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ْسُبن ا ظیم ح  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین الحول وال قوة اال بالله العلي الع

ْولى ِكيُل، ِنْعم  اْلم  ِنْعم  اْلو  يِّ الَّذ ِنْعم   و   اللَُّه و  ل ى اْلح  ْلُت ع  كَّ و  مُ النَّصير ت  است  ي ال ي  ْنُت ِبذی الِعز  وُت و  ِة ع  اْلُقْدر  ِة و 

روت ب  اْلج  في  ثم الصالة والسالم علی سیدنا وسید االولین واآلخرین حبیبنا وحبیب اله العالمین الذي سمي و 

  )ه و سلمصلی هللا علیه و آلفی االرض بابی القاسم محمد)السماء باحمد و 

ما موالنا وسیدنا حجة ابن الحسن  وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المكرمین السي 

لی اومخالفیهم ومعاندیهم من اآلن  و اللعن الدائم علی اعدائهم( ءح العالمین لتراب مقدمه الفداا)روحی وارو

 . قیام یوم الدین

ةُ  :و بعد قال رسول هللا اِطم  ة  ب   ف  ْلِبي ِهي   و   ِمنِّي ْضع  ي ب ْين   الَِّتي ُروِحي   و   ق  ْنب   .ج 

ةِ  ُأمِّ  شهادت مظلومانه صدیقه طاهره اء اْْل ِئمَّ ب  ْلعظم اقیة هللا مان بمه زهرا را به پیشگاه مقدس موالیفاط ،النُّج 

ت و شما گرامیان تعزیت و بیت عصمت و طهاردلباختگان و دوستداران اهلمندان، واحنا فداه( و همه عالقه)ار

 .کنمتسلیت عرض می

ر ظم قرامان بقیة هللا اْلعاش ما را فرج موفور السرور موالیدهم پادخدا را به آبروی این بانوی دو سرا سوگند می

  !بدهد ان شاء هللا

هم به ما خدا را شاکر هستیم که امسال  است. ایام، ایام شهادت صدیقه طاهره، شام شهادت این بانوی دو سرا

  .عمر داد ایام شهادت این بانوی دو سرا و سیدة نساء العالمین را درک کردیم
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جان  برای آن لحظه و ها را در مصائب صدیقه طاهره از همه قبول کندندوهها و این حزن ااین عزاداریخداوند 

مند هرهنایات ویژه صدیقه طاهره بهمه ما را در دنیا و آخرت از ع و ی قرار بدهداتوشهکندن، قبر و برزخ و قیامت 

 سازد.

 در مجالس، محافل، ،در این ایام در رابطه با فضائل فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( سخن زیاد است و قطعا  

 ؛خواهم یک نکته جدیدی را مطرح کنممن در جمع شما عزیزان می است؛ ها مطالب زیادی شنیده شدهرسانه

 باشد.« اصفهان»این عصر حاضر، در این کشور و در این شهر  در یالگوی ،باشد که برای ما

  )سالم هللا علیها(حضرت فاطمه رفتاری های شاخصه ترینبزرگ از

به  یهایش دفاع جانانه و تمام قد از والیت و امامت است و پاسخگویترین شاخصهصدیقه طاهره، یکی از بزرگ

 .الیت مطرح کرده بودندغاصبین حوزه وو شبهاتی که مخالفین، معاندین، 

چه در مسجد، چه در جمع زنان  ؛های صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( کامال  واضح و روشن استخطبه 

ه خانه زهرای مرضیه هجوم ی که باچه آن لحظه ؛که برای عیادت این بانو آمده بودند« انصار»و « مهاجرین»

 .ندی بیان کرداطبهایشان در پشت در با صدای رسا سخنان و خ و آوردند

چنان صدای صدیقه طاهره آن :گویدمی است كه «عبدالفتاح عبدالمقصود»سنت تعبیر یکی از علمای بزرگ اهل

را فرا « مدینه»فضای  ؛آنان که برای هجوم به خانه زهرا آمده بودندکه صدای ناله و گریه  ،با سوز و گداز بیان شد

 گرفت.

اد جز تعد ،با صدای ناله و گریه از در خانه علی بر گشتند كه ی انداختان لرزهچنابر بدن مهاجمین آن این صدا

 در ماندند.عداوتی داشتند پشت « حنین»و در « احدجنگ  »، «جنگ بدر»المؤمنین در با امیراندکی که 
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مرحوم  ،گیرددر همان روز اول یا روز دوم است که هجوم به خانه صدیقه طاهره صورت میشما ببینید 

بیان را مملو از جمعیت است که خطبه فاطمه زهرا پشت در خانه و جلوی خانه « احتجاج»کتاب  در« طبرسی»

 کنم.تان عرض میکند و من فقط دو فراز از این خطبه را خدمتمی

صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( بحث هجوم به خانه، بحث شکستن پهلوی خود، شهادت محسن،  شما ببینید

کند. اول ها را مطرح نمیاین - !مورد نیستیکی دو و که تمام مورخین نقل کردند  -ت خود سیلی به صور

 گوید:ی که صدیقه طاهره خطاب به مهاجمین دارد میاجمله

ْهد  لِي» ْوم   ال  ع  أ   ِبق  را   أ ْسو  ْحض   «ِمْنُكم م 

 من آدم بی حیائی مثل شما ندیدم!

ها نه «مسیحی»رای ، نه ب«یهود»نه برای  .ها استبرای مسلمان، تاین سخن صدیقه طاهره برای صحابه اس

 فرمود: «.منافقین»برای 

ْهد   ال  »  ْوم   لِي ع  أ   ِبق  را   أ ْسو  ْحض  ة  ب   م  ن از  ُسول  اللَِّه ج  ْكُتْم ر  ر   «ين اْين  أ ْيدِ ِمْنُكم ت 

 ؛ 1ج ق، 1403مشهد، چاپ: اول،  -ضى مرت ، نشرحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(طبرسى، احمد بن على، اإل

 80ص

 :رفتید و ندای« سقیفه»حیاء هستید جنازه پیغمبر را دفن نکرده به چقدر شما بیحضرت فرمود: 

 «أمير ومنكم أمير منا»

 - بيروت - اإلسالمي المكتب: النشر دار ،211: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو: المؤلف اسم المصنف،

 444 ص، 5 ج، اْلعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،1403
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بحث  ته بود همه را به فراموشی سپردید.در رابطه با علی، چه گف« غدیر»رسول اکرم در كه . اینسر دادید

 فرمود: بحث اسالم و دفاع از حریم والیت و امامت است. ؛صدیقه طاهره بحث شخصی نیست

أ نَُّكمْ » ْعل   ل مْ  ك  ا ُموات  ال   م  ْوم   ق   «ُخم غ ِديرِ  ي 

 نشنیده بودید؟« غدیرخم»گویا هیچ کدام شما سخنان پیغمبر را در 

 ؛ 1ج ق، 1403مشهد، چاپ: اول،  -مرتضى  ، نشرحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(طبرسى، احمد بن على، اإل

 80ص

 101، صفحه 1جلد « الحفاظ نزهة»در کتاب  «ابن عمر مدینی»سنت به نام تعبیری که یکی از علمای بزرگ اهل

 حضرت زهرا فرمود: دارد تعبیر، تعبیر خیلی حماسی است.

 «مواله فعلي مواله كنت من خم غدير يوم هللا رسول قول أنسيتم»

گفت هر کس من ولی امر  كه فراموش کردید« غدیر» در چه زود سخن پدرم رسول خدا را درباره علی

 ر اوست.او هستم علی هم ولی ام

 الكتب مؤسسة: النشر دار ،581: الوفاة موسى أبو المديني اْلصبهاني عمر بن محمد :المؤلف اسم ؛الحفاظ نزهة

 101 ص، 1 ج، المحسن عبد محمد الرضى عبد: تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ،1406 - بيروت - الثقافية

با این سیل شبهاتی که از زمین و  .الگو باشدبرای ما این ایستادگی حضرت زهرا )سالم هللا علیها( باید امروز 

 که در اینی که علیه فرهنگ تشیع مطرح است ااین تهاجمی گسترده . وزمان علیه والیت و امامت مطرح است

نگذاریم این  و ما باید فاطمه وار در برابر این شبهات تمام قد دفاع کنیم و پاسخ دهیمقرن، نظیری نداشت،  14

 .متزلزل کنندرا های ما افکار جوان و امعه حضور پیدا کنند و شبهه افکنی کنندشبهه افکنان در ج
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فردای قیامت یقینا  پیش فاطمه زهرا شرمنده  -کنم این را من قاطعانه عرض می - ،اگر کوتاه بیاییم ما

 فل نشد.به شبهات غا یدفاع از حریم والیت و پاسخگویاز یک لحظه  ،شیت اهستیم. زهرای مرضیه با آن وضع

گوید تمام به قول یکی از بزرگان می را ببینید، خوانددر مسجد می زهرای مرضیه رائی کهشما خطبه غ

مفاهیم را  ،کلمات را ببینید .خالصه کنید با خطبه حضرت زهرا در مسجد مساوی است را كه «البالغهنهج»

ی ساخته اچنین خطبههیچ کسی این از ،آب زالل علم نوشیده ،جز کسی که از سرچشمه وحی ،مالحظه کنید

 نیست.

حضرت جا مطرح کنم. خواهم امشب اینمن می را که صدیقه طاهره در خطبه دارد ترین فرازییکی از حساس

ان حضور پیدا کردید و برای کار خودت« سقیفه»در  ،که پیغمبر را دفن کنیدشما آمدید قبل از آن می فرماید:

 ید؛وجیه شرعی و عقلی درست کردت

ْمُتمْ » ع  ْوف   ز   «اْلِفْتن ةِ  خ 

 ؛ 1ج ق، 1403مشهد، چاپ: اول،  -مرتضى  ، نشرحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(طبرسى، احمد بن على، اإل

 101 ص

کنید در فتنه قرار ط میحضور پیدا نکنید و خلیفه معین نکنید در فتنه سقو «سقفیه»گمان کردید که اگر در 

 می فرماید: قرآن هم گیرید.می

ُطوا اْلِفْتن ةِ  ِفي أ ال  ) ق  ِإنَّ  س  نَّم   و  ه  ة   ج  اِفِرين   ل ُمِحيط   (ِباْلك 

 !است کرده احاطه را کافران جهنم، و اند؛کرده سقوط گناه در( اکنون هم) آنها باشيد آگاه

 49(: آیه 9سوره توبه )
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خدا  جهنم خدا و آتش و ودال فتنه قرار گرفتیددر گ ،شما با این کارتان در متن فتنه قرار گرفتیدحضرت فرمود: 

 چقدر زیبا و عالی! .در انتظار شما است

 ایجاد افتد در جامعه فتنهگوید شما تصور کردید اگر جنازه پیغمبر را دفن کنید یک روز یا دو روز به تأخیر بیمی

 بعد .در چاه قرار گرفتیدولی  بیرون بیاییدد؟ شما خواستید از چاله شود!! آیا این تفکر، تفکر درستی بومی

 فرماید.سخنان بسیار زیبای دیگری كه می

 «!اصفهان»در  ،جوالن فتنه گران والیت

های در رسانه و گران در داخل و خارج امروز فتنه .ندارم را من فعال  بنا به پرداختن به کل خطبه حضرت زهرا

فتنه گری و شبهه افکنی  ،بیت، مبانی اعتقادی اهلدر فضای مجازی دارند نسبت به عقائد شیعهو بین المللی 

 کنند.لجن پراکنی می - خواهمعذر می -و ، کنندمی

شهر شما در خط مقدم دفاع از ، بیش از هزار و اندی سال ی داردسابقه درخشان والی ،شما« اصفهان»ر شه

 بوده است. حریم والیت

در  ،بینیم بیش از دیگر شهرهاولی ما می ؛رفی شداستان نمونه کشوری مع ،«دفاع مقدس»در جنگ تحمیلی 

های مجازی، مطالب نادرستی در رسانهو کنند شبهاتی پخش می و کنندگری میشهر شما فتنه گران والیت، فتنه

 .کنندبیان می

با  به طور مفصل صحبت کردم. فقیهولی محترم نماینده ، «هللا طباطبائیآیت»من خدمت  ،خورممن تأسف می

به طور داشتم، من که شان در سخنرانی امروز هم در مدرسه .به طور مفصل صحبت کردم« مقتدائی» هللاتآی

 مفصل گفتم.
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 ، با اینکه بندهکنمبنده دارم رسما  اعالم می مطرح است. های والیت، در سطح کشوراالن فتنه گریمتأسفانه 

کله  ها سر وبا این وهابیخوابم در خواب هم یحتی م و زنمسال است با وهابیت سر و کله می 25بیش از 

 است!! از وهابیت بیشتر انخطرش ،های والیتگریفتنه امروز ولی زنم؛می

ها وهابی ،قسم به عصمت زهرا ،وهللا، تاللهکه کنند امروز بعضی از عمامه به سرهای شهر شما، شبهاتی مطرح می

خطبا و اساتید شما کجا هستند؟  ،کنندمی ی مطرح این شبهه. وقتی اینها همچآیدشان نمیبه ذهناین شبهات 

 آیند به این شبهات جواب بدهند؟ های شما چرا نمیمنبری

 کهاست  ییک آقای :گفتند و منزل بنده آمدند« قم»به « اصفهان»سه تیم از  ،در یک هفته ،های عیدنزدیک

و « منتظری» آقایاناز بعضی از مراجع مثل  به قول خودش اجازه اجتهاد ،کشدیدک می را هللاآیتعنوان 

یس درس خارج تدرو نیز  .یا از دیگران دارد -هللا مصنوعی گفت آیتمی« خزعلی»به قول آقای یا  -« صانعی»

حوزه علمیه »در  :گفتم .انجام بدهیدی اشما بیایید با ایشان یک مناظره کند،یک شبهاتی مطرح میو کند می

 ؟ جواب بدهدرا آقا اید شبهات این کسی نیست بی« اصفهان

 عسکری به پاسخگوئی به شبهات!حسن اهتمام امام 

امام عسکری یک جمله  ،کندنسبت به قرآن شبهاتی مطرح می« اسحاق کندی»وقتی به امام عسکری خبر دادند 

 فرمود: . حضرتخواهم همین جمله را امروز به شما گرامیان عرض کنممن می ؛زیبای دارد

ُجل   ِفيُكمْ  ام   أ  » ِشيد   ر   «ر 

 ؟!را پاسخ بدهد« اسحاق کندی»در میان شما یک جوانمرد نیست که شبهات این 
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 اشر: دارنمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار اْلئمة اْلطهار )ط بحار اْلنوارالجامعة لدرر أ

 392ص ،10إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

ما  ،ایشان استاد است و درس و تدریس دارد !افرادی که خدمت امام یازدهم بودند عرض کردند آقا جان

به  یکالس آموزش پاسخگوی و کندری کارهایش را رها میاو را نداریم. امام عسکبه شبهات  یتوانائی پاسخگوی

 .قرار می دهدها برای این را شبهات

وقتی که دوره  .این است پاسخش ،كندمطرح می را مطلب این .جوابش این است ،گویدرا می ایشان این !آقا

کنند با این شخص شروع می« اسحاق کندی»آیند در برابر ها میاین ،شودآموزش پاسخ به شبهات تمام می

 .ندزنکمرش را به زمین می کنند ورا میخکوب می او ،در همان ساعت اول و لحظات اول و بحث و مناظره کردن

ها، این حرف !شما خیلی وقت است با من ارتباط دارید می گوید: ،ماندمی مات و مبهوت « اسحاق کندی»

 ها را از کجا آوردید؟شما این ،های شما نیستحرف

من  .گویدراست می بله ایشان :گفت ری، دوره پاسخگوی به شبهات دیدیم.کدر خدمت امام عس :گویندمی

چنین ما باید این ؛کنمتوبه کردم و دیگر این شبهات را مطرح نمیو اشتباهم برگشتم من از کردم، اشتباه می

 باشیم.

و  19و  18فحه ، ص1جلد « احتجاج طبرسی»شما کتاب  -آیند ری )سالم هللا علیه( مییا خدمت آقا امام عسک

کر و با افضلیت اباب در رابطه جا شبهاتییک نفر آن که ی هستیماما در یک منطقه :گویندمی -را مطالعه کنید  20

 :فرمایدری میآقا امام عسک ،پاسخگوی نداریم یما توانای و کندالمؤمنین مطرح میعمر بر امیر

ُث  أ ن ا» نْ  ِإل ْيُكمْ  أ ْبع  ْنُكمْ  ُيْفِحُمهُ  م   «ع 
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 .زندکاری کند که این بابا خفه خون بگیرد نتواند حرف ب، فرستممن یکی از شاگردانم را با شما می 

ح  »شما به کلمه   م  ف  ْفح    ببنید معنایش چیست؟ مراجعه کنید« م  و ا 

رُ  و  » غِّ أْن هُ  ُيص  ْيُكمْ  ش   «ل د 

 .جرأت بیرون آمدن از خانه نداشته باشدکه آبرو کند چنان پیش شما بیاین را آن

 :می کنداو بحث  بافرستد ری یکی از شاگردهایش را میبعد آقا امام عسک 

أ ْفح  » هف   «م 

  كه: چنان خلع سالح علمی کردآن ،آبرو کردچنان این فرد را بیآن

ْدِري ال  » اءِ  ِفي ي  م  ، السَّ  «اْْل ْرض ِفي أ وْ  ُهو 

 ها و یا در زمین است؟ این بابا ندانست که االن در آسمان

يه السالم، امام على عل حسن بن (؛ نویسنده:عليه السالم)التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري 

 353ص ،: مدرسه امام مهدی علیه السالم/مصحح محقق يازدهم،

مان را جمع کنیم و شود هواسی مطرح میااگر یک شبهه .چنین باشیمما باید در برابر این شبهات این !عزیزان

 بیت )علیهم السالم( برای این شبهات چه گفتند؟ ببینیم اهل

 )سالم هللا علیهما(رباره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ، دفتنه گر اصفهانعجیب اظهارات 

« کتابخانه حکیم»در  ،شما« نجف آباد»در  ،در دانشگاه و حوزه کالس دارد یک جزوه تدریس دارد،این بابا 

 سخنرانی دارد. «حسینه اعظم» ، درجلسات دارد
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پرده بگویم بی ؛بلد نیستند ین مطلبیها همچداند وهابیخدا میکه کند یک سری مطالبی مطرح میایشان 

  !رسدجا نمیشیطان هم عقلش به این

ندیدا کابلکه  نصب نکرد!« غدیر»ا برای امامت در علی ر اصال  غدیری در کار نیست، اصال  پیغمبر" :گویدایشان می

 :آیه " :دارد كهایشان ! خاک بر سر این تفکر، آتش به دهان این تفکر "!رأی نیاوردهم علی  و معرفی کرد

ْلُت  )اْليْوم    ِدين ُكْم( ل ُكمْ  أ ْكم 

 کردم. کامل را شما دين امروز،

 3(: آیه 5سوره مائده )

را  گویند پیغمبر نام ائمهکه علما میاصال  این .است نازل شده« عرفه»در بلکه  ،نیست« غدیر»اصال  مربوط به 

داند وقتی جزوه خدا می "بعدی چه کسی است؟دانستند امام ها نمیخود امام ،ها دروغ استهمه این ،برده

 روند؟ها کجا دارند میکه این سر درد گرفتم، ،را برای من خواندند آقا تدریس این

أ ين  ) ُبون   ف   (ت ْذه 

 !رويد؟مي کجا به پس

 26(: آیه 81سوره تكویر )

ها را ینا .نه ائمه گفتند ،دعا کردهنه علی ا ،نه پیغمبر گفته ، این رامنصوب است که علی، خلیفهاین" یا دارد که:

د هیچ وهابی وهللا همچنین حرفی نزدند که این آقا دار !دوستان عزیز و سروران من ".درست کردند« بنی امیه»

 .زندمی
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چون شاهی، شاه بعد خودش را  و با سلسله و فرهنگ شاهنشاهی بزرگ شدیم« ایران»ما در " :گویدبعد می

، امام بعد خودش را منصوب هر امامی یم که امامت هم یک شاهنشاهی است،نکتصور می ،کندنصب می

 کند!!"می

، نصب طوری که نصب ائمه دروغ استهمان ،هم منصوب است« ولی فقیه»تصور نکنید " :گویدمی بعد در آخر

 هم دروغ است!!"« والیت فقیه»

 هم را مناظره .ا این مرد مناظره داشتمساعت ب 6 و مشما آمد« اصفهان»پنج روز قبل به حدود سی، سی و من 

در تلگرام، واتساپ،  توانند ببینند.به صورت صوتی، تصویری در سایت حضرت ولیعصر گذاشتیم دوستان می

 گذاشتیم دوستان ببینند.هم فیس بوک و توئیتر 

بنویسد که این آدم بتواند که  تا کلمه 6ساعت،  6در این  ،قسم به حضرت زهرا که امشب، شام شهادتش است

قسم به حضرت زهرا من  ،یک آخوند شیعه این را از آیات و روایات استفاده کرده ،حرف درست و حسابی است

 توانید ببینید.شما می ، همه مطالبش وجود داردندیدم

های زنم دوستانی که برنامهها سر و کله میسال با وهابی 25 -20من بیش از  ،برای من خیلی دردناک است

در و نیز « شبکه والیت»سال در  8، «شبکه سالم»سال در  4من  ، می دانندها دیدندماهوارهدر ده را بن

سنت اهل «شبکه نور» و همچنین در مناظره داشتم.« المستقله»مثل شبکه ، «عربستان سعودی»های شبکه

 مناظره داشتم.« افغانستان»

 .برای من خیلی دردناک است واقعا   ؛بنشینم مناظره کنم من انتظار نداشتم یک روزی بیایم با یک آخوند شیعه

با  من معموال   است. دقیقه روی کانالش گذاشت 12: 40امروز ساعت تقریبا   ،هاین آقا دیشب سخنرانی داشت



13 

 

حرفهایی چه  معاندینببینم این  تا توجه به حساسیتی که دارم هر شب دو سه ساعت در فضای مجازی هستم

 کنند!می دارند مطرح

نکردم  من فرصتو صبح هم یکی دو تا جلسه داشتیم  ،آمدیم هم با پرواز ،بودیم« شیراز»دیشب ما 

 و برایسخنرانی کرده هم دیشب  كه سخنرانی این آقا را ،بعد از نماز مغرباش را مطالعه کنم. امشب سخنرانی

را « وفات»کلمه فاطمه زهرا برای  چند جا خودش در مطالعه کردم، ایشان در سخنرانیده ماه قبل هم نیست 

 کند؟استفاده می را گفتم خدایا چرا کلمه وفات مطرح می کند.

کلمه شهادت، " می گوید:آوری؟ به زبان نمی را« شهادت»شما چرا کلمه  :پرسددیدم یکی از آقایان میبعد 

 "!!کنمحاصل است ولذا من واژه شهادت را استعمال نمیاختالف بی

گویند میها حاصل است؟ در داخل کشورمان رسانهشهادت حضرت زهرا چه اختالف بی دانممن نمی

زمان امام راحل  «!شهادت»گویند میدر بیت رهبری  «!شهادت»گویند میدر بیوتات مراجع  «!شهادت»

 .«شهادت»گفتند می

د من توضیح بده! اگر کسی فهمیده لطف کند برای نفهمیدمکه من  !؟حاصل استاین شهادت، اختالف بی

 «!نحن ابناء الدلیل»

مثل  «!افسانه شهادت»گفتند میها از ده دوازده سال قبل وهابی .بین شیعه و وهابیت اختالف است ،بله

ها آن داده بود. هم یابیانهكه « بیرجند»امام جمعه  «فاروقی»یا آقای « گرگان»آخوند سلفی منطقه « گرگیچ»

یعنی  این .ما اختالفی نداریمکه ولی در میان شیعه  ؛سانه و اختالف استاف حضرت زهرا شهادتگویند: می

 :مشخص است
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ر ض   ُقُلوِبِهمْ  )ِفي ُهمُ  م  اد  ز  ا اللَّهُ  ف  ض  ر  ل ُهمْ  م  اب   و  ذ  ا أ لِيم   ع  اُنوا ِبم  (ي ك   ْكِذُبون 

 ،ميگفتند که غهاييدرو خاطر به و افزوده؛ آنان بيماري بر خداوند است؛ بيماري نوع يک آنان دلهاي در

  .آنهاست انتظار در دردناکي عذاب

 10(: آیه 2سوره بقره )

د در هشت تا آخون - هفت . االنیکی دو تا هم نیستند هااین البته .ها بزندان شاء هللا صدیقه طاهره به کمر این

 کنند.را در فضای مجازی منتشر می شبانه روز دارند این الطائالتکه د شهر شما هستن

چون برخوردهای  ؛که با این افراد برخورد فیزیکی و توهین بشود صد در صد مخالف هستملبته من از اینا

من را بگویند دو تا جوان شیعه و طلبه و مؤالطائالت شان است این ها از خدایاین .کندها را بت میفیزیکی این

  ما امنیت نداریم. و بگویند نتشر کننددر فضای مجازی مو یک فیلمی بگیرند  بعد درگیر بشودفرد با این 

 ولذا من با هرگونه برخورد فیزیکی به این .بشوند« آمریکا»و « غرب»شود که پناهنده به فردا همین باعث می

 .یقینا  هم به صالح شیعه نیستو افراد مخالف هستم 

ها را خلع سالح علمی این ،ردها را مفتضح علمی کری فرمود باید اینکه آقا امام عسک طوریهمان ها رااین 

هایش کنند حرفروند تدریس میها را در مسجد، در حسینیه، در کتابخانه، در دانشگاه در حوزه که میاین ،کرد

ها های وهابیحرف ،های شیعه نیستها، حرفمردم بفهمند این حرف .مطرح بشود جوابش هم کنارش باشد

 است.

 ،گذاشته« باز اندیشی دینی»اسم کانالش را  و گویید من نوآوری دارما که میشم :من در این مناظره به او گفتم

ْلُت  )اْليْوم   :آیهگویید شما می :گفتم آقای  !نازل شده« عرفه»در و نازل نشده  «غدیر»در  ِدين ُكْم( ل ُكمْ  أ ْكم 
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ْلُت  )اْليْوم   :سال قبل خلیفه دوم گفت 1400« عابدینی»  چه نو آوری ! ایننازل شده« عرفه»در  ْم(ِدين كُ  ل ُكمْ  أ ْكم 

 است که شما دارید؟

سال  300« ابن عبدالوهابمحمد » ،سال قبل گفته 800« ابن تیمیه»زنید که شما دارید می یهایخیلی از حرف

ما چه نو آوری دینی است که این  .زنندها را دارند میهمین حرف ،های وهابیدر رسانهقبل گفته است. االن 

 بیت بزنیم؟!وب حراج بر فرهنگ اهلییم چبیا

 ، در جوابها کلمه شهادت آمدهکند در زیارتنامهخیلی جالب است ظاهرا  یکی از مخاطبینش از این آقا سوال می

این حرف برای سخنرانی دیشب ایشان  "از خودشان بافتند. آن را «شیخ مفید»و « شیخ صدوق»": گویدمی

 .است، برای ده سال قبل نیست

 329 ایشان چه موقع از دنیا رفته؟« کافی»صاحب کتاب « کلینی»! بیتوجدان، خائن به اهلانصاف و بیبیای 

ه از امام کاظم، امام کاظم چه موقع ب ،سال بعد از رحلت پیغمبر نوشته حدود سیصدکتابش را  و از دنیا رفته

در خانه همه « کافی»کتاب  ؛هید شدهش 148آن هم به زبان امام صادق است که  183 سال شهادت رسیده؟

 از قول امام صادق دارد: 458، صفحه 1لد ج ،است

ة» ِهيد  ة  ش  يق  ة  )علیها السالم( ِصدِّ اِطم   «ِإنَّ ف 

رم، تهران، چاپ: چها -جلد، دار الكتب اإلسالمية 8اإلسالمية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 458ص ؛ 1ق، ج 1407

شما به ای کاش  ساخته است؟ این عبارت را از خودش امام کاظم هم  ، آیاال شیعه و امام کاظم استاین م

  .غرض وجدان داشته باشیدبی اندازه آخوندهای سنیِ 
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، 2دارد جلد « ینفرائد السمط»بوده کتابی به نام  8و  7ن از قر 772متوفای « ذهبی»استاد « جوینی» آقای

حضرت زهرا را  شکسته شدن پهلوی کند.رت زهرا را به طول مفصل مطرح میقضیه شهادت حض ،34صفحه 

شما به اندازه سنی  .کندحرمت شکنی فاطمه زهرا را مطرح می .کندحقوقش را مطرح میغصب  .کندمطرح می

 کنید؟چنین مطالبی را مطرح میوجدان داشته باشید چرا این

های ها، حرفکنند که بله این حرفتصور می ،نشینندشما میجوان و طلبه نا آگاه پای صحبت تا چهار  حاال

 !خورمچنین باشد؟ من واقعا  تأسف میچرا باید این .درستی است

 ؛ ولیدهیمکارهای علمی و آموزشی انجام می ،کار ما تحقیق و پژوهش است ،من منبری و سخنران نیستم

 !ما گفتیم چشم برای سخنرانی، روز شهادت بیایید شماگفت  و به من زنگ زد« مقتدائی»هللا وقتی حضرت آیت

ها به شبهات برای آن یهای نمونه استان را جمع کرده بودند روش پاسخگویاز معلم نفر 200نزدیک « شیراز»در 

 کار ما آموزش است. ؛برای اساتید برنامه داشتیم« دانشگاه شیراز»قبلش هم  دادیم.آموزش می

فردای قیامت تمام آقایان که  ،آمدم تا حرفم را بزنمو قضیه را قبول کردم  ولی من روی اهمیت کار، این

وظیفه من گفتن  !جا بگویم من رفتم گفتمپیش حضرت زهرا آن ،شنویدهای که صدای من را مینشستید خانم

 مابقی به عهده من نیست یک کار و اقدامی بکنید. ،بود

: گفت ،یزمان که من ارادت ویژه خدمت این بزرگوار دارمسرور عز« طباطبائی»سال گذشته جناب حاج آقای 

هللا حضرت آیت !دیگر شما خیلی نگران نباشید ،کرده ایشان را محدود «دادسری ویژه» «!قزوینی»آقای 

 .ما هم در منزل ایشان بودیم ،هم نشسته بود« ائیمقتد»
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اردوی »ولی ایشان دو هفته قبل  ؛درستفرمایش شما  !بزرگوار« طباطبائی»جناب آقای  :بعد از روضه گفتممن 

 فرو کرده!!ها مخ ایندر هر چه بلد بود و برده بود « مشهد»به « اصفهان»از « یدانشجوی

سخنرانی داشت و همین االن حاج آقای « حسینیه اعظم نجف آباد»شنبه در هفته گذشته روز سههمین 

نزدیک دفتر شما ایشان سخنرانی « ان جیخیاب»ما خدمت شما هستیم در که  7: 30ساعت  !«طباطبائی»

 !!دارد

ما یک عمری گدائی کردیم شب جمعه را بلد  :فالنی این اطالعات را شما از کجا آوردید؟ گفتم :ایشان گفت 

روند و کجا می ها کجااین كه مان هستیمهایشناسیم و دنبال مشتریمان را خوب میهایما مشتری .هستیم

ایشان به یکی از مسئولین حوزه دستور داد که حتما  باید این  کنند!ا مشتری جمع میکج کنند،بساط پهن می

 مناظره صورت بگیرد. 

 گرفتند!؟  عزاداری مجلس زهرا، فاطمه برای ائمه اطهار آیا

مگر ائمه برای فاطمه زهرا، مجلس  :گویدمیاین است که  ه،که این آقا دیشب زد یهایجالب است یکی از حرف

 ه کارهای شما را ایشان به هوا زده است.گیرید؟ یعنی همشما دارید می که ی گرفتندعزادار

مگر امام صادق مجلس عزاداری برای فاطمه زهرا گرفته؟ امام کاظم مجلس گرفته که شما دارید " :گویدمی

السالم( آزادی  ها چه مأموریتی دارند؟ دنبال چه هدفی هستند؟ مگر ائمه )علیهمدانم ایننمیمن  "گیرید؟می

 ،کردندعمل داشتند که بیایند مجلس عزا برای فاطمه زهرا بگیرند؟ اصحاب ائمه را در هر کوی و برزنی پیدا می

 کردند.قطعه قطعه می
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ر دمظلومانه  ،دنگویکه به علی ناسزا نمیبه جرم این ،با ده نفر از یارانش به جرم دفاع از علی« بن عدیحجر »

ا ررا گفتند باید بیایی از علی تبری بجوی وگرنه سرت « رشید حجری» .سالخی کردندو کردند بیابان قطعه قطعه 

 !سرم که قابل علی را ندارد :گفت .بریممی

 درو  کند سرش را بریدندگوید و لعنت نمیکه به علی بد و بیراه نمیرا به جرم این« خزاعی بن حمقعمرو »

سر  ،گویند اولین سری که در اسالم باالی نیزه در شهرها چرخاندندمی اش را چرخاندند.تمام شهرها سر بریده

 .است« خزاعی عمرو بن حمق»

آید ظاهرا  بعد از ضربت خوردن حضرت است خدمت حضرت امیر می که را همه شنیدید« میثم تمار»ماجرای 

شویم بعد حضرت میگوید آقا جان شما بروید همه ما یتیم می ،کند و خیلی ناراحت استخیلی گریه می

 کنی؟اگر یک روزی به تو بگویند از علی برائت بجوی چه کار می !«میثم» :گویدمی

 من و پای دستمگر زبان،  :، گفتبرنددست و پا و زبانت را می فرمود: .گویمام بکنند نمیآقا قطعه قطعه :گفت

 .ادب و معرفت را نگاه کنید !جان من چه قابلی برای تو دارد؟ ارزش دارد بخواهم تقدیم تو بکنم،

« عبیدهللا زیاد» ،کندرا برایش مطرح می المؤمنینجا سخن امیرهمان ،کنددستگیرش می «عبیدهللا زیاد»

م ای مردبر تا برمولی زبانت را نمیبرم؛ دست و پایت را می ،ثابت کنم علی دروغ گفتهكه من برای این :گویدمی

 ثابت بشود علی دروغ گفته است.

دوستان اگر شاهرگ کسی  .زنندمیدارش باالی درخت خرما  برند،، دستش را میکنندرا قطع می« میثم»پای 

آی  :زندجا باالی چوبه دار داد میهمان ،زندفواره می« میثم»خون از دست و پای  کند!پیدا میرا بزنند چه حالی 

این آخر عمری چند تا حرف از  تا دار جمع بشوید اطراف این چوبه .مردم من از علی روایت و مطلب زیاد شنیدم

 کند.جا باالی چوبه دار از علی دفاع میهمان .علی برای شما بزنم
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 سریع :گفت .شورندمردم علیه تو می ،ادامه پیدا کند« میثم تمار»اگر این سخنرانی گویند: می« عبیدهللا»به 

ضرت حتوانستند برای ها میاین . آیاطوری بودندها ایناین ،آن هم باالی چوبه دار .بروید زبانش را هم قطع کنید

 زنند؟ها  و مزخرفات چه است دارند میدانم این حرفزهرا مجلس عزا بگیرند؟ من نمی

کمرش درد گرفت  ،رفت پایش لیز خورد و به زمین خوردراه می ر زمان آقا امام صادق یک خانمی داشتد

گوید من راوی می .مأمورین او را گرفتند و به زندان بردند ،حضرت زهرا کردجا یک نفرینی بر قاتلین همان

خدمت امام صادق آمدم گفتم آقا جان یک خانمی به زمین خورد کمرش درد گرفت همان جا قاتلین فاطمه را 

 ها او را گرفتند.شرطه و نفرین کرد

هللا  آمدیم آقا امام صادق )سالم :گویدمی كند،تا این خانم نجات پیدا  برویم مسجد دعا کنیم فرمود:امام صادق 

دیم گوید ما از مسجد بیرون نیامده بومی !از خدای عالم برای این خانم فرج خواست ،علیه( نماز خواند دعا کرد

 ها در این وضع بودند.یعنی این ؛دیدیم این خانم آزاد شدکه 

( یک امام باقر )سالم هللا علیهداری بکنند؟ برای آقا توانستند عزابرای آقا امام حسین می ، آیاحضرت زهرا نه

رصت فیر بودند و کاری با ائمه نداشتند، امام از این با هم درگ« بنی العباس»و « بنی امیه»و ی پیدا شد ارجهف

 استفاده كرد.

ها این .از مال شخصی خودم برای من عزاداری کنید« منا»های امام باقر این است ده سال در یکی از وصیت

 کردند.کردند بحث عزاداری را مطرح میهر فرصتی پیدا می

شان برای در رابطه با گریه بر امام حسین، در رابطه با آن کسانی که قلب، ما این همه روایت در رابطه با عزاداری

ه زهرا ائمه، برای فاطمطوری نبوده است. م اینآن وقت ما بگویی داریم؛ شوندتپد و محزون میبیت میاهل

 !پس ما هم نگیریم ؛مجلس نگرفتند
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های برای آشوبرا زمینه  ، یاهای ما را متزلزل کنندخواهند ذهن جوانمی ها دنبال چه هستند؟دانم ایننمی

 .کنند فراهمآینده 

 فتنه های جدید، از درون حوزه های علمیه شیعه!

 ما این است که این سرطان دراالن بدبختی  ،ستد كه بسیار دردناك اگویمطالبی می حوزه ما یکی از آخوندهای

 پیدا شده است!!های ما درون حوزه

انال کده تا ما اگر  ها الی ماشاء هللا هستند.آن .ها برومخواهم دنبال آنهستند که من نمی كه یهایجوانحاال آن 

که  ،بان فارسی علیه شیعه دارندتا کانال در داخل کشور به ز 130 -120 امروز هااین ،داریماز اهلبیت در دفاع 

 .دوندشبانه روز چهار نعله دارند می

مدرک های علمیه، حوزه این آقا در زمان مدیریت حضرتعالی بر :فتمگ« مقتدائی»امروز خدمت حاج آقای 

این شبهات  ،ها که هیچیوهللا اصال  وهابی ،آمده در کانالش ،را گرفته خودش «ارشد» مدرك یعنی ؛«3سطح »

 .می کندمطرح این شبهات را دارد این آقا  ولی ،رسدنمیهم مغز شیطان  به

ست؟ تا است چند تا ا 18 ،تا 14 ،تا 12ها ما امام داریم؟ اصال  عدد امام گفته چه کسی :گویدمی این آقا دارد

اند دخدا می .کندنسبت به وجود مقدس حضرت ولیعصر شروع به مسخره می .کندشروع به مسخره کردن می

 رود.تا صبح خواب از چشمم میو گیرم سر درد می ،کنمها را نگاه میها فضای مجازی و اینمن بعضی وقت

کاری که  " گوید:در کانالش هم با لباس و عمامه است می !! که عکسمعمم یاین آقا ،ن ماهدر قضایای آبا

ها آشوبگر هستند و گفت ایننش میبه مخالفی ،کردکند همان کاری است که فرعون میمی جمهوری اسالمی

 !"را آتش بزنند های علمیهحوزهو  و مراکز دولتیها بریزند کنم آقایان به خیابانمن توصیه می
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بگر را تبلیغات است که چهار تا آشو هاتوجه ندارند؟ اینیا  کز امنیتی ما کجا هستند، خواب هستنددانم مرامن نمی

 !!آن هم از زبان یک آخوند عمامه به سر ،ردآوکند و به خیابان میتحریک می

 لزوم حرکت جدی برای پاسخگوئی به شبهات در فضای مجازی!

ن دماخوو اگر در این حوزه باید کار کنیم  ،چه که برای ما مهم استولی آن .زیاد اذهان مبارک شما را مکدر نکنم

  .بدهیم توانیم پاسخ بدهیم، پاسخمی

یم برو ،نداریم یاگر واقعا  خودمان توانای .شما« اصفهان»در هر جا مخصوصا   ،اریمکم ند توانمندما نیروهای 

دانند در نمی خبر هستند.اطالع و بیها از فضای مجازی بیولی متأسفانه این ؛دارند یسراغ کسانی که توانای

 گذرد؟فضای مجازی چه می

بیند در ایشان دارد می ."ها شدهتلگاه جوانفضای مجازی، ق :"فرمودكه « مقام معظم رهبری» فرمایشهمان 

بنا بود پستی انتخاب و  ،اگر من رهبر نبودم :فرمودند شگذرد؟ ایشان در یکی از جلساتفضای مجازی چه می

کردم. مشخص است فضای مجازی خیلی فراتر از را قبول می« مدیریت فضای مجازی جمهوری اسالمی» ،کنم

 ها است.این

من معتقد هستم همه شما  ؛چرخددر فضای مجازی دارد میو شما موبایل دستش گرفته  هبچه چهار پنج سال

آید بروید در این فضا ورود پیدا کنید و ببینید چه خبر است؟ مطالبی که میاز پیر و جوان و... یک مقدار  عزیزان

 .از اهلش سوال کنید

 نزده نفر از پزشکانی که همه فوق تخصص بودندده پا ،شبهات داشتمدر رابطه با  یایک جلسه« تهران»من در 

 ،یمارستاندر ب ،است هم یکی از عزیزانی که من خیلی قبولش دارم و خیلی مذهبی ،جا حضور داشتنددر آن
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یک  ،رودفالنی دو هفته قبل یکی از دخترهایم که به دانشگاه می" به من گفت: ستها هامام جماعت پزشک

  ."شدم درگیر گرفتار و بلكه خودم هم وابش را بلد نبودمنه تنها جکه من سوالی کرده 

شبهه در یک ثانیه در  !عزیزان همین است. "قتلگاه شده : "فضایی مجازیگویدمی« مقام معظم رهبری»که این

 کشد این شبهه از ذهن بیرون برود.ها طول میآید؛ ولی ساعتذهن می

 ی آبرو کنید!شبهه افکنان را ب علمای شیعه! آتش به اختیار؛

از  5، صفحه 2جلد « بحار»در « عالمه مجلسی»و  19، صفحه 1جلد « احتجاج»در « طبرسی»روایتی را مرحوم 

خیلی روایت عجیبی است من همیشه این روایت را برای رفقای  کند.صادق )سالم هللا علیه( مطرح میامام آقا 

 کنم.مان مطرح میروحانی

  :فرمایدمیامام 

اءُ » ِتن ا ُعل م  اِبُطون   ِشيع   «ُمر 

 که از علم بهره یهایآن . بلکهآخوندهای عمامه به سر نیست مراد ؛گویندکه می« علماء»ما عبارت در روایات 

اعُ »چه معلم، چه دبیر، چه استاد دانشگاه، چه بقال، چه بزاز، چه نجار که علم دارد از او تعبیر به  ،بردند  «ءُ ل م 

 فرمود: کنند.می

اءُ ُعل   » ِتن ا م  اِريُته ِشيع  ف  ِلي ِإْبِليُس و  ع  ْغِر الَِّذي ي  اِبُطون  ِبالثَّ  «ُمر 

 علمای شیعه ما مرزبان هستند.

بيروت(، دار إحياء التراث  -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار اْلنوارالجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار )ط  

 5 ص ،2ق. ج 1403بيروت، چاپ: دوم،  -العربي 
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 ،در سرحداتکه گویند به آن سربازانی می ،«مرابط» .شما به کتب لغت مراجعه کنید« مرابط»در مورد کلمه 

همه مرزداران تشیع  ،علمای شیعه و اندیشمندان ما .نشودوطن دشمن وارد خاک تا شبانه روز مراقب هستند 

های شیعه را آلوده به شبهه جوانو  ،ودگذارند شیطان وارد حوزه اعتقادی و فرهنگی شیعه بشهستند که نمی

 بکند.

یعنی به مجرد دیدن خطر باید آتش  ،دانید در دنیا تنها یک طیف هستند که آتش به اختیار هستنداین هم می

 .دستور بدهداینها الزم نیست که فرمانده به . که در سرحدات هستند هستند آن هم کسانی .کند

ها آتش به اختیار هستند هر کجا شبهه دیدند با تمام این .گویدمی« رابطم»ولذا امام صادق به علمای شیعه 

 کنند.آبرو میگر را مفتضح و بیشبهه و کنندتوان ورود می

که  یهایاین می فرماید:کند نقل می 19، صفحه 1جلد « احتجاج» كه كتابروایت دیگر آقا امام صادق در یک 

  :علمای ما باید ،بشوندها باید خار این ،کنندشبهه مطرح می

ْكِسُرُهمْ » ْنُهمْ  ي  ْكِشُف  و   ع  نْ  ي  اِزيِهمْ  ع  خ  نُ  و   م  يِّ ُهم ُيب  ار  و   «ع 

 ؛ 1ج ق، 1403مشهد، چاپ: اول،  -مرتضى  ، نشرحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(طبرسى، احمد بن على، اإل

 19 ص

فکنان اجا در برخورد با شبهه یعنی ما این ؛ا به باد بدهندشان رآبرو بکنند و حیثیتها را باید بیاینمی فرماید 

 دیگر کسی بهتا  آبرو کردها را باید خار و بیاین که آن هم این است که ی داریمخط پایان .خط قرمزی نداریم

 .ها گوش ندهدحرف این
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امام  ،کندمینقل  5، صفحه 2در جلد « مجلسی» و عرض کردم 19، صفحه 1جلد  احتجاج در روایتی که در

 .ها مرزبان هستنداین ،دانشمندان شیعه ما ،فرماید علمای شیعه ماصادق می

شان توشه ند برای فردای قیامتکه واقعا  دنبال این هست یهایی در آخر حدیث دارد؟ آنادانید چه جملهمی بعد

خواهند آبرو داشته باشند. پیش حضرت زهرا می ،خواهند توشه تهیه کنندبرای سرازیری قبرشان می ،دارندبر

 گوید:ی دارد میاببینید امام صادق چه جمله

ِتن ا» لِك  ِمْن ِشيع  ب  لِذ  ص  ِن اْنت  م   «ف 

 .کنندکه در حوزه پاسخگوی به شبهات در دفاع از حریم والیت کار می هاییآن

ر  أ ْلف  » ز  ْرك  و  اْلخ  وم  و  التُّ د  الرُّ اه  ْن ج  ل  ِممَّ ة   ك ان  أ ْفض  رَّ   «أ ْلِف م 

 یک پاسخگو به شبهات، از یک میلیون رزمنده در میدان جنگ افضل است.

ء التراث بيروت(، دار إحيا -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار اْلنوارالجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار )ط  

 5 ص ؛ 2ق. ج 1403بيروت، چاپ: دوم،  -العربي 

ی تهیه کنیم و که برای خودمان یک آذوقهبرای این .بیت هم نیسترای خدا و اهلاین همه ثواب ریخته حتی ب

، یک مدافع والیت، یک یگوید یک مجاهد فرهنگاز این بهتر؟ می !مان داشته باشیمی برای قیامتاذخیره

کند افضل و ن جهاد میی که شبانه روز در میدان جنگ در برابر دشمااز یک میلیون رزمنده ،پاسخگو به شبهات

 باالتر است!!

وقتی نشنیده بودید مسئله و تکلیفی  ،ولذا یک مقداری ما دقت کنیم و فردای قیامت قطعا  همه مسئول هستیم

گویم یا زهرا ما شام غریبان بنده عرض کردم فردای قیامت پیش حضرت زهرا می و ولی االن شنیدید ،نداشتید
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جا هم جمعیت انبوهی بود آن« حاج آقای مقتدائی»مدرسه علمیه در . امروز هم تو رفتیم و برای مردم گفتیم

 گفتم.

و  و نام نبریم و چهبگویم باید مالحظه کنیم  بیایمکه  نیستم هم من اهل مجاملهگفتم. جلسات دیگر هم داشتم 

 .برو بشوندآها باید رسوا و بیاین .بیت فرمودند نسبت به شبهه گران مالحظه نداشته باشیدچون اهل ،نه چه؛

که جنازه پیغمبر را در کردید اینگوید شما تصور میآید میصدیقه طاهره هم وقتی مسجد میعرض کردم 

 گفتید؛ «امیر   منکم و امیر   منا»و  دنبال خلیفه بازی بودید رفتید و «سقیفه» در دست ما گذاشتید و

ْمُتمْ » ع  ْوف   ز   «اْلِفْتن ةِ  خ 

 قسم: مصحح/  (؛ نویسنده: طبرى آملى صغير، محمد بن جرير بن رستم، محققالحديثة -دالئل اإلمامة )ط 

 116البعثة ناشر: بعثت ص مؤسسة اإلسالمية الدراسات

  .کردید که در فتنه قرار نگیریدتصور می

ُطوا اْلِفْتن ةِ  ِفي )أ ال    ق  ِإنَّ  س  نَّم   و  ه  ة   ج  ( ل ُمِحيط  اِفِرين   ِباْلك 

 !است کرده احاطه را کافران جهنم، و اند؛کرده سقوط گناه در( نوناک هم) آنها باشيد آگاه

 49(: آیه 9سوره توبه )

ِإنَّ  بعد صدیقه طاهره فرمود: .از چاله در آمدید وارد چاه شدید . شماهمه شما داخل فتنه شدید نَّ  )و  ه  ة  ل مُ  م  ج   ِحيط 

اِفِرين    ؟این رساتر سخن بگوید! زافاطمه زهرا  ر؟ت؛ دیگر از این بهتر و واضح(ِباْلك 
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 ،درضای خدا و پیغمبر نبوکه سخنی گفتید  ؛شیطان به ندای شما لبیک گفتو بدانید ندائی سر دادید  :یدفرمامی

 های آتش جهنم در انتظار شما است.رضای شیطان بود و بدانید جهنم و آتش جهنم و شعله و

ید که سرمایه دار یهایآن ،بگذاریدمسابقه ها برای طلبه ،تانهایاین دو تا خطبه فاطمه زهرا را برای بچهشما 

های ما خطبه حضرت . بگذارید جوانبدهیدبگذارید و هدایای خوبی  یک مسابقه و زهرا کار کنیدحضرت برای 

 .زهرا را حفظ کنند

این  شود.یرا خالصه کنید خطبه فاطمه زهرا م« البالغهنهج»کل گوید: شما یکی از علمای بزرگ می عرض كردم

خودمان یک مقداری مطالعه کنیم ببینیم و مان رشد و رواج بدهیم مان و در جامعههایخطبه را در میان جوان

 ؟است ها چه گفته و چه فرمایشی داشتهحضرت زهرا با این

و ده در بستر بیماری افتا ،خوانددر مسجد خطبه می ،خوانداش خطبه میکه صدیقه طاهره از پشت در خانهاین

 خواند، اینها چه پیامی برای من وآیند خطبه میه عیادتش میب« انصار»و « مهاجرین»زنان و حال حرکت ندارد 

 شما دارد!؟

را « انصار»و « مهاجرین»خانه  بدر ،گوید من همسرم زهرا را سوار االغی کردممیکه به تعبیر حضرت امیر 

دوستان این انصاف  !کرد. آن وقت ما راحت بنشینیممی زد اتمام حجتها حرف میزهرا برای این ،زدممی

 است؟

علی ابن  یحسن و حسین جلو ،کردمگوید او را سوار بر حیوان میمی ،زهرای مرضیه توان راه رفتن ندارد 

 کند.گوید و اتمام حجت میفاطمه زهرا سخن می زند،را می« مهاجرین»و « انصار»نه ابیطالب پشت سر در خا
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 .گوید یا زهرا حاال ما دیگر بیعت کردیم تمام شد و رفتمی .دهدانه متأسفانه یک نفر پاسخ نمیولی متأسف

 !کردیمبیعت نمیبا آنها زدی ما زنی قبل از بیعت میکه االن می یهایگویند یا زهرا اگر این حرفها میبعضی

مگر پدرم  !آمدیماتمام حجت می برایکردیم و ا جنازه پیغمبر را رها میحضرت فرمود شما تصور کردید م

 چیزی باقی گذاشت که نگوید؟« غدیر»رسول اکرم در 

د  ُعْذرا  » ْوم  غ ِديِر ُخمٍّ ِْل ح  ك  أ ِبي ي  ْل ت ر   «ه 

 173ص ؛ 1ش، ج1362قم، چاپ: اول،  -جامعه مدرسين بن بابويه، محمد بن على، ا الخصال،

. با رحلت پیغمبر فاصله دارد« غدیر»روز  72 -71ه است؟ چقدر فاصل همه را گفت. مگر «غدیرخم»پدرم در 

 گوید:حضرت نوح می از زبانقرآن به صراحت در سوره شعراء خدای عالم در  .را کنار بگذاریم« غدیر» حاال

ا م  ل يهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  )و  ل ى ِإالَّ  أ ْجِري ِإنْ  أ ْجر   ِمنْ  ع  بِّ  ع  ( ر  ال ِمين   اْلع 

 !است عالميان پروردگار بر تنها من اجر طلبم؛نمي شما از مزدي هيچ دعوت، اين براي من

 109(: آیه 26سوره شعراء )

به مردم بگو من از شما اجر  ،سال برای هدایت مردم تالش کردی 950کشی آی نوح این زحماتی که می

به ولی نوبت  ؛گویدحضرت شعیب همین را می .گویداجر من با خدا است. حضرت هود همین را می ؛خواهمنمی

 گردد و می گوید:رسد ورق بر میپیغمبر می

ل يهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  ال   )ُقلْ  ا ع  ة   ِإالَّ  أ ْجر  دَّ و   اْلُقْرب ى( ِفي اْلم 

 ![بيتم اهل]=  نزديکانم داشتندوست جز کنمنمي درخواست رسالتم بر شما از پاداشي هيچ من»: بگو
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 23آیه  (:42سوره شوری )

خواهم؟ پول و مقام و منصب و می !خواهممن پاداش رسالت از شما می !خواهمها اجر میمانمن از شما مسل

 ها چه کار کردند؟ این ! ولیخواهمبیتم میمودت اهلاز شما من پاداش رسالتم را  ،نه

ل يهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  ال   )ُقلْ جای اگر به  ا ع  ة   ِإالَّ  أ ْجر  دَّ و  ل   أ ُلُكمْ أ ْس  ال   ُقلْ »:دته بوخدا گف ؛اْلُقْرب ى( ِفي اْلم  ا يهِ ع  لظلم فی ِإالَّ ا أ ْجر 

  :المؤمنینکردند؟ به تعبیر امیراز این می بیش ،خواهمبیت میظلم به اهل ،پاداش رسالتم را ؛«القربی

ا اْلُجْرُح  و  » ِملْ  ل مَّ ْند  ُسولُ  و   ي  ا الرَّ رْ  ل مَّ ارا   ُيْقب  ْمُتمْ  اْبِتد  ع  ْوف   ز   « ن ةْلِفتْ ا خ 

 ؛ 1ج ق، 1403مشهد، چاپ: اول،  -مرتضى  ، نشرحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(طبرسى، احمد بن على، اإل

 101 ص

ریزند و به آتش خانه صدیقه طاهره میبه  ،آب غسل پیغمبر خشک نشده ،هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده

  .کشندمی

 ذکر مصیبت حضرت زهرا )سالم هللا علیها(

 محسنم را ،ام را مجروح کردندسینه ،پهلویم را شکستند ،بین در و دیوار فشارم دادند" گوید:هره میصدیقه طا

 ".شهید کردند

ْجِهي» ْطُت لِو  ق  س   «ف 

  .با رو به زمین افتادم

رُ »  «و  النَّاُر ُتْسع 



29 

 

 .کشیدآتش از در خانه من شعله می

رُ  النَّارُ  و  » ا ببینید معنایش چه است؟ر« سعر  »که اهل ادبیات هستید بروید کلمه  یهایآن  یعنی ؛«ُتْسع 

 های آتش از خانه مِن زهرا بلند شد.شعله

عُ » ْجِهي و  ت ْسف   «و 

 اشر: دارنمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار اْلئمة اْلطهار )ط بحار اْلنوارالجامعة لدرر أ

 349 ، ص30 جمعی از محققان، ج إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح:

فع  »ببینید کلمه  « ع  ف  س  »کلمه  ،صورتم سیاه شدکه چنان سیلی به صورتم زدند ها آنگوید اینیعنی چه؟ می« س 

 !سیلی زدنی که اثر سیلی در صورت بماند و صورت را سیاه کند یعنیبا سین و عین 

 «صدوق»مرحوم  تواند انكار كند. این مطلب راسی نمیدیگر ک .استآمده تبر این در منابع شیعه با سندهای مع

 ؛خودش آورده« احتجاج»در « طبرسی»آورده « قیس سلیم بن»، «مفید»مرحوم  ،آورده« صدوقامالی »در 

 .آمده استجا این قضیه  هادر ده ؛وردهآ خودش« بحار»در « عالمه مجلسی»

 کردند؟ با امام مجتبی چه کاربیش از این می ،است بیت مناگر پیغمبر فرموده بود اجر رسالت من ظلم به اهل

زه کنند آیا در تاریخ همچنین چیزی داشتیم؟ آن هم جناآیند جنازه امام حسن را تیر باران میکه میکردند؟ این

 !فرزند و صحابی پیغمبر

 ؛ستیغمبر که ه، پاره تن پست، صحابی پیغمبر که هخلیفه و وصی پیغمبر نیست ،امام نیستامام مجتبی،  بابا

 د؟ندار ان کردن جنازه امام حسن چه توجیهیتیر بار برایآقایان 
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ه با سال از رحلت پیغمبر گذشت 50سید شهداء را که کمتر از  ،کنندالمؤمنین را مظلومانه در محراب شهید میامیر

یالنه به اسارت بیتش را مظلومانه و به صورت ذلزنانش و اهل ،کنندعزیزانش را قطعه قطعه می ،آن وضع

 برند.می

ل يهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  ال   )ُقلْ عالم نگفته بود اگر خدای   ا ع  ( ِإالَّ  أ ْجر  ة  دَّ و  ن بیش از ای «یاال الظلم فی القرب»گفت می؛ اْلم 

 دند؟ ری چه کار کرر کردند؟ با امام صادق و امام عسكبا امام سجاد چه کار کردند؟ با امام باقر چه کا کردند؟می

آید علنا  تبلیغ نمی و چرا امام زمان غائب است بحث داشتم، یکی شان برگشت گفت:ها وهابیک وقتی با این ی

 کنید؟ شان چه کار کردید؟ و با آقا امام زمان شما چه کار میشماها با اجداد و پدران :؟ گفتمدین کند

 ،کشیدی ما و زحماتی که شماها میهاامیدوارم که ان شاء هللا بحث .من بیش از این مصدع عزیزان نشوم

 برای روزی که:باشد ی اذخیره

عُ  ال   )يْوم   ال   يْنف  ال   م  ( و   ب ُنون 

 بخشد.نمي سودي فرزندان و مال که روز آن در

 88(: آیه 26سوره شعراء )

د م قد بودندانم در خانه علی چه اتفاقی افتاد؟ در خانه علی چه مسائلی رخ داد؟ چهار تا بچه قد و نیمن نمی

 ،خانه را آتش بزنند رْ د  هجوم بیاورند،  بقیه کوچک هستند یک عده ،ساله بود 7ترین بچه حضرت زهرا، بزرگ

 کردند؟ ها چه کار میعلی را ببرند این بچه ،اش را شهید کنندبچه و به زمین بیاندازند و مادر را کتک بزنند

کنند و چه بال بال های کوچک ما چه کار میبچه ،فتادهین اتفاقی برای ما ایک لحظه تصور کنید یک همچ

 :گویدزنند به قول آن شاعر میمی
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من شکست/ قامت او خمید/ در که آتش گرفت/ زینب مضطرم  یدر که آتش گرفت/ رنگ حیدر پرید/ سینه 

 !ناله زد/ ای خدا کشته شد مادرم

صدای ناله زهرا  ،شودیک موقع سر و صدا ایجاد می ،ها مشغول هستندآن ،آیدامیرالمؤمنین از اتاق بیرون می

 «!یا ابتا، یا رسول هللا»بین در و دیوار 

اگر یک خانمی در سختی و مشکل قرار  !کنم زهرا جانخوانم عرضه میکه برای خودم می یهایروضهدر من 

ادرکنی؟ چرا بین در و ولی چرا بین در و دیوار نگفتی یا علی  ؛کند همسرش استاول کسی که صدا می ،بگیرد

 ؟ بابا یا رسول هللا، ببین با دخترت چه کار کردند؟«یا ابتا یا رسول هللا»دیوار گفتی 

هی گوید یا ابتا یا رسول هللا گاگاهی می ،بیند زهرا نقش بر زمین شدهآید میالمؤمنین از اتاق بیرون میامیر

ا» :گویدمی ُخِذيِني ي  ُة ف  لب بن ابیطاوقتی این منظره را علی ا .یاب محسنم را شهید کردندرای فضه من را د ؛«ِفضَّ

 گوید:بیند یک جمله خیلی جانسوزی دارد میمی

 «یا لیتنی مت قبل هذایا بنت رسول هللا »

دیدم جلوی چشمم دختر پیغمبر روی زمین افتاده یا ای کاش من علی مرده بودم و این منظره را نمی

 .گویدرسول هللا می

 .ای کاش بعضی از آخوندهای ما به اندازه یک سنی غیرت داشتند ؛سنت دارند نه شیعهکه بعضی از اهل عبارتی

قضیه روضه حضرت زهرا  ،دارد« مقتل الحسین»سنت است کتابی به نام  ْیکی از علمای بزرگ اهل« خوارزمی»

 شود.می قطرات اشکم جاری ،کنممن هر وقت مطالعه میکه را به قدری زیبا نقل کرده 
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یک سنی نقل  64 -63صفحه  «مقتل» 1ه کنند اگر اشتباه نکنم در جلد فرصت نیست من بگویم دوستان مراجع

دست حسن و  از ظهر یا قبل از ظهر بودصدیقه طاهره در همچنین روزی بعد  :گویدمی .کند شیعه نیستمی

علی هم  ،ن جا مشغول عبادت بشویدحسن جان، حسین جان همی :حسین را گرفت و کنار قبر پیغمبر آمد گفت

 در مسجد مشغول نماز است.

در را ببند بعد از چند لحظه من را صدا کن اگر « اسماء»گفت « اسماء بنت عمیس»خودش خانه برگشت به 

 .جواب دادم که دادم اگر جواب ندادم سراغ علی بفرست بیاید من پیش پدرم رفتم

کند یک دفعه دیدم در سجده خواند به سجده رفت و مدام دعا می گوید دیدم صدیقه طاهره نمازمی« اسماء»

آفرین جان به جان در حال سجده داخل اتاق شدم رفتم زهرا را تکان دادم دیدم زهرا  ،صدای زهرا خاموش شد

 تسلیم کرد.

« امناین  أیا اسماء »ن و حسین آمدند گفتند دیدم حس .گفتم خدایا اگر حسن و حسین برسند چه جوابی بدهم

دن بدست به بدن زهرا زدند دیدند  ،دانه وارد اتاق شدندتوانستم جواب بدهم این دو تا نازمادرمان کجا است؟ ن

 مادر شدیم.گویم بیتسلیت می برادر :حسین برگشت گفتامام امام حسن به  .کندخورد حرکت نمیتکان نمی

عرض  ،است بروید پدرتان را صدا کنیدحسن جان حسین جان وصیت زهرا  :گویدمی« اسماء بنت عمیس»

گوید امام حسن و امام حسین شیون کنان وارد مسجد شدند می .عالم سنی است« خوارزمی»کردم عبارت 

آب آوردند و روی صورت علی ریختند به هوش  .علی افتاد غش کرد ،وقتی خبر شهادت زهرا را به علی دادند

 ت؟چقدر برای علی شهادت زهرا سخت اس ؛آوردند
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 .نآی دختر پیغمبر، آی مادر حسن و حسی .جوابی نیامد« یا بنت رسول هللا»گوید امیر المؤمنین آمد صدا زد می

که کسی برای این در تاریكی دانم چه اتفاقی در خانه علی افتاد فقط به هنگام دفن امشب ظاهرا  در دل شبنمی

  :گذاشته در این نامه نوشته یا علیخبردار نشود. علی دید زهرا یک کاغذی نوشته و زیر سرش 

 «غسلني باللیل، كفني باللیل، دفني باللیل»

 .علی جان من را شبانه غسلم بده، شبانه دفنم کن

امیر المؤمنین طبق  ،که کسی متوجه بشوددر تاریکی همچین شبی بدون این که یک دختر از پیغمبر مانده

آوردند همه می« بقیع»اگر در  .حضرت زهرا در خانه علی بود گوید قطعا  قبردارد می« شیخ صدوق»عبارتی که 

 ه، جنازه حضرت زهرا را دفن كرده است.در خانه قبر کند ،شدندمتوجه می

گیرد یک نفر از پای جنازه خواهند داخل قبر بکنند یک نفر از سر جنازه میمعموال  دوستان یک جنازه را می

 روز الغر شده 90گوید به قدری زهرا در طول این گذارند راوی میزه میمعموال  یک شالی در کمر جنا ،گیردمی

 بود که پوست و استخوانی مانده بود.

شان سال 5 -4حسن و حسین هم  ،چون زهرا محرمی ندارد ؛خواهد زهرا را در قبر بگذاردامیرالمؤمنین می

بود چه کار بکند؟ جنازه فاطمه دستش  بنا است که غریبانه و مخفیانه فاطمه دفن بشود. مانده .بیشتر نیست

ن آمد یک موقع دید دو تا دست شبیه دست پیغمبر از قبر بیرو ،جنازه را در قبر بگذارد یتواند به تنهاینمی ،است

  :ی گفتایا علی امانت من را به من بده. علی یک جمله

لَّ » ا ق  ُسول   ي  نْ  اللَّهِ  ر  ِتك   ع  ِفيَّ ْبِري ص    ؛«ص 

 صبرم تمام شد کاسه صبرم لبریز شد!را دیگر در مصیبت زه
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د  » ْرم  ا ُحْزِني ف س   ؛ «أ مَّ

 غصه من تا ابد در عزای فاطمه است.یا رسول هللا حزن و 

ا ل ْيِلي و  » د   أ مَّ هَّ ُمس   «ف 

/  محقق؛ ق 406 :مؤلف وفات تاريخ، حسين بن محمد الرضى، شريف: نويسنده؛ (صالح للصبحي) البالغة نهج

م   ِمنْ  و  ؛ اول: چاپ نوبت، ق 1414: چاپ سال، قم هجرت: ناشر، اإلسالم ضفي: مصحح ال   أ نَّهُ  ْنهُ ع   ُرِوي   ع ل هُ  ك 

ال هُ  ْفنِ  ِعْند   ق  ةِ  د  د  يِّ اءِ  س  ة   النِّس  اِطم    320ص  ،ف 

 .شنید شب تا صبح جز ناله از علی در مصیبت زهرا کسی نخواهد .ها خواب نداردبعد از این علی دیگر شب

ل ى اللَّهِ  ل ْعن ةُ  )أ ال   يْعل مُ  ع  س  ؛ و  الِِمين  ل ُموا الَِّذين   الظَّ ل ب   أ ي ظ  (ي ُمْنق  ِلُبون   ْنق 

ل لُهم   ن سأُلك  » ن دعوك   ا  مِ  ِباسِمك   و  زِّ  اْلعظ  لِّ  اْلع  م اْلج  تودع سر المسال و هابعلها وبنیوبحق فاطمة وأبیها  الهی «اْلكر 

  حضور قلب بگویید یا هللا...فیها ده مرتبه با 

مجروح زهرا، به خون جاری از سینه  یسینه پهلوی شكسته زهرا، به دهیم به آبروز زهرا، بهخدایا قسمت می

 .تر فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردانهر چه سریع ،زهرا

ز خدایا به آبروی زهرا ما را ا .مقدمات ظهورش سریعا  فراهم بگردان ،از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما 

 .اش متصل بفرماانقالب ما را به انقالب جهانی ان فداکار، شهدای رکابش قرار بده،یاران خاص، سرباز

بیت در هر لباس و منصبی هستند مراجع عظام ما، مقام معظم رهبری خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهل

ن بنما، مان شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتارابیمارانموفق و مؤید بدار، خدا به آبروی زهرا بر 

 حوائج حاجتمندان روا نما.
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های دهیم به آبروی زهرا به آبروی اشک چشمان علی در مصیبت زهرا، به آبروی نالهخدایا تو را قسمت می

ن، هر حاجتی دارد حاجتش اش را برطرف کهای زهرا در جمع ما هر کس گرفتاری دارد گرفتاریجانسوز بچه

 را برآورده کن، دعاهای ما به اجابت برسان.

و دو تا یادگارش صلوات « امام راحل»هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صالحین، صدقین باالخص 

 بفرستید.

ل ىَّٰ  لِّ ع  ُهمَّ ص 
د   ٱللََّّٰ مَّ آِل ُمح  د  و  مَّ  ُمح 

 


