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 یاهل یم که حضرت زهرابعدازمحدوثنايديجارسينبه ا
که (اشاره به نبوت کردند، که قسمت اول خطبه بود

فلسفه  عدازآن هموب) در اينجا هم تکرار می شود
 .دندمنورا بيان احکام 

باآن حالت که  - چنين می فرمايند هماينجادر
مهان اين ، شتهامربنگذيشرتازفوت پيچندروزب

بانوی بزرگواردرميان که  سترسول خدامنربوحمراب 
ت اَلَقُثمَّ " : -نديفرما یمستاده وياآن 

َصَلی اُهللا دّمَحُم یبَامه َوفاِط ینَِّاِاعَلمُوِا! اسهاالَنيَُّا
 م کهمهان فاطمه ا دمردم که منيبدان"َعليِه و َسلَّم
ه راک یسخن "َاُقوُل َعودًاَو َبَدًء" .است)ص(پدرم حممد
ُل َما َو ال َاقو" .ميگو یان کردم دوباره ميدرآغازب

چه نآودر "َعُل َما َافَعُل َشَططًاَاقُوُل َغَلطًا َو ال َاف
 یاجنام م یاگرعملو  وجودندارد یچ غلطيه گفتم

براساس . ست يدرآن ن یوپراکندگتت چ تشيدهم ه
 یم ورفتارميگو می بامشاسخن،خودو تقوای مان يا

 آيا)آيه قرآن را می خواننداکنون حضرت .(کنم
 ٌلسُوم َرُکدجاَءَقَل":خداوندفرموده است هک ديدينشن
آمده است ازجان خودتان  یغمربيپ  "مُکِسنُفن َاِم
. مشا یدردها اوبر دشواراست"مُتنِّاَعَم ِهيلَعزيُزَع"،
است  ريصح" حيمَر وٌفُوَر نيَنوِماُملم،ِبيُکَلَع ريٌصَح"

 ؟ نينت ومهربان است برموميبرهدا
اين آيه راشنيده اگر حال ازمشاسوال می کنم  

 بی دوَنَا دوُهِجَته ،فُوِرعَتَوه وُزِعن َتِاَف":ايد
 یفش مين توصيکه خدادرقرآن چن ین کساي "مُکساُءِن

 یاپدرکسيآ -ديدان یونسبت اورامديشناس یاگرم -کند
مرتبه ن يچن یاکسيآ ؟ن امت هستيجزمن درزنان ا

 ؟جزمنغمربباشديآن پ راداردکه پاره تن ای
ن ياايوآ" کمجاِلِر َنی دُوّمَع بِنخاِاَاَو"
 ؟هست یمن عل یجزپسرعمو یگريغمرببرادرکس ديپ
ن يبست وا یجزباعل یگريباد یمان اخوتيامربپپيايآ



وچه "يهَلی ِاذِّعنعم اُملِلَو"؟داد یگريلقب رابه د
 .غمربين پيا یاست به سو ای نسبت شرافتمندانه

که  یغمربيمهان پ"هذاَرالَنِب عًااِده َصساَلغ الِرلََّبَف"
 .ابالغ رسالت به مشامردم کردوبه انذارمشاشتافت

 یروخود "شرکينه اُملَجدِرن َمَع ًالاِئَم"
 تان وه مشرکانهيازشنيز برگرداندومشارا

راباقدرت گرفت بتانتان ان يبوگر.ديبرگردان
 بيِللی َسِا داعيًا".ستاديمشرک بودن مشاا ودرمقابل

مشارابه حکمت وموعظه "سنهظه اَحلاملوِع ه َوکَماِحله ِببَِّر
 ُثنُکَي االصنام َو ُرکُسَي". حسنه دعوتتان کرد

ن يمه .شکست،معبودتان بود،مشاراکه  ین بتهايا"َهلاما
رب "(.که آهنا را می پرستيديد مشا یرب النوع ها

ی خدايانی است که در باور به معنا"النوع 
خ يش .را در دست داشتندمردمان اداره جهان 

مصطلح متام دوازده ماه عنوان فاتش ياشراق درتصن
و معنايشان را  دهد یاشرح مرايرانيان ميان ما 

ارديبهشت رب النوع به عنوان مثال .بازگو می کند
و  انينهاخدايا.النوع آب رب  خرداداست وآتش 
حضرت اشاره می کنند .ن بوده استيران زميا بتهای

اين رب النوعها رسالت پيامرب اکرم که تا قبل از 
 َمَزی اهَنّتَح").و بتان متام دنيا را پر کرده بود

مردمان را نکه پدرم يتاا فرمود"رُبوالُدّلَو مع َواَجل
و آهنا بديشان  پراکنده کرد بتها از دامان اين

 .پشت کردند
حضرت در اينجا ترکيباتی را به کار می برند که (

هنج البالغه اميراملومنين  عين اين تعابير تنها در
و لذت آهنا .يافت می شود و نه در هيچ جای ديگر

را کسی درک می کند که به ادب عرب تسلط داشته 
تاآنکه شب  "بِحن ُصَع يللَلی َاَرَفی َتّتَح"):باشد
 وحقوروز روشن آمد "هحِضن َمَع ًقَحلَاَرسَفَا"؛  ختيگر

ن به يد یشواپي"لدينا عيُمَز َقَطَن"؛  راآشکارکرد
طان يوشاخ ش"ُق الَشياطينِشَست َشقاَوَخِر"؛  صحنه آمد

وتاج نفاق رابه  "الِنفاق ظٌَُوطاَح َوشي"؛  راشکست
َت ُعِقَده َواَحنلَّ"؛  ديدودرهم کوبيرکشيز

کفروشقاق  یوعقده هاوگره ها"والِشقاقالُکفر



 یدبه سويومشاراکش"َوُفهُتم ِبَکِلَمِه اِالخالص"؛  رابازکرد
ِمن َنَفٍر فی"؛  وکلمه اخالص"ا اهللا َلِا لَهن الِاَاُدشَهَا"

دوکم هم نبودي یباآنکه عدد"اِخلماص يِضالِب
؛  ديدينجارسيدکه به ايازآن روزآغازکرد.يدبود
مرزهای امامشادر"ِمَن النار فَرٍهُکنُتم َعلی َشفاُحَو "

ُمذَقَه الشاِرب "؛  ديپرتگاه قهرخداوندوجهنم بود
 يیاقطعه غذاي یک جرعه آبيمانند"َوُنهَزَه الطاِمع

جالن الَع َهبَسوُق"؛  ندتدکه مهه درمشاطمع داشيبود
؛  ديداشت ذلتت وی دمشنان خفرپايز"دامقاَالیَءموِطَو
ده يمشاآب گند"وَتفتاتوَن الَقد َتشَتَربوَن الَطرق"

وانات ياوقات پوست ح یگاهمی نوشيديد و وآلوده
 ت وپس"خاِسئين َاِذَلًه"؛  ديخورد یغذا م یرابه جا

َفُکُم الناس ِمن َخطََّتخافوَن َان َيَت"؛  ديبود ليذل
َفانَقذُکُم اهللا " ؛ يدنداشت یت اجتماعيامنو"مُکِلحو

خدامشارابه برکت  ")ص(ِبَابی ُمَحمَّد َتباَرک َوَتعالی
بعدازآن "ُللتياَوالَّتیاعَدَب"؛  پدرم جنات داد

ِبِهُم الِرجال  َوَبعَدَان ُمنَی"؛  ش آمديانات که پيجر
رشدن يوبعدازدرگ"الِکتاب َمرَدِه َاهِلَو  َوُذوباِن الَعَرب

خون  یکه تاپا- ان مشايپدرم بارجال وگرگان م
؛  ن وگمراهان اهل کتابيّدرَتوُم -ستادنديا
 یمدام آتشهاروشن م"ُکَلماُاوَقدوانارًاِللَحرِب َاطَفاها"

َ قرٌن"؛  کرد یشدوپدرم خاموش م  ُاوَنَجَم
. دبيکو یآمدوپدرم م یرون ميطان بيشاخ ش"يطانلِشِل

 ؟کرد ین کاررامآاماچگونه 
خاه فی َا َفَذکين َقشِرن اُملِم ٌهَرت فاِغّرَغَف َو"
شدپدرم برادرش رابه  یروشن م یهرکجاآتش"هاواِتَهَل
امروز "!علی جان :گفت یفرستادوبازم یدان ميم
ال َف" . پس به صحنه برو، "تو يیخانه تويردرميام
ن برادررسول يا"هِصَمخَاها ِبماِخِص ُاَطی َيّتء َحُیِفنَکَي

 یرميداشت تاباقدرت به ز یخدادست برمن
ا نابود رن نکبتهايکردوا یدوآتشهاراخاموش ميکش

ن يوا"يفهَسها ِبِبَهَل ُدخِمُي َو" .می کرد
 ی ذاِتِف َمکُدودًا".داديرقدرت اجنام ميکاررابامشش

وقدرمتنددرذات  یقو "اهللا مِری َاِف دًاِهجَتاهللا،ُم



ن رسول ِم َقريبًا", یباتالش وکوشش جد,خداوند
ی اوليا ِف يدًاَس",خدانزديک به پيغمرب"اهللا
ن باال زده يآست"ُمشَِّمرًا ناِصحًا",سيداوليای خدا"اهللا
 ,کوشنده ,باقدرت"ُمجِّدًا کاِدحًا" ,ناصح امت و 

 .توامنند
دکه يمشابه آجنارسکار"َوانُتم فی ِرفاهيًه ِمن الِعيش"

 يیش هاولذهتايبه ع
 يانساسان یباامپراطور.ديداکردياقتدارپ,ديديرس

 .ديوروم محله کرد زانسيب یبه مرزها. ديهپلوزد
و  ديکرديدات پيامن "واِدعُون،فاِکهُون،آِمنُون"

 .لذهتايی را جتربه کرديد
ذريه –حال برای برای ما "رواِئنا الَدصون ِبرَبتََّت"

 صوَننُکَتن االخبار َوفُووَکتََّوَت"؟می کشيدقشه ن-پيغمرب
مشامهاهنايی و"تالالِق نَدِع روَنفَِّتزال َوند الَنِع

بوديدکه درجنگها می گريختيدودرنربدهاسستی می 
 .کرديد
نجاست يخطبه مه هایقسمتو غم انگيزترين ن يمهمرت

ندهنوزآب غسل پدرم يفرما یمدر ادامه که حضرت 
اورده ياه ازتن به درنيهنوزسمن خشک نشده است و

 .ام 
 
ن کناربسرتفاطمه زهرانشست سرمبارک يراملومنيام

نه چسباندهردوباهم گاه يفاطمه رادربرگرفت به س
گاه ,گاه گفتگو.کردند یستندوگاه صحبت ميگر یم

 یاک مپن اشک زهرارايراملومنيگاه ام.ناله واشک 
حضرت . گرفت  یم یکردوگاه زهرااشک ازصورت عل

ه کردوگفت فاطمه جان من يمرضی هرا روبه ز یعل
که - ه کنم چون دارم تويحق دارم که گر

امافاطمه جان .دهم یراازدست م -یاورمن هستيتنها
جان من دارم  یحضرت فرمودعل ؟یکن یه ميگرتوچرا
 یو براديآ یآنچه بعدازمن به سرتو م یبرا
 يندکه آخريوکاربه آجنارس .ميگر یمت تويلومظم
جان مراشبانه غسل وکفن  یه علخودراکردک هایيتوص

ک ي. چکس نگويقربمرابه هحمل کن وشبانه دفنم کن و
ن ازدرون حجره برخاست که يراملومنيمرتبه ناله ام



ه راجعون فصاحت اهل ياناهللا واناال"ديگو یم
هاشم  یمتام زنان بن"هواحد حًهينه صياملد
 یجه مضناله و ,نيراملومنيختنددرب خانه امير

ناله .خواهدمنفجرشود ینه ميامدزدندوازناله آهن
. ی ان مارفتيغمربزودازميدخرتپ یه امی زنندک

آهنايی که ازفاطمه دوری کردندوبه اوظلم 
مردم به طرف خانه . کردنددارندبه خودمی آيند

امام به مهراه حسن وحسين نشسته . علی ريختند
و  ام الکلثوم وزينب می آيند. اندوگريه می کنند

مردمان . يت می گويندزنان به اينها تسل
منتظرندتاجنازه فاطمه تشييع 

دم غروب  .شودتابرزهرامنازگذارندوفضيلت برند
مردم   از خانه بيرون آمد و گفت ایابوذر

    . ه خانه هايتان بر گرديدببرخيزيد و


