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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –18؛ 1388  – 03 – 28 ؛1430  – 06 –25 پنچشنبھ

َ َ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. كاةَ تَْزِكیَةً لِ   ً لَُكْم َعِن الِكْبِر، والزَّ الةَ تَْنِزیھا ْرِك، َوالصَّ یاَم تَْثبیتاً فََجَعَل هللاُ اإلیماَن تَْطھیراً لَُكْم ِمَن الشِّ ْزق، والصِّ لنَّْفِس َونَماًء في الرِّ
ً لِْلقُلوِب، َوطا ً ِمَن اْلفُْرقَِة، َواْلِجھاَد ِعزاً لِْإلْسالِم، لِإلْخالِص، والَحجَّ تَْشییداً لِلّدیِن، َوالَعْدَل تَْنسیقا ً لِْلِملَِّة، َوإماَمتَنا أمانا َعتَنا نِظاما

ِة، َوبِرَّ اْلوالَِدْیِن ِوقا ْبَر َمُعونَةً َعلَى اْستِیجاِب اْألْجِر، َواْألْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحةً لِْلعامَّ حاِم َمْنماةً یَةً ِمَن السََّخِط، َوِصلَةَ األَرْ َوالصَّ
ً لِْلَمْغفَِرِة، َوتَْوفِیَةَ اْلَمكاییِل َواْلمَ  ماِء، َواْلَوفاَء بِالنَّْذِر تَْعریضا ً لِلدِّ َوازیِن تَْغییراً لِْلبَْخِس، َوالنَّْھَي َعْن ُشْرِب لِْلَعَدِد، َواْلقِصاَص ِحْصنا

ْجِس، َواْجتِناَب اْلقَْذِف حِ  بُوبِیَِّة، اْلَخْمِر تَْنِزیھاً َعِن الرِّ ْرَك إخالصاً لَھُ بالرُّ َم هللا الشِّ ْرقَِة إیجاباً لِْلِعفَِّة. َوَحرَّ جاباً َعِن اللَّْعنَِة، َوتَْرَك السِّ
إنَّما یَْخَشى هللا ِمْن ِعباِدِه "إنَّھ َو أطیُعوا هللاَ فیما أَمَرُكْم بِِھ َونَھاُكْم َعْنھُ، فَ  "فَاتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقاتِِھ َوال تَُموتُنَّ إال َوأْنتُْم ُمْسلُِمونَ "

. "الُعلِماءُ   
1. شود، حضرت صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، در  چنانچھ مالحظھ می تذکّری در سّر بیان مراد از وضع احکام: 

و مقصود از آنھا را بر فرماید، و فائده  این فقره از خطبھ خود، منّت خدای تعالی بر مردم را در وضع احکام شرع، بیان می
شمرد. این برای آن است تا بدانیم کھ اگر آن فائده و مقصود حاصل نشده است، آن عبادات و احکام را چنانچھ شایستھ است بھ  می

ایم. بھ عبارت دیگر، اگر آن اثر مطلوب در ما نیست، باید بدانیم کھ عامل بھ آن حکم نیستیم. ایم و رعایت نکرده جای نیآورده  
2. موالنا: ند بیت:چ   

ست بر شغل اھما بھر تحریض  القلم جفچنین تاویل قد  ھم  
الیق آن ھست تاثیر و جزا پس قلم بنوشت کھ ھر کار را  

راستی آری سعادت زایدت  کژ آیدت القلم جفکژ روی   
القلم جفظلم آری مدبری  القلم جفعدل آری بر خوری     

القلم جفخورد باده مست شد  القلم جفچون بدزدد دست شد   
3. ً لِْلَمْغفَِرةِ   كلمھ" نذر" بھ معناى این است كھ انسان  مغفرت.در معرض قرار گرفتند وفاي بھ نذر را و  :َواْلَوفاَء بِالنَّْذِر تَْعریضا

.نذر عھدی است یک جانبھ، و بر خود واجب كند كھ واجب نباشدرا چیزى   
نذر، اعم از مالي و غیر مالي، سبب تام براي وجوب وفا نیست؛ یعني وجوب وفا كھ حكمي شرعي است بھ  گفتھ شده است کھ

شود، زیرا نذر ناذر، موضوع تام است تا خداوند كھ تشریع در اختیار اوست وفا را واجب كند. اگر  صرف نذر حاصل نمي
شد. غرض آنكھ فعل ناذر در جھت موضوع قرار دارد و  نمي شارع دستور ایفاي بھ نذر نداده بود بھ صرف نذر ناذر وفا واجب

فعل شارع در جھت حكم.   
حضرت فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، در این جملھ خود وفاء بھ نظر را نیز تشریع خدای سبحان معّرفی کردند، و آن شخص 

مبسوط راجع بھ غفران ذنوب، و اینکھ دھد. در مباحث مربوط بھ غفران بھ طور  را در معرض غفران خدای تعالی قرار می
معنای ذنب برای انبیاء و اولیای الھی غیر از گناه یا اثم بھ معنای مصطلح آن برای عاّمھ است.  

َ یَْعلَُمھُ َو ما لِلظَّالِمیَن مِ فرماید، " خدای تعالی می  و ھر ( )البقرة 2:270(" ْن أَْنصارٍ َو ما أَْنفَْقتُْم ِمْن نَفَقٍَة أَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَإِنَّ هللاَّ
.) داند، و براى ستمكاران ھیچ یاورى نیست اید، قطعاً خداوند آن را مى اى را كھ انفاق، یا ھر نذرى را كھ عھد كرده نفقھ  

فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  
كنید كھ خدا بر شما واجب نكرده بلكھ خودتان بھ  یا چیزھایى انفاق مى كنید و یعنى آنچھ شما از مال خدا و بھ دعوت او انفاق مى

دھد و كسى  دھید خدا بھ آن آگاه است و ھر كس را كھ اطاعتش كند پاداش مى اید و در راه خدا مى وسیلھ نذر بر خود واجب كرده
َ یَْعلَُمھُ "، در جملھ ،پس. فرماید كھ ستم كند مؤاخذه مى " َو ما لِلظَّالِِمیَن ِمْن أَْنصارٍ "، اى ھم بھ تھدید ھست كھ جملھ رهشا"، افَإِنَّ هللاَّ

كند.و ھمین جملھ بھ چند نكتھ داللت دارد، اول اینكھ مراد از ظلم در خصوص این آیھ، ظلم بھ فقرا و خوددارى از  آن را تاكید مى
توان با كفاره آنھا را  صیت انصار دارد، و مىانفاق بر آنان و حبس حقوق ایشان است، نھ مطلق معصیت، براى اینكھ مطلق مع

"اجتناب از كبائر" است و یكى دیگر"  "توبھ" است و یكى دیگر از نامھ عمل محو كرد، و یا بھ وسیلھ شفیعان كھ یكى از آنھا
نبھ حق هللاَّ باشند، از خطر كیفر آنان رھایى یافت، البتھ ھمھ این انصار در ظلمھایى است كھ تنھا ج شفیعان روز محشر" مى

... دارند، نھ حق الناس  
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4. هُ ُمْستَطیراً "سوره مبارکھ انسان را فرمود،  درخدای تعالی  :اشارتی قرآنی و نقلی تاریخی   "یُوفُوَن بِالنَّْذِر َو یَخافُوَن یَْوماً كاَن َشرُّ
) این آیھ ترسیدند. آن فراگیرنده است مىكردند، و از روزى كھ گزنِد  ] بھ نذر خود وفا مى [ھمان بندگانى كھ( )األنسان 76:7(

راجع بھ نذر حضرت علی، علیھ الّسالم، و فاطمھ زھراء، علیھا الّسالم، و فضھ، رضی هللا عنھا، برای شفاء امام حسن و امام 
حسین، علیھما السالم، است.  

کنیم:  ، نقل می31، ص 2 ترجمھ رضایى، ج، ارشاد القلوببرای آشنایی بیشتری، در اینجا توضیحی را از   
و روایت كرده است ثعلبى و غیر او از مفسران كھ ھمانا حسن و حسین بیمار شدند پیغمبر جدشان و تمام مردم عرب آن دو را 
عیادت كردند ھمھ عرض كردند اى ابا الحسن خوب است براى بھبودى فرزندانت نذرى كنى سپس حضرت فرمود اگر فرزندانم 

وزه بگیرم بھ جھت سپاسگزارى خداى تعالى فاطمھ فرمود منھم سھ روز روزه میگیرم كلفت مرضشان برطرف شد سھ روز ر
خانھ فضھ ھم نذر كرد كھ اگر دو سید موالیش حسن و حسین از آن مرض نجات پیدا كنند سھ روز روزه بگیرد.  

چیزى نھ كم و نھ زیاد براى  ھاى رسول خدا ى على و بچھ خانھ حسن و حسین از آن مرض بھبودى و صحت پیدا كردند ولى در
خوردن آنان وجود نداشت ناچار على علیھ الّسالم خودش را اجیر و مزدور كرد كھ نخلستانى را از سر شب تا صبح آبیارى كند 
 در مقابل مقدارى جو بگیرد جو را گرفت و بخانھ آورد سپس فاطمھ علیھا الّسالم بلند شد و یك سوم آنھا را آرد كرد و مقدار پنج

گرده نان پخت براى ھر یك از روزه داران یك گرده نان در نظر گرفتھ شد امیر المؤمنین علیھ الّسالم نماز شام را با رسول خدا 
نوائى آمد پشت در منزل ایستاد و گفت: سالم بر شما اى  خواند بعد بمنزل آمد غذا در مقابل على علیھ الّسالم گذاشتھ شد. بى

بینوایان مسلمانانم مرا غذا دھید خدا شما را از غذاھاى بھشت بخوراند، على علیھ الّسالم آواز او را شنید  خاندان محّمد بینوائى از
ى غذاى مرا باو بخورانید فاطمھ علیھا الّسالم نیز چنین فرمود دیگران نیز چنین كردند سپس بینوا را غذا دادند،  و فرمود حصھ

الص چیزى نچشیدند.آن شب و روز را گرسنھ بسر بردند جز آب خ  
چون روز دوم شد فاطمھ علیھا الّسالم یك سوم دیگر جوھا را آرد كرد و نان پخت، شب ھنگام حضرت امیر المؤمنین نماز شام 
را با حضرت رسول خواند و بخانھ آمد باز سفره در مقابلش گسترده شد سپس یتیمى از یتیمان مھاجرین آمد و عرضكرد درود 

حّمد من یتیمى از یتیمان مھاجر ھستم كھ پدر و مادرم در روز عقبھ شھید شدند او را غذا دادند دو روز و دو بر شما اى خاندان م
شب گرسنھ درنگ نمودند و جز آب خالص چیزى نخوردند.  

رسول خدا كرد و نان پخت على علیھ الّسالم نماز شب را با  ى جوھا را آرد پس چون روز سوم شد فاطمھ علیھا الّسالم باقى مانده
خانھ آمد باز غذا در مقابلش گذاشتھ شد ناگاه اسیرى آمد بر در سرا ایستاد و عرض كرد درود بر شما اى خاندان ھ خواند بعد ب

محّمد ما را اسیر میكنید ولى ما را غذا نمیدھید خدا شما را از غذاھاى بھشت بدھد ھمانا من از اسیران محّمدم سپس على آوازش 
ا باو ایثار كرد دیگران نیز بھ او ایثار كردند سھ شبانھ روز تمام گرسنھ درنگ نمودند و جز آب خالى چیزى را شنید غذایش ر

ھ دست راست حسن و دست چپ حسین را گرفت ب ،علیھ الّسالم ،على ،نذر خویش وفا كردندھ نخوردند. چون روز چھارم شد و ب
فرمود اى ابا الحسن  ،چون رسول خدا ایشان را دید .لرزیدند نگى ميطرف رسول خدا رو آورد در حالى كھ مانند جوجھ از گرس

سوى فاطمھ رفتند و ھ سپس ب .ى فاطمھ دخترم سوى خانھھ برویم ب ،بینم شوم كھ شما را بدین حالت مى چقدر سخت ناراحت مي
چون پیامبر او را دید  خواند و از شدت گرسنگى شكمش بھ پشت چسبیده بود حال آنكھ آن خانم در محراب عبادت نماز مي

ى ھل اتى را از اول تا بھ آخر قرائت كرد  جبرئیل فرود آمد سوره میرند؟ خدا خاندان محّمد از گرسنگى ميھ برم ب فرمود: پناه مي
ترین مردم است برترین مردم باشد و او امام است نھ غیر او. و خواند، آرى آن كس كھ گرامى  

5. كم  ،ناقص كردن" بخس" .فروشي كمھا و موازین را مانع از  کامل دادن پیمانھ :َوازیِن تَْغییراً لِْلبَْخسِ َوتَْوفِیَةَ اْلَمكاییِل َواْلمَ  
اداء کامل ھمان کھ آور آن قوم شد،  گذاشتن. حضرت فاطمھ زھرا، سالم هللا علیھا، در اینجا حکمی دیگر از شریعت اسالم را یاد

خطاب حضرت شعیب، علیھ الّسالم، زبان دای تعالی از و عدالت کبری، چنانچھ خاین اشاره است بھ قسط  حقوق دیگران باشد.
" ِض ُمْفِسدینَ َو یا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكیاَل َو اْلمیزاَن بِاْلقِْسِط َو ال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشیاَءھُْم َو ال تَْعثَْوا فِي اْألَرْ ، "ش، حکایت فرمودبھ قوم

من، پیمانھ و ترازو را بھ داد، تمام دھید، و حقوق مردم را كم مدھید، و در زمین بھ فساد سر و اى قوم ( )ھود 11:85(
)برمدارید.  

6. ورزید کھ حّق  شعیب، علیھ الّسالم، بسیار بھ قومش اصرار می حضرتکھ  شود میفھمیده قرآن کریم از آیات  اشارتی عرفانی: 
فرماید کھ بدان خاطر است کھ حضرت شعیب، علیھ  سّر این اصرار، می . شیخ اکبر ابن عربی در بیاندیگران را کامل بدھند

 دھد. در اینجا، بخشی از آن فص را از قرار میحكمة قلبیّة را  شعیبیّةفّص  الّسالم، دارای قلب حقیقی بود. او در فصوص الحکم،
کنیم: زاده آملی نقل می اثر استاد عارف، آیة هللا حسن ممد الھمم  

كند و این  شود آن گاه كھ معانى كلیھ و جزئیھ را ھر گاه بخواھد مشاھده مى لب بر نفس ناطقھ اطالق مىق گوید:عالمھ قیصرى 
شود و گاه قلب بر نفس ناطقھ كسى كھ متصف بھ اخالق حمیده شد و آن  مرتبھ نفس ناطقھ، در نزد حكما عقل مستفاد نامیده مى

شود. اخالق ملكھ او گردید اطالق مى  
اى كھ نفس بھ  و در وجوه پنجگانھ ،نامند، چون بین عالم عقلى محض و عالم نفس منطبعھ متقلب است ھ را قلب مىنفس ناطق

1(سوى عوالم كلیھ خمسھ  2، معانى یا اعیان ثابتھ - 3، )عالم أرواح( عالم امر - 4، عالم مثال - 5، عالم شھادت - عالم انسان  -
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ارد متقلب است. قلب اسماء الھیھ را بھ نحو احدیت جمع داراست و مر قلب راست د) كامل كھ داراى ھمھ عوالم مذكور نیز ھست
شود. ظھور آن اسماء كھ حكم ھر یك از آنھا بر سبیل عدالت ظاھر مى  

شود. و قلب صورت مرتبھ الھیھ است چنانكھ روح  قلب برزخ ظاھر و باطن است و از قلب فیض بر ھر یك از آنھا فایض مى
است. از این روى قلب وسعت ھر چیز حتى حق را داراست و چون قلب كثیر الشعب و نتایج است و » صورت مرتبھ احدیت

لذا بھ مقام قلب متحقق بود. معانى كلیھ و جزئیھ را شاھد بود، بھ اخالق الھیھ متخلق .  ھاى بسیار و اوالد كثیر داشت شعیب نتیجھ
فاى حقوق در كیل و میزان و قسطاس مستقیم بھ مقتضاى استعداد ھر فرد بود، بھ عدلى كھ سبب وجود عالم است قائم بود. بھ ای

قلبیھ را بھ كلمھ شعیب نسبت داد.لذا شیخ حكمت  از مردم آمر بود.  
7. ْجسِ   ً َعِن الرِّ یعنی، خدای تعالی نھی فرمود از  .از پلیديپاکی نھي از آشامیدن شراب و  :َوالنَّْھَي َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر تَْنِزیھا

ھای جسمانی و مادی کھ بھ شخص  میگساری، و حرام کرد آن را برای آنکھ شما را از پلیدی پاک سازد، چھ آن عالوه بر زیان
خدای شود.  ھای اجتماعی و فردی دیگری نظیر عداوت و کینھ و رفتارھای نابھنجار دیگری نیز می رساند، منجر بھ آسیب می

" اْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو اْألَْنصاُب َو اْألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیطاِن فَ فرمود، "تعالی 
[و] از عمل شیطانند. پس، از آنھا  اید، شراب و قمار و بتھا و تیرھاى قرعھ پلیدند اى كسانى كھ ایمان آورده( )المائدة 5:90(

.)دورى گزینید، باشد كھ رستگار شوید  
الةَ َو أَْنتُْم ُسكارىو خدای تعالی نیز فرمود، " اى كسانى ( )النّساء 4:43" ( َحتَّى تَْعلَُموا ما تَقُولُون  یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّ

اند کھ در حال ھیچ  ). بھ طریق اشاره، گفتھگویید بھ نماز نزدیك نشوید تا زمانى كھ بدانید چھ مىاید، در حال مستى  كھ ایمان آورده
گونھ مستی بھ نماز کھ برای مناجات با خدا، و شھود اوست نزدیک نشوید، ھر چند مستی شما از قدرت یا چیز دیگری باشد.  

خودی بدون آنکھ بدانید چھ  اشارتی باشد بھ اینکھ در حالی مستی و بیشاید در استشھاد صدیقھ کبری، علیھا الّسالم، بھ این امر، 
کنید، دست بکاری بزرگ زدید، کھ ھمان زعامت اّمت اسالمی باشد. می  

8. ً َعِن اللَّْعنَةِ   . "قذف" در لغت بھ معنای انداختن و رھا تاز لعن حجابی را )دوري از قذف (تھمت ناروا :َواْجتِناَب اْلقَْذِف ِحجابا
محابا از  ھای ناروا زدن است، گویی کھ شخص آن کلمات را بی ھای ناسنجیده و تھمت کردن است، و مراد از آن در اینجا، سخن

بنابراین، اگر کسی نسنجیده سخنی گوید، لعنت خدای تعالی و مالئکھ او، و لعنت کنندگان را بر خود  افکند. دھان بیرون می
إِنَّ الَّذیَن "فرماید،  ن کار، نسبت زنا بھ زنان عفیف دادن است، چنانچھ خدای تعالی میصادیق زشت ایخریده باشد. یکی از م

ْنیا َو اْآل  گمان، كسانى كھ بھ زنان  بى( )النّور 24:23( "ِخَرِة َو لَھُْم َعذاٌب َعظیمٌ یَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغافِالِت اْلُمْؤِمناِت لُِعنُوا فِي الدُّ
).اند، و براى آنھا عذابى سخت خواھد بود دھند، در دنیا و آخرت لعنت شده ز ھمھ جا] و با ایمان نسبت زنا مىخبر [ا پاكدامِن بى  

و لطف خدا از قبول رحمت و در دنیا ، و کسی کھ لعنت خدا بر او باشد، طرد از روى غضب استو  راندن و دور كردنلعنت 
خدا شود. عذابگرفتار آخرت ناتوان باشد، و در   

آور شد کھ خدای تعالی با نھی شما از تھمت و سخن ناروا، خواست حجابی  حضرت فاطمھ، سالم هللا، علیھا، آن قوم را یاد پس،
و مانعی قرار دھد بین شما و لعنت و محرومیت از فیض خود.  

9. ْرقَِة إیجاباً لِْلِعفَّةِ   فتن و ربودن آنچھ شخص مالک آن سرقت ھمان دزدی است و گر. را موجب حفظ عفّتترک سرقت  :َوتَْرَك السِّ
، و آن را ملکھ عدالت در قّوه پاکدامنی است" بھ معنی مناعت، و خود داری و  عففاز "ت نیست بر طبق موازین شرع. عفّ 

ً   لِْلفُقَراِء الَّذیَن أُْحِصُروا فيفرماید، " اند.  خدای تعالی، می شھویھ دانستھ ِ ال یَْستَطیُعوَن َضْربا فِي اْألَْرِض یَْحَسبُھُُم اْلجاِھُل  َسبیِل هللاَّ
 َ ً َو ما تُْنفِقُوا ِمْن َخْیٍر فَإِنَّ هللاَّ ]  این صدقات( )البقرة 2:273("  بِِھ َعلیمٌ أَْغنِیاَء ِمَن التََّعفُِّف تَْعِرفُھُْم بِسیماھُْم ال یَْسئَلُوَن النَّاَس إِْلحافا

] در زمین سفر كنند. از  توانند [براى تأمین ھزینھ زندگى اند، و نمى خدا فروماندهبراى آن [دستھ از] نیازمندانى است كھ در راه 
] از مردم  شناسى. با اصرار، [چیزى پندارد. آنھا را از سیمایشان مى اطالع، آنان را توانگر مى دارى، فرد بى شّدت خویشتن

ً خدا از آن آگا خواھند. و ھر مالى [بھ آنان نمى َو ْلیَْستَْعفِِف الَِّذیَن ال یَِجُدوَن فرماید، " )، و ھم چنین می ه است] انفاق كنید، قطعا
ً َحتَّى یُغْ  ُ ِمْن فَْضلِھِ نِكاحا یابند، باید عفت ورزند تا خدا آنان را از  ] زناشویى نمى و كسانى كھ [وسیلھ(النّور)  24:33" (نِیَھُُم هللاَّ
).نیاز گرداند فضل خویش بى  

تملك نفس و مناعت زینت فقر است.) 68حكمت ( "َو اْلَعفاُف زینَةُ اْلفَْقرِ است، " آمدهنین ، چدر نھج البالغھو   


