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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مـیک ت وـه بیسـجلس

 ۲وت ـفرجام نب

یک وعده  ،میان مردم رسوالن خود در و به انبیاء عرض کردیم که وعده پروردگار دیروز

 و یعنی خدای متعال وعده کرده است که پیغمبران خود را. ستآمیزی نوید امیدبخش و

 ،حقیقت را وحق  کنندگان به سوی دین وهمچنین همه دعوت و حامالن بار امانت رسالت را

 .ها ببخشدپاداش به آن ثواب و و آخرت اجر هم در دشمنانشان و کند بر این دنیا پیروز هم در

الوه ع به سرمنزل نزدیک کردند، یک متر ار ن کامیابی نهایی که بارآ از غیر انبیاء اما بعضی از

ه این بوده کها عبارت از ن موفقیتآ .شان شده استیبصدنیا ن هایی هم درموفقیت این، بر

بعضی . درنومکتب پیشنهادی خود به وجود بیا توحیدی و اساس فکر ای براند جامعهتوانسته

 .مثل یحیی که مثال زدم .مثل زکریا که مثال زدم مثل کی؟ د.نداشتنا این شانس ر انبیاء از

قبل  و قبل از زکریا انبیاء از رمثل بعضی دیگ و الخره کشته شدند.اب. ی ناکام شدندگدر زند

  از یحیی.

 دنوشانبیاء موفق می ؟ چرا بعضی ازاست توجیه این سخن چگونه قابل تحلیل و ؟ستاین چی

هایی که همه جا موفقیتاست.  یک جمله کوتاه جواب در ؟دنوشناکام می ربعضی دیگ و

 نجاییآهمه جا  و صبر بوده است گرو ایمان و در ؛بزرگان الهی کسب کردند رهبران و مردان و

ی کاف نداشتن مایه اثر بر ؛اندحقیقت شکست خورده داعیان حق و که رهبران بزرگ الهی و

 ءدعوت انبیا پیشرفت در اقتضای فتح و برگرد. بدون برو و است. بوده صبر از ایمان یا از

حق پیروز  و کنندطبق حق حرکت می بر .گویندطبق حق سخن می بر چون انبیاء .هست

طبق  هم بر انبیاء پیروز است. پس موفق و سرشت جهان است، و طبق فطرت حق بر .است

 د.زننحرف می دسرشت جهان دارن
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 موجود کامل انقالب پیغمبران به طور در و نهضت انبیاء اقتضای موفقیت در بنابراین مایه و

 این نیست که حق این دلیل بر ؛آن وضع ناکام شود بانجا شهید میآاگر زید بن علی است. 

 احتیاج ؛وجودی که حق است این است که حق هم با دلیل بر .است شکست به زوال ومحکوم 

پس الزم نیست تالش  است ون حرف ما حقچگمان نکنیم . کوشش و تالش و دارد به کار

امام صادق صلوات اهلل علیه هم امضا  .مسلم زید بن علی حرفش حق بوده،! راهش کنیم در

ه اجاز ،اعجیب ر مبارزهن آ .لملکادستگاه هشام بن عبد اب اکرده بود مبارزه زید بن علی ر

 رو هم خوب را اههم رفت کار این بزرگوار داده بودند به او که تاریخ ناطق به این معناست.

ثیر تبلیغات أتحت ت ،یا مغرض ناآگاه و جوی نادانعده مردم بهانه کمنتهی ی .به راه کرد

ن آ از ما ااین درس ر تنها گذاشتند و مخذول کردند و ار در لحظه الزم او دشمن بیدار، سوء

باز اگر  ؛بن علیحتی به حقانیت حرف زید ؛حق باشد گیریم که حرف اگرماجرا یاد می

مجاهدت  پای او کوشش و در راه او و در اگر ،دتنها گذاشتن را او ،طرفدارانش پیروانش،

  .دنورمجاهدت کردند پیش می اگر! خورندشکست می نکردند،

 کی جمله در از البته( خطبی درالبالغه )نهج خطبه از کی اهلل علیه درامیرالمومنین صلوات

های سپاهیان شرح ماجرای پیشرفت .فرمایندروشن می کامالًا خطبه کوتاه این مطلب ر

 لُتُقاهلل نَ سولِرَ عَا مَنّد کُقَلَ وَ » فرماید:می .زمان  پیغمبر امیرالمومنین درد دهمی ااسالم ر

این  ؛رکاب پیغمبر که بودیم و پیغمبر کنار در ما :ویدگمی «ناعمامَاَ  وَ ناخوانَاِ نا وَبناءَاَ نا وَباءَءا

فرزندان خودمان  پدرهای خودمان را، ؛رفتیممیدان جنگ که میی تو. کردیمجوری عمل می

بعد  .کشتیممی ؛دشرک بودن و جبهه کفر که در عموهای خودمان را برادران خودمان را، را،

دی دی !و بیداد شدیم که ای داددل متزلزل نمی گشتیم دربرمی کشتیم،می اها رهم که این

 اثر ایمان ما بر نه،! کشتیم ران ااین فرزند دلبندم ،این فکر تازه برای خاطر این دین تازه، ما

این  «سلیماًتَ وَ  ایماناً الّذلک اِنا زیدُالیَ» .شدزیاد می. شدقاطع کم نمی این اقدام حاد و

 «لَماالَ  مَضَضِی لَعَ براًصَ وَ مِقَلَّی اللَعَ اًیّضِ مُ وَ » افزود.تسلیم ما می و ایمان ما مجاهدت ما بر

دردها و  بر .عمل بکنیم ترکارهای دشوار قاطع در شد که مااین مجاهدت ما موجب می

  صبر کنیم. بیشتر های مجاهدت،سوزش
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ن آ زمان امیرالمومنین کارها در چرا و پیشرفت کرد؟! ن جورآپیغمبرخدا  ن روزآ در چرا

 ما ن روزآ چون ویدگمیرا.  شسرّ دکنبیان می دامیرالمومنین دار چرا؟! ند؟!امتوقف م جور

 ن روز حاضر شدیم ازآ .کردیم سوزش درد صبر ن روز درآ .های جنگمیدان صبرکردیم در

ن اکارم کسب و منافع مادی و حاضر شدیم از ن روزآ .توی میدانم یتوی رختخواب بیای

 .نیمامن روز پیش رفتیم امروز عقب میآ اما امروز شما حاضر نیستید! بگذریم برای خدا،

  .تاس این تحلیل اجتماعی امیرالمومنین تا. ارهتا چ دو دو روشن، مسئله خیلی ساده و کی

ن ارشها کاسلسله نبوت در هکنآ که پیغمبران الهی عالوه بر ودشباری خالصه مطلب این می

 همین دنیا هم در ؛هاستنآ نهایی با فرجام ابدی و فتح و پایان کار در ؛پیروزی است م باأتو

ن اشهای مکتبخواسته های خود وخواسته دست یافتن بر پیروزی و پیغمبران فتح و

ی ایمان واقع د.نروایمان بیا ،ناانشن، همراهاکه پیروانشاما به شرط این است ن مسلماشیبرا

. رصب به شرط ایمان و کنند. جهاد صبر های مبارزه ومیدان در و دکمک بکنند. نهبه خرج بد

 .است این حاصل کالم

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


