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  يرهبرمقام معظم در محضر  سخنانمتن كامل 
را  ينداريد» مسابقه تيذهن« /!اري حداقليد نه دين ،اند ما را براي مسابقه آفريدهپناهيان: 

ما  دارينياز د» مسابقه« تيسفانه ذهنأمت/ ندك هايش را برطرف مي و آسيب !كند يم »نيريش«
 نيدر آموزش و پرورش، د/ ابقه استمس نيد ست؛ين ييمثل مقررات راهنما نيد!/ گرفته شده
 /احترام بگذارد» السابِقُون«كه به شود يسعاتمند م يا جامعه/ شود يداده م ادي يانفعال

» السابِقُون« نهيمد/ برد و باخت نداشت  تيخوارج ظرف سيير /باخت ندارند تيظرف صفتان قابيل
 .كم داشت

مراسم عزاداري حضرت صديقة طاهره، شب دوم كه در  در محضر رهبر انقالب پناهيانمشروح سخنان حجت االسالم و المسلمين عليرضا 
  :خوانيد را در ادامه مي ،ايراد شده است (ره)در حسينية امام خميني فاطمة زهرا(س)

  ذهنيت مسابقه در دينداريضرورت الف) 

  كند مييم ؛ به سه دسته تقسكند نميه دو دستة خوب و بد تقسيم برا روز قيامت مردم خدا 
كه به ما سفارش شده هر شب قرائت كنيم، سورة واقعه نام دارد. در روايات، يكي از آثار و بركات اين سوره كريم هاي قرآن  يكي از سوره

گي هاي زند تواند گرفتاري هر كسي هر شب اين سوره را قرائت كند، فقر به سراغ او و خانوادة او نخواهد آمد و مي«چنين ذكر شده است كه 
.. َمْن َقَرَأ سُوَرَة اْلَواِقَعِة ُكل َلْيَلٍة َلْم ُتِصْبُه َفاَقٌة َأَبداً (».تر پشت سر بگذارد را راحت

  )3/ 8؛ الدر المنثور/ سورةُ الواقعةِ سورةُ الغنى، فَاقرَؤوها، و علِّموها أوالدكُم؛  )321/ 9مجمع البيان/
مراتب «و  »قيامت«و بعد دربارة  ،است »قيامت و صحراي محشر و روز واقعه«ابتدائاً دربارة  - تپيداس شطور كه از نام همان- سورة واقعه

نكتة بسيار جالب و بسيار مهم و تأثيرگذار در اين سورة مباركه  و البته دربارة دوزخ هم مطالبي در اين سوره آمده است. »بهشت
در روز قيامت مردم به دو دستة  اين است كه - فلت استكه متاسفانه در جامعة ما تا حدي مورد غ- از نظر تربيتي

شوند. نكتة بسيار مهم در اين سوره اين است كه در روز  شوند، بلكه به سه دسته تقسيم مي خوب و بد تقسيم نمي
  قيامت يك بهشت و يك دوزخ نداريم. بلكه در اين سورة مباركه، سه مكان تعريف شده است.

اين سوره هست، اين است كه خداوند متعال در يك تقسيم بسيار مهم، نتيجة حيات  اي كه در نكتة بسيار برجسته
) شما در روز قيامت به سه گروه تقسيم 7واقعه/»(و كُنتُم أَزواجا ثَلَاثَةً«فرمايد  گونه اعالم مي بشر را در روز قيامت اين

آيا كساني بين  . و گروه سوم،ها دها و خوبها حدس بزنند كه اين سه گروه چه كساني هستند؟ ب خواهيد شد. جوان
 ترها هستند؟ ها هستند يا گروه سوم، كساني به نام خوب ها هستند؟ آيا گروه سوم كساني به نام بدتر ها و بد خوب

  خيلي خوب است كه ما با كنجكاوي قرآن را مطالعه كنيم و در واقع قرآن را با دقت تالوت كنيم.
دهد، به زندگي و  به ما مي - در اين سورة مباركه- در اين دنيا بايد دنبال اين تقسيم باشيم و با عينكي كه خداتقسيم اساسي روز قيامت كه 

  فرمايد. ها نگاه كنيم، اين است كه خداوند مردم را به سه قسمت تقسيم مي جامعه و گروه
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  هاي خوشبخت  اصحاب يمين يا انسان گروه اول:
گروه اول كساني هستند  )8واقعه/»(هَنِة َما َأصْحَ◌اُب اْلَمْيَمنَ َفَأصْحَاُب اْلَمْيمَ «: گروه اول

دانيد چه  نمي«انگار در زبان فارسي بگوييم: »! هما أَصحَْاب الْميمنَ«كه سعادتمند هستند، يمن و خوشبختي و بركت نصيب آنها شده است. 
شوند، اصحاب ميمنه و  اي دارند! گروه اولي كه معرفي مي وشبختيچه يمن و خوبي و بركت و خ» اي نصيب اين گروه شده است! خوشبختي

فالن «يا » كار يمن و بركت دارد فالني، يا فالن«شود:  طور كه گفته مي مثالً همان صحاب يمين هستند و يمن و بركت دارند.به تعبير ديگر، ا
فرمايد: بسيار سعادتمند هستند. اين  در واقع مي» ها أَصحَْاب الْميمنَم«هاي سعادتمند هستند.  در واقع اينها انسان» يمني است روز، روز خوش

  گروه اول.

  نكبت وجودشان را فراگرفتهشومي و كساني كه ؛ گروه دوم: اصحاب مشئمه
كساني كه شومي،  )9واقعه/»(هَو َأصْحَ◌اُب الْمَ◌شَْ◌َمِة َما َأصْحَ◌اُب الْمَ◌شَْ◌مَ «گروه دوم: 

ت، نكبت و پستي، وجودشان را فراگرفته است و اينها چقدر افراد شومي هستند! اينها هم گروه دوم. در واقع بدها و وجودشان را فراگرفته اس
ما «و بدها هم خيلي جدي بد هستند» هما أَصحَْاب الْميمنَ«ها خيلي جدي خوب هستند شوند. خوب ها به صورت برجسته از هم جدا مي خوب

المَْشَْم اين تحليلي نيست كه حتي دل يا يك عالم ديني نيست.  دقت كنيد كه اين تقسيم، تعبير ذوقيِ يك ديندار، عارف، صاحب. »هأَصحَْاب
  دست آمده باشد، بلكه تصريح آية قرآن است. در ضمن آيات قرآن به

  بازند مي رنگ» السابِقُونَ«گيرند/اصحاب يمين در مقابلِ كساني كه سبقت مي؛ »السابِقُونَ«گروه سوم: 
گروه سوم  )11و10واقعه/»(نُأْوَلئكَ اْلُمَقرُبو ن*َو الساِبُقوَن الساِبُقو«گروه سوم: 

گفتن در اين سورة مباركه، انگار اصحاب يمين، به » نالسابِقُونَ السابِقُو«روند. ديگر هنگامِ  گيرند، جلو مي كساني هستند كه سبقت مي
اينها مقرّب «فرمايد:  فادة حصر كند؛ الاقل در يك مرتبة بااليي. ميشايد اين ا» نأُولَئك الْمقَرَّبو«فرمايد:  شوند! مي فراموشي سپرده مي

ها در  خوشبخت !آنهايي كه اصحاب يمين يا اصحاب ميمنه بودند چه؟ !پس آنهايي كه سعادتمند و خوشبخت بودند چه؟» هستند
  بازند. گ ميرن» نالسابِقُونَ السابِقُو«مقابلِ

مايد: تعداد اينها فر مي - گويي براي تحريك ما- هم زياد نيست. صريحاً خداوند متعال» السابِقُونَ«فرمايد كه تعداد اين  و بعد اعالم مي
گيرد يا  در بر مي حاال اينكه آيا آخرالزمان، كلّ مجموعة اسالم را مقداري در قديم بودند و مقدار كمي هم در آخرالزمان هستند. فراوان نيستند.

  گذريم. اين بحثي است كه از آن مينه؟ 
خاِفضٌَة «روز قيامت چه روزي است؟ روزي است كه  وقت آن شوند. مردم در روز قيامت به سه گروه تقسيم مي ،قرآن كريم طبق

شود و ادعاها كنار  ميشوند. هر كسي حقيقتش نمودار  ها زير و رو مي است. يعني روزي است كه همة آدم) 3واقعه/»(راِفَعةٌ 
َيْوَم ُتْبَلى «شود.  روند. و عالَم زير و رو مي اي كه پايين هستند، باال مي آيند و يك عده اي كه باال هستند، پايين مي رود. يك عده مي

  است. )9طارق/»(السراِئرُ 

  !بدترها كجا هستند؟
شود سؤال كرد: پس بدترها كجا هستند؟ خداوند  رها. جالب است كه ميت ها، بدها و خوب گونه است: خوب حقيقت مردم اين (در قيامت)آنجا

  باره نكاتي در آيات كريمة قرآن هست كه جاي تأمل دارد. آورد، در اين حساب مي جا به متعال بدترها را با بدها، يك
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و ديگري بهشت و جنّت اصحاب » نالسابِقُو السابِقُونَ«فرمايد. يكي بهشت  دهد و دو بهشت را معرفي مي و بعد، پروردگار عالم ادامه مي
تواند  دهد. كسي نمي يمين. اصالً اينها در دو بهشت هستند و در دو مرتبه از جنّت الهي هستند. و پروردگار عالم، اينها را جداگانه توضيح مي

  »شود از كنارش گذشت! اين يك نكتة ذوقي است كه مي«بگويد كه 
يمن و  خوش و دانم كساني كه اصحاب يمين هستند در بهشت و رضوان الهي، مرتبة باالتري دارند. نمي» نوالسابِقُونَ السابِقُ«

  بزنند يا نه؟و سري كنند  دايراه پ» نالسابِقُونَ السابِقُو«توانند به بهشت  آنها اصالً ميآيا سعادت هستند،  خوش

  رندگان اين مسابقه هستندب» السابِقُونَ/« !اند ما را براي مسابقه آفريده
كسي آمده ثوابي ببرد، نوري پيدا كند، تقرّبي بيابد و آيا هرحاال سبقت يعني چه؟ يعني افراد از هم جلو بزنند. همين االن در اين جلسه، 

تر شد؟ چه كسي از  مقرّب ايد مسابقه بدهيد؟ آخر مجلس، از عالم باال خواهند فرمود: در اين مجلس، چه كسي از همه برود؟ يا اينكه شما آمده
  از ديگران اهل عالقه بود؟ مسابقه است! بهتر تر بود؟ چه كسي  همه، متوسل

هايي هستند كه از ميدان مسابقه  خوشبخت ،برندگان اين مسابقه هستند. اصحاب يمين» نالسابِقُونَ السابِقُو« اند. ما را براي مسابقه آفريده
خدايا ما را در همين مجلس روضه، بهترين «ها! اگر در اين مجلس، دعاي شما اين نباشد كه  اند. جوان نبردهولي مسابقه را  ،اند خارج نشده

تلقيِ  او گونه نباشد، ايد. اگر تلقيِ كسي از دين، اين ضرر كرده» كن حضرت زهرا(س) قرار بده، بهترين متوسل به اولياء خودت قرار بده گريه
  صحيحي از دين ندارد. 

ها ياد  در آموزش و پرورش، يك دين انفعالي به جوان / !از دين ما گرفته شده» مسابقه«نه ذهنيت متاسفا
  شود داده مي

خواهم عرض كنم اين است كه بياييد ذهنيت مسابقه پيدا كنيم. شما براي چه به مسجد  مي» نالسابِقُونَ السابِقُو«نكتة اولي كه دربارة 
  خواني؟ كني؟ براي چه درس مي سبيل اهللا مي شويد؟ براي چه جهاد في اللهي مي را ببريد. براي چه حزبرويد؟ براي اينكه مسابقه  يم

سفانه أاز دين ما گرفته شده است. سخت هم بود كه اين گرفته شود، ولي اين زحمت كشيده شده است. مت» مسابقه«متاسفانه اين ذهنيت 
براي اطمينان خاطر خودم كه محكمتر بتوانم - بنده براي همين مجلس شود. ياد داده ميها  در آموزش و پرورش، يك دين انفعالي به جوان

گانه به  هاي آموزش و پرورش را مرور كنند كه ببينم اين تقسيم سه خواستم كه دوستان كلّ درس - سخن بگويم و قول سديد داشته باشم
  شود؟ هاي ما داده مي يت مسابقه در دينداري به جوانگانه، بلكه ذهن شود؟ نه فقط اين تقسيم سه هاي ما معرفي مي جوان

 يمسابقه را جد نيا كنم يخواهش م /رانندگي نيست؛ دين مسابقه است دين مثل مقررات راهنمايي
  !ديريبگ

شوي! مدتي  رعايت قوانين راهنمايي رانندگي، نياز به ذهنيت مسابقه ندارد؛ شما خطا نكن، جريمه نمي .حرف آخر را همين اول جلسه بگويم
دهند. ولي مسابقه نيست. شما در  هايي هم مي شان ندارد، تشويقي اند به رانندگاني كه خطا در پرونده خطا نكن، جريمه نشوي، احتماالً گفته

ا هم مقايسه دين مؤمنين را ب گونه نيست؛ دين مسابقه است. رعايت كنيد. ولي دين اينرويد، مسابقه نيست، فقط بايد مقررات را  خيابان راه مي
ِإن اہللَ سَبقَ (فرمايد: خدا مؤمنين را به مسابقه دعوت كرده است، مانند اسبان مسابقه در ميدان مسابقه كند. امام صادق(ع) مي مي

َهاِن ُثم َفضَلُهْم عََلى  َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َكَما ُيسَبقُ َبْيَن اْلخَْيِل َيْوَم الّرِ
لسْبِق ِإَلْيِه َفجََعَل ُكل اْمِرٍئ ِمْنُهْم عََلى َدَرجَِة سَْبِقِه َال َيْنُقصُُه َدَرجَاِتِهْم ِفي ا

ِه َو َال َيَتَقدُم َمسُْبوقٌ سَاِبقاً    )2/40؛ کافی/ِفيَها ِمْن حَّقِ
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؟ چه برد چه كسي مي دهند كه خانه دارند با هم مسابقه ميكنند، در واقع در  يك زن و شوهر كه با هم زندگي مي
آيد؟ چه كسي بيشتر رضايت  بخشد؟ چه كسي بيشتر كوتاه مي شود؟ چه كسي بيشتر مي كسي پيش خدا عزيزتر مي

  طوري دين را معرفي نكنيد.  كند؟ مسابقه را ببر! نگو من مقررات را رعايت كردم! اين ديگري را فراهم مي

تر  نفر باورع كيكه در شهرش،  يكس ستيامام صادق(ع): از ما ن /استمسابقه، رقبا ات يكي از خصوصي
  از او باشد

اتفاقاً يكي از » رقباي خيلي تنومندي گيرمان افتاده بود و نتوانستيم ببريم!«گويند:  مي - اوقات گاهي- ايد كه ورزشكاران ديده
ما قوي باشند، خُب برايت اگر در يك مسابقه، رقباي شكنم اين مسابقه را جدي بگيريد!  خواهش مي هاي مسابقه، رقبا هستند. خصوصيت

بازي! چون انتظاري كه در مسابقه از شما هست اين است كه رقباي خودت را ببري و همة مؤمنين، رقباي  متاسفم! چون در اين مسابقه مي
  تو هستند و بايد بهتر از همة آنها باشي! ببينيد اين موضوع چقدر جدي است! 

جاهايي استفاده  در كتاب كافي شريف آمده است. واقعاً بنده اكثر اوقات اين روايت را در يك حاال يك روايت از امام صادق(ع) بخوانم كه
هم  هاي مخاطبين به وقت ظرفيت كنم كه يك خواهم ترجمه كنم، يك كلماتي اضافه و كم مي خوانم و وقتي مي كنم، به اين دقّت نمي مي

ل بخوانم. بنده بار ديگر رفتم سند اين روايت را ديدم كه ببينم سند روايت چگونه است؟ نريزد. ولي اجازه بدهيد كه در اينجا اين روايت را كام
  شود محكم خواند. شود يا نه؟ ديدم كه مي كه اگر بخواهم اين روايت را محكم بخوانم، مي

و او را پيش خود برد و نشست. بعد آمد پيش امام صادق(ع) نشست. حضرت احترام كرد » عبداللَّه عيسى بن«گويد: كسي به نام  راوي مي
َلْيسَ ِمنا َو َال َكَراَمَة َمْن َكاَن ِفي ِمْصٍر ِفيِه  ،َيا ِعيسَى ْبَن عَْبِد اہللِ «: فرمود

 )2/78کافی/»(ِماَئُة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن َو َكاَن ِفي َذِلكَ اْلِمصِْر َأحٌَد َأْوَرعَ ِمْنهُ 
در آن شهر باشند و يك نفر باتقواتر از او باشد. او  - يا بيشتر- سي كه در يك شهري زندگي كند كه صدهزار نفركرامتي ندارد و از ما نيست، ك

  خورد!  ديگر به درد ما نمي
شوي! چرا او توانست  هاي خوبي هستند، چه؟ گفتيم كه مسابقه است! مثل اينكه شما قصة مسابقه را متوجه نمي م خُب بقية كساني كه آد

  ر از تو باشد؟ ت باورع

  هدف خلقت مسابقه است/ اند؛ نه به دينداري حداقلي! ما را به مسابقه دعوت كرده
ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اہللِ «فرمايد:  اند، نه به دينداري حداقلي! خداوند مي ما را به مسابقه دعوت كرده

كنند.  دستي خودت مقايسه مي واتر يعني اينكه شما را با بغلتر است كه باتقواتر باشد. باتق كسي گرامي )13حجرات/»(َأْتقاُكمْ 
  گويند: ايشان امتيازش بيشتر از شماست.  مي
اين معنا چهار مرتبه به تعابير مختلف در قرآن كريم آمده است. هدف خلقت مسابقه  )7هود/»(َأيُكْم َأْحسَُن عََمالً «

 )2ملک/»(ياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُكْم َأحْسَُن عََمالً الذي خََلقَ اْلَمْوَت َو اْلحَ «فرمايد:  است. مي
  خواهند بگيرند.  امتحان مي
هاي  كنند؟ حتماً خودتان هم اين تجربه ندبه يا مجالس دعا و استغفار، چقدر گريه ميها در مجالس  ايد كه مؤمنين خيلي وقت شما ديده

كنند؟ وقتي در جمع كثيري از مؤمنين بناست كه  گريه ميدانيد چرا اينها  ويم كه ميها بگ خواهم براي غريبه ايد. من مي خوب معنوي را چشيده
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گيرد و  شان مي بينند، خُب دل ها و قصور و تقصيرات خودشان را مي كوتاهي خواهد ببرند ولي شان مي يك نفر برنده باشد، و بقيه هم دلفقط 
  شود.  شان جاري مي اشك

تان بهتر عمل  خواهد ببيند، كدام خدا مي اي!/ شده ليِ عالم خلقتاز وقتي كه خلق شدي، عضو تيم م
  كنيد؟ مي

تان بهتر عمل  خواهد ببيند، كدام اي؛ تيم مليِ عالم خلقت. خدا مي مسابقه است! شما از آن وقتي كه خلق شدي، عضو تيم ملي شده
از شما عمل كرد! بچة شما كه بهتر ا عمل كرد! شوهر شما از شمكه بهتر شما  خانمِايشان كه پيش شماست كه بهتر عمل كرد! «كنيد؟  مي

  »كه بهتر عمل كرد! اين خواهر يا برادرت كه بهتر عمل كرد!
فرمايد:  مي» داني شرايط من چطوري بود؟ خدايا! آخه مي«تواني به او بگويي:  كند؟ خدا؛ خدايي كه تو نمي چه كسي اين مسابقه را اداره مي

  برند.  خُب طبيعي است كه در مسابقه، فقط كمي از افراد هستند كه مي» ام! طراحي كردهي؟ شرايطي كه من برايت زن تو از شرايط حرف مي«

  در قرآن، هم سرعت آمده و هم سبقت آمده 
ُكمْ   َو ساِرعُوا ِإلى«خواهد. در قرآن آمده است:  مسابقه سرعت مي  )133عمران/ ل آ»(َمْغِفَرٍة ِمْن َرّبِ

براي خيرات و كارهاي خوب از هم سبقت بگيريد. در قرآن، هم سرعت  )48مائده/»(وا اْلخَْيراِتَفاسَْتِبقُ «يا 
ها در  فقط اين مؤمنين هستند كه از آسيب - در روايات هست كه- آمده و هم سبقت آمده است. مؤمنيني كه مشغول سبقت و سرعت هستند

  مانند. امان مي
اي برقرار است براي نماز  خوانند. در شهر تهران، مسابقه ن خواهند گفت و همة مؤمنين، نماز ميذهنيت مسابقه داشته باشيد! فردا صبح اذا

هاي  دهند. تو در گريه برد؟ ما همه در اين مسابقه هستيم. گزارش مسابقه را به محضر حضرت ولي عصر(عج) مي صبح كه چه كسي مي
ِدكَ َنِصيبًا ِعْنَدكَ َو َأْقَرِبِهْم َمْنِزَلًة َو اجَْعْلِني ِمْن َأحْسَِن ِعَبا: «خودت بايد بگويي

ِهْم ُزْلَفًة َلَدْيكَ    ها باشم! خواهم جزء بهترين من مي يعني (فرازي از دعاي كميل)»ِمْنكَ َو َأخَّصِ

وقتي شهيدي از مدافعين االن هم شد/  شدند، مسابقه شروع مي ها شهيد مي وقتي بچهدر جبهه، 
  دنشو ايي ميگردد، اهل مسابقه هو برمي
ام. اخيراً هم دوباره يك  ها را ديده ام! من در دفاع مقدس، اين صحنه ها را نديده طوري صحبت نكنم كه انگار در اين شهر، اين صحنه يك
، اصالً ديگر شدند ها هالك مي شد و جامانده رسيدند، مسابقه شروع مي رفتند و به شهادت مي ها به جبهه مي افتد. وقتي بچه هايي دارد مي ولوله

هاي اهل مسابقه  گردد، دل بيت(ع) برمي بينم كه وقتي يك شهيد از مدافعين حريم اهل ها را مي االن هم بعضي از جوان كردند.  پرواز مي
قه نيستند، مردني تواند جا بماند! اگر بنا نباشد برود، بايد با اصرار و امر و تكليف او را نگه داري. ولي كساني كه اهل مساب شود. نمي هوايي مي

  كشد. بيند كه ديگران بازي را بردند، دلش پر نمي هستند. وقتي مي
المبين به  زد! يك آقا پسري در عمليات فتح رفت، پر پر مي شد مشاهده كرد كه وقتي رفيقش مي در دوران دفاع مقدس خيلي راحت مي

گفتم: نكند اين پدر  گفت. آن آقا پسر رفيق بنده بود. من مي رد و چيزي نميك شهادت رسيد، پدرش در تشييع جنازه اخم كرده بود و گريه نمي
 مراسم من در» تو با اين خانواده بيشتر رفيق بودي، هواي پدر شهيد را داشته باش«اش بوده؟ رفقا به من گفتند:  مخالف جبهه رفتن بچه

رفت نگاه كند. من مانده  گذاشتند، پدرش نميسنگ غسالخانه  رويد را شهيوقتي رفت، همراه او بودم.  تشييع و نماز، هرجا اين پدر شهيد مي
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آورند  زد. آنجايي كه بدن را مي گذرد؟ اخم كرده بود و ناراحت بود و با كسي هم حرف نمي بودم كه در ذهن اين پدر شهيد، چه دارد مي
ي زمين نشست و ديگر نتوانست بايستد. اسم پسرش پوش كنند، ايستاده بود. وقتي چشمش به پسرش افتاد، شكست! گريه كرد و رو كفن

چهل روز در خانه ماند، و بعد از چهل روز به جبهه » اي؟! ! تو بچة من هستي! حاال از من جلو زده؟تو بروي و من بمانم«محسن بود. گفت: 
  به شهادت رسيد.  يكرفت و در سالگرد پسرش در عمليات والفجر 

وقت نيامده باشي در مجلس حضرت  هاي آن است. يك ذهنيت مسابقه داشته باشد. اين يكي از شاخص براي كسي كه برد؛ مسابقه دل مي
همت باشي و همت مسابقه در وجودت نباشد! بگير و ببر! مسابقه را اعالم  ولي بي» يك عنايتي هم به ما بكن!«زهرا(س) و فقط بگويي: 

  باره هست! اند. چقدر آيات قرآن و روايات در اين كرده

  دارد را از سر راه برمي شهاي / و آسيب !كند مي »شيرين«را  دينداري »مسابقه تيذهن«
كنم اين است كه ما بايد در دينداري، ذهنيت مسابقه داشته باشيم. اين ذهنيت خيلي از مسائل را  مسألة اولي كه دارم خدمت شما بحث مي

برد. هر روز اين  هايش را از بين مي دارد و آسيب اري را از سر راه انسان بر ميكند. مشكالت ديند كند، اصالً دينداري را شيرين مي حل مي
تواني ديگر نگذاري رفيقت به تو برسد. كساني كه در  تواني او را ببري و مي مسابقه ادامه دارد. ديروز رفيق تو برده است ولي تو امروز مي

   تو رشد كني.اطراف تو، كم و كاستي دارند، زمينه هستند براي اينكه 
متقي كسي است كه به  )186الدين/ اعالم»(التِقي سَاِبقٌ ِإَلى ُكّلِ خَْير« فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) مي

َيا عَِلي ِشيَعُتكَ الِذيَن َيَتَناَفسُوَن ِفي «گيرد. پيامبر اكرم(ص) فرمود:  سوي هر خيري سبقت مي

تو كساني هستند كه دنبال باالبردن درجات خودشان در بهشت  شيعيان) 267تفسير فرات کوفی/»( الدَرجَات
شما مطمئن باشيد ما در  - اند بيت(ع) فرموده اهل- يك باب مفصلي در روايات دارد كه» في الدرجات اتَنَافَسو«هستند، به كم قانع نيستند. 

َأما اْلجَنُة  ،َعاِشَر ِشيَعِتَنامَ  .(گيريم، برويد به فكر درجات خودتان باشيد را مي شيعيان نهايت دست شما

؛ تفسير  َفَلْن َتُفوَتُكْم سَِريعًا َكاَن َأْو َبِطيئًا، َو َلِكْن َتَناَفسُوا ِفي الدَرجَات

شان  ها هستند كه فاصله ها هستند كه فاصلة خانة آنها با خانة حضرت زهرا(س) خيلي كم است و بعضي بعضي )157/ 1برهان/
  ت. نظرتان چيست؟ حس مسابقه در شما ايجاد شده يا نه؟خيلي بيشتر اس

نگاه حداقلي به انسان است/ حيوانات هم اخالق نتيجة يك  ،بدون مسابقه ها، به بچه خوب بودن آموزش
  !خوب دارند

) اين 2ملك/»(أَيكُم أَحسنُ عمالً«هاي خود معرفي كنيم:  طوري كه هست به بچه شما را به خدا قسم، دين را همين
بچه يا نوجواني كه روحش با بازي و مسابقه و برد و باخت، عجين شده است. و اصالً اين بچه، زندگي را با بازي 

كند به تجربه كردن، از همان بازي، او را وارد دين كنيم و در فضاي جدي دين هم، همين سبقت گرفتن به  شروع مي
  ها ياد بدهيم.  شيوة آن را به بچه هست. و» في الدرجات اتَنَافَسو«خيرات و 

ها ياد بدهيد، اين نتيجة يك نگاه حداقلي به انسان است. شبيه خوب بودن اخالق حيوانات است.  اگر خوب بودن را بدون مسابقه به بچه
بين خودتان  اخالق حيوانات هم خوب است ديگر! آمد خدمت امام صادق(ع) و عرض كرد: آقا جان مروت يعني چه؟ حضرت فرمود: شما

ببينيد، واقعش هم اين - گوييد؟ گفت: مروت يعني هر وقت به تو نعمتي رسيد، شكر كني و اگر نعمت نرسيد، صبر كني دربارة مروت چه مي
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هاي مدينه  حضرت فرمود: خُب سگ - حرف خوبي است، و شكر و صبر، هر دو فضيلت بااليي هستند، ولي حاال جواب امام صادق(ع) را ببينيد
  اين فضيلت بود كه برشمردي؟! طوري هستند!  مينهم ه

شوند كه به  هاي بامعرفتي پيدا مي عرض كرد: بنده هم براي همين خدمت شما آمدم. ببينيد چه آدم- كه آدم بامعرفتي بود- آن شخص
دانستم كه شما يك چيز  مي او گفت: من» دانم! چيز مي من همه«گويند  زنند و نمي كنند و منم نمي هاي كم قناعت نمي اطالعات و آگاهي

گوييم كه مروت اين است: اگر نعمت ندادند، شكر كني و اگر نعمت دادند، ايثار  بيت مي باالتر خواهيد فرمود. حضرت در پاسخ فرمود: ما اهل
َفقاَل: ما َتقوُل عَِن الُفُتوِة؟  (ع)لَبلِخى جَعَفَر بَن ُمحَمدٍ ا قٌ يسََأَل شَق(كني

جَعَفُر بُن  َفقالَ  شََکرنا، وإن ُمِنعنا صََبرنا. ناي: إن ُاعطقٌ يقَفقاَل شَ  أنَت؟
بَن ِبنِت  ايَ : قٌ يشَق َفقالَ  َتفَعُل َکذِلکَ! َنِةي: الِکالُب ِعنَدنا ِبالَمد(ع)ُمحَمدٍ 

، َما الُفُتوُة ِعنَدُکم؟ آَثرنا، وإن ُمِنعنا  ناي: إن ُاعطَفقالَ  َرسوِل اہلّلِ

  شود آدم مسابقه را ببرد. طوري مي اين )11/217الحديد/ ابی ابن شرح نهج البالغه؛ شََکرنا
گيرند كه ببيند، آيا ما مسابقه را  گيرند كه ببينند ما آدمِ خوبي هستيم يا نه؟ از ما امتحان مي از ما امتحان نمي

شاء اهللا ما اين ذهنيت را پيدا  باره زياد است، ان . آيات و روايت در اينكنند ؟ اصالً ما را به همديگر مقايسه مي»نأَيكُم أَحس« بريم يا نه؟ مي
  كنيم.

  بايد اهل مسابقه را دوست داشته باشيمالاقل اهل مسابقه نيستيم، ب) اگر 

  شوي اگر آدم خوبي باشي ولي مسابقه ندهي، جزء اصحاب يمين مي /مسابقه، ذاتيِ زندگي انسان است
ِإْن ُكْنُتْم َال َمحَاَلَة ُمَتسَاِبِقيَن َفَتسَاَبُقوا ِإَلى ِإَقاَمِة حُُدوِد «د: فرماي اميرالمؤمنين(ع) مي

فرمايد: اگر  اي دارد به اينكه كلّ زندگي ما مسابقه است. مي ) اين يك اشاره3739(غررالحكم/» اہللِ َو اْألَْمِر ِباْلَمْعُروف
خانه  كسي كهيعني مسابقه ذاتيِ زندگي انسان است. مثالً  در دينداري مسابقه بدهيد. بياييد شما معموالً در زندگي اهل مسابقه هستيد، خُب

يعني ما » كار كرده؟ ديدي ماشينش را چه كار كرده؟ اش را چه ي خانهديد ام را بهتر كنم! من بايد خانه«كه گذارد  خرد، با رفيقش مسابقه مي مي
  .گيريماز هم سبقت بخواهيم   ميمدام 

ذهنيت مسابقه پيدا كنيم. و در ضمن، بدانيم كه اگر كسي در  - در دينداري- اهيم به سراغ بخش دوم بحث برويم. پس اوالًخو حاال مي
شود. اصالً جلسة ما از جنس اين  ، جزء اصحاب يمين ميرود، اگر آدم خوبي باشد مسابقه شركت نكند و مسابقه را نبرد، جهنم نمي

قدر مجالس  شد. پس چرا آمديد؟ چرا اين رفتيد و عذاب الهي نازل نمي آمديد، جهنم نمي مشب به اينجا نميدانيد كه اگر ا هاست. شما مي حرف
  »رويم! اگر نرويم، االن به جهنم مي«شود؟ اين از جنس مسابقه است، از جنس حداقلي نگاه كردن نيست كه  بيت(ع) برگزار مي اهل

 ميخواه ايخودمان را صرف دن يريگ سبقت يحتماً انرژ م،ينكن دايمسابقه پ تيمان ذهن يندارياگر در د
  كند مي گري / مسابقه در ماديات، توليد وحشيكرد

ولي سؤال اين است كه  شود) بحث هم ماجرااين بايد دربارة ابعاد اجتماعي  شبعد شوي(البته ندهي، جزء اصحاب يمين مياگر شما مسابقه 
اگر اهل مسابقه نبودي، آيا داري در  يعني» خواهم در دينداري از همه جلو بزنم خدايا! من مي«اگر شما در مسابقه شركت نكردي و نگفتي كه 

م لَا محالَةَ إِنْ كُنْتُ«دهي؟  دهي؟ آيا داري در زمينة خودخواهي و جمع كردن غنائم و منافع مسابقه مي مسابقه مي - با رفقايت- زمينة دنيا
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دهيم،  پس اگر ما در امور معنوي مسابقه نمي - اين اشارة اميرالمؤمنين(ع) است- دهيد يد با هم مسابقه ميميشه داريعني شما كه ه» متَسابِقين
  دهيم.  در امور مادي داريم مسابقه مي يعني
آيد؟ نمونة  هايي از بين آنها در مي ها در امور مادي با همديگر مسابقه بدهند، چه وحشي دانيد وقتي آدم مي
هايي هستند! اين نتيجة آن فرهنگي است كه همه  بينيد چه وحشي هاي غربي هستند كه مياش رهبران كشور ساده

   هايي هستند! اين عصارة همان فرهنگ است. د. ببيند چه ددمنشكن را به مسابقه براي دنيا دعوت مي
، حتماً بقه پيدا نكنيمي خودمان ذهنيت مسااگر در دينداردهيم،  پس نكتة اول اين بود كه ما در زندگي داريم مسابقه مي

خودش يا دستي  از بغلكند  سعي ميبيند كه دارد  مي ،هر كسي مراقبت كند گيري خودمان را صرف دنيا خواهيم كرد. انرژي سبقت
  گيرد كه به يك جاي بهتري برسد. اين خيلي اهميت دارد.  ديگران، سبقت مي از

  !يشو ينامرد م ،يگر اهل مسابقه در مروت نباشا /شهيدي كه قهرمان كُشتي و اهل مسابقه در مروت بود
نفر اول كشتي در تهران بود. حاال ببينيد كه او چه آدم خوبي از آب در  اش، آموزي خواندم كه در دوران دانش در خاطرات يكي از شهدا مي

اند كه او بررسي  در خاطراتش نوشته شوي. طوري مي وقت اگر بروي مسابقة كشتي بدهي، اين آمد. اگر تو در مروت، اهل مسابقه باشي، آن
  گرفت.  ضعفش با او كشتي نمي ضعف حريفش كجاست؟ آيا مچ پاي اوست، كمرش است؟ و ديگر از روي نقطه كرد كه نقطه مي

گيري. اما در قاموس  ضعف حريف را مي روي، نقطه شوي! وقتي روي تشك كشتي مي وقت نامرد مي اگر اهل مسابقه در مروت نباشي، آن
نه! «گفت:  ولي او مي» ضعفش را بگير! باالخره كشتي همين است ديگر! خُب نقطه«گفتند:  اين نامردي است. به او مي» السابقون السابقون«

گويد، و بعد يك گردان از سمت  وقت اين آدم، يك سحر در اوج محاصره در كانال كميل، يك اذان مي آن» گيرم نامردي است، من نمي
  شود. آيد و تسليم مي ان اين مرد خدا، ميدشمن، از صداي اذ

گويند: بله، االن مجروح  گويد: يك نفر از ما به او تير زد. مي مي ها) (عراقيگفت؟ فرماندة گردان : فقط بگوييد چه كسي داشت اذان ميگفتند
به او گفتند: آقا  بكُشيد كه او را تير زدم. گويد: حاضرم مرا مي كه تير زده بودخواهم او را ببينم. كسي  گويد: مي است و در سنگر است. مي

شوند و عليه  بعداً تقريباً كلّ آن نيروها با جمهوري اسالمي همراه ميابراهيم، آن كسي كه به تو تير زده، االن اينجاست. گفت: بگذاريد برويد. 
  دهي؟! بدان كه كجا داري مسابقه ميرسند. با يك اذان!  قاطبة آنها به شهادت مي - اند طوري كه نوشته آن- جنگند و صدام مي

  زنند نميحرف  »تندروي«اي بيمارگونه عليه  عده در فرهنگ دينداري ما نهادينه شود،  »مسابقه«اگر 
 ا ثَلَاثَ«اگر فرهنگ دينداري مملكت ما، فرهنگاجوأَز كُنتُم ابِقُو«باشد و » هوابِقُونَ الساي  عده كدر اين فرهنگ نهادينه باشد، ي» نالس

  رود تا مسابقه را ببرد. آيند، بيمارگونه عليه تندروي حرف بزنند؛ يعني عليه كسي كه دارد تند مي نمي

» نالسابِقُونَ السابِقُو«بهشود كه  اي سعاتمند مي جامعه /!اگر اهل مسابقه نيستيد، يك وظيفة بزرگ داريد
  بورزد محبتكند و تبعيت احترام بگذارد، 

خواهيم در مسابقه شركت كنيم، بدانيد كه يك وظيفة  دوستان من! اگر ما اهل مسابقه نيستيم، و نمي وم دربارة مسابقه را بگويم.حاال نكتة د
خواهيم طوري تبليغ كنيم كه همه بايد  بشوند. يعني نمي» نالسابِقُونَ السابِقُو«الزم نيست همه جزء بسيار بزرگ داريم. 

تواني جزء اينها  طوري نيست، مي اين» جاني مكَن ،آسوده شو«كت كنند، نه عزيز من؛ بيايند در اين مسابقه شر
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احترام بگذارد، از آنها تبعيت كند و آنها را » نالسابِقُونَ السابِقُو«شود كه به  اي سعادتمند مي ولي آن جامعه نباشي.
السابِقُونَ «نيست همة جامعه جزء  دوست داشته باشد. الزم نيست همة جامعه، شهيد ابراهيم باشند. الزم

 اي سعادتمند خواهد شد كه السابقونِ خودش را بشناسد و به آنها احترام بگذارد. باشند. ولي جامعه» نالسابِقُو
از بندگان قدر(كم)  اگر نشد، محبت! خدا فقط همينتبعيت است و » نالسابِقُونَ السابِقُو«وظيفة جامعه نسبت به

  دارد.خودش توقع 

  ، تضمين عاقبت به خيري استهستجامعة ما در احترام به شهدا كه فرهنگ 
گفت:  اين احترام به شهدا كه فرهنگش در جامعة ما باب است، تضمين عاقبت به خيري است. ديشب در جمكران يك كسي به من مي

گويي كه اين جامعه سعادتمند  ك چيست؟ چرا ميكني، اين عين همه از آيندة خوب جامعه صحبت مي زني و اين اين عينكي كه شما مي«
شهدا! شما «گويد:  گذارد. مي شود، چون به شهدا احترام مي دهم: اين جامعه سعادتمند مي االن دارم جواب اين سؤال او را مي» خواهد شد؟

  » .كنيم گذاريم و محبت مي خوب هستيد، ما كم آورديم! ما به شما احترام مي
ما سََلَكُكْم «يك نمونه از آيات و روايت اشاره كنم. در آية كريمة قرآن داريم كه مالئكه از اهل جهنم پرسيدند: باره فقط به  ايندر 

ي«) چه شد به جهنم افتاديد؟ 42(مدثر/»سََقرَ   في ها نبوديم.  ) ما جزء نمازخوان43(»نَقاُلوْا َلْم َنكُ ِمَن اْلُمصَّلِ
) يعني ما از 1/419(كافي/»َلْم َنكُ ِمْن َأْتَباِع الساِبِقين«ن است كه فرمايد: معناي اين آيه اي در روايت مي

  فرمايند. تبعيت نكرديم. البته امام صادق(ع) با يك توضيحي، اين تفسير را براي اين آيه بيان مي» نالسابِقُونَ السابِقُو«

» نالسابِقُونَ السابِقُو«معه به ؟/ جا»سفرة شهادت از ميان اين جامعه جمع نشود«چرا امام(ره) دعا كرد 
  نياز دارد 

اين دعا يعني چه؟ يعني خدايا اين امكان را بگذار » خدايا سفرة شهادت را از ميان اين جامعه جمع نكن«حضرت امام(ره) بيان فرمودند كه 
ان تك تك رزمندگان، به شدت حساس ها شهيد شوند. كمي فكر كنيد. او رهبر جامعه و محافظ جان مردم است. او نسبت به ج كه جوان

شود كاري كرد! لذا فرمود: خدايا  نياز دارد. نمي» نالسابِقُونَ السابِقُو«است. معلوم است كه او نسبت به شهدا چه عشقي دارد. اما جامعه به 
  سفرة شهادت را جمع نكن.

  (ع)تيب اهلخاطرة يكي از شهداي مدافع حريم 
اي كه در جامعة ما باز شده است، يك برگ گلي به شما تحويل بدهم. در اين مسابقه  از فصل تازه خواهم در اين مجلس شريف مي

بيت(ع) را براي شما بخوانم.  نامة يكي از شهداي مدافع حريم اهل خواهم يك قطعه از وصيت ايم، شرمنده شويم. مي ايم، باز هم جامانده جامانده
  اندازي اردوهاي جهادي. سم. ايشان يك فعال فرهنگي، يك مدير تمام عيار جهادي، يك فعال در راهشنا تصادفاً من اين شهيد بزرگوار را مي

همه كار در اينجا ريخته، او كجا رفت! يك عنصري كه  وقتي به من گفتند كه ايشان در سوريه به شهادت رسيده، تعجب كردم و گفتم: اين
هاي خود را بغل گرفت به  بچة سه ماه و يك بچة سه ساله از خودش باقي گذاشت. بچهدر يك وزارتخانه استخدام دارد و حقوق دارد، و يك 

هايش  گردم. در حرم حضرت زينب(س) با بچه را نوشت و گفت من ديگر از اين سفر بر نمي اش نامه شبه وصيت حرم امام رضا(ع) رفت و يك
يد شوم، براي اين نيست كه از كار، شانه خالي كنم، براي اين است خواهم شه اگر مي«روم. به رفيقش گفت:  خداحافظي كرد و گفت: من مي
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اي بود. با عقيده رفت شهيد شد، انگار اين شهادت يك  واقعاً انسان كاري »خواهم بيشتر كار كنم. كه شهيد، دست و بالش بازتر است، مي
  مرگ اختياري است!

عربي كار كرد و كمي لهجة سوري ياد دو سال  اي؟/ اي و براي خدا خرج كرده چندبار پول قرض كرده
  گرفت تا برود به مردم آنجا خدمت كند

گردم. وقتي مسائل  نامه را در حرم امام رضا(ع) نوشت. گفت: اين سفر بروم ديگر بر نمي گويد كه من شاهد بودم كه اين وصيت رفيقش مي
خواهم بروم به اين مردم خدمت  ة سوري كار كرد. گفت: ميمقدار هم روي لهج سوريه شروع شد، شروع كرد دو سال عربي كار كردن و يك

آبرو دارم. جاها پر شده ولي هنوز  خط من خيلي گيريم. چوب مقدار دارو هم برد. و گفت: قرض مي رفت، با خودش يك كنم. وقتي داشت مي
  ها را پس بدهد.  و قرض كرد تا در آنجا خرج كند، كه بعداً حقوق بگيرد هايي كه قرض مي يك ليستي داشت براي پول

خواهد به تاريخ دفاع  شود. ديگر نمي اي است كه دارد باز مي اي؟ اين فصل تازه اي و براي خدا خرج كرده شما چندبار پول قرض كرده
  آيند كه اميدهاي ما هستند. حاال يك كساني مي - البته آن هم بايد حفظ شود، ولي- مقدس مراجعه كني

  كنند نگاه نمي بقيهاهل مسابقه، به  د مدافع حرم خطاب به رهبر انقالب/اي از وصيتنامة شهي قطعه
آن روزي كه شنيدم رضايت شما بر آن است كه سوريه نبايد «ش خطاب به رهبر انقالب نوشته است: ا نامه اي از وصيت در قطعهايشان 

فيق جهاد در اين عرصه، قسمت من شده است، خدا را سقوط كند، خواستم من هم سهمي براي اجراي اين فرمان داشته باشم. و حال كه تو
خواهم كه در اين عرصه، مؤثر و مفيد باشم. رهبر عزيرم، لبيك به فرمان شما، همان تكبير حج است، همان لبيك به  شاكر هستم و از خدا مي

ن واليت فقيه، همان واليت رسول اهللا(ص) را امام بزرگوار(ره) به ما ياد داد. چو رسول اهللا(ص)، همان لبيك به يا حسين(ع) است و اين
  »است. برايم دعا كنيد و از من راضي باشيد.

ها  عرضه كند. به بيكارها و بي ا نگاه نميه خواهد در مسابقة دو برنده شود، به تنبل كنند. كسي كه مي اهل مسابقه اصالً به بقيه نگاه نمي
ايم و داريم تخمه  ما راحت نشسته«گويند:  رود. به او مي الطلوع، به ميدان تمرين مي كند. صبح علي ها نگاه نمي حال كند، به بي نگاه نمي

   گويد: شما در مسابقه نيستيد!  مي» شكنيم! مي

  برخي ظرفيت برد و باخت ندارندج) 

  بردن را ندارند تيظرفها  برخي خوب داشته باشيم/را ظرفيت برد و باخت  بايد
ها  ها ظرفيت برد و باخت ندارند. بعضي از خوب برد و باخت داشته باشيم؛ دنيا عرصة مسابقه است. بعضي ظرفيتبايد نكتة بعدي اينكه 

تواند خودش را  دانم او نمي دهم چون مي بندگانم نمي ها را به هستند كه ظرفيت بردن را ندارند. در روايت داريم كه من توفيق برخي عبادت
ِإن ِمْن ِعَباِديَ اْلُمْؤِمِنيَن َلَمْن (دهم را به او نمي نشود، توفيق عبادت ي اينكه گرفتار عجبجمع كند. برا

ي َبْيَنُه َو َبْيَن َما ُيِريُد  ... َيْجَتِهُد ِفي ِعَباَدِتي َفَيُقوُم ِمْن ُرَقاِده َو َلْو ُأخَّلِ
ُرُه اْلُعجُْب ِإ َلى اْلِفْتَنِة ِبَأْعَماِلِه ِمْن ِعَباَدِتي َلَدخََلُه اْلُعْجُب ِمْن َذِلكَ َفُيصَّيِ

؛ ِسهِ َفَيْأِتيِه ِمْن َذِلكَ َما ِفيِه َهَالُكُه ِلُعْجِبِه ِبَأعَْماِلِه َو ِرضَاُه عَْن َنفْ 

  )2/61کافی/
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يك كسي مهمان امام رضا(ع) شده بود و نماز مغرب را هم با حضرت خواند و شام هم مهمان امام(ع) بود. و بعد حضرت به او فرمود: شب 
را هم اينجا استراحت كن. او هم با خوشحالي پذيرفت. حضرت امام رضا(ع) براي اين مهمان خودش جا انداخت و او مست اين محبت و 

وقت فردا رفقايت را ديدي، قيافه نگيري و بگويي: امام  خواست از اتاق بيرون برود، برگشت و به او فرمود: يك لطف آقا شده بود. آقا وقتي مي
َفَلما َأَرْدُت اِالْنِصَرافَ َقاَل ِلي َيا َأحَْمُد َتْنصَِرفُ ( ي من جا انداخت و مرا تحويل گرفت!رضا(ع) برا

ُقْلُت ِفي َنْفِسي: َقْد ِنْلُت ِمْن َهَذا الرجُِل و  587...؛ رجال کشی/ َأْو َتِبيتُ 

  )890/  2؛ غارات/َكَراَمًة َما َناَلَها َأحٌَد َقط 

 88در  نداشت/ نه توهين كرد/ قابيل ظرفيت باخت نه تحقير كرد و را داشت؛ هابيل ظرفيت مسابقه
  نداشتند برخي ظرفيت باخت

در اين مسابقه بايد وجود داشته باشد. هابيل ظرفيت مسابقه را داشت و مسابقه را از قابيل و پيروزي ظرفيت توفيقات الهي و ظرفيت بردن 
َلِئْن َبسَْطَت ِإَلي َيَدكَ (كنم كُشم، هابيل گفت: من دست به روي تو بلند نمي مي برد. وقتي قابيل به او گفت: من تو را

هابيل نه تحقير كرد و نه توهين  )28ک؛ مائده/ما َأَنا ِبباِسٍط َيِديَ ِإَلْيكَ ِألَْقُتلَ   ِلَتْقُتَلني
ما براي مسابقه آفريده  )27مائده/»(كَ َقاَل َألَْقُتَلن «كرد. ولي قابيل ظرفيت باختن نداشت و برادر خودش را كشت. 

  ها ظرفيت باختن نداشتند. ديديد كه بعضي 88ايم. در زندگي هم مسابقه داريم، در انتخابات مسابقه داريم. در سال  شده

  ندپرست قابيل برخي داخلو در  ،پرست شيطان برخي/ در خارج ندمسلك قابيل برخي
» ها پرست شيطان«اي راه افتاده به نام  مسلك هستند. در خارج كشور، يك فرقه ها قابيل بعضيمن اين اصطالح را به شما پيشنهاد بدهم. 

ولي روي قابيل  ،گيرد پرستي نمي ؛ چون اينجا ديگر شيطان»ها پرست قابيل«اي راه بيندازند به نام  خواهند يك فرقه در ايران ما هم برخي مي
  رسند. شود كار كرد؛ اميد دارند كه به يك جايي ب مي

 تيخوارج ظرف سيير/ ظرفيت باخت ندارند انصفت ليقاب /دانند نميرفتار شومي را ها جِرزني  پرست قابيل
  برد و باخت نداشت

رييس خوارج شان رفتار شومي نيست. اينها ظرفيت باخت ندارند.  كساني كه جِرزني برايها چه كساني هستند؟  صفت ها يا قابيل پرست قابيل
از او و عبادتش تعريف در محضر پيامبر(ص) مردم داشتند  فيت برد و باخت نداشت. نه ظرفيت برد داشت و نه ظرفيت باخت.كسي بود كه ظر

، مردم شدمسجد وارد ، در همين هنگام (ص) معنادار بوده)امبريپ شيفرما نيا دي(البته شاشناسمش يرسول خدا(ص) فرمود: نمكردند،  مي
خودت شدي، با  كه داشتي وارد مسجد ميرسول خدا(ص) به او فرمود: تو االن  .استعبادت اهل خيلي  فتيم،گ همين ايشان را مي«گفتند: 

خواهم به عبادت  و بعد گفت: حاال ميطور است.  ؟ گفت: بله، همينيان اين مردم از همه عابدتر هستمكردي كه من در م حديث نفس نمي
ماجرا چه شد كه او سالم ماند و اينكه ه قتل برساند؟ او در آينده رييس فتنه خواهد بود...(حاال كسي هست كه برود او را ب آقا فرمود:بپردازم. 

...؛ مناقب ابن ُذِكَر َرجٌُل َبْيَن َيَدِي النِبّيِ ِبَكْثَرِة اْلِعَباَدةِ ( كسي او را نكشت، بماند)

  )187/  3شهر آشبوب/

كني؟! چرا  گفت: چرا شما عدالت را رعايت نمي همين شخص به رسول خدا(ص) مي وقت رييس خوارج شد. او ظرفيت نداشت. آن بعداًاو 
  )1/148/ديمف؛ ارشاد  ....نٍ يْ َو َلما َقسََم َرسُوُل اہللِ ص غََناِئَم حُنَ ( اعتدال نداري؟!
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  ي!گونه عمل نكن ي و قابيلوقت نبرّ را انتخاب كرد و تو را انتخاب نكرد، يك تاگر امام زمان(ع) رفيق
وقت  دهيد. اگر امام زمان(ع) آمدند و رفيق تو را انتخاب كردند و تو را انتخاب نكردند، يك دوستان من! شما داريد با همديگر مسابقه مي

  خت نداشت. برگشت برادرش را كُشت.گونه عمل نكني! قابيل در مسابقة تقرب، نكشيد و ظرفيت با نبري و قابيل
 تا در بازي تقرّب نبازيم. ،رد و باخت را در افراد ايجاد كرد. در بازي دنيا تمرين كنيمب ها بايد ظرفيت از مهد كودك

صفت هستي. در آن  به معاويه فرمود: تو قابيل - البالغه در نهج- ها انجام داده باشم؛ اميرالمؤمنين(ع) در يكي از نامه بندهاين برداشتي نيست كه 
هاشم، برديم. سيدة نساء عالمين از ماست، جعفر طيار از  رب را پاي ركاب رسول خدا(ص) ما بنينامه فرياد زد كه تمام بازي معنويت و تق

ايد و تو مانند  اختهالجنه از ماست، همة امتيازات از ماست و از شما بني اميه هيچ نيست و شما در مسابقة تقرب ب ماست، سيدي شباب اهل
ُب َو ِمنا ... َأَال َتَرى غَْيَر ُمخِْبٍر َلكَ  (قابيل هستي َو ِمنا النِبي َو ِمْنُكُم اْلُمكَّذِ

َدا شََباِب َأْهِل اْلجَنِة َو ِمْنُكْم ِصْبَيُة  َأسَُد اہللِ َو ِمْنُكْم َأسَُد اْألَحَْالِف َو ِمنا سَّيِ
َفَنْحُن َمرًة  .. الناِر َو ِمنا خَْيُر ِنسَاِء اْلَعاَلِميَن َو ِمْنُكْم حَماَلُة اْلحَطَِب

َنْحُن ؛  و 28؛ نهج البالغه/نامۀ َأْوَلى ِباْلَقَراَبِة َو َتاَرًة َأْوَلى ِبالطاعَةِ 
آُل ِإْبَراِهيَم اْلَمحْسُوُدوَن َو َأْنَت اْلحَاِسُد َلَنا... َو ِمْن َقْبِل َذِلكَ اْبُن آَدَم 

بايد ظرفيت برد و  )1/118اِسِريَن؛ الغارات/حَسَدًا َفَكاَن ِمَن اْلخَ   َهاِبيلَ   َقَتلَ   َقاِبيلُ 
  باخت را داشت. وقتي ديديد كه يك كسي برد، به او تواضع كنيد.

به خودش  د،ي(ع) نترسيحضرت زهرا(س): از عل /دارند» السابِقُون« نسبت به  يا يمنف تيذهن كيمردم 
  كند ، ولي شما را سير ميدهد يم يگرسنگ

خواهم بدهم به آنهايي كه اهل مسابقه  تان بگويم. يك تذكر مي اش را به حالت روضه براي بگذاريد بگذريم. بقيهبقية اين بحث باقي ماند. 
دانيد فاطمة زهرا(س) به مردم مدينه چه فرمود: فرمود: چرا از علي(ع)  ترسند و واهمه دارند. مي مي» نالسابِقُونَ السابِقُو«نيستند ولي از 

دارد ولي شما را  هاي حضرت زهرا(س) است. فرمود: علي(ع) از دنياي شما كم بر مي گيرد. اينها حرف شما سخت نمي ترسيد؟ علي(ع) به مي
َلْو َتَكافوا عَْن ِزَماٍم َنَبَذُه   َو اہلل  ؟...َما َنَقُموا ِمْن َأِبي حَسَنٍ .(سير خواهد كرد

رًا سُجُحًا َال َيْكُلُم ِخشَاشُُه َو َال ُيَتْعَتعُ َرسُوُل اہللِ ص َالْعَتَلَقُه َو َلسَاَر ِبِهْم سَيْ 
َراِكُبُه َو َألَْوَرَدُهْم َمْنَهًال َنِميرًا َفْضَفاضًا َتطَْفُح ِضفَتاُه َو َألَْصَدَرُهْم ِبطَانًا َقْد 

ِه سَْوَرَة َتخَيَر َلُهُم الري غَْيَر ُمَتحَّلٍ ِمْنُه ِبطَاِئٍل ِإال ِبَغْمِر اْلَماِء َو َرْدعِ 

  )493/ 1و کشف الغمه/ 355االخبار/ ؛ معانی الساِغب

هاي حضرت  دهد، به شما گرسنگي نخواهد داد. اينها حرف ترسيد؛ نترسيد، علي به خودش گرسنگي مي اي كساني كه از علي(ع) مي
بينند كه اينها خيلي فداكارند و دارند خودشان را به  د. ميدارن» نالسابِقُونَ السابِقُو«اي نسبت به  زهرا(س) است. آخر، مردم يك ذهنيت منفي

  دهند. كشتن مي

  !كم داشت؛ همه به كم راضي شده بودند» نالسابِقُونَ السابِقُو«مدينه 
جعفر بود، شد. اگر برادرم  طور نمي برگرداند، اميرالمؤمنين(ع) صدا زد: اگر حمزه بود، ايناز مسجد اي كه فاطمه(س) علي(ع) را  آن لحظه

 یحَْمَزُة َو َأِخ یَو آِلِه عَّمِ  هِ يْ َلْو َکاَن َبْعَد َرسُوِل اہللِ صَلى اہللُ عَلَ .(شد طوري نمي اين

طوري  اگر چهل تا يار داشتم اين فرمايد: در جاي ديگري مي )249/ۀ؛ کشف المحجَکْرهاً  عْ ِيجَْعَفٌر َلْم ُأَبا
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َرجًُال َلَفرْقُت جََماعََتکُْم َو َلِکْن َلَعَن  نَ يُت ِمَن اْألَْرَبعِ (َو َلْو ُکْنُت اسَْتْمَکنْ . شد نمي

(ع): َو ی) و (عل1/83/یاجتجاج طبرس ؛ یُثم خََذُلونِ  یُعونِ يَ اہللُ َأْقَوامًا َبا
 ِفي  ْ َلجَاَهْدُتُهمْ  یلِ  نَ يعِ يَرجًُال ُمطِ  نَ يَأْرَبِع مٍ يْ َأخُو تَ  عَ يِ ُبو ْومَ يَ َلْو ُکْنُت َوجَْدُت 

  )191/ 1احتجاج / ؛ اہللِ 

برد. ولي در كربال  كنيد يا در فاطميه؟ باالخره هر جا يك مصيبت خاصي دارد و يك دلي مي ها بيشتر گريه مي فرزندان فاطميه! شما محرّم
ها درِ خانة مهاجرين و انصار  يار پيدا كرد، ولي فاطمية مرضيه(س) دختر پيامبر(ص) شب 72خيلي اوضاع بهتر بود، باالخره امام حسين(ع) 
  همه به كم راضي شده بودند.كم داشت! » نالسابِقُونَ السابِقُو«رفت اما سه چهار نفر بيشتر پيدا نشدند. مدينه 

  حضرت زهرا(س) از چه مصيبتي آرزوي مرگ كرد؟ 
اين مصيبت به خانه آمد و صدا زد، علي(ع)! اي  خاطر كه خيلي روضة هولناكي است. فاطمة زهرا(س) به خواهم پيشنهاد كنم  يك روضه مي

؛  َلْيَتِني ِمت َقْبَل ُهَنْيَئِتي َو ُدوَن ِذلِتي(ديدم كاش مرده بودم و اين صحنه را نمي

اين چه مصيبتي بود؟ مادرتان فاطمة زهرا(س) در مسجد رو انداخت و فرمود: مردم بياييد مرا كمك كنيد، ولي  )1/107احتجاج/
  ما از مغيره انتظار نداريم، اي مردم نامرد مدينه! شما چرا جواب فاطمه(س) را نداديد؟! ب ندادند.مردم جوا

 اال لعنه اهللا علي القوم الظالمين

 
 

  


