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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –28؛ 1388  – 03 –07؛1430  – 06 –04شنبھ 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.   
1. در كتاب احتجاج آمده است: امام حسن علیھ الّسالم در احتجاجاتى كھ با معاویھ و اصحابش داشت خطاب بھ  تاریخی:ذکری  

او بدین جھت جنین  تو ھمان كسى ھستى كھ فاطمھ دختر پیغمبر خدا را زدى و بدنش را خون آلود نمودى، ُمِغیَرةَ ْبَن ُشْعبَة گفت:
علّت اینكھ رسول خدا را ذلیل شمرى و با امر آن حضرت مخالفت كنى و نسبت بھ آن خود را سقط كرد. تو این عمل را بھ 

بزرگوار ھتك حرمت كرده باشى انجام دادى. در صورتى كھ پیغمبر اسالم صلّى هللاَّ علیھ و آلھ و سلّم بھ حضرت زھراى اطھر 
ھ خداوند تو را طعمھ آتش جھنّم خواھد كرد.باشى. اى مغیره! بدان ك اى فاطمھ! تو برترین زنان اھل بھشت مى فرمود: مى  

بھ امام جعفر صادق عرض كردم: فدایت شوم چھ  در كتاب علل الشرائع و كافى از مفضل روایت شده است كھ گفت:ھم چنین، 
ا حضرت على علیھ الّسالم. ولى من از سخن آن بزرگوار تعجب كردم. امام فرمود: گوی كسى فاطمھ زھرا را غسل داد؟ فرمود:

از سخن من شگفت زده شدى؟  
گفتم: آرى، فداى تو گردم. فرمود: تعجب منماى! زیرا چون حضرت فاطمھ صّدیقھ بود غیر از شخص صّدیق كسى دیگر نباید 

دانى كھ حضرت مریم را غیر از عیسى علیھ الّسالم كسى غسل نداد. او را غسل دھد. آیا نمى  
II. َعْن تََعِب ھِذِه الّداِر في راحٍة، قَْد ُحفَّ  ،صلى هللا علیھ وآلھ، إیثاٍر بُِمَحمَّدٍ  اختِیاٍر، وَرْغبٍَة وَ  َرْأفٍَة وَ ثُمَّ قَبََضھُ هللاُ إلْیِھ قَْبَض  

بَّ الَغفاِر، وُمجاَوَرِة الَملِِك الَجبّاِر. صلى هللا على أبي نبیَِّھ وأَمینِِھ َعل ِخیََرتِِھ  َصفِیِِّھ وَ  ، وَ ى الَوْحيِ بالَمالئَِكِة األْبراِر، َوِرْضواِن الرَّ
بََركاتُھُ.  َرْحَمةُ هللاِ وَ  السَّالُم َعلَْیِھ وَ  َرِضیِِّھ، و ِمَن الَخْلِق وَ   

از رنج ، سلم و  آلھ  و  علیھ  هللا  صلي ،محّمدبھ و رغبت و ایثار ، گرفتنی از روی مھربانی و برگزیدگی، خداگرفت او را  سپس،
. مجاورت َملِک جبّاردر  غفّار،پروردگار  رضایتو ، ابرارفرشتگان الی کھ پوشانده شده بود با در ح، سوی راحتیاین دنیا 

و سالم و رحمت و  ،او رضایتو مورد  خلق،او از  اختیار شدهو برگزیده و  ،و امین او بر وحي نبی او،درود خدا بر پدرم، 
بركات خداوند بر او باد.  

1. گرفت او  سپس، :َعْن تََعِب ھِذِه الّداِر في راحةٍ  ،صلى هللا علیھ وآلھ، إیثاٍر بُِمَحمَّدٍ  اختِیاٍر، وَرْغبٍَة وَ  قَْبَض َرْأفٍَة وَ ثُمَّ قَبََضھُ هللاُ إلْیِھ  
سوی از رنج این دنیا ، سلم و  آلھ  و  علیھ  هللا  صلي ،محّمدبھ و رغبت و ایثار ، گرفتنی از روی مھربانی و برگزیدگی، خدارا 

ھای مختلف این خطبھ، قسمت اخیر این فقره با اندکی اختالف در لفظ آمده است، ولی ما بر اساس ھمین نسخھ  نسخھ در راحتی.
پس از بیان مختصر آثار و برکات نبّوت و رسالت پدر خود، حضرت دھیم.  کالم آن حضرت، سالم هللا علیھا، را شرح می
بیان فرمود کھ قبض روح آن  گوید. ت آن حضرت، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، میمحّمد، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، سخن از وفا

بود نھ مالئکھ، و ثانیاً، از روی رأفت و مھربانی بود، و برای  توسط خدای تعالی اّوال، حضرت، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم،
بود برای خود و غیرت و رشک  هآنکھ او إختیار کرده بود برای خود، شوق و رغبت بھ لقاء او داشت، او را ایثار کرد

خواست. بر اینکھ او گرفتار رنج و تعب این عالم باشد، و آسایش و راحت او را میورزید  می  
بیان اشارتی است بھ اینکھ دیگران باید بنگرند کھ چگونھ و در چھ حالی گرفتھ خواھند شد، آیا خدای عزیز مقتدر آنھا را در این 

بُوا بِآیاتِنا ُكلِّھا فَأََخْذناھُْم أَْخَذ َعزیٍز ُمْقتَِدرٍ "خواھد گرفت، چنانچھ خدای تعالیب فرمود،  دروغ داشتند آیات ما ( )ق 50:42(" َكذَّ
.)گرفتیم ایشان را گرفتنى عزیزى قادرھمھ، ب  

 
2. الموت، گاه بھ مالئکھ، بھ فرستادکان  خدای تعالی تّوفی نفوس را در قرآن کریم گاه بھ خود نسبت می دھد، گاه بھ ملک اشاره: 

اند، و د خود. مرحوم عالمھ طباطبایی و بسیاری از مفسّران دیگر این تفاوت توفّی کنندگان را بھ اختالف مراتب اسباب می
  فرماید: می

شوند، و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است، كھ  سبب نزدیكتر بھ میت مالئكھ ھستند، كھ از طرف ملك الموت فرستاده مى
دھد، خداى تعالى ھم ما فوق ھمھ آنان و  كند، و بھ ایشان دستور مى ما فوق آنان است، و امر خداى تعالى را نخست او اجراء مى

.نان، سبب اعالى میراندن و مسبب االسباب استمحیط بر آ  
توان استنباط کرد کھ اختالف مراتب نفوس و ارواح سبب این اختالف در توفّی کنندگان  این سخنی است متین، و از آن نیز می

االسرار و عدة توفیّی کننده او خود خدای سبحان خواھد بود. در کشف است، و اگر روحی در غایت قرب بھ خدای تعالی باشد، 
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َل بُِكْم ثُمَّ إِلىاالبرابر در ذیل آیھ کریم، " شما  دریافت کندبگو الّسجده) ( 32:11" (َربُِّكْم تُْرَجُعونَ   قُْل یَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَمْوِت الَّذي ُوكِّ
آورده است: )، چنین ه شویدبازگردانندپروردگارتان پس سوى سشما،  ربگماشتھ شده است كھ ی را فریشتھ مرگ  

لو ال غفلة قلوبھم ما احال قبض ارواحھم على ملك الموت فلّما غفلوا عن شھود الحقایق خاطبھم على مقدار فھمھم و علق باالغیار 
یخاطبھ بما احتمل على قدر قّوتھ و ضعفھ. این خطاب بر قدر فھم ارباب رسوم و عادات است كھ از غفلت راه  و کلّ قلوبھم، 

درنیابند، ال جرم شربت ایشان بر قدر حوصلھ ایشان آمد و گرنھ از آنجا كھ حقیقت  رند و لطائف اسرار ازل مىب بحقائق حق نمى
است و خطاب با جوانمردان طریقت است، ملك الموت خاك بیز مملكت است. در خاك معدن میجوید و در معدن گوھر میجوید. 

اى، یا نھ كھ نفطى، قیرى،  اى: یاقوتى، لعلى پیروزه و در خاك چھ پروردهبیزد تا ت الناس معادن كمعادن الذھب و الفضة. خاك مى
اى، خاكى ببیزد، رگى بپیچد، استخوانى بشكند، او را بر آن ودیعت پاك چھ دست بود،  اى یا كلمھ طیّبھ اى، كلمھ خبیثھ سنگ ریزه

ُ یَتََوفَّى ا"و با وى چھ كار دارد، كھ نھ او نھاد تا او برگیرد. ا الّزمر) 32:42" (ْألَْنفَُس ِحیَن َمْوتِھا*َّ  
خیر نساج بیمار بود ملك الموت خواست كھ جان او بردارد مؤّذن گفت وقت نماز شام كھ هللاَّ اكبر هللاَّ اكبر، خیر گفت: یا ملك 

از بگزارد سر بر شود، چون نم شود و فرمان تو فوت نمى الموت باش تا فریضھ نماز شام بگزارم كھ این فرمان بر من فوت مى
زحمت او  نھادى زحمت ملك الموت در میان نبود چھ باشد كھ امروز بى سجود نھاد گفت: الھى آن روز كھ این ودیعت مى

بردارى؟  
مر فرشتھ مرگ را با ما نباشد ھیچ كار  یا رب ار فانى كنى ما را بتیغ دوستى               
ھر كھ از جام تو روزى شربت شوق تو خورد نماند آن شراب او داند آن رنج خمار چون    

ھاى انبیاء از صلب وى بیرون كردند و بر دیده اشراف وى عرضھ  خبر درست است كھ آدم (ع) روز میثاق در عھد بلى كھ ذّره 
ك كردند عمر داود (ع) اندك دید، گفت بار خدایا از عمر خود چھل سال بوى دادم، رّب العزه قبول كرد. پس بآخر عمر چون مل

الموت آمد گفت اى آدم جان تسلیم كن، گفت عمر روش راه است اگر جان تسلیم كنم راه نارفتھ چون بود. ملك الموت گفت: عمر 
مر راه نتوان كرد. در خبرست ع عمر حاجت است و بىھ بدادى ال جرم راه تمام نارفتھ ماند. آدم گفت رجوع كنم كھ پدرم و مرا ب

اى تا تو  تو تسلیم نكنم كھ نھ تو نھادهھ سر آمد گفت: یا آدم جان تسلیم كن گفت بھ ون مدت بچ "جحد آدم فجحدت ذّریتھ"كھ 
در قالب ما آمد تو كجا بودى؟ امروز اگر باز میخواھند تو در میانھ چھ  َو نَفَْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحيبردارى، آن روز كھ جالل عّزت 

لطف ھ كنى؟ رّب العالمین فرمود یا آدم خصومت در باقى كن. یا عزرائیل تو دور شو و زحمت خویش دور دار، اى جان پاك ب
.َربِِّك راِضیَةً َمْرِضیَّة  ىیا أَیَّتُھَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلمن آرمیده و بمھر من آسوده.   

3. بَّ الَغفاِر، وُمجاَوَرِة الَملِِك الَجبّارِ   در پوشش و ، بود ابرارفرشتگان در حلقھ در حالی کھ  :قَْد ُحفَّ بالَمالئَِكِة األْبراِر، َوِرْضواِن الرَّ
ھمان، و در حلقھ فرشتگان یعنی، قبض روح او توسط خدای سبحان  .مجاورت َملِک جبّاردر  غفّار،پروردگار  رضایت  

گویند: مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر المیزان راجھ بھ کلمھ "ابرار"، چنین می  
"رّ و كلمھ" ابرار" جمع كلمھ" بَ  بھ فتحھ باء - "رّ "بِ  " صفت مشبھھ از مصدررّ "بَ  است، و كلمھ - بھ كسره باء - است، كھ بھ  -

صادق است كھ عمل خود را نیكو بسازد، و از نیكو ساختن آن ھیچ نفعى كھ عاید معناى احسان است، و این معنا در مورد كسى 
"رّ خودش بگردد در نظر نگرفتھ باشد، نھ جزایى كھ در مقابل عملش بھ او بدھند، و نھ حتى تشكرى را. و خالصھ كلمھ"بَ  بھ  -

فتحھ باء ن جھت كھ اگر انجام دھد نفعى عایدش خواھد، نھ بدا بھ معناى كسى است كھ خیر را بدان جھت كھ خیر است مى -
دھد، و بر تلخى آن  دارد صرفا بھ خاطر اینكھ خیر است انجام مى شود، بلكھ حتى در صورتى ھم كھ خودش آن را دوست نمى مى

دھد، ھر چند بھ  كند، و عمل خیر را بدان جھت كھ فى نفسھ خیر است انجام مى كھ مخالف با خواھش نفسش است صبر مى
دھد مانند اطعام طعام بھ  ضرر خود تمام شود، نظیر وفاى بھ نذر. و یا بدان جھت كھ براى دیگران نافع است انجام مىزحمت و 

بندگان مستحق خدا.  
باشند او گرد او را گرفتند و در خدمت او شدند  کھ اھل بِّر و احسان و می پس، مراد آن است کھ این مالئکھ و فرشتگان رحمت

ا إِن َكاَن ِمَن  در مورد نحوۀ ارتباط اصحاب یمین با آن حضرت، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، فرمود، " چنانچھ خدای تعالی َوأَمَّ
91( "أَْصَحاِب اْلیَِمیِن فََسَالٌم لََّك ِمْن أَْصَحاِب اْلیَِمیِن  اما اگر از اصحاب یمین باشد، سالم بر تو از سوى الواقعة) (و  56:  90-

).اصحاب یمین  
4. رضوان رّب غفّار شاید اشاره باشد با راضی و مرضی بودن نفس مطمئنھ آن حضرت، صلی هللا و  شاراتی بھ رضوان و غفران:إ 

یَا أَیَّتُھَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلَى علیھ و آلھ و سلّم، و دخول او، صلوات هللا علیھ، در جنّت ذات چنانچھ خدای تعالی فرمود، "
ْرِضیَّةً فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي َواْدُخلِي َجنَّتِي َربِّكِ  30"  (َراِضیَةً مَّ خشنود و خداپسند بھ سوى ، اى نفس مطمئنھ( الفجر) 89:  27-

.)پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآى و در بھشت من داخل شو  
در فصوص الحکم در مورد آیات فوق بیاناتی دارد کھ آن را ھمراه با شرح قیصری از ترجمھ خوارزمی نقل می  ابن عربی شیخ

کنیم (با اندکی تصرف):    
یعنی ھم چنین ھر نفس کھ قرار یافت و اطمینان و ترک ھوی و لذت فانیھ کرد. پس او راضی است از رّب خود و مرضی است 

رجوع کند بھ سوی ربی کھ او را طلب می کند از حضرت الھیّھ جامعھ کھ مجالی انوار مظھر  نزد او. پس، امر کرد او را کھ
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کمال او شود و محّل ظھور سلطنت و افعال او گردد. پس، این نفس مطمئنھ رّب خود را از میان ارباب شناخت و ازو و افعال او 
ساخت. [او را گفت] در آی در زمّره بندگان من کھ ارباب  راصی شد و بھ حسن قبول و تلقی بھ انقیاد او را نیز از خود راضی

خود را می شناسند و از او راضی اند، و نزد او مرضی، و اقتصار بر ارباب خود کرده اند و نظر بر غیر ارباب خویش 
رّب االرباب است.  نینداختھ اند، و خود را بدانچھ از آن ارباب فایض می گردد راضی ساختھ اند، با وجود احدیت ذات الھیّھ کھ

و در آی در جنّت من کھ آن حجاب من است و محل احتجاب من. بدانکھ جنّت در لغت عبارت است از زمینی کھ در وی اشجار 
کثیره است چنانکھ سایھ او زمین را بپوشاند، و این مأخوذ است از "جن" کھ بھ معنی ستر است.  

نزھھ و مواطن محبوبھ از دار آخرت، و این جنّت افعال و اعمال است.  جنّت در اصطالح علمای ظاھر عبارت است از مقامات
عاشق آسایش برین جنّت نجوید بلکھ در مخاطبھ رضوان گوید:  
آخر ای رضوان مرا با قصر جنّت کم فریب عاشق دیدار او قانع بدین دیوار نیست    

است، یعنی اتصاف بھ صفات ارباب کمال و تخلق بھ  اّما عارفان را غیر جنّات موعوده جنّات دیگرست کھ آن جنّات صفات... 
اخالق ذوالجالل، و این جنّات صفات را نیز چون جنّات افعال مراتب و درجات است.  

و دیگر، جنّات ذات و آن عبارت است از ظھور رّب ھر عارفی بر وی و استتار آن عارف در وی.   
این جنّات، جنّات ثالث ھست و در این آیھ کریمھ فادخلی فی عبادی و این جنّات مذکوره جناّت بنده است و حق را نیز مقابل 

ادخلی جنّتی، نفس بیدار شده را بھ واسطھ تخصیص اضافی تنبیھ فرمود بھ این جنّت.  
اّول جنّت حّق، اعیان ثابتھ است کھ حّق بدان اعیان مستتر گشتھ است، و مشاھده  ذات خود بھ ذات خود از ورای این پرده می 

.کند  
دّوم، استتار حّق است در ارواح چنانکھ نھ ملک مقّرب بر آن اطالع یابد و نھ نبی مرسل و نھ غیر او.  

سّوم، استتار او در عالم شھادت است بھ اکوان تا مشاھده کند عوالمش را از وراء استتار بھ شکلی کھ غیر او بھ آن آگاه نشوند. و 
در عوالمشان، و ھم جنین است استتار او بھ حسب صفات و افعال در صفات و  این بھ حسب استتار ذاتش است در ذوات مختلف

افعال آن عوالم.  
پس، چون عارف را فرمان آید کھ در جنّت من درآی، او غیر این فھم نکند کھ در آی در ذات خود و عین و حقیقت خود تا آنجا 

بھ خالف غیر عارف کھ جنّت او آنست کھ در آن لّذت مرا دریابی و از مشاھده من بر خوری، چھ مطلوب او جز حّق نیست، 
نفس او باشد مانند نوشیدنی و خوردنی ھا و نکاح.   
یا حور و قصور و شیر و می می طلبم  از تو ملکا بھشت کی می طلبم  

من بر سر ره نشستھ پی می طلبم زان سوی بھشت عاشقان را راھی است  
و وقایھ من می شوی در ذات  نیست. پس، تویی کھ ستر می کنی مرا بذات خود"شیخ در تفسیر آیھ گوید، "جنّت من غیر تو 

خود ودر صفات و افعال من بھ ذات و صفات و افعال خود. الجرم از پس پرده ھستی خود بیرون آی و در جنّت من کھ توی در 
آی تا از مشاھده دیدار بر خوردار شوی!  

یک سو فکن و یار نگراین پرده بھ   ای پرده حق گشتھ بھ دلدار نگر  
در جنّت حق در آی و دیدار نگر  چون جنّت حق باطن احرار آمد  

[پایان نقل ترجمھ و شرح کالم شیخ.]  
چون دانستیم کھ جنّت ستر و پوشش است، و غفران نیز ستر و پوشش است، بھ سّر اینکھ در قرآن کریم ورود در جنّت و 

شود. چون رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، عبد راضی و مرضی خدای  یمغفرت را با یکدیگر ذکر کرده است دانستھ م
إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتًحا ، "خدای تعالی فرمود، چنانچھ الھی قرارب گرفت غفران در پوششی از سبحان بود، و وارد جنّت ذات شد، 

بِینًا َم ِمن َذنبَِك وَ  مُّ ُ َما تَقَدَّ َر لِیَْغفَِر لََك هللاَّ 2" (َما تَأَخَّ تا خداوند از گناه  آشكاري فراھم ساختیم فتحیما براي تو الفتح) ( 48:  1-
خود، دست و پای و اعضاء و جوارح من بودی در  قلبي نفساني و تو پوشیده شدی از صفاتیعنى  )،گذشتھ و آینده تو درگذرد

.مقام قرب فرائض  
5. این اشاره است بھ قربی برتر از آنچھ پیشتر گفتھ شد. در قرآن کریم راجع جبّار.  یو در مجاورت پادشاھ :وُمجاَوَرِة الَملِِك الَجبّارِ  

55(" َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملیٍك ُمْقتَِدرٍ   إِنَّ اْلُمتَّقِیَن فِي َجنَّاٍت َونَھٍَر في"بھ متقین، سخنی قریب بھ این مضمون فرمود،   )القمر 54:  54-
، لیکن در کالم صدیقّھ کبری، ملک )مقتدرپادشاھى نھرھا باشند، در جایگاه صدقی نزد ھا و  در بھشت ینقمت کھبھ درستى (

جبّار، بھ جای ملیک مقتدر بکار رفت، احتمال دارد کھ خواستھ باشد بین تقوای رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، و دیگر 
متقین فرق گذاشتھ باشد.   

ت مكان و تقرب منزل تعندی از مرادمی باشند. گفتھ اند کھ " ِعْنَد َملیٍك ُمْقتَِدرٍ "فرمود کھ متقین در آیھ کریمھ سوره مبارکھ قمر 
است تا  تعظیماست. این نکره آوردن "ملیک" برای  ادشاهپبھ معنای   مالك وگویاتر از  "ملیك" و ت،سافممكان وقرب  است، نھ 

او  تحت ملكوتاو را نمی داند می باشند و ھیچ چیزی نیست کھ  قدر ملكنزد پادشاھی عزیز کھ ھیچ کس  و مقرببرساند متقین 
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( جای  "یَْسقِینِي  أَبِیُت ِعْنَد َربّی یُْطِعُمنِي" ت کسانی کھ نزد او می باشند. پیامبر اکرم (ص) فرمود،منزل نباشد. پس، بزرگ است
ند و می نوشاند!). کھ مرا می خورا نزد پروردگارم دارم،  

" در فِي َجنَّاتٍ " ھمانا ھمھ انواع متقین، "إِنَّ اْلُمتَّقِینَ "گوید:  مولی عبدالرّزاق قاسانی در تفسیر آیات سوره مبارکھ قمر، چنین می
ھ بد خاص خو ھمرتببا علوم،  " و در نھرھایَونَھَرٍ " است، رفیعو عالي سھ گانھ بھشت می باشند کھ  راتب بھشت ھایی از م

ِ◌نَد ع" ت است.مقام وحد است؟ خیرکدامین  خیر، ویعنی ، " (درمجلس صدق)فِي َمْقَعِد ِصْدقٍ "مذكور بھشت ھای حسب مراتب 
ھ بدر حالی کھ می باشند صفات،  و  فناء، ومقام فرق بین ذاتاز  حال بقاء بعددر اسماء  تحضر" (نزد پادشاه ...) در َملِیكٍ 

 بر بھترین ،تى عنایا، ومقتضتحسب حكم بروجود،  تمدبر مملك "عند ملیك"صفات ھ تو سط مقعد صدق، وبدر ذات توسط 
ْقتَِدرٍ "نظم برترین  وجھ، و ى امقتضش بھ حكم مشیئت، وتسخیراوست بر  ملكآنچھ در جمیع  در تصرف" کھ قادر است بر مُّ
و ھیچ چیزی مانع او نیست کھ چنین کند. ، اش هدإرا  

نمودن خراب اصالح  شكستھ واست، و آن پیوند زدن  "جبر"یغھ مبالغھ از " صارجبّ "اسم مبارک جبّار، اّما وجھ استفاده از 
. "جابر" نیز اسم ھر كس كھ بخواھد بھ جبر تحمیل مى كند و اراده خود را بر  اراده اش نافذ استکھ ار كسى است جبّ باشد.   می

فاعل از ھمین ریشھ است. در دعای جوشن کبیر وارد شده است، "یا جابر العظم الکسیر" (ای بھ ھم پیوند زننده استخوانھای 
" (ای پیوند زننده ھر یاجابر كل كسیر ومسھل كل عسیرعلیھ السالم نیز در دعا نقل کرده اند، "على شکستھ!)  از حضرت 
ر دشوار!). شکستھ و آسان کننده ھ  

مردم را و اصالح می نماید خرابی ھای آنھا را. گفتھ شده  ان می کند نقصجبر"جبّار" بودن خدای تعالی بھ این معناست کھ 
است کھ "الجبّار" کسی است کھ جبر کسور (شکستگی ھا) می کند، و شرح صدور ( سینھ ھا).   

مظھر اسم " الجبّار " است، و او کسی  عبدالجبّارل اإللھام می گوید: قاسانی در لطائف اإلعالم فی إشارات أھ عبدالرّزاقمولی 
است کھ جبر غیر می کند. پس، عبدالجبّار کسی است جبر می کند شکستگی را در فعل با ھّمت، [ چنانچھ در قرآن کریم 

).شد اى مى دمیدى، و بھ اذن من پرنده مىس در آن (پ المائدة) 5:110" (فَتَنفُُخ فِیھَا فَتَُكوُن طَْیًرا بِإِْذنِي]، " فرمود  
 
 
 
 
 


