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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 – 26؛ 1388  – 04 – 05 ؛1430  – 07 – 03ھ معج

َ َ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. لى َعْمٍد ْرثِیَْھ یَا اْبَن أبي قُحافَةَ! أفي ِكتاِب ّهللاِ أْن تَِرَث أباَك، ِوال أِرَث أبي؟ {لَقَْد ِجْئَت َشْیئاً فَِریًّا}، أَفَعَ إا اْلُمْسلِموَن أاُْغلَُب َعلى أَیُھَ  
َث ُسلَْیماُن داُوَد}، َوقاَل فیَما اْقتَصَّ ِمْن َخبَِر یَْحیَي ْبِن َزَكِریّا علیھما نَبَْذتُُموهُ َوراَء ظُُھوِرُكْم، اْذ یَقُوُل: {َوَورِ  تََرْكتُْم ِكتاَب ّهللاِ، وَ 

} بَْعُضُھْم أَْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّهللا  السالم اْذ قاَل َربِّ {َھْب لِي ِمْن لَُدْنَك َولِیاًّ یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب} َوقَاَل: {َو اُولُوا األَْرحامِ 
ُ في َوقاَل: { َكِر ِمْثُل َحظِّ   یُوصیُكُم هللاَّ إِْن تََرَك َخْیراً اْلَوِصیَّةُ لِْلوالَِدْیِن َو اْألَْقَربیَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى االُْنثَیَْیِن} وقال: {أَْوالِدُكْم لِلذَّ
ِحَم بَْینَنَا! }، وَزَعْمتُْم أََال ِحظَوةَ لِي، َوال إْرَث ِمْن أبي الرَ اْلُمتَّقینَ   

ھ! آیا در كتاب خداوند آمده است كھ تو از پدرت ارث ببري و حافَ قُ  ؟ اي پسر ابياز گرفتن ارثم اي مسلمانان! آیا من مغلوب شوم
. آیا عمداً كتاب خدا را )ریمم  ي رهسو  27 ي برگرفتھ از آیھ( اي من از پدرم ارث نبرم؟ تو مطلب ناروا و سخن نامناسبي گفتھ

و در آنجا كھ داستان یحیي بن زكریّا را ، )النمل 27:16(" سلیمان از داوود ارث برد، "جا كھ گوید در آناید،  پشت خود افکنده
 19:6( "من و از خاندان یعقوب ارث ببرد! از سوي خودت جانشیني بھ من ببخش كھ از"پروردگارا! ، گوید كند و مي بازگو مي

و نیز  )األنفال 8:75" (باشند ب خداوند اولي و مقّدم ميدان برخي نسبت بھ برخي دیگر در كتاخویشاون، "و نیز فرموده) مریم
 و نیز فرموده النّساء) 4:8" (كھ پسر دو برابر دختر سھم ببرد كند خداوند درباره فرزندانتان بھ شما سفارش مي" است، فرموده
خویشاوندان بھ گونھ خیر و شناختھ شده و معروف وصیت كند و  اگر مالي را از خود برجاي گذاشت براي پدر و مادر واست، "

اي نداشتھ از پدرم ارث  اید كھ من بھره شما پنداشتھ البقرة)  2:180" (یزكاران كاري درست و شایستھ است.این براي پرھ
برم و ھیچ رابطھ و پیوندي بین ما نیست. نمي  

1. فاطمھ زھراء، علیھا الّسالم، بعد از آنکھ بھ آشکار بودن احکام قرآن کریم، و حّجت بودن آن برای ھمھ اشاره  استشھادی قرآنی: 
فرمود، در این فراز، بھ چندین آیھ از قرآن کریمھ استشھاد فرمود. از جملھ آنھا قول خدای تعالی در سوره مبارکھ نمل است، 

. برخی از مفسّران اھل سنّت میراث )و سلیمان از داوود میراث یافت( )النمل 27:16(" دَ َو َوِرَث ُسلَْیماُن داوُ "آنجا کھ فرمود، 
گذارند. در اینجا توضیحی را از  اینکھ انبیاء ارث برجا نمیاند تا با دعوی ابوبکر مبنی بر  در این آیھ را، میراث نبّوت دانست

:ر پاسخ آنانکنیم د نقل میعالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ مرحوم   
مراد از این ارث، ارث بردن نبوت و علم است، صحیح نیست، براى اینكھ نبوت ارثى کھ  اند و اینكھ بعضى از مفسرین گفتھ

توان گفت كھ قابل انتقال است نیست، چون قابل انتقال نیست، و اما علم، ھر چند با نوعى عنایت و مجاز مى نھ حقیقتا - براى  -
دھد، و گرنھ باید دیگر خودش علم نداشتھ باشد لیكن این انتقال مجازى ھم، در  از خود بھ شاگرد انتقال نمى اینكھ استاد، علم را

اند، از مقولھ درس خواندن  آید و علمى كھ انبیاء اختصاص بھ آن داده شده علم فكرى است، كھ با درس خواندن بھ دست مى
رسد، ممكن است با ھمان عنایت و مجازگویى  كر و ممارست بدان نمىنیست، بلكھ كرامتى است از خدا بھ ایشان، كھ دست ف

شود گفت: فالن پیغمبر علم  برده، یعنى آن پیغمبر وى را تعلیم داده، ولى نمى  بگوییم فالن مرد عادى علم را از پیغمبرى ارث
خود را از پیغمبر دیگر یا از غیر پیغمبر ارث برده است.  

شود. برای ھمین،  معنای ارث فرمودند کھ در معنای آن انتقال چیزی از کسی بھ دیگری لحاظ میمرحوم عالمھ طباطبایی در 
أُ ِمَن شیخ ابن عربی در فتوحات مّکیھ، با توجھ بھ قول خدای تعالی، " ِ الَّذي َصَدقَنا َوْعَدهُ َو أَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ َو قالُوا اْلَحْمُد ِ=َّ

اش را بر ما راست گردانید و سرزمین  سپاس خدایى را كھ وعده و گویند( )الّزمر 39:74(" نَشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلعاِملینَ اْلَجنَِّة َحْیُث 
)، نوعی  كنندگان گزینیم. چھ نیك است پاداش عمل ] را بھ ما میراث داد، از ھر جاى آن باغ [پھناور] كھ بخواھیم جاى مى [بھشت

بودند  آتش میأھل آنھا ھمانھایی ھستند کھ برای میراث، و جنات آنھاست  گوید، "برای داند و می یاز بھشت را بھشت میراث م
شدند".  اگر وارد بھشت می  

2. فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، ھم چنین بھ دعای حضرت زکریا، علیھ الّسالم، استشھاد فرمود، آنجا کھ گفت،  توضیح و تکمیل: 
ًّ یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوبَ ھَْب لِي ِمْن لَُدْنَك وَ " از سوي خودت جانشیني بھ من ببخش كھ از من و از خاندان یعقوب ارث " (لِیا

را اینگونھ نقل می فرماید، "  ،المعلیھ السّ  ،زکریا تمبارکھ انبیاء دعای حضرمریم). خدای تعالی در سوره  19:6( "ببرد!
ھنگام كھ  ، آنزكریا را [بیاد آور] و(األنبیاء)  21:89" ( َربِّ َال تََذْرنِي فَْرًدا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِینَ َوَزَكِریَّا إِْذ نَاَدى َربَّھُ 

)پروردگارش را خواند: پروردگار من! مرا تنھا مگذار و تو بھترین وارثانى!  
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ند و با اشاره بھ مسئلھ ارث بردن، از خدای ھمانگونھ کھ مشاھده می شود در اینجا علت فرزند خواستن را تنھا نبودن ذکر می ک
سبحان بھ عنوان بھترین وارث یاد می کند، لیکن حوادثی کھ در صدر اسالم بعد از وفات حضرت محّمد، صلی هللا علیھ و آلھ و 
یا، سلم، اتّفاق افتاد باعث شده است کھ بعضی از مفسّران اھل سنّت اصرار ورزند کھ در خواست وارث نمودن حضرت زکر

علیھ الّسالم، بدان معنا بود کھ خدا فرزندی بدو دھد کھ نبی باشد. برای مثال آنان گفتھ اند کھ کھ زکریا (ع) نّجار بود و کسی کھ 
نّجار است مالی ندارد کھ بخواھد بھ ارث بگذارد. عالوه بر این، او (ع) نبی نیز بود، و برای نبی خدا توجھ بھ اموری دنیایی 

ود. از طرفی دیگر، آنھا مطلبی را نقل می کنند کھ ابوبکر برای محروم نمودن فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا  نقص محسوب می ش
بدان استناد نمود مبنی بر اینکھ انبیاء ارث نمی گذارند و آنچھ از آنھا بجا می ماند صدقھ است. ھم چنین، گفتھ اند کھ این خود 

ر در امور مالی ارث می برد. لذا، اگر مقصود از ارث بردن ھمین می بود، دیگر معلوم است کھ در جمیع شرایع فرزند از پد
مورد می بود.  بعد از درخواست فرزند، ذکر آن بی  

متون روایی و تاریخی مرجع ھمگی اعتراض فاطمھ زھرا علیھا السالم بھ ابوبکر، و پاسخ او مبنی بر اینکھ انبیاء ارث باقی 
. این سخن او ھیچ مبناء و ریشھ ای در قرآن مجید ندارد بلکھ آیاتی مانند آنچھ در این سوره مبارکھ نمی گذارند را ذکر کرده اند

آمده است تصریح دارند ارث برده شدن از انبیاء. این مفسّران آیات را با استناد بھ حدیثی مجعول بر خالف ظاھرش معنا نموده 
اند.   

سّران اھل سنّت کھ "ارث" در این آیھ را میراث نبّوت دانستھ اند، بحث مبسوطی مرحوم عالمھ طباطبایی در پاسخ آن عّده از مف
کھ عالقمندان برای آگاھی از پاسخ مبسوط ایشان باید بدانجا رجوع کنند.  ،در تفسیر المیزان دارنددر ذیل آیھ سوره مبارکھ مریم 

:ما در اینجا بھ اختصار و نقل بھ معنا، نکات بر جستھ آن را می آوریم  
و آنچھ از وى  باعث زكریا بھ دعا آن كرامتى بود كھ از مریم مشاھده كرد، محرك واز آیات قرآن کریم استفاده می شود کھ  -

میان نبود. بود، اثرى ھم از آن درنمشاھده كرد نبوت   
.اصال نبوت چیزى نیست كھ از راه خویشاوندى ارث برده شود -  
كسى كھ پیغمبر مى  زیراو او را مرضّى (پسندیده) بگردان  ،بدار پیغمبر ارزانىمعنا ندارد كسى بگوید خدایا مرا فرزندى  -

.مرضی بودن نیستدرخواست بھ مرضى بودن و باالتر از آن را دارد دیگر حاجت  شود فضیلت  
، پائین تر از آنباشد نھ  درخواست جنبھ تاءكید را دارد، مى گوییم تاءكید ھمیشھ باید مساوى و یا مافوق مؤ ّكد اگر بگویند این -

.و خصلت مرضى بودن مادون نبوت است  
ھایى كھ باید از انسان بھ فرزندش منتقل ترسم بعد از مرگم چیز من مى " یعنی، َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمن َوَرائِي، "عالوه بر این -

موالیش داراى قرب و  ، نھ اینكھ بترسداو مى ترسد از اینكھ موالیش مالك مال او شوند ،پس. منتقل گردد شود بھ خویشاوندانم
نسبت بھ خویشاوندانش این چنین بخلى داشتھ باشد كھ بعد و  منزلت و تقوى و كرامت گردند، و این معنا ندارد كھ یك پیغمبرى

.و كرامت گردند، زیرا انبیاء جز صالح و سعادت خلق آرزویى ندارند یا قبل از مرگش داراى تقوى  
كھ پس از وى بھ لوازم  آنجناب از این مى ترسید خویشاوندان زكریا اشرار بنى اسرائیل بوده اند، و، "گفتھ اند اینكھ بعضى -

و الھى است كھ  حرف درستى نیست زیرا اگر مقصود از خالفت و جانشینى خالفت باطنى" جانشینش در امت عمل نكنند
عالوه بر اینكھ نبوت ھیچگاه از مورد خود تخلف نمى . دقطعا قابل ارث بردن نیست تا بود و نبود نسب در آن فرق داشتھ باش

و  جانشینى ظاھرى اگر مقصود از خالفت . پیغمبر نمى شود، پس دیگر چھ جاى ترس ھست كند و جز افراد واجد اھلیت ،
وسائل  خالفتى مانند مال ، یكى از دنیائى است كھ با نسب ارث برده مى شود، و كسى كھ منسوب نیست ارث نمى برد، چنین

كھ ما با اصرار كلمھ ارث در آیھ را از ارث مال بھ ارث خالفت برگردانیم  زندگى مادى است، و با این حال چھ فائده اى دارد
سلطنتى را از پدر ارث نبرد، تا بگوییم زكریا (علیھ السالم ) مى  عالوه بر اینكھ دیدیم یحیى (علیھ السالم ) چنین خالفت و ؟

ھمھ در زیر  دست غیر یحیى بیفتد، و اصال در زمان آن جناب بنى اسرائیل سلطنت و قدرتى نداشتھ ، ھترسیده این خالفت ب
.سلطھ روم قرار داشتند، و روم برایشان حكم مى راند  

 مى گوییم : اینکسی کھ بگوید چھ اصراری دارید کھ شأن انبیاء را در حّد دعای برای مادیّات پایین بیآورید، در پاسخ  -
زكریا (علیھ السالم ) در این  وقتى متوجھ ما مى شود كھ خواستھ باشیم ھمانطور كھ شما خیال كرده اید بگوییماعتراض 

یفتد، و ما كى وى منتقل شود و بھ دست اشرار از خویشاوندانش ن دعایش از خدا فرزندى خواستھ كھ اموالش بعد از مرگش بھ
رخواست فرزند است ھمچنانكھ ظاھر از " د یَِرثُنِي َولِیًّا، " ولى از جملھمى گوییم مقصود اصلى و ا ماچنین حرفى زده ایم. 

یَّةً "عمران،  كالم آن جناب در سوره آل َربِّ َال تََذْرنِي " كالم او در جاى دیگر كھ عرض كرد  و از"،  ھَْب لِى ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ
. " ھمین است فَْرًدا  

است عام و  را كھ مفھومی "ولى" بلكھ خواست كلمھ ،مقصود اصلى وى ارث بردن نبود را اضافھ كرده"  یَِرثُنِي"  و اگر قید
وسیلھ قرینھ، و  بھ متعین نمى شود مگر  چون این گونھ كلمات در یكى از معانیش  مصادیقى مختلف تفسیر كند داراى

ْن أَْولِیَاءَ ھمچنانكھ در آیھ  " ِ  یَنُصُرونَھُم مِّن ُدونِ  َوَما َكاَن لَھُم مِّ را آورد تا والیت  یَنُصُرونَھُم"  قرینھ)  با الشوری 42:46"  (هللاَّ
بَْعٍض  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاءُ "  شریفھ و نیز در آیھ، سازد را در یكى از معانیش كھ ھمان نصرت است متعین
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 را آورد تا والیت را در یكى از معانیش كھ والیت تدبیر "یَأُْمُرونَ )، قید "التّوبھ 9:71(" یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 
 ھقرینھ براى تعیین كلم" یرثنى" كلمھ اگر مقصود ازآوردن. و ھمچنین موارد دیگر استعمال این كلمھ است متعین سازد،

كالم قرینھ اى كھ داللت كند بر  ، دیگر دراست والیت در فرزند نباشد، با اینكھ مى دانیم مقصود از درخواست ھمان بوده 
...  ماند باقى نمى ، درخواست فرزند است، اینكھ مقصود اصلى  

ن پیامبری داشتھ باشد.عالقھ بھ فرزند داشتن نیز امری فطری است و از اموری پست دنیایی نمی باشد کھ منافات با شئو -  
پس، فرزندان انبیاء از آنھا ارث می برند ھمانگونھ کھ این آیات بر آن داللت دارند. -  

II. ُكُم هللاُ بِآیٍَة أْخَرَج ِمْنھا أبِي؟ أْم َھْل تَقُولًوَن أَْھُل ِملَّتَْیِن ال یَتَواَرثَاِن، َولَْسُت أَنَا َوأَ   واِحَدٍة؟! أَْم أَْنتُْم أَْعلَُم بِي ِمْن أَْھِل ِملٍَّة أَفََخصَّ
ٌد، بُِخُصوِص اْلقُْرآِن َوُعُموِمِھ ِمْن أَبِي َواْبِن َعّمي؟ فَُدونََكھا َمْخطُوَمةً َمْرُحولَةً. تَْلقاَك یَْوَم َحْشِرَك، فَنِ  ِعیُم ُمَحمَّ ْعَم اْلَحَكُم هللاُ، َو الزَّ

ٍ ُمْستَقَرٌ َواْلَمْوِعُد اْلقِیاَمةُ، َوِعْنَد الّساَعِة ما  َوَسْوَف تَْعلَُموَن َمْن یَأْتِیِھ َعذاٌب یُْخزیِھ } {تَْخِسُروَن، َوال یَْنفَُعُكْم إْذ تَْنَدُموَن، {َولُِكلِّ نَبَأ
َویَِحلُّ َعلَْیِھ َعذاٌب ُمقِیٌم}   

و  برند دو آیین از یكدیگر ارث نمي كھ اھلگویید  مییا انید، ردگپدرم را از آن خارج گردانید کھ  صااي خ آیھبھ شما را آیا خدا 
را حال كھ چنین است بگیر آن  .ھستید عمویماز پدرم و پسر تر بھ خاص و عام قرآن  عالممن و پدرم بر یك آیین نیستیم؟ یا شما 

 نیک]و [ ،خدا ی باشدداور چھ نیک ،كند تو را دیدار مى حشرروز  ]و بر آن سوار شو![ مھار كشیده و بار كرده یھمچون شتر
ی نبخشد شما را سودو  د!یشبازیانكار و ھنگام فرارسیدن قیامت، چھ ! قیامت است گاھی ، و [نیک] وعدهمحمد ی)خواھ(داد کفیل

و بھ زودى خواھد دانست كھ چھ كسى بھ األنعام) " 6:67" (كھ براى ھر خبر زمانى معیّن است، "شوید پشیمانھنگامی کھ 
.ھود) 11:39" (آید آید و یا عذاب جاوید بر سر او فرود مى مىسازد، گرفتار  عذابى كھ خوارش مى  

1. ٍ ُمْستَقَرٌّ َو َسْوَف تَْعلَُمونَ "با اشاره بھ قول خدای تعالی، توضیحی مختصر:  فرمود آنھا را بھ طور تھدید األنعام)،  6:67(" لُِكلِّ نَبَإ
بھ آیھ کریمھ سوره مبارکھ ھود کھ راجع بھ عذابی  و با اشاره .است حتمى خدای سبحان بر آنھا وقوع عذاببھ اینکھ  حبصر

است کھ بر قوم نوح نازل شد، وعده فرود آمدن عذابی جاودانھ و پایدار را بر آنھا داد بھ نحوی کھ ریشھ ظلم و ستم آنھا بخشکاند 
و ظالمان و ستمگران را منقرض کند.  

III. نَةُ َعْن ثُمَّ َرَمْت بِطَْرفِھا نَْحَو اْألَْنصاِر فَقالَْت: یا مَ   ْسالِم! ما ھِذِه اْلَغِمیَزةُ فِي َحقِّي؟ َوالسِّ عاِشَر اْلفِْتیَِة، َوأَْعضاَد اْلِملَِّة، َوأْنصاَر اْإلِ
؟ َسْرعاَن ما أَْحَدْثتُْم، َوَعْجالَن ذا إھالَةً، َولَُكْم "اَْلَمْرُء یُْحفَظُ فِي ُوْلِدهِ "ظُالَمتِي؟ أما كاَن َرُسوُل هللاِ صلّى هللا علبھ وآلھ أبِي یَقُوُل: 

ةٌ َعلى ما أَْطلُُب َواُزاِوُل!  طاقَةٌ بِما اُحاِوُل، َوقُوَّ  
و یاران ، مذھباى جوانان و اى بازوان توانمند  سپس حضرت فاطمھ علیھا الّسالم گروه انصار را مخاطب قرار داده فرمودند:

 !؟من رفتھ است در برابر ستمى كھ برشما را گرفتھ است است كھ چرتی این چھ  !حّق من؟است از  چھ چشم پوشیاین اسالو! 
چھ زود اوضاع را واژگون ؟ شود" ھ میپاس داشتفرزندانش در مرد ، "فرمود  علیھ و آلھ و سلّم نمىآیا پدرم رسول خدا صلّى هللاَّ 

کنم و در نظر  باشید بر آنچھ طلب می خواھم، و نیرومند می بر آنچھ می شیدمی با راھھ گام نھادید، با اینكھ توانانمودید و بھ بی
  دارم. 

1. در بخشی از این سخن خود، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، اشاره فرمود، بھ حفظ حرمت پدر در فرزند. در اینجا  اشاره: 
زق، کھ رئیس االرازقة خوارج بود ، بھ حسین، روایت کرده است کھ نافع بن االر ، کھابن عساکرکنیم از  ماجرایی را نقل می

پرستی! علیھ الّسالم، گفت کھ وصف کن برای من الھت را کھ می  
 ای) ی (کوچندهظاعن ،پس، گفت: یا نافع کسی کھ دینش را بر قیاس قرار داده باشد، ھمیشھ در شک باشد، منحرفی افتاده بر روی

کنم چنانچھ خودش وصف کرده است،  با اعوجاج، گمراه از  سبیل، گوینده غیر جمیل، ای فرزند ارزق، الھ خود را وصف می
شود با ناس، نزدیک است بدون آنکھ بپوندد، و دورست بدون آنکھ جدا شود، واحد  شود با حواس، مقایسھ نمی خود را، درک نمی

وصوف است با عالمات، ال الھ اال ھو الکبیر المتعال.است و جز ندارد، معروف است با آیات، م  
ام کھ تو من و برادر و پدرم را  بھ گفت اینک من پرسشی از تو دارم. گفت بپرس. فرمود شنیده[آنگاه امام حسین، علیھ الّسالم، 

شد؟  دانی. مرا بگو در کار خضر برای آن دو بچھ، حرمت چھ کسی حفظ می کافر می  
سوره مبارکھ کھف آمده است، دیواری در حال  82ماجرای حضرت خضر، علیھ الّسالم، کھ در آیھ ای بود بھ  اشارهاین 

 فروپاشی را تعمیر کرد بدون درخواست اجرت، و چون حضرت موسی، علیھ الّسالم، اعتراض کرد بر کار او، در پاسخ گفت:
] نیكوكار بود،  زیِر آن، گنجى متعلق بھ آن دو بود، و پدرشان [مردى ] یتیم در آن شھر بود، و و اما دیوار، از آِن دو پسر [بچھ

] بھ حّد رشد برسند و گنجینھ خود را پس پروردگار تو خواست آن دو [یتیم كھ رحمتى از جانب پروردگارت بود - بیرون آورند.  -
.ن شكیبایى ورزىو این [كارھا] را من خودسرانھ انجام ندادم. این بود تأویل آنچھ كھ نتوانستى بر آ  

تر بود، یا رسول  نافع در پاسخ گفت: حرمت پدرشان. امام حسین، علیھ الّسالم، پرسید: ای نافع پدر آن در بّچھ نزد خدا محترم
دانید چگونھ  هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم. گفت: رسول هللا. چون بھ استدالل امام حسین پی برد. گفت شما قومی ھستید گھ می

(نقل بھ معنا). ]کنیدبحث   
IV. ھای دیگر خطبھ ای از بخش گزیده   
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1. ھاى اوس و خزرج) پیش چشمان شما میراث پدرم را ببرند! حرمتم بشكنند! در حالى كھ شما  ھیھات! پسران قیلھ (اى قبیلھ 
باز و نیروى بسیار اید؟ در حالى كھ سر رسد. اما شما بیھوش و خاموش نشستھ شنوید و اخبارش بھ شما مى بینید و مى آشكارا مى

گویید! فریاد من در میان شما طنین  شنوید و پاسخ نمى شمار. دعوتم را مى دارید. ساز و برگ فراوان دارید و سالح و سپر بى
رسید! در حالى كھ شما در شجاعت زبانزد خاص و عام، در خیر و صالح شھره آفاق، و  افكن است اما چھ سود كھ بھ فریاد نمى

شدید.با عرب درگیر شده، رنج و محنت فراوان  یل و اقوامید. و نزد ما اھل بیت از بھترین مردمان محسوب مىبرگزیدگان قبا
تحمل كردید. شاخھاى گردنكشان را شكستید و با جنگجویان قدر دست و پنجھ نرم نمودید. شما بودید كھ پیوستھ در راه ما، و سر 

محور وجود ما بھ گردش در آمد و شیر مادر روزگار رو بھ فزونى نھاد. نعره  بھ فرمان ما داشتید، تا اینكھ آسیاى اسالم بر
فروغ شد، فراخوانى بھ جدایى و تفرقھ بازایستاد، و دین نظام  مشركان گلوگیرشان شد، لھیب دروغ فروكش كرد، آتش كفر بى

دارید؟ آنھم برابر مردمى كھ  شدن مكتوم مىآورى چرا دم فرو بستید؟ و حقایق را پس از آشكار  یافت. اكنون پس از آن ھمھ زبان
آیا با مردمى كھ سوگندخود را شكستند و آھنگ اخراج رسول «پیمان خود را شكستند؟ و پس از قبول ایمان راه شرك پیشھ كردند 

اوارتر است كھ ترسید؟ و حال آنكھ اگر ایمان آورده باشید سز جنگید؟ آیا از آنھا مى كردند و بر ضد شما دشمنى آغاز كردند نمى
و كسى را كھ از ھمھ براى زعامت و اداره امور اید،  آسایى خو گرفتھ بینم كھ بھ تن ) اما مى1». (از خداوند بترسید و بس

اید، و از فشار و تنگناى مسئولیت بھ  اى دنج و خلوت تن داده اید، و بھ آسودن در گوشھ تر است دور ساختھ مسلمانان شایستھ
اید. آرى آنچھ از ایمان و آگاھى در درون داشتید، بیرون افكندید، و آب گوارایى كھ نوشیده بودید، بھ  ردهتفاوتى روى آو بى

سختى از گلو برآوردید.  
 

2. :نیاز و در خور ستایش است اگر شما و ھمھ روى زمین كافر گردند خداوند بى   
نگال زبونى گرفتار، و خیانت پیشھ ھستید و قلبھاى شما دانم مردمى خوار، و در چ من آنچھ شرط بالغ است، با شما گفتم. اما مى

ام  بدان گواه است. چھ كنم كھ دلى پر خون دارم. و از این رو بازداشتن زبان شكایت از طاقتم بیرون است! اندوھى كھ در سینھ
است این مركب خالفت  زند، بیرون ریختم، تا با شما اتمام حجت كنم و عذرى براى كسى باقى نماند. اكنون كھ چنین موج مى

ارزانى شما، بھ آن محكم درآویزید و ھرگز رھایش مسازید. ولى آگاه باشید كھ پشت این شتر مجروح و پاى آن تاول زده و 
سوراخ است. داغ ننگ بر خود دارد و نشانى از خشم خداوند و رسوایى ابدى با او ھمراه است. اما شما را آسوده نخواھد گذارد 

كنید در نزد خداوند حاضر است  آنچھ مى». سوزد افزود و دل و جان را مى آتشى كھ ھر دم مى«خداوندى بیازارد  تا بھ آتش خشم
من دختر پیامبرى ھستم كھ شما را از عذاب الھى بر حذر » گردند یابند كھ بھ چھ مكانى بازمى و ستمكاران بھ زودى درمى«
».مانیم كنیم. شما انتظار بكشید ما نیز منتظر مى یز بھ وظیفھ خود عمل مىما ن«داشت. آنچھ در توان دارید انجام دھید.  مى  

3. پس از سخنان فاطمھ علیھا الّسالم ابو بكر عبد هللاَّ بن عثمان در آن جمع پاسخ دختر پیامبر را چنین داد: اى دختر  پاسخ ابوبکر: 
و دشمن كافران بود و نشانى از قھر یزدان. اگر نسبت بھ اى مھربان،  پیامبر خدا! پدرت غمخوار مؤمنین بود و بر آنان چون دایھ

 یابیم كھ او پدر توست، و نھ پدر دیگر زنان، برادر پسر عموى توست نھ دیگر مردان، در دیده پیامبر، او او دقیق گردیم مى
بدكار شما را دشمن  دارد و جز جز سعادتمند شما را دوست نمى(على) از ھمھ خویشان برتر و در كارھاى بزرگ او را یاور. 

چرا كھ شما خاندان پاك رسولید و برگزیده خوشنامان جھان. شما ما را بھ خیر و صالح راھبر و بھ سوى جنّت و  دارد، نمى
رضوان راھنما بودید. و تو، اى برگزیده بانوان اى دختر بھترین فرستادگان! در گفتارت راستگو و در وفور عقلت پیشگام 

بر كنار نخواھى بود و در راستى گفتارت شك نخواھیم نمود. ھستى، ھرگز از حقّت  
اّما بھ خداوند سوگند كھ من گامى فراتر از آنچھ كھ رسول خدا فرمود، ننھادم و جز بھ رخصتى كھ او فرموده بود، اقدام نكردم. 

طلبم، كھ خداوند بر این  ادت مىگوید. من خداوند را بھ شھ بدان كھ راھبر قبیلھ بھ خیل و خویشان خود از سر دروغ چیزى نمى
ما پیامبران دینار و درھم و خانھ و مزرعھ بھ ارث «فرمود:  كند. من از پیامبر خدا شنیدم كھ مى گواھى مرا كفایت مى

نھیم، كتاب و حكمت و دانش و نبّوت است و آنچھ طعمھ، و وسیلھ ارتزاق داریم بر دوش ولّى  گذاریم، بلكھ آنچھ بر جاى مى نمى
... ».كند اش حكم مى باشد، كھ ھر گونھ بخواھد در باره بعد از ما مى امر  

4. ھرگز پیامبر خدا از كتاب الھى رویگردان نبود و نسبت بھ احكام آن  :، بھ ابوبکرعلیھا الّسالم فاطمھ زھراء، حضرتپاسخ  
آیا  پیمود. ھاى قرآن راه مى طریق سورهفرمود، بلكھ پیوستھ، او پیرو قرآن بود و در  مخالف نبود و مخالف احكامش حكمى نمى

رحلت او ھمچون دامھایى است كھ در زمان حیات براى  در سر دارید مكر و غدر را بھ زور پیرایھ او كنید؟ مشى شما پس از
 شد. این كتاب خداست كھ میان من و شما بھ دیده انصاف حكم خواھد نمود، چرا كھ مبیّن حق و باطل است. ھالكتش گسترده مى

... گوید:  این كتاب مى  
5. خداوند راست گفتھ و فرستاده او راستگو بود و دختر پیامبرش ھم نیز گفتارى از سر صدق دارد. تو گنج  ابو بكر پاسخ داد: 

جویى از آن  دانم و در مقام انكار و عیب حكمت، قلب ھدایت و رحمت، و ستون دین ھستى. سخن حق تو را دور از حقیقت نمى
اند و آنچھ را كھ  ام، آنان بھ گردنم انداختھ ینك، این مسلمانان حكم میان من و تو. این مسئولیتى كھ بھ گردن گرفتھآیم. ا برنمى
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فشارم و نھ آنچھ را كھ بھ  نمایم و نھ بر رأى خویش پاى مى ام، بھ اتّفاق ایشان بوده است. نھ اظھار كبر و بزرگى مى تصّرف كرده
ام، كھ اینان شاھد صدق ادعایم ھستند. ود برداشتھام، از براى خ تصّرف درآورده  

6. پس از اتمام سخن ابو بكر، حضرت فاطمھ علیھا الّسالم نگاھى بھ مردم افكنده چنین فرمودند:   
اندیشند  آیا در قرآن نمى«گیرید.  اى مردم! كھ براى شنیدن سخن بیھوده در شتاب ھستید، و كردار زشت و زیانبار را نادیده مى

خیر، بلكھ این كردار زشت شماست كھ بر صفحھ دلھایتان تیرگى كشیده، » یشید) یا بر دلھایشان (دلھایتان) قفل است؟اند (نمى
گوشھا و چشمھایتان را فرا گرفتھ است. شما مآل اندیشى كردید و آیات قرآن را تأویل نمودید و بھ بد راھى رھنمون شدید و بد 

ین بار برایتان سنگین و سرانجامى ماالمال از وزر و وبال در پیش دارید. آنگاه كھ معارضھ كردید بھ خداوند سوگند تحّمل ا
 و از خداوند بر ایشان چیزھایى آشكار شود كھ ھرگز«گردد.  ھا بھ كنارى رود، خسران این امر براى شما آشكار مى پرده

سپس بھ قبر پدر نگریستھ فرمودند: »اند، زیان خواھند دید. و آنجا آنان كھ بر باطل بوده» «كردند حسابش را نمى  
نمودند. بودى آنچنان بزرگ رخ نمى ھا برخاست، كھ اگر تو مى ) رفتى و پس از تو فتنھ1  
) ھمچون زمینى از باران گرفتھ شده، ما تو را از كف دادیم. (قوم و ملت تو از ھم پاشیدند) و ارزشھا در قومت بھ ھم ریخت. 2

اند. ستقیم منحرف شدهبیا و ببین كھ چگونھ از راه م  
) ھر خاندانى اگر در نزد خداوند قرب و منزلتى داشت نزد بیگانگان ھم محترم بود، جز خاندان ما.3  
) تا از این سرا بھ دیگر سراى رخت بر بستى و خاك میان ما و تو جدایى افكند، مردانى از قومت راز دل خود را بر مال 4

ساختند.  
كردند بر ما یورش آورده خفیفمان داشتند و ھر چھ از تو ارث برده بودیم، غصب شد.) چون فقدان تو را مشاھده 5  
آمد. ) پدر، تو ماه شب چھارده و چراغ فروزان زندگانى ما بودى، كھ از جانب خداوند بر تو كتبى چند فرود مى6  
ده شد.) جبرئیل با آیاتى از قرآن ھمدم و مونس ما بود. اّما تو رفتى و خیرھا از ما پوشی7  
) اى كاش پیش از آنكھ تو از میان ما رخت بربندى و خاك تو را در درون خود پنھان نماید، ما مرده بودیم.8  
اى در عرب و عجم بدان مبتال نگردیده بود.  ) بھ راستى ما بال دیدگان در دام مصیبتى گرفتار آمدیم كھ ھیچ مصیبت زده9  
7. حالى كھ امیر المؤمنین علیھ الّسالم بھ انتظار نشستھ بود و براى بازگشت فاطمھ در  گفتگوی علی و فاطمھ، علیھما الّسالم: 

كرد، بانوى بانوان علیھا الّسالم بھ خانھ مراجعت نمود و با مشاھده امیر مؤمنان علیھ الّسالم چنین  علیھا الّسالم لحظھ شمارى مى
اى؟ (تو ھمانى كھ)  نشستھ  ون مظنونین، در گوشھ خانھاى و چ نشین شده اى پسر ابو طالب! آیا ھمچون جنین پرده فرمود:
اى؟ پسر ابو قحافھ عطیّھ پدر را از من و نان خورش  شده پرھاى شاھین را شكستى، حال چھ شد كھ دستخوش پرھاى كوچك شاه

از من بریدند و آشكارا بھ دشمنى من برخاست و از لجاج و عناد خود روى برنتافت. چندان كھ انصار  از دو فرزندم سلب كرد.
مھاجرین دیده از حمایت من پوشیدند. مردم نیز از یاوریم فروگذار كردند.  

در دفع تركتازى از او نھ یاورى دارم و نھ مددكارى. خشم فرو خورده، از خانھ بیرون شدم و خوار بازگشتم. آن روز كھ منزلت 
چھره فروتنى و خوارى بر خاك ساییدى. تو شیرى بودى  خویش را نادیده گرفتى، ھمان روز خود را در مضیق ذلّت افكندى و

اش  اى را از گفتار بیھوده توانى گوینده اى. آیا نمى كھ گرگھا را در ھم شكستى، در حالى كھ امروز در بھ روى خود بستھ
كاش پیش از این  اى بھ من عاید گردانى؟ چرا كھ قدرت حمایت از خود ندارم. اى بازدارى، و یا با ابطال باطل نفع و فایده

طلبم. واى بر من! ھر بامدادى كھ  خوارى مرده بودم. اگر سخن بھ تندى گفتم و یا از یارى نكردنت بر آشفتم خداوند را پوزش مى
انداز است كھ پناه من از دنیا رفت و  دارد و بھ ھنگام غروب خورشید، این كالم در وجودم طنین خورشید سر از بام خاور برمى

وان گردید. چھ كنم جز آنكھ شكایت بھ نزد پدر برم و رعایت و یارى از حق طلبم؟ بار الھا نیرویت از ھمھ كس فزونتر بازویم نات
و عذاب تو از حوصلھ بیرون است، تو خود داد من بستان! امیر مؤمنان، على علیھ الّسالم فرمود:  

تو نیست بلكھ براى دشمن توست. غم مخور (آه و نالھ كردن اى دختر برگزیده عالمیان! و یادگار بھترین پیمبران! افسوس براى 
رساند بلكھ دشمن تو را شادمان نیز خواھد كرد). تو را بھ حّق خود نمى  
خواھى روزى تو نزد خداوند محفوظ  نشین نشدم، بلكھ آنچھ در توانم بود، بھ كار بستم. اگر نان خورش مى من از سستى گوشھ
باشد، آرام گیر و آنان را بھ خداوند واگذار. ىدار آن م است و او خود عھده  

فاطمھ علیھا الّسالم فرمود: آنھا را بھ خداوند وانھادم.  


