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خطبه فدکيه با ترجمه
خطبه فدكيه یا خطبة لُ همة از جمله خطبههای مشهوری است كه عامه و خاصه با سندهای معتبر از صدیقه
كبری علیهاالسالم روایت شده است.
علَیه
صلی اللـهُ َ
خطبه فدکیه سخنرانی فاطمه زهرا علیهاالسالم در مسجد النبی پس از شهادت رسول خدا َ
سل َم جهت بازپس گرفتن فدک است .ابوبکر چند روز پس از رسیدن به خالفت ،اعالم کرد فدک،
َو اله َو َ
ملک شخصی نیست و جزو بیت المال است و نباید در تملک دختر پیامبر بماند؛ به همین جهت عامالن
فاطمه زهرا علیهاالسالم را از فدک بیرون کرد و دهکده فدک که در دست فاطمه بود را به نفع خالفت
سل َم پیش از وفاتش،
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
مصادره کرد.حضرت فاطمه علیهاالسالم میگفت که پیامبر َ
فدک را به او بخشیده و امام علی علیه السالم و امایمن را بر این سخنش شاهد آورد .بنا به نقلی ابوبکر
عمربن خطاب آن برگه را پاره کرد [.کلینی ،الکافی،
در برگهای ملکیت فاطمه را بر فدک تأیید کرد ،اما ُ
۱۴۰۷ق ،ج ،۱ص ]۵۴۳بنابر برخی منابع اهل سنت ابوبکر شاهدان فاطمه را نپذیرفت و دو مرد را
برای شهادت طلبید [.بالذری ،فتوح البلدان۱۹۵۶ ،م ،ص ].۴۰پس از آنکه دادخواهی فاطمه زهرا
سل َم به مسجد پیامبر رفت و
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
علیهاالسالم نزد ابوبکر بینتیجه ماند ،دختر پیامبر َ
این خطبه را جهت روشنکردن ماجرا و بازپسگرفتن فدک خواند.
فاطمه علیهاالسالم در این خطبه ،بر مالکیتش بر فدک تصریح کرد و حق خود را در پیش روی عموم
مردم ،از ابوبکر طلب کرد .در واقع خطبه فدکیه مواضع سیاسی حضرت فاطمه علیهاالسالم علیه نظام
حاکم و سرزنش مصادرهکنندگان فدک و خالفت را دربردارد .در این خطبه بر ایجاد وحدت در جامعه
اسالمی و دوری از تفرفه و نفاق ،ذیل پذیرش امامت و والیت اهل بیت علیهم السالم تأکید شده است متن
این خطبه در منابع شیعه و اهل سنت آمده است .به این خطبه در برخی از منابع عربی و فارسی خطبة
اللُ همة یا خطبه لُ همه نیز گفته میشود.

فدک کجاست؟
سل َم دهکدهای آباد بود که در نزدیکی خیبر قرار
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
فدک در زمان حیات پیامبر َ
َ
سل َم صلح کردند و نیمی
صلی اللـهُ َ
علیه َو اله َو َ
داشت .پس از تصرف قلعههای خیبر مردم فدک با پیامبر َ
1

از دهکده را به او بخشیدند تا بتوانند در زمینهای خود باقی بمانند .به دلیل آنکه سایر مسلمانان در فتح
سل َم شد و پیامبر
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
این دهکده شرکت نداشتند فدک به حکم قرآن مختص پیامبر َ
سل َم هم درآمد این زمینها را به مستمندان بنیهاشم میداد و سپس آن را به دستور
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
َ
َ
ْ
ه
ُ
ت ذا الق ْربَی َحقهُ» «و حق خویشاوند را به او بده») به
قرآن (طبق نظر بعضی مفسران بر اساس آیه « َوآ ِ
دخترش حضرت فاطمه علیهاالسالم بخشید.

خطبه فدکيه حضرت زهرا عليهاالسالم تفسيری برآيات قرآن کريم
سل َم به حضرت زهرا
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
پس از آنکه دستگاه خالفت ،دهکده فدک را که رسول خدا َ
علیهاالسالم بخشیده بودند ،در جهت مبارزه اقتصادی با اهل بیت علیهم السالم از ایشان غصب کردند،
حضرت زهرا علیهاالسالم مردم را در مسجد فراخواندند و با خواندن خطبهای غرا ،پرده از چهره
غاصبان خالفت برداشتند و آنان را رسوا نمودند .خطبه فدکیه مجموعهای از معارف در زمینههای
سل َم عظمت قرآن ،فلسفه
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
خداشناسی ،معادشناسی ،نبوت و بعثت پیامبر اسالم َ
احکام و والیت را دربردارد.
آیت هللا جوادی آملی در جلسه درس اخالق:
خطبه حضرت زهرا(سالم هللا علیها) به دلیل اسراری که در درون خود دارد ،تا قیامت ابدی است. مهمترین عنصر ابدیت ،خود صدیقه طاهره است که مانند۱۳معصوم(علیهم السالم) عدل قرآن کریماست؛ مطالبی که در خطبه است حاال با واسطه یا بی واسطه ،هشدار قرآنی دارد و طبق این عناصر
خطبه هم ابدی خواهد بود.
 این خطبه ،غدیر را زنده کرد ،فدک را غصب دانست ،ماجرای سقیفه را بیان کرد و برکات زیادی رابه همرا آورد.
 خطبه چند سطری حضرت زهرا(سالم هللا علیها) معادل قوی ترین خطبه های نهج البالغه است واینجا است که این حرف معنا پیدا می کند اگر حضرت علی(علیه السالم) نبود ،زهرای مرضیه همتایی
نداشت.
 از عظمت و ابدی بودن و عدل قرآنی خطبه حضرت زهرا(سالم هللا علیها) این است که جبرئیل بهطور مستمر خدمت او می رسید و اخبار و گزارش از نظام هستی می دادند و امالء می کرد و بعد
حضرت علی(علیه السالم) ثبت می کرد؛ این بیانات نشان می دهد که سخنان حضرت زهرا(سالم هللا
علیها) ریشه قرآنی دارد و خود حضرت اصل بعثت ،توحید را تبیین می کنند.
 کسانی که از حافظه قوی برخودارند خطبه فدکیه را حفظ کنند همچنانکه خطبه غدیر را حفظ کردند؛خطبه فدکیه نورانیت خاصی دارد ،در متن دین و مذهب است ،نشان دهنده جالل و عظمت حضرت
زهرا(سالم هللا علیها) است.
 -باید سعی شود خطبه فدکیه درس رسمی حوزه شود و آن را به مباحثه بگذارید.
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متن و ترجمه خطبه فدکيه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم
هنگامی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدک را از حضرت فاطمه علیهاالسالم بگیرند و این خبر به
ایشان رسید ،لباس به تن کرده و چادر بر سر نهاد و خود را سخت مستور داشته بود و با گروهی از
زنان فامیل و خدمتکاران خود به سوی مسجد روانه شد در حالیکه چادرش به زمین کشیده میشد .در
سل َم خدا بود بر ابوبکر که در میان
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
حالیکه راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر َ
عدهای از مهاجرین و انصار و غیر آنان نشسته بود وارد شد ،بین او و دیگران پردهای آویختند ،آنگاه
نالهای جانسوز از دل برآورد که همه مردم به گریه افتادند و مجلس و مسجد به سختی به جنبش درآمد.
سپس لحظهای سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان ساکت شد و جوش و خروش ایشان آرام
سل َم
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
یافت ،آنگاه کالمش را با حمد و ثنای الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا َ
فرستاد ،در اینجا دوباره صدای گریه مردم برخاست ،وقتی سکوت برقرار شد ،کالم خویش را دنبال کرد
و فرمود:
علی ما ا َ ْن َع َمَ ،و لَهُ ال ُّ
سبُوغ االءٍ
علی ما ا َ ْل َه َمَ ،و الثنا ُء بما قَد َم ،م ْن ُ
ع ُموم نعَ ٍم ا ْبت َ َداَهاَ ،و ُ
ش ْك ُر َ
ا َ ْل َح ْمدُللـه َ
عن ْاالدْراك ا َ َبدُها،
َفاوتَ َ
ع َددُهاَ ،و نَأی َ
عن ْاالحْ صاء َ
اَسْداهاَ ،و ت َمام من ٍَن ا َ ْوالهاَ ،جم َ
عن ْال َجزاء ا َ َمدُهاَ ،و ت َ
الش ْكر التصالهاَ ،و ا ْستَحْ َم َد الَی ْالخَالئق باجْ زالهاَ ،و ثَنی بالندْب الی ا َ ْمثالها
َو نَ َد َب ُه ْم السْتزا َدتها ب ُّ
حمد و سپاس خدای را برآنچه ارزانی داشت ،و شکر او را در آنچه الهام فرمود ،و ثنا و شکر بر او بر
آنچه پيش فرستاد ،از نعمتهای فراوانی که خلق فرمود و عطايای گستردهای که اعطا کرد ،و منّتهای
بيشماری که ارزانی داشت ،نهايت آن از پاداش فراتر ،و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است ،و
مردمان را فراخواند ،تا با شکرگذاری آنها نعمتها را زياده گرداند ،و با گستردگی آنها مردم را به
سپاسگزاری خود متو ّجه ساخت ،و با دعوت نمودن به اين نعمتها آنها را دو چندان کرد.
نار
وب َم ْو ُ
ضمنَ ْالقُلُ َ
الص ت َأْویلَهاَ ،و َ
َو ا َ ْش َه ُد ا َ ْن الالهَ اال اللـهُ َوحْ َدهُ الشَریكَ لَهَُ ،كل َمةٌ َج َع َل ْاال ْخ َ
صولَهاَ ،و ا َ َ
سن صفَتُهَُ ،و منَ ْاالَ ْوهام َكیفیتُهُ
عن ْاالَبْصار ُرؤْ یتُهَُ ،و منَ ْاالَ ْل ُ
فی التفَ ُّكر َم ْعقُولَهاْ ،ال ُم ْمت َن ُع َ
شاَها بالَاحْ تذاء ا َ ْمثلَ ٍة ا ْمتَثَلَهاَ ،كونَها بقُد َْرته َو َذ َرأَها ب َمشیته ،م ْن َ
غیر
شیءٍ كانَ قَ ْبلَهاَ ،و ا َ ْن َ
ع ْاالَ ْشیا َء الم ْن َ
ا ْبت َ َد َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
عتهَ ،و اظهارا لقُد َْرته َو
حا َج ٍة م ْنهُ الی تَكوینهاَ ،و الفائ َدةٍ لهُ فی ت َ ْ
علی طا َ
صویرها ،اال ت َثبیتا لحك َمته َو ت َ ْنبیها َ
ْ
علی َم ْعصیته ،ذیا َدة لعباده م ْن
قاب َ
ض َع الع َ
عتهَ ،و َو َ
علی طا َ
واب َ
تَعَبُّدا لبَریتهَ ،و اعْزازا ل َدع َْوته ،ثُم َجعَ َل الث َ
ن ْق َمته َو حیاشَة لَ ُه ْم الی َجنته.
و گواهی میدهم که معبودی جز خداوند نيست و شريکی ندارد ،که اين امر بزرگی است که اخالص را
تأويل آن و قلوب را متض ّمن وصل آن ساخت ،و در پيشگاه تفکر و انديشه شناخت آن را آسان نمود،
خداوندی که چشمها از ديدنش بازمانده ،و زبانها از وصفش ناتوان ،و اوهام و خياالت از درک او
عاجز میباشند.
موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از مادهای موجود شوند ،و آنها را پديد آورد بدون آنکه از قالبی
تبعيت کنند ،آنها را به قدرت خويش ايجاد و به مشيتش پديد آورد ،بيآنکه در ساختن آنها نيازی داشته
و در تصويرگری آنها فائدهای برايش وجود داشته باشد ،جز تثبيت حکمتش و آگاهی بر طاعتش،
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واظهار قدرت خود،و شناسائی راه عبوديت و گرامی داشت دعوتش ،آنگاه بر طاعتش پاداش و بر
معصيتش عقاب مقرر داشت ،تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنان را بسوی بهشتش رهنمون گردد.
ص َ
طفاهُ قَ ْب َل ا َ ْن
سماهُ قَ ْب َل ا َ ْن اجْ ت َباهَُ ،و ا ْ
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
َو ا َ ْش َه ُد اَن اَبی ُم َحمدا َ
سلَهَُ ،و َ
تارهُ قَ ْب َل ا َ ْن ا َ ْر َ
سولُهُ ،ا ْخ َ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ٌ
صونَةَ ،و بنهایة ال َع َدم َم ْق ُرونَة ،علما منَ اللـه ت َعالی
ستْر ْاالَهاویل َم ُ
ا ْبت َ َعثَهُ ،اذ ْالخَالئ ُق ب ْالغَیب َم ْكنُونَةَ ،و ب َ
بمائل ْاالُ ُمورَ ،و احا َ
طة ب َحوادث ال ُّد ُهورَ ،و َم ْعرفَة ب َمواقع ْاالُ ُمور
و گواهی ميدهم که پدرم مح ّمد بنده و فرستاده اوست ،که قبل از فرستاده شدن او را انتخاب ،و قبل از
برگزيدن نام پيامبری بر او نهاد ،و قبل از مبعوث شدن او را برانگيخت ،آن هنگام که مخلوقات در
حجاب غيبت بوده ،و در نهايت تاريکیها بسر برده ،و در سر حد عدم و نيستی قرار داشتند ،او را
برانگيخت بخاطر علمش به عواقب کارها ،و احاطهاش به حوادث زمان ،و شناسائی کاملش به وقوع
مقدّرات.
علی ا ْمضاء ُح ْكمهَ ،و ا ْنفاذا ل َمقادیر َرحْ َمته ،فَ َرأ َی ْاالُ َم َم ف َرقا فی ا َ ْدیانها،
عزی َمة َ
ا ْبت َ َعثَهُ اللـهُ اتْماما الَ ْمرهَ ،و َ
علی نیرانها ،عاب َدة الَ ْوثانهاُ ،م ْنك َرة للـه َم َع ع ْرفانها
ُ
عكفا َ
علَیه و اله ُ
عن ْاالَبْصار ُ
غ َم َمهاَ ،و
عن ْالقُلُوب بُ َه َمهاَ ،و َجلی َ
َف َ
صلی اللـهُ َ
نار اللـهُ باَبی ُم َحم ٍد َ
فَا َ َ
ظلَ َمهاَ ،و َكش َ
قام فی الناس ب ْالهدایة ،فَا َ ْنقَذَ ُه ْم منَ ْالغوایةَ ،و بَص َر ُه ْم منَ ْالعمایةَ ،و هَدا ُه ْم الَی الدین ْالقَویمَ ،و َدعا ُه ْم الَی
َ
ْ
الطریق ال ُم ْست َقیم.
ْض َرأْفَ ٍة َو ْ
علَیه و اله م ْن ت َ َعب هذه الدار
صلی اللـهُ َ
ثُم قَبَ َ
ارَ ،و َر ْغبَ ٍة َو ای ٍ
اختی ٍ
ضهُ اللـهُ الَیه قَب َ
ثار ،فَ ُم َحم ٌد َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
علی أبی
فی را َحةٍ ،قَ ْد ُحف بال َمالئ َكة ْاالَبْرار َو ر ْ
صلی اللـهُ َ
جاو َرة ال َملك ال َجبارَ ،
ضوان الرب الغَفارَ ،و ُم َ
علَیه َو َرحْ َمةُاللـه َو َب َركاتُهُ .ثم التفت الی اهل المجلس و
صفیهَ ،و السال ُم َ
نَبیه َو اَمینه َو خی َرته منَ ْالخ َْلق َو َ
قالت:
او را برانگيخت تا امرش را کامل و حکم قطعياش را امضا و مقدّراتش را اجرا نمايد ،و آن حضرت
ا ّمتها را ديد که در آئينهای مختلفی قرار داشته ،و در پيشگاه آتشهای افروخته معتکف و بتهای تراشيده
شده را پرستنده ،و خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند
سله َم تاريکيهای آن را روشن ،و مشکالت
صلهی اللهـهُ َ
پس خدای بزرگ بوسيله پدرم محمد َ
علَي ِه َو ا ِل ِه َو َ
قلبها را برطرف ،و موانع رؤيت ديدهها را از ميان برداشت ،و با هدايت در ميان مردم قيام کرده و آنان
را از گمراهی رهانيد ،و بينايشان کرده،و ايشان را به دين استوار و محکم رهنمون شده ،و به راه
راست دعوت نمود.
تا هنگامی که خداوند او را بسوی خود فراخواند ،فراخواندنی از روی مهربانی و آزادی و رغبت و
ميل ،پس آن حضرت از رنج اين دنيا در آسايش بوده ،و فرشتگان نيکوکار در گرداگرد او قرار داشته،
و خشنودی پروردگار آمرزنده او را فراگرفته ،و در جوار رحمت او قرار دارد ،پس درود خدا بر پدرم،
پيامبر و امينش و بهترين خلق و برگزيدهاش باد ،و سالم و رحمت و برکات الهی براو باد.
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آنگاه حضرت فاطمه عليهاالسالم رو به مردم كرده و فرمود:
علی ا َ ْنفُس ُك ْمَ ،و بُلَغاؤُ هُ الَی ْاالُ َمم ،زَ عی ُم
ص ُ
ا َ ْنت ُ ْم عبا َد اللـه نُ ُ
ب ا َ ْمره َو نَ ْهیهَ ،و َح َملَةُ دینه َو َوحْ یهَ ،و ا ُ َمنا ُء اللـه َ
علَی ُك ْم
ع ْه ٍد قَد َمهُ الَی ُك ْمَ ،و َبقی ٍة ا ْست َْخلَفَها َ
ق لَهُ فی ُك ْمَ ،و َ
َح ٍ
تاب اللـه الناط ُق َو ْالقُ ْر ُ
سرائ ُرهُ،
ك ُ
ان الصاد ُق ،و النُّ ُ
ور الساط ُع َو الضیا ُء الالم ُع ،بَینَة بَصائ ُرهُُ ،م ْن َكشفَة َ
َ
َ
َ
َ
عهُ ،به تُنا ُل ُح َج ُج اللـه
عهُُ ،م َؤ ٍد الی النجاة اسْتما ُ
عهُ ،قائدا الی الرضْوان اتبا ُ
ُم ْن َجلیة ظواه ُرهُُ ،م ْغت َبطة به ا َ ْشیا ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
عزائ ُمهُ ْال ُمفَس َرةَُ ،و َمحار ُمهُ ال ُم َحذ َرةَُ ،و بَیناتُهُ الجالیةَ ،و بَراهینُهُ الكافیةَ ،و فَضائلهُ ال َم ْندُوبَةَ ،و
ْال ُمنَو َرةَُ ،و َ
صهُ ْال َم ْو ُهوبَةَُ ،و شَرائعُهُ ْال َم ْكتُوبَةُ
ُ .ر َخ ُ
شما ای بندگان خدا پرچمداران امر و نهی او ،و حامالن دين و وحی او ،و امينهای خدا بر يکديگر ،و
مبلّغان او بسوی ا ّمتهاييد ،زمامدار حق در ميان شما بوده ،و پيمانی است که از پيشاپيش بسوی تو
فرستاده ،و باقيماندهای است که برای شما باقی گذارده است؛
آن کتاب گويای الهی و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است ،که بيان و ح ّجتهای آن
روشن ،اسرار باطنی آن آشکار ،ظواهر آن جلوهگر ميباشد ،پيروان آن مورد غبطه جهانيان بوده ،و
تبعيت از او خشنودی الهی را باعث میگردد ،و شنيدن آن راه نجات است .بوسيله آن ميتوان به
محرماتی که از ارتکاب آن منع گرديده ،و نيز به
ح ّجتهای نورانی الهی ،و واجباتی که تفسير شده ،و
ّ
گواهیهای جلوهگرش و برهانهای کافیاش و فضائل پسنديدهاش ،و رخصتهای بخشيده شدهاش و
قوانين واجبش دست يافت.
عن ْالكبْر،
فَ َجعَ َل اللـهُ ْاالیمانَ ت َْطهیرا لَ ُك ْم منَ الش ْركَ ،و الصالة َ ت َ ْنزیها لَ ُك ْم َ
َو الزكاة َ ت َْزكیة للن ْفس َو نماء فی الر ْزق،
ام ت َثْبیتا ل ْال ْخالصَ ،و ْال َحج ت َ ْشییدا للدینَ ،و ْالعَ ْد َل ت َ ْنسیقا ل ْلقُلُوب،
َو الصی َ
عت َنا نظاما ل ْلملةَ ،و اما َمت َنا اَمانا ل ْلفُ ْرقَة،
َو طا َ
علَی اسْتیجاب ْاالَجْ ر
َو ْالجها َد عزا ل ْالسْالمَ ،و الصب َْر َمعُونَة َ
پس خدای بزرگ ايمان را برای پاک کردن شما از شرک ،و نماز را برای پاک نمودن شما از تکبّر،
و زکات را برای تزکيه نفس و افزايش روزی،
و روزه را برای تثبيت اخالص ،و حج را برای استحکام دين ،و عدالت ورزی را برای التيام قلبها،
و اطاعت ما خاندان را برای نظم يافتن ملتها ،و امامتمان را برای رهايی از تفرقه،
و جهاد را برای عزت اسالم ،و صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد.
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صل َحة ل ْلعامةَ ،و بر ْالوال َدین وقایة منَ السخَطَ ،و صلَةَ ْاالَ ْرحام َم ْنساء فی ْالعُ ْمر َو
َو ْاالَ ْم َر ب ْال َم ْع ُروف َم ْ
صاص ح ْقنا للدماءَ ،و ْال َوفا َء بالن ْذر ت َ ْعریضا ل ْل َم ْغف َرةَ ،و ت َ ْوفیةَ ْال َمكائیل َو ْال َموازین ت َ ْغییرا
َم ْنماة ل ْلعَ َددَ ،و ْالق
َ
ل ْلبَ ْخس
و امر به معروف را برای مصلحت جامعه ،و نيکی به پدر و مادر را برای رهايی از غضب الهی ،و
صله ارحام را برای طوالنی شدن عمر و افزايش جمعيت ،و قصاص را وسيله حفظ خونها ،و وفای به
نذر را برای در معرض مغفرت الهی قرار گرفتن ،و دقت در کيل و وزن را برای رفع کمفروشی مقرر
فرمود.
ع ْن ُ
عن اللـ ْعنَةَ ،و ت َْركَ الس ْرقَة ایجابا
ناب ْالقَ ْذف حجابا َ
عن الرجْ سَ ،و اجْ ت َ
ش ْرب ْالخ َْمر ت َ ْنزیها َ
َو الن ْهی َ
َ
ْ
بوبیة
ل ْلع ْ
ص َمةَ ،و َحر َم اللـهُ الش ْركَ اخالصا لهُ ب ُّ
الر ُ
ع ْنهُ ،فَانهُ انما
فَاتقُوا اللـهَ َحق تُقاتهَ ،و الت َ ُموتُن اال َو ا َ ْنت ُ ْم ُمسْل ُمونَ َ ،و اَطیعُوا اللـهَ فیما ا َ َم َر ُك ْم به َو نَها ُك ْم َ
شی اللـهَ م ْن عباده ْالعُلَما ُء .ثم قالت:
ی ْخ َ
و نهی از شرابخواری را برای پاکيزگی از زشتی ،و حرمت نسبت ناروا دادن را برای عدم دوری از
رحمت الهی ،و ترک دزدی را برای پاکدامنی قرار داد ،و شرک را حرام کرد تا در يگانهپرستی خالص
شوند.
پس آنگونه که شايسته است از خدا بترسيد ،و از دنيا نرويد جز آنکه مسلمان باشيد ،و خدا را در آنچه
بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت نمائيد ،همانا که فقط دانشمندان از خاک ميترسند .آنگاه فرمود:
ع ْودا َو بَدْءاَ ،و الاَقُو ُل ما اَقُو ُل َ
غلَطاَ ،و الا َ ْفعَ ُل ما ا َ ْفعَ ُل
ا َی َها الن ُ
اس! ا ْعلَ ُموا اَنی فاط َمةُ َو اَبی ُم َحمدٌ ،اَقُو ُل َ
ش َ
وف َرحی ٌم
َ
عنت ُّ ْم َحری ٌ
ططا ،لَقَ ْد جا َء ُك ْم َر ُ
علَی ُك ْم ب ْال ُمؤْ منینَ َرؤُ ٌ
ص َ
علَیه ما َ
عزی ٌز َ
سو ٌل م ْن ا َ ْنفُس ُك ْم َ
صلی اللـهُ
،و اَخَا ابْن َ
عمی دُونَ رجال ُك ْمَ ،و لَن ْع َم ْال َم ْعزی الَیه َ
فَا ْن ت َ ْع ُزوهُ َوت َ ْعرفُوهُ ت َجدُوهُ اَبی دُونَ نسائ ُك ْم َ
علَیه َو اله
َ
سبیل
ذارة ،مائال َ
ع ْن َمد َْر َجة ْال ُم ْشركینَ  ،ضاربا ثَبَ َج ُه ْم ،اخذا با َ ْكظامه ْم ،داعیا الی َ
فَبَل َغ الرسالَةَ صادعا بالن َ
َربه ب ْالح ْك َمة و ْال َم ْوع َ
نام َو ی ْن ُك ُ
ث ْالهامَ ،حتی ا ْن َهزَ َم ا ْل َج ْم ُع َو َو ل ُوا ال ُّدب َُر
ف ْاالَ ْ
سنَة ،ی ُج ُّ
ظة ْال َح َ
ص َ
ای مردم! بدانيد که من فاطمه و پدرم محمد است ،آنچه ابتدا گويم در پايان نيز ميگويم ،گفتارم غلط
نبوده و ظلمی در آن نيست ،پيامبری از ميان شما برانگيخته شد که رنجهای شما بر او گران آمده و
دلسوز بر شما است ،و بر مؤمنان مهربان و عطوف است.
پس اگر او را بشناسيد ميدانيد که او در ميان زنانتان پدر من بوده ،و در ميان مردانتان برادر پسر
عموی من است ،چه نيکو بزرگواری است آنکه من اين نسبت را به او دارم.
رسالت خود را با انذار انجام داد ،از پرتگاه مشرکان کنارهگيری کرده ،شمشير بر فرقشان نواخت،
گلويشان را گرفته و با حکمت و پند و اندرز نيکو بسوی پروردگارشان دعوت نمود ،بتها را نابود
ساخته ،و سر کينه توزان را میشکند ،تا جمعشان منهزم شده و از ميدان گريختند.
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ع ْن َمحْ ضه ،و نَ َ
س ْ
ت شَقاش ُق الشیاطینَ ،و
ع ْن ُ
صبْحهَ ،و ا َ ْسفَ َر ْال َح ُّق َ
َحتی تَفَری اللـی ُل َ
طقَ زَ عی ُمالدینَ ،و خ ََر َ
طا َح َو شی ُ
ظ النفاقَ ،و ا ْن َحل ْ
عقَ ُد ْال ُك ْفر َو الشقاقَ ،و فُ ْهت ُ ْم ب َكل َمة ْاال ْخالص فی نَفَ ٍر منَ ْالبیض ْالخماص
ت ُ
سةَ ْالعجْالنَ ،و َم ْوطی َء ْاالَ ْقدام،
َو ُك ْنت ُ ْم َ
علی شَفا ُح ْف َرةٍ منَ النارُ ،م ْذقَةَ الشاربَ ،و نُ ْهزَ ة َ الطامعَ ،و قُ ْب َ
ْ
َباركَ َو
ت َ ْش َربُونَ الط ْرقَ َ ،و ت َ ْقتاتُونَ القد ،اَذلة خاسئینَ  ،ت َخافُونَ ا َ ْن یتَخَطفَ ُك ُم الن ُ
اس م ْن َح ْول ُك ْم ،فَا َ ْنقَ َذ ُك ُم اللـهُ ت َ
ْ
علَیه َو اله بَ ْع َد اللـت َیا َو التیَ ،و بَ ْع َد ا َ ْن ُمنی ببُ َهم الرجالَ ،و ذُؤْ بان ال َع َربَ ،و َم َر َدة
صلی اللـهُ َ
ت َعالی ب ُم َحم ٍد َ
ا َ ْهل ْالكتاب.
تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد ،و حق نقاب از چهره برکشيد ،زمامدار دين به سخن درآمد،
و فرياد شيطانها خاموش گرديد ،خار نفاق از سر راه برداشته شد ،و گرههای کفر و تفرقه از هم
گشوده گرديد و دهانهای شما به کلمه اخالص باز شد ،در ميان گروهی که سپيدرو و شکم به پشت
چسبيده بودند.
و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشته ،و مانند جرعهای آب بوده و در معرض طمع ط ّماعان
قرار داشتيد ،همچون آتشزنهای بوديد که بالفاصله خاموش میگرديد ،لگدکوب روندگان بوديد ،از آبی
مینوشيديد که شتران آن را آلوده کرده بودند ،و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده ميکرديد،
خوار و مطرود بوديد ،میترسيدند که مردمانی که در اطراف شما بودند شما را بربايند ،تا خدای تعالی
بعد از چنين حاالتی شما را بدست آن حضرت نجات داد ،بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهای
عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشيديد.
ُكلما ا َ ْوقَدُوا نارا ل ْل َح ْرب ا َ ْ
طفَأَهَا اللـهُ ،ا َ ْو نَ َج َم قَ ْر ُن الشیطان ،ا َ ْو فَغ ََر ْ
ف اَخاهُ فی
ت فاغ َرة ٌ منَ ْال ُم ْشركینَ  ،قَ َذ َ
لَ َهواتها ،فَالی ْن َكفی ُء َحتی ی َ
سیفهَ ،م ْكدُودا فی ذات اللـهُ ،مجْ ت َهدا فی ا َ ْمر
طأ َ جنا َحها بأ َ ْخ َمصهَ ،و ی ْخم َد لَ َهبَها ب َ
سیدا فی ا َ ْولیاء اللـهُ ،مشَمرا ناصحا ُمجدا كادحا ،الت َأ ْ ُخذُهُ فی اللـه لَ ْو َمةَ الئ ٍم.
اللـه ،قَریبا م ْن َر ُ
سوالللـهَ ،
بارَ ،و
َو ا َ ْنت ُ َم فی َرفاهی ٍة منَ ْال َعیش ،و ادعُونَ فاك ُهونَ آمنُونَ  ،تَت ََرب ُ
صونَ بنَا الدوائ َرَ ،و تَت ََوكفُونَ ْاالَ ْخ َ
صونَ ع ْن َد النزالَ ،و ت َف ُّرونَ منَ ْالقتال.
ت َ ْن ُك ُ
هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده ،يا هر هنگام که شيطان سر برآورد يا اژدهائی
از مشرکين دهان بازکرد ،پيامبر برادرش را در کام آن افکند ،و او تا زمانی که سرآنان را به زمين
نميکوفت و آتش آنها را به آب شمشيرش خاموش نميکرد ،باز نميگشت ،فرسوده از تالش در راه خدا،
کوشيده در امر او ،نزديک به پيامبر خدا ،سروری از اولياء الهی ،دامن به کمر بسته ،نصيحتگر،
تالشگر ،و کوششکننده بود ،و در راه خدا از مالمت مالمتکننده نمی هراسيد.
و اين در هنگامهای بود که شما در آسايش زندگی میکرديد ،در مهد امن متنعّم بوديد ،و در انتظار بسر
ميبرديد تا ناراحتیها ما را در بر گيرد ،و گوش به زنگ اخبار بوديد ،و هنگام کارزار عقبگرد
میکرديد ،و به هنگام نبرد فرار مینموديد.
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باب الدینَ ،و نَ َ
صفیائهَ ،
طقَ
س َم َل ج ْل ُ
ختار اللـهُ لنَبیهدار ا َ ْنبیائه َو َمأْوی ا َ ْ
ظ َه َر فی ُك ْم َح ْس َكةُ النفاقَ ،و َ
فَلَما ا َ
ع َرصات ُك ْمَ ،و ا َ ْ
كاظ ُم ْالغاوینَ َ ،و نَبَ َغ خام ُل ْاالَقَلینَ َ ،و َه َد َر فَنی ُق ْال ُمبْطلینَ  ،فَ َخ َ
طلَ َع الشی ُ
سهُ م ْن
ط َر فی َ
طان َرأْ َ
ش ُك ْم
ض ُك ْم فَ َو َج َد ُك ْم خفافاَ ،و اَحْ َم َ
َم ْغ َرزه ،هاتفا ب ُك ْم ،فَأ َ ْلفا ُك ْم ل َدع َْوته ُم ْست َجیبینَ َ ،و ل ْلغرة فیه ُمالحظینَ  ،ثُم ا ْست َ ْن َه َ
غی َر ابل ُك ْمَ ،و َو َر ْدت ُ ْم َ
س ْمت ُ ْم َ
غی َر َم ْش َرب ُك ْم
فَا َ ْلفا ُك ْم غضابا ،فَ َو َ
ف ْالفتْنَة ،اَال
هذاَ ،و ْال َع ْه ُد قَریبٌ َ ،و ْال َك ْل ُم َرحیبٌ َ ،و ْال ُج ْر ُح لَما ی ْن َدملَُ ،و الر ُ
سو ُل لَما ی ْق َب ُر ،ابْتدارا زَ َ
ع ْمت ُ ْم خ َْو َ
سقَ ُ
طواَ ،و ان َج َهن َم لَ ُمحی َ
طةٌ ب ْالكافرینَ
فی ْالفتْنَة َ
و آنگاه که خداوند برای پيامبرش خانه انبياء و آرامگاه اصفياء را برگزيد ،عالئم نفاق در شما ظاهر
گشت ،و جامه دين کهنه ،و سکوت گمراهان شکسته ،و پست رتبه گان با قدر و منزلت گرديده ،و شتر
نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد ،و در خانههای تان بيامد ،و شيطان سر خويش را از مخفيگاه خود
بيرون آورد ،و شما را فراخواند ،مشاهده کرد پاسخگوی دعوت او هستيد ،و برای فريب خوردن
آمادهای د ،آنگاه از شما خواست که قيام کنيد ،و مشاهده کرد که به آسانی اين کار را انجام ميدهيد،
شما را به غضب واداشت ،و ديد غضبناک هستيد ،پس بر شتران ديگران نشان زديد ،و بر چيزی که
سهم شما نبود وارد شديد.
اين در حالی بود که زمانی نگذشته بود ،و موضع شکاف زخم هنوز وسيع بود ،و جراحت التيام نيافته،
و پيامبر به قبر سپرده نشده بود ،بهانه آورديد که از فتنه میهراسيد ،آگاه باشيد که در فتنه قرار گرفته
ايد ،و براستی جهنم کافران را احاطه نموده است.
تاب اللـه بَینَ ا َ ْ
ورهُ ظاه َرةٌَ ،و اَحْ كا ُمهُ زاه َرةٌَ ،و
ف ب ُك ْمَ ،و اَنی تُؤْ َف ُكونَ َ ،و ك ُ
ظ ُهر ُك ْم ،ا ُ ُم ُ
َف َهیهاتَ م ْن ُك ْمَ ،و َكی َ
َ
ٌ
ٌ
ُ
ع ْنهُ تُریدُونَ ؟ ا َ ْم
اَعْال ُمهُ باه َرةٌ ،و زَ واج ُرهُ الئ َحةَ ،و اَوام ُرهُ واض َحةَ ،و قَ ْد خَل ْفت ُ ُموهُ َورا َء ظ ُهور ُك ْم ،أ َر ْغبَة َ
س للظالمینَ بَ َدالَ ،و َم ْن ی ْبت َغ َ
غی َر ْاالسْالم دینا فَلَ ْن ی ْقبَ َل م ْنهَُ ،و ُه َو فی ْاالخ َرة منَ
بغَیره تَحْ ُك ُمونَ ؟ بئْ َ
ْالخاسرین
اين کار از شما بعيد بود ،و چطور اين کار را کرديد ،به کجا روی میآورديد ،در حالی که کتاب خدا
محرماتش هويدا،
روياروی شماست ،امورش روشن ،و احکامش درخشان ،و عالئم هدايتش ظاهر ،و
ّ
و اوامرش واضح است ،ولی آن را پشت سر انداختيد ،آيا بيرغبتی به آن را خواهانيد؟ يا بغير قرآن
حکم میکنيد؟ که اين برای ظالمان بدل بدی است ،و هرکس غير از اسالم دينی را جويا باشد از او
پذيرفته نشده و در آخرت از زيانکاران خواهد بود.
ثُم لَ ْم ت َْلبَثُوا الی َری َ
ورونَ َو ْق َدت َهاَ ،و ت ُ َهی ُجونَ َج ْم َرت َهاَ ،و
س قیا َدها،ثُم ا َ َخ ْذت ُ ْم ت ُ ُ
ث ا َ ْن ت َ ْس ُكنَ نَ ْف َرت َهاَ ،و ی ْسلَ َ
ت َ ْست َجیبُونَ لهتاف الشیطان ْالغَویَ ،و ا ْ
سنَن النبی الصفی ،تُس ُّرونَ َحسْوا فی
طفاء ا َ ْنوارالدین ْال َجلیَ ،و ا ْهمال ُ
ارتغاءٍ َ ،و ت َْم ُ
علی مثْل َحز ْال َمدیَ ،و َو ْخز السنان فی
شونَ الَ ْهله َو َولَده فی ْال َخ َمر َو الضراءَ ،و نَ ْ
ْ
صب ُر م ْن ُك ْم َ
الحشا
ع ُمونَ ا َ ْن الا ْر َ
وم یوقنُونَ ،
َو ا َ ْنت ُ ُم االنَ ت َْز ُ
س ُن منَ اللـه ُح ْكما لقَ ٍ
ث لَنا أَفَ ُح ْك َم ْالجاهلیة ت َ ْبغُونَ َ ،و َم ْن اَحْ َ
أَفَالت َ ْعلَ ُمونَ ؟ بَلی ،قَ ْد ت َ َجلی لَ ُك ْم َكالش ْمس الضاحیة أَنی ا ْبنَتُهُ
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آنگاه آنقدر درنگ نکرديد که اين دل رميده آرام گيرد ،و کشيدن آن سهل گردد ،پس آتشگيرهها را
افروختهتر کرده ،و به آتش دامن زديد تا آن را شعله ور سازيد،و برای اجابت ندای شيطان ،و برای
خاموش کردن انوار دين روشن خدا ،و از بين بردن سنن پيامبر برگزيده آماده بوديد ،به بهانه خوردن،
کف شير را زير لب پنهان ميخوريد ،و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپهها و درختان کمين گرفته
بران و فرورفتن نيزه در ميان شکم است ،صبر
و راه ميرفتيد ،و ما بايد بر اين امور که همچون خنجر ّ
کنيم.
و شما اکنون گمان ميبريد که برای ما ارثی نيست ،آيا خواهان حکم جاهليت هستيد ،و برای اهل يقين
چه حکمی باالتر از حکم خداوند است ،آيا نمیدانيد؟ در حالی که برای شما همانند آفتاب درخشان
روشن است ،که من دختر او هستم.
ث اَباكَ َو الاَر ُ
علی ا ْرثی؟ یابْنَ اَبیقُحافَةَ! اَفی كتاب اللـه ت َر ُ
شیئا
ث اَبی؟ لَقَ ْد جئْتَ َ
ا َی َها ْال ُمسْل ُمونَ! أَا ُ ْغلَ ُ
ب َ
تاب اللـه َو نَبَ ْذت ُ ُموهُ َورا َء ُ
ظ ُهور ُك ْم ،إ ْذ یقُو ُل « َو َور َ
سلَی ُ
داو َد» (
ث ُ
ع ْم ٍد ت ََر ْكت ُ ْم ك َ
فَریا ،اَفَعَلی َ
مان ُ
النملَ )۱۶ :و قا َل فیما ا ْقت َص م ْن َخ َبر زَ َكریا ا ْذ قالََ « :ف َهبْ لی م ْن َل ُد ْنكَ َولیا یرث ُنی َو یر ُ
وب»،
ث م ْن الی ْعقُ َ
ض فی كتاب اللـه»( ،االنفالَ )۷۴ :و قا َل «یوصی ُك ُم
(مریمَ )۶ :و قالََ « :و ُاولُوا ْاالَ ْرحام َب ْع ُ
ض ُه ْم ا َ ْولی ب َب ْع ٍ
اللـهُ فی ا َ ْوالد ُك ْم للذ َكر مثْ ُل َحظ ْاالُ ْنث َیین»( ،النساءَ )۱۱ :و قا َل «ا ْن ت ََركَ َخیرا ْال َوصیةَ ل ْلوال َدین َو ْاالَ ْق َربَین
علَی ْال ُمتقینَ »( .البقرة.)۱۸۰ :
ب ْال َم ْع ُروف َحقا َ
ای مسلمانان! آيا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگيرند،ای پسر ابيقحافه،آيا در کتاب خداست که
تو از پدرت ارث ببری و از ارث پدرم محروم باشم امر تازه و زشتی آوردی ،آيا آگاهانه کتاب خدا را
ترک کرده و پشت سر مياندازيد ،آيا قرآن نمیگويد «سليمان از داود ارث برد» ،و در مورد خبر زکريا
آنگاه که گفت« :پروردگار مرا فرزندی عنايت فرما تا از من و خاندان يعقوب ارث برد» ،و فرمود« :و
خويشاوندان رحمی به يکديگر سزاوارتر از ديگرانند» ،و فرموده« :خدای تعالی به شما درباره
فرزندان سفارش ميکند که بهره پسر دو برابر دختر است» ،و میفرمايد« :هنگامی که مرگ يکی از
شما فرارسد بر شما نوشته شده که برای پدران و مادران و نزديکان وصيت کنيد ،و اين حکم حقّی
است برای پرهيزگاران».
ع ْمت ُ ْم ا َ ْن ال َح ْ
ظ َوة َ لیَ ،و الاَر ُ
الرح َم َبینَنا ،اَفَخَص ُك ُم اللـهُ بای ٍة ا َ ْخ َر َج اَبی م ْنها؟ ا َ ْم ه َْل
َو زَ َ
ث م ْن اَبیَ ،و َ
صوص ْالقُ ْران َو
َوارثان؟ ا َ َو لَ ْستُ اَنَا َو اَبی م ْن ا َ ْهل مل ٍة واح َدةٍ؟ ا َ ْم ا َ ْنت ُ ْم ا َ ْعلَ ُم ب ُخ ُ
تَقُولُونَ  :ان ا َ ْه َل ملت َین الیت َ
عمی؟ فَدُونَ َكها َم ْخ ُ
طو َمة َم ْر ُحولَة ت َْلقاكَ ی ْو َم َح ْشركَ
ُ
ع ُمومه م ْن اَبی َوابْن َ
عة ی ْخس ُر ْال ُمبْطلُونَ َ ،و الی ْنفَعُ ُك ْم ا ْذ ت َ ْند ُمونَ ،
فَن ْع َم ْال َح َك ُم اللـهَُ ،و الزعی ُم ُم َحمدٌَ ،و ْال َم ْوع ُد ْالقیا َمةَُ ،و ع ْن َد السا َ
عذابٌ ُمقی ٌم
علَیه َ
عذابٌ ی ْخزیهَ ،و یح ُّل َ
ف ت َ ْعلَ ُمونَ َم ْن یأْتیه َ
َو ل ُكل نَبَ ٍأ ُم ْستَقَ ٌّرَ ،و لَ َ
س ْو َ
ثم رمت بطرفها نحو االنصار ،فقالت:
و شما گمان ميبريد که مرا بهرهای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم ،آيا خداوند آيهای به شما نازل
کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ يا ميگوئيد :اهل دو دين از يکديگر ارث نميبرند؟ آيا من و پدرم
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را از اهل يک دين نمیدانيد؟ و يا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمويم آگاهتريد؟ اينک اين تو
و اين شتر ،شتری مهارزده و رحل نهاده شده ،برگير و ببر ،با تو در روز رستاخيز مالقات خواهد کرد.
چه نيک داوری است خداوند ،و نيکو دادخواهی است پيامبر ،و چه نيکو وعدهگاهی است قيامت ،و در
آن ساعت و آن روز اهل باطل زيان میبرند ،و پشيمانی به شما سودی نميرساند ،و برای هرخبری
قرارگاهی است ،پس خواهيد دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد ،و عذاب
جاودانه که را شامل میشود.
آنگاه رو به سوی انصار كرده و فرمود:
ع ْن ُ
ظال َمتی؟ اَما كانَ
ضنَةَ ْاالسْالم! ما هذه ْالغَمیزَ ة ُ فی َحقی َو السنَةُ َ
یا َم ْعش ََر النقی َبة َو اَعْضا َد ْالملة َو َح َ
علَیه َو اله اَبی یقُو ُل« :ا َ ْل َم ْر ُء یحْ فَ ُ
س ُ
عجْ النَ ذا اهالَةٍ،
َر ُ
س ْرعانَ ما اَحْ َدثْت ُ ْم َو َ
صلی اللـهُ َ
ظ فی ُو ْلده»َ ،
والللـه َ
علی ما ا َ ْ
ب َو اُزاو ُل
طلُ ُ
َ .و لَ ُك ْم طاقَةٌ بما اُحاولَُ ،و قُوة ٌ َ
س َع َو ْهنُهَُ ،وا ْست َ ْن َه َر فَتْقُهَُ ،و ا ْنفَتَقَ َرتْقُهَُ ،و ا ُ ْ
اَتَقُولُونَ ماتَ ُم َحمدٌ؟ فَخ ْ
ض لغَیبَتهَ ،و
ظل َمت ْاالَ ْر ُ
َطبٌ َجلی ٌل ا ْست َْو َ
ش َعت ْالجبالَُ ،و اُضی َع ْال َحری ُمَ ،و
س َو ْالقَ َم ُر َو ا ْنتَث َ َرت النُّ ُجو ُم ل ُمصیبَتهَ ،و ا َ ْك َدت ْاالمالَُ ،و َخ َ
ُكسفَت الش ْم ُ
ُ
.اُزیلَت ْال ُح ْر َمة ع ْن َد َمماته
َفت ْلكَ َواللـه النازلَةُ ْال ُكبْری َو ْال ُمصیبَةُ ْالعُ ْ
تاب اللـه َجل
ظمی ،المثْلُها نازلَةٌَ ،و البائ َقةٌ عاجلَةٌ اُعْلنَ بها ،ك ُ
الوة َو ا َ ْلحاناَ ،و لَقَ ْبلَهُ ما
ثَناؤُ هُ فی ا َ ْفنیت ُك ْمَ ،و فی ُم ْمسا ُك ْم َو ُم ْ
ف فی ا َ ْفنیت ُك ْم ُهتافا َو ُ
صبح ُك ْم ،ی ْهت ُ
صراخا َو ت َ
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
س ُل اَفَا ْن ماتَ
سلهُ ،ح ْك ٌم فَ ْ
الر ُ
ص ٌل َو قَضا ٌء َحتْ ٌمَ « .و ما ُم َحم ٌد اال َر ُ
َحل با َ ْنبیاء اللـه َو ُر ُ
ت م ْن قَبْله ُّ
َ
سیجْ زی اللـهُ
سیجْ زی اللـهُ َ
ضر اللـهَ َ
عقبَیه فَل ْن ی ُ
علی َ
علی اَعْقاب ُك ْم َو َم ْن ی ْنقَلبْ َ
ا َ ْو قُت َل ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم َ
شیئا َو َ
شیئا َو َ
الشاكرینَ »( .البقرة)۱۴۳ :
ای گروه نقباء ،وای بازوان ملت،ای حافظان اسالم ،اين ضعف و غفلت در مورد حق من و اين
سهالنگاری از دادخواهی من چرا؟ آيا پدرم پيامبر نمیفرمود« :حرمت هرکس در فرزندان او حفظ
میشود» ،چه بسرعت مرتکب اين اعمال شديد ،و چه با عجله اين بز الغر ،آب از دهان و دماغ او
فروريخت ،در صورتی که شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن ميکوشيم هست ،و نيرو برای
حمايت من در اين مطالبه و قصدم میباشد.
َّللا عليه و آله بدرود حيات گفت ،اين مصيبتی است بزرگ و در نهايت وسعت،
آيا میگوئيد محمد صلی ه
شکاف آن بسيار ،و درز دوخته آن شکافته ،و زمين در غياب او سراسر تاريک گرديد ،و ستارگان
بیفروغ ،و آرزوها به نااميدی گرائيد ،کوهها از جای فروريخت ،حرمتها پايمال شد ،و احترامی برای
کسی پس از وفات او باقی نماند.
بخدا سوگند که اين مصيبت بزرگتر و بليه عظيمتر است ،که همچون آن مصيبتی نبوده و بالی
جانگدازی در اين دنيا به پايه آن نمیرسد ،کتاب خدا آن را آشکار کرده است ،کتاب خدايی که در
خانههای تان ،و در مجالس شبانه و روزانهتان ،آرام و بلند ،و با تالوت و خوانندگی آن را ميخوانيد،
اين بالئی است که پيش از اين به انبياء و فرستاده شدگان وارد شده است ،حکمی است حتمی ،و
قضائی است قطعی ،خداوند میفرمايد:
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محمد پيامبری است که پيش از وی پيامبران ديگری درگذشتند ،پس اگر او بميرد و يا کشته گردد به
عقب برمیگرديد ،و آنکس که به عقب برگردد بخدا زيانی نمیرساند ،و خدا شکرکنندگان را پاداش
خواهد داد».
ض ُم ت ُ َ
س ُك ُم الدع َْوة ُ َو ت َ ْش َملُ ُك ُم
راث اَبی َو ا َ ْنت ُ ْم ب َم ْرأی منی َو َم ْس َمعٍ َو ُم ْنت َدی َو َمجْ َمعٍ ،ت َْلبَ ُ
ا َیها بَنی قیلَةَ! َء ا ُ ْه َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْال ُخب َْرةَُ ،و ا َ ْنت ُ ْم َذ ُوو ْال َع َدد َو العُدة َو ْاالَداة َو القُوةَ ،و ع ْن َد ُك ُم السال ُح َو ال ُجنة ،تُوافی ُك ُم الدع َْوة ُ فَالتُجیبُونَ َ ،و
صوفُونَ ب ْالكفاحَ ،م ْع ُروفُونَ ب ْال َخیر َو الصالحَ ،و النُّ ْخبَةُ التی ا ْنتُخبَ ْ
ت،
ت َأْتی ُك ُم الص ْر َخةُ فَالتُغیثُونَ َ ،و ا َ ْنت ُ ْم َم ْو ُ
َو ْالخی َرة ُ التی ْ
اختی َر ْ
ت لَنا ا َ ْه َل ْالبَیت.
بَ ،و نا َ
طحْ ت ُ ُم ْاالُ َم َمَ ،و كافَحْ ت ُ ُم ْالبُ َه َم ،النَب َْر ُح ا َ ْو تَب َْر ُحونَ  ،نَأ ْ ُم ُر ُك ْم
بَ ،و ت َ َحم ْلت ُ ُم ْال َكد َو التعَ َ
قات َْلت ُ ُم ْالعَ َر َ
َت فَ ْو َرة ُ
س َكن ْ
ضعَ ْ
دار ْ
ت بنا َر َحی ْاالسْالمَ ،و َدر َحلَ ُ
ب ْاالَیامَ ،و َخ َ
ت نُ ْع َرة ُ الش ْركَ ،و َ
فَت َأْت َم ُرونَ َ ،حتی اذا َ
ران ْال ُك ْفرَ ،و َه َدأ َ ْ
ْاال ْفكَ ،و َخ َم َد ْ
ت نی ُ
سقَ نظا ُم الدین ،فَاَنی ح ْزت ُ ْم بَ ْع َد ْالبَیانَ ،واَس َْر ْرت ُ ْم
ت َدع َْوة ُ ْال َه َرجَ ،و ا ْست َْو َ
صت ُ ْم بَ ْع َد ْاال ْقدامَ ،وا َ ْش َر ْكت ُ ْم بَ ْع َد ْاالیمان؟
بَ ْع َد ْاالعْالنَ ،و نَ َك ْ
سول َو ُه ْم َبدَؤُ ُك ْم اَو َل َمرةٍ ،اَت َْخش َْونَ ُه ْم فَاللـهُ ا َ َح ُّق
ع ْهده ْمَ ،و َه ُّموا با ْخراج الر ُ
بُؤْ سا لقَ ْو ٍم نَ َكثُوا ا َیمانَ ُه ْم م ْن َب ْعد َ
ا َ ْن ت َْخش َْوهُ ا ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤمنینَ .
ای پسران قيله -گروه انصار -آيا نسبت به ميراث پدرم مورد ظلم واقع شوم در حالی که مرا میبينيد و
سخن مرا میشنويد ،و دارای انجمن و اجتماعيد ،صدای دعوت مرا همگان شنيده و از حالم آگاهی
داريد ،و دارای نفرات و ذخيرهای د ،و دارای ابزار و قوهايد ،نزد شما اسلحه و زره و سپر هست،
صدای دعوت من به شما میرسد ولی جواب نميدهيد ،و ناله فرياد خواهيم را شنيده ولی به فريادم
نميرسيد ،در حالی که به شجاعت معروف و به خير و صالح موصوف میباشيد ،و شما برگزيدگانی
بوديد که انتخاب شده ،و منتخباتی که برای ما اهلبيت برگزيده شديد!
با عرب پيکار کرده و متح ّمل رنج و شدتها شديد ،و با امتها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد
برخاستيد ،هميشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار ،تا آسيای اسالم به گردش افتاد ،و پستان روزگار به
شير آمد ،و نعرههای شرکآميز خاموش شده ،و ديگ طمع و تهمت از جوش افتاد ،و آتش کفر خاموش
و دعوت ندای هرج و مرج آرام گرفت ،و نظام دين کامالً رديف شد ،پس چرا بعد از اقرارتان به ايمان
حيران شده ،و پس از آشکاری خود را مخفی گردانديد ،و بعد از پيشقدمی عقب نشستيد ،و بعد ايمان
شرک آورديد.
وای بر گروهی که بعد از پيمان بستن آن را شکستند ،و خواستند پيامبر را اخراج کنند ،با آنکه آنان
جنگ را آغاز نمودند ،آيا از آنان هراس دارد در حالی که خدا سزاوار است که از او بهراسيد ،اگر
مؤمنيد.
عةَ ،و نَ َج ْوت ُ ْم
اَالَ ،و قَ ْد أَری ا َ ْن قَ ْد ا َ ْخلَ ْدت ُ ْم الَی ْال َخ ْفضَ ،و ا َ ْب َع ْدت ُ ْم َم ْن ُه َو ا َ َح ُّق ب ْال َبسْط َو ْالقَبْضَ ،و َخلَ ْوت ُ ْم بالد َ
سو ْغت ُ ْم ،فَا ْن ت َ ْكفُ ُروا ا َ ْنت ُ ْم َو َم ْن فی ْاالَ ْرض َجمیعا فَان
بالضیق منَ السعَة ،فَ َم َججْ ت ُ ْم ما َو َ
س ْعت ُ ُم الذی ت َ َ
ع ْبت ُ ْمَ ،و َد َ
اللـهَ لَغَنی َحمی ٌد
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علی َم ْعرفَ ٍة منی ب ْالخ ْذلَة التی خا َم ْرت ُ ُك ْمَ ،و ْالغَد َْرة التی ا ْست َ ْشعَ َرتْها قُلُوبُ ُك ْمَ ،و لكنها
اَالَ ،و قَ ْد قُ ْلتُ ما قُ ْلتُ هذا َ
ضةُ الن ْفسَ ،و نَ ْفثَةُ ْالغَیظَ ،و َح َو ُز ْالقَناةَ ،و بَثةُ الصدْرَ ،و ت َ ْقد َمةُ ْال ُحجة ،فَدُونَ ُك ُموها فَاحْ ت َقبُوها َدب َرة َ الظ ْهر،
فَی َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
علی
نَقبَةَ ال ُخف ،باقیة العارَ ،م ْو ُ
ضب ال َجبار َو شَنار االَبَدَ ،م ْو ُ
صولة بنار اللـه ال ُموقَ َدة التی ت َطل ُع َ
سو َمة بغَ َ
ْاالَ ْفئ َدة.
سی ْع َل ُم الذینَ َ
عذابٌ شَدیدٌ،
ظلَ ُموا ا َی ُم ْنقَلَ ٍ
ب ی ْنقَلبُونَ َ ،و اَنَا ا ْبنَةُ نَذی ٍر لَ ُك ْم بَینَ ی َدی َ
َفب َعین اللـه ما ت َ ْف َعلُونَ َ ،و َ
فَا ْع َملُوا انا عاملُونَ َ ،و ا ْنت َظ ُروا انا ُم ْنت َظ ُرونَ .
آگاه باشيد می بينم که به تن آسايی جاودانه دل داده ،و کسی را که سزاوار زمامداری بود را دور
ساختهايد ،با راحت طلبی خلوت کرده ،و از تنگنای زندگی به فراخنای آن رسيدهايد ،در اثر آن آنچه را
حفظ کرده بوديد را از دهان بيرون ريختيد ،و آنچه را فروبرده بوديد را بازگرداندند ،پس بدانيد اگر شما
و هرکه در زمين است کافر شويد ،خدای بزرگ از همگان بینياز و ستوده است.
آگاه باشيد آنچه گفتم با شناخت کاملم بود ،به سستی پديد آمده در اخالق شما ،و بيوفائی و نيرنگ ايجاد
شده در قلوب شما ،و ليکن اينها جوشش دل اندوهگين ،و بيرون ريختن خشم و غضب است ،و آنچه
قابل تح ّملم نيست ،و جوشش سينهام و بيان دليل و برهان ،پس خالفت را بگيريد ،ولی بدانيد که پشت
اين شتر خالفت زخم است ،و پای آن سوراخ و تاولدار ،عار و ننگش باقی و نشان از غضب خدا و
ننگ ابدی دارد ،و به آتش شعلهور خدا که بر قلبها احاطه میيابد متصل است.
آنچه ميکنيد در برابر چشم بينای خداوند قرار داشته ،و آنانکه ستم کردند به زودی ميدانند که به کدام
بازگشتگاهی بازخواهند گشت ،و من دختر کسی هستم که شما را از عذاب دردناک الهی که در پيش
داريد خبر داد ،پس هرچه خواهيد بکنيد و ما هم کار خود را ميکنيم ،و شما منتظر بمانيد و ما هم در
انتظار بسر میبريم.

فأجابها أبوبكر عبداللـه بن عثمان ،و قال:
ع ُ
عذابا اَلیما َو عقابا
یا ب ْنتَ َر ُ
ع َلی ْالكافرینَ َ
طوفا َكریماَ ،رؤُوفا َرحیماَ ،و َ
سوالللـه! لَقَ ْد كانَ اَبُوك ب ْال ُمؤمنینَ َ
ْ
ع َدهُ فی ُكل
علی ُكل َحمی ٍم َو سا َ
عزَ ْوناهُ َو َجدْناهُ اَباك دُونَ النساءَ ،و اَخا الفك دُونَ ْاالَخالء ،اث َ َرهُ َ
عظیما ،ا ْن َ
َ
ض ُك ْم اال شَقی بَعی ٌد.
سعیدٌَ ،و الیبْغ ُ
ا َ ْم ٍر َجسیم ،الیحبُّ ُك ْم اال َ
علَی ْال َخیر اَدلتُنا َو الَی ْال َجنة َمسال ُكناَ ،و ا َ ْنت یا خی َرة َ
فَا َ ْنت ُ ْم عتْ َرة ُ َر ُ
سوالللـه الطیبُونَ ْ ،الخی َرة ُ ْال ُم ْنت َ َجبُونَ َ ،
ع ْقلكَ ،
صدُو َدةٍ
ع ْن َحقكَ ،و ال َم ْ
غی َر َم ْردُو َدةٍ َ
النساء َو ا ْبنَةَ َخیر ْاالَ ْنبیاء ،صادقَةٌ فی قَ ْولك ،سابقَةٌ فی ُوفُور َ
ع ْن صدْقك.
َ
ب ا َ ْهلَهَُ ،و انی ا ُ ْشه ُد اللـهَ َو َكفی به
عم ْلتُ اال با ْذنهَ ،و الرائ ُد الی ْكذ ُ
ع َد ْوتُ َرأْی َر ُ
سوالللـهَ ،و ال َ
َو اللـه ما َ
ًّ
والللـه یقُو ُل« :نَحْ ُن َمعاش َر ْاالَ ْنبیاء النُ َور ُ
س َ
ث َذهَبا َو الفضةَ ،و الدارا َو العقاراَ ،و
سم ْعتُ َر ُ
شَهیدا ،اَنی َ
ْ
ْ
ْ
تاب َو الح ْك َمةَ َو العل َم َو النُّبُوة ََ ،و ما كانَ لَنا م ْن ُ
انما نُ َور ُ
ط ْع َم ٍة فَل َولی ْاالَ ْمر َب ْع َدنا ا َ ْن یحْ ُك َم فیه
ث ْالك َ
ب ُح ْكمه».
آنگاه ابوبکر پاسخ داد:
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ای دختر رسول خدا! پدر تو بر مؤمنين مهربان و بزرگوار و رئوف و رحيم ،و بر کافران عذاب دردناک
و عقاب بزرگ بود ،اگر به نسب او بنگريم وی در ميان زنانمان پدر تو ،و در ميان دوستان برادر
شوهر توست ،که وی را بر هر دوستی برتری داد ،و او نيز در هر کار بزرگی پيامبر را ياری نمود،
جز سعادتمندان شما را دوست نمیدارند ،و تنها بدکاران شما را دشمن ميشمرند.
پس شما خاندان پيامبر ،پاکان برگزيدگان جهان بوده ،و ما را به خير راهنما ،و بسوی بهشت رهنمون
بوديد ،و توای برترين زنان و دختر برترين پيامبران ،در گفتارت صادق ،در عقل فراوان پيشقدم بوده،
و هرگز از حقت بازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانعی ايجاد نخواهد گرديد.
و بخدا سوگند از رأی پيامبر قدمی فراتر نگذارده ،و جز با اجازه او اقدام نکردهام ،و پيشرو قوم به
آنان دروغ نمیگويد ،و خدا را گواه ميگيرم که بهترين گواه است ،از پيامبر شنيدم که فرمود« :ما گروه
پيامبران دينار و درهم و خانه و مزرعه به ارث نمیگذاريم ،و تنها کتاب و حکمت و علم و نبوت را به
ارث مینهيم ،و آنچه از ما باقی ميماند در اختيار ولی امر بعد از ماست ،که هر حکمی که بخواهد در
آن بنمايد».
ارَ ،و یجالدُونَ ْال َم َر َدة َ
حاو ْلته فی ْالكراع َو السالح ،یقات ُل ب َها ْال ُمسْل ُمونَ َو یجاهدُونَ ْال ُكف َ
َو قَ ْد َج َع ْلنا ما َ
ْ
ارَ ،و ذلكَ باجْ ماع ْال ُمسْلمینَ  ،لَ ْم ا َ ْنفَر ْد به َوحْ دیَ ،و لَ ْم ا َ ْست َب ْد بما كانَ الرأی ع ْندی،
ْالفُج َ
سی َدة ُ اُمة اَبیك َو
َو هذه حالی َو مالی ،هی لَك َو بَینَ ی َدیك ،الت َْزوی َ
ع ْنك َو النَدخ ُر دُونَكَ ،و اَنكَ ،و ا َ ْنت َ
صلكُ ،ح ْك ُمك نافذٌ فیما َمل َك ْ
ت یدای،
ض ُع فی فَ ْرعك َو ا َ ْ
الش َج َرة ُ الطیبَةُ لبَنیك ،الی ْدفَ ُع مالَك م ْن فَضْلكَ ،و الیو َ
سل َم)
صلی اللـهُ َ
علَیه َو اله َو َ
ف فی ذاكَ اَباك ( َ
فَ َه ْلترین ا َ ْن اُخال َ
و ما آنچه را که میخواهی در راه خريد اسب و اسلحه قرار داديم ،تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با
کفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند ،و اين تصميم به اتفاق تمام مسلمانان بود ،و تنها دست
به اين کار نزدم ،و در رأی و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم،
و اين حال من و اين اموال من است که برای تو و در اختيار توست ،و از تو دريغ نمیشود و برای فرد
ديگری ذخيره نشده ،توئی سرور بانوان ا ّمت پدرت ،و درخت بارور و پاک برای فرزندانت ،فضائلت
انکار نشده ،و از شاخه و ساقهات فرونهاده نمیگرددُ ،حکمت در آنچه من مالک آن هستم نافذ است،
آيا میپسندی که در اين زمينه مخالف سخن پدرت عمل کنم.

فقالت:
س ُ
ع ْن كتاب اللـه صادفاَ ،و الالَحْ كامه ُمخالفا ،بَ ْل كانَ یتْبَ ُع اَث َ َرهَُ ،و ی ْقفُو
سبْحانَاللـه ،ما كانَ اَبی َر ُ
ُ
والللـه َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
علیه ب ُّ
الزورَ ،و هذا بَ ْع َد َوفاته شَبیهٌ بما بُغی لهُ منَ الغَوائل فی َحیاته،
ُ
س َو َرهُ ،اَفَتَجْ َمعُونَ الی الغَدْر اعْتالال َ
ُ
صال ،یقُو ُل« :یرثنی َو یر ُ
وب»( مریمَ ،)۶ :و یقُو ُلَ « :و
هذا ك ُ
عدْال َو ناطقا فَ ْ
ث م ْن الی ْعقُ َ
تاب اللـه ُح ْكما َ
َور َ
سلَی ُ
داو َد»( النمل.)۱۶ :
ث ُ
مان ُ
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ع منَ ْالفَرائض َو ْالمیراثَ ،و اَبا َح م ْن َحظ الذ َكران َو ْاالناث،
ع منَ ْاالَ ْقساطَ ،و ش ََر َ
عز َو َجل فیما َوز َ
بَینَ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ما اَزا َح به علة ال ُمبْطلینَ َو ازا َل التظنی َو ال ُّ
سول ْ
صب ٌْر
ت لك ْم انف ُ
شبَهات فی الغابرینَ َ ،كال بَ ْل َ
سك ْم ا ْمرا ،فَ َ
َجمی ٌل َو اللـهُ ْال ُم ْست ُ
علی ما ت َصفُونَ .
َعان َ
حضرت فاطمه عليهاالسالم فرمود:
پاک و منزه است خداوند ،پدرم پيامبر ،از کتاب خدا رويگردان و با احکامش مخالف نبود ،بلکه پيرو
آن بود و به آيات آن عمل مینمود ،آيا میخواهيد عالوه بر نيرنگ و مکر به زور او را متهم نمائيد ،و
اين کار بعد از رحلت او شبيه است به دامهائی که در زمان حياتش برايش گسترده شد ،اين کتاب
خداست که حاکمی است عادل ،و ناطقی است که بين حق و باطل جدائی مياندازد ،و میفرمايد -:زکريا
گفت :خدايا فرزندی به من بده که« -از من و خاندان يعقوب ارث ببرد» ،و میفرمايد« :سليمان از داود
ارث برد»
و خداوند در سهميههائی که مقرر کرد ،و مقاديری که در ارث تعيين فرمود ،و بهره هائی که برای
مردان و زنان قرار داد ،توضيحات کافی داده ،که بهانههای اهل باطل ،و گمانها و شبهات را تا روز
قيامت زائل فرموده است ،نه چنين است ،بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پيش پايتان قرار داده ،و
جز صبر زيبا چارهای ندارم ،و خداوند در آنچه میکنيد ياور ماست.

فقال أبوبكر:
ص َدقَ ْ
عی ُن
ص َدقَ اللـهُ َو َر ُ
ت ا ْبنَتُهَُ ،م ْعد ُن ْالح ْك َمةَ ،و َم ْوط ُن ْال ُهدی َو الرحْ َمةَ ،و ُر ْك ُن الدینَ ،و َ
سولُهُ َو َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْتُ
ُ
ق م ْن ُه ْم
فا
ات
ب
و
،
د
ل
ق
ت
ما
ی
ُون
د
ل
ق
َك
ن
ی
ب
و
ی
ن
ی
ب
م
ْل
س
م
ال
الء
،
ك
ب
طا
خ
ر
ك
ن
ا
ال
و
ك
ب
وا
ص
د
ع
ب
ا
ال
،
ة
ج
ح
ْال
ْ
ونَ
هؤُ
ُ
ُ
َ َ
َ
َ
ُ ُ
ٍ
َ
َ َ َ َ
غی َر َمكاب ٍر َو ال ُم ْست َب ٍد َو ال ُم ْست َأْث ٍرَ ،و ُه ْم بذلكَ ُ
ا َ َخ ْذتُ ما ا َ َخ ْذتُ َ ،
ش ُهو ٌد.
ابوبكر گفت:
خدا و پيامبرش راست گفته ،و دختر او نيز ،که معدن حکمت و جايگاه هدايت و رحمت ،و رکن دين و
سرچشمه حجت و دليل ميباشد و راست ميگويد ،سخن حقّت را دور نيفکنده و گفتارت را انکار نمیکنم،
اين مسلمانان بين من و تو حاکم هستند ،و آنان اين حکومت را بمن سپردند ،و به تصميم آنها اين
منصب را پذيرفتم ،نه متکبّر بوده و نه مستب ّد به رأی هستم ،و نه چيزی را برای خود برداشتهام ،و
اينان همگی گواه و شاهدند.

فالتفت فاطمة علیهاالسالم الی النساء ،و قالت:
ع َلی ْالف ْعل ْال َقبیح ْالخاسر ،ا َ َفالتَت َ َدب ُرونَ ْالقُ ْرانَ ا َ ْم َعلی
عة الی قیل ْالباطلْ ،ال ُم ْغضیة َ
َمعاش َر ْال ُمسْلمینَ ْال ُمسْر َ
س ما ت َأَو ْلت ُ ْمَ ،و
قُلُو ٍ
ب ا َ ْقفالُهاَ ،كال َب ْل رانَ َ
سأْت ُ ْم م ْن اَعْمال ُك ْم ،فَا َ َخ َذ ب َ
علی قُلُوب ُك ْم ما ا َ َ
س ْمع ُك ْم َو اَبْصار ُك ْمَ ،و لَبئْ َ
ْ
ف لَ ُك ُم الغطا ُءَ ،و
سا َء ما به اَش َْرت ُ ْمَ ،و شَر ما م ْنهُ ا ْعت َ ْ
ضت ُ ْم ،لَت َج َدن َو اللـه َمحْ ملَهُ ثَقیالَ ،و غبهُ َو بیال ،اذا ُكش َ
بانَ ما َورائَهُ الضرا ُءَ ،و َبدا لَ ُك ْم م ْن َرب ُك ْم ما لَ ْم ت َ ُكونُوا تَحْ ت َسبُونَ َ ،و خَس َر ُهنالكَ ْال ُمبْطلُونَ .
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آنگاه حضرت فاطمه عليهاالسالم رو به مردم كرده و فرمود:
ای مسلمانان! که برای شنيدن حرفهای بيهوده شتابان بوده ،و کردار زشت را ناديده میگيريد ،آيا در
قرآن نمیانديشيد ،يا بر دلها مهر زده شده است ،نه چنين است بلکه اعمال زشتتان بر دلهايتان تيرگی
آورده ،و گوشها و چشمانتان را فراگرفته ،و بسيار بد آيات قرآن را تأويل کرده ،و بد راهی را به او
نشان داده ،و با بدچيزی معاوضه نموديد ،به خدا سوگند تح ّمل اين بار برايتان سنگين ،و عاقبتش پر از
وزر و وبال است ،آنگاه که پردهها کنار رود و زيانهای آن روشن گردد ،و آنچه را که حساب نمیکرديد
و برای شما آشکار گردد ،آنجاست که اهل باطل زيانکار گردند.

ثم عطفت علی قبر النبی صلی اللـه علیه و آله ،و قالت:
سپس آن حضرت رو به سوی قبر پيامبر كرد و فرمود:
لَ ْو ُك ْنتَ شاه َدها لَ ْم ت َ ْكثر ْال ُخ َ
ب
ط ُ

قَ ْد كانَ بَ ْعدَكَ ا َ ْنبا ٌء َو َه ْنبَثَةٌ
انا فَقَ ْد ناكَ فَ ْق َد ْاالَ ْرض وابلَها

َو ْ
ب
اخت َل قَ ْو ُمكَ فَا ْش َه ْد ُه ْم َو الت َغ ُ

َو ُك ُّل ا َ ْه ٍل لَهُ قُ ْربی َو َم ْنزلَةٌ

ب
علَی ْاالَ ْدنَین ُم ْقت َر ُ
ع ْن َد ْاالله َ
ضیتَ َو حالَ ْ
ب
ت دُونَكَ الت ُّ َر ُ
لما َم َ

ا َ ْب َد ْ
صدُوره ُم
ت رجا ٌل لَنا نَجْ وی ُ

ب
ص ُ
لَما فُق ْدتَ َو ُك ُّل ْاال ْرث ُم ْغت َ َ

ت َ َجه َمتْنا رجا ٌل َو ا ْستُخف بنا

ب
علَیكَ ت ُ ْنز ُل م ْن ذی ْالعزة ْال ُكت ُ ُ
َ

َو ُك ْنتَ بَدْرا َو نُورا ی ْست َضا ُء به

ب
فَقَ ْد فُق ْدتَ َو ُك ُّل ْال َخیر ُمحْ ت َ َج ُ

سنا
َو كانَ جبْری ُل ب ْاالیات یؤْ ن ُ
فَلَیتَ قَ ْبلَكَ كانَ ْال َم ْوتُ صادفُنا
بعد از تو خبرها و مسائلی پيش آمد

ضیتَ َو حالَ ْ
ب
ت دُونَكَ ْال ُكت ُ ُ
لَما َم َ

که اگر بودی آنچنان بزرگ جلوه نمیکرد

ما تو را از دست داديم مانند سرزمينی که از باران محروم گردد
چگونه از راه منحرف گرديدند

متفرق شدند ،بيا بنگر که
و قوم تو
ّ

هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بيگانگان نيز محترم بود،

غير از ما

مردانی چند از امت تو همين که رفتی ،و پرده خاک ميان ما و تو حائل شد ،اسرار سينهها را آشکار
کردند
بعد از تو مردانی ديگر از ما روی برگردانده و خفيفمان نمودند ،و ميراثمان دزديده شد
تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودی،

که از جانب خداوند بر تو کتابها نازل میگرديد
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جبرئيل با آيات الهی مونس ما بود،
ای کاش پيش از تو مرده بوديم،

و بعد از تو تمام خيرها پوشيده شد
آنگاه که رفتی و خاک ترا در زير خود پنهان کرد
سايت اينترنتی گلزارنور
http://golzarenoor.ir
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