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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 – 25؛ 1388  – 04 – 04 ؛1430  – 07 – 02شنبھ پنج

َ َ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. ٍد َصلى هللا علیھ وآلھ بَْعَد اللّتَیّا َوالَّتِي، َوبَْعَد أْن ُمنَِي بِبَُھمِ   جاِل َوُذْؤباِن اْلَعَرِب َوَمَرَدِة أْھِل فَأْنقََذُكُم هللاُ تَباَرَك َوتَعالى بُِمَحمَّ  الرِّ
فََغَرْت فَاِغَرةٌ ِمَن اْلُمْشِرِكیَن قََذَف أخاهُ في لََھواتِھا، فَال  لِْلشَّْیطاِن، وَ  نََجَم قَْرنٌ  اْلِكتاِب، {ُكلَّما أْوقَُدوا ناراً لِْلَحْرِب أْطفَأھا هللاُ}، أوْ 

ِسیَِّد أْولیاِء ِر هللاِ، قَِریباً ِمْن ِرُسوِل ّهللاِ یَْنَكفُِئ َحتَّى یَطَأَ ِصماَخھا بِأَْخَمِصِھ، ِویُْخِمَد لََھبََھا بَِسْیفِِھ، َمْكُدوداً في ذاِت ّهللاِ، ُمْجتَِھداً في أمْ 
ً ـ وأَْنتُْم فِي َرفاِھیٍَة ِمَن اْلَعْیِش، َواِدُعوَن فاِكُھوَن آِمنُوَن، تَتَرَ  ً ، ُمِجّداً كاِدحا راً ناِصحا بَُّصوَن بِنا الدَّوائَِر، وتَتََوكَّفُوَن ّهللاِ، ُمْشمِّ

وَن ِعْنَد القِتا ا اْختاَر ّهللاُ لِنَبِیِِّھ داَر أْنبِیائِِھ َوَمأْوى أْصفِیائِِھ، ظََھَر فیُكْم َحسیَكةُ النِّفاِق األَْخباَر، َوتَْنُكُصوَن ِعْنَد النِّزاِل، َوتَفِرُّ ِل. فَلَمَّ
أَْطلََع الشْیطاُن َرْأَسھُ فََخطََر فِي َعَرصاتُِكْم، وَ  نَبََغ خاِمُل األَقَلِّیَن، َوَھَدَر فَنیُق اْلُمْبِطلِین َوَسَمَل ِجلْباُب الّدیِن، َونَطََق كاِظُم اْلغاِویِن، وَ 

ِة فِیِھ ُمالِحِظیَن. ثُمَّ اْستَْنَھَضُكمْ   فََوَجَدُكْم ِخفافاً، َوأَْحَمَشُكْم فَأَْلفاَكْم ِغضاباً، ِمْن َمْغِرِزِه، ھاتفاً بُِكْم، فَأَْلفاُكْم لَِدْعَوتِِھ ُمْستَجیبیَن، َولِْلِغرَّ
ُسوُل لَّما یُْقبَ فََوَسْمـتُْم َغْیَر اِبِلُِكْم، َوأَْورَ  ْر، اْبتِداراً َزَعْمتُْم ْدتُْم َغْیَر ِشْربُِكْم، ھذا َواْلَعْھُد قَریٌب، َواْلَكْلُم َرِحیٌب، َواْلُجْرُح لَّما یَْنَدِمْل، َوالرِّ

َخْوَف اْلفِْتنَِة، {أال فِي اْلفِْتنَِة َسقَطُوا َوانَّ َجَھنََّم لَُمِحیطةٌ بِاْلكافِِریَن}.   
ریز و ھمھ آن پس از  .ھا نجات داد از آن گرفتاري ،سلم و آلھ  و  علیھ  هللا صلي ،و تعالي شما را بھ محّمد کخداوند تبارپس، 

ھرگاه كھ کھ اھل كتاب گرفتار شد، و سركشان  ،عرب فرومایگانو  گستاخ،بھ مردمان  درشتی کھ بر او گذشت، و گرفتار شد
سر بھ  انمشركگویی از  زورو  ،و یا اگر شیطان خواست سركشي كند ،ن را خاموش كردفروختند، خداوند آآتشي براي جنگ برا
و  ش نھد،گوش پای بر كھتا آنایستاد  نمیباز ھم او  ، وفرستاد ھا مي علي] را بھ كام آنبرادرش [ ،افراشت زورگویی بر می

بھ  کنزدیو امر خدا، در انجام کوششگری  ی خدا،ای بود برا رنج دیدهدر حالی کھ ، ندك را با شمشیر خود خاموش ش ھای شراره
، بھ فكر خود و گیری کادح (تالشگر)، در حالی کھ زندگی آسوده خود را داشتید پی، ی ناصحھّمتء، بلند اولیاسیّد و ، رسول خدا
فرار ، میدان کردید بھ پشت می، اخبار بودید و گوش بھ زنگدگرگون شود،  ما در كمین وضع، مند، آسوده ھا بھره از نعمت

.کردید از کارزار  می  
آشکار شد در شما ، ]منزلگاه او ساخت [ و جایگاه برگزیدگانش را ،چون خدا سراى پیمبرانش را براى پیامبر خود برگزیدپس، 

خروش بر   مقدار، ھای بی ان خاموش، خودنمایی کردند خفتھگمراھ، و سخن گفتند دین روی پوشدریده شد و  عداوت نفاق،
در حالی  آورد بر خودمخفیگاه شیطان سر از   ند.ھاي شما ُدم َعلَم كرده جوالن داد در میدانند فرومایگان چون بزرگان و آورد

یافتتان، شوراند  سبكبارسپس، شما را بر انگیخت و ! و دلبستھ فریبش دعوتش یافت ش، و شما را آماده پذیرزد صدا میشما را 
  خود وارد شوید. این در حالى بود كھغیر و در آبشخور کردید، داغ را خود غیر شتر شما بر خشم، شما را خشمگین یافت. پس، 

دفن ھنوز و پیامبر  بود، ، و جراحت بھبود نیافتھده بودو زخم گستر، بود) پیامبرتان نگذشتھوفات از عھد نزدیک بود (زمانی 
 9:49(" أَال فِي اْلفِْتنَِة َسقَطُوا َو إِنَّ َجھَنََّم لَُمحیطَةٌ بِاْلكافِرینَ "داشتید،  فتنھکھ ترس از  وانمود كردید یدا شتاب كردشمبود، نشده 
).تردید جھنَّم بر كافران احاطھ دارد اند، و بى دار، كھ آنان خود بھ فتنھ افتاده ھش( )التّوبة  

1. در تحلیلی تاریخی از ماجرای سقیفھ بنی  استاد عارف آیة هللا جوادی آملی هللا علیھا: نقش مبارزات حضرت فاطمھ زھراء، سالم 
فرمایند: ساعده، چنین می  

صلي هللا علیھ و ، بكر است كھ با استناد بھ شوراي سقیفھ و قرابت با پیامبر اكرم الحدید مخاطب این شعر ابو ابن ابي  ي بھ گفتھ...  
فرماید: اگر با  در جواب این استدالل مي ،المالسّ  علیھ، كرد. امیرالمؤمنین استدالل بر مشروعیت خالفت خویش مي ،آلھ و سلم

خود   اصلي مشورت ـ  ي است كھ ھستھ اي سقیفھ امور مردم را بھ دست گرفتي، این چھ مشاوره  ي زیر سایھ  ي استناد بھ مشاوره
  ـ حضور نداشتند و غایب بودند؟ . و برخي از بزرگان صحابھ مثل سلمان، ابوذر، مقداد و.. الم، بني ھاشمالسّ  علیھ، امیرالمؤمنین

كني، باید بداني كھ غیر تو بھ آن حضرت نزدیكتر  (صلي هللا علیھ و آلھ و سلم) استدالل مي خدا و اگر بھ قرابت و نزدیكي با رسول
و داراي قرابت و فامیلي بیشتري بوده است.  

گفت: اي كاش در جریان سقیفھ  كرد و مي ھا سبب شد كھ ابوبكر بھ ھنگام مرگْ آرزو مي ھا و افشاگري تیضاحشاید ھمین اس
كردم. شدم و بھ وزارت اكتفا مي دار خالفت نمي عھده  

ف رسد تو در جاھاي مختل بھ او گفت: دستت را دراز كن تا با تو بیعت كنم، عمر در جوابش گفت: با وجود تو نوبت بھ من نمي
  185   ي البالغھ را ذیل شماره اي، تو باید دستت را دراز كني تا ما با تو بیعت كنیم. وي این حكمت از نھج ھمراه پیغمبر بوده
شرح كرده است.  
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 شورایي در كار نبود. فقط چند نفر جمع  ًنھ تنھا بزرگاني این چنین حضور نداشتند بلكھ بسیاري از مردم عادي ھم نبودند اصال
گاه از مردم خواستند بیعت كنید. بكر را انتخاب كردند آن و ابوشدند   

یعني عایشھ ، (صلي هللا علیھ و آلھ و سلم، در این بود كھ ھمسر پیامبر ،(صلي هللا علیھ و آلھ و سلم، بكر با پیامبر اكرم قرابت ابو
عموي آن حضرت و ھم  بود و ھم پسر ،علیھ و آلھ و سلمصلي هللا ، ھم داماد پیغمبر ،المالسّ  علیھ ،دختر او بود. اما امیرالمؤمنین

میان خود و  ،صلي هللا علیھ و آلھ و سلم، خدا در ماجراي عقد اخوتي كھ بین مھاجر و انصار در ابتداي ھجرت بستھ شد، رسول
السالم) عقد اخّوت و برادري جاري كرد. علي (علیھ  

گشودم و  را نمي ،علیھا  هللا سالم ،زھرا  ي فاطمھ  ي بود: "اي كاش َدِر خانھابو بكر چندتا "اي كاش" داشت كھ یكي از آنھا این 
 ،صلي هللا علیھ و آلھ و سلم،  خدا دادم". دیگر این كھ: "اي كاش از پیامبر كردم و مردم را بدان جا راه نمي او را تفتیش نمي  ي خانھ

، 2 تاریخ یعقوبي، ج  ي ؛ ترجمھ301 ـ 302 ، ص2الذھب، ج  جكردم كھ این حق از آِن كیست". (مرو راجع بھ خالفت سئوال مي
صلي هللا علیھ و آلھ و ، ). باید گفت: اي كاش ھنگام رحلت رسول خدا228 الثالثة، حدیث ، باب171 ، ص1 ؛ خصال، ج17 ص
193(حماسھ و عرفان  ص  كاش"ھا فراھم نشود. شد تا زمینھ براي آن "اي "إن الرجل لیھجر" گفتھ نمي ،سلم -192(  

II. ھُ زاِھَرةٌ، َوأَْعالُمھُ باِھَرةٌ، َوَزواِجُرهُ فََھْیھاَت ِمْنُكْم، َوَكْیَف بُِكْم، َوأَنَى تُْؤفَُكوَن؟ َوِكتاُب ّهللا بَْیَن أَْظُھِرُكْم، أُُموُرهُ ظاِھَرةٌ، َوأَْحكامُ  
َغبَةً َعْنھُ تُِریُدوَن، أْم بَِغْیِرِه تَْحُكُموَن، {بِْئَس لِلظّالِِمیَن بََدالً} {َوَمْن یَْبتَِغ الئَِحةٌ، َوأواِمُرهُ واِضَحةٌ، قَْد َخلَّْفتُُموهُ َوراَء ظُُھوِرُكْم، أرَ 

ً فَلَْن یُْقبََل ِمْنھُ َوُھَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن}. ثُمَّ لَْم تَْلبَثُوا االّ َرْیَث أْن تَْسُكَن نَ َغْیَر األ ْفَرتُھا، َویَْسلََس قِیاُدھا ثُمَّ أَّخْذتُْم ْسالِم دینا
، تُوُروَن َوْقَدتَھا، َوتَُھیُِّجوَن َجْمَرتَھا، َوتَْستَِجیبُوَن لِِھتاِف الشَّْیطا فِيِّ ، َواْھماِد ُسنَِن النَّبِيِّ الصَّ یِن اْلَجلِيِّ ، َواْطفاِء أْنواِرالدِّ ِن اْلَغِويِّ

راِء، َونَْصبُِر ِمْنُكْم َعلى ِمْثلِ  وَن َحْسواً فِي اْرتِغاٍء، َوتَْمُشوَن ألَْھلِِھ َوَولَِدِه فِي اْلَخَمِر َواْلضَّ ناِن فِ تُِسرُّ ي  َحزِّ اْلُمدى، َوَوْخِز السِّ
ً لِقَوْ  ٍم یُوقِنُوَن} أفَال تَْعلَُموَن؟ بَلى تََجلّى لَُكْم الَحشا، َوأَْنـتُْم تْزُعُموَن أالّ اْرَث لَنا، {أَفَُحْكَم اْلجاِھلِیَِّة تَْبُغوَن َوَمْن أْحَسُن ِمَن ّهللاِ ُحْكما

َكالشَّْمِس الّضاِحیَِة أنِّى اْبنَتُھُ.   
روشن،  امورش روید؟! در حالي كھ كتاب خداوند پیش روي شماست، است؟ و بھ كجا مي پس دور است از شما، شما را چھ شده

اید، آیا تصمیم دارید  انداختھ خود شما آن را پشت سر .و فرامینش واضح پیدا،اش  ، و نواھيشکارآ شھای درخشان، نشانھأحکامش 
[كھ این] براي ستمگران ( )الکھف 18:50(" لظَّالِمیَن بََدالً بِْئَس لِ "خواھید برخالف آن حكم نمایید؟  ؟ و یا ميروی گردانیداز آن 

ْسالِم دیناً فَلَْن یُْقبََل ِمْنھُ َو ھَُو فِي اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسرینَ )، "جایگزین بدي است و ھر كھ جز ( )آل عمران 3:85(" َو َمْن یَْبتَِغ َغْیَر اْإلِ
حتى شما آن قدر درنگ سپس، ).  نشود، و وى در آخرت از زیانكاران استاسالم، دینى [دیگر] جوید، ھرگز از وى پذیرفتھ 

نكردید تا ستور و اسب سركش خالفت رام گردد و تسلیمتان شود كھ بھ راحتى بتوانید از آن سوارى بگیرید و كینھ و نفرتتان 
فروكش كند.  

بھ برافروختن کردید شروع آن. سپس  گرفتن مھارآسان گردد پس شما صبر نكردید كھ سركشي این فتنھ فرو بنشیند و 
درخشان دین در پي خاموش كردن انوار ید، كننده را پاسخ مثبت داد و آواي شیطان گمراهزدید ھیزمش را،  گیرھایش و بر ھم آتش

پنھانى سر آن را گیرید حال آنکھ ھمھ  میكف از روى شیر  وانمود کردیدچنین . ھاي پیامبر برگزیده برآمدید سنتّ و نابود كردن 
و نسبت بھ خاندان پیامبر دورویي و نفاق بھ خرج ( در كمینگاه خزیدیداو نشین كردن خاندان و فرزندان  براى گوشھ كشیدید.
، صبر است فرو رفتھ اش سینھاي در  و یا نیزه است ما در مقابل شما ھمچون كسي كھ دستش بر لبھ كارد گذاشتھ شده) ولی دادید
ِ ُحْكماً لِقَْوٍم یُوقِنُونَ "اید كھ ما را ارثي نیست،  كنیم. شما پنداشتھ مي آیا المائدة) ( 5:50" (أَ فَُحْكَم اْلجاِھلِیَِّة یَْبُغوَن َو َمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ

دھد و داوري  تر دستور ميچھ كسي از خداوند بھ دارند، یقینكنید؟ براي مردمي كھ  از دستورات دوران جاھلیّت پیروي مي
.اویمدانید؟ آري بلكھ بر اینان بھ سان خورشید درخشان روشن است كھ من دختر  آیا نمي )د؟كن مي  

1. فرمایند: سالم هللا علیھا، کھ در باال آمد، می ،استاد جوادی آملی با اشاره بھ بخشی از بیانات فاطمھ زھراء نقل گفتاری:   
اي كھ در استرداد  علیھا) بھ آیات فراواني از قرآن كریم، در خطابھ هللا (سالممانند استشھاد حضرت صدیقھ طاھره فاطمھ زھرا 

فدك ایراد فرمودند. آن حضرت پس از حمد و شكر و ثناي ذات اقدس خداوند و شھادت بر توحید حق و تبیین بسیاري از معارف 
ھایش نوراني و ھویدا، نواھیش آشكار و  ھكتاب خدا در میان شماست؛ امور آن ظاھر، احكامش درخشان، نشان فرماید: دین مي

كنید؟ آیا داوري جز  اوامرش گویاست، لیكن شما آن را بھ پشت سر افكندید. آیا از كتاب خدا روي برتافتھ، از آن اعراض مي
ند از او ستمكاران بد جایگزیني براي قرآن برگزیدند و ھر كس آییني جز اسالم برگزیكنید؟ گیرید و بھ غیر آن حكم مي قرآن مي

زیانكاران است: ...   ي پذیرفتھ نخواھد شد و در آخرت در زمره  
غصب فدك فرمودند:  ي آنگاه درباره  

جویند؟ و براي مردم صاحب یقین چھ حكمي از حكم خدا بھتر  برید كھ ارثي براي ما نیست؟ آیا حكم جاھلي مي و شما گمان مي
قحافھ! آیا در  تاب درخشان برایتان روشن است كھ من دختر اویم... اي پسر ابياست؟ آیا آگاه نیستید؟ چرا، آگاھید و ھمچون آف

كتاب خدا آمده كھ تو از پدرت ارث ببري و من وارث پدر خود نباشم؟ چھ سخن ناروایي! آیا از سر عناد و لجاج كتاب خدا را 
اي در خصوص شما فرو  برد...؟ آیا خداوند آیھ گوید: سلیمان از پدرش داود ارث اید، آن جا كھ مي ترك گفتھ بھ پشت سر افكنده
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برند؟ آیا من و پدرم بر یك آیین  فرستاده كھ پدرم را از آن خارج كرده یا بر این باورید كھ اھل دو آیین از یكدیگر ارث نمي
نیستیم؟ یا این كھ مدعي ھستید كھ شما از پدرم و پسر عمویم بھ قرآن و خاص و عام آن آشناترید:  

آن است كھ ھرگز در صدر اسالم بھ مسلمانان القا نشده بود كھ آنان از قرآن كریم تنھا   ي استدالل بھ قرآن كریم نشانھ این گونھ
السالم) است؛ زیرا استنباط معصوم و افتا بر اساس آنچھ استظھار  تالوت دارند و فھم آن در انحصار معصومین (علیھم  ي بھره

م احتجاج باید طرفین مخاصمھ بتوانند از قوت َسنَد احتجاج برخوردار باشند. پس افراد عادي كرده، غیر از احتجاج است. در مقا
95ص  1تسنیم ج ( فھمیدند و فھم آنان نیز حّجت بود. اند، ظاھر قرآن را مي و غیرمعصوم كھ طرف احتجاج بوده -93(  

ندگي كرد، اگر مرگ كسي جاھلي باشد معلوم میرد كھ ز گونھ مي زندگي است و ھر كسي آن  ي از آنجا كھ مرگ عصاره... 
شود زندگي او جاھالنھ بوده است؛ چون ممكن نیست كسي زندگي عاقالنھ داشتھ باشد ولي بھ مرگ جاھلیت بمیرد. بنابراین،  مي

. )1اگر كسي امام زمانش را نشناسد نھ تنھا مرگش مرگ جاھلي خواھد بود بلكھ حیات او نیز حیاتي جاھالنھ خواھد بود(  
) البتھ ممكن است كسي بھ صورت ظاھر در خدمت قرآن كریم باشد، در مسجد پیامبر اكرم (صلي هللا علیھ و آلھ و سلم) و 1(

علیھا) در  هللا زھرا (سالم  ي كھ صدیقھ كبري، فاطمھ چنانحتي پشت سر یا جاي او نماز بخواند ولي حیاتش حیات جاھلي باشد. 
بلي، قد  افراد فرمود: "أفحكم الجاھلیة تبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم یوقنون؟ أفال تعلمون؟گونھ  احتجاج خود خطاب بھ این

كنید و خواستار آن ھستید؟ براي كساني كھ اھل یقین ھستند،  تجلّي لكم كالشمس الضاحیة: أنّى ابنتھ"؛ آیا حكم جاھلیت را طلب مي
دانید من چھ كسي ھستم؟ بلھ، براي شما  مائده). آیا نمي  ي سوره 50  ي از آیھداوري چھ كسي از داوري خدا بھتر است؟ (برگرفتھ 

، ص 1(احتجاج، ج  مثل آفتاب نورافشان روشن است كھ من دختر آن بزرگوار (رسول اكرم (صلي هللا علیھ و آلھ و سلم)) ھستم
)49(عصاره خلقت  ص  فدكیھ).  ي ، خطبھ267  

اگر مطابق حكم خدا نباشد،  سترداد فدك بھ این جملھ استدالل كرده فرمود: ھر قضا و حكميفاطمھ زھرا (علیھا السالم) براي ا
حكم جاھلیت است. حكمي كھ مطابق با اسالم و قرآن و عترت طاھره نبود، حكم جاھلیت است، چنانكھ خداي سبحان فرمود: اگر 

ا مدعي ھستند كھ بھ تو، قرآن و كتابھاي انبیاي پیشین چیزي مطابق با وحي الھي نبود، حكم طاغوت خواھد بود. باز فرمود: آنھ
طاغوت شدند، و شیطان  ایمان دارند، ولي مایلند امور قضایي خود را در محكمھ طاغوت حل كنند و حال آنكھ مأمور بھ كفر بھ

وَن َعْنَك ما أَْنزَ   َو إِذا قیَل لَھُْم تَعالَْوا إِلى، "شدیداً گمراه كند. آنگاه فرمود خواھد آنھا را مي ُسوِل َرأَْیَت اْلُمنافِقیَن یَُصدُّ ُ َو إِلَى الرَّ َل هللاَّ
یعني اگر بھ آنھا گفتھ شود، بیایید بھ آنچھ خدا نازل كرده، و یا بھ پیغمبر مراجعھ كنید، منافقین سركشي  النّساء)  4:61(" ُصُدوداً 
سیره رسول ، 8ج  تفسیر موضوعى( دارند. از مراجعھ باز ميكنند، دیگران را ھم  كنند، و ھمان طوري كھ خود مراجعھ نمي مي
.)167هللا علیھ و آلھ و سلّم،  ص  صلّي ،اكرم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


