
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خیلی خوشحالیم از خدا شکر می کنیم که این توفیق را به ما  داده که بعد از اینکه یک دوره تفسیر کردیم 

خطبه فدک را داریم امامت را در خطبه فدک بررسی می کنیم،حضرت زهرا سالم اهلل علیها بعد از اینکه 

رة  التفتت الی قبر ابیها فخنقتها العب» مستقیم ربطی ندارداستدالالتی کردن به آیات ارث که امامت  خیلی 

بعدا توجه کردن به قبر پدردر مسجد که صحبت می کردن و گریه گلوشان رو گرفت واز چشمایشان «وقالت 

 جاری شد بعد عباراتی را گفتن که عبارات این است که:

 ثرالخطبلو کنت شاهدها لم تک      قد کان بعدک انباء و هنبثة        

 واختل قومک فاشهدهم وال تغب   وابلها   انا فقدناک فقداالرض    

 عنداالله علی االدنین مقترب     وکل اهل له قربی و منزلة     

 ابدت رجال لنا نجوی صدورهم    لما مضیت وحالت دونک الترب 

 د:خالصه می گویم بعد از تو خبرهایی واقع شد به ما جفا کردن ،بعد می فرماین

 تجهمتنا رجال واستخف بنا    لما فقدت و کل االرض مغتصب

می فرماید: مردمانی و مردانی به ماهجوم آوردن وما را با ترش رویی به ما روی آوردن وما را خارکردن موقعی 

 بعد می گویند که: .که تو ازدنیا رفتی ، همه زمین االن غصب شد

 انی سوف ینقلبیوم القیامة     متنا لم حاسیعلم المتولی ظ

الح اشاره است به غصب مقام والیت و امامت به طاین به اص« سیعلم المتولی ظلم حامتنا»اینجا که گفتند: 

زودی کسی که به طرفداران ما ظلم کردن خواهند فهمید در روز قیامت که کجا می روند به ما که ظلم کردن 

 لم گرفته شدهاینکه فدک به ظ انطرفداران ما طرفداران امامت و والیت هستند و طرفدار

 وکنت بدرا ونورا یستضاء به   علیک تنزل من ذی العزة الکتب

تو ماه شب چهارده بودی پیغمبر و نور بودی که ازش استفاده می شد از طرف خداوند متعال نوشته ها برتو 

 نازل می شد 

 وکان جبریل باالیات یونسنا    فقد فقدت و کل الخیر محتجب

 ن مونس ما بود تو که رفتی تمام خیرها در حجاب قرار گرفتآباآیات قر جبریل مرتب

 ضاقت علی بالدی بعد ما رحبت   وسیم سبطاک خسفا فیه لی نصب 



اینجا هم به امامت اشاره کردن منتها به دو تا فرزندانش ، تنگ شد بر من شهرهای من بعد ازاینکه شهرهای 

 و من در زحمت هستم هرهایشان به خاموشی رفتوسیعی بود و در فقدانت این دو نوه ات چ

 فلیت قبلک کان الموت صادفنا    لما مضیت و حالت دونک الکثب

ا بین مای کاش قبل از تو ما می مردیم و مرگ مارا فرا می گرفت و قبل از اینکه از دنیا بروی وتل های ریگ 

 وتو فاصله شود

از «ةمن البری» د شد که بر هیچ صاحب مصیبتی وارد نشده مصیبتی بر ما وار« انا رزئنا بما لم یرزذو شجن»

نه عرب نه عجم این مصیبتی را نداشتن چون هیچ کس پیغمبر را نداشت که «ال عجم  وال عرب» مخلوقات

 پیغمبرش از دستش برود این بزرگترین مصیبت است. 

 فسوف نبکیک ما عشنا وما بقیت    لنا العیون بتهمال له سکب

بعد این سه بیت را گفتند  وروزمان گریه خواهیم کرد تا مادامی که چشم داریم و اشک داریم ما همواره شب

 وگله کردن، اینجا تمام می شود.

چشمها وتوجهات خودشان «ثم رمت بطرفها نحواالنصار فقالت»بعد از اینکه اینها را گفتند،فرمودند: 

انصار بودند و هیئت دولت بود چون انصار را کردن به سمت انصار،چرابه سمت انصار!اول مهاجران و 

دعوت کرده بودند پیغمبر وآلش را که بیایند مدینه. از اینجا معلوم می شود که انصار ومهاجران جدا 

می نشستند در مسجد خوب آن وقت ها هنوز آن رسم های قبیله ای بوده که انصار یک طرف و 

یا »تند:.گفبا انصار صحبت کردن بعدانصار  طرف مهاجران یک طرف می نشستند وقتی توجه کردن به

ما هذه الفترة عن » شما مگه حافظان اسالم نبودید؟!  «معشر البقیة واعضادالملة  وحضنةاالسالم 

چرا انقدر سستید نسبت به یاری من ؟! من کی  هستم ؟ من کی هستم را معرفی کردن « نصرتی

ما هذه الفترة عن نصرتی والونیة عن » هستم. امامت ما واطاعت ما یعنی من دستگاه امامت واطاعت

بر ظلم به دستگاه امامت این  چهار تا اعتراض کرد« معونتی والغمیزة فی حقی والسنة عن ظالمتی

چرا دستگاه امامت را یاری نمی کنیدنصرت من « ما هذه الفترة عن نصرتی» خیلی مهمه، یکی اینکه 

والغمیزة فی حقی » ـ۳عف پیدا کردید در کمک به من ض« والونیة عن معونتی» ـ۲یعنی نصرت امامت

والسنة عن » -۴از حق من غمزعین کردید چشم پوشی کردین غمیزه یعنی چشم پوشی کردید«

اعتراض کرده و تمام  ۴من مظلوم واقع شدم شما دارین چرت می زنید یعنی در خوابید «ظالمتی

ین نشان می دهد که می خواهد که به دستگاه ااینهایی که گفتند: معونتی ، حقی ، نصرتی و ظالمتی 

امامت بگوید مگر نه شخص حضرت زهرا سالم اهلل علیها از خودش که دفاع نمی کند ایشان به عنوان 

 «اما کان رسول اهلل ابی یقول: المرء یحفظ فی ولده» دختر پیغمبر و دستگاه امامت .بعد می فرماید:

ن فرزندانش حفظ می شود آنوقت فرزندان پیغمبر دو تا آیا پیغمبر نگفت که مرد شخصیتش در میا

جنبه دارند یکی جنبه عاطفی دارد که این مهمه ولی مهمتر اینکه فرزندان پیغمبر جانشینان 



پیغمبرهستند در مورد مردم معمولی علت اینکه می گویند به فرزندان ما احترام کنید و این جمله 

ر اینکه شخصیت هر کسی در میان فرزندانش حفظ می بخاط« المرء یحفظ فی ولده » پیغمبر که

ونگه داشته میشود وچقدر هم روایت داریم به شاگردان توصیه می کنند معلم یکی از حقوقش  شود

این است که معلم وقتی از دنیا رفت به خانواده اش سر بزنید و احوالشان را بپرسید.اونوقت در مورد 

این که ولد پیغمبر هستند چی هستند؟ جانشینان پیغمبر هستند پیغمبر اکرم این ولد پیغمبر غیر از 

وامامت و رهبری را دارند لذا این اعتراض در واقع به امامت هست بعد می فرماید: چقدر شما بی وفا 

چقدر شما حادثه ایجاد کردید وچقدر با عجله از شیر « سرعان ما احدثتم و عجالن ذا اهالة» هستید!

یک ضرب المثل هست وقتی که می خواهند بگویند خیلی عجله کردید می بز روغن گرفتید این 

که این ذا اهالة هست درحالتی که شما داشتید . چقدر شما بی وفا گویند از شیر بز روغن گرفتید 

ام نمی شود چرا دین تمام نمی هستید! اتقولون مات محمد رسول اهلل؟ مرد تمام شد، دین تم

سع وهیه استوو خطب واهلل جلیل،.»انشینی پیغمبر و ولد پیغمبر هست برای اینکه بقائش با جشود؟

وستنهر فتقه ، و فقد راتقه  واظلمت االرض لغیبته واکتابت خیرة اهلل و کسفت الشمس و القمر وانتثرت 

را اعالم کرده درمصیبت پیغمبر همه چی به هم خورده ولی کتاب خدا قبال این « النجوم لمصیبته 

اعلن بها کتاب اهلل فی افنیتکم  وفی ممساکم  ومصبحکم  یهتف » ر از دنیا رفتنی هست.بود که پیغمب

از دنیا می رود دین تمام مبرپیغمبر از دنیا می رود، پیغقرآن مدام اعالم کرده که «بها فی اسماعکم 

می شود؟ خیر قرآنش هست جانشینش هم هست اینجا هم اشاره به امامت ووالیت دارد.آنوقت می 

در گوش های شما مرتب پیام های قرآن هست که چیکار می «یهتف بها فی اسماعکم »مایند:فر

هم صدای قرآن می آید، هم فریاد می زند هم آرام صحبت می کند «هتافا وصراخا وتالوة والحانا»کند؟

در باره چی ؟ درباره  همواره بانک و فریاد وتالوت و آوازش به گوش شما می رسد .هم حرف می زند

اینکه پیغمبر از دنیا می رود اما با رفتن پیغمبر دین تمام نمی شود.حافظ و نگهبان دین کی هست؟ 

نگهبان دین جانشینش هست بعد می گوید که قبال هم پیغمبران و رسل از دنیا رفتن این قضای 

ه الرسل افان مات او قتل و ما محمد اال رسول قد خلت من قبل»حتمی است که خداوند می فرماید:

)آل عمران «انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضراهلل شیئا وسیجزی اهلل الشاکرین 

(که پیغمبر از دنیا رفتنی هست آیا اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته خود برمی ۴۴۴

از تو از به  بعد یم؟خیلی طبیعی هست ،آقا از کی پیروی کن گردید؟! باید به دینتان ثبت قدم باشید

می گویم به اینجا مراجعه کنید برای خودشان نائب معرفی  کی مراجعه کنیم اگر تلفنم خراب شد ؟ 

می کنند. بعد هم حضرت مفصل به بنی قیله مراجعه می کنند که ازانصارهستند که از فرزندان قیله 

همه حسابی بودن انصاردو قبیله اوس وخزرج از هستند قیله یک زن خوش نامی بوده که فرزندانش 

نوید  که و می بینید و می ش!وه ای پسران قیله شما نشستید«ایها بنی قیلة»فرزندان قیله بودند.گفت:

 وعندکم سالح والجنة،»  به من ظلم می شود و همه چی دارید و می توانید کار بکنید.بعد می فرماید:

دعوت پیغمبر و دعوت من به شما می رسد شما جواب من را نمی « توافیکم الدعوة فال تجیبون ؟!



خة و تاتیکم الصر«»فال تجیبون ؟!»دهید ؟ من آمدم با شما صحبت می کنم  میگویم به ما ظلم شده 

؟! شما قبال کسانی بودید که بدون صدای ناله من به شما می رسد شما پناه نمی دهید«وال تغیثون ؟!

جنگیدید معروف به خیرو صالح بودید .یک مقدار از آنها تعریف می کند  شمشیر و نیزه با دشمن می

که شما در گذشته چه بودید تا می رسند به بخش پانزده. خیلی بخش پانزده بعد از اینکه این تذکرات 

را می دهد که شما اهل خیر وصالح بودید شما انصا ر دفاع کردید چیکار کردید مارا آوردید به شهرتان 

فانی جرتم بعد البیان و اسررتم بعداالعالن و نکصتم بعداالقدام و اشرکتم بعداالیمان »فرماید:بعد می 

پس «فانی جرتم بعد البیان:»اعتراض به مسئله فدک نیست. این چهار جمله دیگر جمله های ببینید «

اندید ر  چرا پوشبعد از اعالن اسالم و نیابت پیغمب«و اسررتم بعداالعالن»از روشنی حق به کجا رفتید؟! 

بعد از اینکه جلو آمدید بازگشتید «و نکصتم بعد االقدام »؟! اسرار یعنی سر قرارداید پوشاندید،

بعد ازاینکه ایمان آوردید ایمان برای کی هست؟ برای امیرالمومین است.بعد «واشرکتم بعد االیمان»!،

و جبنتم »مشرک شدید! لمومنیناز اینکه ایمان آوردید به پیغمبر ایمان آوردید به امیر امیرا

پیمان «عن قوم نکثو ایمانهم من بعد عهدهم»بعد از شجاعت ترسدید از قومی که « بعدالشجاعة

هایشان را شکستن. پیمان ها که راجع به فدک نبود که راجع به امامت امیر المو منین بود.شما 

و »ن ن بستن تعهداتشان را شکستترسیدید بعد از شجاعتی که داشتید از قومی که بعد از اینکه پیما

در دین شما طعن کردن. این که می گویم این همه اش راجع به ائمه و امامت «طعنو فی دینکم 

ان این پیشوایان کفر را با ایش«فقاتلو ائمة الکفر انهم ال ایمان لهم »هست از این قسمت آیه که خواندن

شاید از کارشان دست بردارند.دارند به انصار « ون نتهلعلهم ی»بجنگید انها تعهداتشان را انجام ندادند

و مهاجرین می گویند آنها که آمدند سر حکومت منتها صریح نمی گوید ولی همه همین را فهمیدن 

اول که آمد گفت که شما  فدک من « اال تقاتلون قوما نکثو ایمانهم »فهمیدن که منظورشان چیست.

گرفته   خلیفه اول گرفته بعد هم خلیفه  خودش دفاع کرد  را گرفتید  فدک را کی گرفته ؟خلیفه اول

آیا قومی را که شکستن عهدهایشان را با «اال تقاتلون قوما نکثو ایمانهم »اینجا همه را جمع می بندد.

کردن از مکه خارج کردن االنم همت پیغمبر راآنهایی که «وهمو باخراج الرسول» ایشان نمی جنگید!

هم بدووکم اول مرة اتخشونهم فاهلل احق ان » همان ها هست که شما را گول زده و مخالفت کردن.

تمام این عبارت عبارتیست که ازاینجا مردم فهمیدن که ایشان غیر از فدک «تخشوه ان کنتم مومنین

اال و قد اری » شان می دهد می فرماید:باالتر فدک را دارد که امامت است.آنوقت این جمله بیشتر ن

دتم من و ابع»آگاه باشید که می بینم بخدا قسم به زمین چسبیدید.«واهلل ان قد اخلدتم الی الخفض

و دور کردید از مقامش کسی را که سزاوار به دادن و گرفتن بود، بسط و «هو احق بالبسط والقبض 

ببینید «هو احق بالبسط والقبض رکنتم الی الدعةو ابعدتم من »یعنی بگیر بستان.قبض اصطالح است 

دور کردید کسی را که سزاوار بود به پهن کردن و جمع «و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض» این 

کردن پهن کردن و جمع کردن یعنی کسی که مدیریت امور را دارد یعنی امیرالمومنین اینجا دیگه 

عد می ب«ونجوتم بالضیق من السعة» تنگ پناه آوردیدخیلی نزدیک شدن.و از زندگی وسیع به جای 



اگر همه شما هم کافر «وان تکفروا انتم ومن فی االرض جمیعا فان اهلل غنی حمید» گویند عیب ندارد

شدید خدا بی نیاز است به چی کافر شدید به فدک ؟فدک که یک جزئی است کافر شدید به نیابت 

 »بعد هم یک آیه خواندن و نیابت و والیت امیرالمومنین است. مامتاامیرالمومنین اینجا هم اشاره به 

ی وقد قلت الذی قلت علاال »بعد که این ها را گفتند، بعد فرمودند:«الم یاتکم نبا الذین من قبلکم

والغدرة التی »تنها گذاشتن من جز خمیره وجودتان شده «معرفة منی بالخذلة التی خامرتکم 

ی بی وفایی، این بی وفایی وگول زدن  جزئی از قلبتان شده می دانم غدره یعن«استشعرتها قلوبکم 

اینها را ولکن این ها را که گفتم جانم به لب رسیده نیزه ام کند شده یقین شما کم شده و سینه من 

ولکنها فیضة النفس و نفثة الغیظ وخورالقناة » تنگی می کندو خواست حجت را برشما تمام کنم

خواستم حجت را بر شما تمام کنم .این که من می گم که «لصدر و معذرة الحجةوضعف الیقین و بثة ا

و فدک فقط یک زمینه بوده این د نهمه فهمیدن که ایشان راجع به خالفت و امامت صحبت می کن

یعنی اکنون ابصار خالفت یا فدک را بگیرید و ببرید وبیشتر  ؟یعنی چی«فدونکموها»جمله بعدی است 

می گویند چون به اصطالح به یک مالکیت  نمی گویندکه  ابصارش را بگیرید ابصار به ابصار خالفت 

مدبرة »بر شتر مقصود سوار شوید«فاحتقبوها »را به چیزی می گویند که خیلی قوی تر و بزرگ تر باشد.

 جانش«خورا القناة»استخوانش شکسته است«مهیضة العظم» در حالیکه پشتش زخم است « و ظهر 

 موسومة بغضب»عار او باقی خواهد ماند« باقیة العار» پایش شکسته است«قبة الخفنا»ضعیف هست

این کار « موصولة»عالمتش این که خدا به شما غضب کرده و عیب ابدی دارید.« الجبار و شناراالبد

بناراهلل التی تطلع علی االفئده، انها علیهم  موصدة فی عمد » شما چسبیده است به این آیه 

د بدانید که خدا می بین«فبعین اهلل ما تفعلون »ای صحبتش را خیلی تند صحبت کردنآخره«ممددة

ضرت ح« وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون » شما  که چکارمی کنید این همه تغییرات دادید.

اعلمو  ایها ناس»زهرا سالم اهلل علیها برای این که نشان بدهد من کی هستم بعدا منکر نشوند فرمودند:

تند پدرم شانزده جا گفتن پدرم دوباره خب چند جا هم مدام گف«د رسول ربکمنی فاطمه و ابی محما

نذیر لکم »واز پیغمبر صفتی را گفتند که جنبه انذار دارد این آیه قرآن را که « وانا ابنة »اینجا گفتن 

از عذاب سخت  یعنی پیغمبری که انذار دهنده است از روز رستاخیز شما را« بین یدی عذاب شدید

دی ابنة نذیر لکم بین ی» یغمبر را ایجوری معرفی کرد با نیم آیه پ« و انا ابنة » آن می ترساند.گفت 

من آن هستم که کسی بعدا منکر نشوند که این  یک زنی بوده آمده یک حرفی زده « عذاب شدید 

ره من به عنوان دختر مکس کنید دربا«فکیدونی جمیعا ثم ال تنظرون » بعد هم همه اش آیه خواند

که این را می گویند معموال باشد یک روزی می آید «فاعملو انا عاملون وانتظرو انا منتظرون » پیغمبر

و قل اعملو فسیری اهلل عملکم و »بعد هم فرمودند:«و سیعلم الکفارلمن عقبی الدار»دوباره فرمودند:

باز به امامت اشاره کردن، علیه السالم است  یالمومنون امیرالمومنین علوکه این « رسوله والمومنون 

هر کاری می خواهید بکنید بزودی خدا عمل شما را به شما نشان می دهد و رسولش و مومنون یعنی 

طالح طائر اص«وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه»امیر المومنین علی علیه السالم بعد هم تذکر دادند



ائر چی هست نامه عملش است نامه اعمالش دازیم منظور از طاست پرنده هر انسان را به گردنش می ان

به گردنش است این یک اصطالح ادبی هست طائر بخاطرپرنده  این که خیلی مورد عالقه انسان هست 

» :وانسان خیلی عالقه دارد با پرنده باشد نامه عمل را در اصطالح می گویند طائر،بعد هم فرمودند 

پس می خواهیم این را بگوییم امامت « و من یعمل مثقال ذرة شر یره فمن یعمل مثفال ذرة خیر یره

را که نگهبان دین و نبوت و پیغمبری خداست نگهبان توحید هست در البه الی سخنانش حضرت  

زهرا سالم اهلل علیها فرمودند یعنی ایشان یک اتمام حجتی کردند وقتی که خطبه فدک را ایراد 

ی احکام فلسفه احکام را گفته و فدک وآیات ارث هم گفتن بعد از این فرمودند یک دوره اسالم شناس

حاال از قسمت بعدی که ملحقات خطبه است آنهایی که نشسته بودند آنجا فقط حرفهای حضرت 

فدک نفهمیدن چی فهمیدن؟ هم فدک فهمیدن هم غصب مقام امیرالمومنین را فهمیدن لذا 

ومنین قبال با ما اتمام حجت می کرد و می گفت ما هرگز بزرگانشان آمدند گفتند که اگر امیر الم

ماجعل اهلل الحد بعد غدیر خم  من »برنمی گشتیم از آن و حضرت هم فرمودند که بعد از غدیر خم 

 «حجت و ال عذر
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