
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )علیها اهلل سالم(  طاهره صدیقه حضرت فدکیه خطبه 

 ) مقدمه متولیان برگزاری مسابقه (

 به نام خالق یاس و به یاد بارانی که بر پژمردگی اش خواهد بارید 

جای جاده ی تبلیغ و رسالت، برای هدایت مردمان پس از خویش به فرمان الهی در جای  صلی اهلل علیه و آلهپیامبر اکرم 

 . است سپرده او به را خود الهی های دانش و براداشته  علیه السالمپرده از کمال ها و فضیلت های امیرالمؤمنین 

هم چنین در هر زمان و مکان، او و فرزندانش را به عنوان اوصیای خود معرفی نموده و به دستور پروردگار، نام و  

 .و بدون هیچ ابهامی بازگو فرموده اندوصف هر یک را به روشنی 

اما افسوس که سیر تاریخ همیشه نشان گر توطئه های مخالفان راه راستین است؛ اینان از همان ابتدا که هنوزمراسم  

 حالی رد حکومت این. کردند تعیین  را خلیفه خود، رأی با  انجام نشده بود صلی اهلل علیه و آلهغسل و تدفین پیامبر 

 .بود نگذشته روز هفتاد از بیش خم غدیر مراسم و  صلی اهلل علیه و آلهت که از حج واپسین رسول خدا ل گرفشک

تاختند و ه صلی اهلل علیه و آلآه و افسوس که تنها اندکی بعد، نه تنها بی وفایی کردند بلکه بر عزیزترین یادگاران نبی 

 گرفته و به سالم اهلل علیهارا از حضرت زهرا  لی اهلل علیه و آلهصآشیان وحی را به آتش کشیدند، هدیه و نِحله ی پیامبر 

 .استدالل ها و حق ایشان پشت کردند

 را زیر پا گذاشتند! صلی اهلل علیه و آلهمقام عصمت ایشان را نادیده گرفته و بیست و سه سال سفارش رسول خدا 

 را که هدیه ایشان به دخت گرامی شان بود، فدک صلی اهلل علیه و آلهتنها ده روز پس از رحلت پیامبر اکرم  

 .تصرف کردند 

  سراپای لباسی  بست، سر بر ای پارچه  نشنید؛ جوابی کرد، تالش چه هر  سالم اهلل علیهاحضرت فاطمه 

 و اولین بار از خطابه ی غدیر، رفت مسجد به خود خویشان و خدمه و زنان با و پوشید

 . کرد دفاع فدک  وحقّ خویش در باره ی علیه السالمتوحید، قرآن، والیت امیرالمؤمنین  

  : فدکیه خطبه منابع                                      
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 ستایش پروردگار

، وَ تَمَامِ أَسْداها  آلَاءٍ  وَ سُبُوغِ وَ الثَّنَاءُ بِما قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعَم ابْتَدَأها، لْهَمَأَلْحَمْدُ هللِ عَلَی ما أَنْعَمَ وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلَی مَا أَ

إلسْتِزادَتِهَا بِالشُّکْرِ   وَ نَدَبَهُمْ وَ نَأَی عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُها، وَ تَفَاوَتَ عَنِ اإلدْرَاکِ أَبَدُهَا، عَنِ اإلحْصَاءِ عَدَدُهَا، جَمَّ وَالَاهَا  مِنَنٍ

 .نَّدْبِ إلَی أَمْثالِهَاوَ ثَنّی بِال وَ اسْتَحْمَدَ إلَی الْخَالئِقِ بِإجْزالِهَا، لِاتِّصَالِهَا

وَ ضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها، وَ أَنَارَ فِی الْفِکَرِ  کَلِمَةٌ جَعَلَ اإلخْلَاصَ تَأْویلَها وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إألَ اهللُ وَحْدَهُ لَا شریکَ لَهُ،

  .لْسُنِ صِفَتُهُ، وَ مِنَ األَوْهَامِ کَیْفِیَّتُهُوَ مِنَ األَ أَلْمُمْتَنِعُ مِنَ األَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ، .مَعْقُولَهَا

و بر مواهبی که ارزانی داشته، ثنا  خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویم و بر توفیقاتش شکر می کنم

و بر مواهب بی حسابی که به ما احسان   می خوانم؛ بر نعمت های گسترده ای که از آغاز به ما داده

نعمت هایی که از شماره و احصا  در پی که همواره ما را مشمول آن ساخته؛ فرموده و بر عطایای پی

و بخاطر گستردگی در بستر زمان هرگز قابل جبران نیست و انتهای آن از ادراک انسان ها  بیرون است

و خالیق را برای  بندگان را برای افزایش و استمرار این مواهب به شکر خویش فراخوانده .خارج است

 و آنان را برای بدست آوردن همانند آنها تشویق فرموده است به ستایش خود دعوت نموده تکمیل آن

 .و من شهادت می دهم که معبودی جز خداوند یکتا نیست. بی مثال است و شریک و مانند ندارد

 و قلوب مشتاقان با آن گره خورده و آثار آن در این سخنی است که روح آن اخالص است 

 و بیان اوصافش  خدایی که رؤیتش با چشم ها غیر ممکن است، .شده است افکار پرتوافکن 

  .با این زبان، محال، و درک ذات مقدّسش برای عقل و اندیشه ها ممتنع است

 

 

 



مِنْ غَیْرِ حَاجَة  ِمَشِیَّتِهِ، نَهَا بِقُدْرَتِه وَ ذَرَئَهَاکَوَّ .أَمْثِلَة امْتَثَلَهَا  وَ أَنْشَأَها بِلَا احْتِذَاءِ ألَشْیَاءَ لَا مِنْ شَیْء کَانَ مَا قَبْلَهَا،ا إبْتَدَعَ

َ و  تَعَبدداً لِبَرِیَّتِهِوَ وَ تَنْبیهاً عَلَی طَاعَتِهِ، وَ إظْهاراً لِقُدْرَتِهِ، إالّ تَثْبیتاً لِحِکْمَتِهِ، وَ لَا فائِدَة لَهُ فِی تَصْویرِهَا مِنْهُ إلَی تَکْوینِهَا،

  إلَی جَنَّتِهِ َهُمْ  وَ حِیَاشَةً  ذِیَادَةً لِعِبادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلَی طَاعَتِهِ وَ وَضَعَ الْعِقَابَ عَلَی مَعْصِیَتِهِ، تِهِ،دَعْوَ إعْزَازاً

و همه آنها را  موجودات جهان هستی را ابداع فرمود، بی آن که چیزی پیش از آن وجود داشته باشد

آنها را به قدرتش تکوین نمود و به اراده اش .رد، بی آن که الگو و مثالی قبل از آن موجود باشدایجاد ک

یا فایده ای از صورت بندی آنها عائد ذات پاکش  بی آن که به آفرینش آنها نیاز داشته باشد، خلق کرد،

دعوت کند.  جز این که می خواست حکمتش را از این طریق آشکار سازدو مردم را به اطاعتش.شود

و دعوت  .خالیق را به عبودیت خود رهنمون گردد .قدرت بی پایان خود را از این دریچه نشان دهد

سپس برای اطاعتش پاداش ها مقرّر  .پیامبرانش را از طریق هماهنگی تکوین و تشریع قوّت بخشد

  شدب خویش رهایی بختا بندگان را بدینوسیله از خشم و انتقام و عذا فرموده و برای معصیتش کیفرها،

 و به سوی باغ های بهشت و کانون رحمتش سوق دهد

 

 

 

 



 (صل اهلل علیه و آله( در وصف پیامبر )سالم اهلل علیهاسخن فاطمه )

 ثَهُوَ اصْطَفاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَ أَنِ اجْتَبَلَهُ، وَ سَمَّاه قَبْلَ اخْتَارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِی مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،

 األُمُورِ،] عِلْماً مِنَ اهللِ تَعَالَی بِمائِلِ ]بِمَآلِ .وَ بِنِهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ مَصُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ األَهَاوِیلَ إذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَةٌ،

وَ عَزِیمَةً عَلَی إمْضَاءِ حُکْمِهِ وَ إنْفَاذاً لِمَقَادِیرِ  ابْتَعَثَهُ اهللُ إتْمَاماً لِأَمْرِهِ .وَ مَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ ددهُورِ،وَ إحَاطَةً بِحَوَادِثِ ال

 .مُنْکِرَةً هللِ مَعَ عِرْفَانِهَا  ثانِهَاعَلَی نِیرَانِهَا، ]وَ[ عَابِدَةً لِأَوْ  عُکَّفاً فِی أَدْیَانِهَا،  فَرَأَی األُمَمَ فُرَّقاً .حَتْمِهِ

پیش از آن که او را  و گواهی می دهم که پدرم محمّد )صلی اهلل علیه و آله( بنده و فرستاده اوست؛ 

و قبل از بعثتش او را انتخاب  و پیش از آن که او را بیافریند، برای این مقام نامزد فرمود بفرستد، برگزید؛

 الم غیب پنهان بودند و در پشتِ پرده های هول انگیز نیستی، پوشیدهعبندگان در  در آن روز که نمود،

 و به این، بخاطر آن صورت گرفت که خداوند از آینده آگاه بود.  و به آخرین سر حدّ عدم مقرون بودند

 .دانست می خوبی به را مقدرات و حوادث جهان احاطه داشت 

 و حکمش را اجرا نماید و مقدرات حتمی اش را نفوذ بخشد کند،او را مبعوث کرد تا فرمانش را تکمیل 

  هنگامی که مبعوث شد، امّت ها را مشاهده کرد که مذاهب پراکنده ای را برگزیده اند؛

 گروهی بر گِرد آتش طواف می کنند و گروهی در برابر بت ها سر تعظیم فرود آورده اند

  .او را انکار می کنندو با این که با قلبِ خود خدا را شناخته اند، 

 

 



لنَّاسِ وَ قَامَ فِی ا وَ جَلّی عَنِ األَبْصَارِ غُمَمَهَا وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، نَارَ اهللُ بِمُحَمَّد ]صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ و آله[ ظُلَمَهَا،فا

ثُمَّ  وَ دَعَاهُمْ إلَی الطَّریقِ الْمُسْتَقِیمِ، وَ هَدَاهُمْ إلَی الدِّینِ الْقَوِیمِ  .الْعَمَایَةَِ بَصَّرَهُمْ مِنَ  و وَ أَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوَایَةِ بِالْهِدَایَةِ

 احَة،رَفَمُحَمَّدٌ ]صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ و آله[ عَنْ ]مِنْ[ تَعَبِ هذِهِ الدَّارِ فِی  قَبَضَهُ اهللُ إلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَة وَ اخْتِیَار وَ رَغْبَة وَ إیثَار،

 صَلَّی اهللُ عَلَی أَبِی، نَبِیِّهِ وَ أَمِینِهِ عَلَی الْوَحْیِ .وَ مُجَاوَرَةِ الْمَلِکِ الْجَبَّارِ بِالْمَلَائِکَةِ األَبْرَارِ، وَ رِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، قَدْ حُفَّ

 عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ السَّالمُ  وَ صَفِیِّهِ وَ خِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ رَضِیِّهِ،

و  و پرده های ظلمت را از دل ها کنار زد خداوند به نور محمّد )صلی اهلل علیه و آله( ظلمت ها را برچید

و آنها را از گمراهی  او برای هدایت مردم قیام کرد، .ابرهای تیره و تار را از مقابل چشم ها برطرف ساخت

 و و به آیین محکم و پابرجای اسالم رهنمون گشت د و شمهایشان را بینا ساختو غوایت رهایی بخشی

 .آنها را به راه راست دعوت فرمود

سرانجام او از  .سپس خداوند او را با نهایت محبّت و اختیار خود و از روی رغبت و ایثار قبض روح کرد

 و در جوار  وردگار غفّارو هم اکنون در میان فرشتگان و خشنودی پر رنج این جهان آسوده شد

 .قرب خداوند جبّار قرار دارد

 و برگزیده او از میان  درود خدا بر پدرم پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(، امین وحی

 .و سالم بر او و رحمت خدا و برکاتش  خالیق باد

 



 رآن، قانون قوم برگزیدهق

مَنَاءُ اهللِ وَ اُ نُصْبُ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دِینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ قَالَتْ: أَنْتُمْ عِبَادُ اهللِ جْلِسِثُمَّ الْتَفَتَتْ عَلَیْهَا السَّالمُ إلَی أَهْلِ الْمَ

 وَ فَهَا عَلَیْکُمْ: کِتَابُ اهللِ النَّاطِقُ،وَ بَقِیَّةٌ اسْتَخْلَ .وَ زَعِیمُ حَقٍّ لَهُ فِیکُمْ، وَ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إلَیْکُمْ  إلَی األُمَمِ عَلَی أَنْفُسِکُمْ، وَ بُلَغاؤُهُ

 هِ أَشْیَاعُهُ،بِ مُتَجَلِّیَةٌ ظَوَاهِرُهُ، مُغْتَبِطٌ بَیِّنَةٌ بَصَائِرُهُ، مُنْکَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ، وَ الضِّیَاءُ الالَّمِعُ، الْقُرْآنُ الصّادِقُ، وَ النُّورُ السَّاطِعُ،

 ائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحَارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ،وَ عَزَ بِهِ تُنَالُ حُجَجُ اهللِ الْمُنَوَّرَةُ، إلَی النَّجاةِ اسْتِمَاعُهُ،  عُهُ، مُؤَدٍّقائِدٌ إلَی الرِّضْوَانِ اتِّبَا

 .وَ فضَائلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرَایِعُهُ الْمَکْتُوبَةُ وَ بَیِّنَاتُهُ الْجَالِیَةُ، وَ بَرَاهِینُهُ الْکَافِیَةُ،

ان ای بندگ ر را بر شمرد و فرمود: شما و مسئولیت سنگین مهاجران و انصا سپس رو به اهل مجلس کرد

و نمایندگان خدا بر خویشتن و  مسئوالن امر و نهی پروردگار و حامالن دین و وحی او هستید !خدا

پاسدار حق الهی در میان شما و حافظ پیمان خداوند که در  .مبلّغان او به سوی امّت ها می باشید

یه و آله( بعد از خود درمیان امت به یادگار گذارده؛ و آنچه پیامبر )صلی اهلل عل دسترس همه شماست

کتابی که دالیلش روشن، باطنش  .و روشنایی پر فروغ است و قرآن صادق و نور آشکار کتاب اهللِ ناطق

 کتابی که عامالن خود را به بهشت فرا می خواند  .ظواهرش پر نور و پیروانش پر افتخار آشکار،

 از طریق آن به دالیل روشن الهی می توان  .هبری می کندو مستمعینش را به ساحل نجات ر

 و براهین و تفسیر واجبات او را دریافت و شرح محرمات را در آن خواند نائل گشت

 و دستورات اخالقی و آنچه مجاز و مشروع است،  روشن و کافی را بررسی کرد 

  .در آن مکتوب یافت



مَاء  فِی الرِّزْقِ، وَ وَ نَ وَ الزَّکاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزیهاً لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ،  مِنَ الشِّرْکِ، فَجَعَلَ اهللُ اإلیمَانَ تَطْهیراً لَکُمْ

لِلْمِلَّةِ، وَ إمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ  وَ طاعَتَنَا نِظَاماً لِلْقُلُوبِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسِیقاً الصِّیَامَ تَثْبِیتاً لِإلخْلَاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْیِیداً لِلدِّینِ،

وَالِدَیْنِ وَ بِرَّ الْ وَ األَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعامَّةِ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَی اسْتِیجابِ األَجْرِ، وَ الْجِهَادَ عِزاً لِإلسْلَامِ،[ ]لِلْفُرْقَةِ

وْفِیَةَ وَ تَ وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِیضاً لِلْمَغْفِرَةِ، لِلدِّمَاءِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً صِلَةَ األَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وِقَایَةً مِنَ السدخْطِ، وَ

وَ  حِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ، وَ اجْتِنَابَ الْقَذْفِ سِ،وَ النَّهْیَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِیهاً عَنِ الرِّجْ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ تَغْیِیراً لِلْبَخْسِ،

 تَرْکَ السَّرِقَةِ إیجَاباً لِلْعِفَّةِ،

را وسیله پاکی از « نماز»و [ را سبب تطهیر شما از شرک قرار داده ]است« ایمان»سپس افزود: خداوند 

را وسیله « حجّ»  .تثبیت اخالص را عامل« روزه»و نموّ روزی.  را موجب تزکیه نفس« زکات» .کبر و غرور

« امامت»ما را باعث نظام ملت اسالم. و « اطاعت»  .را مایه هماهنگی دل ها« عدالت» .تقویت آیین اسالم

را وسیله ای برای « صبر و شکیبایی»  .را موجب عزّت اسالم« جهاد» .ما را امان از تفرقه و پراکندگی

را « نیکی به پدر و مادر»  .ای برای اصالح توده های مردم را وسیله« امر به معروف»  .جلب پاداش حق

 را « قصاص» .را وسیله افزایش جمعیّت و قدرت« صله رحم»موجب پیشگیری از خشم خدا. 

 را وسیله« جلوگیری از کم فروشی» .را موجب آمرزش« وفای به نذر» .وسیله حفظ نفوس

  .کسازی از پلیدی هارا سبب پا« نهی از شرابخواری» .مبارزه با کمبودها 

   .را حجابی در برابر غضب پروردگار« پرهیز از تهمت و نسبت های ناروا»

 .را برای حفظ عفت نفس« ترک دزدی» 



وَ أَطِیعُوا اهللَ فِیمَا ـ  (  لِمُونَفَ )اتَّقُوا اهللَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إألَ وَ أَنْتُمْ مدسْ .الشِّرْکَ إخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ حَرَّمَ اهللُ

  مَا یَخْشَی اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( إنَّ)  فَإنَّهُ أَمَرَکُمْ بِهِ وَ نَهَاکُمْ عَنْهُ،

اکنون که چنین است، تقوای الهی پیشه کنید   .را برای اخالص بندگی و ربوبیت حق« تحریم شرک»و  

   و تالش کنید که مسلمان از دنیا بروید ست، از مخالفت فرمانش بپرهیزیدو آنچنان که شایسته مقام او

چرا که از میان   و راه علم و آگاهی را پیش گیرید  خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده، اطاعت کنید

 .بندگان خدا تنها عالمان و آگاهان از او می ترسند و احساس مسئولیت می کنند

 [ساندشنا بازمی  را (علیه السالم )و علی  (صل اهلل علیه و آله )جایگاه خود، پیامبر  (، سالم اهلل علیها)فاطمه ]

وَ لَا أَقُولُ مَا أَقُولْ    أَقُولُ عَوْداً وَ بَدْءاً( اعْلَمُوا أَنِّی فَاطِمَةُ، وَ أَبِی مُحَمَّدٌ )صلی اهلل علیه و آله  !ثُمَّ قَالَتْ: أَیدهَا النّاسُ

 حِیمٌحَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ  لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ لَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطاًوَ  غَلَطاً،

 وَ تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِی دُونَ نِسَاءِکُمْ، فَإنْ تَعْزُوهُ

ن فاطمه ام و پدرم محمّد است )که صلوات و درود خدا بر او و خاندانش بدانید م !سپس فرمود: ای مردم

  را آنچه و  و هرگز ضد و نقیض در آن راه ندارد  آنچه می گویم، آغاز و انجامش یکی است(  باد

 به یقین، رسولی از خود شما  .و در اعمالم راه خطا نمی پویم گویم نمی غلط گویم می

 و اصرار بر هدایت شما دارد  شما بر او سخت استبه سویتان آمد که رنج های 

 هر گاه نسبت او را بجویید،  .و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است

 !می بینید او پدر من بوده است نه پدر زنان شما



مَائِالً عَنْ  بِالنَّذارَةِ، لَّغَ بِالرِّسَالَةِ صَادِعاًفَبَ .(وَ لَنِعْمَ الْمَعْزِید إلَیْهِ )صلی اهلل علیه و آله  وَ أَخَا ابْنِ عَمِّی دُونَ رِجَالِکُمْ،

 وَ یَکْسِرُ األَصْنامَ داعِیاً إلَی سَبِیلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،  آخِذاً بِأَکْظَامِهِمْ،  ضَارِباً ثَبَجَهُمْ،  لْمُشْرِکِینَا مَدْرَجَةِ

وَ نَطَقَ زَعِیمُ   الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَ أَسْفَرَ حَتّی تَفَرَّی اللَّیْلُ عَنْ صُبْحِهِ، الْجَمْعُ وَ وَلَّوُا الددبُرَ،  نْهَزَمَالْهَامَ، حَتّی ا  یَنْکُتُ

بِکَلِمَةِ اإلخْلَاصِ فِی   وَ فُهْتُمْ  اقِوَ انْحَلَّتْ عُقَدُ الْکُفْرِ وَ الشِّقَ النِّفَاقِ،  وَشِیظُ  وَ طَاحَ الشَّیَاطِینِ، الدِّینِ، وَ خَرِسَتْ شَقَاشِقُ

  الْخِمَاصِ الْبیْضِ مِنَ  نَفَر

و چه پر افتخار است این نسب، درود خدا بر او  .و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما

از  .کردآری، او آمد و رسالت خویش را به خوبی انجام داد و مردم را به روشنی انذار  !و خاندانش باد

و بر گردن هایشان کوبید و گلویشان را فشرد، تا از شرک دست بردارند  طریقه مشرکان روی بر تافت

او همواره با دلیل و برهان و اندرز سودمند مردم را به راه خدا دعوت می    .و در راه توحید گام بگذارند

و تاریکی  ا جمع آنها متالشی شدبت ها را در هم می شکست و مغزهای متکبّران را می کوبید، ت . کرد

نماینده دین به سخن درآمد و زمزمه های شیاطین   .و حق آشکار شد ها برطرف گشت. صبح فرا رسید

 و شما زبان  گره های کفر و اختالف گشوده شد .افسر نفاق بر زمین فرو افتاد .خاموش گشت

 !ی اندک و تهی دست بیش نبودیددر حالی که گروه  به کلمه اخالص )ال اله اال اهلل( گشودید، 

 

 

 

 



 شناساند می باز  جایگاه مهاجران و انصار را (سالم اهلل علیها)فاطمه 

 الطَّرَقَ، األَقْدَامِ، تَشْرَبُونَ وَ مَوْطِیءَ الْعَجْلَانِ، الطَّامِعِ، وَ قَبْسَةَ وَ نُهْزَةَ الشَّارِبِ، مُذْقَةَ  وَ کُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ،

)صلی اهلل اهللُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِمُحَمَّد  فَأَنْقَذَکُمُ .تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِکُمْ الْوَرَقَ، أَذِلَّةً خَاسِئِینَ، وَ تَقْتَاتُونَ

کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ  أَهْلِ الْکِتَابِ، وَ مَرَدَةِ جالِ وَ ذُؤْبَانِ الْعَرَبِبِبُهَمِ الرِّ بَعْدَ أَنْ مُنِیَ  بَعْدَ اللَّتَیا وَ الَّتِی، (علیه و آله

صِمَاخَهَا   طَأَحَتّی یَ   فَلَا یَنْکَفِأُ أَخَاهُ فِی لَهَوَاتِهَا، قَذَفَ فَاغِرَةٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ لِلشَّیْطَانِ، أَوْ فَغَرَتْ  قَرْنٌ أَوْ نَجَمَ أَطْفَأَهَا اهللُ،

 بِسَیْفِه  لَهَبَهَا  وَ یُخْمِدَ  بِأَخْمَصِهِ

و از کمی نفرات همچون جرعه ای برای  آری، شما در آن روز بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار داشتید

و یا لقمه ای برای گرسنه و یا شعله آتشی برای کسی که شتابان به دنبال آتش می رود،  شخص تشنه

و خوراکتان  ت و پاها له می شدید! در آن ایّام آب نوشیدنی شما متعفن و گندیده بودو زیر دس  بودید

و پیوسته از این می ترسیدید که دشمنان زورمند شما را بربایند و  برگ درختان! ذلیل و خوار بودید

بعد از آن  اما خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت محمّد که درود خدا بر او و خاندانش باد،  !ببلعند

او با شجاعان درگیر شد و با گرگ های عرب و سرکشان  .همه ذلّت و خواری و ناتوانی نجات بخشید

  ولی هر زمان آتش جنگ را برافروختند، خدا آن را خاموش کرد .یهود و نصاری پنجه درافکند

 شپدرم برادر و هر گاه شاخ شیطان نمایان می گشت و فتنه های مشرکان دهان می گشود،

 و او هرگز  را در کام آنها می افکند و آنها را بوسیله او سرکوب می نمود )علیه السالم(علی  

 از این مأموریت های خطرناک باز نمی گشت، مگر زمانی که سرهای دشمنان

 را پایمال می کردو آتش جنگ را با شمشیرش خاموش می نمود 



 وَ  نَاصِحاً، مُجِدّاً کَادِحاً مُشَمِّراً قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اهللِ، سَیِّداً فِی أَوْلِیَاءِ اهللِ، مْرِ اهللِ،مُجْتَهِداً فِی أَ فِی ذَاتِ اهللِ،  مَکْدوداً

وَ  عِنْدَ النِّزالِ، وَ تَنْکُصُونَ األَخْبَارَ وَ تَتَوَکَّفُونَ  بِنَا الدَّوَائِرَ، فَاکِهُونَ آمِنُونَ، تَتَرَبَّصُونَ  أَنْتُمْ فِی رَفَاهِیَّة مِنَ الْعَیْشِ، وَادِعُونَ

 تَفِرُّونَ عِنْدَ الْقِتالِ 

و در راه انجام دستورات الهی  گردید سختی و رنج متحمّل خدا خشنودی راه در(  («السالم علیه» علی)  او

شه او همی  . نزدیک و سیّد و ساالر اولیای خدا بود)صلی اهلل علیه و آله( و به رسول خدا   تالش می نمود

و این در حالی بود که شما در  نمود می تالش زحمت و جدیت با و بود مردم خیرخواه و( فعالیت)  آماده

 یتب اهل)  نعمت و امنیت بسر می بردید و انتظار می کشیدید که برای ما رفاه و خوشگذرانی، آسایش،

و هنگام جنگ عقب   ما( داشتید درباره بد)  پیش آید و توقّع شنیدن اخبار  حوادث ناگوار «(یهم السالمعل»

 !نشینی می کردید و از نبرد فرار می کردید

 

 

 

 

 

 



 کند می گوشزد  «سقیفه»فاطمه )س( خیانت مهاجران و انصار را در 

وَ  الدِّینِ، جِلْبَابُ وَ سَمَلَ النِّفَاقِ، یکُمْ حَسِیکَةُظَهَرَتْ ف وَ مَأْوی أَصْفِیَائِهِ، دارَ أَنْبِیَائِهِ ]صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ و آله[فَلَمَّا اخْتَارَ اهللُ لِنَبِیِّهِ 

وَ أَطْلَعَ الشَّیْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ  فِی عَرَصَاتِکُمْ، فَخَطَر الْمُبْطِلینَ، وَ هَدَرَ فَنِیقُ األَقَلِّینَ،  خَامِلُ  وَ نَبَغَ  الْغَاوِینَ،  نَطَقَ کَاظِمُ

 وَ أَحْمَشَکُمْ فَأَلْفَاکُمْ ثُمَّ اسْتَنْهَضَکُمْ فَوَجَدَکُمْ خِفافاً، فِیهِ مُلَاحِظِینَ، لْفَاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ، وَ لِلْغِرَّةِفَأَ هَاتِفاً بِکُمْ، مَغْرَزِهِ

وَ الرَّسُولُ   لَمّا یَنْدَمِلْ  وَ الْجُرْحُ  رَحِیبٌ  کَلْمُهَذَا وَ الْعَهْدُ قَرِیبٌ، وَ الْ غَیْرَ إبِلِکُمْ، وَ أَوْرَدْتُمْ غَیْرَ شِرْبِکُمْ، فَوَسَمْتُمْ غِضاباً،

  زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِلَمّا یُقْبَرْ. إبْتِدَاراً 

و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او  اما هنگامی که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزید

گمراهان  .و پرده دین کنار رفت  ناگهان کینه های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت ساخت،

و در صحنه اجتماع  نعره های باطل برخاست .کردند لندب سر شده، فراموش گمنامان و به صدا درآمدند 

 شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت نمود .شما به حرکت درآمدند

سپس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبار برای  !و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و منتظر فریبش

 قام را در دل های شما برافروخت و آثار غضب در شما نمایانشعله های خشم و انت !حرکت یافت

 و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود عالمت نهید و سرانجام به غصب حکومت پرداختید گشت 

 و جراحات در حالی که هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود، زخم های مصیبت ما وسیع

 به خاک سپرده نشده بود،  اهلل علیه و آله( )صلیو هنوز پیامبر  قلبی ما التیام نیافته 

 !«می ترسیم فتنه ای برپا شود»بهانه شما این بود که 



أَظْهُرِکُمْ  وَ کِتَابُ اهللِ بَیْنَ وَ کَیْفَ بِکُمْ؟ وَ أَنّی تُؤْفَکُونَ، !فَهَیْهَاتَ مِنْکُمْ  أَلَا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ 

أَ رَغْبَةً عَنهُ تُرِیدُونَ؟  وَ أَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ، قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ، ، وَ زَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ، وَ أَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ ،[ظَاهِرَةٌ] اُمُورُهُ زَاهِرَةٌ

مَّ لَمْ ثُ  وَ هُوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ(   غَیْرَ اإلسْلَامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ  وَ مَنْ یَبْتَغِ  .بِئْسَ لِلظّالِمِینَ بَداَل أَمْ بِغَیْرِهِ تَحْکُمُونَ؟

وَ تَسْتَجِیبُونَ لِهِتَافِ  وَ تُهَیِّجُونَ جَمْرَتَهَا،  وَقْدَتَهَا  ثُمَّ أَخَذْتُمْ تُورُونَ  قِیَادُها  وَ یَسْلَسَ إالّ رَیْثَ ]إلی رَیْثَ[ أَنْ تَسْکُنَ نَفْرَتُها، تَلْبَثُوا

 تُسِرُّونَ حَسْواً فِی ارْتِغَاء، .وَ إخْمَادِ سُنَنِ النَّبِیِّ الصَّفِیِّ وَ إطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّینِ الْجَلِیِّ الشَّیْطَانِ الْغَوِیِّ

چه دور است این  .و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد و چه فتنه ای از این باالتر که در آن افتادید؟

 شماست، میان در قرآن  با این که کتاب خدا  راستی چه می کنید؟ و به کجا می روید؟ !کارها از شما

اوامرش واضح، اما شما آن را پشت سر  نشانه هایش درخشنده، نواهی اش آشکار، نور، پر چیزش همه

آه که ستمکاران جانشین بدی را  رتافته اید؟ یا به غیر آن حکم می کنید؟آیا از آن روی ب !افکنده اید

رت و در آخ و هر کس آیینی غیر از اسالم را انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد برای قرآن برگزیدند

 ددآری، شما ناقه خالفت را در اختیار گرفتید، حتی این اندازه صبر نکردید که رام گر .از زیانکاران است

 و شعله های آن را به هیجان درآوردید ناگهان آتش فتنه ها را برافروختید و تسلیمتان شود،

 و از میان بردن  و به خاموش ساختن انوار تابان آیین حق و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید

 به را آن  شیر، روی از  به بهانۀ گرفتن کف .سنّت های پیامبر پاک الهی پرداختید

 ظاهراً سنگ دیگران را به سینه می زدید،  .نوشیدید مخفیانه ته تا کلی 

 اما باطناً در تقویت کار خود بودید 



 .السِّنانِ فِی الْحَشَا  وَ وَخْزِ الْمُدَی وَ نَصْبِرُ مِنْکُمْ عَلَی مِثْلِ حَزّ ،وَ تَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ فِی الْخَمَرِ وَ الضَّرَّاءِ

ما نیز چاره ای جز شکیبایی ندیدیم؛  .برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید

  !و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد همچون کسی که خنجر بر گلوی او

 و فدک (سالم اهلل علیها )فاطمه 

بَلَی  مُونَ؟أَ فَلَا تَعْلَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اهللِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ أَ فَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ تَبْغُونَ؟  وَ أَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ أَنْ لَا إرْثَ لَنَا؟

 أَ اُغْلَبُ عَلی إرْثِیه؟  تَجَلّی لَکُمْ کَالشَّمْسِ الضّاحِیَةِ أَنِّی ابْنَتُهُ أَیدهَا الْمُسْلِمُونَ

 (لهآ و علیه اهلل صلی) پیامبر از ما و  دارید که خداوند ارثی برای ما قرار ندادهعجب این که شما چنین می پن

چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای آنها که  آیا از حکم جاهلیّت پیروی می کنید؟ !بریم نمی ارث

 آری، می دانید و همچون آفتاب برای شما روشن است اهل یقینند؟ آیا شما این مسائل را نمی دانید؟

 آیا باید ارث من به زور گرفته شود؟ !که من دختر اویم. شما ای مسلمانان

 فدک  درباره  استشهاد فاطمه )س( از قرآن برای ابوبکر

 رَکْتُمْ کِتَابَ اهللِأَ فَعَلَی عَمْد تَ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً فَرِیّاً أَ فِی کِتَابِ اهللِ أَنْ تَرِثَ أَبَاکَ وَ لَا أَرِثَ أَبِی؟ !یَابْنَ أَبِی قُحَافَةَ

 (وُدَدَا سُلَیْمَانُ وَرِثَ وَ)  إذْ یَقُولُ: وَ نَبَذْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِکُمْ 

 آیا در قرآن است که تو از پدرت ارث ببری  !ای فرزند ابی قُحافه! به من پاسخ ده

 آیا عمداً کتاب خدا را ترک گفتید !چه سخن ناروایی  و من از پدرم ارثی نبرم؟

 «و سلیمان وارث داود شد»در حالی که می فرماید:  و پشتِ سر افکندید؟ 



 وَ)  وَ قَالَ:  .فَهَبْ لِی مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیّاً * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ  :وَ قَالَ فیمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیّا إذْ قَالَ

وَ األُنثَیَیْنِ (   حَظِّ مِثْلُ لِلذَّکَرِ أَوْألَدِکُمْ فِی اهللُ یُوصِیکُمُ)  وَ قالَ:  .اهللِ(  کِتَابِ فِی بِبَعْض أَوْلَی ضُهُمْبَعْ األَرْحَامِ أُوْلُوا

رِثُ مِنْ لِی وَ لَا أَ  زَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَظْوَةَ وَالْمُتَّقِینَ (   عَلَی حَقّاً بِالْمَعْرُوفِ األَقْرَبِینَ وَ لِلْوَالِدَیْنِ الْوَصِیَّةُ خَیْراً تَرَکَ إنْ)  قَالَ:

ا وَ أَبِی أَ وَ لَسْتُ أَنَ أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إنَّ أَهْلَ مِلَّتَیْنِ لَا یَتَوارَثانِ؟ وَ لَا رَحِمَ بَیْنَنا؟ أَ فَخَصَّکُمُ اهللُ بِآیَة أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِی؟ أَبِی؟

 مَرْحُولَةً،   مَخْطُومَةً  فَدُونَکَهَا أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِی وَ ابْنِ عَمِّی؟ مِنْ أَهْلِ مِلَّة واحِدَة؟

خداوندا! تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و  :و در داستان یحیی بن زکریا می گوید

اوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا مقرّر و نیز می فرماید: و خویش دودمان یعقوب باشد

ه ک و نیز می گوید: خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند سزاوارترند( دیگران از)  داشته،

اگر کسی مالی از خود بگذارد، برای  و نیز فرموده:   باشد دختر دو سهم اندازه به پسر( میراث)  سهم

شما چنین پنداشتید  . ر شایسته وصیت کند. این حقی است بر پرهیزکارانپدر و مادر و نزدیکان بطو

و هیچ نسبت و خویشاوندی در میان ما نیست؟! آیا خداوند   که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟

که پدرم را از آن خارج ساخته؟ یا می گویید: پیروان دو مذهب   آیه ای مخصوص شما نازل کرده است

 یا این که شما به عام و خاص قرآن  و من با پدرم یک مذهب نداریم؟ ث نمی برند،یکدیگر اراز 

 همچون که  مرا ارث  حال که چنین است، پس بگیر آن  از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟

 .ار شوسو آن بر و است برداری بهره آماده شده، مهار و آماده مرکب 

 

 



، وَ وَ الْمَوْعِدُ الْقِیَامَةُ ،آله( و عَلَیْهِ اهللُ صَلَّی)  وَ الزَّعِیمُ مُحَمَّد حَکَمُ اهللُ،فَنِعْمَ الْ تَلْقَاکَ یَوْمَ حَشْرِکَ،

یهِ أْتِیهِ عَذَابٌ یُخْزِیَ وَ لِّکُلِّ نَبَإ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ لَا یَنْفَعُکُمْ إذْ تَنْدَمُونَ، یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَعِنْدَ السّاعَةِ 

   وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مدقِیمٌ

پس در آن روز چه جالب ( ولی بدان در قیامت تو را دیدار می کند )و بازخواست می نماییم 

و موعدِ داوری، رستاخیز و در  ،()صلی اهلل علیه و آلهو مدّعی تو، محمّد  است که داور، خداست

و    !به حال شما سودی نخواهد داشتاما پشیمانی  .آن روز باطالن زیان خواهند دید

 خود موعد در و  دارد قرارگاهی  سرانجام داده شما به خداوند که  هر چیزی»)بدانید( 

چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد »« خواهید دانست بزودی و  گیرد می انجام

 .آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد

 سرزنش می کند« فدک»فاطمه )س( انصار را درباره 

 

 !اإلسْلَامِ  الْمِلَّةِ وَ حَضَنَةَ  وَ أَعْضَادَ( یَةِ و )النَّقِیبَةِفَقالَتْ: یَا مَعْشَرَ الْفِتْ األَنصَارِ نَحْوَ   ثُمَّ رَمَتْ بِطَرْفِها

 با آهنگی رسا و محکم و کوبنده  سپس بانوی اسالم گروه انصار را مخاطب ساخته  

 و ای بازوان توانمند ملت  سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردانادامه 

 !و یاران اسالم



أَلْمَرْءُ یُحْفَظُ فِی »أَبِی یَقُولُ: )صلی اهلل علیه و آله( أَ مَا کَانَ رَسُولُ اهللِ   وَ السِّنَةُ عَنْ ظُلَامَتِی؟  فِی حَقّی  مَا هذِهِ الْغَمِیزَةُ

أَ تَقُولُونَ مَاتَ مُحَمَّدٌ  .وَ لَکُمْ طَاقَةٌ بِمَا اُحَاوِلُ وَ قُوَّةٌ عَلَی مَا أَطْلُبُ وَ اُزَاوِلُ  وَ عَجلَانَ ذَا إهَالَة،  مَا أَحْدَثْتُمْ  سَرْعانَ ؟«وُلْدِهِ

 وَ کُسِفَتِ النُّجُومُ وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ، وَ اُظْلِمَتِ األَرْضُ لِغَیْبَتِهِ،  وَ اسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ  وَهْنُهُ،  جَلِیلٌ اسْتَوْسَعَ فَخَطْبٌ ()صلی اهلل علیه و آله

فَتِلْکَ وَ اهللِ النَّازِلَةُ  .وَ اُضِیعَ الْحَرِیمُ، وَ اُزِیلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ وَ خَشَعَتِ الْجِبَالُ،  وَ أَکْدَتِ اآلمَالُ، لِمُصِیبَتِهِ،

   الْکُبْری، وَ الْمُصِیبَةُ الْعُظْمَی،

این چه تغافلی است که در برابر ستمی که بر  این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما چیست؟

نمی فرمود: احترام هر کس را در « پدرم» ()صلی اهلل علیه و آلهآیا رسول خدا  !شده نشان می دهید؟من وارد 

و چه با سرعت به بیراهه گام  چه زود اوضاع را دگرگون ساختید مورد فرزندان او باید نگاه داشت؟

 .در اختیار شماستبا این که توانایی بر احقاق حق من دارید و نیروی کافی بر آنچه می گویم  نهادید،

اندان او باید فراموش خ و شد تمام چیز همه و  از دنیا رفت)صلی اهلل علیه و آله( آیا می گوئید: محمّد 

 شوند؟مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسالم بود که شکافش هر روز آشکارتر و گسستگی 

 و ستارگان برای مصیبتش ریکو وسعتش فزونتر می گردد. زمین از غیبت او تا آن دامنه دارتر

 و احترام افراد پایمال   و امیدها به یأس مبدل گشت و کوه ها متزلزل گردید بی فروغ 

 به خدا سوگند، این حادثه ای است !شد و با مرگ او حرمتی باقی نماند

 عظیم و مصیبتی است بزرگ 



وَ   اًهُتَاف فِی أَفْنِیَتِکُمْ وَ فِی مُمْساکُمْ وَ مُصْبَحِکُمْ، أَعْلَنَ بِهَا کِتَابُ اهللِ جَلَّ ثَناؤُهُ عَاجِلَةٌ،  لَا مِثْلُها نَازِلَةٌ، وَ لَا بَائِقَةٌ

قَدْ خَلَتْ مِنْ   رَسُولٌ وَ مَا مُحَمَّدٌ إلَّا  .حُکْمٌ فَصْلُ، وَ قَضَاءٌ حَتْمٌ لِهِوَ لَقَبْلَهُ مَا حَلَّ بِأَنْبِیاءِ اهللِ وَ رُسُ وَ تِلَاوَةً وَ أَلْحَاناً،  صُرَاخاً،

  لشَّاکِرِینَجْزِی اهللُ اوَ سَیَ  وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اهللَ شَیْئاً  أَ فَإنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

رفت، قرآن مجید  )صلی اهلل علیه و آله(ولی فراموش نکنید اگر پیامبر  .و ضایعه ای است جبران ناپذیر

با صدای بلند و  همان قرآنی که پیوسته در خانه های شماست و صبح و شام .قبال از آن خبر داده بود

پیامبران پیشین نیز قبل از او با این  .دتلف در گوش ما خوانده می شومخ الحان با و آهسته  فریاد و یا

آری، قرآن صریحاً گفته بود:   .چرا که مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهی است  واقعیت رو به رو شده بودند

آیا اگر او بمیرد  .و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند فقط فرستاده خداست )صلی اهلل علیه و آله(محمّد »

و اسالم را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت    ه عقب بر می گردید؟و یا کشته شود، شما ب

 و)  و خداوند بزودی شاکران  و هر کس به عقب بازگردد، هرگز به خداوند ضرری نمی زند  خواهید نمود؟

 .داد خواهد پاداش را( کنندگان استقامت

 

 

 

 



 خواند فرامی« قیام»انصار را به  (سالم ا هلل علیها )فاطمه 

وَ   الدَّعْوَةُ وَ تَشْمَلُکُمُ الْخُبْرَةُ تَلْبَسُکُمُ  وَ مَجْمَع؟  وَ مُنْتَدَی  تُرَاثَ أَبِیهَ وَ أَنْتُمْ بمرْأی مِنِّی وَ مَسْمَع أَ اُهْضَمُ !بَنِی قَیْلَةَ  أیدهَا

رْخَةُ فَلَا وَ تَأْتِیَکُمُ الصَّ  تُوافِیکُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا تُجِیبُونَ، أَنْتُمْ ذَوُو الْعَدَدِ وَ الْعُدَّةِ وَ األَدَاةِ وَ الْقُوَّةِ، وَ عِنْدَکُمُ السِّلَاحُ وَ الْجُنَّةُ،

 .اخْتِیَرَتْ وَ النُّخْبَةُ الَّتِی انْتُخِبَتْ وَ الْخِیَرَةُ الَّتِی مَعْرُوفُونَ بِالْخَیْرِ وَ الصَّلَاحِ،  وَ أَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْکِفَاحِ ،تُعینُونَ()  تُغِیثُونَ

حَتّی  رُونَ،نَأْمُرُکُمْ فَتَأْتَمِ لَا نَبْرَحُ أَوْ تَبْرَحُونَ،  هَمَ،وَ نَاطَحْتُمُ األُمَمَ وَ کَافَحْتُمُ الْبُ قاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَ تَحَمَّلْتُمُ الْکَدَّ وَ التَّعَبَ،

 رَحَی اإلسْلَامِ، إذَا دَارَتْ بِنَا

و در  آیا ارث من باید پایمال گردد و شما آشکارا می بینید و می شنوید  « قَیله»عجبا! ای فرزندان 

وبی به شما می رسد و باز هم خاموش و اخبارش به خ  جلسات و مجمع شما این معنا گفته می شود

دعوت  با این که دارای نفرات کافی و تجهیزات و نیروی وسیع و سالح و سپر هستید،  !نشسته اید؟

 و فریاد من در میان شما طنین افکن است و به فریاد نمی رسید؟  مرا می شنوید و لبیک نمی گویید؟

و شما برگزیدگان اقوام و قبائل   یر و صالح معروفیددر خ  .با این که شما در شجاعت زبانزد می باشید

 شاخ های گردنکشان .با مشرکان عرب پیکار کردید و رنج ها و محنت ها را تحمل نمودید .هستید

 و شما بودید که پیوسته    را درهم شکستید و با جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم کردید 

 دستورات ما را گردن می نهادید  .دبا ما حرکت می کردید و در خط ما قرار داشتی

 تا آسیای اسالم بر محور وجود خاندان ما  و سر بر فرمان ما داشتید، 

 به گردش درآمد



وَ  دَعْوَةُ الْهَرْجِ،   وَ هَدَأَتْ نِیرَانُ الْکُفْرِ،  وَ خَمَدَتْ إلفْکِ،  الشِّرْکِ، وَ سَکَنَتْ فَوْرَةُ  وَ خَضَعَتْ نَعْرَةُ ،األَیّامِ  حَلْبُ  وَ درَّ

رَکْتُمْ بَعْدَ وَ أَشْ وَ أَسْرَرْتُمْ بَعْدَ اإلعْلَانِ؟ وَ نَکَصْتُمْ بَعْدَ اإلقْدَامِ؟ فَأَنّی حِرْتُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ؟ قَ( نِظَامُ الدِّینِ،إسْتَوسَ)  اسْتَوْثَقَ

خْشَوْهُ فَاهللُ أَحَقُّ أَنْ تَ  دَءُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّة أَ تَخْشَوْنَهُمْوَ هُمْ بَ وَ هَمدوا بِإخْرَاجِ الرَّسُولِ  أَ لَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّکَثُوا أَیْمَانَهُمْ اإلیمَانِ؟

  إنْ کُنتُمْ مُؤْمِنِینَ

نعره های شرک در گلوها خفه شد و شعله های دروغ فرو   .و شیر در پستان مادر روزگار فزونی گرفت

پس چرا   .م گشتو نظام دین محک و دعوت به پراکندگی متوقف شد  آتش کفر خاموش گشت نشست

چرا حقایق را بعد از آشکار   امروز حیران مانده اید؟)صلی اهلل علیه و آله( بعد از آن همه بیانات قرآن و پیامبر 

یا آ و بعد از ایمان راه شرک پیش گرفته اید؟  شدن مکتوم می دارید و پیمان های خود را شکسته اید

کار گرفته اند، پی )صلی اهلل علیه و آله(م به اخراج پیامبر و تصمی  با گروهی که پیمان های خود را شکستند

ا این که ب ترسید؟ می آنها از آیا. کردند آغاز( را شما با پیکار)  در حالی که آنها نخستین بار نمی کنید؟

 .خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید

 

 

 

 

 

 

 

 



 میکند بازگو «فدک» و «خالفت» بارة در  و خیانت انصار را چراییِ خاموشی (سالم اهلل علیها)فاطمه 

وَ نَجَوتُمْ مِنَ   قَدْ خَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، وَ أَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَ الْقَبْضِ،  أَلَا قَدْ أَرَی أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إلَی الْخَفْضِ،

نِی  فَإنَّ اهللَ لَغَ  األَرْضِ جَمِیعاً فَ )إنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی  وَ دَسَعْتُمُ الَّذِی تَسَوَّغْتُمْ ما وَعَیْتُمْ،  فَمَجَجْتُمْ بِالسِّعَةِ،  الضِّیقِ

  یْضَةُ النَّفْسِ،وَ لکِنَّهَا فَ اسْتَشْعَرَتْها قُلُوبُکُمْ، وَ الْغَدْرَةِ الَّتِی  عَلی مَعْرِفَة مِنِّی بِالْخَذْلَةِ الَّتِی خَامَرَتْکُمْ  أَلَا وَ قَدْ قُلْتُ( حَمِیدٌ

 فَدُونَکُمُوهَا .وَ تقَدْمِةُ الْحُجَّةِ  فَاحْتَقِبُوهَا الصَّدْرِ،  وَ بَثَّةُ  الْقَناةِ،  وَ خَوْرُ ،( الْغَیْظِ)  الْغَیْضِ  وَ نَفْثَةُ

کسی را که از  .آگاه باشید من چنین می بینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده اید  

و به تن پروری و آسایش در گوشه  همه برای زعامت و اداره امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید

آری، آنچه را از  .و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به وسعت بی تفاوتی روی آوردید  دیدخلوت تن دا

و آب گوارایی را که نوشیده بودید، به سختی از گلو  ایمان و آگاهی در درون داشتید، بیرون افکندید

به خدا   ،اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید»اما فراموش نکنید خداوند می فرماید:  !برآوردید

بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید  .«زیانی نمی رسد، چرا کهخداوند بی نیاز و شایسته ستایش است

عهدشکنی،  و  با این که بخوبی می دانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته .بگویم، گفتم

  ئولیت شدیدی می کردم،مس و احساس ولی چون قلبم از اندوه پر بود  .قلب شما را فرا گرفته است

  که در سینه ام موج می زد، خارج شد و اندوهی  کمی از غم های درونی ام بیرون ریخت

 اکنون که چنین است تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی نماند،

 .محکم بچسبید این مرکب خالفت و آن فدک، همه از آنِ شما، 



مَوْصُولَةً بِنَارِ اهللِ الْمُوقَدَةِ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی  األَبَدِ،  مَوْسُومَةً بِغَضَبِ اهللِ وَ شَنَارِ  بَاقِیَةَ الْعَارِ الْخُفِّ،  نقبة  الظَّهْرِ نَقِیبَةَ  دَبْرَةَ

وَ أَنَا ابْنَةُ نَذِیر لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَاب   وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَب یَنقَلِبُونَ .تَفْعَلُونَ فَبِعَیْنِ اهللِ مَا .األَفْئِدَةَ

  . وَ انتَظِرُوا إنَّا مُنتَظِرُونَ * إنَّا عَامِلُونَ  فَاعْمَلُوا  شَدِید، 

 !ولی بدانید این مرکبی نیست که راه خود را بر آن ادامه دهید؛ پشتش زخم و کف پایش شکسته است

و سرانجام به آتش   ابدی همراه آن و غضب خداوند عالمت آن است و رسوایی داغ ننگ بر آن خورده

فراموش نکنید آنچه را انجام می   !برافروختۀ خشم الهی که از دل ها سر بر می کشد، خواهد پیوست

و من دختر    !آنها که ستم کردند، بزودی می دانند که بازگشتشان به کجاست .، در برابر خداست دهید

آنچه از دست شما بر می آید، انجام دهید.   انذار کرد،پیامبری هستم که شما را در برابر عذاب شدید 

  .!و انتظار بکشید، ما هم منتظریم  ما هم انجام می دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لَّی اللَّهُ صَ بِسَنَدٍ صَحیحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ االَنْصاری عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ عَلَیهَا السَّالمُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ

مُ عَلَیْکِ العَلَیهِ وَآلِهِ قالَ سَمِعْتُ فاطِمَةَ اَنَّها قالَتْ دَخَلَ عَلَیَّ اَبی رَسُولُ اللَّهِ فی بَعْضِ الْأَیَّامِ، فَقالَ السَّ

نَ الضُّعْفِ، بِاللَّهِ یا اَبَتاهُ مِ یا فاطِمَةُ، فَقُلْتُ عَلَیْکَ السَّالمُ قالَ اِنّی اَجِدُ فی بَدَنی ضُعْفاً، فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُکَ

تُ اَنْظُرُ فَقَالَ یا فاطِمَةُ ایتینی بِالْکِسآءِ الْیَمانی فَغَطّینی بِهِ، فَاَتَیْتُهُ بِالْکِسآءِ الْیَمانی فَغَطَّیْتُهُ بِهِ، وَصِرْ

  وَکَمالِهِ اِلَیْهِ، وَاِذا وَجْهُهُ یَتَلَأْلَؤُ کَاَنَّهُ الْبَدْرُ فی لَیْلَةِ تَمامِهِ

اللّه علیها به سندی صحیح از جابر بن عبداللّه انصاری روایت شده از فاطمه زهرا سالم

اللّه علیه وآله، جابر گوید شنیدم از فاطمه زهرا که فرمود: وارد شد دختر رسول خدا صلی

: مبر من پدرم رسول خدا در بعضی از روزها و فرمود: سالم بر تو ای فاطمه در پاسخش گفت

دهم تو کنم، گفتم: پناه میبر تو باد سالم فرمود: من در بدنم سستی و ضعفی احساس می

 را به خدا ای پدرجان از سستی و ضعف فرمود: ای فاطمه برایم کساء یمانی را بیاور

 و مرا بدان بپوشان من کساء یمانی را برایش آوردم و او را بدان پوشاندم و  

 اش همانند ماه شب چهارده در آن حال چهرهنگریستم و چنان بدو میهم

 .درخشیدمی



المُ یا قُرَّةَ کَ السَّفَما کانَتْ اِالَّ ساعَةً وَاِذا بِوَلَدِیَ الْحَسَنِ قَدْ اَقْبَلَ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکِ یا اُمَّاهُ، فَقُلْتُ وَعَلَیْ

عِنْدَکِ رآئِحَةً طَیِّبَةً، کَاَنَّها رآئِحَةُ جَدّی رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ  عَیْنی وَثَمَرَةَ فُؤادی، فَقالَ یا اُمَّاهُ اِنّی اَشَمد

اللَّهِ،  نَعَمْ اِنَّ جَدَّکَ تَحْتَ الْکِسآءِ، فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْکِسآءِ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکَ یا جَدَّاهُ یا رَسُولَ

حْتَ الْکِسآءِ، فَقالَ وَعَلَیْکَ السَّالمُ یا وَلَدی وَیا صاحِبَ حَوْضی، قَدْ اَذِنْتُ اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَدْخُلَ مَعَکَ تَ

  لَکَ، فَدَخَلَ مَعَهُ تَحْتَ الْکِسآءِ،

پس ساعتی نگذشت که دیدم فرزندم حسن وارد شد و گفت سالم بر تو ای مادر گفتم: بر 

من در نزد تو بوی خوشی استشمام  ام و میوه دلم گفت: مادرجانتو باد سالم ای نور دیده

می کنم گویا بوی جدم رسول خدا است گفتم: آری همانا جد تو در زیر کساء است پس 

 حسن بطرف کساء رفت و گفت: سالم بر تو ای جد بزرگوار ای رسول خدا آیا به من

 دهی که وارد شوم با تو در زیر کساء؟ فرمود: بر تو باد سالم ای فرزندم اذن می 

 .ی صاحب حوض من اذنت دادم پس حسن با آن جناب بزیر کساء رفتو ا

 

 

 



سَّالمُ یا یْکَ الفَما کانَتْ اِالَّ ساعَةً وَاِذا بِوَلَدِیَ الْحُسَیْنِ قَدْ اَقْبَلَ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکِ یا اُمَّاهُ، فَقُلْتُ وَعَلَ

لی یا اُمَّاهُ اِنّی اَشَمد عِنْدَکِ رآئِحَةً طَیِّبَةً، کَاَنَّها رآئِحَةُ جَدّی وَلَدی وَیا قُرَّةَ عَیْنی وَثَمَرَةَ فُؤادی، فَقالَ 

 الْکِسآءِ، نَحْوَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّکَ وَاَخاکَ تَحْتَ الْکِسآءِ، فَدَنَی الْحُسَیْنُ 

دَّاهُ، اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا مَنِ اخْتارَهُ اللَّهُ، اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَکُونَ مَعَکُما تَحْتَ الْکِسآءِ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکَ یا جَ

 فَقالَ وَعَلَیْکَ السَّالمُ یا وَلَدی وَیا شافِعَ اُمَّتی، قَدْ اَذِنْتُ لَکَ فَدَخَلَ مَعَهُما تَحْتَ الْکِسآءِ

شد و گفت: سالم بر تو ای مادر گفتم: بر تو باد ساعتی نگذشت که فرزندم حسین وارد 

ام و میوه دلم فرمود: مادرجان من در نزد تو بوی خوشی سالم ای فرزند من و ای نور دیده

کنم گویا بوی جدم رسول خدا)ص( است گفتم آری همانا جد تو و برادرت در استشمام می

و ای جد بزرگوار، سالم بر تزیر کساء هستند حسین نزدیک کساء رفته گفت: سالم بر تو 

دهی که داخل شوم با شما در زیر کساء ای کسی که خدا او را برگزید آیا به من اذن می

کننده امتم به تو اذن دادم پس او نیز با فرمود: و بر تو باد سالم ای فرزندم و ای شفاعت

 .آن دو در زیر کساء وارد شد

 

 



عَلِید بْنُ اَبی طالِبٍ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ وَعَلَیْکَ  فَاَقْبَلَ عِنْدَ ذلِکَ اَبُوالْحَسَنِ

آئِحَةُ اَخی ا رالسَّالمُ یا اَبَا الْحَسَنِ وَ یا اَمیرَ الْمُؤْمِنینَ فَقالَ یا فاطِمَةُ اِنّی اَشَمد عِنْدَکِ رائِحَةً طَیِّبَةً کَاَنَّه

مُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ نَعَمْ ها هُوَ مَعَ وَلَدَیْکَ تَحْتَ الْکِسآءِ، فَاَقْبَلَ عَلِی  نَحْوَ الْکِسآءِ، وَقالَ السَّالوَابْنِ عَمّی 

صِیّی وَعَلَیْکَ یا رَسُولَ اللَّهِ، اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَکُونَ مَعَکُمْ تَحْتَ الْکِسآءِ، قالَ لَهُ وَعَلَیْکَ السَّالمُ یا اَخی یا 

 وَخَلیفَتی وَصاحِبَ لِوآئی، قَدْ اَذِنْتُ لَکَ فَدَخَلَ عَلِی  تَحْتَ الْکِسآءِ،

طالب وارد شد و فرمود سالم بر تو ای دختر رسول در این هنگام ابوالحسن علی بن ابی

خدا گفتم: و بر تو باد سالم ای اباالحسن و ای امیرمؤمنان فرمود: ای فاطمه من بوی خوشی 

کنم گویا بوی برادرم و پسرعمویم رسول خدا است ؟ گفتم: آری این استشمام مینزد تو 

 او است که با دو فرزندت در زیر کساء هستند پس علی نیز به طرف کساء رفت و 

 دهی که من نیز با شما در زیر کساء باشمگفت سالم بر تو ای رسول خدا آیا اذن می

 م ای برادر من و ای وصی و خلیفه رسول خدا به او فرمود: و بر تو باد سال 

 .و پرچمدار من به تو اذن دادم پس علی نیز وارد در زیر کساء شد

 



حْتَ الْکِسآءِ، مْ تَثُمَّ اَتَیْتُ نَحْوَ الْکِسآءِ، وَقُلْتُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا اَبَتاهُ یا رَسُولَ اللَّهِ، اَتَاْذَنُ لی اَن اَکُونَ مَعَکُ

فَلَمَّا اکْتَمَلْنا جَمیعاً تَحْتَ  السَّالمُ یا بِنْتی وَیا بَضْعَتی قَدْ اَذِنْتُ لَکِ، فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْکِسآءِ، قالَ وَعَلَیْکِ

الءِ وَقالَ اَللَّهُمَّ اِنَّ هؤُ الْکِسآءِ، اَخَذَ اَبی رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَیِ الْکِسآءِ، وَاَوْمَئَ بِیَدِهِ الْیُمْنی اِلَی السَّمآءِ،

، مْاَهْلُ بَیْتی وَخآصَّتی وَحآمَّتی، لَحْمُهُمْ لَحْمی، وَدَمُهُمْ دَمی، یُؤْلِمُنی ما یُؤْلِمُهُمْ، وَیَحْزُنُنی ما یَحْزُنُهُ

 اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْ 

پدرجان ای رسول در این هنگام من نیز به طرف کساء رفتم و عرض کردم سالم بر تو ای 

دهی که با شما در زیر کساء باشم؟ فرمود: و بر تو باد سالم ای خدا آیا به من هم اذن می

و چون همگی در   دخترم و ای پاره تنم به تو هم اذن دادم، پس من نیز به زیر کساء رفتم

ن زیر کساء جمع شدیم پدرم رسول خدا دو طرف کساء را گرفت و با دست راست به سوی آسما

و فرمود: خدایا اینانند خاندان من و خواص و نزدیکانم گوشتشان گوشت من و  اشاره کرد

 اندازد آزارد مرا هرچه ایشان را بیازارد و به اندوه میخونشان خون من است می

 مرا هرچه ایشان را به اندوه در آورد من در جنگم با هر که با ایشان بجنگد 

 ر صلح استو در صلحم با هر که با ایشان د

 

 



وَرَحْمَتَکَ،  وَعَدُو  لِمَنْ عاداهُمْ، وَمُحِب  لِمَنْ اَحَبَّهُمْ، اِنَّهُمْ مِنّی وَاَ نَا مِنْهُمْ، فَاجْعَلْ صَلَواتِکَ وَبَرَکاتِکَ

فَقالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا  وَغُفْرانَکَ وَرِضْوانَکَ عَلَیَّ وَعَلَیْهِمْ، وَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهیراً،

مْساً شَمَالئِکَتی وَیا سُکَّانَ سَمواتی، اِنّی ما خَلَقْتُ سَمآء  مَبْنِیَّةً، وَال اَرْضاً مَدْحِیَّةً، وَال قَمَراً مُنیراً، وَال 

 ةِ هؤُالءِ الْخَمْسَةِ الَّذینَ هُمْ تَحْتَمُضِیئَةً، وَال فَلَکاً یَدُورُ، وَال بَحْراً یَجْری، وَال فُلْکاً یَسْری، ااِلَّ فی مَحَبَّ

مَعْدِنُ وَ الْکِسآءِ، فَقالَ الْأَمینُ جِبْرآئیلُ یا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْکِسآءِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ هُمْ اَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّةِ،

 الرِّسالَةِ، هُمْ فاطِمَةُ وَاَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها،

س که با ایشان دشمنی کند و دوستم با هر کس که ایشان را دوست دارد اینان از و دشمنم با هر ک

هایت و مهرت و آمرزشت و خوشنودیت را منند و من از ایشانم پس بفرست درودهای خود و برکت

پس خدای عزوجل فرمود:  .بر من و بر ایشان و دور کن از ایشان پلیدی را و پاکیزه شان کن به خوبی

هایم براستی که من نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمین من و ای ساکنان آسمانای فرشتگان 

 گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در

 پس جبرئیل امین  جریان را مگر به خاطر دوستی این پنج تن اینان که در زیر کسایند 

 ند در زیر کساء؟ خدای عزوجل فرمود: آنان خاندانعرض کرد: پروردگارا کیان 

 نبوت و رسالتند: آنان فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش 

 

 



نْتُ لَکَ،  اَذِفَقالَ جِبْرآئیلُ یا رَبِّ، اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَهْبِطَ اِلَی الْأَرْضِ لِأَکُونَ مَعَهُمْ سادِساً، فَقالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ.

طَ الْأَمینُ جِبْرآئیلُ، وَقالَ السَّالمُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَلِیُ الْأَعْلی یُقْرِئُکَ السَّالمَ، وَیَخُصدکَ فَهَبَ

قَمَراً  ، وَالبِالتَّحِیَّةِ وَالْإِکْرامِ، وَیَقُولُ لَکَ وَعِزَّتی وَجَاللی اِنّی ما خَلَقْتُ سَمآء  مَبْنِیَّةً، وَال اَرْضاً مَدْحِیَّةً

کُمْ، وَقَدْ اَذِنَ مُنیراً، وَال شَمْساً مُضیئَةً وَال فَلَکاً یَدُورُ، وَال بَحْراً یَجْری، وَال فُلْکاً یَسْری، اِالَّ لِأَجْلِکُمْ وَمَحَبَّتِ

 لی اَنْ اَدْخُلَ مَعَکُمْ، فَهَلْ تَاْذَنُ لی یا رَسُولَ اللَّهِ، 

دهی که به زمین فرود آیم تا ششمین من هم اذن میجبرئیل عرض کرد: پروردگارا آیا به 

آنها باشم خدا فرمود: آری به تو اذن دادم پس جبرئیل امین به زمین آمد و گفت: سالم بر 

رساند و تو را به تحیت و اکرام مخصوص تو ای رسول خدا، )پروردگار( علی اعلی سالمت می

یافریدم آسمان بنا شده و نه زمین فرماید: به عزت و جاللم سوگند که من نداشته و می

گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی 

 در جریان را مگر برای خاطر شما و محبت و دوستی شما و به من نیز اذن داده است

 دهی؟ که با شما در زیر کساء باشم پس آیا تو هم ای رسول خدا اذنم می 

 

 

 

 



ا تَحْتَ مَعَنفَقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَیْکَ السَّالمُ یا اَمینَ وَحْیِ اللَّهِ، اِنَّهُ نَعَمْ قَدْ اَذِنْتُ لَکَ، فَدَخَلَ جِبْرآئیلُ 

یْتِ، رِّجْسَ اَهْلَ الْبَالْکِسآءِ، فَقالَ لِأَبی اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْحى اِلَیْکُمْ یَقُولُ: اِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ ال

فَقالَ عَلِی  لِأَبی یا رَسُولَ اللَّهِ، اَخْبِرْنی ما لِجُلُوسِنا هذا تَحْتَ الْکِسآءِ مِنَ الْفَضْلِ عِنْدَ  وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً

حْفِلٍ مِنْ جِیّاً، ما ذُکِرَ خَبَرُنا هذا فی مَاللَّهِ؟ فَقالَ النَّبِید وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً، وَاصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَ

کَةُ،  الْمَالئِمَحافِلِ اَهْلِ الْأَرْضِ، وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شَیعَتِنا وَمُحِبّینا، اِالَّ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ

 ذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَفازَ شیعَتُنا وَرَبِّ الْکَعْبَةِ،وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلی اَنْ یَتَفَرَّقُوا، فَقالَ عَلِی  اِ

رسول خدا)ص ( فرمود و بر تو باد سالم ای امین وحی خدا آری به تو هم اذن دادم پس جبرئیل 

فرماید: با ما وارد در زیر کساء شد و به پدرم گفت: همانا خداوند بسوی شما وحی کرده و می

د پلیدی )و ناپاکی( را از شما خاندان ببرد و پاکیزه کند شما خواه)حقیقت این است که خدا می

السالم به پدرم گفت: ای رسول خدا به من بگو این جلوس )و نشستن( علی علیه را پاکیزگی کامل

ما در زیر کساء چه فضیلتی )و چه شرافتی( نزد خدا دارد؟ پیغمبر)ص ( فرمود: سوگند بدان 

برانگیخت و به رسالت و نجات دادن )خلق( برگزید که ذکر خدائی که مرا به حق به پیامبری 

 نشود این خبر )و سرگذشت( ما در محفلی از محافل مردم زمین که در آن گروهی از 

 جز آنکه نازل شود بر ایشان رحمت )حق( و فرا گیرند  شیعیان و دوستان ما باشند

 از دور هم پراکنده شوند،خواهند تا آنگاه که   آنها آمرزش ایشان را فرشتگان و برای 

 علی )که این فضیلت را شنید( فرمود: با این ترتیب به خدا سوگند ما رستگار 

 شدیم و سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما نیز رستگار شدند 

 



نا هذا فی ةِ نَجِیّاً، ما ذُکِرَ خَبَرُفَقالَ النَّبِید ثانِیاً یا عَلِید وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً، وَاصْطَفانی بِالرِّسالَ.

 هَمَّهُ، وَال مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الْأَرْضِ، وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبّینا، وَفیهِمْ مَهْمُومٌ اِالَّ وَفَرَّجَ اللَّهُ

اللّهُ حاجَتَهُ، فَقالَ عَلِی  اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَسُعِدْنا،  مَغْمُومٌ اِالَّ وَکَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ، وَال طالِبُ حاجَةٍ اِالَّ وَقَضَی

 وَکَذلِکَ شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِی الددنْیا وَالْأخِرَةِ، وَرَبِّ الْکَعْبَةِ

دوباره پیغمبر فرمود: ای علی سوگند بدانکه مرا بحق به نبوت برانگیخت و به رسالت و 

کر نشود این خبر )و سرگذشت( ما در محفلی از محافل مردم نجات دادن )خلق( برگزید ذ

زمین که در آن گروهی از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکی باشد جز 

آنکه خدا اندوهش را برطرف کند و نه غمناکی جز آنکه خدا غمش را بگشاید و نه 

فت: بدین ترتیب به خدا خواهی باشد جز آنکه خدا حاجتش را برآورد، علی گحاجت

چنین سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما سوگند ما کامیاب و سعادتمند شدیم و هم

 .نیز رستگار شدند

 

 

 

 

 

 



 ***  سئواالت مسابقه***  

 دشمنان چه جیزی را برای غصب خالفت بهانه کرده بودند ؟  سالم اهلل علیهادر بیانات زهرای مرضیه (  1

 ب ( می ترسیم فتنه ای بر پا شود                           یم دشمنان بر ما غلبه کنند الف ( می ترس

 د ( می ترسیم شیطان بر ما غلبه کند                      ج ( می ترسیم اجتماع مسلمین از هم بپاشد 

 

 یه از قرآن کریم می باشد ؟استشهاد حضرت زهرا سالم اهلل علیها از قرآن برای ابوبکر درباره فدک کدام آ(  2

         یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ب (                                       وُدَدَا سُلَیْمَانُ وَرِثَ وَالف ( 

 بِبَعْض أَوْلَی ضُهُمْبَعْ األَرْحَامِ أُوْلُوا وَ  د (                             األُنثَیَیْنِ      حَظِّ مِثْلُ لِلذَّکَرِ  ج ( 

 

 خداوند را بر چه جیزی ثنا گفته اند ؟ سالم اهلل علیها( حضرت زهرا  3

 د ( بر داشتن خانواده  ج ( بر مواهبی که ارزانی داشته  ( بر توفیقاتش  ب          الف ( بر نعمتهایش 

 

 چه بوده است ؟ صل اهلل علیه و آلهسول اکرم هدف خداوند متعال از بعثت رسالم اهلل علیها ( در کالم حضرت زهرا  4

 د ( همه موارد   ج ( نفوذ مقدرات حتمی             ب ( اجرای حکم الهی           الف ( تکمیل فرمان الهی 

 

 نشانه چیست ؟ به ترتیب صله رحم   ، عدالت  ،،  نماز   سالم اهلل علیها( در کالم حضرت زهرا  5

 تثبیت اخالص  –زکیه نفس ت–الف ( تطهیر از شرک 

 حفظ عفت نفس  –حفظ ناموس  –ب ( عزت اسالم 

 افزایش جمعیت و قدرت  –هماهنگی دلها  –ج ( وسیله پاکی از کبر و غرور 

 پاکی از کبر و غرور –مبارزه با کمبودها  –د ( هماهنگی دلها 

 

 

 

 



 به ترتیب چه بود ؟   علیهاسالم اهلل( مسئولیت سنگین مهاجر و انصار از دیدگاه زهرای بتول  6

 و نمایندگان خدا بر خویشتن و مبلّغان او به سوی امّت هامسئوالن امر و نهی پروردگار و حامالن دین و وحی او الف ( 

 هستید 

 وردگار مسئوالن امر و نهی پرو  و نمایندگان خدا بر خویشتن و مبلّغان او به سوی امّت هاحامالن دین و وحی او ب ( 

 هستید

و حامالن دین و وحی او  مسئوالن امر و نهی پروردگار و نمایندگان خدا بر خویشتن و مبلّغان او به سوی امّت هاج ( 

 هستید

 مبلّغان او به سوی امّت هاو مسئوالن امر و نهی پروردگار و نمایندگان خدا بر خویشتن و حامالن دین و وحی او د  (  

 هستید

 

 در حدیث کسا قرار داده است ؟ " محور اصلی "به عنوان تعالی چه کسی را ( خداوند تبارک و  7

  علیه السالمب ( حضرت علی                       صل اهلل علیه و آلهالف ( رسول مکرم اسالم 

 د ( پنج تن آل عبا                   سالم اهلل علیهاج ( حضرت زهرا 

 

ا در این خطبه چگونه بیان کرده است لطف را (علیه السالم )و علی  (صل اهلل علیه و آله )جایگاه خود، پیامبر  (،سالم اهلل علیها )فاطمه (حضرت   8

  ؟ در چند سطر بطور خالصه مرقوم فرمائید

  (سالم اهلل علیها) زهرا فاطمهاز زبان  «فدک» و «خالفت» بارة در  چراییِ خاموشی و خیانت انصار راسطر  چند ( در 9

 بیان نمایید ؟خالصه بطور 

 مردمچه  ثوابی برای خواندن حدیث کسا در محافل و مجالس   صل اهلل علیه و آله(  از منظر حضرت رسول 11

 مترتب است ؟ زمین  

 



 پاسخنامه مسابقه بزرگ یاس نبوی

 : تلفن همراه                             تان :       اس                                                      نام و نام خانوادگی :             

 ................................................. نسبت با همکار :  همکار                        همسر همکار                لطفا نام همکار را مرقوم فرمائید

 د ج ب الف ردیف  د ج ب الف ردیف
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3      7     
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........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... .......... (  9پاسخ سئوال 
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 تلفن همراه :                       استان :                                         نام همکار  :                                        نام و نام خانوادگی :  
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 لیها سالم اهلل عپاسخ فرزندان همکاران مقطع ابتدایی در نامه یا دلنوشته به حضرت زهرا 

 با موضوع :

  اگر در زمان شما بودم حتما حضرت علی علیه السالم را یاری می کردم همچنانکه االن رهبرم سید علی را یاری می کنم
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 تلفن همراه :                       استان :                                         نام همکار  :                                        م و نام خانوادگی :  نا

---------------------------------------------------------- 

 خالصه نویسی خطبه فدکیه توسط فرزندان همکاران مقطع دوم متوسطه : ) دردو صفحه(
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