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بنا داريم در ايـن سلسـله سـخنان بـدون آنکـه      

وز و سـ گزينشی در کار باشد يکبار متام خطبه جان
-در حـد ترمجـه  –جانگداز حضرت زهرای مرضـيه را  

زيرا شرح ايـن سـخن جمـالی واسـع و     .بازگو کنيم
ميدانی گسرتده می طلبد و به صراحت عرض می کـنم  

 چـون منـی  بضـاعت   شرح بعضی قسمتهای آن در حـد 
نيست ،و فکر می کنم مـرور ايـن سـخنان از هـر     

 .ذکری اذکر و قويرت باشد
: حضرت زهرا سخنان خودرااينچنين آغـازمی کننـد  

سـپاس  ”منَعاَالـی َمـ  هللا َعمـدُ َحلَا:المالسَّ ليِهت َعقاَلَف”
سـنت  .بشريت را نعمـت داده اسـت   خدای رابرآنچه

است که ش اين بوده وفرزندان ربانوی بزرگواروپد
ــدو  ــدون مح ــاه ب ــی ثهيچگ ــهنای اهل ــب ب ــخن  ل س

ين اينهاوجودشـان قـرين وعجـ   . نکردندبازوگفتار
 .بامحدخداست

  :حتميد اهلی -
محـدبرای خداسـت برهرچـه    “مَهلاَالی َمـ کرَعشُّال ُهَلَو”

ــگری ازآن   ــپاس وستايش ــت وشکروس ــت داده اس نعم
اهلـام   ادروجودانسـاهن را خيلی چيزهای که خداوند

ــت  ــرده اس ــه   .  ک ــها ک ــه آن موهبت ــاره ب اش
ه هنـاده  خداونددروجودانساهنابدون معلم به وديعـ 

اهلـامی  شـکل  يعنی مشـاخيلی ازچيزهارابـه   . است 
 :گــــذاردهخداونــــددرفطرتتان ،وندداريدازخدا

شکرخدای رابرآنچه )8-مشس(“اهاقَوَتاَوَهوَرُجاُفَهَمَهلَاَف”
 .دروجودانسان به وديعه هناده است

 “اهاَدبَتـ ِا ٍمَعـ ِن وِمُمـ ن ُعِمـ ، مدََّقـ  اَمِب ناُءثَّالو“
عموم نعمتهايی به سبب وستايش بازهم ازآن اوست 

آهنـا را از پـيش    ؛کرده اسـت آهنـا به  بتداءِا که
بـه نکتـه ظريفـی     احضـرت دراينجـ  .فرستاده است

اشاره مـی کنندکـه نعمتـهای خداوندسـبحان بـه      
يعنی متام ايـن نعمتـهايی کـه     ؛بشرابتدايی است

مصـداق آن سـخن اسـت    روجودمی بينيددرآفرينش ود
 :که

     مانبوديم وتقاضامان نبود                  
 لطف توناگفته مامی شنود          



امامهيا ؟مگربشرچه قدربرروی زمين زندگی می کند
آب ,ناکسـيژ ,جوزمين امتسفر,شدن زمين برای بشريت

ــها  ــوده    اين ــدن ب ــاده ش ــال آم ــی در ح از ک
فره راازقبل فراهم منوده ؟خداوندسبحان اين ساند
انعمتهايی که ام .نعمتهای اهلی ابتدايی است.است

يعنـی مـامی   .مانسبت به هم داريم ابتدايی نيست
گوييم که هوای فالنی را داشـته باشـيم کـه يـک     

کاسـه  “وف به قول معـر .روزی به دردمان می خورد
نعمتـــهای امـــا .“جـــايی رودکـــه بازآيدقـــدح

ی کند،بدون هـيچ  او آغاز م. خداوندابتدايی است
کـاری کـرده   مشاوبـدون اينکـه    سابقه ای بامشـا  

 .ی داردابتدائ جنبه تفضِلنعمتهای اهلی . باشيد
وفراوانــی نعمتــهايی کــه “اَهاســَدَا ٍءآال َغوُبوُســ“

اعطـا کـرده   خداونداينهاراحمکم واستواربربشريت 
 .است
ومحدوثنامی گوييم خدارابرمتام “ااالَهَو ِنَعٍم ماِمَتَو“

بـه شـکلی   کـه   مـادی و معنـوی   هاومواهـب عطيه 
 .تگرانقدروگران سنگ بربشريت ارزانی کرده اس

صديقه می گـويم   ةفاطم مِن“هاِدَدَع اِءَصحاِال ِنَع مَِّج“
کـــه بشـــرتوان مشـــارش ايـــن نعمتـــهای اهلـــی 

وبشـرناتوان اسـت   “هاِدَمَازاِءاَجل ِنَعَنای َو“راندارد
و  “هاَدَبـ َا اَکدَراِال ِنَعـ  َتَوفـا َتَو“ازاينکه برمشارد

ادراک بشر انبسـاط فهـم   فاش تر و صريحرت بگويم 
 .نعمتهای اهلی راندارد گوشه ای از

 خدامهين اما “هااِلَصتِِّالکرالشُّهاِبَدِتازسِتاِل مُهَبَدَنَو“
به وسـيله شـکرکاری   که انساهنارادعوت کرده است 

يعنی زجنيـری کـه   . قطع نشوداين نعمتها کنندکه 
و  خدايی مباند ابتدايِی موجب می شوداين نعمتهاِی

 .است"شکر"،به تعبيرحضرت زهرامباند ،
ومردم رادعوت بـه  “ِباجَزاِلها َقالِئی اَخلَلِاَدحَمسَتاَو“

ــهارافزون     ــن نعمت ــه اي ــت تااينک ــدکرده اس مح
 .محداهلی موجب فزونی نعمت می شود.ترکند

وخداوندسبحان مـردم  “مَثاِلهاِالی َا دِبالَنِبی نََّثَو“
اعف ضراتشويق کرده است که کاری کنندکه نعمتهام

 .براينهاشود
،َکِلَمـٌه  هَل َکيرالَشـ  ُهحـدَ َو، اهللا  اّلله ِان الِاَاُدشَهَا“

و از اينجـا بـه بعـد حبثـی     “َجَعَل اِالخالَص َتاويَلها
 .بسيار عميق و گسرتده درباب توحيد آغاز می شود



 :به فدکيهمقدمه ای بر خط -
اما چيزی که در ابتدای صحبت گفته نشد حال بـه  

نيدکـه حضـرت ايـن خطبـه     يبب.آن اشاره می کنيم
 واتامايک مجله رار .راباچه آهنگی آغازکرده است

فرزند -ُمثَّنی راوی اين خربعبداهللا ابن حسن .نوشتند
َلمَّا “ :می گويد.است  -وجود مقدس امام حسن جمتبی

بعدازاينکـه  “َفـَدکَ )ع(ی َمنَع فاطمهَاَمجَع َابُوبکر َعل
عمــال وکارکنــان حضــرت ,ابوبکرقطعيــت پيــداکرد

؛  رامصـادره کـرد   ه آنزهراراازفدک بيرون کـرد 
بــانوی “َالَثــت ِخماِرَهــا َعلــی َراِســها   “ :بعــد

َواشـَتَمَلت  “ :شان رابرسرشـان کردنـدو  بزرگوارمخار
َو َاقَبَلت ِفی “ :کردندوتن چادرشان رابر“ِبِجلَباِبها

ــَدِتها َو ِنســاء َقوِمهــاُل ــٍه ِمــن َحَف مجــاعتی بــا “َم
 .ازبانوان ازخانه به مست مسجد پيامربحرکت کردند

دامن چادربانوبرزمين کشـيده مـی   “َتَطاَء ُذُيوَلها“
 شبـردل يی غمهـا  .يعنی حضرت حال عادی ندارد.شد

 )ص(َما َتخِرُم َمشَيِتها َمشَيِه َرسول اهللا“ .شده استبار
َحتـی  “ .شتباپيغمربهيچ فرقی ندا برداشتنشوقدم “

َو ُهـَو ِفـی   “شدبرابی بکروارد “َدَخَلت َعلی َابی َبکر
ويک عده ازمهـاجرين  “َحشٍد ِمن اُملهاِجريَن َو االنصار

 .بودنـــددور ابـــی بکـــر وانصـــارهم درمســـجد
ُثمَّ َانَّت َانَّه اَالجَهَش الَقوم َلها “؛بانونشست“َفَجَلَست“

آه ونالـه ای ازدرون   امااول سخن نگفت “ِبالُبکا
حتـی  .آمدنـد دردل کشيدکه متام مـردم بـه نالـه    

اگر اين ميز بـا دسـت   “َفارَتجَّ اَملجِلس“.خودابابکر
من تکان شديد خبورد عرب می گويد َرجَّ،بانو با يک 
. نالــه پيکرمســجد پيغمــرب را بــه لــرزه درآورد

 .می فرسـتاد مهان آههايی که مهسرش دردرون چاه از
َحتَّـی َسـَکَن   “ .سپس کمی دست نگهداشـت  “تُثمَّ َامَهَل“

آرام بعدازآنکه يک قـدری اضـطراهبا   “َنشيَج الَقوم
 :دعـ ، بشد اشکهاپاکو کمی  “َوَهَدات ُفوَرَتُهم“شد و

ضرت شروع کردنـد  ح“افتتحت الکالم حبمداهللا والثنا“
چون حضرت می خواسـتند   به گفنت محدوثنای اهلی اما

 “لَقـوم ِفـی ُبکـاِئِهم   َفَعاَد ا“به صحبت ادامه دهند
ای کـاش کـه   .گريسنتشروع کردند به مردم جمدد باز
آيـا  .علت گريسنت جمـددمردم رامـی گفـت    مثنی حسن

يادرقامـت آن  بانو فرق مـی کرد؟آ  شيوه سخن گفنت



چه ديدند ؟جوان هجده ساله احساس ناتوانی کردند
 ؟که آن طورناله می کردند

     “اهل بيت النبوهيا  مصلی اهللا عليک“


