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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –04؛ 1388  – 03 – 14 ؛1430  – 06 –11 شنبھپنج 

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

َمھُ إِلَْیُكْم، َوبَ  ])ِ فِیُكمْ [ ،)لھ فیکم یاُء  ،قِیَّةٌ استَْخلَفَھا َعلَْیُكمْ َعْھٌد قَدَّ ِكتاُب هللاِ النّاِطُق، والقُْرآُن الّصاِدُق، َوالنُّوُر الّساِطُع، َوالضِّ
ْضواِن اتّباُعھُ، ُمَؤدٍّ إلى النَّجاِة الالِّمُع، بَیِّنَةٌ بَصائُِرهُ، ُمْنَكِشفَةٌ َسرائُِرهُ، ُمتََجلِّیَةٌ ظَواِھُرهُ، ُمْغتَبِطَةٌ بِِھ أَْشیاعُ   ماُعھُ تِ إسْ ھُ، قائٌِد إلى الرِّ

َرةُ، َوبَیِّناتُھُ الجالِیَةُ، وَ )إْسماُعھُ ( َرةُ، َوَمحاِرُمھُ الُمَحذَّ َرةُ، َوَعزائُِمھُ الُمفَسَّ بَراِھینُھُ الكافِیَةُ، َوفَضائِلُھُ . بِِھ تُناُل ُحَجُج هللاِ الُمنَوَّ
ةُ، َوُرَخُصھُ الَمْوُھوبَةُ، َوَشرایُِعھُ الَمْكتُوبَةُ. الَمْندوبَ   
فرمود:، و اھل مجلس كردسوی روي آنگاه،   

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

و قرآن ، ستخداو آن كتاب ناطق  ،اي است كھ بر شما بھ خالفت و نیابت خود برگزیده است ، و بازماندهفرستاد سوی شما
، پیروانش مورد گر جلوهرش و ظواھ، ، اسرارش آشكاراست روشنھایش  بصیرتو چراغ تابناك است،  ،، نور درخشانصادق

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

.مكتوبشرایعش موھبت، و  ایشھ رخصت، مستحب شھای فضیلت  
1. آن موجب نجات از ھالکت و (تالوت) استماع  .موجب رھایي(تالوتش) گوش دادنش و  :)إْسماُعھُ ( ماُعھُ تِ إسْ ُمَؤدٍّ إلى النَّجاِة  

باشد. خذالن می  
و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دارید و ( )األعراف 7:204( "َو إِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَھُ َو أَْنِصتُوا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ "

. انصات" سكوت توأم با استماع استاند کھ " ). گفتھ خاموش مانید، امید كھ بر شما رحمت آید  
در ذیل این آیھ کریمھ چنین آورده است: كشف األسرار و عدة األبرارو در   

ست ا اي دھد. سماع چشمھ[را] بیش از آن زندگى دھد كھ روح قالب  سماع حقیقت استماع قرآن است، و سماع روزگار مرد را
كھ از میان دل برجوشد، و تربیت او از عین صدق است، و صدق مر سماع را چنان است كھ جرم آفتاب مر شعاع را، و تا 

بدان كھ سماع بر دو ظلمات بشریّت از پیش دل برنخیزد، حقیقت آفتاب سماع روا نبود كھ بر صحراء سینھ مرد تجلى كند. و 
ضرب است: سماع عوام دیگر است و سماع خواّص دیگر. حظّ عوام از سماع صوت است و نغمت آن، و حظّ خواص از سماع 

ایست میان صوت و معنى و اشارت آن. عوام سماع كنند بگوش سر و آلت تمییز و حركت طباع، تا از غم برھند، و از  لطیفھ
د بنفسى مرده و دلى تشنھ و نفسى سوختھ، ال جرم بار آورد ایشان را نسیم انسى و یادگار ازلى و شغل بیاسایند. خواص سماع كنن

اند: حقیقت سماع یادگار نداء قدیم است كھ روز میثاق از بارگاه جبروت و جناب احدیت روان گشت كھ:  و گفتھ . شادى جاودانى
جان ایشان رسید. ندایى كھ مستودع آن در جھان است، و مستقر آن در جان  ھبسمع بندگان پیوست، و ذوق آن ب "أَ لَْسُت بَِربُِّكمْ "

است. آنچھ شاھد است نشان است، و آنچھ عبارت است عنوان است. آنچھ در خبر گمان است، در وجود عیان است، ھفت اندام 
رھى بنداء دوست نیوشان است، نداء دوست نھ اكنونى است كھ جاودان است.  

ت و آنچھ را رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، گفتھ است در حقیقت کالم خداست، چنانچھ خدای سبحان چھ آن کالم خداس
َ "فرمود،  ِ ثُمَّ أَْبلِْغھُ َمأَْمنَھُ ذلَِك بِأ و ( )التوبة 9:6(" ُمونَ نَّھُْم قَْوٌم ال یَْعلَ َو إِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِركیَن اْستَجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى یَْسَمَع َكالَم هللاَّ

اگر یكى از مشركان از تو پناه خواست پناھش ده تا كالم خدا را بشنود سپس او را بھ مكان امنش برسان، چرا كھ آنان قومى 
)نادانند.  

2. َرةُ بِِھ تُن  بھ وسیلھ . یعنی، باشد میت" "حجج" جمع "حجّ  .خداھاي روشن  ّجتح شود دست یافتھ می بھ وسیلھ آن :اُل ُحَجُج هللاِ الُمنَوَّ
برد، و ایمان آورد بھ او تعالی. این بدان خاطر است کھ در قرآن کریم  ھا و دالیل نورانی خدا پی توان بھ حّجت ، میقرآن کریم
تُنا َو تِْلَك ُحجَّ ھای فراوانی است. برای مثال، از احتجاجات حضرت ابراھیم، علیھ الّسالم، با قوم خود، چنین یاد فرمود، " حّجت

و آن حّجت ما بود كھ بھ ابراھیم در برابر ( )األنعام 6:83(" قَْوِمِھ نَْرفَُع َدَرجاٍت َمْن نَشاُء إِنَّ َربََّك َحكیٌم َعلیمٌ   آتَْیناھا إِْبراھیَم َعلى
) بریم، زیرا پروردگار تو حكیم داناست قومش دادیم. درجات ھر كس را كھ بخواھیم فرا مى  
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قُوَن " در اثبات توحید ربوبی بندان زندانی خود، یوسف، علیھ الّسالم، بھ ھمو یا سخن حضرت  ْجِن أَ أَْرباٌب ُمتَفَرِّ یا صاِحبَِي السِّ
ُ اْلواِحُد اْلقَھَّارُ  واحد قھّار).ترند یا خداى اى دو رفیق زندانیم، آیا خدایان پراكنده بھ( )یوسف 12:39(" َخْیٌر أَِم هللاَّ  

3. َرةُ َوَعزائُِمھُ المُ   مراد از عزائم واجبات است در مقابل محارم، کھ در جملھ بعد آمده است.  .تفسیر شده محکم آن و دستورات :فَسَّ
یعنی، آنچھ را بر شما واجب ساختھ است شرح و تفسیر داده است، و جاب ابھام و إشکالی باقی نگذاشتھ است. پس، از این حیث 

تکلیف شما معلوم است.  
4. َرةُ َوَمحاِرُمھُ   یعنی، آنچھ بر شما حرام کرده است، اموری است کھ ھر انسان سلیم النّفسی  .شدهداده برحذر  یشھا حرامو  :الُمَحذَّ

باید از آن بر حذر باشد، خویشتن را بپاید تا مبادا بدانھا مبتال گردد.  
5. در اصول دین و معارف حّق در قرآن کریم آمده است قاطع و خدشھ ناپذیر دالیل یا معجزاتش  درخشان. شدالیل :َوبَیِّناتُھُ الجالِیَةُ  

بدون ابھام است، و برای ھر کسی قابل فھم است.است. و یا توضیحات و دالیلش بر واجبات و محّرمات آشکار و ظاھر و   
6. اّمھ کرده است، و بیش از آن حّجت و برھان بھ حّد کافی براھین و حّجت برای ھدایت خلق اق .كافي شبراھینو  :َوبَراِھینُھُ الكافِیَةُ  

خواستن از لجاج و عناد است.  
7. باشند،  شاید مراد از فضائل، سنن و امور اخالقی باشد، کھ غیر از واجب و حرام می مستحب. شھای فضیلت :َوفَضائِلُھُ الَمْندوبَةُ  

و متخلّق شود.تواند از روی استحباب بدآنھا عمل کند  و آنکھ طالب تعالی بیشتر است، می  
8. ھا و آنچھ را در آن اجازه داده شده است، یعنی امور مباح، بلکھ  و رخصت .موھبت ھایش رخصت :الَمْوُھوبَةُ  َوُرَخُصھُ  

مکروھات، موھبتی است و لطف و عنایتی از سوی خدای سبحان تا بندگان او حسب طبع و مزاج و ذوق خود از میان آنھا آنچھ 
پسندند انتخاب کنند. را دوست دارند و می  

9. و  ة"شرع، و گفتھ شده است کھ "باشد "، بھ معنای آبشخور میَشِریَعة"شرایع" جمع " .وبمكتشرایعش و  :َوَشرایُِعھُ الَمْكتُوبَةُ  
. مراد از مکتوب بودن شرایع، حتمی و معنى ظھور میباشدھ ھر دو یكى است و آن طریقھ واضحھ است و اصل آن ب "شریعت"

بخشی از احکام بدانیم مانند حدود و دیّات، مشخص بودن آنھاست. اگر شرایع را در ردیف فضایل و رخص بگیریم، باید آن را 
لُِكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َو ِمْنھاجاً َو خدای تعالی فرمود، " ولی اگر آن را ھمان آبشخور و منھج و راه بدانیم، اعّم از آن خواھد بود.

ةً واِحَدةً  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ خواست  ایم. و اگر خدا مى شریعت و راه روشنى قرار داده، از شمابراى ھر یك المائدة) ( 5:48" (لَْو شاَء هللاَّ
).داد شما را یك اّمت قرار مى  

II. الةَ تَْنِزیھاً لَُكْم َعِن الِكْبِر،   ْرِك، َوالصَّ ...فََجَعَل هللاُ اإلیماَن تَْطھیراً لَُكْم ِمَن الشِّ  
شما از تكبّر، دور داشتن نماز را موجب و ، قرار داد خداوند ایمان را موجب پاكي شما از شرك ،پس  

1. قرار داد. شرک پلیدی است، و ایمان  خداوند ایمان را موجب پاكي شما از شرك ،پس :فََجَعَل هللاُ اإلیماَن تَْطھیراً لَُكْم ِمَن الشِّْركِ  
"  ذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسیا أَیُّھَا الَّ " آوردن بھ وحدانیّت خدای سبحان پاکیزگی و طھارت از این نجاست و پلیدی است.

).اید، حقیقت این است كھ مشركان ناپاكند اى كسانى كھ ایمان آورده( الّتوبة) 9:28(  
2. الةَ تَْنِزیھاً لَُكْم َعِن الِكْبرِ   . بدین ترتیب، حقیقت صالت را خشوع و خضوع قرار شما از تكبّردور داشتن نماز را موجب و  :َوالصَّ

كھ  یھمانھای( )المؤمنون 23:2"  ( َصالتِِھْم خاِشُعوَن   الَّذیَن ھُْم في" ،مومنان را چنین توصیف فرمود، چنانچھ خدای تعالی داد
الِة َو إِنَّھا لََكبیَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلخاِشعینَ " )، و ھم چنین فرمود،خاشعندشان در نماز ْبِر َو الصَّ از ( )قرةالب 2:45(" َو اْستَعینُوا بِالصَّ

). کبر و غرور از خصائص بسیار زشت نفسانی  و آن بسى سنگین است مگر براى خشوع پیشگان ،صبر و نماز كمك بجوئید
است، با عبودیّت سازگار نیست بھ ھیچ وجھ. لذا، خدای تعالی نماز را تشریع فرمود تا موجب رھایی از این خصلت زشت شود.  

كلمھ استعانت بمعناى طلب كمك است، و این فرماید:  ، چنین میسوره مبارکھ بقره آیھ کریمھمرحوم عالّمھ طباطبایی در ذیل این 
اى را كھ پیش آمده بر وفق مصلحت خود بر طرف  تواند مھم و یا حادثھ گیرد كھ نیروى انسان بھ تنھایى نمى در وقتى صورت مى

كمك بگیرید، براى اینست كھ در حقیقت یاورى بجز خداى سازد، و اینكھ فرموده: از صبر و نماز براى مھمات و حوادث خود 
ط خود را با خدا سبحان نیست، در مھمات یاور انسان مقاومت و خویشتن دارى آدمى است، بھ اینكھ استقامت بخرج داده، ارتبا

بھترین وسیلھ سوى او روى آورد، و این ھمان صبر و نماز است، و این دو ھ صمیم دل متوجھ او شود، و ب وصل نموده، از
كند، و نماز كھ اقبال بخدا، و التجاء باو است،  براى پیروزى است، چون صبر ھر بال و یا حادثھ عظیمى را كوچك و ناچیز مى

فھماند: كھ بجایى تكیھ دارد كھ انھدام پذیر نیست، و بھ سببى دست زده كھ پاره شدنى  سازد، و بآدمى مى روح ایمان را زنده مى
نیست.  

كھ جملھ  "استعانت"گردد، و اما اینكھ آن را بھ كلمھ  بر مى "صالة"بھ كلمھ  "ھا"ضمیر  "،إِنَّھا لََكبِیَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلخاِشِعینَ َو "
منافات داشتھ باشد، براى اینكھ خشوع با صبر خیلى  "إِالَّ َعلَى اْلخاِشِعینَ "ست بر گردانیم، ظاھرا با جملھ ا متضمن آن "استعینوا"
جوارح ھ سازد، و فرق میانھ خشوع و خضوع با اینكھ معناى تذلل و انكسار در ھر دو ھست، این است كھ خضوع مختص ب ينم

قلب است.ھ و اعضاى بدنى آدمى است، ولى خشوع مختص ب  
در ذیل این آیھ دوم سوره مبارکھ مومنون، چنین آورده است:كشف األسرار و عدة األبرار،   
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خشوع در نماز گوھرى است نفیس، كیمیایى است كھ ھر چھ فساد بود باصالح آرد، تفرقھ بجمع  "َصالتِِھْم خاِشُعونَ الَِّذیَن ھُْم فِي "
بدل كند از قبض باز رھاند ببسط رساند، سیآت محو كند، حسنات ثبت كند، حجابى است از خلق، حسابى است با حق، در معركھ 

صھ قیامت عدیل است، در وقت عرض شفیع مرگ مبشر است، در ظلمت گور مونس است، در وحشت لحد انیس است، در عر
ست.ا است، از دوزخ ستر و ببھشت دلیل  

و در ذیل آیھ چھل و پنجم سوره مبارکھ بقره، چنین گفتھ است:  
"َو إِنَّھا لََكبِیَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلخاِشِعینَ " ند و ا خشوع از شرط نماز است و بنده را نشان نیاز است، و خاشعان اندر نماز ستودگان حق -

قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن ھُْم فِي َصالتِِھْم خاِشُعونَ گزیدگان از خلق. قال هللاَّ عز و جل  و خشوع اندر نماز ھم از روى ظاھر است  -
و ھم از روى باطن: ظاھر آنست كھ جوارح خویش بشرط ادب دارى و براست و چپ ننگرى، اندر حال قیام چشم بموضع 

و در حال ركوع بر پشت پاى، و در حال سجود بر سر بینى، و در حال تشھد در كنار خود. رسول خدا گفت سجود دارى، باز  -
ان العبد اذا قام فى الّصالة فانما ھو بین عینى "قال صلّى هللاَّ علیھ و آلھ و سلّم  نگریستن اندر نماز ابلیس را نصیب دادن است. و

لّى فانا خیر لك ممن هللاَّ عز و جل ابن آدم الى من تلتفت الى خیر لك منى تلتفت؟ ابن آدم اقبل عالرحمن عز و جّل، فاذا التفت یقول 
"تلتفت الیھ.  

و خشوع باطن ترسكارى دلست از ذكرى و فكرى یا از سكرى و شكرى. رسول خدا چون نماز كردى خشوع باطن وى چنان 
بودى كھ جوش دل وى ھمى شنیدند. چنانك در خبرست فھ ازیز كازیز المرجل من البكاءو لجو - روزى بمردى برگذشت كھ  -

اگر این مرد را دل "  لو تواضعت قلبھ لخشعت جوارحھ) " ع(اندر نماز بود و بدست با موى بازى میكرد، رسول گفت 
ترسكارستى دست وى بنعت خشوع استوارستى.  

ید چنانك پیكان اندر استخوان وى بماند جھد بسیار ھاى وى تیرى بوى رس و در آثار بیارند كھ على ع در بعضى از آن حرب
           كردند جدا نشد گفتند تا گوشت و پوست بر ندارند و استخوان نشكنند این پیكان جدا نشود، بزرگان و فرزندان وى گفتند اگر              

بینیم كھ گویى وى را از این جھان خبر  چنین است صبر باید كرد تا در نماز شود، كھ ما وى را اندر ورد نماز چنان ھمى 
نوافل و فضائل نماز ابتدا كرد، مرد معالج آمد و گوشت بر گرفت و ھ نیست. صبر كردند تا از فرائض و سنن فارغ شد و ب

استخوان وى بشكست و پیكان بیرون گرفت و على اندر نماز بر حال خود بود. چون سالم نماز باز داد گفت تر  درد من آسان -
ست. گفتندا چنین حالى بر تو رفت و ترا خبر نبود - مناجات هللاَّ باشم اگر جھان زیر و زبر شود یا ھ گفت اندر آن ساعت كھ من ب -

تیغ و سنان در من میزنند مرا از لذت مناجات هللاَّ از درد تن خبر نبود. و این بس عجیب نیست كھ تنزیل مجید خبر میدھد از 
ا بدوستى یوسف مالمت كردند زلیخا خواست كھ مالمت را بر ایشان غرامت كند ایشان را بخواند و زنان مصر كھ چون زلیخا ر

جایگاھى ساخت و ایشان را بترتیب بنشاند و ھر یكى را كاردى بدست راست و ترنجى بدست چپ داد، چنانك گفت جل و عال َو 
 ً ینا سف را آراستھ آورد و او را گفت بریشان برگذرچون آرام گرفتند، یو آتَْت ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنھُنَّ ِسكِّ برون شو  اْخُرْج َعلَْیِھنَّ  -

ا َرأَْینَھُ أَْكبَْرنَھُ بریشان. چون زنان مصر یوسف را با آن جمال و كمال بدیدند در چشم ایشان بزرگ آمد  ، ھمھ دستھا ببریدند و فَلَمَّ
نداشتند. از مشاھده جمال و مراقبت كمال یوسف از دست بریدن خود خبر  

پس بحقیقت دانیم كھ مشاھده دل و سر جان على مر جالل و جمال و عزت و ھیبت هللاَّ را بیش از مشاھده زنان بیگانھ بود مر 
یوسف مخلوق را پس ایشان چنین بیخود شدند و از درد خود خبر نداشتند اگر على چنان گردد كھ گوشت و پوست وى ببرند و  -

نباشد و غریب نبود.از درد آن خبر ندارد عجب   
حافظ:  

ر آسمان توان زدـدی بــنـربلــس انگــلبـگ  نھادن آستان جانان گر سر توان بر  
اما دــایــده ما سھلت نمـــمیـد خــق کمان توان زد بر چشم دشمنان تیر از این    

 
 
 


