
به حضرت زهرا سالم اهلل علیها وصایای 

ط با دستخ حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم

منسوب به حضرت علی علیه السالم بازآفرینی 

شد. در این نسخه متن وصیت نامه از رسم 

الخط قرآن شماره یک آستان قدس رضوی 

منسوب به حضرت علی علیه السالم استفاده 

 شده است

ه اْلُمْؤِمنِیَن علیَو َقْد َصلَّى أَِمیُر 
ْهِر َو أَْقبََل 

ُّ
السالم َصاَلَة الظ

 ُه َمْنِزَل إَِذا اْسَتْقبَلَتْ ُیِریُد الْ 
 بَاکِیَاتٍ َحِزیَناتٍ اْلَجَواِری 

 أََراُکَن  یَو َما لِ   َفَقاَل لَُهنَّ َما اْلَخبَرُ 
  ُمَتَغیََّراتِ اْلُوُجوِه َو الصَُّورِ 

ْْدِر ْْ أَ   نِیَن َفُقْلَن یَا أَِمیَر اْلُمْؤمِ 
َک الزَّْهَراَء َو َما نَُظنَُّک  اْبَنَة َعم ِ

ِمنِیَن َفأَْقبََل أَِمیُر اْلُمؤْ  ُتْدِرُکَها
ُمْسِرعاً؛ َحتَّى َْدَخَل َعلَْیَها َو 
إَِذا بَِها ُمْلَقاٌة َعلَى فَِراِشَها َو 
ُهَو ِمْن َقبَاِطی ِ ِمْصَر َو ِهَی تَْقبُِض 

َفأَْلَقى الر َِْداَء   َماًل یَِمیناً َو تَُمدُّ شِ 

َعْن َعاتِِقِه َو اْلِعَماَمَة َعْن َرْأِسِه 
َو َحلَّ أَْزَراَرُه َو أَْقبََل َحتَّى 
  أََخَذ َرْأَسَها َو تََرَکُه فِی َحْجِرهِ 

  ل ِْمُه َفلَْم ُتکَ   َو نَاَْداَها یَا َزْهَراُء 
َ َفَناَْداَها یَا بِْنَت ُمَحم   ٍد ـ

 َفَناَْداَها یَا  ْم ُتَکل ِْمُه َفلَ   اْلُمْصطََفى
بِْنَت َمْن َحَمَل الزََّکاَة فِی 
طََرِف ِرَْدائِِه َو بََذلََها َعلَى 

َناَْداَها یَا فَ   َفلَْم ُتَکل ِْمُه   اْلُفَقَراء
اْبَنَة َمْن َصلَّى بِاْلَماَلئَِکِة فِی 

َماِء َمْثَنى َمْثَنى   َفلَْم ُتَکل ِْمُه   السَّ
ینِی  َفأَنَا َکل ِمِ   َفاِطَمُة  َفَناَْداَها یَا

َک َعلِیُّ ْبُن أَبِی طَالِبٍ     اْبُن َعم ِ
ِهِه َو َقاَل َفَفَتَحْت َعْیَنْیَها فِی َوْج 

نَظََرْت إِلَْیِه َو بََکْت َو بََکى َو 
ُن َقاَل َما الَِّذی تَجِِدیَنُه َفأَنَا ابْ 

ِک َعلِیُّ ْبُن أَبِی طَالِبٍ  َعم ِ
ِجُد َن اْلَعم ِ إِن ِی أَ َفَقالَْت یَا ابْ 

اْلَمْوَت الَِّذی َل ُبدَّ ِمْنُه َو َل 
ِریبَیْ َفُیْصبَِحاِن یَتِ      َمِحیَص َعْنُه  ََ ِن یَمْیِن 

َُّهَما بِاْْلَْمسِ َفقَ  َدا ُمْنَکِسَرْیِن َفإِن
ُهَما َو اْلیَْوَم یَْفِقَداِن  َجدَّ

ٍة تَْقُتُلُهمَ  ُهَما َفاْلَوْیُل ِْلُمَّ مَّ
ُ
َو  اأ

  ُقولُثمَّ أَْنَشأَْت تَ   ُتْبِغُضُهَما
 وَ   اْبکِنِی إِْن بََکْیَت یَا َخْیَر َهاٍْد 

ْمَع َفُهَو یَْوُم اْلِفَراقِ   اْسبِِل الدَّ
وِصیَک بِالنَّ 

ُ
  ْسِل یَا َقِریَن اْلبَُتوِل أ

 َفَقْد أَْصبََحا َحلِیَف اْشتِیَاقٍ 
  ْنَس تَ اْبکِنِی َو اْبِک لِْلیََتاَمى َو َل 

 َقتِیَل اْلِعَدى بِطَف ِ اْلِعَراقِ 
  یَاَرى َفاَرُقوا َفأَْصبَُحوا یََتاَمى حَ 

َ َفُهَو یَْوُم اْلِفَراق  یَْحلُِف اَّللَّ
ا َقالَْت َفَقاَل لََها َعلِیٌّ ِمْن أَْیَن لَِک یَ 
ِ َهَذا اْلَخبَرُ   وَ   بِْنَت َرُسوِل اَّللَّ

َقالَْت فَ   اْلَوْحُی َقِد اْنَقطََع َعنَّا
اَعةَ    یَا أَبَا اْلَحَسِن َرَقْدُت السَّ

ِ )ص(  َفَرأَْیُت َحبِیبِی َرُسوَل اَّللَّ
ر ِ اْْلَْبیَضِ؛ َفلَمَّ 

ا فِی َقْصٍر ِمَن الدُّ
ی إِلَیَّ یَا ُبَنیَّةِ  إِن ِی فَ  َرآنِی َقاَل َهُلم ِ

ِ   إِلَْیِک ُمْشَتاٌق   إِن ِی َفُقْلُت َو اَّللَّ
  ِمْنَک إِلَى لَِقائِکَ  َْلََشدُّ َشْوقاً 

َفَقاَل أَْنِت اللَّْیلََة ِعْنِدی َو ُهَو 
الصَّاِْدُق لَِما َوَعَد َو اْلُموفِی لَِما 

َفإَِذا أَْنَت َقَرْأت   َعاَهدَ 
  ییس َفاْعلَْم أَن ِی َقْد َقَضْیُت نَْحبِ 
ْلنِی َو َل تَْکِشْف َعن ِی فَ  ِ إِن ِی َفَغس 

َرٌة وَ  ْلُیَصل ِ َعلَیَّ  طَاِهَرٌة ُمطَهَّ
َمَعَک ِمْن أَْهلَِی اْْلَْْدنَى َفاْْلَْْدنَى 
َو َمْن ُرِزَق أَْجِری َو اْْدفِن ِی لَْیاًل 
بِی فِی َقْبِری بَِهَذا أَْخبََرنِی َحبِی

 َرُسوُل اَّللَّ 

 



 سالم زهرا حضرت رحلت هنگام به

 السّالم علیه على امام علیها، اهلل

 زلمن سوى به خوانده ار ظهر نماز

 در دید راه در را کنیزان. بازگشت

. بودند محزون و گریان که حالى

: دفرمو ایشان به السّالم علیه امام

 و ناراحت ار شما چرا شده، خبر چه

 رامی یا: گفتند! بینم؟مى مضطرب

 ار زهرا خود عموى دختر! المؤمنین

 کنیمنمى گمان گرچه دریاب،

 على حضرت  .باشد داشته حاصلى

 فاطمه اطاق سوى هب سرعت به

 ناگاه شد، وارد بانو آن بر و رفت

 شخوی بستر میان در فاطمه دید

 چپ و راست طرف به و افتاده

 را ردا السّالم علیه على. غلطدمى

 سر از را عمّامه و خود دوش از

 خود لباس و افکند خویش مبارک

 مبارک سر و آمد آنگاه .درآورد را

 و گرفت دامن به را زهرا حضرت

 حضرت ولى! زهرا اى: مودفر

 دومین براى. نگفت سخنى فاطمه

 !مصطفى محمّد دختر اى: فرمود بار

 على! نداد جوابى زبا زهرا فاطمه

 داص بار سومین براى السّالم علیه

 را زکات هک کسى آن دختر اى: زد

 فقرا براى خود عباى دامن در

 آن دختر اى. نشنید جوابى! بردمى

! خواند نماز مالئکه با که ىکس

 جوابى السّالم علیها زهرا حضرت

 ىا: زد صدا السّالم هعلی على. نداد

 پسر من! بگو سخن من با فاطمه،

 .هستم طالب ابى بن على تو عموى

 باز او روى به را خود چشمان فاطمه

 على و گریست بانو آن آنگاه کرد،

 به و شد گریان هم السّالم علیه

 چه را تو: فرمود اطهر زهراى

 .هستم على عمویت پسر نم ؟شده

 من! عمو پسر اى: گفت فاطمه

 که مکنمى مشاهده را مرگ اکنون

 .گریخت آن دست از تواننمى

 خصوصا فرزندانش به راجع سپس

 حسین امام و حسن امام

 نایشا :گفت و فرمود سفارشاتی

 ودب دیروز اند،شکسته دل و یتیم

 از را خود بزرگوار جدّ آنان که

 خود مادر هم امروز ،دادند دست

 آن بر واى. دهندمى دست از را

 با و کشندمى را آنان که امّتى

  !ورزندمى دشمنى و بغض ایشان

 ترتیب بدین را اشعارى آنگاه

 من بر کنىمى گریه اگر  :خواند

 بهترین اى کن گریه

 که بریز اشک و کنندگان،هدایت

! بتول همسر اى .رسید فراق روز

 تو به ودخ نسل باره در من

 و من براى. کنممى سفارش

 مخصوصا کن، گریه نم هاىیتیم

 فراموش را کربال قتیل و کشته

 و کنندمى مفارقت ایشان. نکنى

 سرگردان و حیران یتیمانى

 که کرده مقرّر خداوند شوند،مى

 به امیر حضرت .است فراق روز

 دختر اى: فرمود اطهر زهراى

 کجا از را مطلب این! خدا رسول

 خدا وحى که صورتى در ،گویىمى

! است؟ شده قطع ما خاندان از

 من !الحسن ابو اى: گفت فاطمه

 پدر که دیدم خواب امروز

 از قصرى میان در بزرگوارم

 مرا چون ،است سفید جواهرات

 بیا، من نزد! دخترم: فرمود دید

 :گفتم. هستم تو مشتاق من زیرا

 من که سوگند خداوند به! جان رپد

 .دارم را تو مالقات قشو بیشتر

 من نزد امشب وت: فرمود پدر

 همیشه پدرم گفتار. بود خواهى

 وفا خود وعده به و است راست

  .کرد دخواه

 من دیدى که هنگامى! جان على

 بدان نمودم قرائت را یس سوره

 غسل مرا رسیده، فرا اجلم هک

 ازیر نکن، برهنه را بدنم ولى بده،

 !جان ىعل. باشممى رمطهّ و پاک من

 من به که امخانه اهل و خودت

 نماز ماجنازه بر هستند نزدیک

 به شبانه مرا! جان على. بخوانید

 پدرم را نحوه این بسپار، خاک

 داده خبر من به خدا رپیغمب
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