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 مهربان یبه نام خداوند بخشنده

 
 

 

 

 

 ! عزیزان سالم

حضرتًمحمّدرسولًآخرینًًدانیدمیًحتماً  )سالمًخداً،

خاندانًپاکش( ًو اًو بًر صلواتًخدًا ًایشانًوًاست ًو ًبعدًاز

ًنخواهدًً"پیامبر"تاًروزًقیامت،ًهیچً ًً.آمددیگری

ًبهًعنوانًجانشینً"امام"دوازدًهداناً،ًیخدا حضرتًًانرا

ًازًتاًاستًانتخابًکردهًمحمّد ًمًرامردایشانًًبعد

ًکنند.اطاعتًازًدستوراتًخداًدعوتًبهً

ًنتریشجاعً،ترینداناپیامبرً،خودًًِانندِمًدوازدهًامام

ًًبرگزیدگانًخداوندًهستند.ًترینمهربانًو
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ًدانمعصوموًًپاکًپیامبرجانشینانً به  فقطیعنیً؛

ً.ًکنندمیًخدا عملدستور 

ً ًآنان ًهیچ نادرستیًًرِاکً،زنندنمیًاشتباهیحرف

  .کنندهرگزًگناهًنمیوًدهندًانجامًنمی

ًامامانًهاینامحتما ًدوستانًخوبم!ً ً.دانیدمیراًًزیبای

ً ًپیامبر ًهمیشه ًرا ًخود ًاز ًبعد ًمردمًجانشینان به

ًًبرد:وًازًآنانًنامًمیًفرمودمعرفیًمی

 ؛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:پیامبرًمی
اطاعت  آنان را دوست داشته باشد و از آنان یهر کس

  .کند، از خدا اطاعت کرده است

ً ًعزیزانم! ًامامت ًزمان ًدر ًما جانشینًًآخریناآلن

ًکنیم.زندگیًمیحضرتًمهدیًً،پیامبر

زندهًاستًولیًبهًدستورًخداًدرًغیبتًًامامًزمانًما

ًبرایًظهورشًودًبربهًسرًمی ًکنیمدعاًمیًماًهمیشه

ً ًوقت ًهر ًو ًمبارکِ ًمینام ًبرده ًمیاو گوییم:ًشود

2ًعَجَّلًَاهللًتَعالیًفَرَجَهًُالشَّریف

فرزندانًخوبم! شهادتًًامًّا ًاًز افرادیًً،خدارسولبعد

ودًنبشانًهایدلکهًنورًایمانًدرًپرستًحسودًوًدنیا

                                                           
 ابن یعنی فرزند. . 1

 . برسانرا ما ، ظهورِ امامِ زمان یایعنی خدا .2
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ًحضرت ً علیًامامت ًنکردندرا ًًقبول حرفًو

ازًخودشانًراًًیکًنفرهاًپیامبرًراًگوشًندادند.ًآن

ًًند.انتخابًکردجانشینیًپیامبرًبرایً

ًجانشین علیًدانستندًکهًحضرتِخوبًمیهاًآن

ًاوً،بعدًازًپیامبرخداًدستورًدادهًًاستًوًخدارسول

ًخلیفهً ًپیشوا ًاطاعتًکنندًباشدًو ًاو ًهمهًاز امّاًو

ًثروتًوًحکومتًبودند.ً،قدرتًدنبالِهاًآن

نبودً، امامًعلی  حضرتًفاطمهًشهمسرتنهًا

ً.ًاوًبودًهمیشهًپشتیبانِ

خوبًمی زهرایحضرتًفاطمهحتماً  شناسید.ًرًا

وًًامامًحسینًوامامًحسنًمادرًِپیامبر،ًدخترِاوً

ًاست.ًًحضرتًزینب

  :فرمودهمیشهًبهًمردمًمیپیامبرً

 .ی استبهشت بانویی، دخترم فاطمهً»

 ی تنِ من است. او پاره



5 
 

ن را اذیّت کند، م هرکه دخترم فاطمه

 و هر کس مرا آزار دهد خدارا اذیّت کرده 

 3«را آزُرده است

ً ًبه ًمردم ًکردند،ً علیًامیرمؤمنانوقتی ظلم

ً.ًدفاعًکردًخودًازًامامِ حضرتًفاطمه

دشمنانیًکهًحقًامیرمؤمنانًًپیامبر،ًازًشهادتپسً

راًگرفتهًبودندًحتّیًبهًداراییًآنانًهمًرحمًنکردندً

ًبهًزورًگرفتند.ًراًًکدَ فَو4ًًبیتاهلًًِاموالتمامًًو

ازًًچندًسالًقبلپیامبرًً.،ًسرزمینًزیباییًبودکدَفَ

بهًحضرتًفاطمهآنًرًاًبه دستور خداً،شهادتش

ً.بخشیدهًبود

ً فاطمه ًنیازمندًًفَدَکدرآمدًاز ًفقیرًو بهًافرادِ

ًًکرد.کمکًمی

                                                           
  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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گرفتند.دَبهًفَخلیفهًًسربازانِ ًکًحملهًکردندًوًآنًرًا

ًخلیفهً فاطمهحضرتً اوًراً.ًًرفتچندًبارًنزدِ

 کدَگرفتنًفَوً حضرتًعلیًبهًخاطرًکنارًزدنِ

ًً.سرزنشًکردًزشتشکارهایًًتمامِوً

ًاگرًحقِّظالمًمیًامّاًحاکمِ  حضرتًفاطمهًدانست

ًعلی ًامام ًبه ًهم ًحکومتًرا ًباید ًبازگرداند  را
ًخودشً ًو ًنمیبدهد ًبرایًدیگر ًباشد. ًحاکم تواند

ًًراًنپذیرفت. حضرتًفاطمهًحرفِهمینً

دًوًتصمیمًگرفتًبهًمسجدًبرو حضرتًفاطمه

ًامامًعلی ًخودش از ًحقِّ ًمقابلًِو خلیفهًوًًدر

ًد.دفاعًکنمردمً

ًچندًبانو،ًبهًمسجدًرفتًهمراهِ حضرتًفاطمه

ًمقابلًِچشمًِمردانًِنامحرمًنباشد،ًکهًبرایًاینوً

ًیًبلندًنشست.پشتًِیکًپردهً

ًً.دنکنًگوشًاویًمردمًساکتًشدندًتاًبهًسخنانًهمه
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مردمًبهًًیآهیًکشیدًکهًهمهً،حضرتًفاطمه

تًآرامًوًساکًمردمتًاًحضرتًصبرًکردگریهًافتادندً.

ًد.ًونش

 ودخًسخنانًِ،برًپیامبرًخداًوًصلواتًِباًنامًوًیادًِبعد

ًراًآغازًکرد.ً

انگارًخودًِپیامبرًبودًکهًسخنًً؛زدحرفًمیچهًزیباً

ً.ًگفتمی

عزیزانًقسمت برایًشمًا سخنرانیًبهترینًمًا هاییًاًز

بهًصورتًباًتوضیحًراًانتخابًکردهًوًًجهانبانویً

ًایم:سادهًوًروانًآورده

هستم؛  بدانید من فاطمهای مردم! ... ً»

 !دختر پیامبرتان

بعد از  بهترین فرد علیًیرمؤمنانام

 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

ًباًازًاینًسخنرانی،ًًپس حضرتًفاطمه

ً.ًبهًخانهًبرگشتناراحتیً
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ًوجودشًازًباًتمامًِ،ًوقتیًدیدندًکهًاودشمنان

کندًوًسخنانًوًرفتارشًدفاعًمی حضرتًعلی

،ًتصمیمًگرفتندًهرًچهًدشومیمردمًًبیداریباعثً

ًً.بگیرند5ًبیعت حضرتًعلیازًزودترً

یًحضرتًفاطمهًحملهًبهًخانهشانًباًسربازانهاًآن

ًً.خانهًراًآتشًزدندًچوبًوًهیزمًآوردندًوًدرًِ.دردنک

ًً.زدندکشیدندًوًفریادًمینعرهًمیدشمنانً

  گفت:ًهاآنوًبهًًآمددرًًپشتِ حضرتًفاطمه

 کشید؟ ی مرا به آتش میآیا خانه »

  ؟را تانپیامبری دختر خانه

 «ًبردارید و ما را رها کنید دست از علی
ًگوشًنکردند.ًً،دلسنگدشمنانًِامّاً

ًلگدِخانهًدرِ ًبا ،ًً ًآنهایکیًاز ،ً ًو ًشد ًپهلویًباز به
                                                           

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

 مخالفت نکند.کرده و 
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ًًخورد. حضرتًفاطمه

ً ًشکمًًشکستًمادرمانپهلوی ًدر ًکه ًفرزندی و

ًًشد.ًشهید6ًداشت

آسیبیًکهًازًاینًًبهًخاطرِهمً حضرتًفاطمه

ً.رسیدًتداشهبهًًمدّتیًبعدًدیدهًبود،حملهً

امامًبهًشوهرشًًشهادتقبلًازًًمهربان،ًآنًمادرِ

ًً:کرد7ًوصیّت علی

منًحاضرًنشوندًوًبرًمنًًپیکربرًًمدشمنانیاًعلی!ً

ًیپنهانوًًشب تاریکیِدرًیاًعلی!ًمراًً.نمازًنخوانند

ً.زساباخبر ن قبرم از جایِرا و هیچ کس ًدَفنًکن

مزارش خواستً فاطمه!ًحضرتًدوستانًخوبم

                                                           

 است محسننام این فرزند حضرت  .6

 سفارش. یعنی وصیّت  .7



11 
 

  شوند.ًرُسواهمیشه دشمنانش بماندًتاًًپنهان

حضرتًًکهًماًفرزندانًوًپیروانًِبهًاینًدلیلًاست

ایمًمانًراًندیدهخوبًِمادرًِوقتًقبرِهیچ فاطمه

ًبرویم.ًایشانًهًزیارتِبتوانیمًوًنمی

ً ًما ًروز ًًسیاه لباسِمادرمانًًشهادتهرًسالًدر

ًمی ًاو ًبرای ًو ًًکنیممیًعزاداریپوشیم امام تا

 .شودًخشنودازًماً 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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مراکزی طراحی شده که مایل به تذکر: این فرم برای 

ً.هستندرگزاری مسابقه ب

 نامه :پاسخ

لطفاً پاسخ سؤاالت را به صورت یک 

( از سمت چپ 12345)رقمي  5عدد 

 بنویسید و ارسال نمایید.

 

 

 الفًًًبًًًجًًًدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

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 اهلهمه عالقه

 از این اثر به صورت رایگان استفاده نمایند.
 آماده دریافت پیشنهادات شما هستیم.
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