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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 و سخنرانی برای زنان مدینه های حضرت زهرا گریه

، غصب، ی زندگی حسن و حسین سرمایهاز مسجد،  بازگشت حضرت زهرا :ها کلیدواژه

، زنان سخنرانی حضرت زهرا االحزان، بیتحزن، گریه،  دفاع از حقّ امیرالمؤمنین، نفرین، صبر،

 مدینه.

ای که با ابابکر داشتند مناظره ،در مسجد خواندند که حضرت زهرا را ای ، خطبهی گذشتهجلسه در

ی اینهاا را خوانادیو و دیادیو کاه حضارت      در مساجد، هماه   حاضار  آن حضرت با انصاار ی  مخاطبهو 

در هماان   ،از روایاات  عضای ب بنا بههو ی تلخ آن حادثه .آمدند بیرون سمت منزل از مسجد به زهرا

. وارد شادند  بار امیرالماؤمنین   رسایدند و  به خانه حضرت زهراهاشو اتّفاق افتاد. ی بنیکوچه

   :خوانیورا میحوادث  ی حاال ادامه

ِالَْيِه َو  ارُُجوَعه  يَ تَ َوقَّعُ  ِميُر اْلُمْؤِمِنينَ َو اَ به خانه برگشتند.  حضرت زهرا ،بعد از آن: ثُمَّ اْنَكَفَأتْ 

بودند.  ی زهرافاطمهانتظار بازگشت  چشودر منزل  و امیرالمؤمنین :ا َعَلْيهِ يَ َتطَلَُّع طُُلوَعه

 ی زهراولی فاطمه ؛ندمور به صبر و سکوت بودأم خدا از جانب رسول امیرالمؤمنین

 انددر خانه نشسته امیرالمؤمنین الذ .ددنمور به قیام و مبارزه بوأایشان م. ندموریّتی نداشتأچنین م

 ،مسجددر  و که در مسیر این رفت و برگشت ؛هستند ی زهرافاطمهان نگران همسر بزرگوارش و دل

ا َو يَ َتطَلَُّع طُُلوَعه .ِالَْيهِ  ارُُجوَعه  يَ تَ َوقَّعُ  وَ: بود فاطمهراه بازگشت بهحضرت چشو. ها پیش خواهد آمدچه
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]و سرک بلند شود دائو  انسان ،طلوع کندخواهد  که میماه  یاخورشید یعنی یعنی چه؟ يَ َتطَلَُّع  .َعَلْيهِ 

 زهرایشکه  دکشیسر می مدام امیرالمؤمنینیعنی است. يَ َتطَلَُّع این  ؛نگاه کند مدامکشد[ و ب

د دنبه خانه رسی وقتی حضرت زهرا :ِميِر اْلُمْؤِمِنينَ ، قاَلْت ِلَ الّدارَ َلمَّا اْستَ َقرَّْت ِبَها ف َ گردد. برمی کی

اَِبی طاِلٍب َعَلْيَك  يَا اْبنَ عرضه داشتند:  به امیرالمؤمنین نشستند، و در خانه ندقرار و آرام گرفتو 

های شکن جنگ ای صفپسر ابوطالب! ای علی! ای  :اْشَتَمْلَت َشْمَلَة اْلَجِنيِن، َو قَ َعْدَت ُحْجَرَة الظَِّنينِ  ! مُ السَّال

گیرد و به بغل میجنینی که در رحو مادر زانو مثل  ترین مؤمنان! آیاای شجاع! اهللزمان رسول

هیچ راه  وند اهزداتّهام و مثل فردی که به او  ای؟نشین شدهخانه ؟ایدر خانه نشستهتو  ،نشیندمی

 قاب یامثل ع :ْعَزلِ نَ َقْضَت قاِدَمَة اْلَْجَدِل، َفخاَنَك رِيُش اْلَ  ای؟گیر شدهزمین ،برایش وجود ندارد ایتبرئه

آن پرهای کوچکش هو در پرواز او را و  خودش را از دست داده پرهای اصلیشاهپرها و شاهینی که 

-می تواز که این چه وضعی است  ای؟گیر شدهاینگونه زمین ؛کنندکنند و به او خیانت مییاری نمی

پسر  ،این ابوبکر ؟بینیمی !علی :ابْ َنیَّ  َو بُ ْلَغةَ  اَِبیَنِحيَلَة  اَِبی ُقحاَفَة يَ ْبتَ زُِّنیاْبُن  َذا   ه ؟!و ای امیرالمؤمنینبین

 ،نچه مایهآو  هقهر و جبر از من بازستاندو را با زور  ندابوقحافه است که آنچه پدرم به من عطا کرد

 ْجَهرَ َلَقْد اَ  .است ب کرده و گرفتهصاز من غ ،حسن و حسین بود ،ی زندگی دو پسرمو سرمایه هدستمای

و  :یمِ َو اَْلَفْيُتُه اََلدَّ ِفی َكالبا کمال وضوح و آشکاری به میدان آمد.  ،ابوبکر در دشمنی با من :ِفی ِخصاِمی

َلٌة  ى  َحتّ  و عنودترین دشمن در گفتگوی با خودم یافتو.ترین لجوج ،من ابوبکر را لدودترین َحَبَسْتِنی قَ ي ْ

را هو از من )اوس و خَزرَج(  انصارحمایت  ،ی خودتوزانههای کینهتا اینکه او با همین سخن :اَنْصَره

 :اَو َغضَِّت اْلَجماَعُة ُدوِنی َطْرَفهمن جلوگیری کرد.  به هو یاری مهاجرین از و :َو اْلُمهاِجَرُة َوْصَلها .بازداشت

به من ؛ گرداندند از منروی ی مردم همه و ی جمعیّتی جماعت، همهو کار به جایی رسید که همه

 . فروپوشاندند از یاری منهایشان را چشو و پشت کردند



 

 

 

 

3 

کس  هیچاز من دفاع کند. آنجا که  نبود سک ماندم. هیچی تنها ای علی! من تنها :اِنعَ َفال داِفَع َو ل م

من در  :اِغَمةً َخَرْجُت كاِظَمًة، َو ُعْدُت ر ، جلوگیری کند. است روا شدهاز این ظلمی که به من نبود که 

حالی  امّا در ؛مه بودجد رفتو که خشو خودم را فروخوردسوی مس حالی از منزل خارج شدم و به

َك يَ ْوَم اَ دست نیاوردم.  از این رفتنو بهکه هیچ ثمری بازگشتو سمت منزل  به ای  :َضْعَت َحدَّكَ َاْضَرْعَت َخدَّ

العملی عکس ،راه انداختند ها بهای که ایندر برابر این توطئه و قیفهسکودتای برابر که تو در  یعلی! روز

 گونه خوار شدنت فراهو شد؛ی اینزمینههمان روز بود که تحمّل کردی، این شرایط را  و نشان ندادی

تَ َرسْ د. نهمسرت را مورد تعرّض قرار دی خانه بنشینی و هگونه در گوشهاینکه  تَ َرْشَت  َت الذِّئابَ اف ْ َو اف ْ

 امّا آوردی؛را از پای درمیصفتان  این گرگو ها ی بودی که این گرگکس ای علی! تو همان :ابَ التُّر 

اینگونه  ؛خاک و تراب فرش تو شده است ای؛گیر شدهکه زمین است امروز کارت به جایی رسیده

را  سیکهیچ توانی نمی :اِطاًل ما َكَفْفَت قاِئاًل، َو ل َاْغنَ ْيَت ب کنند.خویی میی و اینها اینگونه درّندها هنشست

مانع توانی نمی ؛توانی برگردانیاز من نمیو هیچ باطلی را  از من دفع کنی ،گویدکه سخنی به من می

اختیاری  قدرتی بر انجام کاری ندارم؛که  علی! من فاطمه هو :یاَر لِ َو ل ِخي هیچ انسان باطلی شوی.

مرده ها یدن این صحنهای علی! ای کاش من قبل از د :یِمتُّ قَ ْبَل َهِنيَئتِ  َلْيَتِنیبرای دفاع از خودم ندارم. 

َو  !دیدمکنند، نمیمی بیت تو اهل هو ب امیرالمؤمنین یِاین جفاهایی را که به تو وها این ظلوو بودم 

  ، جان داده بودم!یی مبتال شومو ای کاش قبل از اینکه به چنین خواری :یُدوَن زَلَّتِ 

ها ممکن است د که این جملهدناحساس کر ی زهرافاطمهبعد  :اِمياً َو ِمْنَك ح عاِدياً    ِمْنكَ اللُ  َعِذيِریَ 

لذا بالفاصله گفتند: من از  ؛ی شودتلقّ با امیرالمؤمنینیا نوعی تند سخن گفتن نوعی اعتراض 

ِفی ُكلِّ  َوْيالیَ کنو. تلخ و تند صحبت میاینگونه خواهو که با توی علی دارم خدای متعال عذر می

 :اْلَعُضدُ   اَت اْلَعَمُد، َو َوَهتِ م !دمدفاطمه در هر صبحی که از مشرق می منِوای بر از این پس،  اِرٍق:ش

ست شد. س یی،تو ای علی کههو رفت و بازوی توانمندم از دنیا  پدر بزرگوارم، اهللرسول ،پناه من
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و  :یرَبِّ  ِالى   َعْدوایَ َو . کنوفقط با پدر خودم می جفای امّتی شکایتو را از این همهمن  :یبِ اَ  ى  َشْكواَی ِال

َشدُّ اَْنَت اَ  ُهمَّ اللّ    .طلبویاری میاز خدای متعال  علیه دشمنانو ،است یی که با من شدهدر این دشمنی

ًة َو َحْوًل  و تو  :َحدُّ بَْأسًا َو تَ ْنِكياًل َو اَ  باالتر است. گاننیرو و توان تو از هم ،تو یهپروردگارا! حول و قوّ :قُ وَّ

 کنندگانی. کنندگان و عقوبتترین عذابسخت

بالفاصله که  دننفرین کنها خاطر این ظلو بهی اینکه رفتند در آستانه ی زهرااینجا فاطمه

-نفرین می ی زهراچون اگر فاطمه ؛مدند جلوی این نفرین کردن را بگیرندآ امیرالمؤمنین

که  ماجران در آ و؛بار دیگر گفت یک. ندشدمیفَیَکون  ماند؛ کُند، احدی از اینها زنده نمیدنکر

سلمان  امیرالمؤمنین .آمدند نفرین کنند فاطمه حضرت ،بردند مسجدبه را  امیرالمؤمنین

و  تنقمبرای جهانیان،  للعالمین هستی؛رحمةً  تو دخترنه؛ بگو  ه فاطمهبگفتند  ؛را فرستادند

ِميُر َفقاَل اَ  .ی نفرین قرار گرفتنددر آستانهو  ندبه هیجان آمد حضرت زهرادوباره  اینجا نباش.عذاب 

باد ای موای بر تو  ؛نه : َوْيَل َعَلْيكِ لآغاز به سخن کردند. دیگر اینجا  امیرالمؤمنین :اْلُمْؤِمِنينَ 

ای دختر  :الصَّْفَوةِ َعْن َوْجِدِك يَا ابْ َنَة   نَ ْهِنِهی !بلکه وای بر دشمنان ستمگر تو باد :انِِئكِ اْلَوْيُل ِلش !فاطمه

ةِ  !! آرام بگیر و غضب خودت را کنترل کنی خداپیامبر برگزیده ی ای دختر باقیمانده :َو بَِقيََّة النُّبُ وَّ

  !پیامبر

و در راه دفاع از  :یْخطَْأُت َمْقُدورِ َو ل اَ م. ا های فاطمه! من در دین خودم سست نشد :یا َونَ ْيُت َعْن ِدينِ َفم

دست مرا چیز دیگری بسته اندکی مضایقه ندارم.  ،توانایی من علی است حدّنچه درآخرج کردنِ از تو، 

های مرا ی من گذاشته شده، دستکه بر عهده یی موریّت الهیأمام. نه ضعیف شده و ما هدینه ترس است؛

ی دو پسر لغهاین بُ ندفرمود ی زهراچون فاطمه :ْن ُكْنِت تُرِيِديَن اْلبُ ْلَغَة، َفِرْزُقِك َمْضُمونٌ َفاِ بسته است. 

و  رثّأفرمودند: ای فاطمه! اگر ت حضرت امیر ؛ی زندگی دو پسرم بوداین سرمایه و مایه ،من بود
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رزق تو که بدان  ،ندا هغصب کرداینها را ی زندگی فرزندانت بود نچه سرمایهآاز این است که  توناراحتی 

تو را نیازهای ی و خدای متعال کفالت همه :َو َكِفيُلِك َمْأُمونٌ . از جانب خدای متعال ضمانت شده است

و آنچه  :ا ُقِطَع َعْنكِ َو ما ُاِعدَّ َلِك َاْفَضُل ِممّ . مون استأم وو او مورد اعتماد  ؛دار شده استدر زندگی عهده

اینها از تو دریغ خیلی بهتر و باالتر از آن چیزی است که ، ه دیدهو تهیّخدای متعال برای تو تدارک 

اَلْت: َفقپس برای خدا صبر کن ای فاطمه و نفرین نکن. : فَاْحَتِسِبی اللَ ند. ا هو از دست تو درآورد ندا هکرد

 :عرضه داشتند ی زهرافرمودند، فاطمهاین سخن را  وقتی امیرالمؤمنین 1:ْمَسَكتْ َو اَ  َی اللُ؛َحْسبِ 

من با . . خداوند مرا کافی استکنو صبر می خاطر خدا به ؛کنومن هو صبر می ،حاال که اینطور است

 ی زهراو بعد از این جمله فاطمهدهو. قراری نشان نمیچیز بی از نداشتن هیچ دیگر داشتن خدا

 . ندو ساکت شد ندآرام گرفت

را  ی زهرافاطمه امیرالمؤمنینتا چهل روز هر شب  است، نگونه که نقل شدهآبعد از این واقعه 

ی مهاجر و  ی همه خانه کردند و شبانه درِ ند، سوار بر مرکبی میی مجروحیّت و آزردگی که داشتباهمه

. اند ایستاده تا کجا برای دفاع از حقّ امیرالمؤمنین دهد که فاطمهاین نشان می بردند. انصار می

، یک نفس محکو است استخوان پهلویش شکسته است، اش شکستهکه استخوان سینه فردی ؛دانیدمی

دردناک است. خیلی  ؛رودفرو می اوی یهر درمثل شمشیر  ،غمثل تیاین ]استخوان شکسته[ ، دبکشکه 

را  ی زهرافاطمه تا چهل شب، هر شب امیرالمؤمنین ،با همین حالکه  نقل شده است ولی

 و رفتند مهاجر و انصار میتک  ی تکخانه درِو گرفتند های حسنین را میدست ،کردندسوار مرکبی می

در غدیر خو که وقتی ست. مگر شما نبودید ا خدا این دختر رسولگفتند می .زدند در می

با من بیعت مگر خود شما در غدیر خو  ؟ندمنصوب کرد انعنوان جانشین خودش به ارم پیغمبر

                                            

، ص 11العلوم، ج اصفهانی، عوالمو بحرانی 101، ص 1علی، احتجاج، ج ؛ طبرسی، احمدبن932، ص 92. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1

122. 
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ها ی آن سختیوالیت. همهبرای دفاع از  ؛این بود ی زهراتا چهل شب، هر شب کار فاطمه نکردید؟

 ی!آر :گفتندپیشه می ناسپاس و کفرانافراد  و ایند. وبرای اینکه اتمام حجّت ش ،ندمّل شدهو متحرا 

-ما با تو بیعت می ،اگر زودتر آمده بودی ای علی! !یده بودزودتر به یاد ما انداخت ه راای کاش شما قضیّ

توانیو زیر نمی ؛یوا هبیعت کرد با ابوبکر ؟چه کار کنیو؛ ولی حاال کردیوبا ابوبکر بیعت نمی ،کردیو

 کردند. شکنی خودشان را توجیه میپیماناحمقانه دالیل و با بیعتمان بزنیو. 

خاطر رحلت  چه به حزن سنگین فاطمهگریه است.  انکارشدیگر از این به بعد  ی زهرافاطمه

آن  ،به خرج دادند امیرالمؤمنین ع حقّجنایاتی که اینها در تضیی رخاط چه بهو  اهللرسول

 االنواربحاروسوم  جلد چهل ازی را در این رابطه ترا اسیر غو و تعب و گریه کرد. حاال من روایاحضرت 

  .خوانو می

 ؟دفاع مسلّحانه نکردند بیت از اهلی شیعیان  ابوذر و بقیه ،سلمان چرا پرسش:

این  همان موقعی که .متحصّن شدند امیرالمؤمنینی در خانه ؛مدندآدرواقع این تعداد  پاسخ:

به و آمدند  دیگراناباذر و  ،سلمانکه است بعد هو نقل شده نها معترض بودند. آ ،حمله اتّفاق افتاد

 و با اینها درگیر شویو؛اجازه بدهید ما دست به اسلحه ببریو خواستند که  اصرار از امیرالمؤمنین

دست به اسلحه بردن اآلن مجاز نیست. چرا؟ چون  ادند. فرمودند: نه،اجازه ند منتها امیرالمؤمنین

توانیو آنها را قطعاً نمی ه نفر آدمیو دربرابر یک شهر دشمن؛ما ده دوازد ،اگر ما دست به اسلحه ببریو

ضرر  ؛رویومی بهشتبه  وایو  شدهشهید  ،کشته شویواگر ما شویو. کشته میو شکست دهیو 

 نام به تنها چیزی که ،اگر ما کشته شویوتنها راویان اسالم واقعی هستیو.  ،تعداد اندک امّا ما ؛یوا هنکرد

باید  که ما خودمان را به کشتن دهیو؛لذا هنر نیست ست. اقیفه همان اسالم س ،مانداسالم باقی می

طور همانبعد هو  ؛این یکیهای بعد برسانیو. به نسلرا  اهللاسالم واقعی رسولبتوانیو بمانیو تا 
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به این کشور و  ی حملهآماده ،ندهو ایران که دو ابرقدرت آن روز بودو م وآن موقع هو ر ،دانیدمیکه 

 و موبخشی از مردم رو لذا بود مرز  هودو ابرقدرت این کشور اسالمی با . نوظهور بودندقدرت این 

 کردند وجدا کشور خود  ازرا کشور اسالمی با جوار  هو یبخشی از مردم ایران مسلمان شدند و منطقه

خاکش کنده  از کّهیک تکه کند یک ابرقدرت تحمّل می مگر !فکر کنید به کشور اسالمی پیوستند.

ی این قدرت جدید را ریشهو که بیایند بودند راق و خشمگین شدّت بُ بههو ایران  و مولذا هو رشود؟! 

 تا ندفرمانده تعیین کردعنوان  اسامه را بهخود  همان روزهای آخر عمردر رسول خدالذا بکنند. 

در مسلمانان  ،از آن جنگی که دو سال قبلهمان ی ههبه جب ؛بفرستند ی جنگ موتههبه جبهاو را 

لشکر برای دفاع،  لذا پیغمبراکرم آماده شده بود؛ م برای حملهودوباره رها داشتند. با رومی همقابل

ی م برای اینکه بتوانند حمله کنند و ریشهوبهترین فرصت برای ایران و ر ،در این شرایط .ندآماده کرد

و حکومت یک درگیری مسلحانه پیش بیاید  ،بود؟ این بود که در پایتخت اسالم هچ ،اسالم را بکنند

دیگر هیچ نیروی  ،توردر آن ص .های داخلی شودها و جنگکشمکش ،مرکزی درگیر این اختالفات

یند از ریشه توانستند بیام میولذا ایران و راز مرزها دفاع کند. ماند که سالمی نمیدفاعی برای کشور ا

  .اسالم نابود شود انخودشخالفت  رخاط به ندراضی نبود و امیرالمؤمنین اسالم را نابود کنند

که  دپیش آمد. دو زن آمدن وران حکومت خود امیرالمؤمنیندام که در نقل کرده قبالًرا  ماجران ای

 امیرالمؤمنینه مال من است. چّکه این ب ندعی بودمدّآنها  دوی دستشان بود. هر یی شیرخواربچّه

 یکی از شما دوقاعدتاً  تواند دو مادر داشته باشد؛که نمییک بچّه  ندگفت؛ ندهرچه اینها را نصیحت کرد

کار هر دو قسو خوردند.  د؛نقسمشان دادحضرت نرفتند. کنار  آنها ؛...بگذرید و  گویید؛دروغ می نفر

قنبر را صدا  ؛نددست به یک ترفند زد ،له را حل کنندأبرای اینکه مس امیرالمؤمنینگیر کرد. 

. این نرفتند کنارکدام  اینها هیچ .ای نیست دیگرچاره !بیارو شمشیرت را بردار  !قنبر بیا ند:گفت .کردند

دهیو به آن زن. را می این زن و نصف دیگرش دهیو بهش را میصفن ؛کنیوبچّه را از وسط نصف می
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. تا شمشیرش را برد قنبر شمشیرش را باال !قنبر دحضرت فرمودن !قنبر هو شمشیرش را آورد و آماده

این بچّه نیستو. مادر این بچّه، آن زن است. بچّه من مادر این  !نه نه :یکی از این دو زن گفتبرد، باال 

خودش را کنار کشید. مادر واقعی این بچّه همین زنی است که  نه؛ :حضرت فرمودندرا بدهید به او. 

 تفاوت ایستاد و تماشا کرد!قدر بیولی آن زن را نگاه کن چ ؛اش کشته شودچرا؟ چون حاضر نشد بچّه

شمشیر امپراطوری  وقتی لذا در این واقعه هو کشید؛ این زنی است که خودش را کنار ،مادر حقیقی

 ؛کشدمی مادر حقیقی کنار ،یعنی اسالم را از وسط نصف کند ،این فرزندتا  رفته است م باالوایران و ر

ی ما وظیفهدست به اسلحه نبرید.  ،نه ندگفت ؛ددنلذا اجازه ندا. کشندمی کنارخود را  امیرالمؤمنین

 اآلن سکوت است. 

ی فاطمهندگی حضرت کلّ زاندوه و حزن  ،کردم که از این روز به بعد دیگر گریهاین را عرض می

کنندگان بزرگ تاریخ  که گریه در روایتی از امام صادق بحاراالنواردر دهد. را تشکیل می زهرا

به  راجع ؛مام سجّاداحضرت فاطمه و  ،حضرت یعقوب ،حضرت آدم :کنندرا پنج نفر معرّفی می

حضرت  :ْهُل اْلَمِديَنةِ اَ ِبِه  تََأذَّى   َحتَّى    اللِ   َرُسولِ  َعلی    ا فاِطَمُة فَ َبَكتْ َو َامّ  د:اینفرم می حضرت فاطمه

که اهل مدینه اذیّت  ندگریه کرد قدری به خدا رسول اندر مصیبت رحلت پدرش فاطمه

گفتند ما  مردم مدینه به فاطمه :ا ِبَكثْ َرِة ُبكاِئكِ اُلوا َلها َقْد آَذْيِتنَفقاظهار کردند که ما ناراحتیو.  شدند؛

َقِضَي حاَجُتها ُثمَّ  ِر الشَُّهداِء فَ َتْبِكي َحتَّی  َلى َمقابِ اِ َفكاَنْت َتْخُرُج . ایو اذیت شدهتو  هایاز شدّت گریه تَ ن ْ

در کنار  و ندرفتمی به گورستان آمدند؛می دیگر از شهر بیرون فاطمه ،بعد از این حرف 2:تَ ْنَصِرفُ 

-این یک روایت درباره گریه. ندگشتآن موقع برمی ند.گرفتآرام می که ندکردگریه می قدر آنقبر شهدا 

 . ی حضرت زهراها
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اِحَلَة ن ،ا ُمَعصََّبَة الرَّْأسِ اَنَّها ما زاَلْت بَ ْعَد اَبِيه َو ُرِویَ : بحاراالنوار چهل و سومهمین جلد  ازروایت دیگر 

َة الرُّْكنِ  ،اْلِجْسمِ  َهدَّ اینگونه روایت شده که بعد از مرگ  :گویدمیراوی  :ُمْحَترَِقَة اْلَقْلبِ  ، اِكَيَة اْلَعْينِ ب ،ُمن ْ

ارکان  ؛رو به کاهیده شدن بود انجسمش ند؛سوگواری بوددر حال همواره  فاطمه اهللرسول

 از این مصیبت و داغ فاطمهقلب  و بار بوداشک انهایشچشو ؛شدداشت منهدم می انوجودیش

از شدّت غصّه و  کار به جایی رسید که فاطمهدیگر  :اَعةٍ ساَعًة بَ ْعَد س َعَلْيها ى  يُ ْغش. آتش گرفته بود

 :ا َمرًَّة بَ ْعَد َمرَّةٍ َو تَ ُقوُل ِلَوَلَدْيها اَْيَن اَبُوُكَما الَِّذی كاَن ُيْكرُِمُكما َو َيْحِمُلُكم. کردنددم غش می به دم گریه

پدر بزرگوار  و ای حسن و حسین من! کو جدّ :گفتمی حسن و حسین ،به فرزندانش فاطمه

-را یکی بعد از دیگری روی دوش خود حمل می داشت و شماکه شما را گرامی میکجاست او  ؟شما

، اکجا رفت آن پدر شم :ْرضِ ى اْلَ اِن َعلَ اَْيَن اَبُوُكَما الَِّذی كاَن َاَشدَّ الّناِس َشَفَقًة َعَلْيُكما َفال َيَدُعُكما َتْمِشي ؟کرد

دو  گذاشت شماو نمیفت داشت أبه شما شفقت و ری مردم که بیش از همه اهللرسولجدّ شما، 

َو ل گذاشت. روی دوش خود می و کردبغل می ؛گرفتشما را در آغوش می روی زمین راه بروید؟ نفر

دیدم که این در باز و من نمی :ايَ َزْل يَ ْفَعُل ِبُكما َلْم عاتِِقِه َكم ى  َذا اْلباَب اََبدًا َو ل َيْحِمُلُكما َعله   َاراُه يَ ْفَتُح 

َلةً ثُمَّ َمِرَضْت َو َمَكَثْت اَ را روی دوش خودش قرار نداده باشد.  دو نفر شما پیامبر وشود   3:ْربَِعيَن لَي ْ

 . ندبستر بیماری افتاد دربعد از این دیگر حضرت 

-در بیرون از مدینه تقریباًبود ای نقطه ؛االحزان بود مشرّف شدم، هنوز بیت حج به سفر اوّلی که مندر 

 گفتند اینجا جاییمی ؛کنده بودند را جایی هادر دل سنگمثل اینکه درواقع مانند.  کوه و ی آن روز

کردند. نشستند و گریه میدر این نقطه می آمدند؛می یننبا حس حضرت فاطمهست که ا

َو َاَخَذْت بِاْلُبكاِء َو  َمْنزِِلها ى  رََجَعْت ِالقاَلْت ثُمَّ  :کندنقل می کتاب بحاراالنواراز در االحزان ببه بیتراجع
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َلها َو َنهاَره شب و روز  .نددیگر گریه و ناله را در پیش گرفتو  ندبه منزل برگشت فاطمه :ااْلَعِويِل لَي ْ

َو ل تَ ْهَدأُ  شد.ف نمیدیگر متوقّ های فاطمهاشک :اَدْمَعُته تَ ْرقَُأ ل  ِهیَ َو . ندمشغول گریه و ناله بود

َرتُه بَ ُلوا ِالی  ْهِل الْ َو اْجَتَمَع ُشُيوُخ اَ . گرفتآرام نمی های فاطمهو ناله :اَزف ْ  :ِميِر اْلُمْؤِمِنينَ اَ  َمِديَنِة َو َاق ْ

ا اَبَا اْلَحَسِن ِانَّ فاِطَمَة تَ ْبِكی اللَّْيَل َو اُلوا َلُه يَفق. علی نزدو آمدند پیرمردهای اهل مدینه جمع شدند 

به  :اِشنايِ َاْشغالِنا َو طََلِب َمع ى  َعلَو ل بِالنَّهاِر لَنا َقراٌر  فُ ُرِشنا ى  َعل اللَّْيلِ  بِالن َّْوِم ِفیالنَّهاَر َفال َاَحٌد ِمّنا يَ تَ َهنَُّأ 

در  یک از ما دیگر نه در شبهیچ .کندروز گریه میشب و  فاطمه لحسن!اای ابا :گفتند علی

شغل و و هنگام کار  ،در روزهای فاطمهگریهو نه است یش مانده برا و لذّتی آرامش ،بستر خواب

و ما  :اراً َلها ِاّما َاْن تَ ْبِكَی َلْياًل َاْو َنهَو ِانّا ُنْخِبُرَك َاْن َتْسأَ . است گذاشته برای ما یطلب معیشت قرار و آرام

ُحّبًا َو   َفقالَ  یا روزها. و ها گریه کنددرخواست کنی که یا شب واخبر دهیو که از تو یو به ا هآمد

 رسانو. می من این پیغام شما را به فاطمه د؛باش ؛به روی چشمو ند:هو گفتعلی :اَمةً َكر 

َبَل َاِميُر اْلُمْؤِمِنينَ   وارد شدند. تا بر فاطمه ندپیش آمد امیرالمؤمنین :اِطَمةَ ف ى  لَدَخَل عَ  ى  َحتّ  فَاَق ْ

َفُع ِفيَها آمد. بند نمی انشند و گریهایستاداز گریه باز نمی و فاطمه :اءِ َو ِهَی ل تُِفيُق ِمَن اْلُبك َو ل يَ ن ْ

که  ینهم :يَئًة َلهُ نِ هَ ا رَأَْتُه َسَكَنْت فَ َلمّ  کرد.را آرام نمی یشانشد و او این سوگواری نافع واقع نمی :اءُ اْلَعز 

ُيوَخ اْلَمِديَنِة نَّ شُ اِ  َفقاَل َلها يا بِْنَت َرُسوِل اللِ . نداندکی آرام گرفت ند،را دید علی فاطمه

خدا!  فرمودند: ای دختر رسول امیرالمؤمنین :اراً ِك لَْياًل َو ِاّما َنهاَيْسأَُلونِّی َاْن َاْسأََلِك ِاّما َاْن تَ ْبِكيَن اَب

َفقاَلْت يا اَبَا ها گریه کنی یا روزها. ند که از تو درخواست کنو یا شبا هپیرمردهای مدینه از من خواست

َرَب َمِغيِبی ِمْن بَ ْيِن اَ  نَ ُهْم َو ما َاق ْ عرضه  به امیرالمؤمنین فاطمه :ْظُهرِِهمْ اْلَحَسِن ما َاَقلَّ َمْكِثی بَ ي ْ

زودی اینها از دست من  یعنی به !اینها چقدر کوتاه خواهد بودبین در ف من لحسن! توقّاای ابا :ندداشت

به خدا  :اراً فَ َو الِل ل َاْسُكُت َلْياًل َو ل َنه غیبت من از جمع اینها نزدیک است! و چقدرشوند. راحت می

ا اینکه به ت :َرُسوِل اللِ  َاْو اَْلَحَق بِاَِبی. گیرمنه روزها از گریه ساکت و آرام نمی و هانه شب !سوگند
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َعِلی يَا بِْنَت َرُسوِل الِل ما ا َفقاَل َلها َعِلی   هایو آرام نخواهد داشت.تا آن زمان گریه ملحق شوم؛ پدرم ف ْ

 ،دانیآنچه خودت درست می! خدا فرمودند: ای دختر رسول هو به فاطمه علی :ا َلكِ َبد

 همان کار را بکن. 

محلّ اقامتی در آن  بعد امیرالمؤمنین :انِ اْلَْحز  بَ ْيتَ  ى  َلها بَ ْيتاً ِفی اْلَبِقيِع نازِحاً َعِن اْلَمِديَنِة ُيَسمّ  ى  بَنثُمَّ ِانَُّه 

ها نام ها و اندوهی غواالحزان یعنی خانه که به آنجا بیت ندبیرون مدینه ساخت ،طرف قبرستان بقیع

هر روز  :اِكَيةً يِع بَلى اْلَبقِ َاماَمها َو َخَرَجْت اِ  َمِت اْلَحَسَن َو اْلُحَسْينَ ْصَبَحْت َقدَّ َو كاَنْت ِاذا اَ  .داده شد

را جلو  حسن و حسین ،انودشاین دو فرزند خردسال خ فاطمه ،شدصبح میکه  هنگامی

َتزاُل َفال . ندگریستشدّت می که به حالی در ،ندآمدبیرون میسوی بقیع  بهو با آنها از خانه  ندانداختمی

َبَل َاِميُر . ندگریان بودهمواره  ،ندکردعبور میوقتی بین این قبرها  :اِكَيةً بَ ْيَن اْلُقُبوِر ب َفِاذا جاَء اللَّْيُل َاق ْ

 ،آمدرسید و تاریکی میکه شب فرا می و هنگامی 4:اَمْنزِِله ى  َيَدْيِه ِالِالَْيها َو ساَقها بَ ْيَن  اْلُمْؤِمِنينَ 

و . دادندسوق می سمت منزل را به ایشانو  ندآوردروی می سوی فاطمه به امیرالمؤمنین

 راحت شدند.  فاطمه ی گریه روزها از صدای ظاهر به دیگر اهل مدینهترتیب،  بدین

 برای زنان مدینه سخنرانی حضرت زهرا

شدّت  به های اهل مدینه که دیدند دیگر حال فاطمهزن. است ی زهراروزهای آخر عمر فاطمه

که کند این قضیه را نقل می غَفَلَةبنِسُوَیدکنیو. ب ایشانگفتند برویو عیادتی از  ،رو به وخامت است

و لحظه به لحظه به مرگ  اند در بستر بیماری افتاده فهمیدند فاطمه های اهل مدینه زن وقتی

در ابتدا حمد  .ددنشروع به سخن کر ی زهرافاطمه. آمدند به عیادت فاطمه ،دنشونزدیک می
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ها. از زند به صحبت با این دنبعد شروع کر ؛ددندرود فرستا اند و بر پدر بزرگوارشدنجا آور خدا را به

حضرت اینگونه چگونه صبح کردی؟  ْصَبْحِت؟َكْيَف اَ  :گفتند پرسیدند که حال شما چطور است؟ یشانا

که از این  صبح کردم در حالی !به خدا سوگند اِلُكنَّ:قالَِيًة ِلرِجَاْصَبْحُت َو الِل عائَِفًة ِلُدْنياُكنَّ پاسخ دادند: 

مثل  َعَجْمتُ ُهْم:  نْ اَ بَ ْعَد   َلَفْظتُ ُهمْ شدّت غضبناک و خشمگینو.  دنیای شما بیزار و متنفرم و از مردان شما به

دهان بیرون  ازاینگونه اندازد، مردان شما را بعد از دهان بیرون میو د وَجَمی ای که انسانلقمه

به نسبت ،ق کردمکه درمورد حالت اینها فکر کردم و تعمّ و هنگامی ْن َسبَ ْرتُ ُهْم:َو َشَنْأتُ ُهْم بَ ْعَد اَ   انداختو.

 آنها کینه پیدا کردم. 

افراد  اهللدر زمان رسول یعنی اینها !چقدر زشت است که شمشیرها کند شوند :فَ ُقْبحًا ِلُفُلوِل اْلَحدِّ 

ی مرحلهو چقدر زشت است بازیگری بعد از  َو اللَِّعِب بَ ْعَد اْلِجدِّ:ند. ا هامروز اینگونه شد وبودند  دالوری

و چقدر زشت است سر بر سنگ خارا زدن و چقدر زشت است  اِة:َصْدِع اْلَقن اِة وَ َو قَ ْرِع الصَّف !ی بودنجدّ

و  اِء:َو َخَطِل اْْلراِء َو زََلِل اْلَْهو ست. ا ض به مردان مدینهیاینها تعر !ای که شکاف برداشته باشدنیزه

َمْت َلُهْم اَ »  َو بِْئسَ  !نحرف شودمو امیال انسان ها دچار فساد اندیشهکه چقدر زشت است   :نْ ُفُسُهمْ ما َقدَّ

َاْن  برای خودشان فرستادند! از پیش به آن عالو بد چیزی پدران شما ،شوهران شما ،این مردان شما

 که خدای متعال خشو گرفت بر آنهای قرآن است. این آیه :«5 اْلَعذاِب ُهْم خاِلُدونَ  الُل َعَلْيِهْم َو ِفیَسِخَط 

ولیّت این کار و این ؤشک مسبی :اَلَقْد قَ لَّْدتُ ُهْم رِبْ َقَته َل َجَرمَ و آنها جاودانه در عذاب الهی خواهند بود. 

ْلتُ ُهْم َاْوقَ َتهبه گردنشان خواهد بود.  ،جنایتی که اینها مرتکب شدند و سنگینی این بار و  :اَو َحمَّ

من  :اَعَلْيِهْم غاَرهَو َشنَ ْنُت . قرار خواهد داشت آنها همواره به دوش ،دارش شدندولیّتی که اینها عهدهؤمس

ین جنایت در مورد این سکوتی که در برابر ا و فاطمه از هر دری که شد وارد شدم و به آنها تاختو
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 !بینی اینها بریده باد :«6 اِلِمينَ بُ ْعدًا ِلْلَقْوِم الظّ » قًا[]ُسحْ َفَجْدعاً َو َعْقرًا َو . ، به آنها حمله کردمکننددارند می

 . ندنفرینشان کردحضرت  !اینها از رحمت الهی به دور باشند !اینها زخو خورده باشند

نها چگونه خالفت را از جایگاه آ :اَلةِ َزْعَزُعوها َعْن َرواِسی الرِّس اَنَّی   !وای بر مردان شما اهل مدینه :َوْيَحُهمْ 

ِة َو الدَّل ؟بیرون بردند ندکرده بود برایش مقرّر اهللیی که رسولاصلی چگونه و  :َلةِ َو َقواِعِد النُّبُ وَّ

ای بود که و آنچه در خانه :ِمينِ َو َمْهِبِط الرُّوِح اْلَ  ای نبوت و داللت را دگرگون کردند؟هاساس و بنیان

َو الطَِّبيِن  ؟بیرون بردند های دیگراز این خانه به خانهرا چگونه  شدجبرئیل بر آن نازل می ،االمین روح

ْني ينِ بِاُُموِر الدُّ  بیرون کشیدند؟ آگاه بودند، از دست افرادی که به امور دنیا و آخرتخالفت را و : ا َو الدِّ

فرمودند: بدانید که این ضرر بسیار آشکاری بود که مردان شما حضرت  :«7 اْلُخْسراُن اْلُمِبينُ  ُهوَ ِلَك ذ  ل اَ »

  کردند.

ی او را به دل گرفته بودند؟ الحسن چه کرده بود که چنین کینهابو :اْلَحَسنِ  َو َما الَِّذی نَ َقُموا ِمْن اَِبی

اینکه  رخاط به ؛را به دل داشتند ی علیآنها کینه ،د به خدا که آریسوگن : َنِكيَر َسْيِفهِ نَ َقُموا ِمْنُه َو اللِ 

-دربرابر حق میرا هر که  شناخت؛دیگر آشنا و غریبه نمی ،افتادبه کار می وقتی شمشیر علی

شجاعانه به  ؛ندترسیداز مرگ نمی اینکه علیخاطر  بهو  :التِِه ِبَحْتِفهِ َو ِقلََّة ُمبکرد. درو می ،ایستاد

َة َوْطأَتِِه َو َنك. ندرفتشرک و ضاللت می ،دینیبی ،با کفر میدان مبارزه َعِتهِ َو ِشدَّ ی بله کینه :اَل َوق ْ

 علی ،گیریو در انتقام های استوار و محکمی بود؛، گامهای علیچون گام ؛را داشتند علی

َو تَ َنمَُّرُه ِفی ذاِت  .ندگذاشتجای میی او را برای عبرت دیگران بر د و جنازهدنآوردشمن را از پای درمی

-آنجایی که کسی می و ندشدّت قاطعیّت داشت درمورد خدا به اینکه علیخاطر  بهو  :َعزَّ َو َجلَّ  اللِ 
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را  ی علیخاطر این، کینه اینها به. ندورزیدغضب و خشو می خواست دربرابر خدا ایستادگی کند،

  به دل داشتند.

خدا سوگند که اگر گذاشته بودند خالفت  به :8هُ َقلَ ت َ عْ َلَ لَْيِه اِ  اللِ  ولَ سُ رَ  هُ ذَ بَ ن َ  مامٍ زَ  لى  وا عَ ئُ كاف َ تَ  وْ لَ  اللِ  وَ 

به  رامام خالفت ز، ددنواگذار کر وبه ا خالفت را اهللکه رسول برسد و همان کسی به علی

از روایات این سخنرانی دیگر ت در برخی راین عبا .شدولیّت میؤدار این مساو عهده ،گیرددست 

ِة الاّل  :استاینگونه  حضرت فاطمه وا َعْن قَ ُبوِل اْلُحجَِّة اْلواِضَحِة َلَردَُّهْم الُ َو ز  ِئَحةِ َو تَالِل َلْو ماُلوا َعِن اْلَمَحجَّ

هرگاه مردم از  ،برسد خالفت به علیاگر گذاشته بودند  !یعنی به خدا سوگند :اِالَْيها َو َحَمَلُهْم َعَلْيه

هرگاه از پذیرش دالئل و حجّت آشکار روی  گرداند؛راه برمی آنها را به ،رفتندراه روشن بیرون می

و آنها را به  :اَحَمَلُهْم َعَلْيه. ندشدنمون میسوی پذیرش دالئل و حجج ره آنها را به ،گرداندندبرمی

-دست می زمام خالفت را به و اگر علی :ُسُجحاً اَر ِبِهْم َسْيرًا َو َلسد. دنکرپذیرش حقیقت هدایت می

شتر خالفت  و و مرکب :َل َيْكُلُم ِخَشاُشهُ . ندبردمرکب خالفت را راه میبه مالیمت و به سهولت  ،ندگرفت

که  که کسی ندبردای این مرکب را راه میگونه و به 9:هُ بُ راکِ  عُ تِ عْ ت َ ل ي ُ  وَ . ندرساندرا سالو به مقصد می

و  :اِكُبهُ َو ل َيِكلُّ ساِئُرُه َو ل يَُملُّ ر دیدند. یعنی مردم از حکومت آسیبی نمی ؛دیدرنجی نمی ،بود آنسوار 

 و کسی ؛شدخسته نمیای که این رهبری را داشت، یعنی جامعه ،کردکه با این مرکب سیر می کسی

قدر لطیف نای، دادندمیحضرت  دست خالفت را اگر شد.ملول و آزرده نمی ،که سوار این مرکب بود

 . کردنداداره میآن را 
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َهاًل  گذاشتند زمام شتر و اگر می :اهُ َو ل يَ تَ َرنَُّق جانِب  11َرِويًّا َفَضفاضًا َتْطَفُح ِضفَّتاهُ اِفيًا ِميرًا[ صنَ ]َو َلَْوَرَدُهْم َمن ْ

که آب فراوانی  ندبردسوی آبشخوری می این مرکب را بهحضرت  ،قرار گیرد دست علیدر خالفت 

 آب و هرگز ؛شدایجاد میجامعه اینقدر رشد و فراوانی در یعنی  ؛شدلبریز میداشت که از دو طرف آن 

دست  زمام خالفت را به علیاگر گذاشته بودند کرد. این آبشخور به کدورت و آلودگی میل نمی

در حالی و اینها را از کنار این آبشخور  :اناً َو َلَْصَدَرُهْم ِبط. کردندرهبری میاینگونه جامعه را  ،دنبگیر

یعنی جامعه را کامالً  ؛هایشان سیر شده بودو شکوهمگی اینها سیراب بودند که  نددادعبور می

َو د. ندست بگیر زمام خالفت را به اهللبعد از رسول گذاشتند علیاگر می ،ددنکربرخوردار می

باشد، مردم را در آشکارا و  انزمام خالفت در دستش گذاشتند علیاگر می و :ناً َنَصَح َلُهْم ِسّرًا َو ِاْعال

و اگر گذاشته بودند  :اِئلٍ ِبط ى  ِمَن اْلِغن ى  ُيَحلّ َو َلْم َيُكْن د. دنداو اندرز می ندکرددر پنهان نصیحت می

َو ل . ندداشتبرنمی انالمال برای خودش ی فراوانی از بیتوقت بهره هیچ د، علینخلیفه شو علی

ْنيا بِن ى  َيْحظ -را برطرف کند، استفاده نمی یشاناقلی که نیاز اآن حدّ و از ثروت دنیوی جز :اِئلٍ ِمَن الدُّ

َر َریِّ النّ د. دنکر  ،ش فرو بنشیندکام اندکی تشنگی ای که یک انسان تشنهفقط به همان اندازه :اِهلِ َغي ْ

َعِة اْلَكلِّ َو شُ . ندبرداز دنیا بهره میهمین قدر فقط  طعام مختصری که ی فقط به اندازه علی و :ب ْ

و آن روز معلوم  :اِغبِ اَن َلُهُم الّزاِهُد ِمَن الرّ َو لَب. ددنبراز امکانات دنیوی بهره می ،اندکی رفع گرسنگی کند

 های عثمان کجا،یعنی دنیاطلبی ؛فرمانروای زاهد با فرمانروای دنیاطلب چقدر فرق داردشد که می

 علیاگر گذاشته بودند  !؟کجا ی علیهای خلفای جور کجا، و آن حکومت زاهدانهدنیاطلبی

َو الّصاِدُق ِمَن دیدند که الگوی خالفت زاهدانه یعنی چه. د، مینخالفت کن اهللبعد از رسول

 است با یک فرد شیّاد و دروغگو.  ترهبر صادق چقدر متفاوو  و یک خلیفه:  اِذبِ اْلك
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بُوا   ْرِض َو لبَ رَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْلَ  آَمُنوا َو ات ََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهمْ  اْلُقرى  َو َلْو َانَّ َاْهَل » َخْذناُهْم ِبما كانُوا فَاَ  ِكْن َكذَّ

و آوردند ایمان میها آبادیها، اهل ی قرآن را خواندند: اگر اهل قریهبعد حضرت این آیه «:11 َيْكِسُبونَ 

ولکن اینها تکذیب  ؛گشودیوسوی آنها می درهای برکات را از آسمان و زمین به ،کردندتقوا پیشه می

، آنها را آنها با اختیار خودشان کسب کرده بودند خاطر آنچه شان و بهخاطر تکذیب و ما هو به کردند

َسُيِصيبُ ُهْم َسيِّئاُت ما َكَسُبوا َو ما  ُؤلءِ    هَو الَِّذيَن ظََلُموا ِمْن »و این آیه را خواندند:  .و عذابشان کردیوگرفتیو 

و دستاوردهای نتایج سوء عملکردهای خودشان  ،کردندمیکه ظلو ها کسانی از این «:12ُهْم ِبُمْعِجزِينَ 

 عاجز کنند.  را توانند ما که خدا هستیوو آنها نمی زودی متحمّل خواهند شد؛ ی خودشان را بهظالمانه

به زنان مدینه  . حضرت فاطمهگوش دهید های منبه حرف حاال !فرمودند: آی :َل َهُلمَّ فَاْسَتِمعْ اَ 

ْهُر َعَجباً َو ما ِعْشَت َار . فرمودند دهد. ی نشان میروزگار به تو عجایب جدیدتر ،دگی کنیزنچه هر :اَك الدَّ

 ى  ِشْعِری ِاللَْيَت ست. اآورتر های آنها تعجّبپس گفته ،و اگر تعجّب کنی :«13ْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب قَ ْوُلُهمْ َو اِ »

گاه به کدام تکیه؛ پناه بردند ان شما در مدینه به کدام پناهگاهدانو این مردمن نمی :اٍد اْستَ َنُدواِسن َایِّ 

َو بِأَيَِّة  .دادند و به آن تکیه کردند قرار و کدام ستون را پشتیبان خود :اٍد اْعَتَمُدواِعمَایِّ  ى  َعل وَ  .تکیه زدند

و بر فرزندان کدام : ْقَدُموا َو اْحتَ َنُكواُذرِّيٍَّة اَ  اَيَّةِ  ى  َعلَو  .و به کدام ریسمان تمسّک جستند :ُعْرَوٍة َتَمسَُّكوا

َو لَِبْئَس   اْلَمْولى  لَِبْئَس ». فرزندان پیغمبراز یعنی  .یّه پیشی گرفتند و استیال پیدا کردندذرّ

اِلِميَن بِْئَس ِللظّ »َو  !ندا هاشر نابابی انتخاب کردعبدی دارند و عجب معجب سرپرست  اینها و «:14اْلَعِشيرُ 

                                            

 .26ی ی اعراف، آیه. سوره11
 .51ی ی زمر، آیه. سوره19
 .5ی ی رعد، آیه. سوره13
 .13ی ی حج، آیه. سوره12



 

 

 

 

17 

ن آ !کنندمی رهاوقتی خدا و اولیای خدا را  ،و چقدر عوض و بدل بدی است برای ظالمان «:15َبَدًل 

ناباْسَتْبَدُلوا َو  !چقدر بد است ،چیزی که جایگزینش است مردان شما  !به خدا سوگند :اِدمِ بِاْلَقو  ى  الِل الذَّ

جای  و به :اِهلِ اْلَعُجَز بِاْلكَو  پرنده گرفتند و تبدیل کردند. های جلویبزرگ بالجای پرهای  ها را بهمدُ

 ندپس به خاک مالیده شد: «16ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً ن َُّهْم َيْحَسُبوَن اَ »  اِطِس قَ ْومٍ ْغمًا ِلَمعفَ رَ پشت را برگزیدند.  ،سینه

َال »ند. ا های انجام دادخیال کردند با این کار خودشان خیلی کار برجستهآن قومی که  ندگشتذلیل  و

ولی خودشان  ؛همان فاسدان و مفسدانندآگاه باشید که اینها  «:17َيْشُعُرونَ  ِكْن ل   َو لن َُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن اِ 

َأْن َا َفَمْن يَ ْهِدی ِاَلى اْلَحقِّ َاَحقُّ َاْن يُ تََّبَع َامَّْن ل َيِهدِّی ِالَّ » !وای بر این مردان مدینه : َوْيَحُهمْ فهمند. نمی

سوی حق هدایت  که به آیا کسی :ی قرآن را خواندندحضرت این آیه :«18 َكْيَف َتْحُكُمونَ   َفما َلُكمْ  يُ ْهدی  

که خود او هو نیازمند هدایتگری است؟  کسیاز یا  ،سزاوارتر است که انسان از او تبعیّت کند ،کندمی

 کنید؟! پس وای بر شما! چگونه داوری می

باردار  اکنون تازهبه جان خودم سوگند که این شتر  !به جان من فاطمه سوگند :َلَقْد َلِقَحتْ  َاما َلَعْمِری

منتظر باشید تا ثمرات این خیانت  :ا تُ ْنَتجُ فَ َنِظَرٌة رَيْ َثمآورد. به بار می هببینید چ تا . صبر کنیداست شده

های وقت از پستان این شتر خون آن :َء اْلَقْعِب َدمًا َعِبيطاً  ثُمَّ اْحتَ َلُبوا ِملْ آشکار شود.  ،یدا هو جنایتی که کرد

بیرون خواهد خالفت شتر این دی از پستان های زیاو زهرها و سو :افًا ُمِبيداً َو ُذعزیادی خواهید دوشید. 

 ؛فهمندضرر واقعی را می ،ندا هاینجاست که افرادی که راه باطل رفت :«19َيْخَسُر اْلُمْبِطُلونَ »  اِلكَ ُهن .آمد

ثُمَّ ِطيُبوا َعْن ُدْنياُكْم  ؛وَُّلونَ َو يُ ْعَرُف الّتاُلوَن ِغبَّ ما ُاسَِّس اْلَ چه ضرری به آنها وارد شده است.  فهمند می
                                            

 .50ی ی کهف، آیه.  سوره15
 .102ی ی کهف، آیه. سوره16
 .19ی ی بقره، آیه. سوره11
 .35ی ی یونس، آیه. سوره14
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َنِة َجْأشاً اَ  آماده و قلبتان  دنیای خودتان خوش باشید! از ،حاال که به مرادتان رسیدید :نْ ُفسًا َو اْطَمِئنُّوا ِلْلِفت ْ

و بشارت باد شما را به  :ارِمٍ َو اَْبِشُروا ِبَسْيٍف صرو شود.  روبه ،هایی که خواهد آمدبا این فتنهباشد که 

ای که ستمگران و حمله :اِشمٍ َو َسْطَوِة ُمْعَتٍد غهایی که به راه خواهد افتاد. شمشیرهای کشیده و جنگ

هو ریخته شدن  رببه و  :ِملٍ َو ِبَهْرٍج شا بشارت باد شما را به اینها!د کرد. نخواهاوز به شما ظالو و متج

-بر جامعه ستمگران و استبداد و دیکتاتوری که از این به بعد :اِلِمينَ ِمَن الظّ َو اْسِتْبداٍد  ر جامعه!ی اموهمه

بیشتر  ق شما را اندک به شما خواهند داد؛غنائو و حقو :َيدَُع فَ ْيَئُكْم َزِهيداً حاکو خواهند کرد. ی اسالمی 

َفيا  کنند.خودشان درو میو جمع شما را با شمشیرهای  :َو َجْمَعُكْم َحِصيداً کشند. المال را باال می بیت

در  : َو َقْد َعِمَيْت َعَلْيُكمْ  ؟روید با این کارهایتانکجا می !پس حسرت باد بر شما :ِبُكمْ  ى  اَنّ َحْسَرًة َلُكْم َو 

حضرت  :«21 نْ ُتْم َلها كارُِهونَ وها َو اَ نُ ْلزُِمُكمُ  اَ ». ه حقایق واقعی بر شما پنهان و مخفی شده استک حالی

 ؟ وادار کنو زور و کراهت به رفتن به راه حق توانو شما را بهآیا من میفرمودند:  قرآن را خواندند؛ی آیه

را برای  ، این سخنان فاطمهرفتند بیروناز این مجلس ها زنوقتی گوید می ةلَفَغَبنِیدوَسُاینجا 

قبالً این  ابوالحسن ،و گفتند اگر علیآمدند  و شوهرانشان پیش فاطمهنقل کردند شوهرانشان 

کسی را  و غیر از علیکردیو هرگز ما با ابوبکر بیعت نمی ،میان گذاشته بود ها را با ما درواقعیّت

:ْمَر بَ ْعَد تَ ْقِصيرُِكمْ ْذَر بَ ْعَد تَ ْعِذيرُِكْم َو ل اَ  عُ َفال !ِالَْيُكْم َعنِّیفرمودند:  حضرت فاطمهگزیدیو. برنمی
21
 

دیگر بعد از این جنایاتی که  !مردان مدینهشما ای ید دیگر وش ید گووبر !شوید از من دور !بروید بیرون

 د. دنو لذا اینها را بیرون ران !یدا هجایی برای عذرخواهی باقی نگذاشت ،یدا هکرد
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 ی زهرازندگی حضرت فاطمهمربوط به های ی بحثادامهجلسات بعد در امیدواریو اگر عمری بود، 

 را از روایات دنبال کنیو.

ی فاطمه ،خواهیو که ما را از ارادتمندان و یاران واقعی این بانوی بزرگوار دو عالواز خدای متعال می

 ی ما بتاباند.و انوار فاطمی را بر قلوب همه دهدقرار  زهرا
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