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 م ی بسم الله الرحمن الرح 
مَ  ای یَموالت ای ک  یاللُه َعلَ  یَصل   هرا ةَ فاط    الز 

 

  تیاهل ب  ام یدغدغه مندان اقامه ا  هیبق  نکهیاز ا  ش یب  یو کم  هیفاطم  ام یدر آستانه ا  م یکرد  دایپ   قیتوف  نکهیاز ا  م یکن  یرا شکر م  خدا

را   خودمانکه دغدغه    میا  و تالش کرده  هی مرض  یحضرت زهرا  به ساحت مقدسه  میا  توجه کردهشوند،    تیعرصه مشغول فعال  نیدر ا

و برکت مرحمت کند   ریگفتگو خ  نیمتعال به ا  یکه خدا  دوارمی. اممیارتقاء ده  امیا  نیداشت، بزرگداشت و پاسداشت ا  یدر حوزه گرام

گفتگو    ن یاو( خواهد بود، در ا  یفدابه    ی )جان عالم  عصر  ی  ساحت مقدس حضرت ول  تیو به ما اجازه دهد تا آنچه را که موجبات رضا

 .ردیگفتگو قرار بگ ومورد مکالمه 

 

که  میو از آن حضرت طلب کن میداشته باش مقدسه حضرت صاحب الزمان هیبه ناح یعرائضم توجه و توسل یتا در ابتدا دیده اجازه

جهت   نیشته باشند. به همر سر ما مستدام داو مرحمت خود را ب  تیو دست التفات و عنا   ندیبفرما  یارینصرت و    ریمس  نیما را در ا

ما به   یبرا  الرضا  یبن موس  ی مقدسه حضرت عل  هیکه از ناح  یفیبوده، به کلمات شر  میخواه  حضرت حجت  دس وجود مق یدعاگو

 مانده است: ادگاری
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  َعدو 
 

  داشتیضرورت پاسداشت و گرام مورد التفات قرار دادند، بحث ش یبزرگوار قبل از دعوت به هما زانیکه عز همانطور  ، ما یگفتگو موضوع

  فیکه خدمت شر  دییاست. اجازه بفرما  «هیکاِر کارستان فاطم»  کارگاه  نیا  یگفتگو  یبرا  میا  که اتخاذ کرده  یاست و عنوان  هیفاطم  امیا

امروز   نکهیغ از اارف   م،یقرار دار  یطیامروز در چه شرا   نکهیفارغ از ا  .میگفتگو را آغاز کن   ییبحث مبنا  کی مقدمه و    کیشما بزرگواران از  

امروز نسبت   ا یآ  نکهیفارغ از ا  ست؛ین  ا یهست    صرف و معتقد به عصمت، قداست و شهادت حضرت زهرا  یعیجامعه ش  کی  ،جامعه ما 

 کیموارد، اگر در    نیندارد، فارغ از همه ا  ای ما وجود دارد    یدر جامعه عموم  ی حرکات و تقابالت و تعارضات  اقدامات،  هیبه موضوع فاطم

و در معرض    میحضور داشت   ینیمؤمنرالیجامعه معتقد به اسالم ام  کی ، در  تیاهل ب  تیعتقد به ول جامعه م  کیصرف، در    یعیش  معهجا

و پاسداشت و بزرگداشت   داشتیگرام  ناًیقیما قطعاً و    فهیو وظ  فیتکل  م، یگرفت  ی قرار م  یکبر  قهیحورا و صد  هیشهادت حضرت انس  امیا

 د، یمتعال در کالم اهلل مج یهمه سروران ارجمند واضح و مشخص است. قاعدتاً امر خدا یبرا  باًیآن هم تقر لیدلبوده است.   هیفاطم امیا

آن هم   ،را  ی اند مگر مَوَد ت قُرب  است که از ما مطالبه نکرده  نیو موعظه و شفاء نازل شده است، ا  تیهدا  یکه برا  ی انیدر ب م،یدر قرآن کر

 :  به عنوان اجر رسالت که فرمود
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محب ت و    یواژه هامستحضرند که قاعدتاً    زانی. همه عزیالق

  یمتفاوت به کار گرفته است، اگرچه که ممکن است معان   یر دو معنادو واژه را د  ن ی. عرب امیکن  یهم استعمال نم   ی به جا  امودت ر

 کرده اند، بحث محب ت ناظر به فعل قلب ماست. ما در مقام قلب  انیآنچنان که اهل لغت در مقام دقت ب  ما ا  داشته باشند   گریبه همد  بیقر

و در مقابل ممکن است که    میداشته باش  ی نها ارادت قلبنسبت به آ  م، یبه آنها محبت بورز  م،یدوست داشته باش  ار  یافراد  میتوان  ی مان م

دوست داشتن   نیرا دوست داشته باشم اما ا  ی از اوقات ممکن است من کس  ی لی. خمیباشمحبت خود را ظاهر نکرده    نیدر مقام عمل ا

  یدوست داشتن نمود نداشته باشد. اما دوست  نیاز ا  یاعضا و جوارحم اثر  و   . در اعمالنم نک  یو زبانم جار  انیخود را ظاهر نکنم و به ب

اوقات آن   یکه گاه   د ییفرما  ی م  تی . عنامیکن  یبه مودت م   ریعباست که ما از آن ت  یهمان کار  ،کردن و دوست داشتن را ظاهر کردن

 ن یدارد و بنابرا  ینبه شعائردارد، ج  یدارد، جنبه تظاهر  یرونیاست که جنبه ب  یافعال  نیاز ما ظاهر شود، در مقام مودت هم  دیکه با  یزیچ

نباشد، اگر   حضرت زهرا  یبر عزا  هیر گرکنم. اگ  انیرا نما  محبت خود را به ساحت مقدسه حضرت زهرا  نیدارم که ا  فهیمن وظ
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نباشد، قطعاً    در سوگ حضرت زهرا  یاگر برپا کردن و برقرار کردن مجالس سوگوار  د،نباش  یکبر  قهیصد  بتیدر مص  یاهپوشیس

د ما است که محبت او نز یمحبت ما به کس ی اشک تجل م، یکن ی م هی گر ی کس یاز دوست داشتن است. ما برا ی روشن یها نشانه ها نیا

متعال در مقام اجابت اجر رسالت رسول    یمتعال و فرمان خدا  یخدا  امیپ   مااگر قرار باشد    نا یقیقطعا و    نیبنابرا  است.  کرده   دایشدت پ 

 ی به واسطه برقرار  نیما اتفاق افتاده باشد، قطعاً ا  هیاز ما مطالبه کرده است، از ناح  و آنچه را که رسول خدا  میرا به جا آورده باش  خدا

 میمزد رسالت مکلف  یادا  یو برا  می متعال در قرآن کر  یشود. پس ما در مقام امتثال امر خدا  یمحقق م  اهرسوگ حضرت ز  ییو برپا

. اگر حضرت زهرا یدر عزا دنیپوش یو مشک ختنیاشک ر ستن،ی و گر یمحافل سوگوار یو برگزار مجالس حضرت زهرا ییبه برپا

  ی م  دهیتو فا  یاست و برا  دیمفتو    یموضع برا  ۱۰۰در    که محبت فاطمه زهرا ان فرمودند  به جناب سلم  رسول خدا  قدسوجود م

  یمواضع  قاً یراط. دقموقع مرگ، موقع جان دادن در عالم قبر، نزد ص  یعنی   .آدم است  ی لحظات بن  نیتر  سخت  ، آن  نِیتر  بخشد که آسان 

است که من اگر موفق باشم به   نی آن ا  یوده است، معناذکور بآدم م   ی اوقات بن  نیبه عنوان سخت تر  تیب  هل ا  گرید   اتی که در روا

آثار و برکات   نیقطعاً از ا ،یکبر قهیآن بزرگوار و به ظاهر کردن محب تم به ساحت مقدسه صد یو به اقامه عزا مودت حضرت زهرا

 یعیو جامعه ش میما باشاست که  یطیدر شرا نیحضرت و ناظر به مودت آن حضرت است، بهره مند خواهم شد. ا آنکه ناظر به محبت 

دانند.   یآن حضرت را بر خود فرض و واجب م  یمقدس هستند و اقامه عزا  که همه از ارادتمندان به آن ساحت  محب حضرت زهرا

آن    یکه همه از ارادتمندان به آن ساحت مقدس اند و اقامه عزا  محب حضرت زهرا یعیم و جامعه شیما باشاست که    یطیدر شرا  نیا

است که ما را   ی ها موجبات  ن یا  ،میکن نظر    هیفاطم  امیا  یجهت اگر به مسئله عزادار  نی. از ادانند   ی را بر خودشان فرض و واجب م  حضرت

برپا    ،را که منسوب به آن حضرت است  یمجالس و محافلو    بر حضرت زهرا  میکن  یدار عزا  نکهیبه ا  کند  یم  عییتشو    قیتشو  ،بیترغ 

  یو حاصل م محقق    مانیو آنچه را که برا  م یاو گام بردار  یو برا  میخودمان بدان  تیمأمور  را  هیدس فاطمتان مقبه آس  ی. خدمتگزارمیکن

  ط ی شرا  ایاین موارد بر  عرض کردم  .میبکن  یبر آن بزرگوار جار  یزاداردر مقام ع   میبتوان  شود،   یم  دایفهمش پ  مانیآنچه را که برا  ،شود

است که   یفیتکل همان  ن، یاتفاق افتاده باشد. ا  هیبا فاطم  ی تقابل  چیاست که ه  نیبدون ا  موارد  نی. ااست  یعموم  طیشرا  برایاست،   یعاد

 تیمأمور ا ی آها،   یاز کاست ی جبران بعض یو برا یو در مقام بعد یدر مقام ثانو نکهی. از اکند ی متعال از ما طلب م  یخدا یبه صورت اول

  ی گریمطلب د  کیآن    م؟یرا برقرار کن  حضرت زهرا  یکه عزا  میشو  یر مام  هم  یگرید  نیو به عناو  میکن  یم   دایهم پ   یگرید  یها

 .است

عرض ارادت و محبت به حضرت   یما برا   نکهیا  یبرا  یگری د  یداع   چیهاگر    ،نبود  یگری معارض د  چیه  یدر مقام اول اگر    مییگو  یم   فعالً 

مأمور   "قُل ل أَسئَلُکُم"  هیمتعال به آ  یخدا  هیات مقدس، از ناحوذ  نیا  هیاز ناح  میاندازه که امر شده ا  نیبه هم  ،نبود  م،یزهرا قدم بردار

است   یو جامع   یو کل  یآن مطلب اصل  ن،یا  .میکن  یو حرکت  میبردار  ی و قدم  میمقام بکوش  نیکه در ا  می و مکلف بود  میو موظف بود  میبود

بر ما فرض است. اما اجازه  یبه صورت اول یمومع  و  ی عاد  طیدر شرا  هیفاطم امیدر ا  حضرت زهرا  یضرورت اقامه عزا  انیکه در مقام ب

بود؟   هیکار کارستان فاطم  م،یرا که مورد استعمال قرار داد  یریتعبو چرا    میقرار دار  یکه الن در چه روزگار  نیابه    میکه بپرداز  د یبده

  ی عموم ی انجام دادن کارها یعنی هیفاطم یکار کارستان برا  میکارگاه گفت ن یدعوت مان به ا ریما در تعب ، دی که التفات فرمود یهمانطور

سرور آن بزرگواران، در  ام یدر ا ا ی شود ی از ما صادر م تیاهل ب یعزا  ام یا هیو متعارف است که در بق  تآنچه را که متداول اس یو عاد

تر  کار متفاوت کیما  دی، چرا با. فارغ از همه آنهااند و در سرور ما، شادمانما محزون  بتیما در مص انیعیش  نکهیهر دو مناسبت امر به ا

است که من بنا    یمطلب  نیا  ه؟یفاطم  یعزا  یچرا کار کارستان برا  م؟یمتعهد و متقبل شو  حضرت زهرا  یعزا  امیرا در ا  یتر  ژهیو و

قابل ل تاو  زیکه خاکر  میکن  یم  یزندگ  یکه در روزگار  دیو مستحضر. حتما ملتفت  میرا به آن داشته باش  یشتریدارم توجه و تمرکز ب

نقطه تقابل و    نیدر ا  یگر  یاسالم سلف  ت،یبا آنچه که در مقابل آن قد علم کرده، اسالم وهاب  ینیرالمؤمنیتقابل مدافعان اسالم ام  عه،یش

و    یزیبرنامه ر  یمفصل  اریبس  یها  تیمختلف حرکات و فعال  یااست. اگر در فضاه  حضرت زهرا  یمقدم، امروز عزا  زیتعارض خاکر

  ی توجه  ی در معرض ب  هیدست خوش شبهات و انحرافات شود، فاطم  هی بماند، فاطم  ورمغفول و مهج  هیفاطم  نکهیا  یت، براتدارک شده اس

و با آن مواجهه   دهیهم متعدد به گوش من و شما رس  قشی. مصادکنند  یهدف را دنبال م  نیبا تالش فراوان ا  یو عده ا  ردیمردمان قرار بگ

تقابل با دشمن و    یاست که ما برا نیا  ش یوحدت که اساساً معنا   اممطلوب و معقول به ن   قتیحق  کیاز  به اسم دفاع    یعده ا.  میکرد دایپ 

را    یا  یوحدت، مبان  یستفاده از معنادر سوء ا  م،یبده  لیرا تشک  یجبهه واحده ا  کیدر مقام مواجهه با او در تقابل با دشمن مشترک  

 ی از اتفاقات  یاریچشم بپوشد از بس  د یوحدت دارد، با  ی ادعا  ی را بلند کردند که اگر کس  یا  هیدادند و داع   حیرا توض  یکردند و عبارات  نییتب
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 قه یو روضه خواندن بر صد  و اقامه کردن مجالس حضرت زهرا  حضرت زهرا  یکه در صدر اسالم واقع شده و خاصتاً پرداختن به عزا

کنند نزد مقامات   ا یرا مه  یمکتوبات ، کنند  ینامه نگار  دیتقل  اجعمر  یبرا  انی ب  نیبا ا  یعده ا  کی  نکهیضد وحدت است. ا  ن یکه ا  طاهره

واقع   سؤالمحل    د یبا  نیا  ،یکبر  قهیصد  یبساط عزا  یلیتعط  یبرا  ،قرار دهند  یوحدت را بهانه ا  یعده ا   نکهینند، اکارسال    یکشور

که   یخصوصاً در نقاط،  سال است  یسال ها   هکنیمهجور بماند؟ ا  هیفاطم  نکهیا  یاز رو بسته شده برا  ری خالصه شمش   نقدریشود که چرا ا

به   ریرا تعب  وفات فاطمه زهرا  انیعیشبشود که چرا    عیتوز  یمکرر  یشبنامه ها  کنند،  یم   ی و اهل تسنن در کنار هم زندگ  انیعیش

 به شهادت ریتعب حیگذشته به تصر  یسال ها م یکه مثالً در تقو یکردند؟ چرا مورد دیرا شه فاطمه زهرا انیعیچرا ش ؟ شهادت کردند

با استناد به نه   ی خیتار ق یبا استناد به حقافضا  ن یو فراوان در ا رد؟ی گ ی محل استعمال قرار م  انیعیش  هیلفظ از ناح نینشده بود، امروز ا

ب تعج  حلم دیها با  نی. خب اکردند  یشبهه افکن  ،جامعه خودمان  ریاخ  یسال ها  یعرف  طیو متداول و شرا  یاز موضوعات دم دست  یبعض

 نیبرگزار کردن و برپا کردن ا  نقدریافتد که ا  یم   یچه اتفاق  حضرت زهرا  یوجود دارد؟ مگر در عزا  یتوجه باشد که چه اصرارو  

 یزانیاز عز  یاریبس  ر،یاخ  یسال ها یاسیس  اناتیدر جرشده؟    دایموضوع پ  نیهمه مخالفت و معارضت با ا  نیمجالس محل توجه شده و ا

که    یاز نقاط  یدر بعض  نکهیا  یبرا  ،  ...  رهیو غ   رهیمجلس و غ   یندگیو نما  یجمهور  استیمختلف اعم از ر  یها  خدمت در پست  یکه برا

استفاده از    یجا  به  شانیها  هیها و اطالع   هیجلب کنند، به صراحت در اعالم  یرأبتوانند به سمت خودشان    ،ستین  انیعیمحل تمرکز ش

ورود   میبخواه یکنند. اگر در مقام دقت لغورحلت استفاده   ای لفاظ وفات که از ادادند  حیترج حضرت زهرا بتیمص یلفظ شهادت برا

در موضوع   یتر  حیصح  . عبارت درست تر وستین  »ادر«و عبارت    »اصح«با شهادت ندارد اما عبارت    یرحلت تعارض   ای وفات    ،میداشته باش

که به طور مشخص درحوزه    د ییفرما  یم   تیعنا  نیبنابر ا  لفظ شهادت است.  نایقیحتما و    ،که قابل استعمال است  شهادت حضرت زهرا

  یبیو غر  بیکه اتفاقات عج  مینیب  یم  عیو در نحله تش  یو درون مذهب  ینیدرون د  یدر روش ها  ،یفرهنگ   یدر حوزه ها  ،ی اسیس  یها

 ! فراوان تقابل وتعارض وجود دارد، حضرت زهرا یمجالس عزا یدر مخالفت به بر قرارو   افتد  یم

 

ت و ابهامات را بولد و بزرگ کردن و به رخ سؤالموضوع و    نیشبهات در ا  جادیاست که در عرصه ا  ی دست تقابل ها، تقابالت   نیهم  از

و   سؤال نیکنم، طرح ا  یعرض م فتانیشود. به عنوان مثال خدمت شر یانجام آنها تالش م  یاست که برا یگریاز جمله امور د ،دنیکش

مردم به صورت   ایداشته است    »َدر«  در زمان شهادت حضرت زهرا   نهیمد   یاساساً خانه ها  ایکه آ  است  یگسترش آن به طور جد

  ،وجود داشته باشد  »َدر«که در موضوع  ی نسبت به ابهام یو بعد اگر ما به صورت جد  ختند؟یآو ی م یپرده ا  »َدرشان«متعارف بر آستانه 

  ا یآ  . رود  ی م  سؤال  ریز  نهایهمه ا  ؛خانه حضرت زهرا  »درب«به  ه تعرض  و مسئل  تیباب ب  ق و مسئله احرا  تیمسئله هجوم به ب  مییبگو

  ت یو مظلوم  یی در مقام مظلوم نما  انیعیکه ش  یو تصور و توهم   ریتصو  ک ی  ا یاست    ی خیتار  ت یواقع  ک ی  واقعا شهادت حضرت زهرا

  یعنی  .روشن است  خیمقام تار  که دراست    یاز آن جمله اقدامات   نهایردند؟ ا و جعل ک  قمحبوب خودشان خل  یها  تیشخص  یبرا  یتراش

 ،در آن اتفاقات صدر اسالم  ،قهی در قصه شهادت حضرت صد  ایموضوع وجود دارد. آ  نینسبت به ا  یخیروشن و واضح تار  یپاسخ ها

شبهه    است که در مقام یهم باز از آن موضوعات  نیاصل هجوم و احراق هم واقع شده است؟ ا ا یبه هجوم و احراق بوده است  د یفقط تهد 

  انیعیش  نیمُحاجه و مُداق ه ب  یگونه از مباحث در فضا  نیکه باز شدن باب طرح ا  م یکن  یشود. البته خدا را فراوان شکر م  یح ممکررا مطر

مختصر   یاستخراج شود و در قالب کتاب ها  یفراوان  مستنداتبع عامه، مدارک و  شد که از منا  نیسبب ساز ا  هیو مخالفان و معارضان فاطم

  ، قهیو احراق فاطمه صد تیو هجوم به ب موضوع شهادت حضرت زهرا نندیتا بب ردیهمگان قرار گ اریشود و در اخت دیل تمهو مفص

شان مورد   ثیحد  یدرکتاب ها  ای  خی تار  یها  آن ها را در کتاب  انیعیفقط ش  که  ستین  یمضروب و مجروح شدن آن حضرت، موضوعات

 است که عامه هم مکرراً و واضحاً به آن اشاره کرده اند و مورد توجه قرار داده اند.  یخیمسلم تار قتیحق کیاشاره قرار داده باشند؛ بلکه 

 

 ن یوجود دارد که در ا  یل ی. اما چه دلم یدار  یمستندات فراوان  حضرت زهرا  تیمسئله هجوم به ب در  دیفرموده ا  ت یهمانطور که عنا پس

خواهم به موضوعات   ی که من نم  جود داشته باشدی ومکرر و متعدد  ه یپا  یو ب   اسسا  ی ب  و درشت و شبهات کامال   زیشبهات ر  ،عیسطح وس

به   م یخواهم بگو  ی و فراهم و ارائه شده، اما م  دیآن تمه  یمفصل هم برا  یخودش بحث شده و پاسخ ها  ی شبهات اشاره کنم. سر جا

ها امکان طرح   نیدر همه ا  ، یثیدر موضوعات حد  ، یخیدر موضوعات تار  یاز موضوعات کالم   یاریدر بس  یافکن  فراز شبهه  نیهرحال ا

حجم   نیافتاده که ا  یرا مطرح کرد اما چه اتفاق   یمرض شبهات   رض،شود با غ   ی طرح کرد هم م  سؤالشود    ی هم م  .شبهه وجود دارد
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  دارد  یجد  تأمل  یجا  نهایرسد ا  یمطرح شود؟ به نظر م  هیو بحث فاطم  از شبهات در مقابله با موضوع شهادت حضرت زهرا  یمیعظ

را در   هیفاطم  گاهیکه جا  هست  یعلم بظاهر    یها  تیفعال  یسِر  کیسر    نیو از ا  یاجتماع   یحرکت ها یسر  کیاز آن سر    مینیب  یمکه  

چرا   ؟تفاق افتاده ایتا  خیاز آن دو تار  کیدر کدام    که بالخره شهادت حضرت زهرا  نینزد مردمان سست کند. پرداختن به موضوع ا

 ا یچقدر بوده؟ آ  شان  دتدر زمان شها  مشخص وجود ندارد؟ اصال سن حضرت زهرا  خیتار  کینود و پنج روز؟ چرا    ای هفتاد و پنج  

ال در سن  که مث  جهیمثل حضرت خد  یمادر  ا یآقابل دفاع است؟    ،دهند   یمستند و مورد توجه قرار م  ان یعیعدد هجده که ش  قتایحق

چنان در آن سال متولد شده باشد و حتما    و آن  نیچن  نیا  یخترست که دممکن ا  د،یآ  ی در م  رسول خدا  یبه همسر  ی چهل سالگ

 نهایو هشت سال بوده، ا  ستیسن مبارک حضرت مثال ب  ،شان  در زمان شهادت  دیبوده و فرض کن  نیاز ا  شیپ   تولد حضرت زهرا

 شود.  یمطرح م م اتفاقا شده و پرداخته شده ه  زهیاو تئور یکه برا یخیسِبقه تار کیکنم با   یاست که عرض م یی حرکت ها

 

سن آن بزرگوار،   زانیاز روز شهادت آن حضرت، از م  میحجم عظ  نی که در ا  میمورد توجه قرار بدهرا    نهایا  د یبااست که    نیبنده ا  عرض

ند، از رفته ا  ایاز دن  تیوضع  نیوجود داشته است و چه شده است که آن وجود مقدس به ا  ییچه ظرافتها  یخیکه در آن واقعه تار  نیاز ا

اِعراض کن  یاسیس  یکه در حرکتها  نیا جهت که ممکن است   نیبه ا  م،یکنکه لفظ شهادت را استعمال    نی از ا  میو اجتناب کن  میما 

را محل اختالف    که به بهانه وحدت مسئله شهادت حضرت زهرا  ن یکنند، به ا  دا یپ   یگری ما نگاه د  به   دهندگان  یاز جامعه رأ  یبخش

نقطه تقابل خواهد بود و بر خالف محبت عمل   حضرت زهرا  یاقامه عزا  مییو بگو  م یو افتراق بدان  ییجدا  یبنام  و  یزیو تفرقه آم  یافکن

حجم   ن یهمه تقابل در ا  نیکه ا  می به آن توجه بکن  د یاست که با  یاز آن موضوعات  نهایاثرگذار خواهد بود. ا  خواهد کرد، بر خالف وحدت

  ی همه تقابل   ن یکند و ارا دنبال    یهدف مشخص  د ی قاعدتاً با  ان،ی ب  یها  منتشر شده و مدل   ی ر فضاهاتعدد در موضوع و تعدد د  ن یبا ا  ، میعظ

مواجه شده است؟    نیاول ا  زیخاکر  ه یباشد؟ و اساساً چرا فاطم  یزینقطه شروع چه چ  تواند  یم  م،یهم شاهد آن هست  تیکه ما در واقع

پرداخته   هیکه امروز به فاطم  قدر  نی چرا ا  ؟کرده است  دایتعلق پ   هیله فاطممسئبه    ،ینیب شعائر دیتخر  یچرا اوج توجهات و تمرکزات برا

حرکت   نیرالمؤمنیام  یعزا  ام یمثالً در ا  شود،   ی پرداخته م  هیکه به فاطم  قدر  نیچرا ا  شود؟  ی مثال در موضوع محرم عمل نم شود،   یم

 . میگو به آن پاسخ بده  و گفت یجا نیاز ا  میاهلل بنا دارءشا که ان است یمطلب نهایا م؟یستیرا ما شاهد ن یی ها

 

 ؟ هیاما چرا فاطم  و

اتفاقات   هیبا بق  یدیو کل  یاساس  یاتفاق افتاده است، به طور مشخص تفاوتها  هیآن چه که در فاطم  :عرض کنم  نطوریلزم باشد که ا  دیشا

در مجالس روضه و آنها را    مییگر  یو بر آنها م  میکن  ی آنها را مرور م  حضرت زهرا  یعزا  ام ی که ما در ا  ی صدر اسالم دارد. همه آن مصائب

 ی مردم برا کننده  بیو ترغ  کیهدف است و تحر  کیموضوع و  کیاست که ناظر به   نیا قتشیحق م،ی ده یقرار م مورد نقل یو سوگوار

در   حضرت زهرا  مورد غصب و تعرض قرار گرفت و  بطالیبن اب  یعل  نیرالمؤمنیمقدسه ام  هیاز ناح  یباور است که حق  کی  یارتقا

فرمودند.    ی ستادگیا  نیرالمؤمیام   ت یجان در راه دفاع از ول  یحق برخاستند و حرکت کردند و عمل کردند و تا پا  ن یاز ا  اع مقام دف

 ن یرالمؤمنیام  تیهم دفاع از ول  ،یاست به مقام اول  هم اظهار مودت حضرت زهرا   هیفاطم  هی. گریهم تبرو  است    ی هم تول  هیفاطم  هیگر

آنها را مورد   هیکه در فاطم  یتک تک اتفاقات   د،یکن  ی که آغاز م  غمبری. شما از قصه شهادت پ یدر مقام ثانو  ستا  طالبیبن اب  یعل

  یعل  نیرالمؤمنیکه در خانه ام  یتحصن   یه رفتن به در خانه مهاجر و انصار، در ماجرادر مسئله فدک، در مسئل،  میده  یتوجه قرار م

 ق یاز طر  طالب یبن اب  یو اهل خانه عل   نی رالمؤمنیاز ام  یاجبار  عت یدر واقعه مطالبه ب  ، یفاطم  تیم به بجوه  نیشده بود و اول  واقع

را خارج کردن از   نیرالمؤمنیو دست بسته ام  آن حضرت و وارد شدن بدون اذن و اجازه به خانه حضرت زهرا  تیهجوم بردن به ب

 ت ی است که مشخصاً از عدم رضا  یهمه مسائل   نها یماجرا روا داشتند، ا  ن یدر ا  خانه آن حضرت و آنچه را که نسبت به حضرت زهرا

 . شما در مسئله رفتن حضرت زهرا کند یگزارش مه آن حضرت و حق آن حضرت شده است، که ب یو تعرض یو تعد نیرالمؤمنیام

زنان مهاجر و انصار از حضرت    ادتیع ده است. بحث  و اتفاق افتاواقع شده    ریکه در آن مس  ی تا مسجد و اتفاقات  طالبیاببن    یبه دنبال عل 

. که دیرا از ما سلب کرد  یو چنان است و حق  نی که شتر خالفت چنمطلب    نیکه آنجا باز دوباره همه گفت و گو حول محور ا  زهرا

بدون   ،بدون مشقت  ،دیبودپرده  بود، س  دهیشما پسند  یکه خدا برا  یاز آنها آزرده شدم. اگر امر را به دست کس  ،تان را آزمودم  مردان

تمام    . دیرا مرور کن  هیفاطم  ی تا قدم به قدم شما روضه ها  دینیب ی. تمام مطالب را شما مرساند  ی م  تیشما را تا کنار آبشخور هدا  یسخت
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انه، ، بحث دفن شبحضرت زهرا   یتهایتا بحث وص میبخوان ، ما گفته شده و خوانده شده یبرا ش یها  بتیمص امیا نیا درکه  یز یآن چ

اگر در . یکبر  قهیحضرت صد یتا قبر پنهان  ،شبانه و آنچه که اتفاق افتاده است، بعد از شهادت حضرت زهرا ن یشبانه، تدف لیتغس

که فدک   یز یآن چ  قتاًیفدک چه کار؟ حق  ریو غ ما را با فدک    نیرالمؤمنیقصه فدک واقعا به فرموده ام  م، ییایبرب نهایتمام ا  لیمقام تحل

که در نماز پدرشان، در مسجد   نی از آن حضرت در ا  یخیواقعا گزارش تار  رسانده است که حضرت زهرا  تیمرتبه از اهم  نیرا تا ا

در مسجد بودند،   ،کردند   ی خانه شان را باز م  حضرت در  یعنی  شده،  یباز م  که دربش از خانه حضرت زهرا  یمسجد  در  ،غمبریپ 

 کردند،  ی و مردم به آن حضرت اقتدا م  ستادند یا  ی مملکت وجود به آن نماز مشخص    ، اولکه پدرشان رسول خدا  ی نماز جماعت  یبرا

 ه یاز مردم سا  یاریاز در مسجد به مسجد وارد شده باشند و در نماز پدرشان شرکت کرده باشند. بس  تکه حضر  میندار  یخیما گزارش تار

بخوانند و صراحتاً حقوق خودشان    هیدر مسجد، خطبه فدک  ندیایفدک ب  ی. آن وقت حضرت در ماجرادندیرا هم ند  یکبر  قهیقامت صد 

  نیو من از ارث پدرم محروم باشم؟ خُب ا  یاست که تو از پدرت ارث ببر  وشتهندر کتاب خدا    ا یقُحافه آ  ی پسر اب  یکه ا  را مطالبه کنند 

 نیزتریدختر در عز  کیداشته    نیزتریکه عز یلباس عروس  ، یکه در شب عروس  یکبر  قهیحضرت صد  ا یدارد؟ آ  یمطالبه ارث چه وجه

درآمد واصل   نیرالمؤمنیآمده است که ام  یخیتار  یها  از نقل  یفدک در بعض   نی! همکند  یو مرحمت مانفاق    است،  اش  یروز زندگ

اش  ی و مال یارث جنبه ماد نیاگر ا (،است دهیرس یاگر م  لشیاقل  قل ند یگو یم) تا منزل ،هم بوده است  یهنگفت اریشده را که عدد بس

در مسجد خطبه بخوانند و   یآن طور علن  شانیکه اپس چه بوده    .که قطعاً نداشته است   حضرت زهرا  یبرا   ،داشته است  تیموضوع 

وارد مسجد    یکه حضرت با چه احوال  هیدر مقدمه خطبه فدک  د یکه شما خوانده ا  ضیو مر  ماریکنند، آن هم با آن حال آشفته و بدفاع  

  یکه باعث م یزیقصه فدک؟ چ نیا  ستیشده است؟ چ دایاز کجا پ  نها ی. امنقلب کرده است فضا راکه   آن آه اول حضرت زهرا .شدند

کنند که بعد، اتفاقات بعد از خدا به سراغ او بروند و از او سند فدک را مطالبه    ی ول  دشمن  در خلوت، آن دشمن خدا و   یگریمرتبه دشود  

که عده  استمطلب    ن یخواهم که به آن نپردازم. همه قصه فدک ا  یآن اجازه م   بتیمصار  آن در کوچه و امثالهم واقع شود که به جهت ب

عهد خدا به    .نیَعهد الظالم  نالیَرا از او سلب کردند و آن بزرگوار هم بنا داشته است که اثبات کند که ل  به ظلم حق فاطمه زهرا یا

 د؟یکن  یاریرا    طالب  یابن اب  یکه عل   دیکه عهد بست  دینبود  گر شما؟ که متندو انصار رف  نیدر خانه مهاجر  چه  یبرارسد.    یظالم نم

 یمرور ماست که دانه به دانه آن را که    ی قیمصاد  نهایا  د؟یپس چرا او را تنها گذاشت  د؟یکن  یاریرا در اقامه حقشان    نیمؤمنرالیام

است.    طالب   یابن اب   یعل  نیمؤمنرالیما  تیاز ول  تماما دفاع تمام قد حضرت زهرا  د ینیب  یم   د،ییآ   ی و قدم به دم که جلو م  د ییفرما

 آنچه که مرور  م،یده یانجام م   ارائه حضرت زهرا نقطه تقابل شده است؟ چون آنچه ما در مقام    هیپس چرا فاطم  نجاستیحال مطلب ا

 نی ا  ،و حضرت زهرابا آن بزرگوار  و    طالب  ی ابابن    یمطلب است که حق در خانه عل  نیا  ادآوریهمه و همه    ،میکن  ی و گفت و گو م

و  مقامات حضرت زهرا انیدر ب تیوهاب یدانشکده ها ت،یوهاب جامعه یکه امروز حت  دیدار تیعنا .بوده است  خیبرجسته تار تیشخص

  ییابا ی لی، خباره چاپ کنند نیمنتشر کنند، کتاب در اآن حضرت را  زممتا ی ها  گاه ی جا نکهیندارند، از ا یی آن حضرت آنچنان ابا ل یفضا

  ی لیتقابل خ  نیا  م،یبپرداز  شانیا  لی فضا  انیفقط و فقط به ب  هیاقرار دارند. اگر من و شما در مراسم فاطم  حضرت زهرا  گاهیندارند. به جا

 هیکه فاطم  نیبا آن ندارد ال ا  یکار  ی کس  ،باشد  ما مرور مناقب حضرت زهرا  یارنداشت. اگر همه مجالس عزاد  هیقض  نیبا ا  یمسئله ا

ما خلقت   ،ده یآفررا  و ماه و ...    دیبه گل جمال او خورش  ،متعال به خاطر محبت او عالم را  یو عظمت که خدا  لتیدر اوج منقبت و اوج فض

است    شانی ا  تیو محور  مطلب ناظر به مسئله حضرت زهرا  نهایهمه ا ئهیمض مساو ال ش رایو ال قمرا من هیحو ال ارضا مد هیسماء مبن

صراحتا   غمبریکند. پ   ی جان مبارکش را فدا م  ستد،یا  ی جان م  یمحور عالم خلقت تا پا  نی. خب او ابوها و بعلها و بنوها  ُهم فاطمه که  

را  نیمؤمنرالیام تیتا اثبات کند ول  ستدیا ی غضب خداست. م  ،خدا و غضب او تیرضا ، او تیکه رضا تو مکررا در مورد او فرموده اس

آن حضرت.   از  کند  دفاع  م  یوقتو  مص  مینینش  یما  و  روضه  مقام  در  را    نیا  بتیو  م مطالب  احتما    ،میکن  یمرور  اسالم   یعده  که 

تقابل اسالم   زیخاکر  عه،یتقابل ش  زی حتما نقطه شروع و خاکر  ستند،یا   یم  هیفاطم  یعزا  مقابلدر    ،آنهارا آزرده کرده است  ینیمؤمنرالیام

کنند. مسئله   دایبا هم مواجهه پ   زیخاکر   نیدر نقطه ا  د یشود که با  یم   نیتب خلفا اخلفا و مکتب خلفا و معالم مک  نیو د  ینیمؤمنرالیام

. ستیها ن  یوهاب و ها   ینزد سلف  یحت  یکه موجود مطهر هیابن معاو دیزیاست؟ از  یچه کس از یو تبر  یتول نیاول اشک بر امام حس

مثل    یدی پل  یها  تیشخص  سیو تقد  ر یتقد  ی سالها در پ   نیا  یابماند که عده    . ندارد  یتیعمربن سعد موضوع   .ندارد  یتیموضوع   ادیابن ز

  شینود هم پ   ،که چون صد آمد  ندیبعد بگو  تا شروع کنند    دیپل  اریبس  ینقطه ها  نیکه از ا  تاس  نیها ااند که باز هم هدف آن   بر آمده  نهایا

  میبگو  خواهم  ی م  .میذارمطلب را کنار بگ   نیترند. ا  زهیبه حال گذشتگان و گذشتگانشان، حتما آنها پاک  یوا  ، شوند  زه یکه پاک  نان یماست. ا
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  ی را، که اگرچه امروز با او هم مقابله م  شانیجنبه مخالفت با ا  یلیشود که افراد خ  یم باعث    الشهدا  دیس  یکه در اقامه عزا  یزی آن چ

 ی نیمؤمنرالیاسالم و اسالم ام  الفاندر مقابل همه مخ  ینی مؤمنرالیهمه اسالم ام  ،اما در قصه حضرت زهرا  یگریبه جهات و طرق د  کنند

فاطمه    یعزا  ،طالبیابن اب  ینقطه اقامه حق عل  نجای. ااست  ستادهی ا  ،خواهد داشته باشد  یم  نیمؤمنرالی ام  یکه رنگ و بو  یزیو هرچ

ام   یایاح  یعنی.  است  زهرا زهرا  یزاع   ،نیمؤمنرالیامر  و    یعنی.  است  فاطمه  وجود   کردن حق مغصوب  یادآوری برقرار کردن 

  نیکه ا  ستندیبا تمام توان با  د یاول. با  زیشود خاکر  یم  نجایشود. معلوم است ا  یم  دای. معلوم است که تقابل و مقابله پ نیمؤمنرالیام

ما در   کنم  یجهت است که عرض م  نیکنند. از ا  دایورود پ   عهیش  یباور   یحوزه ها  هیرا بتوانند فتح کنند که بعد بتوانند به بق  زیخاکر

و لباس  بر حضرت زهرا هیو گر هیفاطم یخط مقدم ما است. مسئله عزا نجایچون ا . میانجام ده تر  متفاوت یکارستان میمکلف هیفاطم

ت چه است؟ چرا کشته شد؟ سؤال  د،یکن  یم  حضرت زهرا  یشما اقامه عزا  ی. وقتیو هم تبر  یهم تول  یعنی  حضرت زهرا  یمشک

فرزند   یاو را آزردند؟ به چه جرم یمورد تعرض قرار گرفت؟ به چه جرم  یرفت؟ به چه جرم ایاز دن یدر هجده سالگ غمبریچرا دختر پ 

. چرا شبانه دفن شد؟ تر یو اساس تر  یمل کرد و بعد مسئله جدأ به آنها توجه و ت  دیاست که با یموضوعات نهایرا سقط کردند؟ ا او نینازن

ابن   ی دفن شد؟ چطور صبح وجود مقدس حضرت عل  انهیچطور مخف  خاص چطور شبانه دفن شد؟   طیادر آن شر  غمبریدختر پ   گانه ی

مبارک    کریچرا اجازه نداد که جامعه مسلمان آن روزگار بر پ   ؟یچه؟ به چه هدف   یرت قبر درست کرد؟ براچهل صو  عیدر بق طالب  یاب

زن نزد رسول   نینقل کرده اند که محبوب تردوست و دشمن همه    دانستند،   یبود که همه م   امبریکرده پ   زیآن روزگار که آنقدر عز

چه   شود  ی مطرح م  سؤالافتاد؟    ینماز بگزارند؟ چه اتفاق   کریپ   نیزتریعز  نیبوده اند، پس چرا نگذاشتند آنها بر ا  حضرت زهرا  خدا

کند؟ شبانه،    دایاو حضور پ   عییدر تش  یچه شد که آن بزرگوار اجازه نداد که کس  ،غمبریهمه سفارش پ   نیشد؟ ا  نگونهیشده بود که ا

چه   یرا کشت؟ برا  یکبر  قهیصد  یجوشد. اصال چه کس  یم  حضرت زهرا   یاست که با اقامه عزا  یتسؤال  نهای. ابانهیغر  انه،یمخف

  ان ی سازگار ب  یقاکه آ یشعرکردند؟ در    انو چن  نیچن  با فاطمه زهرا  غمبرینود روز بعد از پ   ،غمبریکشت؟ چرا هفتاد روز بعد از پ 

را  ریتعب نیآن حضرت، هم لیشود بر فضا ی م ی که در اولش مرور مکرم و بحث حضرت زهرا هیکرده و مشهور است در موضوع فاطم

 به کار برده است که: 

 همه آزار رواست؟ نیدوست نه! به خصم! ا به           است نیا نیمسلم یمن زِ تمام سؤال

 برخاست؟ ینه علشد که دود زِ کاشا چه

 

  امبریپ   ادگاری  گانهی  نیمسأله است که ا  نیا  ،میتر نگاه کن  ژهیبه آن و دیبا  یلیخ  دیها سؤال است و از جمله آن سؤالت که شا  نیا  واقعا

 ن یمسلم  داشت؟ن ی لیواقعاً ضرورت و دل  ای ؟ آبعد مکشوف نشد انیامروز قبرش کجاست؟ چرا در طول سال ، دفن شد انهیکه شبانه و مخف

رسول  میتوجه و تکرکه آنقدر مورد احترام،  امبریپ  ادگاری  گانهیاز آن  نکهیبروند؟ ا امبرینداشتند که بر سر قبر دختر پ  ی عالقه مند

 پرسند قبر او کجاست؟  ی نم  ،داد ی که آنقدر او را مورد عزت قرار م دیرس ی م امبریبهشت به مشام پ  یاو بوبود که از  خدا

 ، حضرت زهرا  ینه فقط روضه ها  ،حضرت زهرا  یامروز قبر مخف  نیکه هم  دییفرما  یم  تیگفت؟ عنا  میبعد در مقام پاسخ چه خواه  و

 ختن فقط پردا  م یالن فکر کنکه    ستی ن  ی آن موضوعات  نها یا  دینیفدک، بب  بتینه فقط مص  ت،یب  بتیکوچه، نه فقط مص  بتینه فقط مص

قبر    یحت  د ینیب  یو م   د یکن  ی نگاه م  د،یکن  ی م  دا یورود پ   ی موضوعات وقت  ی است. نه! در تمام  نیرالمؤمن یام  ت یبه آن ها دفاع از ول

همگان   یبرا  ی واقع  یسؤال به معن  نیا  خباست.    نیرالمؤمنیام  تی از ول  ،یکبر  قهیامروز دفاع تمام قد صد  ،حضرت زهرا  یمخف

است که در طول  یدفاع دفاع، نیبه دست آمده و ا  یاست و به سادگ یمطلب، مسأله ساده ا نیکه ا میشود و البته گمان نکن یمطرح م

  ی ! به تک تک دفعات ریاست. نخ  یکه قرار بوده مکشوف بوده باشد، امروز مخف  یپرداخت نشده و حال به هرحال قبر  شیبرا  یا  نهیهز  خیتار

قبر مادرشان  ارتیز  اق یاشت  ،ان و نوادگان حضرت زهرا، فرزندحضرت ام کلثوم  ،نبی، حضرت زنی، امام حسکه امام حسن

ساله مادر از دست دادند، منزل   6ساله و    5ساله و    3  مثالً،  و چند ساله  نیدقدِ چن میمشت بچه قد و ن کی  دیتصور کن  ،کردند  یم  دایرا پ 

از  ی کیرا از دست بدهد،   یزیشود و عز دایپ   شیبرا یتیوضع نیچن ی روزها اگر کس نیشوند. ا ی شده، دلتنگ مادر م یاز وجود مادر خال 

 دیبچه ها را ببر  ندیگو  یکند، م   دایپ   لیدل بچه ها تقل  یاغصه ه  نکهیا  یکنند برا  یم  زیکه تجو  ییزهایچ  نیو متعارف تر  نیمتداول تر

مادر   یبرا   نینبیو دل ز  نیدل حسن  که  ی. خب به تک تک دفعات رندیآرام بگ  نکهیکنند تا ا  هیگر  ریدل س  کیسر قبر مادرشان،  

امکانش    ،رندیقبر مادر را به بغل بگ زند،یاشک بر  ریدل س  کیو   وندکردند که سر قبر مادر بر  یم   لیو م کردند یکرده و قصد م   یم   یتنگ
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  ، امام کاظم ، امام باقرفرزندان آنها، امام صادق  ذوات مقدس،   نی محقق شده؟ نه فقط ا  یمتیماندن قبر به چه ق  ی فراهم بوده؟! مخف

شمع و چراغ،   ی قبر مادرشان ب  نندیکه بب  بتیمص  نیبدارند؟ ا  یکنند و گرام  ارتی و ز  هید سر قبر مادرشان بروند و گرمند نبودن  عالقه

وت  امروز در خل  امام زمان  نکهیاست؟ ا  یها درد کم  نیا  .نشده  دهیتدارک د  شیبرا  یبدون زائر و بدون توجه است، مغفول مانده و عزت

 به یخدا و حب زهیکه عز فیقبر شر ن یکه همه مشاهد مشرفه مملو از زائر است اما ا نندیقبر مادرشان بروند و بب ارتیو تنها بخواهند به ز

حضرت   یاست که صرف شده تا قبر مخف  ییها   نهیو هز  مصائب  نهایا  .نداشته باشد  یزائر  چین است، هخدا در آن دف  بی حب  بهیخدا و حب

و بعد   نیرالمؤمنیاولً ام  ،باشد از ساحت مقدس امام زمانِ حضرت زهرا  یشود که دفاع   نیا  جهیبماند و نت  یکماکان مخف  زهرا

صرف شده است. پس ما در   شیهم برا  یفراوان  نهیاست و هز  یجد  یمسأله، مسأله ا  دیدار  تیپس از او تا امام زمان ما. پس عناامامان  

 ه یاست، فاطم  یاست و هم تبر   یکه هم تول    یا  هیفاطم  ،است  یو سار  یمختلف جار یدر حوزه ها  هیتقابالت با فاطم  عمدهکه    یروزگار

که  یا هیفاطم  اند، ستادهیاسالم ا نی است که در تقابل با ا گری د یبا همه هجمه ها نیرالمؤمن یز اسالم امامرو یکه نقطه تقابل اصل یا

 .پایبند باشیم عش یاست، تمام قد به همه شئونش، به همه وقا نیرالمؤمنیوجود مقدس ام تیدفاع از ول

 

پا  د یده  اجازه  یمبارک و نوران  کریپ   نکهیعرضه بدارم. بعد از ا  فتانیرا محضر شرمطلب    نیا  م، یشو  ی م  کینزدگفتگو    انی حال که به 

دست   ،تیوضعرا در آن    نیرالمؤمنیشدند و ام  هوشیرا مضروب کردند و حضرت به حالت اغما رفتند و بر در خانه ب  قهیحضرت صد

 به هوش آمدند.  افاقه برگشتند وبه حال   یحضرت بعد از مدتبسته به مسجد رساندند، 

 ( . دانم یخود م فهیمقطع وظ نیرا در ا خیندارم. اما گزارش تار بتی. بنا هم به مرور مصد یا دهیشما هم شن .است نیا خی)نقل تار

از   ی از مرور بخش  زبان   قتاًیقرار گفته که حق  یحد هم مورد تعد  نیگذاشته و حال تا ا  نیرا زم  شهیکه بار ش  یآزرده ا  ده ی ضرب د  یبانو

 .دیجستجو کن  تیدر آن لحظات بعد از هجوم به ب  د یفرموده باشند علت شهادت مادرمان را با   آن مصائب قاصر است که امام صادق 

گشتند. گفتند   ی، مابوالحسن  ن،یرالمؤمنی. دنبال ام؟«یعل  نی»أبود که:    نیشد، ا  یکه به لبان مبارکشان جار  یکالم  نی اولحضرت  

 . ستادندیدر آستانه در ا  شانیحضرت را به مسجد بردند. ا

بگو  ممانعت فرستادند که به فاطمه یسلمان را برا نیرالمؤمنیکردند. ام  نیبه نفر د یشما آشناست. تهد یبرا اش یخیتار گزارشات

 سوزند.  ینکند که خشک و تر با هم م نینفر

 که حضرت زهرا  ی عبارات  یکند برا  هیخون گر  د یدردآور است(. با تمام وجود آدم با   اریدردآور است )وهلل بس  اریبس  جانیدر ا  عبارات

 بت یتا با اوج مص د، ینیاست آن مطالب را بب نیمن ا یکردند که استدعا  یخودشان به زبان مبارکشان جار تیمظلوم انی در مقام ب نجایا

 . دیآشنا شو زهرا اطمهف

 ن ی نمانده که ا  یزیچ  ،فاصله گرفته  نیمسجد از زم  یستون ها  ،شود  یو تار م  رهیدارد ت  نیآسمان و زم  دندید  نکهیهر حال بعد از ا  به

ت از حضر  . هدف شان هم محقق شده بود  .برداشتند  طالبیبن اب  ی نگران جان خودشان شدند، دست از سر عل   چد، یبساط به هم بپ

حال نشان دهنده   نیذوات مقدس و در ع  نیا نیب یاحساسات جار  انیب ت یواقعا در نها  خیاز عبارت تار قسمتن  یآمدند، ا رونیمسجد ب

است    نیا  ریرا خطاب قرار دادند. اول تعب  طالبیبن اب  یزمانه خودشان است که وجود مقدس عل  یبه مول   اوج ارادت حضرت زهرا

 زیو تعز م یاباالحسن! حضرت را با تکر ای را بدست گرفتند و به آن حضرت فرمودند  نیرالمؤمنیدست مبارک ام .دِه یَکه دستان ... اَخَذَ بِ

 کر یآلود کردند و پ   تان را خاک  طور لباس  نیکم ارزش، ا  دیجماعت پست پل  نیشما را ا  ،لحظات  نیاگر ا   !جان  یخطاب قرار دادند، عل

 ه یکند، به کُنصدا    ل یهمسرش را به نام فام  یکاَن ه همسر  ،عزت  تی با نها  حضرت زهرا  نجایا  د، انداخته بودن  نیرا به زم  مبارک شما

ک الوقاء  ینفستو و    یفدا  فاطمه  لروحک الفداء  یروح  ؛ناباالحس  ای  .صدا کردند
َ
ن ُکنَت ف   .تو  یسپر بال  و جان فاطمه  ل   ی ا 

 
َ

ن ُکنُت فبا اوست و    باشد، فاطمه زهرا  ریباشد، در خ  طالبیبن اب یلهر جا که ع ؛جان  ی عل ُکنُت َمَعک  ریالخ ر   یا 
َّ

تو   یراب  اگر  الش

 باتوست.  هم وارد بشود، فاطمه بتیو مص یشر  و سخت

 ی مطلب را نشان دادند که هر کس  نی ا  یاندگار فاطمو م  دی جاو  امیبه همه ما به عنوان پ   هیدر فاطم  جان کالم است. فاطمه زهرا  ،نیا

 ، یهر چه که باش  .باش  ،یخواه  یکه م  یلتیفض  در هر منقبت و  .باش  ،یکه قرار است باش  یدر هر رتبه اجتماع   .باش  ،ی باش  یخواه  یم

چون خَدم    . یستیدر رتبه خدمتگزاران او هم ن  . یستین  هم   و غالمان فاطمه زهرا  زانیاز کن  ی و غالم  زی! کنیستیکه ن  فاطمه زهرا

که    یاو بوده، فض ه ا  زاراو بوده، خدمتگ  زیبنت عمران کن  م یبودند، مر  یی خدمت داشتند، بزرگان و ُعظَما   ق یاو، آنها که در محضر او توف
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در  ،ی گاهیدر هر جا ،یلتیدر هر فض  ،یتدر هر منقب ، یاست. هر که هست بیو غر بیعج  د،یکن یش را که جستجو ممقامات  ،او بوده زیکن

  ی ستادگیجان ا  یتا پا  د ی روزگار با ی  در دفاع از ول  ، یستیجان با  یتا پا  د یامام زمانت با  ی پا . باش  ، یباش  ی خواه  یم   ی هر کس ، یهر عظمت

ا  .یکن است که  ا  نیمعلوم  و  از جا  امیپ   نیمفهوم  فاطم  یجا  یماندگار که  آزردگ  انینما  هیمطالب  اسباب  و   یاست،  اسالم  دشمنان 

و در مقام   هیفاطم غیاست که من و شما در مقام تبل  د ی آن رمز جاو  نی شده نقطه تقابل و ا  نیهم  یکند. برا  ی را فراهم م  نیرالمؤمنیام

جاودان   امی پ   ن یبرسد. ا  فاطمه زهرا  یعزا  نیروشن و مفصل به گوش مخاطب  ح، یصر  غامیپ   ن یا  تا   میمواظبت کن  د یبا  هیطمبزرگداشت فا

 منتقل بشود.  دی همه عصرها و روزگاران با یبرا حرف ماندگار حضرت زهرا نیمنتقل بشود، ا د یبا

 

مواجه؟   زی، چرا شده است خاکرشده است  تقابل  ینقطه اصل  نجایاچرا  که    میکار کارستان داشته باش  دیپس اول معلوم شد که چرا با

که آن   میموظف  ،هیو ماندگار فاطم  دی جاو  ام یو پ   هیکه در مقابل فاطم  میبدانو بعد هم  ؟  هیبا فاطم  یهمه دشمن  نیامقدم؟ چرا    زیخاکر

اما اجازه   .میبرسان  حضرت زهرا  یعزادار  ام یا  یخودمان در مقام خدمتگزار  نیرا روشن به گوش مخاطب  نها یاقامه همه ا  مقاموقت در  

 تان عرضه بدارم. فیرا خدمت شر ضمیحث آخر عراکه ب د یبده

 

 ، هیفاطم  یو اقامه عزا  هیبا مسئله فاطم  یهمه تقابل و تعارض و دشمن  نیسخت با ا  طیشرا  نیکه در ا  میکن  دایپ   قیمن و شما توف  اگر

  د یا که ب  میبلکه بدان ،فاطمه زهرادر شأن  یکه نه کار م یجهت استعمال کرد نیکار کارستان را از ا ز،یولو به اندازه خودمان ناچ یقدم 

اما در هر  .  م یبه خودمان زحمت بده  شتریب یقدر دی با  ، با توان و بضاعت مفصل تر  ،شتریبا عزم ب  ،شتریبا همت ب  م، یمتفاوت تر حرکت کن

 . کنم  یخودم را عرض م   .میبرداشت  ی خودمان قدم  زیناچ  یبه اندازه ها  .ها   تیبه اندازه ظرف  م، یبه اندازه خودمان کرد  ، میکنهرچه    حال

؟  است  یچه کس  ،بود  میکه ما از او منتفع خواه  یو کس  ست؟یاست که سهم ما چ  نیا  ریکنم. عرض حق  ینم  زانیبه ساحت عز  جسارت

 که امام زمان  میکن  یکمک م  م،یکن  یم  فهیانجام وظ  م،یکن  یامتثال امر م   نکهیاز ا  ری خالصه اش غ   م؟یآور  یبدست م  یزی چه چ

 به دوش نکشند.  یی مبارک را به تنها  رق یب ن یا ،مادرشان را یارچم عزپ 

 

مشهور   تیآن روا  ی کی  .م یکن  ی عرض م  نجا یتان ا  را خدمت  م یبدان  ،که خدا به ما لطف کرده   یقدر و عظمت کار  نکهیا  یمطلب برادو  

 ست ا ههم داستان حضرت فض   یکی آن را مؤخ ر عرض کنم.  د یشما آشنا بوده و هست که اجازه بدههمه من و  یاست که به هر حال برا

به آستان مبارک    یدر مورد هر دو که خدمتگزار  مَن،یبودند و هم ام  اِ  حضرت زهرا  زیقصه را هم راجع به حضرت فض ه که کن  نیکه ا

آزرده و شکسته   دایبانوان بزرگوار شد  نیا  ،که بعد از شهادت حضرت زهرا  میدان  یاست. خوب مکرده اند، نقل شده    حضرت زهرا

فقط به قرآن تکلم    ،که زنده بودند یاز هفت سال شیسال بعد از شهادت آن حضرت ب 7اند مثال حضرت فض ه تا  فتهکه گ یی شدند. تا جا

  ، که مش رف بودند یگفتند. در سفر حج   ی قرآن با اقل  کلمات م  اتیرا با ادب  شانیشان نبود و خواسته ها به زبان  یگری د  انیبکردند و  یم

گم   ، کردند  یم  یکه با آنها همراه  یشان و از اهل حج اج خانم از کاروان نیا ،حضرت زهرا زیکن یدو وجود مبارک و نوران نیاز ا یکی

 شوند.  یرسد که مُشرف به موت م یم  ییبه جا آورد کار  یو فشار م یخستگ ، یو تشنگ یکم کم گرسنگ ابان،یدر دل ب . شوند یم

 

از آسمان    .تو هستم  غمبریدختر پ   زیمن کن  ا یکه خدا کند یمتعال بلند م  یالقدر دست به آستان خدا  لیو جل  فیشر  یبانو نیا  دیگو یم

تا هفت سال نه گرسنه  .خورد یخوراک مآب و  نیاز ا ،یبهشت یمائده  نیشود. او از ا ینازل م یتمائده بهش حضرت زهرا  زیکن یبرا

ا  شود و نه تشنه  یم از آسمان برا  نیا  شی معنا  نیکه  که خودش حجت خداست، مادر حجت   بنت عمران  م یمر  یاست که اگر خدا 

ازل ن یو عظمت و منقبت قرار دارد، مائده بهشت  ی زگیروزگار خودش است، در اوج رتبه طهارت و پاک  قهیخداست، صد  یخداست، مادر نب

نه به   ،وارانبزرگ کنم یدارم عرض م  یخیگزارش تار  ن ی. من به دللت اکندینازل م  یمائده بهشت  هم   حضرت زهرا  زیکن  یبرا  کند،  یم

.  کند   ی م  دایاز اوقات آدم اضطرار پ   ی جهت که گاه  نینه، به ا  .امکانات  نیها و از ا  ت یموقع  نیو از ا  لیفضا   ن یاز ا  یجهت بهره مند

عالم بلند    یخدا  شگاهیدستش را به پ   دی. آنوقت باشود  یم  کضن  شتیاش مع  یشود. زندگ  یم  قیعالم بر او ض  . امرکند  یم  دایپ   یدشوار

و   زیمن کن  .توام  غمبریو غالم دختر پ   زیمن کن  ا یبردارد که خدا  یقدم  حضرت زهرا  یعزا  یباشد، برا  قیکند و عرضه بدارد اگر توف

 دیو خواند دید ید  .مینیو بب  می. بخوانزهرا  تاسم مقدس حضر  تیبه عنا  کنند  یحتما التفات م  ات هستم و حضرت  بهیحب  بهیغالم حب
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او توجهات   یبرا  دی با  ، دیرا فاطمه قرار داد  ی. اگر اسم کسدهد  ی قرار م  ی خدا آثار  د،باش  یدر منزل  که اگر اسم حضرت فاطمه زهرا

 .جبهة   یعل  دهیوضع  فرمود:    ،فاطمه  به من داده به نام  یخدا فرزند  : آمد محضر حضرت و عرض کرد  ی . که وقتدیداشته باش  یخاصه ا

مراقبت کن به   ،یاسم را گذاشت  نیبه خودشون گرفتند و بعد فرمودند حال که ا  یحالت تباک  هیگذاشتند، شب  یشانیحضرت دست به پ 

است که خدا   یاز آن آثار و برکات ممتاز  یکیشود،    دایپ   مانیبرا  حضرت زهرا   یخدمت به آستان نوران  قی. به هرحال اگر توفنام  نیا

فرموده است.    نطوریهم ا  فیشر  تیدر آن روا  .مذکور است  تیکه عرض کردم و در قبل روا  ی به ما لطف خواهد کرد. و اما آن اثر دوم

با    ،بتیشود با آن ه  یمحشر وارد م  هبه عرص  فاطمه زهرا  ،شود  ی م  که  امتی ق  یکه فردا  د یا  دهیرا همه شما شن  تیاز آن روا  یبخش

که بهشت  شود ی . امر نازل مستندی ا ی که در آستانه بهشت م  ندیفرما ی ن و شکوه و جبروت. و بعد مأ با آن وجاهت. با آن ش  ،آن عظمت

که قدر من مجهول   ا یدر دن  ایکه خدا  دارند   یرت حق عرضه محض  خطاب به   گردد   یبرم  مشتاق قدوم مبارک شماست. فاطمه زهرا

 ، را نکرد  فاطمه زهرا  یقدرشناس  یکه کس  ایدن  نیدر ا  القدر  لة یالقدر و ما ادراک ما ل   لة یلقدرم معلوم بشود.    نجایا  خواهم  یم  ،بود

 هرچه با خود به بهشت ببر.    ،یخواه  یهر که را م  دیا فرم  ی متعال م  ی. خداستندیا  یقدرم معلوم بشود. در آستانه بهشت م  خواهم  یم

دانه دانه   کند،   ی ها جدا م  زهیسنگ ر  انیکه دانه را از م  یمثل پرنده ا  د یفرما  ی محشر، مال توست. بعد م  یبه سو  زیبکن. برخ  ،یخواهیم

است  نیا ، مورد توجه ما بوده باشدکمتر   دی که شا تیروا یکنند. بعد آنجا یجدا م هیبق انین را از مشا و خدمتگزاران نیو محب انیعیش

 ی و به خدا  کنند   یآنها هم از دخول به بهشت امتناع م   ،ستندیا  ی و در آستانه بهشت م  ند یآ  ی هم م  حضرت زهرا  ان یعیش  ی که وقت

است. درست است که    مجهول  ایدر دن   .ستیقدر ما معلوم شود. الن که قدر ما معلوم ن  میخواه  یم   ایخدا   :دارند   یمتعال متعال عرضه م

اما   شود  یآباد م  مان  یایدهند. دن  یقرار م  میمردمان ما را مورد احترام و تکر  ،حضرت زهرا   یدهد به برکت نوکر  یخدا به ما عزت م

. ستادهیعالم ا یکجا قدرمان معلوم شود. محب حضرت زهرا  میخواه ی م  ا یخدا ند یگو ی آنها م امتی ز قطرف. فرمود رو ک یهمه  نهایا

آب نوشانده، هرکس به محبت   یبه شما جرعه ا  به عرصه محشر. هرکس به محبت حضرت زهرا  گردند   یبرم  د،یبرگرد  ندیفرما   ی م

 هرکس به محبت حضرت زهرا  به شما لباس پوشانده،   غذا داده، هرکس به محبت حضرت زهرا  یبه شما لقمه ا  حضرت زهرا 

آن را   ،است  دوست حضرت زهرا  نیا  گفته  ،از شما دفع و رفع کرده   ی بتیغ   کردند،   ی شما را م  بتی غ   یی بکند، جا   توانسته  ی نم  یارک

 رت حض   بتیمردم را در مص  زهرا  به محبت حضرت فاطمه  ی. حال اگر کسدیبا خودتان وارد بهشت کن  دیریدستش را بگ  د، یرها کن

مهمان   کرده باشد، قلب مردم را به معارف حضرت زهرا  بیترغ   حضرت زهرا   یلباس عزا  دنیباشد، مردم را در پوش  انده یگر  زهرا

  یم   ن یبه نجات جز ا  ی دیواقعا ام  ای آ  ، و به سوز مصائب آن حضرت آشنا کرده باشد  کرده باشد، جان مردم را به محبت حضرت زهرا

 داشته باشد؟  تواند

که قرآن   یامتیکه در همان ق  از وجود مقدس رسول خدا  تیروا  نی به وهلل ا  !است  بیو غر  بیعج  .دی فرما  یم  تیروا  ریاست که تعب  نیا

  بتش یها از شدت مص  آن روز که بچه  یبه خدا از سخت  می بر  ی که پناه م  بایالولدان ش  جعلی  ومیدارد.    ی بیغر  و   بیعج  ات یآ  فشیدر توص

الَتناد است که مردم همه   ومیکه    ی است، روز دشوار است. روز   ریالعس  ومیاست،    نی است، روز سنگ  لی الثق   ومیکه    ی. روزشوند  یم  ریپ 

  کنندرا و فرزندانشان را فدا    زانشانیو عز  شانیکسانشان را، خو  نیزتریکه مردم حاضرند عز  یو دار  ریر آن گددادشان به هوا برخواسته.  

که همه گرفتارند،   یمطلب است که آن وقت  نینازل به ا  رسول خدا  شیفرما   ن ی. افان ذلک  ندیفرما  یکنند، م   دایت پ تا خودشان نجا

دارد که خود او را مشغول   یتیدارد که مشغول  ی نأ کرده، ش   تیدارد که خود او را کفا  ینأش  کیکه هرکس  همه مشغول به خود هستند  

خلق   نیآن روز همه ا  د یگو  ی دور و برش چه خبر است. م  ،هیبه بق  ندارد   یندارد، التفات  هیبه بق  یفارغ کرده، توجه  گرانیاو را از د  ده،کر

 خواهند؟  یچه م  فعند ذلک تود الخالئق انه مشترک دارند.    یآرزو  کیند، کل خلق خدا  که مکلف ا  انیو جن  انیخدا، نه فقط ما آدم

 .ی بودم، کانه فاطم  یکاش فاطم یکه ا سوزد ی همه خالئق دلشان م

 کاش ...  یبودم، ا یکاش فاطم یا


