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 هموضوع کلی : برترین های فاطم
 خائف ترین:  پنجمجلسه 

ترین  حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نیکوکارترینریز موضوع : 
  اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنْوَ  ى وَ أَکْرَمُوَ أَْتقَوَ أَبَرُّ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مردم بود. 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

و  ربّ العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکّل علیه الحمدهلل
ه و مبّلغ نصلّى و نسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سرّ

القاسم المصطفی نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابىرساالته بشیر 
یّین سیّما محمّد و على آله االطیبین االطهرین المنتجبین الهداة المهد

فى االرضین و صلّی اهلل على ائمّة المؤمنین و هداة  بقیّةاهلل
 )خطبه از رهبر معظم انقالب( .المستضعفین

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ 
 ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ

رج فرزندش نثار بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل علیها و تعجیل در ف
 امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه صلواتی ختم کنید

 
امیرالمومنین علی علیه السالم که هم همسر و هم امام  ود نازنینجو

زمان حضرت فاطمه سالم اهلل علیها است پنج صفت در مورد حضرت 

https://www.tarafdari.com/node/896571
https://www.tarafdari.com/node/896571
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فاطمه سالم اهلل علیها در آخر عمر حضرت بیان می کنند  به فضل الهی 
 هرشب در مورد یکی از آن صفات با همدیگه صحبت می کنیم

بحار بیان کنم روایت در کتاب شریف  ابتدا روایت رو براتون
 می باشد. یعالمه مجلس 19، ص: 43األنوارج

 در لحظات آخر عمر پربرکت بی بی دوعالم حضرت زهرا سالم اهلل
ه دارای مطالب مهم بین امام علی علیه السالم رد و بدل شده کعلیها 

 نکات عمیقی است 

ا بِنَْت یٌّ ع أَوْصِینِی بِمَا أَحْبَبْتِ یَأَنَا أُوصِیکَ بِأَشْیَاءَ فِی قَلْبِی قَالَ لَهَا عَلِ
تْ یَا نْ کَانَ فِی الْبَیْتِ ُثُمَّ قَالَرَسُولِ اللَّهِ فَجَلَسَ عِنْدَ َرأْسِهَا وَ أَخَْرجَ مَ

ی فَقَالَ ع ا خَالَفْتُکَ مُنْذُ عَاشَرْتَنِ لَوَابْنَ َعمِّ مَا عَهِدْتَنِی کَاذِبَةً وَ لَا خَائِنَةً 
مِْن مِنْ اللَّهِ  أَشَدُّ خَوْفاًأَتَْقى وَ أَکْرَُم وَ  مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ أَبَرُّ وَ

مْرٌ لَا بُدَّ هُ أَارَقَتُکِ وَ تَفَقُّدُكِ إِلَّا أَنَّقَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَ أَنْ أُوَبِّخَکِ بِمُخَالَفَتِی
 وَللَّهِ ص وَ قَْد عَظُمَتْ وَفَاتُکِ مِنْهُ وَ اللَّهِ جَدِّدْتِ عَلَیَّ مُصِیبَةَ رَسُولِ ا

مَهَا وَ مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَ فَقْدُكِ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
فَ لَهَا ُثُمَّ بَکَیَا ا عَزَاَء لَهَا وَ رَزِیَّةٌ لَا خَلَمُصِیبَةٌ لَ أَمَضَّهَا وَ أَحْزَنَهَا هَذِهِ وَ اللَّهِ 

  لَى صَدْرِهإِجَمِیعاً سَاعَةً وَ أَخَذَ عَلَى رَأْسِهَا وَ َضمَّهَا 

پسر عمو! اجل من فرا رسیده، من ساعت به ساعت خودم را این طور 
ى که در شوم. در باره این مطالببینم که دارم به پدرم ملحق مىمى

 کنم.قلب خود دارم به تو وصیّت مى
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ه حضرت على علیه السّالم فرمود: اى دختر پیغمبر هر وصیّتى ک
سر حضرت زهرا نشست و دستور داد  دوست دارى بکن، سپس باالى

 شدند. تا افرادى که در اطاق بودند خارج 

تو با  پس از آن حضرت فاطمه فرمود: پسر عمو! آیا در این مدّتى که
 من معاشرت داشتى، دروغ و خیانت و مخالفتى از من دیدى؟

تو به برم! حضرت امیر علیه الساّلم فرمود: ابدا!! به خداوند پناه مى
از خدا و تر گرامىو پرهیزکارتر و و نیکوکارتر  وجود خداوند داناترى

یم. از آنى که من تو را به عّلت مخالفت کردن سرزنش نماتر خائف
ه باید کرد، و فقدان تو براى من بسیار ناگوار است، ولى چحقّا که فراق 

راى باى نیست. به خداوند سوگند که تو مصیبت پیامبر خدا را چاره
ن من تجدید کردى، حقّا که فوت و از دست رفتن تو خیلى براى م

ند سوگند که سنگین و بزرگ است. انّا للَّه و انّا الیه راجعون به خداو
لیت دارترین مصیبتى است که هیچ تسرین و غصّهاین مصیبت دردناکت

س کند و جانشین آن نخواهد شد!! سپو تعزیتى با آن برابرى نمى
على علیه  امامحضرت على و زهرا علیهما الساّلم مدّتى گریستند، آنگاه 
ینه خود الساّلم سر مبارك فاطمه علیها الّسالم را بلند کرد و به س

 (1)  ……نهاد
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ی کند که مپنجمین ویژگی که موال از حضرت زهرا سالم اهلل علیها بیان 
رس از خداوند ت وأَشَدُّ خَوْفاً مِنْ اللَّهِ شدیدترین خوف بی بی دوعالم 

 متعال دارند 

یژگی ودر این جلسه نورانی در مورد این صفت یعنی خوف الهی که از 
 . های حضرت زهرا سالم اهلل علیها است صحبت می کنیم

 ؟خوف چیست

رتبه م 126مرتبه تکرار شده است و ریشه آن  26کلمه خوف در قرآن 
 بار تکرار شده است. 36و مشتقات آن 

پسند منتظر چیزى مکروه و نا اى پیدا و ناپیدایعنى از نشانه خوف
رى و چشم داشت به چیزى دوست رجاء امیدوا -شدن همانطور که

 یا معلوم.اى خیالى داشتنى است از روى نشانه

ر کارهاى دنیوى و اخروى هر دو دامن است که  -خوف -نقطه مقابل
 رود.بکار مى

وَ  اسراء( /57 -عَذابَهُ یَخافُونَ  وَ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ خداى تعالى گوید:
 انعام(. /81 -أَشْرَکْتُمْ بِاللَّهِ کَیْفَ أَخافُ ما أَشْرَکْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّکُمْ
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گوید چگونه از سخن حضرت ابراهیم به نمرودیان است که مى
ز اینکه ااید ترسناك بشوم و حال اینکه شما خدایانتان که شریک گرفته

 ترسید.مشرکید نمى

 گوید: کدام گروه شایسته ایمنى خاطر و بیمناك نشدنو سپس مى
و  هستند )استفهام انکارى است( کسانى که ایمان خود را با ظلم

راست و  یامیختند ایمنى از آن ایشان است و ایشانند که به راهشرك ن
 هدایت هستند.

و  83 -الْأَمْنُ وَ هُْم مُهْتَدُونَ وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ
 انعام(. /81

   برش اندر ریز زر چون موحد

 سرش بر نهى هندى تیغ اگر

   کس ز نباشد هراسش و امید

 (2) .بس و توحید مبناى است این بر

 خوف وسیله امتحان الهی

 وَ  فُسِالْأَنْ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ لَنَبْلُوَنَّکُمْ وَ
 (155 )بقره آیه.الصَّابِرِینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ
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 زا بخشى کاهش و گرسنگى و ترس از اندك چیزى به را شما تردیدبى
 آزمایش فرزند چون ُثمراتى یا نباتى محصوالت و کسان و اموال

 .هد بشارت را تکالیف و امتحانات این در کنندگان صبر و کنیممى

می کند که  خداوند متعال در این آیه پنج مواد امتحانی انسان را ،بیان
 است. "خوف"می بیند اولین وسیله امتحان و آزمایش بشر 

 دچنجور و  چندسری و  چنداگر در آیات قرآن کریم نظر کنیم با 
اشید برخورد می کنیم یک جا می فرماید خوف داشته ب خوفطایفه از 

هل بیت یکجا می فرماید اولیای الهی اصال خوف ندارند. در روایات ا
 چندین اعلیهم السالم هم همینطور است. ابتدا سری به قرآن بزنیم و 

 دسته آیات را مرور کنیم تا ان شا اهلل این معما حل شود.

 خوف ندارند:*

 (62)یونس/ لَا هُمْ یَحْزَنُونَأَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِْم وَ

هگین آگاه باشید که قطعاً بر اولیاى خدا، نه ترسى است ونه اندو
 .شوندمى

 *خوف دارند:

 (46)الرحمن /  مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِلِمَنْ خَافَ و

 .ستبراى کسى که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ )بهشتى( ا و
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اشته دچطور می شود این تعارض را حل کرد باالخره انسان باید خوف 
 باشد یا خوف نداشته باشد.

 انواع خوف

ریم دو نوع خوف دا بطور کلی  با کمی تامل متوجه می شویم که ما
ن غریزی )غیر ارادی( یا هماوخوف غیر اختیاری  )ارادی( اختیاری فخو

 و طبیعی

 خوف غیر اختیاری)طبیعی و غریزی(-1

 نفس اصلى خطوط از دیگر، واقعى حاالت چون هم طبیعى خوف
 تصادف، بیمارى، چون حوادُثى از جان حفظ براى حالت این و است

 زله،زل درنده، حیوانات با مواجهه چگونگى خطر، منطقه از شدن دور
 .شودمى گرفته کار به خطرناك، بادهاى سیل، برق، و رعد

 برابر در آدمى و شدنمى عنایت انسان به نفسانى، عالى حالت این اگر
 حفظ مقام در هراسید،نمى خود بر آمدهاپیش و حوادث گونهآن

 امان در اىحادُثه هیچ از صورت این در و آمدبرنمى نفس )خودش(
 .گرفتمى قرار نابودى معرض در خاك کره در انسان حیات و ماندنمى

 تلف از بیمارى هنگام به یا ترسد،مى بیمارى وقوع از که انسانى
 به یا کرده، پیشگیرى مرض آمدن پیش از دارد، وحشت شدنش
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 گردد،مى باعث ترس این و خیزدبرمى عالج به رنج و درد هنگام
 .نماید مراعات هازمینه همه در را بهداشت اصول انسان

 و خود به را حیوانات حمله یا سیل، باد، زلزله، وقوع که کسى
 کمک او با ترسش حالت نماید،مى بینىپیش زندگیش هاىبرنامه

. رخیزدب مبارزه به احتمالى خطر نوع هر از جلوگیرى براى تا دهد،مى
 ینا زیرا کرد؛ سرزنش نباید خوفى چنین زمینه در را انسانى هیچ

 (3.)است حوادث با مبارزه ابزار بهترین از یکى خوف

 خوف از کرونا

یماری بمثال همین بیماری کرونا وقتی انسان آمار مرگ ومیر بوسیله 
دش کرونا را در ایران و جهان می شنود خب کمی برای حفظ جان خو
رس می ترسد و از ماسک استفاده می کند و پیشگیری می کند این ت

 ریزی و طبیعی برای حفظ جان هست.یک ترس غ

 و اکتسابی خوف اختیاری-2

پسندیده و  خودش به دو دسته تقسیم می شود خوف خوفاین 
 خوف ممدوح و خوف مذمومیا بگوییم خوف ناپسند 
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 خوف مذموم
جایی  برخی از ترس ها ممنوع و مذموم است و نباید در زندگی انسان

ر ایجاد اند یکی از مشکالت بش.و به لحظ روانشناسی گفته شته باشداد
می  ترس در وجود اوست که حتی منجر به خساراتی بر بدن و روح او

وشه اکثر کسانی که دچار افسردگی و گ شود.اما توجه داشته باشید
ن است که وجود نازنیخوف ناپسند نشینی شدند ریشه اش در همین 

دند: رموعلیه ف و گرامی امیرمومنان امام علی صلوات اهلل و سالمه
 (4)  لَه عَیْشَ لَا الْخَائِفُ 

ما اآدم خائف ال عیش له زندگی ندارد آسایش ندارد آرامش ندارد 
 منظور از این خوف ، همان خوف مذموم است.

 در اینجا از باب نمونه چند خوف مذموم را نام می برم

 نمونه های خوف مذموم
 فقرخوف از -1

است در و فقر  ها خوف از رزق و روزی انسان یکی از ترس های ما
صورتی که اگر با دقت ببینیم این همه انسان قبل از ما زندگی کردند و 

خداوند متعال رزق و روزی آنها را داده است و انسان باور کند که هر 
گاهی بعضی ها دچار حرام می شوند بخاطر که دندان دهد نان دهد 

انسان است. آدم مومن از فقر  ترس از فقر ، خود ترس از فقر امتحان
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سخنان امام مجتبی  نمی ترسد از نرسیدن رزق و روزی نمی ترسد.
قبل از شهادتشان جای  شان،در لحظاتعلیه السالم در آخر عمر شریف

 تامل دارد

فرما.  جناده گوید: به وى عرض کردم: اى فرزند رسول خدا مرا موعظه
 فرمود: آرى، مهیاى مسافرت )آخرت( شو، و توشه آن را پیش از

رگ تو را رسیدن اجل فراهم نما، و بدان که تو دنیا را طلب نمایى و م
ن هستى را که نیامده در روزى که در آ روزى غصهطلبد، و اندوه و مى

اهم کنى ه مده، و بدان که در آنچه بیش از قوت خود مال فربه خود را
در  ودار دیگران خواهى بود؛ و بدان که در حالل دنیا حساب خزینه

 حرام آن عقاب و در شبهه ناکهایش عتاب )و سرزنش( است.

که تو را  پس دنیا را مانند مردارى قرار ده، و بگیر از آن به مقدارى
احتیاج از  اى، )و بیش ازد در آن زهد ورزیدهنیاز کند. اگر حالل باشبى

اى )و رفتهاى(، و اگر حرام باشد از مردارى برگاین مردار مصرف ننموده
گر خوردن مردار در صورت ناچارى به مقدار ضرورت مباح است( و ا

مى( ناك باشد، هموار کردن کسرزنش و عتاب باشد )یعنى شبهه مورد
 (5) سرزنش آسان است.

 کشی بخاطر ترس از مرگفرزند 

 وَإِیَّاکُمْ  نَرْزُقُهُمْ نُنَحْ ۖ  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ 
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به قتل  هرگز فرزندان خود را از ترس فقر خداوند متعال می فرمایند:
 31آیه ) مرسانید )زنده به گور مکنید( که ما رازق آنها و شما هستیم

 (سوره اسراء

مورد فرزند آوری که صحبت می کنیم می گویند  االن هم در

آقا با این گرونی حرف از بچه را نزن واقعا مومن اعتقاد و 

ه یا اعتماد ب ؟اعتماد به این دولت آن دولت باید داشته باشد

بابا خزانه ی خدا پر است باور کنیم .ما ؟خداوند غنی و بی نیاز 

سالم اهلل مومن و مسلمان هستیم وجود نازنین حضرت زهرا 

فرزند آوردند با اینکه  5سال زندگی مشترک  9علیها در همین 

در فقر به سر می برند باور کنیم آیات خدا را به صراحت می 

ما قراره روزی آنها را بدهیم خداوکیلی اونهایی  نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ فرماید :
و نداری اگه رییس یکی از  فقرکه بچه دار نمی شوند بخاطر ترس از 

میلیون  500د اگه بچه دار بشوید مبلغ ویبگآنها بانکهای کشور به 
تومان بالعوض به شما می دهیم و اگر این را باور کردید و حرف 

 باور نکردیم ما ایمان نداریمرا  نَحْنُ نَرْزُقُهُمْخداوند متعال که فرمود 
 که خود مخلوق است و محتاج چرا که به حرف رییس یک بانک.

م و به حرف خالق هستی اطمینان نکردیم در حالی که اعتماد کردی
و  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خداوند متعال می فرمایند:

 6آیه ) هیچ جنبنده در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خداست

 (سوره هود
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 ترك ازدواج بخاطر فقر 

به تاخیر  ازدواج نمی کنند و یا آن راگاهی برخی به خاطر ترس از فقر 
وند متعال می اندازند.بله شرایط سخته اما ممکنه، چون ما باید بر خدا

 توکل و تکیه کنیم نه خودمان و یا مخلوقات دیگر.

 32سوره مبارکه النور آیه 

 فُقَراءَ یَکونوا إِن  إِمائِکُموَ عِبادِکُم مِن وَالصّالِحینَ مِنکُموَأَنکِحُوا األَیامى 
  عَلیمٌ واسِعٌ  وَاللَّهُ فَضلِهِ مِن اللَّهُ یُغنِهِمُ

همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و مردان و زنان بی
داوند از کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خ

دهنده و آگاه سازد؛ خداوند گشایشنیاز میفضل خود آنان را بی
 !است

 رهبری:  مقام معظم

 خداوند بعد از ازدواج به زندگی گشایش میدهد 

ی این جوان عزیزی که از من خواستند به پدر و جا به توصیهمن همین
مادرها تذکّر بدهم، به پدرها و مادرها تذکّر میدهم؛ من خواهش 

میکنم و تقاضا میکنم از شماها که یک خرده امکانات ازدواج را آسان 
گیری الزم نیست. گیری میکنند؛ هیچ سختسختکنید. پدر و مادرها 

ی ی مسکن، مسئلهمسئله -بله، یک مشکالت طبیعی وجود دارد 
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؛ «اِن َیکونوا فُقَرآءَ یُغنِهِمُ اهلُل مِن فَضلِه»لکن  -شغل و از این مسائل 
ممکن است جوان، االن هم امکانات مالی  .خب، این قرآن است( 1)

شاءاهلل بعد از ازدواج خدای متعال نمناسبی نداشته باشد، امّا ا
گشایش میدهد. ازدواج جوانها را متوقّف نکنند؛ من خواهش میکنم 

 (6) که پدرها و مادرها به این مسئله توجّه کنند

 بدگمانی به خدا

دْ أَسَاءَ زْوِیجَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ فَقَمَنْ َترَكَ التَّ لیه السالمقَالَ أَبُو عَبِْد اللَّهِ ع 
هُ کُونُوا فُقَراَء یُغْنِهِمُ اللَّإِنْ یَ - َجلَّ یَقُولُالظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

 مِنْ فَضْلِهِ

ز ترس اولید بن صبیح گوید: امام صادق علیه الساّلم فرمود: هر کس 
جلّ  وشکّ بخداوند عزّ که مبادا نیازمند گردد همسرى نگیرد بىاین

ذ باللَّه گمان بد برده است )و او را قادر بدادن روزى بندگانش العیا
نُوا فُقَراءَ یُغْنِهُِم إِنْ یَکُو» نمیداند(. زیرا خداوند عزّ و جلّ فرموده است:

نیاز خواهد ها را بىش آن)اگر فقیر باشند خداوند از فضل «اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 (.32نور:  -کرد

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس آرزو دارد پاك و 
مطهّرخدا را دیدار کند پس با داشتن همسر او را مالقات نماید )یعنى 

عزب و مجرّد زیسته از دنیا نرود، مراد از مالقات خداوند مرگ است( و 
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تنگدست شدن ترك نماید بدون تردید به هر کس ازدواج را از ترس 
 (7) رازقیت خداوند سبحان بد گمان شده است

ًا لْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّریَمَنْ سَرَّهُ َأنْ  لی اهلل علیه و آله:ََالَ النَّبِیُّ ص
نَّ بِاللَّهِ عَزَّ الظَّافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِیجَ مَخَ

 وَ جَلَّ.

پس یکی از خوف های مذموم و ناپسند خوف از فقر است و خوف 
ه اهل اقتصادی است که باید انسان با تالش و توکل برخدا و توسل ب

ین و در ابیت علیهم السالم این ترس را از وجود خودش خارج کند.
 اند.ست خدا بدعالم نگاه توحیدی داشته باشد و تمام امور را به د

 توکل کودك به مامان و بابا

 ترسد از اینکه فردا فرمود: هیچ کودکی نمیاهلل بهجت)ره( میآیت
گوید مامان هست، بابا هست. لذا خیلی راحت گرسنه بماند چون می

  .اش لذت ببردتواند بازی کند، سرگرم باشد و از زندگیمی

 اش بترسد، روحش روزیای بخواهد از بابت رزق و اگر یک بچه
شده های متالشیشود. االن هم خیلی از ما مثل بچهمتالشی می

او بزرگ شده است و عقلش »گویند که هستیم، هرچند به ما می
ترساند! البته اگر اما اینها عقل نیست؛ عقل که آدم را نمی« رسدمی

 نوك تا فقط  نگر باشد و بخواهدعقل کسی، درست کار نکند، سطحی
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 اگر اما. شودمی ترسو او نکند، نگاه را آینده و ببیند را خودش ینیِب
 (8) ترسدینم چیزی از دیگر کند، نگاه ترکامل انسان، عقل

 عین الدوله سگ کیه ؟

اجار عین الدوله از وزرای ق آیت اهلل مجتهدی تهران می فرمودند:
انه ی او بود روزی از خانه بیرون آمد و دو فقیر را دید که پشت در خ

 نشسته اند و هرکدام ذکری بر لب دارند ؛ 

 ” کار ، خوبه عین الدوله درست کنه ” یکی می گوید : 

 ” .کار ، خوبه خدا درست کنه ” و دیگری می گوید : 

 ادد دستور و آمد خوشش ، شنید را ها صحبت این وقتی الدوله عین 
 به و بکشند غذا آن روی و بگذارند ظرفی درون اشرفی ی سکه یک که

 .  بدهند ، کرد می تعریف او از که اولی فقیر

ا آن فقیر ، که به طمع پول نشسته بود ، ظرف غذا را گرفت و ب
رد ، پول را ناراحتی آن را به فقیر دومی داد . فقیر دومی هم غذا را خو

 برداشت ، و رفت . 

عین الدوله فردای آن روز ، باز فقیر اولی را بر در خانه ی خود دید . 
فقیر ” واهی ؟ مگر دیروز پول را برنداشتی ؟ دیگر چه می خ” گفت : 
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ما که پولی ندیدیم ؛ اگر منظورت ظرف غذاست که آن را به ” گفت : 
 ”فقیر دیگری دادم.

می گفت  بله ؛ حقیقت را همان فقیر” عین الدوله لبخندی زد و گفت : 
 (9)  ”! کار خوبه خدا درست کنه ، عین الدوله سگ کیه ؟ 

ی برای اشیوه« رزق شما دست من است»فرماید اینکه خدا می

 کنارزدن ترس انسان است

 یگری هم عالوه بر این شیوه، خداوند متعال در قرآن کریم، به شیوة د
ریزد؛ آنجایی که رزق و روزی را به خودش نسبت ترس انسان را می

« رزق و روزی، دست من است!»فرماید که دهد. خداوند تأکید میمی
م پس دیگر الزوقتی که رزق ما دست خداست، »حاال شاید بگویید: 

هایی هستید که فقط نکند شما از آن آدم« نیست کاری انجام بدهیم؟
 !یلی بد استکنید؟ اینکه خماندن کار میاز ترس گرسنه

 اش محفوظ است و حتماً به او انسان وقتی مطمئن بشود که روزی
رسد، آیا دیگر نباید کار کند؟! جوهر انسان، کار است. می
اید: اگر شما چند روز مهمان جایی بشوید و به فرم)ع( میصادقامام

هیچ کاری نکن و فقط بنشین، ما همة کارها را برایت »شما بگویند 
شود انسان بعد از دو سه روز، از کار نکردن خسته می «دهیمانجام می
خانه اندازد یا به صاحبشود خودش را به زحمت میو بلند می

نجام بدهم، خسته شدم از بس یک کاری به من بدهید که ا»گوید می
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فَإِنَّهُ خُلِقَ لَهُ الْحَبُّ لِطَعَامِهِ وَ کُلِّفَ طَحْنَهُ وَ عَجْنَهُ وَ خَبَْزهُ وَ   نشستم
تعالیم اسالم (10)خُلِقَ لَهُ الْوَبَرُ لِکِسْوَتِهِ فَکُلِّفَ نَدْفَهُ وَ غَزْلَهُ وَ نَسْجَهُ...؛ 

اند، لذا از این بابت، نترسید. اما رسگوید که رزق و روزی را خدا میمی
طور تعلیمات دین دربارة رزق و این» :گویندبرخی افراد نادان می

های مسلمان تالش نکنند! علت روزی، موجب شده است که ملت
های مسلمان، اعتقادات دینیِ آنهاست! چون آنها افتادگی ملتعقب

باید از فقر بترسند کنند، رسان است، لذا کار نمیمعتقدند که خدا روزی
اینها برای کارکردنِ انسان، یک مبنای غلط را « تا بروند کار بکنند!

که خداوند متعال دوست دارد بندگانش، گیرند. درحالیدرنظر می
گوید: رزق و روزیِ شما را من باشخصیت بار بیایند، لذا به آنها می

و تشکر از من، رسانم، شما کار کنید؛ برای تقرب به من، برای تعبّد می
کسی که خالقیت باالیی دارد، )برای تشبّه به من، برای خالقیت بیشتر 

شود( در این صورت، زندگی کامالً مقدار شبیه خدای خالق مییک
 .متفاوتی خواهید داشت

 مان بیرون کند؛ دهد که ترس را از دلای ما را آموزش میگونهدین به
ست و آنها را گی و حرکت اها عامل زندهمان ترسی که برای خیلی

 (11) .کنندترس از فقرکار می»خاطر کند، مثالً بهوادار به کارکردن می
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 خوف از مرگ-2

ین ما در اینجا ایکی از ترس های ما انسان ها خوف از مرگ است.
 خوف را از موارد خوف ناپسند و مذموم بیان می کنیم

 دو ریشه ترس از مرگ

 :دهدتشکیل مىریشه ترس را یکى از دو چیز 

ابودى تفسیر بسیارى از مردم مرگ را به معناى فنا و نیستى و ن -1
ر بدیهى است که انسان از فنا و نیستى وحشت دارد. اگ .کنندمى

واهد بود. خانسان مرگ را به این معنا تفسیر کند، حتماً از آن گریزان 
ا در ر از این رو حتى در بهترین حاالت زندگى، فکر مرگ، شهد زندگى

ال ح .کند و همیشه از این نظر نگران و ناراحت استکام او زهر مى
ز اآنکه به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی مرگ پوسیدن نیست بلکه 

 پوست به درآمدن است مرگ پایان نیست آغاز است.

  

دانند، ولى به خاطر اعمال افرادى که مرگ را پایان زندگى نمى -2
ترسند و از آن وحشت د از مرگ مىهاى خالف خوناپسند و کارى

بینند. دارند، زیرا مرگ را آغاز رسیدن به نتایج شوم اعمال خود مى
بنابراین براى فرار از محاسبه الهى و کیفر اعمال میل دارند هر چه 

بیش تر مرگ را عقب بیندازند. در نتیجه اگر انسان ایمان به جهان 
دورى کند و وظایف  آخرت داشته باشد و از اعمال زشت و معاصى
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دینى را انجام دهد و اگر مرتکب گناه شد، توبه کند و روحش را از 
 .آلودگى گناه پاك نماید، ترس و وحشت از مردن نخواهد داشت

  

کسى خدمت پیامبر )ص( عرض کرد: چرا مرگ را دوست ندارم؟ 
ا پیش فرمود: آیا ُثروت دارى؟ عرض کرد: آرى، فرمود: چیزى از آن ر

ست ااى است؟ عرض کرد: نه، فرمود: به همین دلیل فرستادهاز خود 
 (تکه مرگ را دوست ندارى )یعنى نامه اعمالت خالى از حسنات اس

  

ن نداشتن از مرگ و تقویت ایمان، ای )ترس( بنابراین راه وحشت
 است که انسان معتقد باشد که مرگ پا نهادن به یک جهان وسیع

 از سوی دیگر به وظایف .یستاست و به هیچ وجه پایان زندگی ن
سبت نشرعی خود عمل کند و به رحمت واسعه امیدوار باشد و خدا را 

ین مسئله به بنده خود مهربان تر از مادر به فرزندش بداند و متوجه ا
مان به سوی اوست و او مطمئناً باشد که همه از اوییم و بازگشت

ترسیم، مرگ نمی آفریده خود را دوست دارد. در این صورت نه تنها از
 .بلکه آن را دوست خواهیم داشت و به آن عشق می ورزیم

 

انسان مؤمن با امید رحمت بی پایان و توجه به مهربانی و لطف 
خداوند و انجام وظایف و تکالیف شرعی خود و ترك محرمات و توبه و 

تواند در مورد مرگ چنان بیندیشد که نه بازگشتن به سوی پروردگار می
ز آن نترسد، بلکه مشتاق آن گردد، چراکه در آن جا با رسول خدا تنها ا
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هایی که در تصور )ص( و ائمه اطهار)ع( همنشین شده و از نعمت
گنجند بهره مند می شود. مرگ یکی از نعمت های الهی است که نمی

متأسفانه به خاطر تعریف کردن به نابودی و نیستی؛ از معنای واقعی 
 .روردگار باشد، برگشته استاش که آغوش پر مهر پ

  

کنند مرگ یک امر عدمی و به معنای فنا است. ولی این غالبا تصور می
ن برداشت هرگز با آنچه در قرآن کریم آمده و دالئل عقلی به آ

شود، موافق نیست. مرگ از نظر قرآن یک امری وجودی رهنمون می
یاری ذا بساست، یک انتقال و عبور از جهانی به جهان دیگر است و ل

گرفتن و  ازآیات قرآن از مرگ تعبیر به توفی شده است که به معنی باز
 .دریافت روح از تن بوسیله فرشتگان است

 

ى اباذر از امام صادق )ع( روایت شده: مردى پیش اباذر آمد و گفت: ا
ا دنیا چگونه است که ما مرگ را بد )و ناخوش( داریم؟ گفت: زیرا شم

ه از اید و خوش ندارید کآخرت را ویران ساختهاید و را آباد کرده
اشتن از )خانه( آبادان به منزل ویران بروید. بنابراین راه وحشت ند

هان مرگ این است که انسان معتقد باشد که مرگ پا نهادن به یک ج
 .وسیع است و به هیچ وجه پایان زندگى نیست

کَاَن لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی  قَالَ: لیه السالمعَنْ جَعْفَِر بْنِ مُحَمَّدٍ ع
طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ مَاجِناً فَتَبَاطَأَ عَلَیْهِ أَیَّاماً فَجَاءَهُ 
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یَوْماً فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع کَیْفَ أَصْبَْحتَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَصْبَحُْت 
أُحِبُّ وَ یُحِبُّ اللَّهُ وَ یُحِبُّ الشَّیْطَانُ فَضَحِکَ الْحَسَنُ ع ُثُمَّ  بِخِلَافِ مَا

قَالَ وَ کَیْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ ُأطِیعَهُ وَ لَا أَعْصِیَهُ وَ 
عَهُ وَ لَسْتُ کَذَِلکَ لَسْتُ کَذَلِکَ وَ الشَّیْطَانُ یُحِبُّ أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ وَ لَا أُطِی

وَ أَنَا أُحِبُّ أَْن لَا أَمُوتَ وَ لَسْتُ کَذَِلکَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا ابْنَ 
رَسُولِ اللَّهِ مَا بَالُنَا نَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ لَا نُحِبُّهُ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ ع إِنَّکُمْ 

مْ دُنْیَاکُمْ فَأَنْتُمْ تَکْرَهُونَ النُّقْلَةَ مِنَ الْعُمْرَاِن إِلَى أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَکُمْ وَ عَمَّرْتُ
 الْخَرَابِ

ام حسن از امام جعفر صادق علیه الساّلم روایت میکند که فرمود: ام
ت نیامده علیه الساّلم دوستى داشت که الابالى بود، مدتى نزد آن حضر

ه وى فرمود: بود، یک روز که بحضور آن حضرت مشرف شد امام ب
ف آن حال شما چگونه است؟ گفت: یا بن رسول اللَّه! حال من بر خال

چیزى است که خودم و خدا و شیطان آن را دوست داشته باشیم. 
داى خامام حسن خندید و فرمود: این معما را شرح بده! گفت: زیرا 

ن سبحان دوست دارد من مطیع او باشم و معصیت نکنم، ولى من ای
ز او شیطان دوست دارد که من خدا را معصیت نمایم و اطور نیستم. 

ه کاطاعت نکنم، ولى من این طور هم نیستم. من خودم دوست دارم 
 از دنیا نروم این طور هم نخواهم بود.
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راى بناگاه شخصى برخاست و به امام حسن گفت: یا بن رسول اللَّه 
رت آخ چیست که ما مرگ را دوست نداریم!؟ فرمود: براى اینکه شما

ست که اید. بدین علت اخود را خراب و دنیاى خویشتن را آباد نموده
 (12) دوست ندارید از مکان معمور و آباد بمکان خراب منتقل شوید.

 

  

از سوى دیگر به وظایف شرعى خود عمل کند و به رحمت گسترده 
مادر به  الهی امیدوار باشد. خدا را نسبت به بنده خود مهربان تر از

ازگشت فرزندش بداند. متوجه این مسئله باشد که همه از او بیم و ب
در این  مان به سوى او است و او مطمئناً آفریده خود را دوست دارد.

و  ترسد، بلکه آن را دوست خواهد داشتصورت نه تنها از مرگ نمى
 .به آن عشق ورزید

 عالقه موال امیرالمومنین به مرگ در راه خدا
  

بى طالب ع( فرمود: سوگند به خدا، انس و عالقه فرزند اامیرمؤمنان )
. امام به مرگ در راه خدا، از عالقه طفل به پستان مادر بیشتر است

 ومرگ براى مؤمنان مانند کندن لباس چرکین " :سجاد )ع( فرمود
 پرحشرات است، و گشودن غل و زنجیرهاى سنگین، و تبدیل آن به

ها و طرها و راهوارترین مرکبترین عها و خوشفاخرترین لباس
 ."هاترین منزلمناسب
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 چیستی مرگ در کالم امام حسین علیه السالم
  

 امام حسین )ع( در کربال هنگام شدت گرفتن جنگ درباره حقیقت
شکیبایى کنید اى فرزندان مردان "مرگ به اصحاب خود فرمود: 

ها به جها و رنبزرگوار، مرگ تنها پلى است که شما را از ناراحتى
ز اکند. کدام یک هاى جاودان منتقل مىهاى وسیع بهشت و نعمتباغ

ه دشمن بشما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟ اما نسبت 
نتقل شما همانند این است که شخصى را از قصرى به زندان و عذاب م

بهشت  کنند. پدرم از رسول خدا )ص( نقل فرمود: دنیا زندان مؤمن و
 .ها به جهنم استهاى بهشت و پل اینر است. مرگ پل آنها به باغکاف

 توصیف مرگ 

وند: به امام صادق)ع( گفته شد: مرگ را براى ما توصیف کنید، فرم
بوید و از بوى ها است، که آن را مىبراى مؤمن مثل خوشبوترین گل"

شود، و خوش آن، از حال می رود و خستگى و درد از او منقطع مى
 ".تر استکافر مانند نیش افعى و عقرب بلکه سختبراى 

 

کسانی که با دیدگاه الهی، مرگ را گذرگاه حیات ابدی و باز شدن دفتر 
دانند و باورشان این است که رحمت و مغفرت زندگی نوینی می

گردند و هراسی پایان است، به لطف و رحمتش امیدوار میخداوند بی
گناهان آنان بزرگ و زیاد باشد، با  از مرگ ندارد، چه آن که هر چقدر
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رحمت نامحدود خداوند قابل مقایسه نیست، پس با آب توبه آُثار 
کنند، زیرا بر دهند و با بیم و امید زندگی میگناهان را شستشو می

؛ توبه «انّ اهلل یحب التوابین»فرماید:اساس آیات قرآن کریم که می
 .کننده محبوب خداست

  

شان این است که انسان از میالد تا مرگ خالصه بینیای جهانهعدّ
شود و جهان طبیعت هم از آغاز حرکت تا فرسودن و پوسیدن ختم می
شود و دیگر هیچ؛ یعنی اشیا به سمت زوال در حال حرکت می

رد، هستند؛ هر چیزی که حرکت کرده است و سر از نطفه هستی در آو
 !ستها هم انسان ارود؛ یکی از آنبه سوی عدم می

  

روند که بپوسند و نابود اند، میدر نظر آنها همه اشیا که در حال حرکت
گفتند که ما در چنین است، لذا میبشوند و دیگر هیچ؛ انسان هم این

رویم و جواب خدای سبحان این شویم؛ یعنی از بین میزمین گُم می
 شوید؛ بدنی دارید که در خاك پراکنده است واست که شما گُم نمی

کنند )به نام حقیقتی دارید که مأمورین ما آن حقیقت شما را قبض می
 یَتَوَفَّاکُم قُلْ﴿شود؛ فرمود: قبض ارواح(، ]پس[ کسی در زمین گُم نمی

 تَوفّی شما شوید،نمی گُم زمین در شما ؛ ﴾بِکُمْ وُکِّلَ الَّذِی الْمَوْتِ مَلَکُ
اند، شما را توفّی شوید(؛ مأموران ما متوفّیانمی متوّفا) کنید؛می
 .کنندمی
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یعنی اخذ تامّ؛ اگر کسی حقّ مطلب را خوب ادا کرد و چیزی « وفّی»
بیان کرد؛ اگر « مستوفا»گویند این مطلب را از مطلب فرو نریخت می

کرد؛ « استیفا»گویند حق خود را کسی حقِ خودش را کامالً گرفت می
را گرفت و چیزی نماند. در جواب منکرین معاد، خدای یعنی کلِ حق 

روید، مأمورین ما تمام حقیقتِ سبحان فرمود: شما در زمین فرو نمی
کنند؛ ما متوفّی هستیم و شما متوفایید؛ شما را قبض شما را توفّی می

 .رویدکنیم، از بین نمیمی

همانطور که ترس از مرگ و نابودی ناپسند هست اما یاد مرگ 

 ر زندگی مهم است و انسان ساز است.د

 اینطور به تشییع جنازه برو

یَا َأبَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَُکنْ  قَالَ لِی أَبُو َعبْدِ اللَّهِ علیه السالم
کَأَنَّکَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ وَ کَأَنَّکَ سَأَلْتَ رَبَّکَ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْیَا فَفَعَلَ 

 1فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ ُثُمَّ قَالَ َعجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَْن آخِرِِهمْ
 نُودِیَ فِیهِمُ الرَّحِیلُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ. ُثُمَ

اى را بر ابو عبد اللَّه امام صادق )علیه السالم(  فرمودند: هر گاه جنازه
کشند و گویا دوش کشیدى، تصور کن این تو هستى که بر دوشت مى

اى و خداوند تمناى تو را پذیرفته و به جهان دنیا بازت از خدا تمنا کرده
است، آن گاه با خود بیندیش که چه راهى در پیش باید گرفت.  آورده
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ابو عبد اللَّه گفت: شگفتا بر این مردم که رستاخیز در گذشتگانشان به 
است و هر روز جارچى  خاطر رسیدن بازماندگانشان به تأخیر افتاده

دهد اما مردم در مرگ در میان کاروانیان فریاد رحیل و کوچ سر مى
گزیده  )جامع االحادیث نور/  اند.سرگرم و غافل ماندهبازى زندگى 

 (  180، ص: 2کافى، ج

 

 چرا انسان باید به یاد مرگ باشد؟
ات آُثار فراوانى بر یاد مرگ مترتب است. از این رو، هم در کلم

پیشوایان معصوم)ع( به آن سفارش شده است و هم انسان هاى 
 ك، دستور به یادخود ساخته، در مقام تهذیب نفس و سیر و سلو

 مرگ بودن را مى دهند. قرآن کریم، یکى از ویژگى هاى برجسته
ـآ أَخْلَصْنَـُهم مى داند؛ چنان که مى فرماید: إِنَّ« یاد مرگ»پیامبران را، 

آن سراى را خالص  بِخَالِصَة ذِکْرَى الدَّارِ. با موهبت ویژه اى ـ یادآورى
 .شان گردانیدیم

  

خاصیت به یاد مرگ بودن این است که اگر شخص در رفاه و سرور 
است و غرور او را فراگرفته، با یاد مرگ، عالم دنیا بر او تنگ مى شود . 

دیگر نمى تواند بر دارایى محدود خود ببالد و یا مغرور شود و اگر 
شخصى است که در تنگناى زندگى قرار گرفته و رنج مى برد، باز وقتى 

رگ بیفتد، دنیا بر او وسیع و راحت مى شود. از سختى هاى به یاد م
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 :( مى فرمایندلیه السالمعلى)عامام چند روزه دنیا رنج نمى برد. 

 ."کسى که زیاد به یاد مرگ باشد، از دنیا به اندکش راضى مى شود"

 آُثار یاد مرگ 

ى کند: ( آُثار یاد مرگ را چنین بیان ملیه السالمصادق)ع امام حضرت
فلت را مرگ، شهوت ها را در نفس از بین مى برد . ریشه هاى غ یاد "

حیه یک سره برمى کند. دل را با وعده هاى الهى محکم مى کند. رو
لهى اوعده هایى  با را انسان دل  انسان را از قساوت، پاك مى کند

 و "محکم مى کند. نشانه هاى هوا و هوس را در هم مى شکند ...
را مرگ مرگ را بسیار یاد کنید، زی"مایند: پیامبر اسالم )ص( مى فر

گاهی (13) ".گناهان را پاك مى کند و میل و رغبت به دنیا را مى کاهد
او از  به خاطر ترس از مرگ توفیق جهاد در راه خدا و شهادت در راه

 انسان گرفته می شود.
 از حرف مردم خوف-3

ز اترس کارهایی رو که انجام می دهند بخاطر انسانها گاهی برخی 
 وحرف مردم است. به آقا داماد می گویم چرا بساط رقص و شراب 

 می گوید امان از حرف ،اختالط درست کردی در شب شروع زندگیت
 مردم ، وای بحال کسی که بخاطر ترس از مردم خشم خالق را به

 دست بیاورد.
 رضایت خلق یا خالق

ت قرآن به تواند رضایت همگان را به دست آورد. در آیاانسان نمی
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این نکته توجه داده شده که اگر انسان همه زمین را به مردمان بدهد 
های آنان را به سوی خودش تواند رضایت آنان را جلب و دلنمی

( انسان باید همواره دنبال این باشد که 63جذب کند. )انفال، آیه 
رضایت خداوند را به دست آورد که آفریدگار و پروردگار اوست. کسی 

خواهد رضایت پروردگار را با دیگری به دست آورد، مانند آن که ب
ای متضاد و ای است که دو ارباب دارد که هر کدام خواستهبرده

فرستند که همزمان از عهده او متناقض داشته و او را به سوی کاری می
تواند رضایت هر دو را به دست آورد. )یوسف، آیه آید و نمیبرنمی

39) 

 

ت خداوند های وحیانی قرآن، انسان باید تنها برای رضایبراساس آموزه
جود وتالش کند و هرگز رضایت خلق را بر رضایت خالق ترجیح ندهد. 

معصیه فرماید: الطاعه فی( میلی اهلل علیه و آله)صاکرم رسولنازنین 
دا جایز اهلل، انما الطاعه فی المعروف؛ اطاعت از دیگری در معصیت خ

امام امیرمومنان (14)نیست، اطاعت تنها در معروف جایز است. 
فرماید: الطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق؛ هرگز علی)ع( نیز می

 (15)اطاعت از مخلوق در معصیت خلق جایز نیست. 

امام صادق)ع( اطاعت نشانه بندگی است و کسی که به جای  از نظر
کند؛ در حقیقت بندگی اطاعت خدا، اطاعت بنده و معصیت خدا می

من اطاع »فرماید: دهد. ایشان میخود را نسبت به خلق نشان می
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رجال فی معصیه فقد عبده؛ کسی که از انسانی در معصیت پروردگار 
 (16). اطاعت کند او را پرستش کرده است

نباشد بلکه با  خالق رضایت دنبال که کسی  از نظر امام حسین)ع(
معصیت خالق دنبال رضایت خلق باشد، خودش را برای خشم الهی 

 الافلح  آماده کرده و باید آتش دوزخ را به جان بخرد. ایشان فرمودند:
شوند مردمی اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق؛ رستگار نمی قوم

 (17)مخلوق را در مقابل غضب خالق بخرند  که خشنودی

شکلی حتی  بنابراین، در رفتار اجتماعی نباید دنبال رضایت مردم به هر
حفظ  وکسانی که برای پیروزی در انتخابات  و بود معصیت  با انجام

خواهند بمقام و منزلت اجتماعی و یا مناصب دولتی و یا هر کار دیگر 
رای بیشتر و  المی عمل کنند و دنبالهای اسبر خالف شریعت و آموزه

 .اندحفظ موقعیت باشند، باید بدانند خشم خدا را به جان خریده

فرماید: کند و میامام حسین)ع( به پیامدهای معصیت خدا اشاره می
ا ممن حاول امرا بمعصیه اهلل کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی 

 دست از را امیدش بکوشد خداست نافرمانی که  یحذر؛ آن که در کاری
 (18)آورد. نگرانیها به او روی می و دهدمی

پس کسی که بخواهد با معصیت خدا به جایی برسد، به آنجا 
رسد و از نظر روحی و روانی نیز به جای آرامش به اضطراب نمی
اش خودنمایی رسد و آُثار روانی این معصیت در روان و زندگیمی
ی رضایت مردم و خلق و بدتر حزب خواهند براکند. کسانی که میمی
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و جناح خودشان معصیت خالق و خدا داشته باشند، بدانند که نه به 
نتیجه دلخواه خواهند رسید و نه رنگ آرامش روانی را در زندگی 

خواهند دید؛ بلکه همواره در اضطراب و بحران و بیماری روانی خواهند 
 (19) .زیست

 حرف مردمدستور خداوند متعال به نترسیدن از 
قَوْمٍ بِنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ عَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ 

هِدُونَ فِی َن أَعَِزّةٍ َعلَى الْکَافِرِینَ یُجَایُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِی
 وَاللَّهُ  ءُیَشَا مَنْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِکَ لَائِمٍ  سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ

 (سوره مائده 54آیه عَلِیمٌ ) وَاسِعٌ
 

 اید، هر که از شما از دین خود مُرتَد شود بهای گروهی که ایمان آورده
وست زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و آنها نیز خدا را د

فراز و سرافکنده و فروتن و به کافران سرادارند و نسبت به مؤمنان 
د و )در راه مقتدرند )به نصرت اسالم( برانگیزد که در راه خدا جهاد کنن

به  دین( از نکوهش و مالمت احدی باك ندارند. این است فضل خدا،
منتهاست و )به احوال هر که خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع بی

 .همه( دانا است

از نکوهش و  مٍیَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِ السانی هستند که مومنان واقعی ک
 ندارندترس و خوف مالمت احدی 
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 بخشی از بیانات استادپناهیان در مورد این آیه

 اینها قوم سلمان فارسی  :فرمودند خدا)ص( دربارة این آیهرسول
توان گفت که این آیه، بر اساس روایات و تفاسیر، می (20)هستند.
کند که از سرزمین ما )یعنی ایران )ع( را بیان میزمانیاران امام ویژگی

 .های اطراف( هستندو احتماالً برخی سرزمین

کشیِ نظام سلطه کسی که از سرزنش بترسد، اسیر برده

 شودمی

  فرماید: یکی از می« سرزنشترس از »آیة فوق، دربارة عنصر فرهنگی
ترس از »های برجستة آن قومِ آخرالزمانی، این است که ویژگی

ا رندارند! خدایا، چرا از بین همة صفات خوب، این صفت « سرزنش
فرماید: شما )مردم زمان پیامبر( ها بیان فرمودی؟ میبرای آخرالزمانی

یعنی آن قوم  فهمند،فهمید، اما در آخرالزمان این را میاین را نمی
فهمند که اگر این آخرالزمانی که خودشان این صفت را دارند، می

 .صفت را نداشته باشند، نابود خواهند شد

 ها نباید از سرزنش بترسند. هرکسی از سرزنش بترسد، آخرالزمانی
« سرزنش»و « تحقیر»کشیِ نظام سلطه شده است. تو را از اسیرِ برده

بندند و بعد تو دهانت را می« تندرو»اتی مثل ترسانند و مثالً با کلممی
 !کشندرا به برگی می
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 گذاری و هزینه را در این صدسال گذشته نظام سلطه بیشترین سرمایه
انجام داده است. مثالً اینکه القاء « زدگیغرب»ای به نام برای پدیده

کالس هستی! پس ها( نباشی، بیجوری )مثل غربیاگر این»شود می
فالنی رفته »شوی. یا مثالً اینکه یعنی تحقیر می« سرت...خاك بر 

 «!خارج و خیلی باکالس شده است

 شان این رسند، ویژگی مهمزمان)ع( میآن قوم آخرالزمانی که به امام
سرزنش در  ( آلئِمٍالَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ) «ترسنداز سرزنش نمی»است که 

نترسیدن از سرزنش هم است. « احساس تحقیر»واقع القای یک 
 !کنند، احساس تحقیر نکنییعنی اینکه وقتی تحقیرت می

 در تعلیمات دین ما چقدر مهم است؟« نترسیدن از سرزنش»

  ِچه « نترسیدن از سرزنش»در تعلیمات دین ما، این موضوع
زمان)ع( برای ترس از جایگاهی دارد؟ نظام والیی در حکومت امام

پول شدی، هرجا بی»کند  اینکه تضمین میکند؟ مثالًکار میفقر، چه
امنیت هم در « کنم... پس دیگر از فقر نترس!من هستم، کمک می

رود. نظام والیی برقرار است، لذا ترس از ناامنی هم از بین می
در حکومت حضرت، یک خانمی در هر  :کمااینکه در روایت هست

رود و یا میطرف دنطرف دنیا به آنروز، از اینساعتی از شبانه
حَتَّى تَمْشِیَ الْمَرْأَُة بَیْنَ )کند به او تعدی کند کسی جرأت نمیهیچ

الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَُع قَدَمَیْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَ عَلَى رَأْسِهَا زِینَتُهَا لَا 
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رة نترسیدن از حاال ببینید که دین، دربا (21)یُهَیِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَا تَخَافُه؛
فرماید: آیا کند؟ در روایت میسرزنش، چگونه ما را تربیت می

بیت)ع( باشید؟ هرکسی که مردم خواهید از دوستان خاص اهلمی
و او دلش بلرزد، این فرد از « تو آدم بدی هستی»شهرش به او بگویند 

 وَ اعْلَمْ بِأَنَّکَای؟ دوستان ما نیست! چرا احساس کردی که کم آورده
 وَ قَالُوا إِنَّکَ رَجُلُ مِصْرِكَ لَا تَکُونُ لَنَا وَلِیّاً حَتَّى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَیْکَ أَهْلُ

 (22)ذَلِکَ وَ لَوْ قَالُوا إِنَّکَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ یَسُرَّكَ ذَلِکَ؛ سَوْءٍ لَمْ یَحْزُنْکَ
 کنیم؟ کاربرای اینکه از تحقیر و سرزنش دیگران، نترسیم باید چه

 کار کنیم؟ باید برای اینکه از تحقیر و سرزنش دیگران، نترسیم باید چه
اگر برای  .ویق نکنیممان کرد، احساس تشهرکسی تعریف

کردن کردنِ دیگران از ما، تره خُرد نکنیم، طبیعتاً برای تحقیرتعریف
 .دیگران نسبت به خودمان هم تره خُرد نخواهیم کرد

  گرفتند و تو خوشحال شدی، تو همان کسی هستی اگر مردم تحویلت
یعنی این ابزار  !ریزیهم میکه اگر مردم بخواهند تحقیرت کنند، به

بردگیِ تو خواهد شد. حاال تربیت دینی را ببینید؛ مثالً اینکه در دین، 
ممنوع است کسی را جلوی خودش تعریف بکنی. در روایت هست: 

ثل این است که با خنجر به او اگر جلوی کسی، از او تعریف کنی، م
إذا مَدَحتَ أخاكَ فی وَجهِهِ فکأنّما أمرَرتَ عَلى حَلقِهِ )ضربه بزنی 

البته اگر به برادر مؤمن خودت بگویی که دوستش ( 23) المُوسى
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داری، اشکالی ندارد، اما جلوی خودش از او تعریف نکن. چرا؟ چون 
شود نکنی، تحقیر می وقتی تعریف بکنی و او تشویق بشود، اگر تعریف

 !شودو بعد، به بردگی کشیده می

 !در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید

 هایی که نباید این ترس را داشت، ترس از تحقیر است. یکی از ترس
 مردم، بروید در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید!

های از و ترس های از فقرهمچنین بروید در فضای مجازی علیه ترس
 .مرگ، قیام کنید

 شود االن خیلی از شعارهای امام)ره( در دوران دفاع مقدس را نمی
کند گفت! االن در تبلیغات کشور در فضای مجازی، کسی جرأت نمی

چون  «!ترسیماگر ما با آمریکا درگیر بشویم، از مرگ نمی»بگوید که 
ری جنگ و تو دا»گویند اند میای که اسیر ترس شدهیک عده

کنندگان اینها تئوریزه« کشند...اندازی! آنها ما را میخونریزی راه می
 !ترس هستند

 کنندگان ترس از تحقیر، چه وریزهتئ !کنندگان ترس را بشناسیدتئوریزه
دهند، آنهایی که غرب کسانی هستند؟ آنهایی که غرب را الگو قرار می

زدگی تا مغز استخوانشان به غردانند. آنهایی کرا واقعاً قدرتمند می
 .نفوذ کرده است
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 کرده  متاسفانه ترس از تحقیر، در فرهنگ جامعه ما هم کار خودش را
تر تواند بگوید که ما قویاست. در چنین شرایطی آیا کسی می

ها را تحقیر کند و به آنها ایراد بگیرد و تواند غربیهستیم؟ آیا می
 (24) کند؟ دربارة مظاهر بردگی نظام سلطه، صحبت

 از دشمن خوف-4

است  یکی از ابزارها و حیله های شیطان ایجاد ترس و دلهره مذموم
 می فرماید: 175خداوند متعال در قرآن سوره آل عمران آیه 

نْتُمْ لَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُهُ فَأَوْلِیَاءَ یُخَوِّفُ الشَّیْطَانُ لِکُمُإِنَّمَا ذَ 
 مُؤْمِنِینَ

ترساند، شیطان است که دوستان خویش را )از قدرت کفّار( مىاین 
  .ترسیدبپس اگر ایمان دارید از آنان نترسید و فقط از )مخالفت( من 

 از تفسیر استاد قرائتی پیام ها

ى ترس و یأس مسلمانان گردد، شیطانى اى که مایههرگونه شایعه-1
  «لِیاءَهُ إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْ»است. 

هاى شیطانى است. ى ارعاب و تهدید، سیاست دائمى قدرتشیوه -2
  «یُخَوِّفُ »
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هاى نبرد، یار شیطان و تحت نفوذ شیطانند. افراد ترسوِى میدان-3
  «الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ »

  «خَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ الشَّیْطانُ یُ»مؤمنان شجاع، از والیت شیطان دورند.  -4

ى ر خدا، زمینهیپذیرى و ترس از غى فرمانترس از خدا، زمینه-5
 یات قبل( آ)با توجّه به « فاَل تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ»گریزى است. فرمان

داند که ایمان از شجاعت ترسد و مىمؤمن واقعى از غیر خدا نمى-6
  وَ خافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤِْمنِینَ .جدا نیست

 جنگ احد ترس از دشمن در
افکندن است. کار  کار دشمن دلهرهمقام معظم رهبری می فرمایند: 

دشمن این است که دلهره بیندازد، بترساند، ناامید کند؛ این کار 
دشمن است، کار شیطان است؛ مال امروز هم نیست، همیشه بوده؛ 

 یُخَوِّفُ الشَّیطانُ لِکُمُإِنَّما ذ .در طول تاریخ و در طول تاریخ اسالم
این، شیطان است که دوستان و پیروان  -است قرآن[ یآیه]- أَولِیاءَهُ

( 25خودش را میترساند؛ فاَل تَخافوهُم وَ خافونِ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ؛)
خدا میفرماید[ شما که مؤمن هستید، از اولیای شیطان، از پیروان ]

شیطان، از قدرتهایی که قدرتهای شیطانی هستند نترسید؛ از من 
سید، از انحراف از صراط مستقیم بترسید. اگر کسی از صراط بتر

ی مستقیم منحرف شد، این ترس دارد؛ چون وقتی شما از جادّه
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افتید در بیابان؛ مستقیم و صحیح و خوب و درست منحرف شدید، می
از این بترسید امّا از دشمن اصالً نترسید؛ از دشمن نترسید. یک جای 

قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ »یا آن ( 26هُم وَاخشَونِ؛)دیگر ]دارد[: فاَل تَخشَو
النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم َفزادَهُم ... وَ قالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَ نِعمَ 

ببینید آیات قرآن درس است، درس زندگی است، ( 27؛)«الوَکیلُ
بعد از جنگ اُحد که مسلمانها شهید دادند و  .درس پیشرفت است

ی سیّدالشّهدا به شهادت رسید و افراد دیگری شهید ثل حمزهکسی م
شدند، مجروح شدند، زخمی شدند و باالخره جنگ تمام شد و روز 

تمام شد و برگشتند مدینه، همین دَم مدینه بودند، همان بیرون 
ای ناراحت ای زخمی و یک عدّهمدینه در محلّ اُحد بودند و یک عدّه

ی آخر چون در مرحله-ینه دور شده بود ]بودند[ که دشمن که از مد
یک  -باالخره مسلمانها به دشمن ضربه زدند و دشمن را دور کردند

ای به خاطرش رسید و آن این بود که حاال که مسلمانها برگشتند نقشه
دفعه حمله مدینه و شمشیرها را زمین گذاشتند، اینها برگردند، یک

ه دلها را خالی کنند و بترسانند، کنند و قضایا را تمام کنند و برای اینک
خبر را هم به شکلی درز دادند که االن دشمنها میریزند، تا مردم 

اند. بترسند؛ ]خب[ یک عدّه هم که مجروحند، یک عدّه هم که خسته
آمدند بین  آدمهای نفوذی« قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم»

بیرون مدینه منتظرند که به شما حمله بله، لشکر، »مردم گفتند که 
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؛ «آید، پدرتان درآمده استبترسید، پدرتان درمی -فَاخشَوهُم-کنند 
بعد پیغمبر فرمود که فقط آن کسانی که امروز در اُحد زخمی شدند، 
باید شمشیر دست بگیرند، بیایند بیرون؛ دیگران حق ندارند بیایند؛ 

، همین شما که زخمی شما زخمی شدید !ببینید، این]طور[ است
شدید و مجروح شدید، باید شمشیر دست بگیرید بیایید بیرون. یک 

ای زخمی شده بودند، مؤمن بودند دیگر، به پیغمبر ایمان داشتند، عدّه
قبول داشتند پیغمبر را، ]لذا[ شمشیر دست گرفتند، رفتند بیرون، با 

 -یک فرسخی فرسخی،حاال مثالً نیم -آن جمعی که در نزدیکیِ مدینه 

اجتماع کرده بودند، درگیر شدند، پدر آنها را درآوردند؛ فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ 
قالوا حَسبُنَا اهلُل  :اوّلش گفتند( 28مِنَ اللَّهِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوءٌ.)

و برگشتند، « فَانقَلَبوا ِبنِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضلٍ»وَ نِعمَ الوَکیلُ، بعد رفتند 
نیمت آوردند، هم شکست دادند دشمن را، هم غنیمت گرفتند هم غ

 .و سرافراز برگشتند؛ این منطق اسالم است

 

آن که شما را وادار میکند که بترسید، مأیوس بشوید، ناامید بشوید، او 
امروز این شیطانها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای  .شیطان است

ا مرتّب مشغول کارند برای های اجتماعی و امثال اینهمجازی و شبکه
اینکه بترسید. نه، نترسید، فاَل تَخافوهُم، از آنها نترسید؛ از انحراف از راه 

خدا بترسید که اگر چنانچه از راه مستقیم انحراف پیدا کردیم، 
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سرنوشت ما سرنوشت کشورهایی است که زیر بال آمریکایند، 
آن نوع  سرنوشت عربستان است، سرنوشت رژیم شاه است که ]در

ی امکانات کشور متعلّق به دشمن ]است[ و ملّت، ذلیلِ کشورها[ همه
 .(29) پناه در مقابل دشمندر مقابل دشمن و بی

 از آمریکا می ترسید؟

مه ی هرهبر معظم انقالب که نترسیدن از دشمن را لسانا و عمال به 
 ر ایندماها یاد داد و متاسفانه مثل خیلی از ترسوها و بزدالن که 

 کشور مسئولیت های سنگین هم قبول کردند نیست می فرمایند:

 امام خمینی نترسیدن از آمریکا را به ما یاد داد 

ی ما یاد داد امام )رضوان اهلل علیه( این نترسیدن از قدرت را به همه
، 58که از قدرتهای ظالم و زورگو نترسید. من فراموش نمیکنم در سال 

ی خانهجاسوسهای آمریکایی و جاسوس آن وقتی که جوانهای ما این
آوردند به شورای انقالب که ها فشار میآمریکایی را گرفته بودند، بعضی

بگویید اینها را آزاد کنند. بنده و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و 
صدر، ما سه نفر از شورای انقالب رفتیم قم؛ آن وقت امام قم بنی

بپرسیم که چه کار کنیم. پرسیدیم  بودند؛ رفتیم خدمت امام که از امام
آوردند که اینها را هر چه زودتر آزاد که آقا این جوری است، فشار می

کنید؛ امام رو کردند به ما و گفتند که از آمریکا میترسید؟ بنده عرض 
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کردم نخیر نمیترسیم، گفتند پس نمیخواهد آزادشان کنید. واقعش 
ر بود از آمریکا بترسد و هم همین بود؛ یعنی اگر چنانچه کسی قرا

مالحظه بکند، نتایج بسیار تلخی را آن روز عاید کشور میکرد. ما 
ایم مواردی را که دولتها و قدرتهای کشورِ خودمان از دشمن دیده

میترسیدند و این ترس، آنها را دچار مشکالت فراوانی کرد. قرآن 
ی مقرّرات حظهیعنی مال« خافون( »1میگوید: فاَل تَخـافوهُم وَ خافون؛)

من را بکنید؛ آنجایی که خدای متعال فرموده است مجاهدت کنید، 
مجاهدت کنید؛ آنجایی که فرموده است دست نگه دارید، دست نگه 

 (30) .این است« خافون»دارید؛ معنای این 

 مصداق کامل یک نترس از دشمن

عالی ترین صفت روحی یک انسان در زندگی، اطمینان و آرامش 
است. که از ایمان و عوامل دیگر مانند عبادت و نیایش، تقوا، توکل، 

زهد و ساده زیستی، ارتباط با خدا، خوف از خدا، تکامل ایمان نشأت 
می گیرد و سعادتی باالتر از آن نیست، آرامش روحی از ویژگی های 

د صحیح، با تمام اعتقا و یقین اُثر در که خداست یافته بندگان تکامل 
وجود حجاب های میان خود و خدا را برداشته و به آرامش رسیده اند، 
نه به لذت ها دل می بندند و نه از مصیبت ها نگران می گردند. قرآن 

 الّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اهللِ ( در وصف آنان می فرماید:
 با یاد خدا آرام می گیرد. کسانی که ایمان آوردند و دل هایشان (31)
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از بارزترین خصلت های پسندیده روحی و معنوی امام، اطمینان و 
آرامش خاطر بود، آن هایی که ایشان را درك کرده اند به این حقیقت 

اعتراف نموده اند که امام در تمام فراز و نشیب ها، حتی یک لحظه 
 (32)اضطراب نشد.دچار 

امام  یکی از نویسندگان مسیحی هنگام مراجعت از ایران می گوید:
خمینی یک طوفان بود، با این همه در نهاد این طوفان یک سکون 

 غیر و ساکن حقیقت یک او درون در. داشت وجود مطلق آرامش و 
 یک کل حرکت باعث حرکتی بی همین ولی داشت، وجود حرکت قابل

 مسیح معاصر ما بود.« خمینی»دیدگاه من،  از الاقل... شد کشور
(33) 

حقیقت  با مروری اجمالی بر سیره نظری و عملی امام می توان به این
  پی برد.

، پس از آزادی از زندان، در مسجد اعظم 1343. امام در سال 1
 می مرا ها آن که هم شبی آن. نترسیدم عمرم، به من واهلل فرمودند:

 (34)ترسیدند، من آن ها را دلداری می دادم. می ها آن بردند،

ایشان  این ادعای بزرگی است که در عمل بارها به اُثبات رسیده است.
ا تأکید گویی باشد، آن هم درباره خودش و ب اهل گزافه کسی نبود که

  و با ذکر قسم جالله.
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. با این که امام در ماه های اول زندگی از نعمت پدر و در شانزده 2
هیچ یک از این  اما شدند، محروم بزرگوارشان مادر از نعمت سالگی

 منفی اُثر امام حضرت بزرگ رنج ها و سوگ ها نه تنها در روح
مستقل و  روحی با ورزیده و آزموده کار انسانی را او بلکه نگذاشت؛

 (35)استوار بار آورد.

ید و در . روح پرتوان و باصالبت امام ذره ای به یأس و سستی نگرای3
ت کوران شداید و طوفان حوادث، پناهگاه امن و مطمئن برای دول

ا روزی که مردان و یاران انقالب بود. آن روزی که به زندان می رفت، ب
 میلیون ها نفر جان خود را تقدیم راهش می کردند، در قدرت و

اد و نه از صالبت، هیچ تغییری نکرد. نه از تنهایی، هراسی به دل راه د
 (36)قبال کننده، مغرور گشت.آن جمعیت است

 واهلل یکبار هم نترسیدم

 دستگیری امام برای شب پانزده خرداد قبل از اذان صبح، مأموران
متوجه  زدند. ایشان وقتی کتک را امام آمدند و در حیاط، خادم راحل

 می این وحشی گری ها چیست که»  شدند،فرمودند: سروصدا
 «.دارید... خمینی من هستم، به کس دیگر چه کار کنید؟روح اهلل 

بردند. امام  مأموران ساواك امام را دستگیر و به سمت تهران     
دیدم مأمورینی که در  من»جریان آن شب را چنین تعریف کردند: 
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وحشت زده اند. به آنها گفتم شما چرا  ماشین هستند، خیلی وحشت
مردم شما را دوست دارند و »دارند. آنها گفتند:  زده اید؟ با من کار

 «.می ترسیم که به ما صدمه بزنند ما

برخی از  که سمت راست جادة قم ـ تهران دریاچه نمک است     
ختند. یکی آنجا می اندا در داشتند، مؤمنانی را که بر ضد رژیم فعالیت

  کبترساند، به سمت دریاچة نم امام را اینکه برای از مأمورین
ه با دست که به آن طرف اشار»امام، بعدها فرمود:  کرد. اشاره
رفتم  من فهمیدم مقصودش چیست. ولی من از اول که با آنها کرد،

 (36) «نترسیدم هیچ نترسیدم و آن وقت که اشاره کرد هم ـ واهلل ـ

 آُثار و پیامدهای ترس از دشمن 

سبب از نظر قرآن، خوف واقعی و حقیقی از دشمنان ممکن است به
های مومنان و مسئوالن سیاسی ایجاد عوامل حقیقی و واقعی در دل

ای برای تعطیلی احکام الهی یا عبور تواند بهانهشود، ولی هرگز این نمی
که گفته شد، هرگز رضایت خلق زیرا چناناز خطوط قرمز اسالم شود؛ 

شود تا انسان رضایت خالق را نایده گیرد و بر خالف آن موجب نمی
 .شودعمل کند که رضایت دشمن تامین می

ترسی ترسند؛ زیرا اگر از نظر قرآن، مومنان واقعی هرگز از غیرخدا نمی
رسند؛ گونه به آرامش میسنجند و اینترس الهی میباشد، آن را با 

زیرا برای آنان رضایت الهی اصل و اساس هر کاری است، نه اینکه 
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رضایت الهی در برابر رضایت خلق یا دشمن از اهمیت بیشتری 
برخوردار باشد، بلکه از نظر آنان رضایت الهی اساس و اصل است و 

رضایت دیگران در برابرش هیچ؛ مگر آنکه آن رضایت دیگران در طول 
که در این صورت رضایت خلق را تنها برای رضایت رضایت الهی باشد 

 .جویندخواهند و میالهی می

ترس واقعی وجود دارد، برخی از سست اما از آنجا که همواره عوامل 
ترس و آُثار آن ها از امت و مسئوالن ممکن است گرفتار چنین ایمان

از این توان در رفتارهای این افراد مشاهده کرد و شوند. این آُثار را می
طریق دانست که این مسئوالنی که چنین رفتارهایی دارند، به نوعی 

از  .گرفتار سست ایمانی هستند اگر نگوییم که گرفتار نفاق هستند
ترس و خوف در این افراد ایجاد کند ترین آُثاری که ممکن است مهم
 :اشاره کرد توان به موارد زیرمی

 : اضطراب -1

های روانی از جمله اضطراب و اصوال اهداف جنگ نرم، ایجاد بحران
است. دشمنان از طریق ایجاد عوامل  تشویش در روان و افکار آدمی

های امت و کنند تا روانبرانگیز واقعی یا واهی تالش میخوف
مسئوالن را درگیر کرده و آنان را از حالت تعادل خارج سازند. حجم 

ا و انبوه نفرات و تجهیزات و مانند آنها ممکن عظیم قدرت و فشاره
ها را گرفتار کند و موجب اضطراب شود به های سست ایماناست دل

های خیره این طیف طوری که با نگاهی به حرکات بدنی از جمله چشم
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توان در یافت که تا چه اندازه تحت تأُثیر عوامل از امت و مسئوالن می
اند. )احزاب، خود و میدان را باختهانگیز دشمن قرار گرفته و خوف

 (10آیه

 افشای رازها:  -2

شود ترس در مسئوالن سست ایمان یا منافق موجب می از نظر قرآن،
تی را به تا اینان اسرار امنیتی و مهم امت را آشکار سازند و اطالعا

کند. اصوال نهادهای دشمن بدهند که وضعیت را برای امت دشوارتر می
گیرند به سبب گرفتار فشارهای روحی و روانی قرار می کسانی که تحت

توانند درست فکر و شدن به اضطراب و تشویش خاطر نمی
گونه است که خواسته و ناخواسته اسرار را گیری کنند و اینتصمیم

( 10سازند. )قصص، آیه کنند و به خود و امت ضربه وارد میافشا می
توان یسوی برخی از مسئوالن مبا نگاهی به افشاگری اسرار کشور از 

ترس آنان در برابر فشارها و تهدیدات دشمن را به میزان وادادگی و 
ترسیده باشند، بیشتر گرفتار وادادگی و دست آورد؛ زیرا هرچه بیشتر 

های کالنی گونه به دست خویش زیانشوند و اینبیان اسرار امنیتی می
را  سازند و اهداف دشمنرا به نظام سیاسی و امت اسالم وارد می

 .کنندتامین و برآورده می

 : پذیرش والیت طاغوت-3
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 از نظر قرآن، کسانی که دل و قلب و ذهن خویش را به جای خدا
کنند و در یک جنگ روانی در های دشمنان میمیزبان افکار و اندیشه

شوند، نه تنها از والیت الهی ترس، گرفتار انفعال و وادادگی می اُثر
شوند بلکه تحت والیت طاغوت و اهداف پلید آن قرار می خارج

کنند؛ زیرا دشمنانی گیرند. این افراد روز به روز منفعالنه عمل میمی
است که « ترس و خوف ارعاب و»چون شیطان تنها از طریق حربه 

ینان تواند والیت شیطانی و طاغوتی خویش را حفظ کند. از این رو امی
گیرند تا بیش از پیش در مورد تهدید قرار میهمواره از سوی دشمن 

عمران، آیات خدمت شیطان و اهداف والیت طاغوتی آن باشند. )آل
آید که شیطان مومنان را از ( از این آیات به دست می176و  175

گونه اهدافش نیز ترساند تا اینکافرانی که تحت والیت او هستند می
شیطان و  ست از توپ و تشرهایبایپیش برود. بنابراین، مومنان نمی

جای خوف از خدا از شیطان و کافران بترسند، بلکه کافران بهراسند و به
ترس دشمنان در امان قرار گیرند و  همواره باید با خداترسی از هرگونه

-1البیان، ج ترس از کافران ندهند. )مجمع هرگز تن به خفت و ذلت
 (890، ص 2

 : کسادی تجارت و اقتصاد-4

و ایجاد ارعاب شمنان با استفاده از حربه جنگ روانی و جنگ نظامی د
کوشند تا اهداف خویش را تحقق بخشند. در این میان و تهدید می

ها نیز عنوان بیماردالن منافق یا سست ایمانبخشی از امت اسالم به
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گیرند و همسو و همنوا با آنان در ساز در خدمت این اهداف قرار می
های ترس از بحران نوازند و با ایجاد اضطراب ومیناکوك دشمن 
ویژه کسادی تجارت و کاالها و محصوالت خارجی برآن اقتصادی و به

آفرین را فراهم های ذلتهستند تا زمینه امضای قراردادها و پیمان
کنند و استقالل کشور و امت و نظام سیاسی را به ُثمن بخس کاالهای 

در حالی که چشم بر ُثروت و دارایی و ویژه تشریفاتی بفروشند به
( از نظر قرآن اصوال خوف 24اند. )توبه، آیه های بومی بستهتوانمندی

از کسادى تجارت، زمینه اعراض از جهاد در راه خدا و هرگونه رفتار 
المللی از سوی این مسئوالن بیمار دل و منافق و جهادی در عرصه بین

 سست ایمان است. )همان( 

 اساس و بیهودههای بیترس مصونیت از

ترس توانند خود را از هرگونه اگر امت و نظام سیاسی بخواهند، می
اساس و بیهوده در امان نگه دارند، به شرط اینکه با اموری چون بی

(، و 13؛ احقاف، آیه 30اسالم و توحید استقامت ورزند)فصلت، آیه 
؛ زخرف، 112و  38های الهی باشند)بقره، آیات پیرو و تسلیم هدایت

 زکات و جهاد و نماز چون خویش واجب اعمال به و (، 69تا  67آیات 
( و 170و  169عمران، آیات ؛ آل274و  262و  227ت آیا بقره،)

مانند آنها عمل کنند و شهادت برایشان یک ارزش باشد و از مرگ 
 به اعتماد هرگونه از او به اعتماد و خدا به توکل نهراسند)همان( و با 

 جبران الهی غنای با را خویش فقر و بدانند غنی را خود دیگران
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 (84و  83ونس، آیات ی ؛122 آیه عمران،آل.)کنند

به هر حال آنچه بیان شد خود گواهی روشن به این نکته است که 
بایست به ترس، خدا است و انسان میخاستگاه رهایی از هرگونه 

بیندازد و آرامش و آسایش را از جای اینکه خود را به دامن دیگران 
  .دیگران بخواهد از خدا بخواهد که او منشأ هر امن و امانی است

 (38/ ) 4قریش، آیه 

 از جنگ خوف-5 

پنجمین ترس مذموم ترس از جنگ است. مردمی که بخاطر ترس از 
 د جنگ تمام حیثیت خودشان را از دست دادند در تاریخ کم نیستن

س، آلوده شد، کسی که مردم را از جنگ وقتی زندگیِ ما با تر

 آوردبترساند، رأی می

 های انضباطی نامهکنیم، بروکراسی، آئینما معموالً با ترس زندگی می
ترسی ای است که شما میگونهها، بهها و اخیرًا حوزهمدارس، دانشگاه

ترسی که اگر درس نخوانی، اگر غیبت کنی، مشروط بشوی، یا می
ست و ایت پیش بیاید... وقتی که ترسیدی، دیگر تمام فالن مشکل برا

شود و دیگر شود درستش کرد، یعنی اصالً فضا خراب میدیگر نمی
 .برای رشد شما، مناسب نیست
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 حدی که اگر کسی متأسفانه زندگیِ ما با ترس، آلوده شده است. به
ی آورد. حتی اگر آدم فریبکار و نامردمردم را از جنگ بترساند، رأی می

ای که با ترس، بزرگ شده باشد، دهند. جامعههم باشد، به او رأی می
 .شودطوری میاین

خواهد افراد را با والیت نوعی از ادارۀ جامعه است که نمی

 ترساندن، کنترل کند

 کند؟ والیت نوعی از ادارة جامعه کار میوالیت یا حکومت والیی چه
ها کنترل کند؛ چون اگر آدمترساندن،  خواهد افراد را بااست که نمی

این  البته در .بناست بترسند، باید از خدا و از عقوبت او بترسند
شوند! ترسند، پُررو میحکومت، برخی افراد، چون از ولیّ جامعه نمی

ها پُررو شدند و رفتند درِ خانة حضرت زهرا)س( را کمااینکه بعضی
ع است و اگر بلند دانستند علی)ع( شجاآتش زدند. آنها با اینکه می
توانند در مقابلش بایستند، اما از ایشان شود، تمام مدینه هم نمی

دانستند علی)ع( روی یک اصول و قواعدی قیام نترسیدند، چون می
رأت جکند که االن قواعدش مهیا نیست )یعنی ایشان یار ندارد( لذا می

 (38).بدهند خواهند انجامپیدا کردند هر ظلمی که می

ترس از جنگ و لشگر پوشالی یزید بود که دور مسلم بن عقیل بخاطر 
نفر کوفی بیعت را شکسته و از جنگ  18000علیه السالم خلوت شد و 

با یزید ترسیدن و ولی خدا را تنها گذاشتند.بخاطر ترس از جنگ و 
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تهدید بود که حضرت زهرا سالم اهلل علیها و امیرالمومنین علی علیه 
 السالم تنها ماندند.

 چهل آدم نترس 

رت علیه الساّلم حض على امام گوید: وقتى شب شدمىفارسی سلمان 
رش امام زهرا علیها الساّلم را سوار بر چهارپایى نمود و دست دو پس

از  بدر حسن و امام حسین علیهما السّالم را گرفت، و هیچ یک از اهل
هایشان آمد و مهاجرین و انصار را باقى نگذاشت مگر آنکه به خانه

را خواند. حقّ خود را برایشان یادآور شد و آنان را براى یارى خویش ف
. حضرت و چهار نفر، کسى از آنان دعوت او را قبول نکرد چهلولى جز 

در حالى که  و تراشیدهبه آنان دستور داد هنگام صبح با سرهاى 
ه تا سر حد کهایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند اسلحه

زد او مرگ استوار بمانند.وقتى صبح شد جز چهار نفر کسى از آنان ن
هایشان با آید که در خانهاز روایت کتاب احتجاج چنین بر مى) نیامد

. (حضرت تا حد شهادت بیعت کردند ولى فردا صبح حاضر نشدند.
فت: گ:( به سلمان گفتم: چهار نفر چه کسانى بودند؟ گوید)سلیم مى

 من و ابو ذر و مقداد و زبیر بن عوام.

امیر المؤمنین علیه الساّلم در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را 
ولى هیچ یک از آنان غیر از «. آئیمصبح نزد تو مى»قسم داد. گفتند: 

ما نزد او نیامد. در شب سوم هم نزد آنان رفت ولى غیر از ما کسى 
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نفر انسان خود ساخته و نترس و شجاع در مدینه  40اگر (39) نیامد.
 ین اتفاق رخ نمی داد ابودند 

 سخنان امیر المؤمنین علیه السّالم هنگام ورود به مسجد

ر حالى که دعلیه الساّلم را نزد ابو بکر رسانیدند  علىگوید: سلمان مى
گرفت فرمود: بخدا قسم، اگر شمشیرم در دستم قرار مىمى
را در  یابید. بخدا قسم خوددانستید که هرگز به این کار دست نمىمى

شد برایم ممکن مى نفر چهلکنم، و اگر جهاد با شما سرزنش نمى
که با  ى خدا لعنت کند اقوامى راساختم، ولجمعیت شما را متفرّق مى

 (40)من بیعت کردند و سپس مرا خوار نمودند. 

 از جهاد خوف-6

 ششمین ترس مذموم ترس از جهاد است درد دلهای امیر المومنین
امام  علی علیه السالم از کوفیان در نهج البالغه خواندنی است که

 ی ماجامعه را رها کردند بخاطر ترس از جهاد در راه خدا موال
آتشین  (27)خطبه  امیرالمومنین علی علیه السالم در یک خطبه

 کوفیان رسوا کردند 

وَ هَُو  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ 
  الْوَُثِیقَةُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَْغبَةً َعنْهُ  هُلِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُ

وَ ضُرِبَ   بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ  وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیِّثَ  أَلْبَسَهُ اللَّهُ ُثَوْبَ الذُّلِ
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وَ   وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ   عَلَى قَلْبِِه بِالْإِسْهَابِ 
 مُنِعَ النَّصَفَ

روى  جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت است، که خدا آن را به
 دوستان مخصوص خود گشوده است.

ى که جهاد، لباس تقوا، و زره محکم، و سپر مطمئن خداوند است، کس
رى بر او ند دانسته و ترك کند، خدا لباس ذلّت و خواجهاد را ناخوشای

گردد، شود و کوچک و ذلیل مىپوشاند، و دچار بال و مصیبت مىمى
گرداند، به جهت ترك دل او در پرده گمراهى مانده و حق از او روى مى
 جهاد، به خوارى محکوم و از عدالت محروم است.

ه با شامیان شما را به مبارزآگاه باشید! من شب و روز، پنهان و آشکار، 
ن نبرد دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنا

قرار  کنید، به خدا سوگند، هر ملّتى که درون خانه خود مورد هجوم
ى و . امّا شما سستى به خرج دادید، و خوارگیرد، ذلیل خواهد شد

سر  وحمله کرد ذلّت پذیرفتید، تا آنجا که دشمن پى در پى به شما 
غامدى(  هاى شما را تصرّف نمود. و اینک، فرمانده معاویه، )مردزمین

ان حسّان بن حسّ»با لشکرش وارد شهر انبار شده و فرماندار من، 
 ه است.را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزى بیرون راند« بکرى

زنى به من خبر رسیده که مردى از لشکر شام به خانه زنى مسلمان و 
غیر مسلمان که در پناه حکومت اسالم بوده وارد شده، و خلخال و 
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هاى آنها را به غارت برده، در حالى که دستبند و گردن بند و گوشواره
 اند.اى براى دفاع، جز گریه و التماس کردن، نداشتههیچ وسیله

فر آنان، لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون این که حتّى یک ن
ین حادُثه بردارد، و یا قطره خونى از او ریخته شود، اگر براى ازخمى 

ظر من نتلخ، مسلمانى از روى تأسّف بمیرد، مالمت نخواهد شد، و از 
 سزاوار است!.

میراند و شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند، این واقعیّت قلب انسان را مى
و شما  کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند،دچار غم و اندوه مى
 در حق خود متفرّقید.

شدید!. به  زشت باد روى شما و از اندوه رهایى نیابید که آماج تیر بال
جنگند، شما کنید؟! با شما مىکنند، شما حمله نمىشما حمله مى

 دهید؟شود و شما رضایت مىجنگید؟! این گونه معصیت خدا مىنمى

گویید هوا مى دهم،وقتى در تابستان فرمان حرکت به سوى دشمن مى
ن فرمان گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستا

ه گویید هوا خیلى سرد است بگذار سرما برود. همدهم، مىجنگ مى
 ها براى فرار از سرما و گرما بود؟این بهانه

شمشیر  کنید، به خدا سوگند که ازوقتى شما از گرما و سرما فرار مى
 !بیشتر گریزانید
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 مظلومیّت امام علیه الساّلم، و علل شکست کوفیان

هاى شما به اى مرد نمایان نامرد! اى کودك صفتان بى خرد که عقل
عروسان پرده نشین شباهت دارد! چقدر دوست داشتم که شما را 

 -اسوگند به خد -شناختم! شناسایى شمادیدم و هرگز نمىهرگز نمى
 د.شوهى غم بار سر انجام آن که جز پشیمانى حاصلى نداشت، و اند

ام از خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون، و سینه
ه من هاى غم و اندوه را، جرعه جرعه بخشم شما ماالمال است! کاسه

باه کردید، تا نوشاندید، و با نافرمانى و ذلّت پذیرى، رأى و تدبیر مرا ت
 آنجا که قریش در حق من گفت:

« ابى طالب مردى دلیر است ولى دانش نظامى نداردبى تردید پسر »
هاى جنگى سخت و را مزد دهد، آیا یکى از آنها تجربه 2خدا پدرشان

دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانست از من پیشى بگیرد؟ هنوز بیست 
سال نداشتم، که در میدان نبرد حاضر بودم، هم اکنون که از شصت 

کس که فرمانش را اجرا نکنند، رأیى  ام. امّا دریغ، آنسال گذشته
 (41)نخواهد داشت. 

 اگر شهید نشوید می میرید

 امام علی علیه السالم می فرماید:

                                                             
 رود.( مجله دعائّيه است كه گاه در نكوهش و كنايه زدن بكار مى1)  2
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رِبُ لْمُقِیمُ وَ لَا یَفُوتُهُ الْهَااالْمَوْتُ طَالِبٌ وَ مَطْلُوبٌ حَثِیثٌ لَا یُعْجِزُهُ  
قْتَلُوا مَوْتِ مَحِیصٌ إِنَّکُمْ إِنْ لَا تُفَأَقْدِمُوا وَ لَا تَنْکُلُوا فَإِنَّهُ لَیْسَ عَِن الْ 

أَیْسَرُ   بِالسَّیْفِ عَلَى الرَّْأسِرْبَةٍتَمُوتُوا وَ الَّذِی نَفْسُ عَلِیٍّ بِیَدِِه لَأَلْفُ ضَ
 مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاش

از  ماند و کسى نمیتواندمرگ، طلبکار سریعى است و از کسى درنمى
مالقات با  چنگال آن فرار کند اینک خود را براى مرگ آماده سازید و از

رار فآن خوددارى نکنید زیرا با هیچ وسیله ممکن نیست از دست آن 
ع در  سوگند بخدائى که جان علىمیرید  اگر کشته نشوید میما کرد ش

تر از دست اوست اگر هزار ضربت شمشیر بسر انسانى وارد بیاید آسان
 (42)آنست که در رختخواب خود جان تسلیم کند. 

 د قرآن کریم می فرمایید چرا ترس از جهاد در راه خدا را داری

الَ لَهُمُ  هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقأَ لَمْ تََر إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ
 النَّاِس ضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَاللَّهُ مُوتُوا ُثُمَّ أَحْیاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَ

  ال یَشْکُرُونَ

هاى خود فرار کردند، در خانه آیا ندیدى کسانى را که از ترس مرگ از
حالى که هزاران نفر بودند، پس خداوند به آنها گفت: بمیرید )و آنها 

مردند،( سپس آنان را زنده کرد )تا درس عبرتى براى آیندگان باشند؟( 
کند، ولى بیشتر مردم سپاس همانا خداوند نسبت به مردم احسان مى

  .گذارندنمى
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شهر، به  شود که اصل بیمارى مزبور در آناز برخى روایات استفاده مى
  .عنوان مجازات بود

اى مبارزه و زیرا وقتى رهبر و پیشواى آنان از آنها خواست که خود را بر
در منطقه  جهاد آماده کرده و از شهر خارج شوند، آنها به بهانه اینکه

جنگى مرض طاعون شایع است، از رفتن به میدان جنگ خوددارى 
گ قرار داده د آنها را به همان چیزى که بهانه فرار از جنکردند و خداون

 (43) بودند، مبتال ساخت

 

وا الزَّکاةَ یَکُمْ وَ أَقِیمُوا الَصّالَة وَ آتُأَ لَمْ تََر إِلَى الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ ُکفُّوا أَیْدِ
لَّهِ أَوْ اَس کَخَشْیَةِ المْ یَخْشَوْنَ النَّفَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِیقٌ مِنْهُ
أَجَلٍ قَرِیبٍ  لىنَا الْقِتالَ لَوْ ال أَخَّرَْتنا إِأَشَدَّ خَشْیَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ کَتَبَْت عََلیْ
 «77»وَ ال تُظْلَمُونَ فَتِیلًا  نِ اتَّقىقُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ وَ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَ

ن گفته شد )اکنون( را که )پیش از هجرت( به آنا نگرى کسانىآیا نمى
ون جهاد دست نگهدارید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید. لیکن چ
ك مکّه( )در مدینه( بر آنان مقرّر شد، گروهى از آنان از مردم )مشر

ترسند، بلکه بیش از خدا )از کفّار ترسیدند که گویا از خدا مىچنان مى
  :روى اعتراض( گفتندترسیدند( و )از مى

پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب کردى؟ چرا ما را تا سرآمدى 
مرگ طبیعى( مهلت ندادى؟ بگو: برخوردارى دنیا اندك و )نزدیک 
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ناچیز است و براى کسى که تقوا پیشه کند آخرت بهتر است، و به 
  .ى میان هسته خرما، به شما ستم نخواهد شدى رشتهاندازه

 نکته ها

ى جازهمسلمانان صدر اسالم در دوران سخت مکّه، از پیامبر اسالم ا
گفتند: پیش از اسالم عزیز خواستند و مىجنگ با مشرکان را مى

ا عزّت خود بودیم، اینک به خاطر اسالم گرفتار فشاریم، بگذار بجنگیم ت
مأمور به  را به دست آوریم. پیامبر صلى اهلل علیه و آله که آن هنگام

داد، ولى پس از هجرت که فرمان جهاد آمد، نبود، اجازه نمىجنگ 
د و جمعى از همان جهاد طلبان، دست به اعتراض و بهانه جویى زدن

  .ترسیدندکفّار مکّه را بزرگ شمرده و از آنان به شدّت مى

شود که برخاسته از عظمت و بزرگ به ترسى گفته مى« َخشْیَةِ»
 (44)  .دانستن طرف مقابل باشد

ى درگیرى است این آیه، تشویقى به جهاد و نترسیدن از مرگ در جبهه
)سوره   ۖ  مْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُ

 جمعه(

 شهدا نترس بودند

رضوان خداوند بر شهدا که عاشق جهاد بودند و در این راه ذره ای 
خود را در کف دست گرفتند و ذره ای از غیر  نترسیدن و جانانه جان
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درود خدا بر حاج خدا نترسیدند رضوان خدا بر شهدای مدافع حرم 
قاسم سلیمانی که امروز همه ما بر سر سفره امنیتی نشسته ایم که 

 این شهدا برای ما پهن کردند

 آرزوی شهادت

حاج اکسی که از مرگ و جهاد نمی ترسد آرزوی شهادت می کند 
رش از شهادت باکی نداشت و عشق به شهادت در رفتا سلیمانی قاسم

از ایشان  چندین بار در خدمت رهبر انقالب .گر بودکامالً جلوه
وار درخواست کرد که برای شهادت من دعا کنید. معموال رهبر بزرگ

کردند و آرزوی توفیق شهاهدت داشتند، برای شهادت کسی دعا نمی
بر انقالب رده بود که در یک جلسه رسما رهاما آنقدر به رهبری اصرار ک

برای  و رسما« خداوند توفیق شهادت را به شما عنایت کند»فرمودند 
 (45) .شهادت این سردار بزرگوار دعا کردند

 شجاعت حاج قاسم سلیمانی

زمانی که »کرد یکی از اساتید حوزه که از دوستان من است تعریف می
حمله داعش قرار گرفت و حرم مطهر حضرت زینب )س( در معرض 

گروه تروریستی داعش از اطراف خود را به حرم نزدیک و مناطقی از 
نفر بودیم که باید  15کردند ما در حرم حدود آن را گلوله باران می

با تمام وجود تالش و تا صبح مقاومت کردیم و  .کردیمدفاع می
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قه دشمن نتوانست جلو بیاید، اما صبح آن شب تمام منطقه در حل
در آن هنگامه  .محاصره داعش قرار گرفت و نزدیک بود سقوط کند

ماشین نظامی حلقه محاصره را شکستند و خود را به در  2جنگ 
رساندند و گفتند در را باز کنید. از شجاعت آنها تعجب کردیم که در 

میان آتش وارد حرم شده بودند. در را که باز کردیم سردار سلیمانی را 
رو دیدیم که از این حلقه آتش خود را وارد حرم کرده و نی 14با حدود 

هایی کرد که ریزیفرماندهی را به دست گرفتند و تدابیر و برنامه
 .توانستیم حرم را از دست ارتش داعش نجات بدهیم

ها در زندگی این سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به این فداکاری
سی وی بود و از رموز جاعت و نترشود که ناشی از شوفور یافت می
 (46) ها همین شجاعت استها و ملتموفقیت انسان

 بین نیروهای دشمن « قاسمحاج»یک شب حضور  

نقل  حاج قاسم و از همرزمانش در جبهه  عباس افزون از همشهریان
رفتم اهواز که من را انداختن بندر فاو که سه منطقه کارخانه می کند 

ای به نام البهار بود، وقتی رفتم حاج قاسم نمد، خورعبداهلل و منطقه
من را دید و گفت: آقای افزون شهید نشدی گفتم نه من هنوز لیاقت 

کنارت هست و واقعا هم اینگونه  های قدیمینداشتم گفت تو از مال
های قدیمی بود. در سنگر به من گفت، همسمر یکی از مال پدربود 

آیی برویم خط. گفتم سرهنگ هر جا که شما بگویی همراه من می

https://www.borna.news/بخش-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-5/1022740-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
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رفت گر کمین که حاج قاسم میایم، رفتیم یه جایی کانال بود و سنمی
زنی، اما بانی گفت، خدا با تو هست شب تا صبح سنگر میبرای دیده

 .خوریتیر نمی

راهی مرگ بود ای به نام سهدر همان منطقه کارخانه نمد یه منطقه
محال بود گلوله به سمتت نیاد یک دفعه از حاج قاسم پرسیدم، چرا 

گفت هر که به این منطقه برود امکان  مرگراهی گویند سهبه اینجا می
ندارد که تیر به سمتش نیاید که من گفتم حاجی من چند سری رفتم، 

 !اما اتفاقی نیفتاده حاجی خندید و گفت اون موقع خواب بودند

ها عراقی انم داد و گفت، اینحاج قاسم ما را برد سنگر کمین و نش
هستند اگر دل و جرأت داری برو اون سمت، یک نفر دیگر هم بود به 

منصوری که از همشهریان حاجی بود که شهید شد، نام آقای زارع
قتی نگاه کردم دیدم کال اینجا جایگاه لشکر صدام را داد و دوربین

هست، گفتم سردار برویم، گفت، یک شرایط دارد که اصال صحبت 
نکنی، چون اگر زبانت را باز کنی بفهمن که ایرانی هستی تو را 

 .کشندمی

شب بود رفتیم  10من با حاج قاسم و زارع منصوری حدود ساعت 
گرفتیم و خوردیم چند تا لودر  ها نشستیم، غذاآنجا و در صف عراقی

تونی قاسم به من گفت، تو که راننده لودر هستی، میآنجا بود حاج

https://www.borna.news/fa/tags/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
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شود، گفت امکانش رو ها را برداری، گفتم نه مگر مییکی از این لودر
 .کنهخدا برامون درست می

 زمینها صفر هست و هنوز بیلش هم رفتم دیدم یکی از دستگاه

ها خوبه، ولی بقیه نه، نخورده، برگشتم به حاجی گفتم یکی از دستگاه
کن روغن و آبش رو، گفتم بله داره، ولی سوئیچ نداره،  چکگفت برو 

گفت تو کیسه آخر پشت سر صندلی سوئیچ هست رفتم برداشتم و 
روشن کردم، حاج قاسم خودش کنارم نشست و گفت، حرکت کن از 

خاکریز اول و دوم که گذشتیم به خاکریز سوم که رسیدیم، شلیک 
اعالم کرد  لندندیو دشمن شروع شد و متوجه شدند. صبح روز بعد را

یک دستگاه لودر برداشت و برد از همان  عراقکه قاسم سلیمانی آمد 
 (47) .ننده مشهورموقع شدیم را

 نترس بودن شهید سلیمانی در کالم رهبر

دی  27) تهران  یکی از مطالبی که مقام معظم رهبری در نماز جمعه
های بسیار شجاعانه و متهورانه سردار فرمودند ذکر یکی از کار (98

 .سلیمانی بود

رهبری فرمودند چه کسی هست که بتواند با بالگرد وارد شهری که در 
درجه دشمن است بشود )یعنی محاصره کامل و  360ی محاصره

بدون راه فرار( و با سازماندهی جوانان آن شهر، محاصره را بشکند؟ 

https://www.borna.news/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%DA%86%DA%A9
https://www.borna.news/fa/tags/%DA%86%DA%A9
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.borna.news/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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این حرف رهبری اشاره به کاری بود که سردار سلیمانی در زمان 
توسط داعش در عراق انجام داد. این شهر در « آمرلی»محاصره شهر 

 .لومتری مرز ایران قرار داردکی 100استان صالح الدین عراق و در 

زمانی که داعش در اوج قدرت بود و هیچکس در سوریه و عراق 
های های سوریه و عراق و چه سایر گروهچه ارتش)حریفشان نبود 

الفتح و  تکفیری قدرتمند مثل جبهه النصره یا همان القاعده و یا جیش
مام ...( وقتی داعش به عراق حمله کرد و مثل آب خوردن موصل و ت

د و کل شمال عراق را گرفت و به نزدیکی بغداد و کربال و اربیل رسی
هر به دست داعش قرار گرفت، یک ش عراق در آستانه اشغال و سقوط

د در که ساکنان آن اقلیت ترکمان شیعه عراق هستن« آمرلی»به اسم 
 درجه داعش قرار گرفت 360محاصره کامل و 

 

ی کامل داعش بود، شبانه سردار سلیمانی در حالی که شهر در محاصره
های داعش و با بالگرد در یک اقدام بسیار خطرناك از باالی سر نیرو

های مدافع شهر پرداخت گذشت و وارد شهر شد و به سازماندهی نیرو
و  و باعث مقاومت شهر و جلوگیری از سقوط و قتل عام فجیع مردم

 شیعیان شهر شد

اقدامی که در آن شرایط پر خوف و خطر یک کار عجیب و بسیار 
متهورانه بود و کمتر کسی جرات انجام این کار را داشت. متاسفانه 

ی ما در آن زمان نه خطر عظیم داعش را به مردم گوشزد هارسانه
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کردند و نه به این اقدام بی باکانه و شگفت آور سردار سلیمانی 
 (48) .پرداختند

 علت ترس دشمن از سردار دلها

س و حاج قاسم نه تنها خودش نمی ترسید بلکه دشمن از نام او هرا
 ترس داشت اما علت چیست؟

، اللَّهَ خَافَ مَنْروایت را می خواندند: خود سرلشکر شهید هم این 
 ءلِّ شَیْکُ اللَّهَ، أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ ءٍ؛ وَ مَنْ لَْم یَخَفِأَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ

همه چیز  امام صادق علیه الساّلم میفرمود: هر که از خدا بترسد، خدا
چیز بترساند.  را از او بترساند و هر که از خدا نترسد، خدا او را از همه

(49) 

همه و دشمن حتی از نام شهید سلیمانی و از نام شهید فخری زاده وا
شهادت ه ترس داشت و بهمین خاطر آنها را ناجوانمردانه و مظلومانه ب

 رساندند

 خوف ممدوح

هاى ناگفته نماند: خوف یکى از صفات نیک است و انسان را از بدبختى
دنیا و آخرت نجات میدهد مثل خوف از خدا، خوف از عذاب آخرت، 

خوف از ذلّت دنیا و آخرت و غیره، در قرآن کریم در اینگونه موارد بکار 
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جبن که از رفته است و از صفات و شعار بندگان خداست بخالف 
مَقامَ  خافَ  وَ أَمَّا مَنْ ضعف نفس ناشى است و از عالمات نقص است.

 (.41 -40)نازعات  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوى رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفَْس َعنِ الْهَوى

 دْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَیَجُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ  تَتَجافى خداى تعالى گوید:
 سجده(. /16 -طَمَعاً

دارند و خداى یعنى: )از استراحتگاه و جاى آرام خویش پهلو بر مى
 (50)کنند(. خوانند و یاد مىخویش رابا بیم و امید مى

  چند نمونه از خوف ممدوح
 خوف از عظمت خداوند-1

 به مسؤولیت سراى و تکلیف دار در که زمانى تا است واجب انسان بر
 و قیامت در اشداورى و حکم و حق حضرت عظمت از بردمى سر

 است کرده آماده مخالفین و منکرین براى که جاویدى سوزان عذاب
 تردید بدون ترس گونه این پرمنفعت ىمیوه و محصول.بترسد

 وجودى که بترسد وقتى انسان.است گناهان و معاصى از خوددارى
 اىلحظه هیچ در و اوست، مواظب و مراقب حق حضرت چون عظیم

 که بداند و نیست، غایب او از آشکارى و خلوت در و مکانى هیچ در و
 شدن دچار سپس و حسابرسى در شدید گرفتارى گناه، تلخ محصول

 در خوف حالت بنابراین. کندمى خوددارى گناه از یقیناً است، دوزخ به
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 محاسن و مکارم برترین از و انسان حاالت ترینعالى از جهت این
 .است اخالقى

 مارع بن اسحاق نام به یارانش از یکى به السالم علیه صادق امام
 :فرمود

 برابر در سر چشم دو با را او گویى که چنان بترس خدا از! اسحاق اى
 اگر و بیند؛مى را تو او تردیدبى بینىنمى را او تو اگر و بینى،مى خود

 اگر و اى؛شده کافر یقیناً بیندنمى را تو او که باشد این بر اعتقادت
 بزنى هگنا به دست او دید برابر در گاه آن بیندمى را تو که معتقدى
 آن زنی و (51)!! اىداده قرار بینندگان ترینپست از را او مسلماً

 :فرمود حضرت

 (52) الدُّنیَا عَنِ  نَفْسُهُ خَتْسَ اللَّهَ خَافَ وَمَن اللَّهَ، خَافَ اللَّهَ عَرَفَ مَن

 شود خداترس که کسى و شودمى خداترس بشناسد را خدا که کسى. 
 .کندمى ترك خداست خشم موجب که را شهواتى و هالذت

 او و شود عرضه او به شهوتى یا کبیره گناه که کسى:فرمود خدا رسول
 رامح او بر را آتش خدا ورزد، اجتناب آن از خدا از ترس خاطر به

 به رآنق در را آنچه و دهدمى امان را او اکبر ترس و فزع از و کندمى
 بهشت رد بترسد پروردگارش مقام از که هرکس براى: که: داده وعده او

 «.54» کندمى وفا« 53» است،
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 اسرائیلى بنى دزد کفن

 بنى در مردى: کندمى حکایت السالم علیه العابدین زین حضرت
 !دزدیدمى را مردگان کفن و شکافتمى را قبور اسرائیل

 قبر نبش که این از و خویش مرگ بر و شد بیمار داشت اىهمسایه
 من: گفت و خواست را دزد کفن. ترسید بدزدند را کفنش و شود

 تو به: گفت. همسایه بهترین: گفت بودم؟ تو براى اىهمسایه چگونه
 :گفت دزد کفن. دارم حاجتى

: گفت و گذاشت او نزد کفن دو همسایه. کنممى برآورده را حاجتت
 ار گورم شدم دفن من که هنگامى و بردارى را بهترینش دارم دوست

 .نشکافى کفنم بردن براى

 شاصرار بر همسایه ولى کردمى خوددارى کفن برداشتن از دزد کفن
 بّاشن شد دفن که هنگامى. رفت دنیا از همسایه. پذیرفت تا افزودمى

 بفهمد که اوست براى بصیرتى و علم چه شد، دفن میت این: گفت
 را قبرش و روممى آینه هر دزدم،نمى یا دزدممى را او کفن من
 !!برممى را کفنش و شکافممى

 را تزش کار این: دهدمى ندا اىدهنده ندا شنید شکافت را قبرش چون
 .مده انجام
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 ىتوبه اشگذشته از و بازگشت خانه به و ریخت قبر روى خاك نبّاش
 شما براى پدرى چگونه من: گفت فرزندانش به سپس کرد،حقیقى
: فتندگ. است حاجتى شما به مرا: گفت. بودى خوبى پدر: گفتند بودم؟

: گفت. کنیممى اقدام انجامش به اللَّه شاء ان بگو دارى حاجتى هر
 شدم رخاکست چون بسوزانید، آتش به مرا رفتم دنیا از من که هنگامى

 به ار دیگر نصف و دریا سوى به را خاکسترم نصف تندبادى برابر در
 .دهید باد بر خشکى جانب

 و مرگش زا پس. دهند انجام را کار این که دادند تعهد پدر به فرزندان
 حیات او به و کرد جمع را خاکسترش توانا خداى وصیتش انجام

 نتفرزندا به وصیتى چنان که واداشت را تو چیز چه: گفت و بخشید
 نم: فرمود بزرگ خداى. تو از بیم سوگند عزتت به: گفت بنمایى؟

 و بخشم،مى ایمنى خوفم از را تو و کنم،مى راضى را طلبکارانت
 «.55» آمرزممى را گناهانت

 خائف جوان

 در ما میان در خدا پیامبر گرمى بسیار روز: گویدمى پیامبر یاران از یکى
 مردى ناگهان. داشت نگاه دور آفتاب حرارت از را خود درختى ىسایه
 روى زدن غلط به کرد شروع و آورد در بدنش از را پیراهنش و آمد
 هاریگ آن حرارت به را رویش گاهى و را پشتش گاهى داغ، هاىریگ
 :گفتمى و کردمى داغ
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 امانج تو که است کارى از ترسخت خداست، نزد عذاب از آنچه! بچش
 !دهىمى

 را اسشلب و شد فارغ عملش از مرد آن تا نگریستمى را او کار پیامبر
 را او و دفرمو اشاره او به دستش با پیامبر. کرد رفتن به روى و پوشید

 از که دیدم تو از را کارى! خدا ىبنده اى: گفت و خواست خود نزد
: فتگ واداشت؟ کار این به را تو عاملى چه بودم، ندیده مردم دیگر
 دى،کر ادا را خدا از خوف تردیدحقبى: فرمود پیامبر. خدا از خوف

 به رو سپس کند؛مى مباهات تو خاطر به آسمانها اهل به پروردگارت
 عاد شما براى تا بروید او نزد! حاضرین اى: فرمود و کرد اصحابش

 :گفت شدعای در و کرد دعا آنان براى هم او و رفتند او نزد پس. کند

 و فرما، مقرّر ما ىتوشه را تقوا و ده، قرار هدایت بر را ما کار پروردگارا
 (56) کن ما جایگاه را بهشت

 خوف از عاقبت انسان-2

 (57)   مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةلَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله منقول است که فرمودند مومن 
دائما از عاقبت و بد عاقبتی خودش می ترسد. انسان وقتی در تاریخ 

نگاه می کند و چه کسانی که در صراط مستقیم بودند اما خارج شدند 
مثل زبیر که در همین ایام در خانه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 
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ال امیرالمومنین دفاع کردند و موال فرمودند منا اهل بودند و از مو
البیت بود اما در جنگ جمل روبروی موال ایستاد و به درك و جهنم 

خدایا عاقبت ما را    لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً مِنْ سُوِء الْعَاقِبَة واصل شد
 ختم به خیر کن 

 و حساب خوف از قیامت-3
ی گوید شنیدید دوبار خدا تو این سوره م سوره ی هل َاتی . همه تان

قمطَریرا. دو :  این خاندان معاد ترس بودند. إنّا نحن ربّنا یوماً عَبوساً
ه روز روزه سیخافونَ یَوماً کانَ شَرُهُ مستطیرا. اسمش را که بلدید . 

م گرفتند حسن و حسین مریض بودند. بله نذر گاهی اینطوری انجا
نترل می کجوانها کنترل می شوید. غرایزتان  بدهید . روزه نذر کنید .

. معنویت  شود حوائجتان برآورده میشود . نماز نذر کنید دعا نذر کنید
یر آمد ، انسان را ارتقاء می دهد. دمِ افطار یتیم آمد مسکین آمد اس

د که هر سه شب نانشان را انفاق کردند. هیچ دوربینی هم آنجا نبو
 . د آن را یادداشت کند و ُثبت کندفیلم بگیرد. هیچ کسی هم نبو

شیعه و  هجده آیه نازل شد ، این انفاق را جهانی کرد ، جهانی کرد .
یامت قسنی نوشتند. بعد می فرماید علت این کار یاد خدا و ترس از 

 (58) است.
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 گریه های خوبان از ترس قیامت

زهد تاب که( در کتاب الدروع الواقیة، به نقل از  644سیّد بن طاوس )
 ه( روایت نموده: 4النبى نوشته ابو جعفر احمد قمى )ق 

لِّ عِینَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُوَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوِْعدُهُمْ أَجْمَ هنگامى که آیات
نازل گردید پیامبر اسالم ( .44 -43سوره حجر، ) بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

 نیز گریستند در حالى که به شدّت گریان شد و اصحاب آن حضرت
داشت با اى بر پیامبر نازل شده و کسى نیز قدرت ندانستند چه آیهنمى

 آن حضرت سخن بگوید و علّت گریه شدید او را جویا شود.

شد لذا یکى از دید خوشحال مىچون پیامبر خدا هر گاه فاطمه را مى
چون بر  د،اصحاب پیامبر به سوى خانه فاطمه علیها الساّلم روان گردی

در خانه آن حضرت رسید مشاهده نمود که وى مشغول آسیا کردن 
 خواند:باشد و در آن حال این آیه را مىجو مى

لیها الساّلم سالم کرد ع، آن شخص به فاطمه وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقى
طمه و آنچه را که براى رسول خدا رخ داده بود شرح داد، حضرت فا

صله ور کشید و لباسى را که دوازده جاى آن با برگ نخل دست از کا
اللَّه علیه  شده بود پوشید و از اطاق خارج شد تا به نزد رسول خدا صلّى

اطمه و آله و سلّم برود، سلمان فارسى هنگامى که نظرش به لباس ف
 :علیها الساّلم افتاد منقلب شده به شدّت گریان گردید و گفت
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رق در ابریشم هستند در حالى که لباس دختران قیصر و کسرى غ
اى مندرس و پر دختر پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم پشمینه

 از وصله است.

اره تعجّب هنگامى که حضرت فاطمه علیها الساّلم نزد پیامبر رسید در ب
ه کسلمان فارسى از لباسش سخن گفت و فرمود: سوگند به خداوندى 

ک مدت پنج سال است که من و على غیر از ی تو را مبعوث فرموده
را  خورد و شبها آنپوست گوسفند که روزها شترمان روى آن علف مى

تّکاى مدهیم چیز دیگرى نداریم و به جاى تشک مورد استفاده قرار مى
 ایم.ما از جنس پوست است که درون آن را با لیف خرما پر کرده

ان به سوى م با شنیدن این سخنرسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّ
 است« سابقین»سلمان بازگشته فرمود: دخترم فاطمه از گروه 

لّى اللَّه بعد از این سخنان فاطمه علیها الّسالم خطاب به رسول خدا ص
شده بود  علیه و آله و سلّم فرمود: جانم به فداى شما، چه چیزى باعث

 که شما آنقدر گریان شوید؟

اى را که بر وى نازل ه علیه و آله و سلّم آن دو آیهرسول خدا صلّى اللَّ
مه سر شده بود براى فاطمه تالوت نمود، پس از شنیدن آن آیات، فاط

 شود. خود را به زیر افکند و فرمود: واى بر آن کسى که داخل دوزخ
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ورد مهنگامى که سلمان آن دو آیه را شنیده و سخنان فاطمه را در 
ام گوسفندى کاش که من نسبت به خانواده آنها استماع نمود، گفت:

کردند خوردند و پوستم را پاره پاره مىبودم و آنان گوشت مرا مىمى
 شنیدم.ولى قصّه جهنّم را نمى

نین و ابو ذر غفارى گفت: اى کاش از مادر متولّد نشده بودم و چ
 شنیدم.سخنانى را نمى

زیستم و از ها مىاى بودم و در بیابانو مقداد گفت: اى کاش پرنده
گوشم  بودم و در باره جهنّم و عذاب آن چیزى به حساب و عقاب آزاد

 خورد.نمى

اره پعلى علیه الساّلم فرمود: اى کاش درندگان مرا پاره امام و 
وشم آورد، و چنین سخنانى به گکردند و مادرم مرا به دنیا نمىمى

 دست خود رارسید، سپس على علیه الساّلم به شدّت گریست و نمى
 بر سر نهاده و گفت:

آه از دورى سفر آخرت، آه از کم بودن توشه راه! آنان که در این سفر 
شوند چون بیمارانى هستند که از آنها عیادتى به عمل وارد آتش مى

شود، و آید، و مجروحینى هستند که زخمهاى آنها مداوا نمىنمى
ذیرد، از آتش پاسیرانى هستند که دوران اسارتشان پایان نمى

نوشند، و در میان طبقات جهنّم رفت و آمد خورند، از آن مىمى
پوشیدند، کنند، در حالى که پیش از آن لباسهاى نرم بر تن مىمى
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کنند و در حالى که قبل از آن اکنون لباسهاى آتشین بر تن مى
 همنشین زنان خود بودند، در آتش، همنشین شیاطین خواهند بود

(59) 

 حساب بدى از بیم

 چه درتبرا با را تو فالنى،: فرمود مردى به السالم علیه صادق امام
 :گفت شد؟مى

 به ارک کنم، وصول او از را حقم خواستم داشتم او بر حقى شوم فدایت
 سُوءَ یَخافُونَ وَ» ىآیه معناى بگو من به: فرمود حضرت. کشید نزاع

 چیست؟ «الْحِسابِ

 ارد؟د روا ظلم و ستم آنان بر خدا ترسندمى که است این معنایش آیا
 از را وم و برسد دقت به را حسابشان ترسندمى بلکه سوگند، خدا به نه

 تدق همان حساب سوء: فرمود السالم علیه صادق .امام بکشد ماست
 گناهان که است این معنایش: فرمود نیز و.است گیرىخرده و سخت

 (60) نکند حساب را حسنات و آورد حساب به را

 گناه عاقبتاز خوف-4
چهارمین ترس ممدوح ترس از عاقبت گناه است انسان باید واهمه و 

ترس داشته باشد از عاقبت گناه، اینکه تفکر کند آخر گناه 
چیست؟خود ترس از عاقبت گناه مانع گناه می شود.واقعا اگر کسی به 
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مرتکب عاقبت دروغ و دزدی و زنا و.... فکر می کرد و می ترسید 
 چنین جنایاتی می شد؟

ُقلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ قَالَ  قَالَ: یه السالملعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَْن قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ  کَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ

بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ ِجئْتَهُ بِذُنُوبِ  وَ جَلَّ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ
ُثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ  3الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ 

عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا ]وَ[ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ 
 یَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَْو وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هََذا.

د؟ علیه الساّلم عرض کرد: وصیت لقمان بپسرش چه بوبامام صادق 
د تر از همه این بوفرمود در آن وصیت مطالب شگفتى بود و شگفت

 وکه بپسرش گفت: از خداى عز و جل چنان بترس که اگر نیکى جن 
گر گناه اانس را بیاورى ترا عذاب کند، و بخدا چنان امیدوار باش که 

الم د.سپس امام صادق علیه السّجن و انس را بیاورى بتو ترحم کن
ش دو فرمود: پدرم میفرمود: هیچ بنده مؤمنى نیست، جز آنکه در دل

ش نباشد نور است: نور خوف و نور رجاء که اگر این وزن شود از آن بی
 (61) و اگر آن وزن شود، از این بیش نباشد.
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یکى از اصحاب گوید: بامام صادق علیه الساّلم عرضکردم: مردمى 
که گناه میکنند و میگویند ما امیدواریم )برحمت خدا( و  هستند

 همواره چنینند تا مرگشان فرا میرسد )یعنى توبه هم نمیکنند( فرمود:

، اینها اینها مردمى باشند که در میان آرزوها میلولند، دروغ گویند
و هر که  امیدوار نیستند، هر که بچیزى امیدوار باشد آن را طلب کند،

از عذابش  و د از آن بگریزد )اینها میگویند: بخدا امیدواراز چیزى بترس
و رمیترسیم، ولى بخدا پشت کرده و بموجبات عذابش که گناهانست 

 (62)آورند(.مى

 آُثار و نتایج خائف شدن
 آسان شدن مشکالت زندگی-1

 عبرت گرفتن-2
یشین انسان خائف، عذاب هائى را که خداوند بر ستمگران و اقوام پ

ر و سکرده، نشانه و آیتى مى داند براى حساب آخرت و اینکه نازل 
ا کارش با کیست؛ ولى انسانی که از درك عظمت الهى عاجز است ب
ند و دیدن عاقبت فرعونیان و نمرودیان به حساب خود رسیدگى نمى ک

یَةً لِّمَنْ خَافَ آلإِنَّ فِى ذَلِکَ » :بسیار ساده از کنار این حوادث مى گذرد
 (65( )64) افَ وَعِیدِخَذَلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَ ( 63) اآلخَِرةِ عَذَابَ
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 کندن محبت دنیا از دل-3
 خوف الهی باعث کم ارزشی دنیا و ارزشمند شدن آخرت می شود

 شجاعت در برابر غیر خدا-4
 عاقبت بخیری و بهشتی شدن-5

 ةَ هِىَ الْمَأْوَىالْجَنَّوَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ....فَإِنَّ 

 محبت به خداوند -6

 هرچقدر از خدا بیشتر بترسیم بیشتر به او پناه می بریم 

 گناه در خلوت عدم-7

)خوف،  (66)ا عَِن الْمَعَاصِىِاَلْخَوْفُ سِجْنُ النَّْفسِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رَادِعُهَ
 .نفس را در زندان خود محبوس مى کند تا مرتکب معاصى نشود(

ف، مانع انجام معاصى ؛ )خو(67)«نِعْمَ الْحَاجِزُ عَنِ الْمَعَاصِیِ الْخَوْفُ »
 .است(

 موجب تالش و کوشش-8
 

خائف، لحظه اى نشست ندارد و دائماً در حرکت است تا به منزل 
برسد. در حدیث جالبى از رسول اکرم)صلى اهلل علیه و آله( چنین 

مَنْ خَافَ أدلَجَ وَ مَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزَِل اَلَا ِانَّ سَلْعَةَ اللّهِ غَالِیَةٌ، » :آمده



 

 

85 

کسى که خائف شد]و ترسید دیر به منزل ) (68)اَلَا اِنَّ سَلْعَةَ اللّهِ الْجَنَّةُ
شب هم حرکت مى کند و  [برسد و آنچه مى خواهد از دست برود

صت را از دست نداد و کسى که شب حرکت کرد ]و وقت و فر
نخوابید[ به منزل خواهد رسید. آگاه باشید که متاع خدا بسیار گرانبها 

است، آگاه باشید و متوجه باشید که متاع خدا بهشت است(. آری چه 
تعابیر زیبائى پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( فرموده اند! انسانى که ترس 

، خواب به چشمش نمى دارد دیر برسد یا در راه بخوابد و دلهره دارد
آید که شب بیارامد و لذا خطرات حرکت در شب را پذیرفته و حرکت 

مى کند و مسلماً ]چنین شخصی[ به منزل خواهد رسید که بهشت 
 ( 69)ابدى است

 

 راههای رسیدن به خوف الهی
 انسان باید برای خادف شدن تالش و کوشش کند



 

 

86 

خواندن شرح حال علمای مطالعه سیره اهل بیت علیهم السالم و -1
 بزرگ

مانوس شدن با ادعیه بویژه صحیفه سجادیه و سایر ادعیه وارده از -2
 اهل بیت با درك معانی آن

 رفتن به قبرستان و تفکر در آن-3
 انجام واجبات و ترك محرمات-4
 

 ذکر مصیبت:
 السالم علیک یا فاطمه الزهرا

 علیه)امیرالمؤمنین ی خانه (علیها اهلل سالم) با رفتن حضرت زهرا
 دنیا رد( علیها اهلل سالم)زهرا حضرت شد،ماموریت کور و سوت( السالم

 اموریتتم تنهایی به باید خودت دیگر بعد به این از جان شد،علی تمام
 و تگذاش دیوار به سر که( السالم علیه)امیر بدهی،حضرت ادامه را

  کرد،گفت گریه بلندبلند

  من ی کاشانه بر مه ای بتاب

  من ی خانه امشب است تاریک که

  خسته قلب با من که مه ای بتاب
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 شکسته، پهلوی غسل خود دهم

 روایات کشید؛در چه زهراش کنار(السالم علیه)امیر حضرت که اکبر اهلل
 داده( السالم علیه)امیر حضرت به که ما های سالم از بعضی تو

 در «اصبرالصابرین یا علیک السالم»شده، الصابرین اصبر شده،تعبیر
 امشب اصبرالصابرین،مثل این بود،اما او همه از تر صبور عالم این

( علیه اهلل سالم)زهرا حضرت بر نماز آمد،وقتی در پا از دیگر ظاهرا
 ُثم»: داردکه خوانند،روایت می میت بر حاال که نمازی خواند،همان

 چی برای رکعت دو خواند،آن هم دیگر رکعت دو «رکعتین الصاله
 .«الصَّالهِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا وَ» بده، صبر من به خدایا!بود؟

 کسی اب گفت،چون جمالتی بود،که(علیه اهلل سالم) زهرایش قبر درکنار
 ینا تحمل که نبود بگوید،کسی را درد این ظاهرا توانست نمی دیگر
 کسی آن هب کرد رو باشد،فقط داشته را( السالم علیه)امیرالمؤمنین درد
 او با( وسلم وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به کرد پرورید،رو او دامن در که

 ختواری و مقاتل در من که کردن،اونجوری دل و درد به کرد شروع
 ناهپ پیامبر شد،به می سنگین خیلی بالیشان که هرجا بیت دیدم،اهل

 بردند، می
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 دامن به شد،دست سنگین خیلی بیت اهل بالی که دیدم جا سه من
 خترد که بود جایی آن شدند،یکی( وسلم وآله علیه اهلل صلى)پیامبر
 را فشار مامکرد،ت گیر دیوار و در بین( وسلم وآله علیه اهلل صلى)پیامبر
 کرده خم را دارد،سرش دارد،جنینی فرزندی که کرد،خانمی تحمل
 تاخورد، می صورتش به تازیانه مثل آتش داشت،هرم نگه را بود،در
 امردن تا چهل ، سی را،ولی در داشت کرد،نگه مقاوت توانست که جایی
 و شد باز در و کند مقاومت نتوانست دیگر که بودند،وقتی در پشت
 یهعل)گرفت،امیرالمؤمنین قرار که فشار آن گرفت،تو قرار در پشت
 است همانی در،این دم بیاد نباید( السالم علیه)نزد،علی صدا را( السالم

 تمام بشود،خودش درگیر باهاش خواهد خواهد،می می دشمن که
 هب افتاد،پناه می داشت که آخر لحظات آن کرد،فقط تحمل را درد

 یُفعل هکذاا »اهلل رسول یا آورد،گفت( وسلم وآله علیه اهلل صلى)پیامبر
 »تاد،گفتاف بعد!کنند؟ رفتار اینگونه باید دخترت با«بنتک وا بحبیبتک

 ؛« خُذِیـنِی فِضَّهُ یا

 

 هب پناه بیت سنگین،اهل بالی در که جایی بود،دومین بار یک این
 بود، امشب آوردند،مثل( وسلم وآله علیه اهلل صلى)پیامبر
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 و پوست بدن یک( السالم علیه)امیرالمؤمنین شب،که نیمه تو
 صارَتْ» بود، شده سبک گذاشت،آنقدر قبر توی را استخونی
 قبر،تا یتو گذاشت بود،وقتی نمانده بیشتر او از شبهی یک«کَالْخَیالِ

 می را دید،کفنش می را حضرت وقتی بود،تا کار به دستش وقتی
 .بود، داشت،مشغول بود،ارتباط خاك به دید،دستش

 

 »کشید دست خاك از که همین« الْقَبْر تُرَابِ مِنْ یَدَهُ نَفَضَ فَلَمَّا»  اما
 آمد،گویی( المالس علیه)امیرالمؤمنین دل در عالم غم« الْحُزْن بِهِ هَاجَ

 وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به آورد بکند،پناه تحمل تواند نمی دیگر که
 فِی النَّازِلَهِ ابْنَتِکَ عَنِ وَ عَنِّی الَلّهِ رَسُولَ یَا عَلَیْکَ السَّلَامُ» ،(وسلم

 اد،یاب تو بر شد تو نشین هم االن که دخترت و من سالم «جِوَارِكَ
 جلّدیت عنها رقَّ و»شده، کم صبرم«صبری صفیّتک عن قَلَ »اهلل رسول

 بود؛ جا دومین شد،این تاب طاقتم«

 بود؟ جا،کجا سومین دانید می ها حسینی اما

 فاطمه و( السالم علیه)امیرالمؤمنین دختر که بود آنجایی جا، سومین
 خودش خون تو دارد برادرش دید بود،می ایستاده زینبیه تل روی زهرا
 عمر به انور،دوید و اینور دوید پهلو،خیلی آن به پهلو این غلتد،از می

 بعد!نیست؟ مسلمان شما تو مگر« مُسْلِمٌ فِیکُمْ أما»عمر یا:گفت سعد
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 شمر به افتاد چشمش مرتبه کند،یک نمی توجه بهش کسی دید که
 بر دستش از کاری شد،دید گاه قتل گودال وارد کشیده خنجر با که

 وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به گذاشت سرش روی را آید،دستش نمی
  ُمُرَمَّل  ٌحُسَین هذا المُشْتَکَی اِلَیکَ»  اهلل رسول برد،یا پناه( وسلم

 (70).باهلل اال قوه وال حول ال«. االَعضاءِ ُمُقَطَّع بِالدِّماءِ،
 

 منابع و پی نوشت:

ص:  بحار األنوار( ترجمه روحانى، 43عليها السالم ) ترجمه جلد حادیث نور/ زندگانى حضرت زهرا )جامع اال-1

631) 

 (648، ص: 1مفردات الفاظ قرآن، ج )ترجمه و تحقيق-2

 (141: ص ،1ج اسالمى، ) مجموعه آثار استاد انصاریان/عرفان.-3

 447)جامع االحادیث نور/ تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: -4

ئمة اإلثنی عشرعليهم السالم / ترجمه رسولى محالتى، فارسى، اإلنصاف فی النص على األ)جامع االحادیث نور/ -5

 (186ص: 

 ( 1394/04/20.بيانات در دیدار جمعى از دانشجویان)-6

 (13ص:  ،5.)جامع االحادیث نور/ ترجمه من ال یحضره الفقيه، ج-7

 8-)پایگاه بيان معنوی/استاد پناهيان(. 

 پایگاه منبرک-9

 10- /86توحيد مفضل)  

 )پایگاه بيان معنوی/ استاد پناهيان(-11

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
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بحار األنوار(، ص:  44)جامع االحادیث نور / زندگانى حضرت امام حسن مجتبى عليه السالم ) ترجمه جلد -12

 .(389ص  29تحت الرقم رواه الصدوق فی المعانی باب النوادر  /111

 )پایگاه خبرگزاری مهر(-13

 .(1469، صفحه 3)صحيح مسلم، جلد -14

 .165البالغه، کلمات قصار، کلمه نهج -15

 (.8، حدیث 91، ص 18)وسائل الشيعه، ج -16

 (383، ص 44)بحاراالنوار، ج-17

 ؛(373، ص 2)الكافی، ج -18

 )خبرگزاری مشرق(-19

 (641/ص 1)تفسير نورالثقلين/ج -20

 21- /626/ 2خصال شيخ صدوق)   

 22-284تحف العقول/ص  

 23-256/ 18الحدید/ابیالبالغه ابنشرح نهج 

 24-)پایگاه بيان معنوی /استاد پناهيان( 

 1397 کارکنان نيروی هوایی ارتشبيانات در دیدار فرماندهان و  -29

 سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم 1399/02/06    -30

 28(: 13رعد ) -31

  85ـ  84، ص حدیث پایداری -32

 .29، ص از ظهور تا عروج-33

 .20، ص 1، جاز زندگی امام خمينیهای ویژه سرگذشت-34 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41630
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45426
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45426
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 86  ، صحدیث پایداری :ر.ک -35

 پرتال موسسه نشر آثار امام خمينی )ره(-36

 (، راوی: دکتر محمود بروجردی.154، ص 1پا به پای آفتاب، ج  )پرتال حفظ و نشر آثار امام خمينی)ره(/-37

 )پایگاه روزنامه کيهان(-38

 بيان معنوی از بيانات استاد پناهيان/پایگاه-38

 (222)جامع االحادیث نور/ أسرار آل محمد عليهم السالم / ترجمه کتاب سليم، ص: -39

 (230)جامع االحادیث نور/ أسرار آل محمد عليهم السالم / ترجمه کتاب سليم، ص: -40

 (77)جامع االحادیث نور/ نهج البالغة / ترجمه دشتى، ص: -41

 (228فيد / ترجمه ساعدى، ص: )جامع االحادیث نور/ اإلرشاد للم-42

 )تفسير نور/استاد قرائتی(-43

 )تفسير نور/استاد قرائتی(-44

های رئيس دفتر اجتماعی سياسی حوزه والمسلمين محمدحسن زمانیاالسالمحجت)خبرگزاری مشرق/-45

 (علميه

های حوزهرئيس دفتر اجتماعی سياسی  والمسلمين محمدحسن زمانیاالسالمحجت)خبرگزاری مشرق/-46

 (علميه

 (عباس افزون از همشهریان حاج قاسم و از همرزمانش در جبهه )خبرگزاری فارس/-47

 پایگاه مقام معطم رهبری-48

 (110، ص: 3)أصول الكافی / ترجمه مصطفوى، ججامع االحادیث نور-49

 (313، ص: 2)جامع االحادیث نور/ قاموس قرآن، ج-50
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 تراه ال کنت وإن تراه، کأنك اللَّه خف! إسحاق یا: السالم عليه اللَّه عبد أبو قال: قال عمار، بن إسحاق عن -51

 جعلته فقد بالمعصية له برزت ثم یراک أنه تعلم کنت وإن کفرت، فقد یراک، ال أنه ترى کنت وإن یراک، فإنه

 .الناظرین أهون من

 .2 حدیث ،59 باب ،355 /67: االنوار بحار ؛2 حدیث الرجاء، و الخوف باب ،67 /2: کافى اصول

 و الخوف فى الرابع الفصل ،117: االنوار مشكاة ؛4 حدیث الرجاء، و الخوف باب ،68 /2: کافى اصول -(52

 .الرجاء

 .46(: 55) الرحمن -53

 حدیث ،59 باب ،365 /67: االنوار بحار ؛(ص) النبى مناهى من جمل ذکر باب ،13 /4: الفقيه یحضره ال من -54

13. 

 .22 حدیث ،59 باب ،377 /67: االنوار بحار ؛3 حدیث والخمسون، الثالث المجلس ،327: صدوق امالى -55

 147: ص اخالق، هاى زیبائى  / مجموعه آثار استاد انصاریان-56

 (26، ص: 24بيروت(، ج -)جامع االخادیث نور/بحار األنوار )ط  -57

 )از بيانات استاد رفيعی( -58

بحار األنوار( ترجمه روحانى،  43نور/زندگانى حضرت زهرا عليها السالم ) ترجمه جلد  .) جامع االحادیث-59

 (401ص: 

 147: ص اخالق، هاى زیبائى  مجموعه آثار استاد انصاریان / -60

 (110، ص: 3)جامع االحادیث نور/ أصول الكافی / ترجمه مصطفوى، ج-61

 (110، ص: 3مصطفوى، ج) جامع االحادیث نور/ أصول الكافی / ترجمه -62

ترجمه: در این ]سرگذشت پيشينيان[، نشانه اى است براى کسى که از عذاب آخرت مى ترسد؛ سوره  -63

 .103هود، آیه 

ترجمه: این ]موهبت[، براى کسى است که از مقام ]عدالت[ من بترسد؛ و از تهدیدم بيمناک باشد؛ سوره -64

 .14ابراهيم، آیه 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27201&mid=401356#112125962
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27201&mid=401356#112125962
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27201&mid=401356#112145402
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27201&mid=401356#112145402


 

 

94 

ز کتاب: اخالق اسالمى در نهج البالغه، مكارم شيرازى، ناصر، گردآوری ا /پایگاه آیت اهلل مكارم شيرازی -65

 .91، ص 2، ج شمسی، چاپ: اول 1385، ، قم، نسل جوانتهيه و تنظيم: اکبر خادم الذاکرین

، دار رجائى، سيد مهدى :، تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، محقق / مصححدرر الكلمغرر الحكم و -66

 .2010، حكمت 110، ص ، چاپ: دومقمری 1410 ، قم،الكتاب اإلسالمی

 .34، حكمت 717همان، ص  -67

 

کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال، عالء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی البرهان فوری، المحقق -68

، ص 3ميالدی، الطبعة الخامسة، ج  1981قمری/ 1401سالة، بيروت، صفوة السقا، مؤسسة الر -: بكری حيانی 

قمری، چاپ: اول،  1416؛ ميزان الحكمة، ری شهری، محمد، تحقيق: دار الحدیث، دار الحدیث 5885، ح 142

، تميمى آمدى، عبد الواحد بن . حدیثى به این صورت نيز از على)ع( در غرر الحكم و درر الكلم134، ص 3ج 

، 577، ص ، چاپ: دومقمری 1410 ، قم،، دار الكتاب اإلسالمیحقق / مصحح: رجائى، سيد مهدىمحمد، م

 .؛ )کسى که بترسد، شب هم سير مى کند(«من خاف ادلج»آمده است:  84حكمت 

گردآوری از کتاب: اخالق اسالمى در نهج البالغه، مكارم شيرازى، ناصر،  پایگاه آیت اهلل مكارم شيرازی/ -69

 .91، ص 2، ج شمسی، چاپ: اول 1385، ، قم، نسل جوانتهيه و تنظيم: اکبر خادم الذاکرین

 روضه از حجت االسالم استاد عالی-70
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