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 م ی بسم الله الرحمن الرح 

بعدد ما احاط به  أجمعین أعدائهم علي الله  ةِبَعَدِد ما َاحاَط ِبه ِعْلُمَک و لعن هایَو َبْعِلها َو بن  هایَو َاب ةفاِطمَ  ی َصلِّ َعل الّلُهم  
 علمک

 ن ی باالتر  نی. امیکن  ی م  ریتعب  یاست که ما از آن به جهاد فاطم  فاطمه زهرا  ،یکبر  قهیاز آن حضرت صد  ،جهاد در عالم اسالم  نیباالتر

جبهه کفر و نفاق در غالب حزب    نیجهاد باالتر  نیچون در ا  .خاص خودش را داشت  یازهایها و امت  یژگیجهاد در عالم اسالم بود و و 

هجمه و    ن یبا تمام قوا در مقابل ا  حضرت زهرا  ن یبود، بلند شد و وجود نازن  ت یکه امامت و وال  نی و روح د  ن یسقیفه به جنگ با د

 را حفاظت کرد و امامت را نگه داشت.  نیو د  ستادیا نینان دجنگ دشم

 جلسه نوع و گونه جهاد فاطمه زهرا  نی. در ام یدر جلسات قبل اشاره کرد  ، که دشمنان در جبهه مقابل انجام دادند  یی از کارها  یبرخ  به

 . م یکن یم  انیرا ب یجهاد فاطم ،ما درقبال آن فهیو وظ

  ادیرا    نیو امامت و دفاع از د   تیجهاد در راه وال   از حضرت زهرا  د یما با  ی عنی  ، یما در مقابل جهاد فاطم  فهیوظ  میگوی  ی که م  یوقت

 باشد.   فاطمه زهرا یکبر قهیو روش جهاد حضرت صد رهیجهاد، همان س نیو روش ما در ا  رهیس دی و با میریبگ

از وجود    دی است. پس الگو و اسوه ما است. با  ی عالم هست  ی اهلل عظما  ی است، ول  یحجت خدا بر ما و عصمت اهلل کبر  زهرا  حضرت

 و روش جهاد ما باشد.   رهی، باید سو روش جهاد حضرت زهرا رهی. سمیریبگ ادیحضرت  نینازن

 

 : یالقدر ة ل یل  جهاد

و   حیصر  یجهاد  بود. چرا که جهاد حضرت زهرا  یالقدر  ةلیلدر مقبال غاصبان خالفت و حزب سقیفه جهاد    حضرت زهرا  جهاد

به    ام یق  ، بودند  شانین اکه امام زما  نی رالمؤمنیبه تبع ام  حضرت زهرا  نیبود. وجود نازن  نیآشکارا درمقابل بدعت گذاران و غاصب

از خودشان   تیو امامت و وال  نیاز د  یتا حد جان دادن در راه نگهدار  یسکوت هم نکردند. بلکه جهاد  نیدر مقابل غاصب  ینکردند ول  فیس

 .  میکن یم ری تعب لیلة القدرینشان دادند که ما از آن به جهاد 

 است. حضرت زهرا لیلة القدر قتیو باطن و حق القدر ةلیل هیآ التیو أ از ت یکی

 م یالله الرحمن الرح بسم
ْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ 

َ
ا أ  ِإن 

 که فرموده اند:   مینیب ی م تیاهل ب اتیشب سال است، نازل شده، در روا نین شب قدر که با عظمت ترأ که در ش

 انزلناه في لـیلة القـدر، اللیلة فاطـمه و القـدر الله ... انا

 است.  زهرا  فاطمه یکبر قهیحضرت صد نیوجود نازن لیلة القدر قتیحق

 است؟   لیلة القدرو  حضرت زهرا نیب یبه ذهن می آید که چه ارتباط سؤال نیا

 . باشد یم لیلة القدرمحل شاهد بحث ما و عرض ما است که جهاد  نکته نیکنم که چهارم  یچهار نکته عرض م

 : لیلة القدرو    یکبر  قهیحضرت صد  ن یب  یها  شباهت

و سوم مجهول   ستیو ب  کمیو    ستینوزدهم و ب  یشب ها  نیب  یحت  .کدام شب است قایشب قدر دق  میدان  ینم  .شب قدر مجهول است  (1

 است.



 

 2صفحه 

 

 93شماره ارگاه آموزشی  خالصه ک

 دوم جلسه   –فاطمی وظیفه ما در قبال جهاد 

 دارد.   لیلة القدرلحاظ شباهت به  نیما مجهول است. از ا یبرا زین مقام حضرت زهرا قتیحق

 :  فرمود  صادق  امام

اِطَمةَ  انما
َ
اِطَمُة ف

َ
ْت ف ِطُموا َعْن   اِلن   ُسِمی 

ُ
ِتَها  ُكَنِه  اْلَخْلَق ف

َ
 َمْعرف

تمام عالم از جن و   ی عنیعالم نه فقط مردم، خلق    تمام   . است  ییجدا  ی به معن  هطماف  که   ن یبه خاطر ا  دند ینام  را فاطمه  زهرا  حضرت

 :  دی فرما  یمقام او راه ندارد. لذا بعد م قتیبه حق  یکس یعنی مفتون و جدا هستند.  احضرت زهر قتیانس و ملک همه از حق

ْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدرِ  َوَما
َ
 أ

ما   ن یا :شود ی خطاب م غمبریبه پ   یاست؟! حت یچه کس زهرا ! که حضرتستیآن چ قتیو حق  لیلة القدر نیکه ا ی دان  یچه م تو

 م. یکن ی م یرا به تو معرف که فاطمه میهست

.  یو چه معنو  یماد  وضاتیچه ف  . شود  یما مقدر و امضا م   یبرا  یاله  وضاتیتمام ف  القدر  لةیلوجه شباهت آن است که در شب    نیدوم  (2

و   راتیتمام خ  أچون او منش  .است  حضرت زهرا  ،ی و عالم هست  ایاولیا و انب  لیلة القدر  یعن یاست،    شب قدر حضرت زهرا  قتیحق

 است. حضرت زهرا راتیبرکات است. ام البرکات و ام الخ

  یگنجد ول   یمقال نم   نیآن در ا  حیو توض  ریتفس  ی از شب قدر دارند که جا  ،عالم هر چه دارند  یایو اول   ایشباهت سوم آن که انب  (3

  ، اهلل شده است  میکل  ی. اگر موسستیما مسلمان ها ن  یشب قدر است. شب قدر فقط برا  ایمعراج انب  .کنم  اجماال مطلب را بیان می

آن   یعنیاست.  شب قدر حضرت زهرا قتیشب قدر داده اند. حق ؛روح اهلل شده است یسیاگر ع  . اند دهدا ی الله میشب قدر به او کل

أقّر    یحتّ   ّی ما تکاملت النبوه لنباز شب قدر دارد. لذا فرمودند:    ،که هرچه دارددارند. پس هر  از حضرت زهرا  ، دارند  ا یو اول  ایچه انب
 . حضرت زهرا  لتیمگر به معرفت و اقرار به فض ، نکرد  دایو کمال نبوت پ  دینرس یغمبریبه پ  یغمبریپ  چ یه بفضلها

 معنا و داللت  یمتشابه هستند. بعض  یمحکم و بعض  یقرآن بعض  اتیاست که آ  نیا  ،باشد   ی نکته که شاهد و محل بحث ما م  نیچهارم  (4

دارد. جالب آن است که سوره مبارکه قدر، از محکمات در امر متشابه است و آنقدر صراحت ن  یروشن و آشکار، و بعض  ن،یّب  ح،یصر  آن

فرمودند: یکی از   تیاهل ب گرید  ریبه تعب .از محکمات است تیاست که در بحث امامت و وال یی ها ورهو س اتیاز آ ی عنی .است تیوال

 فرمود:   سوره قدر است. امام صادق  ،بران شما در بحث دفاع از امامت رهاییشمش

صّلی الّله علیه  -معشر الّشیعة، خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحوا، فو الّله، إّنها لحّجة الّله علی الخلق بعد رسول الّله  يا
 ، و إّنها لسّیدة دينکم، و إّنها لغاية علمنا. -و آله

مطلب   نیا آن جهت کیسوره حجت خدا بر تمام خلق عالم است.  نی انزلنا، ا ا ان به سوره ی علم  یدر بحث ها د،یاحتجاج کن د،یکن بحث

 : د یفرما یسوره م نیاست که ا

ُل   اْلَمََلِئَکُة ... َتَنز 
 ام یتا قرآن هست، تا خود ق  یعنیشوند.    یمالئکه نازل م  یعنی. بلکه تنزل فعل مضارع است،  ستین  غمبر یزمان پ   یقدر فقط برا  شب

بر که نازل شوند؟ اکنون به که  غمبریبعد از پ  . شدند ینازل م ایشان، بر غمبریهست. مالئکه زمان پ  القدر لةیلنزول مالئکه و  امتیق

 شوند؟  ی نازل م



 

 3صفحه 

 

 93شماره ارگاه آموزشی  خالصه ک

 دوم جلسه   –فاطمی وظیفه ما در قبال جهاد 

گنده تر از دهانشان بوده،   یلیحرف خ نینازل شده. ا  یگاه جرات نکردند ادعا کنند بر ما ملک چیکه قصد غصب خالفت کردند، ه  یکسان

ُل اْلَمََلِئَکةُ   دی فرما  یلذا قرآن م  .ادعا را نکردند  نیلذا ا در هر زمان شب قدر مالئکه بر حجت خدا نازل می شوند. آن . در هر سال،  َتَنز 

 شوند.   یفرمودند: مالئکه بر ما نازل م  یو فرزندانش هستند که م نیرالمؤمنیهستند. ام ائمه ست؟یحجت خدا ک

سوره در امر   نیا  د،یسوره احتجاج کن  نیبا ا  ندیفرما   ی م  تیعالم به دست ما داده اند و اهل ب  یاست که خدا  یریسوره شمش   نیا

 از محکمات است.   تیوال

سکوت نکردند، مماشات ننمودند،   یعنیدر برابر حزب سقیفه هم از محکمات بود.  قدر از محکمات است و عملکرد حضرت زهرا سوره

 یشان را هم فدا قهر کردند. جان  ، که والیت را رها کردند   ی با مردمبا حکام و زمام داران و    .کردند   نیزدند و نفر  ادی خطبه خواندند، فر

 نمودند.   مطلب نیا

 همه جانبه و با تمام قوا. یاست: جهاد نیا ، کالم کیدر  حضرت زهرا لیلة القدریجهاد  نیا یمعن

طور است، رو به    نیکه نوعا هم هم  از اوقات جبهه جنگ  یکنند، گاه  یبا دشمن جنگ م  یجنگ، وقت  دانیم  کیدر    دیکن  یمالحظه م

از تمام   ی گاه  یول   است  ییهوا  یاست، گاه  ی نیزم  یگاه   .از طرف چپ  ی از اوقات از طرف راست، گاه  ی جنگند. گاه  یرو با هم دیگر م 

 جهات است.

ببرند. در  نیرا از ب تیرا و امامت و وال نیو تالش کردند که د یاز تمام جهات سع تیو امر امامت و وال نیبردن د نیدر راه از ب دشمنان

با   انات،و حزب سقیفه با تمام قوا، با تمام امک  نیمنافق نیو جهاد در مقابل ا نیهم در راه دفاع از د یکبر قهینقطه مقابل حضرت صد

 دند.  تمام روش ها و با تمام اقسام ممکن جهاد کر

 : میکن ی اشاره م ،که جهاد همه جانبه و با تمام قوا است لیلة القدریاین جهاد   یها یژگ یاز و یبه بعض

 !ن یو غاصب  ن یمهاجم  هیعل  طاهره  قهیصد  یادها یفر  (1

انجام داد. چه   نیغاصب  هیمهاجمین و عل  هیبود که عل  یادی فر  ،جهاد انجام داد  نیکه در ا  یاز اقدامات  یکی  حضرت زهرا  نینازن  وجود

 . دندیها نکش نیبر سر ا که حضرت زهرا یی ادهایفر

سکوت   نیحفظ وحدت مسلم  یبرا  حضرت زهرا  ای   ی عل  نیرالمؤمنیآورند که مثال ام  از اوقات به زبان می   ی از نابخردان گاه  یبعض

غلط  اما حرف  معنا  . است  یکردند  به  و  وحدت  این  ظر  قیدق  ی البته  و  د  ه،یتق  تر،  فیتر  ول  یمطلب  ن یدر  است  که    ی مسلم  چه  آن 

که سکوت   نیا  ی، ولندبر نداشت  ریشمش  یعن ی  .نکردند  فیبه س  امیبود که ق  نیا  ،انجام دادند  نیحفظ اسالم و مسلم  یبرا  نیرالمؤمنیام

 هم سکوت نکردند.  سکوت نکردند، حضرت زهرا نیرالمؤمن ی ام .باطل است ی حرف ،کرده باشند

 هیبارها و بارها عل  . حضرت زهرامی کن یاشاره م حضرت زهرا یادهایو فر نیبه وجود نازن ،است حضرت زهرا  یبحث ما برا چون

 آن است:   ریتعب کیزدند،  ادیو حزب سقیفه فر نیغاصب

َخَرَجْت  َيّ َش  فَ
َ
ا َتُقوُلوَن؟ َو أ ُبوَن! َما ذَ وَن اْلُمَکِذّ اُلّ َها الَضّ ُيّ

َ
َقاَلْت: أ َوَقَفْت ِمْن َوَراِء اْلَباِب، فَ اِطَمُة فَ  ٍء ُتِريُدوَن؟يْ فَ

دور شده   میصراط مستق  ریو از مس  دی که گمراه شده ا  یچارگانیب  یگمراهان، ا   یا  :ها را ضال مکذب خطاب کردند  نیا  زهرا  حضرت

کرده،    بیرا تکذ  غمبری، پ کند   بیرا تکذ   تاس  تیو وال   ی عل  نی رالمؤمنیکه ام  ن ید  قتیکه حق  یکس   ن، یکنندگان د  ب یتکذ  یا؛  دیا

 د؟یخواه ی کرده. از او چه م بیقرآن را تکذ

 عمر! ايزدند:  اد یفر  ییجا در
  ییادهای بر تو! چه فر  یوا  !کیوح  ؟ی زن   یما را آتش م   بدون اجازه خانه  ؛یشو  یکه وارد خانه من م   یکش  یعمر بن خطاب خجالت نم  یا

 نزدند.  فاطمه زهرا  یکبر قهیحضرت صد
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 تا مرز جان!   ن یمقابله با مهاجم  (2

  ی چه کسان  ی عنی  نیباالتر؟ مهاجم  نیاز ا  یجهادمقابله با مهاجمان خانه خودش تا مرز شهادت بود.    ،یجهاد فاطم   ی ژگیمرحله و و  نیدوم

و گ جخودشان جن  یبرا  اوری و    اریمختلف هزاران هزار    یها  لهیوقت را در دست گرفتند و از قب  حکومت  نکه زما  یی هاآن  یعنیبودند؟  

 میبر  ی م به مسجد    ا ی  م یکش  ی را م  طالب  ی بن اب  ی گفتند عل  را گرفتند.  و حضرت زهرا  نیرالمؤمنینفر دور خانه ام  ا آوردند و صده

 گانهی  ،غمبریپ   باطل که دردانه  الیخ  ی زه  یما نفس بکشد. ول  یتواند جلو  یهم نم  ی. کسمیکن  یم  شی بعد رها  . میریگ  یم  عتیاز او بو  

و تمام   ستادند یها ا  ن یتنه در مقابل ا  ک ی  زهرا  فاطمه  یکبر  قهیحضرت صد  ی عنی  ، اهلل  لیسب  ی حضرت حق، مجاهد ف  یعصمت کبر

  والله، ال»  . صدا زدند:ستادندیتنه ا  کیو تا شهادت    ختیها را به هم ر  نیا  االتیرا پنبه کردند. و تمام افکار و خ  آنانباطل    یها  رشته
 «ظلما ی أدعکم تجرون ابن عم

را   نیرالمؤمنیکه جان ام  ی. در آخر هم کسدیگذارم پسر عمم را مظلومانه به طرف مسجد ببر  یکنم و نم  ی نم  تان یخدا قسم رها  به

 «و ااّل نضرب عنقک عيبا »گفتند:  یو سن عهیبه نقل ش دند یکش نیرالمؤمنیسر ام یباال ریبودند. شمش نجات داد، حضرت زهرا

 .برداشتندعمامه از سر حضرت    ،نیرالمؤمنیسر ام  یباال  دهیکش  ریشمش  گرانیو د  خلیفه دوم  .منبر نشسته بود  یبر باال  خلیفه اول

بود.  حضرت زهرا ،را نجات داد  نیرالمؤمنیکه جان ام ی. آن کسم یزن یکن وگرنه گردنت را م  عتیگفتند: ب . مظلوم عالم را نشاندند

جان،   یاز شما زنده نماند، تا پا  یکنم تا کس   ی م  نی. وگرنه نفریخّلفن عل!  دیرا رها کن  یبلند شد. فرمودند: عل  زهراناله حضرت  

 را حفظ کردند.  تیامامت و وال یول  دندیها را به جان خر بتیمص واریدر و د نیب

 و انصار!  نیاتمام حجّت شبانه با مهاجر   (3

در حق مسلمان ها و    که حضرت زهرا  یعبارت است از آن اتمام حجت  ،یکبر  قهیحضرت صد  لیلة القدریمرحله از جهاد    نیسوم

 نیرالمؤمنیو امامت ام  تیو انصار آمدند. امر وال  نیاند تا چهل شب به در خانه مهاجر  نوشته  نیقیو انصار انجام دادند که فر  نیمهاجر

 ها گوشزد کردند. را به آن

 !سای  ی بانو  یاشک ها   (4

 نی . دراحضرت زهرا  یشبانه روز  یها و ناله ها  هیعبارت است از آن گر  حضرت زهرا  لیلة القدریمرحله از مراحل جهاد    نیچهارم

باهلل زبانم   اذیکه الع  است  ییها  هیگر  حضرت زهرا  یها  هیکردند گر  الیمل و دقت نکردند، خأ ت دیطور که باآن  یباره عرض کنم که بعض

 ه یاوقات گر ی گاه د یکن تی! عنا ستین ن یکند. و حال آن که ا  یم هی او گر بتیپدرش را از دست داده است و نشسته در مص  یخانم  ،الل

از اوقات    یگاه  .ستیعجز ن  یاز رو  هیگر  شهیهم یقسم است. ول  کی  نیا  ؛ رسد  ینم  ییچون دستش به جا  یکس  یعنی  .عجز است  یاز رو

ما   ن یاز مبارزه است. آن قدر در د یگونه ا قتیدر حق هیچون خود گر ، عواطف و نشانه شجاعت کیتحر یبرا .شجاعت است نشانه هیرگ

ب  شاتیو فرما اقامه  الشهدادیبر حضرت س   هیدر مورد گر  تیاهل  ا  نیبرامام حس  یعزا  و  ام بر ام  هیگر  نیسفارش شده است. 

آن قدر با    نیاطیو ش  نی. لذا دشمنان ددیمبارزه کن  هیگر  نیاند با ا  مبارزه است. فرموده   ی اتفاقا نوع   ن یا  .ستیعجز ن  یاز رو  نیحس

مبارزه است.  ی نوع  ه یگر فهمند  یچرا؟ چون م  هیگر ند یگو ی کنند. م  ی شبهات مطرح م ، کنند  ی م کیکنند، تشک  یمخالفت م  هیگر نیا

از اوقات نشانه شجاعت است و در واقع   ی گاه هیها بود. پس گر یها و عزادار هیگر  نیا ،را زنده نگه داشت نیامام حس امیکه ق چهآن 

.  میکن  یم  نیبه قاتل  یو دشمن  یزار   یو در ضمن اظهار ب  تیبه اهل ب  میکن  یاظهار محبت م  هیما در گر  .مبارزه است  یخودش نوع 

إن فاطمة تبکي   ؛أبا الحسن  ايعرضه داشت:    نیرالمؤمنیبر ام  یورقه بن عبد اهلل عضد.  است  اد یفر  ینوع   .ستین  هیگر  نیپس ا
  ایکند؟ از او بخواه  یم  هیقدر گر ن یرا از ما گرفته است، چرا ا یو راحت  شیآسا فاطمه یاه  هی. گراللیل والنهار، فَل أحد منا يتهنأ

قَلّ َمکثِ   ايفرمودند:    ، را رساندند  امی پ   نیا  حضرتش به حضرت زهرا  ی ا شب. وقتیکند    هیروز گر
َ
جان    ی . علَنُهْم یبَ   ی ابا الحسن ما أ

ْسکُت لَ   ،که هستم  یتا روز   یکنم ول   یعمر نم  ادیمن ز
َ
ِه اَل أ  ه ی شوم و گر  یو ساکت نم  رمیگ  یشب و روز آرام نم  .َو اَل َنَهاراً   ًَل یَفَو الل 
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 غمبریبعد از پ   امیدر تمام ا  رسول الله  ما رؤيت فاطمة ضاحکة مستبشرة منذ ُقبضفرمودند:    امام باقر  یتیکنم. در روا  یم

نشان دادن مخالفت خود با حزب   یبرا  یا  هیگر  ، یجهاد  ه یچه بود؟ گر  هیگر  ن یبود. ا  ان یگر  شهینشد، هم  ده یخندان د  حضرت زهرا

دو عالم    ی ب  یب   ی جهاد فاطم  تیگونه و روش و خصوص  م یبود. عرض کرد  از گونه ها و مراحل جهاد حضرت زهرا  یک ی  م ه  نیحاکم. ا

 و آشکارا.   حیهمه جانبه با تمام قوا، به صراحت، صر یجهاد یعنی ،لیلة القدریجهاد  :عبارت بود از یکبر قهیحضرت صد

 ! طاهره   قهیصد  یخطبه ها  (5

و عزاداران   تیدوستان اهل ب  نیب   یسفانه حتأ که مت  فرمودند  رادیخطبه ا  نیچند  حضرت زهرا  ،ی کبر  قهیحضرت صد  یها  خطبه

و    دی طور که باو آن  مینگرفت  اد یکه    م یظلم کرد  به حضرت زهرا جهت    نیخطبه ها مورد غفلت قرار گرفته و از ا  نی، احضرت زهرا

خطبه معروف به   ، از آن خطبه ها  ی کیکنم  ی جا اشاره وار عرض منی . امیادب نزد یزانو حضرت زهرا یخطبه ها یسر سفره ها د یشا

دوره   کی. ستیطور ن نیا یفدک است ول هکردند فقط قص الیخ یاست. بعض عیو تش نید المعارف ةدائر خطبه  نیاست که ا هیفدک نام

قلب اهلل است و    نشیلسان اهلل است و قلب نازن  ،شود که لسانش  یمطرح م  یکبر  قهیخطبه از زبان حضرت صد  نیدر ا  یشناس  نید

خطبه   چیه  :کنم   یبه جرأت عرض م  بهخط  نیا  تیاست. در مورد جامع  عصمت اهلل است. ام الخطب خطبه حضرت زهرا  نشیوجود نازن

حکمت   ن،یفروع د  ن،یو اصول د  امتیو ق  تیو امامت و وال   دیتوح  .م یندار  تیاهل ب  یخطبه ها  انیدر م  یحت  ،حطبخ  نیمثل ا  یا

و   نیرالمؤمنیاز احقاق حق ام  ریخطبه غ   نیدر ا  خطبه ذکر شده است. حضرت زهرا  نیها در ا  ن یتمام ا  یتبر  ، یتول  ،یاحکام اله

 ،خطبه داشتند  نیدر ا  که حضرت زهرا  یی از غرض ها  یک ینگذاشتند.    فهیحزب سق  یبرا  یی آبرو  شان، یا  ت یاثبات مقام امامت و وال

 ها را ثابت کردند. کفر و نفاق آن و حزب غاصب است. حضرت زهرا  فهیاثبات کفر و نفاق حزب سق

 « ؟یكتاب الله ان ترث اباک و ال ارث اب ی اف»
 حرف است؟  نیقرآن ا یکجا  ؛قحافه ی اب ابنی

 :یآورد حرف را در نیبه قرآن که ا ی جاهل ای تو

 .یداد خدا غمبری. چون نسبت دروغ به پیکه کافر ی حرف را گفت نیعامال و عامدا ا  ای،  (ال نورث اینحن معاشر االنب)

 « د؟یکن  یچه حکم م ،دهد شهادت  ی طلبممن به  هیبر عل یگر کسا»فرمودند:   ،ها   نیرو کردند به ا و

 « !میکن ی م یبر تو حد جار»گفتند:  ی دوم  یدر نقل ،ی اول ینقل در

. چون خدا توسط دیو به قرآن کافر  پیغمبر  به خدا، به  دیثابت کرد  فحر  نیبا ا  «اذا كفرت بالله و بکتابه و برسوله»:  فرمودند

و تو حکم   «تیعنکم الرجس اهل الب ذهب یالله ل دير يانما » ،را امضا کرده است که و طهارت فاطمه ی در قرآن، پاک غمبرشیپ 

 .یخدا را قبول ندار

 قرار گرفته است. حضرت زهرا یجهاد وهیاست که در آن ش ییها از خطبه ی کی ،است عیو تش نید المعارف ةدائر که  هیفدک خطبه

 !ستیخطبه ن نیها را ثابت کردند و فقط اخطبه کفر و نفاق و جهل آن  نیا با

 یهاروز  نیو انصار، در واپس  نیدر جمع زنان مهاجر  عالم حضرت زهرا  دو  یب  یکه ب  یا  من جمله خطبه  .هم دارند   یگرید  یها  خطبه

 فرمودند.  انیب ش، یخو یو زندگ  اتیح

که   ی و ظلم  فقدان پدرم  ، یبعد از فقد نب«  لرجالکن  هیقال  اكّن،یأصبحت و الّله عائفه لدن»فرمودند:    ، دندیرا پرس  شانیحال ا  ی وقت

 داشته باشد؟!  یچه روزگار فاطمه  ،او شد یبر وص

 از مردان شما!   زاریشما و ب یایاز دن زارمیب من

. من دیحق را نشن  یو انصار آمدم. کس  نیزدم. در خانه مهاجر  ادیآزمودم و امتحان کردم. داد زدم، فرها را  آن  «بعد إذ عجمتهم  لفظتهم»

و قبحا ».  کردم  نیها را نفرها ندارم و آناز آن  یدل خوش  ، ش یتجربه و آزما  نیبعد از ا  «بعد إذ سبرتهم  و شنئتهم »ها را رها کردم.  نیا
و بئس ما قدمت لهم و انفسهم  » کند شده است.    هاریشمش  ن یا  شد؛  ی از آن استفاده م  ن،یدر راه د  د یکه با   یری شمش  «الحق وبلقل
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گرفتار  ا یو در دن شوند  یگرفتار عذاب م   امتی وعده عذاب دادند. قدو عالم   یب یب «العذاب هم خالدون  یو ف  هم یان سخط الله عل

 .  ها یچارگی و اختالفات و ب یومعن یها عذاب

 برگرداندن از زمامداران!   ی رو  (6  

   فهجرته فلم تکّلمه حّتی »اند:    نقل کرده  یو سن  عهیمطلب قهر با زمامداران و حکام زمانه بود. ش  نیششم
ّ
دو عالم    یب   یب  «تیتوف

  یو سن  عهیش  :آن است  سؤالنماز بخواند.    یب   یب  کریاجازه ندادند که او بر پ قهر کردند و با او سخن نگفتند و    ابوبکربا    حضرت زهرا

حجت خدا و امام زمانش را قبول داشته باشد    دیبا  یهر مسلمان   «هیجاهل  تهیامام زمانه مات م  عرفيمن مات و لم  »:  اند  وشتهن

 ، دنبال امام زمان نرفت  ،ش سخن نگفتبا او قهر بود! با امام زمان   ،ش را قبول نداشتامام زمان  یاست. اگر کس  مرده  تینه به مرگ جاهلوگر

به   که حضرت زهرا  میبگوئ  میتوان  ی م  ای به کفر! آ  ی عنی!  تیبه جاهل  ردی! بمتیبه جاهل  گذرد؟   ی عمرش به چه م  ارد؟د  یچه عمر  نیا

  عهیبزند. ش  تواند  یحرف را نم  نیاهل سنت ا  نیاز ب  یحت  یکس  چیرفتند؟! حاشا و کال! ه  ایاهلل به کفر از دنب  اذیرفتند؟! الع  ایاز دن  تیجاهل

اند. اگر   رفته ایاز دن نیبه معرفت و د .است نرفته ایاز دن تیبه جاهل  . پس حضرت زهراکنند یادب م مقام حضرت زهرا در یو سن

چرا    ند؟ینگو  خنپس امام زمانشان که بود؟ اگر ابوبکر باشد که چرا با ابوبکر قهر کنند؟ چرا با ابوبکر س   ،رفته اند  ایاز دن  نیبه معرفت و د

د؟ پس ابوبکر طور برخورد کننیا  تواند  ی ش مبا امام زمان  ی من شرکت نکند؟ کس  عییکنند ابوبکر در تش تیکنند؟ چرا وص  نیابوبکر را نفر

 ،نیرالمؤمنیجز ام  بودن  یفدا کردند و آن کس  شانیجانشان را در راه ابود که آن حضرت    یکس  شانی نبود. امام زمان ا  شانیامام زمان ا

 ک ی   « كلمهً ».  م یگو  ینم  یبا شما سخنبه خدا قسم    «والله ال اكلکما»رو به عمر و ابابکر فرمودند:    گری د   ی. در عبارتطالبیابن اب  یعل

 «؟ یما ال   اشکوکف»را مالقات کنم.    م یتا خدا  «یرب  ی الق  یحت» زارم از شما.    ی . من قهرم با شما. من بزنم   یکلمه با شما حرف نم 
 .ستین یاریحکم اخت. دادن ستین  یآشت یجا گریقهر. د ،م ینکرده هنوز، ما هم قهر یآشت کنم. فاطمهعالم   یشما را به خدا تیشکا

 نشان! یب یبانو  (7
که چرا حضرت   د یاه  دیشیتا به حال اند  یبه دفن شبانه است. به راست  تیاز وصعبارت    ، میکن  ی که به آن اشاره م  یا  مرحله  نیهفتم

، «ا ابالحسني»که    ذکر شدهدو عالم    یب   یب  نامه  تیوص  نیاست که در ع   یمطلب  نیرا شبانه دفن کنند؟ ا  شانیکردند که ا  تیوص  زهرا

نماز بخوان.    کرمیشبانه بر پ   «ی  و صل عل»  .حنوط من، غسل من و کفن من شبانه باشد   «لیبال  یو كفن  یو غلسن  یحنتن»  جان،  یعل

درِّ عالم    گانهی،  خدا  غمبریپ   ادگاری   گانهیرا آگاه و خبر نکن. چرا    یاحد  «و ال تعلم احدا»شبانه مرا دفن کن.    «لیبال  یو ادفن »

که    یکس  دند؛یبوس  یدست او را م  غمبریکه پ   یکس  ؛دادند  یو سالم م  ستادندیا  یدر خانه او به احترام م  غمبریکه پ   یکس  ،یهست

اهل عامه و اهل    یحت  یو سن  عهیکه ش یکس«  .کنم  یبهشت را از او استشمام م  یبو »:  فرمودند یم ،دندید  ی گاه او را م  هر  خدا  غمبریپ 

که در مقام   ستی اش آن ن  الزمه  ،شود  یکه وارد بهشت م  یکس  نی اول  نیا  ایآ  «الجنه، فاطمه  دخلياول من  »سنت نوشته اند که  

رسول خدا حضرت محمد   نیاند از نازن  اهل سنت نقل کرده  یکه حت  ینیمقام را دارا باشد؟! وجود نازن  نیباالتر  نیعلم و معرفت و د

  ، ی الله الکبر  ةعصم  نیا  ،حضرت زهرا  نیاست. ا  من فاطمه  شیمردم پ   نیتر  محبوب  «فاطمه  ی  احب الناس ال »که    یمصطف

که استثنا بودند.    ی خاص  مگر آن عده   «دار نشود!  خبر  ی کس  چیو ه  دیمرا شبانه دفن کن»:  ند یفرما  یم  تینبوت و رسالت، وص  ادگاری  نیا

کردند که شبانه مرا دفن   تیوص  شانیتن ا  و پاره   غمبریپ   ادگاریچرا    «و ألّي األمور تدفن سّرا بضعة المصطفی و يعفی ثراها»

 طلبد! یم  یقیدارد و بحث عم یبیعج  لیشبانه تحل تیوص نیا د؟یکن

را مسلمان   هانیرا قبول ندارم. ا  هانی ا  .مندم  هی. گال ستمین  یحزب حاکم راض  نیآن است که من به ا  شبانه حضرت زهرا   تیوص  یمعنا

 .ستمین یزارم و راض ی هم ب  ،اند کرده عتی ها باند و با آن حزب حاکم دل بسته نیکه به ا ی . و از مردمدانم  ینم

 !ستیکه ن ستین یشود راضکه گفته   یفرد معمول کیکند؟ نه   ی م انیرا ب نیا یکس چه
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خدا.    تیرضا  ، من  تیمن است و رضا  تیرضا  ،فاطمه  تیرضا  «یرضارضا فاطمه  »فرمودند:    شانیدرباره ا  امبریکه پ   ییزهرا  فاطمه

حضرت   «غضب من است.  ،من است و سخط و غضب فاطمه  تیرضا  ،فاطمه  تیرضا»:  فرمودند  خدا   غمبریاند پ   هم نوشته  ها  یسن

  ع ییحزب حاکم و مردم در تش  ستمین  یکردند و فرمودند راض  ری، تدبیالله الکبر  ةعصم  نیا  یا  فوق العاده  تیابا چه در  دین یبب  زهرا

مطلب هم اصرار داشتند   نی. بر استندین  یو خدا هم راض  غمبریپ   ی عنی  . ستمین  یجنازه من شرکت کنند. خواستند بفهماند من که راض

 قصد کردند نبش قبر کنند و قبر حضرت زهرا   فهیحزب کفر سق  یقبر مرا نفهمد. لذا وقت   گاهیجا  یباشد. کس  یجان، قبرم مخف  یکه عل

تان   را از خون  ن یزم  ،د یدست بزن  یرا برداشتند و فرمودند به خدا قسم اگر به قبر  ریشمش  ، ستادند یا  جا  نیا  نیرالمؤمنیام  ، کنند   دایرا پ 

  ی کردند. ناراحترا ثابت    آنانکفر    خود  شبانه  تیبا وص  که حضرت زهرا  نیبردند؟ بخاطر ا  ریجا دست به شمش  نی. چرا اکنم  یم  رابیس

سال، بلکه    یها  سال  رت،یاهل فکر و اهل تفکر و اهل بص  هک  امتیق  امیحزب حاکم و مردم، نشان دادند تا ق  نیو سخط خودشان را از ا

شوند و قبرشان   عییتش  انهیکردند مخف  تیوص  چرا حضرت زهرا  (المور تدفن سًر؟   یو ل )بپرسند:    ند یا یقصه، ب  نیهزاران سال بعد از ا

. فلذا حزب امدندیحزب حاکم مخالف بودند و کنار ن  اب   شانیکه ا  نی بخاطر ا  فهمد   ی م  ،مل کند أ مطلب ت  نیکس در اباشد؟ هر  یمخف

بعد   «.میخوان  یخودمان نماز م   ،میآور  یم  را در  جنازه فاطمه  ،میکن  یما نبش قبر م»گفتند:    .ببرد  نیحاکم خواست آن قصه را از ب

 یکه کس یگرید  یها ارد. بعد هم آن حرفزنماز گ قحافه بر جنازه فاطمه زهرا یابوبکر ابن اب فهیکه خل  شود ینوشته م خ یهم در تار

 نماز خواند! فهی خل ایشان جنازه ها دروغ است. بر  حرف نیا م ییگو یم  ،را آتش زدند  فاطمه  که خانه  دیبخواهد بگو

من   عییدر تش  ها  نیمطلب که ا  نی فرمودند و اصرار داشتند بر ا  نیرالمؤمنیبه ام  ، دی این  ش یمطلب پ   ن یکه ا  نیبخاطر ا  زهرا  حضرت

 نکنند.  دایرا پ و قبر م ندیاین

 !شانیو نماز ا  ع ییدر تش  یوقت و مردمان تابع و  فهیبه حضور خلحضرتش    تیعدم رضا  (8

عبارت است   ،م یدار  یبحث عرضه م  نیدر ا  حضرت زهرا  لیلة القدریو جهاد    ی که از مراحل جهاد فاطم  یا  نکته  نیو آخر  نیهشتم

 ت یبه دفن شبانه وص  که حضرت زهرا   میعرض کرد  یقبل  در نکته  .و نماز  عییوقت در تش   فهیبه حضور خل  حضرت  تیاز: عدم رضا

 هیبق ،اند   مانده  تیکه بر امر امامت و وال   یی هااز آن  ری. غ ام  یناراضمردم    نیرا خبر نکن که از ا  یکس  «و ال تعلم احدا»و فرمودند:    ندکرد

را از دست   ن ید  قت،یبه حق  ها نیاند! پس ا  داشتهدست بر  ، است  تیکه امامت است و وال  نیچرا که از روح د  . اند  مرتد شده   «لناس  ارتّد »

هم فرمودند:    شانیا  زارم و به زنانیها، بنما   مسلمان  نیاز ا:  فرمودند  . حضرت زهرادندیکش  ی م  دکی به    نیاز د   یو اسم  ظاهر .  دادند

 نما  مانمسل.  ستندیمسلمان ن  آنانام.    از ذهن و فکرم دور کرده  و  رفضتهم! ام.    را رها کرده  آنانمن    «و شنئتهم بعد ان صبرتهم»

 هستند.

ا  ریغ  عموم  نیاز  جنبه  در  راض  یکه  تش  ها  نیا  ستمین  یفرمودند  کنند  عییدر  شرکت  من  به    ، جنازه  نفر  دو  مورد  در  خصوص  به 

 « من شرکت کنند. زیجنازه و تجه عییآن دو نفر در تش ستمین  یراض»فرمودند:  نیرالمؤمنیام

به   ،که به من ظلم کردند  ییها  نیا  «یظلمون  نيمن هوالء الذ  یاحد جنازت  شهد يان ال    کیاوص»خود فرمودند:    تنامهیدر وص  و

و    من  دشمن  هانیچون ا  «و عدو رسول الله  ینهم عدو افا»من حاضر شوند.    جنازه  یدر پا  ستمین   یراض  ،ی و دوم  یخصوص آن اول

 . دشمن نبوت اند. غمبرندیدشمن پ 

و آن    کند   ی م  دایپ   تیاهم  جانینکته از ا  «احد جنازتها ممن ظلمها  شهديو ان ال  »فرمودند:    ،که دارد  یگریعبارت د  تنامهیوص  در

ما جزء   ریبه خصوص در صدر اسالم به تعب ؛ ندند، بزرگان قومشناس  که سر   یرسم بوده بر افراد  یاسالم  است: در جامعه   ن یا  یخینکته تار

گان و بزر  نیبزرگان قوم، منصوب  ا ی  غمبریاز صحابه پ   ی کی  یشهراگر در    ی عنیبخوانند.    تیزمان، نماز م  انیو وال  حکام   ، صحابه هستند

 خ ی اوقات تار  ی. لذا گاهخواند  یم  تینماز م  وقت  فهیاز طرف خل  ،است  که حاکم بر آن شهر بوده  یآن کس  ،رفتند  ی م  ایو سرشناسان از دن

 ا ی   د یای تا خود آن حاکم ب  ماند   یم  نیزم  ی ها جنازه رو  ساعت   ،حاکم در شهر نبود  ا ی  فهیو آن خل  رفت  ی م  ای از دن  ی بزرگ  کند   یذکر م 

 ادگار ی تنها    د؟ یکن  ی م  دای پ   در عالم   بزرگتر از حضرت زهرا  :پرسم  ی رسم بوده. حاال از شما م  نیکرد تا نماز بخواند. ا  ی م  نییرا تع  یکس
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 باز کرده  شانی ا  یبرا  غمبریرا دارد که پ   یآن حرمت و احترام  ،است  غمبریکه دختر پ   نیاز ا  ری، غ خدا  غمبری، دختر پ غمبریپ 

  نیذکر کرده است. ا تیها روا  او ده  لت یو در فض  دیبوس ی دست او را م  خدا غمبریداشته است که پ   ی نیاست. کمال علم و معرفت و د 

سال عرض ادب کرده    یها  سال  خدا  غمبریکه محضر پ   شود  یهم محسوب م  غمبریجزء صحابه پ   ی که به اعتبار زائر  حضرت زهرا

است که حضرت   نیبر او نماز بخواند. حاال مهم ا  د یای ب  دی وقت با  فهیقانون و رسم آن است که خل   .رفته است  ایاز دن  ا حضرت زهر  .است

مهم   فهیحاال خل  .جان تو بر من نماز بخوان  ی : علندیکه فقط بفرما  نینه ا  !د یکن  تیعنا   «ستمین  یمن راض»:  کنند  یم  تیوص  زهرا

ها را قبول نیو خالفت اها  نیمن ا  یعنی  .ستمعنا  کیبه    نیا  «من حاضر شوند!  بر جنازه  هانیکه ا  ستمین  یمن راض»:  ندیفرما   ی. نه! مستین

 ندارد.   تیندارم، شروع 

  امت یق ام یرسم و سنت را تا ق نیبلکه ا  ،حاضر شوند  شانیا کرینبودند که بر پ  یراضدو عالم  ی ب ی نه فقط ب  .هم باالتر است  نیاز ا مطلب

 گذاشت.  ی باق یو تا زمان ظهور فرزندش، مهد

   « فرزندان من، دشمنان من نماز بخوانند.  من و بر جنازه بر جنازه  ستمین یراض»: فرمودند

 « ه دفن شدند؟شبان چرا حضرت فاطمه»: دی، پرسنیرالمؤمن یاز امبن نباته  اسبغ

 «  قوم كره حضورهم جنازتها یانها كانت ساخته عل»فرمودند:  نیرالمؤمنیام
و حرام  »! فرمودند:  است  بیعج  یعبارت بعداو حاضر شوند.    نبود که بر جنازه  یغضب کرد، لذا دوست نداشت و راض  زهرا   حضرت

حزب  ی عنیو دشمنان مرا دارد؛  که محبت دشمنان فاطمه  ی حرام است بر کس «احد من ولده یعل ی صليان  همیتوليمن  یعل

 !فرزندان فاطمه  که نماز بخواهند بر جنازه فهینفاق و کفر سق

 بحث:  خالصه

بود که ما از آن به    فهیو آشکار در مقابل بدعت گزاران و حزب سق  ح یهمه جانبه با تمام قوا، صر  یجهاد  ،حضرت زهرا  ی فاطم  جهاد

 .  میکرد ریتعب لیلة القدریجهاد 

 : میجهاد اشاره کرد نیاز ا یژگ یبه هشت و و

 مهاجمان داشتند. هیکه عل  ییها اد یفر. 1

 مقابله با مهاجمان تا مرز شهادت.. 2

 و انصار تا چهل شب نیمهاجر آمدن در خانهاتمام حجت و . 3

 حضرت  یروز شبانه یها  و ناله ها هیگر. 4

 و انصار نیدر جمع زنان مهاجر یا و خطبه هیفدک مثل خطبه یی ها خطبه رادیا. ۵

 کردند.   عتیها بکه با آن  یقهر با زمامداران و مردم.  ۶

 به دفن شبانه تیوص. ۷

 شان یا کریبر پ  ت یحق امامت و وال نیو غاصب فهیحزب سق یاصل نیبه خصوص حزب و مسبب نیبه حضور ظالم تیرضاعدم . ۸

 آخر!  کالم

 ست؟ یچ ی ما در قبال جهاد فاطم فهیوظ

راه گذاشتند.    نیجان مبارکشان را در ا  شانیبود. با تمام قوا. ا  لیلة القدری  ،حضرت زهرا  جهاد.  میریبگ  ادی  از حضرت زهرا  دیبا

خالفت    نیصبکردند. غا  ی زدند. بحث علم  ادیفر  ی غصب شد. فرزندشان را کشتند ول  شانیشان را دادند. فدک ارا دادند. مال  شان  یهست

 ت یو روش ما هم امروز در جهاد در امر امامت و وال  رهی. سدفاع کردند  تیرا رسوا کردند. اتمام حجت کردند. با تمام قوا از امامت و وال

 .  میعمل کن لیلة القدری یعنیباشد.   و روش حضرت زهرا  رهیس د یبا ، امام عصر

 . میدفاع کن تیتمام قوا از امامت و وال با
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 . میبزن اد یفر ، جا که الزم باشد آن

 تا مرز شهادت.  میمقابله کن ،مقابله کرد   دی جا که با آن

النجبا، ام العرفان، ام االمامه، ام النبوه، ام الحکمه، ام البرکات، ام    ةام االئم از    یعنی.  میاتمام حجت کن  ،اتمام حجت کرد  د یجا که با  آن

 .  میبگذار هیما  ن ی. در راه دمیریبگ ادی را ی اطمجهاد ف ،فاطمه زهرا ،یکبر قهیاز حضرت صد ،راتیالخ

 بعدد ما احاط به علمک. نیبعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم اجمع  هایو بعلها و بن  هایفاطمه و اب ی صل عل اللهم
 اعوانه و انصاره ر یعمره و اجعلنا من خ ی و النصر و مد ف هیالفرج و العاف کیعجل لول اللهم

 محمد و ال محمد و عجل فرجهم  ی اللهم صل عل


