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  سخنراني مهم 

خدا سرنوشت / »بله«كند؟ تا حد بسيار زيادي  آيا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار مي: پناهيان
) ع(يعل /كند يبر سرشان نازل م-  بدايخوب -  مردم راي رأةجينتو  خودشان قرار داده ةها را به عهد انسان
اگر نسبت به  /  مردم ضربه بخورندداد ي مو اجازه رفتيپذ ي مردم را مي نظر خود، رأرغم ي عليگاه

  مي را بدهاش نهي هزدي بام،ي باشتفاوت يسرنوشت جامعه ب
؛ چون در انتخابات مردم نظر خودشان را »بله«كند؟ تا حدود بسيار زيادي  آيا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار مي: پناهيان

ما بايد مواظب باشيم . اش را به سر آن مردم نازل خواهد كرد  نتيجه-چه آن نظر خوب باشد و چه بد باشد-كنند، و خدا هم اعالم مي
خوريم و زندگي ما مورد مخاطره قرار   انتخابِ خوب داشته باشيم و به همديگر هم بگوييم و فعال باشيم، و اال لطمه ميكه خودمان

  .گيرد مي
  

 بـا موضـوع     م،يرباط كـر  شهر  ) ع(مسجد امام باقر   مجلس شوراي اسالمي، در      آستانة دور دوم انتخابات    در   انيپناهعليرضا  حجت االسالم   
 :خوانيد اين سخنراني را ميهايي از   بخشدر ادامه.  كردي سخنران»كند؟ ي خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار مايآ«

ترين عامل در سرنوشت  كننده يينوجود انبياء و اولياء، ما تع اب /ها را به عهدة خودشان قرار داده خدا سرنوشت انسان
 داد مردم ضربه بخورند  و اجازه ميپذيرفت  نظر خود، رأي مردم را ميرغم گاهي علي) ع(علي/ خودمان هستيم

 ما هستيم كه با وجود انبياء الهي و اولياء خدا، در عين اين و . ها را به عهدة خودشان قرار داده است خداوند متعال سرنوشت انسان
 .ترين عامل براي سرنوشت خودمان هستيم كننده ينحال، تعي

 پذيرفتند و مردم وقتي در مقابل  رغم نظر خودشان، رأي مردم را مي شان، گاهي اوقات علي در زمان حيات) ع(اميرالمؤمنين
 . كه مردم ضربه بخورنددادند  اجازه مي) ع(خوردند، ولي اميرالمؤمنين هايش را مي دادند، بعداً ضربه رأي باطلي مي) ع(اميرالمؤمنين

هم باالي سر ما ) ص(پيامبرشخص اگر / كنند ي ما فكر مي به جاي راحت باشد كه رهبران اجتماعالماني خدينبا
  حساس باشيميد به سرنوشت اجتماعي خودباشد، باز با

 ند و آنها بايد به جاي ما فكر ترهبران اجتماعي هست نباشد از اينكه مان راح اي در وجودمان باشد، و خيال ما بايد يك هوشياري
هم باالي سر ما باشند، باز هم بايد به فكر خودمان و جامعة خودمان ) ص( اگر رسول خدا در حالي كه!در فكر ما باشندو كنند 
 ! و اال خدا شوخي ندارد،باز هم بايد نسبت به سرنوشت اجتماعي خودمان حساس باشيم. باشيم

 و اصالً سپاه - كه تعداد سپاه اسالم، از سپاه دشمن بيشتر بودشكست خورد؛ با اين كه سپاه اسالم غزوة حنين، يكي از نبردهايي بود
خداوند متعال دربارة اين غزوه . هم در ميان لشكر بودند) ع(و اميرالمؤمنين) ص(در حالي كه رسول خداو  - !دشمن عددي نبودند

وم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرَتُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكُم شَيئاً و ضاقَت علَيكُم الْأَرض و ي(شما به تعداد بيشتر خودتان مغرور شديد: فرمايد مي
 توكل به خدا ولي مردم» به خدا توكل كنند«فرمايد كه به مردم بگو  مي) ص( خدا به پيامبر)25/؛ توبهبِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدبِرينَ

مردم پاي . كننده هستند يعني مردم تعيين. خورند حضور داشتند، در عين حال، شكست مي) ص(ا با اينكه رسول خدانكردند، و لذ
هستند، حاال ديگر زياد مهم ) ع(و اميرالمؤمنين) ص(پيامبر «:و بگويندشان راحت باشد  توانند خيال هم نمي) ص(ركاب رسول خدا

بايد به خدا توكل كنيد و مغرور به عده و عدة ؟ شما چگونه باشيدخيلي مهم است كه  بلكه» !نيست كه ما چه كنيم و چگونه باشيم
 . نصرت و پيروزي برسد، تا فتح ودان را باال ببريت خودتان نشويد، بايد ايمان
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 ،خواهيم  ما راحتي ميوقتي مردم گفتند /دة خودشان استاما سرنوشت مردم به عه ،پيامبران و اولياء تأثيرگذارند
 !اش را هم ببينيد اين راحتي مال شما؛ و نتيجه: فرمود) ع(ام حسنام

 هاي خودتان  شما ديگر در خانه«: آورند كه بفرمايند تشريف نمي) ع(موالي ما امام زمان. طور خواهد بود بعد از ظهور هم همين
. كنند مردم، اوضاع را درست ميهم به كمك ) ع(امام زمان» !كنم بنشينيد و راحت باشيد، من خودم همة اوضاع را درست مي

مان با  و اال اگر بنا نبود كه ما در سرنوشت خودمان تأثيري داشته باشيم، فرق. بناست كه مردم خودشان روي پاي خودشان بايستند
 !ها و حيوانات چه بود؟ فرشته

 از مردم ) ع(امام حسن. گيرند ل به عهده نميطور كام  ولي مسئوليت را به،آيند كه تأثير بگذارند پيامبران الهي و اولياء خدا هم مي
تحت ) ع(و لذا امام حسن» نه« و اكثر مردم گفتند ».خواهيد سست باشيد، ما اصالً جنگ نكنيم اگر شما مي«گيري كردند كه  رأي

خواستند   شتند و ميقصد خيانت دا) ع(البته يكي از داليل مهم پذيرش اين بود كه برخي از اطرافيان امام حسن. آن فشار، پذيرفتند
) ع(برخي در اطراف امام حسن. درا دستگير كنند و به معاويه تحويل دهند و اين خيلي اتفاق بدي بو) ع(وسط جنگ، امام حسن

اش را هم  برويد، اين راحتي مال شما؛ و نتيجه: حضرت فرمود» خواهيم  ما راحتي را مي«خيانت كردند و وقتي مردم صدا زدند كه 
 و بيچارگي را ،شان خواسته بله مردم دل. ها كوفه محل قتل عام بوده، محل بدبختي و گرفتاري بوده است  قرند از آن، بع.ببينيد

 . شود مردم را وادار كرد هم اجازه دادند، چرا كه به زور نمي) ع(و امام حسن. براي خودشان انتخاب كردند

  جنگ نهروان شدانتخاب ابوموسي اشعري توسط مردم، يكي از داليل پيدايش

 باشد، خودتان : فرمود) ع( لذا علي»!نه؛ ايشان بايد باشد«  و گفتند كهولي مردم داد زدند! ابوموسي اشعري نه: فرمود) ع(اميرالمؤمنين
همان انتخاب ابوموسي اشعري يكي  )500/لصفينوقعة ا؛ قَالَ علي ع قَد أَبيتُم إِلَّا أَبا موسى قَالُوا نَعم قَالَ فَاصنَعوا ما شئْتُم(.... ببينيد

 آنها  البتهكه. قتل عام شدند) ع(شان عليه علي  شهر به دليل قيام آن هزار نفر در4000از داليلي شد كه جنگ نهروان پيش آمد و 
ند كه شما چرا اجازه قيام كردند و گفت) ع(انگيزة بسيار غلطي هم داشتند؛ چون مردم غلط رفتار كرده بودند، ولي آنها عليه علي

 .خواستند مي گونه  مردم اينخُب: فرمود هم ميحضرت ! داديد؟

 اي براي  اين عبارت خاليق هرچه اليق، يك روايت دارد كه اين روايت را به عنوان هديهو البته » !خاليق هرچه اليق«: گويند مي
 . خوانم شما مي

نداشته باشيم » انتخابِ خوب« اگر/ »بله«زيادي بسيار  تا حد كند؟ آيا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار مي
 گيرد خوريم و زندگي ما مورد مخاطره قرار مي لطمه مي

 آيا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار مي  الم ، چون در انتخابات مردم نظر خودشان را اع»بله«زيادي بسيار كند؟ تا حد
 . اش را به سر آن مردم نازل خواهد كرد  نتيجه- ن نظر خوب باشد و چه بد باشدچه آ- كنند، و خداوند متعال هم مي

 فعال باشيم و اال لطمه - در اين عرصه-  بگوييم و همما بايد مواظب باشيم كه خودمان انتخابِ خوب داشته باشيم و به همديگر 
هاي خوب داشته باشيم،  ر ما هميشه انتخابكنم كه اگ در ادامه عرض مي. گيرد خوريم و زندگي ما مورد مخاطره قرار مي مي

  چه خواهد شد؟اش نتيجه
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منش، تفكر و تقواي مردم تأثير دارد بر اينكه چه   /كنيد جوري رييس پيدا مي هرجوري باشيد، همان): ص(پيامبر
 كساني ادارة امور آنها را به عهده بگيرند؟

  كَما تَكُونُونَ «: فرمايد مي) ص(رامي اسالمرسول گآن روايتي كه بنا شد خدمت شما هديه كنم اين است؛ولِّىي 
ولي اين سنت الهي ! زمان كه انتخابات نبوده  آن البته.كنيد جوري رييس پيدا مي  هرجوري باشيد، همان)260/االخبار شهاب(» كُميعلَ

ه مردم، منش مردم، تفكر مردم و باالخره وجود مردم، نگا .دهد است كه خداوند متعال مردم را در سرنوشت خودشان مؤثر قرار مي
  ؟تقواي مردم تأثير دارد بر اينكه چه كساني ادارة امور آنها را به عهده بگيرند

 ا حكومت طور كلي ما مؤثر هستيم در اينكه چه كساني بر م به. ها براي تأثيرگذاري مردم است صحنة انتخابات فقط يكي از صحنه
حتي با حضور رسول . چه پيامبران و اولياء الهي باشند و چه نباشند. ن تأثير را قرار داده است و خداوند اي.كنند و ما را اداره كنند

 . توانند كار خودشان را خراب كنند يا كار خودشان را درست كنند هم مردم مؤثرند و مي) ع(و اميرالمؤمنين) ص(خدا

 مردم/!كنيم؟ پسنديد، ما به شما تحميل مي كنيد، چيزي را كه نمي فكر مي: به مردم مدينهخطاب ) س(حضرت زهرا
 را ديدند) س(فاطمههاي  اعتنايي خود به دغدغه نتيجة بي

 توانستند بيرون بيايند، ايشان در اين سخنرانيِ  كه در بستر بيماري بودند و ديگر نمي) س(در آخرين سخنراني حضرت زهرا
و علت ناراحتي خودشان را بيان كردند و » ...من از شما مردم مدينه ناراحت هستم«به زنان مدينه فرمودند كه ، ياسيلعاده سا فوق

 و 376/امالي طوسي(.خطاب به مردم فرموده بودند) ع(اي از قرآن را خواندند كه حضرت نوح در آخر اين سخنراني، آيه
 )1/109/احتجاج

 س(اي كه حضرت زهرا آيه ( و«: اين بودخواندندلَها كارِه أَنْتُم وها وكُمنأَ نُلْزِم«)كنيد، چيزي را كه   شما مردم فكر مي)28/هود
شود؟ و مردم  اش چه مي را نخواستيد؛ حاال برويد ببينيد كه نتيجه) ع( شما علي بن ابيطالب!كنيم؟ پسنديد، ما به شما تحميل مي نمي

 يزيد، در شهر مدينه سه روز سربازان. هايي كه كردند اثر نتايج درازمدت انتخابديدند كه در مدينه جوي خون جاري شد؛ در 
و چقدر سر بريدند و . آن سه روز تجاوز هم ثبت شده استحاصل نواميس مردم را به خودشان حالل كردند، تعداد ولد نامشروع 

 . بود) س(هاي حضرت زهرا اعتنايي مردم به دغدغه اين نتيجة همان بي! چقدر جنايت كردند

 زند؟ اما خدا چه موقع استثناء مي/ كند خدا تا حد زيادي سرنوشت جامعه را به انتخابات وابسته مي

 نه، ما نسبت به سرنوشت » !ما برويم در عالم خودمان باشيم! خيال باالخره مسئولين مملكتي هستند و بي«توانيم بگوييم كه  ما نمي
 در  با اين كار،كه در انتخابات شركت كنيم، ثواب داشته باشد؛ ما صرفاً هميننيست كه طور  اين. خودمان مسئول و مؤثر هستيم

 . كنيم واقع داريم آيندة خودمان را درست مي

 بسيار زيادي بله آيا خداوند سرنوشت يك جامعه را به يك انتخابات وابسته مي زند؟ آن  خداوند چه موقع استثناء مي .كند؟ تا حد
 . ه بيايد و شهيد بدهد و مظلوماني بسيار قوي و مؤثر در جان مردم، تحويل بدهدوقتي كه اين جامع
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شان را  سئوالندر جامعة اسالمي اگر مردم هوشيار نباشند، خيانت م /صدر شدند؟   متوجه خيانت بنيچه وقتمردم 
 فهمند خيلي دير مي

  كار كرد؟ اسناد وابستگي او به سازمان سيا، بعداً  ه او چهو شما ديديد ك» صدر بني«اول انقالب مردم يك انتخابي كردند به نام
داد كه  به ارتش دستور مي! اين تاكتيك نظامي من است: گفت داد و مي و در جريان جنگ هم مدام به عراق زمين مي.  آمدبيرون

 مردم اما. داد را به باد فنا ميهاي خودش داشت مملكت  او خيلي جنايت كرد و با سياستگذاري. داد عقب بيايند و به دشمن زمين مي
 كي متوجه شدند؟ 

 دانيد چرا؟ چون  فهمند؟ مي شان را مي گر نباشند، خيلي دير، خيانت مسئوالن گير و تحليل در جامعة اسالمي اگر مردم هوشيار و پي
حضرت آقا . صدر صحبت كند ها حاضر نشد عليه بني به اين سادگي) ره(حضرت امام. جامعة اسالمي، جامعة نجيب و آبروداري است

ها را   ما هم خيلي از حرفي خودشان را بيان نكردند و رفتند؛ها خيلي از درد دل) ره(حضرت امام: بار فرمودند ها قبل يك سال
ما هم !  را هم به مردم نگفتيلي از آنها را به مردم گفت، خي حرفها داشت كه بعضيليامام بزرگوار در طول ده سال، خ(. زنيم نمي

 ندارد كه انسان يلزوم.  گذاشتمي خواهاني خودش اجازه نطق داد، با خود او در مشگاهي متعال در پي كه اگر خدامي دارييحرفها
 . يعني هوشياري مردم بايد خيلي باال باشد)05/09/76 اناتيب؛ دي را بگوزهايهمه چ

 شود ي مدهي فهمري دها انتي نباشند، خارياگر مردم هوش/ عاملين ترور خود را افشا نكرد) ص(پيامبر

  ،خواستند از باالي دره،   نفر مي12. خواستند ترور كنند را مي) ص(رسول خدا. شود ها دير فهميده مي خيانتاگر مردم هوشيار نباشند
 از كه نام يكي-  شهادت برسانند، جبرئيل امين آمد و خبر داد و حضرت محافظين خود را افزايش دادند بهحضرت را هل بدهند و

؛ .... لَما رجع رسولُ اللَّه ص قَافلًا منْ تَبوك إِلَى الْمدينَةِ حتَّى إِذَا كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ (.ناكام شدندها   و تروريست- آنها حذيفه بود
حضرت . ا را اعدام كنيمعرض كردم كه نام اينها را افشا كنيد و اينه) ص(من به رسول خدا: گويد  حذيفه مي) 123/الوري اعالم
 ! شان كنيد رهاي: فرمود

  مردم در سرنوشت خود مؤثرند؛ بايد ببينند و بشناسندزيرا /را افشا نكرد؟» اشعث«) ع(چرا علي

 اشعث يكي از فرماندهان سپاه حضرت بود.كردند هم افشا نمي) ع(كردند و اميرالمؤمنين افشا نميبسياري از اوقات ) ص(رسول خدا  .
اشعث موجب شد .  شودليتحم) ع(يبه علزماني كه چند قدم تا پيروزي نهايي بر معاويه مانده بود، حكميت وجب شد اشعث م

قدر بد بود  وضع اشعث آن. يكي از فرماندهان سپاه حضرت بوداشعث در عين حال، . و خوارج رخ دهد) ع(جنگ بين اميرالمؤمنين
سرِ قصة اشعث بود كه چرا ) ع(شان به اميرالمؤمنين هاي  كرده بودند، يكي از اعتراضسرِ جنگ پيدا) ع(كه خوارج كه با اميرالمؤمنين

 و أَبو اسرٍي الْحرْب و ذَهب الصالحونَ؛ عمار بنَ تيفَلَما حم): ع(نيرالمؤمني خوارج به امسي رئةنام(! اندازيد؟ اين اشعث را دور نمي
الْهنِ التَّثَمِيب يلَانِهلَ عاشْتَم ،هِماهأَشْب و يكف لَه قْهنْ لَا في منِي الدةً فغْبلَا ر ي وم ،ادنِ قَثَلُ الْجِهب ثالْأَشْع سٍي و هابحأَص و 

  )5/240/ياالسالم خيالتار ؛ موسعة2/370/افاالشر انساب؛ دةُي رفعت لَك الْمصاحف مكنَي حاياستَنزَلوك حتَّى ركَنْت إِلَى الدنْ

 يعني . ، ابن ملجم در خانة اشعث بود)ع(حضرت در نهايت نجابت عمل كردند و در نهايت هم شب قبل از شهادت اميرالمؤمنين
دست داشت و پسر اشعث هم در قتل امام ) ع(دختر اشعث هم در قتل امام حسن. دست داشت) ع(اشعث در قتل اميرالمؤمنين

 ع و ابنَتُه جعدةُ سمت الْحسنَ ع و محمد نَي الْمؤْمنرِي دمِ أَمي شَرِك فسٍيإِنَّ الْأَشْعثَ بنَ قَ): ع(امام صادق(. دست داشت) ع(سينح
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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

ف شَرِك نُهيابسمِ الْحد مردم در پاسخ اين است كه » !رديد؟چرا اشعث را افشا نك! يا علي«: حاال شما بگوييد )8/167/ي؛ كاف  عنِي
 .سرنوشت خودشان مؤثرند و مردم بايد ببينند و بشناسند

وشت جامعه اگر نسبت به سرن /حساس هستيد، براي انتخابات هم حساس باشيدتان  طور كه به نان شب همان
  دادند؟  هايي  صدر چه هزينه مردم بعد از انتخاب بني/ اش را بدهيم بايد هزينهتفاوت باشيم،  بي

 طور كه شما براي نان شب  همان. كند عهدة مردم گذاشته است، ما را حساس مي هاي خودش به اين مسئوليتي كه خدا طبق سنت
تان و كساني كه شما را قبول دارند، حساس  بايد نسبت به دوستان. تان حساس هستيد، بايد براي انتخابات هم حساس باشيد خانه

 »به چه كسي رأي بدهند؟« به آنها هم بگوييد كه - اگر شناخت داريد- باشيد و

 خواهد وضع ما را جبران  وقت خداوند چگونه مي آنتفاوت باشيم،  اگر بي. تفاوت باشيم  بي- نسبت به سرنوشت جامعه- توانيم ما نمي
صدر را تحمل   بني90قه دقيهم دير افشا كردند و در واقع تا ) ره( حضرت امامصدر رأي دادند و  مردم وقتي به بنيباالخرهكند؟ 
 داشتند همه را قتل عام اصالً. ند مثل شهيد بهشتي و رجايي و باهنر بودبودند، و شهدايي شهيد 72اي كه مردم دادند،   هزينهكردند؛

 .صدر بودند ها همه زير بال بني اين تروريست.  نفر شهيد ترور داديم17000چيزي در حدود ! كردند مي

 آبادترين و آزادترين كشور جهان خواهيم بود انتخاب مديران، خيلي حساس باشيم، اگر به سرنوشت جامعه و

 آيا اگر ما حساس باشيم، به «حاال سؤال اين است كه . ما اگر بخواهيم سرنوشت خودمان را به دست بگيريم، بايد حساس باشيم
ر ارتباط با مديران جامعه، به شدت حساس باشيم، مطمئن ما اگر در انتخابات و د. بله يقيناً به نتيجه خواهيم رسيد» نتيجه ميرسيم؟

ما اگر واقعاً حساس باشيم، آبادترين و . باشيد كه هيچ مملكتي در جهان به ثروت مملكت ما نيست؛ ثروت از جهات مختلف
، ما كردند ميرست استفاده  اگر مديران جامعه از اين استعدادها د. استعداد ايراني، واقعاً باالست.آزادترين كشور جهان خواهيم بود

 .االن نبايد اين مشكالت را در مملكت داشته باشيم

 


