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یکی از آن محتواهایی که دشمن به طور بسیار جدی نسبت بهه همهه ی اهمهه خ بص هو         

نسبت به حضرت زهرا سالم اهلل علیها به طور شبانه رخز مورد حملهه رهرار دادا ایهن کهه ب ویهد 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها یک آدمی بودند مثل بقیه آدمها. یک خانمی بودنهد ا  ایککهه خیلهی 

الً خیلی خیلی خیلی خوب بودند. خلی مثل بقیه آدم ها بودند. مها شهنونی بهرای خوب بودند. اص

ایشان راهلیم. مثل ع مت، مثل شفاعت، مثل آن شنونی که برای مع هومین علهیهم السهالم راههل 

هستیم. می گویکد خوب حضرت زهرا که امام نیست. بله امامان ع مت دارند، علم غیب دارنهد، 

نیستکد. ایشان دختر پیغمبر بودند، خیلی هم زن خوبی بودند. آنها ر د  خلی حضرت زهرا که امام

 دارند شأن آسمانی حضرت صدیقه طاهرا سالم اهلل علیها را بشکککد.

داریهم. آن  از ایکجا یک بحث عام خ یک بحث خا  برای حضهرت زههرا سهالم اهلل علیهها      

بحث عام ایککه آن جا که مجالس مذهبی یا شکوندا مذهبی یها گویکهدا آنقهدر پهررخ خ بهی دیهن 

می گوید، بله ربول، اهمه علیهم السالم ایکطورند خلی حضرت زهرا جزء اهمه نیسهتکد.        نیست 

کککهد. آنهایی که یک مقدار دی ر آشکارتر می گویکد، نسبت به همهه ی اهمهه ایهن را مطهر  مهی 

 می ویکد علم غیب فقط مال خداست.

در مورد شفاعت می گویکد م رمیشود آدم هرچه دلش خواست گکاا ککد، بعد امام حسین اخ       

 را ببصشکد؟ این که اصالً تجرّی بر گکاا می شود. جرأت پیدا می ککد گکاا ککد.

کد: حضرت زههرا یها امهام گویکککد خ مییا در مورد ع مت هم به همین ترتیب برخورد می      

حسین علیه السالم هیچ خرت نشدا دمپایشون رخ لک ه به لک ه بپوشکد؟ شما می گوهید اصالً ههیچ 



اشتباهی نمی کککد؟ خرتی می خواستکد غذا بصورند نشدا به جای راشق چک ال را  بردارند؟ آخهه 

کجها برگردانکهدش. ارهدام  بهه بابا نمیشه که  ایکقدر! بله گکاا نمی کردند. آخرش می خواهکد به ای

 مصدخش کردن آن شنونی از امامت که برای ما شنون اساسی است کردند.

      

بعد نسبت به  حضرت زهرا سالم اهلل علیها به طریق اخلی این کار را می کککد، مهن عهرک کهردم 

ر یک بحث عام داریم خ یک بحث خا  حضرت زهرا سالم اهلل علیها، بحث عام این است که اگ

شما خواستید در موضوع شفاعت کار بککید یا خواستید شفاعت حضرت زهرا سالم اهلل علیهها را 

کار بککید، بدانید تمام استد ل هایی که راجع به توبه هست عیکاً برای شهفاعت ههم هسهت. اگهر 

 شود؟ ی ما را بپذیرد ما تجرّی بر گکاا برایمان حاصل میخدا توبه

  یَ الَّذینَ اَسرَف وا عَلی اَنف سِهِم   تَقکَط وا مِن رَحمَهِ اهلل اِنَّ اهلل یَغفِر الذُّن وبَ جَمیعا اِنَّه  ه وَل یا عِبادِر          ُ 

 7الغَف ور  الرَّحیم         

 بدان بکدگانم که اسراف بر نفس خود کردند، ب و هرگز از رحمت خدا ناامید مباشید. البته          

 خدا همه گکاهان را خواهد بصشید. که اخ خدایی بسیار آمرزندا خ مهربان است.         

فرماید: ای کسانی که خودتهان، خودتهان را خهراب کردیهد  اسهراف کردیهد بهر خدای متعال می

خودتان، از رحمت خدا ناامید نشوید. در فرهکگ دیکی ما خوشبصتانه شیعه خ سکی، همهه خ همهه 

ید، خود شمر هم ربل از مردن راا به توبه داشتکد. نا امید از رحمت خدا گکهاهش معتقدند خود یز

از کشتن خجود مقدس سیدالشهداء بیشتر است. ررار نیست از رحمت خدا ناامیهد شهویم. خهوب 

اگر ایکطوری باشد خ باب توبه به رخی همه ی ما باز باشد خ خدای متعال همه ی ما را دعوت بهه 

دهد. می دهد یا نمی دهد؟ آن کسانی که از توبه دفاع مهی ن تجرّی بر گکاا نمیتوبه کردا باشد، ای

 کککد ببیکید چکار      می کککد؟ چه می گویکد عین آن استد ل را در  شفاعت، می توانید بیاخرید.

یکی از شنون حضرت زهرا سالم اهلل علیها که سصت مورد حمله ررار می گیهرد شهفاعت آن       

بص و  در رخایات شیعه است که حضرت در شهفاعت نقهش محهوری دارنهد، حضرت است. 

های دی ر اهمه علیهم السالم، به شفاعت حضهرت صهدیقه نقش اساسی دارند. بسیاری از شفاعت
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دهکهد. طاهرا است که ربول می شود. آنها به شدت شأن شفاعت را مورد حمله خ هجوم ررار مهی

 ص  ی کار کککد بدانکد، اصل شفاعت فضل خداست.اگر گرخا هایی خواستکد رخی شفاعت، ت

فرک ککیم من اگر ایکجا دست توی جیبم ککم خ به هر کدام از شهما بزرگهوارانی کهه ایکجها       

هزار تومان پول بدهم، از شما کسی می تواند اعتراک بککد؟ نصواسهتید ربهول نککیهد،  35هستید 

د؟ فضل است دی ر. خدا ما را از صهفر آفریهدا توانید اعتراک ککید که چرا پول می دهیخلی نمی

آیا ما طلب داشتیم که خدا ما را آفرید؟ کاری کردا بودیم؟ اردامی یا عملی کردا بودیم؟ ایککه من 

ای فقهط از رخی اگر گکدی زدم خدا گکدم را ببصشد، به همان دلیلی کهه خهدا بهدخن ههیچ بهانهه

تواند ما را ببصشد. کسی می تواند اعتهراک  فضلش ما را خلق کردا، فقط هم از رخی فضلش می

ککد؟ اگرخواست ببصشد به کسی چه ربطی دارد؟ حا  ایهن بصشهیدن، یهک خرتهی خهودش مهی 

بصشد، یک  خرتی به خاسطه می بصشد. برای ایککه من به دنیا بیایم باید پدر خ مادر می داشتم، آیا 

ی را بیاخرد؟ نه حضرت عیسهی را بهه دست خدا  بسته است خ نمی تواند بدخن پدر خ مادر بچه ا

دنیا آخرد که پدر نداشت. حضرت آدمی را به دنیا آخرد که نه پدر داشت خ نهه مهادر، پهس دسهت 

 خدا بسته نیست. اما بکا، بر این است که با اسباب خ خسایل این کار را بککد. 

   ؟ مسنله ای پیشحا  اگر بر این فضلش، خدای متعال بصواهد خاسطه بتراشد مشکلی است      

    می آید؟ شفاعت یعکی فضل خدا بعالخا خاسطه. همین دختاست. فضل خدا بعالخا خاسطه. مثالَ

می گویکد توبه شب جمعه پذیرفته است. خدا مشکلی دارد. چهار شکبه توبهه را بپهذیرد؟ یها سهه 

کد در مکهه زیهر گویکد شب جمعه؟ چرا آنهایی  که شیعه هم نیستکد می گویشکبه بپذیرد؟ چرا می

ی ظرفیتش را آنجا بردا؟ جای دی هر خهدا حضهور ناخدان طال توبه پذیرفته است؟ یعکی خدا همه

نمی تواند؟ مشکل دارد؟ نه! برای شما خسهیله رهرار دادا  بهرای ایککهه بهرای شهما حهال   ندارد؟

چیهز  شکست خ توبه ایجاد شود فرمودا بلکدشو راا بیفت برخ آنجا کهه دی هر آنجها حواسهت بهه

ای دی ری پرت نباشد. توبه هم فضل خدای متعال است زیر ناخدان طال توبهه کهردن ههم خسهیله

ای است بین ما خ خدای متعال. این ر ه در شفاعت هم می تواند باشد. من عهرک است ، خاسطه

گویم. بعداً اگر بزرگوارانی که خواستکد اخت اصاً در موضوع شفاعت کار کردم سر ف ل ها را می

 ککد اخت اصی در خدمتشان هستیم.ک



مطلب بعدی، مطلبی که ناخواسته گریز زدیم به شفاعت، آسمانی بودن اهمه علیهم السالم اسهت.   

اهمه علیهم  السالم شأنشان برای ما شأن خساطت بین ما خ خدای متعال است. لذا این موجهودات 

 تری پیدا کردیهدی مکاسبیک موجوداتی شدا اند که شاید این کلمه مکاسب نباشد. اگر شما کلمه

من را هم راهکمایی ککید. ان ار که این موجودات دخ رخ داشته باشکد. یک رخیشان به خالق باشهد 

که علی الدخام رضایت خ سَصَط خالقشان به رلب مبارک آنها نازل بشود خ آنها در رلب مبارکشهان 

مَهبط نزخل رضا خ سصط خدای متعال بشود. یعکی یک رخیشهان داهمهاً بهه خهدای متعهال خ یهک 

 یشان هم داهما به ما مصلورات باشد.رخ

خوب، فرک می ککیم بکدا ا ن می خواهم امام زمانم را  صدا ککم، یا صهاحب الزمهان مهن        

این مشکل را دارم. خوب اگر ررار باشد امام زمان علیه السهالم چکهین موجهودی باشهکد ا ن کهه 

دی ری که ا ن دارد در آمریکا صدایش توجه به من می کککد تا مشکل من را حل کککد، نتوانکد به 

می زند توجه ککد. یا ب وید خیلی خوب شما در نوبت ررار ب یرید، صبر ککید تها نوبتتهان بشهود. 

نفر امام زمان علیه السالم را صدا بزنکد نفر هزار خ یکم کهی نهوبتش مهی  7555اگر در یک لحظه 

د امام زمان علیه السالم  برای ایهن کهه  ساعت دی ر؟ یک ماا بعد؟ اگرررار باش4شود؟ پس فردا؟ 

به من توجه ککد بکدا در نوبت ررار ب یرم خ عکداللزخم نتوانم به ایشان مراجعه بککم به چهه دردی 

( پهرداختن بهه اموریهک )  یشغل ه  شأن عن شهأنمی خورد؟ من باید آن ونه امامی داشته باشم که 

 بکدا ای نباید اخ را باز بدارد از پرداختن به امور بکدا ی دخم سوم پکجم دهم هزارم. 

این خلی خداست. خلی خدا ایک ونه است. خدا اگر برای من خلی ررار می دهد عاجز هم کهه       

لمؤمکین علیه السالم نیست، باید آن ونه موجودی باشد که هم به من برسد هم به دی ران. لذا امیرا

خواستکد دهد چه مشکلی دارد؟ در همان لحظه اگر هزار نفر هم ان شتر میدر رکوع ان شتر را می

باید بتواند هزار تا ان شتر بدهد. اگر یک میلیون از خالیق صدایش می کککد باید بتوانهد بهه یهک 

واند در یک لحظه  خاحد به میلیون  خالیق جواب بدهد، خالّا خلی خدا نیست. اگر خود خدا می ت

-همه موجودات پاسخ بدهد خلی خدا هم باید بتواند. پس این موجود خلقتش اصالً متفهاخت مهی

شود. باید هم  بشود  اخ کارش یک چیز دی ر است. لذا آن موجهود شود. همه چیز اخ متفاخت می



شهری  مبارکشهان را ربل از خرخدش به این عالم مراحلی را گذرانهدا بعهد از آن بهه ایهن عهالم ت

 آخردند. 

اند. آنها متفاخت از ما بودند. تاریخ نقل کردا مورخین رخی کاعذ لحظه به لحظه اش را نوشته      

ایثارشان، عباداتشان، فهمشان، علمشان، اعجازشان، خوب تاریخ را نشان می دهد که بصوانید 

رش کردا یک آدم  مسیحی می گوشه، گوشه تاریخ را ن اا بککید آن چیزی را که  تاریخ گزا

می گوید من در تعجبم از این علی. خدایا تو می توانی یک علی دی ر خلق بککی ای         خواند

کاش همه ی مادر ها جمع می شدند همه ی پدرها جمع می شدند یک علی دی ر خلق می شد. 

ن آخردا اند. در این یعکی چی یعکی یک آدم متفاختی است. این را اهل سکت هم در کتابهایشا

ها خانت ی آدمتاریخ، گوشه، گوشه اش داد می زند. خوب باید هم باشد. مثل ایککه در تهران همه

تکی ببرد، تریلی داشته باشد. بعد همه تعجب  45داشته باشکد. بعد یک آدمی چون باید خزنه های 

 ا تریلی بککد.کککد. بله خوب باید هم داشته باشد. آن کاری که می خواهد بککد باید ب

امیرالمؤمکین صلوات اهلل علیه خ اهمه مع ومین علیهم السهالم شهأنی الههی دارنهد. بایهد ههم       

داشته باشکد. لذا هیچ جای تعجبی ندارد. خدای ما اگر بهه حکمهتش عمهل کهردا باشهدکه حتمها 

ا باشهکد خ همیکطور است. آن موجوداتی که بین ما خ خودش خاسطه ررار دادا بایهد متفهاخت از مه

هستکد. پای این رضیه هم محکم می ایستیم. شواهد تاریصی هم تا دلتان بصواهد به ما کمهک مهی 

ککد. آن تاریصی که اهمه علیهم السالم حضور داشتکد خ تازا بعد از حضورشان ههم ایهن همهه آدم 

 هایی که رفتکد شفا گرفتکد علم گرفتکد، ازدخاج کردند، بچه دار شدند، چه چه چه...

شما دفترچه خاطراتی که در حرمهای اهمه مع ومین علهیهم السهالم اسهت، ن هاا ککیهد. آدم       

تواند بپردازد؟ همیککهه بهه مهن متعجب می شود. خرتی به کار من خواست بپردازد به دی ری نمی

توجه کرد توجهش از خدا  برگردد؟ زخرش رد من باشد؟ علمش رد من باشهد؟ دعهای اخ بهه در 

ثل من باشد؟ خوب آن دی ر چه خلیی است؟ آن هم یکی می شهود مثهل مهن. بکهابراین گاا خدا م

مصدخش کردن شنون الهی اهمه علیهم السالم در همه ی زمیکه هایش، علهم غیهبش، یهک داسهتان 

دارد. شفاعتش یک داستان دارد زیارتش یک داسهتان دارد. )کهه ههر کهدام از ایکهها اگهر عزیهزان 

ص  ی، فرعی می توانیم نشستهای تص  هی داشهته باشهیم. بعهد اگهر های تخواستکد در کمیته



ههای دی هر های تص  ی می توانکد حاصل مطالعاتشان را به اطالع کمیتههم لحت دیدید کمیته

 برسانکد(.

مثالً فرک ککیم یک گرخا تص  ی شفاعت را کار می کککد. یک گرخا تص  ی شأن الههی       

ککد. یک گرخا تص  ی مثال راجع به فدک خ خطبهه خ کوچهه کهار اهمه علیهم السالم را کار می ک

می کککد. بعد ایکها جلساتی ماهی یک بار داشته باشکد. اگر خواستکد اگهر نهه بعهداً  یهک نشسهت 

برای این دخرا خرت نیست،  جمعی داشته باشکد. مح و تشان را به هم دی ر اطالع بدهکد. یا اگر

د. به هر ترتیب آن گرخهی که تص  هی کهار مهی کککهد، بهرای برای دخرا بعدی این کار را بککک

خرخج مح ولشان خ در دسترس ررار گرفتن مح ولشان برای گرخههای دی ر ههم ایهن فکهر را 

تا خانم بزرگواری که در مسنله شفاعت کامال اسهتاد شهدند  3بکککد. یعکی این طور نشود که مثال 

نکد پاسخ ب ویکد. خ بقیه راجع به شفاعت هیچهی هر گونه شک خ شبهه راجع به شفاعت را می توا

ندانکد. نه همه از یک حد معمولی عادی متعارف باید راجع به شهفاعت بدانکهد. آن کسهی کهه در 

کلوپ نویسکدگی از همین حد معمولی می تواند شرخع به نوشتن ککد بعهد اگهر خواسهت بیشهتر 

ش است همیکطور. کسی کهه در  کلهوپ بداند  می تواند مراجعه بککد. آن کسی که در کلوپ نمای

پرسش خ پاسخ است همیکطور. افراد کلوپ پریمیر هم  همیکطور می توانکد همه یک حد متعهادلی 

  از این مطلب را انشاءا... بدانکد.

این خارعیت را  به مردم القا بککیم که من با خدای متعهال ههیچ ارتبهاطی نهدارم، نمهی تهوانم       

ا تلفن دارم، نه خط موبایل دارم، نه ایمیل خدا را دارم،نهه آدرسهی دارم. مهن داشته باشم، نه شمار

برای ارتباطم با خدا برای ایککه بفهمم خدای من از چی راضهی اسهت خ از چهی ناراضهی اسهت 

؟سصطش کجاست؟ رضایتش کجاست؟چه مکانیزمی دارم؟ خوشبصتانه این رخایت بهه حهدی در 

شه است.حتی غیر رابل تشهکیک اسهت کهه رسهول خهدا مکابع اهل سکت هست که غیر رابل خد

دهد که می خواهی خهدایت می فرمودا انّ اهلل یرضا لرضا فاطمه خیغضب لغضبها به من دارد کلید

را راضی ککی برخ فاطمه سالم اهلل را  راضی کن.  تارضایت خدا بهه شهما اههداء شهود. در خارهع 

خدا را هدیه ککید. برای مهن جلهب رضهایت  التماس کن که بی بی جان شما با رضایتتان رضایت

الهی جلب رضایت شماست. بیایید راضی بشوید،  بیایید از زشتی های ما در گذرید، که اگر شهما 



راضی بشوید خدا راضی شدا خ با رضایت حضرت صدیقه طاهرا سهالم ا...علیهها انشهاء ا... رلهم 

کهه بهه خهاطر آن جکهایتی اسهت کهه در  پایانی بکشیم بر غیبت اماممان علیه السالم. خ این نکبت

سقیفه اتفاق افتادا خ دامن گیر ماهم شدا است. اگر موفق شدیم زهی سعادت که انشا ا... پیشهانی 

شرف به همه ی عالم بساهیم. اگر هم موفق نشدیم حد ارل ما، در زمرا ی آنهایی محسوب بشویم 

اهرا سهالم ا...علیهها. مها از آن که تمام تالشمان را کردیم برای جلب رضایت حضرت صدیقه طه

جمع فاطمیون انشا ا... محسوب بشویم از آنهایی که انشا ا... خواستیم در جههت جلهب رضهایت 

 حضرت صدیقه طاهرا سالم ا... علیها حرکتی داشته باشیم.
 


