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ݢلݤݤݤݤݤ /۱۱ ݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݢ
ݩݩݩݩݩݩݩݩّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݧ ݬݓ ݫ ݫ حݫ

   موضوع

ݦݦݩݐ
ح ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ

ݩݩݑ ه ݣݣٮݧ ݩݩݩݩݐ ݧ ݢںݧ موݢ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ درݤ ݣݣݣݣݣݣݣںݧ ، ݣݣ�پ �ن ىݪݪݪݬݬݬݬݬݔ

ݩݩݩݩݩݐ ݧ رݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤلموݣݣݣݣݣݣݣݣمںݧ اݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣمىݪݬݬݔ
   پیام

ݭݭݔعهݤݤ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ىݫ ݩݩݩݩݩݩݒ ݧ ݧ ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݧ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐس ݧ ݧ ݧ ݧ ںݧ

�ݒ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ رݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣی ݣݣݣکا�ه ݓ ݫ ݤݤݤݤ ݣݣݣٮݫ اݤ�ن مںݩݩݩݩݩݩݩݩݐ
ݩݩݩݩݩݒ ݧ ݢدݥݣݣݣݣݣݣسݧ اݤݤک ݢ طرݣݣݣݣٮݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ

ݩݩݐ ݧ ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݧ ݩݩݩݩݩݩݩٔ ݧ وطىݧ
ݩݩݩݩݩݑ ݧ ݧ
ٮ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  /۳۹
مݤ

ݢوݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣ لسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݢ ݬݓ ݫ حݫ

   موضوع

ݦݦݩݐ
ح ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ

ه ݣݣٮݦݩݩݑ ݩݩݩݩݩݩݩݐ ݧ پهںݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݓه ݣݣݣݣݣݣٮݫ ݫ یݤ ݣݣں
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ ݧ ݧ اںݧ مںݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ

ݩݩݩݩݩݒ ݧ ݧ ݭݭݭݭݭݭݭݓاݤݤݤݤݤݤݤ دݣݣݣݣسݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ
ݢرݤݤݤݤݤݣݣݣݣیݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ ݭپدݤݤݤݤݤݤݢ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ىݪݪݪݬݬݬݬݬݔ

ݩݩݩݩݐ ݧ رݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤلموݣݣݣݣݣݣݣݣمںݧ اݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣمىݪݬݬݔ
   پیام

رݣݣݣݣݣݣاݤݤݤ�ن ݬݔ ݫ ݤݤݤݤورݣݣݣݣݣیݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣردݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣاݣݣٮݫ
ݦݩݖ

دݣݣݣݣݣݣا ݩݩݐ ݧ �ݧ ݩݐ ررݧ
ݩݐ ݧ

ݬݬݬݔ�ݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݒ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣڡ ݣݣݣݣاݤݤݣݣںݫ
ݐ

ر
ݦݦݩݩݐ

ا ݣݣݣݣاڡ ه ݣݣٮݓ ݩݩݩݐ ݧ ݬݬݔگاݤںݧ ݫ ݫ ݫ ݬݓىݫ ݫ ݢاهی ݣݣݣٮݫ ݩݩݩݐه ݢ ݧ ݧ ݢںݧ ݢساݢ ݢ ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݢ ݪݭݭݭݭݭݭݭݓ
ٮ

ݢ اݢ
ٯݦݩݩݑ
ݨݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ݭݭݭݭݭݭݭݭپرݤݤݤݤݤݤݤݣݣدݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤ ٮ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݫ ݩݩݩݩݒ پسݧ ݫ ݫ ݫ ںݫ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  /۶۵
مݤݤ

لسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسوݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݓ ݫ ݫ حݫ

   موضوع

ݤ ݩݐ  ݣݣݣسارݧ
ݦݦݩݐ

ح ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ
ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪݪݭݭ

ݩݩݑ ݢرݤݣݣݣݣݣیݤ ݣݣٮݧ ݢ ݭݭݭݭݭپدݤݤݤݤݤݤݢ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݣݣݣݣݣاݤݤݤݤ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݩݩݐ ݧ ݧ �ݧ ررݐ
ݩݐ ݧ

ڡ

   پیام

وݤݣݣرݤݤ ݩݩݩݩݩݩݒ ݧ ٮݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣکسݧ ݬݬݔ معىݫ ݬݓ ݫ ݫ حݫ
ݬݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݔٮݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣݣݣݣݣکىݫ ر ݣݣݣݣݣݣݣٮݦݦݩݩݑ ىݪݬݬݬݔ ىݪݪݪݪݬݬݬݬݔ عݐ

ݩݩݩݑ ٮݧ
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؛  �ة َمّ
أُ ْ
ِه ال ِ

َوا َهذ َ �ب
أَ
�ذَ َو َعِلٌّ ا

أَ
ال رسول اهلل؟ص؟: ا �ق

من و علی؟ع؟ دو پدر این امت هستیم.1
هر ســال با نزدیک شــدن ایام والدت امیر مومنان حضرت علی؟ع؟، فرصتی 
بــرای یــاد کــردن از پــدر نمونــه تاریخ فراهم می شــود، پــدری حکیم و فرزانه که 
حتــی در بیــن فرزنــدان خــود هــم غریــب اســت و قدرش ناشــناخته، پدری که 
روز پدر آراسته به نام اوست و مهر پدری او تا قیامت ضامن تربیت شعیانش 

خواهد بود.
گنــج پــدری" اثــری در مقــام بیــان فضائــل   " مجموعــه فیش منبــر روشــمند 
پرفضیلت ترین پدر تاریخ با رویکرد جهاد تبیین اســت تا دوســتانش، با نقشــه 
دشــمنانش در آخرالزمان آشــنا شــوند و با شــناخت رســالت تاریخی خود در 
، اهمیــت فرزنــدآوری شــیعیان آن حضــرت را عمیقــا درک کنند و  طلیعــه ظهــور
یــخ بــا خون دل هــای فراوان به  اجــازه ندهنــد میــراث پــدری آنهــا کــه از دل تار
دستشــان رســیده اســت با توطئه های رســانه ای دشــمنان و فریب های دنیای 

مجازی به راحتی ربوده شود.

، ۱۶ ۹۵، باب ۶. .۱ بحاراألنوار



۱0  گنج پدری  مجموعه فیش منبر روشمند ۱۳ رجب

گنج پدری"، تالش شــده اســت به ســبک  در مجموعه فیش منبر روشــمند " 
تازه ای ترکیبی از جذابیت و تاثیرگذاری با استفاده از روش های نوین سخنوری 
بــه هــم آمیختــه شــود و بــا موضوعی متناســب با مناســبت ایــام والدت حضرت 
علی؟ع؟، دغدغه امروز والیت یعنی اهمیت فرزندآوری و خطر کاهش جمعیت 
گردد و تالش دشــمنان قســم خورده اســالم در این  کشــور برای مخاطبین تبیین 

گردد. جنگ شناختی روشن 
گام ســوم از مجموعــه کتاب هــای فیش منبــر  کــه  امیــد اســت ایــن محصــول 
کتاب "رزق مادری" برای ایام فاطمیه و "مادر هستی"  مناسبتی جمعیت بعد از 
برای ایام والدت حضرت زهرا؟اهع؟ می باشد زمینه ساز منبرهایی از جنس جهاد 
تبییــن باشــد و ســخنرانان عزیــز را در انجــام وظیفــه امروزشــان در قبــال والیت 

یاری نماید.
بــر خــود الزم مــی دانــم ضمــن تقدیــم ایــن مختصــر محضــر نورانــی بهتریــن 
پــدران عالــم پیامبــر خــدا؟ص؟ و امیــر مومنان؟ع؟، از تمام عزیزانی که بنده را در 
تالیــف ایــن اثــر یــاری کردنــد از جمله حجج اســالم آقایان تاتــالری، فتحی و 
ســمنبری تشــکر و قدردانی نمایم و از همه خوانندگان محترم تقاضا دارم ما را 
با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود در مسیر تکمیل این محصول و تالیف 

کتب دیگر از این مجموعه یاری نمایند.

سامان هادی پور 
مدیر موسسه آموزشی _ پژوهشی اسرار بیان 



   موضوع

ݦݦݩݐ
ح ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ

ݩݩݑ ه ݣݣٮݧ ݩݩݩݩݐ ݧ ݢںݧ موݢ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ درݤ ݣݣݣݣݣݣݣںݧ ، ݣݣ�پ �ن ىݪݪݪݬݬݬݬݬݔ

ݩݩݩݩݩݐ ݧ رݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤلموݣݣݣݣݣݣݣݣمںݧ اݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣمىݪݬݬݔ
   پیام

ݭݭݔعهݤݤ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ىݫ ݩݩݩݩݩݩݒ ݧ ݧ ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݧ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐس ݧ ݧ ݧ ݧ ںݧ

�ݒ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ رݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣی ݣݣݣکا�ه ݓ ݫ ݤݤݤݤ ݣݣݣٮݫ اݤ�ن مںݩݩݩݩݩݩݩݩݐ
ݩݩݩݩݩݒ ݧ ݢدݥݣݣݣݣݣݣسݧ اݤݤک ݢ طرݣݣݣݣٮݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ

ݩݩݐ ݧ ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݧ ݩݩݩݩݩݩݩٔ ݧ وطىݧ
ݩݩݩݩݩݑ ݧ ݧ
ٮ

ݢلݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݢ
ݩݩݩݩݩݩݩݩّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لسه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݧ ݬݓ ݫ ݫ حݫ

م 
�ب

ارلمح�ذ  هلل 
ا

 ِّ هلِل ر�ب
 
ُ م احلمد

ارلحی

 ،
ذ ع�ی محب

أ �ةِ ا
أ ال�

ذ ر�أِ احل ، �ب
ذ اعلامل�ی

و  اِء  ی ب
ذ
�
أ ال ِد 

ّ سی
عل  اسلالم  و  صلاله 

ا و 

هِل  اإ بِ  �ی
حب

و  ا 
ذ � بِ �ی حب

 ،
ذ �ی ی �ب

ذ ال ِم 
ة �

�ذ
و  ذ  املرسل�ی

هلل 
ا ل 

 حممد، ص
ذ
املصط� ِم 

اس
ة ال �ب 

أ ا  
َ ذ اعلامل�ی

 ،
َ ذ ذ املعصوم�ی

 الطاهر�ی
ذ �ی ب هل الط�ی

آ ل ا
� و ع

لع�ی

و   
َ ذ �ی

رصذ
أ ال  

ذ
� هلل 

ا  �
�ی

ة �ب ام 
ّ سی

ل  و 

م  ِ أِ
دعا�

أ ا ل 
ع مُ 

أ دلا�
ا �ذ 

اللع

وِم  �ی یل 
اإ  
َ ذ ع�ی محب

أ ا

.
ذ �ی

دل ا

ه ݩݩݩݐطىݪݪݪݪݬݬݬݬݓ ݧ ݧ حݧ

جلسه اول

موضوع: امیرالمومنین؟ع؟ پدر نمونه تاریخ

کاهش نسل شیعه ک دشمنان برای  پیام: توطئه خطرنا

جلسه اول؛ پدر نمونه تاریخ





جیسه اونو پدر لموله  اریج  ۱۳ 

انگیزه سازی موضوع با روش ابهام {
اصبغ بن نباته یکی از نزدیکان امیرالمومنین، می گوید: امیرالمؤمنین؟ع؟ ســرگرم 
قضــاوت و داوری میــان مــردم بــود کــه ســیاه چهــره ای را دســت بســته آوردنــد و 
گفتنــد: ای امیرالمؤمنیــن، ایــن شــخص دزدی کــرده اســت؛ امام؛ بــه او فرمود: آیا 
گر سه بار اقرار  دزدی کرده ای؟ گفت: آری، ای امیرالمؤمنین، حضرت فرمودند: ا
کنی، دستت را قطع می کنم. او گفت: آری، ای موالی من، من دزدی کرده ام. امام 

گفت:آری، ای موالی من. کرده ای؟  به او فرمودند: وای بر تو دزدی 
در ایــن هنــگام امــام فرمــان داد دســتش را بــه دلیل دزدی بریدند. او دســت 

گرفت. بریده اش را به دست چپش 
در راه ابن کواء)یکی از خوارج( از او پرسید:چه کسی دست راستت را بریده است؟
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ُ

اُح الّد َدی، َو ِمْص�بَ
اُح ال�نَّ �قَ ِعَدی، َو ِم�نْ

ْ
�نُ ال َح�قْ

، َو  �نَ �ی �قِ
ُم�قَّ

ْ
َماُم ال �نَ َو اإِ ِد�ی َعا�بِ

ْ
ُد ال ِ

، َو َس�یّ �نِ �ی اُرو�قُ الّدِ ، ]َو[ �نَ ِ �ق
ْ
ل �نَ

ْ
ُد ال ِ

، َو َس�یّ ِ
َ��قّ

ْ
ال

َطَع  . �قَ �نَ َمِع�ی ْ �ب
أَ
ِ ا �ق

ْ
ل �نَ

ْ
ی ال

َ
ِه َعل

َ
�قُ الّل َّ ، َو ُح�ب �نَ �ی �قِ ا�بِ ُل الّسَ صنَ �نْ

أَ
، َو ا �نَ ِد�ی ُمْه�قَ

ْ
ُ� ال �یْ

حنَ
ِحّیٌ  َ ْر�ی

أَ
ّیٌ ا َ��شِ ِمّیٌ �قُ َطِحّیٌ َهاسشِ ْ �ب

أَ
ِّیٌ ا

ّیٌ َمَد�ن ِ
ّ
ُحِدّیٌ َمک

أُ
ْدِرّیٌ ا ّیٌ �بَ َماٌم َح�نِ ی اإِ �نِ ِم�ی َ �ی

ا�بِ  ی َداِ�ی �بَ �نِ ِم�ی َ َطَع �ی . �قَ َوِصّیُ
ْ
َوِلّیُ ال

ْ
ِعّیٌ ال

ْودنَ
َ
ِوّیٌ ل ِ�ّیُ �قَ َ ّیٌ حب ِوّیٌ َطاِل�بِ

َ
َمْول
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َل َو 
َّ
َمَ�، َو َهل َّ َو اْ��قَ ُل َم�نْ َح�ب صنَ �نْ

أَ
َ�، َو ا ُل َمْ�َح�بٍ َو َم�نْ َک�نَ ا�قِ َ�، َو �قَ �بَ �یْ

حنَ
 ، ّیٌ َواٌد َسحنِ َ ، حب ِ�ّیُ َ اٌع حب �بَ

ُ ی سش �نِ ِم�ی َ َطَع �ی َ�َ�. �قَ
�قَ َو �نَ

َ
َطَ�، َو َحل �نْ

أَ
َ�، َو َصاَم َو ا �بَّ

َ
ک

�نُ  وِل َو َس�یْ �قُ �بَ
ْ
ُ ال ْوحب ُسوِل، َو رنَ �نُ َ�ّمِ الّ�َ ُصوِل[ ا�بْ

أُ
�

ْ
ْصِل ]ال

أَ
�

ْ
�نُ ال ِ��ی َ وٌل سش

ُ
ْهل ُ �ب

ی َصاِح�بُ  �نِ ِم�ی َ َطَع �ی وِل. �قَ �نُ
�أُ

ْ
َد ال ْمُس ِ��نْ

َّ ُه السش
َ
َمْ�ُدوُد ل

ْ
وُل، ال

ُ
َمْسل

ْ
ِه ال

َ
الّل

 ، �نِ َعَ��یْ ْ َمسش
ْ
ُ ال ، ]َو[ َواِر�ش �نِ ْ ْمَ��ی الّ�ُ اِ��نُ �بِ ، الّطَ �نِ ْ �ی

�نَ �یْ
الّسَ اِر�بُ �بِ

، الصنَّ �نِ ْ �ی �قَ
َ
ل �بْ �قِ

ْ
ال

َصُ�  �نْ
أَ
، َو ا �نِ ْ �ی

ی َک�نَّ ْسَمُ� ُکّلِ دنِ
أَ
، ا �نٍ ْ �قَ َ��ی ِه َطْ��نَ

َ
الّل ِ�ْک �بِ ْ ُسش ْم �ی

َ
ی ل ِ دن

َّ
ال

�نُ  ْ ی َ��ی �نِ ِم�ی َ َطَع �ی ؟امهع؟. �قَ �نِ ْ ُ�َس�ی
ْ
َ�َس�نِ َو ال

ْ
�نِ ال ْ َد�ی ِ

�یّ
و الّسَ ُ �ب

أَ
، ا �نِ ْ �ی �قَ �نَ َ ی سش ّلِ دنِ کُ

�بِی 
أَ
�نُ ا ، َعِلّیُ �بْ اِل�بُ عنَ

ْ
ِه ال

َ
َسُد الّل

أَ
، ا اِل�بٍ �نِ عنَ ّیِ �بْ وأَ

ُ
ُ ل احب ، �قَ اِر�بِ َمعنَ

ْ
ِ َو ال اِر�ق َ َمسش

ْ
ال

َها.
ُ
ْکَمل

أَ
ا�قِ ا ِ��یَّ

َها َو ِم�نَ ال�قَّ
ُ
ل صنَ �نْ

أَ
َوا�قِ ا

َ
ل ِ� ِم�نَ الّصَ �یْ

َ
َطاِل�بٍ َعل

کسی که بیرون از شرک و پر از علم است، او که باب معرفت و یقین است، 
گزارنده پنجاه  و ریسمان استوار خدا است، و شفاعت کننده روز جزا، و 
و یک رکعت نماز در شــبانه روز اســت، دســت راســت مرا کســی برید که 
گاران است و پسر عّم مصطفی؟ص؟ است و همچون برادر  پیشوای پرهیز 
ک اســت،  ؟ص؟ برگزیده ی خداســت، شــیر بیشــه خا دو قلو برای پیامبر
یــادرس خالیــق و همچــون بــاران رحمــت بــر همــگان، و میراننــده ی  و فر
کلید بخشش و احسان و سخاوت و چراغ هدایِت تاریکی  دشمنان، و 
که ســّید و ســرور خلق  کســی  هاســت. دســت راســت مرا امام حق برید، 
است، و جدا کننده ی حق از باطل است و سّید و آقای عبادت کنندگان 
کاران است و بهترین هدایت شدگان، و با  است، و امام و پیشوای پرهیز 
فضیلت ترین سابقین، و حّجت خداوند بر جمیع خالیق است. دست 
که در جنگ بدر و احد جنگیده و مال  کسی  مرا برید امام محبوب من،
ســرزمین های مّکه و مدینه و ابطحی اســت. از بنی هاشــم و از قریش و 
خوش اخالق اســت و از خاندان ابی طالب؟ص؟، پر قدرت و بســیار با 
که ولّی و وصّیِ رسول خداست، دست  کسی  گفتار است  هوش و فصیح 
گشــاینده ی در خیبر اســت، و به قتل رســاننده مرحب  که  مرا برید کســی 
و هــر کســی کــه کافــر اســت)یا کفــر مــی ورزد( و بــا فضیلت تریــن و بهترین، 
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که حج و عمره به جا می آورند و تهلیل)الاله ااّل اهلل( و تکبیر  کسانی است 
می گویند و روزه می گیرند و افطار می کنند و سر می تراشند)در مراسم حج( 
که شجاع و پر قدرت، اهل جود  کسی  و قربانی می کنند. دست مرا برید 
که از  کسی  و بخشش و سخاوت، پیشوا و سرور و دارای تمام خوبی ها، 
خاندان اصیل و با شــرافت، و پســر عموی رســول خدا؟ص؟ و همســر بتول 
که خداوند  کسی  کشیده ی خداوند،  )فاطمه زهرا ؟اهع؟(، و شمشیر از نیام 
خورشــید را بعــد از غروبــش بــرای او برگردانــد تــا نمــازش را بخواند)چــون 
کرده  کّفار بودند و وقتی جنگ تمام شــد خورشــید افول  حضرت مشــغول جنگ با 
گرداندند تا حضرت  بود و خداوند به خاطر امیرالمؤمنین؟ع؟ دوباره خورشــید را بر 
نمازشان را بخوانند و این نشانگر ارج و قرب امیرالمؤمنین در نزد خداوند بلند مرتبه 
کعبه( نماز  که بر دو قبله )یعنی بیت المقدس و  کسی  است.( دست مرا برید 
خواند و با دو شمشــیر و با دو نیزه با دشــمنان خدا و رســول( جنگید. و 
وارث صفا و مروه و منا و عرفات است. کسی که به اند.زه ی یک چشم بر 
که سخاوتمندترین هر صاحب  کسی  هم زدنی به خداوند شرک نورزید، 
گفتگو و سخنرانی با فصاحت ترین و با بالغت ترین هر  سخاوتی، و در 
گفتگویی است پدر آقایان و سّیدان بهشت امام حسن و امام  صاحب 
حســین؟امهع؟ اســت، دســت مرا برید کسی که عین اهلل خداوند)یعنی چشم 
خداوند( در مشرق ها و مغرب هاست، فرزنِد همیشه غالب، شیِر خداوند 
کــه بهتریــن صلوات هــا و از تحّیات،  غالــب، علــی ابــن ابی طالــب؟امهع؟، 

کامل ترین آنها بر او باد.
گفــت: ســرور اوصیــا و پیشــوای ســپید چهــره گان زیبــاروی و برتریــن مــردم،  او 
کــه پیشــوای هدایــت اســت و همســر  امیرمؤمنــان، علــی بــن ابی طالــب؟امهع؟ او 
فاطمــه ی زهــرا؟اهع؟، دختــر محمــد مصطفــی؟ص؟، و پــدر حســن مجتبــی و 
حسین؟امهع؟ است او که پیشتاز به بهشت است و هماورد قهرمانان و انتقام گیرنده 
که انفاق می کند و مردم را به ســوی رشــد، هدایت می نماید.  کســی  از نادانان. 

او شجاع مکه است و...
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 ! گفــت: وای بر تو ابن کــواء دیگــر نتوانســت تحمــل کنــد و بــا اعتــراض به او 
کرده و تو این همه، او را ستایش می کنی؟! دست راستت را جدا 

گوشــت و خونــم  کــه محبــت او بــا  گفت:چگونــه او را نســتایم در حالــی  او 
که خداوند  آمیخته اســت. به خدا ســوگند، او دســت مرا فقط بر اســاس حقی 

کرد. گردانیده، قطع  بر من واجب 
چون  غالم  از ستایش  امیرالمؤمنین؟ع؟ فارغ شد و به راه خویش رفت، عبداهلل 
بــن کــواء نــزد امــام؟ع؟ آمــد و بــه امام؟ع؟ گفت: درود بر تــو ای امیرمؤمنان؟ع؟. 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه وی فرمــود: درود بــر هــر کس که از هدایت پیروی کند و از 
گمراهی بترسد. ابن کواء به امام؟ع؟ گفت: ای پدر حسن و حسین؟امهع؟،  عواقب 
گونه  که تو را همه  دســت راســت غالم ســیاهی را بریده  ای و من از او می شــنوم 

زیبا ثنا می گوید. حضرت پرسید: چه شنیده ای؟ چه می گوید؟
گفته بود، خدمت  گاه همه آنچه غالم  ابن کواء گفت: غالم چنین گفت و آن  
کرد. امام؟ع؟ به دو فرزندش حســن و حســین؟امهع؟ فرمود: بروید  امام؟ع؟ تکرار 
گفتند:  ای  َکنِده رفتند و به او  و غالم را نزد من بیاورید. آنان به دنبال غالم به 

غالم، نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ برو.
گوید: چون غالم در جلوی امیرالمؤمنین؟ع؟ ایستاد، حضرت  اصبغ بن نباته 
که به من رسیده است، مرا ثنا  گونه  به وی فرمود: دست راستت را بریدم و تو آن 
می گویی! او گفت:  ای امیرالمؤمنین؟ع؟، شما تنها بر پایه ی یک حّق واجب که 
کرده است، آن را بریده  ای. امام؟ع؟ فرمود: دستت  خداوند و رسول او واجب 
گفت  گرفت و آن را با عبا پوشــاند و تکبیر  را به من بده. آن گاه امام دســت را 
گــزارد و کلماتــی را کــه مــا می شــنیدم بر زبــان جاری کرد و در  و دو رکعــت نمــاز 
کف دست را سوار  کن ای پروردگار عالمیان و  پایان دعایش فرمود: مستجاب 

کنار بزنید. کف دست  کرد و به یارانش فرمود: عبا را از  بر مچ 
کف بر مچ دست به اذن خداوند  که  کنار زدند و دیدند  کف  آنان عبا را از 

متعال پیوند خورده است«.
که همانا برای ما  امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن الکواء فرمودند: آیا من به تو نگفتم 
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گر از ایشان یکی را قطعه قطعه کنیم زیاد نمی شود  محبین و دوستانی است که ا
گر دهان و حلقومشان را پر  که ا در آنها مگر حّب ما، و برای ما دشمنانی است 

کینه نسبت به ما.1 کنیم زیاد نمی شود در آنها مگر بغض و  از عسل 

اقناع اندیشه موضوع {
که مومنین دارای دو نوع پدر هستند،  در روایات اهل بیت؟مهع؟ وارد شده است 
که منشا تولد و پیدایش او است و دیگری پدر روحانی و معنوی  یکی پدری 

کمال روحی و معنوی او است. که عهده دار تربیت و 
رسول مکرم اسالم؟ص؟ می فرمایند:

�ة مَّ
أُ ْ
ِه ال ِ

َوا َهذ َ �ب
أَ
�ذَ َو َعِلٌّ ا

أَ
ا

من و علی دو پدر این امت هستیم2
گفت همه معصومین؟مهع؟ به لحاظ نقش تربیت معنوی  بر این اساس می توان 

گردن امت دارند. و روحانی و هدایت و ارشاد امت حق پدری بر 
که  ُرَمیله یکی از اصحاب خاص امیر المؤمنین؟ع؟ بود، از او روایت شــده 
کم کم حالم بهبود یافت و  گفت: در زمان امیر المؤمنین؟ع؟ سخت بیمار شدم، 
کمی سبک شده ام. با خود گفتم: بهترین کار این  روز جمعه ای احساس کردم،
کنم و به مسجد بروم و پشت سر امام؟ع؟ نماز بخوانم، و  که امروز غسل  است 
کوفه، بر فراز منبر نشست،  که امام؟ع؟ در مسجد جامع  کردم. وقتی  کار را  این 
همان بیماری به من عارض شد، پس از اینکه امام؟ع؟ از مسجد بیرون رفت، 
گویا  کرد، و فرمود: تو را افسرده می بینم؟  پشت سرش راه افتادم، نگاهی به من 
کنی و برای  که غســلی  کاری بهتر از این نیســت  گفتی:  که بیماری؟ و با خود 
نمــاز جمعــه در مســجد حاضــر شــوی و بــا مــا نمــاز بخوانی؟ و کمی احســاس 
کرد!. که نماز خواندی و من به منبر رفتم، بیماریت عود  کردی و وقتی  سبکی 
کردم، به خدا سوگند، از داستان من یک  رمیله می گوید: به امام؟ع؟ عرض 

، ج40، ص28۱، حدیث 44 ۱. بحاراالنوار
2. بحاراألنوار ۱۶ ۹۵ باب ۶
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کم و زیاد نکردی؟! حرف 
که ما  حضرت؟ع؟ فرمودند: ای رمیله هیچ مؤمنی بیمار نمی شــود، مگر این 
که ما هم اند. هم به خاطر او بیمار می شویم و اند.هی به او نمی رسد، جز این 
که برایش آمین می گوییم و  هگین می شــویم و هیچ دعایی نمی کند، مگر این 

کت باشد، برایش دعا می کنیم؟ گاه سا هر 
که در این  کســانی اســت  کردم، این مســأله نســبت به  رمیله می گوید: عرض 
، ســکونت  کن هســتند، ولی کســانی که در اطراف جاهای دور شــهر با شــما ســا

؟ دارند، چطور
حضرت؟ع؟ فرمودند: ای رمیله هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم از نظر ما 

که او با ماست و ما با اوییم.1 پنهان نیست، مگر این 
که  که این روایت ها رو می خوانیم یا می شــنویم متوجه می شــویم  واقعا وقتی 
چقدر اهل بیت؟مهع؟ به فکر ما هستند و در زندگی تک تک ما نقش بسزایی 

گفت خوب پدرانی برای ما هستند. دارند و قطعا می شود 
کرده اند و چه خوب  ای دوســتان من، اهل بیت؟مهع؟ پدری را برای ما تمام 

پدارنی بوده و هستند.
گــر بخواهیــم ویژگــی پدارن خوب را بشــماریم چند ویژگی بســیار مهم به  مــا ا
ذهــن مــا می خــورد کــه بــا جرات می توان گفت که تمــام این ویژگی ها در وجود 

نازنین اهل بیت؟مهع؟ و خصوصا امیرالمومنین؟ع؟ وجود دارد.
که: از ویژگی هایی یک پدر نمونه این است 

هدایت�کردن�فرزندان�به�بهشت� 
که  کند  گونه ای تربیت  که فرزندانش را به  واقعا یک پدر خوب، پدری است 
کند  گونه ای تربیت  که یک پدر باید فرزندان را به  بهشــتی شــوند، همون طور 
گونه  که در دنیا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند بیشتر از آن باید فرزندان به 

که آخرت خوبی نیز داشته باشند. کند  تربیت 

۱. ارشاد القلوب-ترجمه سلگی، ج 2، ص: ۱42
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در این زمینه وجود نازنین امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
ُهُم 

َ
ِ ْد�ذ ُ اِلَح َح�ةَّ �ی َ اصلَّ َد�ب

أَ ْ
َ َو ال ْ

ل ِ
ْ

ِ� اعل ةِ یْ َ  �ب
َ

ْهل
أَ
ُ ا وِر�ث ُ ِمذُ �ی وأْ ُ ْ

ُد امل �بْ َ  اعلْ
ُ

ال رذَ َ  �ی
َ

ل

عا �ی ِ
َ
 محب

�ةَ َ�ذَّ ب
ْ

احل

شــخص مومــن بــه خاطــر اینکــه به فرزندان و خانــواده اش دانش و ادب 
نیک و شایسته را می آموزد، آن ها را وارد بهشت می نماید1

یکی دیگر از ویژگی های پدر نمونه را می توان اینگونه ِشُمرد:

دغدغه�ی�آرامش�خانواده�داشتن� 
بعضــی از پدر هــا هیــچ دغدغــه ای نســبت به زندگی و فرزنــدان خود ندارند 
و برای آرامش و آســایش فرزندان خود هیچ تالشــی نمی کنند اما بعضی دیگر 
از پدرهــا تمــام ســعی و تــالش خــود را بــرای رفــاه خانواده انجــام می دهند و در 

کاستی باشد غصه دار هستند و خود را مقصر می دانند. کم و  که  جایی هم 
پیامبــر  شــد.  وارد  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  بــر  امیرالمومنیــن؟ع؟  حضــرت  روزی 
کرم؟ص؟ به آن حضرت؟ع؟ فرمود: یا علی: امروز را چگونه گذراندی؟ حضرت  ا
که غیراز آب  گذراندم  امیرالمومنین؟ع؟ به ایشان عرض نمود: امروز را در حالی 
، من برای فرزندان خود)حســن و  چیزی در دســترس نداشــتم و به همین خاطر

ک هستم. حسین؟امهع؟( غمگین و اند.هنا
کــرم؟ص؟ بــه حضــرت امیرالمومنیــن؟ع؟ فرمــود: یــا  در ایــن هنــگام پیامبــر ا
گزند آتش جهنم  علی؟ع؟: غم و اند.ه خوردن برای خانواده، امان و سپری از 
کردن و  است و اطاعت خدای متعال، امانی است از رسیدن عذاب، و صبر 
کار برتر از شــصت  بردباری نمودن بر تنگدســتی، به منزله جهاد اســت و این 
گناهان  کفاره  سال عبادت محسوب می گردد و غم و غصه خوردن برای مرگ، 
است. بدان که رزق و روزی بندگان در دست خدای متعال است و غم و اند.ه 
، ضرر و نفعی نخواهد داشت، اما موجب می گردد تا تو اجر و ثواب ببری،  تو

۱. دعائم اإلسالم ج ۱ ص 82(
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زیرا سنگین ترین اند.ه، غم و غصه خوردن برای خانواده است1
شاید بگوید آیا امیرالمومنین؟ع؟ دغدغه آرامش و آسایش ما را دارند؟ باید 
که ما روایات را می بینیم متوجه  که قطعا همین طور اســت چون زمانی  بگویم 
که دســتورات این بزرگواران جز برای رســیدن ما با آرامش و اســایش  می شــویم 

دنیایی و آخرتی نیست.

خوش�اخالقی�با�خانواده� 
از دیگــر ویژگی هــای پــدر نمونــه اخــالق و رفتار او با خانواده می باشــد در این 

زمینه وجود نازنین امام سجاد؟ع؟ می فرمایند:
ُ� َرا�ذٍ  ُ� َو ُهَو َعذْ َّ َ َر�ب ِ

�ة
َ
ُ� َو ل ُ و�ب

�ذُ
َص�ةْ دذُ ِّ

ُ
ُمُ� َو حم

َ
ْسال  اإِ

َ
ُمل

َ
ِ� ک ی ِ

�ذَّ �ذ
ُ
ٌع َمذْ ک َ ْر�ب

أَ
ا

اِس َو  ُ� َمَ الذَّ
ا�ذُ  سِلَ

اِس َو َصَد�ةَ ِسِ� لِل�ذَّ
ذْ  �ذَ

َ
 َعل

ُ
َعل ْ ب

َ
اَم �ی ِ �بِ

َّ
 ِلل

َمذْ َو�ذَ

ْهِل 
أَ
ُ� َمَ ا �ةُ

ُ اِس َو َحُس�ذَ �ذُ َد الذَّ ِ َو ِعذْ
َّ

َد الل ٍح ِعذْ �ی بِ
ِ �ةَ

ّ ُ
ا ِمذْ ک ْح�یَ اْسةَ

کــه هــر شــخصی دارای آن ها باشــد، دیانت او به  چهــار خصلــت اســت 
ک می شــوند. و در حالــی خــدای  اســالم کامــل می گــردد و گناهــان او پــا

که از او راضی است. متعال را مالقات می کند 
که به مردم می دهد، وفاداری می نماید. که به وعده ای  - شخصی 

که با مردم راست گفتار است. - شخصی 
که از انجام دادن امر قبیح، حیا می کند. - شخصی 

که با فرزندان و عیال خود، خوش اخالقی می نماید.2 - شخصی 
بله دوستان من، ما در اینجا 3 ویژگی از هزاران ویژگی پدران نمونه را بیان کردیم 
که تمام  کنم  گفت َنمی از دریا می باشد اما باید خدمت شما عرض  که می توان 
که بیان نشــده اســت همه و همه  که بیان شــد و ویژگی هایی  این ویژگی هایی 

در پدران معنوی ما یعنی اهل بیت؟مهع؟ خاصه امیرالمومنین؟ع؟ وجود دارد.
گــر مــن بخــوام بــرای شــما از ارتبــاط و محبــت اصحــاب امیرالمومنیــن؟ع؟  ا

۱. جامع األخبار ص 23۹ الفصل 4۹
2. مشکاة األنوار ج ۱ ص 38۹
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کنــم قطعــا نیــاز بــه جلســات متعــددی اســت و می تــوان  بــا حضــرت را بیــان 
گر این  داســتان هایی را بیــان کــرد کــه تــک تــک به وجــدان خودمون بگیــم، ا
بزرگــواران محــّب امیرالمومنیــن؟ع؟ هســتند، پــس مــا کجای این عشــق و عالقه 

قرار داریم.
عنایــات وجــود نازنیــن امیرالمومنیــن؟ع؟ به تمام فرزنــدان خلف خود ادامه 
که هم عصر حضرات ائمه؟مهع؟ بوده اند نبوده است و  دارد و مخصوص کسانی 
هرکس به این باور نسبت به ائمه؟مهع؟ به عنوان پدران معنوی خود رسیده باشد 
که علمای  کماالت می رسد آنچنان  با عمل به دستوراتشان به همین مقامات و 
یــخ بــه ایــن درجــات در اثــر عمل به معــارف اهل بیت؟مهع؟  یــادی در طــول تار ز
که در شئون مختلف به جایی رسیده اند و زبان  رسیده اند و به اقرار علمایی 
زد عــام و خــاص شــده اند عنایــات حضــرات اهل بیت؟مهع؟ به خصوص وجود 

نازنین امیرالمومنین؟ع؟ به وضوح دیده می شود.
گردهای آیت اهلل عصار به نقل قول از ایشان تعریف می کردند: یکی از شا

که اشــک می ریخت در درس اســفار برای ما نقل  آیت اهلل عصار در حالی 
می کــرد: حضــرت آیــت اهلل حــاج آقــا جمــال الدین نجفــی اصفهانی که در آن 
زمان از طرف پهلوی به تهران تبعید و در مسجد حاج سّید عزیزاهلل بازار اقامه 
جماعت می فرمودند و صبح ها در مدرسه مروی تدریس می کردند، و درس وی 
به قدری عالی و پر محتوا بود که مدرسه مروی مملو از علما و فضال و اهل علم، 
که بعضی از ائمه جماعات  برای اســتفاده از درس ایشــان می شــد، به طوری 
نسبت به ایشان اظهار حسادت می کردند و ایشان محسود آنها قرار می گرفت.
که ایشــان بی ســواد اســت و اصفهانی بازی درآورده  گرفتند  آن ها جلســه ای 
و روحانیــون را بــه دور خــود جمــع نمــوده اســت. قــرار گذاشــتند کــه حــاج آقــا 
جمال الدیــن اصفهانــی را در ســه درس امتحــان نماینــد، اّول در فلســفه، دوم 

درفقه، سوم دراصول.
که مأمور شد ایشان را در فلسفه یعنی اسفار  کسی  آقای عّصار فرمودند: آن 
امتحــان کنــد مــن بــودم و دو نفــر دیگر که اســامی آنهــا را فراموش کرده ام مأمور 
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که ما سه نفر برویم در درس او،  امتحان فقه و اصول از ایشان شدند، و بنا شد 
گوشه ای در جمعیت نشسته و در بین درس از او سؤال نماییم. کدام در  هر 

(کتــاب اســفار را همــراه خــود بــردم. در بیــن درس وقتــی حاج آقا  مــن )عّصار
جمال الدین نجفی اصفهانی در یک مطلب فلســفی توضیحاتی می داد من 
کردم. ایشان از باالی منبر به من توّجه نمودند و فرموند:  از اسفار از او اشکال 
کنید و اّول  من این طور جواب شما را نمی دهم، شما اسفار را استخاره ای باز 
کافی  کردم و سطر اّول صفحه را خواندم، فرمود:  صفحه را بخوانید. من چنین 
اســت. و بعــد تمــام صفحــه مزبــور را بــه طــور صحیح از حفــظ خواند و ترجمه 
کنید؟ من از خودم هیچ ندارم،  کردند ســپس فرمود: شــما آمده اید مرا امتحان 

هر چه دارم از موالی متقیان علی بن ابی طالب؟امهع؟ است.
کرامات و معجزات امیرالمؤمنین؟ع؟ داستانی  بعد حاج آقا جمال الدین از 

کردند و فرمود: نقل 
من چهل سال در نجف تحصیل کردم، بعد ازآن که به درجه اجتهاد 
و مراحل باالی علمی رسیدم، پدرم از اصفهان جمعی از علما و تّجار 
یاست حوزه علمیه  را فرستاد تا بنده به اصفهان برگردم و سرپرستی و ر

اصفهان را برعهده بگیرم.
گهان  شبی که بنا بود فردای آن از نجف به سمت ایران حرکت کنیم نا
مبتال به مرض حصبه شدم و تا چهل روز بی هوش بودم. بعد ازچهل 
روز خداوند تفّضل فرمود و من َعَرق نموده به هوش آمدم. بعد دیدم 
آن چه از اول عمر فرا گرفته بودم، یعنی همه معلوماتم را فراموش کرده 
" بعــد مضطــرب شــدم و در آن حــال 

ً
 مذکــورا

ً
کأن لــم یکــن شــیئا ام، "

به خدمت موالی متقیان امیرالمؤمنین؟ع؟ رســیدم و شــروع به تضرع و 
گریه نمودم و عرض کردم: آقا، چهل سال سر سفره علم شما توشه ها 
برداشتم و اآلن که می خواهم به وطن برگردم دستم خالی است، شما 

یای کرم هستید. در
در این حال مرحوم عّصار گریه می کرد، مرحوم آیت اهلل حاج آقا جمال 



جیسه اونو پدر لموله  اریج  2۳ 

الدین فرمود: از بس گریه کردم حالت نوم و یقظه به من دست داد و 
موال را دیدم که آقا انگشت عسلی در دهانم گذارد و مرا نوازش نمود. 
بــه هــوش آمــدم، وقتــی برگشــتم به منزل دیــدم آن چه که از اول عمر تا 

به حال خوانده ام همه را حفظم.
بعد حاج آقا جمال الدین گریه کرد و فرمود: آقایان من ازخودم هیچ 
ندارم، هرچه دارم از آقا و موالیم امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت، شــما بیایید 
مــرا امتحــان کنیــد، مــن تمام ُکُتب درســی را به فضــل خدا و توّجه امیر 

المؤمنین؟ع؟ از حفظم.
یــه می کــرد و می فرمــود: وقتــی این داســتان را حاج  گر آقــای عّصــار در ایــن جــا 
آقــا جمــال الدیــن بیــان فرمودنــد انقالبــی در آن جمعیــت روحانــی بر پا شــد و 
من برخاســتم و نعلین آن بزرگوار را به چشــم های خود مالیده و خودم را بدان 

متبرک نمودم1

پرورش احساس موضوع {
گر ما امیرالمومنین؟ع؟ را پدر نمونه تاریخ بدانیم و خود را هم مدیون محبت  ا
پدری حضرت بدانیم طبیعتا دست مهر و محبت امیرالمومنین؟ع؟ را در زندگی 
خــود خواهیــم دیــد و شــیرینی عنایــت پــدری حضــرت؟ع؟ را در زندگــی خود 

خواهیم چشید.
یکی از طلبه های حوزه باعظمت نجف از نظر معیشت در تنگنا و دشواری 
کنار ضریح مطهر  غیرقابل تحملی بود. روزی از روی شــکایت و فشــار روحی 
حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عرضــه مــی دارد: شــما ایــن لوســترهای قیمتــی و 
قندیل هــای بی بدیــل را بــه چــه ســبب در حــرم خود گذارده ایــد، در حالی که 

من برای اداره امور معیشتم در تنگنای شدیدی هستم؟!
که آن حضرت به او می فرماید:  شب امیرالمؤمنین؟ع؟ را در خواب می بیند 
گــر می خواهــی در نجــف مجــاور مــن باشــی اینجــا همیــن نــان و ماســت و  ا

۱. کیمیای سعادت
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گــر زندگــی مــادی قابل توجهی  فیجیل)نوعــی ســبزی( و فــرش طلبگــی اســت و ا
می خواهــی بایــد بــه هندوســتان در شــهر حیدرآباد به خانــه فالن کس مراجعه 
کرد به او بگو : به آسمان  کنی، چون حلقه به در زدی و صاحب خانه در را باز 

کند. کار آفتاب  رود و 
پس از این خواب، دوباره به حرم مطهر مشــرف می شــود و عرضه می دارد: 
زندگــی مــن اینجــا پریشــان و نابســامان اســت شــما مــرا بــه هندوســتان حوالــه 
می دهیــد؟! بــار دیگــر حضــرت را خــواب می بیند که می فرماید: ســخن همان 
گر در جوار ما با این اوضاع می توانی استقامت ورزی اقامت  گفتم، ا که  است 
گر نمی توانی باید به هندوستان به همان شهر بروی و خانه فالن راجه را  کن، ا

کند. کار آفتاب  سراغ بگیری و به او بگویی: به آسمان رود و 
کتاب ها و لوازم مختصری  پس از بیدار شــدن و شــب را به صبح رســاندن، 
که داشــته به فروش می رســاند و اهل خیر هم با او مســاعدت می کنند تا خود 
را به هندوستان می رساند و در شهر حیدرآباد سراغ خانه آن راجه را می گیرد. 
مــردم از اینکــه طلبــه ای فقیــر بــا چنــان مردی ثروتمنــد و متمکن قصد مالقات 

دارد، تعجب می کنند.
وقتی به در خانه آن راجه می رسد در می زند، چون در را باز می کنند، می بیند 
شخصی از پله های عمارت به زیر آمد، طلبه وقتی با او روبرو می شود، می گوید: 
کند. فورًا راجه پیشــخدمت هایش را صدا می زند  کار آفتاب  به آســمان رود و 
و می گویــد: ایــن طلبــه را بــه داخــل عمــارت راهنمایــی کنید و پــس از پذیرایی 
از او تا رفع خســتگی اش وی را به حمام بفرســتید و او را با لباس های فاخر و 

گران قیمت بپوشانید.
مراســم بــه صورتــی نیکــو انجــام می گیــرد و طلبــه در آن عمــارت عالی تا فردا 

عصر پذیرایی می شود.
فردا دید محترمین شهر از طبقات مختلف، چون اعیان و تجار و علما وارد 
گرفتند.  شدند و هر کدام در آن سالن پر زینت در جای مخصوص به خود قرار 

کنار دستش بود، پرسید: چه خبر است؟ که  از شخصی 
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گفت: مجلس جشن عقد دختر صاحب خانه است. پیش خود گفت: وقتی 
که  که وسایل عیش برای آنان آماده است. هنگامی  به این خانواده وارد شدم 
مجلس آراسته شد، راجه به سالن درآمد. همه به احترامش از جای برخاستند 
و او نیــز پــس از احتــرام بــه مهمانــان در جــای ویژه خود نشســت. او نگاه رو به 
که بالغ بر فالن مبلغ  گفت: آقایان من نصف ثروت خود را  کرد و  اهل مجلس 
می شــود از نقــد و ِملــک و منــزل و باغــات و اغنــام و اثاثیــه بــه این طلبه که تازه 
که اوالد من  کردم و همه می دانید  از نجف اشــرف بر من وارد شــده مصالحه 
که از دیگری زیباتر است برای  منحصر به دو دختر است، یکی از آن ها را هم 
کنید. کنون صیغه عقد را جاری  او عقد می بندم و شما ای عالمان دین، هم ا

چــون صیغــه جــاری شــد طلبــه کــه در دریایی از شــگفتی و حیرت فرو رفته 
بود، پرسید: شرح این داستان چیست؟

کردم در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ شعری  گفت: من چند سال قبل قصد  راجه 
گفتم و نتوانستم مصراع دیگر را بگویم. به شعرای فارسی  بگویم، یک مصراع 
زبــان هندوســتان مراجعــه کــردم. مصــراع گفته شــده آن ها هــم چندان مطلوب 
کــردم. مصراع آنان هم چنــدان چنگی به دل  نبــود. بــه شــعرای ایــران مراجعــه 
کیمیا اثر امیرالمؤمنین؟ع؟  گفتم حتمًا شــعر من منظور نظر  نمی زد. پیش خود 
کسی پیدا شود و مصراع دوم این  گر  کردم ا قرار نگرفته است، لذا با خود نذر 
شــعر را بــه صورتــی مطلــوب بگویــد، نصــف دارایــی ام را به او ببخشــم و دختر 

زیباتر خود را به عقد او درآورم.
گفتید. دیدم از هر جهت این مصراع شما درست  شما آمدید و مصراع دوم را 
و کامــل و تمــام و بــا مصــراع مــن هماهنگ اســت. طلبــه گفت: مصراع اول چه 
گر نظر لطف، بوتــراب کند، طلبه  گفتــه بودم: بــه ذره،  گفــت: مــن  بــود؟ راجــه 
گفت: مصراع دوم از من نیست، بلکه لطف خود امیرالمؤمنین؟ع؟ است. راجه 

کرد و خواند: سجده شکر 
کنــد گــر نظــر لطــف بوتــراب  کنــد1بــه ذره  آفتــاب  کار  و  رود  آســمان  بــه 

۱. نقل شده از استاد شیخ حسین انصاریان



26  گنج پدری  مجموعه فیش منبر روشمند ۱۳ رجب

که اقرار  گوشــه ای اســت از دریای فضائل موالی ما امیرالمومنین؟ع؟  این ها 
گر ســال ها ســخنران ها از فضائل موال بگویند و نویســندگان بنویســند و  می کنم ا
کم نخواهد شد. شنوندگان بشنوند از دریای فضائل امیرالمومنین؟ع؟ چیزی 

رسول خدا؟ص؟ می فرمایند:
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کرده هر  خدا برای برادرم علی بن ابی طالب؟امهع؟ فضائل بیشماری مقرر 
کــه یــک فضیلــت او را ذکــر کنــد بــا اعتراف بدان خدا گناهان گذشــته و 
که یک  گناه جن و انس به محشر آید و هر  گرچه با  آینده اش را بیامرزد 
فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بماند، فرشتگان برایش آمرزش جویند و 
کرده بیامرزد و هر  گوش  که  گناهانی  گوش دهد خدا  که فضیلتی از او  هر 
کرده بیامرزد.1 که با چشم  گناهانی  کند، خدا  که به یک فضیلتش نگاه 

انگیزه سازی پیام {
این همه فضائل، این همه عنایت، این همه بزرگی و ارزش و...همه و همه جمع 
که لحظه به لحظه تاریخ به آن اقرار  در وجود نازنین امیرالمومنین؟ع؟ میباشد 
کرده است و هر کدام از شیعیان حضرت که توجه به این الگوی فنا ناپذیر عالم 
که تاریخ نشان  کوهی در مقابل دشمنان دین و حق شده اند  کرده اند تبدیل به 

که عبور از این فرزندان خلف امیرالمومنین؟ع؟ محال می باشد. داده است 
گــر میخواهد نفوذی در شــیعیان  دوســتان مــن، دشــمن پــی بــرده اســت که ا

۱. األمالی )للصدوق، جلد ۱، صفحه ۱38
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امیرالمومنیــن؟ع؟ داشــته باشــد، بایــد توجــه آنهــا را از پــدر معنــوی خــود یعنــی 
امیرالمومنیــن؟ع؟ منحــرف نمایــد و نگــذارد که وجود نازنین موالی متقیان؟ع؟ 

برای آنها الگویی در شئون مختلف زندگی باشد.
که  ئل مختلفی مرعوب دشــمنان خود می شــوند  گاهی اوقات شــیعیان به دال
ئل که  گــر بخواهیم به یکی از دال ئــل پرداخت ولی ا بایــد بــه تــک تــک آن دال
ئل اســت بپردازیم باید بگیم: هر  گفت مهمترین دلیل یا ریشــه همه دال می شــه 
گرفته شــد یعنی چراغ ســبز به دشــمن نشان داده  وقت دشــمنی دشــمن نادیده 

شده است برای نفوذ و غارت.
که: در روایت آمده 
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شخصی آمد نزد امیرمؤمنان علی؟ع؟ و عرض کرد من شما را دوست دارم، 
برخی از دشمنان شما را هم دوست دارم.

کور باش یا بینا. امام؟ع؟ به او فرمود تو یک چشمی هستی. یا 
معنای این حدیث این اســت یا فقط مرا دوســت داشــته باش یا او را. جمع 

بین این دو ممکن نیست.1
که: دریک روایت دیگری از امیرالمومنین؟ع؟ آمده است 
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دوســت داشــتن مــا و دوســت داشــتن دشــمن مــا، در دل یــک انســان بــا 
هــم جمــع نمی شــوند ]زیــرا [خداوند برای هیچ مــردی در درونش، دو دل 

، ج 3، صص ۶3۹ و ۶40 ۱. السرائر
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که با این یکی دوســت بدارد و با آن یکی دشــمن بدارد.  ننهاده اســت 
که  گونه  دوســتدار ما دوســتیش را نســبت به ما خالص می گرداند همان 
طــال بــا آتــش خالــص می گــردد و ناخالصیــش گرفته می شــود. پس، هرکه 
گر در  می خواهــد محبتــش را نســبت بــه مــا بدانــد دل خــود را بیازمایــد، ا
که نه او از ماســت  کنار محّبت ما دشــمن ما را نیز دوســت داشــت بداند 
و نــه مــا از اوییــم و خــدا و جبرئیــل و میکائیــل دشــمن اوســت و خداوند 

کافران می باشد.1 دشمن 

اقناع اندیشه پیام {
گاهــی اوقــات دوســت دانســتن دشــمن چنــان ضربــه ای را بــه پیکــره عقایــد و 
گفت جبران آن بسیار سخت است. که می توان  فرهنگ و اجتماع دینی میزند 
در کتاب وسائل الشیعه که توسط عالم بزرگ شیعه شیخ حّر عاملی گردآوری 

که حضرت؟ع؟ می فرمایند: شده روایتی از امام رضا؟ع؟ است 
ل. ّ ا مذ ادّل�ب ذ ِ ع�ة ی �ةً عل سث �ذ ة دُّ �ذ سث

أ
، مذ هو ا ة �ی  الب

َ
هل

أ
ا ا ذ  ومّد�ة

ُ
لح ة ذ �ذّ مّم�ذ �ی اإ

ا؟ امدذ : �ب ل�ةُ ة �ذ

لَط احل�ةُّ  ة لک، احذ ا اک�ذ کدذ دذ � اإ
�ذّ ا. اإ ذ ا�أِ ولی

أ
ا و عماداهةِ ا ذ دعا�أِ

أ
موال�ةِ ا ل: �ب �ة

2
ٍ
ا�ذ�ة مذٌ مذ مذ َر�ذ ومأ رُم �ذل �یُ

أ
َ� ال �ب ة اطل و اسث لب �ب

که  کســی هســت  که مدعی مودت ما اهل بیت هســتند،  کســانی  همانا از 
در فتنه گــری، بــرای شــیعیان مــا از دجــال شــدیدتر اســت. )راوی( گفتــم: 
بــرای چــه؟ )امــام؟ع؟( فرمــود: به خاطر دوســتی با دشــمنان ما و دشــمنی 
با دوســتانمان. چون چنین شــد، حق با باطل آمیخته می شــود و مؤمن از 

منافق بازشناخته نمی شود."
کــه می دانیــد فتنــه یعنی به گمراهی اند.ختن مــردم. در این روایت  همــان طــور 
هــم امــام رضــا؟ع؟ می فرماینــد: از جملــه عواملی که منجر به گمراهی محبین ما 

۱. تفسیر قمی، ج 2، ۱۷۱، تفسیر نورالثقلین، ج 224/4.
2. وسائل الشیعه؛ ج ۱۶؛ ص ۱۷۹
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گردد و دوســت و دلسوز  می شــود این اســت که دشــمن برای آن دوســت معرفی 
که امروز مقام معظم رهبری به نخبگان  گردد. و ما می بینیم  آن دشــمن معرفی 

که جای جالد و شهید عوض شود. که نباید طوری شود  بارها فرمودند 
امروز کســانی ادعای دوســتی و دلســوزی با ما شــیعیان را دارند ولی در عمل 
از هیــچ دشــمنی ای کــم نگذاشــته اند و مدل هــای مختلــف دشــمنی را برای از 

گرفته اند. کار  بین بردن شیعه و فرهنگ شیعه و نسل شیعه به 
پروفســور نیکــوالس ابراشــتات)Nicholas Eberstadt( از محققــان برجســته 
انســتیتو اینترپرایــز آمریــکا)American Enterprise Institute _ AEI( و یکــی از 
کــه بر روی تحــوالت جمعیت در جهان  چندیــن پژوهشــگر بین المللــی اســت 

کرده است. گزارشی را منتشر  اسالم و ایران مطالعه نموده و 
کاهش باروری در جهان اسالم؛ تغییری  وی در پژوهش خود تحت عنوان »
 on Fertility Decline( »فاحش که در کمال تعجب کسی متوجه آن نشده است
بــا   )in the Muslim World. A Veritable Sea Still Curiously Unnoticed
کشــور اســالمی و محدوده هــای  اســتفاده از داده  هــای بــه دســت آمــده از 4۹ 
که به طور میانگین نرخ باروری  کثریت مســلمان دریافت  جغرافیایی دارای ا
در ســالهای ۱۹۷۵ تــا ۱۹80 و 200۵ تــا 20۱0، حداقــل 44 درصــد کاهــش یافتــه 
کل جهان 32 درصد بوده اســت.  کاهش نرخ باروری در  که  اســت، حال آن 
کاهش ۷0 درصدی  گذشته  که در سه دهه  کاهش باروری  متأسفانه بیشترین 
باروری را شامل می شود، در ایران به وقوع پیوسته است. ابرشتات در قسمت 
دیگری از این مقاله می گوید: کاهش نرخ باروری در ایران طی سی سال گذشته 
حیــرت انگیــز و معــادل۷0 درصــد بــوده اســت. این میزان یکی از ســریعترین و 

کاهش باروری در تاریخ بشریت بوده است.1 چشمگیرترین آمارهای 
گر سطح فناوری و علم، به ویژه  که ا امروز آمریکا و غرب متوجه شده است 
در زمینه نظامی، در کشــورهای دیگر رشــد یابد و با آنها مســاوی شــود، افزایش 

www.farsnews.ir .۱ نویسـنده: صالـح قاسـمی، پژوهشـگر و نویسـنده مجموعـه: جنـگ 
جهانی جمعیت
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جمعیت عامل قطعی موفقیت ملت ها خواهد بود و به این مهم در چین و هند 
کستان به اثبات رسیده است. و پا

گــر بــه ایــن نکته توجــه کنیم که امام خمینی )ره( از ظرفیت جمعیت  حــال ا
200 میلیونــی و مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( از ظرفیت جمعیت حداقل۱۵0 
میلیونی برای ایران بارها سخن گفته اند. جای این سؤال باقی می ماند که کدام 
کورکورانه از توصیه های  علل فرهنگی واجتماعی، موجب فریب مردم و تبعیت 

کنترل جمعیت شده است؟ غرب در زمینه 
گر کمی دقت خودمان رو باال ببریم متوجه می شویم که دشمن برای رسیدن  ا
کاهش جمعیت است از هیچ حربه ای دریغ نکرده و همه  که همان  به هدفش 
که فرهنگ های جایگزین  کار می گیرد  امکانات تبلیغاتی خود را شبانه روز به 

کنند. فرهنگ فرزند آوری رو در جوامع اسالمی نهادینه 
، موضوع خألهای عاطفی و  یکی از آســیب های جدی در ســال های اخیر
تغییــر ســاختارهای خانوادگــی و عــدم عالقــه زوج ها به فرزندآوری اســت. این 
گرفتن اســت،  کــه بــا بهانه هــای مختلــف در جامعــه در حال ســرعت  موضــوع 
ســبب شــده تــا خانواده هــا عالقــه ای بــه ورود فرزنــد بــه زندگــی خود نداشــته و 
در واقع با از بین بردن هســته های خانوادگی و تبدیل زندگی ســنتی به مدرن، 
کــرد و امروزه نیز با تبلیغ  مظاهــر زندگــی مــدرن نیــز بــه درون خانواده ها راه پیدا 
فــراوان شــبکه های ماهــواره ای و جریان هــای ایجاد شــده در فضای ســایبری، 
تبدیــل فرزندپــروری بــه نگهــداری از حیوانــات خانگی به یک معضل جدی 
که برخی  در جامعه ایرانی تبدیل شود. این آسیب آنجا نمود بیشتری می یابد 
از خانواده ها برای سرگرمی تک فرزندان خود، به دنبال راه چاره ای می گردند 
کودکان و ابراز  تا با پرکردن اوقات تنهایی آنها، خود را از سختی های ارتباط با 
محبت به آنها نجات دهند. انتخاب همبازی از جنس حیوانات برای فرزندان 
که در این چندساله روبه فزونی نهاده و همین موضوع  یکی از راه هایی است 
سبب می شود ارتباطی عاطفی میان فرزندان با حیوانات خانگی ایجاد شده 
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و به عنوان یک فرهنگ غلط به نسل های آینده منتقل شود.1
جالبــه کــه بدانیــد در حــال حاضــر طبق آمارهای غیررســمی 4 میلیون قالده 
گذشته  که درصد زیادی از آن در ۱0 سال  کشور وجود دارد  سگ خانگی در 
گشترده شبکه های ماهواره ای به جمع خانواده های ایرانی  و در پی تبلیغات 

راه یافته اند.
خالصه اینکه: دشمن با تمام پیاده نظام و سواره نظام و... برای جلوگیری از 

گذاشته و خیلی ساده لوحانه  رشد جمعیت ایران اسالمی پا به میدان جنگ 
کسی نادیده بگیرد  که این دشمنی رو  و حتی می توانیم بگویم احمقانه است 
گرفتن دشمنی دشمن مساوی است با له شدن زیر لگد های دشمن. که نادیده 

2»� م عذ ذ م ل �ی کتاب نهج البالغه میفرماید: »مذ �ذ امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
کرد. کردید، دشمن شما لزومًا غفلت نخواهد  گر شما غفلت  یعنی ا

پرورش احساس پیام {
گروه از افراد آســیب ها  کــه خــود بســیار از ایــن  وجــود نازنیــن امیرالمومنیــن؟ع؟ 
دیده انــد و می تــوان گفــت وجــود چنیــن افــرادی در حکومــت ایشــان جامعــه 
کت رســاند در زمینه اهمیت دشــمن شناســی و ایســتادگی در  اســالمی را به هال

برابر دشمن با تبعیت از ولی می فرمایند:
ِه ّوِ

هةِ دَعُ
أَ
َوْطا َ� �بِ بَ

ةَ ِ� ا�ذْ ِ
ّ َرهةِ َوِلی ْ َم َع�ذْ �ذُ َمذْ �ذَ

( خود، بخوابد با لگد دشمن از خواب  که به هنگام یاری ولّی )رهبر کسی 
بیدار خواهد شد!3

گردد و همواره  دوســتان من هیچ وقت نباید دشــمن در نگاه ما دوســت معرفی 
که  باید نســبت به دشــمن بد بین بود ولی ما در تاریخ انقالب اســالمی دیدیم 

www.farhikhtegandaily.com .۱
2. نامه ۶2: از نامه های آن حضرت؟ع؟ است به اهل مصر که با مالک اشتر فرستاد، زمانی 

که او را به حکومت مصر منصوب کرد.
3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: 44۱.
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کرده اند و احســاس میکردند  گیر  گاهی اوقات مســئولین ما در تله های دشــمن 
گام بر می دارند. که دارند در مسیر صحیح 

گیر کردند تله جمعیت  یکی از بارزترین تله هایی که مسئولین کشور ما در آن 
که  کشور به همراه داشت. یکی از اشتباهاتی  که زیان های زیادی را برای  بود 
کم در دولت های ســازندگی  در دهه ۷0 رخ داد، تبلیغات درباره آوردن فرزند 
، زندگی بهتر یک شــعار و نیز  و بعــد از آن دولــت اصالحــات بــود. فرزنــد کمتــر
برنامه مرتبط با تنظیم خانواده بود که در دولت سازندگی برای مردم به کار گرفته 
که در دهه ۷0 از سوی دولت اعمال شد  می شد. یکی از نکات بسیار عجیبی 
کاهش جمعیت و اینکه خانواده ها ترغیب به نیاوردن  که دولت برای  این بود 

فرزند شوند، امکاناتی مانند، وام، زمین و مسکن برنامه ریز شد!
در همین رابطه با تصویب دولت در سال ۱3۶۹، شورایی به عنوان »شورای 
تحدید موالید« به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد 
کل جمعیت و تنظیم خانواده« در این  ویک سال بعد، در سال ۱3۷0 »اداره 
وزارت خانه تشکیل شده و در سال ۱3۷2، »قانون تنظیم خانواده« به تصویب 
کــه در قانــون تنظیــم خانــواده سیاســت های  مجلــس شــورای اســالمی رســید، 
کنتــرل جمعیــت پیــش بینــی شــد و پرداخــت حــق  تشــویقی و تنبیهــی بــرای 

عائله مندی به فرزندان چهارم به بعد هر خانواده قطع شد!
از موارد دیگری که به صورت هدفمند در دولت های سازندگی و اصالحات 
به جد پرداخته شد، کنترل باروری در خانواده ها با گذاشتن دوره های آموزشی 
کــم  کــه در همــان ســال های ۷0 خانواده هــای  بــود. در همیــن چارچــوب بــود 
بضاعــت دارای ســه فرزنــد کــه قــدرت بــاروری دارنــد، تنها پــس از "وازکتومی" 
که به »بستن  )نوعی عمل جراحی در مردان برای پیشگیری از بارداری است. در این روش 
لوله مردان« مشهور است، فرد امکان فرزنددار شدن را از خود سلب می کند و امکان بازگشت 
هــم تــا 30٪ وجــود دارد(، یــا "توبکتومــی" )بســتن یا قطع مجــاری فالوپ در زنان که منجر 
کز بهداشت می توانند  به عدم بارداری در زنان می شود( و ارائه مدرک از سوی مرا
یــه در بیاینــد. در ادامــه این رونــد دو دهه کاهش  زیــر پوشــش کمیته هــای خیر
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که روند  جمعیت با مشخص شدن نتایج عمومی سرشماری ۱3۹0، اعالم شد 
کاهش یافت. رشد جمعیت یک دوره پنج ساله به ۱.3 درصد 

مقــام معظــم رهبــری در مخالفــت بــا همیــن سیاســت های بارهــا مــواردی را 
کردند و ایشان در دیدار مسئوالن نظام در تاریخ سوم مرداد سال ۱3۹2  اشاره 
ایــن موضــوع را اعــالم کردنــد. ایشــان فرمودنــد: »جمعیــت جــوان و بانشــاط و 
، امــروز یکــی از عامل هــای مهم پیشــرفت کشــور  تحصیل کــرده و باســواد کشــور
که داده می شــود، نقش جوان های تحصیل کرده و  اســت. در همین آمارهایی 
گاه و پرنشاط و پرنیرو را می بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر  آ
کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان درست بود، یک اهدافی 
هــم برایــش معیــن کردنــد. آن طــوری کــه افراد متخصص و عالم و کارشناســان 
گزارش دادند، ما در ســال ۷۱ به   کردند و  علمی این قســمت تحقیق و بررســی 
که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این  همان مقاصدی 
کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید  طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا 

کنیم.1 این خطا را جبران 
کــوک )Michael Cook( در پــروژه ای بــا عنــوان »بحــران  پروفســور مایــکل 
جمعیــت در ایــران« )Iran’s demographic crisis( تحــوالت ســاختارهای هرم 
ســنی جمعیــت در کشــورمان را بررســی نمــوده و در نهایــت اظهــار مــی دارد: تــا 
اواســط ایــن قــرن، ایــن جوانــان، ســالمند خواهنــد شــد و جمعیت در ســن کاِر 
کمی برای حمایت از آنها در جامعه ای با روابط شدیدا تضعیف شده  نسبتا 
خانوادگی، وجود خواهد داشت. در واقع در بلندمدت، آینده جمعیتی ایران، 
کنترل جمعیت به همین ترتیب پیش برود،  گر  بسیار تاریک به نظر می رسد. ا
در یک دوره 40 ســاله بیش از 20 درصد جمعیت ایران ســالمند خواهد شــد 
و ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت کنونــی ســالمندان ایــن کشــور قریب به 8 

درصد است.2

www.ana.press ۱. خبرگزاری انا
www.farsnews.ir .2 نویسـنده: صالـح قاسـمی، پژوهشـگر و نویسـنده مجموعـه: جنـگ 
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رفتارسازی پیام {
گــر مــا می خواهیــم در ایــن تلــه ی دشــمن اســیر نشــویم و بــه طبــع آن  بزرگــوارن ا
کار افتادگی و عدم رشــد و پیشــرفت  کشــورمون وارد یک بحران ســالمندی و 
نیافتد باید خودمان و دیگران در پازل دشمنان بازی نکنیم و این عدم بازی 
که شــاید این روزها زیاد  در پازل دشــمن نیازمند جهاد تبیین اســت. جمله ای 

گوشتان خورده باشد، بله جهاد تبیین. به 
مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی سال 
کیــد کردند: »به مســئله ی »تبیین«  ۱400 خطــاب بــه جوانــان و دانشــجویان تأ

کنید1 کلمه جهاد  اهّمّیت بدهید... می توانید در این زمینه به معنای واقعی 
که نبردی از نوع  این جهاِد ریشــه ای و مهم در فضایی موضوعیت می یابد 
»نرم« در جریان است. امروز »دشمن دو هدف را در جنگ نرم دنبال می کند: 
کند، 2. اینکه  که این زنجیره ی تواصی به حق و به صبر را قطع  ۱. این اســت 

حقایق را وارونه نشان بدهد.«2
گــر مــا می خواهیــم حقایــق وارونــه به مردم نشــان داده نشــود باید همه  بلــه، ا
کــه در عرصه هــای مختلــف و علی الخصوص رشــد  وظیفــه خودمــون بدونیــم 
کنیم. باید دشــمنی  جمعیت مثل یک ســرباز پا به رکاب فرمانده جهاد تببین 
کنیم، باید شجاعت داشته باشیم و در جمع های خانوادگی و  دشمنان را تبیین 
کنیم و از لزوم ازدواج  کاهش جمعیت صحبت  دوستانه از تالش دشمن برای 
گفتگو  جوانها در ابتدای جوانی صحبت کنیم، از اهمیت داشتن فرزندان زیاد 
کنیم، باید حقیقت رسیدن  کنیم، الزمه دلسوزی دوستان واقعی ایران را تبیین 

کنیم. به جامعه موفق را تبیین 
خالصــه بایــد تــا آخریــن نفســمون ســعی و تــالش کنیم که حقیقــت به مردم 

وارونه نشان داده نشود.

جهانی جمعیت
۱. بیانات مقام معظم رهبری ۱400/۷/۵

2. بیانات مقام معظم رهبری ۱3۹۹/۱2/2۱
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رفتارسازی موضوع {
کنار تمام این جهاد ها، مومن باید با سالح های دیگر هم مسلح باشد از آن جمله:

۱-�توسل�به�امیرالمومنین؟ع؟� 
دوســتان من این همه در مورد جهاد تبیین و مســلح شــدن به ســالح تبیین برای 
گر همراه  که ورود به جهاد تبیین ا کنارش این را هم بگویم  گفتم، باید در  شــما 
با توســل به وجود نازنین امیرالمومنین؟ع؟ باشــد قطعا ارزش و جایگاه و قدرت 
کرامات و عنایات امیرالمومنین؟ع؟ به افرادی  کرد و ما در  خاصی پیدا خواهد 
که در مسیر حضرت؟ع؟ قدم بر میدارند دیده ایم که توسل به ایشان غوغا می کند.
گردان شیخ انصاری، با دو واسطه، نقل  آقا میر سید بهبهانی، از یکی از شا
می کند: چون از مقدمات علوم و ســطوح فارغ شــدم، برای تکمیل تحصیالت 
بــه نجــف اشــرف رفتــم، بــه مجلــس شــیخ انصــاری آمــدم، ولــی از مطالــب و 
تقریراتش هیچ چیزی نمی فهمیدم. خیلی به این حالت متأثر شــدم، باالخره 
بــه حضــرت امیــر؟ع؟ متوســل شــدم. شــبی در خواب خدمــت آن حضرت؟ع؟ 
گوش من قرائت نمود.  رســیدم. حضرت؟ع؟ »بســم اهلل الرحمن الرحیم« را در 
صبــح چــون در مجلــس درس حاضــر شــدم، درس را می فهمیــدم. کم کم جلو 

که در آن مجلس صحبت می کردم. رفتم، پس از چند روز به جایی رسیدم 
روزی از زیر منبر درس با شــیخ انصاری بســیار صحبت می کردم و اشــکال 
می گرفتم. آن روز پس از اتمام درس، خدمت شــیخ انصاری رســیدم، ایشــان 

گوش من فرمود: آهسته در 
آن کســی کــه »بســم اهلل« را در گــوش تــو خوانــده، تــا »والالضالین« در 

گوش من خوانده است.1
کردیم و اجابت به تاخیر افتاد نباید ناراحت شــد و باید  گاهی توســل  گر هم  ا
راضی به حکمت اهل بیت؟مهع؟ در اجابت باشیم در داستانی در مورد عالمه 
کتابخانه نجف اشرف  که در  امینی )ره( از حجت االسالم شیخ محمد نوری 

/https://hawzah.net -)۱. کتاب زندگانی و شخصیت شیخ انصاری )ره
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که: مالزم عالمه امینی )ره( بود، نقل شده است 
عالمــه امینــی می فرمودنــد: در یــک شــب جمعــه زائــر حــرم حضــرت 
یارت و دعا بودم و از خدا می خواستم به  امیرالمؤمنین؟ع؟ و مشغول ز
خاطر حضرت امیر؟ع؟ کتاب »درر السمطین« که در آن زمان کمیاب 
بود و در تکمیل مباحث کتاب الغدیر نیاز داشتم، برای من مهیا کند.

یــارت حضرت؟ع؟ مشــرف  در ایــن زمــان، یــک عــرب دهاتــی بــرای ز
شــد، و از حضــرت؟ع؟ می خواســت کــه حاجــت او را بــرآورده کنــد و 
گاوش را کــه مریــض بــود شــفا دهــد. یــک هفتــه گذشــت و مــن کتاب 
یارت مشــرف شــدم.  را پیــدا نکــردم، بعــد از یــک هفتــه دوبــاره برای ز
یــارت بــودم، دیــدم همان مرد  از ُحســن اتفــاق در وقتــی کــه مشــغول ز
دهاتی به حرم مشــرف شــد و از حضرت تشــکر می نمود که حاجت 
او را برآورده کرده! وقتی من کالم آن مرد را شنیدم، محزون شدم، چون 
دیدم امام؟ع؟ حاجت او را برآورده کرده بود، ولی حاجت مرا برآورده 
نکرده است! خطاب به حضرت؟ع؟ گفتم: جواب این مرد دهاتی را 
دادی و حاجتش را برآورده کردی! و من مدتی است متوسل می شوم 
به خدا و شما را شفیع قرار می دهم که آن کتاب را برای من مهیا کنید، 
ولی آن کتاب مهیا نشده، آیا من کتاب را برای خودم می خواهم یا به 
؟ گریه کردم، از حرم بیرون آمدم و آن شب از  خاطر کتاب شما الغدیر
ناراحتی چیزی نخوردم و خوابیدم. در عالم خواب، دیدم مشرف به 
خدمت حضرت امیر؟ع؟ شده ام، حضرت؟ع؟ به من فرمود: »آن مرد 
ضعیف االیمان بود و نمی توانســت صبر کند«، از خواب بیدار شــدم 
و صبح سرسفره بودم که در زده شد. در را باز کردم، دیدم همسایه ای 
که شغلش بنایی بود، داخل شد و سالم کرد، سپس گفت: من خانه 
جدیدی خریده ام که بزرگ تر از این خانه است و بیشتر اساس خانه 
را به آن جا نقل داده ام، این کتاب را در گوشه خانه پیدا کردم، خانمم 
گفت: این کتاب به درد شما نمی خورد و شما آن را نمی خوانی، آن را 
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به همســایه مان شــیخ عبدالحســین امینی هدیه کن شــاید او اســتفاده 
ک کردم، دیــدم همان کتاب  کنــد. مــن کتــاب را گرفتــم و غبــارش را پــا
خطی »درر السمطین« است که دنبالش بودم! در این هنگام بر این 

نعمت سجده شکر کردم.1

۲-�مطالعه�نهج�البالغه� 
ازدیگــر راه هایــی کــه امــروز ما را بســیار به تفکــر و نظام فکری امیرالمومنین؟ع؟ 
نزدیک می کند مطالعه نهج البالغه شریف است: داستانی در مورد شهید سید 
که هم رزمش می گوید: نیمه  های شب بود  حسین علم الهدی نقل شده است 
کردم به ایشان، دیدم چهره  اش برافروخته  که نهج البالغه می خواند. من نگاه 
شــده و دارد اشــک می ریــزد. مــن بــا زیــر چشــم، شــماره صفحــه نهج البالغه را 
کردم و به ذهن ســپردم پس از مدتی، ســید حســین نهج البالغه را بســت و  نگاه 
کردم، دیدم همان  برای استراحت به بیرون رفت. من صفحه نهج البالغه را باز 
خطبــه ای اســت کــه حضــرت علــی؟ع؟ در فــراق یاران باوفایــش ناله می کند و 

کجاست. ؟  کجاست عمار ؟ أیَن ذوالشهادتین؟  می فرماید:أیَن عمار
کنیم. آشتی  کتاب نهج البالغه  دوستان من بیاییم با 

گــر روزی ده دقیقــه وقــت بزاریم برای خوانــدن نهج البالغه طبق  بزرگــواران مــا ا
مدلــی کــه نهضــت جهانــی نهج البالغــه خوانــی تعریف کرده اســت می توانیم 

کامل یک دور نهج البالغه را با فهم خوب بخوانیم. در چند ماه به صورت 
این شــب ها متعلق به امیرالمومنین؟ع؟ اســت بیایم با موالمون عهد ببندیم و 

کنیم. شروع به خواندن نهج البالغه 

۳-�زیارت�از�راه�دور�با�زیارت�امین�هللا� 
که بیاییم طبق یک برنامه منظم  یک عهد دیگه هم با هم ببندیم و آن هم این 
کدوم متن  که با  گر از من بپرسید  کنیم، ا امیرالمومنین؟ع؟ رو از راه دور زیارت 

۷۵/ ۱. عالمه امینی/جرعه نوش الغدیر
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که با زیارت امین اهلل. کار را انجام بدهیم، به شما می گویم  زیارت نامه این 
خدایــا بــه حــق بهتریــن پــدر عالم بشــریت وجود نازنیــن امیرالمومنین؟ع؟ ما 

و نسل و ذریه ی ما را از بهترین محّبان و پیروان علی؟ع؟ و اوالد او قرار بده.
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انگیزه سازی موضوع {
فردی اســت به نام ُرشــید، ُرشــید از اصحاب باوفا و از یاران آشــکار و پنهان 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و نیــز از اصحــاب امــام حســن ؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ و علی 

بن الحسین؟ع؟ به شمار می آید.
ُرشید به برکت نزدیکی و تقرب به امیرمؤمنان علی؟ع؟ با علم »بالیا و منایا« 
که شیخ  آشنا شده بود و از حوادث آینده و سرنوشت افراد خبر می داد؛ چنان 
َکشــی در رجــال خــود نقــل می کنــد کــه امیــر مؤمنان علی؟ع؟ بــه خاطر ظرفیت 
و معنویتــی کــه در ُرشــید می دانســت، علــم بالیــا و منایــا رابــه او آموخــت و او را 
گر  کســی مالقات می کرد، ا گاه با  »ُرشــیدالبالیا« نامید ُرشــید هم تا زنده بود هر 
مصلحــت ایجــاب می کــرد بــه او خبــر مــی داد کــه تــو چگونــه خواهی ُمــرد و یا 
چگونه کشته می شوی جالب است که وجود نازنین امیر مؤمنان؟ع؟، چگونگی 
که امام؟ع؟ از آینده او خبر  گفته بود و همان طور  شهادت ُرشید را به خودش 

داده بود، به همان نحو به شهادت رسید.
راوی می گوید: یک روزی، مالقات کردم َاَمة اهلل دختر ُرشید َهَجری را گفتم: 
که می گفت:  گفت، شنیدم  خبر ده مرا از آنچه از پدر بزرگوار خود شنیده ای. 
که می گفت: ای ُرَشید چگونه  از حبیب خود حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ شنیدم 
کند ولدالزنای بنی امیه و دست ها و پاها  که طلب  خواهد بود صبر تو در وقتی 
گفتم: یا امیرالمؤمنین؟ع؟ ! آخرش بهشت خواهد بود؟ فرمود  و زبان تو را ببرد؟ 

که بلی و تو با من خواهی بود در دنیا و آخرت.
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که عبیداهلل بن زیاد پدر مرا  گفت: به خدا ســوگند! دیدم  پس دختر ُرشــید 
گفت:  گفت بیزاری بجوی از امیرالمؤمنین؟ع؟ او قبول نکرد؛ ابن زیاد  طلبید و 
که خبر  گفت:  کشته خواهی شد؟  که  که امام تو چگونه تو را خبر داده است 
داده اســت مــرا خلیلــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه مــرا تکلیف خواهــی نمود که از او 

بیزاری بجویم پس دست ها و پاها و زبان مرا خواهی برید.
آن ملعــون گفــت: بــه خــدا ســوگند کــه امام تو را دروغگو می کنم، دســت ها و 
پاهای او را ببرید و زبان او را بگذارید، پس دست ها و پاهای او را بریدند و به 
! این درد و سختی چگونه  گفتم: ای پدر خانه ما آوردند، من به نزد او رفتم و 
! ســختی ای بر مــن نمی نماید مگر به قدر آن  بــر تــو می گــذرد؟ گفت: ای دختر
که کســی در میان ازدحام مردم باشــد و فشــاری به او برســد؛ پس همســایگان و 
آشنایان او به دیدن او آمدند و اظهار درد و اند.ه برای مصیبت او می کردند و 
یــد و دواتی و کاغذی بیاورید تا خبر  یــه را بگذار گر گفــت:  می گریســتند، پــدرم 
که بعد از این  دهم شما را به آنچه موالیم امیرالمؤمنین؟ع؟ مرا خبر داده است 

واقع خواهد شد. پس خبرهای آینده را می گفت و ایشان می نوشتند.
که رشید خبرهای آینده را به مردم می گوید  چون خبر بردند برای آن ولدالزنا 
و نزدیــک اســت کــه فتنــه برپــا کنــد، گفت: مــوالی او دروغ نمی گویــد، بروید و 
زبان او را ببرید. پس زبان آن مخزن اســرار را بریدند و در آن شــب به رحمت 

حق تعالی داخل شد.1
که ما این داستان های تاریخ رو با هم مرور می کنیم به وسعت دشمنی  وقتی 

با وجود امیرالمومنین؟ع؟ در تاریخ پی می بریم.

اقناع اندیشه موضوع {
دوستان من، ما باید مدل نگاهمون به تاریخ را بر اساس ایات و روایات تنظیم 
گــر غیــراز ایــن مدل باشــد تحلیل های صحیحــی را نمی توانیم از  کنیــم، چــون ا

تاریخ داشته باشیم.

۱. امالی شیخ طوسی، ص۱۶۵، مجلس ششم، حدیث 2۷۶
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گر انسان بر اساس دیدگاه و تفکر تاریخی قرآن به تاریخ بنگرد در می یابد  ا
کم بوده است: یکی جریان حق است  ، دو جریان حا که بر تاریخ آدمی از آغاز
که از زمان آدم شروع شده و انبیاء و اولیای الهی در این جبهه جای داشته اند 
 ، کریم وجود این دو جریان را در سراسر تاریخ بشر و دیگری جریان باطل. قرآن 
از آغاز تا ظهور اسالم و از ظهور اسالم تا فرجام تاریخ، مسلم دانسته و پیروزی 

نهایی را از آن حق و حق پرستان اعالم نموده است.1
در این زمینه مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( تعبیر بسیار دقیق و کارشناسانه ای 

دارند ایشان می فرمایند:
یــخ همــان جنــگ معــروف حق و باطل اســت که در  جریــان تقابــل تار
یخ بوده؛ این چیز جدیدی هم نیست؛ هرجایی که نغمه ی  طول تار
توحیــد بلنــد شــد و عدالــت مطــرح شــد، دشــمنانی در آنجــا به وجود 

آمدند؛ این مال امروز نیست2
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که به آخرت ایمان نمی  آورند  کســانی  و ]چنین مقرر شــده اســت[ تا دل های 
به آن ]سخن باطل[ بگراید و آن را بپسندد و تا اینکه آنچه را باید به دست 

بیاورند به دست آورند.

۱. اولین کنگره عاشوراـ  دفتر دومـ  مصاحبه ها، ص 4.
2. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 24/۱2/۱3۹۶

3. االنعام ۱۱2
4. االنعام ۱۱3
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که  در یک جنگ تمام عیار مهمترین عامل پیروزی و عدم شکست این است 
گر این شاخص  که ا گم نشود،  خط و معیار و میزان و شاخص حق و حقیقت 
گیری و تحلیل های درستی  گم شد دیگر سربازان جبهه حق نمی توانند تصمیم 

داشته باشند.
خداوند متعال در قرآن کریم و وجود نازنین رسول اهلل؟ص؟ در روایات اهتمام 
که به مومنین شاخص را معرفی نمایند، رسول  ویژه ای به این موضوع داشته اند 

مکرم اسالم؟ص؟ می فرمایند:
ام داَر َعِل1 �ث ُدوُر َحی  �ی

َ�ةُّ ْ
ِ� َو احل ُ� َو َعل سِلا�ذِ َ�ةُّ عَمَ ْ

ِ َو احل
َ�ةّ ْ
َعِل َمَ احل

علی با حق اســت و حق با علی و همواره حق بر زبان او جاری اســت، 
بلکه حق بر محور وجود حضرت علی؟ع؟ دور می زند.

این روایت به بهترین نحو ممکن شاخص حق و حقیقت را معرفی می کنند تا 
گرفتن در این مسیر  مومنین هیچ وقت از مسیر سعادت دور نشوند و برای قرار 

معیار و میزان مستحکمی داشته باشند.
که باید بگم این است که چرا باید اینقدر نسبت به شاخص  اما نکته مهمی 
که باید برای او  حق وسواس داشت؟ مگر شناخت حق چقدر سخت است 

کرد؟ شاخص معین 
نکته مهم و قابل توّجه این است که، باطل هیچ گاه به لباس واقعی خود جلوه 
کســی فریب او را نمی خورد، بلکه همواره با قیافه  نمی کند؛ زیرا در این صورت 
حق به جانب و در لباس حق ظاهر می شود و در این لباس بسیاری را می فریبد.
بر همین اساس، حضرت علی؟ع؟ در خطبه پنجاه نهج البالغه می فرماید:

یل  ْ �ةَ ْ اک �ی �ذ ُ ! �ذَ �ذِ �ب ْمرذَ ی
ٌ �ذَ �ث عذْ ا صذِ ٌ َو ِمذْ هذ �ث عذْ ا صذِ  ِمذْ هذ

ذُ �ذَ وأْ �ی

�ِ ا�أِ طا�ذُ َعل اْوِلی �ی
َّ اسلث

گر در لباس اصلی خود ظاهر شــود، خریداری نخواهد داشــت.  باطل ا
از این رو، طرفداران باطل این دو را با هم مخلوط می کنند و معجونی از 
حق و باطل را عرضه می دارند و بدین وســیله بازار شــیطان داغ می شــود 

۱. االحتجاج، ج ۱، ص 3۶4، ح ۶۱
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و شیطان بر اولیاء و دوستان خویش غالب می گردد.
که دشــمن های امیرالمومنین؟ع؟ همواره برای  و ما در تاریخ به وضوح می بینم 
خاموش کردن نور امیرالمومنین؟ع؟ اوال: همیشه از اختالط حق و باطل استفاده 

کرده اند.
کــه در  یــغ نکرده انــد. در بیــن همــه دشــمنانی  ثانیــا: از هیــچ دشــمنی ای در
یــخ بــه دشــمنی با وجــود نازنین امیرالمومنیــن؟ع؟ پرداخته اند. معاویه  طــول تار

علیه اللعنه پرچم دار دشمن ها و دشمنی ها است.
کــه دســتور ســّب و لعــن  کســی بــود  ، اولیــن  معاویــه فرزنــد هنــد جگرخــوار
امیرمومنــان؟ع؟ را صــادر کــرد و بنــی امیــه بعــد از او ایــن کار را ادامــه دادند. آری 
که در تاریخ بی سابقه بوده است  یکی از مظلومیت های امیرالمومنین علی؟ع؟ 
که توسط معاویه  همین ماجرای غم انگیز دشنام و لعن امیرالمومنین؟ع؟ است 
ملعون و پلید پایه گذاری شد. معاویه سّب و لعن علی؟ع؟ و آل علی؟مهع؟ را به یک 
کرد. رسما در مساجد و نماز جمعه ها و جماعات مکه،  سنت و فرهنگ تبدیل 
مدینه و بســیاری دیگر از شــهرهای مهم اســالمی، آن حضرت را لعن می کردند. 
گرفت. ب« )روز دشنام و لعن علی؟ع؟( نام  روز جمعه، در میان مردم شام »یوم الّسَ
کرده  که سّب و لعن علی؟ع؟ را فراموش  روزی یکی از خطبای مزدور معاویه 
بود، وقتی در مسیر خانه آن را به یاد آورد، همانجا قضای آن را به جای آورد! 

در این مکان مسجدی ساخته شد و نام آن را مسجد لعنت نهادند.
مرحوم عاّلمه امینی با اســتناد به منابع معتبر اهل ســّنت می نویســد: معاویه 
که روایاتی در نکوهش مقام امیرمؤمنان علی؟ع؟ جعل  پیوســته اصرار داشــت 
کنــد و ایــن کار را آن قــدر ادامــه داد کــه کــودکان شــام بــا آن خو گرفتند و بزرگ 
که پایه های بغض و عداوت  شــدند و بزرگســاالن به پیری رســیدند. هنگامی 
کان محکم شد، سّنت زشت لعن و سّب  نسبت به اهل بیت؟مهع؟ در قلوب ناپا
، در همه جا،  مــوال علــی؟ع؟ را بــه دنبــال نمازهــای جمعــه و جماعت و بــر منابر

حّتی در محل نزول وحی یعنی مدینه رواج داد.1

، ج 2، ص ۱02-۱0۱ ۱. الغدیر
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، با کلماتی زشــت،  »جاحــظ« نقــل می کنــد کــه معاویــه در پایــان خطبه نماز
علی؟ع؟ را مورد ســّب و لعن قرار می داد و آنگاه همین جمالت را طّی بخش 
نامه ای به همه بالد اسالمی فرستاد، تا خطبای جمعه! نیز هماهنگ با او این 

گونه آن حضرت را لعن نمایند.
که معاویه در قنوت نماز خویش علی، حســن و  همچنین نقل شــده اســت 

حسین؟مهع؟ را لعن می کرد.1
کماالت امیرالمومنین؟ع؟ هیچ  که نمی توانستند  در تاریخ افرادی هم بودند 
جــوره انــکار کننــد. در کتــاب »صحیح مســلم« )از کتاب هــای معروف و معتبر اهل 
گفت: چرا ابوتراب را ناســزا  ســّنت( آمده اســت: معاویه به ســعد بن ابی وّقاص 
که از رسول خدا؟ص؟  گفت: به خاطر سه جمله ای  نمی گویی؟ سعد در پاسخ 
گر یکی از آنها در حّق من بود، از داشــتن  که ا در عظمت علی؟ع؟ شــنیده ام 

کنایه از اموال فراوان است( برایم بهتر بود. شتران سرخ مو )
: که آن سه فضیلت عبارتند از کرد  آنگاه سعد بن ابی وّقاص آنها را نقل 

یــان تبــوک کــه علــی؟ع؟ را در مدینه به جای خود گذاشــت، . ۱ در جر
ةِ َهاُرو�ذَ ِمذْ 

َ
ِهل رذ

َمذْ ِ �بِ
�ذَ ِم�ذّ

ُ
�ذْ �ةَک

أَ
ما �ةَْر�ذ ا

أَ
خطاب به وی فرمود: »ا

ِد�« ْ هةَ �بَ َّ ُ �ب  �ذُ
َ
ُ� ل �ذَّ

أَ
 ا

َّ
ل وُمیس اإِ

که جایگاه تو در نزد من همانند هارون نسبت به موسی باشد جز  )آیا خشنود نیستی 
که بعد از من نبّوتی نیست(. آن 

کــه دیگــران نتوانســتند قلعــه خیبــر را . 2 در جنــگ خیبــر بعــد از آن 
بگشایند فرمود:

» ُ ُ
ُ َو َرُسوهل ّ

ُ� الل �بُّ ِ
ُ
ُ َو �ی َ

َ َو َرُسوهل ّ
�بُّ الل ِ

ُ
ال �ی �ةَ َرحبُ َ ذَّ ارّلا�ی �یَ ْعِ

ُ
»ل

کــه خــدا و رســولش را دوســت دارد و خــدا و  )پرچــم را بــه دســت مــردی خواهــم داد 
رســولش نیــز او را دوســت می دارنــد(. آنــگاه پرچــم را بــه دســت علــی؟ع؟ داد 

وفتح و پیروزی حاصل شد.
ْدُع . 3 ا �ذَ ْ الَ َ  �ةَ

ْ �ةُ
که )در ماجرای مباهله( آیه ۶۱ سوره آل عمران )�ذَ وقتی 

، ج 23، ص ۱۶۹ ۱. تاریخ طبری، ج 4، ص ۵2 و بحاراالنوار
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...( نازل شــد، رســول خدا؟ص؟ علی و فاطمه و حســن و  ْ
ُ

اَءک ذَ �بْ
أَ
اَء�ذَ َوا ذَ �بْ

أَ
ا

ْهِل«
أَ
لِء ا ُهمَّ هوأُ

ّ
لل

َ
حسین؟مهع؟ را فرا خواند و فرمود: »ا

که مشمول این آیاتند(1 )خداوندا! اینان خاندان من هستند 
بایــد بگویــم: معاویــه کینــه تــوز عجیبــی بود و شــاید کمتر کســی در کینه توزی 
که درخواســت بزرگان اســالم و حّتی برخی از بنی  به پای او می رســید تا آنجا 
کار  امّیه را جهت ترک این عمل زشــت و نفرت انگیز رد می کرد و همچنان به 

خویش ادامه می داد.
عاّلمه مجلسی نقل می کند: در مالقاتی که ابن عّباس با معاویه داشت، به وی 
گفت: ای معاویه! تو علی را می شناسی و سابقه او را در اسالم می دانی و به فضل 
که وی از دنیا رفته است، دستور بده بر منبرهایتان به  کنون  گاهی ا و مقام وی آ

کرد.2 وی ناسزا نگویند. معاویه با وقاحت تمام درخواست وی را رد 
ـ   کار گروهی از بنی امّیه با توّجه به آثار منفی این  ابوعثمان جاحظ می گوید: 
 ! گفتند: تو به آنچه خواستی رسیدی، دیگر از لعن علی دست بردار به معاویه 
کودکان با آن  کار ادامه یابد، تا  پاسخ داد: نه به خدا سوگند! باید آن قدر این 
بزرگ شوند و بزرگساالن با آن پیر گردند و هیچ کس فضیلتی برای علی نگوید!3
به هر حال، با این برنامه، لعن علی؟ع؟ و خاندان او به صورت یک سّنت 
کشــور اســالمی نصب شــد  درآمد و هفتاد هزار منبر در عصر امویین در سراســر 

و بر فراز آن ها، علی؟ع؟ را لعن می کردند.4
سّب امام علی؟ع؟ حدود شصت سال تا زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز)۹۹-

۱0۱ق( جریان داشت.5

۱. صحیـح مسـلم، کتـاب فضائـل الصحابـة، بـاب فضایـل علـی بـن ابی طالـب F، حدیـث 
سوم، با تلخیص

، ج 33، ص 2۵۶ 2. بحاراالنوار
، ج 2، ص ۱02 3. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص ۵۷ و الغدیر

، ج ۱0، ص 2۶۶( 4. ربیع االبرار زمخشری، ج 2، ص ۱8۶ )مطابق نقل الغدیر
۵. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۱408ق، ج3، ص۹4
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کشتار بی رحمانه شیعه و طرفداران علی؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ در عصر معاویه 
ر  که می گویند صد هزار شیعه توسط او و سربازان او، از جمله »�بُ به قدری بود 
که  َد�ب « پس از آن  ذ ذ حبُ کشته شدند. »َسَمرهةِ �ب � « و...  ی ذ ا�ب د �ب �ی ذ ارطاهة «، »رذ �ب
گرفت، در عرض شش  کوتاه، جانشینی زیاد بن ابیه را در بصره به دست  مدتی 
گفت: »از  کشــت؟ع؟ وقتی زیاد ابن ابی برگشــت، به او  ماه، هشــت هزار نفر را 
گر دو برابر  کشــته باشــی؟« و او پاســخ داد: »ا که بی گناهانی را  خدا نترســیدی 

این را نیز می کشتم، نمی ترسیدم!«1
»ابوالسوارعدوی « می گوید: عوامل معاویه در یک صبحگاه 4۷ نفر از اقوام 

کشتند«2 که همگی حافظ قرآن بودند،  ما را، 
کشتار آنان، پس از شهادت امام  امام باقر؟ع؟ می فرمایند: بالی مهم شیعه و 
حسن؟ع؟ و در زمان معاویه بود. در هر شهری شیعیان ما را می کشتند و دست 
و پــای افــراد را، حتــی بــه گمان شــیعه بــودن آنان، قطع می کردند. هر کس به ما 
اظهار محبت می نمود، به زندان می رفت؟ع؟ اموالش را غارت، و خانه اش را 

خراب می کردند...«3
اما باید به شما عاشقان و محبین موال امیرالمومنین؟ع؟ بگویم که این دشمنی 
با امیرالمومنین؟ع؟ به پهنای تاریخ است و امروز هم عاشقان موال درگیر نبرد در 

جبهه حق و باطل یعنی جبهه علی؟ع؟ و مخالفین علی؟ع؟ هستند.
طرفداران معاویه و دشــمنان امیرالمومنین؟ع؟ امروز هم دســت از دشــمنی با 
عاشــقان امیرالمومنین؟ع؟ برنداشــته اند. در دو قرن اخیر کشــتار شــیعیان ادامه 
کســتان  دارد. ایــن قتــل عام هــا و آزار و اذیت هــا به خصوص در افغانســتان و پا
کســتان، کشتار هزاران نفر  رخ داده اســت. کشــتار شــیعیان بلوچســتان توسط پا
شــیعه توســط طالبان، کشــتار شــیعیان کابل توسط نیرو های برهان الدین ربانی 
گذاری های داعش و طالبان و القاعده در مســاجد شــیعیان از جمله  و بمب 

، تاریخ ادوار اسالم، تهران، چاپ اسالمیه، ص ۱88 ۱. ابن اثیر
، تاریخ ادوار اسالم، تهران، چاپ اسالمیه، ص ۱88 2. ابن اثیر

3. تاریخ الشیعة، ص 3۵
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کشتار ها بوده و هستند. مهم ترین این 
یــه، بحریــن، عربســتان و  همچنیــن، آزار و اذیــت شــیعیان آذربایجــان، نیجر
گیری داعش در عراق و شام همگی  کشتار شیعیان در دوره قدرت  همچنین، 

نشان از وضعیت دشمنی با شیعیان در دوره معاصر می دهد.1

انگیزه سازی پیام {
گــره اجــازه بدیــد یــک مقــدار در مــورد دشــمنی بــا شــیعیان امیرالمومنین؟ع؟  ا
کنیم. ما امروز در جامعه ای زندگی  ریشه ای تر و تحلیلی تر باهمدیگه صحبت 
که دشمنی با شیعیان امیرالمومنین؟ع؟ پایان پیدا نکرده است، شاید  می کنیم 
کرده باشد اما دشمنی هنوز با امیرالمومنین؟ع؟ و  مدل های دشمنی تغییر پیدا 
گر بخواهیم از یکی از این دشــمن ها اســم  پیروان او پایان پیدا نکرده اســت. ا
گر در تاریخ اسم هایی مثل  کنیم، ا ک را بیان  ببریم حتما باید اسم رابرت ُمردا
معاویه و... همیشه به عنوان دشمنان امیرالمومنین؟ع؟ و شیعیان او درج شده 
که برخی شناخته شده  است امروز هم شیعه و امیرالمومنین؟ع؟ دشمنانی دارد 

و برخی دیگر ناشناس برای ما می باشند.
ک یک یهودی استرالیایی االصل است که به سلطان شبکه های  رابرت ُمردا
رســانه ای غرب مشــهور اســت. وی ۶0 شــبکه تلویزیونی به ۱3 زبان دنیا دارد و 
مسؤلیت پشتیبانی و سیاست گذاری یکصد روزنامه و مجله مشهور مثل دیلی 
، و همچنین  ، نیویورک تایمز ، سندی تایمز تلگراف، وال استریت ژورنال، تایمز

کس نیوز و اسکای نیوز را بر عهده دارد. شبکه های خبری فا
کشورها از طریق همین  ک بارها متهم به دخالت در امور داخلی  رابرت ُمردا
امپراتوری رســانه ای شــده اســت که شــاید مهمترین کارکرد او اثرگزاری بر افکار 
کس نیوز در جنگ  عمومی و هدایت افکار عمومی آمریکا از طریق شبکه فا
که در عین حال بر شــبکه های خبری  ک  آمریکا علیه افغانســتان باشــد. ُمردا
تمرکــز دارد در تهیــه برنامه هــای غیراخالقــی هم فعالیت زیادی دارد که هدف 

۷۹33۵۹۹ : ۱. سایت باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر
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آن ترویــج بی بندوبــاری و بی تعهــدی و بی حیائــی و بی غیرتــی اســت. وی از 
طریــق تأســیس ده هــا شــبکه و ســایت غیراخالقــی و مســتهجن ایــن اهداف را 
دنبــال می کنــد و مفاهیمــی مثــل بی بنــدو باری، خیانــت، نفی هرگونه مذهب و 

دین را ترویج می کند.
مهمترین ســوغات این شــبکه ها برای مخاطبان، بی بند وباری و خیانت و 
شهوترانی است که در قالب دیالوگ های زیبا و جذاب و بازیگران خوش چهره 
و داستان های به ظاهر جذاب به مخاطب عرضه می کند و هدف این برنامه ها 

کردن خانواده هاست. متالشی 
بایــد خدمــت شــما عزیــزان بگویــم: بنیــاد بســیاری از خانواده هــا در غــرب 
گزارشات نهادهای بین المللی ۵0 درصد خانوده ها  پاشــیده شــده اســت. طبق 
در غرب تک والد هستند یعنی پدر و مادر از همدیگر جدا شده اند. ولی چون 
جامعه ایران هنوز خانواده محور است، لذا این نقطه قوت جامعه ما را هدف 
قرار داده اند. یعنی تخریب بنیان و اســاس خانواده ایرانی یک هدف اســت 
که ســد ورود فرهنگ غرب به ایران باورهای مذهبی و  و آنها متوجه شــده اند 

اعتقادات دینی، غیرت و حیای دینی و محوریت خانواده است.
ک یــک جملــه ای در مــورد خانواده هــای ایرانــی دارد، او درباره  رابــرت مــردا
خانواده هــای ایرانــی می گویــد: بــرای نابــودی ایــران بایــد در خصــوص کلمه ی 
کرد و من قصد دارم تا موضوع مادر را در دســتور  مقدســی به نام خانواده هزینه 
گر مادر  کار خود قرار دهم و در ایران مادر خانواده همه چیز را مدیریت می کند و ا
را به لجن بکشیم تمام این جامعه به لجن کشیده خواهد شد.” او می خواست، 

کند.1 تا سال 2020 واژه ای به نام مادر و حیا را در ایران بدون مفهوم 

اقناع اندیشه پیام {
وقتی این دشمنی ها و نامردی های دستگاه های استکبار را با شیعیان می بینیم، 
باید خیلی بیشــتر نســبت به دشــمنی دشــمنان حســاس شویم و مثل یک دیده 

۱. خبرگزاری فارس، 4 آذر ۱3۹2
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بان حرفه ای تحرک های دشــمن را زیر نظر بگیریم تا خدایی نگرده غافلگیر 
که دشــمن امروز دارد از  نشــویم. دوســتان من برای اینکه بیشــتر متوجه بشــویم 
چــه ناحیــه ای بــه مــا ضربــه می زنــد از شــما اجازه می خواهم که یــک آماری را 

کنم. خدمت شما عرض 
کاهش یافته  طبق آمارهای رسمی: نرخ رشد جمعیت در ایران هم به حدی 
کننده اســت و باید برای دو برابر شــدن جمعیت ســالمندان  که بســیار نگران 
و دوره پیری جمعیت در ایران آماده شــویم. تعداد جمعیت افراد تا ۱۵ ســال 
کمتر شــده و آمار جمعیت ســالمندان در حدود چهار دهه اخیر از ۵  جامعه 
که این  کارشناســان این موضوع میدانند  که  به بیش از ۱۱ درصد رســیده اســت 

کشور فاجعه است. رشد جمعیت سالمند در یک 
کاهش جمعیت حرف ها زده شده باشد  خوب شاید برای ما خیلی از خطر 
کشــور به ما توضیح داده  کســی در مورد محاســن افزایش جمعیت در  کمتر  اما 

که: باشد، اما باید خدمت شما بگویم 
یاد اســت، چون جمعیت  مزیــت افزایــش جمعیــت در ایــران بســیار ز
و کیفیــت و کمیــت آن در اقتصــاد امــروز بــه راهبــری بــرای جریان های 

توسعه، پیشرفت و تولید ثروت تبدیل شده است.
کشــور ها  گســترش توســعه اقتصاد های دانش بنیان، همه  با توجه به روند رو به 
کننــد.  تــالش می کننــد نظــم پایــداری از تحــوالت و رشــد جمعیتــی را ایجــاد 
کشور هایی از منابع زیرزمینی و روزمینی و موقعیت استراتژیک  "جمعیت" در 
که ایران هم مشمول  برخوردارند جزو ارکان اصلی و راهبردی محسوب می شود 

این رویکرد ها می شود.
کشوِر بدون  کشوِر بدون جمعیت جوان، یعنی  مقام معظم رهبری فرمودند: 
ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین، برنامه حیاتی تکثیر نسل 

باید بطور جدی دنبال و پیگیری شود.
پیری جمعیت در یک کشــور موجب پر شــدن بیمارســتان ها و خالی شــدن 
کشــور یعنی درجا زدن و  دانشــگاه هاو مدارس اســت، پیری جمعیت در یک 
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، پیری جمعیت یعنی فلج شدن صنعت و باال رفتن  کشور به عقب رفتن یک 
... کشور و هزاران مشکل دیگر مصرف و واردات یک 

بــا ایــن رونــد پیــش بینــی شــده اســت تا کمتر از 30 ســال دیگــر یک چهارم 
کشور در  کارشناسان معتقدند جمعیت سالمند  کشور سالمند شوند.  جمعیت 
که ۱4.۷ درصد جمعیت  سال ۱40۵ به ۱۵ میلیون و 800 هزار نفر خواهد رسید 
۱0۷ میلیون و 340 هزار نفری کشور در آن سال خواهد بود. به همین خاطر تامین 
نیاز های سالمندان کشور در سال های آینده، نیازمند برنامه ریزی دقیق است.1
کارشناســان  که از  با بیان این حساســیت ها نســبت به جمعیت و آمارهایی 
گر کسی امروز دست دشمن شیعه را در کاهش  خدمت شما عرض کردم، واقعا ا
که از این نوع  نســل نبیند ســاده لوحی ای بیش نیســت. و باید به شــما بگویم 
ساده لوحی ها جامعه شیعی در طول تاریخ کم ندیده است، ساده لوحی هایی 

که محور یک جامعه می باشد را به حاشیه برده است. که امام جامعه 
که ابوموســی  در ماجرای تاریخی مربوط به جنگ صفین نقل شــده اســت: 
کوفه )سپاه امام علی؟ع؟( و عمرو عاص َحَکم سپاه  اشعری نماینده و َحَکم سپاه 
کردند و  گفتگو  شام )سپاه معاویه( برای حل اختالف میان مسلمانان با یکدیگر 
قرار شــد رأی آنان طبق قرآن باشــد. درخواســت حکمیت با حیله عمرو عاص و 
گسیختن سپاهشان در برابر سپاه امیرالمؤمنین؟ع؟ مطرح  معاویه و در پی از هم 
شد و امام علی؟ع؟ از آغاز با آن مخالف بود. عمرو عاص نماینده سپاه شام موفق 
که در خصوصی و پنهانی با او  شد ابوموسی اشعری را بفریبد و بر خالف قراری 
کند. ماجرای حکمیت بی نتیجه ماند و  داشت، معاویه را صاحب حق معرفی 

تنها نتیجه حکمیت، رهایی سپاه شام از شکست قریب الوقوع بود.2
که برخی  گاهی اوقات در دوران معاصر ما هم چنین اتفاقاتی افتاده است 
کرده اند و تصحیح  از مسئوالن خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن نقش ایفا 

: 28۶24۵0 تاریخ: 23 مهر ۱3۹۹ ۱. سایت خبرگزاری صدا وسیما کد خبر
، ج2، ص۱8۹.- نصـر بـن مزاحـم، وقعـة صفیـن،  2. یعقوبـی، تاریـخ یعقوبـی، دار صـادر

۱382ق، ص۵04 
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گاهی اوقات بسیار سخت و زمان بر است. آن اشتباهی 
که همیشه باید  گفته شد این است  که خدمت شما  نتیجه گیری این بحثی 
گر این طور بــود هیچ وقت  کــه ا پشــت پــرده اقدامــات دشــمن را متوجــه شــویم 

کارساز نخواهد بود. دشمنی های دشمن در ما 

پرورش احساس پیام {
گر ما توجه به پشــت پرده دشــمنی های دشــمن داشــتیم اهل جهاد می شــویم.  ا
کوشــش توام با رنج،  کوشــیدن به اندازه طاقت« » کردن،  کوشــش  جهاد یعنی »

کار با آنچه در توان باشد1 تالش در 
، وقتی جهاد با کلمه »فی سبیل اهلل؛ در راه خدا« همراه باشد،  اما دوستان عزیز
مفهــوم ویــژه ای دارد و هرگونــه فعالیــت و مبــارزه سیاســی، اجتماعــی، اخالقــی، 

فرهنگی، اقتصادی، با جان و مال و زبان و قلم و فکر را شامل می شود.
پس اولین اثری که توجه به دشمنی دشمن دارد »جهاد فی سبیل اهلل« است و 
دومین اثری که توجه به این موضوع دارد این است که ما اهل بصیرت می شویم.
بصیــرت بــه معنــای شــناخت حقیقــت و قــدرت درک صحیح امور اســت. 
کــه در آموزه هــای دینی ما، انســان  در اهمیــت و جایــگاه بصیــرت همیــن بــس 
که قدرت تشخیص راه از چاه را ندارد،  کسی  کور و  بی بصیرت همانند فردی 
کوری چشم باطن و عدم  کوری چشم ظاهر به مراتب آسان تر از  دانسته شده و 

؟ص؟ فرمود: بصیرت شمرده شده است. پیامبر
 2»�ُ َر�ةُ �ی ِ َم �بَ ْ ْعَم َمذْ �ةَ

َ ْ
اَم ال ُرُه ِا�ذَّ َ َم �بَ ْ ْعَم َمذْ �یَ

َ ْ
َس ال یْ

َ
»ل

کور آن نیست که چشم او کور است، کور آن است که بصیرت کور است« «
حضرت علی؟ع؟ می فرماید:

؛3 َرهةِ ِص�ی َ ب
ْ

َدا�ذِ ال ةْ ْهَو�ذُ ِمذْ �ذِ
َ
َصِر ا َ ب

ْ
ُد ال ةْ »�ذَ

۱. فرهنگ فارسی عمید، واژه جهاد
2. نهج الفصاحه، ص۶۵۶، ح23۷3

3. غررالحکم، ص48۱.
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»از دست دادن بینایی آسان تر است تا از دست دادن بینش.«
ایشان در بیان دیگری در مورد اهمیت بصیرت می فرماید:

»با بصیرت کســی اســت که بشــنود و بیندیشــد، نگاه کند و ببیند، از 
عبرت هــا بهــره گیــرد آنــگاه راه روشــنی را بپیمایــد که در آن از افتادن در 

پرتگاه ها به دور ماند«1
گروه ها و موسسه هایی که به صورت  انصاف این است که در اینجای بحث از 
کار می کنند نام برده شود و از همین جا  آتش به اختیار در زمینه رشد جمعیت 

از آنها تشکر ویژه ای شود.
کشــیده اند. موسســه تحقیقات  که در این زمینه زحمت  گروه هایی  از جمله 
، موسســه مطالعــات و مدیریت جامــع و تخصصی جمعیت و  جمعیــت کشــور
گروه های  گفــت که  انجمــن جمعیــت شناســی ایــران را می تــوان نــام برد و باید 

که مجالش در اینجا نمی گنجد. دیگری هم هستند 
دوستان: مساله جمعیت کشور موضوع بسیار مهمی است. متاسفانه بسیاری 
از دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیت دارند به وظیفه خود عمل نکرده اند.
کارشناسان  که ورود برنامه ی تنظیم خانواده توسط  قرائن نمایانگر آن است 
کشورهای به اصطالح جهان سوم یا مسلمان شروع شد  آمریکایی، در زمانی به 
کــه در همــان ایــام، بحــث تنظیــم خانواده و کنتــرل جمعیت در آمریکا و غرب 
تعطیل شده بود و نحوه ی فعالیت آنان برای آنکه در جوامع حساسیت ایجاد 
نشــود، به طور مخفیانه و زیرزمینی شــروع شــده و هم زمان با ترویج برنامه های 
تنظیم خانواده، بحث اشتغال زنان و ایجاد مهدکودک ها و قانون بازنشستگی 
نیــز دنبــال می شــده اســت. ایــن دوگانگــی در عمل به سیاســت های جمعیتی 
کمک های صندوق جمعیت سازمان  که هم زمان با اوج  به گونه ای رخ می داد 
گسترش خدمات  کشورهای آسیایی برای  ملل و دیگر نهادهای بین المللی به 
کامل رد می کرد.2 جلوگیری از بارداری، دولت آمریکا این سیاست ها را به طور 

۱. نهج البالغه، خطبه۱۵2، ص2۱3.
2. پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای 



جیسه دونو پدری با دشمنالی به پ؛نه  اریج  55 

خانــم  دکتــر نفیــس  صدیــق، مدیــرکل اجرایــی  صنــدوق ملل  متحــد در امور 
که  در دهه ی ۹0 میالدی برای اجرای این طرح به یکی از کشورهای  جمعیت،  
که مقامات مسئول   گفت: »من  خوشحالم  آسیایی آمده بود، در انتهای سفرش 
ایــران ایــن  برنامــه  را پذیرفته انــد و بــرای  پیشــبرد آن  می کوشــند. در بســیاری  از 
که  از کشوری )آمریکا(  کار به  این آسانی ها نیست . من  متأسفم    ، کشورهای دیگر
آمــده ام کــه حتــی  رئیس جمهــور آن  )یعنی  بوش( با برنامه ی بهداشــت  خانواده و 

تنظیم خانواده  مخالف است .«1
کنیم می توانیم  گر بخواهیم پیامد های عدم توجه به دشمنی دشمن را بیان  ا

گونه آنها را بشمریم: این 

۱-�بازی�در�زمین�دشمن� 
گــر نســبت بــه ایــن دشــمنی ها و پشــت پــرده ی ایــن جنایت هــا  دوســتان مــن ا
گر اهل بصیرت نباشــیم،  گر اهل جهاد نباشــیم، ا حساســیت نداشــته باشــیم، ا

گل به خودی بزنیم. ما هم در زمین بازی دشمن قرار می گیریم و شاید هم 
که در تبیین رشد جمعیت دارند فعالیت می کنند  ما امروز می بینیم افرادی 
گــون مــورد حملــه دشــمن قــرار می گیرند بعضــی از آن ها تخریب  بــه طریــق گونا
شــخصیت می شــوند، برخی مورد تهدید قرار می گیرند و بعضی دیگر هم مورد 

تمسخر قرار می گیرند.

۲-�در�حاشیه�قرار�گرفتن�دستورات�دینی� 
که  از دیگر پیامد های عدم توجه به پشــت پرده تصمیات دشــمن این اســت 
مبانی اصیل دینی با قدرت رســانه ای دشــمن در حاشــیه قرار می گیرد و آیات 
کند در  که برای راهنمایی ما آمده اســت و می تواند ما را ســعادتمند  و روایاتی 
گاوصندقهــای جهــل قــرار می گیــرد و درش قفــل می شــود. و نظریه پردازی های 

)مد ظله العالی( - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

۱. روزنامه ی »خراسان«، 2۱/۶/۱3۷2
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اشتباه و جاهالنه برای ما سبک زندگی ساز می گردد.
ئلــی کــه مــردم از فرزند آوری فــرار می کنند این  بــرای مثــال امــروز یکــی از دال
که از خرج و مخارج آن می ترســند و نظریه های غربی و غرب پرســتان  اســت 
بــه ایــن اشــتباه دامــن می زننــد، این در حالی اســت که قــرآن کریم به صراحت 

می فرمایند از فقر نترسید:
 

ً
ال صذ

ُ� َو�ذَ َرهةً ِمذ ِ �ذ  عَمذ
ُ

ُدک ِ ُ �یَ َّ
اِء َوالل حسث

لذَ  �بِ
ُ

ک رُمُ
أ َر َو�یَ �ة

ُ الذَ
ُ

ُدک ِ طا�ذُ �یَ �ی
َّ اسلث

ٌم1 ُ واِسٌع لَع�ی َّ
َوالل

شــیطان، شــما را )بــه هنــگام انفــاق،( وعــده فقــر و تهیدســتی می دهــد؛ و به 
فحشا )و زشتی ها( امر می کند؛ ولی خداوند وعده »آمرزش« و »فزونی« به 
( داناست. )به همین  شما می دهد؛ و خداوند، قدرتش وسیع، و )به هر چیز

دلیل، به وعده های خود، وفا می کند.(
که دشــمن بســیار زیبا از این راهکار دشــمن اســتفاده می کند و  ولی ما می بینیم 

مردم را از فقر می ترساند.

رفتارسازی پیام {
کــه می توانــد مــا و جامعــه ی مــا را در برابــر دشــمنی دشــمنان  امــا راه کارهایــی 

کرد. کند را می شود این طور بیان  محصون 

جهـاد�رسانه�ای� 
همــان گونــه کــه در بیانــات مقــام معظــم رهبــری بیان شــد همه بایــد در فضای 
حقیقی و مجازی به تبیین بپردازیم و فرصت فضای مجازی برای تبیین یک 

فرصت بسیار خوبی است، اما نیازمند افراد جهادگراست.
دوستان من شهید آوینی شهید با اسلحه رسانه بود، زمینه شهادت و جهاد 
گران این عرصه با ایمان و اعتقاد خود می توانند  رســانه ای باز اســت و جهاد 
گرفته انــد باز کنند، در  کــه مــورد حمله دشــمن قرار  گره هــای بزرگــی را از مردمــی 

۱. سوره بقره آیه2۶8
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که شهید سعادت  این جهاد نیز ایمان حرف اول و آخر را می زند، همان طور 
احمــدی وصیــت کردنــد: جنــگ مــا جنــگ ســالح با ســالح نیســت. جنگ 
معنویــت بــا ســالح اســت، جنــگ ایمــان با ســالح اســت و این عینــًا در تمامی 

جبهه ها قابل حس است.1
در این جنگ رســانه ای باید دغدغه مندان با اســتفاده از هنر و رســانه در 
نقطه مقابل دشمن فرهنگ سازی کنند و از ترویج خوبی ها با اولویت کمک به 
فرزند آوری نترسند به عنوان مثال دادن خانه به خانواده های خوش جمعیت 
گیری پدران با فرزند زیادتر را اولویت معرفی  کار  کنند، استخدام و به  را تشویق 
کنند و به عنوان  کنند، امتیاز قائل شدن برای خانواده خوش جمعیت را ترویج 

کنند. یک معروف معرفی 

پرورش احساس موضوع {
تمام این اقدامات زمانی به اوج خودش می رسد که ما شیعیان امیرالمومنین؟ع؟ 
بــه درســتی دشــمنان پــدر خــود، یعنــی کســانی کــه با مــا پدر کشــتگی دارند را 
گر توانســتیم این اقدام را  بشناســیم و دشــمنی آنهــا را مــورد تحلیــل قــرار بدیــم. ا
انجــام بدهیــم دیگــر در پــازل دشــمن حرکــت نمی کنیــم و پیــاده نظام دشــمن 
کوچکترین تحرکی نشــان داد، او را هدف  که دشــمن  نمی شــویم. به مجردی 
قــرار می دهیــم و در جنــگ فرهنگــی، در جنــگ سیاســی، در جنــگ امنیتی، 

تحرک دشمن را درست می توانیم ببینیم.
گیر دشمن شدیم و از پشت پرده اقدامات دشمن  گونه ای نمک  گر به  اما ا

گرفته ایم. که در پازل دشمن قرار  غافل شدیم دقیقا همان جایی است 
شــریک بن عبداهلل نخعی از دانشــمندان معروف اســالمی در قرن دوم بود، 
مهدی عباسی )سومین خلیفه عباسی( به علم و هوش شریک، اطالع داشت، او را 
به حضور طلبید و اصرار کرد که منصب قضاوت را قبول کند، او که می دانست 

گناه بزرگ است، قبول نکرد. قضاوت در دستگاه طاغوتی عباسیان، 

۱. سایت پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت
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گردد، او به شــکلی از زیر  که او معلم فرزندانش  کرد  مهدی عباســی اصرار 
بار این پیشنهاد نیز خارج شد و نپذیرفت.

که باید  گفت: من از تو ســه توقع دارم  تا اینکه روزی خلیفه عباســی به وی 
یکی از آنها را بپذیری:

قضاوت  
آموزگاری  
امروز مهمان من باشی و بر سر سفره ام بنشینی.  

کار  که به انتخاب یکی از این ســه  کنون  گفت: ا کرد و ســپس  شــریک، تاملی 
که مورد سوم )مهمانی( را بپذیرم. مجبور هستم ترجیح می دهم 

کرد و به آشپز خود، دستور داد: لذیذترین غذاها را آماده نمایند  خلیفه قبول 
و از شریک، به بهترین وضع ممکن پذیرائی نمایند.

گون  گونا که آن روز از آن غذاهای لذیذ و  پس از آماده شدن غذا، شریک 
نخورده بود، با حرص و ولع از آنها خورد، در همین حال یکی از نزدیکان خلیفه 
گفت: همین روزها، شــریک، هم منصب قضاوت را می پذیرد و هم  به خلیفه 
منصب آموزگاری فرزندان شما را، و اتفاقًا همین طور هم شد و او عهده دار هر 
دو مقام گردید. از طرف دستگاه عباسی، حقوق و ماهیانه مناسبی برایش معین 
کردند، روزی شریک با متصدی پرداخت حقوق، حرفش شد. متصدی به او 

که این همه توقع داری؟ گندم به ما فروخته ای  گفت: مگر 
گندم به شــما فروخته ام، من دینم را به  شــریک، جواب داد: چیزی بهتر از 
کســی حواســش به اقدامات دشــمن نباشــد خیلی  گر  شــما فروخته ام.1 دقیقا ا

لطیف عضوی از پیاده نظام های دشمن می شود.
عزیران من: دشــمنی دشــمن با ما، دشــمنی بر ســر اعتقادات ما اســت و تمام 

چیزهای دیگر بهانه ای بیش نیست
مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( در این زمینه می فرمایند: مســئله آمریکا اصل 
کره حل نمی شــود یک تصّور  موجودّیت جمهوری اســالمی اســت و این با مذا

۱. کتاب داستان دوستان ج ۱
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یــکا می توانیم کنار  کــه »مــا بــا آمر غلطــی در اینجــا وجــود دارد و آن ایــن اســت 
، تصّور  کنیم«! خب این تصّور کنار بیاییم و مشکالت را حل  بیاییم؛ با آمریکا 
کنیم. کنیم، باید به واقعّیت ها تکیه  درستی نیست. ما نمی توانیم به توّهم تکیه 
اّواًل همان طور که گفتیم، از لحاظ منطقی، نظامی مثل جمهوری اسالمی ایران 

هرگز مورد محّبت و مالطفت نظامی مثل آمریکا قرار نمی گیرد؛ امکان ندارد.
ثانیًا رفتارهایشان؛ از پنجاه سال پیش، شصت سال پیش، از بیست وهشتم 
، شما  مرداد، بعد از آن در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اّول انقالب تا امروز

کنید ببینید رفتار آمریکا با ما چگونه بوده.1 نگاه 
و چقدر زیبا سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در وصیت نامه اش خطاب به 
علما و مراجع تقلید نوشت: به علمای عظیم الشأن و مراجع گران قدر که موجب 
روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی مراجع عظام تقلید؛ سربازتان از یک 
گــر این نظام آســیب ببیند، دین و آنچه از ارزش های  بــرج دیده بانــی دیــد کــه ا
کشــیده اید، از بین  کرده اید و زحمت  که[ شــما در حوزه ها اســتخوان ُخرد  آن ]
گر مســّلط شــدند،  می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت اســت، این بار ا
از اســالم چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هرگونه مالحظه از 
انقــالب، جمهــوری اســالمی و ولــی فقیه اســت. من حضــرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای )حفظه اهلل( را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک 
شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهای تان و حمایت های تان با ایشان 
گر این انقالب آسیب دید، حتی زمان شاه  می بایست جامعه را جهت دهید. ا
ملعون هم نخواهد بود، بلکه ســعی اســتکبار بر الحادگری محض و انحراف 

عمیق غیرقابل برگشت خواهد بود.2

رفتارسازی موضوع {
که  کنم  کارهایی را خدمت شما معرفی  اجازه بدهید در جمع بندی بحث راه 

۱. بیانات مقام معظم رهبری، تاریخ ۱3۹۵/3/2۵
2. وصیت نامه سردار حاج قاسم سلیمانی
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که در حال مقابله با دشمنان  گفت  گر توجه به این راهکارها داشتید می توان  ا
امیرالمومنین؟ع؟ هستید.

که: اولین راهکار برای مقابله با دشمنان امیرالمومنین؟ع؟ این است 

شناخت�انواع�روش�های�و�تالش�های�دشمنان�امیرالمومنین؟ع؟� 
یکــی از بــارز تریــن روش هایــی کــه امــروز دشــمنان شــیعه در مقابلــه بــا محبان 
اهل بیــت؟مهع؟ اســتفاده می کننــد، بی رغبتی آن ها نســبت بــه فرزندآوری جوامع 
شیعی است. که در این میدان جنگ از هیچ ابزاری دریغ نمی کنند که مهمترین 

که در دست آن ها می باشد. ابزار آن ها هم رسانه هایی است 
کاهــش جمعیــت و بی رغبتــی خانواده ها بــه فرزند آوری را  توســعه فرهنــگ 

کرد. می توان از تالش های پنهان دشمنان در مقابله با شیعه عنوان 
کارگروه جمعیت  دکتر مونس ســیاح، اســتاد دانشــگاه شــریف تهران و عضو 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در همایــش »جمعیــت، خانــواده ی ســالم و 
کاهش جمعیت، اظهار داشت:  سبک زندگی اسالمی« با اشاره به آسیب های 
فوکویاما )یکی از نظریه پرداز های بزرگ دنیا( می گوید "ایرانیان دو انقالب داشتند 
کاهش تعداد فرزند اســت"؛ او  یک انقالب ســال ۵۷ و انقالب دیگر انقالب 

کنترل فرزند آوری معرفی می کند. کشور موفق در  ما را اولین 
عضــو کارگــروه جمعیــت شــورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: دشــمنان 
کشــتارهای  دو تالش آشــکار و پنهان دارند، تالش آشــکار آنان شــامل ترورها و 
دســته جمعی برای نســل کشــی مســلمانان و شــیعیان است. و مواردی همچون 
کننده و ویروس های مسری را از اهم تالش های  غذاهای آلوده، داروهای عقیم 

کاهش جمعیت شیعه برشمرد.1 پنهان دشمنان اسالم برای 
در ایران به دلیل عدم حمایت های مالی، مشکالت اقتصادی و ورود تفکرات 
کاهش یافته اســت. این  نادرســتی همچون لزوم مدیریت بدن، نرخ فرزندآوری 
سیاســت های ضــد خانــواده کــه ســبب فروپاشــی خانــواده می شــوند، در برخی 

: 3۷280۵۱، اسفند ۱3۹4 ۱. سایت خبرگزاری رسمی حوزه کد خبر
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کشورها رد شده و سیاست های حمایت از خانواده جایگزین آن شده اند.
با این حال در ایران به طور محسوسی سیاست های حمایت از خانواده مورد 
غفلت واقع شــده اســت. ازجمله این سیاســت های فراموش شــده نیز می توان 

کرد. کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اشاره  کاهش ساعت  به قانون 
بنابراین قانون برای زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف 
کار در هفته بوده و دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال،  به 44 ساعت 
همســر یــا فرزنــد معلــول هســتند، 3۶ ســاعت کار در هفتــه بــا دریافت حقوق و 
گذشت سه سال از تصویب این  مزایای 44 ساعت را تعیین می کند. با وجود 
کارفرمایان بخش خصوصی از اجرای  قانون؛ متاســفانه همچنان بســیاری از 

آن برای بانوان شاغل سر باز می زنند.
که همه ما باید از مســئولین نســبت  کنم  و باید خدمت شــما بزرگواران عرض 

گر باشیم. به اجرای این قانون مطالبه 
در برخــی کشــورهای اروپایــی سیاســت های دوســتدار خانــواده بــا محوریــت 
»حمایت از فرزندآوری« به عنوان عنصر استحکام بخش خانواده رونق گرفته است.
دولــت آلمــان کمــک هزینــه 300 تــا ۱800 یــورو در ماه را به والدین فرزند تازه 
کثر طی ۱4 ماه پرداخت  که این مبلغ حدا متولد شــده اختصاص داده اســت 
کمک می کند تا در  می شود. این گونه سیاست های حمایتی به مادرهای شاغل 

کنار فعالیت اقتصادی به نقش مادری و تربیت فرزند نیز بپردازند.
کشــورهای اروپایی باالتر اســت.  در ســوئد نرخ فرزندآوری نســبت به دیگر 
این موضوع نتیجه سیاست های مطلوب حمایت از خانواده همچون افزایش 
کودکان است.  مرخصی زایمان، بیمه مرخصی زایمان و خدمات نگهداری از 
که  کشــور بر این اصل اســتوار اســت  سیاســت های حمایت از خانواده در این 
فرزنــدآوری مغایرتــی بــا کار زنــان نداشــته بنابراین پس از زایمان بدون مشــکل 

کار خود ادامه می دهند. به 
در نروژ والدین 4۷ هفته مرخصی زایمان دریافت می کنند و می توانند مشاغل 
کنند. فرزندان ۱ تا ۵ سال مشمول دریافت یارانه مراقبت های  پاره وقت دریافت 



62  گنج پدری  مجموعه فیش منبر روشمند ۱۳ رجب

دولتــی می شــوند. همچنیــن بــرای والدینــی کــه تــازه صاحــب فرزند شــده اند نیز 
گرفته شده است. مزایایی با هدف تضمین درآمد برای والدین در نظر 

در کشــور فنالنــد خانواده هــا حمایت هــای مالی نظیــر وام بارداری دریافت 
می کنند. مرخصی زایمان مادران نیز از 30 روز قبل از زایمان شــروع شــده و در 

کمک هزینه »مادرانه« به مادران پرداخت می شود. طول این دوره 
گرفته شده  کشور دانمارک ۵2 هفته مرخصی زایمان برای مادران در نظر  در 
که این مرخصی با حقوق از 4 هفته قبل از زایمان آغاز می شــود. پدران  اســت 
نیز دو هفته مرخصی با حقوق پس از تولد فرزند دریافت می کنند. تمام کودکان 
که والدین  کنند  زیر ســن مدرســه می توانند از مهدکودک های دولتی اســتفاده 

تنها 2۵ درصد هزینه مهدکودک را می پردازند.1
کمتر مورد اشاره  که از کشورهای غربی ارائه شد  دوستان، آمار ها و اطالعاتی 
گرفته، اما حرف این است که: حاال که متوجه شدیم که کاهش نسل شیعه  قرار 
کشورهای غربی اهتمامی  از دشمنی دشمنان ما برخواسته شده است و حتی 
که این موضوع را برای خانواده، دوستان  به این موضوع ندارند، وظیفه داریم 
گــر این کار را کردیم می شــویم جزو ســربازان  و آشــنایان خــود تبییــن کنیــم، مــا ا

که مقام معظم در این زمینه فرمودند. جهاد تبیین 
در بحث »جهاد روایت و تبیین« نقش دانشــجویان، رســانه ها و هنرمندان 
گفت کم کاری در این  متعهد و انقالبی بســیار ســنگین اســت و متاســفانه باید 
حوزه و به نوعی اقدامات شعاری و نمایشی موجب شده تا دشمن و رسانه های 
کشــور رخ  که در  معاند بتوانند روایت نادرســت و ســاختگی خود از اتفاقاتی 

کنند.2 داده و می دهد را قالب 
و چقدر زیباست که در این میدان جهاد و مبارزه با دشمنان امیرالمومنین؟ع؟، 
که اهل بیت؟مهع؟ همیشه پیشتیبان آنها است و دشمنان آنها را  شیعیان بدانند 

دشمنان خود می داند.

، نویسنده: ساناز باقری راد، کد خبر 4۷0۹۱8۶ ۱. سایت خبرگزاری مهر
2. سایت خبرگزاری فارس، تاریخ 24-۹-۱400
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امام رضا؟ع؟ می فرمایند:
ا ِمذْ 

�ةُ ِ
ْم �ذُ ُ �ذَّ

أ
ْد وال�ذ ِل ةَ ه َو َمذْ والُهْ �ذَ ْد َعدا�ذ ةَ ا �ذَ ذ َع�ةَ ی ِ َمذْ عد� سث

ا.1 َس ِمذّ ْ ی
َ

ل
ْم �ذَ ُ �ذَ

ذَ �بْ
أ
ا َو َمذْ ا َو ِمذّ ُ ُهْم �ذَ َّ َحب

أ
ا َمذْ ا ذ ِ �ة ذَ ط�ی

کســی که با شــیعیان ما دشــمنی نماید با ما دشــمنی ورزیده اســت و کسی 
که با آنان دوست باشد با ما دوست است زیرا )شیعیان( از طینت ما خلق 
که با اینان  کسی  که اینان را دوست می دارد با ماست و  کسی  شده اند و 

دشمن است از ما نیست.
که ان شــاهلل از شــیعیان  و رســول مکرم اســالم؟ص؟ روایتی را در مورد من و شــما 
که شــیعه به آن مباهات  که واقعا جا دارد  امیرالمومنین؟ع؟ هســتیم فرموده اند 

نماید. حضرت؟ص؟ می فرمایند:
ذُ  َُس�یْ ْ

ََس�ذُ َو احل ْ
ْرُعا َو احل

ا َو َعِلٌّ �ذَ
ُ

ْصل
أ
�ذ ا

أ
َره ا َ حب

َ  سث
ُ

ل  َعِلٍّ َمثَ
ُ

ل ِل َو َمثَ َ َمث
2. بُ ِ �یّ  الطَّ

ّ
ل بِ اإ ِ �یّ ُ ِمذْ الطَّ ُر�ب ذْ َ

 �ی
ْ

ل َ ا �ذَ
ع� َوَر�ةُ �ی ِ

ّ َمُرها َو اسلث
َ �ث

َمَثل من و علی؟ع؟ َمَثل درختی است که من ریشه و ساقه و علی؟ع؟ شاخه 
آن و حســن و حســین؟امهع؟ میوه آن درخت و شــیعه برگ های آن درخت را 

ک انتظار می رود؟ ک جز میوه پا تشکیل می دهند، آیا از اصل و ریشه پا
ان شــاءاهلل به حق مولود این ایام ما جزو شــیعیان واقعی امیرالمومنین؟ع؟ قرار 
بگیریم و توفیق جهاد در همه زمینه ها را در رکاب موالی خودمان داشته باشیم.

۱. بحار االنوار )ط-بیروت( ج۶۵، ص ۱۶۷
، ج2، حدیث ۹۹۹ کر 2. تاریخ دمشق، ابن عسا
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ارلمح�ذ  هلل 
ا

 ِّ هلِل ر�ب
 
ُ م احلمد

ارلحی

 ،
ذ ع�ی محب

أ �ةِ ا
أ ال�

ذ ر�أِ احل ، �ب
ذ اعلامل�ی

و  اِء  ی ب
ذ
�
أ ال ِد 

ّ سی
عل  اسلالم  و  صلاله 

ا و 

هِل  اإ بِ  �ی
حب

و  ا 
ذ � بِ �ی حب

 ،
ذ �ی ی �ب

ذ ال ِم 
ة �

�ذ
و  ذ  املرسل�ی

هلل 
ا ل 

 حممد، ص
ذ
املصط� ِم 

اس
ة ال �ب 

أ ا  
َ ذ اعلامل�ی

 ،
َ ذ ذ املعصوم�ی

 الطاهر�ی
ذ �ی ب هل الط�ی

آ ل ا
� و ع

لع�ی

و   
َ ذ �ی

رصذ
أ ال  

ذ
� هلل 

ا  �
�ی

ة �ب ام 
ّ سی

ل  و 

م  ِ أِ
دعا�

أ ا ل 
ع مُ 

أ دلا�
ا �ذ 

اللع

وِم  �ی یل 
اإ  
َ ذ ع�ی محب

أ ا

.
ذ �ی

دل ا
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جیسه سونو فرزلدان پدری  اریج ساز  67 

انگیزه سازی موضوع {
ُرَمیلــه یکــی از اصحــاب خــاص امیرالمؤمنین؟ع؟ بود، از ایشــان یک داســتان 
که خالی از لطف نیســت مطلع صحبت های امشــب  جالبی نقل شــده اســت 
کم  کم   ما باشد. ایشان می گوید: در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ سخت بیمار شدم، 
کمی ســبک شــده  ام. با  کردم  حالم بهبودی یافت و روز جمعه  ای احســاس 
کنم و به مسجد بروم و پشت  که امروز غسلی  کار این است  گفتم: بهترین  خود 

کار را هم انجام دادم. سر امام؟ع؟ نماز بخوانم، و این 
کوفه، بر فراز منبر نشستند، همان بیماری  که امام؟ع؟ در مسجد جامع  وقتی 
کرد، پس از اینکه امام؟ع؟ از مسجد بیرون رفتند، پشت سرشان  من دوباره عود 
که  کردند، و فرمودند: تو را افسرده می بینم؟ دریافتم  راه افتادم، نگاهی به من 
کنی و برای نماز  که غسلی  کاری بهتر از این نیست  گفتی:  بیماری؟ و با خود 

جمعه در مسجد حاضر شوی و با ما نماز بخوانی؟
که نماز خواندی و من به منبر رفتم،  کردی؟ و وقتی  کمی احساس سبکی  و 

کرد؟!. بیماریت عود 
گفــت: بــه امــام؟ع؟ عرض کردم، به خدا ســوگند، از داســتان من یک  رمیلــه 

کم و زیاد نکردی! حرف 
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امیرالمومنین؟ع؟ به رمیله فرمودند:
�ذُ  رذَ ْ َ

 �ی
َ

ِ� َو ل َرصذِ ا مِلَ �ذَ صذْ  رَمِ
َّ

ل  اإِ
ً
ا صذ ْمَر�ذُ رَمَ َ ٍ �ی �ة ِمذَ  وُمأْ

َ
ِمذٍ َو ل ةُ َما ِمذْ وُمأْ َ

ل �یَ ُرَمیْ

...
َ

�ذَ هل  َدَعْ
َّ

ل  اإِ
�ةُ

ُ
ک ْ َ

 �ی
َ

ِ� َو ل  ُدَع�أِ
َ

ا َعل ذَّ مَّ
أَ
 ا

َّ
ل  َدَع اإِ

َ
ِ� َو ل �ذِ �ذَّ حِلُرذْ  َحرذَ

َّ
ل  اإِ

ً �ذ َحرذَ

ای رمیلــه هیــچ مؤمنــی بیمــار نمــی  شــود، مگــر ایــن که ما هم بــه خاطر او 
بیمــار مــی  شــویم و اند.هــی بــه او نمی  رســد، جز این کــه ما هم اند.هگین 
گوییم و  که برایش آمین می   می  شــویم و هیچ دعایی نمی کند، مگر این 

کنیم. کت باشد، برایش دعا می   گاه سا هر 
که در این شــهر  کســانی اســت  کردم، این مســأله نســبت به  گفت: عرض  رمیله 
، سکونت دارند،  که در اطراف جاهای دور کسانی  کن هستند، ولی  با شما سا

؟ امیرالمومنین؟ع؟ در جواب فرمودند: چطور
ْر�ذِ َو 

أَ ْ
ِ ال

اِر�ة
َ ِ َمسث

 �ذ
�ةٌ ِمذَ

 وُمأْ
َ

ِمذٌ َو ل
ا وُمأْ بُ َعذَّ �ی ِ ذ َس �یَ یْ

َ
ةُ ل َ

ل : �یَ ُرَمیْ
َ

ل
�ةَ

ا.
دذَ
َ
ُ� ک �ذُ عَمَ ْ ا َو �ذَ �ذَ  َو ُهَو عَمَ

َّ
ل ا اإِ

َ
اِر�بِ عَمذَ

ای رمیله هیچ مؤمنی در شــرق و غرب عالم از نظر ما پنهان نیســت، مگر 
که او با ماست و ما با اوییم.1 این 

که جا داره تک تک ما توجه  این ارتباِط بین امام با شیعیان خودشان هست 
که  کنیم  ویژه ای به آن داشــته باشــیم و همیشــه با خودمان این موضوع را مرور 
امام همیشــه مثل پدری مهربان پشــتیبان ما اســت و هیچ وقت ما را از محبت 

کرد. خود محروم نخواهد 

اقناع اندیشه موضوع {
وجــود نازنیــن علــی ابــن موســی الرضــا؟ع؟ در این زمینه یک روایت ارزشــمند و 

که می فرمایند: زیبایی دارند 
ِر2 �ی عذ ِ اصلَّ

َ
َلدل هةُ �بِ رَّ َ مُّ الب

ُ
، َوال �ةُ �ی �ة َّ �ذُ اسلث

أَ
، َوال �ةُ �ی �ذ َّ ، َوالادِلُ اسلث �ةُ ی

�ذ ُس ارلَّ ی �ذ
أَ
ماُم ال الإِ

۱. دیلمـی، حسـن بـن محمد)متوفـی 84۱ ق(،إرشـاد القلـوب إلـی الصـواب )للدیلمـی(،ج ٢ 
ص٢٨٢

2. اصول کافی: ج۱، ص200 /، الغیبة للنعمانی: 2۱۹ / ۶، تحف العقول: 43۹



جیسه سونو فرزلدان پدری  اریج ساز  69 

امــام، همــدم و رفیــق اســت و پــدر مهربــان؛ و برادِر همســان اســت و مادر 
کوچکش. نیکوکار به فرزند 

در جای دیگر امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی الرضا؟ع؟ می فرمایند:
 

َ
ُ ل ث �یْ َ

ِ �بِ
�ة
�ذُ
أُ ْ
ِ ال

ِ  َو ِهَ �ذ
َ

َعال
ْ
ِرَها لِل �ذُ ةِ �بِ

َ
ل ِ

ّ
ل َ حب ُ ْ

ِ امل �ة اعِلَ ْمِس  الطَّ
َّ سلث

َ
َماُم  اک إِ

ْ
ال

اِطُع َو  ُر اسلَّ اِهُر َو ال�ذُّ ُ ارلذَّ َرا�ب ُر َو اسّلِ ی ِ �ذ ُ ْ
ْدُر امل َ ب

ْ
َماُم ال إِ

ْ
اُر ال َ �بْ

أَ ْ
ِد� َو ال ْ �ی

أَ ْ
ا ال َ ُ

ال ذَ �ةَ

َحِر  بِ
ْ

َحبِ ال ب
ُ

اِر َو حل
�ذَ ِ ة

ْ
ا�ذِ َو ال َ لْ بُ

ْ
ِ ال

َوارذ ْ حب
أَ
َ  َو ا �ب اِهبِ ادلُّ َ ی

ِ عذَ
اِد� �ذ َ ْ

ُم ال ْ حب الذَّ

َد�  �بِ ِمذَ ارلَّ �ذْ ُ ْ
َد� َو امل ُ ْ

 ال
َ

 َعل
ُّ

ال اَمإِ َو ادلَّ
 الطذَّ

َ
ُ َعل �ب

دذْ َ اَمُء اعلْ
ْ
َماُم ال إِ

ْ
ال

َهاِلِک َمذْ  َ ْ
ِ امل

 �ذ
ُ

ل ِلی
ِ� َو ادلَّ  �بِ

َ
�ذِ اْصَطل َارُّ مِلَ ْ

اِع احل
�ذَ َ ی

ْ
 ال

َ
اُر َعل َماُم الذَّ إِ

ْ
ال

اِلک 1 َ ُ� �ذَ
َر�ةَ

�ذَ

گیرد و خودش در  که نورش عالم را فرا امام مانند خورشــید فروزان اســت 
[ قرار دارد؟ع؟ به گونه ای که دست ها و دیدگان به آن نرسد، امام  افق ]اعال
ماه تابان، چراغ روشن، نور درخشان و ستاره راهنما در تاریکی ها، رهگذر 
گوارای زمان تشــنگی  گرداب دریاها اســت. امام آب  کویرها، و  شــهرها و 
کت اســت. امام آتش روشــن  و راهنمای هدایت و نجات بخش از هال
گرما  که از آن  گرمی برای هر  گشتگان[، وسیله  گم  بر بلندی ها ]برای هدایت 
. ک شو که از او جدا شود هال گاه ها است. هر  کت  خواهد و رهنمای هال

و در ادامه فرمودند:
اَمُء  �ةُ َو اسلَّ أَ �ی صذِ ُ ْ

ْمُس امل َّ   َو اسلث
ُ

اِطل َ ْ
ُ ال ث �یْ ذَ اَمِطُر َو اعلْ

ْ
ُ ال َح�ب َماُم اسلَّ إِ

ْ
ال

َماُم  إِ
ْ

�ةُ ال ْوصذَ ُر َو ارلَّ ِد�ی
ذَ َرهةُ َو اعلْ �ی ِ رذ

ذَ ذُ اعلْ �یْ َ َط�ةُ َو اعلْ ِس�ی َ ب
ْ

ْر�ذُ ال
أَ ْ
ةُ َو ال َ

ل ِلی
الطذَّ

ِر  �ی عذِ ِ اصلَّ
َ

دل َ لْ هةُ �بِ رَّ َ ب
ْ

مُّ ال
أُ ْ
�ةُ َو ال �ی ِ �ة

َّ �ذُ اسلث
أَ ْ
�ةُ َو ال �ی ِ �ذ

َّ ادِلُ اسلث َ �ةُ َو الْ ی ِ
�ذ ُس ارلَّ ی �ذِ

أَ ْ
ال

 
َ

ُ� َعل �ةُ َّ ِ� َو ُححب ِ �ة
ْ ِ �ذَ

ِ �ذ
َّ

ذُ الل ِم�ی
أَ
َماُم ا إِ

ْ
ِد ال

آ
ا ِ الذَّ �ة اِه�یَ ِ ادلَّ

اِد �ذ �بَ ِ
ْ

ُع اعل رذَ َو َم�ذْ

 ِ
َّ

ُّ َع�ذْ ُحَرِم الل ا�ب
ِ َو ادلذَّ

َّ
 الل

َ
یل اِع اإِ ِدِه َو ادلَّ

َ
ال ِ �بِ

ُ� �ذ �ةُ ذَ �ی ِ
اِدِه َو �ذَ َ ِعب

 ِ
ْ

ل ِ
ْ

عل وُ� �بِ ُ �ذْ َ ْ
�بِ امل �یُ ُ  َع�ذِ اعلْ

أُ
ا رَّ �بَ ُ ْ

و�بِ َو امل �ذُ
ُر ِمذَ ادلذُّ َطهَّ ُ ْ

َماُم امل إِ
ْ

ال
2 ْ

ل ِ
ْ

حل ْوُسوُم �بِ َ ْ
امل

۱. اصول کافی، ج ۱، ص 28۶ 
2. تحف العقول، ص 4۶4
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امــام ابــری اســت بارنــده، بارانــی اســت شــتابنده و خورشــیدی اســت 
فروزنــده.. امــام همــدم و رفیــق، پــدر مهربــان، بــرادر دلســوز و مــادر نیکــو 
اســت.. امــام امیــن خــدا در میــان مــردم، حجت او بــر بندگانش، خلیفه 
او در زمیــن و دعــوت کننــده بــه ســوی خــدا و دفاع کننــده از حریم الهی 
ک و ]از عیب[ به دور اســت. به علم مخصوص  گناهان پا اســت. امام از 

گشته و به حلم عالمت یافته است.
که توانســت خود را به  کس  دوســتان من، این مقام و جایگاه امام اســت و هر 
ایــن جایــگاه متصــف کند و دســت تمســک به دامن امــام بزند خودش ارزش 

پیدا می کند. امام صادق؟ع؟، رئیس مذهب شیعه می فرمایند:
�ذَ  َ ِر �ذَ بَ

�ذْ ِ
ْ

مل
َ
ِر َو ا �بْ

ةَ ْ
ل

َ
ذَ ا �یْ َ ا �ب ذَ ْصَح�بِ

أَ
ٍس ِمذْ ا �ذَ

أُ
ا ُهَو �بِ

دذَ إِ
ْوٍم �ذَ َ  �ی

ا�ةَ
�بِ دذَ

أَ
�ذَ َو ا

أَ
�ةُ ا َرحبْ

حذَ

 
َ

�ذَ َعل �ذُ ِعی
أَ ْ �ذَ

ُ
ْرَواَحک

أَ
ْ َو ا

ُ
ک َ ِح�بُّ ِر�ی

أُ َ
ِ ل

�ذّ ِ اإِ
َّ

لل
َ
 َو ا

َ
ل

مَّ �ةَ
ُ ْم �ث ِ

�یْ
َ
َ لَع َّ

ْم َو َسل ُ ِمذْ

ا 
دذَ َهاِد اإِ ةِ ِلحبْ

َ
َرِع َو ا َ لْ  �بِ

َّ
ل  اإِ

ُ
ال ذَ  �ةُ

َ
ا ل ذَ ةَ َ �ی

َ
�ذَّ َول

أَ
ُموا ا

َ
َهاٍد َو ِالْع ةِ َوَرٍع َو ِاحبْ ِلَک �بِ

دذَ

ْم  ةُ �ذْ
أَ
ِ َو ا

َّ
لل

َ
َط�ةُ ا ْ ُ ْم �ث ةُ �ذْ

أَ
ِ َو ا

َّ
لل

َ
َع�ةُ ا ی ِ ْم سث ةُ �ذْ

أَ
َمِلِ ا َ

 �بِ
ْ

ْعَمل َ ی
ْ

ل
ٍد �ذَ �بْ َ

ْ �بِ
ُ

ک ُ�َ
أَ
مَّ ا ةَ ِا�أْ

 ِ
�ذَ �ذ

�ةُ ا�بِ
سلَّ

َ
ُرو�ذَ ا حذِ

آ ْ
ل

َ
�ذَ ا

�ةُ ا�بِ
سلَّ

َ
: َو ا �ذَ

ُ
ل وَّ

أَ ْ
ل

َ
�ذَ ا

�ةُ سّلا�بِ
َ
ُم ا ةُ �ذْ

أَ
ِ َو ا

َّ
لل

َ
اُر ا َ �ذْ

أَ
ا

�ةَ  َ�ذَّ ب
ْ

حل
َ
ُ ا

ُ
ک

َ
ا ل ِمذَّ ْ صذَ ِ �ةَ �ة َ�ذَّ ب

ْ
حل

َ
 ا

َ
یل َرهةِ اإِ حذِ

آ ْ
ل

َ
ِ ا

�ذَ �ذ
�ةُ ا�بِ

سلَّ
َ
ا َو ا ذَ ةِ َ �ی

َ
 َول

َ
یل ا اإِ یَ

�ذْ دلُّ
َ
ا

 
ُّ ُ

ا�ةُ ک بَ ِ �یّ لطَّ
َ
ُ ا

ُ
ک اوأُ َ �ذَ َو �ذِ ُ �ب �یِّ

لطَّ
َ
ُم ا ةُ �ذْ

أَ
ِ ا

َّ
لل

َ
اَم�ذِ َرُسوِل ا ِ َو صذَ

َّ
لل

َ
اَم�ذِ ا ذَ �بِ

1. �ةٌ �ی ِمذٍ ِصّدِ  وُمأْ
ُّ ُ

ٍ َحْوَراُء َو ک �ة ِمذَ وُمأْ

روزی من و پدرم از خانه خارج شدیم، آنجا پدرم با عّده ای از اصحاب، 
کرد، سپس  ما بین قبر و منبر روبرو شد، نزدیک آن ها شد و بر آن ها سالم 
فرمود: بخدا قســم من بوی شــما و نفس شــما را دوســت دارم، ما را بر این 
کنید، و بدانید  محبت به وســیلۀ پرهیزگاری و ســعی و تالش خود یاری 
کســی به والیت و دوســتی ما نرســد،  کوشــش  جز به پرهیزگاری و تالش و 
گاه یکی از شــماها اقتدای به بنده ای از بندگان خدا نمود باید مثل  هر 
او عمل کند، شــما شــیعیان خدایید، شــما ســربازان خدائید، شــما یاوران 
گیرندگان اّولین و آخرین هستید، و در دنیا اولین  خدایید، و شما پیشی 

، ج ۱، ص ۱۷۱ ۱. مشکاة األنوار فی غرر األخبار
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گیرندگان به ســوی  گیرندگان به والیت مائید و در آخرت پیشــی  پیشــی 
بهشت هستید، ما به ضمانت خدا و رسولش بهشت را برای شما ضمان 
کانند، هر زن مؤمنه ای مانند حوریان  کانید و زنان شما پا کرده ایم، شما پا

بهشت است و هر مرد مؤمنی راستگوست.
این ویژگی و جایگاه شــیعه و مومن واقعی از نظر اهل بیت؟مهع؟ اســت، اما یک 
که فکر نکنیم همیشه مومنین و شیعیان  کنم این است  که باید به آن اشاره  نکته 
واقعی و اون هایی که نزد اهل بیت؟مهع؟ جایگاه خاصی دارند، شهره عام و خاص 
هستند، بله گاهی اوقات بعضی از ایشان مثل آیت اهلل بهجت)ره( و حضرت امام 
خمینی)ره( و حضرت آقا)حفظه اهلل( معروف و مشهور هستند و خیلی وقت ها این 

گمنام هستند. کسی نمی شناسد و  مومنین و شیعیان واقعی را هیچ 
ر�1 ی

م عذ ر�ذ ا�أ ل�ی ب
�ة �ة ا�أ �ة خداوند متعال در حدیث قدسی می فرمایند: اولی

بندگان خاص و دوســتان من زیر لباس و قبای عظمت من مخفی و پنهان 
کسی آنها را نمی شناسد. هستند و جز من 

امیرالمومنین !؟ع؟ نیز در این زمینه می فرمایند:
 ، وا�ذٍ ِرصذ ُ  �ب

ّ
ُ� الل

اُس، َعَر�ذَ ُ� الذّ
ِر�ذْ اَس و ل �یَ  الذّ

، َعَر�ذَ ٍ وَم�ة ٍد �ذُ ِ َعب
ّ ُ

طو�ب ِلک

ُهم 
ُ

ِ د�ذ ، َسیُ ِلَمةٍ ٍ ُمذ �ة �ذَ ة ِ
 �ذ

َّ ُ
ُهم ک ُ  َعذ

ّ
�ذُ الل ُح اُلد�، �یَکثِ ی َک َما�ب ولأ

ُ
ا

2 ذَ �ی اهةِ امُلرا�أ ُ�ذ ِر و ل احلب
دذُ ُ ِع الب ی ا�ی مَلدذ َک �ب ولأ

ُ
َس ا ُ�، لی ُ  �ذ َرمَحةٍ ِمذ

ّ
الل

که مردم را می شناســد و مردم او  خوشــا به حال هر بنده بی نام و نشــانی 
را نمی شناســند. خداوند او را به خشــنودی میشناســد؛ اینان چراغهای 
گونــه فتنــه تاریکــی را از آنان می زدایــد. به زودی  هدایتنــد، خداونــد هــر 
کن و فاش  آنان را غرق رحمتی از رحمت های خود می کند. نه سخن پرا

. کار کننده اسرار هستند و نه نا فرهیخته و ریا
بله، گاهی اوقات ما گمان نمی کنیم این شخصی که ما می شناسیم جایگاه خاصی 

گمان ما اشتباه بوده است. نزد اهل بیت؟مهع؟ داشته باشد اما باید بگویم که 

۱. بدیع الزمان ص ۱8۱
2. حلیة األولیاء ج۱ص۷۶، و انظر الکافی: ۱2/22۵/2.
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که ما تا حاال چیز خاص از  کسی  شاید بپرسید: یعنی چی؟ چطور می شود 
او ندیده ایم مورد تایید اهل بیت؟مهع؟ باشد.

بایــد خدمــت شــما بزرگــوارن بگویــم: چون حســاب و کتاب ما با حســاب و 
کنم. کتاب خدا فرق داره، بزارید یک واقعه تاریخی رو برای شما بیان 

پس از پیروزی لشگر امیرالمومنین؟ع؟ در جنگ بصره در سال 3۶ هجری 
گفت: دوســت داشــتم برادرم با ما بود و  یکی از یاران امام علی؟ع؟ به ایشــان 

کرد! که چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز  می دید 
گفت: آری. امام؟ع؟  امام علی؟ع؟ پرسید: آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ 
فرمــود: پــس او هــم در ایــن جنــگ بــا مــا بــود، بلکه بــا ما در این نبرد شــریکند 
آنهایــی کــه حضــور ندارنــد؛ در ُصلــب پــدران و َرِحــم مــادران می باشــند، ولی 
بــا مــا هــم عقیده انــد. بــه زودی متولــد می شــوند، و دیــن و ایمان به وســیله آنان 

تقویت می گردد.1

انگیزه سازی پیام {
کتاب های خدا  کتاب ما با حســاب و  دوســتان من خیلی وقت ها حســاب و 
که برای ما شــاید ارزش چندانی نداشــته باشــه در نزد  تفاوت داره، چیزهایی 
خدا و اهل بیت اطهار؟مهع؟ ارزشــمند اســت مثال نبی مکرم اســالم؟ص؟ در یک 

روایتی می فرمایند:
ِط �ةْ سّلِ ْ �بِ ِ َو لَ اَم�ة �یَ ِ ة

ْ
ل

َ
ْوَم ا َ َمَم �ی

أُ ْ
ل

َ
ُ ا

ُ
ک ِه �بِ

�بَ
أُ
ِ ا

�ذّ إِ
ُروا �ذَ ُ ث کْ

ا �ةَ
ُ

اَسل ذَ ُحا �ةَ
َ
اک ذَ �ةَ

گردد. من در روز  کنید تا صاحب فرزند شــوید و نســل شــما زیاد  ازدواج 
یــادی افــراد امتــم _ حتی به فرزند ســقط شــده _ بر امت های  قیامــت بــه ز

دیگر مباهات می کنم.2
که  خوب این روایت یک زوایه نگاه جدید به ما می دهد و متوجه می شــویم 
لنز های دیگری هم برای نگاه به اتفاقات پیرامون هست، یکی از اون اتفاقات 

۱. نهج البالغه دشتی )ره( صفحه 3۷
، جلد ۱، صفحه ۱0۱ 2. جامع األخبار
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که باید مورد توجه  همین ازدیاد نسل مومنین و شیعیان امیرالمومنین؟ع؟ است 
ما قرار بگیرد. ابوبصیر می گوید امام صادق؟ع؟ فرمود:

اَمَوا�ةِ َو  �ةِ اسلَّ
ُ

ک
َ
ِ َمل

اٍد �ذ َد� ُمذَ ذَ �ذَ �ی ِمذِ وأْ ُ ْ
اِل  امل

ْط�ذَ
أَ
 ِمذْ ا

ٌ ا َما�ةَ ِط�ذْ
دذَ اإِ

ْو 
أَ
ُهاَم ا ُ�َ

أَ
ْو ا

أَ
اُه ا �ذَ َما�ةَ َوادِلَ

َ
�ذْ اک إِ

ْ َما�ةَ �ذَ �ذٍ �ةَ
َ

ال
ذَ �ذُ ْ �ذَ �ب

َ
ال

�ذَّ �ذُ  اإِ
َ

ل
أَ
ْر�ذِ ا

أَ ْ
ال

وُه 
دذُ

ذْ  ع �ةَ
ِطَمةَ

 �ذَ
َ

یل َع اإِ  ُد�ذِ
َّ

ل وُه َو اإِ
دذُ

ذْ ِ� �یَ ْ ی
َ

ل َع اإِ ذَ ُد�ذِ �ی ِمذِ وأْ ُ ْ
ِ� ِمذَ امل ةِ یْ َ ْهِل �ب

أَ
�ذُ ا ْ �بَ

.�ِ ْ ی
َ

ل ُعُ� اإِ
ْد�ذَ ةَ ِ� �ذَ ةِ یْ َ ْهِل �ب

أَ
�ذُ ا ْ ْو �بَ

أَ
ُهاَم ا ُ�َ

أَ
ْو ا

أَ
َواُه ا َ �ب

أَ
َدَم ا

ةْ َ
َح�ةَّ �ی

کننــده  ای در ملکــوت  کــه کودکــی از مؤمنــان بمیــرد، ندا یعنــی هنگامــی 
گر پیش از  که فرزند فالنی جان سپرد؛ پس ا کند  آسمان ها و زمین فریاد 
وی پدر و مادر یا یکی از این دو یا دیگری از خویشــان مؤمن او از دنیا 
کســی را در آن دنیا نداشــته  گر  رفته باشــد، آن طفل را به او بســپارند و ا
گذارند و تحت نظر او پرورش  باشد، سرپرستی او را به فاطمه زهرا ؟اهع؟ وا
یابد تا پدر و مادر یا یکی از ایشــان یا بعض دیگر از خویشــاوندانش به 

او ملحق شود و آنگاه به او بسپارند.
این روایات توجه ویژه ی اهل بیت؟مهع؟ به شیعیان و حتی بچه های آنان را می رساند.

اقناع اندیشه پیام {
بزرگــواران ایــن همــه توجــه اهل بیت؟مهع؟ به ازدیاد نســل مســلمانان و شــیعیان و 
که برای  توجه حتی به فرزندان ســقط شــده آنها و... همه نشــان از این اســت 
پیامبر خدا؟ص؟ کثرت نسل مسلمین اهمیت زیادی دارد اما در این زمینه هرچه 
کم  کرده اند متاســفانه عده زیادی از شــیعیان  برادران اهل ســنت خوب عمل 

کافی به این موضوع ندارند. توجه هستند و اهتمام 
طبق آمار ها در ایران نرخ رشد جمعیت در برخی مناطق سنی ۷ درصد اما 
در مناطق شیعی بین ۱ تا ۱.3 درصد است. در برخی روستاهای مختلط نشین 
گذشــته ۶۵ درصد آن  که در  )شــیعه و سنی نشــین( مثال روســتایی را ســراغ داریم 
را شــیعیان و 3۵ درصــد را ســنی ها تشــکیل می دادنــد، امــا امــروزه 8۶ درصــد را 

سنی ها تشکیل می دهند.
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با توجه به اینکه همت اهل سنت بر افزایش جمعیت است و شعارهای مبنی 
کاهش فرزند بر فضای جمعیتی آن ها تأثیری نداشته است، می توان چنین  بر 
گر این روند ادامه یابد براساس پیش بینی صاحب نظران ظرف  برآورد کرد که ا
کمتر از ۵0 سال آینده، رئیس جمهور ایران نیز از میان اهل سنت خواهد بود.
امروزه برخی از مبلغین اهل سنت به صورت رسمی و غیررسمی تبلیغ می کنند 

که حداقل دو زن و بیست بچه داشته باشید.1

پرورش احساس پیام {
که در اینجا فقط به صورت اجمالی بیان شد، زنگ خطر را  این همه تهدید 
برای ما به صدا در می آورد که باید بیشتر از این ها به فکر خطر کاهش جمعیت 
کاهش جمعیت هیچ تالشی دریغ نکنیم و باید  باشیم، و برای جلوگیری از این 

همیشه نسبت به این تهدید هوشیار باشیم.
کنترل جمعیت  امــروز اجــازه بدیــد یــک کتابــی به شــما معرفی کنم به نــام »
ضربــه ای بــزرگ بــه پیکــره شــیعه« این کتــاب حاصل ســخنرانی های آیت اهلل 
کنتــرل  تهرانــی)ره( در رمضــان المبــارک ۱3۷3 در اوج اجــرای سیاســت های 

گردیده است. که به عنوان یک اثر اعتراضی منتشر  جمعیت است 
کــه تونــس اولیــن دفتر جمعیــت زنان در  در ایــن کتــاب ایشــان بــا ذکــر ایــن 
گرفته است از نقش نهادهای آمریکا  کاهش جمعیت را پی  منطقه و سیاست 
در پی گیری این سیاست درجهان پرده بر داشته و نقش آژانس رشد و توسعه 
بین المللی آمریکا مشهور به )A. S. U I D( یا مؤّسسه آژانس همکاری آمریکائی که 
هزینه تمامی طرح های کاهش جمعّیت در کشورهای اسالمی را به عهده دارد را 
بیان می کند. در این کتاب آماده است که پاث فایندر )Path Finder( که وسائل 
کرده و در دسترس زنان قرار می دهد و با آژانس  جلوگیری از بارداری را تولید 
همکاری آمریکائی نیز همکاری می نماید. طرح هائی در مورد فاصله اند.ختن 
بیــن زایمان هــا مشــهور بــه "ام. بــی. اس" کــه از جانب آژانــس همکاری آمریکا 

۱۹۶۶0۱ : ، کد خبر ۱. سایت خبرگزاری دانشجو
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پشــتیبانی می شــود را پیگیری می کند. این مؤّسســه به پخش وســائل جلوگیری 
کشــورهای اســالمی می پردازد و فعاًل فّعالّیت شــدیدی در اردن  از بارداری در 
دارد. هم چنین نقش آفرینی سازمان های بین المللی و سازمان هائی که در زمینه 
کنترل جمعّیت( مشغول به فّعالّیتند و سازمان بهداشت  سیاست های جمعّیتی )
 ) (، سازمان فرهنگی )یونسکو جهانی، سازمان تغذیه و کشاورزی بین المللی )فائو
و شورای جمعّیتی را متذکر شده و از توزیع انبوه وسایل ضد بارداری به صورت 
رایــگان اعــالم خطــر می کنــد. ایــن کتاب واقعا ارزش خوانــدن را دارد تا ببینیم 
پشــت پرده این به ظاهر دلســوزی های برای مســلمین چیســت و قرار اســت که 

چه بالیی سر جامعه مسلمین بیاورند.
اعضــای  دیــدار  در   ۹2 ســال  آذرمــاه  در  اهلل(  رهبری)حفظــه  معظــم  مقــام 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی، فرمودند: مســئله ی جمعّیــت یکی از خطراتی 
که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد... مسئله ی  است 
جمعّیت را جّدی بگیرید؛ جمعّیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. یک 
که دیگر قابل عالج نیســت. یعنی مســئله ی جمعّیت از  جایی خواهیم رســید 
گر چند  که بگوییم حاال ده ســال دیگر فکر می کنیم؛ نه، ا آن مســائلی نیســت 

سال بگذرد، وقتی نسل ها پیر شدند، دیگر قابل عالج نیست.1
خدا حفظ کند حجت االسالم حج آقای علیرضا پناهیان را، ایشون در جمع 
که امروز  کنون نوبت جهاد ماست. مکتب تشیعی ای  بچه هیاتی ها می گفتند: ا
کشیده شده است، خیلی جهاد ها  به ما رسیده است خیلی زحمت ها برایش 
، َســر  برای رســیدن این مکتب به ما شــده اســت. تمام پســرها در داســتان مصر
یا اند.خت،  کرد، آن را هم به در بریده شدند. یک مادر یک دانه پسر زایمان 

و همان رفت و شد »موسی؟ع؟« آن هم به خانۀ فرعون رفت.
کنــون نوبــت جهــاد ماســت. جمعیــت دارد به مو می رســد، با چه چیز خدا  ا
که محض رضای خدا ازدواج می کنند  می خواهد نجات بدهد؟ با شــیعیانی 

۱. بیانـات مقـام معظـم رهبـری، آذر سـال ۱3۹2- دیـدار اعضـای عالـی شـورای انقـالب 
فرهنگی
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که  و محض رضای خدا فرزند دار می شوند. خدا می خواهد این نسل آخری 
ان شــاءاهلل ســرباز امام زمان می شــوند وقتی به چهره این بچه ها نگاه می کنند 
بگوینــد پــدر و مــادر ایــن بچه هــا بــرای امام زمــان ؟جع؟ ازدواج کردند و برای 
سرباز سازی امام زمان؟جع؟ فرزند دار شدند. ایشان می فرمود زمانی که بعضی 
کــه هنــوز اردواج نکرده انــد و یــا بچــه ندارند تازه  از بچــه هیاتی هــا رو می بینــم 
گرد داشــت دنبال  که 4000 شــا که چرا امام صادق؟ع؟ در حالی  متوجه شــدم 
40 مرد می گشت. االن یکی از مجاهدت ها تشکیل خانواده است. االن یکی 

از مجاهدات ها فرزند دار شدن است.

رفتار سازی پیام {
که موضوع جمعیت نیازمند جهاد دارد، نیازمند مطالبه گری  امروز عالوه بر این 

این موضوع از مسئولین را نیز دارد.
که  که از مســئولین مربوطه در موضوعاتی  کمپین هایی راه بیافتد  امروز باید 
کنند، باید مســئولین خود را جوابگوی  مرتبط با بحث جمعیت اســت مطالبه 
کاری هایشان در این زمینه پاسخگوی عامه  کم  مردم بدانند و باید نسبت به 
کوتاهی در این موضوع دودش به چشــم همه مردم  مردم باشــند. دوســتان من 
و ایــران و ایرانــی مــی رود ایــن گونــه نیســت که برخــی از افراد در جامعه در این 
موضوع نفع ببرند، خیر ضرر این موضوع همگانی می باشد و قیام بر علیه این 

موضوع نیز باید همگانی باشد.
یکی از توصیه های همیشگی مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( به تمام جوانان 
این اســت باید موضوع برافراشــته نگه داشــتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری 

گیرند. را بر دست 

پرورش احساس موضوع {
که توصیه شــد  تمام این مطالبی تا اینجا ارائه شــد و جهاد و مطالبه گری هایی 
که دشمن فکر غلبه ی بر  گونه ای باشد  که جمعیت شیعه باید به  برای این بود 
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گر من و توی شیعه به این نتیجه رسیدیم  آنان را به فکر خود هم راه ندهد، و ا
که وجود نازنین اهل بیت؟مهع؟ ارزش خاصی برای شیعیان قائل می باشند دیگر 
کم نمی گیرند و تمام ســعی و تالش خود را  هیچ وقت شــیعیان خود را دســت 
انجام داده و خواهند داد تا به جایگاه واقعی خودشان برسند و در این پیچ 
و خم های زندگی دنیایی فرمان را از دســت ندهند و همیشــه در مســیر حق و 

حقیقت نفس بزنند.
کم  اما از این جا به بعد باید بگویم، اهل بیت؟مهع؟ در شخصیت دهی به ما 
گاهــی اوقــات ما ارزش و جایــگاه خودمان را درک نمی کنیم و  نگذاشــتند، امــا 

شخصیت خودمان را زیر پای خودمان لگد مال می کنیم.
شــاید بپرســید چگونــه مــا شــخصیتمان را خودمــان لگــد مــال میکنیم؟ مگر 

کار امکان دارد؟ این 
باید بگویم بله امکان دارد، وجود نازنین امیرالمومنین؟ع؟ می فرمایند:

1. ِ �ة مَلعص�یَ ا �ب �ذْ ِ
ُ  �ی

َ
ُسُ� ل ذ ِ� �ذَ �ی

َ
َم�ة لع ُ َ

َمذ ک

که برای نْفس )شــخصیت( خود احترام قائل باشــد، آن را با معصیت  هر 
خوار نمی گرداند.

در جایی دیگر می فرمایند:
َو�ةُ�.2 َ ِ� �ث �ی

َ
ة لع ُسُ� ها�ذَ ذ ِ� �ذَ �ی

َ
َم�ة لع ُ َ

َمذ ک

کــه بــرای خود احترام قائل باشــد خواهش های نفســانیش در نظرش  هــر 
بی ارزش باشد.

کنم: بزارید داستان شعر حاجب رو برای شما تعریف 
؟ص؟ و امامان؟مهع؟ در  که تصور می کرد شفاعت پیامبر حاجب از افرادی بود 
گنهکاران می شود و باز چنین می اندیشید  کیفیتی شامل همه  هر حالی و به هر 
که  که، مسأله شفاعت، یک نوع پارتی بازی است و برای آن تشریع شده است 
، در پرتو آن به هر جنایتی دست بزنند و هرچه بخواهند  کار گنه  افراد مجرم و 

۱. غرر الحکم: حدیث 8۷30
2. غرر الحکم: حدیث 8۷۷۱
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که در وصف حضرت علی؟ع؟ سروده  انجام دهند. از این رو، در قصیده ای 
گفته بود: که تخلص شاعر نیز آمده چنین  بود در آخرین بیت 

من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کنحاجب اگر معامله حشر با علی است
حاجــب پــس از اتمــام قصیــده، همــان شــب در عالــم رؤیا با صــورت مثالی 
که شــنیده ام  امیرمؤمنان؟ع؟ روبه رو شــد. امام؟ع؟ ضمن پرســش از قصیده او، 
قصیده ای درباره من ســروده ای، فرمود: آخرین بیت قصیده خود را برای من 

کرد. بخوان. وی همان بیت یاد شده را برای امام؟ع؟ در عالم رؤیا قرائت 
گفت: کن. حاجب  امام؟ع؟ پس از نکوهش او فرمود: شعر خود را عوض 

کن: کنم؟ فرمود: شعر خود را چنین اصالح  چگونه عوض 
شــرم از رخ علــی کــن و کمتــر گنــاه کنحاجب اگر معامله حشر با علی است

کرد.1 حاجب پس از بیدار شدن شعر خود را به همان صورت اصالح 
گر امیرالمومنین؟ع؟ ضامن شــود و  واقعا باید همیشــه با خودمان بگویم، حتی ا
گناهان ما آمرزیده شود چگونه می شود درد شرم از امیرالمومنین؟ع؟ را بهبود بخشید؟
خــوِد وجــود نازنیــن امیرالمومنیــن؟ع؟ می فرماینــد: مــا را یــاری کنیــد و خــود 

کردن را هم بیان می کنند. حضرت چگونگی این یاری 
ٍ َو َسَداد2 �ة َهاٍد َو ِع�ذَّ ةِ َوَرٍع َو احبْ ِ �بِ

�ذ �ذُ ِعی
أَ
ا

کنید. کدامنی و درستی یاری  کوشش در عبادت، و پا مرا با ورع و 
اهل یاری امیرالمومنین؟ع؟ بسم اهلل....

سید شهیدان اهل قلم، شهید آوینی راجع به یاران آخر الزمانی می فرماید:
شهدا، اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا؟ع؟ هستند پیام آنها عشق و اطاعت 

است و وفاداری.
حــاج صــادق آهنگــران می گفت: همراه شــهید حســین علــم الهدی در اتاق 
کوچکــی در اهــواز بودیــم. هــر دو مطالعــه می کردیــم. حســین مشــغول خواندن 
نهج البالغــه بــود کــه متوجــه شــدم چهــره اش منقلب شــد و اشــک می ریزد. به 

۱. داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاردی صفحه ۷۷
2. نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 4۱۷
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صفحــه نهج البالغــه نــگاه کــردم و شــماره صفحــه را به خاطر ســپردم، تا بعد از 
که  گریه اش را بفهمم. بعد از ان  کنم و علت  بیرون رفتن حسین به آن مراجعه 
کردم. حسین از اتاق بیرون رفت، سراغ نهج ابالغه رفتم و صفحه مربوطه را باز 
کــه حضرت ناله  خطبــه امیرالمومنیــن؟ع؟ در فــراق یــاران بــا وفــای خود بود 

؟....«1 کجاست عمار ؟ این ذوالشهادتین؟  می کند و می فرماید: »این عمار
کــه مطالعــه می کنیــم، بــه حوادثی بر می خوریم که دلمان را به درد  یــخ رو  تار
می آورد. غم انکار والیت و خالفت موالیمان علی؟ع؟، خانه نشینی اش، غم 
بی جــواب مانــدن ســالم هایــش و هــزاران غــم دیگر که بر دل شــیعیان اند.هی 

گذاشته است. کهنه را به یادگار 
کی از غربت صغری موالیمان علی ؟ع؟ دارد. اما همه ی اینها حا

کــه ســختی های آن از رنج هــا و غربت دوران  علــی ؟ع؟ غربــت کبرایــی دارد 
که ما شیعیان خواسته و ناخواسته به حضرت  ک تر است غربتی  حیاتش دردنا

کرده ایم. تحمیل 
آری! موالیمان علی ؟ع؟ غریب است...

که من به عنوان یک شــیعه بر خود الزم نمی دانم با مطالعه و  غریب اســت 
تحقیق قدری از فضائل او را درک کنم و راه و رسم صحیح زندگی را یاد بگیرم.
غریب اســت که جرج جرداق مســیحی دویســت بار نهج البالغه را خوانده، 
اما من به عنوان یک شیعه در طول عمرم یکبار هم نخوانده و نمی خوانم...

کــه تمــام وجودش را وقف اســالم کرد. و بســی  اینهــا دردهــای مــردی اســت 
که ما از درک فضائل آن بزرگ مرد تاریخ محروم بمانیم... ُخسران است 

گــر از هویــت اصلــی کــه خودمــان که در قــرآن و نهج البالغه  ســروران مــن، مــا ا
و... می شــود آنهــا را پیــدا کــرد غافــل شــویم کــه می توانــم بگویــم کــه شــده ایــم، 
هویت های پوشانی و سست دیگر می آید و جایگزین هویت اصیل ما می شود 
همیــن فاجعــه ای کــه امــروز داریــم می بینیــم که جوانان ما بیــش از آنکه توجه به 
الگوی اصیل باشند از بی هویتی دست به دامن افراد آلوده و کثیفی مثل "تتلو" و 

۱. سایت پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت.
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گروه هایی مثل "بی تی اس" و سلبریتی های بی ارزش داخلی و خارجی شده اند.
که فرزندان پدری هســتیم تاریخ  این ها همه پیامد عدم توجه به این اســت 
ساز به نام امیرالمومنین؟ع؟، ما می توانیم تحت تربیت پدری باشیم که فرزندان 

او عالم و آدم را تحت تاثیر قرار داده اند.
بله همیشه باید به این نکته فکر کنیم که آیا توانسته ایم آبروی پدر خودمان رو 
کردیم.  بخریم یا متاسفانه مثل بچه های نااهل یک خانواده همیشه آبرو ریزی 
امام صادق؟ع؟ در یک روایت ارزشمندی خطاب به ما شیعیان می فرمایند:
ا1. �ذ ی

َ ا سث ذ �ی
َ
وا لَع

�ذُ
ُ

ک
ا، و ل �ةَ ذ �ی ا رذَ ذ وا لَ

و�ذُ
ُ
ا، ک �ذ ی

َ
ل م اإ ةُ �ب ِ

 �ة �ذُ
ُ

ک
�ذّ ، اإ ِ َع�ة �ی ِ

ّ َر اسلث
َ �ی عَمسث

گروه شیعیان! شما منسوب به ما هستید. پس مایه زینت ما باشید، و  ای 
مایه زشتی )بد نامی(ما نباشید.

کــه روزی هنــگام ســحر از ســرداب مقــدس  از ابــن طــاووس)ره( منقــول اســت 
که می فرمود: مناجاتی از امام عصر؟جع؟ شنید 

 
ً
و�ب �ذُ

ا دذُ
ُ

َعل
ْ �ذَ ا َو �ةَ ذَ ِ �ة ذَ ِ ِط�ی �ة �یَّ ِ ة َواِر�ذَ َو �بَ �ذْ

أَ
َعاِع ا ُ �ةْ ِمذْ سث �ةَ ِ

ا �ذُ ذَ َع�ةَ ی ِ �ذَّ سث ُهمَّ اإِ
َّ
الل

ْح  ْص�ذَ
ُهْم �ذَ ذَ یْ َ َک َو �ب ذَ یْ َ ْم �ب ُ ُ و�ب �ذُ

ةْ دذُ �ذَ
َ

�ذْ اک إِ
ا �ذَ ذَ ةِ َ �ی

َ
ا َو َول �ذَ ِّ  ُحب

َ
 َعل

ً
ل

َ
اک ِ

َرهةً ا�ةّ �ی ثِ
َ

ک

ا َع�ذْ  َ
�َّ �بِ

ُهْم َو �ةَ ذَ یْ َ ْصِلْح �ب
أَ ُهْم �ذَ ذَ یْ َ اَم �ب ی ِ

ا �ذ َ �ذَ ِمذْ
َ

ا َو َما اک ذَ �ی ْد َرصذِ ةَ ُهْم �ذَ َعذْ

ذَ  �یْ َ ُهْم َو �ب ذَ یْ َ َمْع �ب ْ ب
 �ةَ

َ
اِر َو ل ْم َع�ذِ الذَّ ْحُ ِ ْحرذ �ةَ َو رذَ َ�ذَّ ب

ْ
ُهُم احل

ْ
ِ ْد�ذ

أَ
ا َو ا ِس�ذَ ُ محذُ

ک .2 ِ
ِ َس�ذَ

ا �ذ ذَ ا�أِ دْعَ
أَ
ا

کرده ای، آن ها  خدایا شیعیان ما را از شعاع نور ما و بقّیه طینت ما خلق 
گناهان  گر  کرده اند؛ ا گناهان زیادی به اّتکاء بر محّبت به ما و والیت ما 
که ما را راضی  که در ارتباط با توســت از آن ها بگذر  گناهی اســت  آن ها 
گناهان آن ها در ارتباط با خودشان است، خودت بین  کرده ای وآنچه از 
که حّق ما اســت به آن ها بده تا راضی  کن و از خمســی  آن ها را اصالح 
شوند و آن ها را از آتش جهّنم نجات بده و آن ها را با دشمنان ما در خشم 

و سخط خود جمع نفرما.

، ج ۷8، ص 3۷2 ۱. بحار األنوار
2. محدث نوری؛ نجم ثاقب؛ باب هفتم؛ حکایت ۱۹
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گریه هــا و ناله های و درخواســت های امام زمان؟جع؟  گــر بــرای ایــن  واقعــا ا
بمیریم جا دارد.

رفتارسازی موضوع {
گــر می خواهیــم فرزند صالحی برای پدر خــود یعنی امیرالمومنین؟ع؟  حــاال مــا ا
باشــیم بایــد همیشــه یکــی از برنامه هــای خــود مطالعــه رابطه علمــا که فرزندان 
صالح امیرالمومنین؟ع؟ بودند با ایشان باشد، بگذارید یکی از این ارتباط های 

کنم. پدر و فرزندی را برای شما بیان 
که به این کماالت رسیدی؟! ایشان  از عالمه جعفری)ره( می پرسند چی شد 
در جــواب خاطــره ای از دوران طلبگــی تعریــف می کننــد و اظهــار می کننــد که 
که به دنبال این امتحان الهی نصیبشان شده،  کراماتی است  هر چه دارند از 
ایشان می گوید: ما در نجف در مدرسه صدر اقامت داشتیم. خیلی مقید بودیم 
، مجالس جشــن بگیریم، و ایام ســوگواری را هم،  که، در جشــن ها و ایام ســرور
ســوگواری می گرفتیم، یک شــبی مصادف شــده بود با والدت حضرت فاطمه 
زهرا ؟اهع؟ اول شــب نماز مغرب و عشــا می خواندیم و یک شــربتی می خوردیم 

آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می دادیم.
که نجف آبادی بود،  یک آقایی بود به نام آقا شیخ حیدر علی اصفهانی، 
معــدن ذوق بــود. او کــه، می آمــد مــن بــه الکفایه، قطعا به وجود می آمد جلســه 
دست او قرار می گرفت.آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب االسد )۱0 الی 2۱ 
گرم می شد.  که ما خرما پزان می گوییم نجف با 2۵ و یا 3۵ درجه خیلی  مرداد( 
آن ســال در اطراف نجف باتالقی درســت شــده بود و پشــه های بوجود آمده 
بــود کــه، عرب هــای بومــی را اذیــت می کــرد مــا ایرانی ها هم کــه، اصال خواب و 
که، اصال قابل تحمل نبود  گرما زیاد بود  اســتراحت نداشــتیم. آن ســال آنقدر 
نکته سوم اینکه حجره من رو به شرق بود. تقریبا هم مخروبه بود. من فروردین را 
در آن جا بطور طبیعی مطالعه می کردم و می خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری 
گرما واقعا  قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. 
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کشــنده بــود، وقتــی می خواســتم بــروم از حجــره کتــاب بــردارم مثل ایــن بود که 
وردست نان را از داخل تنور بر می دارم، در اقل وقت و سریع

با این تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع، در بغداد و بصره و نجف، 
گرفته بود، ما بعد از شــب نشســتیم، شــربت هم درســت شــد،  گرما، تلفات هم 
 » آقــا شــیخ حیــدر علــی اصفهانــی کــه، کتابی هم نوشــته به نام »شناســنامه خر
آمــد. مدیــر مدرســه مــان، مرحوم آقا ســید اســماعیل اصفهانی هــم آنجا بود، به 
، ایشــان یک تکه  گفت: آقا شــب نمی گذرد، حرفی داری بگو آقا شــیخ علی 
که، زیرش نوشته بود »اجمل بنات  کاغذ روزنامه در آورد.عکس یک دختر بود 
« گفــت: آقایان من درباره این عکس از شــما  عصرهــا« »زیباتریــن دختــر روزگار
که با این دختر بطور مشــروع و  کنند بین این  گر شــما را مخیر  ســوالی می کنم. ا
کنید _ از همان اولین لحظه مالقات عقد جاری شــود و حتی  قانونی ازدواج 
یــک لحظــه هــم خــالف شــرع نباشــد _ و هــزار ســال هم زندگی کنیــد. با کمال 
خوشرویی و بدون غصه، یا این که جمال علی؟ع؟ را مستحبًا زیارت و مالقات 
کدام را انتخاب می کنید.ســوال خیلی حســاب شــده بود. طرف دختر  کنید. 
گفــت آقایان واقعیت را بگویید.  یــارت علی؟ع؟ هم مســتحبی.  حــالل بــود و ز
جــا نمــاز آب نکشــید، عجلــه نکنید، درســت جواب دهیــد. اول کاغذ را مدیر 
کنارش نشسته بود با لهجه  که در  کرد و خطاب به پسرش  گرفت و نگاه  مدرسه 
گفــت: ســید محمــد! مــا یک چیزی بگوئیم نری بــه مادرت بگوئی  اصفهانــی 
گرد اول ما نمره اش را گرفــت! همه زدند  هــا؟ معلــوم شــد نظــر آقــا چیســت؟ شــا
زیــر خنــده. کاغــذ را بــه دومــی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شــیخ 
علــی، اختیــار داری، وقتــی آقــا )مدیــر مدرســه( ایــن طور فرمودنــد مگر ما قدرت 
یــم کــه خالفــش را بگوئیــم. آقــا فرمودند دیگه! خــوب در هر تکه خنده راه  دار
گفت: آقا شــیخ حیدر این روایت از امام علی؟ع؟ معروف  می افتاد. نفر ســوم 
« )ای حارث حمدانی هر کی  ر�ذ م�ة �ی که فرموده اند »�ی �ر�ث مَحدا�ذ مذ �ی است 
بمیرد مرا مالقات می کند( پس ما ان شاءاهلل در موقعش جمال علی؟ع؟را مالقات 
می کنیم! باز هم همه زدند زیر خنده، خوب ذوق بودند. واقعا ســوال مشــکلی 
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گفتی زیارت آقا مســتحبی اســت؟  گفت: آقا شــیخ حیدر  بود. یکی از آقایان 
گفت: واهلل چه  گفت: بلی  گفتی آن هم شــرعی صد در صد؟ آقا شــیخ حیدر 
کاغذ را دادند دست  ( نفر پنجم من بودم. این  کنم )باز هم خنده حضار عرض 
مــن. دیــدم کــه نمی توانــم نــگاه کنــم، کاغذ را رد کردم به نفر بعدی، گفتم: من 
یک لحظه دیدار علی؟ع؟ را به هزاران سال زناشویی با این زن نمی دهم. یک 
وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا آن وقت همچون حالتی 
ندیده بودم. شــبیه به خواب و بیهوشــی بلند شــدم. اول شــب قلب االســد وارد 
حجــره ام شــدم، حالــت غیرعــادی، حجره رو به مشــرق دیگــر نفهمیدم، یکبار 
بــه حالتــی دســت یافتــم. یــک دفعــه دیدم یک اتاق بزرگی اســت یک آقایی 
که شیعه و سنی درباره امام  نشسته در صدر مجلس، تمام عالمات و قیافه ای 
علی؟ع؟ نوشته در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم 
گفت: این آقا خود علی؟ع؟ اســت، من  کیســت؟  نشســته بود. پرســیدم این آقا 
کاغذ رســیده دســت نفر  کردم. آمدم بیرون، رفتم همان جلســه،  ســیر او را نگاه 
نهم یا دهم، رنگم پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی بود خطاب 
کجا رفتید و آمدید؟ نمی خواستم ماجرا  گفت: آقا شیخ محمد تقی شما  به من 
کردند و من باالخره قضیه  گر بگویم عیششان بهم می خوره، اصرار  را بگویم، ا
کند آقا سید  گفتم و ماجرا را شرح دادم، خیلی منقلب شدند. خدا رحمت  را 
گفت: آقا دیگر از این شوخی ها  ( را خطاب به آقا شیخ حیدر  اسماعیل )مدیر

کردی.1 نکن، ما را بد آزمایش 
گر این گونه شد ما موفق  واقعا باید رابطه ما با امام رابطه پدر و فرزند باشد که ا
و پیروز شده ایم و در غیراینصورت جز ضرر چیزی برای ما حاصل نشده است.
ر.2 �ی لدل اصلعذ ره �ب ... و الم الب �ة �ی �ذ امام رضا؟ع؟فرموده اند. المام... الادل اسلث

کوچک است. ... و مادر مهربان نسبت به بّچه ی  امام... پدر دلسوز
یک پدر دلســوز در مقابل فرزند خود احســاس مســؤولّیت می کند و نگران 

۱۹0۱۷۱۹ : ۱. سایت خبرگزاری بین المللی قرآن، کد خبر
2. اصول کافی: کتاب الحّجه، باب نادر جامع فی فضل االمام علیه الّسالم و صفاته، ح۱
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کــه بــه فکــر راحتــی خود باشــد، به آســایش فرزندش  اوســت. پــدر بیــش از آن 
می اندیشــد. می کوشــد تــا بهتریــن امکانــات را بــرای او فراهــم کنــد و در مقابل 
که می کشد، هیچ توّقعی ندارد. پدر و مادر با دیدن آسایش فرزندشان  زحمتی 
گر  ت می برند. ا

ّ
خوشــحال می شــوند و از »احســان« و محّبت به فرزند خود لذ

گر  شــاهد موّفقّیت و پیشــرفت او باشــند، واقعًا شــادمان می شــوند. در مقابل، ا
کرده یک نقیصه یا عیب و مشــکلی برای فرزند پیدا شــود، حقیقتًا  خدای نا
گر فرزندشــان بزرگ باشــد، باز هم نســبت  آن را مشــکل خود می دانند. حّتی ا
، برخاســته از محّبت قلبی  به او همان حالت را دارند. این حالت پدر و مادر
آن هاست. وادی محّبت، وادی خاصی است و تا کسی اهل آن نباشد، ظرائف 
گر کسی پدر یا مادر نباشد، نمی تواند احساس  و لطائف آن را درک نمی کند. ا
، خطای فرزند هم موجب  کند. از طرف دیگر آنها را نسبت به فرزندشان درک 
ناراحتــی پــدر و مــادر می شــود. آن هــا در مقابــل دیگــران خــود را مســؤول رفتــار 
گــر بچه در مدرســه کار خالفی انجام  فرزندشــان می داننــد. بــه عنــوان مثــال، ا
دهد و به شــکلی خبر آن به پدر و مادر برســد، آن ها بســیار ناراحت و از رفتار 
فرزندشان خجالت زده می شوند و از اولیای مدرسه عذرخواهی می کنند. تّوجه 
، عذر می خواهد؛ چون فرزند منســوب به  کرده، ولی پدر که فرزند خطا  داریم 
پدر است. پس یکی از خصوصیات پدر دلسوز این است که نسبت به کارهای 
خوب یا ناشایست فرزند خود بی تفاوت نیست و گناهان او را به گردن می گیرد. 
گناهان شیعیان بسیار  که حقیقتًا پدر دلسوز اّمت خود هستند، از  امام؟ع؟ هم 
که  آزرده می شوند و خطاهای آنها را منسوب به خود می دانند. معصومین؟مهع؟ 
گناهکار و مقصر می دانند، یکی از وجوه استغفار و توبه ی  خود را نزد خداوند 
گناهان شــیعیان آن ها مربوط می شــود. لذا در آیات و روایات، مکرر  ایشــان، به 
؟ص؟ چه انــد.زه نگــران اّمــت خود بوده انــد و همواره خبر  نقــل شــده کــه پیامبــر

بخشوده شدن اّمت برایشان بشارت بزرگی بوده است.
از دیگر کارهایی که باید برای فرزند صالح شدن نزد امیرالمومنین؟ع؟ انجام 
که هیچ وقت دســت از توســل به حضرت برنداریم و همیشــه  دهیم این اســت 
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گاهی اوقات در توسل در هیات ها و یا زیارت  که  به احساس های عاطفی ای 
امیرالمومنین؟ع؟ متوجه آن می شویم ساده نگذریم.

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هّمی، بـابـی انـت و امـّی
گوئیا هیچ نه همی به دلم بوده نه غّمی، بـابـی انـت و اّمـی 

که از مرگ و حیات این همه فخری و مبـاهات، علی ای قبله حاجات تو 
گوئی آن دزد شقی، تیغ نیالوده به سّمــی، بـابـی انـت و اّمـی 

گوئی آن فاجعه دشت بـال هیچ نبودست، در این غم نگشوده است
سینه هیچ شهیـدی نخراشیـده به ُسّمی، بـابـی انـت و اّمـی

کان نه سهل است و نه آسان کرده در انسان،  گر جلوه با وجه اتـم  حق ا
کـه تـو آن جـلوه با وجه اتمـّی، بـابـی انـت و اّمـی بخود حق 

کور است و عزازیل کر و  منکر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل، 
کـور چه عید و چه غدیری و چه خّمی، بـابـی انـت و امـّی کـر و  با 

گر سهو والیت، چه سفاهت؟ اف بر این شم فقاهت در توال هم ا
بی والی علی و آل چه فقهی و چه شّمی، بـابـی انـت و امـّی1

۱. اشعار استاد شهریار







گنج پدری«  مجموعه فیش منبر  کتاب »
روشمند ایام والدت حضرت امیر المومنین 
علی؟ع؟ است که با محوریت پیام های 

جمعیتی همچون تالش دشمنان در موضوع 
کاهش نسل شیعه، پشت پرده فعالیت 
رسانه های بیگانه در موضوع جمعیت 

و تغییرات ترکیب جمعیت کشور در 
سال های آینده می باشد.

این مجموعه فیش که برای استفاده 
سخنرانان و مبلغین کشور در ایام البیض 
آماده شده است دارای سبکی نوین در 

فیش منبر است که از امتیازات ارزشمندی 
در تاثیرگذاری و جذابیت برخوردار است.


