س شان که حق را فراموش  یو از  مردان

 های مردم کشاند.گونه روشنگری را به درون خانهو این اندنموده اریاند و سکوت اختکرده

؛ اســت شــانیاســینامه ســتی، وصــکنندمیوارد  در این جنگ روانی و تبلیغی بر باطل تبلیغاتی که حضــرت  نیضــربه ســهمگآخرین 

س یبرداربهرهو عدم  یساختن افکار خفته و توجه افکار عموم داریب یکه برا یانامهتیوص سیحاکمان  سوگوار یا سم  و دفن  یوقت از مرا

کرد که چرا دخت  جادیا یاسالم تامّ انیسؤال را در م نیا ،شانیدفن شبانه و نامشخص بودن مکان دفن ا 9.شد شتهون  آن حضرت

 کرده است؟ یتیوص نیچن ،او قدرِگران گوهرِ گانهیو  امبریپ یگرام

سولالعاده، مقابلههمه این مبارزات فوق سانه ای بود که کوثر ر ای جبهه باطل برای حفظ حریم والیت و در مقابله با جنگ تبلیغاتی و ر

 انجام داد.

 
های شخصی و ... غلبه کرد و فوقع ما وقع. ولی ها، خستگی از مبارزه، کینهطلبیهمراهی نکردند، راحتاما به هر صورت مهاجرین و انصار، 

با آنان   زهراای است که حضرت العادهآنچه مسلم است جنگ روانی عظیمی است که باطل در این جریان راه انداخت و مقابله فوق

 کرد.

قایق را کند حباطل واقعیتی همیشگی، در نبرد این دو جبهه است. باطل همیشه تالش میجنگ روانی و تبلیغاتی بین دو جبهه حق و 

 وارونه جلوه دهد و حق هم همیشه در حال تبیین و روشنگری است.

سانه شمن در زمان حکومت این عملیات روانی و ر صفین نمونه بارز این اقدام بود. جبهه باطل با  مؤمنان ریامای د شت و   هم ادامه دا

شکر امیر  عمالًها روی نیزه قرار دادن قرآن شهادت را وادار کرد جنگ بُرده را ببازد و تا جایی پیش رفت که عده  مؤمنانل ای پس از 

 خواند.گفتند مگر علی هم نماز می امیرالمؤمنین 

دا کربال عمر سعد ملعون ندا داد: ای لشکریان خهای دروغین پیش رفتند تا کار به جایی رسید که در سازیقدر با جعل احادیث و فضیلتآن

شارت می سپاه حسین بتازید که بهشت را به شما ب شوید و بر  َسعْدٍ یَا خَیْلَ»دهم. سوار  ِشرِی اللَّهِ ارْکَبِی ثُمَّ نَادَى عُمَرُ بْنُ  ای و عده 4«وَ أَبْ

 .آتش کشیدند هایش را بهرا بر نی زدند و خیمه برای رضای خدا سر پسر فاطمه 

                                                
. در 783ق، ص  7411 ن،یمؤسسه عزّالد روت،ی، ب4و احمد عمر هاشم، ج  نیالش نیشاه یموس قیمسلم، تحق حیصح ،یشابورین یریاند. ابوالحسن مسلم قشمسئله اشاره کرده نیبه ا زیاهل سنّت ن یدو تن از علما 7

 «رفت. ایحال بود تا از دن نیبر ابابکر غضب کرد و با او سخن نگفت و همچنان بر ا÷اند فاطمه نقل کرده شهیاز عا یاعده»آمده است:  69، ص 4ج  ،یبخار حیصح

محمد بن  ؛712ص  ن،یشیپ ،یمحمد دشت ؛732، ص 49ج  ن،یشیپ ،یمحمدباقر مجلس ؛72، ص 8ج  ن،یشیپ ،یاالربل یسیابن ع یر.ک: عل .شانیزنان مهاجر و انصار از ا ادتیدر هنگام ع÷خطبه حضرت زهرا  8

 .81، ص 63ج  ،همان د،یالحد یاب ناب و 813، ص 8ابن شهر آشوب، همان، ج  ؛93ص  ن،یشیپ ،یطبر ریجر

 ،یمحمدباقر مجلس ؛793، ص 3ج  ن،یشیپ ،یبخار لیکرد. محمد بن اسماع نیچن زینیاند، دفن کن و حضرت علبه خواب رفته یها همگدهیکرد: مرا شبانه، در آن هنگام که د تیوص ÷حضرت زهرا  9

 .439ص  ،71ج  ن،یشیپ ،ینوراهلل شوشتر یقاض ؛874و ص  729، ص 49ج  ن،یشیپ

 .23 ص ،8ج ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد 4
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ـــت. وظیفه اهل حق هم پس قلب واقعیت و تبلیغات مســـموم و فریبکاری از اصـــلی ترین ابزارهای باطل برای پیروزی بر حق بوده اس

هایی که باطل ترین روشهای مختلفی دارد، اما یکی از مهمها و گونهروشـنگری و مقابله دقیق و حسـاب شـده اسـت. جنگ روانی، روش

 است.« یی حقکوچک نما»و « نمایی باطلبزرگ»کند روش ای منصرف کردن اهل حق از استقامت استفاده میهمیشه از آن بر

سست و باطل با آن شه تالش می« ابتر»که از درون پوچ و  ست، همی ضعفا شانده و خود را قوی و پیروز معرفی کند و کند  های خود را پو

یْطانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّ »فرماید: به نصرت الهی است ضعیف و مغلوب جلوه دهد. قرآن کریم چقدر زیبا می دیّمؤو « کوثر»حق را با آنکه از درون 

 ن خودبا بزرگ نشان دادضعف خود را د نکنیم یسعهای شیطانی و جبهه طانیش است؛ اما ضعیف طانیش دیکه ک یدرستبه 7«کانَ َضعیفا

 جبران کنند. مؤمنانو ایجاد هراس در دل 

ـــت؛ یک طرف جبهه حق به فرماندهی ابو الکوثر پیامبر اکرم    دیگر جبهه باطل به  و طرف نمونه بارز این تاکتیک جنگ احزاب اس

فرماندهی ابوسفیان. سپاه جبهه باطل، کیلومترها از خانه و کاشانه خود دور شده و نزدیک یک ماه پشت خندق معطل مانده، تعداد لشکرش 

ست هزار 71قریبِ  ضاع آنها را  نفر ا سرد هم او شدید و  شوند، از طرفی امدادهای غیبی مثل طوفانِ   ی به همکلبهکه هر وعده باید تغذیه 

ست به همان حربه بزرگ سلمین و پنهان کردنِ ریخته، اما اینجا، باز د شان دادن م ضعیف ن شروع کردند به عملیات روانی و  نمایی زدند، 

 فرماید:می ی لشگر خود، قرآن کریمختگیرهمبه

 8«.وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً »

شان مرض بود می سانی که در قلوب ست. یا میمنافقین و ک شما دروغ و فریب بوده ا شگفتند وعده خدا و پیامبرش به  ما دیگر گفتند: کار 

بینید؟! امکانات و جمعیت و ام اســـت، ببینید هر چه ابرقدرت اســـت اینجا جمع شـــده اســـت! مگر قدرت امثال عمرو بن عبدود را نمیتم

شید نمیسالحشان را نمی ستاد! بیایید برگردید و خودتان را به کشتوانید مقاومت کنید، مگر میبینید؟! مطمئن با تن شود جلوی همه دنیا ای

 ندهید!

 9«.قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ إِذْ»

در این عملیات روانی تا حدی هم موفق شـدند. گروهی از پیامبر اجازه خواسـتند که در  ؛ وترسـاندندگونه مؤمنین را از ادامه جنگ میو این

شند به بهانه اینکه خانه شان فقط فرار ]از جنگ[ های آنها بیفرماید: خانههای ما محافظ ندارد! و قرآن میاین جنگ نبا صد حفاظ نبود و ق

ه ک، در اوج ضعف و شکنندگی بود و همینپرطمطراقشرغم ظاهر ود و باطل، علیبود. این در حالی بود که پیروزی قطعی برای مسلمانان ب

کردند می شدند و عرصه را خالیمؤمنین استقامت کردند نصرت الهی نازل شد و کمر باطل شکسته شد و باز ابتر ماند. اگر مؤمنین ناامید می

ر قدرت شکست نه به خاط کهیدرحالرده بودند شکستشان طبیعی بود! کردند چون آنها زیاد بودند و اجماع کخوردند گمان میو شکست می

 دشمن بلکه به خاطر خالی کردن میدان نبرد بود وگرنه با استقامت، نصرت و پیروزی شامل حالشان شد.

ــتقامت ورزیده کهیماداماهل جبهه حق،  ــیر خود اس ــدهادر مس ــلیم عملیات روانی باطل نش باطل را ابتر و ناکام اند و اند کوثر بودهند و تس

اند. تر دیده، نتیجه میدان را واگذار کردهحق فریب آن جنگ روانی را خورده و خود را ضـــعیف اند ولی گاهی که طرفداران جبههگذاشـــته

ابن زیاد در آن دیدند و متوجه ضعف اگر واقعیت را می کهیدرحالتوانست بر آنها مسلط شود  4که ابن زیاد با ترساندن مردم کوفه طورهمان

توانید یدشمن م توانستند از شرّ او خالص شوند. شما حتی این حربه را هم اکنون هم از جبههی میراحتبهترسیدند شدند و نمیشرایط می

سانهبه شاهده کنید، با یک جنگ روانی و ر ضح م شما را که در اوج اقتدارای میصورت کامالً وا شانند و  ضعف خود را بپو ست خواهند  ید ه

                                                
 .16نساء، آیه  7

 ه.ش. 7914، 3قم، چاپ:  -ایران  -. طباطبایى، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمى 89الی  3احزاب، آیات  8

 ه.ش. 7914، 3قم، چاپ:  -ایران  -امعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمى طباطبایى، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج 9

 .31-36صص  ن،یمقاتل الطالب ن،یبن حس یابوالفرج عل ،یر.ک: اصفهان 4
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سانه صل آن جنگ ر ساسِ فالکت در برخی از مردم، حا شدند و این اح سفانه تا حدی هم موفق  ست که ضعیف جلوه دهند که متأ ای ا

ای هگویند و نه آنها در آن مرتبگوییم مشکل نداریم ولی نه مشکالت ما در آن حدی است که آنها میها با واقعیت فاصله دارد. نمیفرسنگ

 خواهند به ما نشان دهند.مید که از قدرت هستن

را در  حق ها را مالحظه کند، گذشته و امروز جبههای، واقعیتای را نخورد باید به دور از جو رسانهکه انسان فریب این جنگ رسانهبرای این

 واقعیت ببیند تا بتواند قضاوت درستی از اوضاع دو جبهه داشته باشد.

سانهابتر باطل در فضای میدانیِ واقعی و به دور از اغواگری کوثر حق را با وضعیت جبهه اگر در چند حوزه وضعیت جبهه ایسه ای مقهای ر

 ابتر؟ و کدامکدام جبهه کوثر است  مینیبیمکنیم 

 تش به جبههو نصر متعال یخداهای خود را حاصل لطف و توفیق شویم که تمام موفقیتالبته قبل از بیان هر مطلبی، این نکته را یادآور می

نازیم بلکه با باور به نصرت الهی به این قدرت کنیم به عِدّه و عُدّه خود نمیباطل استقامت می دانیم. اگر با قدرت در مقابل جبههحق می

 رسیدیم و با همین باور هم ادامه خواهیم داد.

 
ست شرایط اقتدار ا در حق است که رویاروییِ جبهه حق و باطل، این جبههسالگی انقالب اسالمی ایران به شواهد گوناگون در  41امروز و در 

 است و در شرایط افول. ختهیرهمبهو اردوگاه دشمن و جبهه باطل 

خواهد انجام دهد؛ اما اخیراً دیدید ی میکارچهشد که آمریکا کرد تیتر اول خبرهای دنیا میزمانی وقتی ناوهای امریکا از جای خود حرکت می

خود  های زمینی بتوانیم از نیروهایدادند و آنها گفتند: ما باید با زدن پایگاههای ما کنارش مانور میفارس و قایقکه ناو امریکا آمد در خلیج

 در منطقه دفاع کنیم؛ یعنی ناوی که مظهر قدرت بود اآلن از پشتیبانی نیروهایشان ناتوان است.

یت و های متعدد و حماه ببینید، با وجود حضور مستقیم آمریکا در این دو کشور و داشتن پایگاهوضعیتشان را در عراق و سوریه و منطق

گردند. تریلیون دالر در منطقه، بعد از چند سال دست از پا درازتر دارند برمی 1پشتیبانی مستقیم از داعش و به گفته خودشان هزینه کردن 

 .جمهور آمریکا در عراق، به معنای شکست آمریکا در این منطقه استدانند حضور شبانه رئیسالملل آشنا هستند میکسانی که با روابط بین

کماندوی آمریکایی  71های هالیوودی دید، بلکه واقعیت سربازان آنها را باید در اسارت قدرت نظامی باطل را نباید در شخصیت آرنولد در فیلم

بچه شیعه پاسدارِ غیور، شلوارشان را از ترس خیس کرده بودند و این مسئله به عنایت خدای  فارس دید که برخی از آنها با دیدن چنددر خلیج

ربازان آنها سمتعال، دقیقاً چند روز بعد از سخنرانی اوباما اتفاق افتاد که گفته بود: ما قدرت برتر در جهانیم و دیگران خیلی با ما فاصله دارند. 

 ذلیالنه تسلیم نیروهای ما شدند.

 "آمریکای فلج شده"ند. خود ترامپ قبل از ریاست جمهوری کتابی نوشته به نام انظر اقتصادی به مرز فروپاشی اقتصادی نزدیک شدهاز 

گوید: برای نجات اقتصاد آمریکا باید کاالی آمریکای خرید و کارگر می 7کنند.میلیون نفر از مردم آمریکا در فقر زندگی می 49گوید: آنجا می

 را به سر کار برد. آمریکایی

تریلیون دالر! بدهی؛ یعنی پول بدون پشتوانه طال چاپ کرده است! بدهکارترین  81ضعف دیگر اقتصاد آمریکا بدهی نجومی اوست تقریباً 

ر این د کشور دنیاست! نشانه دیگر اینکه اقتدار دالر در حال شکسته شدن است و معامالت مبتنی بر غیر دالر در جهان رو به افزایش است.

 8اواخر چین و روسیه یک مبادله بزرگ داشتند بر اساس یوآن که قابل مبادله با طالست.

                                                
7 www.irna.ir/fa/news/44224428 

8 www.farsnews.com/amp/7931912988 
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 در سالاند کشد! و اعالم کردهدر بحث امنیت نیز خبرش را مالحظه کردید، پلیس امریکا ساالنه بیش از سیصد نفر را با شلیک گلوله می

 تر از متوسط شهدای ما در هر سال دفاع مقدس!یعنی بیش 7است!، حدود چهل هزار نفر کشتار با تفنگ رخ داده 8171

 های برجسته را در مورد آمریکا قبول کرد.توان حرف برخی از شخصیتای از مشکالت آمریکا است میبا مالحظه این موارد که گوشه

 گفته است: اتینوبل ادب زیبرنده جا وپاز،یاوکتاو

 8.گرفتم جهیکه سرگ دمید کایآمر یقدر کتاب با موضوع فروپاشآن ،فتممتحده رکه به ایاالت شیمن چند سال پ 

های احمق؟ آورده است؟ دموکرات 8177کنونی  به دره 8111ای آمریکای ابرقدرت را از بلندای سال کدام دیوانه»گوید: برژینسکی می 

 9.«بریمای به سر میعقل؟ یا ایران؟! ما در شرایط بسیار عجیب و پیچیدهخواهان کمجمهوری

اعداد و ارقام و باور به افول استکبار و جبهه باطل، برای مؤمنین اصالً عجیب و بعید نیست، این وعده الهی است که  عزیزان، شنیدن این

های صدای شکسته شدن استخوان اگر زمانی حضرت امام  4«.إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقا» امت کنند باطل از بین رونده استاگر مؤمنین استق

م شنوند و به دیگران اعالتفکر الحادی و استکباری شرق را شنیدند، اآلن هم خلف صالح ایشان صدای خرد شدن تمدن باطل غرب را می

 کنند.می

ست؛ در زمینهقدرت در آمریکا » سودگی کامل ا ضعف کامل و رو به فر  ؛جور بودهای مختلف. حاال زمان دولت اوباما هم همینامروز رو به 

ضح با او مخالفت میامّا زمان این آقا که دیگر به صمیم میشود؛ در غالب زمینهطور وا  شود. نهگیرد، در دنیا با او مخالفت میهایی که او ت

که  ها همحتّی دولت -گیری کنند و از مردم هر کشوری سؤال کنند، نظرات منفی خواهند دادکه اگر قرار باشد رأی-فقط مخالفت مردمی 

الفت کند، هند مخکند، روســـیه مخالفت میکند، اروپا مخالفت میکنند؛ چین مخالفت میرودربایســـتی دارند با آمریکا، با او مخالفت می

 3«.دکنمریکای التین مخالفت میکند، آکند، آفریقا مخالفت میمی

داری رخ داده، ها و اعتراضات گسترده مردم در اروپا را که علیه نظام سرمایهو این ضعف فقط مربوط به آمریکا نیست، شما درگیری

 کنید.مشاهده می

ضعف اسرائیل در منطقه و قوی شدن قدرت مقاومت نمونه دیگر آن است. اسرائیلی که چند کشور عربی را در عرض شش روز وادار به 

کم  ظاهربهروزه، آن هم در برابر چند گروه اندک و  8روزه و اخیراً  2روزه،  88روزه،  99جنگ  خوردهشکستتسلیم کرد، تبدیل شده به 

ی پس از شکست اسرائیل از مقاومت اسالمی چقدر الدیم 8111سید حسن نصراهلل در سخنرانی خود در سال  6معتقد! امکانات ولی مقاوم و

ای زهرای همؤمنینی که نگاه توحیدی دارند، مؤمنینی که سر سفره روضه قتاً یحق، «واهلل انّ اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت»زیبا فرمود: 

                                                
 wje3fna.ir/bqدر . جزئیات بیشتر نفر 713اند؛ یعنی روزانه حدود هزار نفر بر اثر شلیک گلوله کشته شده 41در آمریکا  8171در سال  CDCطبق تحلیل موسسه  7

 ی دموکراسی آمریکا، مقاله در کتاب سراشیب سقوط.امپراتور 8

 .8177سخنرانی در شورای راهبردی آتالنتیک،  9

 .27آیه اسراء،  4

 .31/ 2/ 78 ،آموزان و دانشجویانبیانات در دیدار دانش 3

 :لیاسرائ و کایه آمربکل سپاه خطاب  یفرمانده نیجانش یاست جمالت سردار سالم نیچقدر غرورآفر 6

 ریز تیجمع ونیلیم 41ها با ییکایشما آمر .کشاندبرا به خاک مذلت  یدشمنتا هر  خواهد شد کیها شلموشک کند یکشور اراده شوم نیاگر دشمن بخواهد در ا .کیا آماده شلهکموش ماشه است و یرو هادست»

 «.دینگران ما نباش ؟کرد دیفقر چه خواه

 یندگدر دهان اژدها ز .دیفرار ندار یبرا یشما راه .دیما هست المقدستیب اتیعمل کیاندازه به و دیعقبه ندار عمق و و دیهست ریپذبیآس اریبس. میشناسیرا خوب م شما ما: »دیگویها مستیونیخطاب به صهو 

د از کار خواهند زو یلیآنها خ دیتان اعتماد نکنیآهن یهاگاهیبه پا .دیرندا ایبه در ختنیبه جز ر یراه فرار و دیاشغال قدس را در سر بپروران ینویدوم دیتوانینم .جبهه مقاومت قدرتمندتر از گذشته است و دیکنیم

 .31فروردین  97پیش از خطبه نماز جمعه تهران،  سردار سالمی .«افتاد

 311797777312کد خبر 
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مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ »ند همین نگاه الهی را دارند: او قرآن کریم بزرگ شده مرضیه 

ی اتبلیغات و جنگ رسانهگاه گرفتار محال است مؤمن، مؤمن باشد و در مقابل باطل احساس ضعف کند. هیچ 7«.أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوت

ه بیند. ما با تمام وجود بشود. باطل را سست و ضعیف مینمی« یی حقکوچک نما»و « نمایی باطلبزرگ»مقهور  گاهچیهشود، باطل نمی

 قدمثابتاهل جبهه حق هرگاه در مسیر ایمان خود  8«.وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین»کالم الهی باور داریم که 

شدند؛ هرگاه هم دچار سستی و رخوت شدند، ضربه خوردند. اگر برخی مؤمنین در احد سستی کردند، « کوثر»ماندند، برتری با آنان بود، 

موقع خوب ایستادیم و درست عمل  اش را خوردند و اگر در احزاب ایستادگی کردند، پیروزی حق را دیدند. در همین چهل سال هم هرضربه

از چهل  اش را خوردیم. اآلن بعدکردیم ضعف دشمن مشخص شد و ما پیروز شدیم، و هر کجا سستی کردیم و گرفتار دنیاطلبی شدیم ضربه

 را. بودن حق« کوثر»بودن دشمن و پیروزی و اقتدار و « ابتر»بینیم: ضعف و افول و تحقق این کالم الهی را می وضوحبهسال 

 های برتر نظامی دنیا هستیم.گیریم که جزء قدرتسالگی استقالل خود را در حالی جشن می 41با این همه تحریم، 

 در جهان از نظر سرعت و قدرت اندازموشکرتبه اول شناورهای -

 دارای نخستین قایق پرنده دنیا-

 ی دنیا در جهانرسطحیزموشک  نیترعیسردارای -

 ناوشکنسازنده  کشور 1 جزء-

 کشور دارنده فناوری توپ تمام اتوماتیک 4جزء -

 های هوشمندپنجمین کشور سازنده سالح-

 در پزشکی:

 اولین سازنده داروی زخم پای دیابتی در دنیا-

 کشور اول دنیا در زمینه پیوند مغز استخوان 9جزو -

 9کشور برتر دنیا در درمان ناباروری 71جزو -

 های اول تا بیستم در دنیا جای داریم.فناوری نانو و ربات و... غالباً در رتبهای، طور در هستههمین

شه شتهاینها گو ست به دا ست؛ باور کند میای از برکات نگاه در ست. اگر جبهه حق باور کند که قوی ا واند تتواند؛ باور کند میهای خود ا

 شود.ها چند برابر میای رسیدن به قلهبر اشارادهشود، عزم و باشد؛ استعدادهایش شکوفا می« کوثر»

هاسـت. به تعبیر مقام معظم رهبری هرکس اراده و عزمش بیشـتر باشـد او پیروز اسـت. چه زمانی انسـان عزیزان، جنگِ امروز، جنگِ اراده

وی گاه، عزم و اراده انسان قشود؟ وقتی که قدرت دشمن را پوشالی ببیند و به قدرت جبهه حق ایمان داشته باشد. با این ناش قوی میاراده

 رپا شدنبجز سرنگونی باطل و طاغوت و ، به کم قانع نیست؛ بلندهمتو  پر ارادهوقت این شخص شود. آنشود. سستی از انسان دور میمی

سانی که حق را کوثر  ست، ان سانی که مقهور تبلیغات و جنگ روانی باطل نی سان پر اراده، ان حکومت مهدوی، اراده و عزم دیگری ندارد. ان

کند چون طاغوت را مانع سعادت بشر و ظهور و جاری شدن کوثر در همه بیند و باطل را ابتر و ضعیف، با طاغوت عزتمندانه برخورد میمی

 .. نمونه این انسان امام عزیز استددانیمعالم 

                                                
 .47عنکبوت، آیه  7

 .793عمران، آیه آل 8

 .7937ی الفت محمدعلسفیران ثریا،  9
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شوروی قدرتمند،  سر انذار امام به گورباچف رهبر  سرا سخ ،یخیتار امیپ نیگورباچف در واکنش به ابعد از نامه تاریخی و  وب فراهم مکت یپا

سطکرد و  شوارد نادزهخارجه خود  ریوز تو ستاد. نوع واکنش و عملکرد امام  رانیبه ا ادوارد  ی جانیمحمدجواد الرت از زبان در این مالقافر

 گوید:که خود در جلسه بوده است شنیدنی است. او می

شوروی قبل از آمدن  شب سه فردا حرفنماینده  سر میرا هماهنگ کن مانیها و کارهاخدمت حاج احمد آقا رفتم تا درباره جل سئله  کی.  م

آخر قرار شــد شــواردنادزه با . نشــد یامام راضــ م،یهر کار کردنخواهد شــد بلند  شــوروی نماینده ی: به پاگفتندی. امام ممیبحث کرد یلیخ

کار  نیا میدیباشد، نه شواردنادزه. باز هم د یآمل یجواد اهللتیجلسه شوند که بهانه بلند شدن و احترام گذاشتن آ دوار یآمل یجواد اهللتیآ

 نیند. با او بعد امام داخل شو میکن ییرایپذ همانانیاز م یکه در اتاق میدیرس جهینت نیبه ا تینها نباشد. در یممکن است در آن جلسه عمل

 .شدیحل م هیو قض شدندیبلند م شانیا کار همه به احترام

هم  ی. لباس رسممیوارد جلسه شدند و همه متعجب شد اندازند(ای که روی پا می)پارچه و شمد نیعرقچ کیامام با  جلسه که شروع شد

ش سط حرف شتریب قهیبودند. امام چند دق دهینپو شانه اعتراض و سه نماند و به ن بلند  خواند،یگورباچف را م امیشواردنادزه که پ یهادر جل

 شد.

: ساعت هشت صبح در دفتر امام در جماران وقت دیگویم ییاحواالت شواردنادزه در گفتگو حیتوض در در مسکو رانیوقت ا ریسف ،ینوبر

لهره داشــت. د یلی. خمیبکن دیکار بام چهیکه بفهم دییایتر بســاعت زود میردنادزه به من گفت: لطفاً در صــورت امکان نشــوامالقات بود. 

ام و دلهره نداشــته قدرنیا کدامچیدر مورد ه یام، ولها داشــتهبا ســران کشــور یادیز یهاامور خارجه مالقات ریعنوان وز: من بهگفتیم

 یحرکت چیه ،یاشتباه نکن یخواهیگفتم: اگر م؟ چه کنم؟ بروم جلو و با امام دست بدهم: «دیشواردنادزه از من پرس .شودیچه م دانمینم

شد. امام آمدند و  طورنیهم. کندیکار مچه نیبب ستیکن، با تیامام کرد، از او تبع یتر از امام نکن و هر کارزود ستکیهم  رفتند و  را

 نشست. یصندل یادزه هم رفت و روکاناپه نشستند و شواردن یرو

ـــد. عل دارید ب،یترتنیابه ـــا حیدر توضـــ یتیوال اکبریانجام ش  یقابه آ عنوانچیهبه ینی: امام خمدیگویآن روز م یروح حاکم بر فض

آن روز  یهااز ابرقدرت یکیخارجه  ریشواردنادزه وز اردادو یآمدند و رفتند. آقا نیینکردند. سر به پا ییاعتنا چیشواردنادزه نگاه نکردند، ه

 هستند. یسومکشور جهان کیو آنها  میما ابرقدرت هست ییبرخورد کرد که گو یجور ینیاما امام خم ؛جهان بود

خار بود که افت یخارج رتبهیکه تنها مقام عال بالدیکید کرد که همواره به خود مأدر گرجســـتان ت رانی، در دیدار با ســـفیر ا23او در خرداد 

 را داشته است. امام راحل بامالقات 

 دنیای استکبار لبخندش ندیدند

 اما چه شد پشت اتاقش صف کشیدند؟

یک  اند ونشینند؛ اما پنج سال است پشت اتاق استکبار معطلشان کردهزنند؛ حتی سر یک سفره میبرخی در مقابل استکبار لبخند می امروز

 م!آموختیاند. ای کاش کمی از امام در چگونگی مذاکره با سران کفر درس عزت میبسته غرب نگهشان داشتههای سال است پشت درب

ی دشمن ترسیدیم اولین ترس ما مساوی است با استعمار و استثمار و در نتیجه حقارت و ذلت ما؛ و رواقعیغاگر از قدرت پوشالی و خیالی و 

 این ترس و حقارت تا همیشه خواهد بود.

 فرماید:میکه از آیات عجیب و هشدار دهنده قرآن است  773آیه  خدای متعال در سوره مبارکه نساء

 «.صِیراًوَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَ وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى»

و هر کس پس از روشن شدن راه حق بر او با رسول او به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان طریق 

 و آن بد منزلگاهی است. میافکنیدرمو او را به جهنم  میگذاریمواباطل و ضاللت که برگزیده 
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است تن دادند  که اصولش همان اصول پیامبر  کوفه بعد از کربال، مصداق بارز این آیه است. کوفیان به جای تن دادن به حسین 

 ها را بر ایشان مسلط کرد.ها، به خاطر ترسِ از لشکر خیالی و موهوم شام؛ و خدا عجیب ذلیلشان کرد و همان امویبه حکومت اموی

سال سال بعد از واقعه کر 74 سلط کرد؛  عبدالملکهجری قمری  13بال یعنی در  سف را بر کوفه م سر  اکبراهللمروان حجاج بن یو چه به 

شکوفه آورد! با تعدادی  شد. نیمه رزنیشم شب وارد کوفه  سان در  محضبههای  سجد رفت، زمزمه محرابیان و متهجدان و مقد ورود به م

سجد  سجد بزرگ بود ابتدا عده توجهجلببدون اینکه  آرامآرامبود.  اندازنیطنم ست. چون م ش توجه ای مکند از بین مردم رفت و بر منبر ن

ای قرمز هایش پیدا است، بر منبر نشسته و عمامهای متوجه شدند شخصی با هیبتی خاص و صورتی پوشیده که فقط چشمنشدند؛ اما عده

آمدند  ها شروع شد که این کیست؟ همهکم زمزمهنبر تکیه زده است. کمرنگ به سر دارد. تصور کنید یک چنین شخصی با این قیافه بر م

و بدون اینکه از او بپرســند تو کی هســتی نشــســتند پای منبر. این نپرســیدن، خودِ ضــعف نفس و اراده اســت. بعد حجاج گفت: انگار مرا 

سید؟ خوب او را نمی سته بهکنم. عم، او هم گفت: اآلن خودم را معرفی میشناختندینمشنا شت، پارچه ب سرش بردا  صورت را همامه را از 

شناختند. زمزمه حجاج حجاج پیچید، وهم و ترس همه آنها را گرفت. حجاج گفت:  قبالًکنار زد، چون  هم به کوفه آمده بود چند نفری او را 

ست، من هم یک ن سفم. یک نفر از مردم نگفت که حجاج یک نفر ا ست فهمیدید من حجاج بن یو ستم، هرچه او دارد من هم بله در فر ه

سرهایی را می ضعفِ نفسِ مردم آنها را گرفت. حجاج گفت: ای مردم کوفه من  سیده بر گردندارم،  شده وبینم که مانند میوه ر  ها آویخته 

ست! می سر از این تنوقت چیدن آنها ست یک مقدار  سی دیگر حتی نفس هم نمیبینم الزم ا شدت ترس ک شود. از  شید. غالها جدا  م ک

 مروان به اهل کوفه را بخوان: عبدالملک نیرالمؤمنیامخود را صدا زد و گفت: نامه 

 امیرِ المومنین عبدُ الملک بن مروان علی اهلِ الکوفه یا اهلَ الکوفه سالم علیکم. بسم اهلل الرحمن الرحیم مِن

ا کند، جوابش راید، امیر عبدالملک به شـــما ســـالم میربیت شـــدهتحجاج ناگهان رو کرد به غالم که ادامه نده و به مردم گفت: خیلی بی

 دهید! غالم، دوباره بخوان! دوباره غالم خواند:نمی

 «.بن مروان علی اهل الکوفه یا اهل الکوفه سالم علیکم عبدالملک نیرالمؤمنیاممِن »

 گویم لبیکی، یا من میجمعدســتهاین جوابِ ســالمِ  دنیشــن با«. و علی امیر المومنین الســالم»ناگهان از تمام مســجد صــدا بلند شــد: 

سالمِ امیر جمعدسته شد. جواب  شد. واقعاً هم کار مردم کوفه تمام  ی، لبخند رضایت بر لبان حجاج نشست و در دلش گفت دیگر کار تمام 

هید، منِ خدا شـــما را به حجاج واگذار خواحاال که حجاج را می« نوله ما تولی»الکافرین و الفاســـقین را دادن یعنی حجاج را قبول کردن. 

 کنم؛ حجاج مالِ شما، همه فکر و استعداد و زندگی شما، مال حجاج و در اختیار او.می

شعث همکاری کردهاز منبر پائین آمد، گفت: چون عده شگر به نام محمد بن ا شور شما با یک  اید، باید همه احتیاطاً اعتراف کنند که ای از 

شده شیدند، عده اند، بعدکافر  شیر ک شم ای در خانه ماندند؛ اما عده زیادی اعتراف کردند که کافرند، بعد توبه کردند و توبه کنند. یک عده 

شته شتند. در حاالت پیرمردی نو ن پیرمرد ، حجاج دید ایخودش کفررفت پیش حجاج برای اعتراف کردنِ به اند وقتی میبیعت کردند و برگ

آید، گفت: پیرمرد، مثل اینکه در کار خودت شــک داری؟ معنای این حرف این اســت که اگر شــک داری تا با و غرور می وقار بامقداری 

 7شمشیر پاسخت را بدهم. پیرمرد فوراً گفت: نه قربان، نه امیر، من از همه کافرها کافرترم.

ست. حاصل  شدن ا ست. حاصل مقهور تبلیغاتِ باطل  ست. حاصلِ « ضعیف دیدن حق»و « بزرگ دیدن باطل»این حاصل ضعف اراده ا ا

 است.« ابتر»و « کوثر»جا دیدن جابه

 

                                                
 .7933ای، چاپ صهبا ی حسینی خامنهعل دیس طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، 7
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 خب، چه کنیم ما هم بتوانیم در جبهه حق استوار باشیم و فریب تبلیغات دشمن را نخوریم؟

شمنیمهم ست از د شمن، د ست که باور کنیم د شته و نمیترین نکته این ا ست.اش برندا سی دارد، فقط ابزارش را تغییر داده ا اری از در ب
شمن وقتی دیگر توانی برای مقابله ندارد و میجنگ ستفاده میها، د شیمیائی ا سالح  سره کند، از  شیخواهد کار را یک سالح  میایی کند. 

سالحطوری عمل می  کند ولی همه نیروها را از کار انداخته وهای طرف مقابل را تخریب نمیکند که در عین اینکه هیچ یک از امکانات و 
سک فیلتردار بزند. ها تمام میدیگر همه مقاومت سالح در امان بماند باید ما سی بخواهد از اثرات مخرب این  شرایط اگر ک شود. در این 

ای که به تعبیر مقام معظم رهبری همانند سالح شیمیائی ها شکست خورده و رو آورده به فضای مجازیامروز جبهه باطل نیز در همه حوزه
کند که من و شــمایی که قرار اســت با او بجنگیم، خودمان کند، کاری میمجازی دقیقاً همان کار ســالح شــیمیایی را میفضــای  7اســت.

شتباه بگیریم. جای شهید و جالد را نزد  گونهچیهسالحمان را کنار بگذاریم و بدون  مقاومتی او را بر خود مسلط کنیم. دوست و دشمن را ا
 شوند جالد.هید و اهل حق میشود شکند، او میما عوض می

 زود قبول نکنید: فرماید: اگر فاسق خبری آورد تحقیق کنید وقرآن مجید می
 8«.ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى» 

مالک فعالیت در  شناخت. گوراستدار و های متعهد و امانتاخبار و اطالعات را از اهلش گرفت و حق و باطل را از طریق انسان پس باید
 همان ماسک تواندیماین  شنویم قرار بدیم.فضای مجازی و پذیرش مطالب را، اهل فسق نبودن و تحقیق جدی پیرامون خبری که می

 های دروغین پنهانایِ امروز، پشت نقابی از خوبین برای مشخص نشدن هویت واقعی خودش در جنگ رسانهدشم معموالًفیلتردار باشد. 
 9شود. جبهه باطلِ غرب را باید بدون فیلتر ببینیم.می

هم به مطلبی  ای قرار ندهیم و اگرپس حداقل باید سه کار مهم انجام دهیم. اوالً در هر فضایی وارد نشویم و خودمان را در معرض هر شبهه
 برخوردیم، بدون بررسی و تحقیق چیزی را قبول نکنیم. اصل بر بدبینی نسبت به دشمن است.

 ثانیاً باید ارتباطمان با اهل حق و صِدق دائمی باشد تا بتوانیم اطالعات درست را از آنها به دست آوریم.
گذاشتند که هر حرفی را از باطل نپذیرند و گِرد صل را بر این میاتفاقی که در مدینه افتاد از همین جنس بود. اگر مهاجرین و انصار ا

نقل کردند که ما انبیاء  که شنیدند برخی از پیامبر خدا  موقعداد. اگر آن چرخیدند این اتفاقات رخ نمیمی امیرالمؤمنین و فاطمه 
 افتادها اتفاق نمیکردند این ظلمسؤال می یقه کبری کردند و از صدکردند و بررسی میی باور نمیسادگبهگذاریم نمی جا بهارثی 

ثالثاً باید خودمان هم اهل روشنگری باشیم، باید همه تالشمان را بکنیم که ما هم چراغی شویم برای روشن کردن مسیر و رسوا کردن 

های خود انجام داد. البته در این راه هزینه هم داد، رسوا کردن باطل هزینه هم دارد. آمدند درب با گریه باطل؛ کاری که زهرای اطهر 

 آمد پشت در و رسوایشان کرد، هیزم آوردند ... . خانه، زهرا خودش 

                                                
کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجّه کنید! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دستِ دشمن اوّل این است که فعالً دشمن از ابزار رسانه استفاده می عرض کنم. نکتهسه چهار نکته را در پایان سخن به شما عزیزان » 7

ها از بین ماند و انسانیبرد؛ تجهیزات مزنند، سالح شیمیایی تانک و تجهیزات را از بین نمیوقتی می های شیمیایی در جنگ نظامی؛ سالح شیمیایی راکنند به سالحباشد، ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه را تشبیه می

ای های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضشبکهجور است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از جوری است؛ ابزارِ رسانه هم اینافتند؛ سالح شیمیایی در جنگ نظامی ایناز ابزار می روند و از قدرتِ استفادهمی

ایم، حاال هم ایم، تأکید کردهدارند، درست توّجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکّر داده -بخش ارتباطات را-این بخش از کشور را  تیمسئولشود؛ این را کسانی که مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده می

اجتماع سراسری  دیدار و سخنرانی در«. خودشان را بدانند و با جدّیّت عمل کنند جّه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد. وظیفهگوییم؛ تومی

 .31مهر  81بسیجیان، ورزشگاه آزادی، 

 .6، آیه حجرات 8
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 جلسه چهارم

 

 
 عرض کردم:  امام باقربه  روزی که کندیم نقل أَعْیَن بن حُمْران

راف اگر در اط که «!؟لَوِ اجْتَمَعْنَا عَلَى شَاۀٍ، مَا أَفْنَیْنَاهَا» میهست و اندک کم قدرنیا انیعیما ش چرافدایتان شوم، « قَلَّنَاجُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَ»

 هشما را خبر ندهم ب ایحضرت فرمود: آ« فَقَالَ أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِک! »؟تمامی آن را بخوریم میتوانینم جمع شویم یگوسفند

همه رفتند،  ،و انصار نیمهاجر 7«الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ ذَهَبُوا إِلَّا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ ثَلَاثَة» د:دنفرمو. حضرت ؟! گفتم: چراتر استکه عجیب یموضوع

 8)سلمان، ابوذر، مقداد(. به دست مبارک خود اشاره کرد و فرمود: مگر سه نفر گاهآن

که گونه عوض کردند، درحالیبودند، بعد از گذشت مدتی کوتاه، راه خود را این یافتگان پیامبرلی عجیب است، کسانی که تربیتخی

 به معنای واقعی کلمه حجت را بر آنان تمام کرد و از همه آنان عهد و پیمان گرفت. اهلل رسول

در آستانه رحلت   حضرت آدم»فرمود:  خدانازل شد؛ رسول 3«بِعَهْدِکُم أُوفِ دِیبِعَهْ  أَوْفُوا» فهیشر هیآ یوقت کند:ابن عباس نقل می

 وفا شیخو پس از مرگ آدم مردم به عهد یخود کرد و از مردم خواست که به او وفادار بمانند؛ ول نیرا جانش ثیش شیفرزند خو ،ایاز دن

تجدیدعهد  قی... و به تحقبندمیعهد م  طالبیبن اب یو با شما درباره عل رومیشما م انیزودی از مبه زی: من ندنکردند،... سپس فرمو

که هر کس عهدش را بشکند خود را شکسته و هر کس وفادار به آنچه خداوند با او عهد بسته بماند  ،طالبیابن اب یدرباره عل کنمیم

 4.«خواهد شد بشینص میزودی اجر عظبه

: فرمودیو م 6آمدیم ی و زهرا هنگام هر نماز، کنار خانه عل، ماه  3اکرم  امبریپ ،3ریتطه هیاز نزول آ: بعد دیگویبن عباس مباز خود ا

 1«.یراًلرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِلِیُذْهِبَ عَنْکُمُ ا إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ » أَهْلَ الْبَیْتِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ، الصَّلَاۀَ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ عَلَیْکُمْ  السَّلَامُ 

                                                
 .000ص  ،0ج ق، 1021 چهارم،: چاپ تهران، - اإلسالمیة الكتب دار ،جلد 8 ،(اإلسالمیة - ط) الكافي اسحاق، بن یعقوب بن محمد کلینى، 1

  يحضرت عل تیخم در مورد وال ریکه در غد يمانیهمه مردم از عهد و پ ذَر ٍ الْغِفَارِی ُ وَ الْمِقْدَادُ؛ إِل َا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ سَلْمَانُ وَ أَبُو ارْتَد َ الن َاسُ» ودند:فرم حضرت در جای دیگر آن سه نفر را معرفي 0

 .12ق، ص  1010شیخ مفید، اختصاص، بیروت، دارالمفید، « جز سه نفر، سلمان و ابوذر و مقداد برگشتند ندبسته بود

 .02بقره، آیه  3

 .310ص  ق.، 1023قم، چاپ: اول،  -، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جلد 1معاني األخبار، صدوق،  خیشابن بابویه، محمد بن على،  0
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و مدار جبهه حق و باطل  7حجت را بر آنان تمام کرده و راه هدایت را به آنها نشان داده بود ها و صدها مرتبه دیگری که رسول اکرمو ده

 8«.اطِلوَ غَیْرُهُ مَعَ الْبَ الْحَقِ  مَعَ عَلِیٌ »را برایشان مشخص کرده بود که 

با ایشان  لحظهبهلحظهبودند،  اهلل بد عمل کردند، آنهایی که مجاهد رکاب رسول نشناسنمک، چقدر این قوم هاسفارشاما با همه این 

، کشیدند، شریک در چنین جنایت هولناکی شدند و با خالی کردن میدان و سکوت در برابر دشمنان امیرالمؤمنین زندگی کردند و نفس 

 را هزینه کردند و غضب خدا را برای خود خریدند. جان زهرای بتول 

 
در  شدند، حضرت  و جویای حال حضرتمشرف  ایشانعیادت  به مدینهزنان  و پیدا کرد وخامت وقتی حالِ جسمی حضرت زهرا 

 گالیه از این قوم فرمودند:

فرم و که به خدا قسم نسبت به دنیای شما بسیار منزجر و متن ای استگونه؛ حالم به«، قَالِیَةً لِرِجَالِکُنلِدُنْیَاکُنَأَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَةً  فَقَالَت»

 .نسبت به مردان شما بسیار خشمگین و ناراحتم

اجرا سکوت کردند و از همه کسانی است که در این جنایت شریک شدند و حتماً آنانی هم که در این م گالیه و غضب زهرای مرضیه 

جنایت  توانستند کاری کنند، اقدامی نکردند، همه شریک در اینتفاوت نشستند، بلکه حتی کسانی که در دل ناراحت شدند اما با اینکه میبی

 هرا ز تر باشد: شهادت حضرتگونه تعبیر کنیم دقیق، قربانی قیام نکردن آنان شد. شاید اگر اینبزرگ هستند و جان زهرای مرضیه 

آییم نفری که گفتند می 41ای با جبهه باطل بود! آنانی که سکوت کردند، در واقع فرار کردند از درگیری با باطل؛ آن عده« سازش»حاصل 

مدند و کنار آها را دیده بودند، ولی باز با باطل سازش کردند با باطل، با اینکه همه غدیر را دیده بودند؛ آن آیه تطهیر خواندن همه 9و نیامدند

نار کشیده ای کآید، عدهترین ظلم تاریخ شدند. واقعیت این است که هر موقع صحبت از رویارویی و نبرد با باطل پیش میشریک در بزرگ

 شوند، آن هم به گماندهند ولی چون حرف از هزینه کردن برای حق است، سست میکنند، با اینکه حق را از باطل تشخیص میو فرار می

 است و سازش بدون هزینه. نهیپرهزنکه رویارویی با باطل برایشان ای

است. باطل همچون کف روی آب از « ابتر بودن باطل»و « کوثر بودن حق»های گذشته عرض شد نتیجه قطعی نبرد حق و باطل در شب

د حتماً نصرت الهی شامل حال آنان خواهد استقامت اهل حق؛ اگر اهل حق استقامت کنن شرطبهرود و عاقبت برای متقین است، اما بین می

جا، ابتدای اِشکال برخی است. وقتی صحبت از استقامت و نبرد اما همین؛ قدرتمند و در حقیقت ضعیف، ابتر خواهد ماند ظاهربهشد و باطلِ 

امت و ولی چون حرف از استق آید، این دسته با اینکه حق هم برایشان روشن است و دیگر صحبت از فریبِ جنگ روانی هم نیست،پیش می

 بساچه. است ترراحتو  نهیهزکم« سازش»با باطل هزینه دارد و « چالش»کنند مبارزه و خیال می چراکهکشند؛ آید کنار میمبارزه پیش می

 هم نیاز نیست خود را درگیر کنیم، بیایید با هم کنار بیاییم! قدرنیادر دل خود بگویند 

همین بود؛ بسیاری از آنانی که سکوت کردند به تعبیر  ، حقیقت ماجرای جبهه حق، در روزگار علی و زهرا راو عزیزانِ عزادارِ زه

 و فشارها به وسعت و راحتی بودند. هایسختدر خطبه فدکیه، دنبال فرار از همین  خود حضرت زهرا 

                                                
[ إِلَیْهِ نَفْسُهُ [ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَوْتِهِ وَ نُعِیَتْ ]نََعتْمَ ]عَلِمَ  عَلَیْهِ هَذِهِ السُّورَۀُ )سوره انشراح( فَاحْتَجَّ عَلَیْهِمْ عَلَانِیَةً حِینَ أُعْلِعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ یُخْرِجُ لَهُمْ حَدِیثاً فِی فَضْلِ وَصِیِّهِ حَتَّى نَزَلَتْ» 7

صَرَهُ وَ اخْذُلْ نَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انُْصْر مَنْیَةً فَقَالَ یَُقولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُُبوَّتِکَ فَانْصَبْ عَلِیّاً مِنْ بَعْدِکَ وَ عَلِیٌّ وَصِیُّکَ فَأَعْلِمْهُمْ فَضْلَهُ عَلَانِ فَإِذا َفرَغْتَ فَانْصَبْ فَقَالَ

ونَهُ وَ َیقُولُ إِنَّهُ  کَانَ یَبْعَثُ غَیْرَهُ فَیَرْجِعُ یُجَبِّنُ أَصْحَاَبهُ وَ یُجَبِّنُ یضِ فَقَالَ أَبْعَثُ رَجُلًا یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَیْسَ ِبفَرَّارٍ یَعِْرضُ وَ قَدْمَنْ خَذَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ ِإنَّمَا یُرَاوِدُ النَّاسَ بِفَضْلِ عَلِیٍّ بِالتَّعْرِ

 مَعَهُ فَکَانَ قُّمَا زَالَ عَلِیٌّ فَالْحَ الْحَقِ مَعَ لِبٍ ع عَمُودُ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یَْضرِبُ النَّاسَ مِنْ بَعْدِی عَلَى الْحَقِّ وَ عَلِیٌ یُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَ یُجَبِّنُونَهُ وَ قَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَلِیٌّ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالَیْسَ مِثْلَ غَیْرِهِ مَنْ رَجَعَ 

 .314تفسیر فرات الکوفی، ص « حَقُّهُ الْوَصِیَّةَ الَّتِی جَعَلَتْ لَهُ الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِلْمِ.

 .393تفسیر فرات کوفی، ص  8

 کامل آمد. طوربهدر سخنرانی شب دوم متن روایت  9
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و به  «قَدْ خَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ. »...ایدشده طلبتیو عاف دیانم که شما رو به راحتی گذاردهبیچنین می «أَلَا قَدْ أَرَی أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إلَی الْخَفْضِ »

تفاوتی روی ها به وسعت بیو از فشار و تنگنای مسئولیت 7«بِالسِّعَةِ وَ نَجَوتُمْ مِنَ الضِّیقِ . »پروری و آسایش در گوشه خلوت تن دادیدتن

 .آوردید

ود ششوند، گفتند خب مقداری هم با باطل سازش کنیم؛ نمیهمراه شوند گرفتار سختی و مشکالت می یعنی احساس کردند اگر با علی 

که همیشه چالش داشت و مبارزه کرد. غافل از اینکه اگر جبهه حق به مقاومت و همراهی با رهبرِ برحقِ خود، ادامه ندهد، در مسیر سیالب 

های بیشتر از هزینه مراتببههای سازش با باطل گیرد و دنیا و آخرت خود را از دست خواهد داد. در طول تاریخ، هزینهرار میذلت و گرفتاری ق

نفر سر بتراشند و با  41پرداختند، چقدر بود؟ این بود که ای که برای چالش باید میچالش بوده است. دقیقاً خود همین مردم مدینه، هزینه

مسیر تاریخ  و رفتیدرمی داشت که باطل بدون درگیری، از میدان به ریتأثهمین حرکت چنان  بساچهه میدان بیایند؛ و شمشیر کشیده ب

اک و های اسفنشدند. یکی از هزینههایی که بعداً خود این مردم و فرزندانشان دادند را متحمل نمیاز هزینه کیچیهشد و دیگر اصالح می

ه دستور ب پس از تسلط بر مدینه، ،فرمانده سپاه یزید بن عقبه مسلم»ه بود که زبان از بیان جزییاتش شرم دارد. تبعات آن سازش، واقعه حر

همچون تجاوز به نوامیس،  جنایتیدر آن سه روز، از ارتکاب هیچ  اوسپاهیان  .، سه روز جان و مال مردم را بر سپاهیانش حالل کردیزید

بیش از شمار کشتگان واقعه حرّه را  .فروگذار نکردند  پیامبر هصحاب و توهین به و کشتن نوزادان 8بیرون کشیدن جنین از شکم زنان

اهل  کسی از کهینحوبه قتل رسیدند، به هصحابنفر از  21و  4ر حافظ قرآننف 111اند. از این میان، برآورد کردهفر ن هزار 789تا حدود  1141

گرفت، مبنی بر اینکه آنان و پدرانشان بنده یزید  بیعت مردم شهر را جمع کرد و از آنان برای یزید یات،مسلم پس از این جنا 3د.باقی نمان بدر

بن عبداهلل بن  علی فقط 1.زدندزد، گردن میو هرکسی را که از این فرمان سر باز می 6دیزید هستن غنیمت جنگی و به تعبیر دیگر، اندبوده

 3«2.، از آن بیعت معاف شدند امام سجاد سپاه یزید بودند( و)با وساطت خویشانش که در س عبا

هتک شد  سشانینوامگونه خوار و ذلیل شدند و هزینه کنند، اینجا این همان صحابی و اهل بدری که حاضر نشدند برای امیرالمؤمنین 

ها گذاشتند، مسبب این بالها برای نسل و را تن و خونشان ریخته شد. همان مردمی که برای آسایش فرزندانشان، آنجا زهرای مرضیه 

 فرزندانشان هستند.

 و یاری حضرت هم جاری است. اگر تعدادی از همین مردم مدینه یا کوفه با امام  دقیقاً این مسئله در مورد بیعت با امام حسین 

آمد، دیگر حجّاجی هایی که به سرشان آمد نمیها و بالاز آن هزینه کیچیهکردند کردند و به جای سازش، چالش را انتخاب میهمراهی می

 ذلیل و بدبخت کند و خونشان را بریزد. گونهآننبود که آنان را 

هایی وجود دارد، ولی این التهاب مقطعی و زودگذر است اما در سازش، التهاب و شکنندگی، ها و التهاببله، حتماً در چالش با باطل سختی

 دائمی و همیشگی است.

دیگر این است که قبل از انتخاب هر سازش یا چالشی، باید سؤال کنیم آیا با دست برداشتن از اصول خود و سازش و همکاری با نکته مهم 

 دارد؟آید و دست از سر ما برمیدشمن، او کوتاه می

                                                
 .714 ص ،7ج ،على أهل اللجاج )للطبرسی( 7

 .74، ص 6؛ مقدسی، ج 73، ص 6جوزی، ج ؛ ابن724، ص 7ق، ج  7921قتیبه دینوری، االمامة والسیاسة، ابن 8

 .48، ص 8، قسم 4؛ بالذری، ج 786، ص 7؛ سمهودی، ج 913؛ مسعودی، تنبیه، ص 723ـ  724، ص 7ق، ج  7921قتیبه دینوری، االمامة والسیاسة، ابن 9

 .786، ص 7؛ سمهودی، ج 91ه، ص  21ـ  67ذهبی، حوادث و وفیات  4

 .723، ص 7ق، ج  7921قتیبه دینوری، االمامة والسیاسة، ابن 3

 .861، ص 9؛ مسعودی، مروج، ج 837ـ  831، ص 8؛ یعقوبی، ج 93ـ  92، ص 8، قسم 4؛ بالذری، ج 937حبیب، ص ابن 6

 .728ـ  727، ص 7ق، ج  7921به دینوری، االمامة والسیاسة، قتیابن ؛837، ص 7خلیفة بن خیاط، قسم  1

 .862، ص 9؛ مسعودی، مروج، ج 937حبیب، ص ابن 2

3 http://fa.wikishia.net/view 
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 فرماید:خداوند متعال چقدر زیبا می

اضى آنها هرگز از تو ر چوناصرار بر جلب رضایت یهود و نصارى نداشته باش،  ؛تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْوَلَن تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَالَ النَّصَارَى حَتَّى »

لَئِنِ اتَّبَعْتَ فرماید: َ با مؤمنین می حجتاتمامبرای  و 7ی؛شو نشانیآنها و پیرو آئ یهاطور کامل تسلیم خواستهنخواهند شد مگر اینکه به

 8«.مَا لَکَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِیٍّ واَلَ نَصِیرٍکوتاه آمدی، از چتر حمایتی خدا خارج خواهی شد:  شانیهاخواستهاگر در مقابل  مأَهْوَاءهُ

کند آنجاست که حکایتِ افتیم، دشمن هم جری شده و جرئت بیشتری پیدا میدر صورت ترس از دشمن، عالوه بر آنکه از چشم خدا می

شوند، اولین خطا، ترس از آنهاست. با کسی مواجه می ولگرد هایسگهای ولگرد. زمانی که شود حکایت انسان و سگجبهه حق و باطل می

شده و او  ورحملهها، همچون شیرِ غُرّان به انسان است. آن موقع همان سگبه حمله  کردنشان واداربه معنای  عمالًترسیدن و فرار کردن، 

وست و انگار د کنندها به افراد ترسو بیشتر حمله میبرای حمله ترغیب خواهد کرد. سگنتیجه معکوس داده و آنها را  فرارچون ؛ درندیمرا 

 دارند دیگران از آنها بترسند! به تعبیر صائب تبریزی:

 اشک کباب باعث طغیان آتش استاست  یابله شهیپستماظهار عجز نزد 

زیرکانه و هوشمندانه از استراتژی مقاومت و  سان خودش را نبازد ودر مقابل زورگوی ظالم و دریده، بهترین راه، مقابله است. کافی است ان

 استفاده کند. هاچالشتحمل 

که  یکساش قذافی است؛ ایم. یک نمونهواال در همین زمانه خودمان بارها نتیجه شکست این خطای محاسباتی و رفتار بزدالنه را دیده

فت، شدت گر یبر و کایآمر یپس از آنکه فشارها اما؛ خواندیفرام کایو مقابله با آمر یرا به دشمن آنهاجهان عرب،  یرهبر یها در سوداسال

 833با  کنیپان آمر یمایهواپ 7322زمانی که در دسامبر . ها را راضی کندنشینی کرد نتوانست آنداد و هرچه عقب بارخفتی سازشتن به 

با تصویب  و کردند یحادثه معرف نیا یرا مقصر اصل یبیل هاییکایآمر ،ر شددر آسمان اسکاتلند منفج آمریکایی بودند، اکثراًکه  مسافر

سازش  ریمرور در مس، بهی چالش با آمریکاهانهیکاهش هز یهم برا لوحسادهقذافی . ای در شورای امنیت فشار بر لیبی مضاعف شدقطعنامه

 هاییکایبپردازد؛ اما آمر دالر ونیلیمبلغ ده مانفجار هواپیما حادثه  رشده دهر فرد کشته یقبول کرد تا در ازا ،قدم نیگام برداشت. در نخست

 یلیتعط کایآمر ی. در گام بعدندکرد تغرام شیافزارا وادار به  یقذاف ،گامبهگامو  انهیموذای و با نقشه ندانستند یشده را کافغرامت پرداخت

شان بدهند. در ن شانیابرنامه هسته یلیخودشان را با تعط تیحسن ن دیها با: آنگفتد. بوش پسر را مطالبه نموی بیل یاهسته هایتیفعال

 یهااز دستگاه خود اعم یاهسته ساتیتمام تأس یبی. لردیبپذ یک تجاریشر کیعنوان را به یبیل ایتا دن کندیهم کمک م کایآن صورت آمر

مرتبط با  زاتیتجه یانهدام تمام یبیاقدام ل نیتربیمنتقل کرد؛ اما عج کایکشتی به آمر با را ...قطعات مربوطه، مدارک و  وژ،یفیسانتر

 یهاهخواست تنها پنج درصدِ  :شد یمدع کایآمر یوقت انرژ ریاسپنسر آبراهام وز ،هاینینشعقبهمه این با  بود. یس -اسکاد یهاموشک

ت تا صورت گرف دیکاخ سف سران ی وقذافبین محرمانه  یمذاکرات ،در دوران اوباما زیسرانجام ن! برآورده شده است یبیل یاز سو کایآمر

دنیا و آخرت  ،حاال لیبیبه دست انقالبیون لیبی کشته شد.  و محقق نشد زیامر ن نیکه ا فراهم شود اش از لیبیخروج او و خانواده مقدمات

 9.زده در حال ویران شدن استش رقمداخلی که آمریکا برای انیپایخود را از کف داده و در جنگ ب

                                                
 .00۴، ص 1ج  ،یرازیاهلل ناصر مكارم ش تینمونه، آ ریتفس 1

 (011 هی)سوره بقره، آ .«تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند جنگنديو آنان پیوسته با شما م« »إِنِ اسْتَطَاعُواوَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَت َى یَرُد ُوکُمْ عَنْ دِینِكُْم »

 .102 هیسوره بقره، آ  0

یم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم تبیین فرمودند: نكته مهمي که همه باید به آن توجه کن گونهنی( عمق کینه و دشمني دشمنان نظام را اخمیني )رهحضرت امام نكته: 

معنوی و  یهاو ارزش هاتیآنان مرزی جز عدول از همه هو نیقیآزادی ما را قبول دارند؟ به و تا چه مرزی استقالل و کنندياین است که دشمنان ما و جهان خواران تا کي و کجا ما را تحمل م

 (031ص  ،02برگردانند. )صحیفه نور، ج  نتانیشما را از د کهنیمگر ا دارنديبه گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنم شناسندينم مانياله

 

3 https://www.tasnimnews.com 
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گرگ، زبان توافق و  ؟!دار است. دوستی گرگِ درنده و چوپانحقیقتاً دوستی با دشمن و انتظار لطف و محبت از طرف او، مضحک و خنده

نه، زبان گرس گِ نشینی بیشتر باشد جسارت و پیشروی او بیشتر خواهد بود. گرفهمد و هرچه نرمش و سازش و عقبتعهد و خواهش را نمی

ای هحتی لحظ چوپان عاقلی، یچه نشیند.است که عقب می آنفهمد و فقط از ترس دستی چوپان را میفهمد، فقط زبان چوبنمیاحترام 

 است. ه عقالیی. این یک محاسبه سادکندرا هم نمیسازش با گرگ فکر 

ها، بریم. چالش با باطل و ایستادن مقابل آنپی می ای از حکمت اقدامات هوشمندانه حضرت زهرا با در نظر گرفتن این نکته، به گوشه

ترین راه را برگزیدند و خسر کاران بدترین و پرهزینهانتخاب نمود و در مقابل، سازش مسیری بود که حضرت  نیترنهیهزکمبهترین و 

 الدنیا و اآلخره شدند.

بعضی »دهند. وی دو عالم، دقیقاً همان راهی است که فرزندشان مقام معظم رهبری با قدرت و قوت ادامه میو این مسیر مبارزاتی بان
ردن است، ایستادگی بیشتر از ایستادگی ک مراتببهدانند هزینه تسلیم شدن گویند تسلیم بشویم تا موذیگری دشمن ادامه پیدا نکند، اما نمیمی

 7«.ها فایده داردردهای آن صدها برابر هزینههایی دارد اما دستاوکردن هزینه

 
ای جز استقامت و چالش ندارد، ، چاره«ابتر»شود و دشمنش « کوثر»به هر صورت آنچه قطعی است، این است که اگر امتی بخواهد مصداق 

در خطبه قاصعه تعبیر  امیرالمؤمنین  برند و خبری از نصرت الهی نیست.و اال با سستی و تنبلی و ترس و کنار کشیدن، راه به جایی نمی

 فرمایند:عجیبی دارند؛ می

ه نیست که گوناین–همانا اگر شما به غیر اسالم پناه برید، کافران با شما نبرد خواهند کرد « إِنَّکُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَیْرِهِ حَارَبَکُمْ أَهْلُ الْکُفْرِ»

آنگاه « لَّهُ بَیْنَکُمیَحْکُمَ الجَبْرَائِیل وَ لَا مِیکَائِیلُ وَ لَا مُهَاجِرُونَ وَ لَا أَنْصَارٌ یَنْصُرُونَکُمْ إِلَّا الْمُقَارَعَةَ بِالسَّیْفِ حَتَّى ثُمَّ لَا » -دست از سر شما بردارند

ا شمشیر ندارید تا خدا در میان شما اى جز نبرد بنه جبرئیل و نه میکائیل، نه مهاجر و نه انصار، وجود ندارند که شما را یارى دهند و چاره

 حکم نماید.

                                                
 يکره شمال یسازش برا یهانهیهز - نمونه دیگر:

منظور هب متحدهاالتیو ا يکره شمال نیکه ب ی. مطابق قراردادردیگ شیرا در پ كایگرفت تا روند سازش با آمر میتصم يخود با مقامات واشنگتن، در مدت کوتاه قیها عمچالش رغميعل يشمال کره

 یآورد در ادامه جمعندار میاعالم کردند که تصم يات کره شمالسبب مقام نیببرد. به هم نیاز ب اخود ر یاهسته یهاروگاهین دیبا انگیونگیکره منعقد شد، پ رهیجزکردن شبه یارهستهیغ

زود  يلیخ. رسماً دعوت به عمل آورد ندیفرا نیپوشش و بازتاب ا یها براکشور از رسانه نیراستا دولت ا نید. در همنکن بیرا تخر «ونیب ونگی» روگاهیکننده نخنک یهابرج ،یاهسته ساتیتأس

 دادند. رییتغ یاهسته ساتیحفظ تأس یسوخود را به ریشده و مس دیناام يسازش با مقامات غرب ندیاز ادامه فرآ هایيكاینقض عهد آمر لیبه دل انگیونگیدولت پ

کرد؛ در  میکشور را تحر نیکشور قطع و ا نیا یيكایمواضع مستقل و ضدآمر لیخود را با کوبا به دل کیپلماتیروابط د 1۴۹1واشنگتن از سال  :کوبا یسازش برا یهانهیهز: کوبانمونه دیگر:  -

وبا از ک هیرا که عل یيهامیاز تحر ياعالم کرد بخش كای. دولت آمرردیسازش را بپذ ندیفرآ كایمرآ يلیتحم یهانهیروابط و کاهش هز یسازیگرفت تا با هدف عاد میدولت کوبا تصم ریاخ یهاماه

 نایجوزف»کوبا اعمال کرده است همچنان پابرجا هستند.  هیعل كایکه کنگره آمر ياصل یهامیکشور لغو کرد. گرچه تحر نیروابط خود با ا یسازیاعمال کرده بود با هدف عاد شیپ قرنمیحدود ن

 زین یدیجد یهامیرو، تحر نی. از همكاستیاد خود آمررا تاکنون لغو کرده که به نفع اقتص هامیتنها آن بخش از تحر كایگفت: آمر بارهنیدر وزارت امور خارجه کوبا درا كایمسئول بخش آمر «دالیو

 جهیبه نت كایورود مقامات کوبا به عرصه سازش با آمر رغميخود عل یيكایکوبا از مواضع ضدآمر ينینشعقب .کوبا ردمتا م كاستیبه نفع مردم آمر شتریاز لغو آن خبر داده است ب يتازگبه كایکه آمر

نگتن خصمانه واش یهامیبر ادامه اعمال تحر یدیکشور که تأک نیدر ا« تجارت با دشمن»قانون  دیبا تمد كایسابق آمر جمهورسیکوبا هم خبر دادد که باراک اوباما، رئ یخبرگزار. مدنظر منتج نشد

ز گرفت و مجو دهیرا ناد ریاخ یهادر ماه كایروابط دو کشور کوبا و آمر یسازیعاد گر،یدسال  کی یقانون برا نیزمان امدت دیموافقت کرد. اوباما ضمن موافقت با تمد شود،يکوبا محسوب م هیعل

خود  يالمللنیو ب يو اعتبار داخل ژیبه پرست یيكایبه خاطر سازش با مقامات آمر م،یاز تحر يناش يمال هانهیاست که کوبا در کنار هز ینكته ضرور نیکوبا را صادر کرد. توجه به ا هیعل میاعمال تحر

 چوب حراج زد. زین

 .۴/0/۴1 بیانات رهبری، 1
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شوند. تعابیر امتی، داغِ دل امامشان می نیچننیاشود. شود. خون به دل امامشان میحاصل این سازش آن است که امامشان هزینه می

 آورد:، خطاب به این دسته افراد، دل انسان را به درد میامیرالمؤمنین 

 شما مداوا کنم ولى شما خود، درد من هستید!! لهیوسبهها را خواهم بیماریمى 7؛«بِکُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِیأُرِیدُ أَنْ أُدَاوِیَ »

ن کنند که در موردشای، کار را طوری بر امام خود سخت طلبراحتوای بر امتی که درد دل امامشان شوند. وای بر آنانی که در اثر سستی و 

 بفرماید:

 سوگند به خدا دوست دارم که ؛«رَجُلًا مِنْهُمْاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِیَةَ صَارَفَنِی بِکُمْ صَرْفَ الدِّینَارِ بِالدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّی عَشَرَۀَ مِنْکُمْ وَ أَعْطَانِی لَوَدِدْتُ وَ »

رهم نقره( بدهم و یک درهم نقره بگیرم، ده معاویه درباره شما با من دادوستد کند مانند دادوستد صرّاف که یک دینار طال )مساوى با ده د

 8 لشگریانش را بدهد. نفر از شما را از من بگیرد و یک نفر از

 ی مرا از این مردم برهاند.زودبهخواهم . از خدا مى«أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ یَجْعَلَ لِی مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلًا»به عبداهلل بن عباس فرمود:  93در نامه 

شود بیش از آنچه در راه حق الزم بود هزینه کند، در راه گونه رفتار کند، خوار و ذلیل خواهد شد و مجبور میامتی که با امام خود این قطعاً

ره حهای گذشته از حجاج و مردم کوفه عرض کردیم، به یاد بیاورید آنچه ابتدای جلسه از واقعه باطل هزینه کند. به یاد بیاورید آنچه در شب

حَاجَةِ وَلِیِّ اللَّهِ ابْتُلِیَ  فِی یَمْشِ  لَمْ  مَنْ »است که فرمود:  ها، مصادیق این کالم نورانی امام صادق و مردم مدینه عرض کردیم. همه این

شود به اینکه در راه حاجت دشمن خدا قدم یهر کسی در راه حاجت ولی خدا قدم برندارد مبتال م 9؛«بِأَنْ یَمْشِیَ فِی حَاجَةِ عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

 بردارد.

بیعت کرد، ولی حاضر نشد با حضرت  خلفای قبل امیرالمؤمنین  عمر است. او با بن یکی دیگر از مصادیق بارز این روایت، عبداهلل

 شد، جدا  امام از روز که مانکرد و ه منع یزید با جنگ از را امام رفتمی کوفه طرف به اباعبداهلل  بیعت کند. زمانی که امیر

 را قفیث یوسف حجاج شد و او خلیفه مروان عبدالملک واصل شدن یزید، درک پس از به. کرد بیعت یزید با اینامه طی و رفت مدینه به

 پشت دآمده بودنغیرت و ترسویی که برای بیعت با حجاج جمعیت، از مردم بی سیل. فرستاد مدینه مناطقی از جمله حاکم و والی عنوانبه

 شب از اسیپ. کشید دراز رختخوابش در و رفت اتاقش به حجاج گرفتن، بیعت پایان از بعد. کردند بیعت مردم شب، آخر تا. شدند جمع خانه او

 تاقا به و آمد خانه داخل به. ببینم را حجاج جناب باید اآلن همین من که کرد اصرار و آمده حجاج خانه به عمر بن عبداهلل بود که گذشته

 هچ! عمر بن عبداهلل ای: گفت حجاج. شودنمی بلند هم جایش از حتی و انداخته سرش روی را لحاف و کشیده دراز حجاج دید. رفت حجاج

 فردا بخ: گفت حجاج. شد دیر که ببخشید. کنم بیعت شما با تا آمدم من: دهدعبداهلل پاسخ می ای؟آمده اینجا به شب موقع این که شد

 رفته یادن از جاهلیت مرگ به باشد، نداشته را پیشوایی و امام بیعت کهدرحالی بمیرد، کس هر که شنیدم پیامبر از خودم: گفت! آمدیمی

 اینجا عجب حجاج او را ذلیل کرد. عبداهلل پسر !بروم دنیا از جاهلیت مرگ به بمیرم، امشب و نکنم بیعت شما با اگر که ترسیدم من. است

: گفت آورد و بیرون لحاف زیر از را خلیفه دوم بود، از صحابه بود، سِنّی از او گذشته بود، ولی حجاج به جای اینکه دستش را جلو بیاورد، پایش

 4.کرد بیعت و بوسید را حجاج پای زنی او. شودمی قبول بیعتت ببوس، مرا پای بدهم. دست تو با و شوم بلند ندارم حال دیگر

 از یکهیچ برای» :گفتمی و بود ناراحت و پشیمان نکرد، حمایت امیرالمؤمنین  از اینکه از عمرش اواخر در و جالب اینکه خود او

 3.«نجنگیدم گرانفتنه مقابل در علی کنار در کهاین مگر نیستم، پشیمان خود کارهای

                                                
 .101؛ خطبه 111نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص،  1

 .۹۴نهج البالغه خطبه  0

لِي ِ الل َهِ حَاجَةِ وَ فِي یَمْشِ لَمْ نْفِقْ فِي طَاعَةِ الل َِه ابْتُلِيَ بِأَْن یُنْفِقَ فِي مَْعصِیَةِ الل َهِ عَز َ وَ جَل َ َو مَنْأَنْفِقْ َو أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ وَ اعْلَمْ أَن َهُ َمْن لَمْ یُ الْحُسَْینِ بِْن أَبِي حَمْزَةَ قَاَل سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الل َهِ ع یَقُولُ »ِ 3

 .010، ص 0، ج من ال یحضره الفقیه .«ابْتُلِيَ بِأَنْ یَمْشِيَ فِي حَاجَةِ عَدُو ِ الل َهِ عَز َ وَ جَل

 .3۹3 ص ،1 ج االلقاب، و الكني ؛111 ص الشیعي، الطبری جریر بن محمد المسترشد، ؛12-11 ص األزدی، شاذان بن الفضل ،ضاحیاال 0

 .101 ص ،0 ج سعد، ابن الطبقات، 2
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ود. شجلوی شیاطین، چیزی جز خفت و خواری نخواهد بود. هر کسی جلوی باطل سر خم کرد، سرافکنده می ی نتیجه سر خم کردنراستبه

وقتی سرخم کردند مقابل مستکبرین عالم، ابتدای ذلت و خواری  7ها با این کشور کردند.بار دیگر، رفتاری است که پهلوییک نمونه تأسف

روی ضعف و پستی، خم شد و دست ملکه انگلیس و هلند را بوسید، همه ملت ایران را تحقیر  ها و مردمشان شد. زمانی که شاهِ ایران ازآن

ها، یا اعطای حق ها و متمدن بودن آنیعنی اعالم وحشی بودن ایرانی؛ های این دوران بودها از نکبتکرد. اعطای حق توحش به آمریکایی

مملکت ما را هم ترور کنند کسی در ایران صالحیت محاکمه آنان را ندارد اما  ها باالترین شخصیتبار کاپیتوالسیون؛ یعنی اگر آنخفت

ظر کردن نصرف همسئلی از این کشور، در بخشحاتمتوهین به سگ آنها برای ما عقوبت خواهد داشت و البته تحقیر غرور ملی ایرانیان و 

مریکا با آ اش،شاه برای تداوم حکومت خود و تضمین آینده .بودن دورا نیا بارخفت یهاینینشعقب هاز جمل ،نیبر بحر تیاز حاکم رانیا

ا . عاقبت او چه شد؟ آیآموز استعبرت او بسیارسرنوشت ؛ اما با همه این اوصاف، دکرپرداخت  لی،های بسیاری را از منافع مسازش و هزینه

 اشبیماری ندوقتی منافع آمریکا ایجاب کرد، حتی اجازه ندادهای سازش، در پایان کار، هزینه هبا وجود پرداخت هم سازش او را نجات داد؟

 8مُرد.مصر کشور در  در اوج افسردگی و پریشانیو عاقبت  را در آمریکا معالجه کند

ه تا دتر و البته مقتدرتر کری مختلف پیشرفتههانهیزمهای چالش، ما را هر روز در اما در مقابل، استراتژی عاقالنه و زیرکانه پذیرش هزینه

گوییم که حتی یک وجب از خاک این سرزمین را به کسی باج با کمال افتخار و غرور می تنهانهجایی که به برکت خون شهدای عزیزمان، 

های دنیا بخواهند در صدها کیلومتر خارج از خاک ما، حکومت یکی از ایم که اگر طاغوتنداده و نخواهیم داد، بلکه دارای چنان عزتی شده

 افتد.چنین اتفاقی نمی گاهچیهمانان ما یعنی سوریه را سرنگون کنند و ما نخواهیم، پیهم

ه کسانی شود و ب ردهیشاست که در اثر سازش با شیاطین، گاوی احمق و  قبولرقابلیغمندی بسیار سخت و برای هر ایرانیِ مسلمانِ غیرت

  دالشهدایس، و فرزندشان حضرت زهرا  9ند برد، سواری بدهد؛که اگر دستشان برسد، جان و مال و ناموس ما را از بین خواه

 ادامه خواهیم داد. باافتخار، زیر بار خفت نخواهیم رفت و راه شهدا را و ما در مکتب علی  اندندادهبه ما چنین یاد 

شب  دهند. بد نیست درو به مبارزه با تمام وجود ادامه می کشندینمخوشا به حال کسانی که در دفاع از اعتقاد خود، در مقابل باطل، پا پس 

های عجیبی با حضرت داشت و ای صحبت کنم که شباهت، در مورد شهیدهشهادت بانوی با کرامت و سرور زنان بهشت، ام االئمه 

ین عزیز اسالم کوتاه نخواهد آمد، حتی اگر های خود و دحقیقتاً ثابت کرد که هرگز زیر بار زور نرفته و در بدترین شرایط از اهداف و آرمان

 فدای اعتقاداتش شود. آری باید هزینه مقاومت و چالش را پرداخت کرد.

                                                
مهم است. از  يلیبودند خ هايسیها مجذوب و مرعوب انگلخانواده مدت نیمسئله که ا نیا. بود كایو بعد از آن خاشع و خاضع آمر سیمجذوب و مرعوب انگل 1330مرداد  08تا  یپهلو خانواده 1

را  شانیو ا دیآيم رانیبه ا كایآمر یجمهور استیمعاون ر ،«ينكیو ندلیو. »دینیبب 1301سال  كایرا به آمر یشدند. مبدأ عشق محمدرضا پهلو كایآمر متحدهاالتیمرداد مجذوب و مرعوب ا 08

ه ک دیدانينجات دادند. شما م یچند بار رضاخان را از شر شورو نهایحافظ او باشد. ا توانديم كایآمر کنديخاضع و خاشع بوده که فكر م كایمقابل آمر ی. طورچرخانديم رانیدور ا مایهواپ رسوار ب

رضاخان را  يکند. چه کس ستیرا کمون رانیا خواهديم یکه رفتند گفتند شورو نهایاست. ا «ابگفآق يسرگئ» یگریو د 132۹در سال « باژانف است سیبور» يكیپناهنده شدند.  یدو نفر به شورو

 ونچ دانند،يمرا ن نهای. مردم امیبا انگلستان دوست باش دیبا گفتيحالت خضوع و خشوع و احترام داشت و م کی نی؛ بنابراسیسرو جنتینتلیا لهیوسکه رضاشاه شده بود نجات داد؟ انگلستان به

حتماً  گفتيخود نوشته که رضاشاه به من م یهاادداشتیهم رضاشاه را دوست داشت، در  يلیراه بود و خ ریکه وز یدکتر محمد سجاد يدر موارد مختلف، حت يها گذشته است، ولسال

و بمباران لندن  یآلمان ناز بتیه یقدر. بهدیآيم رانیبه ا یاتفاق افتاد. آلمان ناز کی. دیباش تهرابطه دوستانه داش نهایبا ا شهیو هم دیببند نهایبا ا یقرارداد کیو حتماً  دیکن يرا راض هايسیانگل

 گرید الس 32 ی. اگر قرار باشد من قرارداد نفت را براستدیبا ياست که آدم در مقابل هر خارج نیا يپرستهنی. مشوديم یکه عشقش متوجه آلمان ناز گذارديم ریبر رضاشاه تأث 131۴در سال 

 .ستین يپرستهنیم نیساله کنم و به دولت انگلستان بدهم، ا ۴2آن را  يعنیکنم،  دیتجد

0 https://www.tasnimnews.com 

 اشرف نمزدورا و بگردید ،میاامدهیوتخت نتاج پي اینجا: گفت نادر شویم؟ هند پادشاه گورکاني محمد قصر وارد دیدهيم اجازه: گفتند نادر به شدند دهلي وارد افشارنادرشاه  سپاهیان کهيهنگام 3

 یشانا از. نادر آورنديم نادر نزد کرده و دستگیر ،دیرسيم نیزهزارتا  تا آنها عدد مورخین برخي نقل به بنا که اشرف مزدوران از کثیری تعداد فراوان جستجوی از پس سپاهیان. بیابید را افغان

 سلطان اهش ایران، مردان همه میپنداشتي: مداد پاسخ یمزدور آیید؟ گرفتار درد این به روزی دیکردينم فكر آیا نكردید؟ رحم کسي ناموس به و ریختید خون در ایران سال بیست چگونه: پرسديم

 farda.Irکشیدند.  فریاد حنجره ته از را سخن این بارها سپاه و مردان! نادریم همه ما که برخاست فریادی ایران سپاه میان. از هستند حسین
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ای که به خاطر حفظ حجابش، در پارکی در شهر درسدن آلمان شربینی؛ زن محجبه کنم، مروهدر مورد شهیده حجاب با شما صحبت می

ت؛ حقیقتاً نگهداری عفت و نجابت برای یک زن جوان در آن فضای مسموم، یک چالش بزرگ گرف یک نژادپرست آلمانی قرار توهین مورد

 هب حاضرین سایر و قاضی چشمان جلوی در آلمانی دادگاه، فرد جلسه برگزاری حین کرد. آنها به دادگاه رفتند و دربود، اما او مقاومت می

را  ماههسهکه فرزندی ضربه چاقو،، درحالی 72 ی کنند اجازه دادند او را باریجلوگتوانستند از جنایت او که میدرحالی و کرده حمله شربینی

 ، به شهادت رساندند.اشساله 9باردار بود، در مقابل چشمان همسر و نگاه معصومانه پسر 

 در 7د.مقاومت ش برای نمادی به مبدل و گرفتهنام حجاب شهیده شربینی و داشتند شرکت مردم از نفر هزاران مصر در او جنازه تشییع در

 8کردند. تشییع را او پیکر نمادینطور هم به تهراننماز جمعه 

که باردار بود، در مقابل چشمان برای دفاع از اعتقاد خود، ناجوانمردانه، در سن جوانی و درحالی این شهیده حجاب، همانند حضرت زهرا 

 هایا برای خود فراهم کرد ولی بدون شک، فردای قیامت جلوی مدعیان کمپینهمسر و فرزندش به شهادت رسید و عزت دنیا و آخرت ر

 کنند خواهد گرفت؛ که ان شاء اهلل، اقدام اعتراض و مخالفتی نمیهاحرکتهای سفید، و کسانی که در مقابل این حجاب اجباری، چهارشنبه

 بدهد. تواندینمپاسخ چادر خاکی مادر را کسی  چراکهما از این دسته نباشیم؛ 

 
اش درس بگیریم، که همانا استقامت در بُعد زندگی نیترمهم، از این هنر من و شماست که پس از چند شب عزاداری برای کوثر رسول 

اولین شهیده دفاع از والیت است. اگر  ها رفتن در راه والیت است؛ زهرا راه حق، والیت مداری، دفاع از والیت و به استقبال چالش

؛ پس برای ما به طریق اولی الگو خواهند بود. به تعبیر حضرت 9«لِی أُسْوَۀٌ حَسَنَة  اهللابْنَةِ رسول فِی»فرمایند: می  عصریولرت حض

 ،منتها او در حد آفتاب و ما در حد شمع ،میمثل آن حضرت حرکت کن میما موظف؛ همه ما اسوه است یبانو برا نی: ایآمل یجواد اهللتیآ

اگر ما و  4.میخود را روشن کن یزندگ یو فضا میدهمثل شمع نور  ،خاص خودمان یمنتها ما در زندگ ،کندیکل جهان را روشن م یاو فضا

ای دریغ همین یک درس را از زندگی ایشان بگیریم و همانند حضرت در مسیر دفاع از والیت، از هیچ هزینه پوشان حضرت همه سیاه

یبت، ترین علل غاز مهم چراکه، از پس پرده غیبت بیرون خواهد آمد؛ تابعالمزمینه ظهور پسرش مهیا خواهد شد و آن آفتاب  ناًیقنکنیم، ی

 نبود چنین یاران و منتظرانی است.

 است کم   باز ولی  شمردیم،  بار   یازده              است  کم  پرواز   پر    از   یاشدهگم  قطعه  

 عرق شرم زمین است، که سرباز کم است             جاری است، نه اقیانوس است این همه آب که

د؟ چاک و پراستقامت و والیت مدار داشته باشد، چرا نیایاگر حضرت یارانی زهرایی و فدایی والیت داشته باشد، چرا نیاید؟ اگر لشگری سینه

 باصالبتی هاکوهی آهن، محکم و استوارند و از هیبت آنها هاپارهآنها مانند کوه و » خواهد که به تعبیر امیرالمؤمنین حضرت یارانی می

                                                
 ادنی سراسر در بزرگ بسیار جنجالي اروپایي کشورهای و آلمان دولت که بود صورت آن در داد،مي رخ اروپایي یک برای ایحادثه چنین که روزی به وای که کرد اعالم ایمصاحبه در مروه برادر  1

 زدند. لب بر سكوت مهر تروریستي جنایت این برابر در ولي انداختند،مي راه به

 سي.)بي( بيEGYPTIAN FURY AT DRESDEN MURDER German city honors Egyptian woman slain in courtاشپیگل. ) روزنامه وبگاه 0

http://www.bbc.co.uk/persian/world/022۴/21/2۴212۴_shr_hijab_martyr.shtml،1388/0/11 (؛ فارس.(https://www.farsnews.com/news)  
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مگر شهدای عزیزمان نبودند که  8.است رشیپذرقابلیغبرای این چنین یارانی، سازش با باطل، موضوعی پست و  قطعاًو  7«شکنندیمدرهم 

شوند. کسانی همچون محمدباقر مشهدی ای از چالش با باطل خسته نمیدارند و لحظهثابت کردند تا آخرین لحظه دست از مبارزه برنمی

 عاشورا. 97از لشگر  عباد، فرمانده گردان امام حسین 

دی عباد فرمانده گردان قطع شده است. همحاصره است، دستِ مش منطقه طالییه در در  گردان امام حسین، 7968روز هفتم اسفند 

ا دی عباد آخرین پیامش را بهاند. مشدی عباد، شیرتر از شیر شدههباقیمانده گردان با دیدن وضع مش هایجنگد، بچهایستاده است و می

خون  هردی عباد و نیروهایش تا آخرین قطهسالم ما را به امام برسانید، بگویید که مش»رساند: سیم به آقا مهدی باکری فرمانده لشگر میبی

 اقرمحمدب« نشینی کنید و یا تسلیم شوید!عقب دیتوانیحاال هم م: »دیگویمهدی باکری م 9.«وار شهید شدندوار جنگیدند و حسینحسین

و لحظاتی بعد، محمدباقر  بارد،ترکش و تیر می 4«.بینمآقا مهدی! بنده امام حسین را این دو سه قدمی می: »دیگویم شود وناراحت می

 شود.مشهدی عباد هم فدایی می

 نیچننیای به خاطر حضور یارانی مهدو امیقدر اما  ند؛و پنهان بود دایپ یهاتیمملو از مظلوم های فاطمی و حسینی اگر قیام

ها و روزگار آرامش و آسایش است، روزگار یست. از این رو آن زمان، زمان پایان هزینهن کار در یتیمظلوم رگید مدار،و والیت پراستقامت

 و الهی است و چه شیرین است دیدار یار و زندگی در کنار دلدار.رسیدن به آرزوهای انسانی 

که  گونههمان، «استقامت در والیت مداری»بریم یک جمله است: به سر می بتیغترین درس فاطمیه برای من و شمایی که در عصر اصلی

، این فقیه باید دور نائب امام زمان  3مراجعه کنید شناسنیدو  هیفقیول، به هافتنهفرمودند در حوادث و  خود حضرت حجت 

و بصیر و زاهد، جمع شده و والیت مداری خود را ثابت کنیم. باید عرصه را برای کسانی که در فکر سازش و مماشات با جبهه  طیالشراجامع

 -عرض شد الم امام باقر که در ابتدای بحث از ک - نفر برای امیرالمؤمنین  9اند تنگ کنیم. واال حکایت باقی ماندن تنها باطل

رود. اگر دشمنان دین به مسلخ شهادت غریبانه دیگری می رسد و زهرا ها میها و حکمیتباز کار به سقیفه ناکردهیخداشود، و تکرار می

توانیم با هم میهایشان، نقش بر آب شد، ما نقشه خواستند نور هدایت را خاموش کنند اما با درایت و فداکاری صدیقه طاهره خدا می

ها را ابتر گذاریم. حضرت با آن سینه مجروح و بازوی شکسته و صورت نیلی، از هیچ مبارزه و مقاومتی دریغ استقامت در والیت مداری فتنه

سیر تا م نکرد و خداوند به این حرکت، برکت داد و ذریه و شیعیان زهرای بتول جاودان و کوثر شدند و جبهه باطل، ذلیل و ابتر شد و این

                                                
 مَن ِیاًتَ إِال َ  «شَدِیدٍ رُکْنٍلَوْ أَن َ لِي بِكُمْ قُو ًَة أَوْ آوِی إِلى » :ُلوطٍ قَوْلُ کَانَ مَا :×فِي کِتَابِ کَمَالِ اَلد ِینِ وَ تَمَامِ اَلن ِعْمَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلل َهِ : )381 ص ،0 جن، تفسیر نور الثقلی 1

ل َهُ عَز َ َو هُمْ حَت َى َیرْضَى اَلَمر ُوا بِجَِبالِ اَلْحَدِیدِ لَقَطَعُوهَا الَ یَكُف ُونَ سُیُوفَلِأَن َ اَلر َجُلَ مِْنهُمْ یُعْطَى قُو َةَ أَرْبَعِینَ رَجُاًل وَ إِن َ قَلْبَُه لَأَشَد ُ مِنْ زُبَِر اَلْحَدِیدِ، وَ لَوْ  أَْصحَابِهِ، شِد َةَ إِال َ[ رُکْنٍ] ذِکْرُ الَ وَ  ،× اَْلقَائِمِ لِقُو َةِ

 وَ اَلْمَهْدِی ِ اَلْقَائِمِ لِقُو َةِ تَمَن ِیاً إِال َ «شَدِیدٍ رُکْنٍ إِلى آوِی أَوْ قُو َةً بِكُمْ لِي أَن َ لَوْ: »لِقَْومِهِ ُُ  × لُوطٍ قَوْلُ کَانَ مَا: × اَلص َادِقُ جَعَْفرٌ قَالَ : قَالَ بَصِیرٍ  أَبِي عَنْ اَلْمَحَج َةِ، کِتَابِ و در روایت دیگر آمده: عَنْ ؛جَل َ

 وَ  عَز َ ل َهُاَل یَرَْضى حَت َى سُیُوفَهُمْ یَكُف ُونَ الَ لَتَدْکَدَکَتْ، اَْلحَدِیدِ بِالْجِبَالِ مَر ُوا لَوْ اَلْحَدِیدِ، زُبَرِ  مِنْ أَشَد ُ مِنْهُمْ رَجُلٍ  َقلْبَ إِن َ وَ رَجُالً، أَرْبَعِینَ قُو َةَ یُعْطَى مِنْهُمْ اَلر َجُلَ فَإِن َ اَلش َدِیدُ، اَلر ُکْنُ  هُمْ وَ أَصْحَابِهِ، شِد َةِ

 است. ایشان قلبى یقین و ایمان شود و این رهاورد راضى پرجالل و عزتمند خداوند آنكه تا ندارند بر خود شمشیرهاى از با صالبتشان دست و …استوارترند و ترمحكم فوالد هاىپاره از .جَل َ

 .12۴ر ک: حیدری کاشاني، سلوک مهدوی، ص  0

 .11ص ، الهدیهای آشنا، سیدحمید علملحظه  3

 .1380، تهران ،شاهد ،یعقوب توکلي ،های تاریخ)زندگینامه فرماندهان شهید آذربایجان شرقي(فرهنگ جاودانه 0

 .102ص ، 01، ج تفصیل وسائل الشیعة إلي تحصیل مسائل الشریعة 2

 سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَنْ یُوصِلَ لِي کِتَاباً قَدْ اَلْعَمْرِی َ عُثْمَانَ بْنَ مُحَم َدَ سَأَلْتُ  :قَالَ یَعْقُوبَ  بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  یَعْقُوبَ بْنِ مُحَم َدِ عَنْ عِصَامٍ بْنِ مُحَم َدِ بْنِ مُحَم َدِ عَنْ اَلن ِعْمَةِ  إِتْمَامِ وَ اَلد ِینِ إِکْمَالِ وَ فِي کِتَابِ

رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِن َهُمْ حُج َتِي عَلَیْكُمْ َو أَنَا حُج َةُ اَلل َهِ  حَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَىاَلْ أَم َا وَ :قَالَ أَنْ إِلَى َثب َتَکَ وَ اَلل َهُ أَرْشَدَکَ عَنْهُ سَأَْلتَ مَا أَم َا ، × اَلز َمَانِ صَاحِبِ أَشْكَلَتْ عَلَي َ فَوَرَدَ اَلت َوْقِیُع بِخَط ِ مَوْالَنَا

 . کِتَابِي کِتَابُهُ وَ  ثِقَتِي فَإِن َهُ قَبْلُ  مِنْ أَبِیهِ عَنْ وَ عَنْهُ اَلل َهُ رَضِيَ اَلْعَمْرِی ُ عُثْمَانَ بْنُ مُحَم َدُ وَ أَم َا

 



01 

 

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ »رسیدن منجی عالم و خروج ما از غربت و مظلومیت ادامه خواهد داشت 

 7«.نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

 
ریزند، کنار قبر و کجا برای مادرشان اشک می اندپا کردهدانیم کجا خیمه عزا بر ها آقای ما عزادار مادرشان هستند؛ نمیاما این شب

ی اای هستند. کدام جلسه عزایی لیاقت قدم مهدی را دارد، در کدام مجلس روضهاند یا در بقیع به دنبال قبر گمشدهایستاده اهللرسول

احب آجرک اهلل یا ص»جا به آقا عرض تسلیت بگوییم: وب است از همیندانیم آقایمان در چه حالی است ولی خریزد؟ نمیاشک حضرت می

، به جلسه ما هم عنایتی بفرمایید. به این سیاه پوشان مادرتان هم توجهی کنید. مهدی جان، ما هم مثل شهدا، آقاجانو عرضه کنیم: « الزمان

 مان را فدایتان کنیم.همه آرزویمان این است که در رکابتان، هستی

 ارباب  مادر  پدر نذر  پدرم،  مادر                         ه سری هست، فدای سر اربابسرمای

 چیزی که ندارم ببرم محضر ارباب                        بهتر که سرم را به روی دست بگیرم

 دوعالمیم؛ امشب لطفی کنید و از خوردهشکستفدای شما؛ اما آقاجان، اگر عنایت و گوشه چشم شما و مادرتان نباشد، روسیاه و  زمانیچهمه

 روی کرم به ما هم تصدقی کنید و گوشه چشمی به ما کنید.

 جان زهرا مادرت، دستم بگیر                          بگیر هستم  بده،  را  نگاهت  یک   

 آقا به جان مادرت؛ آن مادر غم پرورت؛ ما را مرانی از درت ...

 

 

                                                
 .2قصص، آیه  1


