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 91شماره آموزشی کارگاه  
 و اقدامات مخالفین  تبیین جهاد حضرت فاطمه زهرا

 بسم الله الّرحمن الّرحیم 
»اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک والعن اعدائهم اجمعین بعدد  

 ما احاط به علمک اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین« 

کنم. در    در موضوع جهاد فاطمی نکاتی عرض می  داران حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرادر این دقایق خدمت شما عزیزان و دوست  

فقط مبارزه در میدان جنگ نیست، مبارزه در میدان جنگ   »افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر«روایات ما وارد شده است که  

ر و عقائد و آراء باطل است. لذا فرمود باالترین جهادها کلمه  نوعی از جهاد است که باالتر از مبارزه در میدان جنگ جهاد در مقابل افکا

حقی در پیشگاه حاکم جائر است. ایستادن در مقابل پیشوای جور و باطل و مقابل انحرافات، باالترین جهاد است و این جهاد را حضرت  

توانیم بگوییم باالترین جهاد را حضرت   می  داشتند. اگر ایستادن در مقابل حاکم جور باالترین جهاد است،  صدیقه کبری فاطمه زهرا

 کنم:  گوییم باالترین جهاد؟ از جهاتی که از عرض می داشتند. به چه دلیل می صدیقه کبری فاطمه زهرا

 چون باالترین جهاد، ایستادن در مقابل افکار ظلم و جور و باطل است. -1

کند؟ مجاهد کیست؟ در این جهاد، مجاهد،    شود که چه کسی جهاد می  کند، نگاه می  در هر جهاد، به مجاهد و کسی که جهاد می  -2

، مادر کسی که ام ابیها، کسی که به واقع مادر پیغمبر  .است  نظیر عالم هستی، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا  شخصیت بی

 است. روح و جان پیغمبر ام االئمه بضعة النبی، ائمه

امام المنافقین، پیشوایان جور و   دارد، آن است که: طرف جهاد چه کسی بود؟   هراعظمت دیگری که نکته سوم جهاد حضرت ز  -3

ها در   آنها از اولین ظالم   »اللهم العن اول ظالم حق محمد و آل محمد«  گیرد.   های عالم از ظلم آنها سرچشمه می  ظلم که تمام ظلم 

 . ظالمین در عالم جهاد کردند بی دو عالم، با اوّلینِ  بودند، یعنی بی جهاد حضرت زهرا

نکته بعدی: زمینه این جهاد چه بود؟ دفاع از حقیقت دین کیان و روح دین که عبارت از والیت و امامت باشد. نکته دیگر آن است که   -4

اوقات کنند و گاهی اوقات از دو طرف، گاهی    کند و با طرف میدان جنگ جهاد می  در بعضی از جهادها، دشمن از یک طرف حمله می

کنیم، دشمن از تمام جهات و با تمام قوا به دین و ارکان    زمینی است، گاهی اوقات زمینی و هوایی است. ولی در این جهاد که نگاه می

 ، با تمام قوا در مقابل این حمله ایستاد. جهات این مطلب را که عرض کردم، توضیح دین حمله کرد و وجود نازنین حضرت زهرا

است. اگر به عظمت جهاد   »امام المجاهدین«توانیم بگوییم    است. می  رین جهاد در عالم هستی، از آنِ حضرت زهرادهم. پس باالت  می

بخواهیم پی ببریم، باید ببینیم که طرف مقابل چه تالش و کوششی داشت؟ نیت و هدفش چه بود؟ و   فاطمی و جهاد حضرت زهرا

ما جلوه و عظمت خاص خودش را پیدا کند. طرف مقابل، یعنی دشمنان غدیر، به برای    چه کارهایی کرد؟ تا بعد جهاد حضرت زهرا

ابن   دشمنی نداشتند و قصه این نبود که بخواهند بگویند علی  تعبیر دیگر حزب کفر و نفاق سقیفه فقط بر سر امامت و خالفت پیغمبر

نبود؛ البته این اصلِ مطلب   نباشد، ما خودمان متصدی امور دین و دنیای مردم هستیم. این دعوا فقط بر سر امیرالمؤمنین  ابیطالب

بود، لذا وجود نازنین حضرتش را کنار زدند. ولی نکته آن است که: فقط   چون حقیقتِ دین و اصل و اساس، دین امیرالمؤمنین  .است

نبود، بلکه تا جایی که توانستند با کنار زدن ایشان، تا جایی که توانستند در اعمال دینی و اعمال   بحث بر سر حضرت امیرالمؤمنین 

ها مصون نماند و    ها، از تحریف این  عبادات و در اعتقادات، دخل و تصرف کردند. هیچ مطلب و عملی و کاری از کارهای دینی و عبادت

 کنیم:  شمنان، یعنی جبهه کفر و نفاق در مقابل دین کردند و جهاتی از آن اشاره میهایی که د ما در این بحث جهاد فاطمی، به تالش

. با این »حسبنا کتاب الله«اولین کار و تالشی که جبهه کفر و نفاق در مبارزه با دین و والیت انجام داد، عبارت بود از: القاء نظریه    -1

خیال می کنند خلیفه  .طور سطحی نگاه می کنند  ها، به این عبارت، به بعضی نظریه قرآن و عترت را از مردم گرفتند. دقت بفرمایید که

را کنار زد که در    یعنی قرآن ما را بس است، ما احتیاجی به علی نداریم، یعنی فقط امیرالمؤمنین  »حسبنا کتاب الله« دوم که گفت:  

را. به این جهت  را؛ هم قرآن را و هم علی  امیرالمؤمنین هم ،این حسبنا کتاب اهلل یعنی هم قرآن را از مردم گرفت .واقع این نیست

»علی مع القرآن و القرآن  فرموده بود:    دانستند که قرآن بدون معلم قرآن هیچ ارزشی ندارد و بارها و بارها پیغمبر  ها می  که چون این

 همراه با قرآن، هرگز جدایی ندارد. اگر دیدید جایی قرآن بود ولی والیت امیرالمؤمنین   است و علی  : قرآن همراه با علی مع العلی

جدا   ،است  نبود، بدانید که این قرآن نیست، بازی با قرآن است. لذا به خاطر اینکه مردم را از روح قرآن و معلم قرآن که امیرالمؤمنین
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علی  .کنند را    آمدند  ما  قرآن  گفتند  و  زدند  کنار  استرا  زدن    .بسته  کنار  با  دانستند  می  باشند،  داشته  عقیده  قرآن  به  اینکه  نه 

، زنیم، ولی با گرفتن امیرالمؤمنین  و قرآن را کنار می  پس به ظاهر گفتند که ما علی  . قرآن را هم از مردم گرفتند   امیرالمؤمنین

م امکانات آموزشی، از کتاب و دفتر و قلم و تخته سیاه و وایت ای تما زنم: شما اگر در مدرسه یک مثال می . قرآن را هم از مردم گرفتند

فقط این مدرسه یک چیز کم دارد و آن   .آموزان هم همه سر کالس نشستند  برد و تخته سفید و همه چیز، تمام امکانات اگر باشد، دانش

آموزان در این مدرسه وجود دارد؟ نه آقا!   انشها و د چیست؟ معلم است، معلم ندارد، آیا این مدرسه قابل کمال است؟ تکاملی برای بچه

گویند معلم ندارد، معلم که نباشد، هیچ فایده ای ندارد. این مصیبت را بر سر عالم اسالم، حزب   امکانات آموزشی همه چیز هست، می

معلم را گرفتند، یعنی    .را گرفت  نماز را از مسلمانان نگرفت، روزه را نگرفت، قرآن را به ظاهر نگرفت، معلم دین  .کفر و سقیفه در آورد

نباشد، ولی حقیقتش آن است؟ برای    حسبنا کتاب اهلل ظاهرش این است که قرآن باشد، علی  .تمام معارف و اعمال دینی را گرفتند

 باشد.  می  و قرآن را از مردم گرفتند. این اولین تالش جبهه کفر و نفاق در مبارزه با دین و روح دین که عبارت از والیت  چه؟ علی

را از مقام   دومین تالشی که جبهه کفر و نفاق سقیفه در مبارزه با دین و روح دین با والیت انجام داد، عبارت از این است که: پیامبر  -2

معصوم نیست، مصون از خطا و سهو و نسیان    برای چه؟ که پیغمبر  . عصمت خارج کردند و در حد یک بشر معمولی او را معرفی کردند

و فراموشی و اشتباه نیست، بلکه در حد یک بشر معمولی است که قابل خطا و سهو و نسیان و اشتباه است. این کاری بود که حزب 

 این توطئه و نقشه شوم را ایجاد کرد.  و به خصوص در واپسین لحظات عمر پیغمبر مان حیات پیغمبرسقیفه، حتی در ز

کردند و   کی تشک  غمبریبودند که در عصمت پ   یکسان  نیدوم عمر بن خطاب خصوصاً، اول  فهیعموماً و خل  فهیو حزب نفاق سق  شیقر

قلم و دوات   تیمطلب، همان روا  نی شاهد مهم ا  .کند  یاشتباه م  .او هم مانند ماست  .عصمت ندارد  غمبریرا القا کردند که پ   هینظر  نیا

عامه    نیکتاب در ب  نیاست. مهمتر  یآنها بخار  نیاول  . عامه و اهل سنت نقل کردند  یحت  نیو محدث  نیتوان گفت: تمام مورخ  یکه م  است

و هفت، از ابن عباس نقل   ی، در صفحه سیبخار  حیاست. در جلد اول صح  «یبخار  حی»صح  آن  نیو اول  »در صحاح سته«و اهل سنت،  

بودند و عمر بن خطاب    غمبریدر خانه محضر پ  ی بود، عده ا  شیکه جان عالم به فدا   خدا  غمبریپلحظات احتزار    ی که وقت  کند  یم

 تاب ک  ن یو اول  نیدارم از مهمتر  د، ینی. بببعده أبدا«»هلم اکتب لکم کتاب الله ال تضلوا  فرمود:    رسول خدا  نیآنها بود. نازن  نیدر ب

ا»فرمودند:    خدا  غمبری کند، پ   یگزارش را نقل م  نی. او اکنم  یعبارت عرض م  «یبخار   ح ی»صح  ی عنیاهل سنت،    یثیحد  ی نوشته 

جامعه    اهل  زمام  دار  جامعه و سکان  تیمطلب را که هدا  نی. معلوم است که مهمتر«دیکه بعد از من گمراه نشو  سمیبنو  یزیچ  ،دیاوریب

 .بالله« اذیوجع ،األ ه یقد غلب عل  یان نب  :گفت نجای: عمر بن خطاب افقال عمر» .سدیخواهد بنو یم است،

غلبه کرده است و  ی ضیبر او مر غمبری. گفت پ کنم یعبارت را ترجمه م رسول خدا نیاز تمام عصمت وجود نازن ، یبا تمام عذرخواه

«  د؛ گوی  یم  ان یدارد هذ 
َ

ف
َ
ادامه گزارش بخار»فإخَتل آنجا، اصحاب دو گروه ش  ی م   ی. در   غمبریپ   . اختالف کردند  دند، آورد که: در 

ما حال   ه ی کل الرض ه ی »الرضگفت:   ی اختالف بشود و ابن عباس از آن روز م د ی من نبا ش یکه پ  د یمن برو ش یو از پ  د یفرمودند: بلند شو

. سدیآن نوشته را بنو  اسالم  غمبریاسالم از آنجا شروع شد که نگذاشتند پ   بتی. تمام مصهم ذلک«  کتبیأن    نیرسول الله و ب  نیب

بعبارت:    دینیبب
ّ

بن خطاب گفت  الوجع«  ه یقد غلبه عل   َی »إّن الن تار  ض یمر  غمبریپ   :عمر  نقل   یطبر  خیشده است. در  را   عبارت 

 . دگوی یم  انی هذ ،هجر«ی»إّن رسول الله کند که عمر بن خطاب گفت:   یم

 رات یعبارت را با تعب  نیو نود و سه هم  ستیجلد دوم، صفحه دو  یسنن ترمزو پنجاه و سه؛    صدی، جلد پنجم، صفحه سمسند احمددر  

  زند،  یخود حرف نم  شیاز پ   ، «یعن الهو   نطقی»ال که    یرا از حد عصمت و مقام عصمت اله  غمبریپ  د ییبفرما  تعنای.  اند  آورده  یگرید

که اهل   یگری. در عبارت ددگوی  یم   انیباهلل، زبانم الل، گفتند: هذ  اذی را از آن حد تنزل دادند. اال  غمبریکالمش کالم خداست، پ   بلکه

م نقل  عا نیا  کردند،  یسنت  که  اند  آورده  پ   شهیطور  صدا  خدا  غمبریگفت:  ما  و  بود  ب  یی نشسته  شن   رونیاز  کوچه  از   زن  .میدیو 

و بچه ها  کرد  یم   یاست که اهل سنت نقل کردند، داشت اص  یعبارت کنم،   یم  ریطور تعبنیا  عذرخواهم کهآمده بود و    هیحبش   ،ای  هیمقن

نگاه    و  ا یتو هم ب  خواهی  ی. اگر م« یفنظر  ی»تعالبه من گفت:    خدا  غمبریپ   :دگوی   یم  شهی. عاکردند  یبودند و تماشا م  ختهیدور او ر

  یرقاص نیتو هم ا ای: بدیبگو شهیحد قرار دادند که به عا نیرا در ا شانیخرافات و گناهان مبارزه کند، ا  نیکه آمده بود با ا یغمبریپ  !کن

خودم   های   شانه  یرو  راتو    ا یگفت: ب  شهیبه عا   خدا  غمبریآوردند که پ   ی به نقل  ی حت  م، یکن  ی عرض م  ی را نگاه کن و با کمال شرمندگ

درست کرد، خودشان که معصوم   فه یکه حزب سق  ییمطلب آن است که چون خلفا  نیا  لی. دلینیتو هم خوب بب  یسوار کنم تا بتوان

  د،کارها بودن  نیخودشان معصوم نبودند و اهل لهو و لعب و ا  نکهیبه خاطر ا  .بود  یسراسر خطا و اصال پر از گناه و آلودگ  شانینبودند، زندگ
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  ذهب یالله ل دیریو إنما  یعن الهو نطق ی»ما که  یغمبریآوردند، پ  ن ییرا از آن مقام عصمت پا غمبریهم نسبت دادند. پ  غمبریبه پ 

 خمر شارب ال  دِیزیکه    دیرس  ییکار به جا  . را هم از مقام عصمت تنزل دادند  غمبریپ   ،را«یتطه  طهرکمیو    تیعنکم الرجس اهل الب

اگر  یشد، حت فهیخل توان یم گفتند  یو م دانستند ینم بیع  هیرا هم ما  نی! و اغمبریپ  فهیشد، آن هم به نام خل فهیخل الصالةتارک 

 باشد.  الصالةشارب الخمر و تارک 

 ی برا یو جعل یانجام داد: ساختن فضائل ساختگ  نید  قتیو حق  نیبردن د  نیاز ب  ریدر مس  فهیکه حزب کفر و نفاق سق  یکار  نیسوم  -3

  یثی: هر حدکنم  یبه نحو اجمال و اختصار عرض م  یلیخ  نیرالمؤمنیو منع نشر فضائل حضرت. ام  یریخودشان بود و در مقابل، جلوگ

با دادن پول به    فهیصادر شده بود، حزب نفاق سق  ائمه اطهار  ا ی  نیرالمؤمنیام  لت یدر فض  خدا  غمبریپ   نینازن  وجوداز    باًیکه تقر

به نقل    غمبر خدایکنم: پ   یکرد: مثالً به عنوان مثال عرض م  انیجور نقل کرد و ب  یخلفا  یرا برا  ثیآن حد  رینظ  ن،یدروغ   انیراو

  متواتر فرموده بودند:  ثیحد نیقیفر
ّ
قرآن و    :من است راثمی بها دو امر گران « یتیاهل ب یکتاب الله و عترت نیالثقل کمیتارٌک ف ی»إن

  ی اب  یبعد  نی»اقتدوا بالذفرمود:    غمبریگذاشتند که پ   غمبریپ   یرا جعل کردند و پا   تیروا  نیآمدند؛ ا  نیثقل  ثیدر مقابل حد   .عترت

دو امر گران بهاست، گفتند:   یکه به معنا  نیثقل  یکه: به جا  دیکن  ت ی. عناد یو عمر اقتدا کن  بکر  یبه دو نفر بعد از من، اب  بکر و عمر«

ذ
ّ
 . «: به دو نفرَن ی »ِبال

و ساالر  د یبزرگان و س نمی، حسن و حسشباب اهل الجنه« دایس ن ی»والحسن والحساسالم که فرمودند:  غمبریمعروف از پ  تیروا

بهشت که:    ثیحد  نای  آمدند   مقابل  در  اند،   اهل  تعبکهول أهل الجنه«  دای»ابوبکر و عمر سرا جعل کردند   جوانان   دیشباب س  ری! 

 ندارد. یریبهشت، همه جوان هستند و بهشت پ   یاهال نکهیست! غافل از اا عمر و  بکرابو رمردها،یکهول پ  د یمقابل گفتند: س در .شود یم

   فرمودند:   اسالم  غمبریکه پ   یث یدر مقابل حد
َ
اس إل

ّ
 نی در مقابل ا  ،است  مردم نزد من، فاطمه  نتری ، محبوبفاطمُه«  یَّ »أحبَّ الن

 را جعل کردند که:  ثیحد
َ
اس إل

ّ
 .شه«یعا یَّ »أحّب الن

حد مقابل  پ   یث یدر  فدا  اسالم  غمبریکه  به  عالم  جان  بعل فرمودند:    ش یکه  باها  الله  اب  ی»إن  که   تیالمب  ةلیلدر    طالب«یبن 

 ی عل ضرتکنند، خداوند عالم به وجود ح نید غمبریپ  یرا فدا شیو حاضر شدند تا جان خو دندیخواب امبریدر بستر پ  نیرالمؤمنیام

 مباهات و افتخار کرد. طالبیبن اب

 )خداوند متعال به عمر مباهات کرد!(  »إنَّ اللَه باها ِبالُعَمِر«. :در مقابل حدیث ساختند که

 بروم:  رونیبحث ب نی و از ا  میجهت بگو نیاز ا گریداستان د کیقصه سر دراز دارد!  نیا

 ی و ارزشمند و خدم و حشم  یمتی ق  یمرکب  یرد شد، ول  یسوار بر مرکب  ره،ابوهری:  اند  کرده  نقل  بود؛  نشسته   اش  در حجره  یروز  شهیعا

 ماست.  ریبه تعب نیا . دندچرخی یم رهیدور ابوهر

 است. رهیابوهر نیگفتند: ا رود؟  یاوضاع دارد م نیخدم و حشم و با ا نی که با ا ستیک ن ی: ادیپرس شهیعا

تا د  رهیابوهر  ره؟«یابوهر  کون ی»من    گفت:  شهیعا تعب  روزیکه  نان شب  ری به  ا  یما  با  با خدم و حشم و  امروز   نینداشت. چه شده که 

 رود؟  یراه م یانیطور اع  نیما ا ریو به تعب التیتشک

  دی تو که با  ،کس نداند چیگفت: اگر ه  شهیبه عا  رهیپشت سر شما زد. برگشت. ابوهر  یطور حرفنیا  شهی گفتند که: جناب عا  رهیبه ابوهر

  یان یمرکب اع   نیخدم و حشم و ا  نی ا  االن  ینداشتم، ول  یزیبودم که چ  ی پول ها را آورده ام. من همان آدم  ن یکه من از کجا ا  یخوب بدان

ا  یبدان   د یبا   هتو ک  .را دارم ام.  نیاز کجا من  آورده  را  تار)اختلقت(ها  اربع مع    کیحق اب  ی»اختلقت ف  است، گفت:  نیا  خی. عبارت 

 . دمیروزگار رس نیرا که گرفتم، به ا ی جعل ثیآن احاد یپدرت ابوبکر ساختم؛ پول ها لتیدر فض ن یدروغ  ث ی. چهارصد حدث«یحد

  ثیحرام را گرفتند و حد  یپول ها  گرانیها و د  رهیدرست کردند. ابوهر  نیو دروغ   یجعل  ثیخودشان احاد  لتیتوانستند در فض  که  ییجا  تا

ده ها    نیرالمؤمنی: مذمت و لعن بر امنکهیباالتر ا  بتیممنوع شد و مص  نیرالمؤمنیحضرت ام  لتیفض  ثیساختند و در مقابل، احاد 

 افتخار مسلمان ها قرار گرفت.  ، سال در عالم اسالم

 .فهیسق یعبارت بود از کودتا  ،انجام داد تیو اهل ب نیدر مبارزه با د  فهیکه حزب کفر و نفاق سق ی تالش نیچهارم -4

  از مراحل   یچند مرحله داشت که من به بعض  ،کودتا که همه جانبه بود  نی. اتیاهل ب  یعنی  ن،یو روح د  نید  هیعل  ار،ی تمام ع   یکودتا 

 کنم:  یاشاره م آن
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بود. در  فهیحزب سق نیخانه مرکز مخالف  نیکه ا یکبر قهیو حضرت صد نی رالمؤمنیخانه حضرت ام یعنی ،یوح تیهجوم به ب -1

شروع شد و به آتش زدن خانه و به شهادت   دیهجوم از تهد نی. امییهجوم سخن بگو نای به راجع شاءاهلل نا لیبه تفص دیمباحث بعد شا 

زهرا  دنیرس محسن  حضرت  حضرت  ام  و  حضرت  کشاندن  و  ماهه  شمش  نیرالمؤمنیشش  و  مسجد  طرف  سر   ریبه  بر 

 . دیامور رس نیبه ا ،دنیکش نیرالمؤمنیام

  تین  ا یکه مخالفت   یی نبود. بلکه با تمام آنها  ن یتمام قصه ا یول   .بود ی هجوم به خانه وح آن،مرحله    نی اعظم و مهم تر  ینکته دوم، کودتا

 باشند.   تیاهل ب ریاگر از غ  یحت  ،شد یبرخورد م ،مخالفت داشتند

عامه و اهل سنت، از آنها به اصحاب رده،    خیاز آنها، نوعاً تار  خ یرا که با خالفت ابوبکر مخالفت کردند، به بهانه ارتداد کشتند! تار  ییآنها

 . برد یکه مرتد شدند، نام م   یکسان یعنی

 در محضرتان عرض کنم:  یخیگزاره تار نیا !است بیعج

 هزار نفر به جرم مخالفت با ابوبکر کشته شده اند.  3۰نوشته اند در حکومت ابوبکر، حدود  یبعض

کمتر   د ی. شا میکودتا غافل شده ا  نی ا  گرِ ید  ی ایعظمت دارد که ما از زوا  و آتش زدن خانه حضرت زهرا  زهرا  حضرت  قصه  قدر  آن

قبول  فهیخل وانچون ابوبکر را به عن  ینشده بودند، ول  نیمرتد از د نهایاز ا یاریهزار مخالف خودش را کشت! بس 3۰ابوبکر :میباش دهیشن

که مرتد   ی کسان  ی عنی  . برد  ی به عنوان اصحاب رده نام م  هانیعامه و اهل سنت از ا  سانِ نوی  خیداد و تار  ار  آناننکردند، ابوبکر دستور کشتن  

  ی بود. وقت لهیقب نیحارثه از سران ا ا ی بودند. حارث  »حزرموت« ها ساکن نی؛ ا»کنده« لهیقب  ی کیها مرتد نبوده اند. نیه اک ی شده اند و حال

 ی . اکنون هم اگر کسمیداد  یزکات م  شانیبود، به ا  غمبریاز طرف ابوبکر آمد تا زکات جمع کند، حارثه گفت ما تا پ   دیابن لب  ادیکه ز

بر   ی! ابوبکر حقاست طالبیابن اب یحضرت عل غمبریپ  فهیگفت که: خل ه یبه کنا  یعنی.  می ده ی ما به او زکات م  د،یایاو ب تیاز اهل ب

. ابوبکر دیها را بکشنیکه ا  دیجا شروع شد. دستور رس  نیرده از هم  یمرتد شناخته شدند و جنگ ها  لهیقب  نیما ندارد. از طرف ابوبکر ا

در    ،اهل سنت است  یکه از علما  »جساس«آوردند.    نهیو به مد  فتندکشتند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گر  آنان رالشکر فرستاد،  

که ابوبکر را قبول نکردند، به آنها تهمت ارتداد زدند(    یکسان   ی عنیدستور داد که: مرتدان )  ی کند که ابوبکر زمان   ی نقل م  خود  احکام القرآن

دراز   یقصه سر  نی. ادینیشود، بب  یم   دهیامروز از داعش د  کهرا    ییها  تیاز جنا  ی. بعضدیپرتاب کن  نیکوه به زم  یاز باال  ،را آتش زده

 .. دارد.

 صادر شد.  آنان همر نه! دستور کشتن به ابوبک یول  میده ی بودند. آنها گفتند زکات م مامهیاهل   لهیاز قب گرید  یگروه

.  د باشی  ما  با  که  دادند  هاپست و مقام به آن  یوعده ها  .کردند  عیرا با پول تطم  ها  لهیافراد قب  .افراد بود  ع یتطم  ،کودتا  نیاز ا  یگرید  جلوه

چهارصد نفر نوشته شد و   یابوبکر و نامه برا. در دو روز، چهارصد نوشته از طرف  م یده  یما به شما پست و مقام م   د،یابوبکر را قبول کن

 . میده یم ،دیکه ما به شما هر چه بخواه  دیآنها وعده پست و مقام داده شد: که با ما باش هب

کرد، و از  یو امامت وارد م  تیو وال نیو روح د نیبا تمام قوا، هجمه و هجومش را به د  فهیکه جبهه کفر و نفاق و حزب سق یدر زمانه ا

 ( ریبه شمش  ی عنی)  فیبه س  ام یمأمور به صبر بودند و ق  نیالمؤمنریام  یحضرت عل  نیکه وجود نازن  دیتوجه داشته باش  گر، یطرف د

 ماند.   ینم  یاز آن باق یو روح نی از د یاسم قتیبه حق ،جهاد نبود  نیشروع شد که اگر ا کند، جهاد حضرت زهرا  امیق انستتو ینم

 کنم:   یقسمت م نیدر ا از جهاد حضرت زهرا ییخالصه وار و اشاره وار به روش ها و گونه ها  ی لیمن اشاره خ 

 داشت:  یروش ها و اقسام متفاوت و گوناگون یجهاد فاطم نیا

 . نیمهاجم  حضرت زهرا  ادیو فر  ی افشاگر - 1

 حضرت زهرا ادی کشاندند، آنجا فر یرا گرفته بودند و حضرتش را به طرف مسجد م  نیالمؤمن ریصدها نفر دور خانه حضرت ام یوقت

الله أن   یعمر! اما تتق ای»  دون؟«ی تر  ءیش یالضالون المکذبون ماذا تقولون؟ و »ا  های»ارا نگه داشت. فرمود:    ت یبود که امامت و وال

  ،غمبریخدا و پ ه  کنند  بیگروه گمراهِ تکذ  یا  ؟یشو  ی بدون اذن و اجازه به خانه من وارد م  یکش  یخجالت نم  !عمر  یا  ؟«یتیتدخل ب

 د؟یخواه یچه م
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در مسجد    امیرالمؤمنینسر    یباال  ریکه شمش  دیدان  ینبود، م   امیرالمؤمنین و دفاعش از حضرت    حضرت زهرا  یو اگر ناله ها

که   دیبدان  نیقیدادند،    یرا نجات نم  امیرالمؤمنینآنجا جان    از کشتن حضرت نداشتند. و اگر حضرت زهرا  ییابا  چیگرفته بودند و ه

 کشتند.  یرا م امیرالمؤمنین

 تا مرز شهادت.  فهیمقابله با مهاجمان و حزب سق -2

 . «دیکش ی کنم که پسر عمم را مظلومانه م  ینم تانیبه خدا قسم رها »: ظلما«  ی»والله ال ادعوکم تجرون ابن عمفرمود:  

 . «دیکرد انتیش خغمبریبه خدا و پ عیچقدر سر»: ! ما اسرع ما خنتم الله و رسوله«لکمی»و 

 شد.  حضرت زهرا دانی م روزیو پ  

 کرد. انیب خطبه حضرت زهرا نیرا در ا فهیکه کفر و نفاق جبهه حزب سق  هیخطبه فدک رادیا 

 است.  فهیکفر و نفاق حزب سق انیب هیاز اهداف خطبه فدک ی کی -3

در مقابل قرآن بزند، مسلمان   یحکم و حرف  یپرسم: اگر کس  یاول را به قرآن ثابت کرد. کفر او را به قرآن ثابت کرد. از شما م  فهیخل  جهل

کافر؟ ابوبکر گفت: )به   ایمسلمان است  نیا ،دارم یگری: من حرف ددیحکم را دارد، در مقابل بگو نیبداند قرآن ا ی کافر؟ اگر کس ایاست 

 .مگذاری یارث نم ایفرموده است که ما انب غمبری( که پ نیوغ در ثیحد

از ارث در قرآن خواند که   ی اتیآ  ...«   مان ی»و ورث سل   ،؟«ی»اترث اباک و ال ارث اب  ؟یفرمودند: که مگر قرآن نخواند  حضرت زهرا 

  ای  ،که مخالف قرآن حرف بزند  یکس  یعنی  ،ی زن  یتو خالف قرآن حرف م»گذارند. فرمود:    یهم ارث م  ایکند. انب  یرا ثابت م  ایارث انب

 است، در مقابل قرآن حرف   یداند که حکم قرآن  یم  ،ستیاگر جاهل ن  ای.  دیببخش  ،دانستم  ینم  دیبگو  دی با  ،دیاست که اگر فهم  لجاه

 . یپس کافر ،یگونه هست نیابوبکر! تو ا یزند که ا یم

 کرده است.  انیرا ب فهیکفر و نفاق حزب سق حضرت زهرا یاز جهات متعدد ،خطبه ن یبود. در ا آن از جهات ی کی نیا 

 .ایشان جنازه عییظالم در تش نیو دوم نیبه حضور اول تیو عدم رضا  یبه دفن شبانه و مخف تیوص -4

در   ستم ین  یراض  : حزب کفر و نفاق بود. فرمود  ی در مقابل آن هجوم ها  و جهاد حضرت زهرا  مقابله حضرت زهرا  یها راه ها  نیا

 جنازه ام شرکت کنند. عییتش

 . ندکرد  یو ناله م هی. شبانه روز گرحضرت زهرا یها و ناله ها هیگر -5

 زمامداران قهر با   -6

اجازه خواستند، اما اجازه    ادتیع   یبودند، قهر کردند. برا  هما یبا زمامداران، که در رأس آنان ابوبکر و عمر لعنت اهلل عل  حضرت زهرا 

 م،ی ا  هکرد   اشتباهی   اگر  ما :  گفتند.  برگرداندند  مرتبه  چند   تا   را   شان  مبارک  صورت.  ندادند  را  شان  که آمدند، پاسخ سالم  ی ندادند. وقت

 ن ی پرسم ا  ی . فقط م میگو  ی ها سخن نمنیرو کردند و فرمودند من با ا  نی رالمؤمنیدو عالم به حضرت ام  بی  ی . بیبر ما ببخش  م یآمده ا

د آذان  نو أنا ِمنها. َم   ی»فاطمه بضعه منفرمودند:    غمبرینه؟  که پ   ای  دندیشن  خدا  غمبریکالم را از پدرم پ 
َ

ق
َ
. و من آذاها یآذاها ف

 ت یاذ  اتمیرا در ح  غمبریبعد از وفات من؛ مثل آن است که من پ   ، کند  تیرا اذ  هرکس فاطمه».  « یاتیح  یفمن آذاها ف   ی موتبعد  

 « کرده است.

 که کالم من صدق است.  دی کرد قیدرست است. فرمودند الحمدهلل که تصد : دو نفر گفتند

 
ّ
شِهُدَک.«  ی »اللهم إن

ُ
اشَهدوا  .  رمیگ  ی تو را شاهد م  ایخدا  أ

َ
د شاهد باشند.    ،هستند  نجا یهم که ا  هایی آن  من َحَضَرَک.«  ا ی»ف

َ
ق

َ
»اللهمَّ ف

.  اند کرده ت یمن را اذ نها یکشم، ا ی لحظه که نفس م نیتا آخر .«یو ِعنَد موت یاتیَح  ی»فکرده اند.  ت یابوبکر و عمر من را اذ .«یانیآذ

 را به محضر حضرت حق برسانم. تمیرا مالقات کنم و شکا م یتا خدا میگو یکلمه سخن نم کیها  نی! به خدا قسم با ااخدای و

 چه بود؟ و آثار جهاد حضرت زهرا  ثمرات

در مقابل حزب   اگر مبارزه و جهاد حضرت زهرا  ،خدا  غمبرینود و پنج روز بعد از شهادت پ   ایهفتاد و پنج    نیکالم، اگر در ا  کیدر  

 .و کفر نبود فهیسق
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 ماندند.  یزنده نم نیرالمؤمنیحضرت ام -7

 رفت.  یم نیاست، از ب تیو اسالم که وال  نیاسالم و روح د قتیاسالم ناب و حق -8

 رفت.  یم  نیشد و از ب ی م فیقرآن کال دچار تحر -9

 رفت. ی م نیاز ب یامامت و رهبر -1۰

 رفت.  یم  نیثمره رسالت از ب -11

 بود که: . چرا؟ چون حضرت زهرا «من است یمادر معنو ها،یام اب ،حضرت زهرا»فرمودند:  اکرم غمبریچرا پ  دینیحاال بب 

 ثمره رسالت را نگه داشت؛ -

 رسالت را با جهادش نگه داشت؛ قتیحق -

حضرت   نیبود. خود وجود نازن  ن یرالمؤمنیمصمم به کشتن حضرت ام  ی بود. حتّ  ن یبردنِ د  نیدشمن مصمم به هدم و هضم و از ب  -

 نداشت و مأمور به صبر بود. یاریکه  نیرالمؤمنیام

 ی را برمال کرد؟ افشاگر   فهیحزب سق  نیدروغ   تیبود که ماه  یو امامت را نگه داشت؟ چه کس  تیو وال  نیبود که آن وجه د  یچه کس

 و ه بود؟    یکس  را نگه داشت. نبوت را حفظ کرد. چه  نیکرد؟ اسالم را نجات داد؟ رسالت و د
ّ

. گفت فقط و فقط حضرت فاطمُه«  َی »إال

 . زهرا

 نبود: که اگر فاطمه م یپس بدان 

عالم اسالم   یبرا  غمبریپ   راثیاست و م  خدا  غمبریکه خط پ   نیخط ثقل   . ماند  ی نم  ی نبود. امامت  یوجود نداشت. عترت  ی نیقرآن و د 

شان را،   یشان را، تقوا  ندی  را،  شان  روزه  را،  نمازشان  ها،   تمام مسلمان  امت،یق  امی که تا ق  میرا هم بدان  نیرفت. پس ا  یم  نیبود، از ب

 هستند. فاطمه زهرا یکبر قهیحضرت صد ونیشان را مد ن یقرآن شان را، معارف و اعمال د

 صلی الله علیک یا ام االئمه النجبا

 زن! کینگو  یجهاد است. ول  نیکه باالتر  یطور با جهاد با عظمت نیتنه، ا کیزن، آن هم   کی

 روزگار      زن مگو، بنت الجالل، اخت الوقار نیمگو، مرد آفر زن

 که ام العلوم و معارف است. یبزرگوار یکه ام االئمه است. بانو یست. زن هایکه ام اب یزن

 زن است، وگرنه، در باطن، استاد تمام مردان روزگار است. کیدر قالب  یویدن  یملک یکه در قالب صور  ییبانو

 فاطمه زهرا  ،یکبر  قهیو محبت حضرت صد  یو برتر  لتیاند، مگر اقرار به فض  ده یبه مقام رسالت نرس  غمبریو چهار پ   ستیصد و ب

 دارند.

 ة »هم فاطمکند که   یم  یمعرف  یا مدار وح کند، او ر ی خواهد معرف  ی عالم، اصحاب کساء را به مالئکه م  یخدا یکه وقت یبزرگوار یبانو

 .و ابوها و بعلها و بنوها«

. حجّت خدا بر ما، مادرمان نا«یالله عل   ة حج  ة »و فاطم  : ندیفرما  یم  ،که حجت خدا بر عالمند  تیکه تمام اهل ب  یبزرگوار  یبانو 

 است. فاطمه زهرا  ،یکبر قهیحضرت صد

 و عالم.   یدر ناب هست کتایزن مگو، مادر روزگار، مادر علم، مادر معرفت، مادر نبوت، مادر امات.  

 .ستادیا فهیتنه در مقابل حزب کفر و سق کیبزرگوار  یبانو نیا

 . میکن ی م ریتعب یجهاد را از خود نشان داد که از او به جهاد فاطم نیباالتر

 باشد.  یاسالم م  قتیو حق نیو روح د  نیجهاد، حفاظت و ماندن د نیثمره ا

 . میشعائر او و از شاگردان مکتب او باش کنندگان میراه او و از تعظ روانیکه ما هم از پ  دیام

 .حضرت زهرا یما در قبال جهاد فاطم فهیو وظ میحال ما هست

 و امامت کرد.  تیو وال نید  یاش را فدا ی و جان و روح و زندگ یباعظمت، تمام هست یآن بانو



 

 7صفحه 

 

 91شماره آموزشی کارگاه  
 و اقدامات مخالفین  تبیین جهاد حضرت فاطمه زهرا

  یجهاد فاطم نیمان را نسبت به ا  فهیوظ ای آ م؟ی چه کار کرده ا محب فاطمه کی، به عنوان دوستدار حضرت زهرا کیبه عنوان   ما

 نه؟  ای  می انجام داده ا

فاطمه ابنت رسول الله  ی»و ف: ندی فرما  یعالم و حجت عالم و مدار عصر و ناموس دهر م  یکه آقا امام زمان  نیکه وجود نازن ییجا

 فاطمه زهرا  ،یکبر  قهیمادرم حضرت صد  ،ی الگو و اسوه منِ مهد  نیو باالتر  نیبهتر  یعن ی.  اسوه حسنه«   یو آله، ل  ه یالله عل   یصل 

 الگو و اسوه ما هم هست. ، یاول قیاست؛ پس به طر الگو و اسوه امام زمان که حضرت زهرا  ییاست. جا

 م؟یگرفته ا ادی . که چقدر از حضرت زهرام ی. تأمّل کنمیفکر کن  مییای پس ب

 ما بوده است؟  ی زندگ یاسوه و الگو فاطمه زهرا یکبر قهیدو عالم صد یب  یچقدر ب

 ست. ا حضرت زهرا یزندگ یاز جلوه ها یکی نی بود. ا ی جهاد فاطم م، یجلسه عرضه کرد نیکه ما در ا ی از جهات یکی

 ، یعفت فاطم  ، یانفاق فاطم  ،یفاطم  اءیح  ، ی نماز فاطم  ، ی فاطم  ثاریا  ، یپر از گل ها و جلوه ها است. عبادت فاطم  حضرات زهرا  ی زندگ

 الگو و اسوه است. نیحضرتش باالتر نیسراسر درس و وجود نازن سراسر نور حضرت زهرا یزندگ  ،ی شجاعت فاطم ، یعصمت فاطم

حضرت   نیاز وجود نازن  یرویو پ   تی از اقتدا کردن و تبع  ییجلوه ها  ،بعدی   جلسات   در  شاءاهلل  نادهم.    ی جا خاتمه م  نیکالم را به هم

جهاد عالم    نیکه باالتر  یجهاد فاطم  نیکه در ا  میکنم که چه کن  می  ادب  عرض  شاءاهلل  نا  یبحث جهاد فاطم  نیخصوصاً در هم  ،زهرا

 ست؟ یچ یجهاد فاطم نیما در قبال ا فهیوظ م؟یآن حضرت باش رویو پ  است، ما هم دنباله رو حضرت زهرا الماس

 . میکن ی و عرض ادب م  میپرداز  یمطلب م نیدر جلسات بعد به ا شاءاهلل نا

 
 ن یمحمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم اجمع ی صل عل اللهم

 


