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با ترجمه هيخطبه فدک  

ة ای هيفدك خطبه  قهیمعتبر از صد  یبا سندها و خاصه  عامه  كه  است   یمشهور  یها خطبه از جمله  خطبة لُمه
.است  شده  تیروا هاالسالمیعل  یكبر  

هُ َعلَ  یَصل   رسول خداشهادت پس از  یدر مسجد النب هاالسالمیعل فاطمه زهرا یسخنران هیفدک خطبه  ه  یاللـ 
، اعالم کرد فدک،  به خالفت دنیجهت بازپس گرفتن فدک است. ابوبکر چند روز پس از رسَو ال ه  َو َسل َم 
لک شخص جهت عامالن   نیبماند؛ به هم امبریدر تملک دختر پ دیالمال است و نبا تیو جزو ب ستین یم 
دهکده فدک که در دست فاطمه بود را به نفع خالفت  و  کرد رونیفدک ب ازرا  هاالسالمیعل فاطمه زهرا

هُ َعلَ  یَصل   امبریکه پ گفت یم هاالسالمیعلفاطمه  حضرتمصادره کرد. از وفاتش،  شیپَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
ابوبکر  یبنا به نقل. سخنش شاهد آورد نیرا بر ا منیا و امعلیه السالم  یو امام عل دهیفدک را به او بخش

 ،یالکاف ،ینیکل آن برگه را پاره کرد.] بن خطابمرا عُ ام   ،کرد دییفاطمه را بر فدک تأ تیملک یا در برگه
و دو مرد را  رفتیمنابع اهل سنت ابوبکر شاهدان فاطمه را نپذ ی[ بنابر برخ۵۴۳، ص۱ق، ج۱۴۰۷
 فاطمه زهرا یپس از آنکه دادخواه [.۴۰م، ص۱۹۵۶فتوح البلدان،  ،یبالذر ].دیشهادت طلب یبرا
هُ َعلَ  یَصل   امبریماند، دختر پ جهینت ینزد ابوبکر ب هاالسالمیعل رفت و  امبریبه مسجد پ َو ال ه  َو َسل مَ  ه  یاللـ 
گرفتن فدک خواند. کردن ماجرا و بازپس خطبه را جهت روشن نیا  

عموم  یرو شیکرد و حق خود را در پ حیبر فدک تصر تشیخطبه، بر مالک نیدر ا هاالسالمیعل فاطمه 
نظام  هیعل هاالسالمیعلحضرت فاطمه  یاسیمواضع س هیخطبه فدک در واقع طلب کرد. بوبکرمردم، از ا

وحدت در جامعه  جادیخطبه بر ا نیکنندگان فدک و خالفت را دربردارد. در ا حاکم و سرزنش مصادره
متن  شده است دیتأکعلیهم السالم  تیاهل ب تیامامت و وال رشیپذ لیاز تفرفه و نفاق، ذ یو دور یاسالم

خطبة  یو فارس یاز منابع عرب یخطبه در برخ نیو اهل سنت آمده است. به ا عهیخطبه در منابع ش نیا
ة  ه  ایاللُمه .شود یگفته م زینخطبه لُمه  

 

کجاست؟ فدک  

هُ َعلَ  یَصل   امبریپ اتیدر زمان ح فدک قرار  بریخ یکیآباد بود که در نزد یا دهکدهَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
هُ َعلَ  یَصل   امبریمردم فدک با پ بریخ یها داشت. پس از تصرف قلعه  یمیصلح کردند و نَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
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مسلمانان در فتح  ریکه سا آن لیبمانند. به دل یخود باق یها نیتا بتوانند در زم دندیاز دهکده را به او بخش
هُ َعلَ  یَصل   امبریفدک به حکم قرآن مختص پ نداشتنددهکده شرکت  نیا  امبریشد و پَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 

هُ َعلَ  یَصل   و سپس آن را به دستور  داد یم هاشم یرا به مستمندان بن ها نیزم نیهم درآمد اَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
به «( را به او بده شاوندیو حق خو« »َحقههُ  ی  بَ  َوآِت ذَا اْلقُرْ » هیمفسران بر اساس آ یبعضقرآن )طبق نظر 

.دیشبخ هاالسالمیعلدخترش حضرت فاطمه   

 

ميکر قرآن اتيبرآی ريتفس هاالسالميعل ازهر حضرت هيفدک خطبه  

هُ َعلَ  یَصل  پس از آنکه دستگاه خالفت، دهکده فدک را که رسول خدا  به حضرت زهرا َو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
غصب کردند،  شانیاز ا علیهم السالم  تیبا اهل ب یبودند، در جهت مبارزه اقتصاد دهیبخش هاالسالمیعل

ا، پرده از چهره  یا مردم را در مسجد فراخواندند و با خواندن خطبه هاالسالمیعلحضرت زهرا  غر 
 یها نهیاز معارف در زم یا مجموعه هیخطبه فدک .و آنان را رسوا نمودند رداشتندغاصبان خالفت ب

هُ َعلَ  یَصل   اسالم امبرینبوت و بعثت پ ،یمعادشناس ،یخداشناس عظمت قرآن، فلسفه َو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
.را دربردارد تیاحکام و وال  

:در جلسه درس اخالقآیت هللا جوادی آملی   

.است یابد امتیکه در درون خود دارد، تا ق یاسرار لی( به دلهایزهرا)سالم هللا علخطبه حضرت -   

 میالسالم( عدل قرآن کر همیمعصوم)عل۱۳طاهره است که مانند قهیخود صد ت،یعنصر ابد نیمهمتر -
عناصر  نیدارد و طبق ا یواسطه، هشدار قرآن یب ایکه در خطبه است حاال با واسطه  یاست؛ مطالب
.خواهد بود یخطبه هم ابد  

را  یادیکرد و برکات ز انیرا ب فهیسق یرا زنده کرد، فدک را غصب دانست، ماجرا ریخطبه، غد نیا -
.به همرا آورد  

نهج البالغه است و  یخطبه ها نیتر ی(  معادل قوهایحضرت زهرا)سالم هللا عل یخطبه چند سطر -
 ییهمتا هیمرض یالسالم( نبود، زهرا هی)علیکند اگر حضرت عل یم دایحرف معنا پ نیاست که ا نجایا

.نداشت  

به  لیاست که جبرئ نی( اهایخطبه حضرت زهرا)سالم هللا عل  یبودن و عدل قرآن یاز عظمت و ابد -
کرد و بعد  یدادند و امالء م یم یو اخبار و گزارش از نظام هست دیرس یطور مستمر خدمت او م

 دهد که سخنان حضرت زهرا)سالم هللا ینشان م اناتیب نیکرد؛ ا یالسالم( ثبت م هی)علیحضرت عل
.کنند یم نییرا تب دیدارد و خود حضرت اصل بعثت، توح یقرآن شهی( رهایعل  

را حفظ کردند؛  ریرا حفظ کنند همچنانکه خطبه غد هیبرخودارند خطبه فدک یکه از حافظه قو یکسان -
و مذهب است، نشان دهنده جالل و عظمت حضرت  نیدارد، در متن د یخاص تی  نوران هیخطبه فدک

.( استهایزهرا)سالم هللا عل  

.دیحوزه شود و آن را به مباحثه بگذار یدرس رسم هیشود خطبه فدک یسع دیبا -  
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عليهاالسالم فاطمه زهرا حضرت فدکيه و ترجمه خطبه متن  

خبر به  نیو ا رندیبگ هاالسالمیعلگرفتند فدک را از حضرت فاطمه  میکه ابوبکر و عمر تصم یهنگام
از  یبا گروه و خود را سخت مستور داشته بود و لباس به تن کرده و چادر بر سر نهاد د،یرس شانیا

. در شد یم دهیکش نیچادرش به زم کهیمسجد روانه شد در حال یو خدمتکاران خود به سو لیزنان فام
هُ َعلَ  یَصل   امبریرفتن پ اهراه رفتن او همانند ر کهیحال  انیخدا بود بر ابوبکر که در مَو ال ه  َو َسل َم  ه  یاللـ 
آنگاه  ختند،یآو یا پرده گرانیاو و د نیآنان نشسته بود وارد شد، ب ریو انصار و غ نیاز مهاجر یا عده
به جنبش درآمد.  یافتادند و مجلس و مسجد به سخت هیجانسوز از دل برآورد که همه مردم به گر یا ناله
آرام  شانیآنان ساکت شد و جوش و خروش ا هیمردم خاموش و گر همهمهسکوت کرد تا  یا پس لحظهس
هُ َعلَ  یَصل   آغاز فرمود و درود بر رسول خدا یاله یآنگاه کالمش را با حمد و ثنا افت،ی  َو ال ه  َو َسل مَ  ه  یاللـ 

را دنبال کرد  شیسکوت برقرار شد، کالم خو یمردم برخاست، وقت هیگر یدوباره صدا نجایفرستاد، در ا
:و فرمود  

 

ه   ْن ُعُموم  ن عٍَم ا ْبتََداَها، َو ُسبُوغ  االٍء  یما اَْنعََم، َو لَهُ الشُّْكُر َعل یَعل اَْلَحْمُدللـ  ناُء ب ما قَد َم، م 
ما اَْلَهَم، َو الث 

ْحصاء  َعَدُدها، َو نَأ نٍَن اَْوالها، َجم  َعن  ااْل  ْدراك  اَبَُدها،  تَفاَوتَ َعن  اْلَجزاء  اََمُدها، َو  یاَْسداها، َو تَمام  م  َعن  ااْل 
ْست ز ت  صال ها، َو اْستَْحَمَد ا لَ  اَدت ها ب الشُّ َو نََدبَُهْم ال  اَْمثال ها یب الن ْدب  ا ل یاْلَخالئ ق  ب ا ْجزال ها، َو ثَن یْكر  ال   

داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شکر بر او بر  یرا برآنچه ارزان یو سپاس خدا حمد
 یکه اعطا کرد، و منّتها یا گسترده یايمود و عطاکه خلق فر یفراوان یفرستاد، از نعمتها شيآنچه پ

دورتر است، و  راکآن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از اد تيداشت، نها یکه ارزان یشماريب
آنها مردم را به  یگرداند، و با گستردگ ادهيآنها نعمتها را ز یمردمان را فراخواند، تا با شکرگذار

.نعمتها آنها را دو چندان کرد نيخود متوّجه ساخت، و با دعوت نمودن به ا یسپاسگزار  

 

هُ َوْحَدهُ الَشر وَ  ْخالَص تَأْو كَ یاَْشَهُد اَْن الا لهَ ا ال  اللـ  َن اْلقُلُوَب َمْوُصولَها، َو اَناَر  لَها،یلَهُ، َكل َمةٌ َجعََل ااْل  َو َضم 
فَتُهُ، َو م   تُهُ،یالت فَكُّر  َمْعقُولَها، اْلُمْمتَن ُع َعن  ااْلَْبصار  ُرؤْ  یف   َن ااْلَْلُسن  ص  تُهُ یف  یااْلَْوهام  كَ  نَ َو م   

ْن شَ  اءَ یااْلَشْ  ا ْبتََدعَ  نَها ب قُْدَرت ه   ءٍ یالم  ،یَو َذَرأَها ب َمش   كاَن قَْبلَها، َو اَْنَشاَها ب الَاْحت ذاء  اَْمث لٍَة ا ْمتَثَلَها، َكو  ْن غَ  ت ه   ر  یم 
ْنهُ ا ل ها،یتَْصو یَو الفائ َدةٍ لَهُ ف ن ها،یتَْكو یحاَجٍة م  ْكَمت   تا  یا ال  تَثْب ر  طاَعت ه ، َو ا ْظهارا  ل قُْدَرت ه  َو  یَعل ها  یَو تَْنب ه  ل ح 
،یتَعَبُّدا  ل بَر   ، ثُم  َجعََل ال ت ه  قاَب َعل یث واَب َعلَو ا ْعزازا  ل َدْعَوت ه  ،یَمْعص   یطاَعت ه ، َو َوَضَع اْلع  ْن  اَدة  یذ   ت ه  ه  م  باد  ل ع 
.َجن ت ه   یلَُهْم ا ل اَشة  ین ْقَمت ه  َو ح    

است که اخالص را  یامر بزرگ نيندارد، که ا یکيو شر ستيجز خداوند ن یکه معبود دهم یم یگواه و
شناخت آن را آسان نمود،  شهيتفکر و اند شگاهيآن و قلوب را متضّمن وصل آن ساخت، و در پ ليتأو

از درک او  االتيبازمانده، و زبانها از وصفش ناتوان، و اوهام و خ دنشيکه چشمها از د یخداوند
.باشند یعاجز م  

 یورد بدون آنکه از قالبآ ديموجود شوند، و آنها را پد یا را خلق فرمود بدون آنکه از ماده موجودات
داشته  یازيدر ساختن آنها ن آنکهيآورد، ب ديپد تشيو به مش جاديا شيکنند، آنها را به قدرت خو تيتبع

بر طاعتش،  یگاهحکمتش و آ تيوجود داشته باشد، جز تثب شيبرا یا آنها فائده یرگريو در تصو
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داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر  یو گرام تيراه عبود یواظهار قدرت خود،و شناسائ
.بهشتش رهنمون گردد یعقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنان را بسو تشيمعص  

 

اهُ قَْبَل اَْن ا ْجتَباهُ، َو اْصَطفاهُ قَْبَل  یاَْشَهُد اَن  اَب وَ  دا  َعْبُدهُ َو َرُسولُهُ، ا ْختاَرهُ قَْبَل اَْن اَْرَسلَهُ، َو َسم  اَْن ُمَحم 
ه  تَعالَمْقُرونَةٌ،  ْلعََدم  ا ة  یَمُصونَةٌ، َو ب ن ها ل  یَمْكنُونَةٌ، َو ب َستْر  ااْلَهاو ب  یا ْبتَعَثَهُ، ا ذ اْلَخالئ ُق ب اْلغَ  َن اللـ  ْلما  م   یع 

 ب َمواق ع  ااْلُُمور  
فَة  ، َو َمْعر  ث  الدُُّهور  ، َو ا حاَطة  ب َحواد   ب مائ ل  ااْلُُمور 

که پدرم محّمد بنده و فرستاده اوست، که قبل از فرستاده شدن او را انتخاب، و قبل از  دهميم یگواه و
آن هنگام که مخلوقات در  خت،يمبعوث شدن او را برانگبر او نهاد، و قبل از  یامبرينام پ دنيبرگز

داشتند، او را  ارقر یستيبسر برده، و در سر حد عدم و ن ها یکيتار تيبوده، و در نها بتيحجاب غ
کاملش به وقوع  یاش به حوادث زمان، و شناسائ بخاطر علمش به عواقب کارها، و احاطه ختيبرانگ

.مقّدرات  

 

ه ، َو َعز ا ْبتَعَثَهُ  َْمر  هُ ا تْماما  ال  ، َو ا ْنفاذا  ل َمقاد یَعل َمة  یاللـ  ه   ان ها،یاَدْ  یااْلَُمَم ف َرقا  ف یَرْحَمت ه ، فََرأَ  ر  یا ْمضاء  ُحْكم 
ْرفان ها ران ها،ین یُعك فا  َعل ه  َمَع ع  َرة  للـ  َْوثان ها، ُمْنك  عاب َدة  ال   

هُ ب اَب فَاَنارَ  هُ َعلَ  یَصل   دٍ ُمَحم  یاللـ  َعن  ااْلَْبصار  ُغَمَمها، َو  یو ال ه  ُظلََمها، َو َكَشَف َعن  اْلقُلُوب  بَُهَمها، َو َجل ه  یاللـ 
دا یقاَم ف   ،یالن اس  ب اْله  وا ة  َن اْلغ  ،یفَاَْنقَذَُهْم م  ما ة  َن اْلع  َرُهْم م  ،یَو بَص  ،یاْلقَو ن  یالد   یا لَ  َو َهداُهمْ  ة   یَو َدعاُهْم ا لَ  م 
.م  یاْلُمْستَق ق  یالط ر  

هُ ا لَ  ثُم   ٌد َصل   ثاٍر،یَو َرْغبٍَة َو ا اٍر،یقَْبَض َرأْفٍَة َو اْخت   ه  یقَبََضهُ اللـ  هُ َعلَ  یفَُمَحم  ه  الد ار   ه  یاللـ  ْن تَعَب  هذ  و ال ه  م 
ضْ  یف ، َو ُمجاَوَرة  الْ راَحٍة، قَْد ُحف  ب اْلَمالئ َكة  ااْلَْبرار  َو ر  ب   اْلغَف ار  ، َصل   َمل ك  وان  الر  هُ َعل یاْلَجب ار   یأَب یاللـ 
َن اْلَخْلق  َو َصف   َرت ه  یَو خ   ن ه  یَو اَم ه  ینَب   ه  َو بََركاتُهُ. ثم التفت ال ه  یَو الس الُم َعلَ  ه ،یم  اهل المجلس و  یَو َرْحَمةُاللـ 

:قالت  

و آن حضرت  د،يرا امضا و مقّدراتش را اجرا نما اشيتا امرش را کامل و حکم قطع ختيرا برانگ او
 دهيتراش یافروخته معتکف و بتها یآتشها شگاهيقرار داشته، و در پ یمختلف یا نهيکه در آئ دياّمتها را د

که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند یشده را پرستنده، و خداوند  

هُ َعلَ  یَصله  پدرم محمد لهيبزرگ بوس یخدا پس آن را روشن، و مشکالت  یهايکيتار َو اِلِه َو َسلهمَ  هِ ياللـه
کرده و آنان  اميمردم ق انيدر م تيبرداشت، و با هدا انيرا از م ها دهيد تيقلبها را برطرف، و موانع رؤ

و به راه  شده،استوار و محکم رهنمون  نيرا به د شانيکرده،و ا شانينايو ب د،يرهان یرا از گمراه
.راست دعوت نمود  

و رغبت و  یو آزاد یمهربان یاز رو یخود فراخواند، فراخواندن یکه خداوند او را بسو یهنگام تا
در گرداگرد او قرار داشته،  کوکاريبوده، و فرشتگان ن شيدر آسا ايدن نيپس آن حضرت از رنج ا ل،يم

خدا بر پدرم،  دپروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و در جوار رحمت او قرار دارد، پس درو یو خشنود
.براو باد یباد، و سالم و رحمت و برکات اله دهاشيخلق و برگز نيو بهتر نشيو ام امبريپ  

 



5 
 

:رو به مردم كرده و فرمود هاالسالميحضرت فاطمه عل آنگاه  

ه  َو نَهْ  اَْنتُمْ  ه  نُُصُب اَْمر  باَد اللـ  ،یع  ،یَو َوحْ  ن ه  یَو َحَملَةُ د ه  ه  َعل ه  ُكْم، َو بُلَغاُؤهُ ا لَ  یَو اَُمناُء اللـ  ، َزع یاَْنفُس   مُ یااْلَُمم 
ُكمْ یا ْستَْخلَفَها َعلَ  ةٍ یَو بَق   ُكْم،یَو َعْهٍد قَد َمهُ ا لَ  ُكْم،یَحٍق  لَهُ ف  

تابُ  ه   ك  ُع َو الض   اللـ  ُق، و النُّوُر الس اط  اد  ُق َو اْلقُْراُن الص  ُع، بَ  اءُ یالن اط  فَة  َسرائ ُرهُ،  نَة  یالال م  بَصائ ُرهُ، ُمْنَكش 
ُرهُ، ُمْغتَب َطة  ب ه  اَشْ  ة  یُمْنَجل   ْضوان  ا ت  باُعهُ، ُمَؤٍد  ا لَ  یقائ دا  ا لَ  اُعهُ،یَظواه  ه   جاة  الن   یالر   اْست ماُعهُ، ب ه  تُناُل ُحَجُج اللـ 

ُمهُ اْلُمَحذ َرةُ، َو بَ  َرةُ، َو َعزائ ُمهُ اْلُمفَس َرةُ، َو َمحار  َو فَضائ لُهُ اْلَمْنُدوبَةُ، َو  ةُ،یاْلكاف   نُهُ یَو بَراه ةُ،یاْلجال   ناتُهُ یاْلُمنَو 

بَةُ ُرَخُصهُ اْلَمْوُهوبَةُ، َو َشرائ عُهُ اْلَمْكتُو . 

و  گر،يکديخدا بر  ینهاياو، و ام یو وح نياو، و حامالن د یبندگان خدا پرچمداران امر و نه یا  شما
تو  یبسو شيشاپياست که از پ یمانيشما بوده، و پ انيزمامدار حق در م د،ييها اّمت یمبلّغان او بسو
؛گذارده است یشما باق یاست که برا یا ماندهيفرستاده، و باق  

آن  یا و حّجته انيو قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است، که ب یاله یايکتاب گو آن
بوده، و  انيآن مورد غبطه جهان روانيپ باشد،يآن آشکار، ظواهر آن جلوهگر م یروشن، اسرار باطن

به  توانيآن م لهيآن راه نجات است. بوس دنيو شن گردد، یرا باعث م یاله یاز او خشنود تيتبع
به  زيو ن ده،يکه از ارتکاب آن منع گرد یشده، و محّرمات ريکه تفس یو واجبات ،یاله ینوران یا حّجته
اش و  شده دهيبخش یها و رخصت اش، دهيو فضائل پسند اش یکاف یها گرش و برهان جلوه یها یگواه
.افتيواجبش دست  نيقوان  

 

هُ ااْل  فََجعَلَ  ، َو الص الةَ تَْنز را  یتَْطه مانَ یاللـ  َن الش  ْرك  ، ها  یلَُكْم م  ْبر  لَُكْم َعن  اْلك   

كاةَ تَْزك   وَ  ، یل لن ْفس  َو ن ماء  ف   ة  یالز  ْزق  الر    

، َو اْلَحج  تَشْ  تا  یتَثْب امَ یالص    وَ  ،یل لد   دا  ییل اْل ْخالص  ل ْلقُلُوب ، قا  یَو اْلعَْدَل تَْنس ن   

، َو ا ماَمتَنا اَمانا  ل ْلفُْرقَة ،طاَعتَنا ن ظاما  ل   وَ  ل ة  ْلم   

ْبَر َمعُونَة  َعلَ  وَ  ، َو الص  ا  ل اْل ْسالم  ز  هاَد ع  ااْلَْجر   جاب  یاْست یاْلج   

پاک نمودن شما از تکبّر، یپاک کردن شما از شرک، و نماز را برا یرا برا مانيبزرگ ا یخدا پس  

،یروز شينفس و افزا هيتزک یزکات را برا و  

قلبها، اميالت یرا برا یورز و عدالت ن،ياستحکام د یاخالص، و حج را برا تيتثب یروزه را برا و  

از تفرقه، يیرها یملتها، و امامتمان را برا افتنينظم  یاطاعت ما خاندان را برا و  

.کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد یعزت اسالم، و صبر را برا یجهاد را برا و  

 



6 
 

، َو ب ر  اْلوال دَ  وَ  ة  قا ن  یااْلَْمَر ب اْلَمْعُروف  َمْصل َحة  ل ْلعام  لَةَ ااْلَْرحام  َمْنساء  ف   ة  یو  ، َو ص  َن الس َخط  اْلعُْمر  َو  یم 
، َو اْلَوفاَء ب الن ْذر  تَْعر ْقنا  ل لد  ماء  ، َو اْلق صاَص ح  ْلَمْغف َرة ، َو تَ  ضا  یَمْنماة  ل ْلعََدد   را  ییتَغْ  ن  یَو اْلَمواز ل  یاْلَمكائ ةَ یف  وْ ل 

 ل ْلبَْخس  

و  ،یاز غضب اله يیرها یبه پدر و مادر را برا یکيمصلحت جامعه، و ن یامر به معروف را برا و
به  یحفظ خونها، و وفا لهيو قصاص را وس ت،يجمع شيشدن عمر و افزا یطوالن یصله ارحام را برا

 قررم یفروش رفع کم یو وزن را برا ليقرار گرفتن، و دقت در ک یدر معرض مغفرت اله ینذر را برا
.فرمود  

 

، َو تَْرَك الس  ْرقَة  ا ها  یَعْن ُشْرب  اْلَخْمر  تَْنز یالن هْ  وَ  ْعنَة  جابا  َعن  اللـ  ، َو اْجت ناَب اْلقَْذف  ح  ْجس   جابا  یَعن  الر  
هُ الش  ْرَك ا ْخال َم اللـ  ، َو َحر  ْصَمة  بُوب  ل ْلع  ة  یصا  لَهُ ب الرُّ  

، َو التَُموتُن  ا ال  َو اَْنتُْم ُمْسل ُموَن، َو اَط فَات قُوا هَ َحق  تُقات ه  هَ ف عُوایاللـ  ن هُ ا ن ما  مایاللـ  اََمَرُكْم ب ه  َو نَهاُكْم َعْنهُ، فَا 
ه  اْلعُلَماُء. ثم قالت یْخشَ ی باد  ْن ع  هَ م  :اللـ   

از  یعدم دور یو حرمت نسبت ناروا دادن را برا ،یاز زشت یزگيپاک یرا برا یاز شرابخوار ینه و
خالص  یپرست گانهيقرار داد، و شرک را حرام کرد تا در  یپاکدامن یرا برا یو ترک دزد ،یرحمت اله

.شوند  

و خدا را در آنچه  د،يجز آنکه مسلمان باش دينرو ايو از دن د،ياست از خدا بترس ستهيآنگونه که شا پس
:. آنگاه فرمودترسنديهمانا که فقط دانشمندان از خاک م د،يبدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت نمائ  

 

َمةُ َو اَب یالن اُس! ا ْعلَُموا اَن   َهایاَ  ٌد،یفاط  اَقُوُل َعْودا  َو بَْدءا ، َو الاَقُوُل ما اَقُوُل َغلَطا ، َو الاَْفعَُل ما اَْفعَُل  ُمَحم 
ُكْم َعز ْن اَْنفُس  ن ُكمْ یَعلَ  صٌ یما َعن تُّْم َحر ه  یَعلَ  زٌ یَشَططا ، لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل م  مٌ یَرُؤوٌف َرح نَ یب اْلُمْؤم   

ُدوهُ  فَا نْ  فُوهُ تَج  جال ُكْم، َو لَن ْعَم اْلَمْعز   یُدوَن ن سائ ُكْم،َو اََخا اْبن  َعم   یاَبتَْعُزوهُ َوتَْعر  هُ  یَصل   ه  یا لَ  یُدوَن ر  اللـ 
َو ال ه   ه  یَعلَ   

ك فَبَل غَ  عا  ب الن ذاَرة ، مائ ال  َعْن َمْدَرَجة  اْلُمْشر  سالَةَ صاد  ْم، داع   َن،یالر   ه  ذا  ب اَْكظام  با  ثَبََجُهْم، اخ   ل  یَسب یا ل ا  یضار 
 ، َظة  اْلَحَسنَة  ْكَمة  و اْلَمْوع  َو َو ل ُوا الدُّبُرَ  ْلَجْمعُ اْنَهَزَم ا یاْلهام ، َحت   ْنُكثُ یااْلَْصناَم َو  ُجفُّ یَرب  ه  ب اْلح   

گفتارم غلط  م،يگويم زين انيدر پا ميکه من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گو ديمردم! بدان یا
شما بر او گران آمده و  یشد که رنجها ختهيشما برانگ انياز م یامبريپ ست،يدر آن ن ینبوده و ظلم

.دلسوز بر شما است، و بر مؤمنان مهربان و عطوف است  

مردانتان برادر پسر  انيزنانتان پدر من بوده، و در م انيکه او در م ديدانيم دياگر او را بشناس پس
.نسبت را به او دارم نياست آنکه من ا یبزرگوار کويچه ن من است، یعمو  

بر فرقشان نواخت،  ريکرده، شمش یريگ خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشرکان کناره رسالت
پروردگارشان دعوت نمود، بتها را نابود  یبسو کويرا گرفته و با حکمت و پند و اندرز ن شانيگلو

.ختنديگر دانيتا جمعشان منهزم شده و از م شکند، یتوزان را م نهيساخته، و سر ک  
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، و نََطَق َزع لُ یاللـ  یتَفَر   یَحت   ه  ه ، َو اَْسفََر اْلَحقُّ َعْن َمْحض  ،یُمالد  یَعْن ُصْبح  ُق الش   ن  ،یاطیَو َخَرَسْت َشقاش  َو  ن 
ْخالص  ف ظُ یطاَح َو ش ، َو فُْهتُْم ب َكل َمة  ااْل  ، َو اْنَحل ْت ُعقَُد اْلُكْفر  َو الش قاق  َن اْلب یالن  فاق  ماص   ض  ینَفٍَر م  اْلخ   

، َو َمْوط   یُكْنتُْم َعل وَ  ْجالن  ع ، َو قُْبَسةَ اْلع  ام 
ب ، َو نُْهَزةَ الط  ، ُمْذقَةَ الش ار  َن الن ار  ،  ءَ یَشفا ُحْفَرةٍ م  ااْلَْقدام 

ئ ل ة  خاس  ْن حَ  تََخط فَُكمُ یتَخافُوَن اَْن  َن،یتَْشَربُوَن الط ْرَق، َو تَْقتاتُوَن اْلق د ، اَذ  هُ تَباَرَك َو  ْول ُكْم،الن اُس م  فَاَْنقََذُكُم اللـ 
ٍد َصل   یتَعال هُ َعلَ  یب ُمَحم  تَ  ه  یاللـ  ، َو ذُْؤبان  اْلعََرب ، َو َمَرَدة   یبَْعَد اَْن ُمن   وَ  ،یَو ال ت ایَو ال ه  بَْعَد اللـ  جال  ب بَُهم  الر  

تاب   .اَْهل  اْلك   

به سخن درآمد،  نيزمامدار د د،يآنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکش تا
کفر و تفرقه از هم  یها خار نفاق از سر راه برداشته شد، و گره د،يخاموش گرد ها طانيش اديو فر

به پشت  کمو ش درويکه سپ یگروه انيشما به کلمه اخالص باز شد، در م یو دهانها ديگشوده گرد
.بودند دهيچسب  

آب بوده و در معرض طمع طّماعان  یا از آتش قرار داشته، و مانند جرعه یشما بر کناره پرتگاه و
 یاز آب د،يلگدکوب روندگان بود د،يگرد یوش مکه بالفاصله خام ديبود یا همچون آتشزنه د،يقرار داشت

 د،يکرديم تفادهکه شتران آن را آلوده کرده بودند، و از پوست درختان به عنوان غذا اس ديدينوش یم
 یتعال یتا خدا ند،يکه در اطراف شما بودند شما را بربا یکه مردمان دنديترس یم د،يخوار و مطرود بود

 یشما را بدست آن حضرت نجات داد، بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگها یحاالت نيبعد از چن
.ديديکش ها یعرب و سرکشان اهل کتاب ناراحت  

 

هُ، اَْو نََجَم قَْرُن الش   ُكل ما ،یاَْوقَُدوا نارا  ل ْلَحْرب  اَْطفَأََها اللـ  ك طان  َن اْلُمْشر  َرةٌ م   یقََذَف اَخاهُ ف َن،یاَْو فَغََرْت فاغ 
َ ی یَحت   ءُ یْنَكف  یلََهوات ها، فاَل ، َو  َطأ ه  ناَحها ب أَْخَمص  دَ یج  ،یلََهبَها ب سَ  ْخم  دا  ف یَمْكُدودا  ف ف ه  ، ُمْجتَه  ه  اَْمر   یذات  اللـ 
، قَر ه  ، سَ  با  یاللـ  ه  للـ  ْن َرُسوال  حا  ُمج   اء  یاَْول   یف دا  یم  را  ناص  ، ُمَشم   ه  حا ، التَأُْخذُهُ ف  اللـ  ه  لَْوَمةَ الئ مٍ  ید ا  كاد  .اللـ   

َن اْلعَ  ةٍ یَرفاه   یاَْنتَُم ف وَ  ،یم  نُوَن، تَتََرب ُصوَن ب نَا الد وائ َر، َو تَتََوك فُوَن ااْلَْخباَر، َو  ش  ُهوَن آم  ُعوَن فاك  و اد 
َن اْلق تال   وَن م  ، َو تَف رُّ ْنَد الن  زال  .تَْنُكُصوَن ع   

 یاژدهائ ايسر برآورد  طانيهر هنگام که ش ايآتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده،  هرگاه
 نيکه سرآنان را به زم یبرادرش را در کام آن افکند، و او تا زمان امبريدهان بازکرد، پ نياز مشرک

راه خدا،  درفرسوده از تالش  گشت،يباز نم کرد،يخاموش نم رشيو آتش آنها را به آب شمش کوفتينم
 حتگر،يدامن به کمر بسته، نص ،یاله اءياز اول یخدا، سرور امبريبه پ کيدر امر او، نزد دهيکوش

.ديهراس یتالشگر، و کوششکننده بود، و در راه خدا از مالمت مالمتکننده نم  

و در انتظار بسر  د،يدر مهد امن متنعّم بود د،يکرد یم یزندگ شيبود که شما در آسا یا در هنگامه نيا و
و هنگام کارزار عقبگرد  د،يو گوش به زنگ اخبار بود رد،يما را در بر گ ها یتا ناراحت ديبرديم
.دينمود یو به هنگام نبرد فرار م د،يکرد یم  
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ا هُ ل نَب   فَلَم  ْلباُب الد   ُكمْ یَظَهَر ف ائ ه ،یاَْصف   یَو َمأْو ائ ه  یاَْنب   دار ه  یا ختاَر اللـ  ، َو َسَمَل ج  ،یَحْسَكةُ الن  فاق  َو نََطَق  ن 
ُم اْلغاو ُل ااْلَقَل   َن،یكاظ  ل قُ یَو َهَدَر فَن َن،یَو نَبََغ خام  ْن  طانُ یاَْطلََع الش   وَ َعَرصات ُكْم،  یفََخَطَر ف َن،یاْلُمْبط  َرأَْسهُ م 

ه ، هات فا  ب ُكْم، فَأَْلفاُكمْ  ة  ف َن،یبیل َدْعَوت ه  ُمْستَج َمْغَرز  ر  ظ ه  یَو ل ْلغ  فافا ، َو اَْحَمَشُكْم  َن،یُمالح  ثُم  اْستَْنَهَضُكْم فََوَجَدُكْم خ 
َمْشَرب ُكمْ  رَ یغَ  ْدتُمْ ا ب ل ُكْم، َو َورَ  رَ یفَاَْلفاُكْم غ ضابا ، فََوَسْمتُْم غَ   

ا َو  ٌب،یَواْلَكْلُم َرح ٌب،یَو اْلعَْهُد قَر هذا، ُل،یاْلُجْرُح لَم  ا  ْنَدم  ُسوُل لَم  ، ااَل  ْقبَُر،یَو الر  ا ْبت دارا  َزَعْمتُْم َخْوَف اْلف تْنَة 
نَ یب اْلكاف ر َطةٌ یاْلف تْنَة  َسقَُطوا، َو ا ن  َجَهن َم لَُمح یف    

عالئم نفاق در شما ظاهر  د،يرا برگز اءيو آرامگاه اصف اءيخانه انب امبرشيپ یآنگاه که خداوند برا و
و شتر  ده،يکهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه گان با قدر و منزلت گرد نيگشت، و جامه د

خود  گاهياز مخف را شيسر خو طانيو ش امد،يتان ب یها نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد، و در خانه
خوردن  بيفر یو برا د،يوت او هستدع یآورد، و شما را فراخواند، مشاهده کرد پاسخگو رونيب

 د،يدهيکار را انجام م نيا یو مشاهده کرد که به آسان د،يکن اميد، آنگاه از شما خواست که ق یا آماده
که  یزيو بر چ د،ينشان زد گرانيپس بر شتران د د،يغضبناک هست ديشما را به غضب واداشت، و د

.ديسهم شما نبود وارد شد  

 افته،ين اميبود، و جراحت الت عينگذشته بود، و موضع شکاف زخم هنوز وس یبود که زمان یدر حال نيا
که در فتنه قرار گرفته  ديآگاه باش د،يهراس یکه از فتنه م ديبه قبر سپرده نشده بود، بهانه آورد امبريو پ
.جهنم کافران را احاطه نموده است یو براست د،يا  

 

ْنُكْم، َو كَ  هاتَ یفَهَ  ه  بَ  یب ُكْم، َو اَن   فَ یم  تاُب اللـ  َرةٌ، َو  نَ یتُْؤفَُكوَن، َو ك  َرةٌ، َو اَْحكاُمهُ زاه  ُكْم، اُُموُرهُ ظاه  اَْظُهر 
ُكْم، أََرْغبَة  َعنْ  َحةٌ، َو قَْد َخل ْفتُُموهُ َوراَء ُظُهور  ُرهُ واض  ُرهُ الئ َحةٌ، َو اَوام  َرةٌ، و َزواج  اَْم  ؟ُدونَ یهُ تُراَْعالُمهُ باه 

ه  یب غَ  ْسالم  د رَ یغَ  ْبتَغ  یبََدال ، َو َمْن  نَ یتَْحُكُموَن؟ ب ئَْس ل لظ الم ر  ْنهُ، َو ُهَو ف   ْقبَلَ یفَلَْن  نا  یااْل  َن  یم  َرة  م  ااْلخ 
ر ن  یاْلخاس   

که کتاب خدا  یدر حال د،يآورد یم یبه کجا رو د،يکار را کرد نيبود، و چطور ا ديکار از شما بع نيا
 دا،يظاهر، و محّرماتش هو تشيشماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و عالئم هدا یارويرو

قرآن  ريغب اي د؟يبه آن را خواهان یرغبتيب ايآ د،يآن را پشت سر انداخت یو اوامرش واضح است، ول
باشد از او  ايرا جو ینياز اسالم د رياست، و هرکس غ یظالمان بدل بد یبرا نيکه ا د؟يکن یحکم م

.خواهد بود انکارانينشده و در آخرت از ز رفتهيپذ  

 

َجْمَرتَها، َو  ُجونَ یاََخْذتُْم تُوُروَن َو ْقَدتَها، َو تُهَ  اَدها،ثُم  یق   ْسلَسَ یاَْن تَْسُكَن نَْفَرتَها، َو  ثَ یرَ  یلَْم تَْلبَثُوا ا ل ثُم  
تاف  الش   بُونَ یتَْستَج الد   ،یاْلغَو   طان  یل ه  ف   یَو ا ْهمال  ُسنَن  الن ب   ،یاْلَجل   ن  یَو ا ْطفاء  اَْنوار  وَن َحْسوا  ف   ،یالص  رُّ  یتُس 

ه  ف   َْهل ه  َو َولَد  ْنُكْم َعل یاْرت غاٍء، َو تَْمُشوَن ال  ، َو نَْصب ُر م  اء  ر  ثْل  َحز   اْلَمد یاْلَخَمر  َو الض   یَو َوْخز  السنان ف ،یم 
 الحشا

ل  اَ  وَ  ه  ُحْكما  ل قَوٍم  ة  یْنتُُم االَن تَْزُعُموَن اَْن الا ْرَث لَنا أَفَُحْكَم اْلجاه  َن اللـ   وق نُوَن،یتَْبغُوَن، َو َمْن اَْحَسُن م 
اح   یقَْد تََجل   ،یأَفاَلتَْعلَُموَن؟ بَل ا ْبنَتُهُ  یأَن   ة  یلَُكْم َكالش ْمس  الض   
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را  ها رهيآن سهل گردد، پس آتشگ دنيو کش رد،يآرام گ دهيدل رم نيکه ا ديآنقدر درنگ نکرد آنگاه
 یو برا طان،يش یاجابت ندا یبرا د،ويتا آن را شعله ور ساز ديتر کرده، و به آتش دامن زد افروخته

به بهانه خوردن،  د،يآماده بود دهيبرگز امبريبردن سنن پ نيروشن خدا، و از ب نيخاموش کردن انوار د
گرفته  نيها و درختان کم خانواده و فرزندان او در پشت تپه یو برا د،يخوريلب پنهان م ريرا ز ريکف ش
شکم است، صبر  انيدر م زهيامور که همچون خنجر بّران و فرورفتن ن نيبر ا ديو ما با د،يرفتيو راه م

.ميکن  

 نيقياهل  یو برا د،يهست تيخواهان حکم جاهل ايآ ست،ين یما ارث یکه برا ديبريشما اکنون گمان م و
شما همانند آفتاب درخشان  یکه برا یدر حال د؟يدان ینم ايباالتر از حکم خداوند است، آ یچه حکم

.روشن است، که من دختر او هستم  

 

ُث اَب ی! اَفقُحافَةَ یاَب اْبنَ ی ؟یا ْرث یاْلُمْسل ُموَن! أَاُْغلَُب َعل َهایاَ  ُث اَباَك َو الاَر  ه  تَر  تاب  اللـ  ئَْت شَ  ؟یك   ئا  یلَقَْد ج 
ُكْم، إْذ  یاَفَعَل ا ،یفَر   ه  َو نَبَْذتُُموهُ َوراَء ُظُهور  تاَب اللـ  َث ُسلَ » قُولُ یَعْمٍد تََرْكتُْم ك  « )داُودَ  مانُ یَو َور   

ْن َخبَر  َزَكر   مای( َو قاَل ف۱۶النمل:  ْن لَُدْنَك َول   یفََهْب ل»ا ْذ قاَل:  ایاْقتَص  م  ثُ ی ا  یم  ثُ یَو  ینر  ْن ال   ر   ،«ْعقُوبَ یم 
ه   یب بَْعٍض ف یَو اُولُوا ااْلَْرحام  بَْعُضُهْم اَْول»( َو قاَل: ۶: میمر) تاب  اللـ   ُكمُ یوصی»( َو قاَل ۷۴االنفال: ، )«ك 

هُ  ثُْل َحظ   ااْلُْنثَ  یف اللـ  ُكْم ل لذ َكر  م   ن  یَوااْلَْقَربَ  ن  یل ْلوال دَ  ةَ یاْلَوص   را  یا ْن تََرَك خَ »( َو قاَل ۱۱النساء: ) ،«ن  ییاَْوالد 
(.۱۸۰البقرة: . )«نَ یاْلُمت ق یب اْلَمْعُروف  َحق ا  َعلَ   

در کتاب خداست که  ايقحافه،آيپسر اب یا رند،يسزاوار است که ارث پدرم را از من بگ ايمسلمانان! آ یا
آگاهانه کتاب خدا را  ايآ ،یآورد یو از ارث پدرم محروم باشم امر تازه و زشت یتو از پدرت ارث ببر

 ايو در مورد خبر زکر ،«از داود ارث برد مانيسل» ديگو یقرآن نم ايآ د،ياندازيترک کرده و پشت سر م
و »، و فرمود: «ارث برد عقوبيفرما تا از من و خاندان  تيعنا یپروردگار مرا فرزند»آنگاه که گفت: 

به شما درباره  یتعال یخدا»و فرموده:  ،«گراننديسزاوارتر از د گريکديبه  یرحم شاوندانيخو
از  یکيکه مرگ  یهنگام: »ديفرما ی، و م«که بهره پسر دو برابر دختر است کنديفرزندان سفارش م

 یحکم حقّ  نيو ا د،يکن تيوص کانيپدران و مادران و نزد یشما فرارسد بر شما نوشته شده که برا
«.زگارانيپره یاست برا  

 

ْن اَب ،یَزَعْمتُْم اَْن الَحْظَوةَ ل وَ  ُث م  َم بَ  ،یَو الاَر  هُ ب ا نَنا،یَو الَرح  ُكُم اللـ  ْنها؟ اَْم َهْل  یاَْخَرَج اَب ةٍ یاَفََخص  م 
ل تَ  ؟یال ن  یتَقُولُوَن: ا ن  اَْهَل م  َدةٍ؟ اَْم اَنْ  یاََو لَْسُت اَنَا َو اَب تَواَرثان  ل ٍة واح  ْن اَْهل  م  اَْعلَُم ب ُخُصوص  اْلقُْران  َو  تُمْ م 

ْن اَب ه  م  كَ  ْومَ یفَُدونََكها َمْخُطوَمة  َمْرُحولَة  تَْلقاَك  ؟یَواْبن  َعم   یُعُموم  َحْشر   

ع فَن ْعمَ  هُ، َو الز  ُد اْلق   مُ یاْلَحَكُم اللـ  ٌد، َو اْلَمْوع  ْنَد الس اَعة   وَ  اَمةُ،یُمَحم  رُ یع  لُوَن، َو ال ْخس  ُموَن،  ْنفَعُُكمْ یاْلُمْبط  ا ْذ تَْند 
، َو لََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن  ،یْخزیَعذاٌب  ه  یأْتیَو ل ُكل   نَبٍَأ ُمْستَقَرٌّ لُّ یَو  ه  مٌ یَعذاٌب ُمق ه  یلَ عَ  ح   

:رمت بطرفها نحو االنصار، فقالت ثم  

به شما نازل  یا هيخداوند آ اياز ارث پدرم ندارم، آ ینبوده و سهم یا که مرا بهره ديبريشما گمان م و
من و پدرم  ايآ برند؟يارث نم گريکدياز  ني: اهل دو دديگوئيم ايکرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ 
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تو  نيا نکيا د؟يآگاهتر ميعموشما به عام و خاص قرآن از پدر و پسر ايو  د؟يدان ینم نيد کيرا از اهل 
.مالقات خواهد کرد زيو ببر، با تو در روز رستاخ ريمهارزده و رحل نهاده شده، برگ یشتر، شتر نيو ا  

و در  امت،ياست ق یوعدهگاه کويو چه ن امبر،ياست پ یدادخواه کوياست خداوند، و ن یداور کين چه
 یهرخبر یو برا رساند،ينم یبه شما سود یمانيو پش برند، یم انيآن ساعت و آن روز اهل باطل ز

 بفرود خواهد آمد، و عذا یدانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کس دياست، پس خواه یقرارگاه
.شود یجاودانه که را شامل م  

:انصار كرده و فرمود یرو به سو آنگاه  

 

ه  اْلغَم بَة  یَمْعَشَر الن ق ای ! ما هذ  ْسالم  ل ة  َو َحَضنَةَ ااْل  اَما كاَن  ؟یَو الس  نَةُ َعْن ُظالَمت یَحق   یف َزةُ یَو اَْعضاَد اْلم 
ه  َصل   هُ َعلَ  یَرُسواُلللـ  ه   یف ْحفَظُ یاَْلَمْرُء : »قُولُ ی یَو ال ه  اَب ه  یاللـ  َو َعْجالَن ذا ا هالٍَة،  تُمْ ، َسْرعاَن ما اَْحَدثْ «ُوْلد 

ةٌ َعل ُل، َو قُو  لُ  یَو لَُكْم طاقَةٌ ب ما اُحاو  ما اَْطلُُب َو اُزاو  . 

ٌد؟ فََخْطٌب َجل اَتَقُولُونَ  ،یا ْستَْوَسَع َو ْهنُهُ، َواْستَْنَهَر فَتْقُهُ، َو اْنفَتََق َرتْقُهُ، َو اُْظل َمت  ااْلَْرُض ل غَ  لٌ یماَت ُمَحم  َو  بَت ه 
فَت  الش ْمُس َو اْلقََمُر َو اْنتَثََرت  النُُّجوُم ل ُمصكُ  ،یس  باُل، َو اُض عَت  َو اَْكَدت  ااْلماُل، َو َخشَ  بَت ه  َو  ُم،یاْلَحر عَ یاْلج 
ْنَد َممات ه   لَت  یاُز اْلُحْرَمةُ ع  . 

لَةُ اْلُكْبر فَت ْلكَ  ه  الن از  ثْلُه ،یاْلعُْظم بَةُ یَو اْلُمص یَواللـ  ه  َجل  الم  تاُب اللـ  لَةٌ اُْعل َن ب ها، ك  لَةٌ، َو البائ قَةٌ عاج  ا ناز 
ُكْم،  یَو ف ت ُكْم،یاَْفن   یثَناُؤهُ ف ت الَوة  َو اَْلحانا ، َو لَقَْبلَهُ ما  ُهتافا  َو ُصراخا  وَ  ت ُكمْ یاَْفن   یف ْهت فُ یُمْمساُكْم َو ُمْصب ح 
ه  َو ُرُسل   اء  یَحل  ب اَْنب   ُسُل اَفَا ْن ماَت »ه ، ُحْكٌم فَْصٌل َو قَضاٌء َحتٌْم. اللـ  ْن قَْبل ه  الرُّ ٌد ا ال  َرُسوٌل قَْد َخلَْت م  َو ما ُمَحم 

هَ شَ  ُضر  یفَلَْن  ه  یَعق بَ  یَعل ْنقَل بْ یاَْعقاب ُكْم َو َمْن  یاَْو قُت َل اْنقَلَْبتُْم َعل هُ شَ  یْجز  یَو سَ  ئا  یاللـ  هُ  یْجز  یَو سَ  ئا  یاللـ  اللـ 
ر (۱۴۳البقرة: . )«نَ یالش اك     

 نيضعف و غفلت در مورد حق من و ا نيحافظان اسالم، ا یا بازوان ملت، یا گروه نقباء، و یا
حرمت هرکس در فرزندان او حفظ : »فرمود ینم امبريپدرم پ ايمن چرا؟ آ یاز دادخواه یسهالنگار

بز الغر، آب از دهان و دماغ او  نيو چه با عجله ا د،ياعمال شد نيچه بسرعت مرتکب ا ،«شود یم
 یبرا رويهست، و ن ميکوشيکه شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن م یدر صورت خت،يفرور
.باشد یمطالبه و قصدم م نيمن در ا تيحما  

وسعت،  تياست بزرگ و در نها یبتيمص نيگفت، ا اتيو آله بدرود ح هيَّللاه عل یمحمد صل ديگوئ یم ايآ
و ستارگان  د،يگرد کياو سراسر تار ابيدر غ نيو درز دوخته آن شکافته، و زم ار،يشکاف آن بس

 یبرا یاحترام وشد،  ماليحرمتها پا خت،يفرور یها از جا کوه د،يگرائ یديو آرزوها به ناام فروغ، یب
.نماند یپس از وفات او باق یکس  

 ینبوده و بال یبتياست، که همچون آن مص متريعظ هيبزرگتر و بل بتيمص نيسوگند که ا بخدا
که در  يیکتاب خدا آن را آشکار کرده است، کتاب خدا رسد، یآن نم هيبه پا ايدن نيدر ا یجانگداز
 د،يخوانيآن را م یتان، آرام و بلند، و با تالوت و خوانندگ تان، و در مجالس شبانه و روزانه یها خانه

و  ،یاست حتم یو فرستاده شدگان وارد شده است، حکم اءيبه انب نياز ا شياست که پ یبالئ نيا
:ديفرما یخداوند م ،یاست قطع یقضائ  
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کشته گردد به  ايو  رديدرگذشتند، پس اگر او بم یگريد امبرانيپ یاز و شياست که پ یامبريپ محمد
و خدا شکرکنندگان را پاداش  رساند، ینم یانيو آنکس که به عقب برگردد بخدا ز د،يگرد یعقب برم
«.خواهد داد  

 

ن   یَو اَْنتُْم ب َمْرأ ی! َء اُْهَضُم تُراَث اَبلَةَ یق یبَن هایاَ  َو َمْجَمعٍ، تَْلبَُسُكُم الد ْعَوةُ َو تَْشَملُُكُم  یَو َمْسَمعٍ َو ُمْنتَد یم 
ْنَدُكُم الس  الُح وَ  ة ، َو ع  َو  بُوَن،یالد ْعَوةُ فاَلتُج ُكمُ یاْلُجن ةُ، تُواف اْلُخْبَرةُ، َو اَْنتُْم َذُوو اْلعََدد  َو اْلعُد ة  َو ااْلَداة  َو اْلقُو 

ْرَخةُ فاَلتُغ ُكمُ یتَأْت فاح ، َمْعُروفُوَن ب اْلخَ  ثُوَن،یالص  بَْت،  یَو الص الح ، َو النُّْخبَةُ ال ت ر  یَو اَْنتُْم َمْوُصوفُوَن ب اْلك  اْنتُخ 
.ت  یلَنا اَْهَل اْلبَ  َرتْ یاْخت یال ت   َرةُ یَو اْلخ    

ْلتُُم اْلَكد  َو الت عََب، َو ناَطْحتُُم ااْلَُمَم، َو ك قاتَْلتُمُ  افَْحتُُم اْلبَُهَم، النَْبَرُح اَْو تَْبَرُحوَن، نَأُْمُرُكْم اْلعََرَب، َو تََحم 
ُروَن، َحت   ، َو َدر  َحلَُب ااْلَ  یا ذا داَرْت ب نا َرحَ  یفَتَأْتَم  ْسالم  ،یااْل  ، َو َسَكنَْت فَْوَرةُ  َرةُ َو َخَضعَْت نُعْ  ام  الش  ْرك 

، َو َخَمَدْت ن ْفك  ، َو َهَدأَْت  رانُ یااْل  ،یَدْعَوةُ اْلَهَرج ، َو اْستَْوَسَق ن ظاُم الد  اْلُكْفر  ْزتُْم بَْعَد اْلبَ  یفَاَن   ن  ،یح  َواَْسَرْرتُْم  ان 
، َواَْشَركْ  ْقدام  ، َو نََكْصتُْم بَْعَد ااْل  ْعالن  ؟یبَْعَد ااْل  تُمْ بَْعَد ااْل  مان   

هُ اَحَ  مانَُهمْ یل قَْوٍم نََكثُوا اَ  بُْؤسا   ةٍ، اَتَْخَشْونَُهْم فَاللـ  َل َمر  ُسول  َو ُهْم بََدُؤُكْم اَو  وا ب ا ْخراج  الر  ْم، َو َهمُّ ه  ْن بَْعد  َعْهد  قُّ م 
ن .نَ یاَْن تَْخَشْوهُ ا ْن ُكْنتُْم ُمؤم   

و  دينيب یکه مرا م یپدرم مورد ظلم واقع شوم در حال راثينسبت به م ايآ -گروه انصار -لهيپسران ق یا
 یو از حالم آگاه دهيدعوت مرا همگان شن یصدا د،يانجمن و اجتماع یو دارا د،يشنو یسخن مرا م

و سپر هست،  زرهنزد شما اسلحه و  د،يا ابزار و قوه ید، و دارا یا رهينفرات و ذخ یو دارا د،يدار
 ادميبه فر یول دهيرا شن ميخواه اديو ناله فر د،يدهيجواب نم یول رسد یدعوت من به شما م یصدا
 یدگانيو شما برگز د،يباش یو صالح موصوف م ريکه به شجاعت معروف و به خ یدر حال د،يرسينم
!ديشد دهيبرگز تيما اهلب یکه برا یکه انتخاب شده، و منتخبات ديبود  

و با امتها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد  د،يکرده و متحّمل رنج و شدتها شد کاريعرب پ با
اسالم به گردش افتاد، و پستان روزگار به  یايفرمانده بوده و شما فرمانبردار، تا آس شهيهم د،يبرخاست

کفر خاموش  تشطمع و تهمت از جوش افتاد، و آ گيخاموش شده، و د زيشرکآم یها آمد، و نعره ريش
 مانيشد، پس چرا بعد از اقرارتان به ا فيکامالً رد ني، و نظام دهرج و مرج آرام گرفت یو دعوت ندا

 مانيو بعد ا د،يعقب نشست یشقدميو بعد از پ د،يگرداند یخود را مخف یشده، و پس از آشکار رانيح
.ديشرک آورد  

را اخراج کنند، با آنکه آنان  امبريبستن آن را شکستند، و خواستند پ مانيکه بعد از پ یبر گروه یوا
اگر  د،يکه خدا سزاوار است که از او بهراس یاز آنان هراس دارد در حال ايجنگ را آغاز نمودند، آ

.ديمؤمن  

 

، َو َخلَْوتُْم ب الد َعة ، َو نََجْوتُْم  یاَْن قَْد اَْخلَْدتُْم ا لَ  یَو قَْد أَر ااَل، ، َو اَْبعَْدتُْم َمْن ُهَو اََحقُّ ب اْلبَْسط  َو اْلقَْبض  اْلَخْفض 
َن الس عَة ، فََمَجْجتُْم ما َوَعْبتُْم، َو َدَسْعتُُم ال ذ ق  یب الض   ْغتُْم، فَا ْن تَْكفُُروا اَْنتُْم َو َمْن ف   یم  فَا ن   عا  یااْلَْرض  َجم یتََسو 

هَ لَغَن   دٌ یَحم یاللـ   
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ن   یَو قَْد قُْلُت ما قُْلُت هذا َعل ااَل، فٍَة م  ْذلَة  ال ت یَمْعر  ن ها  یخاَمْرتُُكْم، َو اْلغَْدَرة  ال ت   یب اْلخ  اْستَْشعََرتْها قُلُوبُُكْم، َو لك 
، َو نَْفثَةُ اْلغَ  َضةُ یفَ  ،یالن ْفس  َمةُ الْ  َو َحَوُز اْلقَناة ، وَ  ظ  ، َو تَْقد  ْدر  ،بَث ةُ الص  ة  ،  ُحج  فَُدونَُكُموها فَاْحتَق بُوها َدب َرةَ الظ ْهر 

، باق   ه  اْلُموقََدة  ال ت ةَ ینَق بَةَ اْلُخف   ، َمْوُصولَة  ب نار  اللـ  ، َمْوُسوَمة  ب غََضب  اْلَجب ار  َو َشنار  ااْلَبَد   یتَط ل ُع َعلَ  یاْلعار 
.ئ َدة  ااْلَفْ   

ه  ما تَْفعَلُوَن، َو سَ  ن  یفَب عَ   ٌد،یَعذاٌب َشد یدَ ی نَ یلَُكْم بَ  رٍ یَو اَنَا ا ْبنَةُ نَذ ْنقَل بُوَن،یُمْنقَلٍَب  یَظلَُموا اَ  نَ یال ذ ْعلَمُ یاللـ 
ُرونَ  ُروا ا ن ا ُمْنتَظ  لُوَن، َو اْنتَظ  .فَاْعَملُوا ا ن ا عام   

بود را دور  یرا که سزاوار زمامدار یجاودانه دل داده، و کس يیکه به تن آسا نميب یم ديباش آگاه
در اثر آن آنچه را  د،يا دهيآن رس یبه فراخنا یزندگ یخلوت کرده، و از تنگنا یبا راحت طلب د،يا ساخته

اگر شما  ديپس بدان رداندند،را بازگ ديو آنچه را فروبرده بود د،يختير رونيرا از دهان ب ديحفظ کرده بود
.و ستوده است ازين یبزرگ از همگان ب یخدا د،ياست کافر شو نيو هرکه در زم  

 جاديا رنگيو ن یوفائيآمده در اخالق شما، و ب ديپد یآنچه گفتم با شناخت کاملم بود، به سست ديباش آگاه
خشم و غضب است، و آنچه  ختنير رونيو ب ن،يجوشش دل اندوهگ نهايا کنيشده در قلوب شما، و ل

که پشت  ديبدان یول د،يريو برهان، پس خالفت را بگ ليدل انيو ب نهاميو جوشش س ست،يقابل تحّملم ن
و نشان از غضب خدا و  یآن سوراخ و تاولدار، عار و ننگش باق یشتر خالفت زخم است، و پا نيا

.متصل است ابدي یور خدا که بر قلبها احاطه م دارد، و به آتش شعله یننگ ابد  

که به کدام  داننديم یخداوند قرار داشته، و آنانکه ستم کردند به زود ینايدر برابر چشم ب ديکنيم آنچه
 شيکه در پ یهستم که شما را از عذاب دردناک اله یبازخواهند گشت، و من دختر کس یبازگشتگاه

و ما هم در  ديبمانو شما منتظر  م،يکنيو ما هم کار خود را م ديبکن ديخبر داد، پس هرچه خواه ديدار
.ميبر یانتظار بسر م  

 

ه بن عثمان، و قال فأجابها :أبوبكر عبداللـ   

ن ای ! لَقَْد كاَن اَبُوك  ب اْلُمؤم  ه  للـ  قابا   ما  یَعذابا  اَل نَ یاْلكاف ر یَو َعلَ  ما ،یَرُؤوفا  َرح ما ،یَعُطوفا  َكر نَ یب ْنَت َرُسوال  َو ع 
، اثََرهُ َعل ما ،یَعظ ال ء  ، َو اَخا ا ْلف ك  ُدوَن ااْلَخ  ُكل    یَو ساَعَدهُ ف مٍ یُكل   َحم یا ْن َعَزْوناهُ َوَجْدناهُ اَباك  ُدوَن الن  ساء 

،یاَْمٍر َجس بُُّكمْ یال م  ُضُكمْ یَو ال ٌد،یا ال  َسع ح  .دٌ یبَع یا ال  َشق   ْبغ   

ه  ال فَاَْنتُمْ  للـ  تَْرةُ َرُسوال  ل تُنا َو ا لَ  ر  یاْلخَ  یاْلُمْنتََجبُوَن، َعلَ  َرةُ یاْلخ   بُوَن،یط  ع   َرةَ یخ   ایاْلَجن ة  َمسال ُكنا، َو اَْنت   یاَد 
،یااْلَْنب   ر  یالن  ساء  َو اْبنَةَ خَ  قَةٌ ف اء  ، ساب قَةٌ ف یصاد  ، غَ  یقَْول ك  ، َو الَمْصُدوَدةٍ  رَ یُوفُور  َعْقل ك  َمْرُدوَدةٍ َعْن َحق  ك 

ْدق ك   .َعْن ص   

ه  ما َعَدْوُت َرأْ  وَ  ائ ُد ال یاللـ  ْلُت ا ال  ب ا ْذن ه ، َو الر  ، َو الَعم  ه  للـ  بُ یَرُسوال  هَ َو َكف یاَْهلَهُ، َو ا ن   ْكذ  ُد اللـ  ب ه   یاُْشه 
ه   یاَن   دا ،یَشه ْعُت َرُسواَلللـ  َر ااْلَْنب  : »ولُ قُ یَسم  ُث َذَهبا  َو  اء  ینَْحُن َمعاش  ةًّ،النَُور   قارا ، َو  الف ض  َو الدارا  َو الع 

ْن ُطْعَمٍة فَل َول   ةَ، َو ما كاَن لَنا م  ْلَم َو النُّبُو  ْكَمةَ َو اْلع  تاَب َو اْلح  ُث اْلك   ه  یف ْحُكمَ یااْلَْمر  بَْعَدنا اَْن  یا ن ما نَُور  
«.ه  ب ُحْكم    

:ابوبکر پاسخ داد آنگاه  
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و بر کافران عذاب دردناک  م،يمهربان و بزرگوار و رئوف و رح نيدختر رسول خدا! پدر تو بر مؤمن یا
دوستان برادر  انيزنانمان پدر تو، و در م انيدر م یو ميو عقاب بزرگ بود، اگر به نسب او بنگر

نمود،  یاريرا  امبريپ یدر هر کار بزرگ زيداد، و او ن یبرتر یرا بر هر دوست یشوهر توست، که و
.شمرنديو تنها بدکاران شما را دشمن م دارند، یجز سعادتمندان شما را دوست نم  

بهشت رهنمون  یراهنما، و بسو ريجهان بوده، و ما را به خ دگانيپاکان برگز امبر،يشما خاندان پ پس
بوده،  شقدميدر گفتارت صادق، در عقل فراوان پ امبران،يپ نيزنان و دختر برتر نيبرتر یا و تو د،يبود

.ديدنخواهد گر جاديا یشد و از گفتار صادقت مانع یو هرگز از حقت بازداشته نخواه  

قوم به  شرويام، و پ فراتر نگذارده، و جز با اجازه او اقدام نکرده یقدم امبريپ یبخدا سوگند از رأ و
ما گروه »که فرمود:  دميشن امبريگواه است، از پ نيکه بهتر رميگياه مو خدا را گو د،يگو یآنان دروغ نم

و حکمت و علم و نبوت را به  ابو تنها کت م،يگذار یو درهم و خانه و مزرعه به ارث نم ناريد امبرانيپ
که بخواهد در  یامر بعد از ماست، که هر حکم یول اريدر اخت مانديم یو آنچه از ما باق م،ينه یارث م
«.ديآن بنما  

 

راع  َو الس  الح ،  یقَْد َجعَْلنا ما حاَوْلت ه  ف   وَ  اْلَمَرَدةَ  جال ُدونَ یاْلُكف اَر، َو  جاه ُدونَ یب َها اْلُمْسل ُموَن َو  قات لُ یاْلك 
اَر، َو ذل َك ب ا ْجماع  اْلُمْسل م ْد ب ه  َوْحد َن،یاْلفُج  أْ  ،یلَْم اَْنفَر  ْند یَو لَْم اَْستَب ْد ب ما كاَن الر  ،یع   

ه  حال وَ  ،یدَ ی نَ یلَك  َو بَ  یه   ،یَو مال یهذ  ، َو اَْنت  سَ  یالتَْزو ك  ، َو اَن ك  ُر ُدونَك  ة  اَب َدةُ یَعْنك  َو النَد خ  َو  ك  یاُم 
،یل بَن بَةُ یالش َجَرةُ الط   ، َو ال ْدفَعُ یال ك  ْن فَْضل ك  ، ُحْكُمك  ناف ذٌ ف یف َضعُ ویمالَك  م  ك  َو اَْصل ك   ،یدایَمل َكْت  مایفَْرع 

هُ َعلَ  یذاَك اَباك  )َصل   یاَْن اُخال َف ف نیتر فََهلْ  (َو ال ه  َو َسل مَ  ه  یاللـ   

تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با  م،ياسب و اسلحه قرار داد ديدر راه خر یخواه یما آنچه را که م و
به اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنها دست  ميتصم نيکفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند، و ا

و نظرم مستبّدانه عمل ننمودم، یکار نزدم، و در رأ نيبه ا  

فرد  یو برا شود ینم غيدر توست، و از تو اريتو و در اخت یاموال من است که برا نيحال من و ا نيا و
فرزندانت، فضائلت  یسرور بانوان اّمت پدرت، و درخت بارور و پاک برا ینشده، توئ رهيذخ یگريد

نافذ است،  هستمُحکمت در آنچه من مالک آن  گردد، یات فرونهاده نم انکار نشده، و از شاخه و ساقه
.مخالف سخن پدرت عمل کنم نهيزم نيکه در ا یپسند یم ايآ  

 

:فقالت  

، ه  ه  ُمخال فا ، بَْل كاَن  یما كاَن اَب ُسْبحانَاللـ  َْحكام  فا ، َو الال  ه  صاد  تاب  اللـ  ه  َعْن ك   ْقفُویاَثََرهُ، َو  تْبَعُ یَرُسواُلللـ 
، َو هذا بَْعَد َوفات ه  َشب ه  یاْلغَْدر  ا ْعت الال  َعلَ  یُسَوَرهُ، اَفَتَْجَمعُوَن ا لَ  ور  َن اْلغَوائ ل  ف یب ما بُغ   هٌ یب الزُّ ،یحَ  یلَهُ م   ات ه 

قا  فَْصال ،  ه  ُحْكما  َعْدال  َو ناط  تاُب اللـ  ثُنی: »قُولُ یهذا ك  ثُ یَو  یر  ْن ال   ر  َو : »قُولُ یَو  ،(۶: میمر )«ْعقُوبَ یم 
َث ُسلَ  .(۱۶النمل:  )«داُودَ  مانُ یَور   
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َن اْلفَرائ ض  َواْلم مایَعز  َو َجل  ف نَ یبَ  ، َو َشَرَع م  َن ااْلَْقساط  َع م  ،یَوز  ،  راث  ناث  ْن َحظ   الذ َكران  َو ااْل  َو اَباَح م 
ل ل ةَ اْلُمْبط  لَْت لَُكمْ  َن،یاْلغاب ر یَو الشُّبَهات  ف   یَو اَزاَل الت َظن   نَ یما اَزاَح ب ه  ع  َصْبٌر اَْنفُُسُكْم اَْمرا ، فَ  َكال  بَْل َسو 

هُ اْلُمْستَعاُن َعل لٌ یَجم فُونَ  یَو اللـ  .ما تَص   

 

:فرمود هاالسالميفاطمه عل حضرت  

 رويو با احکامش مخالف نبود، بلکه پ گردانياز کتاب خدا رو امبر،يو منزه است خداوند، پدرم پ پاک
و  د،يو مکر به زور او را متهم نمائ رنگيعالوه بر ن ديخواه یم ايآ نمود، یآن عمل م اتيآن بود و به آ

کتاب  نيشد، ا تردهگس شيبرا اتشيکه در زمان ح یهائ است به دام هيکار بعد از رحلت او شب نيا
 ايزکر -:ديفرما یو م اندازد،يم یحق و باطل جدائ نياست که ب یاست عادل، و ناطق یخداست که حاکم

از داود  مانيسل: »ديفرما ی، و م«ارث ببرد عقوبياز من و خاندان » -به من بده که یفرزند ايگفت: خدا
«ارث برد  

 یکه برا یفرمود، و بهره هائ نييکه در ارث تع یريکه مقرر کرد، و مقاد یهائ هيخداوند در سهم و
را تا روز  اهل باطل، و گمانها و شبهات یها داده، که بهانه یکاف حاتيمردان و زنان قرار داد، توض

قرار داده، و  تانيپا شيرا پ یشما راه ینفسان یاست، بلکه هواها نيزائل فرموده است، نه چن امتيق
.ماست اوري ديکن یندارم، و خداوند در آنچه م یا چاره بايجز صبر ز  

 

:أبوبكر فقال  

ُن اْلُهد َصَدقَ  ْكَمة ، َو َمْوط  ُن اْلح  هُ َو َرُسولُهُ َو َصَدقَْت ا ْبنَتُهُ، َمْعد  ، َو ُرْكُن الد   یاللـ  ْحَمة  ،یَو الر   نُ یَو عَ  ن 
، هُؤالء  اْلُمْسل ُموَن بَ  طابَك  ُر خ  ، الاَْبعَُد َصوابَك  َو الاُْنك  ة  ْنُهْم  ْدُت،ما تَقَل   یقَل ُدون نَك  یَو بَ  ینیاْلُحج  َو ب ات  فاٍق م 

.َمكاب ٍر َو الُمْستَب ٍد  َو الُمْستَأْث ٍر، َو ُهْم ب ذل َك ُشُهودٌ  رَ یاََخْذُت ما اََخْذُت، غَ   

:گفت ابوبكر  

و  نيو رحمت، و رکن د تيهدا گاهيکه معدن حکمت و جا ز،يراست گفته، و دختر او ن امبرشيو پ خدا
 کنم، یو گفتارت را انکار نم فکندهيسخن حقّت را دور ن د،يگويو راست م باشديم ليسرچشمه حجت و دل

 نيآنها ا ميحکومت را بمن سپردند، و به تصم نيمن و تو حاکم هستند، و آنان ا نيمسلمانان ب نيا
خود برداشتهام، و  یرا برا یزيهستم، و نه چ ینه متکبّر بوده و نه مستبّد به رأ رفتم،يمنصب را پذ

.شاهدندگواه و  یهمگ نانيا  

 

:النساء، و قالت یال هاالسالمیفاطمة عل فالتفت  

رَ  َعة  ا ل نَ یاْلُمْسل م َمعاش  ، اْلُمْغض   ل  یق یاْلُمْسر  ل  ، اَفاَلتَتََدب ُروَن اْلقُْراَن اَْمعَل ح  یاْلف ْعل  اْلقَب یَعلَ  ة  یاْلباط  ر   یاْلخاس 
ُكمْ  یقُلُوٍب اَْقفالُها، َكال  بَْل راَن َعل ْن اَْعمال ُكْم، فَاََخَذ ب َسْمع  ْلتُْم، َو  قُلُوب ُكْم ما اََسأْتُْم م  ُكْم، َو لَب ئَْس ما تَأَو  َو اَْبصار 

لَهُ ثَق ه  َمْحم  َدن  َو اللـ  ْنهُ ا ْعتَْضتُْم، لَتَج  ب هُ َو ب ال ،یساَء ما ب ه  اََشْرتُْم، َو َشر  ما م  َف لَكُ  ال ،یَو غ  طاُء، َو ا ذا ُكش  ُم اْلغ 
نْ  اُء، َو بَدا لَُكْم م  ر  لُونَ  باَن ما َورائَهُ الض  َر ُهنال َك اْلُمْبط  بُوَن، َو َخس  .َرب  ُكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْحتَس      
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:رو به مردم كرده و فرمود هاالسالميعل حضرت فاطمه آنگاه  

در  ايآ د،يريگ یم دهيشتابان بوده، و کردار زشت را ناد هودهيب یحرفها دنيشن یمسلمانان! که برا یا
 یرگيت تانياست بلکه اعمال زشتتان بر دلها نيبر دلها مهر زده شده است، نه چن اي د،يشياند یقرآن نم

را به او  یو بد راه کرده، ليقرآن را تأو اتيبد آ اريآورده، و گوشها و چشمانتان را فراگرفته، و بس
و عاقبتش پر از  ن،يسنگ تانيبار برا نيبه خدا سوگند تحّمل ا د،يمعاوضه نمود یزينشان داده، و با بدچ

 ديکرد یآن روشن گردد، و آنچه را که حساب نم یانهايها کنار رود و ز وزر و وبال است، آنگاه که پرده
.گردند انکاريزشما آشکار گردد، آنجاست که اهل باطل  یو برا  

 

ه عل یصل یقبر النب یعطفت عل ثم :و آله، و قالت هیاللـ   

:كرد و فرمود امبريقبر پ یآن حضرت رو به سو سپس  

 

َدها لَْم تَْكث ر  اْلُخَطبُ  قَدْ  كاَن بَْعَدَك اَْنباٌء َوَهْنبَثَةٌ         لَْو ُكْنَت شاه   

بُ  ا ن ا فَقَْد ناَك فَْقَد ااْلَْرض  واب لَها         َو اْختَل  قَْوُمَك فَاْشَهْدُهْم َو التَغ   

له  َعلَ  یُكلُّ اَْهٍل لَهُ قُْرب وَ  ْنَد ااْل  لَةٌ         ع  بُ  ن  یااْلَْدنَ  یَو َمْنز  ُمْقتَر   

جاٌل لَنا نَْجو اَْبَدتْ  ا َمضَ  یر  ُم         لم  ه  الَْت ُدونََك التَُّربُ َو ح تَ یُصُدور   

َمتْنا ْرث  ُمْغتََصبُ  تََجه  ا فُق ْدَت َو ُكلُّ ااْل  ف  ب نا         لَم  جاٌل َو اْستُخ  ر   

ْن ذ   كَ یب ه          َعلَ  ْستَضاءُ یُكْنَت بَْدرا  َو نُورا   وَ  ُل م  ة  یتُْنز  ز  اْلُكتُبُ  اْلع   

ْبر وَ  ُمْحتََجبُ  ر  یفَقَْد فُق ْدَت َو ُكلُّ اْلخَ          ْؤن ُسنای ات  یب ااْل  لُ یكاَن ج   

ا َمضَ  تَ یفَلَ  فُنا         لَم  َو حالَْت ُدونََك اْلُكتُبُ  تَ یقَْبلََك كاَن اْلَمْوُت صاد   

کرد یآنچنان بزرگ جلوه نم یکه اگر بود      آمد شيپ یاز تو خبرها و مسائل بعد  

بنگر که  ايو قوم تو متفّرق شدند، ب      که از باران محروم گردد ینيمانند سرزم ميتو را از دست داد ما
دنديچگونه از راه منحرف گرد  

از ما ريغ     محترم بود، زين گانگانيداشت نزد ب یکه نزد خدا منزلت و مقام یخاندان هر  

ا آشکار ر ها نهيما و تو حائل شد، اسرار س انيو پرده خاک م ،یکه رفت نيچند از امت تو هم یمردان
 کردند

شد دهيدزد راثمانيو م   نمودند، فمانيبرگردانده و خف یاز ما رو گريد یاز تو مردان بعد  

ديگرد یکه از جانب خداوند بر تو کتابها نازل م    ،یبود یماه شب چهارده و چراغ نوربخش تو  
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شد دهيپوش رهايو بعد از تو تمام خ     مونس ما بود، یاله اتيبا آ ليجبرئ  

خود پنهان کرد ريو خاک ترا در ز یآنگاه که رفت      م،ياز تو مرده بود شيکاش پ یا  
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