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 مهربان یبه نام خداوند بخشنده

 
 

 

 

 

 ! عزیزان سالم

 است خدا، حضرت محمّدرسول آخرین  دانیدمی حتماً

 بعد ازو  باد سالم و صلوات خدا بر او و خاندان پاکشکه 

  .دآمدیگری نخواهد  "پیامبر"ایشان تا روز قیامت، هیچ 

حضرت  انرا به عنوان جانشین "امام"دوازده دانا،  یخدا

 م رامردایشان  بعد از تا است انتخاب کرده محمّد

 کنند.اطاعت از دستورات خدا دعوت به 

 نتریشجاع، ترینداناپیامبر، خودِ  انندِم دوازده امام

  برگزیدگان خداوند هستند. ترینمهربان و
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به  فقطیعنی ؛ دانمعصومو  پاک پیامبرجانشینان 

 . کنندمی خدا عملدستور 

نادرستی  رِاک ،زنندنمی اشتباهیحرف هیچ آنان 

  .کنندهرگز گناه نمیو دهند انجام نمی

 .دانیدمیرا  زیبای امامان هاینامحتماً دوستان خوبم! 

به مردم جانشینان بعد از خود را همیشه پیامبر 

  برد:و از آنان نام می فرمودمعرفی می

 ؛اولامامِ  طالببن ابی علی امیرمؤمنانحضرت . 1

 ؛بن علی حسنامام  مجتبیحضرت  .2
 ؛بن علی نحسیامام  سیّدالشّهداحضرت . 3
 ؛بن الحسین علیامام  سجاد حضرت. 4

  ؛بن علی محمدامام  باقر. حضرت 5

  ؛بن محمد جعفرامام  صادق حضرت. 6

؛بن جعفرموسی امام  کاظم حضرت. 7

  ؛بن موسی علیامام  رضا حضرت. 8

  ؛بن علی محمدامام  جواد حضرت. 9

  ؛بن محمدعلی امام  هادی حضرت. 10
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؛علی 1بن حسنامام  عسکری حضرت. 11

عسکری فرزند امام حسنمهدی حضرت.12

 ؛رسول خداآخرین جانشین 

 فرمود:پیامبر می
اطاعت  آنان را دوست داشته باشد و از آنان یهر کس

  .کند، از خدا اطاعت کرده است

جانشین  آخریناآلن ما در زمان امامت عزیزانم! 

 کنیم.زندگی میحضرت مهدی  ،پیامبر

زنده است ولی به دستور خدا در غیبت  امام زمان ما

 کنیمدعا می ما همیشه برای ظهورش ود بربه سر می

گوییم: شود میاو برده مینام مبارکِ و هر وقت 

 2عَجَّلَ اهلل تَعالی فَرَجَهُ الشَّریف

افرادی  ،خدارسولبعد از شهادت  امّا فرزندان خوبم!

ود نبشان هایدلکه نور ایمان در پرست حسود و دنیا

                                                           
 ابن یعنی فرزند. . 1

 . برسانرا ما ، ظهورِ امامِ زمان یایعنی خدا .2



4 
 

حرف و  قبول نکردندرا  علی امامت حضرت

از خودشان را  یک نفرها پیامبر را گوش ندادند. آن

  ند.انتخاب کردجانشینی پیامبر برای 

 جانشین علی دانستند که حضرتِخوب میها آن

 او ،بعد از پیامبرخدا دستور داده  است و خدارسول

امّا و همه از او اطاعت کنند باشد و پیشوا خلیفه 

 ثروت و حکومت بودند. ،قدرت دنبالِها آن

 حضرت فاطمه شهمسرتنها نبود،  امام علی

 . او بود همیشه پشتیبانِ

شناسید. را خوب می زهرایحضرت فاطمهحتماً 

و  امام حسین وامام حسن مادرِ پیامبر، دخترِاو 

 است.  حضرت زینب

  :فرمودهمیشه به مردم میپیامبر 

 .ی استبهشت بانویی، دخترم فاطمه »

 ی تنِ من است. او پاره
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ن را اذیّت کند، م هرکه دخترم فاطمه

 و هر کس مرا آزار دهد خدارا اذیّت کرده 

 3«را آزُرده است

ظلم کردند،  علی امیرمؤمنانوقتی مردم به 

 . دفاع کرد خود از امامِ حضرت فاطمه

دشمنانی که حق امیرمؤمنان  پیامبر، از شهادتپس 

را گرفته بودند حتّی به دارایی آنان هم رحم نکردند 

 به زور گرفتند. را  کدَ فَو  4بیتاهلِ  اموالتمام  و

از  چند سال قبلپیامبر  .، سرزمین زیبایی بودکدَفَ

به حضرت فاطمهآن را  به دستور خدا، شهادتش

 .بخشیده بود

به افرادِ فقیر و نیازمند  فَدَکدرآمد از  فاطمه

  کرد.کمک می

                                                           
  ی حضرت فاطمهدرباره ست سخنان پیامبرا چقدر خوب .3

 حفظ کنیم و در جمع خانواده بخوانیم.را 

 نامند.بیت میرا اهل دوازده امام معصوم و حضرت فاطمهپیامبر،  .4
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 ک حمله کردند و آن را گرفتند.دَبه فَخلیفه  سربازانِ

او را .  رفتچند بار نزدِ خلیفه  فاطمهحضرت 

 کدَگرفتن فَو  حضرت علی به خاطر کنار زدنِ

  .سرزنش کرد زشتشکارهای  تمامِو 

 حضرت فاطمه دانست اگر حقِّظالم می امّا حاکمِ

 را بازگرداند باید حکومت را هم به امام علی
تواند حاکم باشد. برای دیگر نمیبدهد و خودش 

  را نپذیرفت. حضرت فاطمه حرفِهمین 

د و تصمیم گرفت به مسجد برو حضرت فاطمه

خلیفه و  در مقابلِ و حقِّ خودش از امام علی

 د.دفاع کنمردم 

 چند بانو، به مسجد رفت همراهِ حضرت فاطمه

 مقابلِ چشمِ مردانِ نامحرم نباشد، که برای اینو 

 ی بلند نشست.پشتِ یک پرده 

  .دنکن گوش اوی مردم ساکت شدند تا به سخنان همه
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مردم به  یآهی کشید که همه ،حضرت فاطمه

ت آرام و ساک مردمتا  حضرت صبر کردگریه افتادند. 

 د. ونش

 ودخ سخنانِ ،بر پیامبر خدا و صلواتِ با نام و یادِ بعد

 را آغاز کرد. 

انگار خودِ پیامبر بود که سخن  ؛زدحرف میچه زیبا 

 . گفتمی

هایی از سخنرانی بهترین ما برای شما عزیزان قسمت

به صورت با توضیح را انتخاب کرده و  جهانبانوی 

 ایم:ساده و روان آورده

هستم؛  بدانید من فاطمهای مردم! ...  »

 !دختر پیامبرتان

بعد از  بهترین فرد علی یرمؤمنانام

 را برای جانشینیِ  اوپیامبر است. خداوند، 

  .است انتخاب کرده شما امامتِپیامبر و 
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 ! اید؟را رها کرده امام علیچرا 

را به زور از  پدرممیراث اموال و تمام خلیفه 

  ست.ا من گرفته

 اید؟! شما مردم سکوت کرده چرا

ای که همان فاطمه )مگر من، فاطمه نیستم؟ 

 ... پس چرا مرا یاری (تنِ پیامبر استی پاره

 گیرید؟را پس نمی ما کنید و حقِّنمی

، ایدذاشتهگرا کنار  امام علی حاال که

  آخرت باشید. دنیا و عذابِ بدبختیِ منتظرِ

  !بدانید که از شما مردم ناراحتم
  .خشمگینمستمگران هم از شما 

 ی شما را خواهد داد.وند سزای همهخدا

 این ها را به شما گفتم تا دیگر عذر و 

 «ای نداشته باشید ...بهانه

 با از این سخنرانی،  پس حضرت فاطمه

 . به خانه برگشتناراحتی 
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 وجودش از با تمامِ ، وقتی دیدند که اودشمنان

کند و سخنان و رفتارش دفاع می حضرت علی

، تصمیم گرفتند هر چه دشومیمردم  بیداریباعث 

  .بگیرند 5بیعت حضرت علیاز زودتر 

ی حضرت فاطمه حمله به خانهشان با سربازانها آن

  .خانه را آتش زدند چوب و هیزم آوردند و درِ .دردنک

  .زدندکشیدند و فریاد مینعره میدشمنان 

  گفت: هاآنو به  آمددر  پشتِ حضرت فاطمه

 کشید؟ ی مرا به آتش میآیا خانه »

  ؟را تانپیامبری دختر خانه

 « بردارید و ما را رها کنید دست از علی
 گوش نکردند.  ،دلسنگدشمنانِ امّا 

به پهلوی باز شد و ، آنهایکی از  ، با لگدِخانه درِ
                                                           

بول ها را قاز او پیمان بگیرند که حکومت آنیعنی بیعت بگیرند  .5

 مخالفت نکند.کرده و 
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  خورد. حضرت فاطمه

و فرزندی که در شکم  شکست مادرمانپهلوی 

  شد. شهید 6داشت

آسیبی که از این  به خاطرِهم  حضرت فاطمه

 .رسید تداشهبه  مدّتی بعد دیده بود،حمله 

امام به شوهرش  شهادتقبل از  مهربان، آن مادرِ

  :کرد 7وصیّت علی

من حاضر نشوند و بر من  پیکربر  مدشمنانیا علی! 

 یپنهانو  شب تاریکیِدر یا علی! مرا  .نماز نخوانند

 .زساباخبر ن قبرم از جایِرا و هیچ کس  دَفن کن

مزارش خواست  فاطمه! حضرت دوستان خوبم

                                                           

 است محسننام این فرزند حضرت  .6

 سفارش. یعنی وصیّت  .7
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  شوند. رُسواهمیشه دشمنانش بماند تا  پنهان

حضرت  که ما فرزندان و پیروانِ به این دلیل است

ایم مان را ندیدهخوبِ مادرِ وقت قبرِهیچ فاطمه

 برویم. ایشان ه زیارتِبتوانیم و نمی

  سیاه لباسِمادرمان  شهادتهر سال در روز ما 

امام تا  کنیممی عزاداریپوشیم و برای او می

 .شود خشنوداز ما  زمان

 منابع:
 علي طبرسي بن . کتاب احتجاج ، تألیف احمد1

 باقر مجلسي تألیف محمّد کتاب بحاراألنوار، .2

 قیس هاللي سلیم بن کتاب .3
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 ها:پرسش

 خدای دانا چند جانشین برای پیامبر انتخاب کرده است؟ .1

 یازده امام الف.
 امامدوازده    ب.
 پنج امام   ج.
 هفت امام    د.

 امام، معصوم و پاک است یعنی چه؟ .2

 کند.هیچ اشتباهی نمی الف.
 کند.گناه نمی   ب.
 کند.فقط به دستور خدا عمل می  ج. 
 همه موارد.  د. 

را چه کسی کند، اذیت را  حضرت فاطمهاگر کسی  .3

 است؟آزار داده 

 پیامبر را الف.
 خدا را  ب.
 مردم راهمه    ج.
 موارد الف و ب   د.
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که در حمله به خانه شهید  فرزند حضرت فاطمه .4

 شد؛ چه نام دارد؟

 حضرت محسن الف.
 امام حسن ب.
 امام حسین ج.
 حضرت زینب د.

خدا به حضرت  دستورِنام سرزمینی که پیامبر به  .5
 بخشید؛ چیست؟ فاطمه

 خیبر الف.
 مکه ب.
 فدک ج.
 مدینه د.
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برای مراکزی طراحی شده که مایل به  تذکر: این فرم

 برگزاری مسابقه هستند.

 نامه :پاسخ

لطفاً پاسخ سؤاالت را به صورت یک 

( از سمت چپ 12345)رقمي  5عدد 

 بنویسید و ارسال نمایید.

 

 

 الف   ب   ج   د                    

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           
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در مسجد پیامبری حضرت فاطمهماجرای فدک و خطبه عنوان:

 (ی ابتداییدوره یه)ویژ
 اسناد و کتابخانه تخصصی  حضرت فاطمه زهرامرکزامتیاز:صاحب

 گرمارودیموسویگرمارودیـ  سیدعمرانسیدحمیدموسوی تألیف:
 مسعود عیدی ها :طراحی و آرایه

 توانند می بیت رسالت مندان به اهلعالقههمه 
 از این اثر به صورت رایگان استفاده نمایند.

 آماده دریافت پیشنهادات شما هستیم.
 +98 51 3844 7899تلفن : 

 مشهد مقدس
 هـ.ش 1399هـ.ق/ 1442فاطمیه 


