
 

 

 انتخاب اصلح در خطبه فدکیه

 

 
 گرایش به راحت طلبی،

 علّت اصلی عدم حمایت از حق

 الْخَفْضِ إِلَی أَخْلَدْتُمْ قَدْ أَنْأاَل وَ قَدْ أَری  *

بینم که شما در راحت طلبی و خوشگذرانی فرو  همانا می

اید. یعنی حالت روحی شما عوض شده و رفاه طلب  رفته

نجا به آن مسئلۀ اصلی که باعث شده اید. حضرت)س( در ای

کند. یعنی شما  نشینی این گروه شده اشاره می عقب

جنگاوران مسیر را عوض کردید و حالتان تغییر یافته است، 

های دنیایی شما را به  اید، جاذبه رو به راحت طلبی آورده

خود جذب کرده است و از فداکاری در راه حق دست 

ت. در روزگار خود ما هم برداشته اید. همیشه همین طور اس

بسیار بودند مخلصان و متدینینی که از اوّل با انقالب بودند 

امّا پس از مدتی آن روحیه ها را از دست دادند و یکسر به 

 .دنبال مسائل مادّی رفتند و تسلیم نفس شدند

 هِوَ أَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَ الْقَبْضِ وَ أَغْواهُمْ عَلَیْ *

و شما دور کردید آن که را که سزاوار به امر و نهی بود. 

بسط به معنای امر، و قبض به معنای نهی است. یعنی شما 

کسی را که اواّلً توانایی در حکومت اسالم داشت و ثانیاً آشنا 

به موازین اسالم و احکام الهی بود و ثالثاً از طرف خدا 

ه اَحَقُّ در اینجا به منصوب بود از صحنه دور کردید. این کلم

معنای صفت تفضیلی نیست، یعنی این طور نیست که 

دیگران هم سزاوار بودند و او سزاوارتر بود، بلکه به معنای 

مطلقاً سزاوار است. یعنی فقط او سزاوار بود نه هیچ کس 

 .دیگری، و آنها که سر کار آمدند صالحیت کار ندارند

 جَوْتُمْ مِنَ الضِّیقِ بِالسَّعَهِوَ خَلَوْتُمْ بِالدِّعَهِ وَ نَ *

شما با راحت طلبی خلوت کردید و نجات دادید خودتان را 

از تنگی و مضیقه به سوی وسعت و آسایش و راحتی. یعنی 

راحت طلبی و بی تفاوتی شما زمینه ساز این خیانت شد. 

شما دیدید که پای اقامۀ حق ایستادن رنج کشیدن دارد، 

پس تصمیم گرفتید که خودتان را از  مکافات و درگیری دارد

این تنگنا نجات دهید و به راحتی و خوشگذرانی خودتان 

برسید. بنا بر نقل متن یعنی طرفداری از حق درگیری و 

فشار دارد شما از این تنگنا به سوی وسعت و راحت طلبی 

پناه بردید، و بنا بر نقل احتجاج مراد از ضیق باطل، و مراد 

 .از سعه حق است

 فَمَحَجْتُمُ الَّذی وَعَیْتُمْ وَ دَسَعْتُمُ الَّذی تَسَوَّغْتُمْ

پس آنچه را که حفظ می کردید دور انداختید و آنچه مثل 

غذای گوارا خورده بودید باال آوردید. یعنی حقیقت را 

پذیرفته بودید امّا شکم روح شما طاقت این حقیقت را 

جسمی نداشت چون حفظ آن همراه با تحمّل سختیهای 

 .بود لذا آن را بیرون آوردید و دور انداختید

چقدر تعبیرات زیباست. حضرت می فرماید روح شما ایمان 

به حق را پذیرفته بود و ایمان در شما مثل غذای گوارایی 

تعبیه شده بود امّا با این کارتان آن را استفراغ کردید و 

 :بیرون انداختید. اما بدانید که

أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمیعاً فَإِنَّ اللّهَ لَغَنی  فَإِنْ تَکْفُرُوا *

 (.. البته در آیه إن تکفروا آمده است8ابراهیم /)حَمیدٌ

اگر شما و هر چه انسان روی زمین است همه با هم کافر 

 .شوید، خدا از همه بی نیاز و ستایش شده است

حضرت از ابتدای خطبه از خلقت و مبدأ آن شروع کرد و 

یکی یکی مسائل اعتقادی و مسئلۀ ظهور اسالم و... را مطرح 

کرد و گفت شما دست از حمایت حق کشیده اید با این که 

امکانات و نیروی انسانی هم دارید. حال ممکن است کسی 

سؤال کند آیا حضرت می دانست که این جماعت با این 

خطبه و این سخنان هم تکانی نمی خورند یا نمی دانست؟ 

بعدی حضرت دقیقاً نشان می دهد که حضرت تا چه  عبارت

 .اندازه نسبت به این مردم و اعمالشان و آینده شناخت دارد



 

 

أاَل وَ قَدْ قُلْتُ ما قُلْتُ هذا عَلی مَعْرِفَهٍ مِنّی بِالْخَذْلَهِ الَّتی  *

 خامَرتْکُمْ وَ الْغَدْرَهِ الَّتِی اسْتَشْعَرَتْها قُلُوبُکُمْ

تم در حالی که شناخت داشتم که یاری من گفتم آنچه گف

نکردن با شما آمیخته شده و می دانستم که سخنان من در 

شما اثر ندارد چون شما را می شناسم که نسبت به 

ارزشهای معنوی بی تفاوت شده و در رفاه مادّی فرو رفته 

اید و بی وفایی همچون لباس، دلهای شما را در خود جای 

چسبیده به تن می گویند. حضرت داده است. شعار به لباس 

می فرماید ترک وفا شعار شما شده و سویدای درون شما 

گردیده و شما اهل کمک کردن به حق نیستید و بی وفایی 

مثل لباس زیر که به تن می چسبد به روح شما چسبیده 

 است

 الْقَناهِ خَوَرُ وَ الْغَیْظِ نَقْثَهُ وَ النَّفْسِ فَیْضَهُوَ لکِنَّه  

اینها را گفتم بخاطر جوشش روحم، بخاطر سوزش دل  امّا

 .من و برای کُند شدن و از کار افتادن سرنیزه

خَور یعنی شکستگی، ضعف و کندی. اشاره به این که اگر 

انسان عمالً نتواند از حق دفاع کند و از دستش کاری برنیاید 

آنجاست که باید با زبان گویایش حق را آشکارا مطرح کند 

ان به پا داشتن آن را نداشته باشد و نباید ساکت گر چه تو

بنشیند و تماشاگر باشد. بنابراین حضرت می گوید دستم از 

مبارزه با ظالم و طرفداری از حق خالی بود ولی زبانم که از 

کار نیفتاده است. این مطلب به مراتب نهی از منکر هم 

ه اشاره دارد که مؤمن حداقل به صورت زبانی باید اقدام ب

نهی از منکر کند هر چند از نظر عملی نتواند کاری انجام 

 .دهد

 و بثّه الصّدر *

و چون دیدم غصّه سینه ام را دارد می ترکاند. دقت کنید 

علی)ع( هم همین طور بود سر در چاه می کرد و درد دل 

می گفت. حضرت زهرا)س( می گوید آمدم در میان مهاجر 

دو مسئله را مطرح  و انصار حرفهایم را زدم. پس حضرت

 :کند اوّل از جنبۀ روانی که درد دل است و دوّم می

 وَ تَقْدِمَهُ الْحُجَّهِ *

و گفتم تا اتمام حجّت کرده باشم، یعنی ثانیا برای اینکه اگر 

عمالً نتوانستم اقامۀ حق کنم، حجّت را به صورت زبانی بر 

 .شما تمام کردم

را مرور  در اینجا به صورت خالصه مطالب حضرت)س(

 :میکن می

 این حرفها را زدم تا کسی عذر نیاورد که نمی دانستم، ـ1

شنوندگان هم قادر بودند که از ظلم و خیانت جلوگیری  ـ2

 کنند هم از نظر عِدّه و هم عُدّه ،

 از آنان هم خواسته شد که کمک کنند، ـ3

راحت طلبی و دنیاطلبی آنان مانع آنان در دفاع از حق  ـ4

 شد،

با این که توان عملی برای جلوگیری از ظلم نداشتم من  ـ5

 .ولی با زبان طرفداری از حق کردم که آخرین حربۀ من بود

 :نتیجه

ای موجودین و ای آیندگان در تاریخ بدانید و ثبت کنید که 

زهرا آنی از حق غفلت نکرد و از طرفداری نسبت به حق 

 .کوتاهی نداشت

 ن و راحت طلبانعاقبت غصب فدک و ثمرۀ کوتاهی دونا

  افَدُونَکُمُوها فَاحْتَقِبُوه *

حال این فدک. طنابش را محکم ببندید. یعنی فدک را می 

خواستید حال آن را محکم نگه دارید که عواقب و پیامدهای 

دنیوی و اخروی و معنوی به دنبال دارد. حقبْ طنابی است 

که زیر شکم شتر و روی بار می بندند و در فارسی به آن 

 .گ می گویندتن

 دَبَرَهَ الظَّهْرِ نَقِبَهِ الْخُفِّ *

پُشت این مَرکب مجروح و پای آن لنگ است. یعنی آن طور 

که می خواهید به شما سواری نخواهد داد، کنایه از این که 

 .شما به آن اهدافی که دارید نخواهید رسید

 ارِباقِیَهَ الْع *

توانید روی  و ننگ و عار آن باقی می ماند. یعنی شما نمی

این مطلب که آن را به زور غصب کرده اید سرپوش بگذارید 

و این خیانت شما در طول تاریخ باقی می ماند و این طور 

نیست که آیندگان همگی خیانت شما را درنیابند. این از 

 :نظر دنیا امّا از نظر آخرت هم

 مَوْسُومَهً بِغَضَبِ اللّهِ الْجَبّارِ *



 

 

همواره بر اوست. یعنی عالوه بر اینکه و داغ غضب الهی هم 

در طول تاریخ بر شما ننگ می ماند غضب الهی هم از ناحیۀ 

غصب آن بر شما روی می نماید. داغ غضب خدا را، این 

 .فدک یا خالفت، بر خود دارد و پاک کردنی نیست

و به آن ندای گمراه »؛  وَ تَسْتَجیبُون لِهتافِ الشَّیْطانِ الْغَوِی

یعنی حرکت شما در «. طان پاسخ مثبت دادیدکننده شی

سقیفه شیطانی بود و هوای نفس بود و شما قدرت طلب و 

ریاست طلب بودید و دنباله روی شیطان کردید، یعنی کار 

شما اصالً بر مدار حق طلبی نبود. اگر فرض کنیم مخاطب 

حضرت زهرا علیهاالسالم سردمداران سقیفه باشند یعنی آن 

عیت کردند و اگر منظور حضرت کسانی ها از شیطان تب

باشند که تسلیم خدعه ها و توطئه های از پیش طراحی 

شدۀ سردمداران سقیفه شدند و بیعت کردند پس حضرت 

هرا علیهاالسالم سردمداران را به شیطان تشبیه کرده و ز

بیعت کنندگان با آن ها را به کسانی که بخاطر هوای نفس 

از آن ها اطاعت کردند. شیطانی بودن این کارها هم روشن 

است، چون با کنار گذاشتن احکام و شرایط قرآن صورت 

گرفته است و چه عمل شیطانی از این باالتر که احکام 

 .م و قرآن کنار گذاشته شوداسال

و شما انوار دین خدا را که روشن  وَ إِطْفاءِ أَنْوارِ الدِّینِ الْجَلی»

همین عبارت، معنایی را که در عبارت «. بود خاموش کردید

قبل مطرح کردیم تأیید می کند که کار شیطانی شما 

خاموش کردن نور دین خدا بود. یعنی شما معیارهای قرآن 

ده بود همه را کنار گذاشتید و قرآن و سنّت هر و آنچه فرمو

می خواهند که  یُریدُونَ اَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّه» .دو را رها کردید

 .نور خدا را خاموش سازند

و سنن پیامبر برگزیدۀ خدا را : وَ إهْمادِ سُنَنِ النَّبِی الصَّفِی

اِهْمادْ به معنی خاموش کردن است، یعنی «. خاموش کردید

ر اسالم را تغییر دادید و با غصب خالفت شروع به از مسی

بین بردن انوار دین و آثار پیامبر کردید، و چهرۀ اسالم را 

کریه و زشت کردید و الگوی زشتی برای آیندگان ساختید و 

احکام پیامبر اسالم را که روشنی بخش در تاریخ بود از بین 

اسالم بر  بردید و بشریت را از آن محروم کردید. خالفت در

معیار علم و تقوی استوار بود یعنی آگاهی به احکام و 

موازین الهی و توأم با آن تقوای عملی، و مصداق اعالی این 

صفات معصومین علیهم السّالم هستند که عصمت مطلق 

دارند. امّا شما این معیارهای نورانی که محورش علم به 

ارهای شیطانی احکام الهی و تقوا بود را کنار گذاشتید و معی

مطرح کردید، معیارهای ساختگی و لذا در سقیفه تنها 

 .معیاری که مطرح نبود علم و تقوی بود

 فدک، پشتوانه خالفت اهل بیت

شما به تدریج منفعت خالفت را : تُسِرُّونَ حَصْواً فِی ارْتِغَاءٍ

، در برخی نسخه ها تسِرّونَ آمده است به معنی «آشامیدید

فا و بتدریج منافع آن را نوشیدید. رِغْوِه ضد علن یعنی در خ

در ظاهر آن کف یا خامۀ روی ماست و دوغ است، آن کفی 

که روی دوغ یا ماست جمع می شود بعد کسی که می 

خواهد دیگری را فریب دهد می گوید من می خواهم فقط 

این کف های روی دوغ یا شیر را بخورم لبش را روی لب 

ند آرام آرام خوردن و تا ته کاسه می گذارد و شروع می ک

ظرف را می خورد. این عبارت در عرب ضرب المثل است 

یعنی شما در ظاهر عنوان کردید که می خواهید مسئلۀ 

خالفت عقب نیفتد و به اسالم لطمه نخورد و فتنه نشود و از 

این حرف ها، امّا در باطن جنبشی خزنده داشتید و می 

ر کنید. جریان سقیفه خواستید خالفت را از اهل بیت دو

یک توطئۀ عظیم و عمیق بود. بعد از خلیفه سازی بالفاصله 

سراغ مسئلۀ فدک رفتند. برای این که بدانید دلیل سرعت 

این ها در غصب فدک چه بود به روایتی از امام صادق علیه 

السالم اشاره می کنم. مفضّل نقل می کند که امام صادق 

این که سقیفه پایان یافت و علیه السالم فرمودند: بعد از 

بیعت انجام شد، عمر بن خطاب به ابوبکر بن ابی قحافه 

گفت: خمس و فی ء و فدک را از اهل بیت بگیر تا دستشان 

از امور اقتصادی و مالی کوتاه و خالی شود. وقتی که دست 

اهل بیت خالی و دست تو پر شد مردم به سراغ تو می آیند. 

ست یعنی می نشستند نقشه این همان سیاست شیطانی ا

می کشیدند و برنامه ریزی می کردند تا پشتوانۀ مالی اهل 

بیت را از آن ها بگیرند. پس معلوم می شود پیامبر اکرم 

صلی اهلل علیه و آله و سلم وقتی فدک را به حضرت زهرا 

علیهاالسالم بخشید می دانست که این فدک برای اهل بیت 

ن می کند و این یک پیش بینی اهمیت دارد و آن ها را تأمی

سیاسی نسبت به خالفت در آینده بود که توسط پیامبر 

اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم صورت گرفت و اال حضرت 

زهرا علیهاالسالم که برای یک قطعه زمین نمی آید گریه 



 

 

کند. حضرت زهرا علیهاالسالم و اهل بیت که هر چه داشتند 

ا مسئلۀ فدک شخصی نبوده بلکه در راه خدا ایثار کردند امّ

جنبۀ پشتوانه برای خالفت اهل بیت داشته است که حضرت 

علیهاالسالم تا این حد برای آن پافشاری می کند. بنابراین 

نقشۀ آنان کوتاه کردن دست اهل بیت در طول تاریخ از 

خالفت بود چرا که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اسامی 

ترتیب بیان کرده بود که حتی در کتب اهل ائمۀ اطهار را به 

سنّت و عامّه هم این روایات وجود دارد و این ها می 

خواستند این مسیر تحقق پیدا نکند. یعنی مسئلۀ آن ها 

تنها علی علیه السالم نبود بلکه کنار گذاشتن همۀ اهل بیت 

بود. بنابراین جریان سقیفه یک ظاهر و یک باطنی داشت. 

که نباید مسلمین بدون خلیفه باشند و باید  ظاهرش این بود

اسالم حفظ شود، امّا باطن آن حرکت خزنده ای بود برای 

این که حکومت به حضرت علی علیه السالم و اهل بیت 

 .نرسد

 خیانت منافقین و ساده لوحی مسلمین

یعنی به صورت : وَ تَمْشُونَ لِأهْلِهِ وَ وَلَدِه فِی الْخَمَرِ وَ الضَّراءِ

ی بر علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر صلی اهلل علیه و مخف

این هم تشبیه زیبایی است «. آله و سلم قدم برمی دارید

یعنی شماها در آن پوشش درختان و پستی و بلندی ها 

خود را مخفی می کنید تا کسی نفهمد که هدف شیطانی 

نسبت به اهل بیت دارید. درست مثل کسی که می خواهد 

ایی راه برود خود را پشت درخت ها پنهان می مخفیانه در ج

کند شما هم خود را زیر یک پوشش های ظاهری پنهان 

کردید تا اغراض فاسدۀ خود را پنهان کنید و ضربه های 

کاری به اسالم بزنید. معلوم می شود امثال حضرت زهرا 

علیها السالم دقیقاً می دانستند این ها چه فکری در سر 

توان کرد یک عده شیطان توطئه گر یک دارند امّا چه می 

طرف و یک عده مردم ساده لوح در طرف دیگر. حکایت 

همان عالم بزرگواری است که وارد دهی شد و دید کسی 

آنجا ادعاهای ناصحیح دارد. خواست مردم را آگاه کند. آن 

شخص جاهل امّا حیله گر، مردم را در مسجد جمع کرد و 

د کدامیک از ما باسودایم، به مردم گفت: شما قضاوت کنی

بعد به آن عالم بزرگوار گفت: بنویس مار. آن آقا هم روی 

تخته نوشت مار. بعد این آدم حیله گر شکل یک مار را 

کشید و به مردم گفت: شما قضاوت کنید کدام یک مار 

است؟ مردم گفتند: همان که تو کشیده ای مار است. 

گروهی از این ها  حضرت زهرا علیها السالم هم می داند که

دارند بازیگری می کنند و گروهی هم فریب خورده اند پس 

چه باید کرد؟ جز این که این مطالب را بگوید تا در تاریخ 

 .بشریت ثبت شود و بماند

یعنی ما اهل بیت در : وَ نَصْبِرُ مِنْکُمْ عَلی مِثْلِ حَزِّ الْمُدی

کاردها  مدی یعنی بریدن«. مقابل مُدای شما صبر می کنیم

و حزّ به معنی بریدن و قطعه قطعه کردن است. یعنی ما در 

برابر شما صبر می کنیم مثل صبر کسی که با چاقوهای 

بزرگ اعضایش را قطعه قطعه کنند و به او ضربه بزنند و او 

هم صبر کند. شاید منظور حضرت این است که هر کدام از 

ی زنید و شما یک کاردی به دست گرفته اید و به جگر ما م

ما هم صبر می کنیم. یعنی ما دقیقاً اغراض فاسده و سوء 

استفادۀ شما را از موقعیت به دست آمده می دانیم امّا برای 

 .حفظ و بقای اسالم صبر می کنیم

و مثل فرو رفتن سر نیزه در بدن : وَ وَخْزِ السِّنانِ فِی الْحَشْا

رو رود. وَخْزْ تیر یا نیزه ای است که در بدن ف«. انسان

حضرت زهرا علیها السالم کمال ناراحتی خود را در این 

عبارت بیان می کند و می گوید: این زخم ها عمق جان را 

می سوزاند. با خواندن این جمالت انسان به یاد جمالت نهج 

البالغه در خطبۀ شقشقیه می افتد که امام علی علیه السالم 

عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِی  فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ» :می فرماید

صبر کردن : الْعَیْنِ قَذًى، وَ فِی الْحَلْقِ شَجًى، أَرَى تُرَاثِی نَهْبا

خردمندانه است و صبر کردم در حالی که چشمان مرا خار و 

خاشاک، و گلویم را استخوان گرفته بود و میراثم را تاراج 

ت حضرت زهرا چقدر این جمالت شبیه عبارا«. رفته دیدم

علیها السالم است و اگر کسی بگوید: حضرت علی علیه 

السالم این عبارات را از حضرت زهرا علیها السالم گرفته 

 .حرف گزافی نزده است

 آمنه دلنیاد

   مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا پژوهش

  -33411210شماره تماس:

 


