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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)7(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –21؛ 1388  – 02 –31؛1430  – 05 –26شنبھ پنج

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. داً صلّى هللا علیھ وآلھ عْبُدهُ َوَرُسولُھُ، اْختاَرهُ َواْنتََجبَھُ قَْبَل أَْن أَْرَسلَھُ، َوَسمّ   اهُ قَْبَل أِن اْجتَبَلَھُ، َواْصِطفاهُ قَْبَل أِن َوأَْشَھُد أّن أبي ُمَحمَّ
ً ِمَن هللاِ تَعالى بِمآیِِل األُُمور، َوإحاطَةً اْبتََعثَھُ، إِذ اْلَخالئُِق بالَغْیِب َمْكنُونَةٌ، َوبِِسْتِر األَْ◌ھاویل َمُصونَ  ةٌ، َوبِنِھایَِة اْلَعَدِم َمْقُرونَةٌ، ِعْلما

ُھوِر، َوَمْعِرفَةً بَِمواقِِع اْلَمْقُدوِر. اْبتََعثَھُ هللاُ تعالى إْتماماً ألْمِرِه، َوَعزیَمةً على إْمضاءِ  ْتِمِھ.  ُحْكِمِھ، َوإْنفاذاً لَِمقاِدیر حَ بَِحواِدِث الدُّ  
و اجتباءش قبل از آنکھ بفرستدش،  اختیارش فرمود اوست.رسول او و  عبد ،آلھ  و  علیھ  هللا صلي، محمد ،دھم كھ پدرم گواھى مى

مصون و در غیب،  بودندخالیق مکنون  کھ ھنگامیو برگزیدش قبل از آنکھ برانگیزدش، ، ششتدرسباز آنكھ نامیدش قبل و 
با نھایات عدم، از روی علم خدای تعالی بھ سرانجام امور، و إحاطھ بھ حوادث  بودند مقرونو ، ھا پرده بیمتوسط  بودند

ی باشد برای امرش، و عزیمتی برای إمضای اتماماو را خدای تعالی تا انگیخت روزگاران، و معرفت بھ مواقع مقدور، بر
.شحکمش، و نافذ ساختن مقادیر حتم  

1. از رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، روایت شده است: ، علیھما الّسالم:حدیثی نبوی در فضیلت فاطمھ زھراء   
فَْرَجِل َو َرائَِحةُ اْلُحوِر اْلِعیِن َرائَِحةُ اْآلِس َو َرائَِحةُ اْلَمَالئَِكِة  ْھَراِء َرائَِحةُ اْلَوْرِد َو َرائَِحةُ اْبنَتِي فَاِطَمةَ الزَّ َرائَِحةُ اْألَْنبِیَاِء َرائَِحةُ السَّ

ُ نَبِیّاً َو َال َوِصیّاً إِالَّ ُوِجَد ِمْنھُ َرائَِحةُ  فَْرَجِل َو اْآلِس َو اْلَوْرِد َو َال بََعَث هللاَّ ْن أَْوَالَدُكمَرائَِحةُ السَّ فَْرَجِل فَُكلُوھَا َو أَْطِعُموا َحبَاالُكْم یَُحسِّ   السَّ
2. خیر و نیكى و برگرفتن گزینش " اختیار" اختیارش فرمود و اجتباءش قبل از آنکھ بفرستدش. :اْختاَرهُ َواْنتََجبَھُ قَْبَل أَْن أَْرَسلَھُ  

توسط خدای تعالی، گرفتن اوست اجتباء انسان مراد از و  آورى كردن است، بھ معناى جمع، جبایھ""" از ریشھ اجتباء"و ، است
دوست بدارد، و او را مورد لطف و محبّت خود قرار دھد. از  تعلّقات مختلف و او را خالص برای خود قرار دادن است تا او را  

شاید اشاره باشد بھ اینکھ قبل از رسالت، برگزیده شده بود بھ نبّوت و والیت.  
3. و خلقت " الِجبِلَّة"" الَجْبلَة"، "قلالخَ " بھ معنای "الَجْبل" از "اْجتَبَلَھُ " بسرشتدش.از آنكھ و نامیدش قبل  :َوَسّماهُ قَْبَل أِن اْجتَبَلَھُ  

یعنی قبل از آنکھ او را خلق کند بیآفریند بھ خلقتی عظیم، او را اسم او را مشخص کرده بود در عوالم پیش از عالم  سرشت است.
خلق.  

عیَسى اْبُن  َو إِْذ قالَ مانند آنکھ خدای تعالی فرمود، عیسی بن مریم، علیھما الّسالم، از او با نام احمد یاد کرد قبل از آفرینش او، "
راً بَِرُسوٍل یَأْتي  َمْریََم یا بَني ً لِما بَْیَن یََديَّ ِمَن التَّْوراِة َو ُمبَشِّ قا ِ إِلَْیُكْم ُمَصدِّ ا جاَءھُْم   إِْسرائیَل إِنِّي َرُسوُل هللاَّ ِمْن بَْعِدي اْسُمھُ أَْحَمُد فَلَمَّ

] آنگاه كھ عیسى پسر مریم گفت: اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا  و [یاد كن( )الّصف 61:6( "بِاْلبَیِّناِت قالُوا ھذا ِسْحٌر ُمبینٌ 
آید، نام او احمد  ام بھ پیامبرى كھ پس از من مى دھنده بھ سوى شمایم، باوردارنده آنچھ در پیش من است كھ تورات است، و مژده

ُسوَل النَّبِيَّ )؛ و مانند آنکھ فرمود، "ت ھویداھاى روشن بدیشان آمد، گفتند: این جادویى اس است پس چون با نشانھ الَّذیَن یَتَّبُِعوَن الرَّ
ْنجیلِ  ً ِعْنَدھُْم فِي التَّْوراِة َو اْإلِ يَّ الَّذي یَِجُدونَھُ َمْكتُوبا كنند آن فرستاده پیامبر درس  آنان كھ پیروى مىاألعراف) ( 7:157" (اْألُمِّ

).یابند ] او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشتھ مى ھاى و نشانھ اى را كھ [نام ناخوانده و خط نانوشتھ  
تواند إشاره بھ نامیده شدن او بھ عنوان نبی خاتم او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بوده باشد چنانچھ خدای سبحان مالئکھ خود  و می

آن.داد از آفرینش آدم، علیھ الّسالم، قبل از را خبر   
 

4. " بر گرفتن صفوت و پاکی، و صفاء پاک بودن چیزی اصطفاء" و برگزیدش قبل از آنکھ برانگیزدش. :قَْبَل أِن اْبتََعثَھُ َواْصِطفاهُ  
است از آلودگی و ناخالصی. پس، مراد آن است کھ او قبل از بعثت، کھ ھمان بر انگیختن شدن و فرستاده شدن است سوی خلق 

لھ و سلّم، برگزیده خدا سبحان بود از میان ماسوی هللا، بھ عنوان خالصھ و صفوت ھمھ توسط خدای تعالی، او، صلی هللا علیھ و آ
عوالم.  

ھایی دقیق، با این چند جملھ تاکید فرمود بر  باشند، با تفاوت سھ تعبیر "اختیار"، و "إجتباء"، و "إصطفاء" قریب بھ یکدیگر می
اینکھ او ھدف اصلی آفرینش، و محبوب اّول حّق سبحانھ و تعالی بود،  علّو شأن حضرت محّمد، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، و

و سایھ لطف خدای بر روی زمین، و بر سر اّمت خود، و نباید کنند کھ آنھا با اسالم آوردن خود منّتی بر او دارند، و یا آنکھ او 
یَُمنُّوَن َعلَْیَك أَْن "ت نھادن آنان حکایت فرمود، بھ خاطر آنھا بدان پایھ از شرف و بزرگی رسیده است، چنانچھ خدای تعالی از منّ 

ُ یَُمنُّ َعلَْیُكْم أَْن ھَداُكْم لِْإلیماِن إِْن ُكْنتُْم صادِ  نھند كھ  بر تو منت مىالحجرات) ( 49:17( "قینَ أَْسلَُموا قُْل ال تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمُكْم بَِل هللاَّ
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نھد كھ شما را بھ ایمان راه نموده است اگر  ر من منت منھید، بلكھ خداى بر شما منت مىاند بگو: بھ اسالم خود ب اسالم آورده
باشید). راستگو  

5. بھ احادیث مختلفی اشاره شده است، کھ اشاره دارند بھ محبوبیّت و اّولیّت حضرت محّمد، صلی هللا علیھ  در کتب عرفانی اشاره: 
" (نبی بودم در ینكنت نبیّا و آدم بین الماء و الطّ و، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، "و آلھ و سلّم، را نزد حّق تعالی، مانند، قول ا

نظیر آنچھ در مسند احمد آمده است کھ ابن عبّاس، رضی هللا عنھ، بر منبر بصره از آن حضرت، و . حالی آدم بین آب و ِگل بود)
َزھَا فِي   إِنَّھُ  "صلی هللا علیھ و الھ و سلّم، نقل کرد کھ فرمود،  ْنیَا َوإِنِّي قَْد اْختَبَأُْت َدْعَوتِي َشفَاَعةً  لَْم یَُكْن نَبِيٌّ إِالَّ لَھُ َدْعَوةٌ قَْد تَنَجَّ الدُّ

تِي َوأَنَا ُل َمنْ    آَدَم    َسیُِّد َولَِد  ِألُمَّ ُدونَھُ  فََمنْ    آَدُم    فَْخَر  اْلَحْمِد َوَال    لَِواُء    ْخَر َوبِیَِدي تَْنَشقُّ َعْنھُ اْألَْرُض َوَال فَ  یَْوَم اْلقِیَاَمِة َوَال فَْخَر َوأَنَا أَوَّ
آورده ساختھ باشدش در دنیا، ولی من دعای  " (ھیچ پیغمبری نیست مگر آنکھ برای او دعایی است، کھ برفَْخرَ  لَِوائِي َوَال  تَْحتَ 

ھستم، و فخری نیست، و من اّولین کسی ھستم کھ از او شکافتھ خود را نگھداشتم برای شفاعت اّمتم، و من سیّد فرزندان آدم 
شود زمین، و فخری نیست، و بھ دست من است پرچم حمد، و فخری نیست، و آدم و غیر او تحت  پرچم من باشند، و فخری  می

ابِقُونَ  اْآلِخُرونَ  نَْحنُ . و آنچھ در صیحی بخاری آمده است کھ رسول هللا، صلی هللا علیھ و الھ و سلّم، فرمود، "نیست) " (ما السَّ
ھای پیشی گیرنده ھستیم). و در بحار االنوار بھ نقل از حضرت علی، علیھ الّسالم، در ضمن حدیثی مفّصل، آمده است کھ  آخرین

تِي َو َجَاللِي لَْوَالَك َما َخلَْقُت یَا َعْبِدي أَْنَت اْلُمَراُد َو اْلُمِریُد َو أَْنَت ِخیََرتِي ِمْن َخْلقِي خدای تعالی بھ رسول هللا، فرمود، " َو ِعزَّ
" (ای بنده من، تو مراد و مرید ھستی، و تو برگزیده من ھستی از خلقم، قسم بھ اْألَْفَالَك َمْن أََحبََّك أَْحبَْبتُھُ َو َمْن أَْبَغَضَك أَْبَغْضتُھُ 

دوست بدارد، دوستش دارم، و ھرکس کھ با  آفریدم افالک را، ھرکس کھ تو را بودی تو، نمی عّزت و جالم، اگر نمی
ورزم با او).  ورزد، دشمنی دشمنی  

گوید: ، چنین می"لَْوَالَك َما َخلَْقُت اْألَْفَالكَ موالنا در دفتر پنجم مثنوی در شرح حدیث، "  
واــاتق یـــد الابالــق آمـعش کو شد چنین شیخی گدای کو بھ  
دیگ عشق جوشد بحر را مانند ریگ کوه را مانندعشق ساید    

گزاف عشق لرزاند زمین را از شکاف بشکافد فلک را صد عشق  
جفت با محمد بود عشق پاک گفت بھر عشق او را خدا لوالک    

فرد منتھی در عشق چون او بود کرد پس مر او را ز انبیا تخصیص   
را کی وجودی دادمی افالک  را گر نبودی بھر عشق پاک  
سنی من بدان افراشتم چرخ کنی ا علو عشق را فھمیت    

گوید: و نیز در دفتر ششم، چنین می  
 

شناخت چشم من ره برد شب شھ را باخت جملھ شب با روی ماھش عشق    
ازو امت خود را بخواھم من رو کو نگرداند ز عارف ھیچ     

عون کھ بدو یابید ھر بھرام  کون چشم عارف دان امان ھر دو  
بود زان محمد شافع ھر داغ بود شھ چشم او مازاغ کھ ز جز     

شید  ستا شب دنیا کھ محجوبدر  امید ناظر حق بود و زو بودش    
یافت از الم نشرح دو چشمش سرمھ نتافت دید آنچ جبرئیل آن بر    
کشد مر یتیمی را کھ سرمھ حق رشد گردد او در یتیم با    

6. یعنی، اختیار و إجتباء و إصطفای پدرم، محّمد بن عبدهللا،  در غیب. بودندخالیق مکنون  ھنگامی کھ :إِذ اْلَخالئُِق بالَغْیِب َمْكنُونَةٌ  
صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، قبل از آن بود کھ ھیچ موجودی از غیب بھ شھادت آمده باشد. اگر مراد از غیب در اینجا غیب ذات 

ام کھ بھ تجلّی احدی، حقیقت روحانی حضرت باشد، برای خالیق در آن مقام ھیچ نام و نشانی، و رسم و اثری نباشد، در آن ھنگ
محّمد، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، ظاھر شد. چنانچھ مراد  مراتب دیگر غیب مطلق و غیب مضاف بوده باشد، باز ھم مراتبی 

دیگر از حقیقت محّمدیّھ مقدم است بر آنھا در ظھور.  
7. بھ ، باشد " میالھول"جمع  آن، و " استاألھوال"جمع " األھاویل" ھا. ده بیمپرتوسط  بودندمصون و  :اویل َمُصونَةٌ َوبِِسْتِر األَھْ  

اصالب و ارحام، بھ معنای و مراتب مختلف آن، باشد. مراد از  مراد از این پرده و ستر شاید ظلمات. شدیدمعنای ترس و بیم 
مصونیّت آنھا نیز، شاید صیانت و محافظت آنھا باشد بر ماھیّت یا عین ثابتی کھ برای آنھا مقرر گردیده است، و شاید ھم مقصود 

تباه شوند. نگھداری از آنھا باشد تا زمان مقّدر برای ظھورشان در عالم شھادت بدون آنکھ نابود و یا  
8. کنایھ است از آنکھ فاصلھ زیادی داشتند با ایجاد در عالم خلق. با نھایات عدم. نددبوو مقرون  :َوبِنِھایَِة اْلَعَدِم َمْقُرونَةٌ    

حافظ:  
عدم ره رو منزل عشقیم و ز سرحد ایم راه آمده تا بھ اقلیم وجود این ھمھ    
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9. ھا، و  یعنی نگھداری آنھا در غیب، و پرده بیم امور. ھای از روی علم خدای تعالی بھ سرانجام :ِعْلماً ِمَن هللاِ تَعالى بِمآیِِل األُُمور 
سرحّد عدم، و ایجاد نشدنشان بھ خاطر آن است کھ خدای سبحان آگاه است بھ سرانجام و عاقبت و نتایج امور. پس، حکمت خود 

سازد  بھ ھر ھنگام و شرایط و وضعیتی کھ بخواھد ظاھر میآنھا   
10. ُھورِ وَ   و نیز بھ خاطر آنکھ إحاطھ علمی و وجودی دارد بر حوادث  و إحاطھ بھ حوادث روزگاران. :إحاطَةً بَِحواِدِث الدُّ

روزگاران.  
11. ھای آنچھ تقدیر شده  و ھم چنین معرفت و شناخت تاّم دارد بھ مواقع و وقت و معرفت بھ مواقع مقدور. :َوَمْعِرفَةً بَِمواقِِع اْلَمْقُدورِ  

است.  
فرزند بزرگوار حضرت صدریقھ کبری، امام حسین، علیھما الّسالم، نیز در دعای عرفھ خود نزدیک بھ ھمین معنا بھ پیشگاه 

کند: خدای سبحان عرض می  
ختالِف الدُّھوِر والّسنیَن، إبتََدأتَني بنِعمتَِك قَبَل أن أكوَن شیئاً َمذكوراً، خلَقتَني مَن التّراِب، ثّم أسَكنتَني األصالَب، آمناً لَریِب الَمنوِن وا

لي وإحسانِك إليَّ في فلَم أَزل ظاعناً من ُصلٍب إلى َرِحٍم في تَقاُدٍم مَن األیّاِم الماضیِة والقُروِن الخالیِة، لَم تُخِرْجني لَرأفتِك بي ولُطفِك 
ذي َسبَق لي مَن الھُدى الّذي لھ یَّسرتَني، وفیِھ أنَشأتَني،َدولِة أئّمِة الُكفِر، الّذین نَقَضوا َعھَدك وَكذَّبوا ُرسلَك، لكنّك أخَرجتَني للّ   

إبتداء فرمودی مرد بھ نعمت خودت قبل از آنکھ چیزی باشم یاد شده، خلق کردی مرا از خاک. سپس، جای دادی مرا در 
بھ رحمی در أیّام پس، ھمواره مسافری بودم [در طلب] از ُصلبی  أصالب، إیمن از نابودی، و حوادث روزگاران، و سال ھا.

بھ خاطر رأفت، و لطف، و إحسانت بھ من، خارج نساختی مرا در دورۀ پیشوایان کفر، کھ شکستند  گذشتھ، و قرون سپری شده.
لکن خارج ساختی مرا برای آنچھ سبقت گرفتھ برای من از ھدایت، کھ برای آن مرا آسان  عھد ترا و تکذیب کردند رسوالن ترا.

د آوردیم.ساختی، و در آن پدی  
12. یعنی، ھرچند او، صلی هللا علیھ و آلھ و  ی باشد برای امرش.اتماماو را خدای تعالی تا انگیخت بر :اْبتََعثَھُ هللاُ تعالى إْتماماً ألْمِرهِ  

سلّم، برگزیدۀ خدای تعالی بود پیش از آفرینش ھمھ عوالم و اکوان، بعثت او را بھ خاطر علم و إحاطھ و معرفتی کھ سرانجام 
انداخت تا آن زمان کھ اقتضای حکمت او بود. آنگاه، خدای  امور، و حوادث روزگاران، و مواقع مقدورات داشت، بھ تعویق

تعالی برانگیخت او را تا تمام کند امر او را. مراد از اتمام امر خدای سبحان شاید تکمیل قوس صعود باشد با معراج احمدی، 
ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما  چھ بدان إشاره فرمود در قول خود، "صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، چنان

10" ( أَْوَحى فرمود بھ عبد وحى بھ فاصلۀ دو كمان و یا كمتر، پس،  نزدیك و نزدیك تر شده، پس، بود سپس،النّجم) ( 53:  8-
). فرمودوحی آنچھ را  خود   

شھادت از طریق وجود عنصری اوالد  و استمرار ابقاء والیت خاتمی باشد در عالم تواند میمراد از إتمام امرش، ھم چنین 
برگزیده او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، از نسل فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، کھ ھمھ در حکم نوری واحد ھستند.  

13. یعنی مبعوث ساخت او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، را تا ھم چنین  و عزیمتی برای إمضای حکمش. :ُحْكِمھِ َوَعزیَمةً على إْمضاِء  
عزیمت و تصمیمی راسخ بوده باشد برب جاری ساختن و حاکم ساختن حاکم و قصای خدای تعالی بھ نحو تاّم و کامل. و این 

لی هللا علیھ و آلھ و سلّم.اشاره است بھ استعداد عظیم و قابلیّت بزرگ آن حضرت، ص  
14. یعنی، و نیر مبعوث ساخت او، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، را تا نافذ و  و نافذ ساختن مقادیر حتمش. :َوإْنفاذاً لَِمقاِدیر َحْتِمھِ  

تواند با ایصال ھر موجودی  توانست از عھده آن برآید. این می جاری  سازد مقّدرات حتمی خدا را، کھ ھیچ کس دیگر جز او نمی
بھ کمال مطلوبش بوده باشد، و إتمام حّجت بر او، در آنچھ بدان نرسیده است.  

 
 
 
 
 
 
 


