
 شرح خطبه فدک
 خبش دوم

 
 :توحيدتبيين اصل  -

مــی حبــث توحيــدرامطرح ,حضــرت زهرادرقســمت دوم
ــون   کند ــه چــــ ــی دهدکــــ ــان مــــ ونشــــ

پدربزرگوارومهسرگرانقدرش هپلـوان ميـدان توحيـد    
 است
شهادت مـی  “هَل ريَکالَش ُهحَدَو ،اهللا الِا لَهن الِاَاُدشَهَا”

هـيچ  ذات اقـدس او  دهم به وحـدانيت خداوندکـه   
 :می فرمايدنداردوسپس شريکی 

معرفـی  توحيدی که من “اَهويُلاَت خالَصِالا َلَعَج ٌهَمِلَک“
ويـل  اماهيـت وت ,کلمه ای است که خداروح می کنم

 .آن رااخالص قرارداده است 
حضرت در اينجا سه مجله پس از توحيد دارنـد کـه   
بدون اغراق می گويم که شرح هر يـک مجلـه آن ده   

ســه مجلــه ای کــه . جلســه حبــث مــا را مــی طلبــد
اولـين  . توحيدرابازمی کننـد از ی يدريچه هااصًال

چيزی که می فرماينداين است که روح توحيـداخالص  
بــين غيــر خــدايی نبايــد  ةبئهــيچ شــا. اســت 

اگـر  . تاتوحيدبه باربنشـيند  بنشيند خداوتوحيد
چـه  ,جلیچه ازهرنوعی که باشد - شرکی ةمثقال ذر

 -افعـالی ه چه عبادی و چ,صفاتیچه ,ذاتیچه ,خفی
به فتوای صـديقه طـاهره   ؛ وقتی کنارتوحيدبيايد

چشـيده منـی   مزه وطعـم توحيـدديگردرکام انسـان    
خالصــانه توحيدتوحيدراکســی مــی فهمدکــه .شــود
 .توحيدی که باچيزی جزخدامجع نشود،دارد

وخداوندسـبحان دهلارابـه   “اهوَلوُصَم لوَبالُق مََّنوَض“
ی کـه  باب اولـ . متضمن کرد توحيدبه اين اتصال 
ــانو ــاب   ب ــت وب ــودندبعدعبادی اس ی بزرگوارگش

خدادهلاراباتوحيـدخودش  .بعدعرفانی توحيداست,دوم
به يعنی اگردلی خبواهد متصل . ماالمال کرده است 

 . باشـــددريچه ومـــدخل آن توحيداســـتخداونـــد 
تاباتوحيدآشنا نشويم عارف منی شويم ولذت عرفان 

سان توحيداست که ان . يمی اهلی رادرک منی کنهودش
 .رابه کوی معرفت می کشاندوشوق به دل می آورد

ــوم ــت ,بعدسـ ــدعقالنی توحيداسـ ــاِر َو”بعـ  یِفَاَنـ
خداوند می داند بزرگان ميـدان  ( “اهوَلعُقَمِرَکالِف



معقوالت در فهم اين مجلـه وامانـده انـد و ايـن     
خداونـدازبرکت  )ناتوانی را هم بازگو کرده انـد 

توحيدانديشه های معقـول رادرذهـن انسـاهنامنظم    
يعنی توحيدمی توانددريچه های عقـل انسـان   .منود

باتوحيدانديشه انسـان  . شکوفا کند  راباز کندو
در  و توحيداست که عقل رابارور.  متبلورمی شود
واشدوبشــکافت دمل    “:دل رابــازمی کنــديچــه هــای 

رابه آدمی تعليم  عبادیشی م و“اطلس نو يافت دمل
 .ددهمی 
 “هُتوَيَاُملمَتِنُع ِمَن اَالبصاِر ر“

ــوگفتيم ــه ت ــا “:اگرب ــارازبگش ــی        ي ــی مرتض عل
گربه توگفتيم يا ا“ای پس ازسوءالقضا حسن القضا

ابااحلســن يــک گوشــه ای بگوتابشــنويم حــال بــه 
يـک  صـديقه کـربی   مهسربزرگوارت  می گوييم که ای 
ينه توسـت مـاهم   گوشه ای بگوتـا آنچـه درون سـ   

ــنويم ــه اينچنــــين    .بشــ ــک کســــی کــ يــ
 خداونددروصف او باتوحيدخداوندآشناست جاداردکه

ــد ــه وای:بگوي ــان  ای مالئک ــاکنان آمس ــاه  س نگ
کنيدوببينيدکه فاطمه من چگونه داردعـرش وفـرش   

آن مقـام  .رابامنازومناجاتش به لرزه در می آورد
زهرای مرضيه اسـت کـه    توحيدیعاشقانه  عارفانه
يجده هبارمی درخشدوجتلی مـی کنـدوتاامروز   باآن ه

 .جاودانه مانده است
حال آياآن دلی که اين مهه توحيددرون اوست مثـل  

چگونـه مـی سـوزدومی    ؟اين ايام چـه حـالی دارد  
ــازد ــد چگونه ؟ســـ ــو  بايـــ ــت برهپلـــ دســـ

انديشـه درايـن   مرتبـه از  چرابايدبااين ؟بگيرد
وچشـمانش  ؟مهيشـه بسـته باشد   را سـر بايـد  ايام 

وچه بايدبه اوبگذردکـه گـاه دسـتش    ؟شداشکباربا
ــد ــم َعّلال“رابلندکندوبگويــ ــهــ ــجِّــ ی ل ِفــ

خداوندااگرمصلحت می دانی فاطمـه بـرای   ؟“یاِتَفَو
 .جان دادن آماده است 

 .هَوُبنُّال يِتَب ااهِلم َييُکَلَع ُهللای َالََّص
   


