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 رضا کتبه علی بن موسی ال

 
 هخطبه فدکی

 
با دستخط منسوب به حضرت برای نخستین بار در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها خطبه فدکیه 

رضا  . رسم الخط منسوب به امام علی بن موسی الرضا علیه السالم بازآفرینی و از سوی انتشارات قرآنیوم منتشر شد
. با توجه  رضوی اقتباس شده است کتابخانه مرکزی آستان قدس 4584و  6851علیه السالم از روی قرآنهای شماره 

را مانند حضرت زهرا )س( پاره تن خود نامیده بودند )ع( که حضرت امام رضا )ص( به حدیث حضرت رسول اکرم 
 دستخط آن حضرت برای استفاده در این نسخه انتخاب شده است
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ُم إِْجَماُع أَبِی بَک َلَ ٍر َعلَى َمْنِعَها لََمَّا بَلََغ َفاِطَمَة َعلَیَها الَسَّ
َفَدک، ََلثَْت ِخَماَرَها َعلَى َرْأِسَها َو اْشَتَملَْت 

 بِجِْلبَابَِها َو أَْقبَلَْت فِی ُلَمٍة ِمنْ َحَفَدتَِها وَ 
ُ
ِِ َقْوِمَها تَط َُ  َِِسا

ِ صَ  ُذیولََها، َّ یَة َرُسوِل اَللَ یُتَها ِمشْ ِرُم ِمشْ ُ َعلَیِه َما تَخْ َّ َّى اَللَ َ ل
ََّم َحَتَّى َدَخلَْت َعلَى أَبِی بَکٍر َو ُهَو فِی َ  َو آلِِه َو َسل
َِْصارِ َو َغیِرِهْم َفنِیطَْت  َ َحَشٍد ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َو اْلْ

َّة   َ َّْت أَِ َ ٌة، َفَجلََسْت ُثَمَّ أَِ َِ ْوُم أَجْ  ُدوََِها ُمَلَ ََ ََ اْل َه
لُِس، ُثَمَّ أَْمَهلَْت ُهَنی ، َفاْرتََجَّ اْلَمجْ ِِ َئة  َحَتَّى لََها بِاْلُبکا

ْوِم َو َهَدأَْت َفْوَرُتُهْم،  ََ إَِذا َسکَن َِِشیُج اْل
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ِِ َعلَیِه وَ  ََّنا ِ وَ الَث َّ َم بَِحْمِد اَللَ ِة اْفَتَتَحتِ اْلکَلَ  الَصََّلَ
ِ )ص(،  َّ ْوُم فِی ُبکاَعلَى َرُسوِل اَللَ ََ ئِِهْم َفلََمَّا َفَعاَد اْل

ِمَها  الَْت َعلَیَها  أَْمَسکوا َعاَدْت فِی کَلَ ََ َف
ُم  َلَ کُر َعلَى َما  الَسَّ َّ َعَم، َو لَُه الشُ ِْ ِ َعلَى َما أَ َّ َ اْلَحْمُد َللِ

َم ِمنْ ُعُموِم َِِعٍم اْبَتَدأََها، ُِ بَِما َقَدَّ َو  أَْلَهَم، َو الَثََّنا
ٍِ أَْسَداَها، َو تََماِم ِمَنٍن َواَلَها، َجَمَّ َعِن ُسُبوغِ آ ََل

ِِ أََمُدَها، َو  ِِ َعَدُدَها، َو ِ ََُى َعِن اْلَجَزا ْحَصا ِ اْلْ
ْدَراک أَبَُدَها، َو ََِدبَُهْم  ِ تََفاَوَت َعِن اْلْ

َمَد إِلَى ََّصالَِها، َو اْسَتحْ تِ کِر َلِ َّ ْستَِزاَدتَِها بِالشُ ئِِق  َلِ اْلَخَلَ
َّى بِالَنَّْدبِ إِلَى أَْمَثالَِها، َو أَْشَهدُ بِإِجْ   أ ََََّّ َزالَِها، َو ثََن

ُ َوْحَدُه ََل َشِریک لَُه، کلَِمٌة ُجِعَل  َّ ََل إِلََه إََِلَّ اَللَ
ُلوُب َمْوُصولََها، َو  ُص ت َُِْویلََها، َو ُضِمََّن الَُْ ْخَلَ ِ اْلْ
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وُلَها، اْلُمْمَتنُِع مِ  یُتُه، نَ أََِارَ فِی اْلِفکَرِة َمْعَُ ْْ َْبَصارِ ُر  اْلْ
َْوَهاِم کیِفیُتُه، ا ِن ِصَفُتُه، وَ ِمَن اْلْ َْلسُ ْبَتَدَع وَ ِمَن اْلْ

َِ ََل ِمنْ َشی َْشیا َش ََُها بَِلَ ااْلْ ِْ ِِ ٍِ کا ََّ َقْبلََها، وَ أَ ْحتَِذا
ْدَرتِِه، وَ َذَرأََها بَِمِشی ََها بَُِ تِِه، ِمنْ أَْمثِلٍَة اْمَتَثلََها، کَوَِّ

ی َغیِر َحاَجٍة ِمْنُه إِلَى تَکِوینَِها، َو ََل َفائَِدٍة لَُه فِ 
 تَْثبِیتا  لِِحکَمتِِه، َو تَْنبِ 

یها  َعلَى طَاَعتِِه، َو تَْصِویِرَها، إََِلَّ
َّدا  لِبَِریتِِه، َوإِْعَزازا   ْدَرتِِه، َو تََعُب إِْظَهارا  لَُِ

ِه، َو َوَضَع اَعتِ لَِدْعَوتِِه، ُثَمَّ َجَعَل الَثََّواَب َعلَى طَ 
مَ  َِ اَب َعلَى َمْعِصیتِِه، ذیاَدة  لِِعبَاِدِه َعنْ َِ ََ تِِه َو اْلِع

 ِحیاَشة  ِمْنُه إِلَى َجَنَّتِِه؛ 



6 
 

َو أَْشَهُد أ ََََّّ أَبِی محـمدا  )صلی هللا علیه وآله( 
َتَجبَُه َقْبَل أ ََّْ أَْرَسلَهُ  ِْ ، َو َعْبُدُه َو َرُسوُلُه، اْخَتاَرُه َو ا

َتبَلَُه، َو اْصطََفاُه َقْبَل أ ََِّ ابْ َسَمَّ  َتَعَثُه، إِِذ اُه َقْبَل أ ََِّ یجْ
ََهاِویِل مَ  ئُِق بِاْلَغیِب َمکُنوٌَِة، َو بَِسْتِر اْلْ ُصوٌَِة، اْلَخَلَ
ِ تََعالَى بَِما َّ ُروٌَِة، ِعْلما  ِمَن اَللَ َْ ُُموِر، وَ بِنَِهایِة اْلَعَدِم َم ئِِل اْلْ

ُهوِر، َو َمْعِرَفة  بَِمَواقِ َو إَِحاطَة  بَِحَوادِ  عِ ثِ الُدَّ
َْمِرِه، َو عَ  ُ تََعالَى إِْتَماما  ْلِ َّ ُدوِر  اْبَتَعَثُه اَللَ َْ ِزیَمة  َعلَى اْلَم

اِدیِر َحْتِمِه، َفَرأَى  ََ َفاذا  لَِم ِْ ِِ ُحکِمِه، َو إِ إِْمَضا
َُمَم فَِرقا  فِی أَْدیاَِِها، ُعکفا  َعلَى ِِیَراَِِها َدة  ، َعابِ اْلْ
ُ ب َُِ  َّ ِ َمَع ِعْرَفاَِِها، َف ََُِاَر اَللَ َّ َ َْوثَاَِِها، ُمْنکَرة  َللِ بِی ُظلََمَها، ْلِ

َْبَصاِر  ُلوبِ ُبَهَمَها، َو َجلَى َعِن اْلْ َو کَشَف َعِن الَُْ
َذُهْم ِمنَ  ََ ِْ  ُغَمَمَها، َو َقاَم فِی الَنَّاسِ بِاْلِهَدایِة، َف َُ



7 
 

لَى َن اْلَعَمایِة، َو َهَداُهْم إِ اْلَغَوایِة، َو بََصََّرُهْم مِ 
یمِ  َِ َت َِّریقِ اْلُمسْ ِویِم، َو َدَعاُهْم إِلَى الطَ ََ یِن اْل ، ُثَمَّ الِدَّ
ُ إِلَیِه َقْبَض َرْأَفٍة وَ اْختِیاٍر، وَ َرْغبَ  َّ ٍة بمحمد َقبََضُه اَللَ

اِر فِی  ُ َعلَیِه َو آلِِه ِمنْ تََعِب َهِذِه الَدَّ َّ َّى اَللَ َ َصل
َْبَراِر، وَ ِرْضَوا َِّ َراَحٍة، قَ  ئِکِة اْلْ ْد ُحَفَّ بِاْلَمَلَ

 ُ َّ َّى اَللَ َ َّاِر، َصل الَرَّبَِّ اْلَغَفَّاِر، َو ُمَجاَوَرِة اْلَملِک اْلَجبَ
 ِخیَرتِِه ِمَن َعلَى أَبِی َِبِیِه َو أَِمینِِه َعلَى اْلَوْحی َو َصِفیِه وَ 
ُم َعلَیِه َو َرْحمَ  َلَ ِ اْلَخْلقِ َو َرِضیِه، َو الَسَّ َّ  َو ُة اَللَ

ِلسِ، َو َقالَْت   بََرکاُتُه  ُثَمَّ اْلَتَفَتْت إِلَى أَْهِل اْلَمجْ
ِ ُِْصُب أَْمِرِه وَ َِْهیِه، وَ َحَملَُة ِدینِ  َّ ُتْم ِعبَادَ اَللَ ِْ ِه أَ
ُه إِلَى ُْ ُفِسکْم، َو ُبلََغا ِْ ِ َعلَى أَ َّ ُِ اَللَ َمَنا

ُ
 َو َوْحیِه، َو أ

َُمِم، َو َزَعْمُتْم حَ  ِ فِیکْم َعْهٌد َقَدَّ اْلْ َّ َ َّ لَکْم َللِ َمُه قٌ



8 
 

لََفَها َعلَیکْم، کَتابُ  یٌة اْسَتخْ َِ ِ  إِلَیکْم، َو بَ َّ اَللَ
اِطُع،  ْرآ َُّ الَصَّاِدُق، َو الُنَّوُر الَسَّ الَنَّاِطُق، َو الَُْ

ِمُع، بَیَنٌة بََصائُِرُه، ُمْنکِشَفٌة َس  َّ ُِ الَلَ َرائُِرُه، َو الِضَّیا
َّیٌة ظََواهِ  ه َقائِدا إِلَى ُرُه، ُمدیما للبریة استماعُمَتَجلِ

َّبَاُعُه، ُمَؤٍدَّ إِلَى الَنََّجاِة أشیاُعُه، بِِه تُ  َناُل الِرَّْضَوا َِّ اتِ
َرُة، َو َمَحاِرُمُه  ِ اْلُمَنَوََّرُة، َو َعَزائُِمُه اْلُمَفَسَّ َّ ُحَجُج اَللَ

َرُة، َو بَیَناُتُه اْلَجالِیُة، َو بََراِهیُنُه الْ  افِیُة، َو کاْلُمَحَذَّ
َفَضائُِلُه اْلَمْنُدوبَُة، َو ُرَخُصُه اْلَمْوُهوبَُة، َو 

یَما ََّ تَْطهِ  ِ ُ اْلْ َّ یرا  لَکْم َشَرائُِعُه اْلَمکُتوبَُة، َفَجَعَل اَللَ
َة تَْنِزیها  لَکْم َعِن اْلکْبِر، َو  ْرک، َو الَصََّلَ ِمَن الِشَّ

ِ  فِی الِرَّ  قِ، َو الِصَّیاَم زْ الَزَّکاَة تَْزکیة  لِلَنَّْفسِ َو ََِما
ی ییدا  لِلِدَّ صِ، وَ اْلَحَجَّ تَشْ ْخَلَ ِ ِن، وَ اْلَعْدَل تَْنِسیَا  تَْثبِیتا  لِْلْ
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َِّة، َو إَِماَمَتَنا أََماِا   ُلوبِ، َو طَاَعَتَنا ِِظَاما  لِْلِملَ  ِمَن لِلَُْ
ِم، َو الَصَّْبَر َمُعوَِة   ْسَلَ ِ اْلُفْرَقِة، َو اْلجَِهاَد ِعزَّا  لِْلْ

َْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلَحَ عَ  َْجِر، َو اْلْ ة  لَى اْستِیَجاِب اْلْ
َخِط، َو ِصلََة  لِْلَعاَمَِّة، َو بَِرَّ اْلَوالَِدیِن ِوَقایة  ِمَن الَسَّ
 ، ِِ َما نا  لِلِدَّ َصاَص َحَْ َِ َْرَحاِم َمْنَماة  لِْلَعَدِد، وَ اْل اْلْ

َِ بِالَنَّْذرِ تَْعِریضا  لِْلَمْغفِ  ِة، َو تَْوفِیَة اْلَمکاییِل َو رَ َو اْلَوَفا
سِ، َو الَنَّْهی َعنْ ُشْربِ اْلخَ   لِْلبَخْ

ْمِر تَْنِزیها  اْلَمَواِزیِن تَْغییرا 
ْذِف ِحَجابا  َعِن  ََ ِمَن الِرَّْجِس، َو اْجتَِناَب اْل
 ُ َّ ِرَقِة إِیَجابا  لِْلِعَفَِّة، َو َحَرََّم اَللَ َّْعَنِة، َو تَْرک الَسَّ َ  الل

ْرک إِ  َ الِشَّ َّ وا اَللَ ََُّ صا  لَُه بِالُرَُّبوبِیِة، َفاتَ  َحَقَّ ُتَاتِِه َو ْخَلَ
َ فِ  َّ لُِمو ََّ، َو أَِطیُعوا اَللَ ُتْم ُمسْ ِْ یَما َل تَُموُتَنَّ إََِلَّ َو أَ
َ ِمنْ ِعب َّ َشى اَللَ َّما یخْ َ َُّه إِِ اِدِه أََمَرکْم بِِه وَ ََِهاکْم َعْنُه َفإَِِ
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 ُِ َّی فَ ُثَمَّ َقالَْت  أَیهَ  اْلُعلَما ِ اِطَمُة َو ا الَنَّاُس  اْعلَُموا أَِ
ُ َعلَیِه َو آلِِه، أَُقوُل َعْودا  َو  َّ َّى اَللَ َ أَبِی محـمد َصل
بَْدِا ، َو ََل أَُقوُل َما أَُقوُل َغلَطا ، َو ََل أَْفَعُل َما 
ُفِسکْم  ِْ َِکْم َرُسوٌل ِمنْ أَ ْد جا ََ أَْفَعُل َشطَطا ، لَ

ٌُْف َحِریٌص َعلَیکْم بِا َعِزیٌز َعلَیِه ما َعنُِتَّمْ  ْلُمْؤِمنِیَن َر
ُدو ََّ  َرِحیٌم، َفإ َِّْ تَْعُزوُه َو تَْعِرُفوُه تَجُِدوُه أَبِی

آبَائِکْم، َو أََخا اْبِن َعِمَّی ُدو ََّ ِرَجالِکْم، َو لَنِْعَم 
ََّغ  َ ََّم، َفبَل ُ َعلَیِه َو آلِِه َو َسلَ َّ َّى اَللَ َ اْلَمْعِزی إِلَیِه َصل

َصاِدعا  بِالِنََّذاَرِة، َمائَِل  َعنْ َمْدَرَجِة الِرََّسالََة، 
ِرکیَن، َضاِربا  ثَبََجُهْم، آِخذا  ب َُِکظَاِمِهْم،  اْلُمشْ

َِّه بِاْلِحکَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَس  َنِة، َداِعیا  إِلَى َسبِیِل َربِ
َهَزَم  ِْ َْصَناَم، َو یْنکُث اْلَهاَم، َحَتَّى ا یکِسُر اْلْ
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َّیُل َعنْ اْلَجْمُع َو وَ  َ ُبَر، َحَتَّى تََفَرَّى الل َُّوا الُدَّ  ُصْبِحِه، َو لَ
یِن، َو  ِضِه، َو َِطََق َزِعیُم الِدَّ أَْسَفَر اْلَحُقَّ َعنْ َمحْ
ََّفاقِ،  یاِطیِن، وَ طَاَح َوِشیظُ النِ اِشُق الَشَّ ََ َخِرَسْت َش
اقِ، َو ُفْهُتْم بِکلِمَ  ََ ُد اْلکْفِر َو الِشَّ ََ َّْت ُع َحلَ ِْ ِة َو ا

 ِ صِ فِی ََِفٍر ِمَن اْلبِیضِ اْلِخَماِص، َو کْنتُ اْلْ  ْم َعلىْخَلَ
اِربِ، َو ُِْهَزَة  َشفا ُحْفَرٍة ِمَن الَنَّاِر، ُمْذَقَة الَشَّ
َْقَداِم،  َلَ َِّ، َو َمْوِطَئ اْلْ َّاِمعِ، َو َقْبَسَة اْلَعجْ الطَ

َّة  َخاسِ  َتاُتو ََّ اْلَوَرَق، أَِذلَ َْ َ َّْرَق، َو ت َرُبو ََّ الطَ یَن، ئِ تَشْ
ََّفکُم الَنَّاُس ِمنْ َحْولِکْم، َف َُ  َََذکُم تَخاُفو ََّ أ ََّْ یَتَخطَ ِْ

 ُ َّ َّى اَللَ َ ُ تَبَاَرک َو تََعالَى ب َُِبِی بِمحـمد َصل َّ  َعلَیِه َو آلِِه بَْعَد اَللَ
َّتِی، وَ بَْعَد أ ََّْ ُمنِی بُِبَهِم الِرََّجا ََّتیا وَ الَ َ بَا َِّ الل ْْ ِل، وَ ُذ

َّما اْلَعَربِ، َو َمَردَ  َ ِة أَْهِل اْلکَتابِ کل
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، أَْو ََِجَم َقْر ٌَّ  ُ َّ أَْوَقُدوا ِارا  لِْلَحْربِ أَْطَف ََُها اَللَ
ِرکیَن، َقَذفَ  یطَا َِّ، َو َفَغَرْت َفاِغَرٌة ِمَن اْلُمشْ  لِلَشَّ

َماَخَها أََخاُه فِی لََهَواتَِها، َفَلَ یْنکِفُئ َحَتَّى یط ََُ صِ 
ِمَد لََهبَهَ  ودا  دْوبا ا بَِسیِفِه، َمکدُ ب َُِْخَمِصِه، َو یخْ

، َقِریب ِ َّ َتِهدا  فِی أَْمِر اَللَ ، َو ُمجْ ِ َّ ا  ِمنْ فِی َذاتِ اَللَ
ا   ، ُمَشِمَّرا  َِاِصحا ، ُمجِدَّ ِ َّ ِِ اَللَ ، َسیَد أَْولِیا ِ َّ َرُسوِل اَللَ

ُتمْ  ِْ ِ لَْوَمُة ََلئٍِم، َو أَ َّ  فِی کاِدحا ، ََل ت َُُْخُذُه فِی اَللَ
اْلَعیَِ، َواِدُعو ََّ َفاکُهو ََّ آِمُنو ََّ، َرَفاِهیٍة ِمَن 

َخْ  َوائَِر، َو تََتَوکُفو ََّ اْلْ َُّصو ََّ بَِنا الَدَّ بَاَر، َو تََتَربَ
َتاِل؛ َفلَ  َِ َمَّا تَْنکُصو ََّ ِعْنَد النََِّزاِل، َو تَِفُرَّو ََّ ِمَن اْل
بِیائِِه، َو َم َُْوى أَْصفِ  ِْ

ُ لَِنبِیِه َداَر أَ َّ یائِِه، اْخَتاَر اَللَ
ََّفاقِ، َو َسَمَل ِجْلبَاُب  ظََهرَ  فِیکْم َحِسیکُة النِ
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یِن، َو َِطََق کاِظُم اْلَغاِویَن، َو َِبََغ َخاِمُل  الِدَّ
َّیَن، َو َهَدَر َفنِیُق اْلُمْبِطلِیَن، َفَخطََر فِی ََقلِ  اْلْ
یطَا َُّ َرْأَسُه ِمنْ َمْغَرِزِه َهاتِف ا  َعَرَصاتِکْم، َو أَْطلََع الَشَّ

َتجِیبِیَن،بِکْم، َف َُْلفَ  َو لِْلِغَرَِّة فِیِه  اکْم لَِدْعَوتِِه ُمسْ
ِحِظیَن، ُثَمَّ اْسَتْنَهَضکْم َفَوَجَدکْم ِخَفافا ، َو  ُمَلَ

ِلکْم، أَْحَمَشکْم َف َُْلَفاکْم ِغَضابا ، َفَوَسْمُتْم َغیَر إِبِ 
َو أَْوَرْدُتْم َغیَر ِشْربِکْم، َهَذا َو اْلَعْهُد 

ْرُح لََمَّا یْنَدمِ َقِریٌب، َو اْلکْلُم رَ  ْل، ِحیٌب، َو اْلجُ
بَْر، اْبتَِدارا  َزَعْمُتْم َخْوَف اْلفِ  َْ ْتَنِة َو الَرَُّسوُل لََمَّا ی

ُطوا َو إ َََِّّ َجَهَنََّم لَُمِحیطٌَة بِالْ  ََ کافِِریَن، أََل فِی اْلِفْتَنِة َس
َّى ُتْؤَفکو ََّ  َ   َفَهیَهاَت ِمْنکْم  َو کیَف بِکْم  َو أَِ

 ِ َّ ُموُرُه ظَاِهَرٌة، َو کَتاُب اَللَ
ُ
 بَیَن أَْظُهِرکْم، أ
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ُمُه بَاِهَرٌة، َو  َو أَْحکاُمُه َزاِهَرٌة، َو أَْعَلَ
َزَواِجُرُه ََلئَِحٌة، َو أََواِمُرُه َواِضَحٌة، َو َقْد 
َِ ُظُهوِرکْم، أَ َرْغبَة  َعْنُه ُتِریُدو ََّ، َّْفُتُموُه َوَرا َ  َخل

کُمو ََّ  بِْئسَ  َّالِِمیَن بَ  أَْم بَِغیِرِه تَحْ ، َو َمنْ یْبَتغِ َغیَر لِلظَ َدَل 
ِخَرِة مِ  بََل ِمْنُه َو ُهَو فِی اْلْ َْ ْسَلِم ِدینا  َفلَنْ ی ِ َن اْلْ

کنَ   َِْفَرُتَها، َو اْلخاِسِریَن، ُثَمَّ لَْم تَْلبَُثوا إََِلَّ َریَث أ ََّْ تَسْ
لََس قِیاُدَها، ُثَمَّ أََخْذُتْم ُتوُرو ََّ َوْقَدتََها، َو تُ  و ََّ یسْ َهیجُ

یطَا َِّ اْلغَ  َتجِیُبو ََّ لُِهَتاِف الَشَّ ِوی، َو َجْمَرتََها، َو تَسْ
یِن اْلَجلِی، َو إِْهَماِد ُسَنِن الَنَّبِی  َواِر الِدَّ ِْ ِِ أَ إِْطَفا

، َو تَْمشُ  ٍِ وا  فِی اْرتَِغا َرُبو ََّ َحسْ َْهلِِه الَصَِّفی، تَشْ و ََّ ْلِ
، ِِ ْنکْم َو َِْصبُِر مِ  َو ُوْلِدِه فِی اْلَخْمَرُة َو الَضََّرا

َنا َِّ فِی اْلَحَشا، َو  َعلَى ِمْثِل َحِزَّ اْلُمَدى، َو َوْخِز الِسَّ
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کَم اْلجاِهلِ  ُتْم اْلْ ََّ تَْزُعُمو ََّ أَََلَّ إِْرَث لََنا، أَ َفحُ ِْ یِة أَ
ْوٍم یوقُِنو ََّ أَ فَ  ََ ِ ُحکما  لِ َّ َلَ یْبُغو ََّ َو َمنْ أَْحَسنُ ِمَن اَللَ

ْمِس الَضَّاِحیتَْعلَُمو ََّ  بَلَى، تَ  َّى لَکْم کالَشَّ َ َّی اْبَنُتُه َجل ِ ِة أَِ
ْغلَُب َعلَى إِْرثِیْه 

ُ
لُِمو ََّ، أَ أ   أَیَها اْلُمسْ

ِ أ ََّْ تَ  َّ ِرَث أَبَاک یا اْبَن أَبِی ُقَحاَفَة، أَ فِی کَتابِ اَللَ
ْد ِجْئَت َشیئا  َفِریا  أَ َفعَ  ََ لَى َعْمٍد َو ََل أَِرَث أَبِی  لَ

َِ ُظهُ تََرکُتْم کَتا ِ َو َِبَْذُتُموُه َوَرا َّ وِرکْم َب اَللَ
وُل  َو َوِرَث ُسلَیما َُّ داُوَد  َو َقاَل فِیَما ۱ إِْذ یَُ

یى ْبِن َزکِریا )ع( إِْذ َقاَل  َفَهَبَّ  اْقَتَصَّ ِمنْ َخبَرِ یحْ
و ِْک َولِیا یِرُثنِی َو یِرُث ِمنْ آِل یْعَُ َب ، َو لِی ِمنْ لَُد

 َ وُلوا اْلْ
ُ
ْعضٍ فِی بِبَ  ْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولىَقاَل  َو أ
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 ِ َّ ُ فِی  ، َو َقاَل ۳ کتابِ اَللَ َّ یوِصیکُم اَللَ
َثییِن  ِْ ُ َّ اْلْ ، َو َقاَل  ۴ أَْوَلِدکْم لِلَذَّکِر ِمْثُل َحِظ

َْقَربِیَن  إ َِّْ تََرک َخیرا  اْلَوِصیُة لِْلوالَِدیِن َو اْلْ
یَن  َِ َّ ا َعلَى اْلُمَت ًَّ ُتْم أ ََّْ ََل ، َو َزَعمْ   بِاْلَمْعُروِف َح

ُحْظَوَة لِی َو ََل أَِرَث ِمنْ أَبِی َو ََل َرِحَم بَیَنَنا، أَ 
ُ بِآیٍة أَْخَرَج أَبِی )ص َّ ا  أَْم ِمْنهَ  (َفَخَصَّکُم اَللَ

تُ  ََّتیِن ََل یَتَواَرثَا َِّ ، أََو لَسْ َ وُلو ََّ إ ََِِّّ أَْهَل اْلِمل  أََِا تََُ
ُتْم أَْعلَُم  ِْ ٍَّة َواِحَدٍة  أَْم أَ َ َو أَبِی ِمنْ أَْهِل ِمل

ْرآ َِّ َو ُعُموِمِه ِمنْ  ُصوصِ الَُْ ِن َعِمَّی  أَبِی َو ابْ  بِخُ
اک  ََ ُطوَمة  َمْرُحولَة  تَْل ِرک، یوْ َفُدوَِکَما َمخْ َم َحشْ

، َو الَزَِّعیُم محـمد، َو اْلَمْوِعُد  ُ َّ َفنِْعَم اْلَحکُم اَللَ
َسُر اْلُمْبِطُلو ََّ، وَ ََل ی اَعِة یخْ یاَمُة، وَ ِعْنَد الَسَّ َِ ْنَفُعکْم اْل

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D9%87#cite_note-5
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D9%87#cite_note-5
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ٌرَّ َو َسْوَف تَْعلَُمو ََّ مَ  ََ َت نْ إِْذ تَْنَدُمو ََّ، َو لِکِلَّ َِبَإٍ ُمسْ
ِزیِه َو  یٌم یِحُلَّ َعلَیِه عَ ی ُْتِیِه َعذاٌب یخْ َِ قال و  ذاٌب ُم

َمَّ ما رأیت اکثر باکیة و باک منه یومئذ؛ ثُ 
الَْت  یا َمَعاِشَر ا ََ َصاِر َف ِْ َ َو اْلْ یبَِة  َرَمْت بِطَْرفَِها َِحْ َِ َّ لَن

ِم، َما َهِذِه  ْسَلَ ِ َِّة َو ِحْصَنِة اْلْ َ َو یا ِعَماَد اْلِمل
َنُة  َّی، َو الِسَّ َِ َمتِ اْلَغِمیَزُة فِی َح ی، أَ َما کا ََّ َعنْ ُظَلَ

ُِ ی وُل  اْلَمْر ُ َعلَیِه وَ آلِِه أَبِی یَُ َّ َّى اَللَ َ ِ َصل َّ َفُظ َرُسوُل اَللَ حْ
َلَ ََّ َذا  فِی ُوْلِدِه، َسْرَعا ََّ َما أَْحَدْثُتْم، َو َعجْ
َحاِوُل، َو ُقَوٌَّة َعلَى َما 

ُ
إَِهالٍَة، َو لَکْم طَاَقٌة بَِما أ

َزاِوُل،
ُ
َّى  أَْطُلُب َو أ َ وُلو ََّ َماَت محـمد َصل أَ تََُ

ُ َعلَیِه َو آلِِه، َفَخْطٌب َجلِیلٌ اْسَتْوَسَع َوْهُنُه، َو  َّ اَللَ
َرْ  ُه، َو أَْظلََمِت اْلْ َفَتَق َرتَُْ ِْ ُه، َو ا ُض اْسَتْنَهَر َفْتَُ
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َتَثَرتْ  ِْ َمِر َو ا ََ ْمُس َو اْل  لَِغیبَتِِه، َو کِسَفِت الَشَّ
وُم لُِمِصیبَتِهِ  َماُل، َو الُنَّجُ ، َو أَکَدتِ اْلْ

ِزیلَِت 
ُ
ِضیَع اْلَحِریُم، َو أ

ُ
َخَشَعِت اْلجِبَاُل، َو أ

ِ الَنَّاِزلَُة اْلکبْ  َّ ْرَمُة ِعْنَد َمَماتِِه، َفتِْلک َو اَللَ َرى، اْلحُ
ٌة َعاِجلٌَة، وَ اْلُمِصیبَُة اْلُعْظَمى، ََل ِمْثلََها َِاِزلٌَة، وَ ََل بَائََِ 

ُه فِی أَْفنِ أَْعلََن بَِها کتَ  ُْ ِ َجَلَّ ثََنا َّ یتِکْم ُمْمَساکْم اُب اَللَ
َوة  َو إِْلَحاِ ا ، َو ُمْصبَِحکْم، ُهَتافا  َو ُصَراخا ، َو تَِلَ
ِ َو ُرُسلِِه، ُحکٌم َفْصلٌ  َّ ِِ اَللَ بِیا ِْ

ْبلَُه َما َحَلَّ ب َُِ ََ  َو َو لَ
ٌِ َحْتٌم  َو ما محـمد إََِلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمنْ   َقَضا

لَْبُتْم َعلى ََ ِْ أَْعَابِکْم  َقْبلِِه الُرَُّسُل أَ َفإ َِّْ ماَت أَْو ُقتَِل ا
لِْب َعلى ََ َ َشی َو َمنْ یْن َّ بَیِه َفلَنْ یُضَرَّ اَللَ َِ ِزی َع ئا  َو َسیجْ
اکِرینَ  ُ الَشَّ َّ ْهِضَم تُ  اَللَ

ُ
َراُث أَبِی إِیها  بَنِی َقیلََة  أَ أ
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ى ِمنَِّی َو مَ 
ُتْم بَِمْرأ  ِْ کُم الَدَّ َو أَ َمعٍ، تَْلبَسُ ْعَوُة، َو سْ

ِة، ُتْم َذُوو اْلَعَدِد وَ اْلُعَدَّ ِْ َمُلکُم اْلِخْبَرُة، وَ أَ  تَشْ
ْعَوُة  َنَُّة، ُتَوافِیکُم الَدَّ ُح َو اْلجُ َلَ َو ِعْنَدکُم الِسَّ

ُتْم َفَلَ ُتجِیُبو ََّ، َو ت َُْتِیکُم الَصَّْرَخُة َفَلَ تُ  ِْ ِغیُثو ََّ، َو أَ
حِ، َو اْلکَفاحِ، َمْعُروُفو ََّ بِاْلَخیرِ َمْوُصوُفو ََّ بِ   َو الَصََّلَ

َّتِی ا َتَخْبُت، َو اْلِخیَرُة الَ ِْ َّتِی ا بَِة الَ ْختِیَرْت لََنا الُنَّخْ
ْلُتُم اْلکَدَّ   َو أَْهَل اْلبَیَت  َقاتَلَکْم اْلَعَرَب، َو تََحَمَّ
ُتُم اْلُبَهمَ  َُمَم، َو کاَفحْ ُتُم اْلْ  ، ََل الَتََّعَب، َو َِاطَحْ
إَِذا  َِْبَرُح أَْو تَْبَرُحو ََّ، ِ َُُْمُرکْم َفَت ُْتَِمُرو ََّ، َحَتَّى

َیاِم،  ِم، وَ َدَرَّ َحلَُب اْلْ ْسَلَ ِ َداَرْت بَِنا َرَحى اْلْ
ْرک، َو َسکَنْت َفْوَرُة  َو َخَضَعْت ثَْغَرُة الِشَّ
ْفک، َو َخَمَدْت ِِیَرا َُّ اْلکْفِر، َو  ِ اْلْ
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َو اْسَتْوَسَق ِِظَاُم  َهَدأَْت َدْعَوُة اْلَهْرجِ،
َّى ُحْرُتْم بَْعَد اْلبَیا َِّ، َو أَْسَرْرُتْم بَ  َ یِن، َف َُِ ْعَد الِدَّ

ْقَداِم، وَ أَْشَرکُتْم  ِ ْعَلَ َِّ، وَ َِکْصُتْم بَْعَد اْلْ ِ اْلْ
ْوٍم َِکُثوا أَیماَُِهْم َو َهُمَّو ََ یَما َِّ، ُبْؤسا  لِ ِ ا بَْعَد اْلْ

ُْکْم أََوََّل َمَرٍَّة أَ بِإِْخراجِ الَرَُّسوِل َو ُهْم بَ  َد
َشْوُه إ َِّْ کْنُتْم ُمْؤِمنِینَ  ُ أََحُقَّ أ ََّْ تَخْ َّ َشْوَُِهْم َفاَللَ ، أَََل تَخْ

ْم وَ َقْد أََرى أ ََّْ َقْد أَْخلَْدُتْم إِلَى اْلَخْفضِ، وَ أَْبَعْدتُ 
َعةِ  ْبضِ، َو َخلَْوُتْم بِالَدَّ ََ ِط َو اْل ، َمنْ ُهَو أََحُقَّ بِاْلبَسْ

ُتْم َما َوَعیوَ َِجَ  َعِة، َفَمَججْ ُتْم، وَ َدَسْعُتُم ْوُتْم بالِضَّیقِ ِمَن الَسَّ
ُتْم َو َمنْ فِ  ِْ َِّذی تََسَوَّْغُتْم، َفإ َِّْ تَکُفُروا أَ ی الَ
َ لََغِنی َحِمیٌد  أَََل وَ َقْد ُقلْ  َّ َْرضِ َجِمیعا  َفِإ َََّّ اَللَ ُت اْلْ
َّتِی ةِ الذی ُقْلُت َعلَى َمْعِرَفٍة ِمنَِّی بِاْلَخْذلَ   الَ
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َعَرْتَها ُقُلوُبک َّتِی اْسَتشْ ْم، َو َخاَمَرْتکْم، َو اْلَغْدَرِة الَ
َناِة،  لَکَنََّها َفیَضُة الَنَّْفسِ، وَ َِْفَثُة اْلَغیِظ، وَ َخْورُ  ََ اْل

ِة، َفُدوَِکُموَها  َجَّ ِدَمُة اْلحُ َْ َو بََثَُّة الَصَّْدِر، َو تَ
َّْهِر، ََِِ  ُبوَها َدبَِرَة الظَ َِ ِفَّ َفاْحَت ، بَاقِیَة اْلَعاِر، بََة اْلخُ

ِ اْلُموَقَدُة  َّ ِ َمْوُصولَة  بِناُر اَللَ َّ َمْوُسوَمة  بَِغَضِب اَللَ
ِ َما تَ  َّ َْفئَِدِة َفبَِعیِن اَللَ َّلُِع َعلَى اْلْ َّتِی تَطَ ْفَعُلو ََّ َو َسیْعلَُم الَ

لُِبو ََّ  وَ أََِا اْبَنُة َِ  ََ لَبٍ یْن ََ َِّذیَن ظَلَُموا أَی ُمْن یٍر ذِ الَ
َّا َ  لَکْم بَیَن یَدی َعذابٍ َشِدیٍد َفاْعَمُلوا     إِِ

َّا ُمْنَتِظُرو ََّ  َ َتِظُروا إِِ ِْ کٍر َف ََُجابََها أَُبو بَ  عاِمُلو ََّ َو ا
ِ ْبنُ ُعْثَما ََّ َو َقاَل  َّ ِ )ص(   َعْبُد اَللَ َّ یا بِْنَت َرُسوِل اَللَ

ْد کا ََّ أَُبوک بِاْلُمْؤِمنِیَن َعُطوفا  کِریما ، ََ وفا  رَ  لَ ُِ
اب ََ ا  َعِظیما ، َرِحیما ، وَ َعلَى اْلکافِِریَن َعَذابا  أَلِیما ، وَ ِع
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، َو أَخا  ِِ ََّسا إ َِِّ َعَزْوَِاُه َوَجْدَِاُه أَبَاک ُدو ََّ النِ
ِِ آثََرُه َعلَى کِلَّ َحِمیٍم، َو  َّ َِخَلَ إلفک ُدو ََّ اْلْ

َّکْم إََِلَّ  ِعیٍد، َس  َساَعَدُه فِی کِلَّ أَْمٍر َجِسیٍم، ََل یِحُب
ُتْم ِعتْ  ِْ ی بَِعیٌد، َف َُ ِ َو ََل یْبِغُضکْم إََِلَّ شَِ َّ َرُة َرُسوِل اَللَ

َّیُبو ََّ، َو اْلِخیَرُة اْلُمْنَتَجُبو ََّ، َعلَى اْلخَ  یِر )ص( الطَ
ِِْت یا ِخیَرَة  َُّتَنا، َو إِلَى اْلَجَنَِّة َمَسالِکَنا، َو أَ أَِدلَ

بِیا ِْ
َ ِِ َو اْبَنَة َخیرِ اْلْ ََّسا ٌة ِِ َصاِدَقٌة فِ النِ ََ ی َقْولِک، َسابِ

َّک، َو ََل  َِ لِک، َغیُر َمْرُدوَدٍة َعنْ َح َْ فِی ُوُفوِر َع
ِ َما َعَدْوُت  َّ َمْصُدوَدٍة َعنْ ِصْدقِک، َو اَللَ
ُ َعلَیِه َو آلِِه َو ََل َعِمْلُت  َّ َّى اَللَ َ ِ َصل َّ َرْأی َرُسوِل اَللَ

 بِإِْذِِِه، َو إ َََِّّ الَرَّائَِد ََل 
  یکِذُب أَْهلَُه، وَ إََِلَّ

َّی َسِمْعُت  ِ َ َو کَفى بِِه َشِهیدا  أَِ َّ ْشِهُد اَللَ
ُ
َّی أ إِِِ
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 َ نُ َمَعاِشَر اْلْ وُل  َِحْ ُ َعلَیِه َو آلِِه یَُ َّ َّى اَللَ َ ِ َصل َّ ِِ َرُسوَل اَللَ بِیا ِْ
ارا   ََ ََل ُِوِرُث َذَهبا  وَ ََل فَِضَّة  وَ ََل َدارا  وَ ََل َع

ََّما ُِوِرُث  َ اْلکَتاَب َو اْلِحکَمَة َو اْلِعْلَم َو َو إِِ
َْمِر بَْعدَ  َِا الُنَُّبَوََّة، َو َما کا ََّ لََنا ِمنْ ُطْعَمٍة َفلَِولِی اْلْ
کِمِه، َو َقْد َجَعْلَنا َما َحاَوْلتِِه فِ  کَم فِیِه بِحُ ی أ ََّْ یحْ
لُِمو ََّ َو یَجاِهُدو اتُِل بَِها اْلُمسْ ََ حِ ی َلَ  ََّ اْلکَراعِ َو الِسَّ

اَر، َو َذلِک اْلک َفَّاَر، َو یَجالُِدو ََّ اْلَمَرَدَة اْلُفَجَّ
لِِمیَن، لَْم أِفرد بِِه َوْحِدی، َو لَمْ   بِإِْجَماعٍ ِمَن اْلُمسْ
أَْسَتبَِدَّ بَِما کا ََّ الَرَّْأی ِعْنِدی، َو َهِذِه َحالِی 
 َو َمالِی ِهی لَک َو بَیَن یَدیک ََل َِْزِوی َعْنک َو ََل 

ِخُر ُدوَِک، َمَِّة أَبِیک، َو  ََِدَّ
ُ
ِِْت َسیَدُة أ َو أَ

َّیبَُة لِبَنِیک، ََل َِْدَفَع َما لَک ِمنْ فَ  َجَرُة الطَ ْضِلک، الَشَّ
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َو ََل ُِوَضُع ِمنْ َفْرِعک َو أَْصلِک، ُحکُمک َِافٌِذ 
َخالَِف فِ 

ُ
ی فِیَما َملَکْت یَدای، َفَهْل تََریَن أ ََّْ أ

ُ َعلَیِه َو  َّ َّى اَللَ َ ََّم َذلِک أَبَاک َصل َ الَْت  آلِِه َو َسل ََ َف
 ِ ِ  َما کا ََّ أَبِی َرُسوُل اَللَّ َّ ُم  ُسْبَحا ََّ اَللَ َلَ َّى َعلَیَها الَسَّ َ  َصل

ِ َصاِدفا  َو ََل  َّ ُ َعلَیِه َو آلِِه َعنْ کَتابِ اَللَ َّ اَللَ
َْحکاِمِه ُمَخالِفا ، بَْل کا ََّ یْتبَُع أَثََرُه، َو ی ُفو ُسَوَرُه، ْلِ َْ

َمُعو ََّ  َل  َعلَیِه بِالأَ َفَتجْ ُزَّوِر و البهتا َّ، إِلَى اْلَغْدِر اْعِتَلَ
َوائِِل فِی َو َهَذا بَْعَد َوَفاتِِه َشبِیٌه بَِما ُبِغی لَُه ِمَن اْلغَ 

، وَ َِاِطَا   ِ َحکما  َعْدَل  َّ َحیاتِِه، َهَذا کَتاُب اَللَ
وبَ  وُل  یِرُثنِی َو یِرُث ِمنْ آِل یْعَُ ، یَُ وُل     َفْصَل  َو یَُ

ا ُوِزََّع َفبَیَن َعَزَّ وَ َجَلَّ فِیمَ  ۸ وَ َوِرَث ُسلَیما َُّ داُودَ 
َْقَساِط، َو َشَرَع ِمَن اْلَفَرائِضِ َو اْلِمیَراثِ،  ِمَن اْلْ
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َِاِث َما  ِ کَرا َِّ َو اْلْ
َّ الُذَّ َو أَبَاَح ِمنْ َحِظ

ََّة اْلُمْبِطلِیَن، َو أََزاَل الَتَّظَنَِّی َو  َ أََزاَح بِِه ِعل
ُبَها َّ َّ  بَْل َسَوَّلَْت لَ الشُ کْم تِ فِی اْلَغابِِریَن، کَلَ

َتعا َُّ عَ  ُ اْلُمسْ َّ کْم أَْمرا  َفَصْبٌر َجِمیلٌ َو اَللَ ُفسُ ِْ ما  لىأَ
ُ وَ َصَدَق َرُسوُلُه  تَِصُفو ََّ  َّ اَل أَُبو بَکرٍ  َصَدَق اَللَ ََ َف

ِِْت َمْعِد َُّ اْلِحکَمِة، َو  َو َصَدَقْت اْبَنُتُه، أَ
یِن، َو َعینُ َمْوِطنُ اْلهُ  َدى َو الَرَّْحَمِة، َو ُرکنُ الِدَّ

ِْکُر ِخطَابَک،  بَِعَُّد َصَوابَک، وَ ََل أُ
ُ
ِة، ََل أ َجَّ اْلحُ

َُّدوِِی َما تَََ  لُِمو ََّ بَینِی َو بَیَنک َقلَ ِِ اْلُمسْ َّْدُت، َو َهُؤََل لَ
ََّفاقٍ ِمْنُهْم أََخْذُت َما أََخْذُت، َغیَر ُمکابِرٍ   َو بِاتِ

َتبِ  َت ُْثٍِر، َو ُهْم بَِذلِک ُشُهوٌد ََل ُمسْ  ٍدَّ َو ََل ُمسْ
ُم الَنَّاَس َو َقالَ  َلَ َمَعاِشَر  ْت َفاْلَتَفَتْت َفاِطَمُة َعلَیَها الَسَّ
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ِرَعَة إِلَى قِیِل اْلبَاِطِل، اْلُمْغِضیَة عَ  لِمیَن  اْلُمسْ لَى اْلِفْعِل الُمسْ
َُّرو ََّ الَُْ  بِیحِ اْلَخاِسِر أَ َفَل یَتَدبَ ََ ُقُلوبٍ  آ ََّ أَْم َعلىرْ اْل

َّ بَْل َرا ََّ َعلَى ُقُلوبِکْم، َما أََس ُُْتْم ِمنْ   أَْقفاُلها، کَلَ
 أَْعَمالِکْم، َف ََُخَذ بَِسْمِعکْم َو أَْبَصاِرکْم، َو لَبِْئسَ 

َِ َما بِِه أََشْرُتْم، َو َشَرَّ َما اغتصب تم، َما ت َََُوَّْلُتْم، َو َسا
مِ  ِ َمحْ َّ َُّه َوبِیلََتجُِد َََّّ َو اَللَ ، َو ِغبَ یَل  َِ ، إَِذا لَُه ثَ َل 

 ِِ ُه من اْلبَاَسا َِ ، َو بَا ََّ َما َوَرا ُِ کِشَف لَکُم اْلِغطَا
َّکْم َما لَْم تَکوُِوا  ، وَ بََدا لَکْم ِمنْ َربِ ِِ وَ الَضََّرَّا

َتِسُبُو ََّ َو َخِسَر ُهنالِک اْلُمْبِطُلو ََّ  ُثَمَّ َعطََفتْ   َعلَى تَحْ
 َّ َ ُ َعلَیِه َو آلِِه َو َقالَْت َقْبِر الَنَّبِی َصل َّ   ى اَللَ
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ٌِ َو َهْنبََثٌة لَْو کْنَت َشاِهَدَها لَْم تَکُثْر اْلَخْطبُ  بَا ِْ  َقْد کا ََّ بَْعَدک أَ

َْرضِ َوابِلََها َو اْخَتَلَّ َقْوُمک َفاْشَهْدُهْم َو ََل تَِغبْ  َد اْلْ َْ ْدَِاک َف ََ َّا َف َ  ِْلِ

َتِرٌب  لَو کُلَّ أَْهٍل لَُه ُقْربَى وَ  َْ َْدَِیِن ُم لَِه َعلَى اْلْ ِ  َمْنِزلٌَة ِعْنَد اْلْ

َوى ُصُدوِرِهْم لََمَّا َمَضیَت َو َحالَْت ُدوَِک الُتََّربُ   أَْبَدْت ِرَجاٌل لََنا َِجْ

َْرضِ ُمْغَتَصبُ  ْدَت َو کُلَّ اْلْ َِ َمْتَنا ِرَجاٌل َو اْسُتِخَفَّ بَِنا لََمَّا ُف  لَتَجَهَّ

ُِ بِِه َعلَیک یْنِزُل ِمنْ ِذی اْلِعَزَِّة اْلکُتبُ لَو کْنَت بَْدرا  َو  َتَضا  ُِورا  یسْ

َتَجبُ  ْدَت َو کُلَّ اْلَخیِر ُمحْ َِ ْد ُف ََ َنا َف یاتِ یْؤِِسُ  لَو کا ََّ ِجْبِریُل بِاْلْ

 لَفلَیَت َقْبلَک کا ََّ اْلَمْوُت َصاَدَفَنا لََمَّا َمَضیَت َو َحالَْت ُدوَِک اْلکُثبُ 

َّا ُرِزیَنا بِ  َ ٌم َو ََل َعَربُ ِْلِ  َما لَْم یْرَز ُذو َشَجٍن ِمَن اْلبَِریِة ََل ُعجْ
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مُ  ُثَمَّ  َلَ ْؤِمنِیَن َعلَیِه َو أَِمیُر اْلمُ  اِْکَف َُْت َعلَیَها الَسَّ
َُّع  َ ُم یَتَوَقَُّع ُرُجوَعَها إِلَیِه َو یَتطَل َلَ َفلََمَّا  ُلوَعَها َعلَیهِ طُ الَسَّ
َرَّْت بَِها الَدَّاُر، َقالَتْ  ََ َِمیِر اْلُمْؤمِ  اْسَت نِیَن َعلَیِه ْلِ

ُم  اْشتَ  َلَ ُم  یا اْبَن أَبِی طَالِبٍ َعلَیک الَسَّ َلَ َمْلَت الَسَّ
ْضَت  ََ َّنِیِن، َِ َرَة الظَ َشْملََة اْلَجنِیِن، َو َقَعْدَت ُحجْ
َْعَزِل، َهَذا اْبنُ  َْجَدِل، َفَخاَِک ِریَُ اْلْ َقاِدَمَة اْلْ

ِی َِ  لََة أَبِی وَ أَبِی ُقَحاَفَة یْبَتُزَِّ ْد أَْجَهَد فِی حْ ََ  ُبْلَغَة اْبَنی، لَ
ِمی، َحَتَّى حَ  بََسْتنِی َقیلٌَة ِخَصاِمی، َو أَْلَفیُتُه أَلََدَّ فِی کَلَ

َِْصَرَها، َو اْلُمَهاِجَرُة َوْصلََها، َو َغَضَّتِ اْلَجَماَعُة 
ُدوِِی طَْرَفَها، َفَلَ َدافَِع َو ََل َماَِِع، َخَرْجُت 

، أَْضَرْعَت کاِظَمة   ، َو ُعْدُت َراِغَمة 
َخَدَّک یْوَم أََضْعَت َحَدَّک، اْفَتَرَسِت 
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ئَاُب َو اْفَتَرْشَت الُتََّراَب، َما کَفْفَت  الِذَّ
، وَ ََل ِخیارَ لِی، لَیتَ  ، وَ ََل أَْغَنیَت طَائَِل  نِی ِمُتَّ َقائَِل 

ُ ِمنْ  َّ َّتِی، َعِذیِری اَللَ  کَقْبَل َهنِیَئتِی َو ُدو ََّ ِذلَ
ی  فِی کِلَّ َشاِرقٍ  َعاِدیا ، َو ِمْنک َحاِمیا ، َویَلَ
ویَلی فِی کِلَّ َغاِرب، َماَت اْلَعَمُد، َو َوَهَن 
اْلَعُضُد، َشکَوای إِلَى أَبِی، َو َعْدَوای إِلَى 
َِْت أََشُدَّ ِمْنُهْم ُقَوَّة  وَ َحْوَل  وَ أََشُدَّ  َُّهَمَّ أَ َ َّی، الل َربِ

  ب َُْسا  َو تَْنکیَل  
ُم  ََل َویَل لَک بَ فَََ  َلَ ْل اْلَویُل اَل أَِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن َعلَیِه الَسَّ

یَة لَِشاِِئِک، َِْهنِِهی َعنْ َوْجِدک یا اْبَنَة الَصَّْفَوِة، َو بَ  َِ
الُنَُّبَوَِّة، َفَما َوَِیُت َعنْ ِدینِی، َو ََل أَْخط َُُْت 
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ُدوِری، َفإ َِّْ کْنِت ُتِریِدیَن اْلُبْلَغَة، َفرِ  ُقک زْ َمَْ
ُ لَک  َّ َمْضُمو ٌَّ، َو کِفیُلک َم ُُْمو ٌَّ، َو َما أََعَدَّ اَللَ

 َ َّ   أَْفَضَل ِمَمَّا ُقِطَع َعْنک، َفاْحَتِسبِی اَللَ
ُ    وَ ِِْعَم اْلَوکیُل وَ أَْمَسکْت  َّ بِی اَللَ الَْت  َحسْ ََ   َف

 
 ترجمه خطبه فدک

عزم خود  ابوبکر  کندنقل مى -درود خداوند بر آنان باد -عبد الل َّه بن الحسن مثنَّى به اسناد خود از پدران گرامش

بر به سمع و نظر حضرت رسید، سرپوش بر سر افکند چون خ  علیها الساّلم جزم کرد فاطمه زهرااز  فدکرا بر گرفتن 

حضرت خود را سخت مستور داشته بود و   و خود را در چادرى پیچیده با گروهى از زنان به جانب مسجد به راه افتاد

بو ا  داشت، تا اینکه بر ابو بکر وارد شدصلَّى الل َّه علیه و آله و سلَّم بدون هیچ کاستى قدم برمى پیامبر خداهمچون 

براى دور ماندن حضرت از نگاه   بر گردش جمع شده بودند انصارو  مهاجرینبکر در مسجد نشسته بود و گروهى از 

لیها در ابتدا فاطمه زهرا ع  اى در مسجد آویخته شد و فاطمه علیها الساّلم در پس آن قرار گرفتندنامحرمان پرده

رد سپس لختى سکوت ک  اى دلخراش بلند کرد، مسجد لرزید و حاضران به گریه افتادندالساّلم صداى خود را به ناله

ها چون به سکوت گرایید، کالم خود را با سپاس و ستایش فریادها و همهمه  تا مجلس از جنب و جوش خود باز ایستاد

 با برقرارى  ها به اوج خود رسیدبار دیگر ناله  ه و آله و سلَّم آغاز نموداز خداوند و درود بر رسول خدا صلَّى الل َّه علی

   آرامش مجدد، فاطمه علیها الساّلم این گونه ادامه داد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%AF%DA%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%AF%DA%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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  گویمو که در دل نهاد، شاکر و برنعمتهاى فراگیرش ثنا مىرا بر آنچه ارزانى داشت، سپاسگزار و بر اندیشه نیک خداوند

هایى که از نعمت  هایى که از چشمه لطفش جوشید و عطاهاى فراوانى که بخشید و احسانى که پیاپى پراکندنعمت

راى ببندگان را   شمار بیرون است و شکر و جبران )نعمتها( از توان افزون، و درک نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون

فزونى نعمتها و استمرار عطایا به شکر خویش فراخوانده براى تکمیل به ستایش آن متوجه نموده آنان را براى نعمتها 

روح این   انباز و شریکدهم که معبودى جز او نیست و یکتایى است بىگواهى مى  دو چندان تشویق فرموده است

  اقان با آن درآمیخته آثارش در افکار پرتو افکن شده استآالیش و خلوص است، که دلهاى مشتگواهى، دوستى بى

همه چیز را از نیستى   خدایى که دیدگان را توانایى دیدن، زبان را یاراى بیان، و گمانها را قدرت بر ادراک او نیست

اش د و با ارادهبا قدرت خود همه را بالندگى دا  اى ایجاد نمودبه هستى در آورد، و آنان را بدون وجود الگو و نمونه

ست خوااو مى  آنکه به آفرینش آنها نیازمند باشد و از این صورتگرى طرفى ببنددبه خلق موجودات دست یازید، بى

حکمتش را آشکار سازد و مردم را به فرمانبرداریش هشیار کند و بندگان را به عبودیتش رهنمون گرداند و براى 

اش را در اطاعت و کیفر را در نافرمانى نهاد تا بندگان را از خشم و دعوتش موجب سرافرازى باشد پس آنگاه پاد

   عذاب خود رهانیده به سوى بهشت و کانون رحمتش سوق دهد

او را برگزید و انتخاب کرد قبل از آنکه به سوى مردم براى   ، بنده و فرستاده اوستمحمّددهم که پدرم، گواهى مى

هدایت آنان بفرستد و پیش از انتخاب کردن، نامى نیکو بر او نهاد و قبل از آنکه او را به پیامبرى برانگیزاند، از میان 

د که بندگان در حجاب غیب مستور، در پس پرده نیستى و در پهنه مردم انتخاب کرد و برگزید و این در آن هنگام بو

  پروردگار بزرگ بر پایان هر کار دانا و بر دگرگونیها محیط و به انجام هر چیز بینا بود  بیابان عدم، سرگردان بودند

ا مقدّر ساخته بود، به محمّد صلَّى الل َّه علیه و آله و سلَّم را برانگیخت تا فرمانش را کامل، حکمش را نافذ و آنچه ر

اى بر گرد آتش در طواف، گروهى در دسته  اندپیامبر مشاهده نمود که هر گروه آیینى را پذیرا گشته  انجام رساند

   اندشناسند، از خاطر زدودهبرابر بت به نماز، و همگان یاد خدایى را که مى

تیرگى کفر رهانید، و ابرهاى تیره و تار را از مقابل دیدگان پس خداوند به نور محمّد بساط ظلمت را برچید، و دلها را از 

پیامبر خدا( براى هدایت مردم به پاى خاست و آنها را از گمراهى و ناراستى رهایى بخشید و )او   به یک سو فکند

سپس از روى اختیار   رهنمون و به راه راست دعوت نمود اسالمآنان را به آیین پا بر جاى   چشمانشان را بینا ساخت

و مهربانى، و میل و ایثار، جوار رحمت خود را به او ارزانى داشت، و او را از رنج این جهان دل آسوده و راحت نمود و 

د افراشت و طومار مغفرت و رضوان را به نام او چتر دولتش را در همسایگى خو  فرشتگانى مقرَّب بر او گماشت

   آور رحمت، امین وحى و رسالت و برگزیده امّت بادپایان خداوندى بر محمّد پیامدرود و برکات بى  نگاشت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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شما بندگان خدا،   سپس فاطمه علیها الساّلم نگاهى به اهل مجلس افکند و این چنین به سخنان خود ادامه داد

ز حقَّى ا  و حرام، حامالن دین و احکام، امینان خداوند بر خویش و پیام آوران او به سوى امّتها هستید نگاهبانان حالل

و آنچه که پیامبر خدا پس از خود در میان   ایداید، پذیرفتهسوى خداوند بر عهده دارید و پیمانى را که با او بسته

قرآن کتابى   باشد که نور او فروزان و شعاع او درخشان استصادق مى قرآنشما باقى گذارده، کتاب گویاى خداوند و 

است که دالیلش روشن، لطایف و دقایقش آشکار، ظواهرش نورانى، پیروانش پر افتخارند و جهانیان بدیشان غبطه 

وى در پرت  اش رستگار در دو سراپیرویش راهگشاى روضه رحمت الهى است و شنوندهکتابى که   خورند و حسد برند

قرآن حرامهاى خداوندى را   توان دید و نیز تفسیر احکام و واجبات او را دریافتآن، دلیلهاى روشن الهى را مى

   باشدالم مى بازدارنده، حاللهاى او را رخصت دهنده و مستحبّات را نمایانیده است و بیانگر شریعت اس

 زکاتى شما از خودپرستى، و را موجبى براى دور نمازرا سبب زدودن زنگار شرک از دلهاتان قرار داد و  ایمانخداوند 

را وسیله تقویت  حجاخالص و را عامل تثبیت دوستى و  روزهدریغ و آالیشى نفس و افزایش روزى بىرا دستمایه بى

را وسیله  جهادما را مانع جدایى و افتراق،  پیشوایىرا مایه پیوند قلوب، و پیروى ما را سبب نظم و  عدالتدین، و 

و نهى از  حاللرا موجبى براى جلب پاداش، فرمان به  صبرعزَّت شما و خوارى و ذلَّت کفار و منافقین، و شکیبایى و 

را باعث  صله رحم  پیشگیرى از خشم الهى قرار داد را براى مصلحت مردم، و نیکى به پدر و مادر را موجب رامح

را موجب آمرزش و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع  نذررا سبب بقاى زندگانى، وفاى به  قصاصافزایش جمعیت، 

پاکى از پلیدیها و پرهیز از تهمت و  خوارگى را سبببر کنار بودن از مى  نعمات( قرار داد)از کم فروشى و کاهش 

نسبتهاى ناروا را مانعى در برابر لعن و نفرین الهى و منع از دزدى را موجبى براى پوییدن راه عفت ساخت و پاکى و 

اجتناب از خوردن مال یتیمان و خوددارى از اختصاص غنیمت به خود و تقسیم آن در میان اصحاب استحقاق را باعث 

  از ظلم، و عدالت پیشگى در اجراى احکام را موجب راحتى و آرامش و مالیمت در امور مردم قرار داددر امان ماندن 

ن ت پس چنان که شایسته ترس از خداست از او بترسید و»را حرام نمود تا از سر اخالص ره رستگارى پویند  شرک

از خداوند در آنچه که شما را فرموده و یا از آنچه که بازداشته، « به مرگ مدهید جز آنکه در طریق اسالم باشید

   «ترسنداز میان بندگان تنها دانایان از خداوند مى»فرمان برید که 

 -او و خاندانش بادکه صلوات و درود خداوند بر  -ام، و پدرم محمّد است اى مردم بدانید من فاطمه  سپس فرمود

در گفتارم ناراست نگویم و در کردارم راه خطا نپویم   ام، در پایان هم از آن سخن خواهم راندآنچه که در آغاز گفته

همانا پیامبرى از میان شما به سوى شما آمد که رنج و محنت شما او را گران آمد، سخت به شما دل بسته است و »
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و برادر   اگر او را بشناسید خواهید دید که او پدر من است و نه پدر زنان شما  «ستبراى مؤمنین مهربان و غمخوار ا

   درود خداوند او و خاندانش را شامل باد -چه پر افتخار است این نسب  پسر عموى من بوده، نه برادر مردان شما

مشرکان روى گرداند و  از روش  او رسالت خود را به مردم ابالغ و آنان را از عذاب خداوندى بر حذر داشت

او مردم را با دلیل و برهان و اندرز   کوفت و حلقومشان را به سختى فشرد توحیدگردنهایشان را به ضرب تازیانه 

ستان را در هم شکست تا جمع آنها از هم گسیخت و ظلمت شوکت بت و بت پر  سودمند به راه خداوند رهنمون بود

 زبان پیشواى دین به گفتارباز  شب تار زدوده شد و صبح ایمان دمید و برقع و نقاب از چهره حقیقت به یک سو فکند

ده وهاى کفر و اختالف گشافسر و تاج نفاق بر زمین فرو افتاد، گره  جوییهاى شیاطین به خاموشى گراییدشد و عربده

دارى و گرسنگى روزه شد و شما به همراه گروهى از سپید رویان پاک نهاد )پارسایان آبرومندى که از شدت خویشتن

  سپید روى و رنگ پریده بودند( گویاى کلمه اخالص )ال اله الَّا الل َّه( شدید و حال آنکه بر لب پرتگاه گودال جهنَّم بودید

اى براى تشنه و توانست شما را نابود کند، همچون جرعهرسید، مىراه مىبه خاطر ضعف و ناتوانى شما، هر کس از 

از آب گندیده و ناگوار   شدیداى براى خورنده و شکار هر درنده و لگدکوب هر رونده و پایمال هر رهگذرى مىلقمه

ایه و همجوار در از هجوم همس»پست و ناچیز بودید و   کردیدنوشیدید و از پوست جانور و مردار سدّ جوع مىمى

   «هراس

و ا  آور خود را به سوى شما گسیل داشتدر چنین حالى خداوند تبارک و تعالى محمّد صلَّى الل َّه علیه و آله و سلَّم پیام

رزم آوران ماجراجو،   ها که کشید، شما را از ذلت و خوارى رهایى بخشیدپس از آن همه رنجها که دید و سختى

ان دین به دنیا فروش و ترسایان دور از حق از هر سو به او تاختند و با او به مخالفت خو، جهودسرکشان درّنده

و هر گاه شاخ « چون هر زمان آتش اخگر به هیزم و هیمه فتنه افکندند، خداوند آن را خاموش ساخت»  برخاستند

  افکندعلیه الساّلم را در کام آن مى علىگشود، او برادرش گویى مىگشت و یا مشرکى دهان به یاوهشیطان نمایان مى

مالید، کوبید و بینى آنها را به خاک مذلَّت نمىسر مخالفان نمى على علیه الساّلم هم در مقابل تا آن زمان که بر مغز و

او در راه خداوند کوشا، به رسول خدا نزدیک، و مهتر اولیاى نصیحتگر، تالشگر و کوشنده بود، و   نمودترک امر نمى

 علیه ما و گوشمترصّد تغییر جهت چرخ گردون   زیستید و از امنیت برخوردار بودیدشما در آن هنگام در آسایش مى

   دادیدکردید و در میدان نبرد فرار را بر قرار ترجیح مىبه هنگام کارزار عقب گرد مى  به زنگ اخبار بودید

 ها وچون خداوند سراى پیمبرانش را براى پیامبر خود برگزید و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت، کینه

گویى در پى گرمى بازار گمراهى مدّعى و هر گمنامى ساالر و هر یاوه هر  ها آشکار و پرده دین دریده شددورویى
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خویش، شیطان سر از کمینگاه خود به درآورد و شما را به سوى خود فراخواند، و بسیارى از شما را آماده پذیرفتن 

او آتش  و  شما هم سبکبار در پى او دویدید و به آسانى در دام فریبش خزیدید  دعوتش و منتظر فریبش یافت

آثار خشم در چهره شما نمایان گردید و سبب شد،که بر غیر شتر خود داغ نهید و در   انتقام را در دلهاتان برافروخت

این در حالى بود که هنوز دو روزى از مرگ پیامبرتان نگذشته، سوز سینه ما خاموش   غیر آبشخور خود وارد شوید

بهانه شما این بود که از بروز   پیامبر خدا در دل خاک جاى نگرفته بودنشده، جراحت قلب ما التیام نیافته، و هنوز 

مطالب و موضوعاتش معلوم   و گر نه کتاب خدا در میان شماست« پوییدراهى جز راه حق مى»کنید ها جلوگیرى مىفتنه

امّا شما آن   یاستهایش نورانى و هویدا، نواهیش آشکار و اوامرش گوو احکام و دالیل آن روشن و درخشان، نشانه

ر یا به غی  گیریدآیا داورى جز قرآن مى  کنیدآیا از کتاب خدا روى برتافته از آن اعراض مى  را به پشت سرافکندید

و هر کسى کیشى جز آیین اسالم را پذیرا « »اندستمکاران بد جانشینى را براى قرآن برگزیده»  کنیدآن حکم مى

   «و در آخرت در زمره زیانکاران خواهد بود گردد، از او پذیرفته نخواهد شد

رام گردد و تسلیمتان شود که به راحتى  خالفتحتى شما آن مقدار درنگ و تأمل نکردید تا ستور و اسب سرکش 

شدن  ورهیزم در آتش فتنه افکنده آن را براى شعله  و نفرتتان فروکش کند بتوانید از آن سوارى بگیرید و کینه

نداى شیطان فریبکار را لبّیک گفتید و به خاموش ساختن آیین حق و دین نورانى و از میان برداشتن   برهم زدید

 هانى تا به آخر سرچنین ماند که زدودن کف از روى شیر را بهانه کرده آن را پن  سنَّت پیامبر برگزیده کمر بستید

اى جز شکیبایى ندیدیم، و ما چاره  نشین کردن خاندان و فرزندان پیامبر در کمینگاه خزیدیدبراى گوشه  کشیدید

   همچون خنجر به گلو فرو رفته و تیغ برَّان بر دل نشسته سکوت نمودیم

دم داراى یقین چه حکمى از حکم خداوند براى مر  جوییدمگر رسم جاهلیت را مى»  پندارید که ما ارثى نداریمشما مى

چرا، آگاهید و همچون آفتاب درخشان براى شما روشن است که من دختر آن پیامبر   آیا آگاه نیستید«  بهتر است

چقدر   اى گروه مهاجر  دردا  آه  آیا رواست که میراث پدرم به زور از من ستانده شود  شما اى مسلمانان  هستم

   سخیف است که ارث پدرم مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد و من از آن محروم بمانمعجیب و در عین حال 

آیا از سر «  چه سخن ناروایى»  برى و من از پدرم ارث نبرم ارثخداوند گفته که تو از پدرت   فرزند ابو قحافهاى 

 ارث برد داوداز پدرش  سلیمان»  فرمایددر حالى که او مى  اىعناد و لجاج کتاب خدا را ترک و به پشت سر افکنده

مرا از جانب »  فرمایدکند، مىرا بازگو مى -که درود خداوندى شاملشان باد -زکریافرزند  یحیىو یا آنجا که داستان « 
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هر گاه یکى از شما را مرگ فرا رسد و »  فرمایدو نیز مى« باشد قوبیعخود فرزندى عطا کن که وارث من و خاندان 

   «مالى بر جاى نهد در باره پدر و مادر و خویشان به دیده انصاف سفارش کند که این شایسته پرهیزگاران است

بتى میان ما و هیچ خویشاوندى و قرا  شما به خیال باطل خود چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثى از پدر ندارم

یا بر این رأى و نظرید که و   اى در خصوص شما فرو فرستاده که پدرم از آن خارج استآیا خداوند آیه  وجود ندارد

یا اینکه دعوى آن دارید که از پدرم و پسر عمویم به خاص و عام قرآن   ایممن و پدرم هر یک به آیینى جدا سر نهاده

لیکن بدان در روز   یر آن شترى را که آماده است و مهار زده و بر آن سوار شوحال که چنین است بگ  آگاهتر هستید

گمراهان زیان »در آن ساعت   نماید و آن روز چه روزیستکند و بازخواستت مىبرپایى رستاخیز تو را دیدار مى

ست و به زودى خواهد که براى هر خبر زمانى معین ا»  اى نخواهد داشتاما چه سود که پشیمانى فایده« خواهند دید

   «آیدآید و یا عذاب جاوید بر سر او فرود مىسازد، گرفتار مىدانست که چه کسى به عذابى که خوارش مى

اى جوانان و اى بازوان توانمند ملت و   ده فرمودندرا مخاطب قرار دا انصارسپس حضرت فاطمه علیها الساّلم گروه 

این چه سستى است که در برابر ستمى که بر من   انگارى شما در ستاندن حقَّ من از چیستیاران اسالم، این سهل

ن ابزرگداشت مرد را در باره فرزند»  فرمودآیا پدرم رسول خدا صلَّى الل َّه علیه و آله و سلَّم نمى  داریدشده، روا مى

چه زود اوضاع را واژگون نمودید و به بیراهه گام نهادید، با اینکه توانایى بر احقاق حقوق مرا   «هم باید پاس داشت

گویید که محمّد صلَّى الل َّه علیه و آله و سلَّم از دنیا رفت و با رفتن او همه آیا مى  در بازو و عدّه کافى در اختیار دارید

ه هولناکى بر پیکره اسالم بود، فاجعه بزرگى است که بر همه غبار غم فرو ریخت که آرى مرگ او ضرب  چیز تمام شد

زمین از نبود او تاریک و ظلمانى و در   گردددارتر و وسعتش فزونتر مىشکافش هر روز فراختر و گسستگیش دامنه

 یره و تار پنهان، و بهمصیبت حضرتش بهترین بندگان او محزون و اندوهگین شدند و خورشید و ماه پشت ابرهاى ت

امیدها ناامید، کوهها متزلزل، حریم افراد شکسته، و   خاطر این مصیبت ستارگان از هم جدا و پراکنده شدند

 اى جبراناى بزرگ، مصیبتى دهشتناک و ضایعهبه خداوند سوگند مرگ او حادثه  گرامیداشت و حرمتها پایمال شد

اما به یاد داشته باشید که قرآن از پیش این واقعه را گوشزد نموده   رسدنمىاى بدان پایه ناپذیر بود که هیچ بلیه

هاى شماست و صبح و شامگاه با صداى بلند و زمانى آهسته و با الحان مختلف به همان کتابى که پیوسته در خانه  بود

جز »  لف ناپذیر الهى استدر این مسیر انبیاى پیشین هم واقع شدند چرا که مرگ فرمان تخ  پردازیدتالوت آن مى

اند، اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به این نیست که محمّد پیامبرى است که پیش از او پیامبران دیگرى هم بوده

و خداوند سپاسگزاران را   بازگشت هر کس زیانى را متوجّه ذات حق نخواهد کرد  گردیدآیین پیشین خود بازمى

   «پاداش خواهد داد
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در حالى   حرمتم بشکنند  پیش چشمان شما میراث پدرم را ببرند (خزرجو  اوسهاى ران قیله )اى قبیلهپس  هیهات

ه در حالى ک  ایداما شما بیهوش و خاموش نشسته  رسدشنوید و اخبارش به شما مىبینید و مىکه شما آشکارا مى

  گوییدشنوید و پاسخ نمىدعوتم را مى  شمارساز و برگ فراوان دارید و سالح و سپر بى  سرباز و نیروى بسیار دارید

در حالى که شما در شجاعت زبانزد خاص   سیدرفریاد من در میان شما طنین افکن است اما چه سود که به فریاد نمى

و نزد ما اهل بیت از بهترین مردمان محسوب   و عام، در خیر و صالح شهره آفاق، و برگزیدگان قبایل و اقوامید

شاخهاى گردنکشان را شکستید و با جنگجویان قدر   با عرب درگیر شده، رنج و محنت فراوان تحمل کردید  شدیدمى

شما بودید که پیوسته در راه ما، و سر به فرمان ما داشتید، تا اینکه آسیاى اسالم بر محور   نمودید دست و پنجه نرم

نعره مشرکان گلوگیرشان شد، لهیب دروغ فروکش   وجود ما به گردش در آمد و شیر مادر روزگار رو به فزونى نهاد

آورى اکنون پس از آن همه زبان  و دین نظام یافت فروغ شد، فراخوانى به جدایى و تفرقه بازایستاد،کرد، آتش کفر بى

 و  آنهم برابر مردمى که پیمان خود را شکستند  داریدو حقایق را پس از آشکار شدن مکتوم مى  چرا دم فرو بستید

آیا با مردمى که سوگندخود را شکستند و آهنگ اخراج رسول کردند و »پس از قبول ایمان راه شرک پیشه کردند 

و حال آنکه اگر ایمان آورده باشید سزاوارتر است   ترسیدآیا از آنها مى  جنگیدما دشمنى آغاز کردند نمىبر ضد ش

اید، و کسى را که از همه براى زعامت و اداره آسایى خو گرفتهبینم که به تناما مى  «که از خداوند بترسید و بس

ى اید، و از فشار و تنگنااى دنج و خلوت تن دادهدن در گوشهاید، و به آسوتر است دور ساختهامور مسلمانان شایسته

آرى آنچه از ایمان و آگاهى در درون داشتید، بیرون افکندید، و آب گوارایى   ایدتفاوتى روى آوردهمسئولیت به بى

در خور ستایش  نیاز واگر شما و همه روى زمین کافر گردند خداوند بى»  که نوشیده بودید، به سختى از گلو برآوردید

   «است

دانم مردمى خوار، و در چنگال زبونى گرفتار، و خیانت پیشه هستید و اما مى  من آنچه شرط بالغ است، با شما گفتم

  و از این رو بازداشتن زبان شکایت از طاقتم بیرون است  چه کنم که دلى پر خون دارم  قلبهاى شما بدان گواه است

ن که اکنو  زند، بیرون ریختم، تا با شما اتمام حجت کنم و عذرى براى کسى باقى نماندمىام موج اندوهى که در سینه

ولى آگاه باشید که پشت   چنین است این مرکب خالفت ارزانى شما، به آن محکم درآویزید و هرگز رهایش مسازید

خشم خداوند و رسوایى ابدى با  داغ ننگ بر خود دارد و نشانى از  این شتر مجروح و پاى آن تاول زده و سوراخ است

افزود و دل آتشى که هر دم مى»اما شما را آسوده نخواهد گذارد تا به آتش خشم خداوندى بیازارد   او همراه است

یابند که به چه مکانى و ستمکاران به زودى درمى»کنید در نزد خداوند حاضر است آنچه مى  «سوزدو جان را مى

  آنچه در توان دارید انجام دهید  داشتیامبرى هستم که شما را از عذاب الهى بر حذر مىمن دختر پ  «گردندبازمى

   «مانیمشما انتظار بکشید ما نیز منتظر مى  کنیمما نیز به وظیفه خود عمل مى»
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اى دختر   را چنین داد پیامبرعبد الل َّه بن عثمان در آن جمع پاسخ دختر  ابوبکرپس از سخنان فاطمه علیها الساّلم 

گر ا  اى مهربان، و دشمن کافران بود و نشانى از قهر یزدانین بود و بر آنان چون دایهپدرت غمخوار مؤمن  پیامبر خدا

یابیم که او پدر توست، و نه پدر دیگر زنان، برادر پسر عموى توست نه دیگر مردان، نسبت به او دقیق گردیم مى

دارد و جز سعادتمند شما را دوست نمى  على( از همه خویشان برتر و در کارهاى بزرگ او را یاور)در دیده پیامبر، او 

شما ما را به خیر و   دارد، چرا که شما خاندان پاک رسولید و برگزیده خوشنامان جهانجز بدکار شما را دشمن نمى

تارت در گف  و تو، اى برگزیده بانوان اى دختر بهترین فرستادگان  صالح راهبر و به سوى جنَّت و رضوان راهنما بودید

   ر وفور عقلت پیشگام هستى، هرگز از حقَّت بر کنار نخواهى بود و در راستى گفتارت شک نخواهیم نمودراستگو و د

امّا به خداوند سوگند که من گامى فراتر از آنچه که رسول خدا فرمود، ننهادم و جز به رخصتى که او فرموده بود، 

من خداوند را به شهادت   گویددروغ چیزى نمىبدان که راهبر قبیله به خیل و خویشان خود از سر   اقدام نکردم

ما پیامبران دینار و »  فرمودکند، من از پیامبر خدا شنیدم که مىطلبم، که خداوند بر این گواهى مرا کفایت مىمى

نهیم، کتاب و حکمت و دانش و نبوّت است و آنچه گذاریم، بلکه آنچه بر جاى مىدرهم و خانه و مزرعه به ارث نمى

و ما   «کنداش حکم مىباشد، که هر گونه بخواهد در باره، و وسیله ارتزاق داریم بر دوش ولىّ امر بعد از ما مىطعمه

آنچه را که تو در طلب آن هستى، در مصرف خرید اسب و اسلحه قرار دادیم، تا مسلمانان با آن به میدان کارزار رفته 

من این کار را به اتَّفاق تمامى مسلمانان به انجام رساندم و   روز شوندبه جهاد با کفَّار برخیزند و بر سرکشان بدکار پی

اینک این حال من و این مال من، براى   در این کار یک تنه وارد نگردیدم و بر رأى و نظر خود مستبدّانه عمل ننمودم

در خود و درخت بارور و پاک، تو بانوى امّت پ  امنه از تو دریغ داشته و نه براى دیگرى انباشته  تو و در اختیار تو

  انکار فضایلى که خاصّه توست، نخواهد شد و از شاخه و ساقه تو فروگذار نتوان نمود  براى فرزندان خود هستى

   دارى در این باب خالف گفتار پدرت عمل نمایمامّا تو خود روا مى  حکم تو در آنچه که من آن را مالکم، نافذ است

هرگز پیامبر خدا از کتاب الهى رویگردان نبود و نسبت به احکام آن مخالف   پاسخ او فرمود حضرت علیها الساّلم در

آیا   پیمودهاى قرآن راه مىفرمود، بلکه پیوسته، او پیرو قرآن بود و در طریق سورهنبود و مخالف احکامش حکمى نمى

لت او همچون دامهایى است که در زمان حیات مشى شما پس از رح  در سر دارید مکر و غدر را به زور پیرایه او کنید

این کتاب خداست که میان من و شما به دیده انصاف حکم خواهد نمود، چرا که مبین   شدبراى هالکتش گسترده مى

، «سلیمان از پدرش داود ارث برد»و « وارث من و خاندان یعقوب باشد    »  گوید کهاین کتاب مى  حق و باطل است

خداوند در آنچه که مربوط به سهمیه وارث است، بیانى روشن دارد، و در باب واجبات و میراث و آن  بینید که()مى

گیرى براى پیروان باطل هایى که از براى مردان و زنان مقرَّر فرموده، به تفصیل سخن رانده است، و جاى بهانهبهره
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بلکه نفس شما کارى »گویید ن نیست که شما مىپس این چنی  ننهاده و گمان و شبهه را از ذهن گمراهان زدوده است

   «اکنون براى من صبر جمیل بهتر است و خداوند را در این باره باید به مدد طلبید  را در انظارتان آراسته است

  خداوند راست گفته و فرستاده او راستگو بود و دختر پیامبرش هم نیز گفتارى از سر صدق دارد  ابو بکر پاسخ داد

دانم و در مقام انکار و سخن حق تو را دور از حقیقت نمى  حکمت، قلب هدایت و رحمت، و ستون دین هستى تو گنج

ه ام، آنان باین مسئولیتى که به گردن گرفته  اینک، این مسلمانان حکم میان من و تو  آیمجویى از آن برنمىعیب

أى نمایم و نه بر رنه اظهار کبر و بزرگى مى  ایشان بوده استام، به اتَّفاق اند و آنچه را که تصرَّف کردهگردنم انداخته

ام، که اینان شاهد صدق ادعایم ام، از براى خود برداشتهفشارم و نه آنچه را که به تصرَّف درآوردهخویش پاى مى

   هستند

که براى   ى مردما  پس از اتمام سخن ابو بکر، حضرت فاطمه علیها الساّلم نگاهى به مردم افکنده چنین فرمودند

اندیشند نمى قرآنآیا در »گیرید، شنیدن سخن بیهوده در شتاب هستید، و کردار زشت و زیانبار را نادیده مى

کردار زشت شماست که بر صفحه دلهایتان خیر، بلکه این «  اندیشید( یا بر دلهایشان )دلهایتان( قفل است)نمى

شما مآل اندیشى کردید و آیات قرآن را تأویل نمودید و به   تیرگى کشیده، گوشها و چشمهایتان را فرا گرفته است

به خداوند سوگند تحمّل این بار برایتان سنگین و سرانجامى ماالمال از   بد راهى رهنمون شدید و بد معارضه کردید

و از خداوند »  گرددها به کنارى رود، خسران این امر براى شما آشکار مىآنگاه که پرده  ر پیش داریدوزر و وبال د

 اند، زیان خواهند دیدو آنجا آنان که بر باطل بوده« »کردندبر ایشان چیزهایى آشکار شود که هرگز حسابش را نمى
»  

   سپس به قبر پدر نگریسته فرمودند

  نمودندبودى آنچنان بزرگ رخ نمىها برخاست، که اگر تو مى رفتى و پس از تو فتنه

)قوم و ملت تو از هم پاشیدند( و ارزشها در قومت به هم   همچون زمینى از باران گرفته شده، ما تو را از کف دادیم

  اندبیا و ببین که چگونه از راه مستقیم منحرف شده  ریخت

  زلتى داشت نزد بیگانگان هم محترم بود، جز خاندان ماهر خاندانى اگر در نزد خداوند قرب و من
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تا از این سرا به دیگر سراى رخت بر بستى و خاک میان ما و تو جدایى افکند، مردانى از قومت راز دل خود را بر مال 

  ساختند

  غصب شد چون فقدان تو را مشاهده کردند بر ما یورش آورده خفیفمان داشتند و هر چه از تو ارث برده بودیم،

  آمدپدر، تو ماه شب چهارده و چراغ فروزان زندگانى ما بودى، که از جانب خداوند بر تو کتبى چند فرود مى

  امّا تو رفتى و خیرها از ما پوشیده شد  جبرئیل با آیاتى از قرآن همدم و مونس ما بود

  د پنهان نماید، ما مرده بودیماى کاش پیش از آنکه تو از میان ما رخت بربندى و خاک تو را در درون خو

  اى در عرب و عجم بدان مبتال نگردیده بودبه راستى ما بال دیدگان در دام مصیبتى گرفتار آمدیم که هیچ مصیبت زده

کرد، علیها الساّلم لحظه شمارى مى فاطمهعلیه الساّلم به انتظار نشسته بود و براى بازگشت  امیرالمؤمنیندر حالى که 

   بانوى بانوان علیها الساّلم به خانه مراجعت نمود و با مشاهده امیر مؤمنان علیه الساّلم چنین فرمود

)تو همانى که(   اىچون مظنونین، در گوشه خانه نشسته  اى ونشین شدهآیا همچون جنین پرده  اى پسر ابو طالب

پسر ابو قحافه عطیه پدر را از من و   اىشده پرهاى شاهین را شکستى، حال چه شد که دستخوش پرهاى کوچکشاه

چندان که   آشکارا به دشمنى من برخاست و از لجاج و عناد خود روى برنتافت  نان خورش از دو فرزندم سلب کرد

تازى در دفع ترک  ذار کردندمردم نیز از یاوریم فروگ  دیده از حمایت من پوشیدند مهاجریناز من بریدند و  انصار

آن روز که منزلت خویش   خشم فرو خورده، از خانه بیرون شدم و خوار بازگشتم  از او نه یاورى دارم و نه مددکارى

تو شیرى بودى   را نادیده گرفتى، همان روز خود را در مضیق ذلَّت افکندى و چهره فروتنى و خوارى بر خاک ساییدى

اش اى را از گفتار بیهودهتوانى گویندهآیا نمى  اىى، در حالى که امروز در به روى خود بستهکه گرگها را در هم شکست

اى کاش پیش از   چرا که قدرت حمایت از خود ندارم  اى به من عاید گردانىبازدارى، و یا با ابطال باطل نفع و فایده

  من واى بر  طلبمنت بر آشفتم خداوند را پوزش مىاگر سخن به تندى گفتم و یا از یارى نکرد  این خوارى مرده بودم

انداز است دارد و به هنگام غروب خورشید، این کالم در وجودم طنینهر بامدادى که خورشید سر از بام خاور برمى

  مچه کنم جز آنکه شکایت به نزد پدر برم و رعایت و یارى از حق طلب  که پناه من از دنیا رفت و بازویم ناتوان گردید

   بار الها نیرویت از همه کس فزونتر و عذاب تو از حوصله بیرون است، تو خود داد من بستان

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
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ت افسوس براى تو نیس  و یادگار بهترین پیمبران  اى دختر برگزیده عالمیان  امیر مؤمنان، على علیه السّالم فرمود

رساند بلکه دشمن تو را شادمان نیز خواهد نمىآه و ناله کردن تو را به حقَّ خود )غم مخور   بلکه براى دشمن توست

زد خواهى روزى تو ناگر نان خورش مى  نشین نشدم، بلکه آنچه در توانم بود، به کار بستممن از سستى گوشه  کرد(

   باشد، آرام گیر و آنان را به خداوند واگذاردار آن مىخداوند محفوظ است و او خود عهده

   آنها را به خداوند وانهادم    خدا مرا کافی است   دفاطمه علیها الساّلم فرمو


