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 میح الرّ حمنالرّ اهلل بسم
 :میکن زمزمه را  عصر یول  حضرت یسالمت یدعا توجه  با  هم  با همه.  محترم  شنوندگان خدمت  احترام و  سالم  عرض  با

حمِنِِاللِهِِِبسِمِ حِالرَّ ِ.ِِمیالرَّ ِِِالّلُهمَّ ِةَِِِکِیِ ِلَولُِِِِکن  ُحجَّ ِنِِِال  َحَسِنِِِب  ِِِىفَِوِِالّساَعِةِِهِذهِِِىفِآباِئِهَِِعلىَِوِِِِهِیِ َعلََِِِصَلواُتَکِِال  ُِکل 
ِ ِکَنهَُِِِحّتىِِناِ یِ عََِِوِِِلِ یَدلَِوِِناِصراِ َِوِِِقاِئداَِوِِحاِفظاِ َِوِِِاِ یَِّولِِِِساَعة  َضکُِتس  ر 

َ
عاِ َِأ َعهَُِِوَِِِطو  ِلِ یَطِوِِهایفُِتَمت 

ِِ لِالّلُهمَّ ِالَفَرجَِِکِیِ ِلَولَِعج 

موضوعات  . کخطبه فد  تیبحث اهم با در خدمت شما هستمو شنوندگان محترم عرض سالم و احترام دارم.   نیمجدداً خدمت مخاطب

پرداختند   هیبحث و بحث خطبه فدک  نیبه ا است که چرا حضرت زهرا نیا  اول  فصل اما.  آورد  خواهم  فصل  ۶ در شاءاهلل بحث را إن  نیا

جهت  نیاز آنها غصب شده است و به هم ینیسرزم  ایآ نکهیبود؟ و ا  ییایبحث دن ایموضوع به چه جهت بود؟ آ نیدر ا شانیا یرو پافشا
 بوده است؟    گرید یبه جهات ایبوده است؟ 

 :میده یم جواب

، ه امام حسنمثالً معاهد  .میما حکمت آن را متوجه شو  ستیما نهفته شده است که قرار ن  نیاز مباحث و موضوعات در د  یلیکه خ  اوالً

 ما که هاست و حکمت باحثم  نیاز ا یلی. خعبداهلل ی( و شهادت حضرت أبهیبیمکه )صلح حد نیبا مشرک صلح حضرت رسول اهلل

مورد  که آن حضرت معصوم    میدان  یم  یول  میدان  ینم آنها  از ِِپروردگار هستند؛    تأییدو  ِاللَه َوِِِِغِضُبِیَِ»إنَّ فاِطَمهِ ِِىرِضیَِِلَغَضِبِ
 بوده است.   یبحث مهمکه   میشو یجهت متوجه م نی. لذا از اِلِرضاه«

ب  دوماً نم نیادو عالم  یب یاگر  نم دادند یکار را انجام  خواندند، بعدها   ینم  یا  و خطبه کردند ینم یتو صحب گرفتند یو حق خود را 

 ،گرفتند اواز  یبه ناحق آنجا را تصرف کرده که وقت که نکند حضرت زهرا گفتند یو م  کردند یوانمود م  چگونه  آمدند، یم  یا  که عده

بگ  تیو عصمت اهل ب حضرت زهرا  تیدفاع از شخص نینزد؟ ا  ینگفت و حرف چیه  یاشکال چیه رد،یاست. اگر انسان حق خود را 

 ندارد.  

بگ ،که بتواند ییتذکر داده شده است که انسان تا جا نیهم به ا  یاله  اتیو آ ثیاحاد در بحث است؛    کی  ،نتوانست اگر.  ردیحق خود را 
پس معلوم   .ستیاصالً مهم ن  !رها کن  دیآقا هم بگو نیا  بزنند، برد دست  یبه منزل شخص  ،بدزدند  من را نیماشکه   یوقت دیفرض کناما 

بگ  الیخ یاندازه ب نیبه کفش او هست که ا یگیر  کهشود   یم برو کارها  تیبرو شکا  ر،یاست. خوب برو حق خود را  آن را   یقانون  یکن، 

 هم جواب دو. نی. ایشو یگرنه، تو خودت متهم مو ریانجام بده و حق خود را بگ

 تأییدهم   پس حضرت فاطمه گفتند یهمه م ،کردند ی. اگر حضرت دفاع نمشدند یم  نیحکومت غاصب تأییدکمک به ظالم و   سوماً

احکومت غاصبانه را دارند، و 
ّ
  ازمندیندارد. ن  یب اشکالافراد غصب کردند، خ  نی: مثال اگفتند ی. مدادند یاز خود انجام م یجنب و جوش ال

 ندارد.   یاشکال چیه م،یفدک بودند و حاال به آنان داد مبلغبه  

عالم م یب  یب  رند،یبگحق خود را  خواستند  که   نیعالوه بر ا  ،هیفدک  خطبه دل  در  پس. است گزارانبدعت  یمعرف چهارم جواب  یدو 

هستند   نیگزارِ در د  افراد، بدعت نیدهند که انشان    امتیق  امیتا ق  ،انیکالم خود به عالمو   و کالم رسول اهلل  اتیو روا  اتیاز آ خواستند
م  یثیو از خود حد به نفع خود تمام م سازند یرا  پا رو ستندیبه حرف قرآن حاضر ن  یافراد حت  نیکه ا کنند  یو   یحرف قرآن م  یو 

 خواهند یکردند م رفتنه هستند. فک قتیهم ندارند. خودشان اصل فتنه و حق یو باک  بندند یدروغ م به رسول اهلل  ی. به راحتگذارند

 کنند یهموار م هیبق یدهند. راه را برا ینشان م موارد را حضرت زهرا نیاصل فتنه خودشان هستند. ا که یفتنه را بخوابانند، درحال
 بودند.    یگزار  بدعت یها افراد انسان نیهست که ا نیا  امتیق امیو تا ق د؟ یرفت یمردم! دنبال چه کس  یکه: ا

و حق صاحب   زندیبر  رونیرا صاحب شوند، مأموران آنجا را ب  یملک شخصعده به زور    کی  نکهیخالفت بود. ا  نیغاصب  یمعرف  مطلب پنجم

و   امبریکار آمده است، بر اساس قرآن و سنّت پ یکه با زور و دعوا رو یکس  نیحکومت و ا نیاست که ا نیا دهنده  نشانآن را ندهند،  

بگ نیاز زم یقسمتبه زور  که   ستین  نیچن نیا  غمبریپ فهیاست. خل امدهیکار ن  یرو یاله اتیبر اساس آ با   توانستند ی. مردیرا  ابتدا 
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افراد  نیکه ا شود ی. پس معلوم مکردندکار را ن نیبرسند. اما ا  جهینت  کیجا و به    کیدو طرفه به   یها و صحبت  یقانون یها  صحبت، راه

 است. یمعرف  کیهم  نیا  پس.  اند کار آمده یرو  یغصب و غاصب  یاز رو

که در سوره نساء  هیآ نیخود را آشکار کند. ا  تیمظلوم  تواند یم  د،یاست. اگر انسان به حق خود نرس  تیاثبات مظلوم،  ششم جواب

ِهست:  الشَّ ِهِِمَنِ ِباللَّ ِجَِِِطاِنِی»أعوذِ ُِظِلَم«ِمِیالرَّ َِمن  ِلِِإََلّ َقو  ال  ِِمَنِ وِء َرِِبالُسّ َجه  ال  ُهِ ِالَلّ  لند را، درب یاخداوند صد  نکهی. ا.ََِلُِیِحُبّ

بیصورت هم  یعنیباالتر که غصب خالفت شود؟  نیبه آن شخص ظلم شده باشد. ظلم از ا نکهیمگر ا ؛دوست ندارد  ند،یگو راهیکه به بد و 

از حق  تواند یشخص که مظلوم واقع شده، م نیهمه ظلم. پس ا نیبحث است. ا  کیهم  نیغصب شود؟ ا ها نیخالفت و هم زم  گاهیجا

 حضرت است.  تیکه اثبات مظلوم یهم جواب بعد نیکند. ا یمعرف  انیآنها را ببرد و آنان را به جهان یو آبرو کندخود دفاع 
به ام  نیدنبال ا  است که حضرت زهرا  نیدر ا یبعد پاسخ ما هم لذا به انصار گفتند: ش  .برگردانند  نیمؤمنرالیبودند که خالفت را 

و   دیریبگ اکه حق ر دیستین  نیپس چرا دنبال ا  .دیو سالح دار یلوازم جنگ  یعنی د،یدار »ُعده«و هم    »عِده«و هم دیو هم قدرت دار روین

  د،یدو عالم رس  یب  ی. بحث اصل فدک را که چگونه به دست بمیمطالب را گفت نیا  نجایمهم است. تا ا  یلیخ  د؟ یبده  طالبیبن اب  یبه عل

 پرداخت.    میخواه  گریباز به مطالب د ،یبعد قسمت در شاءاهلل . إنمیگذر یم نیاز ا

   داشت؟ یتیچه اهم نیدنبال غصب فدک بودند؟ مگر ا نیچرا غاصب: میکه در خدمت شما هست یدوم  فصل

به    کیکوفه که نزد تیجمع  که هاست نقل  یبود. در بعض لومتریک  ۵۰در   ۵۰  یعنی  .بود یبزرگ  اریبس نیزمفدک   د،یدان یکه م همانطور
عراق بود نیکه کوفه بزرگتر میحساب کن  گونه  نیو ا  داد  یآنها را جواب م  یسال خرما  کینفر بود،   ونیلیم ۴ بصره بود و  یکی .شهر 

نه نجف یادهم کوفه. نه بغد یکی هر   یاصل یغذا  یعنینبود. فقط دو شهر مهم بصره و کوفه بود.   هانیکدام از ا  چیبود، ه یوجود داشت، 

 ونیلیم  ۴ تا.  بود خرما ها  آنجا در همه خانه  .ندهند تیبود. کوفه مثل االن نبود که چندان به آن اهمخرما   ،در هر خانه  شخص آن زمان
 . داد  یشهر را جواب م نیسال ا کی  دیحساب کن  .کردند  یم  یزندگ  هکوف در زمان آن در  که اند  نفر نوشته

و  کردند یرا مجهز م یاز درآمد آن، سپاه شانیا .نبود  امبریپ یکه فدک ملک شخص دیگو یم  ابوبکر به حضرت زهرا  یقسمت در

 فرستادند،  یم  هللا  رسول  که  ها  جنگ  یرا در بعض  تیهزار جمع  ۱۲.  تیهزاران هزار جمع  دی. فرض کنفرستادند  ینبرد با دشمنان م یبرا

هزار  ۱۲که گفتم  نیا ؟ شد یآن زمان م ناریچند هزار درهم و د  ای است؟   تومان امروز  ونیلیچند م د،یصبحانه و نهار و شام را حساب کن
نوشتند  ۳۰دو سپاه را   تیجمع  ،یهجر  ۹در غزوه تبوک در سال    ایق افتاد، اتفا نینفر در غزوه حن پانزده   ،میکن  ۲بر   میکه اگر تقس  هزار 

 یهانقل  یاصالً معروف بود. در بعض  »منطقهافاطمه«:  فاِطَمه«ِوناِ ی»عُِ. در داخل فَدک بستان و مسجد فاطمه بود، شود یم  تیهزار جمع

بکه درآمد فدک، هفتا میدار گرید نوشته شده است. پس ا  ناریهزار د ستید هزار تا صد و  بود.  یلیخ  نجایطال   یآنقدر که م  یعنیمهم 

 .رندیرا از فدک به دست بگ  ییباال  اریدرآمد بس توانستند

 یکم م اریبس هاآن  یمال تیوضع ،کار را کنند نیدور کنند که اگر ا  تیرا از اهل ب  یبه فکر غصب فدک افتاد؟ تا منبع مال  فهیخل  چرا

هم   .شود صفحه ، ۲۹جلد بِحار  باال بود. در کتاب  یهم از جهت مال  ،داشت  یمعنو  یها  . هم ارزشروند  ینم شانیبه دور ا گریدمردم 
 فرمودند:   صادقامام   ۱۹۴

ا ِر«ِ»َلمَّ َبک  ُبِو
َ
يَِأ عُمر به او گفت:  »َقاَلَِلُهُِعَمُر« ،نشست امبریپ یشد و به جا  نهیشهر مد یوال  یعنیشد،  یابوبکر وَل که یوقت  ُول 

َیا«که   ن  الدُّ َهِذِهِ اَسَِعِبیُدِ ِالنَّ بنده دن  یعنی.  »ِإنَّ غ  ایمردم  اراد  ایاز دن  ریهستند،  تِِهِِ.  کنند  ینم  هرا  َبی  ِلِ ه 
َ
أ َوِ َِعِليِّ َِعن  َنع  »َفام 

ُخُمَس« عل ال  ب یپس از  َترَُکواَِعِلّیا «چه؟    گریخمس را منع کن. داو   تیو اهل  ِِشیَعَتُهِِإَذاَِعِلُمواَِذِلَكِ ،َِفِإنَّ َفي َءَِوَِفَدکا    »َوِال 

)پ  انیعیکه ش  یوقت بروانشیاو  بر اهل  َبُلواِ کنند  یاو را ترک م گریندارند، د یو مال ستین یکس  تی( متوجه شدندکه دور و  ق 
َ
»َوِأ

َك« َِجِمیَعَِذِلَك«.  ندیآ یتو م  یو به سو  ِإَلی  ُهم  َهاَِفَفَعَلَِذِلَكَِوَِصَرَفَِعن  َِعَلی  َِوُِمَحاَباة  َیاَِوِِإیَثارا  ن  لُدّ ِِفيُِاّ َبة  کار  نیو ابوبکر ا »َرغ 

  اتیروا  یمهم است. در بعض  اریمال و اموال بس د،یدان یم  که طور  همان. گفت خواهم شد،  غصب  هاآنچه را که از آن  یفصل بعد ررا کرد. د
چفرمودند امبریپ را دو   ی. امروز شما مجهیهم ثروت حضرت خد  یکی،  نیرالمؤمنیموال ام  ریشمش  یکینگه داشت:   زی: اسالم 

 اریبس  یمنبع مالبه    ازیشده بود، ن  تیجواب دوم. حکومت آن زمان تازه تثب  نیبه اموال و پول دارد، ا  ازین د،یدهانجام   یکار فرهنگ دیخواه

 را غصب کردند.  آناز آن منابع بود لذا   یکیداشت. فدک   ییباال
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ب  میهتک حرمت و حر  ،ین وحخاندا بتیاست که: شکستن ه نیمطلب و جواب سوم ا  ظلم  نیاز بزرگتر  یکیبود.    تیو عصمت اهل 

عاد  کیرا بشکنند و آنها را مانند    یمردم، مقامات خاندان وح  نیبود که در ب نیهم  فهیسق یها مردم جلوه دهند.  هیو مثل بق  یشخص 

،َِِاُقوُلِِماَِاُقوُلِِِ»َل:  فرمودند خود در خطبه لذا حضرت زهرا َعُلَِِلَِوَِِغَلطا  َعُلِِماَِاف  «َِِاف  اول  ،کنم یکه من م  یصحبت  یعنی.  َشَططا 

 که از حرفم برگردم.   ستیصورت ن نیبه ا  یعنیاست،    یکیو آخرش 

لحظه  ،دهم  یکه انجام م یکار و عمل من کار  نیا و کنار نزدم و پروردگار  قتیاز راه حق را از کنار حق و  میپا  یا  از راه حق جدا نشده و 
کردند، ناموس خدا حضرت  ها  نیکه ا  یکار  دینیاست. بب یو اله  یانیکارم وح ،کنم یم یهر کار .دهم یشکل انجام ندادم و نم نیرا به ا

درب منزل  که یدرصورت  .رفتند  ینماز جماعت نم یدو عالم، در مسجد برا  یب  یکه ب  یدر حال  .را به کوچه و بازار کشاندند فاطمه زهرا

َباَب«.  شد یم  باز مسجد  به رو شان  و خانه ِ ِِإََلّ َواِب ب 
َ اْل  ِ  »َسِدّ

پ  اهانت ا غمبریبه دختر  نامه ا نیو  عمر ابن خطاب  فد  یکه  بود تا  امضا کرده  به فاطمه برسانرا گرفت که ابوبکر آن را  و  دیک را 

(.  ٨۵ص    خود،  در کتاب دیمف خیشکردند و لگد به صورت آن بانو زدند )مرحوم   تیرا اذ . و آب دهان انداخت، و حضرت زهرادیبرگردان

باهلل به روباه و دم او  ریرا نستج و همسرش  نیرالمؤمنیکردن ابوبکر، موال ام هیرا بشکنند. تشب  تیاهل ب بتیه خواستند یم نهایا
ب نیا هداشتند ب ازیها ناست که آن نیا دهنده نشان کند،  ینقل م  دیالحد یابن ابرا شرح  نیا که   دهیچون د  .را بشکنند  تیکه اهل 

فِِهی»قلَِلِاسئلکمِعلاحترام کرده است:    آنانچقدر به   غمبریبودند که پ ِالقربا«ِِىاَلِمودةِ
پ  ینید یپا گذاشتن مبان ریز  که نیافراد را شکستند، ا  نیا بخ کار آرام  نیبا ا آنان را خواستندشده بود و  نییتب اکرم  امبریکه توسط 

 هانیکه ا  شناختند یمردم شکسته شود. خودشان م  نیاحترامشان در ب جلوه دهند، و  یو معمول  یعاد  یدافرا را  آنان  ندخواست یکنند و م

 و درست است. قیدق ،حیهستند، و حرفشان صح  یچه کسان
نهج البالغه   ۲٨۴  ص  ،شانزدهم در جلد  دیالحد  یمثالً ابن اب بغداد    یا  سؤال کردم که در مدرسه  یابن فارق یعل: از  دیگو  یمشرح  در 

بود.  َاکانتِفاطمهِالصادقهاستادم  لهِ عالم حضرت زهرا یب یب ای: آفقلتِ نبود؟ گفت چرا.  دو  در مورد حرفش صادق و راستگو 

نداد   راگفتم پس چ به او  تبسم   یکه اصالً جا یحال در  ،کرد  : استادم تبسمدیگو ی. م»َفَتَبَسَم«؟  عندهاالصادقه«ای»واهابوبکر فدک را 
به مجرد دعواها و ادعاها ا م  نینبود و گفت: اگر  م ،ییگو  یکه راست م  به حضرت زهرا  داد  یفدک را  حق شوهرش،    آمد  یفردا 

بآنها را  یو بزرگ یبتیو ه  دی: خالفت مال اوست. پس مجبور شد آنجا دروغ بگوگفت یم و گرفت یرا م  ریهمسرش ام ببرد. پس از   نیاز 

 جهت غصب فدک انجام دادند. نیا
ا حضرت زهرا  نیفصل سوم  بود؟ آ  است که آنچه که آنها از  بود؟ م  ایغصب کردند چه  از  یبعض دینیبب  ر؛یخ مییگو  یفقط فدک 

آن  یبیها فدک بود که ارزش تقراز آن یکیگرفته بود.  هیهد از رسول خدا  حضرت زهرا  یعنی  .هبه بود ،که غصب کردند ییزهایچ

به عنوان هبه حضرت رسول اکرم نیا  که بود گانه  هفت  یها  باغ گرید یکیبود،   ادیز بودند.   تیعنا  هم  که  ییزهایچ گرید  ازکرده 
 بریو در خ ادیز اریآن بس  یبیتقر ارزشالقربا بود که بحث خمس بود.  یسهم ذ نی. و ا»دژاالقموس«خمس بود. مانند:   ،غصب شده بود

 بود.

از دژ القموس   یبخش نی. همچنحیدژ ساللم، دژ وت  .بود  ادیهم ز ها  نیا یبیارث بود. ارزش تقر ها  نیا  القراء«ای»واداارث است مثل:    یمابق

بازار محذور   نیارث بود. همچن  انیهودیاز  رینظ  یبن یها ینیزم  مانده یارث بود. باق مایخمس بود. ط  ،دژ القموس  گریارث بود، بخش د
بزرگ در وسط مد کی که  نیند و گرفتند. پس ارا غصب کرد ها  نیبود اما تمام ا دهیارث رس  به حضرت زهرا  ها  نیبود. ا  نهیبازار 

عالم به ارث هم  ود یب  یب در خطبه حضرت زهرا  دینیفدک آمدند و سخن گفتند. لذا شما بب یبرا حضرت زهرا  مییکه بگو ستین

 :ندیفرما یجالب است. م یلی. خکنند یاشاره م
پدرت ارث ببر نیقحافه! ابوبکر ا یپسر أب  یا » از فدک هم  ریبه غ ییزهایکه چ شود یپس معلوم م  «من نبرم؟  یدرست است که تو از 

  اریبس  ،را که غصب کردند یزیها آن چ نیمهم است. ا اریبس  ها نی. اشود  یارث م  شود؟  یغصب کردند؛ که چه م ها نیدر آنجا بوده که ا

 .است قسمت هم ارث بوده  کی که هبه بوده و ییزهای. چبودهباال  

بگ  کنم یم  یبه شما معرف  کتاب را کیفقط   بخوان  دیریکه آن را حتماً  ندارم که   نیوقت ا گریداست. چون   بایجالب و ز اری. بسدیو  را 
 یها م نیداشته که ا  ییباال اریبس  یدرآمدها  ها نیهر کدام از ا  ع،یوط  دژ سالله،  دژ  محصول،  بازار.  اند  داشته  درآمد چقدر هاآن میبگو
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آن   توانستند کنند. از اموال  باال  «دراغصبااموالاحضرتازهراای»پژوهشبه نام   یکتاباستفاده    «یاکی»عبوراازاتارکتاب هم   یاست. 

 الًمعمو  ری: انتشارات منگفت یما م  دیاز اسات  یکیاست.   ریانتشارات منو  لباف    یعل  یبا همکارعدنان درخشان  نوشته شده است. به اهتمام 

  ،که آنها غصب کردند   ییزهای. با چدیکتاب را مطالعه کن  نیا شاءهلل  که إن  کنم  یم  شنهادی. پکند یچاپ م  یو علم  قیدق  اریبس یها  کتاب
 .کردند  غصب زهایچ یلیخ  میشو یاست. متوجه م  بایز اریواال و بس  اریکتاب بس  نی. ادیآشنا شو

 یاز کس خواهد یانسان م یکه وقت  اثبات شدههم    االنمهم است.  یلیخ  نیچگونه بود؟ ا  نهیاست که اوضاع مد نیدر مورد ا  یبعد  فصل

نقل یحرف با نیا ی: فالندیگو یم  د،یبگو یبزند و  . من اگر میبرو خیبه همان تار  یعنی. میدر آن زمان حس کن  دیحرف را زد. خودمان را 
عمل را  نیا  ایآ  ،اگر من بودم .ببرم  خیخودم را به همان تار  دیرا نقل کنم، با یعالم سخن  کیبزرگ و   کیاز  ای  شاهپاد  کیاز    خواهم یم

 یداشت و چقدر اوضاع را به هم م  جهیخاص خودش چقدر نت طیحرف زدن در آن زمان با شرا ای  زدم؟  یحرف را م نیا  دادم؟  یانجام م

اصالً  .خواند خطبه کی یراحت نیآمد و به هم حضرت زهرا مییکه ما بگو نیشناس باشد. ا  خیمهم است که انسان تار یلیخ خت؟ یر

 .ستیطور ن نیا
به زور دارند ب اند دهیهمه ترس اریاست که بس یاوضاع  دینیبب  متوجه  یغصب خالفت شد، وقت  فهیدر سق ی. چون وقترندیگ  یم  عتیو 

 گرفتند یم  عتیاز او ب  ،دندیرس یو به زور به هر کس که م  ختندیر  نهیاست، در مد  دهیشان رس خالفت به دست  گریامر شدند که د نیا

او 
ّ
 یاستاد یامروز وقتمهم است.  یلیخشرکت کنند.   دفن بدن مطهر حضرت رسول اهللها اصالً حاضر نبودند در    نی. ازدند یاو را م ال

 ترا از دس یهم استاد ها نیشان حق دارد. ابه گردن  یلیچون خ  .شاگردانش هستند  ،رندیگ یکه دور و برش را م  یکسان نیاول رد،یم یم

 نیاز سخنان استادشان استفاده کنند. لذا ا  توانند ینم  گریتر از خانواده است. چون د  شاگردانش سخت یبرا  ینیب  یاوقات م یدادند. گاه

بق شتریشان ب نفرها هستند. چون معرفت و شناخت نیاوّل ها از او   یلیعالم بزرگ که خ  کی. میده یاز دست مرا   یاست. چه کس هیاز 

 . مهم است یلیخ م،یرا از دست داد  یشمند بزرگدان  ای.  میکرداستفاده  
اما در خراسان  می: ما مسلمانندیگو یست. مثال م  یبحث  ،بودند یدور از آباد ها نیاگر ارفته است.  ایاز دن خدا  غمبریپ  دیفرض کن  حاال

  دند،یشن ثیحد شانیاز ا  بودند،  شانیسال با ا یها  سال  غمبریکنار پ نهیکه در شهر مد  یبحث است؛ اما کسان کی نیاب  . خمیبود

ب خودمان. خ  یایدن  م؟ یبرو  دنبال چه.  ستیمهم ن  شانیرفته است؛ اصالً برا  ایاز دن  امبریحاال پ  دند،ید  گریهمه اعمال د  نیا  دند،ینماز د
 یکنند. لذا در قسمت  پوش  اهیرا س  نهیمد  دیرا داشته باشند. با  امبرشانیباشد که غم پ  نیاشان    تمام دغدغه  دیبا.  ریرا بگ  امبریدور پ  ایب

 :  ندیفرما یم از خطبه، حضرت زهرا

َنهِ ِ»و ِرِهَِوِ ِهُِنُصُبَِام  ِِعباَدِالَلّ ُتم  ِِِنِهِیَوَِحَمَلُةِدِِِه،یَِِان  َمِم«ِِه،یَِِوَِوح  ُ ِاَلىِاَل  ،َِوُِبَلغاُؤُهِ ُفِسُکم  ِهَِعلىَِان  ِالَلّ َِوُِاَمناُء
نه  نیاول  شما و  ادیبود  یاله  یمخاطبان امر  پدر    قسمت حضرت زهرا کیبعد در    ؟ دیشد رتیغ  یقدر ب  نی. چرا  در بحث شهادت 

شکاف در   کیوارد شد و  میعظ  بتیمص  کیمهم است.  یلیخوجود ندارد.   آن بر ما وارد شد که مثل یبتیمص:  ندیفرما یبزرگوارشان م

حضرت رسول  بتیغم مص نیها فرمودند: چنان ا  نقل  یدر بعض  نیمؤمنالریوجود ندارد. ام آن وقت مثل چیه  گریاسالم وارد شد که د
 طور است.   نیا بتیکنند. مصصبر   توانستند ینم  خت،یر یها م که اگر بر کوه کرد یم  ینیبر من سنگ اهلل

پ نیا دیفرض کن  بعد را خاک کردند.   چه کار کردند؟ در دل شب حضرت رسول  بعد  نهیدر شهر مد  اکرم امبریهمه مسلمان دور 

حالت    کی  نیارا با چند نفر خاک کردند.    شانیچهارشنبه ا برفتند. ش  ایاز دن  شب بعد. دوشنبه رسول اهلل  کی  ع؛یدر شب اول رب  یعنی
بزنند ،نکنند  عتیکه اگر ب اند دهیکه مردم ترس  یاست. بعد حالت اند. هفتاد هشتاد روز است. چه کار کنند؟  برگشته  ری. تازه از غدآنها را 

بودند.   دنباله  کیدرمانده  که  مردم  از  ندار  به  یکار  چ،یبودند که ه  نیغاصب  همان  رو  قسمت  دنبال حضرت   کی.  میآنها  عده هم 

با ا دانستند  یبودند. م  نیمؤمنرالیام بودند.   شانیحق  به   کیاست و شک هم نداشتند. در منزل موال تحصن کرده  هم  عده از مردم 

بشناسد.    گاهیرا و جا  شخود  دیبد است. انسان با یلیخبه همان طرف است.   ،رها شده بودند. باد به هر طرف بوزد یهمه شکل  خودش را 
ابن  میسلکتاب    ای  اسرار آل محمدکتاب   دیتوان یمردم است. م تیهدا  ،خطرناک اریاوضاعِ بس  نیدر او حجت خدا   امام  فیاز وظا  یکی

امام  تأییداست که به   عهیش  یخیکتاب تار  نی. اولکنند یکه اوضاع را کامل آنجا از خود اصحاب نقل م  دیباب بخوان  نیرا در ا یهالل سیق

بخوان نیاست. ا دهیهم رس  در خانه حضرت زهرا  ندیایآنقدر جرأت کنند که ب ها  نیا بود که ین زمان چه اوضاعآکه در   دیکتاب را 
 سر و صدا کنند.  
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  نهایهجوم اول آمدند فقط سر و صدا کنند و بترسانند. ا است. در ادیز  نجای. هجوم اول، دوم و سوم. بحث هم در امیانواع هجوم دار حاال

ِی»َظَهَرِف:  ندیگو  یدر بحث نفاق م کردند؟! لذا حضرت زهرا  یچه جرأت فاِق«ُِِکم  الِنّ َکُةِ . همان دیقبل بود  یها . شما همان آدمَحس 

که  یخار  نیآمد. ا رونیشما از دل خاک ب یها رفتند، نفاق  ایاز دن  شانیمانع بود. تا ا  کی حضرت رسول اهلل  نجای. فقط در ادیکفار بود

ب  االن شد، ینم  دهید و با وجود رسول اهلل  دیدر دل نهفته بود  . دیده ینشان مرا  ودتانرفته و خ  نیاز 

کنند. اتمام حجت   تیمردم را هدا خواهند یم کنند. حضرت زهرا  یروشنگر  ندیایب خواهند یم  دو عالم یب  یب ،یحالت  نیدر چن پس
 نی. اننداو حساب باز ک یباشد که مردم رو  یکس  دیصحبت کند، با  دیایب یو دار اگر کس ریگ  نی. لذا در ادیرو یراه را اشتباه مکنند که 

بعد مهم  مطلب  ام  یهم  به صحبت  نیا  دیشا  آمدند،  یم  نیرالمؤمنیاست. اگر  حضرت دادند  ینم  تیاهم  شانیا  یها  قدر  . خود 

نم  نهی: در مدندیفرما یم  نیالمؤمنریام ت  ی شخص کیدو ماه چه کار کردند؟ بعد   یکی نیدر عرض ا نهای. ادادند یجواب سالم من را 
 .  حضرت زهرا ست؟ ی. او کدیایب  دیبا

به مسجد نرفتند. اما برا  کی  یبرا شانیکردم، ا قیکه من تحق ییتا جا یحت  ن،یو دفاع از د  نیرالمؤمنیدفاع از ام  ینماز جماعت هم 

 میمفصل سخن خواه  یبعد قسمت  در شاءهلل  . إنخوانند یغرّا م یا و خطبه  کنند یحبت مو ص یو سخنران  گذارند  یم  دانیپا به عرصه م

 گفت.
 آن نیغصب شده بود. اول یها نیپس گرفتن زم یبرا  نیمؤمنرالیو حضرت ام  حضرت زهرا یها  است که احتجاج  نیفصل پنجم ا

  نکهیکردند و هم ا  تیعنا به حضرت زهرا  یا  با دست نوشته فدک را حضرت رسول اهلل  دیدان یم که  طور در مورد فدک بود. همان

دو عالم آن دست نوشته را آوردند   یب  یاست که ب احتجاج خود حضرت زهرا  نیرا شاهد گرفتند. اول  منیو ام ا نیرالمؤمنیحضرت ام
 و به ابوبکر دادند.  

همانطور که   یمن باشد. ول اریدر اخت  یستیهستم. پس فدک با اکرم امبریپ  نیبوده و من جانش  اکرم  غمبریابوبکرگفت: فدک ملک پ

و جسارت  آب دهان بر صورت بانو انداخت ابکه در حال برگشت بودند که قبول نکردند، عمر بن خط  یوقت  حضرت زهرا میدان  یم

 یا دست نوشته یوقت یاست که حت نینشان دهنده ا  که  ۳۴٨صفحه   ۳۰جلد   ،بحاراالنوارمطلب در کتاب   نیو ا پاره کردنامه را  و  کرد
پ برخورد م  د،یبه دست ما رس  اکرم  غمبریاز   ینه، ب  ایو   م؟ یبوس  یو م میگذار  یم  دهیدو د بر م؟ یگذار  یاحترام م ایآ  م؟ یکن یچطور 

 !م؟ یکن یم  یاحترام

نزد ابوبکر آمدند و گفتند: اگر   ت«ی»ذولاست که حضرت از قانون   نیمؤمنرالیدوم از ام  احتجاج  یدر دست مسلماناستفاده کردند و 
ب و خ یدار  تیمالک یاز شما که ادعا  :ابوبکر گفت  ؟ یخواه یشاهد م یآن را داشته باشم، تو از چه کس  تیمالک یباشد و من ادعا یزیچ

هم در آن   رسول خدا اتیاست و در زمان ح که فدک در دست حضرت زهرا االندرست است. حضرت فرمودند: پس   حرف نیا

فدک را  تیکمال یادعا  یتو دار که یدرحال  ؟ یخواه  یشاهد م  فاطمه  از االن .اند صاحب ملک بوده یعنی اند، دخل و تصرف داشته

 نه ما... ،یاوریشاهد ب  دیو تو با  یآور یم
. و ندیگو یم ت«ی»ذول نیمن است، چون من صاحب هستم و به ا اریدر اخت نیماش  ایمسلمان است، مثالً منزل  اریدر اخت  یزیچ یوقت

 .«یالمّدعااایعلالیالّدل».  اوردیاو شاهد ب  دیغصب کرده با یاگر کس

ِِذِهَبِیُِاللُهِلُِِِِدِیِریُِ»إّنماِِ یدان  یمگر نم  که  ی! درحال؟ یخواه یشما شاهد م  :کردند و فرمودند  یگریاحتجاج د  نجایا نیرالمؤمنیام  بعد
ِاهلِالبَِ جَس رَُکمیُِوِِِِتِیعنُکُمِالر  «یَتطهَِطه  ؟  تیبدر مورد ما اهل   ایدر مورد شماست  اینازل شده است؟ آ  ی. در مورد چه کسرا 

ب گفت  .تیدر مورد شما اهل 

قشنگ   یلیو خ دیخواه یشاهد م شانیا از  شما که  اند  انجام نداده یاشتباه  است، پس حضرت زهرا نیچن  نیحضرت فرمودند: اگر ا و

نعوذ    رفرمودند: اگ  نیمؤمنرالیبعد حضرت ام  .«زند یسر نم  شانیاز ا  ییچون طاهر طهر مطهر هستند و لذا گناه و خطا»موال فرمودند:  

باشد  یباهلل اشتباه  .زنم یحد م  شانیمسلمان بر ا  یها زن  هیابوبکر گفت: مثل بق د؟ یکن یشما چه کار م  ،هم رخ داده 
علت؟ موال فرمودند: چون تو شهادت خدا در مورد طهارت  یکافر شد  االنفرمودند: ابوبکر تو    نیرالمؤمنیام لذا به چه  و ابوبکر گفت 

 (.۹۲صفحه    ،جلد اول ،)کتاب االحتجاج. یاو قبول کرد  هیو شهادت مردم را عل یرا رد کرد  حضرت زهرا
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و لذا شاهدها را آوردند که ام   ؟ یخواه یگفتند شما شاهد م بود که حضرت زهرا نیرالمؤمنیو ام منیچهارم در حضور ام ا احتجاج

 .نفسه«اایإلااجریفاّیا»واأمااعل.  ستین یزن کاف  کیزن است و شهادت  منیبودند. اما عمر گفت: ام ا نیرالمؤمنیو ام منیا

خودش شهادت م  نیرالمؤمنیام م  نجایو ا  دهد  یبه نفع  را اثبات  کفر خودش  چون طبق آکند  یعمر خطاب هم    ر یتطه هی. چرا؟ 
ام  رددر مو انجام دهد و حضرت زهرا یکه بخواهد به نفع خودش کار  دیگو یطاهر، طُهر مُطَهر است و دروغ نم یعل نیرالمؤمنیام

نم یفرمودند و زن بهشت است که حضرت رسول اهلل یزن بهشت  کید: او فرمودن منیا  .دیگو  یدروغ 

 یم . چرا ما را از ارث واداوود«ِمانی»ورثِسلکه:    ندیفرما یدر خود خطبه هم م از نگاه ارث است که حضرت زهرا  یبعد احتجاج

   ندارد. یاست و با قرآن سازگار یساختگ  ثیداد که حد  میخواه حی. که بعداً توضلانورث«ااای»نحنامعاشراالنبگفت؛   ؟ یگذار

آمدند   ن خطاب و حضرت زهراابوبکر برو، بدون حضور عمرب شیموقع پ  کیفرمودند: شما   به حضرت زهرا نیرالمؤمنیام  حضرت
که  . امام صادقدیرا د خطاببرگرداند اما در راه برگشت عمر بن  و احتجاج کردند و بعد ابوبکر نوشت که فدک را به حضرت زهرا

ا ثمِلطمها: ندیفرما  یم نجایدر  محسنِ ابنِاسمهِ کانتِحاملهِ الِىفکانِِ»فرفثهاِبرجلهِوِ . )کتاب  اذنها«ِِىقرهِفِىانظرِ

 (٨۵صفحه   ،االختصاص
که در همان قسمت   برد یاز آنها م  ییآبرو  امتیق امیتا ق حضرت زهرا نجایخطبه فدک است که در ا ،احتجاج نیمطلب و آخر  نیآخر

عمر از ا یسند  حضرت زهرا یقبل وقت پاره م اندازد یو آب دهان م ردیگ یم شانیرا که از ابوبکر گرفته و   زهرا تحضر کند، یو 

 :ندیفرما یو م  کنند  یم  نینفر

 (۷٨صفحه  ،  . )کتاب االختصاص«ىفتیبطنکِکماِبقرتِبقرتِصحِ»بقرالله

»اسرار فدک«  کتاب   نیو همچن میکن یم یمعرف  باستیز  اریکه بس  یمجلس نیغالمحساثر   ب«ی»فدکاازاغصباتااتخررا با عنوان    یکتاب
 .  اند  درآورده  ریتحر رشته  به و اند  نوشته را  یمهم  اریمطالب بس ها نیا  ،یجناب انصار

وارد بخش   کبارهیو به   شد یاز مباحث گفته نم ییدورنمااست. اگر   هیاز خطبه فدک  ییها و آن هم بخش میرس یقسمت آخر بحث م  به

به ا حضرت زهرا نکهیو ا  نهیزمان مد  . لذا اوضاع آنشد  یآن روشن نم  تیاهم م،یشد یخطبه م کار  لیبحث پرداختند؟ دل نیچرا 

 ؟«»مناکاناعندارسولااللهبلند شد و گفت:    یابوبکر روز  مییدر بحث شاهد گرفتن، بگو  نطوریبانو و هم  یها چه بود؟ و احتجاج  نیغاصب
 تا بدهم.    دیایبوده است، به نزد من ب ینید  او در نزد رسول خدا یکه برا یکس

  ،)کتاب بحار   .بوده است  نیدر بحر  ییها نیزم ظاهراً  که داد  هاکه ادعا کردند را به آن یزیآمدند و آن چبن عبداهلل   ریجرو جابر بن عبداهلل  

من که  اام یداد  اورند،یب یشاهد  نکهی: چطور به آن دو نفر بدون اندیفرما یم دو عالم، حضرت زهرا  یب  ی(. لذا ب۱۹۴صفحه   ۲۹جلد  
   ؟ یکن  یرا قبول نم  میهستم، ادعا  اکرم  امبریدختر پ

  هی در خطبه فدک  نیو تمام مسائل د و ام الخطب است. چون او ام االئمه بود  نید المعارفااةرایداکه    میبدان مورد خطبه حضرت زهرا در

 آمده است.

به دقّت انسان متوج فدک  ریغد  خطبهشود،  ه  اگر  شبهات و اشکاالت در آن نهفته است. .کنند  یدفع شبهه م هیو خطبه  ها   نیا  دفع 

َهَم،سخن گفته شده است:   دیهستند. در موضوع توح  عهیمهم ش  اریبس یها  نهیگنج ُرَِعليِماَِال  ک  َعَم،َِوَِلُهِالشُّ ِهَِعليِماَِان  ُدِللَّ َحم  ِ»َال 
َتَدَاها« ِِاب  ُِعُموِمِِنعِپدَرم  ِِمن  َم، ناُءِِبماَِقدَّ

 یاجمال  یلیشرح خ  کیدقت دارد که    یلیخ ست؟ یفرق حمد و شکر و ثنا در چ  نجای. اَوِالثَّ

 یکتاب آقا نیسه جلد است و همچن،  ینیحس نیحس دیساثر    اس«یبراشکوهااای»شرح. در کتاب  میداد  حیبحث توض نیو در ا  میداشت

 است و آن را از قسمت نرما«»شرحاخطبهاحضرتازهرادارند که دو جلد و به نام   یباب کتاب نیهم در ا شانیا ینیحس  نیعزالد دیس

 ه«ی»شرحاخطبهافدکاست که با نام   شانیجلسه ا  ۵۵ یکه سخنران یزدیمصباح  عالمه از یکتاب نیو همچن هیته دیتوان  یم  هیقائم  افزار

نرم  باشد یم  .  دیکن افتیدر  دیتوان  یم  هیقائم افزار و از 

در   را حضرت زهرا نیا نهِازِشئ«ِءى»َلِِمنِشخلق کرد،    چیخدا از ه  نکهیدر بحث خلقت ا ست؟ یحمد و شکر و ثنا در چ فرق

 تذکر دادند. دیبحث توح
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نگاه م امبریچگونه پ یثیحد  یها اهل تسنن در کتاب نشان دادند؟ چگونه امروزه  درااحدر کتاب  د؟ یکن  یرا    ن«یداایای»نقشاائمها

ن  یکسان  ن،ی: مستشرقندیفرما  یم یعالمه عسگرمرحوم   ان  ی چهره زشت به عالم  کیاز اسالم    خواهند  یم  ستند،یکه اصالً دنبال اسالم 

 حیصح  ،اهل تسنن  یثیکتاب حد  ،یطبر  خیتارهمه از کتب  دیگو  یاز کجا نشأت گرفته است؟ م نهایا .کاتورهایمانند کار  ؛دهندنشان 
بشکنند و خراب کنند و به  شانیکردند تا مقام ا  میبد ترس یلیرا خ امبریکه متأسفانه پ  ییها و کتبمسلم  حیصحو  یبخار  وجودرا 

نم  نهایاهانت شده است. اما ا شان نینازن ب  ندیآ  یچرا  ب رند؟ یگ  یم  یزیچدیگران  از    رند؟ یبگ تیاز در خانه اهل  در خانه    ندیایاما 

بحث دارد؛  یجا شود یگفته م  امبریپ یکه برا یاتیآ  .دهد یرا به ما نشان م  امبریصفات پ  شانیا  ،هیخطبه فدکدر . حضرت زهرا
نماز؟ چرا جهاد م  .شود  یحکمت احکام گفته م  نکهیا  شود؟  یچرا حج برپا م شود؟   یچرا قصاص م  شود؟  یچرا 

ِملَِّة«است:  نیقسمت ا  کی ِِلل  حساب کند که  حینظام را مانند نخ تسب  :معناست نیبه ا  ،دهد یما ملت را نظم م  اعتط .»َطاَعَتَناِِنَظاما 

نظام م حینخ تسب نی. اپاشد یم هم  از ها  پاره شود، همه مهره حینخ تسب نیا اگر. است کرده  جمع هم  دور را ها  مهره   یعن ی  .ندیگو یرا 

.  شوند  یو بچرخند، طاعت ما را داشته باشند، همه با هم موفق و متّفق م  ندیایب  تیدور ما هست. اگر همه، دور ما اهل ب  نیتمام احکام د

ب َقِة«.  شود  یآن به مردم گفته م یو درست رود ینم  نیهمه احکام از  ُفر  ِِلل  َمانا 
َ
ِأ  . »َوِِإَماَمَتَنا

ب یا  تفرقه  میخواه  یم ب یها  . همه حکمتکنند  یم دایپ تیا قبول امامت ما مردم امنمردم و جامعه نباشد. ب نیدر   دو یب یاحکام را 

َلُمواَِانِّ:  کنند یم  ی. بعد خودشان را معرفندیفرما یعالم م ،َِوِفاِطَمةُِِِى»ِاع  ِماَِاُقوُلَِغَلطا  ،َِوَِلَِاُقوُل ءا  َِوَِبد  دا  َعُلِِ،َِاُقوُلَِعو  َلَِاف 
» َعُلَِشَططا  َاف  به   ندیفرما یحضرت از قرآن م  گریدارد. در قسمت د داللت بر حضرت زهرا نیکه خود ادادم   حی. توضماِ و قرآن را 

نشان م باش  دییایکه اگر شما به سمت قرآن ب دهند  یمردم  . بعد در ستکه حق با ما  دیفهم  دیباز هم خواه  د،یو قرآن را قبول داشته 
 :ندیفرما یصفت م  ۱٨مورد قرآن 

اِطُقِ اِطُعَِوِالضِ ِِ»النَّ وُرِالسَّ اِدُق،ِوِالنُّ ِالصَّ اُن ُقر  ِال  ِمُع،ِبَِِِاءُِیَو َجلَِِِِنةِ یِ اللَّ َِسراِئُرُه،ُِمن  َکِشَفة  َِظواِهُرُه«ِةِ یََِبصاِئُرُه،ُِمن 

آن جمله ها حرف دارد کیکه هر   باستیکلمات ز  نیقدر ا  نیا امیبده  تیاهم بایدمهم است و    بسیار  ها  نی. اکلمه از    نکهی. بعد از 

عزدیبود  لیشما چقدر پست و ذل»:  ندیفرما یو م کنند یم  یمردم را معرف کنند، یم یخودشان را معرف کرد و به شما   زی. پدرم شما را 

  تانی. اما پدرم دست شما را گرفت و آقاکشاندند  یم  یو بدبخت  ی. بزرگان شما، شما را به بردگدیخورد یم زار  لجن یها  آبکرد. از    تیعنا

 . «کرد
مانند شما خاموش نبود. مانند شما فرار   رالمؤمنینیام  ها هنگام جنگ»:  ندیفرما یم نیرالمؤمنیاز حضرت ام حضرت زهرا سپس

 ها بلرزد. او بود که در جنگ  دیهمچون ب  ،دیایبه وسط جنگ ب یسر و صدا کند و وقت  ،نبود که تا جنگ شروع شود  نینتظر ا. مکرد ینم

بود.  غمبریبود که پ  یبود. او شخص شرویپ شهیهم  «او را فرمانده قرار داده 

نفاق م  فهیسپس درباره سق   نجایکه ا داند  ینم یاست و کس  نیکه در دل زم  ی. مانند خارالنفاق«ِکهیحسِکمی»ظهرِف:  ندیفرما یو 

ُهِِلَنبِِبود.    اکرم  امبریمانع بود و آن وجود پ  کی ِاللَّ اِِاختاَر ِفیاِِِهِیِ »َفَلمَّ َاص  َِمأ وىِ ِبیاِئِهَِو بودند    هیما که پست  یکسان  یعنی.  ِئِه«داَرَِان 

حرف زد و شما  کی. او دیرفت طانیش رو  دنباله هم  شما کرد، صدا و سر  باطل  اهل شترِ.  بودند گمراهان  از و  نبودند شده  و اصالً شناخته

 .  دیبا دل و جان او را قبول کرد

ِهِبَِفرمودند:  زهرا حضرت «َِنِیِ »ِکتاُبِاللَّ ُهرُِکم   یاست؟ بعد شروع م یحق با چه کس دینی. ببدیفاده کناز کتاب خدا است دییای. بَاظ 

به   کنند َتِرُثِِى»َاف.  خورد  یحق مرا مقحافه   یکه اَب دینیب  یمسلمانان م  یقرآن که ا اتیآبه استناد  ِهِ َاِرُثِِِِکتاِبِاللَّ َاباَکَِوَِلِ
 .خوانند یموضوع م  نیدر ا یاتیاما من ارث نبرم؟ بعد آ  ی. از پدرت ارث دار؟«ىَاب

 ی. شما کساندیداد نیرا در راه د تانیها  . جواندیبود  یمرد  که شما اهل جوان کنند  یاز انصار م  تیشکا  حضرت زهرا  یدر قسمت
 یلیکرد. شما خ  جادیا  یو خزرج برادر اوس نیب ،شما نیب غمبریکه پ  دیبود  ی. شما کسدیداد یرا در شهرتان جا  نیکه مهاجر  دیبود

  دی فکر کرد د؟ یدان یمگر شما نم .دیخودتان را به خواب زد  ص«یالقِمِى»ماِهذاِف د؟ یسکوت کرد نجایپس چرا ا د،یما کرد  یکار برا

 تمام شده؟   ن؟ یرفته، هم  ایپدرم از دن
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صليِاللهِعلیهِوِآله«ِ»أتقولون بزرگ حضرت رسول اهلل کنند  یبعد شروع م  ماتِمحمدِ غم  ست.  یچه غم نیگفتن که ا  از 

  یات یرا تا آخرش بردند. بعد آ  تشیگرفت. ماه گرفت. حق اهل ب دیکسوف شد. خورش  نیشد. زم  یظلمان نیزم  بة«؟ی»اظلمتِاَلرضِلغ

 که مهم است.   کنند یبه آن اشاره م  ازهر  حضرت

مکه  ندیفرما  یم  سپس »َوِ:  ندیفرما  ی. بعد مدیزن ینم  یحرف  چیاما شما ه  رند،یگ  یو منظر م یمرع  در  را مان  که حق دینیب  یمرا 
َِبعدِاِل ُتم  رَک  دام«ِمان؟یَاش  ق  اَل  َدِ َِبع  ُتم  با رفتن   ایآ.  کنند یم  تیهدا  ندارد. حضرت زهرا  دهیشما فا  مانیا  د،ی. شما مشرک شدَنَکص 

نشد. او تا ق  زیتمام شد؟ نه همه چ زیپدرم همه چ که   ستین نیما آورده است. ا یداده است و احکام را برا  ادیراه را به ما   امتیق امیتمام 

.  د یا شده  طلب ه: شماها رفاندیفرما یو م  کنند یهم اشاره م  یطلب به رفاه  شانی. امیما به همان حالت قبل برگرد ،رفت  ایکه از دن نیهم

 یبیفر که عوام کنند یم  ییها  صحبت. بعد در مقابل ابوبکر هم  دیو هوس هست یو هو  رنگیپر شده است. دنبال ن  تانیها شکم و ها دل
 .ر را می دهندبکواب ابوتا انتها ج بعد دوباره حضرت زهرا  د،یگو یم  تیاست. اول از فضائل اهل ب

ِ«الفرجِِکیلولِِعجلِاللهم»
ِبرکاتهِِوِاللهِِرحمةِوِکمیعلِالسلم


