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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –03؛ 1388  – 03 – 13 ؛1430  – 06 –10 چھارشنبھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي   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. ثُمَّ التفتت إلى أھل المجلس وقالت:    

أَْنتُْم ِعباَد هللا نُْصُب أْمِرِه َونَْھیِِھ َوَحَملَةُ دینِِھ َوَوْحیِِھ، ِوأَُمناُء هللاِ َعلى 
 ،)و زعیم حّق لھ فیکم( َزَعْمتُْم َحقٌّ لَُكمْ  أْنفُِسُكْم، َوبُلَغاُؤهُ إلى األَُمِم، وَ 

َمھُ إِلَْیُكْم، َوبَ  ])ِ فِیُكمْ [ ِكتاُب هللاِ النّاِطُق،  ،قِیَّةٌ استَْخلَفَھا َعلَْیُكمْ َعْھٌد قَدَّ
یاُء الالِّمُع، بَیِّنَةٌ بَصائُِرهُ،  والقُْرآُن الّصاِدُق، َوالنُّوُر الّساِطُع، َوالضِّ

ھُ، قائٌِد إلى ُمْنَكِشفَةٌ َسرائُِرهُ، ُمتََجلِّیَةٌ ظَواِھُرهُ، ُمْغتَبِطَةٌ بِِھ أَْشیاعُ 
ْضواِن اتّباُعھُ، ُمَؤدٍّ إلى النَّجاِة  ُ◌. بِِھ تُناُل ُحَجُج )إْسماُعھُ ( ماُعھُ تِ إسْ الرِّ

َرةُ، َوبَیِّناتُھُ الجالِیَةُ،  َرةُ، َوَمحاِرُمھُ الُمَحذَّ َرةُ، َوَعزائُِمھُ الُمفَسَّ هللاِ الُمنَوَّ
بَةُ، َوُرَخُصھُ الَمْوھُوبَةُ، َوَشرایُِعھُ َوبَراِھینُھُ الكافِیَةُ، َوفَضائِلُھُ الَمْندو

الَمْكتُوبَةُ.   
فرمود:، و اھل مجلس كردسوی روي آنگاه،   

و رسانندگان  انت دارندگان حّق بر خودتان،و حامالن دین و وحي او و اماو ھستید، شما اي بندگان خدا! مخاطبان امر و نھي 
كھ ی است را در شما عھد خدا ای شما (پیشوای حّق برای او در میان شماست)،بر استحقّي و گمان کردید این ھا.  اّمتآن بھ 

و ، ستخداو آن كتاب ناطق  ،اي است كھ بر شما بھ خالفت و نیابت خود برگزیده است ، و بازماندهپیش فرستاد سوی شما
، پیروانش گر جلوهاھرش و ظو، ، اسرارش آشكاراست روشنھایش  بصیرتو چراغ تابناك است،  ،، نور درخشانصادققرآن 

 شود دست یافتھ می موجب رھایي. بھ وسیلھ آنگوش دادنش ، و رضوانسوي  است پیروانش رااھبر رو  ،مورد غبطھ دیگران
كافي،  شبراھینو ، درخشان ششده، دالیلداده برحذر  یشھا حرامو ، تفسیر شده محکم آن و دستورات خدا،ھاي روشن  ّجتح

.مكتوبشرایعش موھبت، و  ھایش رخصت، مستحب شھای فضیلت  
1. پیشوای حّق ( "و زعیم حّق لھ فیکم"ای شما. این جملھ در بعضی نسخ چنین، بر استحقّي و گمان کردید این  :َزَعْمتُْم َحقٌّ لَُكمْ  وَ  

 "َزَعْمتُْم َحقٌّ لَُكمْ  وَ اگر این جملھ بدین صورت باشد، " رسد. )، کھ بھ با سیاق کالم سازگارتر بھ نظر میبرای او در میان شماست
اید حقّی در دین دارید، حال آنکھ  کھ گمان کرده باشد، و خدا داناتر است،مراد این شاید  ،)ای شمابر استحقّي و گمان کردید (

امر و نھی او را إطاعت کنید، و حمل کنندگان دین و وحی او باشید، و امانت وظیفھ و تکلیف دارید در برابر خدای تعالی کھ 
ھای دیگر. او باشید بر خود، و رسانندگان وحی او بھ اّمتدارندگان   

)، مراد این است کھ خدای تعالی رھبر و پیشوای حّق برای او در میان شماست( "و زعیم حّق لھ فیکم"اّما اگر چنین بوده باشد، 
پیشوایی حّق در میان شما دارد کھ راھنمایی شماست بعد از رحلت رسول هللا، صلّی هللا عھلیھ و آلھ و سلّم، و شما باید از آن 

تعیین تصمیم گیری و ھای قبیلگی و شخصی، و یا این افرادی کھ امروز خودشان را در جایگاه  پیروی کنید، نھ از عصبیّت
اند. تکلیف برای شما قرار داده  

2. در اینکھ مراد از این عھد خدا چیست، احتمال  پیش فرستاد سوی شما.كھ ی است خدا را در شما عھد :َعْھٌد قَدََّمھُ إِلَْیُكمْ  ])ِ فِیُكمْ [ 
ھمان است کھ قرآن عھد خدای  سبحان بوده باشد با مسلمین، کھ اگر بر اساس آن زندگی کنند آنھا را اھل نجات قرار دھد،  اّول

وگرنھ تضمینی برای رھایی آنھا از عذاب خدای تعالی وجود ندارد.   
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ُ ھایشان گرفت، " شبیھ ھمین عھد عھد را خدای تعالی از رسوالن پیشین و امت  میثاَق النَّبِیِّیَن لَما آتَْیتُُكْم ِمْن ِكتاٍب َو َو إِْذ أََخَذ هللاَّ
ٌق لِما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِھ َو لَتَْنُصُرنَّھُ قاَل أَ أَْقَرْرتُْم َو أََخْذتُ  ذلُِكْم إِْصري قالُوا أَْقَرْرنا قاَل فَاْشھَُدوا َو   ْم َعلىِحْكَمٍة ثُمَّ جاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

] ھنگامى را كھ خداوند از پیامبران پیمان گرفت كھ ھر گاه بھ شما كتاب و  و [یاد كنالنّساء) ( 4:81" (َعُكْم ِمَن الشَّاِھدینَ أَنَا مَ 
ً یاریش كنید. [آن اى آمد كھ آنچھ را با شماست تصدیق كرد، البتھ بھ او ایمان بیاورید و حتم حكمتى دادم، سپس شما را فرستاده ا

پس گواه باشید و من با شما از  آرى، اقرار كردیم. فرمود فتندگ» اقرار كردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟آیا  ] فرمود گاه
). گواھانم  

احتمال داده شده است، کھ مراد از عھد در این خطبھ شریف، وصیت رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، در مرد اھل بیت، 
علیھم الّسالم، بوده باشد.  

3. ای کھ خدای تعالی  مراد از این بقیّھ .اي است كھ بر شما بھ خالفت و نیابت خود برگزیده است و بازمانده :َوبَقِیَّةٌ استَْخلَفَھا َعلَْیُكمْ  
خلیفھ و جانشین، خود یا رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، قرار داد برای مردم، اھل بیت علیھم الّسالم، است، ھر چند 

ال اینکھ مراد قرآن کریم بوده باشد نیز دور از ذھن نیست. خدای تعالی نیز خطاب بھ قوم حضرت شعیب، علیھ الّسالم، احتم
ِ َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنیَن َو ما أَنَا َعلَْیُكْم فرمود، " خدا بھتر است از براى شما اگر  گذاشتھباقى ھود) ( 11:86( "بَِحفیظٍ بَقِیَُّت هللاَّ

مقصود . یکی از احتماالتی کھ در تفسیر ایبن آیھ کریمھ ذکر شده است این است کھ ) و نیستم من بر شما نگھبان از مومنان،باشید 
از  مردماى برباشند  بھتر ، و آنھاخوانند ا سوى خدا مىقرار داده است، کھ مردم ردر زمین ی باشد کھ خدا جانشیناناز بقیت هللا 
.گمراه کننده رؤساى گمراه  

بعد از خروجش  الشریف، عّجل ّهللا فرجھ، مھدی، قائم حضرتكھ اّولین سخنى  ه استدشنقل  ،علیھ الّسالم ،حضرت باقرامام 
بر او درود اش بر شما ھستم و ھیچ كس  گوید من بقیّة ّهللا و حّجت او و خلیفھ و سپس مى کند، ، کھ تالوت میاین آیھ است گوید مى
". السالم علیك یا بقیة هللا فى ارضھ" فرستد مگر آن كھ بگوید نمى  

4. تواند بدل از بقیّة هللا نیز  از زعیم حّق، و عھد پیش فرستاده شده. می این بدل استخداست. و آن كتاب ناطق  :ِكتاُب هللاِ النّاِطقُ  
گوید بھ آشکارا  بوده باشد. در ھرصورت، مقصود آن است کھ کتاب خدا کھ ناطق بھ حّق است، و با حامالن واقعی آن سخن می

در میان شماست.   
5. صادق است و در آن کذبی راه ندارد، بلکھ حقیقت محض ت و یعنی آن کتاب خدا کھ ناطق اس صادق.قرآن  و: والقُْرآُن الّصاِدقُ  

است.  
6. یعنی،   .معنای وضوح و در اوج درخشش بودن است" بھ  َسطَعَ  عل است از "فا" ساِطع "، اسم  .نور درخشان :َوالنُّوُر الّساِطعُ  

کھ جایی برای انوار دیگر باقی نمی گذارد، و ھیچ کس نمی تواند منکر  ان استدرخشانی و چنان نوراین قرآن کریم حقایق 
بھ عبارت دیگر، ھیچ کالمی دیگر در مقابل آن قابل اعتناء نیست. درخشش آن شود.  

7. یاُء الالِّمعُ   ْوءُ " .تابناك است روشناییو  :َوالضِّ یاءُ "و  "الضَّ مراد آن  " روشنایی است، و "المع" نیز بھ معنای تابناک است.الضِّ
ھایی چون حقد و حسد نداشتھ باشد، و بر آن مھر نخورده باشد،  است، کھ ھر کسی چشمانش قلبش بیناء باشد، و در قلبش مرض

" اْلُمْفلُِحونَ َواتَّبَُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعھُ أُْولَئَِك ھُُم "و خدای تعالی فرمود،  فھم و درک حقیقت برایش از قرآن کریم آسان باشد.
قرآن نوري  یعنی، ،) ا و پیروى كردند آن نورى را كھ فرو فرستاده شد با او آن گروه ایشانند رستگاران( األعراف) 7:157(

نازل شده است. ،صلي هللا علیھ و آلھ و سلم، است خدایي، كھ باید از آن تبعیّت كنید این نور در معیّت وجود مبارك پیغمبر  
8. باشند، چشم  ھایش بیّن و آشکار می توضیح بیشتری است ھمان معنا را، کھ بصیرت است. روشنھایش  بصیرت :ئُِرهُ بَیِّنَةٌ بَصا 

کنند بھ نور حقیقت. قلوب را باز می  
بخش و  مردم، بینش] براى  ن [كتاب(ای )الجاثیة 45:20(" ھذا بَصائُِر لِلنَّاِس َو ھُدًى َو َرْحَمةٌ لِقَْوٍم یُوقِنُونَ خدای تعالی، فرمود، "

)براى قومى كھ یقین دارند، رھنمود و رحمتى است.  
فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  

اشاره با كلمھ" ھذا" یا بھ شریعت است كھ قبال از آن گفتگو كرد، و یا اشاره بھ قرآنى است كھ مشتمل بر شریعت است. و كلمھ" 
كنند، و مراد از بصیرت وسیلھ  بصیرت عبارت است از درك اشخاصى كھ بھ واقع اصابت مى بصائر" جمع بصیرت است، و

بصیرت است، و اگر شریعت را بصیرتھا خوانده، بدین جھت است كھ شریعت متضمن احكام و قوانینى است كھ یك یك آنھا 
.ھایى چند، نھ یك بصیرت راھنماى سعادت آدمى است، پس شریعت عبارت است از بصیرت  

اى است كھ اگر  و معناى آیھ این است كھ: این شریعتى كھ تشریع شده، و یا این قرآنى كھ مشتمل بر شریعت است، وظائف عملیھ
شوند، راه حقى كھ ھمان راه  سازد، و مردم بھ وسیلھ آن بھ راه حق ھدایت مى مردم بھ آن عمل كنند یك یك آنھا مردم را بینا مى

خدا و راه سعادت است.  
..." است كھ در  ھذا ھُدًى َو الَِّذیَن َكفَُروا" " در حقیقت نظیر جملھھذا بَصائُِر لِلنَّاسِ " اینكھ بعد از ذكر تشریع شریعت فرمودپس 

"َو ھُدًى َو َرْحَمةٌ لِقَْوٍم یُوقِنُونَ اول سوره بعد از ذكر آیات توحید قرار گرفتھ است." یعنى داللتى است واضح، و افاضھ خیرى  -
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براى قومى كھ یقین دارند. و مراد از قومى كھ یقین دارند، مردمى است كھ بھ آیات خدا یقین دارند، آیاتى كھ بر اصول است 
برد. معارف دین داللت دارد، چون معھود در قرآن كریم این است كھ ھمواره كلمھ یقین را در مورد اصول عقائد بكار مى  

ى كرده كھ یقین دارند، با اینكھ قبال تصریح كرد كھ قرآن بصائر براى ھمھ مردم در این جملھ ھدایت و رحمت را مختص بھ قوم
است، و این خالى از اشعار و اشاره بھ این نكتھ نیست كھ مراد از" ھدایت" ھدایت بھ معناى رساندن بھ مقصد است، نھ صرف 

سانى است كھ بعد از                        نشان دادن راه آن، كھ ھمان تبصر است. و نیز مراد از" رحمت" رحمت خاصھ بھ ك
.. بھ رسول خدا (ص) ھم ایمان آوردندایمان بھ خدا و پرھیز از او   

9. اسرارش را منکشف و آشکار و بدون پرده بیان کرده است. یعنی، اسرار آن آشکارا بیان شده  .اسرارش آشكار :ُمْنَكِشفَةٌ َسرائُِرهُ  
است. یعنی پرده از روی اسرارش برداشتھ است. این بدان خاطر است کھ از جانب خدایی  است، و چیزی را مخفی نگاه نداشتھ
رَّ فِي السَّماواِت َو اْألَْرضِ داند، " است کھ ھمھ اسرار ھستی را می ً  قُْل أَْنَزلَھُ الَّذي یَْعلَُم السِّ  )الفرقان 25:6(" إِنَّھُ كاَن َغفُوراً َرحیما

)داند، و ھموست كھ ھمواره آمرزنده مھربان است. ست كھ راِز نھانھا را در آسمانھا و زمین مىآن را كسى نازل ساختھ ا بگو(  
پس، آنچھ از عقول شما پنھان بود را برای شما آشکار ساخت.  

10. وصیف باشند. در مقابل سرائر، ظواھر قران کریم را ت گر واضح می ظواھرش نیز جلوه گر. جلوهو ظواھرش  :ُمتََجلِّیَةٌ ظَواِھُرهُ  
گر بودن. فرمود بھ جلوه  

11. خورند، کھ چنین مورد لطف و رحمت حّق  این دیگر امم بھ شما غبطھ می .پیروانش مورد غبطھ دیگران :ھُ ُمْغتَبِطَةٌ بِِھ أَْشیاعُ  
خواھند شما را بازگردانند از دینتان، چنانچھ  کنند، و می اید بھ واسطھ قرآن کریم، و چھ بھ شما حسادت نیز می تعالی قرار گرفتھ

ونَُكمْ خدای تعالی فرمود، " ِمْن بَْعِد إیمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِھْم ِمْن بَْعِد ما تَبَیََّن لَھُُم اْلَحقُّ  َودَّ َكثیٌر ِمْن أَْھِل اْلِكتاِب لَْو یَُردُّ
َ َعلى ُ بِأَْمِرِه إِنَّ هللاَّ بسیارى از اھل كتاب( )البقرة 2:109( "ٍء قَدیرٌ  ُكلِّ َشيْ   فَاْعفُوا َو اْصفَُحوا َحتَّى یَأْتَِي هللاَّ حق  پس از اینكھ -

برایشان آشكار شد كردند كھ شما را، بعد از ایمانتان، كافر گردانند. پس عفو  از روى حسدى كھ در وجودشان بود، آرزو مى -
). كنید و درگذرید، تا خدا فرمان خویش را بیاورد، كھ خدا بر ھر كارى تواناست  

در ذیل این آیھ کریمھ، چنین آورده است:كشف األسرار و عدة األبرار،   
ن خسرت صفقتھ وّد أن لم تربح الحد تجارتھ، خرمن سوختھ خواھد ھر كس را خرمن سوختھ، جھودان كھ در وھده مذلت و م

دوست دارند مسلمانان را بساز خود دیدن، و از عّز اسالم بمذلت  اند و غبار نومیدى بر چھره تاریك ایشان نشستھ مى مھانت افتاده
خطبھ سعادت و پیروزى خود بنام كھ كردند؟ جھودان این میخواھند و رب العالمین میگویدجھودى افتادن، لكن تا بر منبر ازل  - 

...خواست خواست ماست نھ خواست جھودان، و مراد مراد ماست نھ مراد ایشان!   
ام. گزیده ام، بیمارى بر تندرستى بر حسین بن على را علیھما السالم گفتند بو ذر میگوید من درویشى بر توانگرى اختیار كرده  

چھ كار است؟ پیروز آن كس است  است؟ و بنده را خود با اختیار  گفت رحمت خدا بر بو ذر باد او را چھ جاى اختیار )ع(حسین 
كھ اختیار و مراد خود فداى اختیار و مراد حق كند.  

موسى را گفتند یا موسى خواھى كھ ھمھ آن بود كھ مراد تو بود؟ مراد خود فداى مراد ازلى ما كن، و ارادت خود در باقى كن،  -
تو بنده و بنده را اختیار و مراد نیست، كھ بحكم مراد خود بودن بترك بندگى گفتند است. برادران یوسف بحكم مراد خود بودند 

ّز خویش، چون نیك نگھ كردند ذل خود دیدند و عّز یوسف، نھ پنداشتند كھ چون از پدر جدا گشتند مراد ایشان ذّل یوسف بود و ع
او را خوار گردانیدند، بسى برنیامد كھ خود را دیدند زیر تخت وى صف بركشیده و كمر خدمت بر میان بستھ چاكروار و غریب 

وار میگفتند نا َو أَْھلَنَا  - رُّ یا أَیُّھَا اْلَعِزیُز َمسَّ الضُّ - ...  
12. ْضواِن اتّباُعھُ قا   برد پیوان خودش را سوی رضوان  یعنی، این قرآن می .رضوانسوي  است پیروانش رااھبر رو  :ئٌِد إلى الرِّ

ُ شود بر آنھا، چنانچھ خدای تعالی فرمود، " دھد آنچھ موجب روا شدن خشم خدای سبحان می خدای تعالی، و نجاتشان می َوَعَد هللاَّ
ِ أَْكبَُر ذلَِك ھَُو   نیَن َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت تَْجري ِمْن تَْحتِھَا اْألَْنھاُر خالِدیَن فیھا َو َمساِكَن طَیِّبَةً فياْلُمْؤمِ  َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن هللاَّ

] آن نھرھا جارى  است كھ از زیر [درختانخداوند بھ مردان و زنان با ایمان باغھایى وعده داده ( )التّوبة 9:72(" اْلفَْوُز اْلَعظیمُ 
] و خشنودى خدا بزرگتر  است. در آن جاودانھ خواھند بود، و [نیز] سراھایى پاكیزه در بھشتھاى جاودان [بھ آنان وعده داده است

)است. این است ھمان كامیابى بزرگ.  
فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  

ِ أَْكبَرُ " و معناى جملھ كند این است كھ خوشنودى خدا از ایشان از ھمھ این  " بطورى كھ سیاق آن را افاده مىَو ِرْضواٌن ِمَن هللاَّ
تواند آن را و  تر است. و اگر رضوان را نكره آورد براى اشاره بھ این معنا است كھ معرفت انسان نمى حرفھا بزرگتر و ارزنده

خدا محدود و مقدر نیست تا وھم بشر بدان دست یابد، و شاید براى فھماندن این نكتھ بوده كھ حدود آن را درك كند، چون رضوان 
ھا نتیجھ رضوان او و  ھا بزرگتر است، البتھ نھ از این جھت كھ این بھشت كمترین رضوان خدا ھر چھ ھم كم باشد از این بھشت

ترشحى از رضاى اوست ھر چند این ترشح در واقع صحیح است - از این جھت كھ حقیقت عبودیت كھ قرآن كریم بشر را  بلكھ -
كند عبودیتى است كھ بخاطر محبت بھ خدا انجام شود، نھ بخاطر طمعى كھ بھ بھشتش و یا ترسى كھ از آتشش  بدان دعوت مى
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بدون داریم، و بزرگترین سعادت و رستگارى براى یك نفر عاشق و دوستدار این است كھ رضایت معشوق خود را جلب كند، 
اینكھ در صدد ارضاء نفس خویش بوده باشد.  

" ختم نموده و این جملھ داللت بر معناى حصر ذلَِك ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظیمُ " و شاید بھ منظور اشاره بھ این نكتھ است كھ آیھ را بھ جملھ
ى بزرگى ھم كھ با رسیدن بھ كند كھ این رضوان حقیقت ھر فوز و رستگارى بزرگى است، حتى رستگار دارد و چنین افاده مى
دھد حقیقتش ھمان رضوان است، زیرا اگر در بھشت حقیقت رضاى خدا نباشد ھمان بھشت ھم عذاب خواھد  جنت خلد دست مى

بود، نھ نعمت.  


