خطبه حضرت فاطمه زهرا

جهت کتابت نستعلیق (با اعراب مختصر)

Hurde Ta’lik (Hz. Fatıma (AleyhaSelam)ın Hutbesi için):
The Sermon of Her Holiness Zahraa (as) for Nasta’liq Calligraphy
)(with some declension signs

بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
هذِهِ خُطبَةٌ خَطَبَتْها سَي َدةُ النساءِ فَاطِمَةُ الزَّهراءُ
فِي مَسجِدِ النَّبي

بَعدَ رِحلَةِ رَسولِاللّهِ

رَوَی عَبدُاللّهِ بنُ الحَسَنِ بِإِسنا ِدهِ عَن آبائهِ عَلَيهِمُ السَّالمُ:

فَقالَتْ ( فاطِمةُ ) سَالمُ اللّهِ عليها :

ألحَمدُ لِلَّهِ عَلى ما أَنعَمَ و لَهُ الشُّكرُ عَلى ما أَلهَمَ و الثَّناءُ بِما قَدَّمَ مِن عُمومِ نِعَمٍ ابتَدَأَها و سُبوغِ آالءٍ
أَسدَاها و تَمامِ مِنَنٍ أَوالها جَمَّ عَنِ اإلِحصاءِ عَدَدُها و نَأَى عَنِ الجَزاءِ أَمَدُها و تَفاوتَ عَنِ اإلِدراكِ
ب إِلَى أَمثالِها
أَبَدُها وَ َندَ َبهُم لِإستِزادَتِها بِالشُّكرِ لِاتصالِها و استَح َمدَ إِلَى الخَالئِقِ بِإِجزَالِها و ثَنَّى بِالنَّد ِ
ضمَّنَ القُلوبَ مَوصولَها
و أَشهَدُ أَن ال إِلَهَ إِالّ اللّهُ وَحدَهُ ال شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ َجعَلَ اإلِخالصَ تَأوِيلَها و َ
و أَنارَ فِي ال َّتفَكُّرِ مَعقُولَها ،ألمـُمتَنَعُ ِمنَ األَبصارِ رُؤ َيتُهُ و مِنَ األَلسُنِ صِفَتُهُ و مِنَ األَوهامِ كَيفِ َّيتُهُ،
إبتَدَعَ األَشياءَ ال مِن شَيءٍ كانَ قَبلَها و أَنشَأَها بِال احتِذاءِ أَمثِلَةٍ امتَ َثلَها ،كَوَّنَها ِبقُد َرتِهِ
و ذَرَأَها بِمَشيَّتِهِ ،مِن غَيرِ حَاجَةٍ مِنهُ إِلَي تَكوِينِها و ال فا ِئدَةٍ لَهُ فِي تَصويرِها إِلّا تَثبيتاً لِحِكمَتِهِ وَتَنبيهاً
عَلَي طاعَتِهِ و إِظهاراً لِقُد َرتِهِ و تَعبُّداً لِبَريَّتِهِ و إعزازًا لِدَعوَتِهِ ،ثُمَّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلَي طاعَتِهِ و وَضَ َع
العِقابَ عَلَي مَعصيَتِهِ ذِيادَ ًة لِعِبادِهِ عَن نِقمَتِهِ و حِيا َشةً لَهُم إِلَي جَنَّتِهِ و أَشهَدُ أَنَّ أَبي مُحمَّداً عَب ُدهُ
ب
و رَسولُهُ ،إختَارَ ُه قَبلَ أَن أَرسَلَهُ و سَمّاهُ قَبلَ أَ ِن إج َتبَاهُ واصطَفاهُ قَبلَ َأنِ اب َتعَ َثهُ إِذِ الخَالئِقُ بِالغَي ِ

هلل تَعالَي بِمآئِلِ األُمورِ و إحاطَةً
مَكنونَةٌ و بِسِترِ األَهاوِيلِ مَصونَةٌ و ِبنِهايَةِ ال َعدَمِ مَقرونَةٌ عِلم ًا مِنَ ا ِ
بِحَوادِثِ الدُّهورِ و مَعرِفَةً بِمَواقِعِ األُمورِ ،إبتَعَثَهُ اللّهُ إِتماماً لِأَمرِهِ و عَزِيمَةً عَلَي إِمضاءِ حُكمِهِ
و إنفاذاً لِمَقادِيرِ حَتمِهِ.
فَرَأَی األُمَمَ فِرَق ًا فِي أَديانِها عُكَّفاً عَلَي نِيرانِها عابِ َدةً لِأَوثانِها مُنكِرَ ًة لِلَّهِ مَعَ عِرفانِها .فَأَنارَ اللّهُ بِأَبي
مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ و آلِهِ ظُلَمَها و كَشَفَ عَنِ القُلُوبِ بُ َهمَها و جَلَي عَنِ األَبصارِ غُمَمَها و قامَ فِي
ن القَويمِ وَدَعاهُم إِلَي
ن العَمايَةِ و هَداهُم إِلَي الدي ِ
النّاسِ بِالهِدايَةِ َفأَنقَذَهُم ِمنَ الغَوايَةِ و بَصَّرَهُم مِ َ
الصراطِ المُستَقِيمِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللّهُ إِلَيهِ قَبضَ رَأفَةٍ وَ إختيارٍ وَ رَغبَةٍ وَ إِيثارٍ فَ ُمحَمَّدٌ صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ
و آلِهِ مِن تَعَبِ هَذِهِ الدَّارِ في راحَةٍ قَد حُفَّ بِالمالئِكَةِ األَبرارِ و رِضوَانِ الرَّب الغَفّارِ و مُجاوَرَةِ الملِكِ
ن الخَلقِ و صَفِيهِ و السَّالمُ عَلَيهِ و رَحمَةُ اللّهِ و
الجَبّار صَلَّى اللّهُ عَلَى أَبي نَبيهِ و أَمينِهِ و خيَرَتِهِ مِ َ
بَرَكاتُه.
ثُمّ التَفَتَت عَلَيها السَّالمُ إِلَی أَهلِ المَجلِسِ وَقَالَت:
أَنتُم عِبَادَ اللّهِ نُصبُ أَمرِهِ و نَهيِهِ و حَمَلَةُ دِينِهِ و وَحيِهِ و أُمَناءُ اللّهِ عَلَى أَنفُسِكُم و بُلَغاؤُهُ إِلَى األُمَمِ،
زَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكُم و عَهدٌ قَدَّمَهُ إِلَيكُم و بَقيَّةٌ إستَخلَ َفهَا عَلَيكُم ،كِتابُ اللّهِ النّاطِقُ وَ القُرآنُ الصّادِقُ
و النّورُ السّاطِ ُع و الضياءُ اللّامِعُ بَينَةٌ بَصائِرُ ُه مُنكَشِفَ ٌة سَرائِرُهُ مُنجَلِيَةٌ ظَواهِرُهُ مُغتَبِطَةٌ بِهِ أَشياعُهُ قائِ ٌد
إِلَى الرضوانِ اتباعُهُ مُؤَدٍّ إِلَى النَّجاةِ استِماعُهُ .بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللّهِ المُنَوَّرَ ُة و عَزائِمُهُ المُفَسَّرَةُ
و مَحارِمُهُ المُحَ َّذرَةُ و بَيناتُهُ الجالِيَةُ و بَراهِينُهُ الكافِيَةُ و فَضائِلُهُ المَندُوبَةُ و رُخَصُهُ المَوهوبَ ُة
وَ شَرائِعُهُ المَكتُوبَة ،فَجَ َعلَ اللّهُ اإلِيمانَ تَطهِيراً لَكُم مِنَ الشركِ و الصَّالةَ تَنزِيهاً لَكُم عَنِ الكِبرِ
و الزَّكاةَ تَزكِيَةً لِلنَّفسِ و نَماءً في الرزقِ و الصيامَ تَثبِيتاً لِإلِخالصِ و الحَجَّ تَشيِيداً لِلدينِ و العَد َل
ب و طَا َعتَنا نِظاماً لِلمِلَّةِ َو إِمامَتَنا أَماناً مِنَ الفُرقَةِ و الجِهادَ عِزّاً لِإلِسالمِ و الصَّبرَ مَعُونَ ًة
تَنسِيقاً لِلقُلو ِ
ن السَّخَطِ و صِلَةَ األَرحَامِ
عَلَى إستِيجابِ األَجرِ و األَمرَ بِالمَعروفِ مَصلَحَةً لِلعَامَّ ِة و بِرَّ الوالِدَينِ وِقَايَةً مِ َ
مَنسَأَةً فِي العُمُرِ وَ مَنماةً لِلعَدَدِ و القِصاصَ حَقناً لِلدمَاءِ و الوَفاءَ بِالنَّذرِ تَعرِيضاً لِلمَغفِرَةِ
و تَوفِيَةَ المَكايِيلِ و المَوَازِينِ تَغيِيراً لِلبَخسِ و النَّهيَ عَن شُربِ الخَمرِ تَنزِيهاً َعنِ الرجسِ و اجتِنابَ
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القَذفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعنَةِ وَ تَركَ السَّرِقَةِ إِيجاباً لِل ِعفَّةِ و حَرَّمَ اللّهُ الشركَ إِخالصاً لَهُ بِالرُّبو ِبيَّة ( َفاتَّقُوا
اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ و لَا تَمُوتُنَّ ِإلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ آلعمران )102/وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيما أَمَرَكُم بِهِ وَنَهَاكُم عَنهُ فَإِنَّهُ
(إِنَّما يَخشَي اللّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُفاطر.)28 /
ثُمَّ قالَتْ سَالمُ اللّهِ عَلَيها:
أَيُّها النّاسُ! إع َلمُوا أَني فاطِمَةُ و أَبي مُ َحمَّدٌ صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ ،أَقُولُ عَودًا وَبَدوًا و ال أَقُولُ ما
أَقُولُ غَلَطاً و ال أَفعَلُ ما َأفْ َعلُ شَطَطاً (لَقَد جاءَ كُ ْم رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليهِ ما عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم
بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِي ٌم توبه )128/فَإِن تَعزُوهُ وَ تَعرِفُو ُه تَجِدُوهُ أَبي دُو َن نِسائِكُم و أَخا ابنِ عَمي دُونَ
رِجالِكُم و لَنِعمَ الم َـعزِیُّ إِلَيه صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ ،فَبَلَّغَ الرسالَةَ صادِعاً بِالنذارَةِ مائِلًا عَن مَدرَجَ ِة
الـمُشرِكِينَ ضَارِباً ثَ َبجَهُم آخِذاً بِأَكظامِهِم دَاعِياً إِلَى سَبِيلِ رَبهِ بِالـحِكمَةِ و الـمَوعِظَةِ الـحَسَنَةِ يَكسِرُ
األَصنامَ و يَنكُتُ الْهَامَ حَتَّى انـهَ َزمَ الجَمعُ و وَلَّوا الدُّبُرَ حَتَّى َتفَرَّى اللَّيلُ عَن صُب ِحهِ و أَسفَرَ الـحَقُّ عَن
ق
ظ النفا ِ
مَحضِهِ و نَطَقَ زَعِي ُم الدينِ و خَرِسَت شَقاشِقُ الشَّياطِينِ و طاحَ وَشِي ُ
و إنحَلَّت عُقَدُ الكُفرِ و الشقَاقِ وَ فُهتُم بِكَلِمَةِ اإلِخْالصِ في نَفَرٍ مِنَ البِيضِ الخِماص (وكُنتُم عَلَي شَفا
حُفرَةٍ مِنَ النَّارِ آلعمران )103/مُذقَةَ الشَّارِبِ وَنُهزَةَ الطَّامِعِ و قَبسَةَ العَجالنِ و مَو ِطئَ األَقدامِ ،تَشرَبُونَ
الطَّرقَ وَتَقتَاتُونَ القِدَّ أَذِلَّةً خَاسِئِينَ (تَخافُو َن أَن يَتَخَ َّطفَ ُكمُ النّاسُانفال )26/مِن حَولِكُم ،فَأَنقَ َذكُمُ اللّهُ تَبَا َركَ
و تَعالَي بمُحَ َّمدٍ صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ بَعدَ اللَّتَيَّا و الَّتي و بَعدَ أَن مُنِي بِ ُبهَمِ الرَّجالِ و ذُؤبانِ العَرَبِ و
مَرَدَةِ أَهلِ الكِتابِ( ،كُلَّما أَوقَدُوا نَارًا لِلحَربِ أَطفَأَها ال ّلهُ مائده )64/أَو نَجَ َم قَرنُ الشَّيطانِ أَو َفغَرَت فاغِرَةٌ
مِنَ الـمُشرِكِينَ قَ َذفَ أَخا ُه في َلهَواتِها فَال يَنكَفِئُ حَتَّى يَطَ َأ صِماخَها ِبأَخـمَصِهِ و يُخ ِمدَ لَهَبَها بِسَيفِهِ،
مَكدُوداً في ذاتِ اللّهِ مُجْتَهِداً في أَمرِ اللّهِ قَرِيباً مِن رَسُولِ اللّهِ سَيداً في أَولِياءِ اللّهِ مُشَمراً ناصِحاً
مُجِدّاً كادِحاً ،ال تَأخُ ُذهُ في اللّهِ لَومَةُ الئِمٍ و أَنتُم في رَفاهِيَةٍ مِنَ العَيشِ وادِعُونَ فا ِكهُونَ آمِنُونَ تَتَرَبَّصُو َن
بِنا الدَّوائِرَ و تَتَوَ َّكفُونَ األَخبارَ و تَنكُصُونَ عِندَ النزالِ و َتفِرُّونَ مِنَ القِتال ،فَ َلمّا إختارَ اللّهُ لِنَبِيهِ دارَ
أَنبِيائِهِ و مَأوَى أَصفِيائِهَِ ،ظهَرَت فِيكُم حَسَكَةُ النفاقِ و سَمَلَ جِلبابُ الدينِ و نَطَقَ كاظِمُ الغاوِينَ و نَبَغَ
خامِلُ األَقَلينَ و هَدَرَ فَنِيقُ الـمُبطِلِينَ فَخَطَر في عَرَصا ِتكُم و أَط َلعَ الشَّيطَانُ رَأسَهُ مِن مَغرَ ِزهِ هاتِفاً بِكُم
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ن و لِلغِرَّةِ فيهِ مُالحِظِينَ .ثُ َّم إستَنهَضَكُم فَوَ َجدَكُم خِفاف ًا و أَحـمَشَكُم َفأَلفاكُم
فَأَلفاكُم لِدَعوَتِ ِه مُستَجِيبِي َ
غِضاباً ،فَوَسَمتُم غَيرَ ِإبِلِكُم و وَرَدتُم غَيرَ مَشرَبِكُم ،هَذا وَالعَهدُ قَرِيبٌ و الكَلمُ رَحِيبٌ و الـجُرحُ لَمَّا
يَندَمِل و الرَّسُولُ لَمَّا يُقبَر ابتِدارًا زَعَمتُم خَوفَ الفِتنَةِ (أَال في الفِتنَةِ سَقَطُوا و إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَ ٌة
بِالكافرِينَتوبه .)49/فَهَيهاتَ مِنكُم! و كَيفَ بِكُم؟! و (أَنَّي تُؤفَكُونَانعام )95/؟!
و كِتابُ اللّهِ بَينَ أَظهُرِكُم؛ أُمُورُهُ ظاهِرَةٌ و أَحكامُهُ زاهِرَةٌ و أَعالمُهُ باهِرَةٌ و زَواجِرُهُ الئِحَةٌ و أَوامِرُهُ
ن
واضِحَةٌ و قَد خَلَّفتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُم ،أَرَغبَةً عَنهُ ُترِيدُونَ؟! أَم ِبغَيرِهِ تَحكُمُونَ؟! (بِئسَ لِلظّالِمِي َ
بَدَالًکهف( ! )50/و مَن يَبتَغِ غَيرَ اإلِسالم دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ و هُوَ في اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ آلعمران.)85/
ثُمَّ لَم تَلبَثُوا إِلَّا رَيثَ أَن تَسكُنَ نَفرَتُها و يُس َلسَ قِيادُها ثُمَّ أَخَذتُم تُورُونَ وَقدَتَها و تُهَيجُو َن جَمرَتَها
و تَستَجِيبُونَ ِلهُتافِ الشَّيطانِ الغَوِی وَ إِطفاءِ َأنوارِ الدينِ الـجَلِي و إِهمالِ سُ َننِ النَّبي الصَّفي ،تَشرَبُونَ
حَسواً في ارتِغاءٍ و تَمشُو َن لِأَهلِهِ و وُلدِهِ في الخَمرَةِ و الضَّرَّاءِ و نَصبِرُ مِنكُم عَلَى مِثلِ حَز الـمُدَى و
وَخزِ السنانِ في الحَشا و أَنتُمُ اآلنَ تَزعُمُو َن أَن لَا إِرثَ لَنا؟ أَ َفحُكمَ الجاهِلِيَّةِ تَبغُون
(وَ مَن أَحسَنُ ِمنَ اللّهِ حُكماً لِقَومٍ يُوقِنُو َنمائده)50/؟ َأفَال تَع َلمُونَ؟ بَلَي قَد تَجَلَّي لَكُم كَالشَّمسِ الضّاحِيَ ِة
أَني ابنَتُهُ ،أيُّها المُسلِمُونَ! أَ أُغلَبُ عَلَي إِرثي؟
ك و ال أَرِثَ أَبي؟ لَقَد جِئتَ شَيئاً َفرِيّاً ،أَ َفعَلَي عَمدٍ تَرَكتُم
يا بنَ أَبي قُحافَةَ! أَفي كِتابِ اللّهِ أَن تَرِثَ أَبا َ
كِتابَ اللّهِ و نَبَذتُموهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُم؟ إِذ يَقُولُ( :و وَ ِرثَ سُلَيمانُ دَاوُدَنمل )16/و قالَ فِيما إقتَصَّ مِن خَبَرِ
يَحيَي بنِ زَكَرِيّا إِذ قالَ( :فَهَب لي مِن لَدُنك وَليّاً يَرِثُنِي و يَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَمريم5/و)6
و قالَ( :و أُولُوا األَرحامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضٍ في كِتابِ اللّهِانفال )75/و قالَ( :يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوالدِكُم
لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظ األُنثَيَينِنساء)11/و قالَ( :إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ و األَقرَبِينَ بِالم َـعرُوفِ حَقًّا عَلَي
نبقره )180/و زَعَمتُم أَن ال حُظوَةَ لي و ال إرْثَ مِن أَبي و ال رَحِمَ بَينَنَا؟ َأفَ َخصَّكُمُ اللّهُ بِآيَةٍ أَخرَجَ
الـمُتَّقِي َ
ل مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟ أَم أَنتُم
أَبي مِنهَا؟ أَم هَل َتقُولُو َن ِإنَّ أَهلَ مِلَّتَينِ ال يتَوارَثانِ؟ أَوَلَستُ أَنَا و أَبي مِن أَه ِ
أعلَمُ بِخُصُوصِ القُرآنِ و عُمُومِهِ مِن أَبي و ابنِ عَمَّي؟ فَدُونَكَها مَخطوُمَةً مَرحُولَةً تَلقاكَ يَومَ حَشرِكَ،
فَنِع َم الحَكَمُ اللّهُ و الزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ و الـمَوعِدُ القِيامَةُ و عِندَ السّاعَةِ يَخسَرُ الـمُب ِطلُونَ و ال يَنفَعُكُم إِذ
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تَندَمُونَ (و لِكُل نَبَإٍ مُستَقَرٌّ انعام )67/و (سَوفَ تَعلَمُونَ مَن يَأتِيهِ عَذابٌ يُخزيهِ و يَ ِحلُّ عَلَيهِ عَذابٌ مُقِي ٌم
هود.)39/
ثُمَّ رَمَت بِطَرفِها نَحوَ األَنصارِ ،فَقَالَت:
يا مَعشَرَ النَّقِيبَةِ و أَعضادَ الـمِلَّةِ و حَضَنَةَ اإلِسالمِ! ما هَذِهِ الغَمِيزَةُ في حَقي وَالسِّنَةُ عَن ظُالمَتِي؟ أَما
كانَ رَسُولُ اللّهِ

أَبي َيقُولُ :الـمَر ُء يُح َفظُ في وُل ِدهِ؟ سَرعانَ ما أَحدَثتُم و عَجالنَ ذا إِهالَةً و لَكُم

ت مُح َّمدٌ
طاقَةٌ بِما أُحاوِ ُل و قُ َّوةٌ عَلَي ما أَطلُبُ و أُزاوِلُ! َأتَقُولُونَ ما َ

ب جَلِيلٌ استَوسَ َع وَهنُهُ
؟ فَخَط ٌ

و استَنهرَ فَتقُهُ و انفَتَقَ رَتقُهُ و اظلَمَتِ األَرضُ ِلغَيبَتهِ و كَسَفَتِ الشَّمسُ وَالقَ َمرُ و انتَثرَتِ النُّجُو ُم
لِمُصِيبَتِه و أَكدَتِ اآلمالُ و خَشَعَتِ الجِبالُ و أُضِيعَ الحَرِيمُ و أُزِيلَتِ الحُرمَةُ عِندَ مَماتِهِ ،فَتِلكَ وَاللّهِ
النّازِلَةُ الكُبرَی و المُصِيبَةُ العُظمَي ال مِثلَها نازِلَةٌ و ال بائقَةٌ عاجِلَةٌ أَع َلنَ بِها كِتابُ اللّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ في
أَفنيَتِكُم و في مَمساكُم و مُصبَحِكم ،يَهتِفُ في أَفنِيَتِكُم هُتافًا و صُراخًا و تِالوَةً
و أَلحاناً و لَقَبلَ ُه ما حَلَّ بِأَنبِيا ِء اللّهِ و رُسُلِهِ حُكمٌ فَصلٌ و قَضاءٌ حَت ٌم (و ما مُحَ َّمدٌ إِلَّا رَسُو ٌل قَد خَلَت
ت أَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَي أَعقا ِبكُم و مَن يَنقَلِب عَلَي عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيئاً
مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن ما َ
و سَيَجزِی اللّهُ الشّاكِرِينَ آلعمران .)144/أيهاً َبنِي قَيلَةَ ! أَأُهضَمُ تُراثَ أَبي و أَنتُم بِمَرأًی مِنّي و مَس َمعٍ و
مُنتَدًی و مَجمَعٍ؟! تَلبَسُ ُكمُ الدَّعوَةُ و تَشمَلُكُمُ الخَبرَةُ و أَنتُم ذَوُو العَدَدِ و العُدَّةِ و األَداةِ و القُوَّةِ
و عِندَكُمُ السِّالحُ و الجُنَّةُ تُوافِيكُمُ الدَّعوَةُ فَال تُجِيبُونَ؟ و تَأتِيكُمُ الصَّرخَةُ فَال تُغِيثُونَ؟ و أَنتُم
مَوصُوفُونَ بِالكِفاحِ ،مَعرُوفُونَ بِالخَيرِ و الصَّالحِ و النُّخبَةُ الَّتِي انتُخِبَت و الخِيَرَ ُة الَّتِي اختِيرَت لَنا أَهلِ
البَيتِ .قاتَلتُمُ العَرَبَ وَتَحَمَّل ُتمُ الكَدَّ و التَّعَبَ و نَاطَحتُ ُم األُمَمَ وكافَحتُمُ البُهَمَ ال نَبرَحُ أَو تَبرَحُونَ نَأمُرُكُم
فَتَأ َتمِرُونَ ،حَتَّي إِذا دارَت بِنا رَحَي اإلِسالمِ و دَرَّ حَلَبُ األَيّامِ و َخضَعَت ثُغرَةُ الشركِ
ج و استَوسَقَ نِظامُ الدينَِ ،فأَنَّي حِرتُم
و سَكَنَت فَو َرةُ اإلِفكِ و خَمَدَت نِيرانُ الكُفر و هَ َدأَت دَعوَةُ الهَر ِ
بَعدَ البَيانِ و أَسرَرتُم بَعدَ اإلِعالنِ و نَكَصتُم بَعدَ اإلِقدامِ و أَشرَكتُم بَعدَ اإلِيمانِ؟ بُؤساً لِقَومٍ نَكَثُوا
أَيما َنهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم (و هَمُّوا بِإِخراجِ الرَّسُولِ و هُم بَدَؤُوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخشَونَهُم فَاللّهُ أَحَقُّ أَن
نتوبه.)13/
تَخشَوهُ إِن كُنتُم مُؤ ِمنِي َ
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ق بِالبَسطِ و القَبضِ و خَلَوتُم بِالدَّعَةِ
أَال و قَد أَرَی أَن قَد أَخلَدتُم إِلَي الخَفضِ َوأَبعَدتُم مَن هُوَ أَحَ ُّ
و نَجَوتُم بِالضيقِ مِنَ السَّ َعةِ فَمَجَجتُم ما وَعَيتُم وَدَسَعتُمُ الَّذِی تَسَوَّغتُم( ،فَإِن تَكفُرُوا أَنتُم و مَن في
األَرضِ جَمِيع ًا فَإِ َّن اللَّهَ لَغَ ِنيٌّ حَمِيدٌ ابراهيم )8/أَال و قَد قُلتُ ما قُلتُ هَذا عَلَي مَع ِرفَةٍ مِني بِالخَذلَةِ الَّتِي
خامَرَتكُم و الغَدرَةِ الَّتِي إستَشعَرَتـهَا قُلُوبُكُم و لَكِنَّها فَيضَةُ النَّفسِ و نَفثَةُ الغَيظِ و خَوَرُ القَناةِ و بَثَّةُ
الصَّدرِ و تَقدِمَةُ الـحُجَّةِ ،فَدُونَكُمُوها فَاحتَقِبُوها دَبِرَ َة الظَّهرِ نَقِبَةَ الخُف باقِيَةَ العارِ مَوسُومَةً ِبغَضَبِ
الجَبّارِ و شَنارِ األَبَدِ ،مَوصُولَةً بِنارِ اللّهِ الـمُوقَدَةِ (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي األَفئِدَةِهمزه )7/فَبِعَينِ اللّهِ ما تَفعَلُونَ
(و سَيَعلَمُ الَّذِينَ ظَ َلمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَشعراء .)227/و أَنا ابنَةُ َنذِيرٍ (لَكُم بَينَ يَدَی عَذابٍ شَدِيدٍسبأ)46/
فَاعمَلُوا إِنّا عامِلُون (و انتَ ِظرُوا إِنّا مُنتَظِرُونَهود.)122/

ن عُثمانَ و قالَ:
فَأَجابَها أَبُوبَكرٍ ،عَبدُاللّهِ ب ُ
يا بِنتَ رَسُولِ اللّهِ! لَقَد کانَ أَبُوكِ بِالـمُؤمِنِينَ عَطوُفًا کَرِيماً رَؤُوفًا رَحِيمًا وعَلَی الكافِرِينَ عَذاباً أَلِيم ًا
وعِقاباً عَظِيماً .إِن عَزَوناهُ وَجَدناهُ أَباكِ دُونَ النِّساءِ و أَخا إِلفِكِ دُونَ األَخِلّاءِ ،آثَرَهُ عَلَی کُلِّ حَمِيمٍ
وساعَدَهُ فی کُلِّ أَمرٍ جَسِيمٍ ،ال يُحِبُّكُم إِلّا سَعِيدٌ وال يُبغِضُكُم إِلّا شَقِیٌ بَعِيدٌ .فَأَنتُم عِترَةُ رَسُولِ اللّهِ
جبُونَ ،عَلَی الخَيرِ أَدِلَّتُنا و إِلَی الجَنَّةِ مَسالِكُنا وأَنتِ يا خِ ِيرَةَ النِّساءِ وَابنةَ خَيرِ
الطَّيِّبُونُ الخِيَرَةُ المنتَ َ
األَنبِياءِ! صادِ قَةٌ فی قَولِكِ ،سابِقَةٌ فی وُفُوِر عَقلِكِ غَيرُ مَردُودَةٍ عَن حَقِّكِ وال مَصدُودَةٍ عَن صِدقِكِ.
وَاللّهِ ! ما عَدَوتُ رَأیَ رَسُولِ اللّهِ وال عَمِلتُ إِلّا بِإِذ ِنهِ والرّائدُ ال يَكْذِبُ أَهْلَهُ و إنِّی أُشْهِدُ اللَّهَ وکَفَی ِبهِ
شَهِيدًا أَنِّ ی َسمِعتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ :نَحنُ مَعاشِرَ األَنبِياءِ ال نُورَثُ ذَهَباً وال فِضَّ ًة وال دارًا وال عِقَارًا
و إِنَّمَا نُورَثُ الكِتابَ والحِكمَةَ والعِلمَ والنُّبُوَّةَ وما کانَ لَنا مِن طُعمَةٍ ،فَلِوَلِیِّ األَمرِ بَعدَنَا أَن يَحكُمَ فِيهِ
بِحُكمِهِ و قَد جَعَلنَا ما حَاوَلتِهِ فی الكُرَاعِ والسِّالحِ ،يُقا ِتلُ بِها الْمُسْلِمُونَ و يُجاهِدُونَ الْكُفّارَ
و يُجالِدُونَ المَرَدَةَ الفُجّارَ ،و ذَلِكَ بِإِجماعٍ مِنَ المُسلِمِينَ لَم أَنفَرِد بِهِ وَحدِی ولَم أَستَبِدَّ بِما کانَ الرَّأیُ
عِندِی و هَذِهِ حالِی و مالِی! هِی لَكِ وبَينَ يَدَيكِ ال تُزوَی عَنكِ وال نَدَّخِرُ دُونَكِ و إِنَّكِ و أَنتِ سَيِّدَةُ
أُمَّةِ أَبِيكِ والشَّجَرةُ الطَّيِّبَةُ لِ َبنِيكِ ال نَدفَعُ ما لَكِ مِن فَضلِكِ و ال يُوضَ ُع فی فَرعِكِ و أَصلِكِ ،حُك ُمكِ
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نافِذٌ فِيما مَلَكَت يَدای ،فَهَل تَرِينَ أَن أُخالِفَ فی ذاكَ أَباكِ؟

فَقالَت سَالمُ اللّهِ عَلَيها :
سُبحانَ اللّهِ ما كانَ أَبي َرسُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ عَن كِتابِ اللّهِ صا ِدفًا و ال لِأَحكامِهِ مُخالِفًا
بَل كانَ يَتَّبِعُ أَثَرَهُ و يَقفُو سُوَرَهُ ،أَفَتَجمَعُونَ إِلَي الغَدرِ اعْتِالالً عَلَيهِ بِالزُّورِ؟ و هَذَا بَعدَ وَفاتِهِ شَبِيهٌ بِما
ال َيقُولَُ ( :يرِثُنِي و يَرِثُ مِن آ ِل
ل في حَياتِهِ هَذا كِتابُ اللّهِ حَكَماً عَدالً و ناطِق ًا فَص ً
بُغِيَ لَهُ ِمنَ الغَوائ ِ
يَعقُوبَمريم )6/و َيقُولُ( :و وَرِثَ سُلَيمانُ دَاوُدَنمل )16/و بَيَّنَ عَزَّ و جَلَّ فِيما وَزَّ َع مِنَ األَقساطِ و شَرَعَ
مِنَ الفَرائِضِ والميراثِ و أَباحَ مِن حَظ الذُّكرانِ و اإلِناثِ ما َأزَاحَ بِهِ عِلَّةَ المُبطِلِينَ و أَزَالَ التَّظَني
سكُم أَمراً فَصَبرٌ جَمِيلٌ واللّهُ المُستَعا ُن عَلَي ما
ن كَالّ (بَل سَوَّلَت لَكُم أَنفُ ُ
و الشُّبَهاتِ في الغابِرِي َ
تَصِفُو َنيوسف.)18/

فَقالَ أَبُوبَكرٍ :صَدَقَ اللّهُ و رَسُولُهُ و صَدَقَتِ ابنَتُهُ؛ أنتِ مَعدِنُ الحِكمَةِ وَمَوطِنُ الهُدَی والرَّحمَةِ و رُکنُ
الدِّينِ وعَينُ الحُجَّ ِة ،ال أُب ِعدُ صَوابَكِ و ال أُنكِرُ خِطابَكِ ،هَؤُالءِ المُسلِمُونَ بَينِی وبينَكِ ،قَلِّدُونِی ما
تَقَلَّدتُ وبِاتِّفَاقٍ مِنهُم أَخَذتُ ما أَخَذتُ ،غَيرَ مُكابِرٍ و ال مُستَبِدًّ و ال مُستَأثِرٍ و هُم بِذَلِكِ شُهُودٌ.

فَالتَفَتَت فا ِطمَةُ سَالمُ اللّهِ عَلَيها إِلَی النَّاسِ و قالَت:
مَعاشِرَ المُسلِمِينَ ! المُسرِعَةَ إِلَي قِيلِ الباطِلِ المُغضِيَةَ عَلَي الفِعلِ القَبِيحِ الخاسِرِ! (أَفَال يَتَ َدبَّرُونَ القُرْآن
أَم عَلَي قُلُوبٍ أَقفالُهامحمد )24/؟ كَالّ ،بَل رانَ عَلَي قُلُوبِكُم ما أَسَأتُم مِن أَعمالِكُم فَأَخَذَ بِسَمعِكُم و
ال و
أَبصا ِركُم و لَبِئسَ ما تَأَوَّلتُم و ساءَ ما بِهِ أَشَرتُم و شَرَّ ما مِنهُ اغتَصَبتُم ،لَتَجِ ُدنَّ وَاللّهِ مَحمِلَهُ ثَقِي ً
غِبَّهُ وَبِيالً إِذا كُشِفَ لَكُمُ الغِطاءُ و بانَ ما وَرَائَهُ الضَّرّاءُ و بَدا لَكُم مِن رَبكُم ما لَم تَكُونُوا تَحتَسِبُو َن
(و خَسِرَ هُنالِكَ الـمُبطِلُو َنمؤمن.)78/
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ثُمَّ عَطَفَت عَلَی قَبرِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ و قَالَت:
قَد كانَ بَعدَكَ أَنبَاءٌ و هَنبَ َثةٌ
لَو كُنتَ شاهِدَها لَم تَكثُرِ الـخَطبُ
إِنّا فَقَدناكَ فَقدَ األَرضِ وا ِبلَها
واختَلَّ قَومُكَ فَاشهَدهُم و ال تَغَب
و كُلُّ أَهلٍ لَهُ قُربَي و مَنزِلَةٌ
عِندَ اإلِلهِ عَلَي األَدنَينَ مُق َترِبٌ
أَبدَت رِجَالٌ لَنا نَجوَی صُدُورِهِم
ك التُّرُبُ
لَمّا مَضَيتَ و حالَت دُونَ َ
تَجَهَّمَتنا رِجالٌ واستُخِفَّ بِنا
لَمّا فُقِدتَ وكُلُّ األَرضِ مُغ َتصَبُ
وكُنتَ بَدرًا و نُورًا يُستَضَاءُ بِ ِه
عَلَيكَ تَنزِلُ مِن ذِی العِزَّةِ الكُتُبُ
و كَان جِبرِيلُ بِاآليَاتِ يُؤ ِنسُنا
فَقَد فُقِدتَ و كُلُّ الخَيرِ مُحتَجِبٌ
فَلَيتَ قَبلَكَ كانَ المَوتُ صادَفَنا
ك الكُثُبُ
لَمّا مَضَيتَ و حالَت دُونَ َ
ن
إِنّا رُزِئنَا بِما لَم يُرزَ ذُو شَجَ ٍ
مِنَ البَرِيَّةِ ال عُجمٌ و ال عَرَبٌ
كتاب االحتجاج ،احمد بن علي طبرسي ،ج  ،1ص ( 97چاپ مشهد ،سال  1403قمري)
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