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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 در قیامت قاتالن امام حسین علیه دادخواهی حضرت زهرا 

،  آلود اباعبداهللپیراهن خون، ، قاتالن امام حسیندادخواهی حضرت زهراکلمات کلیدی: 

، مالئکه، ، نور جمال حضرت فاطمه، عرش الهی، عدل، انتقام، رضایت و غضب فاطمهقیامت

 ، آتش جهنّم.بیت شیعیان، بهشت، دشمنان اهل

ِه ُتْحَشُر قاَل َرُسوُل الل ٰ  نقل شده است. از پدرانشان تا پیغمبراکرم الرّضاموسی بناز علیّ روایتی

َنِتی ف ماِء تـَتَـَعلَّقُ اِطَمُة ابـْ ْم بـَْیِنی َو ا َعْدُل اْحكُ اْلَعْرِش تـَُقوُل ياِئِم َقو   ِبقاِئَمٍة ِمنْ   يـَْوَم اْلِقیاَمِة َو َمَعها ثِیاٌب َمْصُبوَغٌة بِالدِّ

شود در روز قیامت محشور می فرمودند: دخترم فاطمه پیغمبر خدا :[ِدیُولْ ]َوَلِدی بـَْیَن قاِتِل 

گوید: ای خدای آویزد و میهای عرش خدا می آلود به دستش است و به پایهحالی که یک پیراهن خون

قاَل اِلٍب قاَل َعِلیُّ ْبُن اَبِیطرا شهید کرد داوری کن.  عادل! خودت بین من و کسی که پسرم حسین

َنِتیِه: َو َيْحُكُم الل ٰ َرُسوُل الل ٰ   که پیغمبر خدا نقل کردند امیرالمؤمنین 1:َو َربِّ اْلَكْعَبةِ  ُه ِِلبـْ

نشیند و قضاوت خواهد فرمودند: قسم به خدای کعبه در آنجا خدای متعال برای دخترم به داوری می

 کرد. 
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َنِتی فاِطَمُة است که فرمودند:  از پدرانشان از رسول خدا حدیث دیگری هم از امام رضا ُتْحَشُر ابـْ

ِم فَـَتتَـَعلَُّق ِبقاِئَمٍة ِمْن َقواِئِم اْلَعْرِش فَـتَـُقوُل يا َعْدُل اْحُكْم بـَْیِنی َو بـَْیَن قَمْصُبوغَ   ابٌ يـَْوَم اْلِقیاَمِة َو َمَعها ثِی اِتِل ٌة بِالدَّ

َنِتی :هِ ُوْلِدی! قاَل َرُسوُل الل ٰ   ىٰ َو َجلَّ يـَْغَضُب ِلَغَضِب فاِطَمَة َو يـَْرض َه َعزَّ اْلَكْعَبِة َو ِانَّ الل ٰ  َو َربِّ  فَـَیْحُكُم ِِلبـْ

ی حدیث همان است؛ امّا در آخر، این جمله اضافه شده که قسم به خدای کعبه، مقدّمه 2ا:ِلِرضاه

 دای عزّ و جلّ در قبال غضب فاطمهنشیند و خبه داوری می خدای متعال برای دخترم فاطمه

 ، از خلق خشنود خواهد شد. آید و در قبال رضایت و خشنودی فاطمهبه خشم می

  ِاذا كاَن يـَْوُم اْلِقیاَمِة ُنِصبَ کنند. نقل می است که از پیغمبراکرم حدیث بعدی از امام صادق

َبَل اْلُحَسْیُن ـٌة ِمْن نُوٍر َو اَ اِطَمَة قـُبَّ ِلف اْلَجْمِع َمَلٌك ُمَقرٌَّب َو ِل  ِفی ىٰ ُه َشَهَقْت َشْهَقًة ِل يـَْبقا رَأَتْ َيِدِه فَِاذ ىٰ ْأُسُه َعلرَ قـْ

ای از نور نصب قبّه رسد، برای فاطمه وقتی روز قیامت فرامی: اَله ىٰ َو ِل َعْبٌد ُمْؤِمٌن ِاِل  َبك ُمْرَسلٌ  نَِبی  

در  الحسین ی که سر بر بدن ندارد! سر اباعبداهللآید در حالمی شود و در آن لحظه حسینمی

آیند. وقتی اند جلو می در حالی که سر را به دست گرفته های خود حضرت است. امام حسین دست

کشد و در [ و آهی از ته دل میزندای می صیحهبیند ]حسین خودش را در این حال می که فاطمه

ی مقرّب، از پیامبران ماند، از مالئکهی محشر باقی نمیصحنهکس در  ی بسیار پرطنین هیچاثر این ناله

افتند. به گریه می ی جانسوز فاطمهی آنها در اثر این نالهمرسل و از بندگان مؤمن، مگر اینکه همه

يَن َعَلْیِه َو َمْن ُه قَـتَـَلَتُه َو اْلُمَجهِّزِ ُع الل ٰ فَـَیْجمَ اِصُم قَـتَـَلَتُه خْحَسِن ُصورٍَة َو ُهَو يُ ُه َعزَّ َو َجلَّ رَُجًًل َلها ِفی اَ فَـُیَمثُِّل الل ٰ 

ی اصحاب محشر و و گریه ی فاطمهبعد از این ناله :آِخرِِهمْ  ىٰ َعل ىٰ ِلِه فَـیَـْقتُـُلُهْم َحتَّى أَتقَـتْ  َشِرَك ِفی

 ی قاتالنشود و به مخاصمهاصحاب بهشت، مردی از جانب خدای متعال در بهترین صورت متمثّل می

اند، کسانی را که نقش داشته ی کسانی را که در کشتن اباعبداهلل خیزد و همهبرمی امام حسین
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بیاید، شمشیر و وسایل  تجهیز کردند، امکانات دادند، و به سپاهی که قرار بود به جنگ امام حسین

کند ، جمع میشرکت داشتند ی کسانی را که به هر نحوی در قتل اباعبداهللای دادند، همهو آذوقه

وَن اْلُمْؤِمِنیَن ثُمَّ يـُْنَشُروَن فَـیَـْقتُـُلُهُم اْلَحَسُن ثُمَّ يـُْنَشرُ مَّ يـُْنَشُروَن فَـیَـْقتُـُلُهْم َاِمیرُ ثُ کشد. و تا آخرین نفرشان را می

ی همه بعد امیرالمؤمنین شوند؛میی زنده را کشت، دوباره همه بعد از اینکه همهفَـیَـْقتُـُلُهُم اْلُحَسْیُن: 

شوند و  کشد. بعد زنده میرا می همه شوند و امام حسن مجتبیدوباره زنده می .کشدآنها را می

َلًة َفِعْنَد ذٰ  ِمْن ُذرِّيَـِّتنا َاَحٌد ِاِل   ىٰ ثُمَّ يـُْنَشُروَن َفًل يـَْبقکشد. را می همه امام حسین ُه ِلَك َيْكِشُف الل ٰ قَـتَـَلُهْم قَـتـْ

ماند، مگر اینکه بیت باقی نمی ی ما اهلیک از ذریّه شوند و هیچدوباره زنده می :اْلُحْزنَ  ِسیاْلَغْیَظ َو يـُنْ 

شوند. و در اینجاست که دیگر آن غیظی که در قلوب کشد و باز اینها محشور میرا می بار همه یک

شود، از رفته میای که بر دل دارند، در اثر انتقامی که از این جنایتکاران گهست و غصّه بیت اهل

اْلُمِصیَبِة ِبُطوِل  ِه َشرُِكونا ِفیاْلُمْؤِمُنوَن فَـَقْد َو الل ٰ  هِ یَعَتنا، ِشیَعُتنا َو الل ٰ ُه شِ : رَِحَم الل ٰ هِ ثُمَّ قاَل اَبُو َعْبِدالل ٰ  .رودبین می

فرمودند: خدا رحمت کند شیعیان ما را؛ به خدا سوگند که  بعد امام صادق 3:اْلُحْزِن َو اْلَحْسَرةِ 

ها شریک ما راستی در مصیبت هستند. سوگند به خدا که آنها به شیعیان ما همان مؤمنان حقیقی

 بیت داشتند.  شدند با طول حزن و اندوه و حسرتی که در مصائب ما اهل

ِمْن ِنساِئها فَـُیقاُل َلَها ُلَمٍة  اَمِة جاَءْت فاِطَمُة ِفیِاذا كاَن يـَْوُم اْلِقیاست.  حدیث بعدی از پیغمبر خدا

شود هنگامی که روز قیامت می ما ُصِنَع ِبَوَلِدی ِمْن بـَْعِدی:ْعَلَم اَ  ىٰ اْدُخِلی اْلَجنََّة فَـتَـُقوُل ِل َاْدُخُل َحت  

ایشان گفته  آید و بهدر جمعی از زنان قیامتی، یعنی حوریان بهشتی یا زنان بهشتی، می فاطمه

شوم تا اینکه بفهمم بعد از گوید: نه، من وارد بهشت نمیمی شود که وارد بهشت شو. فاطمهمی
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َاْصُرُخ  وَ َصْرَخًة َعَلْیِه رَْأٌس فَـَتْصُرُخ  اِئمًا لَْیسَ قَلى اْلُحَسْیِن فَـُیقاُل َلَها اْنُظِری فَـتَـْنظُُر اِ من با پسرم چه کردند. 

شود: به دل صحرای قیامت نگاه کن. گفته می به فاطمه ُخ اْلَمًلِئَكُة ِلُصراِخنا:ِلُصراِخها َو َتْصرُ 

افتد که ]ایستاده[ و سری بر می الحسین باره چشمش به اباعبداهلل کند و یک نگاه می فاطمه

ی نالهکشد و در اثر ی جانکاهی میباره آه و ناله بیند، یکاین صحنه را می وقتی فاطمه بدن ندارد.

ُه َعزَّ فَـیَـْغَضُب الل ٰ  افتند.ی مالئکه به آه و ناله میی ما دو نفر، همهکشم و در اثر نالهای میاو من نیز ناله

َهبُ  اَله  الُ يُقارًا نِلَك فَـَیْأُمُر َجلَّ لَنا ِعْنَد ذٰ  وَ  َو ِل َبدًا اَ ْوٌح ا رَ َقْد ُاْوِقَد َعَلْیها اَْلَف َعاٍم َحتَّى اْسَودَّْت ِل َيْدُخُله َهبـْ

شود؛ ی اهل محشر به ناله افتادند، غضب الهی ظاهر میاین هنگام که همه رد :َبداً َيْخُرُج ِمْنها َغم  اَ 

کند... اسم آن آتش هبهب است و امر می گویندکند و به آتشی که به آن هبهب می خداوند غضب می

 و راحتی سیاه است و هیچ خنکی شدّت افروختگیاند تا افروخته شود؛ و از هزار سال در آن دمیده

َو َحَمَلَة اْلُحَسْیِن قَـتَـَلَة  فَـُیقاُل َلَها اْلَتِقِطیآید. شود و هیچ غم و اندوهی هم از آن بیرون نمی داخل آن نمی

با قرآن را و کسانی را که  کند که قاتالن حسینخدای متعال به آن آتش امر می: فَـتَـْلَتِقطُُهمْ   اْلُقْرآنِ 

چین کن. )التقاط یعنی ی خودشان کردند، بگیر و دانهبازی کردند، قرآن را دستاویز اغراض دنیاطلبانه

ای خوب را از وسط سنگ و خاک هزند و دانهچین کردن و برچیدن؛ مثل مرغ که نوک میدانه

ن و بگیر و بسوزان. گوید اینها را از بین اهل محشر جمع ککند.( خداوند به آن آتش میچین می دانه

 َقةٍ ٍن َذلْ وا ِفی َحْوَصَلِتها َصَهَلْت َو َصَهُلوا ِبها َو َشَهَقْت َو َشَهُقوا ِبها َو َزفَـَرْت َو َزفَـُروا ِبها فَـیَـْنِطُقوَن بِاَْلسُ ارُ فَِاذا ص

و کسانی که قرآن را  ی کشندگان حسینهوقتی هم ؟انِ ا النَّاَر قَـْبَل َعَبَدِة اِْلَْوثْوَجْبَت لَنَ : يا رَبَّنا ِلَم اَ طَْلَقةٍ 

دان مرغ( صدای بلندی از آتش دان این آتش جمع شدند، )حوصله یعنی چینهبازیچه کردند، در چینه

خیزد؛ و این آتش خیزد و بر اثر آن، صدای بلندی هم از اینها که در کام آن آتش گرفتارند برمیبرمی

کشند. و صدای برافروخته شدن و گُر گرفتن آتشند نعره میی آنها که در کام کشد و همهای مینعره

خیزد. بعد آنها با زبان تند ی آنها هم که در کام آتشند چنین صدایی برمیشود و از همهآتش بلند می
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ها واجب کنی برای ما پرست کنند: پروردگارا! قبل از اینکه آتش را بر بت و تیزی به خدا عرض می

نَّ َمْن َعِلَم لَْیَس َكَمْن َلْم اَ  :ِه َعزَّ َو َجلَّ َعِن الل ٰ اُب فَـَیْأتِیِهُم اْلَجو ه مسلمان بودیم! واجب کردی؟ یعنی ما ک

آید که کسی که آگاه بود یعنی دانسته و در این هنگام از جانب خدای عزّ وجلّ پاسخ می 4: يـَْعَلمْ 

را  شما دانسته پسر پیغمبر خدا آگاهانه راه ظلم و باطل را رفت، مثل کسی که ناآگاه بود نیست.

 پرستیدند. ها از جهلشان بت میپرستبه شهادت رساندید؛ آن بت

اِطَمَة رَْأُس اْلُحَسْیِن يَُمثَُّل ِلفکنند:  نقل می است که از رسول خدا حدیث بعدی از امیرالمؤمنین

روز قیامت سر  :ِئَكُة ِلَصْیَحِة فَاِطَمةَ فَـَتْصَعُق اْلَمًل !اهْ َتَشحِّطًا ِبَدِمِه فَـَتِصیُح وا َوَلداْه وا َثَمَرَة ُفؤادمُ 

به خون است. حضرت  شود در حالی که آغشتهمتمثّل می برای فاطمه الحسین اباعبداهلل

ی دلم! سپس د: وای پسرم! وای میوهنگوید و مینزنای میدر اثر دیدن این صحنه صیحه فاطمه

زنند و ای می صعقه شوند؛کنند و بیهوش میغش می مهی فاطی مالئکه در اثر صیحههمه

َعلُ اَ   ِلكَ ذٰ  ُه َعزَّ َو َجلَّ ُه قاِتَل َوَلِدِك يا فاِطَمُة! فَـیَـُقوُل الل ٰ َو يُناُدوَن َاْهَل اْلِقیاَمِة قَـَتَل الل ٰ افتند.  می ِبِه َو ِبِشیَعِتِه َو  فـْ

بعد ! ی پسر تو را ای فاطمهدهند که خدا بکشد کشندهندا میی اهل قیامت پس همه :اِعهِ َاِحب ائِِه َو اَْتب

 شیعیان و دوستداران و پیروان حسین]قاتل[ و  حسین]قاتل[ من با  :فرمایدوجلّ میخدای عزّ

  کنم.گونه می این

نَـْیِن رَْأُسهُمَدبََّجَة اْلَجْنبَـیْ اَقٍة ِمْن نُوِق اْلَجنَِّة ن ىٰ ِلَك اْلیَـْوِم َعلَو ِانَّ فاِطَمَة ِفی ذٰ  ْيِن َشْهًلَء اْلَعیـْ ِمَن  اِن واِضَحَة اْلَخدَّ

ضٌَّض بِاْلَجْوَهِر َعَلى ا ُدر  ُمفَ َن اْلِمْسِك َو اْلَعْنَبِر ِخطاُمها ِمَن الزَّبـَْرَجِد اِْلَْخَضِر رَحائُِلها مِ َو َاْعناُقه ىٰ الذََّهِب اْلُمَصف  
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ُعوَن امُ ِه ِخطِه َو َحْشُوها ِمْن رَْحَمِة الل ٰ الل ٰ اَقِة َهْوَدٌج ِغشاُؤها ِمْن نُوِر الن   ْنیا َيُحفُّ ِبَهْوَدِجها َسبـْ ها فَـْرَسٌخ ِمْن َفراِسِخ الدُّ

 در روز قیامت بر و فاطمه:  اَلِمینَ َربِّ اْلع ىٰ ِلیِل َو التَّْكِبیِر َو الثَّناِء َعلْلَف َمَلٍك بِالتَّْسِبیِح َو التَّْحِمیِد َو التـَّهْ اَ 

شتری از شترهای بهشتی سوار است؛ دیبایی بر روی این شتر افتاده که از دو طرف آویزان است. 

های شهالیی دارد و سر او از طالی ناب های این مرکب آشکار است یا وسیع است. چشمصورت و گونه

ز است. زین ای که بر بینیش افتاده و افسار اوست، از زبرجد سباو از مشک و عنبر و حلقه است. گردن

رّی است که جواهر روی آن پاشیده شده است. روی این ناقه یا پوششی که روی این مرکب افتاده از دُ

دهند و در آن  داری است که روی شترها قرار می هودج یا اتاقکی قرار دارد )هودج اتاقک سقف

آن از رحمت الهی پر نشینند تا آفتاب اذیّتشان نکند.( که پوشش آن هودج از نور خداست و درون  می

های دنیاست؛ و دور این هودج هفتاد هزار  ی[ یک فرسخ از فرسخ اندازه شده است. افسار این مرکب ]به

آورند و ال اله اال اهلل و تکبیر و ثناء جا می گویند و حمد خدا را به ملک جمعند در حالی که تسبیح می

 اِطَمةُ ف ِذهِ ٍد ِمْن ُبْطناِن اْلَعْرِش يا َاْهَل اْلِقیاَمِة! ُغضُّوا اَْبصارَُكْم فَـهٰ ثُمَّ يُناِدی ُمناگویند. پروردگار جهانیان را می

 بعد یک منادی :اِطفِ َو ِشیَعُتها َعَلى الصِّراِط َكاْلبَـْرِق اْلخاِطَمُة ِه َتُمرُّ َعَلى الصِّراِط! فَـَتُمرُّ فبِْنُت ُمَحمٍَّد َرُسوِل الل ٰ 

دختر رسول  هایتان را فروبپوشانید! این فاطمهای اهل قیامت! چشم دهد کهاز وسط عرش ندا می

و شیعیان و پیروان  فاطمهحضرت کند! و در این هنگام است که بر صراط عبور می خدا

: َو يـُْلقکنند. مثل برق جهنده از پل صراط عبور میایشان   5:َجَهنَّمَ  ها ِفیتِ َاْعداُءها َو َاْعَداُء ُذرِّيَـّ  ىٰ قاَل النَِّبیُّ

 شوند. در دوزخ انداخته میحضرت ی یّهو دشمنان ذرّ فاطمهحضرت و دشمنان 
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يـَُقوُل قاَل َرُسوُل  ِه اِْلَْنصاِریَّ َسِمْعُت جاِبَر ْبَن َعْبِدالل ٰ است؛ حضرت فرمودند:  حدیث بعدی از امام باقر

َنِتی  ِه: ِاذا كاَن يـَْوُم اْلِقیاَمِة تـُْقِبلُ الل ٰ  ُمَدبََّجَة اْلَجْنبَـْیِن ِخطاُمها ِمْن ُلْؤُلٍؤ َرْطٍب َقواِئُمها  اَقٍة ِمْن نُوِق اْلَجنَّةِ ن ىٰ فاِطَمُة َعل  ابـْ

عبداهلل انصاری )آن  شنیدم که جابربن: انِ ِمَن الزُُّمرُِّد اِْلَْخَضِر َذنـَُبها ِمَن اْلِمْسِك اِْلَْذَفِر َعْیناها ياُقوتَتاِن َحْمراو 

 زنده بود،( گفت که پیغمبراکرم که تا زمان امام باقر العمر پیغمبر لی طویصحابه

آید در حالی که بر ناقه یا شتری از شترهای می شود دخترم فاطمهوقتی روز قیامت می: فرمودند

ی ابریشمینی بهشتی که از جنس نور است سوار شده و بر روی این شتر دیبا و حریر یا پارچه

ها و  دو طرف آویزان است )در روایات دیگری گفته شده که این پارچه چیست و رشته اند که از انداخته

ای که افسار اوست، از جنس اند، یعنی حلقه انداختههای آن چیست.( و مهاری که در بینی این شتر نخ

ان او ها یا پاهای شتر از زمرّد سبز و دُم او از مشک بسیار خوشبویی است و چشملؤلؤ تازه است. ستون

اِطُنها ِمْن ظاِهرِها، داِخُلها ا َو با ِمْن باِطِنهظاِهُره ىٰ َعَلْیها قـُبٌَّة ِمْن نُوٍر يُر هم از دو یاقوت سرخ درخشنده است. 

ای است ی نورانی به گونهای از نور قرار گرفته و این قبّهروی این شتر قبّه: هِ ِه َو خارُِجها رَْحَمُة الل ٰ َعْفُو الل ٰ 

شود. داخل این قبّه شود و هم از بیرون، داخل آن قبّه دیده می بیرون دیده می آن، ز داخلکه هم ا

ُعوَن رُْكنًا ُكلُّ رُكْ رَْأِسها تَاٌج ِمْن نُوٍر ِللت   ىٰ َعلعفو الهی و بیرون آن رحمت الهی است.  ٍن ُمَرصٌَّع بِالدُّرِّ َو اِج َسبـْ

تاجی از نور قرار گرفته و برای آن  سر فاطمهبر : اءِ رِّیُّ ِفی اُُفِق السَّماْلیاُقوِت ُيِضیُء َكَما اْلَكوَْكُب الدُّ 

مرصّع و جواهرنشان است و نور  ها با درّ و یاقوتتاج هفتاد پایه وجود دارد که هر یک از آن پایه

ُعوَن  وَ درخشد. می ی درخشان در افق آسمانطور که کوکب درّی و ستاره دهد همان می َعْن َيِمیِنها َسبـْ

ُعوَن اَ  َرئِیُل آِخٌذ ِبِخطاِم الن اَقِة يُناِدی بَِاْعلْلَف مَ اَْلَف َمَلٍك َو َعْن ِشماِلها َسبـْ  ىٰ َصْوتِِه ُغضُّوا اَْبصارَُكْم َحت   ىٰ َلٍك َو َجبـْ

يٌق َو ِل َشِهیٌد ِاِل  َغضُّوا اَْبصاَرُهْم َحت  يـَْوَمِئٍذ نَِبی  َو ِل َرُسوٌل  ىٰ َتُجوَز فاِطَمُة بِْنُت ُمَحمٍَّد َفًل يـَْبق َتُجوَز  ىٰ َو ِل ِصدِّ

هفتاد هزار فرشته ایشان نیز و سمت چپ فرشته هفتاد هزار  فاطمهحضرت راست سمت : اِطَمةُ ف

دهد که ای اهل برد و با بلندترین صدا ندا میاست و جبرئیل هم افسار این شتر را گرفته و راه می
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 عبور کند. مقام حضرت زهرا ایتان را فرو بپوشانید تا فاطمه دختر رسول خداهمحشر چشم

فرماید در آن روز هیچ پیامبری،  می بندند! کسانی چشمانشان را میخیلی عجیب است! ببینید چه 

پوشانند تا حضرت هایشان را فرو می ماند مگر اینکه چشمهیچ رسولی، هیچ صدّیق و شهیدی باقی نمی

تر از آن است که کسی بتواند به خورشید قوی بور کنند. نور جمال حضرت فاطمهع فاطمه

ها ی چشم بندند؛ همهها را میشود، همه چشمجمال ایشان چشم بدوزد. وقتی آن خورشید طالع می

َزُخ بِنَـْفِسها َعْن ناَقِتهُتحاِذَی َعْرَش رَبِّها َجلَّ َجًللُُه فَـتَـ  ىٰ فَـَتِسیُر َحت  افتد! حتّی چشم انبیاء و اولیاء فرو می ا َو نـْ

 حضرت فاطمهُهمَّ اْحُكْم بـَْیِنی َو بـَْیَن َمْن قَـَتَل ُوْلِدی: َلَمِنی الل ٰ َو بـَْیَن َمْن ظَ  ِهی َو َسیِِّدی اْحُكْم بـَْیِنی: ِالٰـ تـَُقولُ 

هی از آن ناقه رسند. در برابر عرش الپروردگار جلّ جالله می ات عرشمحاذکنند تا اینکه به عبور می

دهند: ای خدای من! ای سیّد و سرور من! بین من و کسانی که به من ظلم و  د و ندا میآینپایین می

را به شهادت  ستم کردند خودت داوری کن. بین من و کسانی که پسرانم را یا پسرم حسین

َنَة  :ِه َجلَّ َجًللُهُ الل ٰ َفِاَذا النِّداُء ِمْن ِقَبِل رساندند خودت حکمیّت کن! داوری و قضاوت کن!  يا َحِبیَبِتی َو ابـْ

در اینجا ندایی از جانب خدای : اِلمٍ َسِلیِنی تـُْعَطْی َو اْشَفِعی ُتَشفَِّعی فَـَو ِعزَِّتی َو َجًلِلی ِل َجازَِنی ظُْلُم ظ !َحِبیِبی

کن تا عطا ی من و ای دختر حبیب من! درخواست گوید: ای حبیبهشود که میجلّ جالله شنیده می

شوی و به تو داده شود. شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته شود. قسم به عزّت و جالل خودم که اینجا 

 َـِّتی َو ِشیَعِتیُذرِّي ِهی َو َسیِِّدیِالٰـ  :ولُ فَـتَـقُ کشم. را می رود. حساب همهظلم هیچ ظالمی از زیر دستم درنمی

گوید بخواه تا به تو بدهم و شفاعت کن تا شفاعتت وقتی خدا می:  ِتیَـّ ُذرِّي بِّیَـِّتی َو ُمِحبِّیَّ َو ُمحِ َو ِشیَعَة ُذرِّي

ی من، شیعیان من، کنند: خدای من! ای سرور من! ذرّیّه به خدا عرض می ی زهرا را بپذیرم، فاطمه

َفِاَذا . هی مرا مورد عنایت و لطف خودت قرار بدی من، دوستداران من و دوستداران ذرّیّهشیعیان ذرّیّه

ُلوَن َو َقْد َاَحاَط ِبِهْم ا فَـیُـْقبِ ِتهَـّ ا َو ُمِحبُّو ُذرِّيفاِطَمَة َو ِشیَعُتها َو ُمِحبُّوه ةُ َــّ ْيَن ُذرِّي! اَ لُهُ ِه َجلَّ َجًلالنِّداُء ِمْن ِقَبِل الل ٰ 
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گویند، آن ندا از این را می وقتی حضرت فاطمه 6:ُتْدِخَلُهُم اْلَجنَّةَ  ىٰ ُة الرَّْحَمِة فَـتَـْقُدُمُهْم فاِطَمُة َحت  ِئكَ َمًل

ی فاطمه و شیعیان فاطمه و دوستداران فاطمه و گوید: کجا هستند ذرّیّهجانب خداوند جلّ جالله می

ی و دوستداران ذرّیّه یعیان و دوستداران حضرت فاطمهپس شی فاطمه؟ دوستداران ذرّیّه

حضرت اند و ی رحمت آنها را احاطه کردهمالئکهگذارند در حالی که قدم پیش می فاطمه

 د. نکند تا اینکه آنها را وارد بهشت مینرو پیشاپیش می فاطمه

َصِعیٍد واِحٍد فَـُیناِدی   ُه اِْلَوَِّلیَن َو اْْلِخرِيَن ِفیِاذا كاَن يـَْوُم اْلِقیاَمِة َجَمَع الل ٰ روایت شده است:  از امام صادق

شود وقتی روز قیامت می: اطَ َتُجوَز فاِطَمُة بِْنُت ُمَحمٍَّد الصِّر  ىٰ َحت  ارَُكْم َو َنكُِّسوا رُُءوَسُكْم ُمناٍد ُغضُّوا اَْبص

واحد، در یک سرزمین واحد جمع  ی خلق اوّلین و آخرین را در یک عرصه و زمینخداوند همه

دختر  ندازید تا فاطمهها را بپوشانید و سرها را پایین بیدهد که چشمپس منادی ندا می کند. می

ْن ُنُجِب اْلَجنَِّة َنِجیٍب مِ  ىٰ : فَـتَـُغضُّ اْلَخًلِئُق اَْبصاَرُهْم فَـَتْأِتی فاِطَمُة َعلالَ قاز صراط عبور کند.  پیغمبر

ُعوَن ُيَشیـُِّعه حضرت پوشانند و هایشان را فرو می ی خالئق چشمدر این هنگام همه: ْلَف َمَلكٍ اَ ا َسبـْ

را مشایعت  د و هفتاد هزار ملک ایشاننکنعبور می ر شتر بزرگی از شترهای بهشتیسوار ب فاطمه

َضمَّخًا ا مُ بَِیِده ْبِن َعِلی    اْلُحَسْینِ   ِمیصَ ا فَـَتْأُخُذ قَ تـَْنِزُل َعْن َنِجیِبهاَمِة ثُمَّ ُف َمْوِقفاً َشرِيفًا ِمْن َمواِقِف اْلِقیفَـَتقِ کنند. می

وقّفگاه بسیار شریفی از بعد حضرت در ت: ا ُصِنَع ِبهِ ذا َقِمیُص َوَلِدی َو َقْد َعِلْمَت مَربِّ هٰ  ِبَدِمِه َو تـَُقوُل: يا

آلود و پیراهن خوند نآی سپس از مرکب خود پایین می د.نایستهای قیامت می توقّفگاه

است و تو  د: پروردگارا! این پیراهن پسرم حسیننکند و عرض مینگیر را می الحسین اباعبداهلل

: فَـتَـُقولُ  !اِعْنِدَی الرِّض اِطَمُة َلكِ ِه َعزَّ َو َجلَّ: يا ففَـَیْأتِیَها النِّداُء ِمْن ِقَبِل الل ٰ اند! دانی با حسینِ من چه کردهمی
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َتِصْر ِلی ِمْن ق رضایت  آید که ای فاطمه! آنچه موجبندایی از جانب خدای عزّ و جلّ می: اتِِلهِ يا َربِّ انـْ

ای پروردگار من! از قاتل حسین برای  :گویند حضرت می بخواه!خواهی  نزد من است؛ هرچه میتوست 

ُر قَـتَـَلَة اْلُحَسْیِن ْبِن َعِلی  َكم اِر فَـَتْخُرُج ِمْن َجَهنََّم فَـتَـْلَتِقطُ ُعُنقاً ِمَن الن   ىٰ ُه َتعالفَـَیْأُمُر الل ٰ  من انتقام بگیر! ا يـَْلَتِقُط الطَّیـْ

بُوَن ِفیها بِاَْنواِع اْلَعذ ىمَّ يـَُعوُد اْلُعُنُق ِبِهْم ِالَ ثُ اْلَحبَّ  از آتش امر  متعال به یک تودهخدای  :ابِ الن اِر فَـیُـَعذَّ

چیند، تمام ها را برمیطور که پرنده دانه آید و همانی آتش از جهنّم بیرون میکند و این توده می

کند. بعد این چین میی محشر دانهاشتند، از صحنهنقش د الحسین کسانی را که در قتل اباعبداهلل

ُثمَّ شوند. برد و اینها با انواع عذاب، عذاب میجهنّم می دارد و به اینها را با خودش برمیی آتش توده

ـُتها بـَْیَن َيَدْيها َو َاْولِیاُؤُهْم ِمَن الن اِس َـّ ا َو ُذرِّيَتْدُخَل اْلَجنََّة َو َمَعَها اْلَمًلِئَكُة اْلُمَشیـُِّعوَن َله ىٰ َنِجیَبها َحت  تـَرَْكُب فاِطَمُة 

د نشومی انسوار مرکبش فاطمهحضرت شود، بعد از این انتقامی که گرفته می 7:اَعْن َيِمیِنها َو ِشماِله

ی حضرت پیشاپیش کنند و ذرّیّهند درحالی که مالئکه ایشان را مشایعت میشوتا اینکه وارد بهشت می

هم از سمت راست و سمت چپ حضرت همراه  شوند و دوستان فاطمهبهشت می وارد ایشان

 شوند. ایشان وارد بهشت می

 8يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى
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