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 اهللا الرّحمن الرّحيم بسم

  رب العالمينهللا الحمد

 اهللا فى االرضين الطّيبين الطّاهرين السيما بقية

  و اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
 

  هايهدف از خلقت و فاطمه سالم اهللا عل
 

مشعل  غرض  از خلقت، معرفت و عبادت خداوند متعال است، معرفتى كه از غير طريق وحى ممكن نيست و
 او خاموش است، و ساخته و پرداخته افكار از ذات و صفات و افعال آن غيب عقول در مقابل نور عظمت و كبرياء

كُلُّ ما ميزْتُموه بِأَوهامكُم في أَدقِّ معانيه مخْلُوقٌ مصنُوع مثْلُكُم «: الغيوب، ظلماتى است بعضُها فوقَ بعض
كُمإلَي ودرْدچراغ راه رسيدن به آن  ، و1»م)نُور و مواتمنحصراً در مشكات قلبى است كه مصباح 2)االَرض الس

 3)الظُّلُمات إِلَى النُّور كتاب أَنزَلْناه إِلَيك لتُخْرِج النّاس منَ(وحى در او روشن شده است 

بادت شايسته آن سبوح قدوسى است كه انسانى را كه جان جهان است و نام و نشانى از او در روزگار نبود، از و ع
به او شنوايى داد كه آيات شريعت او را بشنود، و بينائى داد كه آيات حكمت او را ببيند، و از ماء  نطفه اَمشاج آفريد، و

فَتَبارك اهللاُ أَحسنُ (لم اليقين و عين اليقين و حق اليقين برسد يقين و ع مهين مخلوقى آفريد كه به مقام عقل و
 .4)الخالقين

» على عظيم«همانند معرفت او ميسر نيست االّ به آيين پرستشى كه از ناحيه آن » مانند بى«ولى عبادت آن 
كمالى كه خزائن جواهر  را به اسماء جمال و» ذوالجالل و اإلكرام«ريع و به وسيله انبياء عظام تبليغ شود، تا آن تش

 5)و للّه األَسماء الْحسنى فَادعوه بِها(عرفان اوست بخوانند 

النبيين  و آن معرفت و عبادت كه غرض از آفرينش انسان و ثمره بعثت پيغمبران است، به بعثت حضرت خاتم
 .است به حد كمال رسيد» فاتح ما استُقْبِل« و» خاتم ما سبق«كه 

ك فَأَقم وجه(شجره طيبه دينى كه خداوند متعال به عين حكمت و يد قدرت در زمينه فطرت بشر كاشت 
اَلْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم ( به وجود آن حضرت در آن روزى كه 6)للدينِ حنيفاً فطْرَةَ اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاس علَيها

ميوه خود را نشان داد، و آن چه ممكن بود از معالم   شاه7)االِْسالم ديناً تْممت علَيكُم نعمتي و رضيت لَكُمو أَ
دينه علم و حكمت خاتميت جمع شد، و خداوند متعال به حكمت بالغه، آن مدينه را به حصارى محصور هدايت در م

قلوب فاسده به خطاها و  كرد كه هيچ خطا و هوايى در آن رخنه نكند، و جواهر علم وحكمت الهى را عقول ناقصه و
يك در به روى  كبرى است، و يم واليتآن صراط مستق هوسها آلوده نكنند، و فقط يك راه به آن مدينه باز كرد و

أَنَا مدينَةُ الْعلْمِ «عالَم و آدم گشود و آن باب امامت عظمى است كه مستلزم عصمت مطلقه از هر خطا و هواست 
ها وباب يل8»ع. 

آن چه توجه به آن الزم است آن است كه حلقه وصل تمام امت تا قيام قيامت به آن رسالت عظمى و امامت 
 .است) عليها السالم( كبرى انسيه حوراء حضرت فاطمه زهرا
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اوست كه وسيله امتداد وجود خاتَم در اين عالم است، جنبه ملكى آن حضرت كه نسل اوست، و جنبه ملكوتى 
 .آن حضرت كه دين اوست، به صديقه كبرى باقى و برقرار است

 و شجاعت حسينيه اوست كه واسطه طلوع كواكب آسمان امامت است، افق زندگانى او مشرِق حلم حسنى و
نقاوت نقويه و هيبت  عبادت سجاديه و مĤثر باقريه و آثار جعفريه و علوم كاظميه و حجج رضويه و جود تقوى و

سفينة النجاة است، تا مهدى موعودى كه منتهى اليه مواريث انبياء  عسكريه است، از حسينى كه مصباح الهدى و
أَصلُها ثابِت و (است، ثمرات آن شجره طيبه است كه » و السماءبِوجوده ثَبتَت االَرض «و » بِه رزِقَ الورى« و

 .9)فَرْعها في السماء تُؤْتي أُكُلَها كُلَّ حين بِإِذْنِ ربها

جواهر مكنونه خزينه خداوند متعال از صدف عصمت اوست، و سراج منير نبوت انبياء از آدم : خالصه كالم آن كه
تا خاتم، و مشعل فروزان امامت ائمه هدى به وجود فاطمه زهرا روشن است، و آخرين گوهر مكنون اين صدف و 

هو (به وجود او  ، و10»رض قسطاً و عدال كَما ملئَت جوراً و ظُلْماًيمالَُ األَ«كوكب درى اين فلك كسى است كه 
بِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذينِ كُلِّهلَى الدع ظْهِرَهيقِّ لينِ الْحد ( تأويل، و به ظهور او 11)دى وبِنُورِ  و ضاالَْر أَشْرَقَت

 .شود  تفسير مى12)ربها

عطيه «است مجهول، و مقام آن كوثرى كه » منزِل كتاب اهللا األعظم«بايد دانست كه قدر آن ليلة القدرى كه 
 .به رسول كريم است، از ادراك ما محجوب است» العرش العظيم رب

 اعتراف كردند، و منقِّدينى كه 13)و ما ينْطقُ عنِ الْهوى(آن چه عامه و خاصه به صدور آن از زبان رسولى كه 
تمام قدرت خود را در تضعيف اسناد روايات فضائل اهل بيت عصمت به كار بستند، از خدشه در سند اين حديث 

فَإنَّما هي «: م مبانى و شروط مشايخ حديث شهادت دادند كه رسول خدا فرمودعاجز مانده و به صحت آن به تما
فاطمةُ بضْعةٌ منِّي فَمنْ أَغْضَبها «:  و فرمود14»بضْعةٌ منِّي يريبني ما أَرابها و يؤذيني ما آذاها) فاطمةُ(

 . اى از انيت خود تعبير كرد ، از فاطمه به پاره15»أَغْضَبني

است، و اسم اهللا االعظم در اسماء حسنى، و مثل اهللا االعلى »  افضل من نطق « و 16» اول ما خلق «آن كس كه 
، كه غضب او غضب خداست  في االمثال العليا است، او را تافته بافته از وجود خود دانسته، و غضب او را غضب خود

ز انشعاب فاطمه از مثَل نور خداست، و انعكاس غضب خدا و رسول در غضب صديقه شمرده، و اين مقام حاكى ا
 .كبرى است

 17.» اهللاَ يغْضَب لغَضَبِك و يرْضى لرِضاك انَّ«: و به نقل فريقين به فاطمه فرمود

 .باالترين مرتبه كمال انسانيت مقام عصمت است كه رضا و غضب، دائر مدار رضا و غضب خدا باشد

به  اگر عصمت كبرى به آن است كه انسان كامل به جايى برسد كه به قول مطلق، به رضاى خدا راضى شود و
شود و به  ست كه به قول مطلق، خداوند متعال به رضاى او راضى مىغضب خدا غضب كند، فاطمه زهرا كسى ا

 !است» حيرةُ الكُمل«كند، و اين مقامى است كه منشأ  غضب او غضب مى

 .اوست كه مشرق االنوار نجوم آسمان واليت، و مخزن االسرار تخوم كتاب هدايت است

خداوند در باب هفدهم در سفر تكوين تورات به اوست كه همسر و مادر دوازده رئيس از اوالد اسماعيل است كه 
 .داد حضرت ابراهيم خبر
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 زنى كه آفتاب را در بر دارد، و ماه ;اوست كه در مكاشفات يوحنّا عالمتى است عظيم كه در آسمان ظاهر شده
 18.زير پاهايش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره است

 .19)فيها يفْرَقُ كُلُّ أَمر حكيم(اى است كه »ليله مباركه« تأويل »سوره حم«او در 

 است20)نساءنا(اوست كه در قرآن مجيد جمع منحصر به فرد . 

 . به آن دو مأول است21)مرَج الْبحرَينِ يلْتَقيانِ(بوت و علمى هستند كه او و شوهرش درياى ن

وصيين ال او در زمانه يگانه زنى است كه خداوند متعال دعاى او را روز مباهله هم طراز دعاى خاتم النبيين و سيد
 .قرار داده است

 را بر سر نهاده 22)نُرِيد منْكُم جزاء و ال شُكُوراً إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اهللاِ ال(او در دهر يكتا زنى است كه تاج 
 .است

فاطمةُ «: در شب معراج ديد كه بر در بهشت نوشته شده است) صلى اهللا عليه وآله(اوست كه رسول خدا
 .اهللا باشد  آرى، احمد مختار بايد تا شايسته آن خيرة;23»اهللاِ خيرَةُ

 .24»و أُبعثُ علَى الْبراقِ خُطْوها عنْد أَقْصى طَرْفها و تُبعثُ فاطمةُ أَمامي«: اوست كه رسول خدا فرمود

يسعى نُورهم بينَ (يوم النشور محشور شود كه تجالّى » ولين و اآلخرينامام األ«او را همان بس كه اَمام 
ديهِمشود كه خداوند متعال در قرآن مجيد او را   است، آن هم نورى كه پيشاپيش كسى در روز جزا مبعوث مى25)أَي

 .نور مثَلَ نور خود قرار داده استناميده و در آيه » سراج منير«
است، 26»في مقْعد صدق عنْد مليك مقْتَدر«در شخصيت او همين بس كه اول شخص وارد بر بساط قرب 

، و چون در مستقر رحمت حق قرار گيرد، انبياء يكسر به زيارت 27»)عليها السالم(أَولُ شَخْص يدخُلُ الْجنَّةَ فاطمةُ«
 .28»النَّبِيِّين زارك آدم و منْ دونَه منَ«: او بيايند

لَقَد منَّ اهللاُ علَى : (او يگانه گوهرى است كه خداوند متعال به بعثت پيغمبر خاتم بر مؤمنين منّت نهاد و فرمود
هِمنْ أَنْفُسوال مسر يهِمثَ فعينَ إِذْ بنؤْمبه امتداد اشعه وجود آن حضرت به وجود آن گوهر بر آن سرور  ، و29)الْم

 .»إِنّا أَعطَيناك الْكَوثَرَ فَصلِّ لرَبك و انْحرْ إِنَّ شانئَك هو االَْبتَرُ«: منّت نهاد و فرمود

:  شود بعد از قرآن مبين در سه كتاب مخزون مكنون خالصه مى)عليهم السالم( نخزائن علوم ائمه معصومي
، و صديقه  از دنيا رفت) صلى اهللا عليه وآله( ، كه چون رسول خدا )عليها السالم( ، مصحف فاطمه ، جامعه جفر

عليهما ( الصادق، بر طبق حديث صحيح از امام ششم جعفر بن محمد  كبرى در فراق پدر به حزنى شديد گرفتار شد
، و به  كرد ، و او را از مكان پدر خبردار مى شد ، جبرئيل براى دلدارى آن حضرت به خدمتش مشرف مى )السالم

 و آن مصحف 30، نوشت مى)عليه السالم( ، و اميرالمؤمنين داد شود خبر مى آنچه بعد از او در ذريه او واقع مى
 . كون شدگنجينه علم ماي

اى در آن بضعه حقيقت محمديه بود كه شديدالقوى  ، و چه جاذبه بايد دانست كه چه قدرتى در آن نفس قدسيه
 .  شد از افق اعلى و روح االمين از سدرة المنتهى مقهور آن قدرت و مجذوب آن حقيقت مى

،  موس آسمان واليت استالفجر ش القدرى كه مطلع آرى سالم و سالمت از كدورات عالم ماده در آن ليلة
 .  موجب تنزل مالئكه و روح بود
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اراده كردم :  )عليه السالم( عرض كردم به ابى جعفر ثانى:  و در حديث صحيح از موسى بن قاسم است كه گفت
 . شود از اوصيا طواف نمى:  ، به من گفته شد طواف كنم از شما و از پدرت

 . آنان طواف كنتا آنجا كه براى تو ممكن است از :  فرمود

 :  بعد از سه سال به حضور آن حضرت شرفياب شده و گفتم
صلى اهللا على رسول ، پس سه مرتبه فرمود  سه مرتبه) صلى اهللا عليه وآله( طواف كردم روزى از رسول خدا

،  )عليه السالم( ، روز چهارم از حسين )عليه السالم( ، روز سوم از حسن )عليه السالم( ، روز دوم از اميرالمؤمنين اهللا
، روز هفتم از  )عليه السالم( ، روز ششم از ابى جعفر محمد بن على )عليه السالم( روز پنجم از على بن الحسين

، روز  )عليه السالم( ، روز نهم از پدرت على )عليه السالم( ، روز هشتم از پدرت موسى )عليه السالم( جعفر بن محمد
 .  كنم ، و گاهى طواف نمى كنم از مادرت فاطمه گاهى طواف مى:  كه گفت، تا آنجا  ، يا سيدى دهم از تو

 31. دهى اين است ، كه افضل اعمالى كه انجام مى اين طواف را زياد كن:  فرمود

، در تقرير و تحرير  كند ن طواف را افضل االعمال مى، آ اقيانوس فضائل كسى كه اضافه طواف بيت اهللا به او
 .  شود تقدير نمى

روايت ) عليه السالم( ، از امام ششم حضرت صادق در امالى و علل الشرايع و خصال) قدس سره( شيخ صدوق
، و  و زكيه،  ، و طاهره ، و مباركه ، و صديقه فاطمه:  براى فاطمه نزد خداوند عزّوجلّ نُه اسم است «:  كند كه مى

،  اگر اميرالمؤمنين او را تزويج نكرده بود «:  و در خاتمه حديث فرمود»  ... ، و زهراء ، و محدثه ، و مرضيه راضيه
 32. » ، آدم و هر كه بعد از آدم باشد براى او همتايى تا روز قيامت بر روى زمين نبود

كند كه شرح آن  ، هر يك حكايت از مقام و منزلتى مى اسمايى كه نام گذارنده آن اسماء خداوند عزّوجلّ است
 :  شود ، و به دو حديث نسبت به اسم اول و آخر اكتفا مى گنجد در اين مختصر نمى

، و هر كس   ليلة القدر فاطمه استكه «در تفسير سوره قدر روايت شده است كه ) عليه السالم( از امام ششم
، و فاطمه فاطمه ناميده شد به اين  ، شب قدر را درك كرده است فاطمه را آنچنان كه سزاوار معرفت او است بشناسد

 33. » جهت كه خلق از معرفت او منقطع شدند

سؤال )عليه السالم( عبداهللا از ابى:  كند كه گفت  مىصدوق در علل الشرايع و معانى االخبار از عماره روايت
، نور او براى اهل  ايستاد به اين جهت كه هرگاه در محراب مى «:  ؟ فرمود ، چرا فاطمه زهراء ناميده شد كردم

 34». تابيد كه نور كواكب براى اهل زمين آسمان آنچنان مى

 . رسد ، به حدى است كه شعاع آن نور به سكّان مالء اعلى مى  آن حضرتشدت نورانيت علم و ايمان

چون براى او در بهشت  «:  ؟ فرمود ، چرا فاطمه زهرا ناميده شد و در حديث ديگر از آن حضرت سؤال شد
 و (، نه عالقه  ، و به قدرت جبار معلق است ، ارتفاع آن قبه سير يك سال است اى است از ياقوت سرخ قبه

، براى  گاه آن قبه است تكيه)  ستونى (اى  ، و نه استوانه براى آن قبه از باالى آن است كه آن را نگهدارد)  ارتباطى
بينند چنانكه شما كوكب درى  ، و اهل بهشت آن قبه را مى ، بر هر درى هزار ملك است آن قبه هزار در است

 35. » بينيد را در افق آسمان مى)  ستاره درخشنده (
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، بر حسب مراتب علم و ايمان و اخالق فاضله و اعمال  چون به حكم عقل و كتاب و سنّت درجات در عالم جزا
، مبين آن است  اى كه جايگاه صديقه كبرى است تا بهشتى كه جايگاه بهشتيان است ى قبه ، فاصله صالحه است

 . ، نسبت زمين تا آسمان است ، به فضائل آن حضرت شتكه نسبت فضائل اهل به

، فاطمه  چون خديجه وفات كرد «: كند كه ، روايت مى )عليه السالم( الدين راوندى در خرائج از امام ششم قطب
؟ و رسول  ، مادر من كجا است يا رسول اهللا:  گفت ، و مى گشت مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم( دور رسول خدا

كند كه به فاطمه  پروردگار تو امر مى:  ، و گفت جبرئيل نازل شد.  داد جوابش نمى)ى اهللا عليه وآله وسلمصل( خدا
هاى آن از ياقوت  ، و ستون آن از طال است) سقف(اى است كه كعاب  ، مادر تو در خانه ، و به او بگو سالم برسان
 . ، بين آسيه و مريم احمر است

 36. » لسالم ومنه السالم واليه السالمإن اهللا هو ا «:  فاطمه گفت

، و جبرئيل امين حامل پيام تسليت رب  ، خاتم انبياء مأمور شود سالم خدا را به او برساند كسى كه در كودكى
 . ، قلم از تحرير مقام او و بيان از تقرير منزلت او عاجز است العالمين به او باشد

، كه دعاى مستجاب  ، قلب و انقالبى بوجود آورد حمانى او در نفوسى كه به شرف مجاورتش مشرّف شدندنفس ر
 . كرد ، ماوراء افالك را مسخر مى ى آنان از حضيض خاك ، و قدرت اراده آنان بر قوانين طبيعت حكومت

) عليها السالم( عد از وفات فاطمهام ايمن ب:  ، كه گفت كند ابن شهر آشوب در مناقب از على بن معمر روايت مى
، در منزل جحفه آنچنان  ، به مكّه بار سفر بست را در مدينه ببيند)عليها السالم( نتوانست جاى خالى صديقه كبرى

من خدمتكار دختر پيغمبر !  پروردگارا:  ، نگاهى به آسمان كرد و گفت تشنه شد كه بر جان خود از عطش ترسيد
 . توام

 37. ، تا هفت سال گرسنگى و تشنگى احساس نكرد ، از آن نوشيد ت فرود آمددلوى از آب بهش

، زنى را با ضعف و  هنگامى كه مردم آماده حج بودند:  كند كه گفت و در مناقب از مالك بن دينار روايت مى
، مركب او  در وسط باديه.  ، و او نپذيرفت كردند حت مىناتوانى ديدم كه مردم او را به جهت انصراف از آن سفر نصي

، و نه به خانه خود مرا  نه در خانه خودم مرا واگذاشتى:  ، و گفت ، آن زن ناتوان سر به آسمان بلند كرد از رفتن ماند
 . كردم ، شكايت او را به تو مى كرد ، كسى با من چنين رفتار مى ، اگر جز تو رساندى

چون سوار .  سوار شو:  ، به آن زن گفت اى بود ، و در دستش زمام ناقه  آن صحرا نمايان شدناگهان شخصى در
 . ، ناقه مانند برق خاتف از آن صحرا گذشت شد

من شهره دختر :  ؟ گفت ، كه تو كيستى ، او را قسم دادم ، آن زن را در حال طواف ديدم چون به مطاف رسيدم
 38. است)عليها السالم( هرا، و او دختر فضّه خدمتكار ز مسكه

، شاهد  ، و قدمِ ورم كرده او در محراب اهللا ، و اراده او فانى در ارادة كسى كه قلب او عرش الرحمن در معرفة اهللا
 . ، دعاى مستجاب در درگاه رب االرباب است ، أجر خدمت به او استغراق او در عبادة اهللا است

 
عليها ( ، بر خادمه صديقه كبرى شود ، مائده بهشتى نازل مى ، مريم دختر عمران آنچنان كه بر صديقه دوران

 . آيد آب از بهشت فرود مى) السالم
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، دخترِ دخترِ فضّه خدمتكار آن  كند و اگر آصف بن برخيا به قدرت علم من الكتاب طى االرض مى
 . كند  به سرعت سير برق طى مى، كوه و دشت را )عليها السالم( حضرت

 39، ) ونَضَع الْموازِينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ ( : ، روزى است كه فرمود روز قيامت كبرى روز حساب و جزا است
، و عمل و درجات قرب بر حسب   روز حكومت حق و عدل به تمام معناى كلمه است40، )والْوزنُ يومئذ الْحقُّ (

ولكُلّ درجات مما  (41، ) يرْفَع اهللاُ الَّذينَ آمنُوا منْكُم والَّذينَ أُوتُوا الْعلْم درجات (،  مراتب علم و ايمان است
.  ء و انحطاط در گرو كميت و كيفيت افكار و اخالق و اعمال است روزى است كه خفض و رفع و ارتقا42، ) عملُوا

 و حشر هر كس به صورت سيرت او است 43، ) خَافضَةٌ رافعةٌ* لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ * اذَا وقَعت الْواقعةُ  (
)  مالَهما أَعرَويأَشْتَاتًا ل النَّاس ردصذ يئمورَه *يرًا ية خَيثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ يفَم  *ثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ يما وة شَر

 44. ) يرَه

، و عصيان و طغيان آدميان  شمار خداوند منّان بر انسان پايان نعمتهاى بى در چنين روزى حساب الطاف بى
 . شود رسيدگى مى

، از نطفه به هم آميخته در نهايت خست و دنائت آفريده  الطافى كه انسانى كه نام و نشانى از او در روزگار نبود
، كه جهانيان در  ، به اعضا و جوارحى مجهز شد لطف عميم آن رب رحيمهاى رحم به  ، و در ظلمت و پرده شد

، و رسيدن به مقام عقل و علمى  انگيز بينايى و شنوايى ، تا چه رسد به تشكيالت بهت اسرار پياز موى او متحيرند
 حينٌ منَ الدهرِ لَم هلْ أَتَى علَى االِْنسانِ (ها را رصد نموده است  كه نهان اتم را شكافته و دورترين كهكشان

إِنَّا هدينَاه السبِيلَ * إِنَّا خَلَقْنَا االِْنسانَ منْ نُطْفَة أَمشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرًا* يكُنْ شَيئًا مذْكُورا 
 46)  السماوات وما في االَْرضِوسخَّرَ لَكُم ما في (45، ) إِما شَاكرًا وإِما كَفُورا

، و آن منظومه به  ، بلكه به منظومه شمسى ، نه تنها وابسته به زمين است ى حيات او و از آنجا كه هر لحظه
، پس هر معصيتى كفران  47) وإِنْ تَعدوا نعمةَ اهللاِ الَ تُحصوها (الم وابسته است ، و آنها به مجموعه ع ها كهكشان

، و هر  كمال و جالل نا متناهى است ، و استخفاف به عظمت و كبرياى نا محدود و  پايان الهى است هاى بى نعمت
، و  شود ،و به مدد نعم و آالء او محقق مى كند اطاعتى خود نعمتى است كه آدمى را مشمول لطف ربوبى مى

،و در نتيجه جز قصور و تقصير در  ، و براى اين تسلسل حد و مرزى نيست مستلزم شكر آن نعمت بلكه نعمتها است
 48»انما يخشى اهللا من عباده العلماء«. اى نيست و عارفان را اندوخته، حكيمان  درگاه خداوند منان

، توسل به ذيل عنايت و نيل شفاعت كسانى  ، تنها راه نجات در روز رسيدگى به چنان الطاف  و چنين تقصيراتى
،   واصل شدند49) ي يشْفَع عنْده إِالَّ بِإِذْنهمنْ ذَا الَّذ (، و به مقام  است كه در حد امكان به عبوديت مطلقه نائل

، اراده او را سلطان وجود خود  ، و به جاى هواى خود آنان كه رضا و غضب خود را در رضا و غضب خدا فانى كردند
 . نائل شدند) لرب فى مقادير أموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكمارادة ا(، و به مقام  نمودند

، از شيخ صدوق  كنيم به حديث صحيحى كه از شيخ اجل محمد بن نعمان مفيد و در اين مورد اكتفا مى
 و ، ، و او از محمد بن ابى عمير ، و او از پدرش ابراهيم بن هاشم ـ و او از على بن ابراهيم محمدبن على بن موسى ـ

 50.  روايت نموده است )عليه السالم( او از أبان بن عثمان و او از امام جعفر بن محمد الصادق
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، و على بن   و شيخ صدوق، بر شيخ مفيد ، كه با وجود اشتمال سند اين حديث شريف از اصح روايات است
ـ مشتمل بر دو نفر از  كه از اعاظم ثقات و عدول و اساطين علم و حديث هستند ابراهيم و ابراهيم بن هاشم ـ

 . ، كه اماميه بر صحت حديث آنان اتفاق دارند اصحاب اجماع است

عليهم ( دعبداهللا صادق آل محم حضرت ابى:  ، قريب به اين مضمون است كه قسمتى از اين حديث
، آنگاه منادى ندا  نمايد ، اولين و آخرين را در يك عرصه جمع مى خداوند متعال در روز قيامت «:  فرمود)السالم

از )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، تا فاطمه دختر محمد ، و سرهايتان را خم كنيد ، چشمهايتان را بپوشيد كند مى
 . صراط بگذرد

، هفتاد هزار  آيد هاى بهشت مى ، و فاطمه بر مركبى از مركب كنند رها خم مى، و س پوشند خاليق چشمها مى
، سپس از آن مركب پياده  كند ، و در موقف شريفى از مواقف قيامت توقف مى نمايند ملك او را مشايعت مى

!  ى پروردگارا:  گويد ، و مى گيرد را به دست مى) عليهما السالم( ، پيراهن آغشته به خون حسين بن على شود مى
 . دانى كه با فرزند من چه رفتارى شد ، و تو مى اين پيراهن فرزند من است

 . » براى تو نزد من است رضايت تو:  آيد پس آنگاه ندا از نزد خداوند عزّوجلّ براى فاطمه مى

 و خم ، ، و پوشيدن چشمها از اجتماع اولين و آخرين در يك عرصه در هر يك از جمالت اين حديث شريف ـ
رازها  ... ، و پياده شدن از مركب بهشتى و ايستد ، و موقف شريفى كه حضرت صديقه كبرى بر آن مى شدن سرها
 . نهفته است

آن را بر قائمه عرش ) عليهم السالم( ، آغشته به ثارالهى است كه رسول اهللا گيرد پيراهنى كه به دست مى
 51. لرزد ، و آن قائمه تا قيامت مى گذاشت

، تمام اظله  شمرد ، آن را اصح روايات در باب مزار مى و برطبق حديثى كه شيخ صدوق در من اليحضره الفقيه
كه  خونى 52، ، بر آن خون گريه كردند ، و آنچه ديدنى و ناديدنى است ، و ارواح خاليق براى آن خون لرزيدند عرش

 53. بسم اهللا وباهللا و على ملّة رسول اهللا:  ، و دل داغديده گفت ، با لب تشنه هنگام ريختن آن

 . ، و ضامن رضايت او در روز جزا بشود بهاى چنين گوهرى جز اين نيست كه خداوند متعال او را ندا كند

 . را به شفاعت آن حضرت كفايت نمايد، تقصيرات گنهكاران امت  و به اين رضايت

،  ، و باب نجات امت است ، و رحمة اهللا الواسعة ، و پسرش مصباح هدايت كسى كه پدرش رحمة للعالمين است
اى از  تواند با عرضه چنين جلوه ، مى ، و وجودش امتداد وجود خاتميت تا روز قيامت است و خودش ناموس خدا

 . ، به روى امت بگشايد ، در آن روز حسرت ب رحمت را، با ، و خلوص و اخالص عبوديت

 
أضواء كمال و انوار جالل آن خورشيد فروزان آسمان عصمت بيش از آن است كه در حوصله عقول جزئيه بگنجد، 

  .اى بود تذكرةً ألولى االلباب غرض اشاره
  

  يمصبت عظم
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ن كسى با دلى پر درد، دل از فرزندانى چون چه شد كه چني) صلى اهللا عليه وآله(آيا بعد از رحلت رسول خدا
عجل وفاتي ! إِلهِي يا«: از دختران خردسال خود چشم پوشيد، و كنار تربت پدر گفت حسن و حسين كَنْد، و

و هنگامى كه به خاك ! 55»نَّها صبت علَى االَْيامِ صرْنَ لَيالياصبت علَى مصائب لَو أَ«: ، و نيز گفت54»سرِيعاً
 !56»يالِصارت كَالْخَ و«سپرده شد، از بدن رنجور او شبحى باقى مانده بود 

آن رادمردى كه قدرت اراده او دنيا و آخرت را به زانو در آورد، در اين مصيبت آن چنان از پاى درآمد كه به 
 .57»أَما لَيلي فَمسهد أَما حزْني فَسرْمد و«: رسول خدا گفت

به ) عليه السالم( كه اميرالمؤمنين اى ـ ، با چنان بدن آزرده چنين گوهرى كه چشم و چراغ عالم و آدم بود
 غريبانه در 58ـ » ستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها «:  عرض نمود) هللا عليه وآله وسلمصلى ا( پيغمبر

، كه آن راد مردى كه در  اى اتفاق افتاد ، و چه واقعه ، و چه كشيد دل خاك آرام گرفت و كسى نفهميد چه بود
، سى سال زندگى كرد با استخوان در  » فى الحلق شجىصبرت وفى العين قذى و«:  فرمايد خطبه شقشقيه مى

، و در خيبر چنان  ، و صبرى كه در غزوه احد از پاى درنيامد ، اما صبر كرد ، و خار در چشم خليده گلوگير كرده
عليها ( ، اما در برابر غم از دست دادن فاطمه ، همه سدها را شكست ، و در هشتاد موطن شجاعت از خود نشان داد

  59. قَلّ يا رسول اهللا عن صفيتك صبرى«:  ، گفت )السالم

* 
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 آيا وظيفه ما در مقابل اين داهيه دهيا چيست؟

  
من به الوجود و كماالت وجود ماست، و واسطه تربيت تكوينيه و ) صلى اهللا عليه وآله(اكرم از آنجا  كه رسول

اَنْزَلَ  ما« و» اهللاُ اَرسلَ منْ«بر هر مسلمانى به هدايتى كه به مبدأ و معاد و  ست، والعالمين نسبت به ما تشريعيه رب
به وجوب شكر منعم، و حكم شرع به لزوم مودت  فرموده حق حيات ابد دارد، به مقتضاى ادراك عقل» اهللاُ
 و اين كه فاطمه احب و اَقرب خلق به 60)لْقُربىا قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في: (القربى ذى

اوصيا و  م انبياء و كفو سيدخداست، وظيفه ما اين است كه در اين مصيبت كبرى كه ناموس خدا و بضعه خات رسول
مادر ائمه هدى نيمه شب غريبانه دفن شد، و قبر او كه گنجينه اسرار خداست مخفى مانْد، بپا خيزيم و آن چه در 
توان داريم، در تعظيم شعائر روز شهادت او انجام دهيم، چون شهادت آن حضرت سند احقاق حق اول المظلومين 

 .61»قا أُضيعاو لَم أَر مثْلَه ح«است 

احياى روز شهادت آن حضرت به شعائر فاطميه احياى امر اميرالمؤمنين است، و احياى امر آن حضرت كه نفْس 
د انبياء احياى امر تمام انبياء و مرسلين است، و احياى رسول خداست، احياء امر خاتم النبيين است، و احياى امر سي

 .عبادت رب العالمين است امر پيغمبران خدا احياى معرفت و
، بهترين عمل را كه رضايت   به اين وسيله62) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اهللاَ وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ (و به حكم 

 . ، به تعظيم شعائر مصيبت آن حضرت ذخيره نمايند است)عليهم السالم( خدا و رسول خدا و ائمه هدى

و آرزومند ديدار شوهرش هنگام اميد است به همت كسانى كه اميدوار به شفاعت پدرش در روز قيامت هستند، 
جان دادنند، و در وحشت و وحدت شب اول قبر به جز دعاى صديقه كبرى اميد به جايى ندارند، در حد امكان 

براى تسليت » أم األئمة النقباء«شود، و همه هيئات مذهبى در مصيبت  متناسب با عظمت آن حضرت عزادارى انجام
پرچمهاى عزا را بردارند، به اميد آن كه تعزيتى باشد از امت )عليهما السالم(حضرت سبط اكبر و حضرت سيدالشهداء

به پدر و شوهر او كه شخص اول و دوم عالم امكانند، و مرهمى باشد بر جراحت قلب فرزندان معصوم او كه ائمه انس 
 .لزّمان استآسمان و ولى عصر و صاحب ا عرض ارادتى باشد به كسى كه اكنون لنگر زمين و و جانند، و

إِنَّ (بر عموم مؤمنين توجه به اين نكته الزم است كه نه از راه تعصب و تحكم، بلكه به مقتضاى دليل و برهان 
الماهللاِ االِْسنْدينَ عمعصومين و اين كه اسالم به اصول و فروعش قائم است به ائمه63) الد  :»رِفاهللاُ بِنا  بِنا ع

لَى اهللاِ وع الَّءنُ االَْداهللاُ نَحبِداهللاُ عبِدالنا ما عدستهاى مرموزى در كار است كه رابطه مستحكم اين ملت   و،64»لَو
را با ائمه هدى كه چراغ راه هدايت و كشتى نجات امتند سست كنند، و هدايت به اين صراط مستقيم را كه ثمره 
حيات ائمه معصومين و نتيجه جهاد علمى و عملى علماى ربانيين و فقهاى راشدين است، به ضالل مبين كه انحراف 

كند با تعظيم  يت اولياء اهللا و برائت از اعداءاهللا است مبدل كنند، بنابراين وظيفه عقلى و شرعى ايجاب مىاز وال
قرآن و «كبرى است، اعتصام به حبل اهللا را كه  شعائر مذهب كه مصداق بارز آن اظهار ارادت به مقام صديقه

 . اهللا االعظم صيانت نمايندباشد ابراز، و طريقه حقّه را از قُطاع الطريق سبيل مى» عترت

خوشا به حال كسانى كه موفق شوند به خدمت به آستان مقدس آن شفيعه روز جزا، و به رضايت آن حضرت 
، و 65)اهللاِ يؤْتيه منْ يشاء ذلك فَضْلُ: (نائل شوند به رضاى خدا، كه رضاى خدا منتهى اآلمال انبياء و اولياء است

  .بايد به اقامه شعائر روز شهادت آن حضرت، اين طريقه حقّه از نيرنگ مخالفين و منافقين صيانت شود



 در آستانه مصيبت عظمى

 

12

  
  هايت آن حضرت سالم اهللا علي از وصيقسمت

 
 :ختام كالم تبرّك به وصيت آن حضرت است

اهللاِ أَوصت و هي تَشْهد أَن ال إِله إِالّ اهللاُ و  أَوصت بِه فاطمةُ بِنْت رسولِاهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما  بِسمِ«
أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و أَنَّ الْجنَّةَ حقٌّ و النّار حقٌّ و أَنَّ الساعةَ آتيةٌ ال ريب فيها و أَنَّ اهللاَ يبعثُ منْ في 

أَنَا فاطمةُ بِنْت محمد، زوجني اهللاُ منْك الَكُونَ لَك في الدنْيا و اآلخرَةِ، أَنْت أَولى بِي منْ ! يا على. الْقُبورِ
و لَىلِّ عص لِ وكَفِّنِّي بِالْلَّي ي ولْنغَس ي ونِّطْنرِي، حال تُ غَي لِ ونِّى بِالْلَيفاد اقْرَء اهللاَ و كعدتَوأَسداً وأَح ملع

 .66»الْقيامةِ على ولدي السالم إِلى يومِ

معاد و جنّت و نار و رسالت و رسول، آن را  ل شهود مبدأ واين وصيت، وصيتى است كه وصيت كننده در حا
اُولُوا الْعلْمِ قائماً بِالْقسط  شَهِد اهللاُ أَنَّه ال إِله إِالّ هو و الْمآلئكةُ و: (انشاء فرموده، و از زمان نزول آيه كريمه شهادت

وإِالّ ه ال إِله يمكزِيزُ الحاى، نه اقامه شده و نه خواهد شد مشهود، چنين شهادتى از چنان شهيده  تا يوم67)الع. 

قُلْ كَفى بِاهللاِ شَهِيداً بيني (شاهد دوم ولى خدا  شاهد اول خدا و: ر محضر دو شاهد ادا شده استشهادتى كه د
 .68)و بينَكُم و منْ عنْده علْم الْكتابِ

العلمى است كه به مراتب توحيد و مقام خاتميت و  معرفت اين شهادت و شاهده و مشهود آن، مخصوص اولوا
 .النشور واقفند حقيقت جنّت و نار و اسرار بعث من فى القبور و اَهوال يوم

، كه اين جمله گواه »يامةِو اقْرَء على ولْدي السالم إِلى يومِ الْق«: غرض اشاره به جمله آخر اين وصيت است
دانست كه تا روز قيامت سلسله  اش به عالم شهود مى آن است كه آن حضرت با ارتباطش به عالم غيب و احاطه

 .اوالد او منقرض نخواهد شد، و از اميرالمؤمنين خواست كه سالم او را به فرزندانش تا روز قيامت برساند

! و چه مسؤوليت سنگينى بر دوش آنها نهاد!  افتخارى بر سر آنها گذاشتفاطميين و فاطميات بايد بدانند چه تاج
سالم صديقه كبرى سالم برخاسته از قلب ! تاج سالطين دنيا كجا و افسر سالم ناموس خدا بر سر ذريه زهرا كجا

 . است كه قلب سوره يس است69)سالم قَوال منْ رب رحيم(قرآن سوره مباركه يس است، و اين سالم متصل به 

هو اهللاُ (مسؤوليت سنگينى در جواب اين سالم است، اين سالم از ناحيه مقدسه شخصيتى است كه خداوند كه 
المالس وسالْقُد كلالْم وإِالّ ه ي ال إِلهفرستد ، بر او صلوات و سالم مى70)الَّذ. 

جواب اين سالم آن است كه فرزندان آن حضرت تا روز قيامت از حق مادر خود به تمام وجود دفاع كنند، و 
 .مقام اوستجواب اين سالم از هر سيدى متناسب 

كه احقاق حق ! مبادا سيدى به مقامى برسد و در قلمرو مقام و منصب او در احقاق حق آن حضرت كوتاهى بشود
اى  فسرده و با دل ا71»رفعت قُوتي«: گفت او احياى امر امامت ائمه هدى است، زيرا با تن رنجورى كه به پدرش مى

ين ، در چن72»ماذا على منْ شَم تُرْبةَ أَحمدا أَنْ ال يشُم مدى الزَّمانِ غَواليا«: گفت كه در فراق چنان پدرى مى
 .73»طاعتَنا نظاماً للْملّةِ و إمامتَنا اَماناً منَ الفُرْقَةِ و«: گفت حالى در دفاع از امامت ائمه معصومين مى

كه قلب او تعلق به قلوبى دارد كه براى حزن او محزون ! مبادا  از رسيدگى به شيعيان محروم او غفلت شود
 .براى شادى او شادمانند و
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اند، آن است كه ايتام آل محمد را به حكمت و موعظه  اى از علم نائل شده جواب سالم ساداتى كه به مرتبه
 نگذارند اين كبوتران بال و پر شكسته در غيبت صاحبشان در دام شبهات حسنه و جدال احسن كفالت كنند، و

 .مخالفين گرفتار گردند، و شياطين جن وانس آنها را صيد كنند

اند، آن است كه از مال خود در تحكيم مبانى آيينى كه او در راه  جواب سالم ساداتى كه به مال و منالى رسيده
 .ء شعائر روز شهادت او انفاق كنندبراى احيا آن جان داد دريغ نكنند و

مرا شب «: عامه سادات در اين كلمات جانسوز تأمل كنند كه آن صديقه شهيده به اميرالمؤمنين وصيت كرد
 »!بر من نماز بخوان و شب مرا دفن كن و اَحدى را اعالم مكن حنوط كن و غسل بده و كفن كن و

ه به جبران غربت آن جنازه كه يتيمان او از سينه او جدا كمترين جوابى كه  از آنها ساخته است اين است ك
شدند ـ هر چند جبران شدنى نيست ـ در هر شهر و قريه، شام غريبان آن حضرت پرچمهاى مصيبت به دست  نمى

هرگز تو را و ستمهايى را كه كشيدى، : بگيرند و شال عزا به گردن كنند و در خيابانها بگردند و به جده خود بگويند
 ياد نخواهيم برد، و هر چه را فراموش كنيم آن دل افسرده و تن آزرده و قبر گمشده را فراموش نخواهيم كرد از
»اهللاُ و كُمحتّى يينَ حمرُ الْحاكخَي 74»ُهو. 

 
مقِّ فاطبِح ماَللّهها ولعب أَبِيها و ةَ وملى فاطلِّ عيها صعِ فتَودسرِّ الْمالس يها ونب ها ولعب أَبِيها و يها  ةَ ونب

و كيلي فَرَجِ ولْ فجع و كلْطانس و كلكةً بِدوامِ ممالةً دائص كلْمي عما ف ددنْ أُ عد مكُلَّ فاس حلمورِ أَص
بر لّهلمدوانا أَنِ الْحعرُ دآخ قُونا بِاالِْيمانِ وبينَ سنَا الَّذِخْوانال رْ لَنا واغْف مينَ ولسين الْمالعالَم. 
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 عقلِ كل را دخترى و علمِ كل را همسرى***اى بلند اختر كه ناموس خداى اكبرى

 شيد چرخ معرفت را مادرىيازده خور***زينت عرش خدا پرورده دامان توست

 گشت ممنون عطاى حق كه دادش كوثرى***آن كه بد منّت وجودش بر تمام ما سوى

 بر سر آن سرور كون و مكان تو افسرى***تاج فرق عالَم و آدم بود ختم رسل

 پرورى اى كه در آغوش خود خون خدا مى***از گلستان تو يك گُل خامس آل عباست

 آن چه در وصف تو گويم باز از آن برترى***رزند تومقتداى حضرت عيسى بود ف

 ، زمحشر بگذرى تا تو با جاه و جالل حق***در قيامت اولين و آخرين سرها به زير

 ، گرچه او را دخترى تو بر او هستى مقدم***بر بساط قرب بگذارد قدم چون مصطفى

 نمايى محشرىغرقه در خون خدا برپا ***كهنه پيراهن چو بر سر افكنى در روز حشر

 بود آيا اينچنين، أجرِ چنان پيغمبرى***با چه ذنبى كشته شد مؤوده آل رسول

 جز خدا در حق تو كس را نشايد داورى***قدر تو مجهول و مخفى قبر تو تا روز حشر

* * * 

 
 دختر شمس الضحا و همسر بدر الدجى***شمع جمع آل طه بضعه خير الورى

 ليلة القدر وجود و سرّ و ناموس خدا***آفتاب برج عصمت گوهر درج شرف

 وان كه بد آمينِ او شرط دعاى مصطفى***آن كه بنشاندش به جاى خود امام االنبياء

 منتهاى روح پاك او حريم كبريا***مبدأ جسمش بد از اثمار اشجار بهشت

 تراز مرتضى شد در اوصاف كمال او هم***ز آدم و عيسى نبودش كفو و مانندى به دهر

 هست مداحش خدا، وصف مقامش هل أتى***مديحش عقل شد حيران و سرگردان چو ديددر 

 سينه او شد سپر در راه حق روز بال***پا ورم كرد از نماز و دست و بازو از جهاد

 آن كه بد آزردنش ايذاء ختم االنبياء***رفت از دار فنا بشكسته دل آزرده تن

  دنيا و روشن شد به تو دار بقاءتار شد***گفت حيدر در غروب آفتاب عمر او

* * * 

 
 علم مخزون، غيب مكنون در ضميرش مستتَر***دختر خير الورى و همسر فخر بشر

 مطلع الفجر ظهور منجى دنيا و دين***ليلة القدر، نزول كل قرآن مبين

 روشن از نور جمالش عالم غيب و شهود***آسمان يازده خورشيد تابان وجود

 مهجه قلبى كه آن دل بود قلب ماسوى***ور چشم مصطفىشمع جمع اهل بيت و ن

 هل أتى تفسيرى از دنيا و از عقباى او***آيه تطهير وصف عصمت كبراى او

 منتشر از او به دنيا نسل خير المرسلين***تا قيامت شد به او روشن چراغ عقل و دين

 گاه خداشيعتى گويان بيايد او به در***اندر آن روزى كه وا نفسا بگويند انبيا

 در حديث لوحِ او برنامه اثنى عشر***مصحف او لوح محفوظ قضاء است و قدر
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 نى سلونى گفته در عالم كسى جز همسرش***علم ما كان و يكون ثبت است اندر دفترش

 ، چراغ راه رب العالمين زينت از آن دو***اوست مشكاة دو مصباحى كه شد عرش برين

 حاصل آن عمر كوتاهش شهيد كربال است***ستميوه باغ وجودش حلم و جود مجتبى ا

 گوى سبقت برده در اسالم و ايمان مادرش***زينب آن اسطوره صبر و شجاعت دخترش

 وه چه جانى كه خداوند جهان او را خريد***دامنش جان جهان و يك جهان جان پروريد

 گشت كشتى نجات خلق و مصباح الهدى***خون بهاى خون او شد ذات قدوس خدا

 ليك جبريل امين بنمود در كويش مقام***طع شد وحى بعد از رحلت خير األناممنق

 تا گذارد مرحمى بر قلب مجروح بتول***بود امين وحى دائم در صعود و در نزول

 پشت و پهلو هم شكسته از در و ديوار بود***دل شكسته بود و از هجر پدر بيمار بود

 ا بكاهد زان غم و آن رنج و آن درد و ماللت***داد او را ذات پاك ذو الجالل تسليت مى

 ساطع و المع بد از آن بضعه ختم رسل***عطر و بوى و رنگ و روى و خُلق و خَلق عقل كل

 تا در آن آئينه بيند صاحب خُلق عظيم***زين سبب روح القدس شد در حريم او مقيم

  مدينه دل بريدرفت جبريل امين و از***رضوان پر كشيد زين قفس چون مرغ روحش رو به

 عرش علم و روح ايمان و اميرالمؤمنين***مرتضى آن قطب عالم لنگر دنيا و دين

 كرد در فقدان اين همسر تمناى ممات***آنكه در تسليم و صبرش عقل شد مبهوت و مات

 رفت و ويران شد سر و سامان آن شاه جهان***بود زهرا ركن آن ركن زمين و آسمان

* * * 

 گشت پنهان نيمه شب در خاك غم، اما كبود***نمود خُلق عقل كل را مىصورتى كو خَلق و 

 كس نداند جز على آخر چه بگذشت و چه بود***ماهتاب آسمان عصمت و عفّت گرفت

* * * 

 دخترى مادر نزاده كو شود اُم ابيها***اى مانند زهرا ديده عالم نديده زهره

 فق شد در رضا و در غضب با حق تعالىمت***شد خدا راضى به آنچه فاطمه راضى به آن شد

 
                                                           

ترين معانى  م و پندارتان ـ هر چند در دقيقبر مبناى وه) بندگان(هر آنچه را شما .  ١

اى است  ، آفريده و ساخته) و تصّور آنيد (آن ـ درباره خداوند و معرفت او تميز دهيد 

 )٢٩٣، ص ٦٦بحاراألنوار، ج . (شود مانند شما، آه به سويتان رد مى
 ٣٥سوره نور، آيه . ٢
ها به سوى  آتابى آه آن را به سوى تو فرو فرستاديم تا مردم را از تاريكى. ٣

 )١سوره ابراهيم، آيه . (روشنايى بيرون آورى
سوره مؤمنون، آيه . (پس خجسته باد آن خداوندى آه نيكوترين آفريدگاران است. ٤

١٤( 
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سوره اعراف، آيه . (ها بخوانيد پس او را به آن نام. و براى خداوند نامهاى نيكوست. ٥

١٨٠( 
پس حْق جويانه به اين دين رو آور، همان آيين فطرى آه خداوند مردم را بر وفق آن . ٦

 )٣٠سوره روم، آيه . (آفريده است
امروز دينتان را برايتان به آمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و آيين اسالم . ٧

 )٣سوره مائده، آيه . (را براى شما پسنديدم
عيون اخبار . (است) و راه ورود به آن(من شهر علمم و على دِر اين شهر . ٨

، المستدرك ٣٠٧، التوحيد، ص ٢٩٨، ح ٣١، باب ٦٦ ، ص٢، ج )عليه السالم( الرضا

 و مصادر ديگر از خاصه ١١١ ، ص٩، مجمع الزوائد، ج ١٢٦، ص ٣على الصحيحين، ج 

 )و عاّمه
است و شاخسار آن سر به آسمان آشيده و به اذن ) در زمين(ريشه آن استوار . ٩

 )٢٥ و ٢٤، آيه سوره ابراهيم. (دهد اش را مى پروردگارش، هر زمان ميوه
. زمين را از عدل و دادگرى ُپر سازد، همان گونه آه از بيداد و ستم پر شده است. ١٠

 )٣٧، ص ٣، مسند احمد بن حنبل، ج ٣، حديث ٧، مجلس ٧٨أمالى صدوق، ص (
اوست آن آسى آه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان . ١١

 )٣٣سوره توبه، آيه . (چيره سازد
 )٦٩سوره زمر، آيه . (يابد يش روشنى مىو زمين به نور پروردگار خو. ١٢
 )٣سوره نجم، آيه . (گويد از سِر خواهش َنْفس سخن نمى) آن پيامبر(و او . ١٣
اى از وجود من است، آنچه او را پريشان سازد مرا  پاره) فاطمه(پس همانا او . ١٤

، ٤صحيح بخارى، ج. (آند مرا آزرده مىدارد و هر چه او را بيازارد،  پريشان مى

، و با تفاوتى در االيضاح، )صلى اهللا عليه وآله(اهللا ، باب مناقب قرابة رسول٢١٠ص

 ) و مصادر ديگر از عامه و خاصه٥٤١ ص
او را به خشم آوَرد مرا به خشم اى از وجود من است، پس هر آس  فاطمه پاره. ١٥

صلى اهللا (اهللا ، باب مناقب قرابة رسول٢١٠، ص ٤صحيح بخارى، ج . (آورده است

 )مصادر ديگر از عامه و خاصه  و٢٦٢، الطرائف، ص )عليه وآله
، ١ آافى، ج ١٠اشاره به حديث . (او را خلق فرموداّول آسى آه خداوند متعال . ١٦

 ).٤٤٢ص 
گيرد و به خشنودى تو خشنود  همانا خداوند به سبب خشم تو خشم مى. ١٧

، ص ٣ ، المستدرك على الصحيحين، ج٤٢٧ ص شيخ طوسى، امالى. (شود مى

١٥٤( 
 ١٢مكاشفات يوحناى رسول، باب . ١٨
، ص ١، الكافى ج ٤سوره حم دخان، آيه . (يابد در آن، هر امر استوارى فيصله مى. ١٩

٤٧٩( 
 )٦١سوره آل عمران، آيه (زنان ما . ٢٠
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، الخصال ص ١٩سوره الرحمن، آيه . (رسند، درهم آميخت دو دريا را آه به هم مى. ٢١

١٦٥( 
از شما نه پاداشى . آنيم ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى. ٢٢

 )١٧٨، ص ١، االرشاد، ج ٩سوره انسان، آيه . (خواهيم و نه سپاسى مى
 )٢٧٤، ص ١تاريخ بغداد، ج . (فاطمه برگزيده خداست. ٢٣
شود  شوم بر براق، آه قدم او نزد منتهاى نظر اوست، و مبعوث مى و مبعوث مى. ٢٤

 ).١٥٣ ، ص٣المستدرك على الصحيحين، ج . (فاطمه پيشاپيش من
 )١٢سوره حديد، آيه . (شتابد نورشان پيشاپيش آنان مى. ٢٥
 )٥٥سوره قمر، آيه . (در جايگاه صدق، نزد پادشاهى توانمند. ٢٦
ميزان . (شود نخستين آسى است آه به بهشت وارد مى) عليها السالم(مهفاط. ٢٧

 ).١٣١، ص ٢االعتدال، ج 
 )٤٤٦تفسير فرات آوفى، ص (. آيند آدم و همه پيامبران بعد از او به ديدار تو مى. ٢٨
شان پيامبرى از خودشان همانا خداوند بر اهل ايمان مّنت نهاد، آن گاه آه در ميان. ٢٩

 )١٦٤سوره آل عمران، آيه ... (برانگيخت، 
 . ٢٤١، ص  ١، ج  الكافى.  ٣٠
 . ٢٠٠، ص  ١١، ج . ٢٦، باب  ، ابواب النيابة في الحج وسائل الشيعة.  ٣١
، ص  ١، ج  علل الشرائع;  ٤١٤، ص  الخصال;  ٦٨٨، ص  امالى شيخ صدوق. ٣٢

١٧٨ . 
 . ٥٨١، ص  تفسير فرات الكوفى. ٣٣
 . ٦٤، ص  معانى األخبار. ٣٤
 . ١١١، ص  ٣، ج  طالب مناقب آل ابى. ٣٥
 . ٥٢٩، ص  ٢، ج  الخرائج والجرائح. ٣٦
 . ١١٧، ص  ٣، ج  طالب مناقب آل ابى. ٣٧
 . ١١٧، ص  ٣، ج  طالب مناقب آل ابى. ٣٨
 . » دهيم و ترازوهاى عدل را براى روز قيامت قرار مى «;  ٤٧، آيه  سوره انبياء. ٣٩
 . » و وزن ميزان در اين روز حق است «;  ٨، آيه  سوره اعراف. ٤٠
آند خداوند متعال مقام آسانيكه ايمان آوردند  بلند مى «;  ١١، آيه  ادلهسوره مج. ٤١

 . » ، و آسانى آه علم داده شدند از شما
و براى همه به مقتضاى اعمالشان درجاتى معّين  «;  ١٩، آيه  سوره احقاف. ٤٢

 . » است
، آه  ) قيامت (هنگامى آه واقع شود آن واقعه بزرگ  «;  ٣ ـ ١، آيات  سوره واقعه. ٤٣

اى آه بعضى را خوار و ذليل  ، واقعه نيست)  شك و ريبى (در وقوعش آذب 

 . » نمايد ، و بعضى را سربلند مى آند مى
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،  مردم از قبرها پراآنده بيرون آيند)  قيامت (در آن روز  «;  ٨ ـ ٦، آيات  سوره زلزله. ٤٤

اى عمل خير  ، پس هر آس مثقال ذره تا اعمالشان به آنان نشان داده شود

،  دهد اى عمل شر انجام مى ، و هر آس مثقال ذره بيند آن را ، مى نمايد مى

 . » بيند آن را مى
 انسان روزگارانى نگذشت آه چيزى اليق ذآر آيا بر «;  ٣ ـ ١، آيات  سوره انسان. ٤٥

، پس او را شنوا و بينا  ، همانا ما انسان را از نطفه بهم آميخته خلق نموديم نبود

، و  ) بپذيرد (، خواه شكرگذار باشد  ، همانا ما راه را به او هدايت نموديم گردانيديم

 . » ) نپذيرد (خواه آفران آند 
، مسّخر  ها و آنچه در زمين است و آنچه را در آسمان «;  ١٣، ايه  سوره جاثيه. ٤٦

 . » شما نمود
، آنها احصا  هاى خداوند متعال را و اگر بشماريد نعمت «;  ٣٤، آيه  سوره ابراهيم. ٤٧

 . » توانيد بكنيد نمى
 . ٢٨، آيه  سوره فاطر.  ٤٨
 . » آيست آن آه شفاعت آند نزد او مگر به اذن او «;  ٢٥٥، آيه  سوره بقره. ٤٩
 و قريب به اين مضمون در المستدرك ١٣٠، ص  )قدس سره( أمالى شيخ مفيد. ٥٠

 . ١٥٣، ص  ٣، ج  على الصحيحين
 . ٤٥٩، ص  ١، ج  افىالك. ٥١
 . ٥٩٥، ص  ٢، ج  من اليحضره الفقيه. ٥٢
 . ٥٣، ص  ٤٥، ج  بحاراالنوار. ٥٣
 )١٧٧، ص ٤٣بحاراألنوار، ج ! (مرگم را زود برسان! اى اله من. ٥٤
آمد، چونان  هايى فرود آمد آه هرگاه بر روزهاى روشن فرود مى بر من مصيبت. ٥٥

 )١٠٦ ، ص٧٩بحاراألنوار، ج . (شدند شب، تيره و تار مى
 )٢٣٢، ص ١دعائم االسالم، ج . (مانند شَبحى گشته بود. ٥٦
هميشگى است و از اين پس هر شب من تا به ) ن فاطمهدر فقدا(اّما اندوه من . ٥٧

هاى حضرت اميرالمؤمنين  نهج البالغه، خطبه. (سحر به بيدارى خواهد گذشت

 )٢٠٢، شماره )عليه السالم(على
 . ٤٥٩، ص  ١، ج  الكافى. ٥٨
 . ٤٥٩، ص  ١، ج  الكافى. ٥٩
خواهم  هيچ پاداشى نمى) نسبت به رسالت خويش(من از شما ! بگو) اى پيامبر. (٦٠

 )٢٣سوره شورى، آيه . (جز آن آه با خويشان نزديكم مهر و محّبت بورزيد
آنز الفوائد، . (و من مانند آن هيچ حّقى را نديدم آه ضايع شده و از بين رفته باشد. ٦١

 )١٥٤ص 
، از خدا بپرهيزيد  ايد اى آسانى آه ايمان آورده «;  ٣٥، آيه  سوره مائده. ٦٢

 . » ، و به سوى او وسيله بجوييد ) بترسيد (
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 )١٩سوره آل عمران، آيه . (همانا دين نزد خداوند اسالم است. ٦٣
به وجود ما خدا شناخته شد، به وجود ما خدا پرستيده شد، ماييم راهنمايان به . ٦٤

توحيد صدوق، ص . (شد سوى خداوند، و هرگاه ما نبوديم خداوند پرستيده نمى

١٥٢( 
 )٥٤سوره مائده، آيه . (دهدش س بخواهد مىآن فضل خداست، آه به هر آ. ٦٥
اين وصيتى است آه فاطمه دختر رسول خدا به ; به نام خداوند بخشنده مهربان. ٦٦

دهد آه الهى جز اهللا نيست و اين آه  آن وصيت نموده است، و او گواهى مى

 او است، و اين آه بهشت حق است و دوزْخ حّق، و فرستاده محّمد بنده و

رسد و هيچ شك و ريبى در آن نيست و خداوند آنان را آه در  رستاخيز فرا مى

 .انگيزد گورهايند بر مى
خداوند مرا به تزويج تو در آورده تا آن آه در ; ام دخت محّمد من فاطمه! اى على  

مرا شب حنوط آن و ; من سزاوارترىتو از ديگران به . آخرت همسر تو باشم دنيا و

شبانه آفن آن و بر من نماز بگزار و شب مرا به خاك بسپار و هيچ  غسل بده و

 !آس را با خبر مكن
! سپارم و سالم مرا به فرزندانم تا روز قيامت برسان و تو را به خدا مى  

 )٢١٤ ، ص٤٣بحاراألنوار، ج (
دهد آه هيچ معبودى جز او  ره به عدل پاينده است، گواهى مىخداوند آه هما. ٦٧

دهند آه جز او آه عزيز و حكيم  نيست و فرشتگان و صاحبان علم نيز گواهى مى

 ).١٨سوره آل عمران، آيه . (است، هيچ معبودى نيست
بگو بسنده است آه شاهد و گواه ميان من و شما خدا باشد و نيز آن آسى آه . ٦٨

 )٤٣سوره رعد، آيه . (دانش آتاب نزد اوست
سوره يس، . (اين سخنى است از جانب پروردگار مهربان; )بر شما(ت سالم و تحّي. ٦٩

 )٥٨آيه 
وست خدايى آه هيچ معبودى جز او نيست، آن فرمانرواى منّزه از هر آاستى، ا. ٧٠

 )٢٣سوره حشر، آيه . (سالمت بخش
 )١٧٥، ص ٤٣بحاراألنوار، ج . (توانم از دست رفت. ٧١
، باآى نباشد هرگاه در درازناى زمان  آسى آه شميم خوش خاك احمد را بوييده. ٧٢

 )٢٠٨، ص ١ طالب، ج مناقب آل ابى. (هيچ عطر ديگرى را نبويد
را براى انتظام امر اّمت، و امامت و پيشوايى ما را براى ) اهل بيت(و پيروى از ما . ٧٣

 )١٣٤ ، ص١ االحتجاج، ج. (صيانت از آفت پراآندگى و تفرقه واجب فرمود
 )١٠٩سوره يونس، آيه . (تا آن گاه آه خداوند داورى آند و او بهتريِن داوران است. ٧٤


