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به  “ع” زهرافاطمه  حضرتدرادامه خطبه فدکيه 

حضرت توحيديه خودومحدوثنای که اين قسمت رسيديم 
 پيامرببعثت اصل نبوت وشرايط  ،اهلی رابازگوکردند

چه  ی مردمانادهلابکه را و يژگيهای خاص ايشان 
 . مطرح کردندنيز را کرد
آنگاه مستقيمًا رو “سجِلاَمل هِللی َات ِاَفلَتَا مَُّث“:حال

ت قاَلَو“.به کسانی که درمسجدنشسته بودندکردند 
 صُبُن“؛  مشاای بندگان خدا :گفتند “اهللاباَدم ِعنُتَا
؛  مشاخماطبان امروهنی اهلی هستيد“ههِيَنَو  ِهمِرَا
خدادين ووحيش رابه دوش “هحِيَو َو ِهيِنِد ِهَلَمَحَو“

لی ناءاهللا َعَمُاَو“؛  مشابارکرده وبه امانت هناده است
مشانسبت به جاهنای خودتان امين “مُکِسنُفَا

و ” ؛ خدااماناتی رادروجودمشاقرارداده است،هستيد
مشاپيغمربراديديد ومستقيم کتاب “َمماُالُبَلَغاؤه ِاَلی 

داريدکه به امتهای  مشاوظيفه. فراگرفتيد اورا
م َو َزَعمُتم َحٌق َلُک“ .ديگرکتاب رسول خدارابرسانيد

خدابامشاپيماهنابسته “َوَعهُد َقدََّمُه ِاليُکم  ِللّله ِفيُکم
 تعهداتی است ومشادرقبال پيمانتان نسبت به خدا

خدايک اماناتی “َو َبقِّيٌه ِاسَتخَلَفها َعَليُکم“؛  داريد
هناده است که باقی راهم پس ازپيامربدرميان مشا 

 . اينهادرميان مشاجايگزين خواهندبود
 :وصف قرآن -
اولين امانت نزدمشاکتاب اهللا  “ِکتاُب اِهللا الناِطق“

، بانوی مکرم اسالم بعدازسه اصل دين  .است ناطق
اولين چيزی که امت رابه آن متوجه می کنندقرآن 

حضرت در اين قسمت از خطبه به وجوه خمتلف ( .است
گاه از احکام،گاه از .قرآن اشاره ميکند

کتاب خدا  مودفر)اخالقيات، گاه از ادله و براهين
قرآن ساکت نيست بلکه .که سخن می گويد است کتابی

وقرآنی که “قاِدالصَّ رآُنالُقَو“؛  سخن می گويد
هيچ ه ای درههيچ شائبه وشب .سراسرآن صدق است

شعاع آن  نوری که“ِطعاسالوُرنُّالَو“؛  آن نيستکجای 



وروشنی ای که  “عاِمّلال ُءياضِّالَو” ؛ فراگيراست
خشندگی فوق العاده و خيره کننده برقش دارد،در

روشنگريهای قرآن واضح و  “َبيِّنًه َبصاِئُره“دارد ؛ 
خداوند سبحان در  “ُمنَکِشفًه َسراِئُره“آشکار است ؛ 

قوه انکشاف و ،قرآن  پنهاِن آن سرائر و بطوِن
بازشدن ورسيدن به حقايق درونی را قرار داده 

آشکاری و ،آن ظواهر قر “ُمتَّجِليًه َظواِهُره“است ؛ 
منودی دارد و قابل متيز و متايز از ديگر ظواهر 

قرآن ماهيت و حقيقتی  “ُمغَتِبَطًه ِبِه َاشياُعه“است 
دارد که اگر کسی شيعه قرآن باشد ديگران غبطه 

عبارت بسيار عبارت لطيفی .(او را می خورند
شيعه را بارها معنا کرده ايم،اگر کسی شبيه )است

قويت کننده قرآن باشد، اگر قرآن شود،اگر کسی ت
کسی تابع قرآن باشد، اگر کسی به اين سه معنای 

شيعه در حق قرآن برسد ديگران حسرت او را واژه 
اين حسرت هم در حوزه فکر است هم  .خواهند خورد 

اجتماعی او ؛ در حوزه زندگی و هم در حوزه مرام 
تبعيت از قرآن  “َقاِئَد ِالی الِرضواِن ِاتِّباُعه“
هنمايی است که مشا را به هبشت رضوان اهلی را

در کالم عرب آنکه شرت را از .( رهنمون خواهد کرد
جلو می گيرد و پيش می راند قائد می گويند و 

تعبير حضرت )آنکه از عقب می راند سائق می گويند
ُمَؤدٍّ ِالی “؛   قائد است يعنی پيشواو پيش َبرنده

به -شنيدن و شنواندن قرآن “النِّجاِه ِامساُعه
ِبِه ُتناُل “؛  . امت را به جنات می رساند -ديگران

به کمک قرآن می توانيد حجت های “ُحِجَج اهللا اُملَنوَّره
 “َو َعزاِئُمُه اُملَفسَّره“خدا را بر خود پيدا کنيد ،  

می توانيد خواسته های واجب خدا را بر خود در 
آن “ه اُملخََّدَرهَو َمحاِرُم“کالم اهلی ببينيد ؛ 

حرامهايی که خدا آن را برمشا پوشيده است در 
ه آن ادّل “َو َبيِّناُتُه اجلاِرَيه“قرآن می يابيد ؛ 

روشنی که به وسيله آن می توانيد حرکت کنيد در 
 “َو َبراهيُنُه الکاِفَيه“ ؛  قرآن قرار داده شده

اگر برسيد به . برهاهنای قرآنی برای مشا کافيست
َو َفضاِئُله “؛  رآنی به مهه چيز رسيده ايدادله ق



فضائل پسنديده اخالقی را می توانيد در  “اَملندُوَبه
آزاديهای  “َو ُرَخَصُه اَملرهُوَبه“کالم خدا بيابيد ؛ 

مشروع و مباهات شرعی را هم در قرآن پيدا می 
و تاريخ انبيا اهلی  “َو َشراِيُعه اَملکتُوَبه“؛  کنيد

هم می توانيد در قرآن بيابيد  و اديان گذشته را
. 
 :فلسفه احکام -
در اينجا ( “َفَجَعَل اُهللا االيَماَن َتطهيرًا ِمن الشِّرک“

پس از بيان کلی قرآن ،حضرت در باب فلسفه احکام 
خدا ايمان را وسيله و سببی قرار )سخن می گويند

داد تا مشا انساهنا را از پليدی شرک بشويد ؛ 
خداوند مناز را  “َلُکم َعِن الِکرب َوالصَّلوُه َتنزيهًا“

به فتوای ،يکی از فوائد آن که واجب قرار داد 
آن است که انسان را از کرب می  ،)ع(صديقه طاهره

انسانی که بيش از يک بار . شويد و پاک می کند
در طول شبانه روز در حمضر خداوند سر را بر خاک 

 .می گذارد، خشوعی در شخصيت او پيدا می شود
زکات را خداوند قرار “الَزَکاُه َتزکيًه ِللَنفس  َو“

داد تا مشا نفس خود را از راه کم کردن دلبستگی 
و اين  “  َو َنماًء ِفی الِرزق “به مال پاک کنيد ؛ 

واجب رشد اقتصادی را برای مشا به ارمغان می 
 ؛  آورد و عدالت اجتماعی در جامعه ايجاد می کند

روزه موجب افزايش “ِالخالص َو الصِّياَم َتثبيتًا ِل “
چون در  خالص ترين عبادات روزه است.اخالص می شود

مناز در معرض عموم  ماننددهان بسنت ريايی نيست، 
َالصُّوم   “ :و از اين رو نيستو ديد و مسع مردمان 

 “َو اَحلجَّ َتشديدًا ِللدِّين  “روزه از آن خداست ؛ “ِلی
نياد دين قوی سالم قرار داد تا باخدا حج را در 

اين حضور ميليونی حجاج در موقف پشت دنيا . باشد
را تکان می دهد و شکوه و عزت مسلمانان را 

َوالَعدَل َتنزيهًا ِللُقلوب  “پابرجا می کند ؛ 
خداوند برای اينکه دهلای مشا را به مسير واقعی “

عدل .خودش سوق بدهد مشا را به عدالت دعوت کرد
ی جامعه ه تپش قلبهامنظم کننده و تثبيت کنند

طاعت ما  “َو طاَعِتنا ِنظامًا ِللِملَّه  “ست ؛ ا



را مايه نظم جامعه  -يعنی واليت و امامت -خاندان
اگر  “َو ِاماَمِتنا َامانًا ِمَن الُفرَقه  “قرار داد ؛ 

مردمان بر گرد امامت مجع گردند مصون از فرقت و 
و  “  مَواَجلهاُد ِعزًا ِلِالسال “تشتت خواهند بود ؛

جهاد مشروعيت پيدا کرد تا عزت و شوکت اسالم 
َو الصََّرب َمعُونه َعلی ِاستيجاِب اَالجر  “باقی مباند ؛ 

صرب را عاملی قرار داد تا مردم بيشرت خدا و  “
 .بتوانند به اجر و مزد اهلی نزديک شوند

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


